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«Η Πόλη είναι µέσα µας,
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εκφράζει

τους µύθους της Ανατολής»
A.

Φασιανός

Της ερωτόπαθης βασίλισσας

«Ηρθα για να µείνω και θα µείνω, ο κόσµος
πορικό στους µαχαλάδες των «άλλων»: των
τα. Εδώ κυριαρχεί η νοσταλγία και το αίσθηµα
να χαλάσει». Ετσι κατέληγε το e-mail του
Ελλήνων, των Λεβαντίνων, των Εβραίων, των
της απώλειας. Κάθε βήµα στις ιστορικές γειτονιές
στις 19 Ιουλίου 2003. Πέντε ηµέρες νωρίτερα
Αρµενίων, των Ρώσων. Εκείνων που έζησαν
το συνοδεύουν τα αδιάψευστα ίχνη
είχε φτάσει µε λίγες οικονοµίες και µια τεράστια στον τόπο αυτό για χιλιετίες και σφράγισαν το
µιας απουσίας. Θλιβερή µαρτυρία εγκαταλελειµµένω
βαλίτσα. Οκτώ χρόνια µετά, δηλώνει
αστικό τοπίο και την κουλτούρα του, αλλά σήµερα
σπιτιών και ιερών. Σπίτια που τα
νεο-Πολίτης και πιστεύει πως για όποιον έζησε
λάµπουν πια διά της απουσίας τους. Ο κατοικούν "άλλοι". Ρηµαγµένα νεκροταφεία.
στην Πόλη ελάχιστες µητροπόλεις θα
αναγνώστης καλείται να ακολουθήσει τον συγγραφέα
Η ανάµνηση ενός παρελθόντος ευτυχέστερου
τον εντυπωσιάσουν. Σε περίπου 700 οελίδες
σε µια σειρά από περιπάτους στην Πόλη,
για πολλούς ξυπνά τη νοσταλγία και
εξηγεί, προσυπογράφοντας τα λόγια της Σοφίας
γειτονιά γειτονιά, αλλά και σε διαδροµές
τη θλίψη. Οχι µόνο στα µέλη των µειονοτικών
Σπανούδη, τους λόγους που «η ερωτόπαθησε περιόδους της ιστορίας της και στο παρελθόν οµάδων που αφανίστηκαν από το αστικό τοπίο
και το παρόν µιας από τις ιστορικές κοινότητές
αλλά και στην παλιά αστική τάξη της Πόλης.
αυτή οπτασία, µε την ασύγκριτη οµορφιά,
Αυτή ολοένα και περισσότερο αναπολεί
απολυτρώνει τον θεατή από κάθε ιστορική
της. Πρόκειται για ένα ταξίδι στον χώρο
την πολυπολιτισµική µητρόπολη του παρελθόντος
αναπόληση και τον παραδίδει στα µεθυστικάκαι στον χρόνο, µία προσπάθεια καταγραφής
της ιστορίας του κοσµοπολιτισµού της Κωνσταντινούπολης,
που αφανίστηκε τον εικοστό αιώνα».
της µάγια».
βυζαντινής και οθωµανικής.
Τον σχεδιασµό των χαρτών που συνοδεύουν
Για τον Αλέξανδρο Μασσαβέτα ο λόγος και
«Στην Πόλη», σηµειώνει ο συγγραφέας,
τα κείµενα έχει επιµεληθεί η ζωγράφος
το βιβλίο του «Κωνσταντινούπολη. Η Πόλη
Ολγα Αλεξοπούλου.
των απόντων», εκδόσεις Πατάκη. Ενα οδοι¬ «λανθάνουν η µνήµη και τα σιωπηλά µνήµα¬
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