Κοζμοπολίηικο σαμζίνι*
Με κεπδιζμένο ηο βπαβείο Prix Méditerranée Étranger 2011 και με
ςποτηθιόηηηα για ηο Prix du Livre Européen 2011, ηο βιβλίο «Μέπερ
Αλεξάνδπειαρ» ηος Δημήηπη Σηεθανάκη κάνει δεύηεπη καπιέπα, αςηή
ηη θοπά από ηιρ εκδόζειρ Ψςσογιόρ. Ο ζςγγπαθέαρ έθεπε ζηην A.V.
λίγο από ηον κοζμοπολιηιζμό ηος βιβλίος ηος.
Γεκήηξεο Μαζηξνγηαλλίηεο
Ππυηοεκδόθηκε ηο 2007, αιιά δελ ην είρα πξνζέμεη – κε ηόζε παξαγσγή είλαη θαη
ζέκα ηύρεο λα αλαζύξεηο έλα βηβιίν από ηηο ζηνίβεο. Λάζνο κνπ! Υξεηάζηεθε έλα
βξαβείν, πνπ ζην παξειζόλ θέξδηζαλ ν Οπκπέξην Έθν, ν Κιανύληην Μαγθξίο θαη ν
Αληόλην Σακπνύθη, γηα λα κνπ ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή. Κξάηεζε ζε όιεο ηηο ζειίδεο
(724) νινδώληαλε ηελ αιεμαλδξηλή αηκόζθαηξα, πνπ από ηα βηβιία ηνπ Σζίξθα έρσ
λα… δήζσ.
«Ήζεια λα γξάςσ κηα ηζηνξία ζε αζηηθό θόλην επνρήο. Η Αζήλα δελ βνεζνύζε, ήηαλ
επαξρία. Άιιν έλα βηβιίν γηα ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε; Θα έβγαηλε βηβιίν ηνπ
μεξηδσκνύ. Κη εγώ ήζεια θνζκνπνιηηηζκό» ζα εμεγήζεη γηα ηελ επηινγή ηεο πόιεο.
«Σελ επνρή ηεο αλαδήηεζεο έηπρε λα κεηαθξάδσ ην βηβιίν ηνπ Μάηθι Υάαγθ γηα ηελ
Αιεμάλδξεηα (ζ.ζ. «Αιεμάλδξεηα, ε πόιε ηεο κλήκεο - Καβάθεο, Φόξζηεξ, Νηάξει»,
εθδ. Ωθεαλίδα), θη έηζη ε Αιεμάλδξεηα… επηβιήζεθε. ηε ζπλέρεηα γλσξίδσ ην
ζπλζέηε Νηθήηα Βνζηάλε, άξηζην γλώζηε ηεο πόιεο, αλ θαη έθπγε από εθεί ζηα
δεθανρηώ ηνπ. ηνλ θακβά κνπ έθεξλε ηζηνξίεο από ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη όρη κόλν.
Σνλ εκπινύηηδε κε πξαγκαηνινγηθέο πηλειηέο. Γηα δύν ρξόληα έθαλα αηκαηεξή
έξεπλα. Δθηόο από ηα ηαμίδηα ζηελ Αιεμάλδξεηα, ηαμίδεςα θαη ζηηο πόιεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζην βηβιίν (Βεξνιίλν, Μόλαρν, Παξίζη…) αλαδεηώληαο ην πιηθό πνπ
ρξεηαδόκνπλ. Γνύιεςα κε βηβιία, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη θηικ ηεο επνρήο, κίιεζα
κε πνιινύο αλζξώπνπο. Καη επεηδή όια απηά ηα έθαλα ρσξίο λα έρσ άιια έζνδα,
είρα πεη πσο αλ δελ βγεη θάηη θαιό ζ’ απηνθηνλήζσ».

Δπηπρώο δελ ρξεηάζηεθε. Σν βηβιίν θπθινθνξεί ζηελ
Διιάδα από ζηόκα ζε ζηόκα θαη ε ζεηηθή όξεμε θαη ηα
βξαβεία ησλ Γάιισλ ηνύ έδσζαλ δηεζλή ώζεζε (ζύληνκα
θαη ζηα ηζπαληθά). Γηαζέηεη ζηέξεε πινθή, ραξαθηήξεο κε
ππόζηαζε, δνπιεκέλνπο δηάινγνπο θαη αηκόζθαηξα
θηλεκαηνγξαθηθώλ Δπίθαηξσλ, θαζώο νη κπζηζηνξεκαηηθνί
ήξσεο ζπλεπξίζθνληαη κε ηε άξα Μπεξλάξ, ηνλ Διεπζέξην
Βεληδέιν, ηνλ Νάζεξ ή ηνλ Ρνύληνιθ Δο (αιεμαλδξηλήο
θαηαγσγήο ν ηειεπηαίνο) θαη ε ηζηνξηθή αιήζεηα δειώλεη
ζπλερώο παξνύζα.
«Ήζεια λα κηιήζσ γηα ηα κεγάια γεγνλόηα ηνπ πξώηνπ
κηζνύ ηνπ 20νύ αηώλα, από ηνλ 1ν θαη ην 2ν παγθόζκην
πόιεκν, κέρξη ηνλ ηζπαληθό θαη ειιεληθό εκθύιην κε ηξόπν
πνπ ε ηζηνξία δελ ζα θαηαπίλεη ηνπο ήξσεο. Έλαο Γάιινο είπε πσο ε Αιεμάλδξεηα
είλαη κηα πξσηεύνπζα ηεο Μεζνγείνπ ρσξίο ζύλνξα – γη’ απηό θαη νη ήξσέο κνπ ηελ
θνπβαινύλ ζηηο κεγαιύηεξεο πόιεηο ηεο Δπξώπεο».
Γύξσ από ηηο ηξεηο γεληέο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θαπλνβηνκήραλνπ Αληώλε Υάξακε
ζηξνβηιίδνληαη ρνξεύνληαο βαιο ζε βεγγέξεο αξρνληηθώλ, ζπλσκνηνύλ,
θαηαζθνπεύνπλ θαη θνπηζνκπνιεύνπλ κε ζέα ηε ζάιαζζα, θαη θπξίσο εξσηξνπνύλ
ζε θάκαξεο μελνδνρείσλ, ρακνθέισλ θαη πνξλείσλ, εύπνξνη ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο,
Άγγινη θαηάζθνπνη, αξραηνθάπεινη, πνιηηηθνί… θη έλαο ππέξνρνο κπζηζηνξεκαηηθόο
ήξσαο, ν Ληβαλέδνο bon viveur Διηάο Υνύξη, «γηα κέλα ε επηηνκή ηνπ αιεμαλδξηλνύ
θνζκνπνιηηηζκνύ» ζα εμνκνινγεζεί. Σν παξάμελν είλαη πσο ν Καβάθεο αλαθέξεηαη
κόλν ζε κηα παξάγξαθν, πνπ αθήλεη κάιηζηα λα ελλνεζεί πσο νη θπξίεο ηεο θαιήο
θνηλσλίαο έζπαγαλ πιάθα καδί ηνπ.
«Έρσ δηαβάζεη πνιιά θύιια ηνπ Σαρπδξόκνπ ηεο Αιεμάλδξεηαο, γηαηί αθόκα θαη
από κηα ξεθιάκα κπνξνύζα λα πάξσ άξσκα επνρήο. Σν θύιιν πνπ βγήθε ηελ
επνκέλε ηεο θεδείαο ηνπ Καβάθε είρε κεξηθά θεηδσιά ζρόιηα! Δίλαη απίζηεπην πσο
γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο Έιιελεο ηεο ηάμεο πνπ πεξηγξάθσ δελ ππήξρε ν πνηεηήο όζν
δνύζε. Πηζηεύσ όκσο πσο ε κε παξνπζία ηνπ θαηαθέξλεη λα ηνλ θάλεη σζεί παξώλ
ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ βηβιίνπ».
Σν κνλαδηθό, λνκίδσ, κείνλ ηνπ βηβιίνπ είλαη ε αηζζεηή απνπζία ησλ Αηγππηίσλ.
Δκθαλίδνληαη κόλν σο θνκπάξζνη (ππεξεηηθό πξνζσπηθό, επθαηξηαθέο εξσκέλεο,
δηεπζπληέο αζηπλνκίαο θ.ιπ.), κε απνηέιεζκα λα κελ αθνύγεηαη ε ζθέςε ηνπο γηα
ηνπο επνίθνπο. «Μπνξεί λα έρεηο έλα δίθην, όκσο ν ζπγγξαθέαο δελ λνκίδσ πσο
πξέπεη λα έρεη σο πξώην κέιεκά ηνπ ηελ ηζηνξηθή δηθαηνζύλε. Έηζη θη αιιηώο ην
ειηηίζηηθν απνηθηνθξαηηθό βιέκκα ησλ εξώσλ κνπ αθήλεη έκκεζα λα θαηαιάβνπκε
ην πώο αηζζαλόληνπζαλ νη Αηγύπηηνη, θαη δηθαηνινγεί ηελ ηζηνξηθή αλαγθαηόηεηα λα
πεξάζεη ε ρώξα ζηνπο ηειεπηαίνπο».
Δίηε ην απηνθίλεην ηεο δξάζεο ηξέρεη κε πξώηε είηε κε πέκπηε ηαρύηεηα, νη ήξσεο
κνλίκσο βξίζθνληαη ζε εξσηηθό αλαβξαζκό. «Γελ είλαη ηόζν ν Νηάξει κε ην
Κνπαξηέην ηνπ, όζν ε ζέζε ηνπ, θίινπ κνπ πηα, Βνζηάλε: “Μπνξεί θαη λα έθηαηγε ν
αέξαο ηεο πόιεο πνπ μππλνύζε εξσηηθέο νξκέο – γη’ απηό πξέπεη λα αθήζεηο όιε ζνπ
ηελ εξσηηθή δηαζηξνθή λα κεγαινπξγήζεη”. Σν κόλν πνπ κνπ έκεηλε είλαη λα
αθνινπζήζσ ηε ζπκβνπιή ηνπ πηζηά».
Γηα ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο δηαβάζηε ζηε ζει. 557 πσο ε (κε ζηόθα ρνιηγνπληηαλήο
εξσίδαο) Γαιινειβεηίδα θαηάζθνπνο ησλ Άγγισλ Τβέη αληόλ απνπιαλά ην
παλέκνξθν καλεθέλ ηεο αλέι, Υάηθε, θαζώο ε ηειεπηαία ραδεύεη θαληάξνπο πνπ
θάλνπλ γπκλνί κπάλην ζηε ζάιαζζα. Οπθ… ίδξσζα!

* Το ταμζίνι είναι δσηικός άνεμος ποσ θσζάει ζηη Βόρεια Αθρική μεηαθέρονηας ζκόνη
από ηην έρημο.

