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Σαμηδεύνληαο ζηνλ αθεγεκαηηθό θόζκν ηεο Δπγελίαο Φαθίλνπ 
Βελεηία Μπαιηά, ρνιηθή ύκβνπινο Φηινιόγσλ 

(Παξνπζίαζε ζηηο 21-02-2010) 

 

Με δώδεθα κπζηζηνξήκαηα, κία ζπιινγή δηεγεκάησλ θαη αξθεηά θείκελα γηα 

παηδηά ζην ελεξγεηηθό ηεο, ε Δπγελία Φαθίλνπ, παξνύζα ζηα ειιεληθά γξάκκαηα από 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, έρεη θαηαθηήζεη ηε δηθή ηεο δηαθξηηή ζέζε ζην ρώξν 

ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. ηνλ πνιύ ζύληνκν ρξόλν απηήο ηεο εηζήγεζεο, ζα 

επηρεηξήζνπκε έλα κηθξό ηαμίδη ζηνλ αθεγεκαηηθό θόζκν ηεο  ζπγγξαθέσο, κε ζηόρν 

λα δηεξεπλήζνπκε νξηζκέλα θαίξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ ηεο. Μαο ελδηαθέξεη 

λα εληνπίζνπκε θέληξα ελδηαθέξνληνο ηεο αθήγεζεο, λα αλαδεηήζνπκε ηελ αίζζεζε 

ηεο ζπλέρεηαο πνπ ελδερνκέλσο ππάξρεη από ην έλα θείκελν ζην άιιν αιιά θαη 

κεηαηνπίζεηο ελδηαθεξόλησλ, δηαθνξνπνηήζεηο ή ηνκέο. ην ζεκείν απηό είλαη 

αλαγθαία κηα εηζαγσγηθή δηεπθξίληζε: ζηε ζεκεξηλή καο παξνπζίαζε πεξηνξηδόκαζηε 

ζην θνκκάηη εθείλν ηεο ινγνηερληθήο παξαγσγήο ηεο ζπγγξαθέσο πνπ απεπζύλεηαη 

ζην ελήιηθν αλαγλσζηηθό θνηλό. Δπξύ θαη πνιπδηάζηαην, ην έξγν ηεο Φαθίλνπ ζηνλ 

ηνκέα ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη αληηθείκελν δηεμνδηθήο 

ζπδήηεζεο ζε κία άιιε ζπλάληεζε.   

Σα κπζηζηνξήκαηα ηεο Φαθίλνπ είλαη θείκελα πνιππξόζσπα. ε πνιιά από απηά, 

ε αθήγεζε εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο ζε κία ή πεξηζζόηεξεο γπλαηθείεο κνξθέο. Έηζη 

θη εκείο, ζηελ δηεξεπλεηηθή καο πνξεία επηιέγνπκε σο θαηεπζπληήξην άμνλα ηεο 

αλάγλσζήο καο ηελ αλάδεημε ηεο δπλακηθήο νξηζκέλσλ από απηέο αθξηβώο ηηο 

πξσηαγσληζηηθέο γπλαηθείεο κνξθέο. Θα ηαμηδέςνπκε παξέα κε ηελ Αζηξαδελή από 

ην νκώλπκν κπζηζηόξεκα, ηε Γήκεηξα, ηελ Διέλε θαη ηε Ρνύια από Σν έβδνκν 

ξνύρν, ηελ Ισάλλα από ην Ζ κεγάιε πξάζηλε, ηε κάλα θαη ηελ θόξε ηνπ Έξσο ζέξνο 

Πόιεκνο, ηελ Αξέζα ζηε Μέζνδν ηεο Οξιεάλεο θαη ηέινο ηελ Διέλε ζην Γηα λα δεη ηε 

ζάιαζζα. 

 

ηελ Αζηξαδελή (α΄ έθδνζε 1982),  παξνπζηάδεηαη ην ζέκα ηεο εζσηεξηθήο 

κεηαλάζηεπζεο κέζα από ηε θξέζθηα θαη ζπγρξόλσο απζηεξή καηηά ελόο δεθάρξνλνπ 

θνξηηζηνύ. Από ηε ύκε ζηελ Αζήλα. ηε κεγάιε πόιε, ε Αζηξαδελή παξαηεξεί ηα 

πάληα: ηνπο ρώξνπο, ηελ θαζεκεξηλόηεηα, ηνπο αλζξώπνπο, ηηο λέεο, δύζθνιεο θαη 

αζηαζείο ζρέζεηο. Η καηηά ηεο έρεη θξηηήξηα. Έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηαδηαθά ζην ρώξν 

θαηαγσγήο, εθεί όπνπ όια είραλ ηε ζέζε ηνπο, δηακνξθσκέλε κε ηε ζνθία ηνπ 

ρξόλνπ. ηε ζύγθξνπζε κε ην παξόλ, ε Αζηξαδελή θαίλεηαη απνθαζηζκέλε λα 

πξνζηαηέςεη ηελ ηαπηόηεηά ηεο:  

Σ’ όλνκά κνπ είλαη Αζηξαδελή! Κη ν παπα-Λεκόλεο, πνπ είλαη Χξηζηηαλόο κε Χ 

θεθαιαίν, ηε βαθηηζηηθηά ηνπ Αζηξαδελή ηε θσλάδεη. Κη εκέλα Αζηξαδελή κε ιέλε. Κη 

όπνηνο κε μαλαπεί κ’ άιιν όλνκα δε ζ’ αθνύζσ!…
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Αλ θαη αλνηρηό, ην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ κνηάδεη δπζνίσλν. Πόζν αλαγθαία είλαη 

άξαγε ε ζπζία γηα ηελ Αζηξαδελή;   

 

Η παξάδνζε σο επηθνηλσλία κε ηηο ξίδεο, σο δύλακε θαη ζπλέρεηα ππάξρεη ηόζν 

ζηελ Αζηξαδελή, όζν θαη ζην επόκελν κπζηζηόξεκα ηεο Φαθίλνπ, Σν έβδνκν ξνύρν 

(α΄ έθδνζε 1983). ην πξώην, ζθηαγξαθείηαη θπξίσο εζνγξαθηθά, ξεαιηζηηθά, κέζα 

από ηελ αληίζεζε κεγαινύπνιε – ύπαηζξνο. ην δεύηεξν, εκθαλίδεηαη ππαηληθηηθά, 

πνηεηηθά. Δδώ πεξηζζόηεξν απ’ ό ηη ζηελ Αζηξαδελή, ν αλαγλώζηεο θαιείηαη λα 

νηθνδνκήζεη ηε δηθή ηνπ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ. 

                                                 
1
 Δπγελία Φαθίλνπ, Αζηξαδελή, Κέδξνο, ζ. 237. 
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Σν έβδνκν ξνύρν ζηεξίδεηαη ζηελ ελαιιαζζόκελε αθήγεζε ηξηώλ γπλαηθώλ, πνπ 

αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο γεληέο: ηεο κάλαο κε θαηαγσγή θαη κλήκεο από ηε 

Μηθξαζία, κηαο από ηηο θόξεο, ηεο Διέλεο θαη ηεο Ρνύιαο, κηαο από ηηο εγγνλέο. Ο 

ιόγνο πνπ εθθέξεη θαζεκηά από ηηο ηξεηο γπλαίθεο είλαη δηαθνξεηηθόο, ην ίδην θαη ε 

ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε δσή. Από ηε κάλα ζηελ θόξε ε αίζζεζε ηεο ζπλέρεηαο  

είλαη ζαθήο, ε εγγνλή όκσο είλαη δηαθνξεηηθή. Η παξάδνζε έρεη ραζεί θαη ε απνθνπή 

ππήξμε βίαηε· ζεκείν ηνκήο, ε θαηνρή θαη ν εκθύιηνο. Γελλεκέλε θαη κεγαισκέλε 

ζηελ Αζήλα, ε Ρνύια αγλνεί ηηο ξίδεο ηεο
2
. Αιιά θαη όηαλ καζαίλεη θαη επηζηξέθεη 

ζην παηξηθό –ή θαιύηεξα ζην κεηξηθό
3
-  ζπίηη, ε επηθνηλσλία δελ είλαη απξόζθνπηε. 

Οη θώδηθεο ηεο λέαο γεληάο έρνπλ αιιάμεη.  

ην Έβδνκν ξνύρν, νη κηθξέο αηνκηθέο ηζηνξίεο ησλ πξνζώπσλ δηαιέγνληαη 

ζηαζεξά κε ηε κεγάιε ηζηνξηθή αθήγεζε θαη, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα αλαπηύζζνληαη 

ζηνλ απόερό ηεο. Απηό δελ αλαηξεί ηε βαξύηεηα ησλ αηνκηθώλ απνινγηζκώλ, πνπ 

κπνξνύλ εμάιινπ λα ζεσξεζνύλ ηππηθνί γηα γεληέο νιόθιεξεο γπλαηθώλ:  

Ξέραζα ηη είλαη όκνξθν!... Μόλν γηα η’ απαξαίηεηα θξόληηδα. Σν ςσκί, ην γάια, ηα 

παηδηά. Ώρνπ! Σόζα ρξόληα κνπ’ ιεηςε ε ζάιαζζα!... Να βνπηήμσ κέζα ην θεθάιη. Να 

πιένπλ ηα καιιηά κνπ ζα θύθηα δεμηά θη αξηζηεξά. Μνπ’ ιεηςε ε νκνξθηά!... Σώξα ην 

θαηαιαβαίλσ. ’ έλα ηξνρό δέζεθα θαη γύξηδα αδηάθνπα. Γνπιεηέο, παηδηά, πξόβαηα, 

ρσξάθηα, ζηελνρώξηεο… Φύγαλ ηα θαιύηεξά κνπ ρξόληα ζε κηα ζηηγκή!…
4
  

 

Κνηλή κνίξα ησλ αλζξώπσλ, ν ζάλαηνο είλαη ζπρλά ζπλπθαζκέλνο κε ηελ ηζηνξία 

θαη ηελ εκπινθή ησλ αλζξώπσλ ζ’ απηήλ. Ο ηξόπνο εμάιινπ κε ηνλ νπνίν ηα 

πξόζσπα δνπλ θαη θαηαλννύλ ηε κεγάιε ηζηνξία είλαη απνθαιππηηθόο ησλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ θαηαγξάθνληαη από γεληά ζε γεληά. Σν έβδνκν ξνύρν, απηό 

πνπ ράλεηαη θαη αλαζηαηώλεη ηελ θαζηεξσκέλε δηαδηθαζία ηνπ επηθήδεηνπ 

απνραηξεηηζκνύ, αλήθεη ζε έλα λεθξό ηνπ  ’67. Η απώιεηα ηνπ καησκέλνπ 

πνπθάκηζνπ εξκελεύεηαη ζην ίδην ην θείκελν, σο δηακαξηπξία ηνπ δνινθνλεκέλνπ 

λεαξνύ γηα ηελ αδηαθνξία θαη ηελ άγλνηα ησλ ζεκεξηλώλ αλζξώπσλ
5
. Μηα αθόκα 

ζπζία είλαη εδώ απαξαίηεηε: ε κάλα πξνζθέξεη ην δηθό ηεο καησκέλν ξνύρν, 

απνθαιύπηνληαο ζηελ θόξε ηεο έλα ζηαπξό πνπ αηκνξξαγεί ζην ζηήζνο ηεο.  

 

Σν κπζηζηόξεκα Ζ κεγάιε πξάζηλε, ηξίην θαηά ζεηξά ζηε ζπγγξαθηθή πνξεία ηεο 

Δπγελίαο Φαθίλνπ, εθδόζεθε ην 1987. ε αληίζεζε κε ηηο πξσηνπξόζσπεο αθεγήζεηο 

ηεο Αζηξαδελήο θαη ηνπ Έβδνκνπ ξνύρνπ, ζην θείκελν απηό, ε εμηζηόξεζε ησλ 

γεγνλόησλ παξνπζηάδεηαη ζε ηξίην πξόζσπν. Ο αλαγλώζηεο παξαθνινπζεί ηελ 

Ισάλλα πνπ εγθαηαιείπεη αηθληδηαζηηθά ηελ ζηαζεξόηεηα κηαο ηαθηνπνηεκέλεο δσήο 

ζηελ Αζήλα, επηδηώθνληαο λα αλαθηήζεη ηε δπλαηόηεηα λα νλεηξεύεηαη. 

Πξαγκαηνπνηεί έηζη έλα ηαμίδη αλαδήηεζεο ηνπ εαπηνύ θαη αλάπηπμεο ηεο 

απηνγλσζίαο κε θόλην ηελ ειιεληθή ρεηκεξηλή επαξρία. ηε δηαδηθαζία απηή 

                                                 
2
  Δπγελία Φαθίλνπ, Σν έβδνκν ξνύρν, εθδ. Καζηαληώηε, 1989, ζ.32-33:  «Αγαπεκέλε κνπ ζπγαηέξα, 

ραίξε». (Ωρ! Αξρίζαλε η’ αξραία… Γηα ζηάζνπ, όκσο ζπγαηέξα ιέεη!... Κόξε, δειαδή!... Αγαπεκέλε κνπ 

θόξε… Ζ Γήκεηξα Χαηδεθώηε, ινηπόλ, είλαη ε κάλα ηεο κάλαο κνπ!... Ζ γηαγηά κνπ!... Έρσ γηαγηά θαη 

δελ ην μέξσ;… Γηαηί δε κνπ ην’ πε απηό πνηέ ε κάλα κνπ;… Γηα πάκε παξαθάησ.) «Από πγεία είκαζηε 

θαιά, ην απηό επηζπκνύκε θαη δη’ εζέ»… […] Ση θάλνπκε ηώξα;… Όια ηα’ ρακε, θεδείεο ζην ρσξηό καο 

ιείπαλε… Γίλεηαη λα κε πάσ;… Γε γίλεηαη!... Α, όια θη όια!... Ζ κάλα κνύ ζηάζεθε θεξί αλακκέλν όια 

ηα ρξόληα. Χαηίξη δε κνπ ράιαζε. Σε κπνπθηά απ’ ην ζηόκα ηεο έβγαδε, λα ρνξηάζσ εγώ… Κη άιισζηε 

ηεο ην ππνζρέζεθα θη όιαο… πξηλ πεζάλεη… Δπγελία Φαθίλνπ, Σν έβδνκν ξνύρν, εθδ. Καζηαληώηε, 

1989, ζ.32-33.   
3
 Ό.π., ζ. 34. 

4
 Ό.π., ζ.105. 

5
 Ό.π., ζ. 107. 
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ελππάξρνπλ ζηηγκέο θόβνπ θαη νδύλεο, σζηόζν ε αθήγεζε, απνζηαζηνπνηεκέλε, 

θαηαγξάθεη κε λεθαιηόηεηα, θαη θάπνηε κε ρηνύκνξ ηα αλζξώπηλα ζπλαηζζήκαηα. 

Από ηε καηηά ζηελ ειιεληθή επαξρία εμάιινπ δε ιείπεη πόηε-πόηε ε εηξσλεία, άιινηε 

αλάιαθξε θαη άιινηε πηθξή.  

Σνικώληαο λα απαιιαγεί από θάζε ηη πεξηηηό, αθόκε θαη από ηηο ζπκβαηηθέο 

αλζξώπηλεο ζρέζεηο, ε Ισάλλα αλαδεηά ηνλ εαπηό ηεο εθ ηνπ κεδελόο. Γη’ απηό θαη 

επηζηξέθεη ζηηο ζηνηρεηώδεηο παξαηεξήζεηο θαη εκπεηξίεο:  

Ζ βξνρή ζηακάηεζε ιίγν πξηλ μεκεξώζεη. Ζ Ησάλλα βέβαηα δελ ήμεξε όηη ζε ιίγν ζα 

μεκέξσλε, γη’ απηό ζθέθηεθε απιά όηη «ζηακάηεζε ε βξνρή». Όηαλ κεηά από ιίγν 

άξρηζε λα γαιαηίδεη ν νπξαλόο, ε ζθέςε ηεο έγηλε πην νινθιεξσκέλε. «ηακάηεζε ε 

βξνρή ιίγν πξηλ μεκεξώζεη». Ζ Ησάλλα δηαηζζάλζεθε όηη απνδώ θαη πέξα ε 

ιεπηνκέξεηα θαη ε παξαηήξεζε ζα έπαηδαλ ζπνπδαίν ξόιν ζηε δσή ηεο.
6
  

 

Η αθήγεζε δίλεη έκθαζε ζην παξόλ. Σν παξειζόλ ηεο εξσίδαο νηθνδνκείηαη 

επαξθώο αιιά κε νηθνλνκία κέζα από ζύληνκεο αλαδξνκέο ζε θξίζηκα ζηαπξνδξόκηα 

ηεο δσήο ηεο. Η πξνζνρή ζπγθεληξώλεηαη ζην άηνκν, όκσο ε πεξίπησζε ηεο Ισάλλαο, 

ηνπιάρηζηνλ ζην ζθέινο ηεο ηαθηηθήο, ήζπρεο αζελατθήο δσήο, αληηθαηνπηξίδεη 

πηζαλόηαηα επηινγέο ηππηθέο γηα πνιινύο αλζξώπνπο. Οη άιινη ραξαθηήξεο 

ζθηαγξαθνύληαη αδξά, ηόζν όζν ρξεηάδεηαη γηα ηελ αθεγεκαηηθή ηνπο αμηνπνίεζε ζε 

ζρέζε κε ην θεληξηθό πξόζσπν.  

ηελ θαηάδπζή ηεο ζηα βαζύηεξα ζεκεία ηνπ εαπηνύ, ε εξσίδα δηαζέηεη έλα 

ηζρπξό όπιν: ηελ επηζπκία ηεο γλήζηαο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο πνπ θαηαπηεζκέλε 

γηα ρξόληα εμσηεξηθεύεηαη πηα, πξνζθέξεη παξεγνξηά θαη επηηξέπεη ηελ εκβάζπλζε 

ηεο απηνγλσζίαο: 

Έλα παηρλίδη θαηλνύξην γη’ απηή είρε αξρίζεη. Αλαθαηεύνληαο ρξώκαηα πνπ πξηλ δελ 

είρε ηνικήζεη, θαηλνηνκνύζε ζπλδπάδνληαο θίηξηλν κε ξνδ θαη θόθθηλν κε βηνιέ θαη 

πνξηνθαιί. Σν ζρέδην θαη ηα ρξώκαηα είραλ ηε καγεία θαη ηελ νκνξθηά ηεο παηδηθήο 

δσγξαθηθήο. Ζ Ησάλλα, ρσξίο λα ην ππνςηάδεηαη θαλ, είρε αλνίμεη έλα παξάζπξν ζηα 

όλεηξά ηεο. Γηαηί ηη άιιν από όλεηξα δσγξάθηδε;
7
  

  

Αλ ε Αζηξαδελή θηλδπλεύεη λα ραζεί ζηε κεγάιε πόιε, αλ ε Ρνύια ζην Έβδνκν 

ξνύρν είλαη ελδερνκέλσο νξηζηηθά ρακέλε, ε Ισάλλα πξνζπαζεί λα βξεη ηνλ εαπηό 

ηεο. Καη ελώ Σν έβδνκν ξνύρν αλαδεηά ηηο ηζνξξνπίεο ηνπ αλάκεζα ζηηο κηθξέο 

αηνκηθέο ηζηνξίεο θαη ηε κεγάιε ζηελ νπνία ηειηθά ζπκθύξνληαη όινη, Ζ κεγάιε 

πξάζηλε ζπληζηά έλα θείκελν ελδνζθόπεζεο, κε έκθαζε ζηε κηθξή ηζηνξία. Η 

αθήγεζε ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ηεο, όρη ηόζν ή θπξίσο ζηε ζρέζε κε ηελ παξάδνζε 

ή ηελ ηζηνξία, όζν ζηελ επηζπκία θαη ηε δπλαηόηεηα απηνπξαγκάησζεο. Η πνξεία δελ 

είλαη εύθνιε. Σν θείκελν θιείλεη κε έλα όλεηξν αλνηρηό ζηελ εξκελεία. Η κεγάιε 

πξάζηλε είλαη ε ζάιαζζα, ν νξίδνληαο, ην ίδην ην δηθαίσκα ζην όλεηξν. Σν όλεηξν ηεο 

Ισάλλαο κνηξάδνληαη αξγόηεξα θαη άιια πξόζσπα ζηνλ αθεγεκαηηθό θόζκν ηεο 

Δπγελίαο Φαθίλνπ
8
.  

 

Δίλαη ινηπόλ ζαθέο όηη κε ην κπζηζηόξεκα απηό, λέα ζέκαηα έξρνληαη ζην 

πξνζθήλην: ε θπγή θαη ην ηαμίδη σο κέζα άκπλαο θαη σο δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο θαη 

απειεπζέξσζεο ηνπ εγώ, ε ζέζε, ν ξόινο θαη ηα όξηα ηνπ έξσηα ζηε δσή, ε δπλακηθή 

ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο σο παξάγνληαο αγσλίαο αιιά θαη πξνζσπηθήο 

                                                 
6
 Δπγελία Φαθίλνπ, Ζ κεγάιε πξάζηλε, εθδόζεηο Καζηαληώηε, 1991, ζ.67.  

7
 Ό.π., ζ. 127. 

8
 Η Γηαλλνύια ζην Εάραξε ζηελ άθξε, ε Αληξέα ζηελ Σπθιόκπγα, ε Διέλε ζην Γηα λα δεη ηε 

ζάιαζζα… 
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νινθιήξσζεο. ην βάζνο, νη θνηλσληθέο νξίδνπζεο δηαθξίλνληαη πάληα κε ζαθήλεηα. 

Πξνθύπηνπλ κέζα από ηελ αλάδεημε πξνζεθηηθά επηιεγκέλσλ δεδνκέλσλ δσήο ζε 

ζπλδπαζκό κε ηνλ ιόγν ησλ πξνζώπσλ –ηνλ ιόγν πνπ εθθέξεηαη ή απηόλ πνπ 

παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή εζσηεξηθνύ κνλνιόγνπ. Μέζα από ηνπο δηαθνξεηηθνύο 

δξόκνπο ηεο κπζνπιαζίαο θαη ηνλ κνλαδηθό ραξαθηήξα ηεο αθήγεζεο ζε θάζε 

μερσξηζηό θείκελν, ζηνηρεία απηήο ηεο ζεκαηνινγίαο αληρλεύνληαη ζηα επόκελα 

θείκελα ηεο Φαθίλνπ: Εάραξε ζηελ άθξε (1991), Ζ Μεξόπε ήηαλ ην πξόζρεκα (1994), 

Δθαηό δξόκνη θαη κία λύρηα (1997), Σπθιόκπγα (2000), Πνηνο ζθόησζε ηνλ Μόκππ 

Νηηθ (2001). Αο επηζεκάλνπκε σζηόζν όηη αλάκεζα ζηα κπζηζηνξήκαηα απηά θαη ην 

Ζ κεγάιε πξάζηλε ηνπνζεηείηαη έλα άιιν έξγν, κε αηζζεηά δηαθνξεηηθή ζπλνιηθή 

ζηόρεπζε: ην Γάηα κε πέηαια (α΄ έθδνζε  1990).  

 

Σν Έξσο, ζέξνο, πόιεκνο (α΄ έθδνζε 2003) δηαθνξνπνηείηαη επίζεο, ζε πνιιά 

ζεκεία, από ηα πξνεγνύκελα θείκελα ηεο Φαθίλνπ. Πξόθεηηαη γηα έλα κπζηζηόξεκα 

κε δεδεισκέλεο απηνβηνγξαθηθέο αλαθνξέο.. Σν βηβιίν ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε: 

«ύκε (1919-1931) Η επνρή ησλ ζαπκάησλ», «Αιεμάλδξεηα (1931-1945) Σα ρξόληα 

ηεο δξάζεο», «Αζήλα (1945-1990) Σα κηθξναζηηθά». ηα δύν πξώηα, ε 

ηξηηνπξόζσπε αθήγεζε εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηε κνξθή ηεο Μαξίαο, κεηέξαο 

ηεο ζπγγξαθέσο. Σελ παξαθνινπζεί από ηελ ώξα ηεο γέλλεζήο ηεο ζην λεζί, κέρξη 

ηελ άθημή ηεο ζηελ Αζήλα, από ηελ Αιεμάλδξεηα, ζην ηέινο ηνπ πνιέκνπ
9
. ην ηξίην 

κέξνο, ε αθήγεζε αλαπηύζζεηαη ζε πξώην πξόζσπν. Σα γεγνλόηα εμηζηνξνύληαη από 

ηελ πιεπξά ηεο θόξεο, πνπ κεγαιώλνληαο ζηε κεηαπνιεκηθή Αζήλα, παξαηεξεί ηε 

κάλα, ηελ νηθνγέλεηα, ηνλ πεξίγπξν.  

Σν πεξηερόκελν θαη ε πξόζεζε ηνπ θεηκέλνπ ιεηηνπξγνύλ θαζνξηζηηθά ζηελ 

επηινγή ησλ αθεγεκαηηθώλ ηξόπσλ. Γελ πξόθεηηαη γηα έλα νηθνγελεηαθό ρξνληθό, 

νύηε γηα κηα πνηεηηθή αλαθαηαζθεπή ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Σν κπζηζηόξεκα 

αμηνπνηεί ηελ παξάδνζε ηεο ξεαιηζηηθήο αθήγεζεο, αλαπιάζεη ηζηνξίεο πξνζώπσλ, 

παξνπζηάδεη θαη απνηηκά ζηάζεηο δσήο.  Η κηθξή θαη ε κεγάιε ηζηνξία 

αλαπηύζζνληαη παξάιιεια θαη δηαπιέθνληαη ζπλερώο. Μαδί κε ηε δσή ησλ 

θεληξηθώλ πξνζώπσλ παξαθνινπζνύκε θάπνηεο από ηηο κεηακνξθώζεηο ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ παγθόζκηνπ ηνπίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηνύ 

αηώλα. Ωζηόζν ε νπηηθή είλαη πξνζσπηθή
10

. ην ηξίην κέξνο,  ε ζρέζε κάλαο θαη 

θόξεο ζπληζηά ζεκαληηθό ζηνηρείν θαη δηαπεξλά ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο 

αθήγεζεο. Παξνπζηάδεηαη κε όιεο ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο,  από ηελ απόιπηε παηδηθή 

παξαδνρή ζηελ άξλεζε ηεο εθεβείαο θαη ζηελ επαλαπξνζέγγηζε ηεο ελειηθίσζεο: 

Ζ κάλα κνπ πξάγκαηη δελ είρε ππάξμεη θαζόινπ εθδεισηηθή. Κξαηνύζε γηα ηνλ 

εαπηό ηεο ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο. αλ λα θνβόηαλ όηη αλ ηα άθελε ζα γηλόηαλ επάισηε. 

Μόλν κε ηα εγγόληα ηεο ήηαλ ππέξκεηξα δηαρπηηθή. Σα θαλάθεπε, ηα θαινκάζαηλε, ηα 

ηάηδε κε ηηο ώξεο παίδνληαο καδί ηνπο. […] «αο απνδεκηώλσ ζηα παηδηά ζαο», έιεγε 

ζαλ λα καο δεηνύζε ζπγγλώκε. 

Οη ζρέζεηο κνπ κε ηε κάλα κνπ είραλ από θαηξό απνθαηαζηαζεί. Πην ήξεκε θη εγώ, 

κεηέξα δύν παηδηώλ, είρα βάιεη λεξό ζην θξαζί κνπ θη είρα θαηαιάβεη πνιινύο από 

ηνπο ιόγνπο θαη ηηο αηηίεο ηεο παιηάο ζπκπεξηθνξάο ηεο. Δίρα ζπκθηιησζεί καδί ηεο. Σν 

ίδην είρα θάλεη θαη κε ηνλ παηέξα κνπ.
11

  

                                                 
9
 Δπγελία Φαθίλνπ, Έξσο, ζέξνο, πόιεκνο, εθδόζεηο Καζηαληώηε, 2003, ζ. 327: Όηαλ ν Γηώξγνο ηελ 

εηδνπνίεζε όηη θάλεθε ν Πεηξαηάο, ε Μαξία θαηάιαβε όηη κηα λέα πεξίνδνο άξρηδε ζηε δσή ηεο. Ση ζα ηεο 

έθεξλε; Άγλσζην. Κη σο άγλσζην, ηξνκαθηηθό.
 

10
 Βι. ραξαθηεξηζηηθά, ηελ εηζαγσγή ηνπ ειεθηξηθνύ ζηε ύκε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Μαξίαο ζηνλ 

ενξηαζκό, ό.π., ζ. 57-66. 
11

 Ό.π., ζ.409-10. 
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Η εκπεηξία ηνπ ζαλάηνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απώιεηα θάζε κηαο από ηηο δύν 

απηέο κνξθέο παξνπζηάδεηαη δηεμνδηθά ζην θείκελν. Οδεγεί ζε απνινγηζκνύο θαη 

απνηηκήζεηο, ιεηηνπξγώληαο έηζη σο κία από ηηο δπλάκεηο πνπ θηλεηνπνηνύλ ηελ 

αθήγεζε. 

 

Με ην επόκελν κπζηζηόξεκα ηεο Φαθίλνπ, Ζ κέζνδνο ηεο Οξιεάλεο (α΄ έθδνζε 

2005), ην θιίκα αιιάδεη θαη πάιη. Δδώ παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξία ηεο Αξέζαο, από ηε 

γέλλεζή ηεο κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ελήιηθε, εγθαηαιείπεη ην παηξηθό ζπίηη θαη 

αθνινπζεί ηνλ έξσηα ηεο δσήο ηεο. Γελ πξόθεηηαη γηα κηα ηππηθή ηζηνξία 

ελειηθίσζεο. Κάζε θνξά πνπ σο παηδί εθηίζεηαη ζε έλαλ κεγάιν θίλδπλν, ε Αξέζα 

ακύλεηαη πέθηνληαο ζε βαζύ ύπλν πνπ θξαηάεη κεξόλπρηα: κία αθόκε εθδνρή θπγήο. 

Γηα λα ηελ πξνζηαηεύζεη, ε νηθνγέλεηα ηελ πεξηνξίδεη ζην ζπίηη. ηελ αξρή, ε Αξέζα 

αλαγθάδεηαη λα κείλεη καθξηά από ηε ζάιαζζα, ζηε ζπλέρεηα πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή, 

κεηά κέζα ζην ζπίηη, αξγόηεξα ζην κεγάιν δσκάηην ηνπ πξώηνπ νξόθνπ. Ήδε 

βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο εθεβείαο.  

Η ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο θίλεζεο ζην ρώξν αληηζηαζκίδεηαη ελ κέξεη από ηελ 

πνηόηεηα θάπνησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ: κε ηε γηαγηά, ηελ πξνγηαγηά, ηε γξηά 

παξακάλα. Γπλαίθεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ Αξέζα ηνλ πινύην ησλ εκπεηξηώλ ηεο 

δσήο ηνπο θαη ζηνλ αλαγλώζηε δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο γπλαηθείαο δσήο θαη 

ηαπηόηεηαο ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ θαη ησλ αξρώλ ηνπ εηθνζηνύ αηώλα. Όηαλ θάζε κία 

από απηέο πεζαίλεη, ε Αξέζα δηαηεξεί ζηε κλήκε ηεο ηε κνξθή ηνπο θαη ηελ αλαθαιεί 

θάζε θνξά πνπ ρξεηάδεηαη ζπκπαξάζηαζε. Αληηζηαζκίδεηαη επίζεο από ηε ζζελαξή 

επηζπκία ηεο ίδηαο ηεο Αξέζαο λα κελ παξαδνζεί ζηνλ καξαζκό ηνπ εγθιεηζκνύ:  

Ζ Αξέζα θάησ από ην ππνκνλεηηθό θαη ζπκβηβαζηηθό ύθνο ηεο έθξπβε πείζκα θαη 

δύλακε πνπ δε γλώξηδε όηη είρε. Κπξίσο όκσο ήηαλ απνθαζηζκέλε λα ζπλερίζεη λα 

εθπιήζζεηαη. Καη άλζξσπνο πνπ εθπιήζζεηαη δελ πιήηηεη, δε βαξηέηαη, βξίζθεη δηαξθώο 

αμηνζαύκαζηα πξάγκαηα θαη ζέηεη ζε εγξήγνξζε ην πλεύκα ηνπ.
12

 

 

Σν θύξην ζηήξηγκά ηεο όκσο είλαη ν έξσηαο. Έξσηαο πνπ αληέρεη ζε όιεο ηηο 

αληημνόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δηαθνξεηηθή θνηλσληθή ζέζε ησλ δύν 

νηθνγελεηώλ θαη από ηνλ δηαθνξεηηθό θνηλσληθό ξόιν θαζελόο από ηα δύν θύια. Καη 

όκσο, ν θίλδπλνο ηνπ αλεθπιήξσηνπ ειινρεύεη. ηαδηαθά, ππό ηελ πίεζε πνηθίισλ 

γεγνλόησλ θαη δεδνκέλσλ δσήο, ε Αξέζα εζσηεξηθεύεη ηνλ θόβν, δεζκεύεηαη από 

απηόλ θαη θαίλεηαη αλίζρπξε ζε νπνηαδήπνηε απόπεηξα αλαηξνπήο. Απηό ζπληζηά θαη 

ηνλ κεγαιύηεξν θίλδπλν: ηελ απνδνρή κηαο ζπκβαηηθήο δσήο πνπ αξλείηαη ηε δύλακε 

ησλ αηζζήζεσλ θαη ηελ πξόθιεζε ηνπ άγλσζηνπ. Όηαλ, πάιη κέζα από ζπγθπξίεο 

δσήο θαη ζαλάηνπ, ε Αξέζα αλαγλσξίδεη σο κέγηζην θόβν γηα ηελ ίδηα, ην ελδερόκελν 

λα κε δήζεη ελεξγά ηε δσή ηεο, λα κελ απνιαύζεη, ηόηε ηνικά. Φεύγεη:  

Μεηά ηελ θεδεία ήξζαλ νη γεηηόληζζεο κε ηηο παξεγνξηέο. Δίραλ απνθάεη θαη ε 

Αξέζα εηνίκαδε θαθέδεο. Έδηλε ην θιηηδάλη ζηε λύθε ηνπ παππνύ Ησαθείκ, όηαλ άθνπζε 

ηηο ηειεπηαίεο ιέμεηο κηαο θξάζεο πνπ κόιηο είρε αληαιιάμεη κε ηε δηπιαλή ηεο 

γεηηόληζζα, «…αθίιεηε πήγε ε θαθνκνίξα».  

Σε λύρηα πνπ μάπισζε ζην θξεβάηη ηεο, ζαλ ερώ επαλαιάκβαλε ε Αξέζα «αθίιεηε, 

αθίιεηε». Σελ θαηέιαβε ε ιέμε θαη ηελ ζπγθιόληζε. Σελ έιεγαλ νη ρηύπνη ηεο θαξδηάο 

ηεο, ην ηξέκνπιν ησλ ρεξηώλ ηεο, ηα δάθξπά ηεο πνπ άξρηζαλ λα ηξέρνπλ. Έηζη ζα 

έθεπγε θαη ε ίδηα από ηε δσή; Αθίιεηε; […] 

                                                 
12

 Δπγελία Φαθίλνπ, Ζ κέζνδνο ηεο Οξιεάλεο, εθδόζεηο Καζηαληώηεο, 2005, ζ.78. Δπίζεο, ζ. 113-4 θαη 

182-3. 
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Ωξαία έιακςε ην ιεπθό λπρηηθό ηεο κέζα ζηε λύρηα. αλ αέξαο βγήθε από ην ζπίηη 

θαη πέξαζε κπξνζηά από ηελ απιή ηνπ Αληξέα κε ηε ζβεζηή πηα θσηηά. Δθείλνο ζα 

βξηζθόηαλ ζην θαΐθη ηνπ θαη ζα εηνηκαδόηαλ λα θύγεη. […]  

Έλα ρακόγειν δηαγξάθηεθε ζηα ρείιε ηεο θαζώο πάηεζε ηελ άκκν. Γηέζρηζε ηε 

κηθξή παξαιία, η’ αξκπξίθηα ηεο ςηζύξηζαλ «πλέρηζε, ζπλέρηζε», νη ζθαξαβαίνη 

θξύθηεθαλ θαη η’ αγθάζηα ηεο ακκνπδηάο κέξηαζαλ γηα λα κε ηα παηήζεη θαη ηξνκάμεη. 

[…] 

Ο Αληξέαο είδε ην ιεπθό λπρηηθό πνπ έιακπε ζηελ απνβάζξα θαη θώηηδε ηε λύρηα 

θαη δελ πίζηεςε ζηα κάηηα ηνπ. […] Γξαζθέιηζε απηή κε δύν ζαξξεηά βήκαηα ηελ 

απόζηαζε πνπ ηνπο ρώξηδε θαη ξίρηεθε ζηελ αγθαιηά ηνπ. 

Σν κόλν πνπ ηνπ είπε ήηαλ: «Σόζα ρξόληα, ηόζα ρξόληα…».
13

  

 

Με επίθεληξν ηελ ηζηνξία ηεο Αξέζαο, ηα ελδηαθέξνληα ηεο αθήγεζεο 

πεξηιακβάλνπλ πνιιά επηκέξνπο ζεκεία. Σαπηόηεηεο, ξόινη θαη εθδνρέο ηεο 

αλζξώπηλεο δσήο αλαπιάζνληαη ινγνηερληθά θαζώο κέζα ζην κπζηζηόξεκα 

αλαπλένπλ έλα πιήζνο κνξθέο, γπλαηθείεο θαη αληξηθέο. Γηα άιιε κηα θνξά 

ζπλαληάκε πξόζσπα γλσζηά από πξνεγνύκελα θείκελα ηεο ζπγγξαθέσο
14

. Σα 

δεδνκέλα ηεο κεγάιεο ηζηνξίαο ελδηαθέξνπλ ζην βαζκό πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ησλ 

πξνζώπσλ: έλαο ζεηζκόο, ν πόιεκνο, θνηλσληθέο αιιαγέο. Η γξαθή ηζνξξνπεί θαη 

πάιη κε επηηπρία αλάκεζα ζηνλ ξεαιηζκό πνπ παξαηεξεί θαη αλαδεηθλύεη ηελ 

ραξαθηεξηζηηθή ιεπηνκέξεηα θαη ηελ πνηεηηθή ηνπ ππέξβαζε. Η έληαζε αλάκεζα ζηα 

δύν απηά ζηνηρεία απμάλεη ηελ γνεηεία ηεο αθήγεζεο πνπ ιεηηνπξγεί ηαπηόρξνλα σο 

παξακύζη, ζηνραζκόο θαη θνηλσληθό ζρόιην.  

 

Σν ηειεπηαίν κέρξη ζήκεξα κπζηζηόξεκα ηεο Δπγελίαο Φαθίλνπ, ην  Γηα λα δεη ηε 

ζάιαζζα (α΄ έθδνζε 2008) έρεη απηνβηνγξαθηθό ππξήλα θαη επεμεξγάδεηαη ηε ζρέζε 

ηνπ αλζξώπνπ κε ηε κλήκε, ζπλεηδεηή θαη βησκαηηθή. Κεληξηθό πξόζσπν κία 

γπλαίθα, πνπ απνδέρεηαη λα ηε θσλάδνπλ Διέλε
15

. Μεηά από έλα ζνβαξό πξόβιεκα 

πγείαο, ε Διέλε θαίλεηαη λα έρεη ράζεη ηε κλήκε ηεο: 

«Θπκάκαη», είπε εθείλε ήζπρα. «Θπκάκαη ρξνλνινγίεο, γεγνλόηα, ηζηνξία, ηα 

πάληα. Γε ζπκάκαη πνηα είκαη». 

                                                 
13

 Ό.π., ζ.355-59. 
14

 Η Πεξζεθόλε, ην θνξίηζη από ηε Μηθξά Αζία κε ην ζηαπξνπδάθη ζηνλ ώκν πνπ ζπλαληήζακε γηα 

πξώηε θνξά ζην Έβδνκν ξνύρν θαη αξγόηεξα αιινύ (Πνηνο ζθόησζε ην Μόκππ Νηηθ), δεη ζην ζπίηη ηεο 

Αξέζαο όζα εθείλε αξλείηαη λα δνθηκάζεη: ην γάκν, ηε κεηξόηεηα. πγρξόλσο κνηξάδεηαη καδί ηεο ηε 

θηιία θαη ηε ραξά από ην κεγάισκα ησλ παηδηώλ. Ο Νηθήηαο δαλείδεηαη ζηνηρεία από ηε κνξθή ηνπ 

παηδηνύ ζην Γάηα κε πέηαια θαη ν γέξνο Ισαθείκ δεδνκέλα από ηε δσή ηνπ παππνύ ζην ίδην θείκελν θαη 

νη δύν σο ζεηηθόηεξεο εθδνρέο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνζώπσλ. 
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 Δπγελία Φαθίλνπ, Γηα λα δεη ηε ζάιαζζα, εθδόζεηο Καζηαληώηε, 2008, ζ. 26-7: Ζ γπλαίθα δίζηαζε 

γηα ιίγν θη έπεηηα ςέιιηζε: «Μνπ είπαλ όηη κε ιέλε… Όηη κε έιεγαλ…» Γελ κπνξνύζε λα ηειεηώζεη ηε 

θξάζε ηεο.  

Ήηαλ θαλεξό όηη δελ ήζειε λα πεη ην όλνκά ηεο. Έηζη ηνπιάρηζηνλ ην εμέιαβε ν Ρνύια θαη απζνξκήησο 

θαη κε ζαθή εηξσληθή δηάζεζε είπε «Κακία». 

«Οδπζζέαο θαη Πνιύθεκνο», ςηζύξηζε ε γπλαίθα.  

«Α, γεηα ζνπ. Μπξάβν. Άξηζηα δέθα ζηε κπζνινγία» ηεο είπε κε πεξηπαηθηηθό ύθνο. Καη πξόζζεζε 

αθάζεθηνο όηη επεηδή αζθαιώο δελ κπνξνύζε λα ηελ απνθαιεί «Κακία», ζα ηεο έβξηζθε έλα ηαηξηαζηό 

όλνκα. Άξρηζε λ’ αξαδηάδεη θνηλόηνπα ή παξάμελα νλόκαηα, λα ηελ θνηηά πεξηκέλνληαο κηα ζεηηθή ηεο 

αληίδξαζε, θη επεηδή δελ ηελ είρε, λα ηα’ απνξξίπηεη κόλνο ηνπ.  

Μεηά από θακηά δεθαξηά απόπεηξεο, θη επεηδή βξήθε όηη παξαηξάβεμε ην παηρλίδη ησλ νλνκάησλ είπε 

απνθαζηζηηθά: 

«Λνηπόλ, Διέλε. Μνπ θάλεηο γηα Διέλε. Ζ Ωξαία Διέλε. Ζ Αγία Διέλε. Ση ιεο;» 



Βελεηία Μπαιηά, ρνι. ύκβνπινο Φηινιόγσλ  7 

«Κάηζε λα θαηαιάβσ. Θπκάζαη ηελ επαλάζηαζε ηνπ ’21 θαη δε ζπκάζαη πνπ 

γελλήζεθεο, αο πνύκε;». 

Ναη, έγλεςε κε ην θεθάιη ηεο ε γπλαίθα.
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Καζώο απηή ηεο ε αλαπεξία, ε αθύξσζε ηεο πξνζσπηθήο ηεο δσήο, ε έιιεηςε 

βησκαηηθήο κλήκεο κε απηνβηνγξαθηθά γεγνλόηα, ην απόιπην ιεπθό ζε ό,ηη ηελ 

αθνξνύζε, ηελ παληθόβαιε,
17

 ε Διέλε επηρεηξεί λα αληηκεησπίζεη ην θελό 

ελζαξξύλνληαο ηελ απηόκαηε αλαβίσζε ηνπ παξειζόληνο. ην ζεκείν απηό 

θαινύληαη λα βνεζήζνπλ νη αηζζήζεηο, κε πξώηε ηε γεύζε. Οη αλακλήζεηο πνπ 

αλαδύνληαη κέζα από ηε δηαδηθαζία ηνπ  θαζεκεξηλνύ καγεηξέκαηνο δελ είλαη 

εζειεκέλεο, νύηε πάληα επράξηζηεο. Άιιεο ζπλδένληαη κε ηελ πξνζσπηθή δσή θαη 

άιιεο κε ηε ζπγγξαθηθή ηέρλε. Καζώο ζπλεηδεηνπνηεί όηη πξέπεη λα ηηο απνδερζεί σο 

ζύλνιν, ε γπλαίθα αλαθηά πνιύηηκα ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηάο ηεο. Παξαθνινπζώληαο 

ηηο εθπιήμεηο ηεο βησκαηηθήο κλήκεο, ε ηξηηνπξόζσπε αθήγεζε θηλείηαη γηα κηα 

αθόκε θνξά αλάκεζα ζηνλ ξεαιηζκό θαη ηελ πνηεηηθή ηνπ αλαηξνπή. Πξόζσπα θαη 

δεδνκέλα από άιια έξγα ηεο Φαθίλνπ ελζσκαηώλνληαη εδώ ιεηηνπξγηθά ζηελ 

αθήγεζε: ε Αξέζα, ην θεθάιη ηεο Μέδνπζαο από ην Ζ κεγάιε πξάζηλε, έλα 

καησκέλν πνπθάκηζν, ε Αζηξαδελή κε ην παηδηθό δαθεηάθη ηεο: 

Σόηε εκθαλίζηεθε πάιη ε γπλαίθα. ηα ρέξηα ηεο θξαηνύζε θάηη θηηξηλσπό. 

Πξνρώξεζε ζηαζεξά πξνο ην θνξηηζάθη, πνπ αθνινπζώληαο ηνπο γνλείο ηνπ ήηαλ 

έηνηκν λα βγεη απ’ ην καγαδί. 

«Σν δαθεηάθη ζνπ κε ηα παπάθηα», ηεο είπε ε γπλαίθα ηξπθεξά. Καη ηεο ην έδσζε. 

«Πεο ζηηο άιιεο όηη ηα πξάγκαηά ηνπο είλαη εδώ. Δγώ γπξίδσ ζπίηη κνπ». 

Σν θνξηηζάθη πήξε ακίιεην ζηα ρέξηα ηνπ ην δαθεηάθη θαη ηελ θνίηαμε πξνζεθηηθά.  

Έια, Αζηξαδελή, ζα ράζνπκε ην βαπόξη», αθνύζηεθε ε θσλή ηνπ παηέξα ηεο.
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Σν ηαμίδη, ην όλεηξν, ε αλαδήηεζε ησλ βαζύηεξσλ ζηνηρείσλ ηνπ εαπηνύ 

απνηεινύλ δεκηνπξγηθά ζηνηρεία ηεο κπζνπιαζίαο ζηα θείκελα ηεο Δπγελίαο Φαθίλνπ 

θαη αληρλεύνληαη, κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, ζην ζύλνιν ηνπ αθεγεκαηηθνύ ηεο έξγνπ. 

πλδπάδνληαη κε ηελ αλαδήηεζε θαη αλάδεημε ηνπ δπλακηθνύ ξόινπ ηεο παξάδνζεο, 

ηελ επηζπκία γηα  επίγλσζε θαη απηνγλσζία κέζα ζηνλ θνηλσληθό ρώξν θαη ρξόλν. Σα 

θείκελά ηεο, είηε πξόθεηηαη γηα κπζηζηνξήκαηα είηε γηα ηε κνλαδηθή, κέρξη ηώξα 

ηνπιάρηζηνλ, ζπιινγή δηεγεκάησλ ηεο (Φηινδνμίεο θήπνπ, 2007) δηαιέγνληαη 

δεκηνπξγηθά κε ην παξειζόλ, από ηνλ αξραίν κύζν κέρξη ηε ιατθή καο θιεξνλνκηά, 

ελώ ηαπηόρξνλα ζπλνκηινύλ κε ηνλ ζύγρξνλν άλζξσπν θαη, κε ηνλ κνλαδηθό ηξόπν 

ηεο ινγνηερλίαο, επηρεηξνύλ λα ηνπ πξνζθέξνπλ ηξόπνπο αλάγλσζεο ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο θαη θαηαλόεζεο ηεο αλζξώπηλεο θύζεο.     
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