Γημήηπηρ Σηεθανάκηρ - Μέπερ Αλεξάνδπειαρ (Δκδόζειρ Ψςσογιόρ)
Παξαζθεπή, 13 Ιαλνπαξίνπ 2012

Πνιιέο θνξέο ηπραίλεη λα δηαβάδνπκε αξιόλογα βιβλία πνπ καο αλνίγνπλ λένπο θόζκνπο θαη καο
εξεζίδνπλ ηελ ζκέτη θαη ηηο αηζζήζεηο. Με ηηο …
Τνπ Γηάλλε Αλησληάδε
«Μέπερ Αλεξάνδπειαρ» όκσο ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη δύζθνιν λα εθθξαζηνύλ θαη λα απνηππσζνύλ.
Οη εηθόλεο πνπ κεηαθέξεη ην βηβιίν είλαη κνλαδηθέο, ζα έιεγα θηλεκαηνγξαθηθέο, ζηηγκαηίδνπλ ηνλ λνπ
θαη κνηάδεη ν αλαγλώζηεο λα γπξλάεη εαπηόλ πίζσ ζηελ κεραλή ηνπ ρξόλνπ γηα λα ζπλαληήζεη ηνπο
ήξσεο ηνπ βηβιίνπ.

Η νηθνγέλεηά κνπ ηπραίλεη λα θαηάγεηαη από απηόλ ηνλ μερσξηζηό θαη βαπηηζκέλν κε ηζηνξία ρηιηάδσλ
ρξόλσλ ηόπν. Μνπ είραλ κηιήζεη γηα ηελ Αιεμάλδξεηα, έρσ δηαβάζεη γηα ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν θαη γηα
ηελ ρακέλε βηβιηνζήθε αιιά δηαβάδνληαο απηό ην βηβιίν ην θαινθαίξη μύπλεζε κέζα κνπ ηνλ κύζν
ηεο πόιεο πνπ αλ θαη δελ κε γέλλεζε είλαη ν ηόπνο από ηνλ νπνίν πξνέξρνκαη. Νηώζσ πσο απηό ην
βηβιίν ρηύπεζε ηελ θιέβα ησλ αλακλήζεώλ κνπ θαη αλαζηάησζε ηα κέρξη ηώξα ινγνηερληθά κνπ
βηώκαηα. Πξνζζέησ απηήλ ηελ πξνζσπηθή ρξνηά ζηελ πεξηγξαθή κνπ γηαηί πξώηε θνξά έξρνκαη ηόζν
θνληά κε έλα βηβιίν ζε ζεκείν πνπ λα ηαπηίδνκαη κε αλακλήζεηο πνπ αλ θαη δελ ηηο έδεζα, ηηο βηώλσ
λνεξά θαη εηεξνρξνληζκέλα. Τελ πξνεγνύκελε ήηαλ κε ηνλ «Ξέλν» ηνπ Αικπεξ Κακύ ζηελ εθεβεία
κνπ.

Οη «Μέπερ Αλεξάνδπειαρ» επαλαθπθινθόξεζαλ ηνλ πεξαζκέλν Ινύλην από ηηο εκδόζειρ Ψςσογιόρ
θαη κνηάδεη λα μαλαγελλήζεθαλ θαη λα μαλαγαπήζεθαλ. Βξαβεύηεθαλ δηο θέηνο, κε ην Prix
Mediterranée étranger (Βξαβείν Μεζνγείνπ μελόγισζζνπ βηβιίνπ, έλα βξαβείν πνπ έρεη ιάβεη ν
Οπκπέξην Έθν, ν Τδνλ Μπάλβηι θαη ν Άκνο Οδ, ηη ηηκή ινηπόλ γηα έλαλ Έιιελα ζπγγξαθέα) θαη κε ην
Βπαβείο Καβάθη πξηλ από ιίγν θαηξό ζηελ Αίγππην. Η ζθηά ηνπ Αιεμαλδξηλνύ πνηεηή ζηέθεηαη
δεζηή πάλσ από ην βηβιίν πνπ κηιάεη γηα ηελ πόιε πνπ ηνλ γαινύρεζε θαη ηνλ αλέδεημε. Μηα πόιε
πάληα θηιόμελε (αθόκε θαη ζηελ πεξίνδν ηεο πνιηηηθήο κπσπίαο θαη ηεο εζσζηξέθεηαο),
θνζκνπνιίηηθε, αηζηόδνμε θαη εθιεπηπζκέλε, πνπ ζε απηήλ θαηέθπγαλ πνιινί Έιιελεο μεθηλώληαο
πξηλ από εθαηό θαη πιένλ ρξόληα ζε αλαδήηεζε θαιύηεξεο ηύρεο νη Ηπεηξώηεο όζν θαη άιινη,
αλαδεηώληαο επηβίσζε νη δησγκέλνη από ηελ Μ. Αζία θαη έδξα ε Διιεληθή θπβέξλεζε ζηνλ πόιεκν.

Από απηήλ βπδάμαλε, εθεί δπκώζεθαλ θαη κεγαινύξγεζαλ εμέρνπζεο πξνζσπηθόηεηεο πνπ
εθπξνζσπνύζαλ όιεο ηηο ηέρλεο θαη ηελ ειίη ηεο Δπξσπατθήο δηαλόεζεο.

Η Αλεξάνδπεια ήηαλ ην ιίθλν ηνπ πνιηηηζκνύ ζηελ Δπξώπε ηνπ Μεζνπνιέκνπ, εθεί ρηππνύζε ε
θαξδηά ηεο Μεζνγείνπ θαη απνηεινύζε ζεκείν αλαθνξάο γηα θάζε επηζθέπηε πνπ καγεπόηαλ από ηελ
αύξα ηεο θαη ηελ αηκνζθαηξηθόηεηά ηεο. Ο Νηάξει, ν Φόξζηεξ, ν Τζίξθαο θαη πνιινί άιινη ηελ
ηίκεζαλ θαη απηή κε ηελ ζεηξά ηεο ηνπο ηίκεζε ραξίδνληάο ηνπο απιόρεξα ηελ έκπλεπζε θαη ηελ
θηινμελία ηεο, δηαπλένληάο ηνπο κε ηνλ κύζν ηνπ κεγάινπ Σηξαηειάηε πνπ κνηάδεη λα ηελ έρεη
ζηνηρεηώζεη θαη λα ηελ έρεη ζεκαδέςεη. Ο βαζηιηάο Αιέμαλδξνο δεη θαη δείρλεη ηνλ δξόκν ηεο
ζύδεπμεο.

Ο ζπγγξαθέαο κέζα από ππαξθηά πξόζσπα πνπ έδεζαλ ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο επνρήο εθείλεο καο
παξαζέηεη κία αλζξώπηλε, θαζεκεξηλή θαη νηθεία ηζηνξία θαη καο κεηαθέξεη λνεξά ζηελ επνρή
αλαδεηθλύνληαο ηελ Αιεμάλδξεηα σο ζηαπξνδξόκη εκπνξίνπ, νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, πνιηηηζκνύ αιιά
θαη θαηαζθνπείαο κηαο θαη ε κεζνιάβεζε ηνπ πνιέκνπ θαη ηα γεγνλόηα πνπ ζεκάδεςαλ ηνλ ξνπ ηεο
παγθόζκηαο ηζηνξίαο είλαη πιήξσο θαηαγεγξακκέλα κέζα από ηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ. Η Αιεμάλδξεηα
απνηειεί κία από ηηο ιίγεο αλ όρη ηελ κνλαδηθή πόιε ηνπ Διιεληζκνύ πνπ αλέδεημε κία δηθή ηεο
ππόζηαζε βαζηζκέλε ζε πλεπκαηηθέο αμίεο, έλα δηθό ηεο ξεύκα ζε όινπο ηνπο ηνκείο θαη απηήλ ηελ
νηθνπκεληθόηεηα θαη ηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα αλαθαιύπηνπκε ζε απηό ην εμαίξεην κπζηζηόξεκα.
Πξόζσπα θαη πξάγκαηα ζπκππθλώλνληαη θαη αλαιύνληαη κε κία γξαθή ηέηνηα πνπ πξνζσπηθά κνπ
ζύκηζε πνιύ έληνλα ηελ Μελεμεδέληα Πνιηηεία ηνπ Άγγεινπ Τεξδάθε αιιά θαη ηελ ζπηξηάδα ηεο
γξαθήο ηνπ Μαλόιε Καξαγάηζε. Με ηνλ Σηξαηή Τζίξθα ππάξρεη κία άιιε ζύλδεζε ζαλ νη «Μέξεο
Αιεμάλδξεηαο» λα είλαη ην ζπιάρλν πνπ πξνέθπςε από ηελ ζάξθα ηνπ έξγνπ ηνπ κεγάινπ
Αιεμαλδξηλνύ ζπγγξαθέα δίρσο όκσο λα ηίζεηαη ζέκα ινγνηερληθήο ζύγθξηζεο κηαο θαη ν θάζε
ζπγγξαθέαο θαηαζέηεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ καληέξα (όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο
Αλαγελλεζηαθνύο θαιιηηέρλεο). «Μέξεο Αιεμάλδξεηαο» θαη «Αθπβέξλεηεο Πνιηηείεο» αθνινπζνύλ
βίνπο παξάιιεινπο. Απηό ην va et vient (πεγαηλέια) ηεο πεξηήγεζεο ζηα κνλνπάηηα ηεο ηζηνξίαο, ηεο
πνίεζεο θαη ηεο ινγνηερλίαο πνπ εθηπιίζζεη κε ηόζε καεζηξία ε γξαθή ηνπ Γεκήηξε Σηεθαλάθε
δείρλεη λα θαηαμίσζε ηελ ειιεληθή ινγνηερλία ζην εμσηεξηθό κε ηελ βξάβεπζε ηνπ κεηά από πνιιά
ρξόληα θαη κεγάιε παξαγσγή. Δίλαη δεδνκέλν ην γεγνλόο πσο ην βηβιίν εθηηκήζεθε ζην εμσηεξηθό θαη
δε ζηελ Γαιιία όπνπ κεηαθξάζηεθε ήδε ελώ κεηαθξάζεηο ζε ηζπαληθά θαη αξαβηθά είλαη ζηα ζθαξηά.

Με ηηο «Μέπερ Αλεξάνδπειαρ» ην θαιό κπζηζηόξεκα βξήθε θαη πάιη ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηελ ηαπηόηεηα
ηνπ θαη εκείο θαινύκαζηε λα ηελ αλαγλώζνπκε. Η Αιεμάλδξεηα κπνξεί λα κελ έρεη πηα ηελ αίγιε ηνπ
παξειζόληνο αιιά ζπλερίδεη λα δεη ζηηο κλήκεο ησλ Διιήλσλ θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί θάξν
γλώζεο θσηίδνληαο ηνπο λεόηεξνπο θαη ζπκίδνληαο ζηνπο παιαηόηεξνπο.

«…ζαν έηοιμορ από καιπό ζαν θαππαλέορ αποσαιπέηα ηην Αλεξάνδπεια πος θεύγει…». Κωνζηανηίνορ
Καβάθηρ («Απολείπειν ο Θεόρ Ανηώνιον» 1911)

