
 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Φιλοσοφική Σχολή 

Τμήμα Φιλολογίας 

Τομέας Νεοελληνικών Σπουδών 

Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννης Δημητρακάκης 

Φοιτήτρια: Μιχαηλίδου Χρυσή 

 

 

 

 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΦΑΚΙΝΟΥ 

 

 

 



2 
 

 

 

 

Αύγουστος 2017 



3 
 

 

 

Πίνακας περιεχομένων 
1. Πρόλογος .......................................................................................................................... 4 

2. Εισαγωγή........................................................................................................................... 4 

2.α Φεμινισμός και γυναικεία γραφή....................................................................................... 4 

2.β Χαρακτηριστικά του μυθιστορηματικού έργου της Ευγενίας Φακίνου........................... 11 

3. Κύριο μέρος .................................................................................................................... 20 

3.α Στάση ζωής, ανάμεσα στην παράδοση και το μοντέρνο.................................................. 20 

3.β Η σχέση με το αντίθετο φύλο, ερωτική, συντροφική αλλά και βίαιη .............................. 38 

3.γ Η σημασία των ονείρων .................................................................................................... 52 

3.δ Γυναίκα και μαγικό στοιχείο ............................................................................................. 63 

3.ε Αειφυγία ............................................................................................................................ 79 

3.στ. Η γυναίκα ως μητέρα...................................................................................................... 92 

4. Επίλογος .......................................................................................................................... 98 

5. Βιβλιογραφία................................................................................................................ 102 

5.α Μυθιστορήματα.............................................................................................................. 102 

5.β Γενική Βιβλιογραφία ....................................................................................................... 103 

6. Δικτυογραφία ............................................................................................................... 104 

 



4 
 

 

1. Πρόλογος 

Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί η παρουσία της γυναίκας στο 

μυθιστορηματικό έργο της Ευγενίας Φακίνου. Θα αναδειχθεί ο τρόπος που η 

συγγραφέας εντάσσει της γυναίκες στην κοινωνία. Επίσης, θα διαφωτιστεί η σχέση 

και η σύνδεση της γυναίκας με τις λαϊκές παραδόσεις καθώς και η ταυτόχρονη 

επιθυμία της να απομακρυνθεί από το παρελθόν και να αναζητήσει ένα μοντέρνο 

μοντέλο ζωής σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το πώς οι λαϊκές παραδόσεις, 

το παρελθόν δηλαδή, συνυπάρχει με το παρόν θα αποτελέσει κεντρικό πυρήνα 

αυτής της εργασίας.  

Στην εισαγωγή θα γίνει μία σύντομη αναφορά στον φεμινισμό και στη 

συνέχεια μια παρουσίαση των χαρακτηριστικών της μυθιστορηματικής γραφής της 

συγγραφέως. Έπειτα στο κύριο μέρος της εργασίας θα εξεταστεί η σύγκρουση του 

παρελθόντος με το παρόν και ο τρόπος που αυτό αποτυπώνεται μέσα από τη 

γυναικεία παρουσία στα μυθιστορήματα της Φακίνου. Στη συνέχεια, θα εντοπιστεί 

ο τρόπος που οι γυναίκες συνδέονται με το αντίθετο φύλο, καθώς επίσης το πώς και 

το πόσο τελικά οι άντρες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση 

του χαρακτήρα τους. Επιπλέον θα αναφερθεί ο καταλυτικό ρόλος των ονείρων στη 

ζωή τους καθώς επίσης η σχέση τους με το μαγικό στοιχείο, το οποίο προβάλλεται 

ως κομμάτι των λαϊκών παραδόσεων του τόπου. Τέλος, ο τρόπος που οι γυναίκες 

βιώνουν την μητρότητα θα αποτελέσει ένα από τα θέματα που θα μας 

απασχολήσει. 

2. Εισαγωγή 

2.α Φεμινισμός και γυναικεία γραφή 
Ο φεμινισμός πάντα συνδέεται με την λογοτεχνία. Οι φεμινίστριες θεωρούν 

προνόμιο την πρόσβαση στην ανάγνωση, καθώς αυτή συμβάλει ουσιαστικά στην 

αλλαγή και στην δικαιοσύνη. Η φεμινίστρια αναγνώστρια δεν ταυτίζεται με το 

κείμενο και δεν εξυψώνει τον συγγραφέα, το αντίθετο μάλιστα, κρατά μία κριτική 
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στάση απέναντι σε αυτό που διαβάζει.1 «Όπως γράφει και η Catherine Belsey, η 

φεμινίστρια αναγνώστρια δεν διαβάζει με σκοπό να γίνει δικαστής των 

συγγραφέων, αλλά “επιχειρεί να κατανοήσει τους τρόπους με τους οποίους το 

κείμενο προσκαλεί τις αναγνώστριες και τους αναγνώστες του, ως μέλη ενός 

συγκεκριμένου πολιτισμού, να καταλάβουν τι σημαίνει το να είσαι γυναίκα ή 

άνδρας και, έτσι, τους ενθαρρύνει να επιβεβαιώσουν ή να ανατρέψουν τις 

υπάρχουσες πολιτισμικές νόρμες”».2 

 Τον 19ο αιώνα εμφανίζεται πρώτη φορά ο όρος φεμινισμός. Τότε 

τοποθετείται το «πρώτο κύμα του φεμινισμού». Όμως νωρίτερα γνωρίζουμε ότι 

φεμινιστική κριτική υπάρχει ήδη από τον 18ο αιώνα. Έχει σημασία να δούμε πως 

διαμορφώθηκε ο φεμινισμός την περίοδο του Διαφωτισμού. Την εποχή αυτή 

κυριαρχούσε η άποψη ότι οι γυναίκες στερούνταν λογικής και ορθής σκέψης. Ο 

άνδρας ταυτίζεται με τη λογική ενώ η γυναίκα με το συναίσθημα. Γι΄ αυτό το λόγο ο 

άνδρας έχει θέση στη δημόσια ζωή ενώ η γυναίκα αρκείται στην ιδιωτική ζωή της 

οικογένειας. Οι φεμινίστριες την εποχή αυτή διεκδικούν τη διανοητική ισότητα με 

τους άνδρες, και την κατάκτηση των ίδιων ευκαιριών στην μόρφωση και στην 

πολιτική ζωή. Στη συνέχεια τον 19ο αιώνα οι γυναίκες διεκδικούν πιο ενεργά την 

ισότητά τους. Αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους στην εκπαίδευση, στην 

δυνατότητα να ψηφίζουν, να έχουν περιουσία και να ασκούν το επάγγελμα που 

αυτές επιθυμούν.3 

 Το 1948 πραγματοποιήθηκε σε ένα χωριό στην πολιτεία της Νέας Υόρκης το 

πρώτο συνέδριο γυναικών. Οι σουφραζέτες, όπως ονομάζονταν τότε οι 

φεμινίστριες, μιλούσαν δημόσια αναπτύσσοντας την ρητορική και το λόγο τους 

ώστε να καταφέρουν να πετύχουν το στόχο τους. Την περίοδο αυτή κάνουν την 

εμφάνισή τους τα γυναικεία περιοδικά. Μάλιστα την ίδια περίοδο συναντάμε και 

αρκετές σπουδαίες γυναίκες, μυθιστοριογράφους, όπως  οι Γαλλίδες George Sand 

και Germaine de Staël, και οι Αγγλίδες Jane Austen, αδελφές Charlotte και Emily 

Brontë και η George Eliot, και ποιήτριες όπως η Elizabeth Barrett Browning και η 

                                                           
1
 Ευγενία Σηφάκη, Σπουδές φύλου και λογοτεχνία, Ελληνικά και ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά 

συγγράμματα και βοηθήματα www.kallipos.gr , 2015, ανακτήθηκε στις 23.7.2017, σελ. 7 – 8. 
2
 Ό.π., σελ. 8. 

3
 Ό.π., σελ. 13. 
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Christina Rossetti. Πολλές γυναίκες κάνουν την εμφάνισή τους με αντρικά 

ψευδώνυμα, με αυτόν τον τρόπο διεκδικούν μία θέση στον χώρο της λογοτεχνίας. 

Αυτό το έκαναν για να ξεφύγουν από τις προκαταλήψεις που υπήρχαν για το φύλο 

τους. 4   

 Την ίδια εποχή στην Ελλάδα οι γυναίκες θεωρούνται κατώτερες νοητικά από 

τους άντρες, οι οποίοι τις καθοδηγούν. Ζουν περιορισμένες στο σπίτι, δρώντας 

παρασυρόμενες από τα συναισθήματα τους. Μόνος τους στόχος αποτελεί η 

προσήλωση στον άνδρα τους. Στο τέλος του 19ου αιώνα  αρχές του 20ου κάνει την 

παρουσία του στην Ελλάδα το φεμινιστικό κίνημα. Η γυναίκα διεκδικεί το δικαίωμα 

στη μόρφωση. Οι περισσότερες δεν γνώριζαν να διαβάζουν και να γράφουν. Αυτό 

θα ήταν το πρώτο βήμα ώστε οι γυναίκες να αποκτήσουν τη δυνατότητα να 

παίρνουν μόνες τους τις αποφάσεις για τη ζωή τους. Η πρώτη πολύ γνωστή 

ελληνίδα φεμινίστρια ήταν η Καλλιρόη Παρέν, η οποία εκδίδει την εφημερίδα 

Εφημερίς των Κυριών. Την έκδοση και την επιμέλεια είχαν αναλάβει αποκλειστικά 

γυναίκες. Η εφημερίδα προωθούσε τον φεμινισμό στην Ελλάδα και προσπαθούσε 

να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των γυναικών της χώρας.5 Η Καλλιρόη Παρέν και 

μέσα από το μυθιστορηματικό της έργο, την τριλογία της «Τα βιβλία της Αυγής»6 

προβάλλει το πρότυπο της νέας γυναίκας, η οποία είναι μορφωμένη και 

εργαζόμενη. Στο μυθιστόρημά της Η Χειραφετημένη η κεντρική ηρωίδα η Μαρία 

«ενσαρκώνει ακόμα το μεσσιανικό γυναικείο ιδεώδες που προωθούσε η ελληνική 

κοινωνία στην καμπή του 19ου  αιώνα. Ήταν η γυναίκα που είχε τη δυνατότητα όχι 

μόνο να εξυψώσει ηθικά τον άνδρα, αλλά και να πλάσει μια καινούργια γενεά 

ελλήνων με δυνατό το αίσθημα εθνικής συνείδησης και πατριωτικής αυτοθυσίας. 

Μια γυναίκα, με άλλα λόγια, που θα μπορούσε να αλλάξει τη ροή της ιστορίας.»7 Η 

γυναίκα μητέρα έχει ρόλο μέσα στην κοινωνία και μάλιστα πολύ σημαντικό. Μέσω 

                                                           
4
 Ό.π., σελ. 16 – 17, 22 - 23. 

5
 Ό.π., σελ. 18. 

6
 «Η Τριλογία της Αυγής» αποτελείται από τα μυθιστορήματα, Η Χειραφετημένη (1900), Η Μάγισσα 

(1901) και Το Νέον Συμβόλαιον (1902 – 1903). Όλα προδημοσιεύτηκαν σε συνέχειες στην Εφημερίδα 
των Κυριών. Μαρία Αναστασοπούλου, «Φεμινιστική συνείδηση και λογοτεχνική αναπαράσταση στην 
καμπή του 19

ου 
αιώνα. Η τριλογία της Καλλιρόης Σιγανού – Παρέν», Θέματα Λογοτεχνίας, τχ. 8, 

Μάρτιος – Ιούνιος 1998, σελ. 117.  
7
 Ό.π., σελ. 123 – 124. 
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της ανατροφής των παιδιών διαμορφώνει και το μέλλον της χώρας. Γι’ αυτό το λόγο 

αξίζει το σεβασμό.  

 Τον 20ο αιώνα, στο χώρο του φεμινισμού και της λογοτεχνία συναντάμε δύο 

εμβληματικές μορφές την Virginia Wolf  και την Σιμόν ντε Μποβουάρ. Η Virginia 

Wolf δεν φοίτησε στο πανεπιστήμιο όπως οι αδερφοί της. Αυτό ήταν κάτι για το 

οποίο αγωνίστηκε, να έχουν τα κορίτσια ίσες ευκαιρίες στην πανεπιστημιακή 

μόρφωση με τα αγόρια. Οι γυναίκες, πίστευε, ότι δεν έπρεπε να ζουν 

εγκλωβισμένες στο στενό περιβάλλον της οικογένειας κρατώντας στην άκρη τις 

δικές τους επιθυμίες.8 Η Σιμόν ντε Μποβουάρ αποτελεί την σπουδαιότερη 

φεμινίστρια του αιώνα. «Το περίφημο βιβλίο της, Το δεύτερο φύλο (1949), “μιλάει 

για τους συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους οι φυσικές και οι κοινωνικές 

επιστήμες, αλλά και οι ευρωπαϊκές λογοτεχνικές, κοινωνικές, πολιτικές και 

θρησκευτικές παραδόσεις, έχουν δημιουργήσει έναν κόσμο όπου ανέφικτα και 

αλληλοσυγκρουόμενα ιδανικά θηλυκότητας παράγουν μια ιδεολογία για τη 

“φυσική” κατωτερότητα των γυναικών, που να δικαιώνει την πατριαρχική 

κυριαρχία”».9 Η Σιμόν ντε Μποβουάρ πιστεύει ότι το φύλο και η σεξουαλικότητα 

δεν είναι προκαθορισμένα από τη φύση αλλά ότι διαμορφώνονται από τις 

κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες.10 

  Δεύτερο κύμα φεμινισμού αποκαλείται η περίοδος  από την δεκαετία του 

1960 έως την δεκαετία του 1980. Τα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα την 

περίοδο αυτή επηρέασαν καθοριστικά την λογοτεχνία. Οι γυναίκες πιο οργανωμένα 

από ποτέ διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Τις δεκαετίες του 1970 και 1980 

βλέπουμε τα αποτελέσματα των αγώνων. Αλλάζουν οι νομοθεσίες  που έχουν να 

κάνουν με θέματα που αφορούν τις γυναίκες όπως η κακοποίηση, ο βιασμός, το 

διαζύγιο, η εργασία κ.α.. Στον δυτικό κόσμο ξεκίνησε και η πρόσβαση των 

φεμινιστριών στα πανεπιστήμια. Στο χώρο της λογοτεχνίας γίνεται προσπάθεια 

ενασχόλησης και προβολής των κειμένων των γυναικών. Η γραφή παύει να 

                                                           
8
 Ευγενία Σηφάκη, ό.π., σελ. 34 – 35. 

9
 Ό.π., σελ. 38. 

10
 Ό.π., σελ. 38. 
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θεωρείται ανδρικό προνόμιο. Διαβάστηκαν ξανά και εκτιμήθηκαν μάλιστα 

διαφορετικά ακόμα και κείμενα γυναικών του παρελθόντος.11 

 Την περίοδο αυτή ο φεμινισμός διαιρέθηκε σε αρκετές υποκατηγορίες. Ο 

ριζοσπαστικός φεμινισμός κατέχει δεσπόζουσα θέση. «Ο ριζοσπαστικός φεμινισμός 

πρεσβεύει ότι η καταπίεση των γυναικών είναι η πιο θεμελιώδης και καθολική 

μορφή κυριαρχίας σε όλο τον κόσμο ∙ κατά συνέπεια, οι γυναίκες όλου του κόσμου 

καλούνται να ενωθούν και να επαναστατήσουν εναντίον της ανδρικής εξουσίας. Ένα 

από τα συνθήματα που κυριαρχούν είναι το κάλεσμα για “γυναικεία αδελφοσύνη”, 

ενώ στον ακαδημαϊκό χώρο αναπτύσσεται αντίστοιχη ερευνητική δραστηριότητα 

για την ανακάλυψη ιστορικών γυναικείων αδελφοτήτων. Ο ριζοσπαστικός 

φεμινισμός αναπτύσσει τις θεωρητικές του επεξεργασίες γύρω από την κεντρική 

έννοια της “πατριαρχίας”, η οποία σημαίνει τόσο την ανδρική εξουσία και 

κυριαρχία μέσα στην οικογένεια, όσο και την ανδρική εξουσία μέσα στην κοινωνία 

γενικά και την αντίστοιχη υποταγή των γυναικών: “Οι γυναίκες είναι μια 

καταπιεσμένη τάξη. Η καταπίεσή μας είναι συνολική και επηρεάζει κάθε πλευρά της 

ζωής μας. Μας χρησιμοποιούν σαν σεξουαλικά αντικείμενα, αναπαραγωγικές 

μηχανές, οικιακές βοηθούς και φτηνά εργατικά χέρια. Μας θεωρούν κατώτερα 

πλάσματα, που ο μόνος τους σκοπός είναι η εξυπηρέτηση της ζωής των ανδρών”».12 

 Παράλληλα στη Βρετανία ανθίζει μία κατηγορία φεμινισμού που 

συνδιαλέγεται με την πολιτική και φιλοσοφική θεωρία του Μαρξ και ονομάστηκε 

μαρξιστικός φεμινισμός. Διατύπωσαν την άποψη ότι η λογοτεχνία καθορίζεται από 

τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και προς 

τη μορφή. Οι συνθήκες αυτές είναι βεβαίως διαφορετικές ανάλογα με το μέρος που 

γράφεται η λογοτεχνία. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική που πρεσβεύει το 

κάθε κείμενο. Οι συγγραφείς, άνδρες και γυναίκες, μέσα από το έργο τους 

προβάλουν την ιδεολογία τους.  

 Μία ακόμα υποκατηγορία του φεμινισμού, που ανθίζει κυρίως στη Γαλλία, 

είναι αυτή που επηρεάστηκε από την ψυχαναλυτική θεωρία. Ο Sigmund Freud και η 

θεωρία του για το ασυνείδητο αποτέλεσε κύρια επιρροή τους. Αργότερα 
                                                           
11

 Ό.π., σελ. 58 – 59, 63. 
12

 Ό.π., σελ. 59. 
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επηρεάστηκαν και από τον Jacques Lacan, ο οποίος επανερμήνευσε τον Freud. 

Σημαντικότερη από τις γαλλίδες φεμινίστριες αποτελεί η  λογοτέχνης, Hélène 

Cixous. Η Cixous άσκησε έντονη επίδραση στη λογοτεχνία  τις δεκαετίες 1970 και  

1980. Η ίδια δήλωνε αντίθετη στο φεμινισμό. «Η Cixous αντιτίθεται στην 

προσπάθεια των γυναικών να μοιραστούν την εξουσία μέσα στο πλαίσιο του 

υπάρχοντος κοινωνικού συστήματος, πρακτική που συνεπάγεται την μίμηση των 

ανδρών∙ αντιθέτως, το δικό της όραμα, όπως και της Irigaray, περιλαμβάνει 

δραστικές αλλαγές στον ψυχισμό και τις σχέσεις των ανθρώπων, που θα ανέτρεπαν 

αναγκαστικά τις υπάρχουσες κοινωνικές πρακτικές, δομές και ιεραρχίες. Συγχρόνως, 

όμως, η Cixous κάνει τη διάκριση ανάμεσα στον “φεμινισμό”, τον οποίο απορρίπτει, 

και στα γυναικεία, αντιπατριαρχικά, κινήματα τα οποία υποστηρίζει συστηματικά, 

ενώ “η αναμφίβολη συστράτευσή της με τον αγώνα για την 

απελευθέρωση/χειραφέτηση των γυναικών στη Γαλλία, όπως και η δυνατή κριτική 

που ασκεί κατά των πατριαρχικών τρόπων σκέψης, την κάνουν αναμφίβολα 

φεμινίστρια”»13 

 Επιπλέον υπάρχει και ο φιλελεύθερος φεμινισμός όπου κυρίαρχη θέση 

κατέχει η φιλοσοφία του John Locke, ο οποίος ήταν υπέρμαχος των δικαιωμάτων 

στην εργασία και την ιδιοκτησία, καθώς επίσης υποστήριζε την προσπάθεια για 

δικαιοσύνη σε όλους τους τομείς, τόσο στην κοινωνική όσο και την πολιτική ζωή. 

Στόχος των φιλελεύθερων φεμινιστριών ήταν η ισότητα με το αντρικό φύλο. Για να 

επιτευχθεί αυτό γνωρίζουν καλά ότι είναι αναγκαίο να γίνουν αλλαγές στους 

κρατικούς θεσμούς, αυτό διεκδικούν. Οι βιολογικές διαφορές των δύο φύλων δεν 

αποτελούν ταυτόχρονα διανοητικές διαφορές που δεν επιτρέπουν στις γυναίκες να 

έχουν τις ίδιες ικανότητες για να ανταπεξέλθουν στην πολιτική και κοινωνική ζωή.14    

 Τέλος, το τρίτο και τελευταίο κύμα του φεμινισμού ονομάζεται 

μεταφεμινισμός. Αναπτύσσεται κυρίως τη δεκαετία του 1990. Οι εκπρόσωποι του 

μεταφεμινισμού ασκούν έντονη κριτική στο δεύτερο κύμα, υποστηρίζοντας τις 

κατακτήσεις των γυναικών των προηγούμενων ετών. Εναντιώνονται στο δεύτερο 

κύμα διότι θεωρούν ότι προωθεί μία παθητική στάση θύματος των γυναικών. Με 

                                                           
13

 Ό.π., σελ. 89. 
14

 Γιώτα Παπαγεωργίου, Φύλο και έρευνα, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2010, σελ. 84 – 85. 
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αυτήν την άποψη διαφωνούν, η γυναίκα δεν είναι θύμα αλλά μία οντότητα που έχει 

την ικανότητα να καθορίζει τη ζωή της, όπως συμβαίνει και με τους άντρες. Το 

μοντέλο γυναίκας του τρίτου κύματος προβάλλει τη γυναίκα που παρουσιάζει 

έντονη θηλυκότητα, αλλά ταυτόχρονα διεκδικεί τα δικαιώματά της στην πολιτική, 

την κοινωνία, την εργασία και την οικογένεια. 15 

Το επόμενο θέμα που θα μας απασχολήσει στην ενότητα αυτή είναι η 

γυναικεία γραφή. Οι γυναίκες συγγραφείς έχουν δικό τους γυναικείο γλωσσικό 

κώδικα ο οποίος διαφέρει από αυτό των ανδρών; Σύμφωνα με τους γλωσσολόγους 

τα δύο φύλα δεν μπορούν να αναπτύξουν δομικά δύο διαφορετικά γλωσσικά 

συστήματα. Φυσικά υπάρχουν διαφορές αλλά δεν είναι αρκετές για να ειπωθεί ότι 

τα δύο φύλα έχουν διαφορετικό γλωσσικό σύστημα.16  

Οι γνώμες για τον αν τελικά υπάρχει γυναικεία γραφή ή όχι είναι 

διαφορετικές. Η Virginia Wolf υποστηρίζει τη διαφορετική χρήση της γλώσσας 

ανάλογα με το φύλο.17 Η Σιμόν ντε Μποβουάρ δεν έχει την ίδια άποψη, σε 

συνέντευξή της έχει δηλώσει: «Υπάρχει κάτι λανθασμένο σ’ αυτή την αναζήτηση 

μιας καθαρά γυναικείας γραφής. […] Αλλά το να δημιουργήσεις από την αρχή μια 

γλώσσα η οποία θα είναι γυναικεία, το βρίσκω μάλλον παραφροσύνη. Δεν 

υπάρχουν μαθηματικά που να είναι μόνο γυναικεία ή κάποια γυναικεία επιστήμη… 

μπορούμε να επαναπροσανατολίσουμε την επιστήμη – για παράδειγμα, να 

δημιουργήσουμε μια Ιατρική με κατεύθυνση πολύ περισσότερο στον τεράστιο 

αριθμό των προβλημάτων υγείας των γυναικών, τα οποία τώρα είναι 

παραμελημένα. Αλλά τα αρχικά δεδομένα αυτής της επιστήμης είναι κοινά και για 

τους άντρες και για τις γυναίκες. Οι γυναίκες πρέπει απλώς να κλέψουν το εργαλείο. 

Δεν χρειάζεται να το διαλύσουν ή να προσπαθήσουν, a priori, να το κάνουν κάτι 

                                                           
15

 Ευγενία Σηφάκη, ό.π., σελ. 130 – 131. 
16

 Ελένη Αμβραζή, «Φεμινιστική κριτική και γυναικεία γραφή», Φιλόλογος, τχ. 70, χειμώνας 1992, 
σελ. 315 – 316. 
17

 Peter Barry, Γνωριμία με τη θεωρία. Μια εισαγωγή στη λογοτεχνική θεωρία. Μτφ. Αναστασία 
Νάτσινα, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2013, σελ. 155. 
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εντελώς διαφορετικό. Να το κλέψουν και να το χρησιμοποιήσουν για το δικό τους 

καλό.»18   

Στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1970 έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται η αξία 

των γυναικών συγγραφέων, οι οποίες κατακτούν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο 

στο λογοτεχνικό γίγνεσθαι της χώρας. Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στη 

δεκαετία του ’80 κάνουν την εμφάνισή τους η Ευγενία Φακίνου, η Μάρω Δούκα, η 

Ρέα Γαλανάκη, η Καραπάνου και η Άλκη Ζέη.  Στη χώρα μας κάποιες γυναίκες 

συγγραφείς όπως η Μαστοράκη, η Λαϊνά και η Παμπούδη δεν αναγνωρίζουν την 

ύπαρξη της γυναικείας γραφής. Υπάρχουν όμως και οι υποστηρίκτριες του 

διαχωρισμού του τρόπου γραφής σε γυναικείο και αντρικό, κάποιες από αυτές είναι 

η Γαλανάκη, η Αγγελάκη – Ρουκ και η Ιωάννα Ζερβού.  Τη δεκαετία του ’90 χάνεται 

από το προσκήνιο η γλώσσα και δίδεται έμφαση περισσότερο στο ύφος γραφής και 

στο πόσο αυτό καθορίζεται από το φύλο του συγγραφέα.19 

Μέχρι και σήμερα υπάρχουν διαφορετικές γνώμες για το αν υπάρχει τελικά 

γυναικεία γραφή ή όχι. Υπάρχει η μερίδα που διαχωρίζει την γυναικεία από την 

αντρική γραφή και την μελετά ως κάτι ξεχωριστό, παράλληλα όμως συναντάμε και 

την άποψη ότι η γυναίκες δεν γράφουν με διαφορετικό τρόπο από τους άντρες, 

ώστε να μπορέσουμε να μιλάμε για ένα διαφορετικό είδος γραφής. Φυσικά και 

κάθε συγγραφέας άνδρας ή γυναίκα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά που 

διαμορφώνουν το έργο του, αλλά με πόση ασφάλεια θα λέγαμε ότι αυτά τα 

χαρακτηριστικά καθορίζονται από το φύλο και διαφέρουν για αυτό το λόγο για τους 

άνδρες και τις γυναίκες.  

2.β Χαρακτηριστικά του μυθιστορηματικού έργου της 

Ευγενίας Φακίνου 
Στο μυθιστορηματικό έργο της Φακίνου ο αναγνώστης παρατηρεί κάποια 

χαρακτηριστικά τα οποία επαναλαμβάνονται. Η γυναίκα αποτελεί τον κεντρικό 

ήρωα στο έργο της. Η ηρωίδες της είναι γυναίκες απλές και καθημερινές που 

                                                           
18

 Alice Jardine, «Simone de Beauvoir», στο Η Δι –εκδίκηση της Barbie. Δοκίμια για τη γυναικεία 
γραφή, επιμ. Χριστίνα Λαμπρινίδη, Εκδόσεις Κοχλίας, Αθήνα 2002, σελ. 87.  
19

 Karen van Duck, Η Κασσάνδρα και οι λογοκριτές στην ελληνική ποίηση 1967 – 1990, μτφ. Παλμύρα 
Ισμυρίδου, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 2002, σελ. 29, 31 – 32. 
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φέρουν τα βιώματα και τις σκέψεις της Φακίνου χωρίς η ίδια να αυτοβιογραφείται 

μέσα από αυτές.20  Η αειφυγία επίσης συναντάται πολύ συχνά σαν στοιχείο του 

χαρακτήρα των ηρώων της, όχι μόνο των γυναικών αλλά και των αντρών. Η διαρκής 

επιθυμία της φυγής, όχι μόνο φυγή από την δύσκολη καθημερινότητα αλλά πολλές 

φορές φυγή από τον ίδιο τους τον εαυτό, αποτελεί ένα από τα συστατικά στοιχεία 

του χαρακτήρα των ηρώων της. Για την γυναίκα και την αειφυγία θα γίνει λόγος 

αναλυτικά στο κεντρικό μέρος της εργασίας.  

Ένα ακόμα σημαντικό χαρακτηριστικό της συγγραφέα είναι η προσκόλληση 

της στην Ελλάδα, στην ελληνική παράδοση και στους ελληνικούς μύθους. Πολλές 

φορές μάλιστα σχολιάζει μέσα από τα έργα της και την πραγματικότητα στην 

Ελλάδα, της περιόδου συγγραφής του εκάστοτε μυθιστορήματος ή και παλαιότερων 

ετών.  

Στο πρώτο μυθιστόρημα της Φακίνου με τίτλο Αστραδενή ο μύθος 

συνυπάρχει με την σύγχρονη πραγματικότητα της Ελλάδας. Η οικογένειά της 

Αστραδενής για οικονομικούς λόγους αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη Σύμη και να 

εγκατασταθεί στην Αθήνα. Η μετανάστευση, ένα σοβαρό πρόβλημα της Ελλάδας 

εκείνα τα χρόνια,  παρουσιάζεται μέσα από τα μάτια του μικρού κοριτσιού. Οι 

προσδοκίες που έχει για τη ζωή στην Αθήνα δεν επαληθεύονται. Ένας εφιάλτης που 

βλέπει τα βράδια στο νέο της σπίτι της προκαλεί αναστάτωση. Βλέπει ότι 

θυσιάζεται στην Αρχαία Βραυρώνα  από τρεις γυναίκες. Η θυσία λαμβάνει χώρα για 

τη Θεά Άρτεμη. Στο τέλος του μυθιστορήματος αντιλαμβανόμαστε ότι το όνειρο 

επαληθεύεται καθώς η μικρή Αστραδενή βιάζεται από τον ένοικο του διπλανού 

διαμερίσματος.21 Η σύγχρονη Ελλάδα και η αρχαία Ελλάδα με ένα τρόπο 

συνδέονται μέσα στο κείμενο.   

Στο Έβδομο ρούχο παρουσιάζεται, μέσα από τα προσωπικά βιώματα τριών 

γυναικών που ανήκουν σε διαφορετική γενιά, ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας 

του ελληνισμού. Όλη η πλοκή ξετυλίγεται στον αναγνώστη μέσα από τους 

                                                           
20

 Ρέα Γαλανάκη, Λένα Διβάνη, Μάρω Δούκα, Ζυράννα Ζατέλη, Αθηνά Κακούρη, Ευγενία Φακίνου, 
Συγγραφικές εμμονές, έξι συγγραφείς εξομολογούνται, επιμ. Ανταίος Χριστομίδης, Εκδόσεις 
Καστανιώτη, Αθήνα 2007, σελ. 114 – 115. 
21

 Ό.π., σελ. 111. Και Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος, «Τα Μυθιστορήματα της Ευγενίας Φακίνου», 
Ακτή, τχ. 11, Καλοκαίρι 1992, σελ. 364. 
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εσωτερικούς μονολόγους των γυναικών αυτών. Ο εσωτερικός μονόλογος «καλύπτει 

τόσο την περιγραφή των ψυχικών διαδικασιών, όσο και την περιγραφή των 

εξωτερικών γεγονότων, όπως αυτά αντανακλώνται στη συνειδησιακή ροή των τριών 

ενδοσκοπητριών της. Οι μορφές παρουσιάζονται να έχουν καθαρή αντίληψη της 

πραγματικότητας, γι’ αυτό και η κατηγορία του χρόνου παραμένει αβλαβής, παρ’ 

όλη τη διάσπαση του σε πολλαπλά επίπεδα που αναμειγνύονται διαρκώς 

δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ενός ατέρμονος παρόντος.»22  

 Η Δήμητρα, η Ελένη και η Ρούλα αφηγούνται την ιστορία τους. Η Δήμητρα 

είδε να αποκεφαλίζουν οι τούρκοι τον άντρα της στη Μικρασιατική καταστροφή, 

επιπλέον η κόρη της η Περσεφόνη εξαφανίστηκε ξαφνικά. Την αναζήτησε αλλά δεν 

κατάφερε ποτέ να την βρει. Στην περιπλάνησή της αυτή συνάντησε ένα βίαιο άνδρα 

το Δήμο. Δεν παντρεύτηκαν ποτέ όμως απέκτησαν μαζί αρκετά παιδιά. Ένα από 

αυτά ήταν και η Ελένη, η οποία είχε κληρονομήσει από τη μητέρα της την ικανότητα 

να μιλάει με το Δέντρο και να μαθαίνει έτσι τι θα συμβεί στο μέλλον. Ο πατέρας 

αποπειράθηκε να βιάσει τη μία από της κόρες του, τη μητέρα της Ρούλας. Τότε ο 

γιος του ο Φώτος τον σκοτώνει. Όταν μετά από χρόνια πεθαίνει ο Φώτος σύμφωνα 

με το έθιμο πρέπει να στηθούν τα επτά φλάμπουρα των αρσενικών νεκρών μελών 

της οικογένειας. Το ένα χάνεται και η μητέρα, η Δήμητρα αυτοκτονεί για να το 

αντικαταστήσει με το δικό της ματωμένο ρούχο. Στο κείμενο τα έθιμα της υπαίθρου 

συνδέονται με το μύθο της αρπαγής της Περσεφόνης και της αναζήτησής της από 

την μητέρα της τη Δήμητρα.  Η Δήμητρα και η Ελένη εκπροσωπούν τον κλειστό 

χώρο της επαρχίας όπου κυριαρχούν τα έθιμα και η δεισιδαιμονίες, ενώ η Ρούλα 

αντιπροσωπεύει τον απελευθερωμένο τρόπο ζωής των μεγάλων αστικών κέντρων.    

Στη Μεγάλη Πράσινη διαβάζουμε την ιστορία της Ιωάννας, η οποία 

εργαζόταν ως αντιγραφέας βυζαντινών εικόνων, έχοντας εγκαταλείψει την επιθυμία 

της να γίνει ζωγράφος. Όταν συνειδητοποιεί ότι έχει χάσει την ικανότητα να 

ονειρεύεται φεύγει από το σπίτι της και ξεκινά μια περιπλάνηση που στόχο έχει την 

επανάκτηση των χαμένων ονείρων της. Βρίσκει καταφύγιο σε ένα εγκαταλειμμένο 

                                                           
22

 Κ. Χρυσομάλλη – Henrich, «Το ύφος ως συνισταμένη των δομών βάθους και της λεκτικής 
επιφάνειας  του λογοτεχνήματος. Εφαρμογές σε κείμενα μεταπολεμικής ελληνικής πεζογραφίας», 
Ελληνικά, τ. 50, Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 71. 
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αρχοντικό, το οποίο έχει τη φήμη ότι είναι στοιχειωμένο. Το χωριό δεν μπορεί να 

την αποδεχτεί εξαιτίας της αλλόκοτης συμπεριφοράς της. Μάλιστα την κατηγορούν 

άδικα ότι έβλαψε δύο νέους που το έσκασαν από το χωριό αναζητώντας ένα 

καλύτερο μέλλον. Την έδιωξαν από το αρχοντικό και το έκαψαν για να το 

εξαγνίσουν από τα στοιχειά. Η Ιωάννα τότε διωγμένη βρίσκει καταφύγιο στη 

θάλασσα την Μεγάλη Πράσινη, των αρχαίων αιγυπτίων. «Εκεί την παραλαμβάνει το 

καράβι του Οδυσσέα. Η μεγάλη πράσινη είναι ο χώρος ο ξένος όπου δεν 

ξανοιγόμαστε, η περιπέτεια που ποτέ δεν ζήσαμε.»  23   Η αγωνία μιας γυναίκας να 

βρει τα όνειρά της, οι δεισιδαιμονίες της κλειστής επαρχιακής κοινωνίας, η μεγάλη 

πράσινη των αρχαίων αιγυπτίων και η περιπλάνηση του Οδυσσέα αποτελούν όλα 

μαζί τα συστατικά στοιχεία του κειμένου. 

Στο Γάτα με πέταλα η Ευγενία Φακίνου σχολιάζει την διαφθορά που υπάρχει 

στην σύγχρονη κοινωνία, όπου κυριαρχούν η κομπίνες, οι συμφωνίες κάτω από το 

τραπέζι και η έλλειψη ηθικής. Κύριος στόχος είναι το χρήμα και η εξουσία. Ο 

άνθρωπός είναι ικανός για τα πάντα αρκεί να αποκτήσει εξουσία. Όση και να 

καταφέρει να αποκτήσει πότε δεν είναι ευχαριστημένος. Πάντα επιθυμεί κάτι 

περισσότερο.24  Η ηθική διαφθορά απασχολεί σε μεγάλο βαθμό την Φακίνου στο 

συγκεκριμένο μυθιστόρημα. Οι κομπίνες που στόχο έχουν το χρήμα και την εξουσία 

συνυπάρχουν με την ιστορία της Ρούλας. Όταν διαπίστωσε την εκτός γάμου 

εγκυμοσύνη της, προσπάθησε να εκβιάσει τους εραστές της ώστε να τη βοηθήσουν, 

κατευνάζοντας την οργή του πατέρα της. Στο τέλος του μυθιστορήματος όταν 

αποφασίζεται να μεγαλώσουν το παιδί της ο αδερφός της με τη γυναίκα του αυτή 

δεν έχει καμία αντίρρηση. Η λύση είχε βρεθεί και αυτή δεν θα στιγματιζόταν ως 

ανύπαντρη μητέρα. Όλα τα παραπάνω γεγονότα περιγράφονται με μία λεπτή 

ειρωνεία, με αυτό το τέχνασμα η συγγραφέας καταδικάζει τα τεκταινόμενα25.  

Στο Ζάχαρη στην άκρη μία παρέα ανθρώπων απολαμβάνουν κάθε χρόνο 

μαζί της διακοπές του σε μία παραθαλάσσια βίλα. Κάθε χρόνο εκπληρώνεται και η 

                                                           
23

 Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος, ό.π., σελ. 364. 
24

 Ρίτσα Φράγκου – Κικίλια, «Ευγενία Φακίνου: Γάτα με πέταλα, μυθιστόρημα, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 
1990», Περίπλους, τχ. 28 – 29, Ιαν – Ιουν. 1991, σελ. 73 – 74. 
25

 Τιτίκα Δημητρούλια, «Αλλαγή πορείας και χιούμορ», Διαβάζω, τχ. 249, 31 Οκτωβρίου 1990, σελ. 80 
– 81. 
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επιθυμία ενός από αυτών. Το όνειρό του πραγματοποιείται ως θεατρικό δρώμενο. 

Τη χρονιά αυτή ήταν η σειρά του Αργύρη, ο οποίος ήθελε να αναπαραστήσουν μία 

μεσαιωνική γιορτή. Ένα μεγάλο φαγοπότι με χορό και μουσική, που για αυτόν ήταν 

μοιραίο. Εξαιτίας αυτού έχασε τη ζωή του. Εκτός από το μεσαίωνα, που σαν 

περίοδος της ιστορίας στιγμάτισε για πάντα τον Αργύρη, σημαντική θέση στο 

κείμενο έχει και η αρχαία Ελλάδα. Ο εφιάλτης της Ελευθερίας αποτελεί μία επιρροή 

από την αρχαία Ελλάδα και τις βάκχες του Θεού Διονύσου. Ο εφιάλτης αυτός 

αποτελούσε την εσωτερική της εξέγερση στον πάντα συγκρατημένο τρόπο ζωής που 

είχε επιλέξει.   

Στο Εκατό δρόμοι και μία νύχτα η κεντρική ηρωίδα ξεκινά μια περιπλάνηση 

αναζήτησης φαντασμάτων. Δεν είχε συγκεκριμένο προορισμό. Ήθελε να 

πληροφορηθεί όσες ήταν δυνατόν περισσότερες ιστορίες με φαντάσματα, γι’ αυτό 

το λόγο αναζητούσε τους κατάλληλους ανθρώπους. Η φθορά της ελληνικής 

υπαίθρου, οι δεισιδαιμονίες, τα φαντάσματα, οι αρχαίες παραδόσεις και οι μύθοι 

αποτελούν τα βασικά μοτίβα που διαμορφώνουν το κείμενο. Τα όρια ανάμεσα στη 

λογική και τη φαντασία, στο ρεαλισμό και το όνειρο είναι ρευστά.26       

Στο Έρως, θέρος, πόλεμος η Μαρία αρχικά ζει στην κλειστή κοινωνία της 

Σύμης. Πάντα ονειρευόταν όπως και άλλοι νέοι του νησιού τη μέρα που θα έφευγε. 

Δώδεκα χρονών ξεκινά το ταξίδι της στην Αίγυπτο, όπου θα είχε την ευκαιρία να 

ζήσει όπως πάντα επιθυμούσε. Η κλειστή κοινωνία του νησιού δεν μπορούσε να 

δώσει τέτοιες ευκαιρίες στους νέους. Η φυγή ήταν για αυτούς η μόνη λύση. Η 

μετανάστευση παρουσιάζεται για άλλη μία φορά από τη Φακίνου. Προβάλλει  τις 

αγωνίες και τις αφόρητες συνθήκες που αυτή κρύβει. Η ζωή στην Αίγυπτο δεν ήταν 

όπως προσδοκούσε η Μαρία, βίωσε δύσκολες συνθήκες με αποκορύφωμα τον 

πόλεμο. Η επιστροφή της πίσω στην Ελλάδα, αυτή τη φορά στην Αθήνα ήταν επίσης 

δύσκολη. Έπρεπε για άλλη μία φορά να κάνει μία καινούργια αρχή. Αυτή τη φορά 

δεν έχει τις προσδοκίες που είχε όταν ταξίδευε για την Αίγυπτο, όσα είχε περάσει 

την κρατούσαν προσγειωμένη. Άλλος ένας καινούργιος τόπος και αυτή τη φορά είχε 

και την ευθύνη ενός μικρού παιδιού.   

                                                           
26

 Δημοσθένης Κούρτοβικ, Η θέα πίσω από τον ακάλυπτο, κριτικές και δοκίμια 1992 – 2002, 
Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2002, σελ. 135 – 136. 
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Στο μυθιστόρημα Πλανόδιοι θεριστές τα οικονομικά προβλήματα, που 

υπάρχουν στην Ελλάδα, αναγκάζουν μία ομάδα νέων να εγκαταλείψουν την πόλη 

και να αναζητήσουν στην επαρχεία το μεροκάματο από περιστασιακές γεωργικές 

εργασίες. Η έγκυος Ελένη εντάσσεται σε αυτήν την ομάδα, αλλά προχωρώντας η 

εγκυμοσύνη της αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να τους ακολουθήσει άλλο. Οι 

συνθήκες την αναγκάζουν να συγκατοικήσει με δύο άντρες και ένα παιδί που 

εμφανίζεται ξαφνικά από το πουθενά στη ζωή της. Όταν φέρνει το μωρό της στον 

κόσμο όλα αλλάζουν για όλους τους ήρωες, που τελικά γίνονται μία οικογένεια. Το 

μωρό φέρνει την ελπίδα που όλοι μέχρι εκείνη τη στιγμή έδειχναν να είχαν χάσει. 

Από τη μία οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες της Ελλάδας και από την άλλη η 

ελπίδα που φέρνει η νέα ζωή. Η ελπίδα όμως για ένα καλύτερο μέλλον κυριαρχεί 

όλων των προβλημάτων στο τέλος. Αυτό το μήνυμα επιθυμεί να δώσει η Φακίνου 

στους αναγνώστες της μέσα από το συγκεκριμένο μυθιστόρημα.27 

Στο τελευταίο μυθιστόρημα της Φακίνου Στο αυτί της αλεπούς συναντάμε 

την ιστορία της Ελλάδας τα τελευταία εκατό χρόνια. Η Αννέζω δούλευε παρακόρη 

σε ένα πλούσιο σπίτι στην Ύδρα. Αργότερα, η ίδια με το γιο της πήγαν στην Αθήνα 

και εκεί δούλεψε σκληρά για να τον μεγαλώσει. Ο γιός της στον Εμφύλιο εντάχτηκε 

στο Δημοκρατικό στρατό, γι’ αυτό το λόγο αναγκάστηκε να αφήσει την κόρη του, 

την Άννα στη μητέρα του, για να είναι το μικρό κοριτσάκι πιο ασφαλές. Μετά το 

χαμό της Αννέζως την Άννα υιοθέτησαν μία δασκάλα με τον άνδρα της, ο οποίος 

είχε αντίθετες πολιτικές απόψεις από τον βιολογικό πατέρα του κοριτσιού. Οι δυο 

τους είχαν πολλές συγκρούσεις. Μετά τον χαμό των θετών γονιών της, η Άννα 

υιοθέτησε και αυτή ένα μικρό κοριτσάκι, που έδωσε ξανά νόημα στη ζωή της. Σε 

αυτό το μυθιστόρημα ο άνθρωπος φαίνεται να έρχεται αντιμέτωπος με την ιστορία 

του τόπου του, η οποία καθορίζει τη ζωή του.28 

                                                           
27

 Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης, «Πλανόδιοι Θεριστές της Ευγενίας Φακίνου», Ιούλιος 2014, στο 
https://www.vakxikon.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%bd%cf%8c%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9-
%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-
%ce%b5%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%86%ce%b1%ce%ba%ce%af/ , 
ανακτήθηκε στις 28.7.2017. 
28

 Ευμορφία Ζήση, «Στο αυτί της αλεπούς», Ιούλιος 2016 στο 
http://www.diavasame.gr/page.aspx?itemID=PPG1385_2479, ανακτήθηκε στις 28.7.2017 και Γιώργος 
Περαντωνάκης, «Μην αφήνεις να σου παίρνουν λόγια», Εφημερίδα των συντακτών, 12 Αυγούστου 
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Η σχέση του ανθρώπου με την ιστορία του τόπου του κατέχει σημαντική 

θέση στο έργο της. Η Φακίνου αναφέρει: «Τα ίχνη του πολιτιστικού παρελθόντος 

ψάχνω λοιπόν να βρω, κάτω από στρώματα στάχτης και δημόσιας λήθης και ν’ 

αποκαταστήσω μια επικοινωνία με το παρελθόν. […] Εγώ πιστεύω στις 

ιδιαιτερότητες, στο δικαίωμα της προσωπικής επιλογής, στα εθνικά χαρακτηριστικά 

των πολιτών του κόσμου. Δε γράφω «καθαρόαιμα» ιστορικά μυθιστορήματα. Δε με 

ενδιαφέρει να αναπαραστήσω επακριβώς μια εποχή. Αυτό που με ενδιαφέρει 

περισσότερο είναι η σύγκρουση παράδοσης και σύγχρονης ζωής, το πώς περνάει 

δηλαδή μ’ ένα εξαίσιο και μυστηριώδη τρόπο το παρελθόν στο σήμερα. […] Με 

ενδιαφέρουν πρόσωπα που δε διαμόρφωσαν την Ιστορία, αλλά διαμορφώθηκαν 

απ’ αυτήν.»29  Η σύγκρουση της επιθυμίας σύνδεσης του ατόμου με το παρελθόν  

με την στροφή του προς τον μοντέρνο τρόπο ζωής που κυριαρχεί στην Ευρώπη 

κατέχουν κεντρική θέση σε όλο το εύρος του μυθιστορηματικού της έργου.30 Η 

αντίθεση της λαϊκής παράδοσης και του αστικού πολιτισμού, με τον δεύτερο να 

παίρνει συνεχώς προβάδισμα της πρώτης απομακρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τον 

άνθρωπο από τις ρίζες του, αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα μοτίβα στο έργο της 

συγγραφέως. 31 

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του έργου της Ευγενίας Φακίνου αποτελεί η 

αυτοαναφορικότητα.32 Τα μυθιστορήματά της δεν εξιστορούν τη ζωή της, όμως 

έχουν στοιχεία από τα βιώματα, τις σκέψεις και τις απόψεις της. Κάποιες φορές, 

στα μυθιστορήματά της δίνει στοιχεία στον αναγνώστη ώστε να του δείξει ότι αυτό 

που διαβάζει δεν ανήκει στη σφαίρα του πραγματικού. Σε τρία από τα 

                                                                                                                                                                      
2016, στο https://www.efsyn.gr/arthro/min-afineis-na-soy-pairnoyn-logia, ανακτήθηκε στις 
28.7.2017. 
29

 Ρέα Γαλανάκη, Λένα Διβάνη, Μάρω Δούκα, Ζυράννα Ζατέλη, Αθηνά Κακούρη, Ευγενία Φακίνου, 
Συγγραφικές εμμονές, έξι συγγραφείς εξομολογούνται,  ό.π., σελ. 108 – 111. 
30

 Ό.π., σελ. 107.  
31

 Δημοσθένης Κούρτοβικ, Έλληνες μεταπολεμικοί συγγραφείς, ένας κριτικός οδηγός, Εκδόσεις 
Πατάκη, Αθήνα 

2
1999 (

1
1995), σελ. 256 – 257. 

32
 «Ο συγγραφέας – αφηγητής παρεμβαίνει αιφνίδια στην ιστορία που αφηγείται, ως επινοητής της, 

και μάλιστα ως ρυθμιστής της. […] Η αυτοαναφορά παρουσιάζεται και σαν προσπάθεια του 
συγγραφέα να καταστρέψει τη ρεαλιστική ψευδαίσθηση. Με αυτό όμως ο συγγραφέας αποκαλύπτει 
ή αφήνει να αποκαλυφθεί κάτι το αυτονόητο: αυτό που καιροφυλακτεί στο υποσυνείδητο του 
αναγνώστη: την πλαστότητα του μυθιστορήματος, την επινόηση και την παγίδα του συγγραφέα. 
Ταυτόχρονα προβάλλει στη συνείδηση ή τείνει να προβληθεί η επιθυμία του αναγνώστη να είναι το 
μυθιστόρημα “αληθινό”». Στο Δημήτρης Πλατανίτης, Το μοντέρνο μυθιστόρημα, Εκδόσεις 
Καστανιώτη, Αθήνα 1997, σελ. 167, 169. 
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μυθιστορήματά της, Η Μερόπη ήταν το πρόσχημα, Για να δει τη θάλασσα και Το 

τρένο των νεφών συναντάμε την ίδια σκηνή των δύο μικρών παιδιών της 

αφηγήτριας και του Μάκη,  

«Είχαμε σταθεί σε μια εικόνα που έδειχνε δύο παιδάκια να διαβάζουν ένα 

βιβλίο. “Φαντάζεσαι”, είπα του Μάκη, “να είμαστε κι εμείς εικόνες σ’ ένα άλλο 

βιβλίο και να μας κοιτάζουν δύο άλλα παιδάκια;” Ο Μάκης γύρισε και με κοίταξε 

χαζά. Ένιωσα την ανάγκη να εξηγηθώ καλύτερα. “…Δηλαδή, όλα τα πράγματα, όλοι 

οι άνθρωποι, τα λουλούδια, τα δέντρα, ο μπαμπάς σου, η μαμά σου, ο θείος ο 

Σταύρος, όλοι εσύ, κι εγώ, να είμαστε ψεύτικοι; Εικόνες; Ζωγραφιές ενός βιβλίου; 

Και κάποια άλλα παιδάκια να μας κοιτάνε και να διαβάζουν την ιστορία μας; Που 

όμως κι αυτά θα είναι εικόνες ενός άλλου βιβλίου, που κάποια άλλα παιδάκια…” Δε 

μ’ άφησε να τελειώσω. Μ’ έσπρωξε με δύναμη. “Είσαι κακιά…Κακιά…”  κλαψούρισε 

και σηκώθηκε. Το σορτσάκι του ήταν βρεγμένο. Είχε κατουρηθεί απ’ το φόβο του. 

Τόσο είχε τρομάξει. Είχα κλονίσει τη σιγουριά του. Είχα ακυρώσει την ίδια τη 

ζωή.»33 

 Με το συγκεκριμένο απόσπασμα η συγγραφέας προσπαθεί να καταργήσει 

τα όρια  μυθοπλασίας και πραγματικότητας. Τα όρια από πού τελειώνει η ζωή και 

ξεκινά η φαντασία και το αντίστροφο είναι ρευστά.34  

Στο Ποιος σκότωσε τον Μόμπυ Ντικ; η Ευγενία Φακίνου αναφέρεται στον 

τόπο και τη διαδικασία γραφής του μυθιστορήματός της,  

«Εκείνη τη νύχτα – Πέμπτη απ’ την εξαφάνιση του Τάκη -, δύο μήνες μετά 

την Εαρινή Ισημερία και ένα μήνα πριν το Θερινό Ηλιοστάσιο, δύο άνθρωποι 

ξαγρυπνούσαν και στριφογύριζαν στα κρεβάτια τους ανήσυχοι. Η Ευγενία στο 

Χαλάνδρι και ο Γιώργος στην Άκρα. Η πρώτη αναρωτιόταν αν έπρεπε να βάλει κι 

                                                           
33

 Ευγενία Φακίνου, Η Μερόπη ήταν το πρόσχημα, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1994, σελ. 96. 
Επίσης η ίδια σκηνή συναντάται στα Ευγενία Φακίνου, Για να δει τη θάλασσα, Εκδόσεις Καστανιώτη, 
Αθήνα 2008, σελ. 205 – 206. Και Ευγενία Φακίνου, Το τρένο των νεφών, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 
2011, σελ. 80, 235. 
34

 Κ. Χρυσομάλλη – Henrich,  «Η Φενάκη της γραφής», Πόρφυρας, τχ. 108, Αθήνα Σεπτέμβριος 2003, 
σελ. 222. 
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έναν επίλογο για να τελειώσει το δικό της βιβλίο. Κι ο δεύτερος αναρωτιόταν αν 

είχε κάνει καλά που είχε αποκρύψει την ιστορία του Μόμπυ Ντικ.»35  

Για άλλη μία φορά τα όρια της πραγματικότητας με τη φαντασία 

διασαλεύονται.  Όλη η πλοκή του μυθιστορήματος βασίζεται στην προσπάθεια 

συγγραφής ενός βιβλίου, στο τέλος Φακίνου αναφέρεται στη συγγραφή του δικού 

της βιβλίου, αυτό αφαιρεί από την αληθοφάνεια του, καθώς προσγειώνει τον 

αναγνώστη από τον κόσμο της μυθοπλασίας στην πραγματικότητα.36   

Τέλος η διακειμενικότητα συναντάται έντονα στο μυθιστορηματικό έργο της 

Φακίνου.37 Η αυτοαναφορικότητα και η διακειμενικότητα αποτελούν 

χαρακτηριστικά της τεχνικής του μοντέρνου μυθιστορήματος.38 Τα μυθιστορήματά 

της συνδέονται με μία εσωτερική διακειμενικότητα. Πρόσωπα και γεγονότα δεν 

παρουσιάζονται μόνο σε ένα βιβλίο, αλλά κινούνται και υπάρχουν σε όλο το εύρος 

του έργου της.  Η Περσεφόνη η χαμένη κόρη της Δήμητρας της μάνας του Έβδομου 

ρούχου εμφανίζεται ξανά σε τρία ακόμα μυθιστορήματα, στα Ποιος σκότωσε το 

Μόμπυ Ντικ;, Για να δει τη θάλασσα και Η μέθοδος της Ορλεάνης. Μάλιστα στο 

τελευταίο πληροφορηθήκαμε την πορεία της ζωής της μετά που έχασε ξαφνικά τη 

μητέρα της. Δούλεψε σαν οικιακή βοηθός στο σπίτι της Αρέθας, σύναψε ερωτικό 

δεσμό με τον άνδρα της και απέκτησε μαζί του δύο κόρες. Η Ρούλα η ηρωίδα του 

Γάτα με πέταλα που έμεινε έγκυος εκτός γάμου και τελικά το παιδί της ανέλαβαν να 

μεγαλώσουν ο αδελφός της με τη γυναίκα του, στους Πλανόδιους θεριστές 

μαθαίνουμε ότι τελικά παντρεύτηκε έναν άνδρα που βιαιοπραγούσε, μάλιστα 

παραλίγο να της στερήσει τη ζωή. Η Ελένη η κόρη της Δήμητρας και του Δήμου του 

Έβδομου Ρούχου ήταν ο μεγάλος έρωτας του παπά που βοήθησε την Αλεξάνδρα 

στην αναζήτηση της αδερφής της στο Η Μερόπη ήταν το πρόσχημα. Στο ίδιο 

μυθιστόρημα πληροφορούμαστε και την πορεία του Ασημάκη του νέου που 

εγκατέλειψε την κλειστή κοινωνία της επαρχίας στη Μεγάλη πράσινη για να γίνει 

ναυτικός, αφήνοντας πίσω την αγαπημένη του Ιωάννα. Τελικά οι δυο τους δεν 

έζησαν μαζί ο Ασημάκης έγινε οδηγός ενός μικρού πλοίου και παντρεύτηκε μία 

                                                           
35

 Ευγενία Φακίνου, Ποιος σκότωσε τον Μόμπυ Ντικ;, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2001, σελ. 347. 
36

 Κ. Χρυσομάλλη – Henrich,  «Η Φενάκη της γραφής», ό.π., σελ. 223 – 224. 
37

 Για τη διακειμενικότητα στα μυθιστορήματα της Ευγενίας Φακίνου βλέπε, ό.π., σελ. 200 – 218. 
38

 Δημήτρης Πλατανίτης, ό.π., σελ. 167, 171. 
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άλλη γυναίκα. Ο Δάσκαλος ο άνδρας της νεκρής Περιστέρας εμφανίζεται αρχικά στο  

Η Μερόπη ήταν το πρόσχημα και στη συνέχεια στο Ποιος σκότωσε τον Μόμπυ Ντικ; 

Επίσης ο ζωγράφος που έτρεμαν τα χέρια του υπάρχει σε τρία μυθιστορήματα, 

Εκατό δρόμοι και μία νύχτα, Για να δει τη θάλασσα και Πλανόδιοι θεριστές. 

Εκτός από τα πρόσωπα την διακειμενικότητα τη συναντάμε και σε επίπεδο 

συμβάντων. Κάποια ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν τα έξης: Η θυσία της 

Αστραδένης στο ομώνυμο μυθιστόρημα παρουσιάζεται ως όνειρο της Μαρίας στο 

Έρως, θέρος, πόλεμος. Το κεφάλι της Μέδουσας που βρήκε η Ιωάννα κλειδωμένο σε 

ένα ντουλάπι του στοιχειωμένου αρχοντικού στη Μεγάλη Πράσινη, το  βρήκε επίσης 

σε ένα ντουλάπι στο δωμάτιο που της είχε παραχωρηθεί στην ταβέρνα που 

εργαζόταν η ηρωίδα στο Για να δει τη θάλασσα. Τον θάνατο της Ιωάννας από τη 

Μεγάλη πράσινη βλέπει ως όνειρο η Γιαννούλα στο Ζάχαρη στην άκρη. Τέλος τα 

μαλλιά τους ξυρίζουν η ηρωίδα στο Για να δει τη θάλασσα αλλά και η Αντρέα στην 

Τυφλόμυγα, η πρώτη για ιατρικούς λόγους, ενώ η δεύτερη ως πράξη παρορμητική 

μετά την αποκάλυψη της μοιχείας του άνδρα της.  

3. Κύριο μέρος    

Η Ευγενία Φακίνου επιλέγει συνειδητά  οι περισσότεροι κεντρικοί ήρωες του 

μυθιστορηματικού της έργου να ανήκουν στο θηλυκό γένος. Μπορεί να εισχωρήσει 

στον ψυχικό τους κόσμο και να μεταδώσει στο αναγνωστικό κοινό, τις σκέψεις και 

τις επιθυμίες τους. Εκτός από τις κεντρικές ηρωίδες, συναντάμε πολλές γυναίκες 

που διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο στην εξέλιξη της πλοκής. Ακόμα και σε 

αυτές τις περιπτώσεις, δεν βλέπουμε μία επιδερμική προσέγγιση και περιγραφή. 

Ένας από τους στόχους της συγγραφέως αποτελεί η αποτύπωση του ψυχικού 

κόσμου των ηρωίδων της.      

3.α Στάση ζωής, ανάμεσα στην παράδοση και το μοντέρνο 
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα μελετηθεί η στάση ζωής των γυναικών. 

Επίσης θα σχολιαστεί το δίπολο που συναντάμε σε αρκετά μυθιστορήματα και έχει 

να κάνει με το μοντέλο ζωής που προτιμούν οι γυναίκες. Κάποιες επιλέγουν ένα 

συντηρητικό τρόπο ζωής ακολουθώντας πολλές φορές τις επιταγές της κλειστής 
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κοινωνίας στην οποία εντάσσονται. Αντίθετα κάποιες παρουσιάζονται πιο 

δυναμικές, απορρίπτουν τις συντηρητικές αρχές και επιλέγουν ένα πιο προοδευτικό 

και ελεύθερο τρόπο ζωής. 

Στο πρώτο μυθιστόρημα της Φακίνου, Αστραδενή, βλέπουμε τις διαφορές 

των γυναικών της επαρχίας σε σχέση με αυτές που κατοικούν στην Αθήνα. Στη 

Σύμη, όπου ζούσε αρχικά η νεαρή ηρωίδα, οι γυναίκες δεν εργάζονται εκτός σπιτιού 

όπως στην Αθήνα. Η Αστραδενή εντυπωσιάζεται από το πλήθος των χρημάτων που 

μπορεί να κερδίσει μία γυναίκα από την εργασία της. Στη Σύμη φυσικά και 

δουλεύουν οι γυναίκες, στα χωράφια, στα ζώα ή μαζί με τους άνδρες τους, αλλά δεν 

αμείβονται οικονομικά για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.39 Ασχολούνται επίσης 

με τις δουλείες του σπιτιού, την ανατροφή των παιδιών, το ζύμωμα του ψωμιού,  το 

πλέξιμο και το κέντημα.40  Ο άντρας στην Σύμη είναι υποχρεωμένος να εργάζεται 

για να κερδίζει τα απαραίτητα χρήματα για τη διαβίωση της οικογένειάς του. Η 

γυναίκα από την άλλη πλευρά φροντίζει το σπίτι, τα παιδιά και τον άντρα της. Οι 

ρόλοι είναι προκαθορισμένοι από την κοινωνία. Κάθε φύλο έχει το δικό του ρόλο 

και συμβάλει με το δικό του τρόπο μέσα στην οικογένεια. Αυτό το μοντέλο 

οικογένειας γνώριζε μόνο η μικρή Αστραδενή. Γι’ αυτό το λόγο ξαφνιάζεται όταν 

αντιλαμβάνεται ότι στην Αθήνα οι γυναίκες εργάζονται και κερδίζουν χρήματα όπως 

οι άντρες. Στον εργασιακό τομέα βλέπουμε, σε αυτό το σημείο,  διαφορές ανάμεσα  

στην πόλη και στην επαρχία. Πιο μοντέρνος τρόπος ζωής στην πόλη που επιτρέπει 

στις γυναίκες να εξασφαλίζουν μέσω της εργασίας την οικονομική τους 

ανεξαρτησία. Αντίθετα στην επαρχία αν και οι γυναίκες εργάζονται σκληρά, στο 

σπίτι, στα χωράφια και βοηθούν τον άντρα τους, εξαρτώνται πάντα οικονομικά από 

ένα αρσενικό μέλος της οικογένειάς τους, τον πατέρα, τον αδελφό ή το σύζυγό τους.   

Η μητέρα της Αστραδενής δεν ξεχώριζε σε τίποτα από τις υπόλοιπες 

συντοπίτισσές της. Ασχολούνταν με το σπίτι, τον άνδρα της και τα παιδιά της. Μετά 

τον θάνατο του γιού της επήλθε και η οικονομική καταστροφή της οικογένειας. Τότε 

πάρθηκε η απόφαση να εγκαταλείψουν τη Σύμη για την Αθήνα. Η μητέρα δεν 

συμμερίζεται τον ενθουσιασμό και την ανυπομονησία της κόρης της για αυτό το 
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ταξίδι. Το καινούργιο και το άγνωστο τη φοβίζουν. Δεν φέρνει όμως αντίρρηση στην 

απόφαση του άνδρα της. Αυτός έπρεπε να βρει τον τρόπο να συντηρήσει την 

γυναίκα και την κόρη του. Ακόμα και στην Αθήνα, που περνούν δύσκολα 

οικονομικά, η μητέρα ασχολείται αποκλειστικά με τις οικιακές εργασίες. Δεν 

αναζητά εργασία σεβόμενη την επιθυμία του άνδρα της. Δεν προσαρμόζεται στον 

τρόπο ζωής της πρωτεύουσα, αλλά μένει προσκολλημένη στις συνήθειες της 

επαρχίας. Θα ήθελε να εργαστεί για να συμβάλει και αυτή οικονομικά αλλά αυτό 

καταλαβαίνει ότι θα προσέβαλε τον άντρα της, καθώς αυτός θα φαινόταν 

ανήμπορος να συντηρήσει την οικογένειά του.   Είναι στοργική μητέρα και σύζυγος, 

καταπιέζοντας πολλές φορές τις δικές της επιθυμίες. Έχει μάθει να φροντίζει τους 

άλλους σε τέτοιο βαθμό ώστε να τους έχει τοποθετήσει πάνω από τον εαυτό της. 

Κάνει αυτό ακριβώς που προσπαθούν όλες οι γυναίκες της επαρχίας, αγωνίζεται για 

το καλό της οικογένειάς της, χωρίς αυτό να της προσφέρει καμία οικονομική 

εξασφάλιση.  

Στο επόμενο χρονολογικά μυθιστόρημα της Φακίνου Το έβδομο ρούχο 

βλέπουμε επίσης διαφορές ανάμεσα στις ηρωίδες που κατοικούν στην επαρχία, 

συγκεκριμένα στο χωριό Ρίζια, και στην Ρούλα που ζει στην Αθήνα. Η Ρούλα 

αποτελεί μία σύγχρονη κοπέλα μεγαλωμένη στην πρωτεύουσα. Εργάζεται σε 

περιοδικό, συντηρώντας μόνη της τον εαυτό της. Μετά τον θάνατο της μητέρας της 

δεν έχει οικογένεια στην Αθήνα. Στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις και 

αντιμετωπίζει όλες τις δυσκολίες μόνη της. Δεν είναι φτιαγμένη για να γίνει σύζυγος 

και μητέρα, καταρρίπτοντας όλα τα κοινωνικά στερεότυπα.  Η ίδια αποκαλύπτει ότι 

έχει κάνει μία έκτρωση στο παρελθόν. Δεν δείχνει να το έχει μετανιώσει με την 

πάροδο του χρόνου. Τότε είχε τις αντιρρήσεις της, τώρα πιστεύει πως πήρε τη 

σωστή απόφαση «Μανία που τις πιάνει μερικές με τα μωρά και τα παιδάκια. Άι 

σιχτίρ, τα μούλικα… Όλο μπελάδες είναι. Κι η μάνα μου που με γέννησε, τι 

κατάλαβε. Άσε τις αρρώστιες… Μωρέ, καλά τα ‘λεγε τότε ο Σωτήρης… Διότι, να 

πούμε, εγώ ήθελα να το κρατήσω. Πρωτάρα, βλέπεις, και δεν ήξερα…».41   Μέτα 

από αυτό ένοιωσε απέχθεια όχι μόνο για τον τότε εραστή της αλλά γενικά για όλους 
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τους άνδρες.42 Η έκτρωση φυσικά ήταν μία πολύ δύσκολή και ψυχοφθόρα εμπειρία, 

που συνέβαλε στο να διαμορφωθεί  η νεαρή τότε κοπέλα στη σκληρή και δυναμική 

γυναίκα που είναι σήμερα. Το να γίνει μία γυναίκα μητέρα, σύμφωνα με τα 

κοινωνικά πιστεύω, είναι ο πιο σημαντικός προορισμός στη ζωή της. Αυτό στην 

περίπτωση της Ρούλας δεν ισχύει. Δεν θέλει να γίνει μητέρα. Της αρέσει η 

αυτονομία της μοναξιάς της. Της δόθηκε η ευκαιρία να αποκτήσει παιδί όμως 

διέκοψε την εγκυμοσύνη. Θεωρεί πως τότε πήρε την σωστή απόφαση. Είναι ένα 

κορίτσι που έχει μεγαλώσει στην Αθήνα έχει χάσει τους γονείς της και έχει μάθει να 

στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στον εαυτό της. Μία κοπέλα μεγαλωμένη στην 

κλειστή κοινωνία της επαρχίας θα ήταν δυσκολότερο να αντισταθεί στα κοινωνικά 

στερεότυπα και να απαρνηθεί συνειδητά το ρόλο της μητέρας.  

Όταν η Ρούλα πήγε στο χωριό καταγωγής της μητέρας της, για να 

εκπληρώσει την υπόσχεση που της είχε δώσει λίγο πριν πεθάνει, γνώρισε για πρώτη 

φορά τους συγγενείς της, τη γιαγιά, τις θείες και τον θείο της τον Φώτο. Η μητέρα 

της ως τελευταία επιθυμία ζήτησε από την κόρη της να επισκεφτεί τον Φώτο πριν 

τον θάνατό του. Η συνάντηση της Ρούλας με την γιαγιά και τη θεία της, την Ελένη, 

έφερε στο προσκήνιο τις διαφορές των γυναικών. Οι διαφορές τους δεν οφείλονται 

μόνο στον διαφορετικό τόπο ανατροφής αλλά και στο χάσμα των γενεών. Οι 

ηρωίδες είναι τρεις γυναίκες που ανήκουν σε τρεις διαφορετικές γενιές.43 Η Ρούλα 

δεν μπορεί να καταλάβει τη συμπεριφορά της γιαγιάς και της θείας της, αλλά και το 

αντίστροφο. Στην Ελένη φαίνεται περίεργο το ότι η ανιψιά της καπνίζει: «Κοίτα την 

τώρα, ξυπολύθηκε και άναψε τσιγάρο. Μωρή πράματα!... Εδώ μονάχα οι άντρες 

καπνίζουν. Κι όχι και μπροστά στη μάνα τους.»44 Η Ελένη θεωρεί ότι το κάπνισμα 

είναι προνόμιο των αντρών. Επιπλέον την ξαφνιάζει το γεγονός ότι η Ρούλα καπνίζει 

άνετα μπροστά στην ίδια αλλά και τη γιαγιά της. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει 

ότι η ανιψιά της μεγάλωσε σε διαφορετικό περιβάλλον όπου το κάπνισμα αποτελεί 

αγαπημένη συνήθεια και των δύο φύλων. Διαφορετικός τρόπος ανατροφής 
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επιφέρει άλλον τρόπο ζωής, αλλιώτικες συνήθειες. Σε αυτό το σημείο διαφέρει η 

Ρούλα από τη γιαγιά και τη θεία της. 

Η Ρούλα επίσης δεν μπορεί να καταλάβει τη γιαγιά και τη θεία της. Δεν 

μπορεί να κατανοήσει τις απόψεις και τη συμπεριφορά τους. «Ρε, είναι τελείως 

βούρλα οι γριές. Απ’ ό,τι μου ‘λεγε η ξαδέρφη μου, η Ρίτσα, ξαπλώνονται  - λέει – 

κάτω από ένα δέντρο κι αυτό τους κουνάει τα φύλλα και αυτές βγάζουν 

προφητείες. Κουφαίνεσαι ή δεν κουφαίνεσαι; Στον εικοστό αιώνα, όταν ο 

άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι;…»45 Δεν μπορεί να πιστέψει ότι κάποιος άνθρωπος 

στον εικοστό αιώνα μιλάει με δέντρα. Της φαίνεται τελείως παράλογο. Δεν μπορεί 

να κατανοήσει ότι ανήκουν σε διαφορετικές γενιές, έχουν δεχτεί διαφορετικές 

προσλαμβάνουσες. Η επικοινωνία με τον δέντρο αποτελεί συνήθεια τόσο για την 

Ελένη, όσο και για την μητέρα της. Στην αρχή μόνο ξαφνιάστηκαν  και  τρόμαξαν, 

στη συνέχεια συμφιλιώθηκαν με αυτήν την ιδιαίτερη ικανότητα. Κατάλαβαν ότι 

ήταν οι εκλεκτές. Η Ρούλα δεν μπορεί να πιστέψει ότι οι γυναίκες της οικογένειάς 

της μιλούν με δέντρα. Είναι απλά κάτι τρελό για την δική της κοσμοθεωρία.   

Επίσης, η νεαρή κοπέλα ξαφνιάζεται ιδιαίτερα με την ιεροτελεστία που 

τηρείται μετά τον θάνατο του θείου της. Δεν μπορεί να καταλάβει τη διαδικασία με 

τα ρούχα και τα φλάμπουρα, τη γιαγιά της που δίνει ένα γράμμα στον νεκρό γιο της 

να το μεταφέρει στον άλλο κόσμο, το δείπνο με το πιάτο και το ποτήρι του νεκρού 

γεμάτα στο τραπέζι και την αναστάτωση που δημιουργείται για ένα χαμένο ρούχο.46 

Όλα τα παραπάνω την τρομάζουν και της δημιουργούν την επιθυμία να φύγει. Δεν 

τα πιστεύει, όπως η ίδια λέει, αλλά ταυτόχρονα την επηρεάζουν.47  Η Ρούλα νιώθει 

ότι όλα γύρω της διαμορφώνουν ένα σκηνικό θρίλερ. Δεν μπορεί να κατανοήσει 

όσα συμβαίνουν, γι’ αυτό και τρομάζει. Όλα είναι για αυτήν πρωτόγνωρα, δεν τα 

έχει ξαναζήσει, δεν έχει ακούσει ποτέ πριν για τα έθιμα αυτά. Όλη αυτή η 

διαδικασία είναι κάτι που η γιαγιά και οι θείες της Ρούλας γνωρίζουν καλά ότι 

ακολουθεί τον θάνατο, για την ίδια όμως είναι κάτι ξένο και κατακριτέο. Μάλιστα η 

ίδια χαρακτηρίζει τις υπόλοιπες γυναίκες της οικογένειάς της «φρικιά».48 Με τις 
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δεισιδαιμονίες και τα έθιμα της επαρχίας δεν είχε ξαναέρθει σε επαφή στο 

παρελθόν, γι’ αυτό το λόγο την ξαφνιάζουν και της προκαλούν φόβο. Όλα αυτά της 

φαίνονται παράλογα, δεν συμβαίνουν στην πόλη. Γι’ αυτό το λόγο τα κατακρίνει. 

Υπάρχει εδώ μια σύγκρουση των λαϊκών παραδοσιακών εθίμων της επαρχίας και 

του μοντέρνου τρόπο ζωής των μεγάλων αστικών κέντρων.      

Η ξαδέρφη της Ρούλας, η Ρίτσα εκπροσωπεί και αυτή την τρίτη και νεότερη 

γενιά. Δεν μπορεί ούτε αυτή να κατανοήσει τη γιαγιά, τη μητέρα της και τις θείες 

της. Θέλει να κάνει μία νέα αρχή στην Αθήνα. Μπορεί να μεγάλωσε στην επαρχεία 

αλλά ανήκει σε μία γενιά που θέλει να αφήσει πίσω τις παραδόσεις του 

παρελθόντος και να διεκδικήσει μία καλύτερη ποιότητα ζωής σε μία μεγάλη πόλη, 

όπου μπορεί να συναντήσει κανείς περισσότερες ευκαιρίες. Η Ρούλα δείχνει 

πρόθυμη να τη βοηθήσει. Είναι υπέρμαχος, όπως η ίδια δηλώνει, της χειραφέτησης 

των γυναικών. Πιστεύει ότι «Το κορμί μας το κάνουμε ό,τι θέλουμε.»49 Η σύγχρονη 

γυναίκα, πιστεύει η Ρούλα, δεν πρέπει σε αυτό το σημείο να διαφέρει από τους 

άνδρες. Έχει το δικαίωμα να επιλέγει μόνη της για τον εαυτό της. Το σώμα της, της 

ανήκει. Μόνη της πρέπει να διεκδικήσει την ελευθερία της και την ευτυχία της. 

Αυτή η άποψη σίγουρα δεν βρίσκει σύμφωνες τη γιαγιά και τη θεία. Δεν 

ανταποκρίνεται στη δική τους κοσμοθεωρία. Η γυναίκα δεν έχει τα ίδια δικαιώματα 

με τον άνδρα. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι η γιαγιά απέκτησε την 

Ελένη και τα υπόλοιπα παιδιά της εκτός γάμου. Πάλεψε και μεγάλωσε τα παιδιά 

της, ωστόσο δεν ήταν επιλογή της να γεννηθούν εκτός γάμου. Δεν ήθελε να κάνει 

παιδιά υπό αυτές τις συνθήκες αλλά δεν ήταν επιλογή της. Ο πατέρας των παιδιών 

της φερόταν βίαια και δεν είχε καμία πρόθεση να την παντρευτεί, ωστόσο αυτή 

υπέμεινε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση, χωρίς να αντιδράσει. Ένοιωθε ανίσχυρη 

μπροστά του. Επέτρεπε σε αυτόν τον άντρα να έχει εξουσία επάνω της, 

καθορίζοντας έτσι αυτός τη δική της ζωή. 

Το χάσμα των γενεών δε γεφυρώνεται ποτέ στο μυθιστόρημα. Η σύγκρουση 

ανάμεσα στην παράδοση και το μοντέρνο δεν έληξε ποτέ.50   Η Ρούλα, η εγγονή, 

αντιπροσωπεύει το νέο, το μέλλον, ενώ η γιαγιά και η θεία της το παλιό, το 
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παρελθόν. Μπαίνει για λίγο στον δικό τους κόσμο αλλά δεν μπορεί να τον 

ενστερνιστεί. Το αντίθετο μάλιστα, στέκεται επικριτικά απέναντί του.51 Η γιαγιά 

είναι η αρχή, από αυτήν ξεκίνησαν όλα. Η Ελένη κληρονομεί την ικανότητα 

επικοινωνίας με το δέντρο από τη μητέρα της, ακολουθώντας την παράδοση, την 

οποία η ίδια όμως δεν καταφέρνει να μεταλαμπαδεύσει στην επόμενη γενιά. Η 

Ελένη με τη μητέρα της, αν και ανήκουν σε διαφορετικές γενιές, αντιπροσωπεύουν 

κάτι κοινό. Την αλυσίδα της παράδοσης σπάει η Ρούλα, η οποία εκπροσωπεί το 

μοντέρνο.    

Τη σύγκρουση ανάμεσα στην παράδοση και το μοντέρνο τη συναντάμε 

επίσης και στο μυθιστόρημα Ζάχαρη στην άκρη. Στην παρέα που απολαμβάνει κάθε 

χρόνο τις διακοπές της στη βίλα της μαντάμ Λίλιαν ανήκουν η Ελευθερία και η 

Γιαννούλα. Η Ελευθερία, σύζυγος του Αργύρη, είναι μία γυναίκα συμβιβασμένη με 

την ηλικία της, αντίθετη σε οποιαδήποτε αλλαγή μπορούσε να της ταράξει τη 

γαλήνη. Δεν ήταν υπέρ της ισότητας των ζευγαριών. Τον άνδρα της δεν τον 

παντρεύτηκε από αγάπη αλλά ύστερα από επιθυμία των γονιών της. Ήταν δική τους 

επιλογή. Η ίδια της η κόρη πίστευε για τη μητέρα της ότι ήταν παραιτημένη και 

συμβιβασμένη.52 Δεν επιτρέπει στον εαυτό της να ξεφύγει ποτέ. Μία μόνο φορά 

στη ζωή της πάει να ερωτευτεί και δεν το επιτρέπει. Δεν αφήνει τα συναισθήματά 

της να κυριαρχήσουν την λογική της.  Θέλει σε όλα να διατηρεί την τάξη και τον 

έλεγχο, λειτουργεί πάντα σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα. Δεν αφήνεται 

ποτέ: «δεν είχε καθόλου την αίσθηση του παιχνιδιού, του αστείου ή του 

αυτοσαρκασμού. Τα έπαιρνε όλα σοβαρά κα αυτό – άλλωστε – απαιτούσε κι απ’ 

τους άλλους.»53 Μόνη της καταπίεζε τον εαυτό της. 

Η Γιαννούλα από την άλλη ήταν μία γυναίκα γεμάτη ζωή, που φρόντιζε 

ιδιαίτερα την εξωτερική της εμφάνιση. Είχε στο παρελθόν σχέση είκοσι χρόνια με 

έναν παντρεμένο. Δεν την ενδιέφερε τίποτα γιατί πολύ απλά τον αγαπούσε. Είχε 

τόσο την εσωτερική ανάγκη να νιώθει ερωτευμένη που βίωνε φανταστικούς έρωτες, 

αρχικά με τον τραγουδιστή Leonard Cohen και στη συνέχεια με τον Θόδωρο 
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Αγγελόπουλο, τον Αλέκο Αλεξανδράκη και τον Μάριο Πλωρίτη. Πίστευε ότι το να 

είσαι ερωμένη είναι καλύτερο από το σύζυγος, αδιαφορώντας για τις συμβάσεις της 

κοινωνίας. Επιπλέον δεν επιθυμούσε να γίνει μητέρα. 54 Είναι μία γυναίκα που 

βιώνει την ένταση και τα δυνατά συναισθήματα. Ερωτεύεται τον Ιάσονα, έναν 

άνδρα που ανήκει στην παρέα, που περνάει τις διακοπές της κάθε καλοκαίρι στο 

εξοχικό της Μαντάμ Λίλιαν, και τον πολιορκεί. Δεν ενδιαφέρεται για το τι θα πουν οι 

άλλοι. Η συμπεριφορά της Γιαννούλας εξόργιζε την Ελευθερία. Η Γιαννούλα 

τολμούσε αυτό που ενδόμυχα και η ίδια επιθυμούσε, να ζει κάνοντας μόνη της τις 

επιλογές της ελεύθερα, χωρίς συμβάσεις, περιορισμούς και καταπίεση. Η Ελευθερία 

πρεσβεύει το μοντέλο της καλής συζύγου και μητέρας. Η Γιαννούλα δεν επιθυμεί να 

είναι τίποτα παραπάνω από  ερωμένη. Η Γιαννούλα ζει όπως ακριβώς επιθυμεί ενώ 

αντίθετα η Ελευθερία καταπνίγει τα θέλω της στο βωμό των κοινωνικών 

στερεοτύπων, μη γνωρίζοντας ποτέ την πραγματική ευτυχία.  Δεν τολμά να ζήσει 

όπως πραγματικά θα ήθελε, καταπιέζεται από τον ίδιο της τον εαυτό, επιθυμώντας 

να είναι σε όλα τέλεια. Η Γιαννούλα κάνει αυτό που την ευχαριστεί χωρίς να την 

αφορά η γνώμη των άλλων.  

 Στο μυθιστόρημα Η Μεγάλη Πράσινη το θέμα της γυναικείας εργασίας 

επανέρχεται ξανά. Η μητέρα της Ιωάννας, της κεντρικής ηρωίδας, επιθυμούσε η 

κόρη της να είναι οικονομικά ανεξάρτητη, ασκώντας ένα επάγγελμα, το οποίο 

μπορούσε να την εξασφαλίσει. Ο γάμος δεν μπορεί, σύμφωνα με αυτήν, να 

προσφέρει σιγουριά.  Η οικονομική αυτονομία μπορεί να προσφέρει και την 

αποφυγή εγκλωβισμού σε ένα μη ευτυχισμένο γάμο. Ο έρωτας, της δίδασκε η 

μητέρα της, ότι δεν πρέπει κατέχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή, αλλά να 

μένει σε δευτερεύουσα θέση.55 Επιθυμεί για την κόρη της μία καλή ζωή. Αυτό 

πρέπει να το πετύχει μόνη της, στηριζόμενη στις δικές της δυνάμεις  και όχι με τη 

βοήθεια κάποιου συζύγου. Η εργασία προσφέρει ελευθερία στη γυναίκα. Αυτό 

καταλαβαίνουμε ότι επιθυμούσε για την κόρη της, να είναι ελεύθερη. Στην 

επιθυμία της Ιωάννας να γίνει ζωγράφος η μητέρα της ήταν αντίθετη. Δεν ήταν ένα 

επάγγελμα που θα μπορούσε να προσφέρει εξασφάλιση. Αν και γυναίκα 
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μεγαλύτερης ηλικίας, η μητέρα της Ιωάννας δεν πίστευε ότι η γυναίκα πρέπει μόνο 

να ασχολείται με τις οικιακές εργασίες και την ανατροφή των παιδιών, μένοντας μια 

ζωή εξαρτημένη από τον άντρα της. Όπως και η Ρούλα του Έβδομου ρούχου έτσι και 

η μητέρα της Ιωάννας αν και ανήκουν σε διαφορετικές γενιές, πιστεύουν και οι δύο 

ότι η γυναίκα πρέπει να είναι οικονομικά αυτόνομη.  Η Ιωάννα, τρέφοντας μεγάλη 

αγάπη στη γυναίκα που την έφερε στον κόσμο, δεν ήρθε σε σύγκρουση μαζί της. 

Δεν ακολούθησε το όνειρό της. Δεν το εγκατέλειψε όμως και πλήρως. Βρήκε την 

χρυσή τομή, έγινε αντιγραφέας βυζαντινών εικόνων. 56  Δεν έβαλε το όνειρό της 

πάνω από την επιθυμία της μητέρας της. Αυτό όμως δεν κράτησε για πάντα, καθώς 

η Ιωάννα τελικά κυνήγησε τα όνειρά της.  Η μητέρα δεν ήθελε η κόρη της να είναι 

δυστυχισμένη γι’ αυτό το λόγο ήθελε να είναι ανεξάρτητη. Δεν είχε πρόθεση να τις 

στερήσει τα όνειρά της, ίσως δεν γνώριζε τη σημασία που αυτά είχαν στη ζωή της 

κόρης της. 

Η Ιωάννα τόλμησε να εγκαταλείψει τον άνδρα και  την ανιαρή  ζωή της, 

αναζητώντας τα χαμένα όνειρά της. Έκανε έστω και καθυστερημένα τη δική της 

επανάσταση.  

«Υπακούοντας για πρώτη φορά στη ζωή της σε μία εσωτερική της 

παρόρμηση, έκανε αυτό που τόσο καιρό τώρα επιθυμούσε. Ενάντια σε κάθε λογική, 

η Ιωάννα παράτησε τις σακούλες με τα φρούτα και τα λαχανικά στο πάτωμα της 

κουζίνας της και λέγοντας δυνατά – για να την ακούσει, άραγε, ποιος; -“φεύγω”, 

άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος και βγήκε.»57  

Πρώτη φορά δεν σκέφτηκε κανέναν άλλο. Δεν λογάριασε τις συνέπειες των 

πράξεών της. Τόλμησε να διεκδικήσει την ελευθερία της. Πήρε τη ζωή της στα χέρια 

της. Η Ιωάννα δεν πήρε μία εύκολη απόφαση. Έζησε μόνη της σε ένα 

εγκαταλελειμμένο αρχοντικό, χωρίς τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής. Αλλά όριζε 

μόνη της τη ζωή της. Οι άνθρωποι που κατοικούσαν  κοντά στο αρχοντικό  δεν 

μπορούσαν να καταλάβουν τη συμπεριφορά της και το ότι μένει σε ένα σπίτι το 

οποίο θεωρείται στοιχειωμένο. Γι’ αυτό το λόγο αρχικά είναι επιφυλακτικοί 

απέναντί της και στη συνέχεια της επιτίθενται με πολύ βάναυσο τρόπο. Τη 
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θεώρησαν εύκολο στόχο, εξαιτίας της διαφορετικότητάς της. Την κατηγόρησαν ότι 

έκανε κακό σε δύο νεαρά παιδιά που εγκατέλειψαν το χωριό για να αναζητήσουν 

και αυτά με τη σειρά τους τα δικά τους όνειρα. Ακόμα και οι γυναίκες τής 

επιτέθηκαν,58 δεν μπορούσαν να καταλάβουν τον αγώνα και το θάρρος της. 

Τόλμησε να διεκδικήσει αυτό, που αυτές δείλιαζαν να κατακτήσουν, τα όνειρά της. 

Το διαφορετικό λαμβάνεται ως απόκοσμο: 

 «Όμως ήταν βέβαιη ότι δεν είχε γελαστεί και ότι τούτη εδώ η γυναίκα 

κουβάλαγε πάθη πάνω της και μπορεί να έφερνε στο χωριό τα πάνω κάτω. Τι 

γύρευε μόνη της μια νέα γυναίκα;… Πώς ταίριαζε η ηλικία με την όψη της;…  

“Αλαφροΐσκιωτη”, αποφάσισε η θεία Μαρία που αποδώ και πέρα θα 

κράταγε πάντα στη φούχτα της το φυλακτό με το τίμιο ξύλο που φύλαγε κρυμμένο 

στο βάθος της τσέπης της»59 

Οι γυναίκες τις επαρχίας δεν μπορούν να κατανοήσουν την επιθυμία της 

Ιωάννας να διαμορφώσει τη ζωή της όπως η ίδια επιθυμεί. Οι γυναίκες αυτές είναι 

αφοσιωμένες στο ρόλο της συζύγου και μητέρας, βάζοντας τον εαυτό τους και τις 

ανάγκες τους σε δεύτερη μοίρα. Ήταν προσκολλημένες στη θρησκεία και πίστευαν 

στα στοιχειά και στις απόκοσμες δυνάμεις. Θεωρούσαν το αρχοντικό στοιχειωμένο. 

Για  την Ιωάννα σκέφτονταν ότι ήταν «Αλαφροΐσκιωτη», επειδή απλά δεν 

συμπεριφερόταν όπως αυτές. 

Μία γυναίκα που επέλεξε να πάρει τη ζωή στα χέρια της και να εγκαταλείψει 

τον άντρα της, αγνοώντας τις κοινωνικές συμβάσεις ήταν και η γυναίκα του Μελέτη, 

του ιδιοκτήτη του ουζερί «η καλή καρδιά» στο χωριό Άγιος Βλάσσης, όπου βρήκε 

καταφύγιο η Ιωάννα. Όπως και η Ιωάννα έτσι και αυτή η γυναίκα αυτή εγκατέλειψε 

το σπίτι και τον σύζυγό της.  Καταγόταν από την επαρχία αλλά πήρε την ίδια 

απόφαση με την Ιωάννα και μάλιστα είκοσι χρόνια πριν από αυτήν. Δεν μαθαίνουμε 

τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή της την πράξη, πληροφορούμαστε μόνο ότι 

δεν γύρισε πότε πίσω και πως ο Μελέτης δεν έμαθε ξανά τίποτα για εκείνη:  
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«Η θέα της και μόνο τού ξυπνούσε τα πιο βίαια ένστικτά του. Διότι στο 

πρόσωπο της ξένης ο Μελέτης έβλεπε όλες τις γυναίκες που, ανεξάρτητες και 

ελεύθερες, μπορούσαν να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Στο πρόσωπο της ξένης, 

χωρίς να το συνειδητοποιήσει, ο Μελέτης έβλεπε το πρόσωπο της δικής του 

γυναίκας που τον είχε εγκαταλείψει εδώ και είκοσι χρόνια. Είχε σηκώσει τότε γη και 

ουρανό, για να τη βρει. Είχε τάξει και χρήματα σ’ όποιον θα του έδινε πληροφορίες 

αλλά ποτέ κανείς δε βρήκε τίποτε. Από τότε όλες οι μόνες γυναίκες ήταν ύποπτες 

για τον Μελέτη. Ύποπτες και καταδικαστέες.»60  

Ο Μελέτης εξοργιζόταν από τις γυναίκες που έκαναν μόνες τους τις επιλογές 

τους. Αυτό ακριβώς είναι που έκανε τους άλλους να είναι διστακτικοί ακόμα και 

επιθετικοί απέναντι στην Ιωάννα. Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι ο 

Μελέτης προσπάθησε πολύ να εντοπίσει τη γυναίκα του, κάτι που δεν βλέπουμε σε 

κάποιο σημείο του μυθιστορήματος να κάνει ο Αντώνης, ο σύζυγος της Ιωάννας. Η 

Φακίνου ήθελε να δείξει τον αγώνα της Ιωάννας να κατακτήσει τα χαμένα της 

όνειρα, αφήνοντας τη ζωή που άφησε πίσω της σε δευτερεύουσα θέση.      

 Η Ιωάννα αγωνίστηκε σκληρά, εντελώς μόνη της, όμως στο τέλος του 

μυθιστορήματος ήρθε η λύτρωση.  Τα κατάφερε και ξανακέρδισε τα χαμένα όνειρά 

της. Σύμφωνα με τον Ηρακλή Παπαλέξη «Την Ιωάννα την έχουμε συναντήσει στους 

δρόμους είναι γνώριμή μας μα και απόκοσμη. Τη βλέπουμε από μακριά και τη 

φοβόμαστε, όπως τη μεγάλη πράσινη. Το μυθιστόρημα της Φακίνου είναι γροθιά 

στις εφησυχασμένες συνειδήσεις μας, ενώ παράλληλα είναι ο αγώνας της 

σημερινής γυναίκας να δοκιμάσει τις δυνάμεις της χωρίς δεκανίκια κι εξαρτήσεις. 

Τελικά θα τα καταφέρει. Αρκεί να τολμήσει.»61 Η Ιωάννα παρά τις δυσκολίες που 

αντιμετώπισε κατάφερε να πετύχει το στόχο της και αυτό είναι που έχει τη 

μεγαλύτερη σημασία. Χάραξε μόνη της την πορεία της ζωής της και εκπλήρωσε τη 

σημαντικότερη επιθυμία της. 

Στο ίδιο μυθιστόρημα διαβάζουμε την ιστορία της κυρά-Νόνης, η οποία 

φιλοξένησε την Ιωάννα για ένα βράδυ στο σπίτι της. Εκείνη τη νύχτα αφηγήθηκε 

στην Ιωάννα τη δική της ζωή. Ήταν παντρεμένη με ένα περίφημο βιολιστή που 
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λάτρευε και έζησε μαζί του δεκαέξι χρόνια. Είχαν μία ευτυχισμένη ζωή μέχρι που 

ξαφνικά αυτός εξαφανίστηκε. Πήρε το βιολί του, πήγε σε ένα πανηγύρι και δεν 

επέστρεψε ποτέ. Έψαξε παντού αλλά δεν κατάφερε να μάθει κάποιο νέο του 

συζύγου της. Φέρθηκε σαν χήρα, αν και δεν έμαθε πότε ότι ήταν νεκρός. Τον 

περίμενε πάντα, ελπίζοντας ότι κάποτε θα επιστρέψει. Φρόντιζε τα ρούχα και τα 

πράγματά του, για να τα βρει όλα στη θέση τους με την επιστροφή του. 62  Η κυρα - 

Νόνη είναι μια γυναίκα που είχε στηρίξει όλη της στην ευτυχία στο γάμο της. Ο 

άνδρας της ήταν όλος της ο κόσμος. Αυτός ο άνδρας ήταν αυτό που πάντα 

επιθυμούσε, το δικό της όνειρο ήταν ο γάμος μαζί του. Η Ιωάννα επιθυμούσε να 

γίνει ζωγράφος, ενώ η κυρα-Νόνη να συναντήσει τον άνδρα που έβλεπε τις νύχτες 

στα όνειρά της.  Το όνειρο χάθηκε και για τις δύο, η Ιωάννα έγινε αντιγραφέας 

βυζαντινών εικόνων και η κυρα-Νόνη έμεινε χωρίς το σύντροφό της. Η διαφορά 

είναι ότι η Ιωάννα διεκδίκησε και κέρδισε ξανά το όνειρο της, αντίθετα ο άντρας της 

κυρα-Νόνης δεν επέστρεψε ποτέ. Η Ιωάννα εγκατέλειψε τον σύζυγό της για να 

πετύχει το σκοπό της ζωής της ενώ η κυρα-Νόνη επιθυμούσε να ξαναγυρίσει πίσω ο 

αγαπημένος της. Η Ιωάννα διεκδίκησε μόνη της την ευτυχία της ενώ αντίθετα η 

κυρα-Νόνη βάσισε όλη της τη ζωή σε έναν άντρα. 

Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε τη στάση που κρατάει η Ιωάννα 

κατά την τυχαία συνάντησή της με τον ομοφυλόφιλο Νικόλα Κ.. Ο ίδιος δεν της 

κρύβει τα θηλυκά του στοιχεία.63 Η Ιωάννα δεν κρατάει επικριτική στάση απέναντί 

του. Δεν την επηρεάζουν οι σεξουαλικές επιλογές του συνομιλητή της. Αντίθετα οι 

κάτοικοι του χωριού σχολιάζουν τις σεξουαλικές επιλογές του Ασημάκη και βγάζουν 

αυθαίρετα συμπεράσματα, «δε θα είχε καλό τέλος, διότι και τεμπέλης ήταν και δεν 

ακολουθούσε τους συνομηλίκους του τα Σαββατόβραδα στη Λάρισα, που πάει να 

πει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το σεξουαλικό του.»64  Στο μυθιστόρημα Εκατό 

δρόμοι και μία νύχτα βλέπουμε τη στάση μίας ακόμη γυναίκας απέναντι στην 

ομοφυλοφιλία. Η γιαγιά του Κοσμά γνώριζε τη σχέση που διατηρούσε ο εγγονός της 

με τον Δαμιανό. Δεν του σχολίασε ποτέ τίποτα, μάλιστα αυτή τον υποστήριξε στο 

χωριό, όταν έφυγε με τον Δαμιανό.  Η γιαγιά του λειτουργούσε ως ασπίδα, που τον 

                                                           
62

 Ευγενία Φακίνου, Η Μεγάλη Πράσινη,ό.π. σελ. 54 – 56. 
63

 Ό.π., σελ. 35. 
64

 Ό.π., σελ. 122. 



32 
 

προστάτευε από τις επιθέσεις και τα κοροϊδευτικά σχόλια των συγχωριανών τους. Η 

αγάπη της για τον εγγονό της την έκανε να σταθεί απέναντι στους άλλους, 

υποστηρίζοντάς τον. Δεν συμφωνούσε με τις πράξεις του αλλά τον αποδεχόταν 

όπως είναι, χωρίς να προσπαθήσει να τον αλλάξει. Δεν τον έκρινε αλλά σεβάστηκε 

τις επιλογές του: «Κι εκείνη μου απάντησε-τόσο ήρεμα, που μ’ έσφαξε- ότι κι εγώ 

κάνω πράγματα που τη στενοχωρούνε. Εννοούσε αυτό που εννοείς. Αλλά δεν το 

έβγαλε ποτέ από το στόμα της. Και με υποστήριξε κι όταν έφυγα απ’ το χωριό με 

τον Δαμιανό». 65 Μπορεί να κατάγεται από κλειστή κοινωνία και να ανήκει ηλικιακά 

σε συντηρητική γενιά, ωστόσο ο εγγονός της είναι για αυτήν σημαντικότερος από 

όλα αυτά και του το απέδειξε έμπρακτα με τη συμπεριφορά της.    

Το πώς αντιμετωπίζουν οι γυναίκες την εγκυμοσύνη τους είναι ένα θέμα που 

επίσης θα μας απασχολήσει. Στο μυθιστόρημα Γάτα με πέταλα η Ρούλα, η ηρωίδα, 

διαπιστώνει ότι είναι έγκυος. Ένα παιδί εκτός γάμου και μάλιστα αγνώστου πατρός, 

θα τη στιγμάτιζε για πάντα στην κλειστή κοινωνία στην οποία ζούσε. Φοβόταν και 

την αντίδραση του πατέρα της, γνώριζε καλά ότι της είχε μεγάλη αδυναμία. Σε 

αυτήν είχε στηρίξει όλες τις ελπίδες του, αφού το άλλο παιδί της οικογένειας είχε 

γεννηθεί «κακομοίρικο και καμπούρικο. Κόντευε τα τριάντα κι όλοι το 

μεταχειρίζονταν σαν μικρό παιδί.»66  Δεν παραιτήθηκε, αγωνίστηκε και τελικά 

κατάφερε να βρει τη λύση. Η Ρούλα είχε αρκετούς κρυφούς εραστές, φίλους του 

πατέρα της, λέγοντας στον καθένα ότι είναι ο πατέρας του παιδιού που κυοφορεί 

κατάφερε να τους πείσει να τη βοηθήσουν. Δεν δείλιασε, όταν ήρθε η ώρα 

αντιμετώπισε και τον πατέρα της. Η λύση ήρθε με τη σύμφωνη γνώμη της 

οικογένειάς της. Ο αδερφός της θα παντρεύονταν τη γυναίκα που του υπέδειξαν και 

θα μεγάλωνε το παιδί της σαν δικό του, χωρίς να μαθευόταν ποτέ η αλήθεια. Τη 

βλέπουμε να συνάπτει ερωτικές σχέσεις με διάφορους άντρες. Είχε ακόμη και 

εραστές τους φίλους του πατέρα της, κάποιοι από αυτούς μάλιστα ήταν 

παντρεμένοι. Εκτός από αυτούς τους τέσσερεις σταθερούς εραστές της, η Ρούλα 

σύναπτε ερωτικές σχέσεις και με άλλους άνδρες. Αποφάσιζε η ίδια για το σώμα της 

όπως πίστευε και η συνονόματή της Ρούλα από Το Έβδομο ρούχο ότι πρέπει να 
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κάνει κάθε γυναίκα.  Με βάση τις ημερομηνίες και τους υπολογισμούς της, πατέρας 

του παιδιού της θα ήταν κάποιος από τους δύο Γερμανούς που είχε γνωρίσει.67  

Αυτός ο τρόπος ζωής της καταδικάζεται από τη συγγραφέα μέσω της ειρωνείας που 

υπάρχει έντονα στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα. Η Ρούλα τελικά με τους χειρισμούς 

της, κατάφερε να μην εκτεθεί στον κόσμο και να μην χάσει την εύνοια του πατέρα 

της. Δεν μπόρεσε όμως να ξεφύγει από τα κοινωνικά στερεότυπα, φοβήθηκε τις 

επικρίσεις των ανθρώπων γύρω της γι’ αυτό το λόγο το παιδί της θα το 

αναλάμβαναν ο αδερφός της με τη γυναίκα του. Όσο και αν με την επιλογή της να 

έχει εραστές επαναστατεί στα στεγανά που υπάρχουν για το φύλο της, στο τέλος 

βλέπουμε ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτά. Τελικά και αυτή υποτάσσεται.  Η 

Φακίνου περιγράφει τα γεγονότα αυτά με μια λεπτή ειρωνεία, δείχνοντας την 

αντίθεσή της σε όσα συμβαίνουν. Η ειρωνεία είναι ο τρόπος να πάρει θέση η 

συγγραφέας και να σχολιάσει όσα διαδραματίζονται στο μυθιστόρημα.68    

Η μητέρα της Ρούλας από την άλλη παρουσιάζεται ως ένα εντελώς 

διαφορετικός χαρακτήρας. Η Στάσα ήταν μία μικροκαμωμένη και λιγομίλητη 

γυναίκα. Σώπαινε μπροστά στον άνδρα της και δεν αντιδρούσε, αν και γνώριζε ότι 

την απατούσε με άλλες γυναίκες. Μάλιστα πολλές φορές γυρνούσε μεθυσμένος στο 

σπίτι και τη χτυπούσε. Αυτή δεν νοιαζόταν για όσα σχολιάζονταν για τον άνδρα της 

και τις άλλες γυναίκες. Εργαζόταν στα χωράφια, φρόντιζε την πεθερά της από 

υποχρέωση όσο αυτή ζούσε και φρόντιζε τα παιδιά της. Μάλιστα στο γιο της 

έδειχνε ιδιαίτερη αδυναμία, βλέποντας τον υποτιμητικό τρόπο με τον οποίο του 

συμπεριφερόταν τόσο ο πατέρας του όσο και όλοι οι άλλοι. Η Ρούλα εξοργιζόταν 

από αυτή την παραίτηση που έδειχνε η μητέρα της.69  Η δύο γυναίκες 

αντιμετώπιζαν τη ζωή τους με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Η μία κρατούσε 

παθητική στάση και η άλλη με πονηρίες και δολοπλοκίες προσπαθούσε να πετύχει 

αυτό που επιθυμούσε. Η Ρούλα για αυτό το λόγο φαίνεται ότι δεν υπολόγιζε τη 

μητέρα της όσο τον πατέρα της: 
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«Αυτή η παραίτηση της μάνας της την εξόργιζε. Όχι πως είχε σκεφτεί και 

πολύ πάνω σ’ αυτά, όχι. Αλλά, έτσι από νωρίς, παιδάκι ακόμα, που παρατηρούσε κι 

έβλεπε, είχε αποφασίσει ότι δεν ήθελε με τίποτε να μοιάσει της μάνας της. Αυτή η 

υπακοή κι  η σιωπή με την οποία η μάνα της δεχόταν όλες τις παραξενιές και τ’ 

απότομα φερσίματα του πατέρα της, τη θύμωναν. Ο πατέρας της ήταν έτσι κι έτσι 

φερόταν. Δεν έφταιγε αυτός. Ας έκανε κάτι κι η μάνα της. Όσο δειχνόταν μαλακιά, 

τόσο έκανε κι αυτός τα δικά του. Ας του το έκοβε από την αρχή. Αυτή πάντως, η 

Ρούλα, δεν επρόκειτο να δεχτεί τέτοια από κανέναν.»70 

Ακόμα και για τη βίαιη συμπεριφορά του πατέρα της η Ρούλα κατηγορούσε 

τη μητέρα της. Αυτή πίστευε ότι από την αρχή έπρεπε να είχε βάλει τα όρια της στη 

σχέση τους. Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι τη μητέρα της «έτσι την είχαν μάθει».71 

Η συμπεριφορά της ήταν διαμορφωμένη από τα βιώματά της. Αυτή ήταν η στάση 

ζωής των γυναικών γύρω της από τα παιδικά της χρόνια έως σήμερα. Δεν γνώριζε 

άλλη στάση ζωής εκτός από την υπομονή και την υποταγή. Η Ρούλα και αυτή στην 

πραγματικότητα φοβόταν τον πατέρα της και οι εραστές ήταν μία αντίδραση στην 

καταπίεσή του. Ωστόσο ποτέ αυτός δεν την κακομεταχειρίστηκε όπως τη γυναίκα 

του. Η Ρούλα δεν είχε γνωρίσει τη σκληρότητα της βίας. Αυτό όμως στην πορεία της 

ζωή της άλλαξε. Σε επόμενο μυθιστόρημα της Φακίνου με τίτλο Πλανόδιοι θεριστές 

πληροφορούμαστε ότι η Ρούλα έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύζυγό 

της, που λίγο έλειψε να της στοιχίσει την ίδια της τη ζωή. Τελικά δεν είχε τόσο 

διαφορετική μοίρα από τη μητέρα της. Υποτάχθηκε και αυτή στα χέρια ενός βίαιου 

άνδρα. Με τα χρόνια η Ρούλα έγινε η γυναίκα η παραιτημένη που τόσο την 

εξόργιζε. Με ένα τρόπο είδαμε την ιστορία να επαναλαμβάνεται.   

 Γυναίκες δυναμικές κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης τους συναντάμε και 

σε άλλα μυθιστορήματα της Φακίνου. Στο αυτί της αλεπούς η Αννέζω γεννάει το 

παιδί του νεκρού εραστή της, αψηφώντας τα σχόλια της κλειστής κοινωνίας του 

νησιού στο οποίο ζούσε σε αντίθεση με τη Ρούλα, που στο μυθιστόρημα Γάτα με 

πέταλα, βρήκε ως λύση την ανατροφή του παιδιού της από τον αδελφό της και τη 

γυναίκα του για να γλιτώσει την κοινωνική κατακραυγή.  Η Αννέζω αγωνίστηκε 
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σκληρά να μεγαλώσει το γιό της «Η Αννέζω δούλευε εδώ και τέσσερα χρόνια σ’ ένα 

εριουργείο, ξεδιαλέγοντας τα μαλλιά των προβάτων κατά χρώμα και ποιότητα – 

καλύτερη δουλεία από το κοκαλάδικο και χωρίς τον τρόμο του επόπτη, που όσο 

περνούσε ο καιρός την πίεζε ερωτικά και ήθελε να εξαργυρώσει τις «καλοσύνες» 

του.»72 Η Αννέζω έκανε πολύ σκληρές δουλειές για να μεγαλώσει το παιδί της. 

Εργαζόταν κάτω από δύσκολες συνθήκες καθώς τη θεωρούσαν εύκολο θύμα για να 

την εκμεταλλευτούν αφού δεν βρισκόταν υπό την προστασία κάποιου άνδρα. Για το 

γιο της θα έκανε τα πάντα. Όταν μάλιστα αυτός της το ζήτησε ανέλαβε ακόμα και 

την ανατροφή της εγγονής της:   

«Και τότε εκείνη κατάλαβε ότι αυτό που είχε ακουμπήσει στο κρεβάτι δεν 

ήταν μπόγος αλλά παιδί. […] “Είναι η Αννούλα. Έχει τ΄ όνομά σου. Είναι τριάμισι 

χρονώ. Να μου τη φυλάξεις όσο εγώ κι η μάνα της θα λείψουμε. Οι μέρες είναι 

δύσκολες. Δεν μπορούμε να σέρνουμε μαζί μας το παιδί…” 

“Μα…” προσπάθησε να πει η Αννέζω, αιφνιδιασμένη από τις απανωτές 

πληροφορίες. Ο γιος της είχε παιδί, το παιδί το άφηναν σ’ εκείνη, αυτός έφευγε, ο 

Θεός ήξερε πού ήταν μπλεγμένος πάλι.»73   

Η Αννέζω για άλλη μία φορά θα βοηθήσει το γιο της, φροντίζοντας την κόρη 

του. Πάντα ανησυχούσε για αυτόν ήξερε ότι πάντα βρισκόταν μπλεγμένος. Όταν 

ήταν νέος ασχολούνταν με μικροκλοπές και επισκεπτόταν πόρνες. Αργότερα 

απέκτησε και πολιτική συνείδηση αφού εντάχθηκε στην αριστερά. Σε όλες τις 

δυσκολίες που πέρασε η μητέρα του στεκόταν πάντα στο πλευρό του. Το ίδιο έκανε 

μέχρι το τέλος της ζωής της και για την εγγονή της.    

Μία ακόμη εγκυμοσύνη συναντάμε στους Πλανόδιους θεριστές. Η Ελένη δεν 

αποκαλύπτει ποτέ στον εραστή της ότι περιμένει το παιδί του. Την είχε 

εγκαταλείψει ο πατέρας της σε μικρή ηλικία και αυτήν την προδοσία δεν μπόρεσε 

να την ξεπεράσει ποτέ. Εξαιτίας αυτού δεν εμπιστευόταν τους άνδρες και κρατούσε 

επιφυλακτική στάση απέναντί τους. Δεν τον ενημέρωσε για την εγκυμοσύνη της 
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γιατί πίστευε ότι και ο ίδιος αργά ή γρήγορα θα εγκατέλειπε την ίδια και το παιδί 

τους: 

«Και όταν μεγάλωσε κι άρχισε να έχει ερωτικές σχέσεις, αντιμετώπιζε τους 

άνδρες όπως νόμιζε ότι τους άξιζε, με απαξία, υπεροψία, δυσπιστία, μια 

βεβαιότητα ότι θα της φέρονταν σκάρτα – όπως εκείνος, ο πρώτος άπιστος-, 

πράγμα που τελικά συνέβαινε, επειδή εκείνη προκαλούσε αρνητικά συναισθήματα. 

Και ήταν αυτός ο βασικός, ο κύριος λόγος που είχε αποφασίσει να μην 

ενημερώσει τον τελευταίο εραστή της για την εγκυμοσύνη της. Γιατί να μπλέξει τα 

πράγματα, αφού αργά ή γρήγορα θα τις άφηνε; Διότι το μοτίβο επαναλαμβανόταν 

από μια παράξενη επιμονή της φύσης. Το έμβρυο ήταν κορίτσι, όπως είχαν δείξει 

όσα υπερηχογραφήματα είχε κάνει, δηλαδή χαμένο από χέρι.» 74 

 Δεν αντέχει να ζήσει για άλλη μία φορά την εγκατάλειψη, γι’ αυτό 

αποφασίζει να εξαφανιστεί πρώτη ακολουθώντας τους πλανόδιους θεριστές, μία 

ομάδα νέων που γυρίζουν την επαρχία και κάνουν διάφορες γεωργικές εργασίες. 

Δεν θέλει το παιδί της να ζήσει την εγκατάλειψη και να πληγωθεί ανεπανόρθωτα 

όπως εκείνη. Γι’ αυτό αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να 

παλέψει μόνη της για αυτήν και για το αγέννητο παιδί της. Προτιμάει να επιλέξει 

αυτόν τον δύσκολο δρόμο παρά να πονέσει με τον ίδιο τρόπο για άλλη μία φορά. 

Δεν έχει καμία αμφιβολία, αν έμενε και αποκάλυπτε στο σύντροφό της την αλήθεια, 

αυτός θα φερόταν με τον ίδιο τρόπο όπως και ο πατέρας της. Το παιδί που 

περιμένει ξέρει ότι είναι κορίτσι και γνωρίζει καλά από την πείρα της ότι θα 

αντιμετωπίσει δυσκολίες στη ζωή της εξ αιτίας του φύλου της. Η Ελένη μαθαίνει 

από τους δύο άντρες που γνώρισε στην παραλία, την ιστορία της εγκύου που 

κρεμάστηκε στο πεύκο. Τη γυναίκα αυτή την είχε καταραστεί η μητέρα της, γιατί το 

παιδί ήταν εκτός γάμου και αγνώστου πατρός.75 Η Ελένη όμως δεν παραιτήθηκε, 

έφερε το παιδί της στον κόσμο. Η συγγραφέας βάζει αυτές τις δύο ιστορίες με την 

αντίθετη εντελώς κατάληξη για να τονίσει ότι οι καιροί άλλαξαν. Μια γυναίκα 
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μπορεί να προσπαθήσει και να πετύχει αυτό που στο παρελθόν ήταν απίθανο.76 

Αποφασίζει να γεννήσει το παιδί της μόνη της, αυτό δείχνει θάρρος, το γεγονός 

όμως ότι δεν αποκαλύπτει την εγκυμοσύνη της στον εραστή της είναι αποτέλεσμα 

του φόβου της. Δεν αντέχει να ζήσει για άλλη μία φορά την εγκατάλειψη. Τολμά να 

αναλάβει μόνη της την ευθύνη ενός παιδιού, όχι επειδή είναι αναγκασμένη από τις 

συνθήκες όπως η Αννέζω Στο αυτί της αλεπούς, αλλά γιατί φοβάται να μοιραστεί 

αυτό που βιώνει με τον πατέρα του παιδιού της.     

Τέλος και στο Ποιος σκότωσε τον Μόμπυ Ντικ; συναντάμε το μοντέλο της 

δυναμικής σύγχρονης γυναίκας που ζει απαλλαγμένη από συμβάσεις. «Η Σάρα, 

αντάξια εκπρόσωπος της γενιάς της, που έβγαζε γυναίκες ελεύθερες και με 

παράδοση στα εξώγαμα, θα συμπεριφερόταν με τον γνωστό της τρόπο. Θα 

φλερτάριζε τον ξένο, πρώτα γιατί ήταν άντρας κι έπειτα γιατί ήταν ξένος, δηλαδή 

νέο πρόσωπο στην πινακοθήκη της συλλογής της.»77  Η Σάρα επισκεπτόταν τον Τάκη 

τις νύχτες μεταμφιεσμένη σε άντρα. Με αυτό τον τρόπο προσπάθησε να αποφύγει 

τα αδιάκριτα βλέμματα. Οι συναντήσεις τους δεν έμειναν για πολύ κρυφές, αλλά 

και όταν όλα είχαν μαθευτεί η Σάρα δεν ενοχλήθηκε από τα σχόλια του κόσμου και 

συνέχισε να τον επισκέπτεται. Βλέπουμε μία ακόμα γυναίκα να ξεφεύγει από τα 

στερεότυπα και να κάνει αυτό που επιθυμεί. Προσπαθεί να κρυφτεί από τους 

άλλους μεταμφιεζόμενη σε άνδρα γιατί θέλει να αποφύγει τις επικρίσεις που ξέρει 

ότι θα επέλθουν. Ένας άντρας μπορεί να κινείται ελεύθερα τη νύχτα μια γυναίκα 

όχι.  Για να αποκτήσει αυτό το προνόμιο προσπαθεί μέσω της μεταμφίεσης να 

εγκαταλείψει τη γυναικεία της φύση. Αυτό το κάνει από την επιθυμία της να 

συναντά τον εραστή της. Όταν όλα μαθεύονται για τις συναντήσεις τους, δεν 

σταματά τις επισκέψεις. Η θέληση της να τον συναντά είναι σημαντικότερη από 

τους άλλους γύρω της.   

Στα μυθιστορήματα της Φακίνου βλέπουμε τις γυναίκες να κινούνται 

ανάμεσα στην παράδοση και το σύγχρονο, να παραιτούνται αλλά και να τολμούν. 

Τα βιώματά της κάθε μίας διαμορφώνουν το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά της. Οι 
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δύο στάσεις ζωής που περιγράψαμε συγκρούονται άλλες φορές βλέπουμε τη μία 

από τις δύο  να κυριαρχεί και άλλες φορές ο αγώνας λήγει ισόπαλος.  

3.β Η σχέση με το αντίθετο φύλο, ερωτική, συντροφική 

αλλά και βίαιη 
Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τις σχέσεις των μυθιστορηματικών ηρωίδων 

της Φακίνου με τους άνδρες που τις περιβάλλουν. Οι σχέσεις αυτές, όπως θα δούμε 

παρακάτω, μπορεί να είναι ερωτικές, οικογενειακές και συντροφικές. Θα εξεταστεί 

το πώς συμβιώνουν μαζί τα δύο φύλα στο ίδιο μυθοπλαστικό περιβάλλον. Οι 

γυναίκες επηρεάζονται και καθορίζονται πολλές φορές, όπως θα δούμε, από τους 

άνδρες  που συμβιώνουν μαζί τους. 

Στην Τυφλόμυγα η συγγραφέας για πρώτη φορά τοποθετεί την ερωτική 

σχέση των δύο φύλων ως κεντρικό άξονα στο έργο της. Η Αντρέα μας ξαφνιάζει με 

το αντρικό της όνομα. Έχει μεγαλώσει σε ένα υπερπροστατευτικό και αυστηρό 

περιβάλλον. Γνωρίζει έναν ιδιόρρυθμο ζωγράφο, καθηγητή της Σχολής Καλών 

Τεχνών. Τον ερωτεύεται σφοδρά και τον παντρεύεται. Όλη της η ύπαρξη 

περιστρέφεται γύρω από αυτόν. Δεν μπορεί να ξεφύγει από την επίδραση που 

αυτός ασκεί πάνω της. Ο Σίμος, ο άνδρας της, παρουσιάζεται ως νάρκισσος και 

εγωπαθής, ένας άνδρας που σαγηνεύει όλες τις γυναίκες. Έχει την αγωνία του 

καλλιτέχνη. Η ικανότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας είναι αυτοσκοπός του. Δεν 

θέλει να κάνουν παιδιά για να μη του στερήσουν αυτά μέρος από την προσοχή της 

συζύγου του. Απατά αρκετές φορές τη Αντρέα μπροστά στα μάτια της. Κάθε φορά 

μετά τις περιπέτειές του με άλλες γυναίκες επιστρέφει πίσω στη Αντρέα, 

προσπαθώντας να την πείσει πως αυτή είναι η μόνη σημαντική.  

Μαζί τους μένει και η Άννα, η οικιακή τους βοηθός. Η Αντρέα την βλέπει σαν 

αδερφή της, αφού μεγάλωσαν μαζί και ήταν πάντα η μία δίπλα στην άλλη. Η Άννα 

είναι ερωτευμένη με τον Σίμο, είναι για αυτήν ο ήρωας όλων των ερωτικών 

μυθιστορημάτων που τόσο της άρεσε να διαβάζει. «όταν τον είδε ένα απόγευμα να 

καταφθάνει με την Αντρέα, τον ήξερε κιόλας πολύ καλά. Ήταν δικός της. ΚΑΙ δικός 
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της.»78 Δεν το ομολογεί ποτέ όμως στον ίδιο ή την Αντρέα. Δεν θα ήθελε να 

στεναχωρήσει την Αντρέα, για αυτήν είναι πιο σημαντική από κάθε άντρα και από 

κάθε έρωτα. Βλέπουμε ότι είναι πάντα πρόθυμη να τη βοηθήσει σε ό,τι έχει να 

κάνει με τον Σίμο. Της αρκεί να τον βλέπει και να τον φροντίζει. Δεν προσπαθεί ποτέ 

να τον διεκδικήσει. 

Όταν ο Σίμος έχανε την καλλιτεχνική του έμπνευση και βασανιζόταν από την 

αδυναμία δημιουργίας ενός νέου πίνακα, η Αντρέα και η Άννα έβρισκαν από κοινού 

τη λύση, που δεν ήταν άλλη από το «τέχνασμα της λύτρωσης».79 Θα τον έφερναν 

κοντά με μία άλλη γυναίκα και η σχέση του μαζί της θα του ξυπνούσε την έμπνευση 

της δημιουργίας. Τρεις φορές η Αντρέα και η Άννα έβαλαν σε εφαρμογή αυτό το 

σχέδιο. Τις δύο πρώτες φορές στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία. Ο Σίμος 

ενθουσιασμένος κάθε φορά με τη νέα κοπέλα, ξεχνούσε ό,τι μέχρι πρότινος τον 

απασχολούσε.80 Οι δύο γυναίκες γνώριζαν την προδοσία από τον Σίμο, μάλιστα οι 

ίδιες την προωθούσαν, όλα γίνονταν στο σπίτι που και οι τρεις κατοικούσαν. Δεν 

τους ένοιαζε τίποτα άλλο από το να κρατάνε το Σίμο κοντά τους. Ήξεραν ότι ο Σίμος 

θα γυρίσει ύστερα από κάθε περιπέτειά του πίσω σε αυτές.      

Την τρίτη φορά τα πράγματα ξέφυγαν από τον έλεγχό τους. Ο Σίμος δεν 

ανταποκρινόταν όπως τις προηγούμενες φορές. Δεν έδειξε ερωτικό ενδιαφέρον για 

την κοπέλα που είχαν επιλέξει.81 Αυτό τις ξάφνιασε, τους προκάλεσε αμηχανία και 

προβληματισμό για το τι πήγε στραβά αυτή τη φορά. Η Απριλία, η κοπέλα που είχε 

επιλεγεί, είχε όλα τα προσόντα για να παίξει το ρόλο που εν αγνοία της, της είχε 

δοθεί.  

Ο Σίμος, αυτή τη φορά, διάλεξε μόνος του. Σε ένα ταξίδι του με την Αντρέα, 

γνώρισε την Ελένη και μεταξύ τους δημιουργήθηκε αμέσως μια ερωτική έλξη. Η 

Ελένη ήταν και αυτή παντρεμένη, με τον Αλέξη. Η Ελένη ήταν ένα alter ego του 

Σίμου. Είχε αλαζονική συμπεριφορά και επιθυμούσε να τραβάει πάνω της όλα τα 

βλέμματα. Η Αντρέα αμέσως κατάλαβε το ενδιαφέρον του άντρα της για την Ελένη 
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αλλά σώπασε. Αυτή τη φορά δεν έλεγχε αυτή τα πράγματα και αυτό τη φόβιζε. 

Πρώτη φορά τη βλέπουμε να ζηλεύει μια άλλη γυναίκα. Η Αντρέα και ο Αλέξης 

είδαν με τα ίδια τους τα μάτια την Ελένη και τον Σίμο να τους απατούν.  

 Ο Αλέξης «Κατέβηκε το μονοπάτι προσέχοντας να μην κάνει τον ελάχιστο 

θόρυβο. Προχώρησε ανάμεσα απ’ τ’ αρμυρίκια και πλησίασε όσο γινόταν πιο κοντά 

στη μικρή παραλία. Τους είδε. Φιλιόνταν με πάθος. Αγκάλιασε ένα δεντράκι για να 

μπορέσει να μείνει όρθιος. Τα πόδια του δεν τον κρατούσαν. Με λαχτάρα και 

βιασύνη το ζευγάρι ξάπλωσε στην αμμουδιά. Ο Αλέξης τα είδε όλα. Και άντεξε. 

Παρατηρούσε τελείως αποστασιοποιημένος. Σαν να μην τον αφορούσε το θέαμα. 

Σαν να μην ήταν η γυναίκα του, η δική του γυναίκα, αυτή που είχε τυλίξει τα πόδια 

της γύρω απ’ τον άλλο άντρα.»82  

Το ίδιο θέαμα στην παραλία αντίκρισε και η Αντρέα. Κανένας από τους δύο 

δεν αντέδρασε εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα ο Αλέξης δεν σκέφτηκε τίποτα άλλο, 

εκτός από το πώς θα προσποιηθεί την επόμενη μέρα ότι δεν γνώριζε κάτι. Δεν 

σκέφτηκε ούτε λεπτό να χωρίσει την Ελένη. Πληγώθηκε αλλά η Ελένη ήταν για 

αυτόν πάνω από οτιδήποτε, πάνω και από τον εαυτό και τον εγωισμό του. Η Αντρέα 

από την άλλη μη μπορώντας να διαχειριστεί τα όσα συμβαίνουν, βρίσκει διέξοδο 

στη φυγή. Πριν φύγει ξυρίζει τα μαλλιά της, είναι μία πράξη αυτοκαταστροφής, που 

μέσω αυτής αντιδράει. Με αυτή την πράξη της μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 

αποποιείται τη θηλυκή της πλευρά. Μετά το ανδρικό όνομα αποκτά και μη θηλυκό 

παρουσιαστικό. Με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να κατηγορεί τον εαυτό της για τις 

πράξεις του άντρα της. Στο τέλος όμως τίποτα δεν αλλάζει, γυρίζει στο σπίτι της και 

τον Σίμο και συμπεριφέρονται όλοι σαν να μη συνέβησαν ποτέ τα παραπάνω 

γεγονότα. Το μυθιστόρημα τελειώνει με τους πρωταγωνιστές να συζητούν για το 

φαγητό που θα έτρωγαν την Τρίτη: « “Εγώ πάλι έχω πιθυμήσει κολοκυθάκια 

γεμιστά αυγολέμονο”, είπε η Αντρέα.  

“Την Τρίτη που θα έχουμε λαϊκή θ’ αγοράσω και θα σου φτιάξω”, είπε ήρεμα 

η Άννα. 
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“Ωραία λοιπόν. Αυτό ήταν. Την Τρίτη θα έχουμε κολοκυθάκια γεμιστά 

αυγολέμονο», σκέφτηκε χαμογελώντας ο Σίμος.”83   

Στο μυθιστόρημα υπάρχει μια υπερβολή των αισθηματολογικών ιστοριών, 

δοσμένη με τέτοιο τρόπο που η συγγραφέας φαίνεται να τις υπονομεύει. Παρά τα 

πάθη τους οι ήρωες είναι συμβιβασμένοι. Η Αντρέα πάντα ξαναγυρίζει στον Σίμο. 

Αυτός πάντα στην Αντρέα, ξεχνώντας με μεγάλη ευκολία τις άλλες γυναίκες. Η Άννα 

ζει στη φαντασία της τον έρωτα των ερωτικών μυθιστορημάτων που διαβάζει και 

αρκείται στο να βλέπει και να φροντίζει τον Σίμο. Παρόλα τα παραπάνω, που 

προσδίδουν στο έργο στοιχεία παρωδίας, διαφαίνεται ένα σημαντικό κοινωνικό 

μήνυμα. «Η Φακίνου φαίνεται να μας λέει ότι οι γυναίκες και οι άνδρες, σε πείσμα 

της καλλιέργειας, των ιδεολογικών πεποιθήσεων και των προθέσεων τους, είναι 

δέσμιοι προτύπων συμπεριφοράς που διαφέρουν πολύ για το κάθε φύλο, κάνοντας 

αδύνατη τη μόνιμη και βαθύτερη αρμονία της ερωτικής σχέσης.» 84 Τα κοινωνικά 

στερεότυπα φαίνεται να κρατούν δέσμιους τους ήρωες του μυθιστορήματος. Η 

Αντρέα όσο και να πληγώνεται από τις εξωσυζυγικές σχέσεις του Σίμου, με 

αποκορύφωμα τη σχέση του με την Ελένη, πάντα τον συγχωρεί. Μάλιστα για να 

είναι αυτός χαρούμενος η ίδια του βρίσκει υποψήφιες ερωμένες. Τοποθετεί την 

δική του ευτυχία πάνω από την δική της. Σε αυτό το σημείο δεν διαφέρει από τις 

γυναίκες της επαρχίας που βάζουν τον εαυτό τους σε δευτερεύουσα θέση. Η Αντρέα 

είναι μία σύγχρονη, μορφωμένη γυναίκα, που όμως δεν μπορεί να ξεφύγει από τα 

στερεότυπα του φύλου της. Η Μαρία όπως ακριβώς και η Αντρέα είναι πάντα 

πρόθυμη να υπακούσει τον Σίμο σε ότι αυτός της ζητήσει. Στο μυαλό της είναι 

εξιδανικευμένος. Αντέχει τα πάντα από αυτόν αρκεί να βρίσκεται δίπλα του. Ο Σίμος 

από την άλλη γνωρίζει ότι πάντα αυτές οι δύο γυναίκες θα τον συγχωρούν, ότι και 

να κάνει, όσο και αν τις πληγώσει. Η Φακίνου μέσα από την υπερβολή και την 

ειρωνεία αυτό που προσπαθεί είναι να πάρει θέση κρίνοντας τα κοινωνικά 

στερεότυπα που υπάρχουν για τα δύο φύλα. Όμως γνωρίζει καλά ότι παρά την 

εξέλιξη της κοινωνίας αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν.      
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Η σχέση ανάμεσα στην γυναίκα και τον άνδρα είναι καθοριστική στην 

εξέλιξη της πλοκής και στο μυθιστόρημα Οδυσσέας και Μπλουζ. Σε αυτή την 

περίπτωση δεν έχουμε να κάνουμε με μια ερωτική σχέση αλλά με μια συντροφική. 

Η Μπλουζ εργάζεται για τον εκδοτικό οίκο που εκδίδει τα βιβλία του Οδυσσέα. 

Είναι μία νεαρή γυναίκα χωρίς πολλές επιτυχίες στην ερωτική της ζωή, ζει σε 

χαμηλούς τόνους. Ο Οδυσσέας είναι ένας άνθρωπος που έχει επιλέξει την 

απομόνωση ως τρόπο ζωής. Στο παρελθόν είχε ζήσει ένα δυνατό έρωτα με τη 

Φιόνα, μία γυναίκα νεαρότερης ηλικίας, την οποία δεν ξεπέρασε ποτέ. Είναι 

συγγραφέας αλλά έχει παύσει τη συγγραφή, αφήνοντας το τελευταίο του βιβλίο 

του ανολοκλήρωτο. Γι’ αυτό το λόγο τον επισκέπτεται η Μπλουζ. Την στέλνει ο 

εκδότης για να τον πείσει να συνεχίσει το γράψιμο. Δεν του λέει εξαρχής την 

αλήθεια. Τον συναντάει λέγοντάς του ότι θέλει να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ 

βασισμένο στη ζωή και το έργο του. Αυτός δέχεται με ανταλλάγματα, που η Μπλουζ 

θα μάθει αργότερα.   

Αργότερα θα της αποκαλύψει ποιο είναι το αντάλλαγμα που επιθυμεί από 

εκείνη. Θα επιχειρούσε να αυτοκτονήσει και της ζήτησε το εξής: «Κι αν δεν τα 

καταφέρω, αν δε βρω το κουράγιο την τελευταία στιγμή να το κάνω… τότε… τότε 

εσύ θα το σπρώξεις. Αυτή είναι η μεγάλη χάρη που σου έλεγα. Αυτό θέλω από 

εσένα…».85  Η Μπλουζ φεύγει τρέχοντας από το σπίτι αλλά όχι για πολύ. Επιστρέφει 

για να τον βοηθήσει όχι όμως για να πεθάνει αλλά για να ζήσει. Ο Οδυσσέας 

φοβάται τη φθορά που επιφέρουν τα γηρατειά, τις συνέπειες αυτών. Θέλει να τα 

αποφύγει με τον θάνατο. Να πεθάνει πριν προλάβει να βιώσει την φθορά που 

επιφέρουν. Ο φόβος τον οδηγεί να επιλέξει μοναξιά. Η Μπλουζ τη βιώνει χωρίς να 

είναι επιλογή της.86 Μαζί θα αντιμετωπίσουν τη μοναξιά. Θα λυτρώσει ο ένας τον 

άλλο από τους φόβους του. Όταν οι κάτοικοι του χωριού κατηγορούν άδικα τον 

Οδυσσέα για τη δολοφονία μιας νεαρής κοπέλας και προσπάθησαν να κάψουν το 

σπίτι του, η Μπλουζ στέκεται και πάλι στο πλευρό του. μαζί δραπέτευσαν από το 

καιόμενο σπίτι:  
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«Ήταν αδύνατον πια να βγουν από την κύρια είσοδο που φλεγόταν. Ο 

σκύλος στεκόταν στην πόρτα της κουζίνας, που αντιστεκόταν στη φωτιά. […] 

έτρεξαν στ’ αυτοκίνητο της Μπλουζ. Ήταν άθικτο, δεν το είχαν πειράξει οι αλιτήριοι. 

Ήταν φανερό ότι τους είχαν αφήσει τρόπο να φύγουν. Γιατί αυτό ήθελαν. Να τους 

διώξουν. Και να κάψουν το σπίτι. Να μην μπορέσει ο Οδυσσέας να ξαναγυρίσει. 

Πέταξαν βιαστικά τα πράγματά τους στο πορτμπαγκάζ κι έχωσαν στο πίσω 

κάθισμα τον Πόρθο και τη γάτα.[…]  

Τα χέρια της Μπλουζ έτρεμαν καθώς γύριζε το κλειδί της μηχανής. Ο 

Οδυσσέας την άγγιξε απαλά για να την καθησυχάσει. Όσο μπορούσε.[…]  

Ο Οδυσσέας της είπε να σταματήσει στην άκρη. Βγήκε έξω από τ’ 

αυτοκίνητο. Στεκόταν κι έβλεπε από μακριά το σπίτι που καιγόταν. 

Η Μπλουζ τον αγκάλιασε. Με τον κίνδυνο μακριά τους, ένιωσε τα δάκρυα ν’ 

αναβλύζουν. Έκλαιγε με λυγμούς.»87 

Δεν τον άφησε μόνο του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ήταν η Μπλουζ ο μόνος 

άνθρωπος που στάθηκε δίπλα στον Οδυσσέα, παίρνοντας το μέρος του. Ήταν το 

μοναδικό άτομο που δεν αντιμετώπισε με φόβο την διαφορετικότητά του. Το να 

επιλέγει κάποιος την μοναξιά σαν τρόπο ζωής δεν γίνεται εύκολα αποδεκτό από 

τους άλλους. Καθοριστική επίσης είναι η συμβολή της Μπλουζ στην απόφαση του 

Οδυσσέα  να ξαναγράψει. Του δίνει την ώθηση να πιστέψει ξανά στον εαυτό του. 

Γίνεται για αυτόν το καταφύγιο που μέχρι πρότινος αυτός αναζητούσε στο θάνατο. 

Βρήκε με τη βοήθεια της την αφορμή να καταλάβει τη σημασία της ζωής.  

Σε αυτό το μυθιστόρημα δεν συναντάμε μία ερωτική σχέση ανάμεσα στους 

πρωταγωνιστές όπως στην Τυφλόμυγα. Η Φακίνου ξεδιπλώνει μία συντροφική 

σχέση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, δεν έχει σημασία το φύλο τους. Το ότι 

πρόκειται για έναν άντρα και μία γυναίκα. Το σημαντικό είναι ότι δύο άνθρωποι ο 

ένας με τη βοήθεια του άλλου κατάφεραν να απομακρύνουν την μοναξιά, που τους 

βασάνιζε και να κάνουν μια νέα αρχή στη ζωή τους, έχοντας αυτή τη φορά ο ένας 
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δίπλα του σύμμαχο τον άλλο. Δεν τους δένει ο έρωτας αλλά η ανάγκη που έχουν και 

η δύο να ξεφύγουν από το αδιέξοδο της μοναξιάς.     

Στους Πλανόδιους θεριστές βλέπουμε ότι για ακόμα μία φορά η 

συντροφικότητα δίνει τέλος στη μοναξιά και το αδιέξοδο των ηρώων. Η έγκυος 

Ελένη βρίσκει μια οικογένεια στο πρόσωπο του Σάββα και του Βάϊου. Αυτοί με τη 

σειρά τους αποκτούν με την παρουσία της Ελένης και της νεογέννητης κόρης της 

νόημα στη ζωή τους. Το μυθιστόρημα κλείνει με την σκέψη της Ελένης «Είναι παιδί 

όλων μας, σκέφτηκε η Ελένη, και κατάπληκτη άκουσε το αγόρι να λέει “Είναι παιδί 

όλων μας”, και οι υπόλοιποι συμφώνησαν κουνώντας τα κεφάλια τους». 88  Το παιδί 

είναι το μέλλον και το μέλλον θα είναι κάτι που οι ήρωες θα βιώσουν μαζί. Μαζί με 

το μικρό κορίτσι γεννιέται και η ελπίδα της αλλαγής, που οδηγεί τους ήρωες στην 

ευτυχία. Τώρα κανένας τους δεν είναι πια μόνος, το νεογέννητο τους ένωσε και 

τους έκανε οικογένεια. 

Επιπλέον σε ένα κεφάλαιο για τη σχέση γυναικών με τους άνδρες που τις 

περιβάλουν, δεν θα μπορούσε να μη σχολιαστεί η σχέση πατέρα κόρης. Στο 

μυθιστόρημα Γάτα με πέταλα η σχέση της Ρούλας με τον πατέρα της θα παίξει 

καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της αλλά και στις σχέσεις της με 

τους άλλους άνδρες. Ο Αφρέδος έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην κόρη του. Έχει 

στηρίζει όλες του τις ελπίδες σε αυτήν. Για το γιο του, εξαιτίας της δυσμορφίας του, 

έτρεφε ανάμικτα συναισθήματα, «το λυπόταν και το μισούσε μαζί».89 Η Ρούλα, με 

τη σειρά της και αυτή δείχνει μια προτίμηση στον πατέρα της σε σχέση με τη 

μητέρα της. Δεν συμφωνεί με την παθητική της στάση στη ζωή. Τις κρυφές ερωτικές 

σχέσεις με διάφορους άνδρες ως αντίδραση στον πατέρα της τις ξεκίνησε. Ο 

πατέρας της δεν θεωρούσε κανένα γαμπρό επαρκή για την κόρη του. Πάντα έβρισκε 

κάποιο ελάττωμα. Η Ρούλα τότε αποφάσισε να ζήσει τη ζωή της μέχρι να βρεθεί 

αυτός που ο πατέρας της θα ενέκρινε για σύζυγό της. Όπως είδαμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, η αναμονή αυτή δεν ήταν για το καλό της. Στους 

Πλανόδιους θεριστές πληροφορούμαστε ότι η Ρούλα παντρεύτηκε έναν βίαιο 
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άνδρα που την κακοποιούσε. Η ζωή της δεν ήταν όπως θα επιθυμούσε η ίδια ούτε 

ανταποκρινόταν στις προσδοκίες που είχε ο πατέρας της για εκείνη.    

Όταν μένει ξαφνικά έγκυος αυτό που κυρίως την απασχολεί είναι η 

αντίδραση του πατέρα της. Φοβάται ότι θα θυμώσει μαζί της και θα χάσει την 

εύνοιά του. Γι’ αυτό ζητά την βοήθεια των εραστών της για να τον κατευνάσουν, 

λέγοντας στον καθένα πως θα γίνει πατέρας. Την πονηριά και την τόλμη την έχει 

άλλωστε κληρονομήσει από τον πατέρα της. Όταν ο Αφρέδος μαθαίνει την αλήθεια, 

ότι η μοναχοκόρη του είναι έγκυος και μάλιστα αρνείται να του αποκαλύψει τον 

πατέρα ταράζεται πολύ. 

 «Ο κυρ Αφρέδος έπαθε ό,τι παθαίνουν οι μελλοθάνατοι, που βλέπουν, λίγο 

πριν ξεψυχήσουν, σαν σε φιλμ σε γρήγορη κίνηση, όλη την προηγούμενη ζωή τους. 

Είδε να περνούν μπροστά απ’ τα μάτια του, σε μια τεράστια οθόνη, σκηνές απ’ τη 

ζωή του με τη Ρούλα. […] Η Ρούλα, το καμάρι κι η ελπίδα του. Η Ρούλα, η χαρά και 

το σπλάχνο του. Συνήλθε και την είδε να στέκεται μπροστά του τρομαγμένη, αλλά – 

κι αυτό τον τσάτισε πολύ – και κάπου σίγουρη για τον εαυτό της. Ποιος, της είπε 

μόνο. Εκείνη ανασήκωσε τους ώμους – άλλη λάθος κίνηση, που εξόργισε τον κυρ 

Αφρέδο – κι είπε ήσυχα “δεν μπορώ να το πω”. Όχι να ΣΟΥ πω, αλλά να ΤΟ πω. 

Αυτό το ΣΟΥ, που έλειψε, έκανε τον κυρ Αφρέδο έξαλλο. Δηλαδή τον έβγαζε έξω… 

Της έριξε δύο χαστούκια κι έφυγε τρέχοντας.»90 

Ο Αφρέδος νιώθει να γκρεμίζονται όλα γύρω του. Το μόνο άτομο για το 

οποίο ένιωθε περήφανος τον απογοήτευσε. Η Ρούλα φοβάται αλλά ταυτόχρονα 

πατάει γερά στα πόδια της. Δεν παρουσιάζεται μπροστά του μετανιωμένη, γνωρίζει 

καλά ότι αυτό δεν θα άλλαζε την κατάσταση. Ο κυρ Αφρέδος πληγώνεται που η 

κόρη του δεν του εμπιστεύεται την αλήθεια για την ταυτότητα του πατέρα του 

παιδιού που κυοφορεί. Με αυτόν τον τρόπο νομίζει ότι δεν τον ξεχωρίζει από τους 

υπόλοιπους και αυτό δεν το αντέχει. Αυτό δε συμβαίνει στην πραγματικότητα, απλά 

η Ρούλα δεν τολμάει να του μιλήσει ανοιχτά για την κρυφή ζωή της και τους 

εραστές της. Ο πατέρα της έχει σημαντική θέση στη ζωή της, αποτελεί τον άνθρωπο 
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που υπολογίζει περισσότερο από όλους τους άλλους. Εξάλλου κατά βάθος 

καταλαβαίνει ότι έχουν πολλά στοιχεία του χαρακτήρα τους κοινά.   

Επίσης στη Μέθοδο της Ορλεάνης συναντάμε άλλη μία περίπτωση που η 

σχέση της ηρωίδας με τον πατέρα της διαμορφώνει τον τρόπο που μεγαλώνει αλλά 

και τη μετέπειτα ζωή της. Ο Κλεάνθης γνώρισε και αγάπησε πολύ την Άννα. Καρπός 

του έρωτά τους η Αρέθα. Στη γέννα η Άννα δεν τα κατάφερε, επέζησε μόνο η κόρη 

της. Ο Κλεάνθης όταν πληροφορείται το θάνατο της γυναίκας του, πληγώνεται 

βαθειά και δεν θέλει να δει και να αγκαλιάσει την κόρη του. Δίνει χρήματα στη 

μητέρα του και τις αδερφές του να την αναθρέψουν αυτές. Σπάνια, όταν 

επισκέπτεται το σπίτι, το κάνει χωρίς να γίνει αντιληπτός από το παιδί του. Η 

έλλειψη της μητέρας της και η εγκατάλειψη από τον πατέρα της στιγμάτισαν τον 

ψυχισμό της. Αν η μητέρα της δεν είχε πεθάνει, όλα θα ήταν διαφορετικά, θα 

ανατρεφόταν σε μια ευτυχισμένη οικογένεια. Ο πατέρας της με τη συμπεριφορά 

του ουσιαστικά της αποδίδει ευθύνες για το θάνατο της συζύγου του. Αυτό το παιδί 

του τη στέρησε. Δεν νιώθει μίσος για την κόρη του, αλλά δεν μπορεί να της δείξει 

και τρυφερότητα. Η Αρέθα μεγαλώνει με ιδιαίτερο τρόπο. Όταν τρομάζει χάνει τις 

αισθήσεις της και βρίσκεται σε λήθαργο για μέρες. Η αντίδραση αυτή του σώματός 

της παρουσιάζεται σαν άμυνα του οργανισμού σε στιγμές έντονου φόβου. Ωστόσο 

η παρουσία του πολυήμερου λήθαργου της ηρωίδας μας παραπέμπει στο 

παραμύθι και τις λαϊκές παραδόσεις, στερώντας σε αληθοφάνεια το μυθιστόρημα.    

Οι θείες της για να την προστατέψουν από τους κινδύνους που θα επέφεραν ένα 

ακόμα λήθαργο την περιορίζουν στο σπίτι και στη συνέχεια σε ένα δωμάτιο 

απομονωμένη. Ο πατέρας της εμφανίζεται ξαφνικά ένα βράδυ στο σπίτι, φέρνοντας 

μαζί του το Νικήτα, το μελλοντικό της σύζυγο. Με αυτή του την πράξη διαμορφώνει 

για άλλη μία φορά τη ζωή της. Αποφασίζει αυτός για το μέλλον της, χωρίς τη 

σύμφωνη γνώμη της. 

Η Αρέθα δεν αγαπάει τον Νικήτα. Στην πραγματικότητα ούτε απόφαση του 

Νικήτα ήταν ο γάμος τους. Για άλλη μία φορά ο πατέρας της αποφάσισε για τη ζωή 

της χωρίς η ίδια να μπορεί να αντιδράσει. Το ίδιο είχε κάνει όταν αποφάσισε να μην 

έχει καμία σχέση με την κόρη του και ανέθεσε στις αδερφές και τη μητέρα του την 

ανατροφή της. Η Αρέθα για άλλη μία φορά βρέθηκε εγκλωβισμένη εξ αιτίας των 
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αποφάσεων του πατέρα της. Δεν ήθελε αυτό το γάμο με τον Νικήτα. Η ηρωίδα 

έτρεφε συναισθήματα για τον Αντρέα και αυτός ήταν ερωτευμένος μαζί της από 

όταν ήταν παιδιά. Πάντα έβρισκε τρόπο να τη συναντάει παρά τις απαγορεύσεις της 

οικογένειάς της. Μετά το γάμο της η ζωή της δεν άλλαξε πολύ. Συνέχιζε να ζει 

εγκλωβισμένη στο σπίτι. Σύντομα ο Νικήτας έκανε σχέση με την Περσεφόνη, την 

υπηρέτριά τους, μάλιστα απέκτησαν και παιδιά, τα οποία τα μεγάλωναν σαν να 

ήταν παιδιά της Αρέθας. Η Αρέθα δεν έφερνε καμία αντίρρηση σε όλα αυτά. 

Μάλιστα έβλεπε με συμπάθεια την Περσεφόνη.  

  Μέσα σε ένα βράδυ, τα πάντα αλλάζουν με την παρέμβαση του Αντρέα:  

«Τον Αντρέα όμως καθόλου δεν τον πτόησε η βροχή. Πέρασε τα χέρια του 

μέσα από τα σίδερα της φυλακής της και την τράβηξε προς το μέρος του. Τη φίλησε 

όπως τόσα χρόνια ονειρευόταν. Η Αρέθα είχε αφεθεί στο όνειρο. Δεν ήξερε πού 

βρισκόταν. Σίγουρα πάντως όχι εδώ. Η σιδεριά σαν να είχε εξαφανιστεί, σαν να μην 

τη σημάδευε στο πρόσωπο, έτσι όπως είχε κολλήσει για να μπορεί να του 

ανταποδίδει τα φιλιά. Τα χέρια της χάιδεψαν τα μαλλιά του, που είχαν αγριέψει 

από τους τροπικούς ήλιους και τ’ αλάτια, κι αυτή η αίσθηση ήταν γλυκύτερη από 

οτιδήποτε είχε φανταστεί τις ώρες της μοναξιάς της.»91  

Μετά από τον πατέρα της ο Αντρέας ήταν ο επόμενος άντρας που επηρέασε 

τόσο καθοριστικά την ηρωίδα. Πρώτη φορά εμπιστεύτηκε κάποιον άντρα. Δεν 

καταπίεσε τα συναισθήματά της. Αυτός λειτούργησε ως απελευθερωτής της. Τη 

βοήθησε να ξεπεράσει τους φόβους της και να βγει για πρώτη φορά μετά από 

χρόνια από τη φυλακή της, παίρνοντας τη ζωή της για πρώτη φορά στα χέρια της. Η 

Αρέθα παρά την εγκατάλειψη από τον πατέρα της δεν φοβήθηκε να εμπιστευτεί 

έναν άλλο άντρα. Δεν σκέφτηκε ότι και αυτός μπορεί να την προδώσει, όπως έκανε 

η Ελένη, η κεντρική ηρωίδα του μυθιστορήματος Πλανόδιοι θεριστές. Η Ελένη είχε 

εγκαταλειφτεί όπως και η Αρέθα σε μικρή ηλικία από τον πατέρα της, όμως οι δύο 

γυναίκες αντέδρασαν με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Η Ελένη δεν αποκάλυψε στον 

εραστή της την εγκυμοσύνης της από τον φόβο της μην ξαναβιώσει την ίδια 
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προδοσία. Αντίθετα η Αρέθα κατάφερε να ξεπεράσει όλους τους φόβους της και να 

ακολουθήσει τον Αντρέα.      

Στο τελευταίο μυθιστόρημα της Φακίνου Στο αυτί της αλεπούς για ακόμα 

μία φορά η κεντρική ηρωίδα, η Αννέζω, στιγματίζεται από την παρουσία ενός 

άνδρα, του Σταύρου του Θεριού, όπως τον αποκαλούσαν. Ο Σταύρος εργαζόταν ως 

ναυτικός και ζούσε άσωτα, σκορπώντας τα χρήματά του. Πρώτη φορά αποφάσισε 

να αλλάξει κοσμοθεωρία για χάρη μιας γυναίκας. Έβλεπε πόσο πολύ τον αγαπούσε 

και ήθελε να γίνει καλύτερος για εκείνη. Αυτή τον λάτρευε, ονειρευόταν μία 

ευτυχισμένη κοινή πορεία μαζί του, αλλά αυτή η προσδοκία της δεν επαληθεύτηκε. 

Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του Σταύρου, η Αννέζω ανακαλύπτει την 

εγκυμοσύνη της. Περιμένει με ανυπομονησία να ανακοινώσει στον Σταύρο ότι είναι 

έγκυος και να κάνουν το γάμο, που τόσο πολύ επιθυμούσαν και οι δύο. Αυτός όμως 

δεν επιστρέφει ποτέ. Γέννησε το γιό της και στάθηκε δίπλα του. Αλλά όπως η ίδια 

εξομολογείται «Είμαι τριάντα δύο χρονώ, κι έχω ζήσει καλά μόνο ένα μήνα».92  Η 

ευτυχία της κράτησε το διάστημα που ήταν μαζί με το Σταύρο. Τα χρόνια που 

ακολούθησαν μπορεί να είχε το παιδί της αλλά δεν ζούσε πια ανέμελα. Ήταν 

υπεύθυνη και για αυτό. Εκτός από τον καθημερινό αγώνα που είχε να δώσει για τη 

διαβίωσή τους, ήταν αντιμέτωπη και με την απώλεια και με τον αδιάκοπο πόνο που 

αυτή προκαλεί. Το χαμό του Σταύρου δεν τον ξεπέρασε ποτέ. Παράλληλα είχε να 

αντιμετωπίσει τα προβλήματα του γιού της, ο οποίος ασχολούνταν με μικροκλοπές 

αρχικά και στη συνέχεια όταν πήρε πολιτική θέση στο πλευρό της αριστεράς 

δέχτηκε σοβαρές διώξεις. Η μητέρα του σε όλα αυτά ήταν δίπλα του, δέχτηκε να 

μεγαλώσει και την εγγονή της όταν αυτός της το ζήτησε. 

Η εγγονή της Αννέζως, η Άννα, μετά το χαμό της γιαγιά της υιοθετήθηκε από 

μία οικογένεια που ο στρατιωτικός άντρας είχε αντίθετες πολιτικές απόψεις από τον 

πατέρα της. Ήθελε να αναθρέψει τη μικρή Άννα με τέτοιο τρόπο ώστε να 

ενστερνιστεί τις απόψεις του. Με αυτόν τον τρόπο ένιωσε ότι εκδικείται τους 

πολιτικούς του αντιπάλους. Η Άννα έζησε καταπιεσμένη από την νέα της 

οικογένεια. Η μόνη διέξοδος για αυτήν ήταν η ερωτική της σχέση με τον Ιάσονα, ένα 

ξεναγό, συνάδερφό της. Όπως η γιαγιά της έζησε και αυτή λίγο χρονικό διάστημα 
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ευτυχισμένη. «Ήταν μια τριετία που η Άννα έζησε σε απέραντη ελευθερία, ασύδοτη 

ευχαρίστηση και αχαλίνωτο ερωτισμό. Επιτέλους, για πρώτη φορά ήταν 

ευτυχισμένη, χαρούμενη, ανεξάρτητη. Απολάμβανε τη δουλειά […] και γνώρισε μια 

ερωτική ζωή για την οποία δεν ήταν προετοιμασμένη αλλά την αποδέχτηκε όπως η 

ξερή γη τα πρωτοβρόχια.»93 Ασκούσε το επάγγελμα που επιθυμούσε και που της 

προσέφερε διαφυγή από το αυστηρό και ασφυκτικό κλίμα του σπιτιού της. 

Ταυτόχρονα βίωνε και ένα παθιασμένο έρωτα με τον Ιάσονα, ένα γοητευτικό και 

καλλιεργημένο άντρα. Η Άννα μετά το χωρισμό τους έμεινε μετέωρη. Δεν έχασε 

απλά έναν ερωτικό σύντροφο, αλλά τον άνθρωπο που την ενέπνεε και την ωθούσε 

να γίνεται καλύτερη. Η ιστορία της Αννέζως  επαναλαμβάνεται με πολλές διαφορές. 

Οι δύο γυναίκες γιαγιά και εγγονή έζησαν την ευτυχία όταν γνώρισαν τον Σταύρο 

και τον Ιάσονα αντίστοιχα. Αυτή η χρονική περίοδος που βίωσαν μαζί τους ήταν η 

ευχάριστη διακοπή της δύσκολης ζωής τους. Η διαφορά είναι ότι ο Ιάσονας 

συνειδητά χώρισε την Άννα, ενώ ο θάνατος στέρησε στην Αννέζω τον Σταύρο. Όμως 

και η δύο γυναίκες στήριξαν την ευτυχία τους στην παρουσία ενός άντρα στη ζωή 

τους.    

Επιπλέον και στο μυθιστόρημα Έρως, θέρος, πόλεμος, όπως μπορεί να 

διαπιστωθεί ήδη από τον τίτλο, ο έρωτας κατέχει σημαντικό ρόλο στη ζωή της 

κεντρικής ηρωίδας. Η Μαρία δεν έζησε έναν αλλά δύο μεγάλους έρωτες. Πρώτα με 

τον Πίτερ και στη συνέχεια με τον Κυριάκο. Γνώρισε τον νεαρό ιρλανδό Πίτερ σε ένα 

χορό την περίοδο διαμονής της στην Αίγυπτο και αμέσως τον ξεχώρισε από τους 

άλλους. «Η Μαρία χόρεψε με πολλούς. Αλλά περισσότερο της άρεσε ένας νεαρός 

Ιρλανδός ο Πίτερ Φλάνερι, όπως της συστήθηκε. Αυτός δεν την έσφιγγε παράφορα 

κολλώντας πάνω της, όπως έκαναν άλλοι. Ήταν ένας συμπαθητικός μελαχρινός 

νεαρός, ευγενής και χωρίς τη βιασύνη των άλλων. Σαν να είχε όλο το χρόνο 

μπροστά του.»94 Ο Πίτερ πέθανε λίγο αργότερα σε νεαρή ηλικία, χωρίς οι δύο νέοι 

να προλάβουν να ζήσουν πολύ μαζί. Η ζωή δεν έφερε τα πράγματα όπως τα 

προσδοκούσαν. Ο Πίτερ δεν είχε τόσο χρόνο μπροστά του όσο υπολόγιζε. 
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Αρραβωνιάστηκαν και σχεδίαζαν να παντρευτούν, αλλά ο πόλεμος τους τα 

ανέτρεψε όλα.  

Μετά το χαμό του Πίτερ η Μαρία ένιωθε πραγματικά δυστυχισμένη. Δεν 

μπορούσε να πιστέψει πως όλα της τα όνειρα χάθηκαν σε μια στιγμή. Ο θάνατος 

της στέρησε τον αγαπημένο της όπως συνέβη και στην περίπτωση της Αννέζως στο 

μυθιστόρημα Στο αυτί της αλεπούς. Όμως η Μαρία σε αντίθεση με την Αννέζω είχε 

ακόμα μία ευκαιρία να κάνει μία νέα αρχή, όταν μπήκε στη ζωή της ο Κυριάκος. 

Όταν γνώρισε τον Κυριάκο δεν ήταν έτοιμη για μια νέα αρχή, η συμπεριφορά και η 

επιμονή του της άλλαξαν γνώμη. Μάλιστα του μίλησε για τη σχέση της με τον Πίτερ. 

Ο πόλεμος, οι δύσκολες συνθήκες που βίωσαν ήταν αυτό που τους ένωσε. Με τον 

Κυριάκο παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά. Έφυγαν από την Αίγυπτο και έζησαν στην 

Αθήνα. Μετά το θάνατό του προσπάθησε με κάθε τρόπο να κρατήσει ζωντανή την 

μνήμη του. Ζούσε τη ζωή της αφιερωμένη σε αυτόν παρόλο που αυτός δεν 

βρισκόταν πια μαζί της.95 Δεν αποχωρίστηκε ποτέ τα πραγματικά του αντικείμενα 

γιατί αυτά της προσέφεραν την ψευδαίσθηση της παρουσίας του.    

Μια πτυχή της σχέσης των δύο φύλων δεν σχολιάστηκε ακόμα και αυτή 

είναι η βία.  Ο βιασμός είναι μία μορφή βίας που υπάρχει στο έργο της Φακίνου. 

Στο Έβδομο Ρούχο η γιαγιά της Ρούλας βιάζεται κατά συρροή από τον άνδρα που 

της πρόσφερε στέγη όταν ήρθε στην Ελλάδα μετά τα δύσκολα βιώματα στη Μικρά 

Ασία. Την πρώτη φορά αντιστάθηκε, προσπάθησε να αντιδράσει και να ξεφύγει 

αλλά δεν τα κατάφερε. Η δύναμη αυτού του άντρα ήταν πιο ισχυρή από τη δική της. 

«Με μια σπρωξιά μ’ έριξε στο χώμα. Ένιωθα την πλάτη μου να μουσκεύει 

απ’ τα νερά, τα πόδια μου να λερώνονται απ’ τις λάσπες. Αγωνιζόμουνα να 

σηκωθώ, να του ρίξω λάσπες στη μούρη. Ανώφελο. Έκλεισα τα μάτια, έσφιξα το 

στόμα, προσευχόμουνα να με γλιτώσει ο θεός. Τίποτε. Στην αρχή βουβά κι ύστερα 

με βογκητά μπήκε μέσα μου. Πόναγα, δεν τον ήθελα. Τον σιχαινόμουνα. Κόντευε να 

τελειώσει κι απάνω στην κάψα του μου’ σκισε το πουκάμισο. Είδε τη ζωγραφιά τ’ 

Ανδρόνικου και κόπηκε. Κοίταζε μια εμένα, μια τη ζωγραφιά αμίλητος. Κι ύστερα 

ξεκίνησε πάλι. Πιο βάρβαρα απ’ την πρώτη φορά. Μου ‘λεγε βρωμιές και με 
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φώναζε “πουτάνα”. Έκλαιγα, έκλαιγα ακόμα κι όταν τελείωσε και σηκώθηκε. Έμεινα 

εκεί στο χώμα. Χαμένη.» 96 

Η σκηνή του βιασμού περιγράφεται από το ίδιο το θύμα. Με αυτόν τον 

τρόπο παρουσιάζεται όλος ο πόνος και η αγανάκτηση που βίωσε στην 

πραγματικότητα. Όσο και να αντιστάθηκε δεν κατάφερε να ξεφύγει. Τις φορές που 

ακολούθησαν υπέμεινε σιωπηλή το μαρτύριό της. Τα παιδιά της ήταν αποτέλεσμα 

των βιασμών. Αυτή η γυναίκα στη Μικρά Ασία ζούσε ευτυχισμένη με τον άνδρα της 

τον Ανδρόνικο. Είχαν μία σχέση αλληλοσεβασμού και αγάπης. Είχαν αποκτήσει και 

μία κόρη, την Περσεφόνη. Όταν αναγκάστηκαν να φύγουν για την Ελλάδα, ο 

Ανδρόνικος αποκεφαλίστηκε πριν προλάβει να επιβιβαστεί στη βάρκα, μπροστά στα 

μάτια της συζύγου και της κόρης του. Μετά από αυτή την απώλεια, η μητέρα ήρθε 

αντιμέτωπη με την εξαφάνιση της κόρης της.97 Σε όλα αυτά ήρθε να προστεθεί και η 

βίαιη συμπεριφορά του νέου άντρα που εισέβαλλε στη ζωή της. Η ευτυχισμένη ζωή 

στην Μικρά Ασία έρχεται σε αντίθεση με τη βία και τη δυστυχία, με τις οποίες ήρθε 

αντιμέτωπη στην Ελλάδα. Αυτό ενδεχομένως αποτελεί σχόλιο της συγγραφέα για 

την εκμετάλλευση και τις απάνθρωπες συνθήκες που βίωσαν οι πρόσφυγες με την 

έλευσή τους στην Ελλάδα. 

Προχωρώντας την ανάγνωση, πληροφορούμαστε την απόπειρα βιασμού, 

που δέχτηκε η μητέρα της Ρούλας, η Αρχοντούλα, από τον ίδιο της τον πατέρα.98 

Εδώ πια δεν μιλάμε απλά για βιασμό. Πρόκειται για μία περίπτωση αιμομιξίας και 

παιδοφιλίας.99 Δεν μαθαίνουμε ποτέ αν η απόπειρα έγινε πράξη. Ο Δήμος και η 

Αρχοντούλα είναι οι μόνοι που γνώριζαν την αλήθεια και δεν βρίσκονται πια στη 

ζωή. Ο Φώτος σκότωσε τον πατέρα του για να σώσει την αδερφή του. Πεθαίνει, και 

αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να μάθει αν πρόλαβε τελικά να αποτρέψει τον 

βιασμό της Αρχοντούλας από τον πατέρα τους. Μπορεί η Ρούλα να τον 

καθησυχάζει, προσποιούμενη τη μητέρα της, το τι όμως πραγματικά συνέβη, μένει 

μέχρι και το τέλος αναπάντητο ερώτημα για τον αναγνώστη. 
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Παιδοφιλία συναντάμε και στο προγενέστερο μυθιστόρημα της Φακίνου, 

την Αστραδενή. Η ομώνυμη ηρωίδα στο τέλος του βιβλίου της, βλέπουμε ότι 

βιάζεται από ένα γείτονα της κατά τη διαμονή της στην Αθήνα. 100  Με το βιασμό 

έρχεται το τέλος της αθωότητας και το πέρασμα από την παιδική στην ενήλικη ζωή, 

με πολύ σκληρό τρόπο. 101  Η ηρωίδα μετά από αυτό δεν θα είναι ποτέ το αθώο 

κοριτσάκι που γνωρίσαμε στις σελίδες του μυθιστορήματος. Οι προσδοκίες της για 

την καλύτερη ζωή στην Αθήνα σε σχέση με τη Σύμη, είχαν αρχίσει από πριν να 

μειώνονται, αλλά τώρα πια εξαφανίζονται. Η Αθήνα εξελίσσεται πολύ περισσότερο 

σε τόπο μαρτυρίου παρά σε τόπο ευδαιμονίας  για το μικρό κορίτσι. Σύμφωνα με 

τον Δημοσθένη Κούρτοβικ, ο βιασμός «αποτελεί ένα είδος σχολίου για την εμπειρία 

της μετανάστευσης από την ύπαιθρο στην πρωτεύουσα.»102  Ο βιασμός και εδώ 

αλλά και στο Έβδομο Ρούχο λειτουργεί ως σχολιασμός της συγγραφέα, η οποία 

στηλιτεύει με αυτόν τον τρόπο την αστικοποίηση, τη συρροή του πληθυσμού στην 

πρωτεύουσα και στα άλλα μεγάλα κέντρα και την δύσκολη προσαρμογή των 

προσφύγων στην Ελλάδα.  

Ο βιασμός αποτελεί την πιο ακραία μορφή βίας στο πρόσωπο των γυναικών. 

Η βία που ασκούν οι άνδρες στις γυναίκες εντάσσεται στο μυθιστορηματικό έργο 

της Φακίνου. Συναντάμε όχι μόνο τον βιασμό αλλά και τον ξυλοδαρμό. Ο Αφρέδος 

χτυπούσε τη γυναίκα του Στάσα στο Γάτα με πέταλα. Επίσης η Ρούλα η κόρη του 

ξυλοκοπήθηκε σχεδόν μέχρι θανάτου από τον άντρα της όπως διαβάσαμε στους 

Πλανόδιους θεριστές. Η Φακίνου εντάσσει τη σκληρότητα της βίας που υφίστανται 

οι γυναίκες με ωμό τρόπο στο μυθιστορηματικό της έργο. Με το να φέρει τον 

αναγνώστη αντιμέτωπο με τη βία και τα αποτελέσματα που αυτή επιφέρει στα 

θύματα, τον οδηγεί ώστε και ο ίδιος  να την καταδικάσει. 

3.γ Η σημασία των ονείρων 
 Σύμφωνα με τον Σίγκμουντ Φρόυντ, τα πάθη του ατόμου επηρεάζουν τα 

όνειρά του. Οι πόθοι και οι φόβοι που νιώθουμε, μπορεί να αφυπνιστούν με μια 

αφορμή, και να δημιουργηθεί ένα όνειρο. Το όνειρο είναι κάτι ξεχωριστό από την 
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πραγματική ζωή, όμως μπορεί με τη συνεχή παρεμβολή να την επηρεάσει. Η 

πραγματικότητα του κάθε ατόμου, επίσης είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με τον τύπο 

των ονείρων του. Τα βιώματα του ανθρώπου καθορίζουν τα όνειρά του. Το όνειρο 

μπορεί να ζωντανέψει κάτι που μας τρομάζει και απευχόμαστε να συμβεί ή από την 

άλλη να αποτελέσει και την πραγματοποίηση μιας επιθυμίας μας. Το όνειρο μπορεί 

ακόμα να αποτελεί και την εκπλήρωση μιας απλής σκέψης ή μιας ανάμνησης.103 

 Οι γυναίκες στα μυθιστορήματα της Φακίνου βλέπουν όνειρα. Τα όνειρα 

αυτά μάλιστα πολλές φορές έχουν προφητικό χαρακτήρα. Άλλες φορές πάλι 

εκφράζουν τις κρυφές επιθυμίες και τους φόβους τους. Συνήθως όμως έχουν 

κάποιο ρόλο. Είτε συμβάλουν στην εξέλιξη της πλοκής είτε δίνουν στοιχεία για το 

χαρακτήρα της γυναίκας, στην οποία ανήκουν. Τα όνειρα τις περισσότερες φορές 

προκαλούν αρνητικά συναισθήματα στις ηρωίδες. Οι εφιάλτες τους συνήθως 

κρύβουν τους φόβους τους και προμηνύουν τις δυσάρεστες καταστάσεις, με τις 

οποίες θα έρθουν αντιμέτωπες στο μέλλον.  

 Στο μυθιστόρημα Αστραδενή, η μικρή ηρωίδα βλέπει το πρώτο βράδυ στην 

Αθήνα ένα όνειρο που δεν μπορεί να εξηγήσει:  

«Οι τρεις γυναίκες στάθηκαν μπροστά στο τραπέζι. Ρίξανε κάτι στο θυμιατήρι που 

τσιτσίριζε… Σήκωσαν ψηλά τα χέρια κι άρχισαν να λένε κάτι ακαταλαβίστικα 

πράγματα. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς λέγανε. Μόνο μερικές λέξεις 

ξεχώρισα: Άρτεμη, Άρκτο, παρθένα, θυσία… Φοβήθηκα, λέει, τρομερά. Πιο πολύ απ’ 

όλα η λέξη ΘΥΣΙΑ με τρόμαζε. Γύρισα να φύγω. Οι τρεις γυναίκες ούτε που 

κουνήθηκαν να μ’ εμποδίσουν, όπως φοβόμουνα. Αλλά η πόρτα πίσω μου ήταν 

κλειστή. Τη χτύπαγα, τη χτύπαγα κι έκλαιγα. Και φώναζα: “μάνα, μάνα”. Και 

χτύπαγα κι έκλαιγα και φώναζα. Και, λέει, φωνή δεν έβγαινε απ’ το στόμα μου. Κι 

αυτό με τρόμαξε πιο πολύ. Και τινάχτηκα και ξύπνησα.»104   

Δεν μπορεί να αντιληφθεί το περιεχόμενο του ονείρου αυτού μέχρι τη μέρα 

της σχολικής εκδρομής στη Βραυρώνα, τον τόπο λατρείας της θεάς Άρτεμης. Η 
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ξεναγός περιέγραψε στα παιδιά την τελετή με τις μικρές ιέρειες που φορούν 

κίτρινους χιτώνες. Η Αστραδενή κατάλαβε ότι όλα αυτά είχαν ζωντανέψει στο 

όνειρό της. Φοβήθηκε πολύ, δεν μπορούσε να καταλάβει τη σημασία του ονείρου. 

Αναρωτιόταν πως ήταν δυνατό να ονειρευτεί κάτι το οποίο δεν γνώριζε καθόλου 

μέχρι πρότινος.105   

 Στις τελευτές σελίδες του βιβλίου μαθαίνουν ο αναγνώστης αλλά και η 

Αστραδενή τη σημασία του ονείρου. Ο εφιάλτης αυτός την προειδοποιούσε για τον 

βιασμό από το γείτονά της. Καταλαβαίνει ότι αυτή είναι η δική της θυσία:  

« ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ! ΑΥΤΟ ήταν το όνειρο;… Αυτή η θυσία! Γιατί όμως;… Για 

ποιόν;… Γιατί;… Όχι! Όχι το φουστάνι μου! Μη μου σηκώνεις το φουστάνι μου! Όχι 

το φουστάνι μου! Όχι το φουστάνι μου! Μη, μη! Μη! Όχι το φουστάνι μου, το 

φουστάνι μου, το φουστάνι μου, το χιτώνα μου, το χιτώνα μου, όχι το χιτώνα μου! 

Όχι, όχι, όχι το χιτώνα μου…» 106  

 Δεν αντιλαμβάνεται το λόγο για τον οποίο θυσιάζεται. Το όνειρο 

επαληθεύεται, εισβάλλοντας στην αληθινή ζωή. Η Φακίνου με την μεταφορά του 

ονείρου στην πραγματική ζωή της ηρωίδας, της προσδίδει προφητικές ικανότητες. 

Το απλό κορίτσι αποκτά ένα χάρισμα  που την κάνει ξεχωριστή. Σε αυτή τη σύγχυση 

ονείρου και πραγματικότητας βασίζεται όλη η πλοκή του κειμένου. Το όνειρο 

λειτουργεί ως προσήμανση, αλλά αυτό ο αναγνώστης το διαπιστώνει στο τέλος του 

μυθιστορήματος.107 

 Για τον εφιάλτη της Αστραδενής αξίζει να σχολιάσουμε επίσης ότι συνδυάζει 

την αρχαία ελληνική λατρεία με την χριστιανική παράδοση. Η θυσία στην θέα 

Άρτεμη δεν διαδραματίζεται στη  Βραυρώνα, αλλά σε ένα χριστιανικό ναό του 

νησιού της, της Σύμης. Ο χρόνος και ο τόπος περιπλέκονται. Οι τρεις ιέρειες τη 

θυσιάζουν στην Αγία Τράπεζα πλάι σε ένα θυμιατήρι. Ο συνδυασμός χριστιανισμού 

και παγανισμού ανήκει γενικά στις λαϊκές παραδόσεις των ανθρώπων της επαρχίας. 
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Η Φακίνου αντλεί πολλές φορές στοιχεία από την λαϊκή παράδοση, το ίδιο φαίνεται 

ότι συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση.108 

 Στο μυθιστόρημα Έρως, θέρος, πόλεμος η ηρωίδα, μικρό κορίτσι, το πρώτο 

βράδυ στην Αίγυπτο είδε ακριβώς τον ίδιο εφιάλτη με την Αστραδενή. Είδε ότι 

θυσιάζεται από τρεις γυναίκες. Δεν μπορούσε να γλιτώσει. Τα δύο κορίτσια 

βλέπουν τον ίδιο εφιάλτη την πρώτη νύχτα της καινούργιας τους ζωής. Πιστεύουν 

ότι οι ζωές τους στην Αίγυπτο και στην Αθήνα αντίστοιχα, θα είναι πολύ καλύτερες 

από ό,τι ήταν στη Σύμη, το νησί από το οποίο και οι δύο κατάγονται. Οι προσδοκίες 

τους όμως δεν επαληθεύονται. Η καθεμιά τους βιώνει τη δική της θυσία με 

ξεχωριστό τρόπο. Η Μαρία στη Σύμη δεν ζει όπως επιθυμούσε. Η θεία της η 

Σταματία όχι μόνο δεν της εξασφάλισε τη μόρφωση που της είχε υποσχεθεί αλλά 

την είχε σαν υπηρέτρια. Αργότερα όταν έφυγε από αυτό το σπίτι πάλι έζησε 

δύσκολα χρόνια. Ο πόλεμος, ο χαμός του Πίτερ και η σκληρή δουλειά  στο 

νοσοκομείο ήταν κάποιες από τις δυσκολίες που υπέστη. Όλα αυτά τα πέρασε 

μακριά από την οικογένειά της, την οποία δεν ξέχασε ποτέ. Ο βιασμός αποτελεί το 

σχόλιο της συγγραφέα για την μετανάστευση και την τάση των ανθρώπων να 

εγκαταλείπουν την επαρχεία, επιλέγοντας τη ζωή σε μία μεγάλη πόλη. Το σχόλιο 

αυτό υπάρχει στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα αλλά και στο Αστραδενή.109 Τα νέα 

κορίτσια και στις δύο περιπτώσεις επιθυμούν να εγκαταλείψουν την επαρχεία. 

Πιστεύουν ότι στην μεγάλη πόλη όλα θα είναι τέλεια, αυτό στην πραγματικότητα 

όμως δεν ισχύει. 

 Λίγο πριν μάθει για τον πνιγμό του αδερφού της η Μαρία είδε στον ύπνο 

της, «τη μάνα της έξω απ’ το μοναστήρι, κάτω από το μεγάλο πουρνάρι, να στέκεται 

και να της δείχνει το στήθος της. Είχε ανοίξει το πουκάμισό της και της έλεγε: 

«”Κοίταξε, Μαρία, τα πνευμόνια μου. Είναι μαύρα.” Και πραγματικά η Μαρία είχε 

κοιτάξει το στήθος της μάνας της ορθάνοιχτο και  στο κέντρο του να χαίνει μια 

απύθμενη πληγή, μαύρη απ’ τα πηγμένα αίματα.»110 Το όνειρο αυτό φανέρωνε ότι 

κάτι κακό είχε συμβεί στην οικογένειά της στη Σύμη. Λίγο αργότερα 
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πληροφορήθηκε από έναν ξάδερφό της, τον πνιγμό του αδερφού της του Βασίλη.  

Τα μαύρα πνευμόνια μπορούμε να πούμε ότι προοικονομούν τον θάνατο από 

πνιγμό. Το μαύρο εξάλλου αποτελεί το χρώμα του θανάτου και του πένθους. Δεν 

πέθανε η μητέρα της αλλά ο αδερφός της. Η πληγή όμως στο στήθος της μητέρας 

γεμάτη αίματα, δηλώνει την ανοιχτή πληγή που άφησε ο θάνατος σε όλη την 

οικογένεια. Βεβαίως φανερώνει και τον πόνο της μητέρας που έχασε το παιδί της.    

 Τα όνειρα της Μαρίας δεν είναι τυχαία. Μέχρι τώρα είδαμε ότι την 

προειδοποιούν για το τι θα ακολουθήσει. Τα όνειρα δεν έχουν στο μυθιστόρημα 

μόνο αυτή τη λειτουργία. Η Μαρία όταν ήταν σε σκέψη για το αν επιθυμούσε να 

προχωρήσει τη ζωή της με τον Κυριάκο, είδε ένα όνειρο που την οδήγησε να πάρει 

την απόφασή της,  

«Είμαι στην Ιρλανδία, συμπέρανε μέσα στ’ όνειρο της, μ’ εκείνο τον 

παράλογο τρόπο που έχουμε να σκεφτόμαστε λογικά ενώ ονειρευόμαστε. Τώρα 

ήξερε ότι πήγαινε να βρει τον Πίτερ. Την περίμενε κάπου πίσω απ’ τον πέπλο της 

ομίχλης. Προχωρούσε και προχωρούσε ασταμάτητα. Μπήκε βαθιά μέσα στην 

ομίχλη. Δεν έβλεπε πια τίποτα. Άπλωσε τα χέρια της να σκίσει την ασπρίλα που την 

περιέβαλλε. Αδύνατον. Σταμάτησε ανήμπορη να αναπνεύσει. Ξύπνησε απ’ αυτή την 

αίσθηση δύσπνοιας.»111  

Ο Πίτερ καταγόταν απ’ την Ιρλανδία και μαζί σχεδίαζαν να παντρευτούν και 

να ζήσουν εκεί. Μετά το χαμό του, η Μαρία δεν μπορούσε να προχωρήσει τη ζωή 

της. Ήταν προσκολλημένη στην ανάμνησή του. Όταν γνώρισε τον Κυριάκο, δεν 

σκεφτόταν να ξανακάνει μία νέα αρχή. Το όνειρο της υπέδειξε ότι  όσο είναι 

προσκολλημένη στην  ανάμνηση του Πίτερ, κάνει κακό στον εαυτό της. Μετά την 

παρέμβαση του ονείρου η Μαρία παίρνει την απόφαση να δώσει μία ευκαιρία στον 

Κυριάκο. Αυτό, όπως αποδείχτηκε, δεν ήταν λάθος. Μαζί παρά τις δυσκολίες που 

αντιμετώπισαν εξαιτίας του πολέμου, έζησαν ευτυχισμένοι.       

Στο έργο της Φακίνου οι ήρωες βλέπουν συχνά όνειρα, τα οποία προωθούν 

την εξέλιξη της πλοκής και στο τέλος επαληθεύονται. Όπως συνέβη με το 

Αστραδένη, έτσι και στο μυθιστόρημα Το έβδομο ρούχο τα όνειρα λειτουργούν ως 
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προμήνυμα για την εξέλιξη την πλοκής. Το όνειρο μετατρέπεται σε 

πραγματικότητα.112  Η Ρούλα πριν μάθει ότι ο θείος της ο Φώτος κινδυνεύει να 

πεθάνει και πριν γνωρίσει τους συγγενής της στα Ρίζια, ονειρεύεται: 

 «Έμενα, λέει, μακριά απ’ αυτή την πόλη. Κάπου αλλού, που ήξερα ότι εκεί 

ήτανε ο τόπος μου. Κοιμόμουνα μαζί μ’άλλα κορίτσια (αδερφές τώρα ήτανε, ποιος 

ξέρει;) σ΄ ένα δωμάτιο. Και γίνεται ένας σεισμός, μανούλα μου! Πετιέμαι έξω και 

βλέπω να πέφτει η στέγη του σπιτιού και να το πλακώνει. Και μόνο μια κολόνα απ’ 

το πατρικό μου έμεινε. Και μάλιστα φύτρωσαν, λέει στην κορφή της ξανθά μαλλιά 

και μιλούσε μ’ ανθρώπινη μιλιά. Μυστήριο όνειρο. Γιατί κολόνες είναι οι άντρες του 

σπιτιού. Κι είναι κακό να μιλήσει τ’ άψυχο πράμα και να βγάλει μαλλιά. Άσε που 

ούτε πατρικό έχω […] Κι ούτε άντρα έχω στο σόι μου. Ούτε σόι έχω. Ο πατέρας μου 

πέθανε όταν ήμουνα μικρή κι η μάνα μου πριν τέσσερα χρόνια. Αυτή είχε 

οικογένεια στο χωριό, αλλά ούτε που την ξέρω ούτε που με ξέρει. […] Η Μίτσα, που 

ξέρει από όνειρα, είπε: “κακό μαντάτο θα πάρεις”. Η Όλγα πάλι: “θάνατος, έξω και 

μακριά”».113 

Το όνειρο της Ρούλας προοικονομεί το θάνατο του μόνου αρσενικού που 

έχει απομείνει στην οικογένειά της. Γνωρίζει ότι η μητέρα της έχει συγγενείς στο 

χωριό, αλλά δεν τους έχει συναντήσει ποτέ. Στο χωριό Ρίζια αργότερα θα βρει την 

καταγωγή της. Επιπλέον, θα κατανοήσει καλύτερα τη νεκρή μητέρα της, αφού θα 

μάθει πόσο δύσκολες στιγμές είχε βιώσει. Στο όνειρο ανήκει σε ένα σύνολο 

γυναικών, αυτό προμηνύει ότι η Ρούλα τελικά θα ανακαλύψει ότι ανήκει σε μια 

οικογένεια. Δεν είναι μόνη της στον κόσμο, όπως μέχρι τώρα νόμιζε. Αξίζει επίσης 

να σημειώσουμε ότι η Ρούλα, μια μοντέρνα κοπέλα της πόλης, πιστεύει ότι το 

συγκεκριμένο όνειρο αποτελεί κακό οιωνό. Το ίδιο και οι φίλες της, πιστεύουν ότι 

κάτι κακό θα ακολουθήσει, ακόμα και θάνατος. Τα κορίτσια πιστεύουν σε 

προλήψεις που υπάρχουν και αφορούν την ερμηνεία ονείρων. Αυτό μας ξαφνιάζει. 

Θα περιμέναμε να έδιναν βάση στις ερμηνείες των ονείρων τους η γιαγιά και οι 

θείες της Ρούλας, και όχι η ίδια. 
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Η μάνα, σε μία αναδρομή της στο παρελθόν, περιγράφει το όνειρο που είδε 

λίγο πριν την απόπειρα βιασμού της Αρχοντούλας από τον πατέρα της και τη 

δολοφονία αυτού από τον γιο του τον Φώτο: 

 «Είχε, λέει, κατέβει ο Ουρανός – σαν άντρας από μαύρο πυκνό σύννεφο 

ήτονε – και με τη βία μ’ έπαιρνε ολόκληρη τη νύχτα. Εγώ, λέει, γέννησα το πρωί 

κιόλας παιδιά. Πολλά παιδιά. Αυτός όμως – ο Ουρανός – τα’ κρυψε σε μια χωσιά 

και δεν τα ‘βρισκα. Στεναχωριόμουνα πολύ για τα παιδιά μου και μισούσα τον 

Ουρανό – εκείνο τον άντρα – που τα ‘χε κρυμμένα. Τότε έφτιαξα, λέει, ένα δρεπάνι 

με κοφτερά δόντια και το ‘δωσα σ’ ένα μεγάλο γιο μου – σα γίγαντα – που μου ‘χε 

μείνει. “Αχ, παιδί μου”, του ‘πα, “θέλεις να τιμωρήσεις τον πατέρα σου για την 

κακομεταχείριση; Αυτός ήταν που πρώτος σκέφτηκε ένα άσκημο έργο”. […] όταν τη 

νύχτα ήρθε πάλι ο Ουρανός, μ’ αγκάλιασε και τεντώθηκε πλατιά πάνω μου. Τότε τον 

άρπαξε ο γιός μου με τ’ αριστερό χέρι και με το δεξί, που κρατούσε το δρεπάνι, 

έκοψε τ’ απόκρυφα του πατέρα του.»114  

Το όνειρο αντλεί στοιχεία από τη μυθολογία, συγκεκριμένα από το μύθο του 

Ουρανού και της Γαίας και τη δολοφονία του Ουρανού από τον γιο του τον 

Κρόνο.115 Το συγκεκριμένο όνειρο προμηνύει τη δολοφονία του Δήμου από τον γιο 

του τον Φώτο. Ο Δήμος αποπειράται να βιάσει την κόρη του. Για να σώσει την 

αδελφή του, ο Φώτος τον σκοτώνει. Ο γιος απαλλάσσει τη μητέρα του από ένα 

βίαιο άνδρα στο όνειρο. Και στην πραγματικότητα ο Φώτος λυτρώνει τη μητέρα του 

από έναν άνδρα που τόσα χρόνια την κακομεταχειριζόταν. Η διαφορά είναι ότι στην 

πραγματικότητα το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο, όπως στον μύθο. Ο Φώτος 

έδρασε αυθόρμητα, σκοτώνοντας τον πατέρα του για να σώσει την αδερφή του. 

Στο ίδιο μυθιστόρημα υπάρχει ένα ακόμα όνειρο με στοιχεία από την 

μυθολογία. Αυτή τη φορά η Ελένη ένα βράδυ που αποκοιμήθηκε στο δάσος, 

 «είδε πως έπαιζε μ’ άλλα κορίτσια και μαζεύανε λουλούδια σ’ ένα λιβάδι. 

Είχε τριαντάφυλλα, κρόκους και μενεξέδες, κρίνους και υάκινθους. Όμως, όλοι 

θαύμαζαν ένα νάρκισσο. Απ’ τη ρίζα του ξεπετάγονταν εκατό άνθη κι ένα γλυκό 
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άρωμα απλωνόταν. Η Ελένη μου, λέει, έπιανε με τα δύο της χέρια κάθε λουλούδι σα 

να ‘ταν θησαυρός. Μόλις έκοψε λουλούδι, άνοιξε, λέει, η γη. Ένα χάος γίνηκε το 

λιβάδι. Ένας άρχοντας ξεπετάχτηκε μ’ ένα άρμα που το ‘σερναν πράσινα άλογα με 

γαλανές χαίτες. Το κορίτσι μου – η Ελένη μου – φώναζε, φώναζε αλλά μάταια. 

Εκείνος ο άρχοντας την πήρε μαζί του και χάθηκαν στο χάος.»116  

Το όνειρο περιγράφει την αρπαγή της Περσεφόνης από τον Πλούτωνα, τον 

θεό του κάτω κόσμου.117 Η αρπαγή της μυθολογικής Περσεφόνης παρουσιάζει 

κοινά στοιχεία με την εξαφάνιση της Περσεφόνης, της μεγαλύτερης αδερφής της 

Ελένης. Το κορίτσι χάθηκε παίζοντας στην εξοχή με άλλα παιδιά, τα οποία είπαν 

στην μητέρα ότι η Περσεφόνη απομακρύνθηκε γιατί θέλησε να δει ένα όμορφο 

λουλούδι από κοντά. Όσο και αν έψαξε η μητέρα της δεν κατάφερε να την βρει 

ποτέ. Ο μύθος για άλλη μία φορά εισβάλει στην πραγματικότητα. Η Φακίνου 

εντάσσει, όπως έχει ήδη αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, στοιχεία από τη 

μυθολογία στο έργο της. Οι μύθοι  αφαιρούν από την αληθοφάνεια του κειμένου, 

καθώς δίνουν τη αίσθηση του μη ρεαλιστικού. 

Στο Ζάχαρη στην άκρη η Ελευθερία περιγράφει ένα όνειρό της το οποίο 

αντλεί και αυτό στοιχεία από τη μυθολογία: 

 «Βρισκόταν, λέει, ξαπλωμένη – μαζί με άλλες δύο γυναίκες, άγνωστες της – 

πάνω σε καταπράσινα κλαριά ελάτου. […]σηκώθηκε κι Ελευθερία, έριξε πίσω τα 

μαλλιά της, που τα είχε ξέπλεκα και μακριά, κι έζωσε, λέει, το ρούχο της, που είχε 

λυθεί, μ’ ένα φίδι που γλειφόταν. Έπειτα έβγαλε έξω το στήθος της, απ’ όπου έτρεχε 

γάλα, και το έδωσε σ’ ένα μικρό ζαρκάδι για να βυζάξει. […] Κάποια στιγμή, 

υπακούοντας σ’ ένα σύνθημα της μεγάλης γυναίκας, σηκώθηκαν κι όρμησαν όλες 

πάνω στα βόδια. Ούρλιαζαν σαν δαιμονισμένες κι άλλες ερωτοτροπούσαν με τους 

ταύρους, ενώ άλλες ξέσκιζαν τα μοσχάρια, λέει, με τα νύχια τους και κρεμούσαν τα 

κομμάτια που έσταζαν αίμα απ’ τα κλαδιά των ελάτων. Έκαναν κι άλλα φοβερά 

πράγματα κι η Ελευθερία είδε ότι οι γυναίκες είχαν φλόγες πάνω στα μαλλιά τους, 

που όμως δεν τις έκαιγαν. Έπειτα, αφού χόρτασαν απ’ τα όργια, έτρεξαν σε κάτι 
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πηγές και πλύθηκαν απ’ τα αίματα, ενώ τις στάλες του νερού απ’ τα μάγουλά τους 

τις έγλειφαν τα φίδια, λέει.»118  

Πρόκειται για ένα όνειρο με βακχικό περιεχόμενο. Η Ελευθερία έβλεπε τον 

εαυτό της σαν μαινάδα που συμμετείχε σε μία τελετή οργίων και ωμοφαγίας.119 Το 

όνειρο αυτό την τρόμαζε. Ίσως γιατί έρχεται το περιεχόμενό του σε πλήρη αντίθεση 

με την κοσμοθεωρία της. Μιλάμε για μία πολύ συντηρητική γυναίκα, η οποία δεν 

επιτρέπει ποτέ στον εαυτό της να ξεφύγει από τα όρια. Είναι υπέρ της τάξης και της 

ηρεμίας. Δεν ζει έντονα. Παντρεύτηκε έναν άντρα τον οποίο δεν ερωτεύτηκε ποτέ. 

Μόνο μία φορά πήγε να ερωτευτεί ένα φίλο του άντρα της, αλλά δεν το επέτρεψε 

στον εαυτό της. Όλη αυτή η καταπίεση που ασκεί στον ίδιο της τον εαυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα αυτόν τον εφιάλτη. Μέσα από αυτόν εκφράζονται με ακραίο τρόπο οι 

κρυφοί της πόθοι και τα πάθη τα οποία με δική της απόφαση ποτέ δεν έζησε. Ο 

επαναλαμβανόμενος αυτός εφιάλτης της, λειτουργεί ως αντίδραση στην 

καταπιεσμένη της ζωή, εκφράζοντας ταυτόχρονα τις επιθυμίες που δεν τολμάει να 

ομολογήσει ούτε στον ίδιο τον εαυτό της. Αυτό το όνειρο δεν το έχει μοιραστεί με 

κανέναν άλλο εκτός την Ελένη την λουτράρισσα. Μόνο αυτή ξέρει το μυστικό της. 

Γενικά, στη βίλα κάθε πρωί συζητάει για το περιεχόμενο των ονείρων της με τη 

Λούλα. Μάλιστα ερμηνεύουν και τη σημασία τους. Το συγκεκριμένο όμως όνειρο 

δεν το αναφέρει ποτέ στη συζήτηση. Ντρέπεται να το ομολογήσει στους άλλους. 

Δεν το ερμηνεύει επίσης, ίσως από αδυναμία να δεχτεί όλες τις κρυφές επιθυμίες 

της που αυτό εκφράζει. Η Ελευθερία είναι μία γυναίκα που έχει διαμορφώσει την 

ζωή της σύμφωνα με τα κοινωνικά στερεότυπα. Όσο και αν ενδόμυχα επιθυμεί να 

επαναστατήσει, δεν τολμάει ποτέ. Μένει ως το τέλος υποταγμένη στις κοινωνικές 

συμβάσεις. Το όνομά της, «Ελευθερία», έρχεται σε σύγκρουση με τον τρόπο ζωής 

που έχει επιλέξει.   

Όνειρα που έχουν προφητικές ιδιότητες συναντάμε και σε άλλα 

μυθιστορήματα της Ευγενίας Φακίνου. Στο μυθιστόρημα Τυφλόμυγα η Άννα είδε το 

εξής όνειρο: 
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«Πάλι είδε στον ύπνο της αυτόν το μυστήριο τόπο, που υποτίθεται ότι ήταν 

το νησί της αλλά που τίποτε δεν της το θύμιζε.[…] Ποντίκια έτρεχαν σαν 

φρενιασμένα και τρύπωναν στα χαλατά και στις τρύπιες στέγες. Έψαχνε 

απεγνωσμένα να βρει το σπίτι της. […] Σε μια έρημη πλατεία είδε ένα μεγάλο 

δέντρο. Κάτι σαν πλάτανο. Πλησίασε. Δύο τεραστίων διαστάσεων ποντίκια, ένα 

άσπρο και ένα μαύρο, ροκάνιζαν με μανία τον κορμό του. Ως εδώ τίποτε παράξενο. 

Στο δέντρο όμως καθόταν ένα παιδάκι ξυπόλυτο, που η Άννα γνώριζε ότι ήταν ο 

Σίμος. Δεν ήταν διόλου ανήσυχο απ’ το γεγονός ότι τα ποντίκια έτρωγαν το δέντρο 

όπου καθόταν. […] “Κακό και σημαδιακό όνειρο”, σκέφτηκε η Άννα.»120  

Το όνειρο της Άννας επαληθεύτηκε. Ο Σίμος κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής 

σε μία ερειπωμένη παραλία πατάει μία δράκαινα και κινδυνεύει να χάσει τη ζωή 

του. Στο ίδιο ταξίδι γνωρίζει την Ελένη με την οποία συνάπτει σχέση. Η Άννα είναι 

ερωτευμένη με τον Σίμο. Γι ‘αυτήν είναι πολύ δυσάρεστο το ότι αυτός είδε ερωτικά 

μία άλλη γυναίκα και μάλιστα χωρίς τη συγκατάθεση της ίδιας και της Αντρέας. Το 

άσχημο γεγονός για το οποίο προειδοποιούσε το όνειρο ήταν το ατύχημα του Σίμου 

ή ίσως και η γνωριμία του με την Ελένη. Κανένα πάντως από τα δύο δεν ήταν 

μοιραίο. Ο Σίμος δεν έχασε τη ζωή του. Επίσης τελικά μετά την περιπέτειά του 

γύρισε πίσω στην Αντρέα και την Άννα. Έτσι η Άννα δεν τον έχασε.      

Η Αλεξάνδρα η ηρωίδα του μυθιστορήματος Η Μερόπη ήταν το πρόσχημα 

από μικρή ηλικία έβλεπε έναν εφιάλτη που προμήνυε την εξαφάνιση και την 

αναζήτηση της αδερφής της: 

 «Ένας τόπος που υποτίθεται ότι ήταν το μέρος όπου έμενε, που τον γνώριζε 

πολύ καλά (αλλά που δεν τον είχε δει ποτέ στη ζωή της, στην πραγματικότητα). Ένας 

τόπος που έρευε. Σπίτια που έχαναν τους τοίχους και τις σκεπές τους καθώς 

περνούσε από μπροστά τους. […] Δε συναντούσε καν ανθρώπους, αν και ήξερε 

καλά ότι κάποιοι κρύβονταν στα ερείπια. Έψαχνε να βρει τους δικούς της (τους 

γονείς της, την αδερφή της, τον Χριστό), που βρισκόταν στο σπίτι τους, που θα το 

έβλεπε στην επόμενη γωνία, αλλά η επόμενη γωνία ήταν πάντα ένα άλλο, άγνωστο 

σπίτι. Κι αυτή ακριβώς ήταν η αγωνία της: ότι το σπίτι της διαρκώς απομακρυνόταν. 
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Και τότε – σ’ αυτό ακριβώς το σημείο – την έπιανε ένας πόνος χαμηλά στην κοιλιά κι 

έβαζε το χέρι της μέσα βαθιά (αφύσικα βαθιά) κι έβγαζε ένα μήλο με λευκό 

ανθρώπινο παπουδιασμένο δέρμα. Το πετούσε με βδελυγμία και ξυπνούσε 

αγριεμένη κι αηδιασμένη».121     

Αυτός ο επαναλαμβανόμενος εφιάλτης που την βασάνιζε δεν μπορούσε να 

ερμηνευτεί. Δεν μπορούσε να τον εξηγήσει η Αλεξάνδρα. Αργότερα βιώνει την 

εξαφάνιση της αδερφής της. Όλη η εξέλιξη της πλοκής του μυθιστορήματος 

προδιαγράφεται σε αυτό το όνειρο. Η Αλεξάνδρα αναζητά την αδερφή της. Κάθε 

φορά που νιώθει ότι την πλησιάζει, οι δύο γυναίκες απομακρύνονται και πάλι. Η 

Αλεξάνδρα σε όλο αυτό το ταξίδι της αναζήτησης είναι μόνη της, όπως και στο 

όνειρό της. Δεν έχει δίπλα της κανένα προσφιλές της πρόσωπο. Τελικά δεν βρήκε 

ποτέ την αδερφή της. Ο αγώνας ήταν μάταιος. Ο στόχος της δεν επετεύχθη ποτέ.  

Στο μυθιστόρημα Η μέθοδος της Ορλεάνης, η προγιαγιά της Αρέθας πεθαίνει 

στο ύπνο της βλέποντας ένα όνειρο: 

 «Η προγιαγιά είδε τον εαυτό της κοπελίτσα να περπατάει σα να γλιστρούσε. 

Ήταν ξυπόλυτη, αλλά δεν πατούσε στο χιόνι. Ίπτατο. Δυο πιθαμές από τη χιονισμένη 

επιφάνεια. Ούτε που κρύωνε καθόλου, αν και φορούσε το λεπτό ροζ φόρεμα. 

Κατευθυνόταν προς τη συστάδα των δέντρων με χαρά. Εκεί την περίμενε ένας 

άντρας που δεν έβλεπε το πρόσωπό του, αλλά ήξερε ότι ήταν ο Νικόλας της. Δεν της 

έγνεφε, δεν έκανε καμία κίνηση χαιρετισμού, όμως ήταν εκεί και την περίμενε 

αδημονώντας. Έτρεχε προς το μέρος του με χαρά.»122   

Το τελευταίο πράγμα που κάνει αυτή η γυναίκα πριν χάσει την ζωή της είναι 

να ονειρευτεί. Βλέπει ότι συναντάει τον αγαπημένο της σύζυγο, που εδώ και χρόνια 

είναι νεκρός. Δεν τη φοβίζει ο θάνατος. Αντίθετα είναι χαρούμενη γιατί θα 

ξανασυναντήσει τον αγαπημένο της Νικόλα.     

Τέλος είναι σκόπιμο να αναφερθεί, ότι η πλοκή ενός ολόκληρου 

μυθιστορήματος της Ευγενίας Φακίνου βασίζεται στη σπουδαιότητα των ονείρων 

στη ζωή του ατόμου. Στη Μεγάλη πράσινη η Ιωάννα έχει χάσει την ικανότητα να 
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ονειρεύεται με τα μάτια ανοικτά και ενώ κοιμάται. Έχει εγκαταλείψει την επιθυμία 

της να γίνει ζωγράφος. Ύστερα από παρέμβαση της οικογένειάς της συμβιβάζεται 

και ασχολείται με την αντιγραφή βυζαντινών εικόνων. Όταν συνειδητοποιεί την 

απώλεια της ικανότητας να ονειρεύεται, εγκαταλείπει ξαφνικά το σπίτι και τον 

άντρα της και ξεκινά μία περιπλάνηση που στόχο έχει την επανάκτηση των χαμένων 

της ονείρων. Ζει ορίζοντας η ίδια τον εαυτό. «Η Ιωάννα εξάλλου πίστευε πια ότι τα 

όνειρα θέλουν ελευθερία. Κι όταν δεν την έχουν, το σκάνε και φεύγουν. 

Δραπετεύουν.»123 Τα όνειρα έχουν θέση σε ένα ελεύθερο περιβάλλον. Η Ιωάννα 

εκτός από τα όνειρά της αγωνίζεται να κατακτήσει και την προσωπική της 

ελευθερία. 

Κατά τη διάρκεια της περιπλάνησης ξεκίνησε ξανά να ζωγραφίζει. Μάλιστα 

ετοίμαζε έναν πίνακα, το «Όνειρο», τον οποίο δεν ολοκλήρωσε ποτέ, «Αυτός ο 

πίνακας τη γοήτευε και προσπαθούσε να χωρέσει μέσα σ’ αυτόν ό,τι δεν είχε 

ονειρευτεί τους τελευταίους μήνες. Εξακολουθούσε να μη βλέπει όνειρα στον ύπνο 

της κι εξακολουθούσε να μην μπορεί να φτιάξει ονειρικές ιστορίες ξύπνια και να 

μπορεί να παίρνει μέρος σ’ αυτές, όμως μπορούσε να ζωγραφίζει πια τα όνειρά της. 

Κι αυτό ήταν πάρα πολύ σπουδαίο.»124  Το πρώτο βήμα είχε γίνει. Μπορούσε να 

αποτυπώσει στον καμβά τα όνειρά της. Βέβαια δεν είχε πετύχει το στόχο της ακόμη.  

Στο τέλος του μυθιστορήματος η Ιωάννα ολοκληρώνει την περιπλάνηση. Το τέλος 

αυτού του ταξιδιού σηματοδοτεί το θάνατο της ηρωίδας.125 Όμως τα κατάφερε: 

«ξανάρχισε να βλέπει όνειρα».126  

3.δ Γυναίκα και μαγικό στοιχείο 
Αρκετά από τα μυθιστορήματα της Φακίνου παρουσιάζουν χαρακτηριστικά 

του μαγικού ρεαλισμού. Ο μαγικός ρεαλισμός έχει τις ρίζες του στη λατινική 

Αμερική. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και την δεκαετία του 1970  στην λατινική 

Αμερική η προσοχή του αναγνωστικού και ακαδημαϊκού κοινού αλλά και των 
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εκδοτών στρέφεται στο μαγικό ρεαλισμό. Ο Spindler χωρίζει τον μαγικό ρεαλισμό 

σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Τον μεταφυσικό μαγικό ρεαλισμό, ο οποίος 

παρουσιάζει μία ιδιαίτερη ατμόσφαιρα αλλά δεν έχει υπερφυσικά στοιχεία.  Τον 

ανθρωπολογικό μαγικό ρεαλισμό, στον οποίο συνυπάρχουν ο ρεαλισμός και η 

μαγεία. Τέλος, τον οντολογικό μαγικό ρεαλισμό, εδώ υπάρχει έντονα το 

υπερφυσικό στοιχείο, το οποίο δεν έρχεται αυτή τη φορά σε σύγκρουση με το 

πραγματικό αλλά έχει την ίδια θέση με αυτό στο κείμενο.127  

Μόνο από τον τίτλο γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για κάτι οξύμωρο. Η 

μαγεία δεν εντάσσεται στη σφαίρα του πραγματικού και ο ρεαλισμός αποκλείει το 

μαγικό. Στην ανθολογία του 1995 της Lois Parkinson Zamora και της Wendy B. Faris, 

ο μαγικός ρεαλισμός παρουσιάζεται πρώτη φορά σαν διεθνές φαινόμενο, 

συνδυάζοντας λογοτεχνίες τόσο διαφορετικών σημείων του πλανήτη, όπως της 

Ευρώπης, της Ασίας, της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, της Καραϊβικής, της 

Αυστραλίας και της Αφρικής.  Η Faris ισχυρίζεται ότι ίσως ο μαγικός ρεαλισμός 

αποτελεί την πιο σημαντική σύγχρονη τάση στη διεθνή μυθοπλασία. Δίνει μάλιστα 

στο έργο της τα πέντε χαρακτηριστικά του μαγικού ρεαλισμού. Την παρουσία του 

μαγικού στοιχείου, τις έντονες ρεαλιστικές περιγραφές, την προσπάθεια του 

αναγνώστη να ισορροπήσει ανάμεσα στις δύο εκφάνσεις των γεγονότων που 

ξετυλίγονται μπροστά του. Επίσης η αφήγηση κινείται σε διαφορετικά πεδία και 

τέλος ο χρόνος και η ταυτότητα διασαλεύονται. 128  

Ένα από τα μυθιστορήματα της Ευγενίας Φακίνου που διαθέτει και τα πέντε 

αυτά χαρακτηριστικά του μαγικού ρεαλισμού είναι Το έβδομο ρούχο. Στο  

συγκεκριμένο μυθιστόρημα το φανταστικό συνυπάρχει με τον ρεαλισμό. Η  

παρουσία της μαγείας είναι στενά συνδεδεμένη με τις ηρωίδες του κειμένου. Τη 

μάνα, μάλιστα, την χαρακτηρίζουν μάγισσα οι υπόλοιποι κάτοικοι του χωριού, «την 

τρέμανε τότε τη μάνα… Μάγισσα τη λέγανε στα κρυφά.»129  Όπως είδαμε στην 

προηγούμενη ενότητα, οι γυναίκες του συγκεκριμένου μυθιστορήματος βλέπουν 
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προφητικά όνειρα που τους προσδίδουν προφητικές ικανότητες. Εκτός από όνειρα 

οι γυναίκες έχουν την ικανότητα να βλέπουν και οράματα. Σύμφωνα με τον Φώτιο 

Δημητρακόπουλο, «Η αγάπη της Φακίνου για τις διορατικές γυναίκες, τις παλιές και 

περιορισμένες από την ανδροκρατούμενη κοινωνία, βάζει τις ηρωίδες της να 

βλέπουν όνειρα πολλά και κάνει τον ίσκιο τους πολύ ελαφρό, γιατί φορτώνουν τα 

βάρη τους στα όνειρα και γίνονται οραματίστριες.»130 

Τέτοιες γυναίκες είναι η μητέρα και η Ελένη. Η μητέρα, λίγο πριν την 

γνωριμία της με το Δήμο, είδε το όραμα του νεκρού συζύγου της του Ανδρόνικου:  

«Όμως τώρα ήμουνα σίγουρη ότι ήτονε μια μαρμάρινη κολόνα. Στη μέση 

του τρίστρατου. Πώς δεν την είχα προσέξει από πριν; Τετράγωνη ήτονε. Πλησίασα 

γιατί είχε ένα κεφάλι σκαλιστό απάνω. Κι απ’ τις τέσσερεις πλευρές ήτονε 

σκαλισμένο. Το γνώρισα καλά αυτό το κεφάλι κι ας ήτονε σκαλιστό στο μάρμαρο. Γι’ 

αυτό πλησίασα. Το ωραίο κεφάλι του Ανδρόνικου και… ήμαρτον, Παναγιά μου!... τ’ 

αντρικά του σημάδια – τ’ απόκρυφα – σκαλιστά στην κάθε πλευρά της κολόνας!...  

Τι ‘ναι τούτα πάλι, Ανδρόνικε;… Σήμερα δύο φορές μου φανερώθηκες… Μια 

στο ποτάμι, όπως σε ήξερα, να πλέεις μες στα αίματα… Και τώρα σκαλισμένο το 

κεφάλι σου τέσσερεις φορές σε μαρμάρινη κολόνα;… Και τ’ απόκρυφά σου;…Τι’ ναι 

τούτα;…Τι θες να μου μηνύσεις;… Γιατί, καρδιά μου, δε μιλάς;… Πες κάτι, δείξε 

μου… Δώσε μου ένα σημάδι… Ανδρόνικε… Ανδρόνικε… Με κοιτάς με τα σβησμένα 

μαρμαρένια μάτια σου και κάτι θέλεις να μου πεις… Τι;…»131 

Δεν είναι η πρώτη φορά που η μητέρα βλέπει μπροστά της τον νεκρό άνδρα 

της. Δεν νιώθει φόβο που εμφανίζεται μπροστά  της. Καταλαβαίνει ότι θέλει να την 

προειδοποιήσει για κάτι. Εκείνη τη στιγμή δεν είναι τυχαίο ότι θα συναντήσει 

πρώτη φορά το Δήμο, τον άνδρα που θα της φερθεί με τον πιο βίαιο τρόπο, θα 

αποκτήσει μαζί του παιδιά και στο τέλος εκείνος θα αποπειραθεί να βιάσει την 

κόρη τους και γι’ αυτό θα δολοφονηθεί από το γιό τους. Γι’ αυτά τα γεγονότα ήρθε 

να την προειδοποιήσει ο Ανδρόνικος.  
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Η μητέρα, εκτός του νεκρού Ανδρόνικου, έχει την ικανότητα να μιλάει και  με 

το Δέντρο, το οποίο την προειδοποιεί για το τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Το 

ότι ένα άψυχο δέντρο έχει φωνή και μπορεί να επικοινωνεί με τους ανθρώπους 

στερεί σε ρεαλιστικότητα το κείμενο. Αυτή η ιδιαίτερη επικοινωνία της μητέρας με 

το Δέντρο ξεκίνησε μετά τη συνάντησή της με την τυφλή γυναίκα:  

«Aυτό πιο πολύ την παραξένεψε και κοίταξε τα πόδια της ξένης. Ήθελε να 

δει τι σόι παπούτσια φόραγε και χτυπάγανε έτσι. Κι είδε τα μπακιρένια πέδιλα!... 

Πρώτη φορά έβλεπε η μάνα. Κι ούτε είχε ακούσει και κανένα να φοράει τέτοια. 

Γύρισε, λέει, τότε η μάνα να κοιτάξει τη γυναίκα στο πρόσωπο και πάγωσε. Τα μάτια 

της ήταν άδεια!... Άδειες τρύπες, μαύρες… Ώστε ήταν τυφλή και έσερνε τα σκυλιά 

που την οδηγούνε…»132 

Η τυφλή γυναίκα με τα μπακιρένια πέδιλα μας παραπέμπει στη θεά Εκάτη, η 

οποία συνδέεται με το μύθο της αρπαγής της Περσεφόνης. Αυτή βοήθησε τη θεά 

Δήμητρα να βρει την κόρη της. Είδαμε παραπάνω ότι ο τρόπος που χάθηκε η 

Περσεφόνη του μύθου είναι ίδιος με αυτόν της εξαφάνισης της κόρης της ηρωίδας 

του μυθιστορήματος. Η γυναίκα εμφανίζεται για να βοηθήσει τη μάνα. Μάλιστα 

μετά τη συνάντηση αυτή  θα αποκτήσει την ικανότητα επικοινωνίας με το Δέντρο. 

Εκτός από την απώλεια της κόρης, η θεά Δήμητρα συνδέεται με τη μητέρα και με 

άλλο τρόπο. Το σώμα της μητέρας είναι ζωγραφισμένο από τον Ανδρόνικο, τον 

πρώτο σύζυγό της. Απεικονίζονται σε αυτό λουλούδια και στάχια, το σύμβολο 

δηλαδή της θεάς Δήμητρας, που δηλώνει τη γονιμότητα.133 

 Την μαγική ικανότητα επικοινωνίας με το Δέντρο έχει κληροδοτήσει και 

στην κόρη της την Ελένη. «Κι έπειτα, απ’ όλα τα κορίτσια, τις αδερφές μου, μόνο 

εγώ μπόρεσα κι άκουσα τα φύλλα της βαλανιδιάς. Μόνο εμένα έπαιρνε μαζί της η 

μάνα στο Δέντρο. Σ’ εμένα έμαθε ό,τι ήξερε. Και τώρα που δεν μπορεί εκείνη, 

ΜΟΝΟ ΕΓΩ μένω για ν’ ακούω τα φύλλα του Δέντρου.»134 Το Δέντρο μιλάει μόνο σε 

γυναίκες, όχι όμως σε όλες, μόνο στις εκλεκτές. Απαιτείται μάλιστα μια 

προετοιμασία: η γυναίκα πρέπει να νηστέψει τρεις μέρες, να πλένεται με 
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τρεχούμενο νερό από το οποίο θα πίνει τρεις γουλιές και στη συνέχεια να ξαπλώνει 

κάτω από το Δέντρο με τα πόδια προς την ανατολή.135  

 Η Ελένη δέχεται να συνεχίσει την παράδοση της επικοινωνίας με το Δέντρο. 

Η μητέρα της από μικρή την προόριζε για αυτό, έτσι μεγαλώνοντας ανέλαβε τον 

προκαθορισμένο της ρόλο. Δεν την φόβιζαν και δεν την παραξένευαν οι ιδιαίτερες 

ικανότητες που είχε. Ήταν κάτι οικείο για αυτήν, αφού το γνώριζε ήδη από τη 

μητέρα της. Η Ελένη εξαιτίας των κρίσεων επιληψίας που παθαίνει χαρακτηρίζεται 

από το χωριό ως «σεληνιασμένη».136 Είναι κάτι που δεν μπορούν να καταλάβουν 

από πού προέρχεται, για αυτό το λόγο το τοποθετούν στη σφαίρα του 

υπερφυσικού, στιγματίζοντας με αυτόν τον τρόπο την Ελένη.  

Τα όνειρα, τα οράματα, οι υπερφυσικές  μαγικές ικανότητες, που προσδίδει 

η συγγραφέας στης ηρωίδες της, έχουν κεντρική θέση στο κείμενο. Πέρα από τις 

μαγικές περιγραφές όμως κυριαρχεί στο μυθιστόρημα και η ρεαλιστική απεικόνιση 

της καθημερινότητας των ηρώων. Οι ρεαλιστικές περιγραφές αποτελούν ένα από τα 

πέντε χαρακτηριστικά του μαγικού ρεαλισμού σύμφωνα με την Faris. Οι δυσκολίες 

που αντιμετωπίζει η Ρούλα στην Αθήνα περιγράφονται έντονα στις πρώτες σελίδες 

του βιβλίου,  

«Κι έχεις τώρα κι αυτό το μαλάκα να σου κάνει κολλητήρι. […] Στην αρχή που 

δεν ήξερα , κοπελίτσα πράμα, τους έλεγα δυνατά: “σας παρακαλώ, κύριε”.  Νααα, 

μούτρα για κυρίους… Φωνάζανε πιο δυνατά “ονειρεύεσαι, κοπέλα μου, με τέτοιο 

στριμωξίδι και χαράς την όμορφη” και τέτοια. Το ‘κοψα, λοιπόν, κι εγώ. Τους την 

αμολάω με τον αγκώνα, στα βουβά, και τους ξεραίνω, ενώ κοιτάω απ’ το παράθυρο 

ξέγνοιαστη. Κι η μέρα σήμερα μίλαγε από μόνη της. Πέμπτη. Το ξέρουμε το 

πρόγραμμα. Με το που θα μπούμε στο γραφείο (ο θεός να το κάνει γραφείο), ο 

λεγάμενος θα ‘χει αραδιασμένες τις καρέκλες γύρω απ’ το γραφείο του. Μια για την 

καθεμιά μας. Αυτός το περιοδικό το ‘χει απ’ την προηγούμενη. Κι έχει ξενυχτήσει 

για να σημειώσει με κόκκινο μαρκαδόρο τα λάθη μας. […] αλλά μας έχει μισή ώρα 

και μας ψέλνει. “Καπνίζετε συνεχώς. Κυρίως εσύ, Ρούλα, τουλάχιστον ένα μικρό 
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Καρέλια (τα μετράει η ψώρα!...) Καφεδάκια, σάντουιτς και τη νόρμα με το ζόρι τη 

βγάζετε.»137  

Η Ρούλα είναι μία γυναίκα που ζει μόνη μετά και το θάνατο της μητέρας της. 

Πρέπει να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις για να επιβιώσει. Ανέχεται τις 

ιδιοτροπίες του αφεντικού της γιατί έχει ανάγκη τα χρήματα που κερδίζει από αυτή 

τη δουλειά. Η ζωή της δεν είναι εύκολη, εκτός από τις δυσκολίες της δουλείας και το 

θάνατο της μητέρας της η Ρούλα ήρθε αντιμέτωπη και με μία ανεπιθύμητη 

εγκυμοσύνη. Οι σκηνές της έκτρωσης της Ρούλας και ο βιασμός της Δήμητρας από 

το Δήμο138 αποτελούν τις πιο ρεαλιστικές περιγραφές ολόκληρου του κειμένου. Η 

ίδια η Ρούλα περιγράφει την εμπειρία που έζησε κατά τη διάρκεια της έκτρωσης: 

«Ήρθε αυτός για τη νάρκωση κι ο γιατρός, ο φίλος του Σώτου. “Αλλού ξέρετε 

να τα κατεβάζετε”, μου κάνει ο γιατρός, “εδώ όμως ξέχασες να βγάλεις το βρακί 

σου!” Μάλιστα, το είχα ξεχάσει… Είχα ανέβει με την κιλότα… Εμένα, η έννοια μου 

ήταν μην τύχει κι αρχίσουν πριν κοιμηθώ… […] 

“Σας παρακαλώ, μην αρχίσετε αν δεν κοιμηθώ…” ψιθύρισα.[…] 

“Μην αρχίσετε πριν κοιμηθώ…” φώναξα. 

“Ήσυχα, μικρή”, κάνει ο άλλος που μου ‘ χει δέσει τα χέρια με λουριά στο 

τραπέζι. Μου σφίγγει το μπράτσο με ένα λάστιχο και μπήγει τη σύριγγα που 

κράταγε. Μέχρι να σβήσουν όλα απ’ τα μάτια μου, πρόλαβα να δω το γιατρό να μου 

βάζει ένα εργαλείο όλο κομπάκια στην άκρη… 

Ξύπνησα σ’ ένα κρεβάτι. Φρικτό ξύπνημα. Ήταν και μια άλλη κοπελίτσα στο 

διπλανό κρεβάτι. Τα πόδια και τα χέρια μου παγωμένα. Η άλλη δίπλα έκλαιγε στον 

ύπνο της με αναφιλητά. Κοιμήθηκα πάλι για λίγο και μετά ξύπνησα για τα καλα.»139 

Με ρεαλιστικό τρόπο περιγράφεται και η φυγή της Δήμητρας από την Μικρά 

Ασία το 1922: 
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«Τεσσάρων ήταν το ’22 η Περσεφόνη μας. Τη θυμάσαι, Ανδρόνικε; […] 

Πρώτα ακούσαμε τα ποδοβολητά κι ύστερα τα “γκιαούρ, γκιαούρ” και φώτισε η 

νύχτα απ’ τις δάδες που κρατάγανε οι Τσέτες. Σαν έπεσε το ωραίο σου κεφάλι στο 

νερό, κομμένο, πλημμύρισε η θάλασσα αίμα. Το παιδί σκλήριζε “μπαμπά μου, 

μπαμπά μου” κι εγώ ρίχτηκα στη θάλασσα. Γιατί;… Για να σε πάρω μαζί μου. Εσένα. 

Το ωραίο σου κεφάλι… Με τράβηξαν οι άλλοι με το ζόρι πάνω στη βάρκα.»140 

Η Φακίνου στο μυθιστόρημα της, μέσα από ρεαλιστικές περιγραφές, θέλει 

να τονίσει τις απάνθρωπες συνθήκες που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες που 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους κατά την διάρκεια της 

μικρασιατικής καταστροφής καθώς επίσης και τις δυσκολίες, με τις οποίες ήρθαν 

αντιμέτωποι, κατά την έλευσή τους στην Ελλάδα. Ο Ανδρόνικος είναι ένας από τους 

πολλούς που χάθηκαν πριν προλάβουν να φύγουν για να σωθούν από τους 

Τούρκους. Η Δήμητρα ήταν ένα από τα άτομα που δέχτηκε την εκμετάλλευση και 

την καχυποψία των ντόπιων, όταν έφτασε στην Ελλάδα.  

Τέλος, και τα άλλα τρία χαρακτηριστικά του μαγικού ρεαλισμού, που έχει 

εντοπίσει η Faris, τα συναντάμε στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα. Εξ αιτίας της 

εναλλαγής του μαγικού στοιχείου και των ρεαλιστικών περιγραφών ο αναγνώστης 

βρίσκεται συνεχώς ανάμεσα στο φανταστικό και το πραγματικό, χωρίς να μπορεί να 

καταλήξει σε κάποιο από τα δύο. Ο αφηγητής επίσης δεν είναι σταθερός. Το έβδομο 

ρούχο  αποτελείται από εσωτερικούς μονολόγους της Μάνας, της Ελένης, της 

Ρούλας και του Δέντρου. Στο Δέντρο ανήκει μόνο ο πρώτος και ο τελευταίος 

μονόλογος. Οι υπόλοιποι ανήκουν στις τρεις ηρωίδες. Οι μονόλογοι και τα πρόσωπα 

που τους εκφέρουν εναλλάσσονται συνεχώς χωρίς μία συγκεκριμένη σειρά. Το 

τελευταίο χαρακτηριστικό του μαγικού ρεαλισμού που συναντάμε είναι η 

διασάλευση του χρόνου. Λόγω της εξιστόρησης των γεγονότων μέσα από τους 

εσωτερικούς και αρκετές φορές μνημονικούς μονολόγους των παραπάνω γυναικών, 

τα περιστατικά δεν παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά. Το ίδιο επίσης γεγονός 

μπορεί να παρουσιάζεται από περισσότερες από μία ηρωίδες, από διαφορετική 

οπτική. Για παράδειγμα μετά τον θάνατο του Φώτου, η ιεροτελεστία με τα 

φλάμπουρα που ακολούθησε παρουσιάστηκε από την μάνα και την Ελένη σαν κάτι 
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αναμενόμενο, κάτι που είναι προκαθορισμένο να συμβεί μετά το χαμό των 

αρσενικών μελών της οικογένειας. Αντίθετα το συγκεκριμένο έθιμο ξαφνιάζει τη 

Ρούλα και της προκαλεί φόβο. Στο μυθιστόρημα παρουσιάζονται και οι δύο αυτές 

οπτικές.   

Το φανταστικό στοιχείο υπάρχει έντονα σε άλλα μυθιστορήματα της 

Ευγενίας Φακίνου. Ο όρος φανταστικό δηλώνει το εξωπραγματικό, αυτό που δεν 

μπορεί να συμβεί στην πραγματική ζωή. Το φανταστικό δεν διαχωρίζεται με την 

πραγματικότητα αλλά εντάσσεται σε αυτήν. Δεν μπορεί να υφίσταται χωρίς την 

πραγματικότητα. Η φαντασία συνδυάζεται  με την περιγραφή της πραγματικότητας.  

Το φανταστικό στα μυθιστορήματα της Φακίνου έχει πολλές εκφάνσεις, το όνειρο, 

με το οποίο ασχοληθήκαμε στην προηγούμενη ενότητα, το όραμα, τα φαντάσματα, 

το παραμύθι και το αλλόκοτο. Οι ηρωίδες της ακροβατούν στο μεταίχμιο 

πραγματικού και φανταστικού.141  

Η χαμένη κόρη του Έβδομου ρούχου, η Περσεφόνη, στο μεταγενέστερο 

μυθιστόρημα της Φακίνου Η μέθοδος της Ορλεάνης, βλέπουμε ότι έχει και αυτή 

κληρονομήσει τις ιδιαίτερες δυνάμεις της μητέρας της.142 Όπως η μητέρα της, έτσι 

και αυτή βλέπει το κεφάλι του νεκρού Ανδρόνικου στο ποτάμι. Η ίδια αφηγείται 

στην Αρέθα: 

 «Για τη γυναίκα με τα μπακιρένια πέδιλα και τα πολλά σκυλιά, αλλά και το 

κεφάλι του πατέρα της, που το είδε ξανά ένα σούρουπο να κυλάει ήσυχα ήσυχα σ’ 

ένα ποτάμι. Πως έτρεξε πίσω του φωνάζοντας “Μπαμπά μου, μπαμπά μου”, αλλά 

το κεφάλι χάθηκε μέσα στα νερά. Και τότε, είπε στην Αρέθα, είδε ένα τεράστιο 

Δέντρο. Μια μοναχική βελανιδιά. Θυμήθηκε τα λόγια της τυφλής και πήγε προς τα 

κει. […] Έβρεξε τα μαλλιά της, ήπιε κιόλας από το νερό, που είχε μια ωραία αλλά 

περίεργη γεύση, μια μυρωδιά σαν από λεβάντα, σαν από δάφνη. Κάθισε κάτω από 

το Δέντρο να συνέλθει λίγο και μετά να φύγει πάλι προς το νότο. […] Είναι αλήθεια 

ότι τα φύλλα ψιθύριζαν σαν να μιλούσαν μεταξύ τους, όμως η Περσεφόνη δεν 
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άκουγε καμμιά λέξη. Τα έβαλε με τον εαυτό της που πίστεψε μια παράξενη γυναίκα 

και τις χαζομάρες που της είχε πει.»143 

Η Περσεφόνη βλέπει το κεφάλι του νεκρού πατέρα της στα νερά του 

ποταμού. Ίσως αυτό αποτελεί μία εικόνα που προέρχεται από το υποσυνείδητό της. 

Ήταν παρούσα όταν οι Τούρκοι αποκεφάλισαν τον πατέρα της και είδε το κεφάλι 

του να πέφτει στη θάλασσα. Ο πατέρας της, όπως και στην περίπτωση της μητέρας 

της, ήρθε για να την καθοδηγήσει. Ακολουθώντας το κεφάλι του αγαπημένου της 

πατέρα βρήκε το Δέντρο. Είχε προηγηθεί και η συνάντησή της με την τυφλή γυναίκα 

με τα μπακιρένια πέδιλα. Πρόκειται για την θεά Εκάτη, την οποία συνάντησε και η 

μητέρα της. Αυτή η άγνωστη γυναίκα τής είχε μιλήσει για το Δέντρο και την 

επικοινωνία που θα είχε με αυτό. Η πρώτη απόπειρα δεν είχε το αποτέλεσμα που η 

Περσεφόνη θα περίμενε. Γι’ αυτό το λόγο αμφισβητεί τα λόγια της τυφλής 

γυναίκας. Η Περσεφόνη βρέθηκε στο ίδιο ακριβώς σημείο με τη μητέρα της στη ρίζα 

της βελανιδιάς, όχι όμως την ίδια στιγμή, έτσι οι δύο γυναίκες δεν κατάφεραν να 

ξανασυναντηθούν ποτέ. 

Η Περσεφόνη προσπάθησε να έχει επικοινωνία ξανά με το Δέντρο. Η 

βελανιδιά δεν ήταν η ίδια. Η Περσεφόνη αυτή τη φορά πήγε στο Δέντρο με την κόρη 

της την Θεοδώρα. Ούτε αυτή τη φορά πήρε το χρησμό που τόσο επιθυμούσε. Τα 

λόγια όμως που η Περσεφόνη είπε στην κόρη της ενώ βρίσκονταν στη βελανιδιά, 

λειτούργησαν ως χρησμός για την Αρέθα.144 «Φοβήθηκε το παιδί από τη σιωπή και 

τη σκούντησε στον ώμο. Άνοιξε τα μάτια της η Περσεφόνη και της είπε “Κάνε λίγο 

υπομονή και θα φύγουμε”. Κι αυτήν ακριβώς τη φράση επανέλαβε στην Αρέθα ως 

χρησμό του Δέντρου, “Κάνε υπομονή και θα φύγεις”».145 Η Αρέθα όντως λίγο 

αργότερα πήρε την απόφαση της φυγής από το σπίτι. Η Περσεφόνη παίρνει μαζί την 

κόρη της στο Δέντρο, όπως έκανε και η μητέρα της με την αδερφή της την Ελένη. Με 

αυτόν τον τρόπο η δύναμη της επικοινωνίας με το Δέντρο μπορεί να  

μεταλαμπαδευτεί και στην επόμενη γενιά. Αυτό που δεν κατάφερε να πετύχει η 

Ελένη, ίσως πραγματοποιηθεί από την Περσεφόνη.  
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Στην οικογένεια της Αρέθας υπάρχει μία γυναίκα επίσης με ιδιαίτερες 

μεταφυσικές δυνάμεις. Η αδελφή του πατέρα της, η Βασιλική, έχει προφητικό 

χάρισμα. Αυτό το χάρισμά της το αναγνωρίζουν και οι υπόλοιπες γυναίκες του 

σπιτιού:  

«Θα ήταν εντελώς αντιπαθής εάν δεν είχε το ξεχωριστό χάρισμα της 

μαντείας. Εξ ου και το παρατσούκλι Πυθία. Αισθανόταν πότε θ’ άλλαζε ο καιρός 

πριν το πάρουν είδηση τα χελιδόνια, οι κότες κι οι γάτες. Πότε θα ερχόταν ο 

μεγάλος αδελφός απ’ τα ταξίδια του πριν ακουστεί ο ήχος απ’ τα πέταλα του 

αλόγου του και γαβγίσουν προειδοποιητικά τα σκυλιά. Ξυπνούσε μέσα στη νύχτα 

και ήξερε ότι κάτι κακό προετοιμαζόταν κάπου, και πραγματικά την επόμενη 

μάθαιναν για κάποιον που πέθανε αιφνιδίως στον ύπνο του. φώναζε “Φωτιά!” πριν 

καν μυρίσει ο καπνός της πυρκαγιάς.»146 

 Γνώριζε από πριν τον επικείμενο θάνατο της μητέρας της. Τα τελευταία 

χρόνια της ζωής της μάλιστα με το βλέμμα μπορούσε να μετακινεί αντικείμενα. Σαν 

χαρακτήρας ήταν δύστροπη και απόλυτη, όμως τα αρνητικά αυτά χαρακτηριστικά 

της, παραβλέπονταν από την οικογένειά της εξαιτίας του χαρίσματός της.147 Με το 

να μη στέκονται στον δύσκολο χαρακτήρα της τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας 

ήταν σαν να της δείχνουν ένα ιδιαίτερο σεβασμό, ο οποίος προέρχεται από την 

ικανότητα της μαντείας που διέθετε. 

Η Αρέθα επίσης αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση γυναίκας.  Τέσσερεις 

φορές διάφορα γεγονότα θα της προκαλέσουν πολυήμερο ύπνο.  Σύμφωνα με την 

Βασιλική Οικονομοπούλου, «Οι πολυήμεροι ύπνοι της Αρέθας θυμίζουν τον μαγικό 

ύπνο των παραμυθιών μόνο που εδώ υπάρχει ρεαλιστική εξήγηση. Ο ύπνος είναι 

αντίδραση στο φόβο. Το μοτίβο του ύπνου, που διαρκεί από ημέρες έως χρόνια, 

αλλά και το θέμα της αφύπνισης είναι αραβικό, μογγολικό, ινδικό, βουδιστικό, 

ελληνικό, ρωμαϊκό, ταλμουδικό, ενώ το συναντάμε και στα γερμανικά παραμύθια. 

Η ηρωίδα, όπως το παραμυθικό αρχέτυπό της, η βασιλοπούλα στο παραμύθι Η 

                                                           
146

 Ό.π., σελ. 13.  
147

 Βασιλική Οικονομοπούλου, ό.π., σελ. 156 – 158. 



73 
 

Ωραία Κοιμωμένη, θα περιοριστεί στο χώρο του σπιτιού, ώστε να μην κινδυνεύει 

από τους εξωτερικούς κινδύνους.»148   

 Εξαιτίας αυτών των ύπνων η Αρέθα, που παραπέμπουν στους ύπνους των 

ηρωίδων των παραμυθιών, ζει έγκλειστη, και μετά το θάνατο των περισσότερων 

γυναικών του σπιτιού νιώθει μόνη. Αυτή τη μοναξιά της την αντιμετωπίζει με την 

εμφάνιση των οραμάτων – φαντασμάτων των νεκρών γυναικών της οικογένειάς της: 

«Οι νεκρές έκοβαν κι έραβαν με τη φωνή και τη γλώσσα της Αρέθας. Η Μοσχούλα 

έλεγε ότι πάντα υποψιαζόταν τον ξιδά, η γιαγιά Παρασκευούλα ότι η γριά 

Σταματίνα ήταν από νέα λαίμαργη και η γιαγιά Ιρίνα έκανε πικρόχολα σχόλια για τη 

Βασιλεία. Μόνο η μάνα της δεν πολυμιλούσε. Δεν ήξερε η Αρέθα τίποτα για το 

χαρακτήρα της ώστε να τον αποδώσει σωστά.»149  

 Η Αρέθα ζούσε κλεισμένη μόνη της σε ένα δωμάτιο.  Η θεία της η Μέλανη 

έσπαγε τη μονοτονία της μοναξιάς της και περνούσε λίγο χρόνο μαζί της. Δεν είχε 

επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, η μόνη της διέξοδος για να μην οδηγηθεί στην 

τρέλα, ήταν η συνομιλία της με τις νεκρές γυναίκες της οικογένειάς της, την γιαγιά, 

την προγιαγιά, την οικιακή βοηθό και τη μητέρα της. Είχε ζήσει με όλες για χρόνια 

εκτός από τη μητέρα της, η οποία πέθανε στη γέννα. Γνώριζε τον χαρακτήρα τους 

και το ποιά θα ήταν η γνώμη τους για το εκάστοτε θέμα. Μόνο η μητέρα της 

αποτελεί εξαίρεση. Έχει τόσο ανάγκη όμως τη μητέρα της στη δύσκολη κατάσταση 

που βιώνει, που την ξαναζωντανεύει ακόμα και αν δεν την γνώρισε ποτέ. Αν αυτή 

ζούσε, η ζωή όλης της οικογένειας θα ήταν εντελώς διαφορετική. Η  συνομιλία της 

Αρέθας με τις νεκρές γυναίκες της οικογένειάς της αποτελεί ένα ακόμα υπερφυσικό 

χάρισμα που της έχει αποδώσει η συγγραφέας. Όλες οι παραπάνω μαγικές 

ικανότητες των γυναικών του μυθιστορήματος στερούν σε αληθοφάνεια. Ο 

ρεαλισμός και το φανταστικό στοιχείο συνυπάρχουν και στο συγκεκριμένο 

μυθιστόρημα.   

Το όραμα της Αρέθας θα δει δύο φορές η ηρωίδα του μυθιστορήματος Για 

να δει τη θάλασσα.150 Πρόκειται για μια γυναίκα που λόγω μίας χειρουργικής 
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επέμβασης στο κεφάλι έχασε  όλες της τις αναμνήσεις, όλο της το παρελθόν. Έφυγε 

από το σπίτι της, εργάζεται και ζει σε μια ταβέρνα. Μαγειρεύει για τους πελάτες και 

μέσα από τις γεύσεις προσπαθεί να θυμηθεί το παρελθόν της. Τα οράματα την 

συντροφεύουν συχνά της ώρες που ξεκουράζεται στο δωμάτιο που της έχει 

παραχωρηθεί στην ταβέρνα. Τα οράματα στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα δεν έχουν 

κάποια λειτουργία, απλά δηλώνουν τον εύθραυστο ψυχικό κόσμο της ηρωίδας. Τα 

οράματα μπορεί να θεωρηθεί εύκολα από τον αναγνώστη ότι οφείλονται όπως και 

η απώλεια μνήμης στο χειρουργείο στο κεφάλι και όχι σε κάποια ξεχωριστή 

ικανότητα της ηρωίδας. Η ηρωίδα έχει μαγικές ικανότητες ή απλά όλα είναι απορία 

του προβλήματος υγείας της; Αυτό το ερώτημα μένει ως το τέλος μετέωρο για τον 

αναγνώστη.   

Άλλη μια γυναίκα που βλέπει οράματα είναι η Ιωάννα, η κεντρική ηρωίδα 

του μυθιστορήματος Η μεγάλη πράσινη. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της που είχε 

ως στόχο να ξαναρχίσει να ονειρεύεται, η Ιωάννα ήρθε αντιμέτωπη με μια οπτασία:  

«Μια οπτασία λευκοντυμένη την έβγαλε απ’ τους εφιάλτες της. […] Είχε 

ολόλευκα κυματιστά μαλλιά και πρόσωπο σκοτεινό, και τα μάτια του ήταν 

κατακόκκινα σαν πύρινες φλόγες. Φορούσε λευκό πουκάμισο που του έφτανε ως 

κάτω στα πόδια. […] Ένας μικρός κόκκινος λεκές στο μέρος της καρδιάς απλωνόταν 

τώρα γρήγορα, λες κι είχε ο άγνωστος μια πληγή που αιμορραγούσε. […] Το ρούχο, 

κατακόκκινο πια απ’ το αίμα, έπεσε από πάνω του ξαφνικά και σωριάστηκε σε 

στάχτες μπροστά του.»151  

Η Ιωάννα αρνείται να πιστέψει ότι αυτή η οπτασία ήταν πραγματική. Την 

επόμενη όμως μέρα θα βρει στάχτες στο σημείο που στεκόταν η λευκοντυμένη 

φιγούρα.  Η Ιωάννα ακροβατεί ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα. Είναι 

κουρασμένη σωματικά και ψυχικά. Περιπλανιέται μόνη χωρίς τροφή. Αυτό εξηγεί 

την εμφάνιση της οπτασίας.152 Γενικά ολόκληρο το μυθιστόρημα κινείται ανάμεσα 

στοn ρεαλισμό και το παραμύθι.153 Η ίδια η ηρωίδα αλλά και ο αναγνώστης συγχέει 
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συνεχώς τα όρια ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα. Δεν είναι 

ξεκάθαρο τι εκτυλίσσεται στη μυαλό της γυναίκας και τι πραγματικά βιώνει.  

Η Ιωάννα λίγο αργότερα «άκουσε πάλι τις φωνές να δίνουν ψιθυριστά 

ναυτικά παραγγέλματα αναχώρησης και τους μαλακούς ήχους που έκαναν οι 

κωπηλάτες καθώς έλαμναν.»154 Η σχέση της με τη θάλασσα είναι πολύ σημαντική. 

Στη θάλασσα στο τέλος θα χάσει τη ζωή της. Εκεί όμως θα ξαναρχίσει να βλέπει 

όνειρα και θα ολοκληρώσει το ταξίδι της. 

Συνεχίζοντας την περιπλάνησή της η Ιωάννα θα εγκατασταθεί για μερικούς 

μήνες σε ένα ερειπωμένο αρχοντικό, το οποίο θεωρείται στοιχειωμένο από τους 

κατοίκους της γύρω περιοχής. Αυτό κτίστηκε για μια γυναίκα, την Άννα, η οποία 

πέθανε σε αυτό μαζί με το νεογέννητο παιδί της στη γέννα. Οι γυναίκες που 

κατοίκησαν στη συνέχεια σε αυτό, έχασαν τη ζωή τους από διάφορες ασθένειες. Το 

αρχοντικό είχε κτιστεί πάνω σε έπαυλη αρχαίων χρόνων. Ένα από τα ευρήματα από 

εκείνη την εποχή, ήταν και το αγαλμάτινο κεφάλι της μέδουσας. Οι ιδιοκτήτες του 

σπιτιού το κράτησαν κλειδωμένο σε ένα ντουλάπι πιστεύοντας ότι θα τους φέρει 

τύχη, κάτι που όμως δε συνέβη. Η Ιωάννα βρήκε στο ντουλάπι το κεφάλι της 

μέδουσας, αυτό τη βοήθησε να αποκτήσει ξανά τη δυνατότητα της καλλιτεχνικής 

δημιουργίας και να ζωγραφίσει ξανά. Για τις αμερικανίδες φεμινίστριες μάλιστα η 

μέδουσα αποτελεί σύμβολο που δηλώνει την απελευθέρωση της γυναικείας 

δημιουργικότητας. 155    

Μετά την εξαφάνιση δύο νέων παιδιών του χωριού, οι κάτοικοι θα 

κατηγορήσουν την Ιωάννα. Θα της επιτεθούν και θα την απομακρύνουν από τον 

τόπο τους. Μάλιστα θα βάλουν φωτιά στο αρχοντικό. Τότε η γυναίκα «είδε ξαφνικά 

τρεις γυναικείες φιγούρες, ντυμένες με λευκές φορεσιές παλιάς εποχής, να 

βγαίνουν απ’ το καιόμενο αρχοντικό και, τρεχάτες, να χάνονται στο απέραντο 

δάσος.»156 Στο μυθιστόρημα δεν δηλώνεται πως και κάποιος άλλος από τους 

παρόντες είδε τις τρεις γυναικείες φιγούρες. Η Ιωάννα δεν έμαθε ποτέ την ιστορία 
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του αρχοντικού και πως αυτό θεωρείται στοιχειωμένο. Γι’ αυτό τον λόγο δεν έδωσε 

βάση, ούτε τρομοκρατήθηκε από την παρουσία των φαντασμάτων των γυναικών.157  

 Με φαντάσματα έρχονται αντιμέτωποι και οι ήρωες του μυθιστορήματος 

Εκατό δρόμοι και μία νύχτα. Η κεντρική ηρωίδα ξεκινάει ένα ταξίδι αναζήτησης 

φαντασμάτων. Αφορμή για αυτό στάθηκε η παρουσία μιας γυναικείας οπτασίας, 

«Βρισκόμουν ήδη τρεις μέρες στο σπίτι στη Βελίνα, όταν είδα για πρώτη φορά το 

φάντασμα. Χρησιμοποιώ τη συγκεκριμένη λέξη επειδή είναι πιο δόκιμη, πιο 

συνηθισμένη. Θα μπορούσα εξίσου σωστά να το ονομάσω όραμα, οπτασία, ή και 

αίσθηση ακόμα, και να είμαι ακριβής.»158 Η ηρωίδα δεν μπορεί να εξηγήσει την 

γυναικεία φιγούρα που βλέπει και που μοιάζει με τη Μπουμπουλίνα όπως 

απεικονιζόταν στο χαρτονόμισμα των πεντακοσίων δραχμών. Μάλιστα δεν 

εμφανίζεται μόνο μία φορά. Το αξιοθαύμαστο είναι ότι δεν νιώθει φόβο μπροστά 

στο αλλόκοτο αυτό θέαμα. Δείχνει ψύχραιμη. Θεωρεί ότι ίσως όλο αυτό ήταν 

αποτέλεσμα της μοναξιάς της. Η αρχή και το αντικείμενο της αναζήτησης αυτού του 

ταξιδιού είναι τα φαντάσματα. Τα φαντάσματα είναι κάτι μη ρεαλιστικό και μη 

υπαρκτό στην πραγματικότητα. Στην σκέψη όμως και μόνο στα φαντάσματα 

γεννάται ο φόβος και έτσι δημιουργείται λόγω του θέματος ένα σκηνικό θρίλερ στο 

συγκεκριμένο μυθιστόρημα. 

 Στη συνέχεια, όταν αφηγηθεί στους φίλους της την ιστορία της γυναικείας 

οπτασίας,  θα πληροφορηθεί την ιστορία του οδηγού φορτηγού. Σε μία από τις 

διαδρομές του περνώντας από την περιοχή Άγιος Πέτρος, η πόρτα του συνοδηγού 

του οχήματός του άνοιγε συνεχώς με ανεξήγητο τρόπο.159 Στο ταξίδι της θα μάθει 

από ανθρώπους που συναντά και άλλες τέτοιες ιστορίες φαντασμάτων με την 

μορφή εγκιβωτισμένων αφηγήσεων. Ο Κώστας θα τής πει την εμπειρία του στην 

περιοχή της Μαντίνειας. Κάθε φορά που πέρναγε από ένα συγκεκριμένο πλάτωμα 

της περιοχής, άκουγε πέταλα αλόγων να τον ακολουθούν, χωρίς να βλέπει όμως 

κανένα άλογο. Ο Κώστας αποδίδει τους ήχους των αλόγων στις μάχες που είχαν 

γίνει στο παρελθόν στην περιοχή.160 Λίγο αργότερα, από τον Κυριάκο θα μάθει για 

                                                           
157

 Βασιλική Οικονομοπούλου, ό.π., σελ. 336. 
158

 Ευγενία Φακίνου, Εκατό δρόμοι και μία νύχτα, ό.π., σελ.  8. 
159

 Ό.π., σελ. 17.  
160

 Ό.π., σελ. 54 – 56. 



77 
 

το φάντασμα του Αράπη με τις αλυσίδες που στοιχειώνει ένα αρχοντικό στην 

Ύδρα.161 

 Στη συνέχεια της περιπλάνησής της συναντάει τη Μαρίτσα, μια 

μικροκαμωμένη γριούλα, η οποία βλέπει στο όνειρό της ένα φάντασμα γυναίκας. 

«Εμένα μου μιλάει. Πότε λυπημένα, πότε θυμωμένα. Θέλει, λέει, να γίνει αληθινός 

γάμος. Και γιατί την ντύσανε νύφη αφού ξέρανε ότι δε θα γινότανε αληθινός 

γάμος;»162 Στη συνέχεια αποκαλύπτει στην ηρωίδα πως το φάντασμα εμφανίζεται 

και όταν αυτή είναι ξύπνια. Όποιος έχει ακούσει την ιστορία και την έχει 

αμφισβητήσει, έχει δεχτεί ραπίσματα με ένα μυστήριο τρόπο. Το φάντασμα που 

βλέπει η Μαρίτσα είναι μια γυναίκα που επιθυμεί έναν πραγματικό γάμο, με 

κάποιον που δεν ήταν φάντασμα.  

 Η ηρωίδα θα καταλάβει ότι πρόκειται για το φάντασμα της Πολυξένης, της 

πριγκίπισσα  της Τροίας, κόρης του Πρίαμου και της Εκάβης, που αναγκάστηκε να 

παντρευτεί των ίσκιο του Αχιλλέα, σύμφωνα με την μυθολογία.163 Αυτό θα την κάνει 

να ξαφνιαστεί ιδιαίτερα, καθώς η Μαρίτσα δεν γνωρίζει τον μύθο, όμως βλέπει το 

φάντασμα της Πολυξένης. Η Μαρίτσα θα σκεφτεί διάφορους τρόπους για να 

κατευνάσει το φάντασμα. Θα θελήσει ακόμα να γίνει ένας εικονικός γάμος, ο γάμος 

που τόσο επίμονα ζητούσε η γυναικεία φιγούρα στον ύπνου της.164  Το 

μυθιστόρημα κλείνει με ένα υστερόγραφο στο οποίο γίνεται αναφορά στα 

φαντάσματα, «είναι εκεί που βρίσκονταν πάντα. Σ’ εκατό δρόμους. Κι όποιος θέλει 

– και μπορεί – τα “βλέπει”, τ’ ακούει, τα αισθάνεται.»165 Τα φαντάσματα σύμφωνα 

με το απόσπασμα υπάρχουν παντού, αλλά δεν μπορούν όλοι να τα αντιληφθούν. 

Αυτή την ικανότητα την έχουν μόνο οι εκλεκτοί. Η ιστορίες φαντασμάτων που δεν 

υφίστανται στην πραγματικότητα, παρουσιάζονται σαν ρεαλιστικές στο 

συγκεκριμένο μυθιστόρημα με τρόπο που τα όρια ανάμεσα στο φανταστικό και το 

πραγματικό διασαλεύονται. Αυτό αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά του μαγικού 

ρεαλισμού, όπως έχει ορίσει η Faris.  
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 Τέλος, στο ρεύμα του μαγικού ρεαλισμού μπορούμε να εντάξουμε και 

μυθιστόρημα της Ευγενίας Φακίνου, Το τρένο των νεφών. Το φανταστικό 

συνδυάζεται με το πραγματικό. Ο πρωταγωνιστής ο Κανένας, αναζητώντας τις ρίζες 

και τον πατέρα του, θα επιβιβαστεί με ένα μικρό κορίτσι σε ένα τρένο φάντασμα. 

Τα χρόνια για τον ήρωα όσο βρίσκεται στο τρένο θα κυλούν γρήγορα. Για το κορίτσι 

όμως ο χρόνος θα κυλά ρεαλιστικά. Στο τέλος της διαδρομής ο Κανένας γίνεται 

πατέρας για τη μικρή Ρεβέκα. Γίνεται για το μικρό κορίτσι ο πατέρας που ο ίδιος 

αναζητούσε στην αρχή της διαδρομής του. Όπως στο έβδομο ρούχο έτσι και στο 

Τρένο των νεφών συναντάμε τα πέντε χαρακτηριστικά του μαγικού ρεαλισμού της 

Faris. Αυτά τα δύο είναι τα μοναδικά μυθιστορήματα της Φακίνου που 

συγκεντρώνουν και τα πέντε αυτά  χαρακτηριστικά.  

Στο Τρένο των νεφών εκτός του μαγικού στοιχείου που κυριαρχεί κυρίως εξ 

αιτίας της παρουσίας του τρένου φαντάσματος και όσων συμβαίνουν στον ήρωα 

κατά την διάρκεια του ταξιδιού του με αυτό, παράλληλα συναντάμε και αρκετές 

ρεαλιστικές περιγραφές όπως για παράδειγμα τη σκηνή της γέννας του Κανένα, 

«Ήτανε μια ξένη, ένα νεαρό κορίτσι, με μάτια διάπλατα απ’ τον τρόμο, το νερό να 

τρέχει ποτάμι απ’ τα μαλλιά της που μπερδεμένα σκεπάζανε το πρόσωπό της. Μ’ 

άρπαξε απ’ το χέρι, μ’ έσφιξε μ’ απελπισία και ψιθύρισε “Φοβάμαι. Γεννάω”».166 Οι 

φόβοι της γυναίκας επαληθεύτηκαν καθώς έχασε την ζωή της στην προσπάθειά της 

να φέρει το παιδί της στον κόσμο. Με ρεαλιστικό τρόπο παρουσιάζονται και οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ζητιάνοι που κατοικούν κοντά στον σταθμό του 

τρένου: 

«Ο συρφετός των ζητιάνων άλλαζε σύνθεση κάθε τόσο. Μερικοί έφευγαν γι’ 

άλλα μέρη, απελπισμένοι που δεν είχαν βρει δουλειά, άλλοι νέοι έρχονταν με την 

ελπίδα στα μάτια και στην καρδιά. Όμως υπήρχαν και κάποιοι που είχαν 

εγκατασταθεί μόνιμα στα παραπήγματα. Ήταν όσοι είχαν χάσει το κουράγιο τους , 

την προσδοκία για κάτι καλύτερο, και επιπλέον δεν είχαν τη σωματική δύναμη για 

άλλο ένα περπάτημα στην έρημο που απλωνόταν πέρα από το χωριό. Τουλάχιστον 

εδώ μοιράζονταν ό,τι έβγαινε από το χαμαλίκι, ήξεραν τους τόπους όπου έστηναν 
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παγίδες και έπιαναν αγριοκούνελα, και τις μεριές όπου έβγαζαν φαγώσιμες 

ρίζες.»167  

Τέλος, και τα άλλα τρία χαρακτηριστικά του μαγικού ρεαλισμού, που έχει 

εντοπίσει η Faris, τα συναντάμε στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα. Λόγω της 

συνύπαρξης του μαγικού στοιχείου και των ρεαλιστικών περιγραφών ο αναγνώστης 

κινείται συνεχώς ανάμεσα στα πεδία του φανταστικού και της πραγματικότητας. Ο 

αφηγητής επίσης αλλάζει σε κάθε κεφάλαιο. Μάλιστα η συγγραφέας στον τίτλο του 

κεφαλαίου τις περισσότερες φορές ενημερώνει τον αναγνώστη για το ποιός θα 

είναι ο αφηγητής. Ο χρόνος δεν κυλά ρεαλιστικά. Ο Κανένας μεγαλώνει αφύσικα 

από την μετάβαση του από το ένα βαγόνι στο άλλο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

του με το τρένο. Συναντάμε και την διασάλευσε της ταυτότητας. Ο κεντρικός ήρωας 

του μυθιστορήματος ονομάζεται Κανένας. Δεν ξέρει κάνεις ποιος πραγματικά είναι. 

Ούτε ο ίδιος δεν γνωρίζει την ταυτότητά του, γι’ αυτό το λόγο αναζητά τον πατέρα 

και τις ρίζες του.  

 Όνειρα, οπτασίες, οράματα, φαντάσματα, με όλα αυτά τα αλλόκοτα 

έρχονται σε επαφή οι γυναίκες στα μυθιστορήματα της Φακίνου. Ξεχωρίζουν, έχουν 

προφητικές ικανότητες. Μπορούν να αντιληφθούν γύρω τους ό,τι δεν μπορεί ο 

καθένας. Η Φακίνου εντάσσει στο έργο της το μαγικό στοιχείο ως μέρος της λαϊκής 

παράδοσης. Η λαϊκή παράδοση εξάλλου έχει κεντρική θέση στα μυθιστορήματά της.   

3.ε Αειφυγία 
 Η ηρωίδες των μυθιστορημάτων της Φακίνου, αντιδρώντας στις δυσκολίες 

και στις άσκημες καταστάσεις που βιώνουν, πολύ συχνά βρίσκουν διέξοδο στη 

φυγή. Η ίδια η συγγραφέας, μάλιστα, γράφει πως η αειφυγία είναι ένα από τα 

κύρια χαρακτηριστικά των ηρωίδων της. «Θα τελειώσω με τη λέξη «αειφυγία» 

(αγαπημένη λέξη του Καρκαβίτσα), που σημαίνει τη διά βίου εξορία, τη διαρκή 

φυγή. Όταν κάποιος δε βολεύεται μέσα στον ίδιο του τον τόπο, όταν κάτι τον 

σπρώχνει διαρκώς προς το άγνωστο. Όταν θέλει να ξεφύγει ακόμα κι απ’ τον ίδιο 
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του τον εαυτό. Η «αειφυγία» βρίσκεται αδρά αποτυπωμένη στο κύτταρο των 

περισσότερων ηρωίδων μου, αλλά νομίζω ότι έχω προσβληθεί και η ίδια.» 168   

 Αρκετές φορές συναντάμε νεαρές γυναίκες που επιθυμούν να ξεφύγουν από 

την κλειστή κοινωνία στην οποία ζουν, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής στην 

Αθήνα. Η μικρή Αστραδενή στο ομώνυμο μυθιστόρημα χαίρεται ιδιαίτερα με την 

απόφαση των γονιών της να φύγουν από τη Σύμη για να βελτιώσουν την οικονομική 

κατάσταση της οικογένειας. Μετά τον θάνατο του αδελφού της, η οικογένεια 

αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες. Στην Αθήνα, ο πατέρας της ελπίζει ότι θα βρει 

μια καλή εργασία που θα του αποδώσει κέρδος. Η μικρή Αστραδενή ανυπομονεί να 

κάνει μια νέα αρχή στη μεγάλη αυτή πόλη. Δεν μπορεί να καταλάβει γιατί δεν 

συμμερίζονται και οι υπόλοιποι τη χαρά της. 

 «Όλο νεύρα είναι και οι δυο τους. Γιατί; … Αφού πάμε στην Αθήνα… […] Οι 

γειτόνισσες έχουν ανάψει τα θυμιατά. Μας ξεπροβοδίζουν. Η Άννα κλαίει και μας 

σταυρώνει. “Στο καλό, στο καλό, καλή τύχη!” Τι μας χρειάζεται η τύχη; Αφού πάμε 

στην Αθήνα. Η κόρη της Άννας, η Σωτηρία, με κοιτάει με μισό μάτι. Με ζηλεύει, το 

νιώθω. Εγώ πάω στην Αθήνα, αυτή ούτε στη Ρόδο δεν έχει πάει. Και τι είναι η 

Ρόδος; Δυο ώρες με το βαπόρι. Βέβαια, ο αδερφός της είναι στον Καναδά. Της 

στέλνει κάτι περίεργα μακριά φουστάνια. Αηδίες. Και να ‘κανε και καμιά δουλεία 

της προκοπής ο αδελφός της. Πιάτα πλένει. Με τις ώρες. Αμ, εμένα ο πατέρας μου 

για να μην πλένει πιάτα πάει στην Αθήνα! Μάλιστα.»169  

Στα μάτια της η Αθήνα μοιάζει με  τη γη της επαγγελίας. Νιώθει τυχερή που 

θα γνωρίσει αυτό το  καινούργιο και πολλά υποσχόμενο μέρος. Δεν περιμένει με 

τίποτα τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει, με αποκορύφωμα το βιασμό. Πιστεύει 

μάλιστα ότι την ζηλεύουν  που της δίνεται η ευκαιρία να ταξιδέψει τόσο μακριά και 

να ζήσει σε ένα διαφορετικό μέρος από την κλειστή κοινωνία της Σύμης. Δεν 

καταλαβαίνει γιατί οι γονείς της δείχνουν νευριασμένοι και γιατί η γειτόνισσα 

στεναχωριέται. Οι προσδοκίες της ήταν μεγάλες, αλλά κατά τη διάρκεια της 

παραμονής της στην Αθήνα διαψεύστηκαν όλες. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο 
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βιασμός και η δύσκολες στιγμές που βίωσε η Αστραδενή στην Αθήνα αποτελούν το 

σχόλιο της Φακίνου για την εσωτερική μετανάστευση στην Ελλάδα. 

 Στο μυθιστόρημα Το έβδομο ρούχο η Ρίτσα με  τη βοήθεια της ξαδέρφης της, 

της Ρούλας, επιθυμεί να ξεφύγει από την επαρχία και να ζήσει στην Αθήνα. Θα 

ξέφευγε από τις προκαταλήψεις της κλειστής κοινωνίας αλλά και από το βάρος να 

συνεχίσει η ίδια την επικοινωνία με τη βελανιδιά. Η Ρούλα έδειξε προθυμία να 

προσφέρει τη βοήθειά της στην ξαδέρφη της. Συμφωνούσε με την απόφαση της 

Ρίτσας, πιστεύοντας ότι αυτή η αλλαγή θα ήταν θετική για τη ζωή της ξαδέρφης της.  

«Έχει δίκιο η Ρίτσα που θέλει να φύγει. Θα τη βολέψω προς ώρας στο σπίτι 

μου και βλέπουμε. Έχουμε και τα ίδια γούστα, πρέπει να περάσουμε καλά. Δηλαδή, 

καλά που υπάρχει κι η τηλεόραση και ξεστραβώνεται ο κόσμος στην επαρχεία. Διότι 

η Ρίτσα και τη Χριστιάννα ξέρει και την κυρία Θάτσερ κι όλα. Πως θα τα μάθαινε 

αυτά χωρίς τηλεόραση;… Μα στο εργοστάσιο, μα πωλήτρια, θα βολευτεί. Όχι, θα 

κάτσει εδώ να μουχλιάσει! Να βρει και κάναν άντρα να δουν τα σκέλια της χαρά. 

[…] Στους δικούς της, μόκο. Την τελευταία στιγμή θα τους το σφυρίξει.»170   

Η Ρούλα θέλει να έρθει η Ρίτσα στην Αθήνα. Έτσι θα έχει ένα μέλος της 

οικογένειάς της δίπλα της. Μετά το θάνατο της μητέρας της ζει μόνη της. Η παρέα 

ενός συγγενικού της προσώπου θα ήταν για αυτήν πολύ σημαντική. Με το να βρει 

δουλειά η Ρίτσα θα ανεξαρτητοποιηθεί από τους γονείς της, θα στηριχθεί στα δικά 

της πόδια. Έτσι θα μπορεί να αποφασίζει μόνη της για τον εαυτό της, κάτι που εδώ 

και πολλά χρόνια έχει πετύχει η Ρούλα. Η Ρούλα πιστεύει ότι η γυναίκες πρέπει να 

εργάζονται, να κερδίζουν μόνες τους τα χρήματα που χρειάζονται για να ζήσουν, 

ώστε να μην εξαρτώνται από κανέναν άντρα είτε συγγενή, είτε σύντροφο. Η Ρούλα 

θεωρεί ότι η Ρίτσα, με τη συμβολή της τηλεόρασης, ήρθε σε επαφή με το μοντέλο 

ζωής που ακολουθούν οι γυναίκες στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό  τελικά επέλεξε 

να ακολουθήσει και η Ρίτσα. Η νεαρή κοπέλα θέλει να εγκαταλείψει την επαρχεία 

και της λαϊκές παραδόσεις της, επιλέγοντας την αστικοποίηση.  

 Την κλειστή κοινωνία του νησιού της Σύμης αποφασίζει να εγκαταλείψει και 

η Μαρία, η ηρωίδα του μυθιστορήματος Έρως, θέρος, πόλεμος. Η Μαρία, όπως και 
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πολλοί άλλοι νέοι του νησιού, επιθυμούσανε να αποδράσουνε από αυτό και να 

κάνουνε ένα νέο ξεκίνημα σε κάποιο άλλο μέρος.  

«Πού πάνε τα καράβια; αναρωτιόταν η Μαρία. Τα έβλεπε ολόφωτα μέσα 

στη νύχτα, πιο φωτεινά κι απ’ το πιο δυνατό αστέρι, να κολυμπάνε στον ουρανό. […] 

Σαν να ταξίδευαν  πάνω από στεριές και θάλασσες κι ότι όπου να’ ταν θα 

σταματούσαν εδώ, μπροστά στις κάμαρες του Αγίου Κωνσταντίνου, και η Μαρία θα 

έκανε μια έτσι με το πόδι της και θα βρισκόταν μέσα. Που θα πήγαιναν τα καράβια; 

Στην πραγματικότητα δεν την ένοιαζε ο προορισμός, αρκεί να έφευγε από δω. Είχε 

προσβληθεί κι αυτή από την ίδια αρρώστια. Μια επιδημία φυγής είχε πλήξει τους 

περισσότερους νέους του νησιού. Αγόρια και κορίτσια, όλοι ήθελαν να φύγουν.»171  

Δεν ήθελε μόνο η Μαρία να φύγει, η ιταλική κατοχή και όσα αυτή επέφερε 

στο νησί ήταν ο κύριος λόγος που γεννούσε αυτήν την επιθυμία στους νέους, οι 

οποίοι ονειρεύονταν ένα μέρος χωρίς καταπίεση για να ζήσουν όπως επιθυμούσαν. 

Η Μαρία τα κατάφερε, εγκατέλειψε τη Σύμη, έχοντας ως προορισμό την 

Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Στο πλοίο, «προσπαθούσε να μη σκέφτεται τη μητέρα 

και τ’ αδέρφια της. Και τα λυπημένα μάτια του πατέρα της. Είχε διαγράψει τις 

γκρίνιες, τους καβγάδες και τον αψύ του χαρακτήρα. Της είχαν μείνει τα λυπημένα 

μάτια του καθώς προσπαθούσε να την πείσει να μη φύγει. Έφευγε. Επιτέλους. Αλλά 

δεν ένιωθε τόσο χαρούμενη όσο θα περίμενε. Ένας φόβος άρχισε ν’ απλώνεται 

μέσα της και να την κάνει να κάθεται μαζεμένη στη θέση της.»172  Τα είχε καταφέρει 

έφευγε όμως τα συναισθήματά της ήταν ανάμεικτα, από τη μια χαιρόταν για την 

ευκαιρία που της δινόταν, από την άλλη όμως στενοχωριόταν για τους γονείς και τα 

αδέρφια που άφηνε πίσω. Στην Αίγυπτο θα ζούσε με μια θεία της η οποία θα της 

εξασφάλιζε τη μόρφωση, που τόσο επιθυμούσε. Σύντομα ήρθε η πρώτη 

απογοήτευση καθώς η ηρωίδα συνειδητοποίησε πως η θεία την προόριζε για 

υπηρέτρια της ίδιας και της οικογένειάς της. Θα πάρει την απόφαση να φύγει από 

το σπίτι της θείας της και θα ζήσει τα επόμενα χρόνια με την Μαντάμ Αλουάρ, η 

οποία θα φροντίσει να γίνει η Μαρία νοσοκόμα. Επισκέπτεται μία φορά την 

οικογένειά της στη Σύμη, όμως σε λίγες μέρες θα θελήσει να επιστρέψει πίσω στην 
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Αίγυπτο. Η ζωή εκεί την έλκει περισσότερο. Τον πόλεμο τον βίωσε στην Αίγυπτο και 

είδε το πολύ σκληρό του πρόσωπο έντονα και μέσω της εργασίας της ως νοσοκόμα. 

Γνώρισε εκεί και την απώλεια, καθώς έχασε τον αρραβωνιαστικό της τον Πίτερ και 

πληροφορήθηκε για τον πνιγμό του αδερφού της. Δεν έζησε ξέγνοιαστα στην 

Αίγυπτο όπως προσδοκούσε πριν φτάσει εκεί, πέρασε δύσκολες καταστάσεις. Δεν 

εγκατέλειψε ποτέ τον αγώνα όμως, όλα έγιναν για αυτήν εμπειρίες, τις οποίες 

έφερε ως το τέλος της ζωής της. 

 Την επιθυμία εγκατάλειψης της ζωής στην επαρχία από νέους ανθρώπους 

και την εγκατάσταση σε μεγάλα αστικά κέντρα συναντάμε και στο μυθιστόρημα Η 

μεγάλη πράσινη. Ο Ασημάκης ονειρευόταν από καιρό τη φυγή. Ήταν ο μόνος 

άνθρωπος του χωριού που βρισκόταν κοντά στο αρχοντικό που έμεινε η Ιωάννα, ο 

οποίος ανάπτυξε θετικά συναισθήματα για αυτήν.  Η συναναστροφή του με την 

Ιωάννα ήταν καθοριστική για αυτόν, καθώς η γυναίκα τον ώθησε να πάρει την 

απόφαση να φύγει. Η Ιωάννα χάρηκε για αυτό. Αυτός ήθελε να ταξιδέψει και 

κάποτε να γυρίσει και να ζήσει μαζί της. Τα ταξίδια του με την παρουσία αυτής της 

γυναίκας απέκτησαν σκοπό. Ήδη σκεφτόταν την επιστροφή, πριν καν ξεκινήσει. Η 

Ελένη επίσης, η κόρη του παπά, εγκατέλειψε το σπίτι και την οικογένειά της. Από 

καιρό είχε αυτήν την επιθυμία, με την οποία οι γονείς της δεν ήταν σύμφωνοι. 

Έφυγε ξαφνικά χωρίς να τους ενημερώσει. Ο Ασημάκης και η Ελένη το «έσκασαν», 

χωρίς να είναι προκαθορισμένο, την ίδια χρονική περίοδο. Αυτό προκάλεσε τις 

υποψίες του χωριού. Πίστευαν ότι κάτι συνέβη, μάλιστα δεν δίστασαν να 

κατηγορήσουν την Ιωάννα ότι τους έβλαψε και να ξεσπάσουν πάνω της την οργή 

τους. Δεν σκέφτηκαν ότι η φυγή ήταν δική τους απόφαση. 

 Τη φυγή επιλέγει και η κεντρική ηρωίδα του μυθιστορήματος, η Ιωάννα. 

Είναι μία γυναίκα η οποία έχει βάλει στην άκρη τα όνειρά της, ύστερα από 

καθοδήγηση των άλλων. Η μητέρα της την παρότρυνε να εγκαταλείψει το όνειρό 

της, να γίνει ζωγράφος και να ασχοληθεί με ένα πιο επικερδές επάγγελμα, το οποίο 

θα της πρόσφερε οικονομική ασφάλεια. Μόνο τότε θα μπορούσε να είναι 

αυτόνομη. Τελικά έγινε αντιγραφέας βυζαντινών εικόνων. Ξαφνικά μία μέρα 

συνειδητοποίησε πως έχασε την ικανότητά της να ονειρεύεται είτε ξύπνια είτε ενώ 

κοιμάται. Τότε πήρε την απόφαση να ξεκινήσει μια περιπλάνηση που είχε ως στόχο 
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την αναζήτηση των χαμένων ονείρων της. Εγκαταλείπει χωρίς να το σκεφτεί 

καθόλου τον άντρα και το σπίτι της και ξεκινά μία διαδρομή αναζήτησης των 

χαμένων ονείρων της μακριά από συναναστροφές με ανθρώπους. Ζει μόνη της, οι 

φορές που έρχεται σε επαφή με άλλα άτομα είναι λιγοστές. Η Ιωάννα 

απομακρύνεται τόσο πολύ από τους ανθρώπους, ώστε αυτοί να την θεωρούν κάτι 

ξένο και απόκοσμο.173 Όταν αυτοί εξεγείρονται εναντίον της, αφού την κατηγορούν 

για την εξαφάνιση των δύο νέων από το χωριό τους, καίνε το εγκαταλελειμμένο 

αρχοντικό στο οποίο είχε βρει καταφύγιο. Μετά από αυτήν την πράξη η Ιωάννα 

φτάνει πιο κοντά στο αρχικό της στόχο. Διωγμένη από όλους θα αναζητήσει τη 

λύτρωση στο θάνατο και τότε θα εκπληρωθεί η στόχος της: θα ξαναρχίσει να βλέπει 

όνειρα. Όλο το μυθιστόρημα βασίζει την πλοκή του στη φυγή μιας γυναίκας, που το 

μόνο που προσπαθεί είναι να ζήσει, όπως επιθυμεί πραγματικά εγκαταλείποντας 

την ασφάλεια του συζύγου και του σπιτιού της. Το ίδιο τολμούν να κάνουν ο 

Ασημάκης και η Ελένη δραπετεύουν από το χωριό τους και την ασφάλεια του 

χωριού τους για να αναζητήσουν τα δικά τους όνειρα. Για την Ελένη και τον 

Ασημάκη δεν μαθαίνουμε αν τα κατάφεραν. Η Ιωάννα τόλμησε και παρά τις 

αντίξοες συνθήκες στο τέλος δικαιώθηκε. Αυτό είναι και το μήνυμα που μένει στο 

τέλος του μυθιστορήματος στον αναγνώστη. Οι ηρωίδες της Φακίνου επιλέγουν τη 

φυγή για να διεκδικήσουν τη ζωή που επιθυμούν. Η Ιωάννα τα κατάφερε, 

κατάκτησε το στόχο της. Η Αστραδενή του ομώνυμου μυθιστορήματος και η Μαρία 

από το Έρως, θέρος, πόλεμος προσπάθησαν αλλά οι προσδοκίες τους δεν 

επαληθεύτηκαν.  

 Επιπλέον, στη φυγή και την αναζήτηση της ομώνυμης ηρωίδας βασίζεται η 

πλοκή του μυθιστορήματος Η Μερόπη ήταν το πρόσχημα. Η Μερόπη φεύγει 

ξαφνικά, αφού παραλαμβάνει μία επιστολή που την καλούσε να παραβρεθεί στην 

εκταφή της νεκρής μητέρας της στη Θεσσαλία. Μόνο που η μητέρας της ήταν 

θαμμένη, σύμφωνα με επιθυμία της, στο νησί καταγωγής της. Η Μερόπη θέλησε 

από περιέργεια να ερευνήσει το περιεχόμενο της επιστολής. Η αδερφή της, η 

Αλεξάνδρα, την αναζητά και τότε μαθαίνει από τοn δάσκαλο Αριστείδη 
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Πολυμενόπουλο ότι έχει ξεκινήσει ένα ταξίδι για να μεταφέρει τα οστά της 

Περιστέρας, της νεκρής συζύγου του, σε ένα σημείο που ο ίδιος της είχε υποδείξει. 

Ο δάσκαλος είχε, μετά το χαμό της γυναίκας του, χάσει τα λογικά του. Είχε ταυτίσει 

την γυναίκα του την Περιστέρα με την Περιστέρα του δημοτικού τραγουδιού, την 

οποία μαζί με τις δύο της κόρες είχε κλέψει ο πασάς της Λάρισας την περίοδο της 

τουρκοκρατίας.174 Τη Μερόπη μπορεί να συγκίνησε αυτή η ιστορία του δασκάλου 

καθώς και η αγάπη που έτρεφε για τη νεκρή Περιστέρα του και για αυτό το λόγο 

ίσως θέλησε να τη βοηθήσει. Η Αλεξάνδρα ακολουθεί την ίδια διαδρομή με την 

αδελφή της, προσπαθώντας να την βρει. Κάθε φορά που πλησιάζει, απομακρύνεται 

ξανά. Τελικά οι δύο αδερφές δεν βρέθηκαν ποτέ. Δεν είχε και καμία σημασία η 

συνάντησή τους, εξάλλου σύμφωνα με τον τίτλο η Μερόπη ήταν απλά το πρόσχημα 

για να γραφτεί αυτό το μυθιστόρημα.  

 Στο μυθιστόρημα Εκατό δρόμοι και μία νύχτα η ηρωίδα ξεκινά και αυτή μια 

περιπλάνηση. Κινείται στην περιοχή της  ορεινής Κορινθίας. Αυτό που θέλει να 

μάθει είναι ιστορίες φαντασμάτων, που έχουν τις ρίζες τους στα περασμένα χρόνια. 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαδρομή και κάποιος προορισμός, όπως σε άλλα 

μυθιστορήματα της Φακίνου.175 Στη διαδρομή της έμαθε πολλές ιστορίες 

ανθρώπων που είχαν ζήσει εμπειρίες με φαντάσματα. Από το ταξίδι της αποκόμισε 

τελικά όλα όσα προσδοκούσε πριν ξεκινήσει, «Ένιωσα ευγνωμοσύνη και γι’ αυτούς 

που είδαν τις φωτιές κι εθαύμασαν. Και για όσους άκουσαν για τις φωτιές κι 

απόρησαν. Και για κείνους που διάβασαν για τις φωτιές κι επείσθησαν. Ήταν όλοι 

τους συμμέτοχοι κι ας μην το ήξεραν.»176  Το ταξίδι αυτό πραγματοποιείται εξαιτίας 

της επιθυμία φυγής της γυναίκας από τον ίδιο της τον εαυτό. Αυτός ήταν στην 

πραγματικότητα ο σκοπός αυτού του οδοιπορικού. «Διότι τι άλλο από αειφυγία, και 

μάλιστα απ’ τον ίδιο τον εαυτό μου, ήταν αυτό το ταξίδι; Φαντάσματα και αρχαία 

περάσματα και παρατηρητήρια… Αλλά στο βάθος η διαρκείς, η ισόβια εξορία.»177 Η 

αναζήτηση ιστοριών με φαντάσματα ήταν απλά η αφορμή της αρχής της 

περιπλάνησης. Η αιτία ήταν η ίδια η φυγή. Η ηρωίδα επιθυμούσε να ξεφύγει από τα 
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πάντα ακόμα και από τον ίδιο της τον εαυτό. Θέλει να φύγει από την 

πραγματικότητα και μέσα από τις ιστορίες φαντασμάτων να εισχωρήσει σε ένα 

φανταστικό κόσμο. Γι’ αυτό το λόγο αυτό το ταξίδι είχε τόσο καθοριστική σημασία 

για την γυναίκα αυτή.  

 Άλλη μία γυναίκα που εγκαταλείπει το σπίτι της είναι και η ηρωίδα του 

μυθιστορήματος Για να δει τη θάλασσα. Μετά από μια χειρουργική επέμβαση στο 

κεφάλι φεύγει από το σπίτι της. Βρίσκει στέγη και εργασία σε μια ταβέρνα. 

Μαγειρεύοντας για τους πελάτες, μέσα από την αίσθηση της γεύσης προσπαθεί να 

βρει τις χαμένες αναμνήσεις της. Η απόφαση να φύγει πάρθηκε ξαφνικά και αυτή 

τη φορά. Δεν ήταν κάτι προμελετημένο αλλά μία παρόρμηση της στιγμής. Η γυναίκα 

αυτή δεν είχε μνήμες, τίποτα δεν την έδενε με το σπίτι, τους συγγενείς και τον 

άνδρα της. Δεν είχε παρελθόν μαζί τους. Αυτό έκανε την απόφαση της πιο εύκολη. 

Τίποτα δεν την συνέδεε με τα πρόσωπα που άφησε πίσω της ή τουλάχιστον δεν 

θυμόταν τι τη συνδέει μαζί τους. Η ηρωίδα επιλέγει εύκολα τη φυγή αφού δεν 

θυμάται τίποτα από το παρελθόν της ενώ ταυτόχρονα μέσα από τη φυγή 

προσπαθεί να ανακτήσει τις χαμένες της αναμνήσεις.  

 Στο  μυθιστόρημα Πλανόδιοι θεριστές η έγκυος Ελένη εγκαταλείπει επίσης 

τα πάντα και αποφασίζει να ακολουθήσει μια περιπλανώμενη ομάδα νέων που 

ασχολείται με εποχιακές γεωργικές εργασίες. Δεν την κρατάει τίποτα για να μείνει. 

Ο πατέρας του παιδιού δεν γνωρίζει την ύπαρξή του.  Μόνη της έχει αποφασίσει να 

τα καταφέρει, στηριζόμενη στις δικές της δυνάμεις. Η περιπλάνησή της αυτή 

αποτελεί τη δική της αειφυγία: 

 «διότι τι άλλο από αειφυγία, και μάλιστα από τον ίδιο τον εαυτό της, ήταν 

όλη αυτή η περιπλάνηση; Από τι; Από αυτό που φτάνει, που ικανοποιεί τόσα 

εκατομμύρια ανθρώπους. Μια φυσιολογική ζωή. 

”Να ξέρεις”, της είπε, λες και συνέχιζε τις σκέψεις της, “ότι η περιπλάνηση δεν είναι 

μόνο εξωτερική, εννοώ εις τον χώρο. Μπορεί κάλλιστα να είναι εσωτερική”. 
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“Δεν ανήκω πουθενά”, ψιθύρισε η Ελένη, εκφράζοντας με τρεις λέξεις όλη την 

απελπισία της.»178  

 Θέλει να ξεφεύγει από τον ίδιο της τον εαυτό και τις επιθυμίες της. Φοβάται 

τη φυσιολογική ζωή που αναζητούν οι περισσότεροι άνθρωποι, γι’ αυτό το λόγο την 

αποφεύγει. Επιλέγει να ακολουθήσει τους πλανόδιους θεριστές για να ζήσει 

αλλιώτικα, μακριά από  φόβους και τις ανησυχίες. Φοβάται να αφήσει τον εαυτό 

της να ανήκει κάπου. Επιλέγει να μην ανήκει πουθενά. Αυτό όμως στο τέλος του 

μυθιστορήματος αλλάζει.179 Η περιπλάνηση της δεν είναι μόνο εξωτερική αλλά 

αποτελεί μια εσωτερική διεργασία, που τελικά θα οδηγήσει στην ένταξή της σε μια 

ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αποτελούν ένα είδος 

οικογένειας.   

 Και στο μυθιστόρημα Οδυσσέας και Μπλουζ βλέπουμε τους ήρωες να 

επιδιώκουν την φυγή από τον ίδιο τους τον εαυτό. Η ομώνυμη ηρωίδα είναι μια 

μοναχική γυναίκα. Η συνάντησή της με τον Οδυσσέα είναι καταλυτική για την 

εξέλιξη της ζωής της. Ο Οδυσσέας είναι ένα γοητευτικός συγγραφέας, που έχει 

επιλέξει ως τρόπο ζωής την απομόνωση από τους άλλους ανθρώπους γύρω του. 

Έχει χάσει την ικανότητα του να συγγράφει και αυτό έχει επιβαρύνει πολύ την 

ψυχολογία του. Δεν αντέχει τη ζωή που έχει και επιθυμεί να δώσει τέλος σε αυτή. 

Για να το καταφέρει αυτό ζητά τη βοήθεια της Μπλουζ. Θέλει, αν αυτός δειλιάσει 

την τελευταία στιγμή, η Μπλουζ να τραβήξει το σκαμνί από τα πόδια του και να τον 

λυτρώσει.180 Επιθυμεί τον θάνατό του, αλλά ταυτόχρονα φοβάται. Γενικά στο 

μυθιστόρημα ο φόβος είναι κυρίαρχο μοτίβο. Συναντάμε το φόβο της μοναξιάς, των 

γηρατειών, του έρωτα και του θανάτου.181   

 Η Μπλουζ δέχεται να τον βοηθήσει, όχι όμως όπως αυτός της ζήτησε. Θέλει 

να τον πείσει να επιλέξει τη ζωή και όχι τον θάνατο. Όταν τον κατηγορούν άδικα οι 

κάτοικοι του χωριού όπου μένει, ότι ευθύνεται για το θάνατο μιας ντόπιας κοπέλας, 
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η Μπλουζ στάθηκε στο πλευρό του. Μαζί πήραν την απόφαση της φυγής. 

Απέδρασαν από όλους και από όλα: 

 «την κοίταξε τρυφερά στο πρόσωπο και είδε τον ήλιο να βγαίνει, πριν 

ανατείλει στη φύση. Θα ήθελε να της πει ότι είχαν καταφέρει να δραπετεύσουν, 

όπως ο Κανένας από το προτελευταίο βαγόνι. Ότι είχε ακολουθήσει τη συμβουλή 

της και είχε απελευθερώσει τον ήρωά του από την προκαθορισμένη πορεία του και 

ότι η ζωή ήταν πια μπροστά του. Όπως και η δική τους ζωή ήταν μπροστά, με ό,τι 

καλό ή κακό τους επεφύλασσε. Και πως μαζί θα πορεύονταν.»182 

 Ο Οδυσσέας ελευθερώνεται όπως και ο ήρωάς του. Επιλέγει με τη Μπλουζ 

να δραπετεύσει από όλα, εγκαταλείποντας με αυτόν τον τρόπο την ιδέα της φυγής 

με τον θάνατο. Η Μπλουζ συνέβαλε ουσιαστικά στο να αλλάξει ο τρόπος της φυγής 

που τόσο πολύ είχε ανάγκη ο Οδυσσέας. Μαζί δραπετεύοντας νίκησαν όλους τους 

φόβους του, και τώρα ελεύθεροι μπορούν να έχουν την ζωή που οι ίδιοι θα 

καθορίσουν. 

 Στο επόμενο μυθιστόρημα της Φακίνου Το τρένο των νεφών, το μοτίβο της 

αειφυγίας είναι κυρίαρχο. Ο κεντρικός ήρωας, ο Κανένας, ξεκινά ένα ταξίδι, με την 

συντροφιά ενός μικρού κοριτσιού, της Ρεβέκα. Στόχος του ήταν να βρει τον πατέρα 

του, τον οποίο δεν είχε γνωρίσει ποτέ. Στην πραγματικότητα, αυτό που αναζητούσε 

ήταν η ταυτότητά του.183  Διαλέγει τη φυγή για να βρει τις ρίζες του. Επιβιβάζεται με 

τη Ρεβέκκα σε ένα τρένο φάντασμα και ξεκινά το ταξίδι. Όταν τα δύο παιδιά 

αλλάζουν βαγόνι ο Κανένας μεγαλώνει απότομα. Ο χρόνος δεν κυλά φυσιολογικά 

για αυτόν. Για τη Ρεβέκα ο χρόνος δεν μετατοπίζεται απότομα, δεν μεγαλώνει 

απόκοσμα. Η έντονη μεταβολή της ηλικίας του Κανένα, σύμφωνα με την Ευγενία 

Φακίνου, «συμβολίζει τον καθένα, το πώς αντιμετωπίζει κανείς τη ζωή του, τη ζωή 

που βλέπει να περνά ερήµην του. ∆εν µπορούµε να καθορίσουµε πολλά πράγµατα 

στη ζωή µας – κι ας πιστεύουμε ότι τα καθορίζουµε.»184 Στο τέλος του 
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 Ευγενία Φακίνου, Οδυσσέας και Μπλουζ, ό.π., σελ. 238. 
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 Δήμητρα Ρουμπούλα, «Οδύσσεια με φόντο τη Λατινική Αμερική», Έθνος,  5.12.2011, στο 
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μυθιστορήματος ο ενήλικος πια ήρωας δεν καταφέρνει να βρει τον πατέρα του. 

Όμως γίνεται ο ίδιος πατέρας του μικρού κοριτσιού με το οποίο ξεκίνησαν μαζί το 

ταξίδι τους.185   

Επίσης, Η μέθοδος της Ορλεάνης και η Τυφλόμυγα  αποτελούν δύο 

μυθιστορήματα όπου η φυγή των γυναικών έχει καθοριστικό ρόλο στην πλοκή. Στη 

μέθοδο της Ορλεάνης η Αρέθα είναι ένα κορίτσι που σε στιγμές έντονου φόβου 

πέφτει σε ένα βαθύ πολυήμερο ύπνο. Τέσσερεις φορές βρέθηκε σε λήθαργο. Την 

πρώτη φορά, όταν παραλίγο να πνιγεί στη θάλασσα, την δεύτερη όταν λίγο έλειψε 

να την χτυπήσει μια πέτρα, την τρίτη φορά όταν αποπειράθηκε να την τσιμπήσει ο 

κόκορας που είχαν στην αυλή και την τέταρτη φορά όταν τρυπήθηκε από τη βελόνα 

καθώς κεντούσε. Το αίμα που έτρεξε ήταν ελάχιστο αλλά το κορίτσι το κυρίεψε ο 

τρόμος στη σκέψη ότι μπορεί να χάσει όλο της το αίμα. Ο τελευταίος αυτός ύπνος 

μάλιστα κράτησε είκοσι μέρες. Ο κάθε ύπνος της διαρκούσε πάντα περισσότερο 

από τον προηγούμενο. Αυτοί οι λήθαργοι αποτελούν ένα είδος φυγής του νεαρού 

κοριτσιού. Ένας τρόπος να ξεφεύγει από τη δύσκολη κατάσταση την οποία βίωνε. 

Αυτός ο τρόπος διαφυγής της όμως ήταν η αιτία να χάσει την ελευθερία της. 

Για να την προστατέψουν οι γυναίκες του σπιτιού στην αρχή την περιόρισαν στον 

εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού, στη συνέχεια μόνο στο εσωτερικό του 

και τέλος σε ένα μόνο δωμάτιο μόνη της, απομονωμένη από  όλους. Μόνο οι θείες 

της την επισκέπτονταν. Η Αρέθα ονειρευόταν τη φυγή και την παύση του 

εγκλεισμού της: «Ήθελε και δεν ήθελε να βγει έξω. Πολλές φορές είχε μπει στον 

πειρασμό ν’ ανοίξει την πόρτα και να φύγει. […] Μερικές φορές, όταν είχε 

μεσολαβήσει μια έντονη συζήτηση ή ένα μικρομάλωμα από τις θείες, η Αρέθα 

ονειρευόταν μεγαλύτερη φυγή. Ότι εξαφανιζόταν απ’ όλους. Ούτε καν τον Αντρέα 

δεν ήθελε για συντροφιά.»186  Η προγιαγιά της, η γιαγιά της και η οικιακή τους 

βοηθός, η Μοσχούλα, την ενθάρρυναν να ανοίξει την πόρτα και να φύγει. Η ίδια 

ήθελε να το σκάσει από τη φυλακή της, αλλά την τελευταία στιγμή ο φόβος 

ματαίωνε την απόδρασή της.  
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Ο έρωτάς της για τον Ανδρέα και ο θάνατος της θείας της Βασιλείας την 

ώθησαν στο να κάνει πράξη αυτό που τόσα χρόνια επιθυμούσε: να διεκδικήσει την 

ελευθερία της. «Είδε ένα δάκρυ να κυλάει από τα μάτια της θείας της κι 

απόρησε.»187 Αυτό το δάκρυ καθώς και τα σχόλια που έκαναν οι γειτόνισσες και 

χαρακτήριζαν την νεκρή Βασιλεία «κακομοίρα»188 οδήγησαν το χέρι της Αρέθας να 

ανοίξει την πόρτα και να βγει έξω. Ήθελε να συναντήσει τον Ανδρέα και να ζήσουν 

μαζί τώρα πιο πολύ από ποτέ.   Είχε το φιλί που της είχε δώσει ο Ανδρέας στο 

μυαλό της και θέλησε να διεκδικήσει και άλλα. Παρατηρεί η Β. Οικονομοπούλου: 

«Η εμπειρία της Αρέθας μοιάζει με το μοντέλο της γυναικείας ωρίμανσης έτσι όπως 

παρουσιάζεται στα μαγικά παραμύθια, όπου απεικονίζονται συγκαταβατικές 

γυναικείες μορφές, οι οποίες ανατρέφονται με οικογενειακές ηθικές αξίες 

ονειροπολώντας και προσμένοντας τον πρίγκιπα που θα τις σώσει και θα τις 

οδηγήσει με μαγικό τρόπο στο γάμο.»189  

 Μετά από πολλά χρόνια εγκλεισμού η Αρέθα έφυγε για πάντα από αυτό το 

σπίτι, όπου έζησε εγκλωβισμένη. Πήρε την απόφαση να τολμήσει να ζήσει 

ελεύθερα με τον Αντρέα, χωρίς να την ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων: «Γλύτωνε 

από την κατάρα του φόβου της. Λίγα βήματα ακόμα κι όλα θα ήταν καινούργια. […] 

Ο Αντρέας είδε το λευκό νυχτικό που έλαμπε στην αποβάθρα και φώτιζε τη νύχτα 

και δεν πίστευέ στα μάτια του. […] Της άπλωσε τα χέρια καλώντας την. Δρασκέλισε 

αυτή με δύο θαρρετά και σίγουρα βήματα την απόσταση που τους χώριζε και 

ρίχτηκε στην αγκαλιά του. Το μόνο που του είπε ήταν “Τόσα χρόνια, τόσα 

χρόνια…”».190 Η Αρέθα είχε καταφέρει πια να νικήσει όλους τους φόβους της. 

Φεύγει από το σπίτι που τόσα χρόνια την κρατούσαν φυλακισμένη, αλλά 

ταυτόχρονα ξεφεύγει από τους φόβους και την παλιά στάση της απέναντι στη ζωή. 

Η φυγή της σηματοδοτεί μία καινούργια αρχή και μία ζωή τελείως διαφορετική από 

αυτή που ζούσε έως τώρα. Η φυγή αποτελεί την απόφασή της να αλλάξει την 

κοσμοθεωρία της.    
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Στην Τυφλόμυγα η Αντρέα από μικρή ηλικία συνήθιζε να φεύγει κρυφά από 

το σπίτι της. Εξάλλου ήταν ένας άνθρωπος που ονειρευόταν πάντα τη φυγή, 

«Νιώθω να θέλω να φεύγω διαρκώς. Να μην μπορώ να σταθώ σ’ έναν τόπο θέλω να 

μπω σ’ όλα τα πλοία που φεύγουν χωρίς εμένα.».191 Σε μεγαλύτερη ηλικία, και ενώ 

είχε πια παντρευτεί τον Σίμο, δεν την κυρίευε η επιθυμία της φυγής, όπως όταν 

ήταν παιδί. Παιδί πάντα το έσκαγε γιατί δεν άντεχε τους κανόνες και τα όρια που τις 

επέβαλλαν οι μεγαλύτεροι. Αυτό τώρα που μεγάλωσε είχε σταματήσει. Ενώ ήταν 

παντρεμένη με τον Σίμο, εξαφανίστηκε από το σπίτι, όταν αυτός σύναψε ερωτική 

σχέση με μια άλλη γυναίκα. Δεν άντεξε την προδοσία και αποφάσισε να φύγει 

μακριά.192  Βρήκε καταφύγιο στη Μακρυνίτσα. Εκεί όμως την εντόπισε ο Σίμος και 

αφού την παρακάλεσε να τον συγχωρέσει, γύρισαν μαζί στο σπίτι. 

Μία ακόμα προδοσία του Σίμου την ωθεί να τον εγκαταλείψει και να αρχίσει 

να περιπλανάται μόνη της χωρίς κάποιο προορισμό. Δεν άντεξε που τον είδε με τα 

μάτια της με μία άλλη γυναίκα, την Ελένη, στην παραλία. 193 Πάλι όμως γύρισε στο 

σπίτι πίσω στον Σίμο και την καθημερινότητά της. Για άλλη μία φορά τον 

συγχώρησε. Σε αυτό το μυθιστόρημα βλέπουμε ότι ο Σίμος διακόπτει τη φυγή της 

Αντρέας· αντίθετα στη Μέθοδο της Ορλεάνης ο Αντρέας παρακίνησε την Αρέθα να 

τολμήσει τη δική της φυγή. Η Αρέθα τα κατάφερε και έφυγε χωρίς να γυρίσει ποτέ 

πίσω, η Αντρέα όμως πάντα επιστρέφει πίσω στο σπίτι, στη δική της φυλακή. Δεν 

μπορεί να ξεφύγει από τον Σίμο. Όσες φορές και να το προσπάθησε δεν τα 

κατάφερε. Η Αρέθα που παρουσιάζεται αδύναμη, θα αποδειχτεί τελικά η τολμηρή, 

ενώ αντίθετα η δυναμική Αντρέα αποδεικνύεται ένας παθητικός χαρακτήρας. 

Η αειφυγία είναι ένα χαρακτηριστικό όλων σχεδόν των ηρωίδων της 

Φακίνου. Αποτελεί την λύτρωσή τους από τις δυσκολίες αλλά ταυτόχρονα και την 

ελπίδα του καλύτερου. Η αειφυγία δεν αφορά μόνο των εξωτερικό χώρο, κυρίως 

έχει να κάνει με την αποφυγή του ίδιου τους του εαυτού. Είναι ο τρόπος να 

ξεφύγουν από τις σκέψεις και τις αδυναμίες τους, ώστε να μην έρθουν αντιμέτωπες 

μαζί τους.    

                                                           
191
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3.στ. Η γυναίκα ως μητέρα 
 Είναι σκόπιμο στη συνέχεια να αναφέρουμε ότι στα μυθιστορήματα της 

Ευγενίας Φακίνου συναντάμε γυναίκες που χαίρονται που βιώνουν το ρόλο της 

μητρότητας. Οι  γυναίκες αυτές λατρεύουν τα παιδιά τους και κάνουν τα πάντα για 

την καλύτερη ανατροφή τους, βάζοντας τον εαυτό τους πολλές φορές σε 

δευτερεύουσα θέση. Παράλληλα στο έργο της Φακίνου συναντάμε γυναίκες που 

αντιστέκονται στα κοινωνικά στερεότυπα του φύλου τους και δεν επιθυμούν να 

γίνουν μητέρες. Δεν είναι έτοιμες να αναλάβουν το μεγάλωμα ενός παιδιού ή 

ακόμα παρουσιάζονται διστακτικές απέναντι σε μια τέτοια προοπτική. Το ότι οι 

γυναίκες από τη φύση τους είναι προορισμένες να γίνουν μητέρες αποτελεί ένα από 

τα πιο διαδεδομένα κοινωνικά στερεότυπα. Στα μυθιστορήματα της Φακίνου οι 

γυναίκες είτε ακολουθούν είτε επαναστατούν στις κοινωνικές αυτές αντιλήψεις.   

Στο Γάτα με πέταλα η Ρούλα μένει ξαφνικά έγκυος ενώ δεν είναι 

παντρεμένη. Ξέρει ότι αυτό θα ήταν κατακριτέο στην κλειστή κοινωνία την οποία 

ζούσε. Επιπλέον φοβάται την οργή του πατέρα της, του οποίου τη γνώμη υπολογίζει 

ιδιαίτερα. Αυτού την εύνοια δεν επιθυμεί να χάσει. Δείχνει στην πονηριά να του 

μοιάζει. Δεν παραιτείται, αλλά σκέφτεται ένα σχέδιο για να βοηθηθεί. Σε όλους 

τους εραστές φίλους του πατέρα της λέει ότι το παιδί είναι δικό τους και τους 

ζητάει να κατευνάσουν την οργή του. Αυτοί από ενοχή, επειδή θεωρούν ότι είναι 

υπεύθυνοι για τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το κορίτσι, τη 

βοηθούν. Στο τέλος βρίσκεται η λύση. Το παιδί θα το μεγαλώσουν ο αδερφός της με 

τη μέλλουσα γυναίκα του. Η Ρούλα δεν φαίνεται στο μυθιστόρημα να έχει πρόθεση 

να μεγαλώσει η ίδια το μωρό της. Μάλιστα περισσότερο φαίνεται να δείχνει 

ανακούφιση που όλη αυτή η περιπέτεια έλαβε τέλος και βρέθηκε μία συμφέρουσα 

λύση για όλους. Το ένστικτο της μητρότητας δεν την κυριεύει καμία στιγμή. Δεν 

παρουσιάζεται ποτέ να κάνει τρυφερές σκέψεις για το αγέννητο παιδί της. 

Μια ακόμα περίπτωση μη προγραμματισμένης εγκυμοσύνης υπάρχει και 

στο μυθιστόρημα Το έβδομο ρούχο. Η Ρούλα μένει έγκυος από τον πρώτο εραστή 

της, τον Σωτήρη, και τότε αυτός της προτείνει τη λύση της έκτρωσης. Τότε φάνηκε 

διστακτική, τώρα που τα χρόνια έχουν περάσει πιστεύει πως πήρε τη σωστή 

απόφαση. Δεν ήθελε να γίνει μητέρα, πίστευε ότι καλύτερα ήταν έτσι ανεξάρτητη, 
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χωρίς υποχρεώσεις.194 Τη διαδικασία όμως της έκτρωσης τη βίωσε σαν μία πολύ 

σκληρή εμπειρία. Ήταν μικρή σε ηλικία και φοβόταν. Όταν ξύπνησε από τη νάρκωση 

ήρθε αντιμέτωπη με μία δύσκολη επίσης κατάσταση. «Ξύπνησα σ’ ένα κρεβάτι. 

Φρικτό ξύπνημα. Ήταν και μια άλλη κοπελίτσα στο διπλανό κρεβάτι. Τα πόδια και 

τα χέρια μου παγωμένα. Η άλλη δίπλα έκλαιγε στον ύπνο της με αναφιλητά.»195 

Όλο αυτό που πέρασε την έκανε να απομακρυνθεί από τον Σώτο αλλά και να δει με 

καχυποψία και όλους τους υπόλοιπους άνδρες. Ήταν πια επιφυλακτική. Κατάλαβε 

ότι πρέπει να προστατεύει μόνη της τον εαυτό της. Θεωρούσε ότι η κοινωνία και η 

φύση ήταν άδικες απέναντι στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, «οι άνδρες 

γλεντάνε, εμείς σκιζόμαστε. Δεν είναι τίμιο αυτό. Να κάνουμε μία ΑΥΤΟΙ και μία 

εμείς. Και τις εκτρώσεις και τις γέννες…».196     

Στο μυθιστόρημα Πλανόδιοι θεριστές η κεντρική ηρωίδα η Ελένη μένει και 

αυτή ξαφνικά έγκυος. Αυτή αποφασίζει να κρατήσει το παιδί. Μάλιστα σκέφτεται 

να το μεγαλώσει μόνη της, χωρίς τη συμπαράσταση του συντρόφου της. Δεν είχε 

συνειδητοποιήσει πως έκρυβε μια ζωή μέσα της μέχρι που ένιωσε το έμβρυο  

πρώτη φορά,  

«Η Ελένη το είχε νιώσει καθαρά. Ένα φουρφούρισμα στα δεξιά της κοιλιάς 

της, κάτι παρόμοιο είχε αισθανθεί και χτες, αλλά δεν το είχε αξιολογήσει. Το 

κυμάτισμα επαναλήφθηκε. Σίγουρα ήταν “αυτό”. Είχε μπει στον πέμπτο μήνα, άρα 

αναμενόμενο. Είχε ταραχτεί στην ιδέα ότι “κάτι” κολυμπούσε στην κοιλιά της σαν 

χρυσόψαρο σε γυάλα. 

Μέχρι τότε “αυτό” ήταν κάτι αόριστο, μια ασαφής σκιά στο 

υπερηχογράφημα, μια ανατροπή στη ζωή της. Κάτι που δεν είχε επιδιώξει αλλά 

αποδεχτεί. Με τη λογική, όχι με το συναίσθημα. Τριάντα οκτώ χρονών, ενώ 

περίμενε στο σαλόνι του γυναικολόγου. Αποστασιοποιημένη, σαν να επρόκειτο για 

κάποια άλλη, είχε κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, κι είχε ακούσει το “όλα 

καλά, μπράβο σου” απολύτως αδιάφορη.»197  
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Το παιδί της το προσφωνεί «αυτό» και «κάτι», παρουσιάζοντάς το σαν κάτι 

ουδέτερο στη ζωή της. Κράτησε το παιδί, γιατί ακολούθησε τις συμβάσεις της 

κοινωνίας και όχι επειδή αυτό πραγματικά επιθυμούσε. Η ηλικία της ήταν η 

κατάλληλη για ένα παιδί. Δεν το ένοιωθε δικό της παιδί. Βίωνε την εγκυμοσύνη της 

σαν να ήταν έγκυος μία άλλη γυναίκα και αυτή απλά την παρακολουθούσε. Όταν 

ένοιωσε το έμβρυο πρώτη φορά, συνειδητοποίησε τη ζωή που η ίδια θα φέρει στον 

κόσμο. 

Στην αφύπνιση του μητρικού της ενστίκτου συνέβαλε καταλυτικά η ξαφνική 

εμφάνιση του παιδιού στη ζωή της, ενώ ακόμα κυοφορούσε το δικό της μωρό. Η 

Ελένη είδε με συμπόνια και φρόντισε το παιδί που μπήκε στην καθημερινότητά της 

αναπάντεχα. Του συμπεριφερόταν σαν να ήταν αυτή η μητέρα του. Το παιδί ήθελε 

να μάθει τα συναισθήματα της γυναίκας για το πρόσωπό του.  Τη ρώτησε αν το 

αγαπάει σαν δικό της παιδί. Η Ελένη σε αυτή την ερώτηση σάστισε, σκέφτηκε  «πώς 

να του έλεγε ότι δεν αισθανόταν τίποτα για το έμβρυο που κυοφορούσε, ότι 

αδυνατούσε να το δει ως παιδί κι ότι έσπρωχνε αυτή τη σχέση για μετά τη γέννα; 

Όμως κατάλαβε ότι θα έπρεπε να του απαντήσει καταφατικά για να το ηρεμήσει, τι 

χρωστούσε  κι αυτό το καημένο να πληρώνει τις δικές της ανασφάλειες, κι έτσι του 

είχε πει “Ναι, σαν δικό μου παιδί”».198  

Εκείνη τη στιγμή η απάντηση που έδωσε στο παιδί δεν ήταν αληθής. Δεν 

γνώριζε τη μητρική αγάπη, ήξερε πως απλά το αγαπούσε. Δεν ήταν σε θέση όμως να 

ξεχωρίσει αν αυτή η αγάπη που ένοιωθε ήταν μητρική ή όχι. Αμέσως μετά τη 

γέννηση της κόρης της όλα άλλαξαν στην καρδιά και στο μυαλό της. Γνώριζε τι 

αισθανόταν για την νεογέννητη κόρη της και το παιδί. Θα ήταν μητέρα και των δύο. 

Το συναίσθημα τώρα κυριάρχησε της λογικής.   

Στο Ζάχαρη στην άκρη συναντάμε ένα ακόμα παράδειγμα όπου οι σχέσεις 

μητέρας - παιδιού δεν παρουσιάζονται στενές. Η Ελευθερία είναι παντρεμένη με 

τον Αργύρη εδώ και χρόνια και έχουν αποκτήσει μαζί παιδιά. Θεωρεί ότι τα παιδιά 

της είναι αδιάφορα απέναντί της: «Απ’ τα παιδιά τι να περιμένεις… Ασ’ τα… 

Αδιαφορία… Τα φροντίζεις, τους προσφέρεις, τους δίνεις και την ψυχή σου ακόμη, 
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και τι ζητάς απ’ αυτά; Ένα τηλεφώνημα, μια καλή κουβέντα, ένα: “Τι κάνεις, 

μαμά;”… Αλλά πού!... Όσο είναι μικρά τα εγγόνια και σε χρειάζονται για να βγουν 

εκείνοι έξω, έχει καλώς. Μετά… Έτσι και μεγαλώσουν τα μωρά… Άσε κι αυτά… Μετά 

από λίγο πού την είδαν πού την ξέρουν τη γιαγιά… Πρέπει να τους τάζει χαρτζιλίκι 

για να ‘ρχονται να τη δουν.»199     

Η Ελευθερία νιώθει ότι τα παιδιά της δεν της ανταποδίδουν, τουλάχιστον 

όσο η ίδια θα ήθελε, τις θυσίες και ό,τι άλλο τους πρόσφερε η ίδια, όταν ήταν 

παιδιά. Τώρα που μεγάλωσαν τα παιδιά και τα εγγόνια της είναι αφοσιωμένα στη 

δική τους ζωή και ο χρόνος που αφιερώνουν στους γονείς τους είναι περιορισμένος. 

Όλο αυτό της έχει δημιουργήσει ένα αίσθημα πικρίας. Θα επιθυμούσε να ένιωθε τα 

παιδιά της πιο πολύ δίπλα της και να μπορούσε να βασιστεί περισσότερο σε αυτά. 

Φυσικά δεν κατηγορεί τα παιδιά της, εκφράζει απλά το παράπονό της. Σκέφτεται 

την ιδανική σχέση που θα ήθελε να έχει με τα παιδιά και τα εγγόνια της. Σε καμία 

περίπτωση δεν θα άλλαζε όλα όσα τους έχει προσφέρει, εξάλλου η Ελευθερία ήταν 

άτομο που κινούνταν πάντα σύμφωνα με τις συμβάσεις. Σαν χαρακτήρας πρόσφερε 

στα παιδιά της όσα η κοινωνία επιτάσσει να προσφέρει μία μάνα στο παιδί της. 

Γνωρίζοντας σαν χαρακτήρα την Ελευθερία μέσα από τις σελίδες του 

μυθιστορήματος, μπορούμε να διακρίνουμε ότι ήταν μια αφοσιωμένη μητέρα, που 

πολλές φορές καταπίεσε τις επιθυμίες της για τα παιδιά και τον άνδρα της.  Επειδή 

η ίδια γνωρίζει τι μεγάλη θυσία ήταν αυτό, γι’ αυτό το λόγο ζητούσε περισσότερη 

προσοχή από τα παιδιά της.  

Στα μυθιστορήματα της Φακίνου υπάρχουν και μητέρες που αγαπούν πολύ 

τα παιδιά τους, εργάζονται σκληρά για να τα μεγαλώσουν και θα έδιναν ακόμα και 

την ίδια τους τη ζωή για αυτά. Στο έβδομο ρούχο η μητέρα αγωνίστηκε να βρει τη 

χαμένη της κόρη, την Περσεφόνη, δεν τα κατάφερε αλλά δεν έπαψε να τη 

σκέφτεται ποτέ. Τα υπόλοιπα παιδιά της, παρότι ήταν αποτελέσματα βιασμών, τα 

αγαπούσε το ίδιο, όπως και την Περσεφόνη. Για αυτά άντεχε όσα της προξενούσε ο 

βίαιος πατέρας τους. Δεν δίστασε να δώσει ακόμα και τη ζωή της για το γιο της τον 

Φώτο. Αφού πέθανε ο Φώτος, τηρήθηκε η ιεροτελεστία με τα φλάμπουρα των 

υπόλοιπων νεκρών ανδρών της οικογένειας. Ένα όμως έλειπε και όσο και αν έψαξαν 
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δεν κατάφεραν να το βρουν. Η μητέρα, που επιθυμούσε διακαώς να ησυχάσει η 

ψυχή του γιου της στον άλλο κόσμο, αφού όσο ζούσε βασανίστηκε πολύ, έδωσε 

λύση. Αυτοκτόνησε για να προσφέρει το δικό της ματωμένο πουκάμισο στο κενό 

φλάμπουρο για το γιο της, 

 «Έβγαλε το κρέπι, τη ζακέτα τη μαύρη, το πουκάμισο το μαύρο – το κλειστό 

ως το λαιμό- κι απόμεινε με το από μέσα πουκάμισο, το άσπρο… Αυτό που φοράει 

κατάσαρκα… 

Κατακόκκινο ήτανε!... “Τι έκανες;” της φώναξα. “Τι έκανες;…” “Ό,τι έπρεπε”, 

είπε μονάχα και λιποθύμησε. […] Μισάνοιξε τα μάτια. “Τώρα ξέρεις και εσύ”, μου 

είπε. “Το πουκάμισο μου το ματωμένο βαλ’ το στο έβδομο φλάμπουρο. Και μην 

πεις τίποτα σε κανένα. Εσύ κι εγώ το ξέρουμε. Κι ο θεός!...”».200  

Στο μυθιστόρημα Αστραδενή η μητέρα της νεαρής ηρωίδας μετά τον θάνατο 

του γιου της συνθλίβεται. Δεν αντέχει την απώλεια, όμως στέκεται όσο μπορεί πιο 

δυνατή για το χατίρι της κόρης της. Για αυτή θα δεχτεί να πάει στην Αθήνα, για να 

βελτιωθούν τα οικονομικά της οικογένειας. Εκεί για αυτήν οι συνθήκες δεν είναι 

εύκολες, νιώθει μοναξιά, δεν είναι ευτυχισμένη, όμως τα υπομένει όλα αυτά για το 

καλό της οικογένειάς της, σεβόμενη την απόφαση του άνδρα της. Φαίνεται να 

λυγίζει: όμως η στάση της δείχνει ότι είναι μια γυναίκα με μεγάλη δύναμη ψυχής. 

Αυτή τη δύναμη την αντλεί από την κόρη της, το μόνο παιδί που της έχει απομείνει. 

Στο Έρως, θέρος, πόλεμος η Μαρία, αφού έχει επιστρέψει στην Ελλάδα  μετά 

τα δύσκολα χρόνια στην Αίγυπτο, εργάζεται σκληρά κάνοντας ενέσεις σε σπίτια για 

να συμπληρώσει το εισόδημα της οικογένειας. Με τον Κυριάκο έχουν αποκτήσει 

δύο κόρες. Στην μεγάλη κόρη της προσπαθεί να μάθει τις δυσκολίες των 

πραγματικά φτωχών ανθρώπων, ώστε να μπορέσει να εκτιμήσει όλα όσα έχουν σαν 

οικογένεια και να νιώσει τυχερή για αυτά.201  Η κόρη της επιθυμούσε και άλλα 

υλικά αγαθά, που είχαν άλλα παιδιά και αυτή δεν μπορούσε να αποκτήσει. Γι’ αυτό 

το λόγο θεωρούσε ότι ανήκε σε φτωχή οικογένεια. Η μητέρα της ήθελε η κόρη της 

να καταλάβει τι σημαίνει να είσαι πραγματικά φτωχός, ότι σου λείπουν ακόμα και 
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τα βασικά. Με το να γνωρίσει στην κόρη της την φτωχή οικογένεια του άρρωστου 

πατέρα όπου έκανε ενέσεις, κατάφερε να της δείξει τα πραγματικά προβλήματα 

που υπάρχουν. Αυτό την έκανε να αλλάξει τον τρόπο που θα έβλεπε τη ζωή στο 

εξής. Η μητέρα έτσι συμβάλλει καταλυτικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της 

κόρης της. Η κόρη της, της είχε αδυναμία και εκτιμούσε τα όσα έκανε η μητέρα της 

για αυτήν και την αδερφή της. Όταν τα χρόνια πέρασαν και η Μαρία αρρώστησε, η 

κόρη της ήταν δίπλα της μέχρι το τέλος. Πονούσε που έβλεπε τη μητέρα της να 

υποφέρει τόσο. Ο θάνατός της τη λύγισε, ήξερε ότι θα της έλειπε πολύ. 

Τέλος, η Αννέζω στο Αυτί της αλεπούς  είναι μια μητέρα που στάθηκε δίπλα 

στο παιδί της σε όλη τη ζωή της. Έμεινε έγκυος και περίμενε τον αρραβωνιαστικό 

της, να γυρίσει από το ταξίδι του, για να του το ανακοινώσει. Αυτός δεν επέστρεψε 

ποτέ, χάθηκε στη θάλασσα. Η Αννέζω κράτησε το παιδί και το μεγάλωσε μόνη της, 

δουλεύοντας σκληρά. Όταν αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το νησί τους και να 

ζήσουν στην Αθήνα, πέρασαν μαζί πολύ δύσκολες καταστάσεις. Η Αννέζω έκανε 

πολύ σκληρές δουλείες για να έχουν τα στοιχειώδη. Όταν ο γιος της μεγάλωσε και 

έκανε τη δική του οικογένεια, ανέλαβε να φροντίζει και την εγγονή της, την Άννα. 

Στάθηκε και σε αυτήν σαν πραγματική μητέρα. Η μικρή Άννα ήταν αυτή που βρήκε 

τη γιαγιά της νεκρή.  

Το μικρό κορίτσι το μεγάλωσε μια άλλη οικογένεια. Η κυρία Μπεμπέκα έγινε 

πια η νέα της μητέρα. Αγάπησε την Άννα ουσιαστικά σαν να ήταν δικό της παιδί. 

Αυτή δεν είχε δικά της παιδιά και αφοσιώθηκε στην Άννα, πάντα προσπαθούσε να 

κρατήσει τις ισορροπίες στις τεταμένες σχέσης που είχαν η Άννα με το σύζυγό της. 

Όταν μεγάλωσε η Άννα και χρειάστηκε η Μπεμπέκα τη βοήθειά της, αυτή ήταν 

δίπλα της.  Τη φρόντισε αφοσιωμένα το χρονικό διάστημα που ήταν άρρωστη, 

μένοντας δίπλα της μέχρι το τέλος. 

Η Άννα με τη σειρά της ακολουθώντας το παράδειγμα της Μπεμπέκας θα 

γίνει και αυτή μητέρα ενός θετού κοριτσιού, της Αριάδνης. Η μητέρα της την 

εγκατέλειψε έξω από ένα σουπερμάρκετ, τη βρήκε η Άννα και η ζωή της άλλαξε για 

πάντα:  
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«Δεν έχω μετανιώσει ούτε στιγμή. Κουράζομαι, δεν είχα φανταστεί ότι θα 

έτρεχα διαρκώς πίσω από ένα ανθρωπάκι τόσο δα, αλλά το βράδυ που κοιμάμαι 

δίπλα στο κρεβατάκι της αισθάνομαι μια πληρότητα που δεν έχω ξανανιώσει. Από 

την άλλη, δε θέλω να αποκτήσω μια τέτοια εξάρτηση από το μωρό, διότι μπορεί 

ξαφνικά να εμφανιστεί η μάνα του και να είμαι υποχρεωμένη να της το δώσω. Τότε 

θα είμαι σαν άδειο σακί, σαν τρυπημένο μπαλόνι, που χάνοντας τον αέρα του 

στριφογυρίζει σαν τρελό και πέφτει στ’ αγκάθια.»202  

Το παιδί έδωσε νόημα στη μοναχική ζωή της. Σε σύντομο χρονικό διάστημα 

δέθηκε μαζί του. Φοβάται πολύ όμως ότι μπορεί κάποια στιγμή να εξαφανιστεί από 

τη ζωή της τόσο ξαφνικά όσο αιφνίδια εισέβαλε σε αυτήν. Θα καταρρακωθεί χωρίς 

αυτήν, δεν θα υπάρχει καμία απολύτως ουσία στη ζωή της.  

4. Επίλογος 

Συνοψίζοντας, εξάγουμε το συμπέρασμα ότι οι γυναίκες λαμβάνουν 

σημαντικότερη θέση στο μυθιστορηματικό έργο της Φακίνου από τους άνδρες. Το 

κεντρικό πρόσωπο γύρω από το οποίο εκτυλίσσεται η πλοκή είναι σχεδόν σε όλα τα 

μυθιστορήματά της θηλυκού γένους. Κάθε φορά η συγγραφέας προσπαθεί να 

αποτυπώσει τον ψυχικό κόσμο κάθε ηρωίδα της, τις σκέψεις και την συμπεριφορά 

της. Πλάθει τις ηρωίδες της με τέτοιον τρόπο ώστε να ο αναγνώστης να έχει τη 

δυνατότητα να διακρίνει κάθε πτυχή του χαρακτήρα τους. 

 Στα μυθιστορήματα, τα κοινώς αναγνωρισμένα κοινωνικά στερεότυπα 

αποτελούν καταλυτικό παράγοντα διαμόρφωσης της γυναικείας συμπεριφοράς. Οι 

γυναίκες πολλές φορές μένουν δέσμιες στις αντιλήψεις της κοινωνίας για το φύλο 

τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ελευθερία, η συντηρητική σύζυγος 

και μητέρα, από το μυθιστόρημα Ζάχαρη στην άκρη. Από την άλλη υπάρχουν και οι 

γυναίκες που αντιστέκονται στα κοινωνικά πρέπει. Μία τέτοια γυναίκα είναι η 

Ρούλα η ηρωίδα του Έβδομου ρούχου. Η επανάσταση δεν πετυχαίνει πάντα. Οι 

ήρωες της Τυφλόμυγας, για παράδειγμα, η Αντρέα, ο Σίμος και η Μαρία, παρά την 

μόρφωση τους και την στάση ζωής που έχουν επιλέξει τελικά καταλαβαίνουμε ότι 
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είναι εγκλωβισμένοι στις συμβάσεις της κοινωνίας που αφορούν το φύλο τους. Το 

ίδιο και η Ρούλα, από το Γάτα με πέταλα, όσο δυναμική και να παρουσιάζεται, 

φαίνεται να φοβάται τα σχόλια της κοινωνίας για την εγκυμοσύνη της. Θέλει με 

κάθε τρόπο να γλιτώσει την κατακραυγή. 

Σημαντική θέση στο έργο της Φακίνου κατέχει επίσης η σχέση των γυναικών 

με το αντίθετο φύλο. Συναντάμε γυναίκες, όπως την κυρά Νόνη από την Μεγάλη 

πράσινη, την Αννέζω από το Στο αυτί της αλέπους και την Αντρέα από την 

Τυφλόμυγα, που έχουν συνδέσει την ύπαρξή τους και την ευτυχίας τους στην 

παρουσία ενός άνδρα στη ζωή τους. Δεν υπάρχει όμως μόνο αυτή η πλευρά, η 

Ρούλα, η ηρωίδα του Έβδομου ρούχου, η Ιωάννα από το Η μεγάλη πράσινη δεν 

βασίζονται σε κάποιον άντρα για να διεκδικήσουν την ευτυχία τους.  

Η βία είναι μία πτυχή της σχέσης των δύο φύλων που υπάρχει στο έργο της 

Φακίνου. Οι άντρες σε αρκετά μυθιστορήματα χτυπούν τις γυναίκες τους και δεν 

υπολογίζουν την γνώμη τους. Ο βιασμός, η πιο ακραία μορφή βίας κατά των 

γυναικών, υπάρχει επίσης στο μυθιστορηματικό της έργο. Η περιγραφή από την 

μάνα, του Έβδομου Ρούχου, της σκηνής του βιασμού της από τον Δήμο αποτελεί μια 

από τις πιο σκληρές εικόνες που συναντάμε σε όλο το εύρος του έργου της 

συγγραφέως. Η βία στο πρόσωπο των γυναικών προβάλλεται χωρίς καμία 

προσπάθεια ωραιοποίησης της. Με αυτόν τον τρόπο, στο υποσυνείδητο του 

αναγνώστη δημιουργούνται θετικά συναισθήματα για το θύμα και εχθρικά για τον 

θύτη.  

 Επιπλέον, άλλο ένα κεντρικό θέμα αποτελεί η σύνδεση της γυναικείας 

παρουσίας με το μαγικό, υπερφυσικό στοιχείο. Οι γυναίκες έχουν ιδιαίτερες 

απόκοσμες ικανότητες. Βλέπουν προφητικά όνειρα και οπτασίες που έχουν 

καθοριστική σημασία για το μέλλον τους. Το μαγικό στοιχείο ως μέρος των λαϊκών 

παραδόσεων της Ελλάδας δεν θα μπορούσε να μην ενταχθεί από την συγγραφέα 

στο έργο της.  

Η αειφυγία τέλος αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι του χαρακτήρα των 

μυθιστορηματικών ηρωίδων  της Φακίνου. Οι γυναίκες δεν εφησυχάζουν, πάντα 

προσπαθούν να ξεφύγουν από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Η φυγή είναι 
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πολύ συχνά η λύση που επιλέγουν. Με τη φυγή αφήνουν πίσω το παρελθόν και 

διεκδικούν μία ευκαιρία για μία καινούργια αρχή. Η αειφυγία δηλώνει την επιθυμία 

να ξεφεύγει το άτομο διαρκώς από τον ίδιο τον εαυτό του. Να μην βολεύεται και να 

μην επαναπαύεται ποτέ.  

Η συγγραφέας περιγράφει την εξελικτική πορεία της γυναίκας μέσα στην 

ιστορία. Στέκεται ως κοινωνικός παρατηρητής, καταγράφοντας τις πτυχές της 

γυναικείας παρουσίας στην Ελλάδα. Οι γυναίκες επηρεάζονται από όσα 

διαδραματίζονται γύρω τους. Οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες 

καθορίζουν την προσωπικότητά τους. Η ιστορία διαμορφώνει την γυναικεία 

παρουσία στα μυθιστορήματα της Φακίνου. Η ίδια ισχυρίζεται πως την 

ενδιαφέρουν οι γυναίκες γιατί «δεν βρίσκονται μέσα στην Ιστορία, αλλά δίπλα από 

αυτήν. Δημιουργούν αυτό που ονομάζουμε "μικρή ιστορία"».203  

Η Φακίνου προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση του ανθρώπου με το 

παρελθόν του. Η σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και ο τρόπος που το πρώτο 

εισχωρεί στο δεύτερο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, την απασχολεί ιδιαίτερα. Δεν την 

ενδιαφέρουν τα πρόσωπα που στιγμάτισαν την ιστορία, αντιθέτως την ενδιαφέρουν 

όσοι στιγματίστηκαν και διαμορφώθηκαν από αυτήν.   Έτσι και οι γυναίκες στα 

μυθιστορήματα της αποτελούν πρόσωπα που διαμορφώθηκαν από την ιστορία. Το 

ίδιο καθοριστική επιρροή ασκεί η ιστορία και στον χαρακτήρα των αντρών. Στο 

μυθιστορηματικό έργο της Φακίνου, δεν υπάρχουν διαφορές στα δύο φύλα όσων 

αφορά την καθοριστικότητα της παρουσίας της ιστορίας στη ζωή των ηρώων. Και τα 

δύο φύλα απαρτίζουν τα μέλη της κοινωνίας άρα και τα δύο επηρεάζονται από τις 

εκάστοτες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας.     

Η συγγραφέας θεωρεί ότι το κάθε άτομο μέσα από την ιστορία του τόπου 

του αυτοπροσδιορίζεται. Πιστεύει πως οι έλληνες αν και νιώθουμε υπερήφανοι για 

το ιστορικό μας παρελθόν, ταυτόχρονα στρεφόμαστε και επιθυμούμε να 

ενστερνιστούμε ένα πρόσωπο ευρωπαϊκό και σύγχρονο. Αυτές οι δύο αντίρροπες 

πλευρές της σχέσης των ελλήνων με την ιστορία αντανακλώνται και στον τρόπο που 

                                                           
203

 Σταυρούλα Παπασπύρου, «Ευγενία Φακίνου: Το αυτί της Αλεπούς είναι ακριβώς αυτό- ένα βιβλίο 
για ακατάλληλες εξομολογήσεις», 17.6.2016 στο http://www.lifo.gr/articles/book_articles/104501.  
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παρουσιάζονται οι γυναίκες στα μυθιστορήματα της Φακίνου. Ένα από τα 

βασικότερα μοτίβα του έργου της αποτελεί αυτή η σύγκρουση της λαϊκής 

παράδοσης  με τον μοντέρνο αστικό πολιτισμό, με τον δεύτερο να προσπαθεί να 

κυριαρχήσει της πρώτης απομακρύνοντας έτσι τον άνθρωπο από το παρελθόν και 

τις ρίζες του.  Η γυναίκες στην Φακίνου αναζητούν τις ρίζες και την ταυτότητά τους. 

Μένουν προσκολλημένες στις λαϊκές παραδόσεις ενώ παράλληλα η νέα γενιά  

επιθυμεί και αναζητά το καινούργιο. Διεκδικεί ένα τρόπο ζωής σε ένα μεγάλο 

αστικό κέντρο που μπορεί να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για την απόκτηση 

ενός καλύτερου μέλλοντος. Όπως είδαμε αναλυτικά αυτή η αποκοπή από το 

παρελθόν δεν έχει πάντα θετικά αποτελέσματα στη ζωή των γυναικών. Η νοσταλγία 

για το παρελθόν πολλές φορές τις κυριεύει. Η παρουσία της γυναίκας στα 

μυθιστορήματα της Φακίνου εν τέλει αντανακλά αυτό, που όπως δηλώνει η ίδια την 

ενδιαφέρει περισσότερο, τον τρόπο που το παρελθόν εισχωρεί στο παρόν και η 

ιστορία διαμορφώνει τον άνθρωπο.   
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