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Ο τίτλοσ μασ – με τεχνθτό 

υπονοοφμενο βζβαια – είναι 
αμφίςθμοσ και, ανάλογα με τθν 
ανάγνωςθ που κα του γίνει, αποκτά 
τθ μία ι τθν άλλθ ςθμαςία. Από τθ 
μια, ςθμαίνει πωσ, ςτο γνωςτό μφκο 
για τθν πελϊρια λευκι φάλαινα του 
μυκιςτοριματοσ του Χζρμαν Μζλβιλ, 
υπάρχει μια "άκρθ", μια αρχικι 
ςχζςθ, με τουσ Ζλλθνεσ και τθν 
Ελλάδα. Ζνασ μίτοσ. Από τθν άλλθ, ο 
τίτλοσ αυτόσ, που περιζχει το όνομα 
τησ μικρήσ πόλησ 'Ακρασ, ςθμαίνει 
πωσ ο υποτικζμενοσ ςφνδεςμοσ με 
τον Μόμπυ Ντικ περνάει μζςα από τθ 
μικρι αυτι πόλθ τθσ Φκιϊτιδασ, που 
«βρίςκεται» κοντά ςτον 'Αγιο 
Κωνςταντίνο, ςτθ Λαρυμνα, ςτθν 
Αρκίτςα... Οι δυο αυτζσ αναγνϊςεισ 
δίνουν μια κοφτι και ιδιότυπθ – είναι 
γεγονόσ – περίλθψθ του πιο 
πρόςφατου ζργου τθσ γνωςτισ και 
πολυγραφότατθσ ελλθνίδασ 
ςυγγραφζωσ. Αυτό περιγράφει τθ 
ςχζςθ τθσ μικρισ ςτερεοελλαδίτικθσ 
Άκρασ με τα γεγονότα ςτα οποία 
ςτθρίχτθκε ο αμερικανόσ ςυγγραφζασ 
για τθ ςυγγραφι του ογκϊδουσ ζργου 
του...  

Στο μυκιςτόρθμα, λοιπόν, τθσ 

Ευγενίασ Φακίνου «υπάρχει» μια 
ελλθνικι εκδοχι του κυνθγιοφ του 
Μόμπυ Ντικ. «Δεν» οφείλεται ςτθν 
ίδια τθ ςυγγραφζα αλλά ς’ εκείνον το 
δαιμόνιο ζλλθνα ναφτθ Αντϊνθ, που 

ζτυχε να ναυτολογθκεί από τον 
πλοίαρχο Αχαάβ, να τον ακολουκιςει 
ςτα ταξίδια του και να περιγράψει, 
από πρϊτο χζρι, τα γεγονότα του 
μεγάλου ναυτικοφ, αλιευτικοφ και 
ανκρϊπινου ζπουσ.  

 

Αυτι ακριβϊσ θ περιγραφι εκτίκεται 
ηωντανά ςτο θμερολόγιό του, που, ςε 
αντίγραφο, βρίςκεται ςτα χζρια ενόσ 
απόγονου του θρωικοφ αυτοφ ζλλθνα 
ναυτικοφ. Και μάλιςτα, ςτθ μικρή 
πόλθ Άκρα, που μπορεί ζτςι, μετά τθν 
εκπλθκτικι ανακάλυψθ, να από-
τελζςει και αυτι κομμάτι τθσ 
ςφγχρονθσ ιςτοριογραφίασ. Να μπει 
δθλαδι τϊρα και αυτι ςτθν ιςτορία 
τθσ ελλθνικισ μετανάςτευςθσ, τθσ 
ελλθνικισ ναυτιλίασ και, οπωςδιποτε, 
ςτθν ιςτορία τθσ παγκόςμιασ 



λογοτεχνίασ. Ή, – ποιοσ ξζρει ακόμα; – 
ςτθν Ιςτορία μονολεκτικϊσ και με 
κεφαλαίο Ι. Και να εξαςφαλίςει, 
βζβαια, ζτςι και ελεφκερθ διάβαςθ 
ςτισ ιςτορίεσ και τισ γεωγραφίεσ, 
ςχολικζσ και άλλεσ.  

Το παρουςιαηόμενο βιβλίο αποτελεί 

κάποια καλι ευκαιρία για να 
ςυηθτθκοφν μερικά πράγματα. Ασ τα 
πάρουμε όμωσ με τθ ςειρά. Για να 
δοφμε με ποιο τρόπο θ παραγωγι 
ενόσ τόπου (δθλαδι θ χωρικι ιςτορία 
του), που είναι ζνα κακαρά 
γεωγραφικό φαινόμενο εξελιςςόμενο 
χρονικά πάνω ςτο χϊρο, είναι ζνα 
«γεγονόσ» που δεν αρκεί από μόνο 
του για να ιςτοριογραφθκεί ο τόποσ 
αυτόσ αλλά χρειάηεται να 
απογραφοφν, να καταγραφοφν και να 
περιγραφοφν κάποια ιδιαίτερα ι 
εντυπωςιακά γεγονότα και ευριματα, 
ςε μεγάλο χρονικό βάκοσ και γφρω 
από τον τόπο, δθλαδι ξζνα από 
αυτόν, ϊςτε αυτόσ να αποκτιςει 

πραγματικά ιςτορικά δικαιϊματα, 
χάρθ ςτο τεχνθτό πλαίςιο!  

Τα ηθτιματα αυτά τα περιγράφει με 
μια ελκυςτικι μζκοδο θ Ευγενία 
Φακίνου. Το κάνει με μικρά 
επαγωγικά βιματα, δείγματα λεπτισ 
ειρωνείασ και ζκκεςθ απρόοπτων 
καταςτάςεων διαλζγοντασ για κφριο 

ιρωα του βιβλίου τθσ ζνα ακθναίο 
ςυγγραφζα. Αξιοποιεί ζτςι, 
προφανϊσ, και δικά τθσ βιωματικά 
ςτοιχεία ςχετικά με τθ διαλεκτικι τθσ 
λογοτεχνικισ δθμιουργίασ (ςελ. 197, 
247, 298). Σε αυτόν το ςυγγραφζα, 
λοιπόν, ζχει ανατεκεί, με αμοιβι, το 
κακικον να ςυλλζξει όςα 
περιςςότερα ενδιαφζροντα ςτοιχεία 
μπορεί για τθν Άκρα με τθ ςυνδρομι 
και ενόσ ντόπιου πλθροφορθτι οπότε, 
εμπνεόμενοσ από τθν ίδια τθν πόλθ 
ςτθν οποία κα φιλοξενθκεί για κάποιο 
διάςτθμα, κα τα ςυνκζςει για να 
ςυγγράψει τθν ιςτορία τθσ. Ζτςι θ 
μικρι αυτι πόλθ, που λόγω 
δυςμενοφσ χωροκζτθςθσ του 
αυτοκινθτοδρόμου ζχει τεκεί εκτόσ 
τουριςτικοφ κυκλϊματοσ, κα 
μπορζςει, με τθ δθμοςίευςθ του 
βιβλίου και τθ ςχετικι μεςολάβθςθ-
προβολι να βγει ςτθν επιφάνεια.  

Στο βιβλίο τθσ Φακίνου ςτινεται 
λοιπόν γριγορα και προςεκτικά ζνα 
πειςτικό πλαίςιο επιτόπιασ 
ανκρωπογεωγραφικισ και κοινωνικο-
ανκρωπολογικισ ζρευνασ. Αυτι ζχει 
για ςκοπό να οδθγιςει ςτθν άντλθςθ 
ςυγκεκριμζνων «ιςτορικϊν» ςτοι-
χείων που κα ςυναρμολογθκοφν από 
ζναν ζμπειρο εργάτθ του λόγου, τον 
ακθναίο ςυγγραφζα. Το γεγονόσ ότι 
αυτόσ δεν είναι ανκρωπογεωγράφοσ, 
κοινωνικόσ ανκρωπολόγοσ ι ςφγ-
χρονοσ ιςτορικόσ δεν ζχει μεγάλθ 
ςθμαςία για τθν επιτυχία του 
εγχειριματοσ, αφοφ το πλαίςιο τθσ 
παραγωγισ-ςυγγραφισ τθσ ιςτορίασ 
είναι (;) ςτακερό και δεδομζνο και 
μάλιςτα ανεξάρτθτο από τθν 
παραγωγι του ςυγκεκριμζνου χϊρου.  

Όπωσ παρακολουκοφμε, πράγματι, 

ςτο βιβλίο (ςελ. 116, 117, 118), (1) τα 
ενδεχόμενα νεολικικά ευριματα, (2) 
τα πικανά ερείπια αρχαία ερείπια ι 



(3) τυχόν υπολείμματα από 
οικοδομιματα κάποιασ λατρείασ, (4) 
τα βυηαντινά μοναςτιρια που μάλλον 
κα χτίςτθκαν, (5) θ ςχζςθ του 
οικιςμοφ με τθν Επανάςταςθ του 
1821 (κάποιοσ οπλαρχθγόσ) και (6) θ 
περιφερειακι του ζνταξθ επί τουρ-
κοκρατίασ, μαηί με όλα τα γενικϊσ 
υπαρκτά νεϊτερα ςτοιχεία όπωσ (7) οι 
πρόςφατοι πόλεμοι, (8) θ αναταραχι 
του εμφφλιου, (9) θ κατά κφματα 
μετανάςτευςθ (αποδθμία), μποροφν 
με ςίγουρθ και τυποποιθμζνθ 
διαδικαςία-πλαίςιο να δϊςουν μια 
μικρι αλλά αξιόλογθ ιςτορία. Και 
μάλιςτα – εφόςον αυτά τα ςτοιχεία 
υπάρχουν – θ μικρι ιςτορία μπορεί να 
αποτελζςει βζβαιο μονοπάτι προσ τθν 
άλλθ τθ Μεγάλθ Ιςτορία (ςελ. 121).  

Η μακρόχρονθ ςυγγραφικι δράςθ 

τθσ Φακίνου τθσ επιτρζπει να ξζρει 
πωσ αυτό το πλαίςιο, που κα ζχει και 
ςε άλλεσ ςυγγραφικζσ ευκαιρίεσ 
χρθςιμοποιιςει, είναι κατάλλθλο και 
επαρκζσ για τθν προςζγγιςθ τθσ 
ιςτορίασ ενόσ τόπου. Εξάλλου ι ίδια 
ζχει κάνει και ςπουδζσ ξεναγοφ, 
οπότε είναι απόλυτα δεκτό αυτό που 
διαβάηουμε για τον ακθναίο 
ςυγγραφζα, ςτο οποίον ζχει ανατεκεί 
θ ςυγγραφι του κειμζνου για τθν 
τουριςτικι παρουςίαςθ: «ζχοντασ 
διαβάςει αντίςτοιχα βιβλία άλλων 
πόλεων, είχε καταγράψει τισ εποχζσ 
και τισ ανάγκεσ του δικοφ του» (ςελ. 
118). Η λογικι αυτι είναι διάχυτθ και 
ςτο μθ μυκιςτορθματικό βιβλίο τθσ 
Φακίνου «Ελληνικό Πανόραμα» 
(Φακίνου, 1995), μια ςυλλογι 
πολιτιςμικισ γεωγραφίασ, με υπό-
τιτλο «Πολιτιςμόσ, Ιςτορία, Φφςθ» και 
τθν προειδοποίθςθ για τον 
αναγνϊςτθ πωσ αυτό «δεν είναι μόνο 
μια γεωγραφία, οφτε μια απλι 
ιςτορία ι φυςικι ιςτορία...» 
(Φακίνου, 1995: οπιςκόφυλλο).  

Η Άκρα όμωσ δεν φαίνεται να μπορεί 

να ενταχκεί ςτο προθγοφμενο 
ςτακερότυπο πλαίςιο ςφνκεςθσ τθσ 
ιςτορίασ τθσ. Όπωσ πράγματι γίνεται 
φανερό από τθν πλοκι του ζργου, 
πολφ ενωρίσ, θ μικρι πόλθ δεν είναι 
παρά ζνασ αρχικά αυτο-οργανωμζνοσ 
οικιςμόσ που πρωτοκατοικικθκε 
γφρω ςτθ δεκαετία του ’20 (ςελ. 116) 
από μια πρϊτθ ομάδα που ζφταςε 
εκεί από ζνα ορεινό χωριό. Ζτςι, ο 
χϊροσ τθσ δεν προςφζρεται ςε βακιά 
και γόνιμθ ιςτοριοδιφία. Ο ακθναίοσ 
ςυγγραφζασ καλείται να ςυγκεν-
τρϊςει και να επεξεργαςτεί ζνα υλικό 
«για τθν ιςτορία μιασ πόλθσ που δεν 
ζχει ιςτορία» (ςελ. 114). Αυτό 
αποτελεί και τθν κφρια ανθςυχία των 
ανκρϊπων που αςχολοφνται, γφρω 
από τον ακθναίο ςυγγραφζα – από 
τον κεντρικό πλθροφορθτι μζχρι τουσ 
επιχειρθματίεσ τθσ πόλθσ και το 
διμαρχο – με τθν παραγωγι του 
ιςτοριογραφιματοσ.  

Πωσ ια λυιεί το μείζον αυτό 
πρόβλημα;  

Ο ακθναίοσ ςυγγραφζασ, διαμζςου 
τθσ πρόταςθσ που κάνει ζνασ από 
τουσ ιρωεσ του μυκιςτοριματοσ, 
αναηθτεί μια εναλλακτικι λφςθ ϊςτε 
να παραχκεί θ ιςτορία του τόπου 
καταφεφγοντασ ςτθν ανκρωπολογία 
του: «Η πόλη δεν ζχει ιςτορία ςε 
βάθοσ χρόνου, όμωσ οι κάτοικοι ζχουν 
μνήμεσ [...] μζςα από προςωπικζσ 
αφηγήςεισ μπορεί να αναδυθεί το 
ιςτορικό προφίλ τησ πόλησ» (ςελ. 
126). Αυτό πραγματικά γίνεται ςτο 
υπόλοιπο του μυκιςτοριματοσ. Ο 
ακθναίοσ ςυγγραφζασ ερευνά και 
αναπλάκει τισ εμπειρίεσ και τισ 
αναμνιςεισ των κατοίκων τθσ Άκρασ. 
Και μάλιςτα ο ιρωάσ μασ, όπωσ οι 
διάφοροι παρατθρθτζσ (ανκρωπο-
λόγοι ι και φυςικοί του μικρόκοςμου 



– άκελά τουσ ι από αδεξιότθτα και 
ατζλεια των μζςων παρατιρθςθσ), 
ςυμμετζχει ςε κάποιεσ πτυχζσ τθσ 
ηωισ των υποκειμζνων του. Στο 
ψάξιμο μιασ τζτοιασ πτυχισ ξεπθδά 
και θ ςχζςθ τθσ Άκρασ με τον Μόμπυ 
Ντικ. Κάπωσ τεχνθτά και φαρςικά, 
είναι γεγονόσ. Δθλαδι κάπωσ 
νεοελλθνικά. Αυτό όμωσ δεν αποτελεί 
μειονζκτθμα για το ςφνολο.  

* 

Για τον αναγνϊςτθ που διαβάηει το 

βιβλίο ι αντιλαμβάνεται χοντρικά το 
περιεχόμενό από τθν περίλθψθ μιασ 
παρουςίαςισ του ςτισ εφθμερίδεσ, θ 
υπόκεςθ αυτι τθσ ςυγκρότθςθσ τθσ 
«ιδιογραφίασ» τθσ Άκρασ, από τθν 
Φακίνου, κα του κινιςει το 
ενδιαφζρον. Και μάλιςτα πολφ 
περιςςότερο, αν ςυμβαίνει να είναι 
πιο ειδικόσ (πολεοδόμοσ, γεωγράφοσ, 
ανκρωπολόγοσ, ασ ποφμε) και να 
αγαπά ο ίδιοσ τισ «ιδιογραφικζσ» 
προςεγγίςεισ (ι να ζχει βαρεκεί τισ 
«νομοκετικζσ»), ςυναιςκανόμενοσ 
μάλιςτα ότι θ δικι του, ςφγχρονθ 
πολεογραφικι προςζγγιςθ, ωσ 
γεωγράφου ι αςτικοφ γεωγράφου, 
μπορεί να αποτελεί τον καλφτερο 
τρόπο εξιςτόρθςθσ τθσ ουςίασ μιασ 
πόλθσ.  

Αναφερόμαςτε εδϊ ςτθν ζννοια τθσ 
«ιςτορίασ του αςτικοφ χϊρου», ςε 
ςχζςθ με το ζργο, για παράδειγμα, 
του βρετανοφ κακθγθτι H.J. Dyos, και 
όπωσ αυτι παρουςιάηεται, διδα-
κτικότατα, ωσ κεματολογία που 
κακορίηεται ιδθ από το τζλοσ τθσ 
δεκαετίασ του ’60, ςτο γνωςτό και 
μεταφραςμζνο ςτα ελλθνικά βιβλίο 
του Jean-Luc Pinol (Jean-Luc Pinol, 
1990: 13):  

«κατοικία, οικοδομή, χρήςη και 
ιδιοκτηςία εδάφουσ, μεταφορζσ, 
δημοτική διοίκηςη, οικονομική 
διαχείριςη, δημοτική πολιτική, υγεία, 
υγιεινή, εφοδιαςμόσ, πληθυςμόσ, 
οικογζνεια, κοινωνικζσ τάξεισ, ελίτ, 
υποκουλτοφρεσ, εγκλήματα, ςυγκροφ-
ςεισ, διαδηλϊςεισ, φιλανθρωπία, 
ευημερία, αρχιτεκτονική, οργάνωςη 
του χϊρου, ανάγκη εξεφρεςησ χϊρου, 
αιςθητική ποιότητα τησ πόλησ, 
ευκαιρίεσ πλουτιςμοφ, βιομηχανική 
οργάνωςη». 

 

Ακόμα, λοιπόν, και όταν το βάκοσ 

χρόνου είναι για κάποιον οικιςμό 
ςχετικά μικρό, υπάρχει πάντα ζνασ 
ςκελετόσ για τθν ιςτορία του. Και 
μάλιςτα, ςχετικά με το κακιερωμζνο – 
ασ το ποφμε «τουριςτικό» και 
«ςχολικό» – πρότυπο, μια πραγματικι 
αςτικι ι οικιςτικι (= «οικιςμική») 
ιςτοριογραφία προτιμά (1) τθν 
εξιςτόρθςθ τθσ παραγωγισ τισ χωρο-
χρονικά ςυγκεκριμζνθσ αςτικισ 
οντότθτασ αντί για τθν ζνταξι τθσ ςε 
ζναν ιςτορικά κακ-ιερωμζνο 
περιβάλλοντα χϊρο και ζναν 
κακαγιαςμζνο απϊτερο χρόνο· (2) τθ 



μελζτθ του ειδικά κοινωνικοφ 
(ταξικοφ και, ενδεχόμενα, 
εκνολογικοφ) αντί για το γενικά και 
γενικευτικά εκνικό· (3) τθν 
αναγνϊριςθ του διαφοροποιθτικά 
τοπικοφ και τοπογραφικά ταυτοτικοφ 
αντί για τθν αποδοχι τθσ χϊρασ-
περιγράμματοσ ωσ ενιαίου 
γεωπολιτικοφ (κρατικοφ) πλαιςίου· 
δθλαδι τελικά, τθ μικρι υλικι ιςτορία 
των μικρϊν ςε αντιδιαςτολι με τθ 
Μεγάλθ Ιδεολογικι Ιςτορία.  

Οι αντιπαρακζςεισ αυτζσ μποροφν 

να προεκτακοφν και να περιλάβουν 
και άλλεσ πτυχζσ του ιςτορικο-
γεωγραφικοφ αςτικοφ κεματολογίου. 
Τζτοιεσ είναι (4) οι μορφζσ επιβολισ 
οικονομικισ, γλωςςικισ και 
πολιτιςτικισ υποδοφλωςθσ ςτισ 
μικρότερεσ πόλεισ εκ μζρουσ του 
κζντρου, (5) θ ανάλυςθ και θ 
ερμθνεία των δυςμενϊν ι ευμενϊν 
παραςτάςεων που διαδίδονται με 
εμμονι για κάκε πόλθ και μάλιςτα 
μικρι ι μετρια, (6) θ πραγματικι κζςθ 
και θ ςυμμετοχι του πλθκυςμοφ των 
πόλεων ςτισ μείηονεσ εκνικζσ 
(εδαφικζσ, πολεμικζσ) εμπλοκζσ και 
άλλα ςχετικά.  

* 

Με τθν ανάλυςθ που προθγείται δεν 

επιχειροφνε να «ςυμπλθρϊςουμε» το 
βιβλίο που παρουςιάηουμε. Φτάςαμε 
εδϊ παρουςιάηοντασ τθν κατά τθ 
γνϊμθ μασ πλουςιότερθ γεωιςτορικι 
προςζγγιςθ των οικιςμϊν 
προςπακϊντασ να ερμθνεφςουμε το 
μοναδικό, κατά τθ γνϊμθ μασ 
επιλιψιμο ςτοιχείο του αςτικοφ – 
urban not bourgeois... – αυτοφ 
μυκιςτοριματοσ: Ο ακθναίοσ 
ςυγγραφζασ αναηθτεί, αρχικά, 
ςτοιχεία από τον αξιολογικά ανϊτερο 

περιβάλλοντα χϊρο και τον τιμθμζνο 
απϊτερο χρόνο τθσ πόλθσ. Δυςτυχϊσ 
δεν τα βρίςκει.  

Η αναηιτθςθ, όμωσ, μιασ 

κακιερωμζνθσ, βακιάσ και κυκλοτερισ 
παραδοςιακισ ιςτορίασ τθσ πόλθσ 
λειτουργεί αποτρεπτικά ωσ προσ τθν 
ενδεχόμενθ προςζγγιςθ τθσ ίδιασ τθσ 
πόλθσ, ωσ κτιςτοφ χϊρου, μζςα ςτο 
μυκιςτόρθμα. Αποτζλεςμα του 
ςτοιχείου αυτοφ είναι θ απουςία από 
το κείμενο κάποιων πειςτικϊν 
περιγραφϊν τθσ πόλθσ. Και μάλιςτα 
ωσ μικρισ ελλθνικισ πόλθσ που με τθν 
πυκνότθτά τθσ, ςε πλθκυςμό και 
δραςτθριότθτεσ, παροφςεσ και 
παρελκοφςεσ (αλλά και μελ-
λοφμενεσ!), είναι ζνα ηωντανό ενιαίο 
ζδαφοσ – οι δρόμοι τθσ – ςυνεχϊν 
διαπροςωπικϊν επαφϊν. Περις-
ςότερο αςφαλϊσ από μια πολφβουθ 
μεγάλθ πόλθ που ενδζχεται να 
αποτελεί για τον κάθε επιμζρουσ 
κάτοικό τησ (και όςον αφορά όςα 
ςχετίηονται με τισ δικζσ του 
δραςτθριότθτεσ), ζνα ιδεατό και 
διαςπαςμζνο δίκτυο τακτικϊν ι 
ςπανιότερων μεταβάςεων – μζςω 
ζρθμων διαδρόμων και διαδρομϊν – 
προσ χϊρουσ άςκθςθσ κάποιου 
ρόλου.  

Πολλά από τα ςτοιχεία τθσ μικρισ 

πόλθσ – εκτόσ από περιγραφζσ που 
όπωσ είπαμε απουςιάηουν – είναι 
παρόντα και μάλιςτα με μεγάλθ 
ηωντάνια ςτο μυκιςτόρθμα, αλλά θ 
ςυγκροτθμζνθ πόλθ είναι γενικά 
αποφςα ςτο «Ποιοσ ςκότωςε τον 
Μόμπυ Ντικ;». Βζβαια θ πλθροφορία 
που δίνεται για τον πλθκυςμό, 1.000 
κάτοικοι (μόνο), ςφμφωνα με 
υποτικζμενο παλιότερο λιμμα 
εγκυκλοπαίδειασ (ςελ. 119) και ο 
προςδιοριςμόσ «χωριό» που ξεφεφγει 



μερικζσ φορζσ (ςελ. 116, ενϊ, πάντωσ, 
είναι εξαιρετικά ςυχνόσ και ζμμονοσ ο 
χαρακτθριςμόσ «πόλθ»), μασ προσ-
γειϊνει. Δεν κα μποροφςαμε να 
περιμζνουμε περιςςότερεσ και πυκνό-
τερεσ περιγραφζσ «μικρισ ελλθνικισ 
πόλθσ».  

 

Το μικρό, πάντωσ, μζγεκοσ τθσ πόλθσ 

μασ δίνει τθν ευκαιρία να 
αναφερκοφμε ςτθ ςυγκρότθςθ του 
ιδιάηοντα φυλοφιλικοφ χϊρου (sexual 
space) που αυτι ςυνιςτά, όπωσ 
παρουςιάηεται ςτο ζργο. Πραγματικά, 
θ επαρχιωτικι επωνυμία (ωσ 
αντιδιαςτολι ςτθν ακθναϊκι 
ανωνυμία) επιβάλλει μερικοφσ – τόςο 
γνωςτοφσ άλλωςτε – όρουσ ςτθ 
φυλοφιλικι ςυμπεριφορά των 
ατόμων. Δθλαδι, ςτθν πραγ-
ματικότθτα, επιβάλλονται περιορις-
μοί, ωσ προσ τθν προςωπικι και 
φυλοφιλικι ταυτότθτα ανάλογοι με 
εκείνουσ που ιςχφουν ςτα ηθτιματα 
τθσ ομοφυλοφιλίασ ζςτω και αν 
πρόκειται για ετεροφυλόφιλεσ 

δθλαδι "κανονικζσ" ςχζςεισ, που 
όμωσ, κακϊσ δεν είναι νομιμο-
ποιθμζνεσ, παφουν να είναι 
κανονικζσ. Το όλο ηιτθμα 
παρουςιάηεται ςτο μυκιςτόρθμα με 
τθν περίπτωςθ τθσ ςχζςθσ του 
ακθναίου ςυγγραφζα με μια 
παντρεμζνθ γυναίκα τθσ πόλθσ, θ 
οποία επωφελοφμενθ από τθ 
μακρόχρονθ, κατά περιόδουσ, 
απουςία του ςυηφγου τθσ 
επιςκζπτεται ζνα βράδυ τον ακθναίο 
ςυγγραφζα ςτο διαμζριςμά του, 
μεταμφιεςμζνθ ςε άντρα, ϊςτε να 
μθν τθν αναγνωρίςουν. Δεν το 
καταφζρνει. Ο φυλοφιλικόσ χϊροσ τθσ 
μικρισ πόλθσ ζχει τουσ δικοφσ του 
νόμουσ.  

Θα ιταν παράλειψθ, τελειϊνοντασ 

τθν παρουςίαςθ, να μθν 
αναφερκοφμε ςε ζνα από τα 
χαρακτθριςτικά ανκρωπολογικά 
ςτοιχεία του βιβλίου. Ιδιαίτερα 
εντυπωςιακά άλλωςτε. Πρόκειται για 
τθν λεπτομερι δυαδικι αντιπα-
ράκεςθ μεταξφ των δφο θρϊων που 
είναι ο ακθναίοσ ςυγγραφζασ και ο 
ξεναγόσ-πλθροφορθτισ του, που 
αναλαμβάνει να οργανϊςει το χρόνο 
του ωσ επιςκζπτθ. Πολφ ςυχνά, για 
παράδειγμα ςτθν ζβδομθ τζχνθ, που 
τα ζργα τθσ διακζτουν πολυφωνικζσ 
κειμενικζσ και οπτικοακουςτικζσ 
ςυνιςτϊςεσ, θ κινθματογράφθςθ τθσ 
πόλθσ περνά και μζςα από τθ 
ςκθνοκετθμζνθ αντιπαράκεςθ τθσ 
μεγάλθσ πόλθσ προσ τθ μικρι. Η 
ςχζςθ αυτι εξαίρεται χάρθ ςε 
επιλεγμζνα δεδομζνα και τισ 
ςυνδθλϊςεισ τουσ (πολεοδομία, 
αρχιτεκτονικι, πράςινο, μουςικι 
υπόκρουςθ) αλλά περνάει και μζςα 
από τθν ίδια τθν ανκρωπολογία των 
αντίςτοιχων εκπροςϊπων (δράςθ, 
κζςθ, εμφάνιςθ, ςχζςεισ). Στο βιβλίο 
τθσ Φακίνου θ ανκρωπολογικι 



αντιπαράκεςθ ανάμεςα ςτον 
εκπρόςωπο τθσ πρωτεφουςασ και τον 
εκπρόςωπο τθσ επαρχιωτικισ 
πολίχνθσ είναι πολφ ηωντανι και 
πετυχθμζνθ ςε όλα τα επίπεδα. 
Αναγνωριςμζνοσ, κεντρικόσ, τολμθρόσ 
και κατακτθτικόσ ο πρϊτοσ. 
Αςιμαντοσ, περικωριακόσ, δειλόσ και 
υποταγμζνοσ ο δεφτεροσ. Πολφ 
εφκολα κα μποροφςε να γίνει μια 
ανάλυςθ των δυαδικϊν αυτϊν 
αντιπαρακζςεων και – το κυριότερο 

άλλωςτε – να μεταφερκοφν ςτθ 
γνωςτι διαλεκτικι (Ακινα-
Περιφζρεια) τθσ υπανάπτυξθσ τθσ 
ελλθνικισ επαρχίασ.  
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