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A Αλέξανδρος Μασσαβέτας:

«Κωνσταντινούπολη.

Η Πόλη των Απόντων»

Οδοιπορικό στα σοκάκια της βασιλεύουσας,
µε φόντο τα κατάλοιπα δύο αυτοκρατοριών

κώδικα. Αυτά τα κοµµάτιανει την Κωνσταντινούπολη καταστρέφοντας συνοικίες,
µνηµεία, ζωές, επαγγέλµατα και συνήθειες
συγκέντρωσε ύστερα από οκτώ χρόνια
01 άλλοι, αυτοί που περπάτησαν στα σοκάκια περιπλανήσεων
ο Αλέξανδρος Μασσαβέτας
αιώνων.
ms Κωνσταντινούπολης, βίωσαν χαρέ5 και
και όπως σηµειώνει στο οπισθόφυλλο του βιβλίου Ο Αλέξανδρος Μασσαβέτας γεννήθηκε και
πόνους σε σπίτια που έχτισαν, που ακόµα θυµίζουν
ξετρύπωσε λησµονηµένα εκκλησάκια,
µεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε Νοµικά στο
γκρεµισµένες συναγωγές, βυζαντινές δεξαµενέ5 Πανεπιστήµιο Αθηνών και στο Cambridge.
το πέρασµά tous oious τωρινούς tous
kotoi'kous. Πίστευαν σε διαφορετικού5
γεµάτε5 σκουπίδια και ερείπια µια5. miopias Απαρνήθηκε µε χαρά m νοµική καριέρα το
θεού5, είχαν διαφορετικέ5 συνήθειες,
πολύ πρόσφατης. Ενα οδοιπορικό
2003 και την ίδια χρονιά µετοίκησε στην Πόλη,
ηµερολόγια, ενδυµασίε5. Εθνότητες
στα κατάλοιπα της βυζαντινής όπου περνά το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου
που σήµερα προσδιορίζονται
σε διαφορετικά
πορφύρας
και
ms
του έκτοτε.
οθωµανικής παράδοσης, των δύο
γεωγραφικούς χώρους που
Εργάζεται ως δηµοσιογράφος
σε ελληνικά
rous ένωσε n ίδια n πόλη, αυτό το
και βρετανικά µέσα από το 2003. Από φέτος
αυτοκρατοριών που χάρισαν για
µιάµιση χιλιετία στην Κωνσταντινούπολη
συνδιευθύνει το ξενοδοχείο «Ανεµος» στο Κάστρο
κοµµάτι γης στο «µεταίχµιο» των ηπείρων
και των θαλασσών.
τον τίτλο Tns αυτοκρατορία
ms Ιµβρου. ∆ηλώνει νεο-Πολίτης και πιστεύει
Σε αυτές ms παρουσίε5 που έχουν
πως όποιον έζησε στην Πόλη, ελάχιστε5
nptoirtouoas.
πάψει να είναι φυσικές στη σηµερινή
Ο συγγραφέας δεν πέφτει όµως
µηιροπόλεΐ5 θα ιον εντυπωσιάσουν.
Κωνσταντινούπολη των 15 εκατοµµυρίων
στην παγίδα ms 0pnva)6ias για ένα
• To βιβλίο παρουσιάζεται την Πέµπτη 15 ∆εκεµβρίου
κατοίκων είναι αφιερωµένο
χαµένο παρελθόν. Παραµερίζοντας
otous χώρους του Ιδρύµατος «Αγγέλου
το βιβλίο - οδοιπορικό του Αλέξανδρου
τη νοσταλγία και m µελαγχολία, παραδίνεται & Λητώς Κατακουζηνού» (ApaMas 4, Σύνταγµα,
Μασσαβέτα «Η Πόλη των απόντων». Ελληνες,
σιη µαγεία Tns σηµερινή5 Κωνσταντινούπολης 5os opo<pos).
Αρµένιοι, Εβραίοι, Λεβανιίνοικαι Ρώσοι ήταν
που τον τριγυρίζει.
To βιβλίο θα παρουσιάσουν οι: Γιάννης Ξανθοΰλης
τα κοµµάτια ενός ιστορικού παζλ που διέρρηξε
Αγαπά τους µικρόκοσµους που συναντά και
- συγγραφέας.
n έξαρση του εθνικισµού στις αρχές του
tous kotoikous tous, βιώνει την αγωνία του
Μαριάννα Κοροµηλά - ιστορικός - συγγραφέας,
20ού αιώνα. Από αυτό τον κοσµοπολιτισµό
επερχόµενου τέλου5 tous. Το τέλθ5 έχει, αυτή
X0pns Τζήµητρα5 - επίκουρος καθηγητής
της βασιλεύουσας έµειναν όµως τα σηµάδια
τη φορά, τη µορφή προγράµµατο5 «aoTnms
∆ιεθνούς ∆ικαίου στο Πανεπιστήµιο Bilgi
που φανερά ή κρυφά λειτουργούν σαν σπα¬
εξυγίανσης» - νέος συρµός, κύµα που σαρώ¬
της Κωνσταντινούπολης. Ωρα: 8 µ.µ.
Εκδόσεις: Πατάκη»
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