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Η Ευγενία Φακίνου γεννήθηκε στην Αλε
ξάνδρεια το 1945. Μεγάλωσε στην Αθήνα 
όπου και σπούδασε γραφικές τέχνες και 

αρχαιολογική ξενάγηση. Αρχικά εργάστηκε για 
μερικά χρόνια σε περιοδικά ως γραφίστας. Το 
1975 δημιούργησε το «αντικειμενοθέατρο» 
Ντενεκεδούπολη, ένα πρωτότυπο κουκλοθέατρο 
που το αποτελούσαν πεταμένα αντικείμενα, κυρί
ως ντενεκεδάκια. Η Ντενεκεδούπολη αγαπήθηκε 
πολύ από παιδιά και ενήλικες και εξακολουθεί 
να παίζεται από θιάσους και σχολεία, ενώ η 
μουσική και οι στίχοι της μας συντροφεύουν 
πάντα. Σήμερα πλέον θεωρείται κλασικό έργο. 
Συνολικότερα, έγραψε και εικονογράφησε 17 
παιδικά βιβλία, που έχουν κυκλοφορήσει σε 
περίπου 300.000 αντίτυπα.

Το 1982 κάνει την εμφάνισή της στο χώρο της 
λογοτεχνίας για ενήλικες με το πολύκροτο μυθι-
στόρημά της «Αστραδενή», στρέφοντας την προ-
σοχή κοινού και μυθιστοριογράφων στο ζήτημα 
της εσωτερικής μετανάστευσης, αλλά και της γυ-
ναικείας φωνής. Το μυθιστόρημά της γνωρίζει τε-
ράστια επιτυχία και την καθιερώνει στο χώρο της 
λογοτεχνίας για ενήλικες. Μάλιστα, από το 1990 
και εντεύθεν γράφει αποκλειστικά για αυτούς.

Τα μυθιστορήματά της σημειώνουν πολλές ε-
πανεκδόσεις και συνολικά ξεπερνούν τα 400.000 
αντίτυπα. Έχουν μεταφραστεί και κυκλοφορούν 
σε αρκετές ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερ-
μανικά, ρωσικά, ουγγρικά, ολλανδικά, δανέζικα, 
σερβικά και ιταλικά). Θεατρική διασκευή του μυ-
θιστορήματος «Το Έβδομο ρούχο» ανέβηκε το 
Μάρτιο του 2001 σε κεντρικό θέατρο της Αθήνας, 
με εξαιρετικούς συντελεστές, ενώ πρόσφατα απο-
δόθηκε σε τηλεοπτική σειρά το μυθιστόρημά της 
«Τυφλόμυγα».

Πιστεύει, σε αντίθεση με άλλους, ότι υπάρχει 
και στην Ελλάδα «καλή λογοτεχνία», ξεχωρίζοντας 
πολλούς Έλληνες συγγραφείς. Θεωρεί ότι όποιος 
το επιθυμεί, ψάχνει και ανακαλύπτει ενδιαφέροντα 
λογοτεχνικά έργα και μπορεί να απολαύσει το βύ-
θισμα στις σελίδες τους, αρμενίζοντας σ’ άλλους 
μαγικούς κόσμους. Τέλος, υπογραμμίζει ότι στόχος 
ενός συγγραφέα είναι να αποδώσει με λέξεις το ό-
ραμα που έχει στο μυαλό του και μέσα απ’ αυτό 
να αγγίξει τον ψυχισμό του αναγνώστη.

Η εργογραφία της για ενήλικες αποτελείται από 
τα εξής μυθιστορήματα:

1. Αστραδενή. Αθήνα, Κέδρος, 1982, 
σελ. 250, ISBN: 960-04-0027-Χ
(22 εκδόσεις, 90.000 αντίτυπα).

2. Το Έβδομο Ρούχο. Αθήνα, Καστανιώτης,
1983, σελ. 130, ISBN: 960-03-0139-5
(25 εκδόσεις, 55.000 αντίτυπα).

3. Η Μεγάλη Πράσινη. Αθήνα, Καστανιώτης,
1987, σελ. 170, ISBN: 960-03-0057-7
(40 εκδόσεις, 85.000 αντίτυπα).

4. Γάτα με πέταλα. Αθήνα, Κέδρος, 1990
σελ. 160, ISBN: 960-04-0311-2
(10 εκδόσεις, 30.000 αντίτυπα).

5. Ζάχαρη στην άκρη. Αθήνα, Καστανιώτης
1991, σελ. 280, ΙSBN: 960-03-0794-6
(22 εκδόσεις, 50.000 αντίτυπα).

6. Η Μερόπη ήταν το πρόσχημα. 
Αθήνα, Καστανιώτης, 1994, σελ. 170, 
ISBN: 960-03-1179-Χ,
(19 εκδόσεις, 40.000 αντίτυπα).

7. Εκατό δρόμοι και μία νύχτα. Αθήνα
Καστανιώτης, 1997
σελ. 260, ISBN: 960-03-1835-2
(10 εκδόσεις, 25.000 αντίτυπα).

8. Τυφλόμυγα 
Αθήνα, Καστανιώτης, 2000, σελ. 300, 
ΙSBN: 960-03-2678-9
(14 εκδόσεις, 30.000 αντίτυπα).

9. Η μέθοδος της Ορλεάνης
Αθήνα, Καστανιώτης, 2005, σελ. 376, 
ΙSBN: 960-03-3978-3

Τις ημέρες των γιορτών οι ευχές ανταλλάσσο-
νται μαζί με δώρα. Τι ωραιότερο από ένα βιβλίο. 
Και πραγματικά είναι δύσκολο να διαλέξει κα-
νείς από το μακρύ κατάλογο της συγγραφέως. 
Ωστόσο, ξεχωρίσαμε δυο: την «Τυφλόμυγα» και 
τη «Μέθοδο της Ορλεάνης». Σίγουρα θα σας τα-
ξιδέψουν το καθένα με διαφορετική πτήση και 
προορισμό.

αφιέρωμα στη λογοτεχνία
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Α λήθεια, γιατί το μπλε λείπει απ’ τα χρώματα 
των καρπών; Κόκκινο στα κεράσια. Στα μήλα. 
Στις φράουλες. Πορτοκαλί στα βερίκοκα. 

Στους λωτούς. Στα ροδάκινα  μπα, όχι, εκείνο είναι 
ροδακινί. Στα μανταρίνια ναι. Και στα πορτοκάλια. Κίτρινο 
στα πεπόνια. Στις μπανάνες. Στα λεμόνια που λέγαμε. 
Πράσινο στη φλούδα του καρπουζιού. Στα σύκα. Σε με
ρικά μήλα. Μοβ στα δαμάσκηνα. Στα βατόμουρα. Και σε 
ορισμένα σταφύλια. Μπλε όμως; Δε θυμάμαι πουθενά. Και 
δεν είναι γιατί λένε ότι δεν το βλέπουν οι μέλισσες, αυτωνών 
η δουλειά τελειώνει στη διάρκεια της ανθοφορίας. 

Γιατί λείπει το μπλε απ’ τους καρπούς; Γιατί διάλεξα το 
μπλε του κοβαλτίου; Τόσα χρώματα είχα μπροστά μου. Τόσα 
μπλε. Το ουλτραμέρ, το πρωσικό, το τιρκουάζ, το κερουλά-
νιαν, γιατί το μπλε του κοβαλτίου, γαμώ την κόλαση, γιατί 
δεν κρατήθηκα, γιατί έσκυψα να φιλήσω το κορίτσι, αφού 
το ‘ξερα που θα κατέληγα, γιατί αφού μόνο την Αντρέα α-
γάπησα σ’ όλη μου τη ζωή, γιατί είμαι τόσο επιπόλαιος και 

άστατος, γιατί να μην είμαι λίγο ε-
γκρατής; Εγκράτεια, γίνε η δύνα-
μη που θα με προστατεύεις από 
δω και πέρα, γίνε η δύναμή μου, 
η δική μου, και μη με ξαναφήσεις 
απ’ τα χέρια σου, οδήγα με τον 
ανάξιο. Πού να βρίσκεται τώρα; 
Μήπως είναι ήδη νεκρή; Εγώ έπρε-
πε να έχω πεθάνει τότε - ναι, άθλιε, 
και τώρα δεν είναι αργά, το δρό-
μο τον ξέρεις. Αλλά για μια φορά 
φτύσε τη δειλία σου και πέθανε η-
ρωικά, όπως αξίζει σε άντρα κι όχι 
σε φοβητσιάρικο θηλυκό. Όχι με 
χάπια διαλυμένα στο ουίσκι, έτσι 
είναι εύκολο. Όχι. Πάρε τη λάμα 
που έχεις φέρει απ’ το Πακιστάν, 
αυτήν που κόβει σύννεφο και του 
δίνει σχήμα, παρ’ την και δοκίμα-
σέ την στους καρπούς. Πήγαινε το 

βράδυ και κλειδώσου, ήσυχα κι αθόρυβα μη σε πάρει είδη-
ση αυτή, κλειδώσου και γέμισε το νιπτήρα ζεστό νερό. Μετά 
τράβα με φόρα κι αποφασιστικά δυο χαρακιές και βούτηξε 
τα χέρια σου στο νερό. λίγο θα τσούξει. Μείνε εκεί όσο θα 
έχεις συνείδηση. Γλυκά θα σου φεύγει η ζωή μαζί με το αί-
μα. Το νερό θα βάφεται γρήγορα και δίνες κόκκινες θα δια-
λύονται και θα καταπίνουν το διάφανο. Έπειτα θα γλιστρή-
σεις στο πάτωμα αδύναμος κι ανίκανος να σταθείς, η πλάτη 
στραβά στον τοίχο και τα χέρια μακριά απ’ το σώμα για να 
μη λερώνεσαι, αν μπορείς, αν είσαι σε θέση να το σκεφτείς 
αυτό ακόμα, αλλά κι έτσι να γίνει ανώφελο θα’ ναι, γιατί τα 
αίματα θα εισβάλουν παντού, και πόσο περιττή θα πεις τότε 
πως είναι η τέχνη, πόσο τιποτένια μπροστά στο θάνατο. Τη 
μόνη εμπειρία στον κόσμο που είναι αποκλειστικά προσω-
πική. Σου αξίζει να πεθάνεις, σκουλήκι, υποκριτή, νάρκισσε, 
δούλε των παθών σου. Σου αξίζει, αλλά δεν έχεις το κουρά-
γιο και το θάρρος να προχωρήσεις. Απόπειρες, θεατρινίστι-
κες απόπειρες, με πέντε χαπάκια εκ του ασφαλούς, τέτοια 
μπορείς να κάνεις. Τα άλλα είναι ωραίες φανταστικές εικόνες, 
σπουδαίος σκηνοθέτης, γυρτό το σώμα, τα αίματα τα θες λί-
μνη ή ποτάμι; Τις γυναίκες να θρηνούν πάνω απ’ το άψυχο 
κορμί σου, τον γενναίο, τον απίθανο, τον υπέροχο άντρα. 
Τον ύμνο θες, αγόρι μου, όχι το θάνατο, και μη μου λες εμέ-
να ότι δεν μπορούσες να κάνεις διαφορετικά, ότι έτσι ήρθαν 
τα πράγματα, τυχαία και συμπτωματικά, ότι δεν είχες πρόθε-
ση και σκοπό κι ότι εκείνη σε προκάλεσε και τη φίλησες, ότι 
δεν μπορούσες να δραπετεύσεις εκείνη τη στιγμή ακόμα κι 
αν το ήθελες, ηλίθιε, ήσουν ελεύθερος ν’ αποφασίσεις αν θα 
το ‘κανες ή όχι, κι αυτά τα περί υποταγής τ’ ακούω βερεσέ, τ’ 
ακούς; Βερεσέ. Ανώριμε, μαθημένε στη διαρκή επιείκεια των 
άλλων. Μείνε μόνος σου τώρα για να τρομάξεις στ’ αλήθεια.  
Η Άννα κάθισε απέναντί του όταν πια ο ήλιος είχε δύσει. Δε 
μίλησαν κι άφησαν το σκοτάδι να πέφτει, χωρίς ν’ ανάψουν 
φως. Τη σιωπή του η Άννα την εξέλαβε, όπως και το πρωί, 
ως απάθεια, γιατί το μεγαλύτερο μυστικό είναι αυτό που δι-
αδραματίζεται μέσα μας και είναι χωρίς φωνές, εξωτερικά 
δράματα και μάρτυρες.

Όταν η Aρέθα βρίσκεται μπροστά σε κινδύνους φανταστικούς ή πραγματικούς, 
βυθίζεται σε βαθείς ύπνους που διαρκούν μερόνυχτα. Oι γυναίκες του σπιτιού, 
προκειμένου να την προφυλάξουν από τους κινδύνους και τους ύπνους, την 

κλείνουν για χρόνια σ’ ένα δωμάτιο με τέσσερα παράθυρα, σε πλήρη απομόνωση. 
Mοναδική της παρηγοριά ο Aντρέας που, αθεράπευτα ερωτευμέ-

νος μαζί της από τα παιδικά τους χρόνια, την προτρέπει να το σκάσει 
και να φύγουν μαζί. Eκείνη δειλιάζει, φοβάται και μαθαίνει να ξεφεύ-
γει από τη μοναξιά με νυχτερινές πτήσεις και ατελείωτες συζητήσεις με 
τα φαντάσματα νεκρών γυναικών. 

O φόβος μπροστά στην ελευθερία και η απώλεια της αγάπης μπο-
ρούν αργά αλλά συστηματικά να μετατρέψουν μια νεαρή γυναίκα γε-
μάτη ζωή σε σκιά του εαυτού της. Aρκεί η αγάπη για να την ελευθε-
ρώσει; Για να της δώσει τη δυνατότητα να κάνει το μεγάλο άλμα προς 
την ελπίδα και τον έρωτα; Προς τη ζωή, εντέλει;

τυφλόμυγα
απόσπασμα από το μυθιστόρημα 
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η μέθοδος της Ορλεάνης απόσπασμα από 
το μυθιστόρημα 
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