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Ιςτορία πολέμου και εμπορίου
Οη Μέξεο Αιεμάλδξεηαο, ην ηέηαξην αιιά όρη θαη πην πξόζθαην
κπζηζηόξεκα ηνπ (ζπλεξγάηε καο ζην Books' Journal) Γεκήηξε
ηεθαλάθε, απέζπαζε θέηνο ην γαιιηθό βξαβείν Prix Mediterranée
Ėtranger, κηα ζεκαληηθή δηάθξηζε –πνπ πξώηε θνξά θαηαθηά
έιιελαο ινγνηέρλεο– κε ηελ νπνία έρνπλ ζην παξειζόλ ηηκεζεί
ζεκαίλνληεο ζπγγξαθείο ηεο ινγνηερλίαο ηεο Μεζνγείνπ: Άκνο Οδ,
Οξράλ Πακνύθ, Οπκπέξην Έθν θαη Κιανύληην Μάγθξηο. Λίγν πξηλ, νη
Μέξεο Αιεμάλδξεηαο, πνπ καδί κε ην πιιαβίδνληαο ην θαινθαίξη
(2009) θαη ην Θα πνιεκάο κε ηνπο ζενύο (2010) ζπληζηνύλ κηα
ηξηινγία κεζνγεηαθνύ δηεζληζκνύ, όπσο ηε ραξαθηεξίδεη ν
ζπγγξαθέαο, κεηαθξάζηεθαλ ζηα γαιιηθά θαη θπθινθόξεζαλ από
ηηο εθδόζεηο Viviane Hamy, απνζπώληαο ζεηηθά ζρόιηα από ζεηξά
γαιιηθώλ εληύπσλ – Lire, Le Soir, Le Choix des Libraires, L'
Humanité θ.ά.

Γεκήηξεο ηεθαλάθεο, Μέξεο Αιεμάλδξεηαο, Ψπρνγηόο, Αζήλα 2011,
ζει. 736
ρόιηα ηα νπνία, ελώ επαηλνύζαλ ηελ αθήγεζε - πνηακό ηνπ
κπζηζηνξήκαηνο, ηελ πεηπρεκέλε αλαζύζηαζε ηεο θνζκνπνιίηηθεο
θαη πνιπθπιεηηθήο Αιεμάλδξεηαο, ηελ πνιππξόζσπε πινθή θαη ηα
δηαθνξεηηθά κπζηζηνξεκαηηθά ηνπία, αλαγλσξίδνληαο παξάιιεια
ηνπο θαβαθηθνύο απόερνπο θαη ηα «εμσηηθά αξώκαηα από ην
πεξίθεκν Αιεμαλδξηλό Κνπαξηέην ηνπ Νηάξει», παξέθακπηαλ,
αθήλνληαο ζρεδόλ αζρνιίαζηε, ηελ θαηαγσγή ηνπ ζπγγξαθέα από

ηελ Διιάδα θαη ηηο ελδερόκελεο εθιεθηηθέο ζπγγέλεηεο κε ηα
κπζηζηνξεκαηηθά αθεγνύκελα. Σπραίν ή θαθόβνπιν; ε θακία
πεξίπησζε. Δδώ ίζσο ειινρεύεη ε αηηία ηεο θαιήο ππνδνρήο ηνπ
βηβιίνπ (κεηαθξάδεηαη ηώξα ζηα ηζπαληθά θαη ηα αξαβηθά) από
μελόγισζζα, αιιά όρη μέλα απέλαληη ζηα ηζηνξνύκελα αλαγλσζηηθά
θνηλά. ηε ζπγγξαθηθή απνπνίεζε ηεο εζληθήο εκκνλήο, ή κηαο
κνλνδηάζηαηεο λνζηαιγηθήο αλαπόιεζεο ελόο αθόκε ιακπξνύ,
απνιεζζέληνο, παξειζόληνο. Οη Μέξεο Αιεμάλδξεηαο δελ είλαη έλα
αθήγεκα μεξηδσκνύ. Άιισζηε, «ην κπζηζηόξεκα», όπσο ιέεη θαη
ζήκεξα ν ηεθαλάθεο, «είλαη ε ίδηα πόιε».
Αιεμάλδξεηα, ησλ αξρώλ ηνπ εηθνζηνύ αηώλα, «κε ηνλ παιηξξντθό
θνζκνπνιηηηζκό ηεο», ζε όιν ηνπ ην κεγαιείν. ην επίθεληξν ηεο
πνιπζέιηδεο δηήγεζεο, ν θαπλέκπνξνο Αληώλεο Χαξακήο,
εγθαηεζηεκέλνο κε ηελ γπλαίθα ηνπ Γάθλε θαη ηνπο δπν γηνπο ηνπ,
ζηελ αξηζηνθξαηηθή ζπλνηθία ηεο πόιεο (ηελ ειιεληθή ζπλνηθία)
Καξηηέ
Γθξεθ.
πκπιεξσκαηηθόο,
ζηελ
πνιπζρηδή
δξάζε,
ραξαθηήξαο, ν κπζηεξηώδεο Ληβαλέδνο, Διηάο Χνύξη, πνπ ζα ηνπ
πξνζθέξεη έλα ηδηαηηέξσο πξνλνκηαθό ζπκβόιαην κε ηα βξεηαληθά
ζηξαηεύκαηα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ηε κέξα πνπ θεξύζζεηαη ν Α΄
Παγθόζκηνο Πόιεκνο, θαη ζα ηνλ κπήζεη ζηα ζέιγεηξα ελόο
εμσηηθνύ, αιιά όρη ξερνύ ή αγνξαίνπ, εξσηηζκνύ. Από θνληά,
εκθαλίδεηαη
έλαο
πνιπκειήο
ζίαζνο
δεθάδσλ
πξνζώπσλ,
θαληαζηηθώλ αιιά θαη ηζηνξηθώλ ( Διεπζέξηνο Βεληδέινο, Αληώλεο
Μπελάθεο, Πελειόπε Γέιηα αιιά θαη Ρνύληνιθ Δο), δηαθόξσλ
θπιώλ, εζληθνηήησλ, πνιηηηζκώλ θαη ζξεζθεπκάησλ, πνπ ππεξεηεί
θαη ζηειερώλεη κηα ζπλαξπαζηηθή δξάζε ε νπνία εμαθνληίδεηαη ζε
όιν ην «θνζκνπνιίηηθν ηόμν ησλ αξρώλ ηνπ 20νύ αηώλα θαη ηνπ
Μεζνπνιέκνπ», όπσο καο ιέεη ν ζπγγξαθέαο. «Βεξνιίλν, Παξίζη,
Μόλαρν, Βηέλλε, ζηελ επξσπατθή πιεπξά ηεο πόιεο-θάξνπ, θαη ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε, ζε ιεηηνπξγηθή αληίζηημε». Πνιηηηθή, Ιζηνξία,
απνηθηνθξαηία, άλνδνο ηνπ λαδηζκνύ, αξαβηθόο εζληθηζκόο, πινύηνο,
εμαζιίσζε, έξσηεο, ζπλσκνζίεο, πξνδνζίεο θαη πάζε. Μηα ηζηνξία
ζρεδόλ πελήληα ρξόλσλ, πνληηζκέλε ζηνλ «πόιεκν θαη ην εκπόξην,
ηα πόδηα ηνπ πνιηηηζκνύ καο, ηηο κόλεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο
πνπ κπνξνύζαλ λα εμεγήζνπλ ην πνιπθπιεηηθό απηό ζαύκα». Σελ
Αιεμάλδξεηα.
Η ζπλάληεζε ηνπ ηεθαλάθε κε ηελ Αιεμάλδξεηα, από ηελ νπνία δελ
ππάξρνπλ βησκαηηθέο θαηαβνιέο, έγηλε ζε κηα θξίζηκε ζηηγκή ηεο
ζπγγξαθηθήο ηνπ πνξείαο, θαη νξίζζεθε θαηαπώο θαίλεηαη από ηηο
ινγνηερληθέο ηνπ δηαδξνκέο. Δίραλ πξνεγεζεί δύν βηβιία ηνπ κε
έληνλν ην απηνβηνγξαθηθό ζηνηρείν –Φξνύηα επνρήο (Ωθεαλίδα,
2000) θαη Λέγε κε Καΐξα (Ωθεαλίδα, 2002)– θαη έλα πξώην
εγρείξεκα, ζύλζεηεο θαη πνιππξόζσπεο κπζνπιαζίαο, κε ην άκεζα
επίθαηξν ηόηε ζέκα ηεο ηξνκνθξαηίαο, Τν κάηη ηεο επαλάζηαζεο έρεη
αρξσκαηνςία (Ωθεαλίδα, 2005). Η κεηαθίλεζε από ηε βησκαηηθή
ζπγρξνληθόηεηα ζηελ ηζηνξηθόηεηα θαη ηελ απαηηεηηθή κπζνπιαζία,

απνδείρηεθε εύζηνρε θαη δεκηνπξγηθή.
«Αλαδεηώληαο γηα ρξόληα έλα αζηηθό θόλην γηα λα ζπλζέζσ έλα
θιαζηθό κπζηζηόξεκα, κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ όξνπ, ζπλάληεζα
ηνλ κύζν ηεο Αιεμάλδξεηαο», καο ιέεη ν ηεθαλάθεο. «Δίηε γηαηί ε
θαβαθηθή πνίεζε κε είρε ζηνηρεηώζεη, είηε γηαηί ε κεηαθξαζηηθή κνπ
εκπεηξία από ην βηβιίν ηνπ Μάηθι Χάαγθ (Αιεμάλδξεηα, ε πόιε ηεο
κλήκεο) ιεηηνύξγεζε σο απνθάιπςε, αθνζηώζεθα επί ηξία ρξόληα
ζηελ αλαζύζηαζε ελόο θόζκνπ ρακέλνπ από θαηξό. Σν παξειζόλ ην
επηλόεζα εθ λένπ, κέζα από ηε ζπζηεκαηηθή αλάγλσζε βηβιίσλ,
εθεκεξίδσλ, ηαηληώλ, πεξηνδηθώλ αιιά θαη αλζξώπσλ. Αιιά θαη ε
αλζξώπηλε καξηπξία –θαη ζπζηεκαηηθή αξσγή ηνπ Νηθήηα Βνζηάλε–
απνδείρηεθε γηα άιιε κηα θνξά αλαληηθαηάζηαηε».
Με ζαθείο επηξξνέο από ηελ πνηεηηθόηεηα θαη ηελ εδππάζεηα ηνπ
Νηάξει (Αιεμαλδξηλό θνπαξηέην), ηνλ λνζηαιγηθό Αζηκάλ αιιά θαη
ηνλ πνιηηηθό Σζίξθα (ηδίσο ηελ ηξηινγία ηνπ Αθπβέξλεηεο πνιηηείεο),
ν ζπγγξαθέαο νξγαλώλεη ηελ κπζηζηνξεκαηηθή ηνπ δηήγεζε ζηα
κέηξα ηεο κπζηθήο πόιεο. «Η γεσγξαθία θαη ε ηζηνξία ζπλζέηνπλ ην
πξνθίι πόιεσλ όπσο ε Αιεμάλδξεηα. Με θάπνηνλ καγηθό ηξόπν, ην
πξαγκαηνινγηθό πιηθό εληνηρίδεηαη ζηε κπζνπιαζία». Καη εκκέζσο
ηελ θαζνδεγεί, ζα πξνζζέηακε. Η δηήγεζε παξαθνινπζεί ηηο δσέο
ησλ αλζξώπσλ ζηελ αθκή θαη ηελ επκάξεηα ηεο πόιεο, λα
δνθηκάδνληαη αξρηθά από ηα πάζε, ηηο αηπρίεο ή ηηο πξνζσπηθέο
αζηνρίεο ηνπο, θαη κεηά από ηηο ζπρλά θαηαθιπζκηαίεο αλαηξνπέο ηεο
Ιζηνξίαο. Οη πξνζδνθίεο ηνπ Μεζνπνιέκνπ ζπλζιίβνληαη από ηνλ
παξαινγηζκό ηνπ Β' Παγθόζκηνπ Πνιέκνπ, νη λαπηηθέο απηνθξαηνξίεο
θζίλνπλ, ε απνηθηνθξαηία ζηαδηαθά θαηαξξέεη θαη ν θνζκνπνιηηηζκόο
αλαδεηθλύεηαη ζε επηθίλδπλν ερζξό ηνπ εζληθηζκνύ. «Μηα πόιε δελ
κπνξεί λα αλήθεη ζε ηόζεο θπιέο θαη άιιεο ηόζεο ζξεζθείεο. Οη
πξαγκαηηθνί θύξηνη ζα εκθαλίδνληαη κηα κέξα θαη ζα απαηηνύζαλ ηα
δηθαηώκαηά ηνπο. Γελ ζα αλέρνληαλ λα είλαη κηα δσή νη "αξαπάδεο"
ησλ Δπξσπαίσλ θαη ησλ Λεβαληίλσλ. Καη έηζη ε Αιεμάλδξεηα ζα
απνδεηθλπόηαλ έλα παξακύζη κε άζρεκν ηέινο».
Όζνη είλαη κάξηπξεο, ζε πεξηόδνπο πνπ θιείλεη έλαο θύθινο ζηελ
Ιζηνξία κνηάδεη ζαλ λα ήηαλ από πάληα εθεί. Γελληνύληαη θαη
ηειεηώλνπλ καδί, πεξλώληαο ζηε ζθαίξα ηνπ κύζνπ θαη ηεο
πνηεηηθήο. Αλάινγε κνίξα, θαηαζθεύαζε ν Γεκήηξεο ηεθαλάθεο γηα
ηνπο ήξσεο ηνπ ζηηο Μέξεο Αιεμάλδξεηαο - πνιίηεο ηνπ θόζκνπ αιιά
θαη ελόο... θόζκνπ πνπ ράζεθε αλεπηζηξεπηί.
- Από ηελ Δξηθύιε Μαξσλίηε

