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Ελλήνων,των ΛεΒαντίνων,των Εβραίων,
µετεξελιχθηκε
η οθωµανικη κονσταντ1ν1πε των Αρµενίων και των Ρώσων»,που
στην Ιστάνµπουλ
µεγαλούργησαν στην Πόλη και σήµερα
του εθνικού κράτους; Πώς
λάµπουν διά της απουσίαςτους.
εξαναγκάστηκαν σε φυγή
Ο συγγραφέας έφτασε εκεί επισκέπτης
οι γηγενείς που δεν "ταυτίζονταν" µε τα
το 2001και µένει µέχρι σήµερα,
νέα εθνικά ιδεώδη; Κατέληξα στο βασικό
αθεράπευταερωτευµένος.«Είναιέρωτας
συµπέρασµαπωςn Ιστάνµπουλτου σήµερα ιστορικός και πολιτιστικός. Με συνεπήρε
ψ
δεν είναι παρά ένα ακόµη στάδιο στη
ιδίως το Πέραν, όπου Βαραίνει καταλυτικά
µακρότατη ιστορία της Πόλης; το στάδιο
n µνήµη της παρουσίαςτων κοινοτήτων
κατά το οποίο βαραίνει καθοριστικά στην
που µεγαλούργησαν στην Πόλη τόσο
αστική ταυτότητα και µνήµη n αίσθηση
πρόσφατα.Ερωτεύτηκατα κτίρια και
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΜΟΥ
τα µυστικά τους, τα στενά δροµάκια.
ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ ΖΩΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Με ξετρέλανε n Ιστορία -απώτατη και
ΜΠΟΓ∆ΑΝΟ
πολύ πρόσφατη- που µε τόση ευκολία
µπορούσανα διαβάσω στην πέτρα.
«∆ευτέρα Γυµνασίου, σχολείο,
∆εν γνώριζα κανένανερωτεύθηκα Σάββατο, µαθητικές
την ίδια την
εκδηλώσεις, αυτοσχέδιο
Πόλη και ττςσκιές που
βιβλιοπωλείο, µικρό βιλιαράκι,
τη στοιχειώνουν».
σεµνό εξώφυλλο, πυκνή
Με σπουδέςΝοµικής σε
γραµµατοσειρά, ωραίο χαρτί:
Αθήνα και ΚέµπριττΙ,ο
T.S. Eliot, Ποιήµατα», Εστία,
ΜασσαΒέταςεργάστηκε
µτφρ. Γ. Νίκα. Τα
ως δηµοσιογράφος
άπαντα του Έλιοτ
σε ελληνικά και
στην εναργέστερη
διεθνή ΜΜΕ, σήµερα
ελληνική τους
συνδιευθύνει ένα
απόδοση. Μια
< στιγµή ζωής-παg
ξενοδοχείο στην Ίµβρο,
ράθυρο σε καιρό
αλλά ως απασχόληση
*
σφουγγάρι, σφραp
δηλώνει «επαγγελµατίας -^^^^
γίδα στο χρόνο και
νοµάς».Μιλάει δέκα
λ^0^
ο
στην ψυχή, Μια
γλώσσες-«πίσωαπό
τη γλωσσοµάθειά
1< οριστική συγκυρία:
το χέρι αγγίζει
µου βρίσκεται το

Π«πωσ

Οί σκιές

Ο
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ενδιαφέρον µου για
επικοινωνία µε τους
ανθρώπους»,λέει—
και πιστεύει ότι το
χειρότερο που συνέβη

Στο βιβλίο του «Η Πολη των
Απόντων», ο Αλέξανδρο5
Μασσαβέτας αποτίει
φόρο npns όχι µόνο στην
Κωνσταντινούπολη, όπου ζει
µόνιµα, αλλά και orous Aaous
που µεγαλούργησαν σε αυτήν
και σήµερα λάµπουν διό
ms απουσία5 tods.
της απουσίας.Η σηµερινή πόλη είναι,
πρωτίστως,n πόλη των Απόντων».
Με αυτά τα λόγια, ο Αλέξανδρος
ΜασσαΒέταςδίνει το στίγµα του βιβλίου
που δεν είναι ιστορικό πόνηµα, αλλά «µια
απλή πρόσκληση συνοδοιπορίαςστην
Κωνσταντινούπολητων "άλλων": των
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στα Βαλκάνια τον
τελευταίο αιώνα ήταν τα
εθνικά κράτη. «Οεθνικισµός
γκρέµισε τις πολυεθνικές
αυτοκρατορίες,εξαφάνισε κοινότητες από
τους τόπουςόπου ζούσαν για αιώνες,
οδήγησε λαούς όπωςοι Αρµένιοι και οι
Εβραίοι σε γενοκτονίες».
Από τη Στάση του Νίκο ωςτην Αλωση
και από τον Κεµάλ ωςτη σύγχρονη
«αστικήεξυγίανση» που αλλάζει ξανά την
πόλη, το Βιβλίο είναι µια έξοχη περιγραφή
του παρελθόντος-χωρίς ίχνος θρηνωδίας
και νοσταλγίας- και µια υπενθύµιση ότι
n πόλη που θεωρούµε «ελληνική»είναι,
στην πραγµατικότητα,γέννηµα και κτήµα
πολλώνεθνών. (ΕκδόσειςΠατάκη) ©

κόσµος συσπάται
µυστικά. Ποτέ πια
0 'διος. Ποτέ πια n
γλωοσα γραµµική,

µιας µόνο ανάγνωσης
n εµπειρία, µονοσήµαντη
n πρόταση, ξερής κι
ευθείας αιτίας n περίσταση.
Πιστόλι του αφέτη, οι λέξεις
του Έλιοτ, διαταγή επίθεσης
εναντίον στρατού ποιητών
και ιδιόλογων δηµιουργών,
έναυσµα κατασκοπίας ζωών
που χτίστηκαν πάνω στο
θεµέλιο µιας γλώσσας υπερκανονικής
και µαζί στυγνά
ορθής, διαστροφικά σοφής,
απροστάτευτης κι ανίκητης.
Κι ύστερα, θέλοντας και µη,
από τη γλώσσα n σκέψη,
n πράξη, n ζωή».

