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FΙ Ευγεvfα Φακ(vου γενvηΘηKε σtηv Αλεξdvδρεια τo |945, Mεγdλω-
σε στηv Aθηvα και οπodδαοε γραφικ69 τdxvεq Kαι αρXαιoλoγικη ξεvd-
γηση. Eργdαιηκε μερικd xρ6νια oε περιoδικd ωq γραφfοταq.

To L975 δημιofργησε τo ',αvιικειμεvoΘ6ατρo'' Nτεvεκεδoι1πoλη (6vα
πρωτ6τυπo κoυκλoθdατρo απ6 πεταμ6vα αιπικεiμεvα, κυρfωq vtενεκε-
δdκια), Πoυ αYαΠηθηκε πoλιj απ6 τα παιδιd και εξακoλoυΘεf vα παiζε-
ται απ6 θιdοoυζ και oxoλεiα. ,ΕγραΨε και εικovoγρdφησε 17 παιδικd
βιβλfα, πoυ 6xoυv κυκλoφoρηoει oε 300.0Ο0 αιτiτυπα.

To 1982 6γραψε τo πρc6τo τηs μυΘια16ρημα ''ΑΣTPΑΔEΙ..ΙFΙ'', πoυ
γvcδριoε μεγ<iλη εnιτυxiα και απ6 τo 1990 γρdφει μ6vo για εvηλικεg.
Tα μυθιαroρηματd τηs κdvoυv πoλλ6q εΠαvεKδ6οειg και ι1xoυv μετα-
φρααιε( και κυκλoφoρo6v oε αρκετ6q ξdvεq γλriοοεg (αγγλικd, γαλλικd,
YερμαvιKd, ρωoικd, oυγγρικd, oλλαvδικd, δαvdζικα, οερβικιi και ιταλι-
κd).

Mια θεατρικη διαοκευη τoυ μυΘιαιoρηματog 
,'To ,Eβδoμo Po6xo'',

αv6βηκε τo Mdρτιo τoυ 2Ο01 σε Kε\τρικ6 θ6ατρo τηq ΑΘηvαq, με εξαι-
ρετικoι5g ουvrελεαιdq.

EρYoγραφiα

MYΘΙΣToPHMATA
o Αoτραδενη. AΘηνα, Kdδρog, 1982.
o τo,Εβδoμo Pο6yo. AΘηvα, Kααιαvιι6τηs, 1983,
ο H Mεγιiλη Πριioινη. AΘηvα, Kααιαvιιilτηs, 1987.
o Γιiτα με πiταλα. AΘηvα, Kdδρog, 1990.
o ZιiχαPrl oτην ιiκρη. Aθηvα, Kααιαvιιδτηs, 1991.
o H Mερ6nη ηταν τo nρ6oyη7l,α. Aθηvα, Kααιαvιι6τηs, |994'
ο Εκατ6 δρ6μoι και μ[α νιiγτα. Αθηvα, Kααιαvιc6τηs, 1997.
o Tυτρλ6μυγα. AΘηνα, Kασιαvιι6τηs, 2000.
ο Πoιoζ oκ6τωoε το Mπdμnυ Nτικ. Kααrαvιι6τηs, 2001.
o ,Ερωζ, 

θiροg, n6λεμοq, Kααιαvιι6τηs, 2003
. ΙΙ μiθoδoe τηe oρλειiνηe .Kααιαvιc6τηs, 2005.
. Για να δει τη θriλαoαα. Kααιαvιιiτηs, 2Ο08.

ΔΙHΓHMATA
ο Φιλoδοξ{εg κηnoυ. Kααιανιcδτηs, 2007



ΠAΙΔΙΙζΑ
o Nτενεκεδoinολη. Kdδρoq L976
. Στo Κoυρδιmιiy. Kdδρoq 1978
o Ξιjnν α Ι'{τ εν εκεδ oιinολη. Kααιαvιcδτηζ, 1 979
o To μεγιiλo ταξ{δι τoυ Mελiyιoυ. Καoταvιι6τηs, |979
o o κιjριog oυλτραμ6ρ. Kααrαvιι6τηS,1980
o oι τiooερεq επoyig, Kdδρoq 1986
o Mια μt1tρη καλoκαιρινη ιοτoρ{α, Kdδρoq 1986
. Λαχανικιi, Φρoιiτα, Λoυλodδια, Αγριoλoιiλουδα και Β6τανα. K6δρoq 1986
o To αaτ6Ρι των Χριoτoυγ6ννων, Kdδρoq 1989

ΘEΑTPΙΚA
. Nτενεκεδo,ιjnoλη (πdvιε 6ργo για κoυκλoΘdατρo). Kαοταvιι6τηs, 2006

Διακρfoειq
. 2005 Bραβεfo Avαγvωαιcbv για

oρλειiνηe".
τo μυθια16ρημo "H μ€θoδoζ τηζ

. 2008 Kρατικ6 βραβε(o διηγηματoq για τη oυλλoγ4 διηγημdτωv
*Φιλoδoξtεe rηnoυ,

2



3

H Eυγεvfα Φακiνoυ αvηκει σrη
γεvιd τωv Yυναικι6v λoγoτεxvriv, oι
oπo(εq, μετd τηv πτι6οη τηq στρατιω-
τικηs δικτατoρ(αg τo L974, αvαv6ω-
σαv τηv ελληvικη λoγoτεxviα ωq
ΠPoζ τo ΠεριεX6μενo Kαι τιq αφηγη-
ματικdg τεxvικdg. t.] FΙ ιδιαfτερη
ευαιοθηofα τηs ουγγραφdωq απ6vα-
vtι σtη θ6oη τηq γυvαfκαq, η oπoiα
βρ4*. ηδη τηv 6κφραοη Tηξ σto τρα-
γικ6 τ6λoq τηζ Aαιραδεvηs, αναγνω-
ρiζετα.ι" οε 6λα τα επ6μεvα dργα τηs.
FΙ Θεματικη τoυq αναπτσoοεται σtα-
θερd γfρω απ6 6vα vευραλγικ6
οημεfo τηq σdγXρov\S κoιvωv(αg: τηv
ρ4ξη αvdμεοα στα παραδooιακd
oxηματα ρ6λωv Και τoυξ vιjoυζ Πρoσ-
διoριoμoιiq ταυτ6τηταζ. H κoιvωvικη
και πoλιτικη κριτικη φτdvει διακρι-
τικd αιov αναγvc6αιη με τη διαμεoo-
λdβηοη τoυ αυτoΧαρακτηριομoιi τωv
γυvαικεfωv μoρφr6v, o oπoioζ Παρα-
τfθεται αoxoλfααιog. Tο δεδoμ6vo
αυτ6 oυvδυdζεται με τηv αφηYηματι-
κη τεxvικη τηs Φακ(voυ, η oπofα
απoφε6γει vα κdνει xρηση κdπoιoυ
εξωτερικoU παιτoγvι6αιη αφηγητη
και δfvει crια πρ6oωπd τηs τη δυvα-
τ6τητα vα εKφραoτo{v μdοα απ6 τοv
εoωτερικ6 μoν6λoγo. Σε 6λα αυτd
πρooτiΘεται μ(α πρooωπικη και
γεμdτη φαvιαοiα πρ6οληψη τoυ αρxαfoυ μι5Θoυ o onofoq απoκτd vι1α,
oυxvd απρoοδ6κητα Χαρακτηριαιικd. [..'] Εvοωματcδvει αια κεfμεvd
τηs πλευρ6q τηq ψυxoλoγfαq τoυ βdΘoυq, 6vειρα, μεταφυσικd φαιv6με-
vα, τα oπofα με τηv ισoρρoΠημdνη τoυg oJvθεση εκφρdζoυv τηv Πoιη-
τικη και Πvευματικη ατμ6οφαιρα τωv μυθιαιoρημdτωv τηξ: η Eυγεv(α
Φακfvoυ εfvαι σrηv Ελλdδα η Kατ, εξoxην εκπρ6oωΠoq τoυ μαγικoιi
ρεαλιομof .

Kyriaki Chryssοmalli-Henrich Literaturwissenschaftlerin
Απ6δooη οτα ελληvικd: Bεvετfα Mπαλτd
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Αoτρ αδ ενη, pυΘιoτ6ρημα. AΘrivα, K€δρoq, 1 9 82.

...Mε την Αοτραδενξ i,yoυμε για πρι6τη φoρd dvα xρovικ6 τηs
εoωτερικηs μεταvdαιευοηs φoρτιομdvo και ευαιoθητoπoιημ6-
vo απ6 τηv Παρoυofα εv6ξ παιδιorj. Kdτι δηλαδη, τηρoυμdvωv
τωv αvαλoγιc6v oαv τo FΙμερoλ6γιo τηs Awαs Φρdνκ, αφoσ η
μικρη ηρωfδα εivαι κι εδι6 dγκλειαιη, φυλακιoμdvη μdoα ο,

dvαv εxθρικ6 κ6ομo πoυ 6φτιαξαv oι μεγdλoι.
Χωρiq κραυγ69 διαμαρτυρfαq για το δρdμα τηq ελληvικηs

ζω4q πoυ παfζεται οε βdροq τωv παιδι{6ν, τo βιβλfo καταφdρ-
vει vα εlτoπ(oει τηv oυoiα αυτo6 του δρdματoq μ, dvαv τρ6πo dμεοo και
κoφτ6 6πoυ δεv xωρdνε oιjτε γλυκερ6τητε9, o{τε αιoιoδoξiεζ. Σ, αυτ6 oυιτε-
λεf η ζωlταvη καθημεριvη γλι6ooα τηζ Eυγεvfαq Φακfvoυ Πoυ ηθελημ6vα
αρvεfται τηv καλλιλoγfα για να περιγρdψει τηV πoρεfα τηs Aαιραδεvηs,

γεμdτη αφdλεια παιδικη και αθλι6τητα αθηvαTκη, γεγov6q πoυ δfvει αιo
βιβλfo τo ειδικ6 βdρoq τηq Πραγματικ6τητα9.

Mαρfu Παπαδonοiλoυ, Εφψ. TΑ Ι'{Ε'A' 3-7-1982

To 6βδoμ0 ρoιjχo, μυθιoτ6ρημα. Aθ{vα, Kαoταvιι6τηS, 1985.

...E(vαι μια παρdφoρη καταγραφη τωv παθι6v τωv γυvαι-
κriν κατd τη διdρκεια εv6g αιι6vα πoλιτικηs βioq. Για τιg
μεγαλiτερεg γυvα(κεq, τo oικoγεvειακ6 τυπικ6 εfvαι o δικ69
τoυg τρ6πoq vα oυμφιλιωθo$v με τoυg θαvdτoυζ Kαι τoυq
θρηvoυq. FΙ απoξdvωση τηq Poιiλαg απ, αυτd 6xει δ6o 6ψει9.
AΠ,τη μια διαθdτει μεγαλ6τερη αvtoxη αλλd απ,τηv dλλη
6xει λιγ6τερη καταv6ηοη. Eivαι ικαvη να μεfvει αδιdφoρη

μπρooτd σ, 6vαv κ6oμo Πoυ για τιg μεγαλdτερεq γυvαfκεg
ηταv τραγικ69.

Dαυid Βuckleν' THΕ OΒSΕ'RVΕ'R' 17-11-1991

H μεγdλη nρdoινη, μυΘιοτ6ρημα. AΘrivα, Kαoταvιι6τηSl 1987.

,..Aθρofζo\ταq την αξfα τηs πρooφoρdq τηξ Ε. Φακfvoυ,

μπoρoιiμε vα ποιiμε απερiφρασtα Πωq κdθε βιβλio τηs εfvαι
Kαι μια κατdθεoη αιη νεοελληvικη μαg πεζoγραφfα.

.,.To μυθιαι6ρημα τηs Φακ(voυ εivαι γροθιd σrιq εφησυ-

xαομ6vεg oυνειδηoειζ μαq, ενι6 παρdλληλα ε(vαι o αγιivαq
τηζ σημεριvηs γυvαfκαq vα δoκιμdoει τιq δυvdμειq τ\9 χωρfq
δεκαviκια κι εξαρτηoειg. Tελικd θα τα καταφdρει. Aρκεf vα



τoλμηoει. H Mεγdλη Πρdoιvη εfvαι 6vα dτoιμo oxεδ6v oενdριo για ταιvfα.
Πριv τη δεfτε αιιq oθ6vεg, διαβdσtε τηr. Σπdvια απoλαμβdvετε τ6τoια

βιβλiα.
Hρακληe Παnαλiξηq, Περιοδ' ΔΙΑΒΑZΩ, 29-7-1987

H Mερ6ιιη ηταν τo Iιρ6η(ημα, μυθιστ6ρημα. AΘrivα,
Kαοταvιι6τηSl 1994.

...FΙ Φακfvoυ xρηοιμoπoιεf απλιig πρooxηματικd τη

φ6ρμα τoυ ασtυvoμικod μυΘιαιoρηματoq, με τιζ ιxvηλαoiεg,
τoυg μdρτυρεq κλπ. Σημαofα γι, αυτηv ',δεv dxει η καvdτα
αλλd τo vερ6''. To κεfμενo λoιπ6v αvαπτfoοεται σαv η απ6-
δειξη η η επιβεβαfωοη τoυ λoγoτεxvικoi κoιvod τ6πoυ πoυ
oρfζει τo ταξiδι oαv ιooδιjvαμo τηs απ6λαυo!}S και τηq γvι6.
oηs, dρα τηq ζωηq. Σαv vα 6xoυμε λoιπ6v μια εV ουv6ψει

xερoαiα oδσooεια, oαφcδg καΘoδηγημdvη απ6 τηv καβαφι-
κη Ιθdκηl βtO απ6 τιq ιoxυρ6τερεq και ωραι6τερεξ Πραγματωoειg τoυ εν
λ6γω λoγoτεxvικoι5 τ6πoυ,,.

Παντεληe Mnουκιiλαs' H ΚΑΘHMΕPΙNH, 1 1-1 1-1 994

'Ερ'ζ, Θ6ρoq, n6λεμoq, μυθιοτ6ρ1Fα, Kαoταvιι6τηS 2005.

Στo καιvoιiργιo μυΘιαι6ρημα η Ευγεvfα Φακfvoυ, εvrελc6g

γεwαι6δωΡα, βαξ nxαρ(ζει, 6vα κoμμdτι απ6 τη δικη τηs
ιαroρfα η μdλλoν για vα ακριβoλoγo{με τηv ισtoρfα τηs

μdναg τηq, τηq μικρηs Mαρfαq, πoυ dφυγε δωδεκdxρovη απ6
τη Σ{μη, dζηoε κdπoια xρ6vια αιην Αλεξdvδρεια και γι5ριoε
λfγo μετd την KατoΧ4 αιηv Kυψdλη.

FΙ ζω4 τηs κυλd ταυτdxρovα με τη (ωη τηs 1rilραq μαg. Mε
τα μεγdλα θα6ματd τηs (ηλεκτρικd, ραδι6φωvo, κιvηματo-

γρdφos) και τιq μεγdλεq πληγdq τηs (π6λεμo9, Kατoxη, αvιfξoεq oυvθηκεg,

xειρoυργεfα). Δι6τι oτo,Ερωg, θiροg, n6λεμog, ατoμικη και oυλλoγικη μvημη
γfvεται dvα.

FΙ oυγγραΨdαq δεv μαq απoκαλ{πτει την ΠρoσωΠικη εμπλοκη τηq με τo
θdμα παρd αιo τελευταio τηs κεφdλαιo, 6πoυ μαq φαvερc6vει 6τι πρ6κει-
ται Yια την ισtoρfα τηs μητdραq τηs. Kαι μdλιαια με τov Πιo αΠoκαλυπτι-
κ6 και ψυxαvαλυτικ6 τρ6πo, ΠρωτoΠρ6οωπα,

Ελiνη Γκ[κα, ΕΘΙνoΣ, 26-7-2003.
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ιl μtθoδoζ τnζ oρλεdvn(
!ψεviα Φοκlvo! :.;-

H μ60oδoξ τηζ oρλεdνη(l pυθιοτ6ρημo, Καoταvιι6τηS 2005.
,,Σ' 

αυτ6 τo βιβλto κατdφερα να διoyετεiαω τoυζ ψ6βου9 μου,
κdτι noυ δεν ε{yα κdνει ωq ττiρα. Εtyα ndντττε τ0 φ6βο μηπωe δεν
εtμαι εντιiξει, τι θα nει o κ6oμοq για μiνα.'Hθελα να 6yω την iξω-
θεν καλημαρτυρfu. Aυτ6 εtναι πoλιj ΠεριoρLστL1c6. Ξεκιντ|lνταζ λoι-
n6ν με το κορ{τoι Π0υ Πρ0σΠαθε{ ν' αντιμετωntoε?, τ0υζ ψ6βoυe τoυ,
νομ[ζω 6τι κατιiψερα να τ0υ δτδoω τη λιioη πoυ δ{νω 1ζα?' σε μiνα'
Κι αυτη ε[ναι η φανταo{α, πoυ βoηθdει noλιj. Αψοι1 περdoει η
κρ{oη nανικoιi, τo καλιiτερo φιiρμακo ε{ναι να ψαyταστε[g κιiτι

αιαι6δoξo και δψιουργικ6. ,oταν 
ημoυν μt1tρη, δυo τρειg ΨoPiq, μου oυνiβη κι

εμiνα 6,τι και nην Αρtθα: 6ταν ερy6ταν, no παιyν{δι, καταπιiνω μ0υ μια πhρα,
για yα μη τη φιiω oτο κεψdλι, iπεψτα ξερη. Mεγαλτδνoνταq κατdλαβα 6τι ηθελα
ν' αnοψ,ιiγω τoν n6νo. IfiL αΠ0συρ6μουν. Tηe iδωoα αυτ6 τo χαρα1flηριατικ6 αλλd
τηe iδωoα Ifiι τηy αιoιoδoξfu. Στην nρoκειμiνη nερ[πτωoη, iνα βιβλ{ο πoυ iyει
τ6oo βαρι1 θiμα, doo ε{ναι o ψ6βoq, δεν ε{ναι καθ6λoυ βoρ6 ξ μoν6τoνο, παρ6τι
εκτυλtαoεται oyεδ6ν μioα o, iνα δωμdτιο' 'oμωq επειδη υndρyει τo αyτ{nαλo δ6oζ,
o αγαnψiνoq τ\9, o ταξιδιιiρ\e, πoυ μεταψ{ρει ατην Αρiθα τιg εικ6νεq, τα yρτj-

ματα' τα αρτ'iματα 1fiι τιq εμnειρ[εe, μετiyει κι εκε[νη''.

Αn6 oυνiντευξητηq Ευγ. Φακ{νoυ στηy ΚΑΘHMΕ'PΙΙ\ΙH, 31.7-2005

Φιλoδoξ{εq κηnoυ, Διηγriματα, Kαoταvιτ6τηS, 2007
,Επειτα απ6 11 μυΘιαιoρηματα και 25 xρ6νια παρoυoiαq

αια γρdμματα, oι Φιλoδοξtεs κηnoυ εfvαι η πρι6τη oυλλoγη διη-
γημdτωv τηs Eυγενiαq Φακfvoυ. ,Ιoωg 6μ,q αυτ6 vα εivαι
τελικd τo Πιo ΠρoσωΠιK6 τηs βιβλfo, Δι6τι oι Πρωταγωvιαιdq
τηs, απ6 την Ιφιγdνει'α (Πdντα oνειρευ6μ0υνα να γερrioω) η τov
γκdι ζωγρdφo πoυ βιιivει μfα oειρd απoρρfψεωv (αro εξαιρε-
τικ6 διηγημα τoυ 200l με τov τfτλο Εnoyη nρoδοαiαg) μdxρι τηv
Κυρtα τωy λουλουδιτδν (πoν ε(vαι η μdvα τηs) 4 τov Γovατd,
καθρεφτfζoυv τιξ αγωvfεg, τoυq φ6βoυζ, τιq ανηoυxfεg τηs
dι,λ.d και τη δι1vαμη τηs. FΙ Ευγεvfα Φακ(voυ πιαrεfει σtιζ αΠερι6ριαιε9 ικα-
v6τητεg ΠρoσαρμoΥ4g τoυ αvθριilπoυ. Kαι 6λε9 αυτdg oι ιcπορ(εq εivαι εκδo-

xdg εv6g μovoλ6γoυ, oε διαφoρετικ6 κdΘε φoρd 6φo9, διαφoρετικιig oυγκυ-

ρfεg, με θdμα ακριβc6q τηv Πρoσαρμoαιικ6τητα ΙΙoυ 6μ,q δεν εκφυλfζεται
Φηv ηΤroπdθεια odτε αιo oυμβιβαoμ6 αλλd αvofγει εvαλλακτικoιig δρ6μoυ9
oλoκληρωσηt τoυ εαυτoιj. Σε αυτ6 τo oxημα, o Ε. X. Γovατdq ξεxωρiζει,
καθιig μετατoπiζει τη ουζητηση (και απoγειι6vει τo βιβλfo) καλc6ιταg μαq vα
κρατdμε oε εγρηγoρση τιq αιoθηoειg και τη φαιταοfα μαg, ι{τoι c6αιε vα oυλ-
λαμβdvoυμε τη .δειjτεΡrl υπ6αιαοη τωv ΓΙραγμdτωv,: τηV oμoρφιd τoυq.

Mικiλα Xαρτoυλιiρη, TΑ NΕΑ, 9-5-2007

Φλoδoξiεg κι1πoυ
fu'Φifom ?F*,
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Για να δει τη Θdλαooq βυΘιoτ6ρημo, Kαoταvιι6τηS 2008

To μυθια16ρημo τηs Eυγεviαζ Φακfvoυ dxει κdτι απ6 τηv
εξαγvιοτικη δι1vαμη παραμυΘιoιj πoυ φdρvει στo φωq τη
δ6ναμη τηs εγγστηTαq, τηζ εμΠισroο{vηs, τηs καλoo6vη9,
τηs xαρdg- καμιd φoρd χωρ(q λ6γo. To πιo μαγικ6 6μ,q
εivαι τo γρdψιμ6 τηS, 6ταv περιγρdφει τα υλικd, τα xρι6μα-
τα, τιq γειjoειg, τιq μυρωδιdg αιην Πρoετoιμαofα τoυ φαγη-
τof . Oι μυρωδι69 και oι γε6οειq εfvαι oι διjo κεvιρικdg uΓΙρω-

ταγωvfαιριεq> τoυ μυθιαιoρηματ69 τηs. Σxεδ6v οε... ιτoπd-
ρoυv με τιq μυρωδι69 και τα xριilματα. Πρdοιvα πιπdρια και
μooxoκdρυδo. Λεβdvtα και κdρι. Toilι και πdπριKα, φασκ6μηλo και
θρoι1μπι. Kdρδαμo και καλdvιoυλα. τα oπορdKια, τα φιiλλα, oι απoξηρα-
μdvoι καρπo( Kαι τα αφυδατωμ6vα πdταλα λoυλoυδιιilv πoυ η γυvαfκα βρf-
σκει σε 6vα μπαxαρdδικo τoυ κdvcρoυ..

Εfvαι εξαιρετικdq οι Περιγραφ69 τωv τεΘλαομdvων γραμμι6v πoυ ακo-
λoυθoιjv oι συνειρμof αιo κεφdλι μαq, Πoιητικd πετdγματα και μια 4ρ.μη
αιοιoδoξiα σto φιvdλε, για τo dτι o dvθρωπog μπoρεf vα βγει μ6vog τoυ
ακ6μα και απ6 τo Πιo εφιαλτικ6 τo6vελ πoυ δεv εivαι dλλo απ6 τηv απι6-
λεια τoυ εαυτof τιrυ.

Χ,iρη Πoντ[δα, TΑ NΕΑ, 1-11-2008

ζζ

Tι λdει η fδια για τα μυΘιστoρriματιi τηs.

oΣτην ,,Αατραδεν4'' ,o θiμα ε[ναι η
εoωτερικη μετανιioτευoη. στo,,Εβδoμo
Po,ιiyo,, ε[ναι τo oπιioιμo τηe nαριiδoσηζ, η
μικρoιoτoρ{α και πcδq αγγIζεL τoυζ ανθρτδ-
Πoυζ. στη ,,Zιiyαρη ατην dκρη'' ε{ναι η
εκμετιiλλευση των oνε{ρων απ6 εnιτηδει-
oυζ. στo ,,Mερ6nη 

ηταν το nρdoyψα''
ε{ναι ndλι η παριiδooη. στ0υζ 

,,Εκατ6 
δρ6-

'' ε[ναι nιiλι η nαριiδooη και nτ6ζ τα

η ιaτoρ[α τηe, μητ6ραζ μoυ, τo ,,Ερωg, 
Θ6ρo9, Π6λεμo9'', εκε,i ηθελα να πω ιiλλα

nριiγματα.'Hθελα να μιληoω γ?'α την ιταλικη Κατoγξ oτα Δωδεκιiνηoα, για τ0'ι)

ελληνιoμ6 τηe Αιγιjnτoυ' πoυ 6λoυ ν6μιζαν 6τι ηταν ndντoτε πλoιjoιoι 1cαι μoρΨω-
βνoι εντi δεν ηταν αυτη η ΠραγμστLκ6τητα, 1cα?' τoν αγτ'iνα εν6g αnλoιj ανθρτinoυ
να rτταθε{ nαρ' 6λε9 τιq αντιξo6τητεq. Στη ,,M{θoδo 

τηe oρλειiνηe,'' τo θiμα ε{ναι
o φ6βoq και πτ5ζ η αγιiπη, εtτε ε[ναι σε φαντασ1'ακ6 εn{πεδo ε[τε ε{ναι πραγματι-
κη, μnoρεt να σε κρατηoει".

Επψ6Μια κειμ6voυ: Bεvετ[α Mπαλτ6, Σyoλικη Σ1μβoυλoq B'AΘηvαq
MαρIα Toαγκαρdη, Πρ6εδρo9 Συνδ6'oμoυ Φλoλ6γωv Mεooηvfuq


