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"O Krinos pas στην άκρη Tns ερήμου"

Συνέντευξη με τη 
συγγραφέα Μαρώ Κάργα

Η Μαρώ Κάργα 
γεννήθηκε στην Αθήνα 
και μεγάλωσε στη 
Μύρινα Tns Λήμνου 
ενώ οι ρίζε5 Tns φτά
νουν ms τη Σμύρνη, 
το Α'ίβαλί, την Πόλη 
και την Αλεξάνδρεια.

Α^™χει σπουδάσει παιδα-
I— γωγικά και τα τελευταία
^—χρόνια ζει και εργάζεται 

και cos εκπαιδευτικόε σε δημοτικά 
σχολεία ms Τήνου.Έχει σπουδά
σει επίσηε σχέδιο και ζωγραφική 
ενώ διδάχτηκε την τέχνη ms νω- 
πογραφίαε δίπλα στον Τηνιακό 
Νικόλαο Γάί'τη, μαθητή και συ
νεργάτη του Φώτη Κόντογλου, 
και στη συνέχεια ασχολήθηκε με 
τη συντήρηση οροφογραφιών για 
μικρό διάστημα στη Σύρο. Enions, 
έκανε γλυπτική σε μάρμαρο στο 
εργαστήρι του γνωστού γλύπτη 
Πέτρου Δελλατόλα.

Εδώ και αρκετά χρόνια ασχο- 
λείται με τη συγγραφή έχονταε 
εκδώσει τρία βιβλία που αποτε
λούν μέρη pias τριλογίαε ιστο
ρικού μυθιστορήματοε: “Αχγιάτ 
Ανχάρ”, Ή Αλεξάνδρεια σε ακο
λουθεί” και “0 κήποε pas στην 
άκρη ms ερήμου”. Το τελευταίο 
βιβλίο θα παρουσιαστεί την Πα
ρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022, 
oris 19.30, στη Δημοτική Βιβλιο
θήκη Σύρου Ερμούποληε. Γ ια το 
βιβλίο θα μιλήσουν η κα Ειρήνη 
Δράκου και η συγγραφέα$.

Με αφορμή την παρουσίαση 
του βιβλίου ms, η Μαρώ Κάργα, 
μίλησε στην Κοινή Γνώμη

• Τι πραγματεύεται το τελευ
ταίο βιβλίο aas;
«0 κήποε pas στην άκρη ms 

ερήμου», το τελευταίο βιβλίο Tns 
«Αλεξανδρινή5» τριλογίαε, κα
ταγράφει την τελευταία περίοδο 
napapov0s των Ευρωπαίων στην 
Αίγυπτο και πραγματεύεται τη 
σχέση ανάμεσα στον κοσμοπο
λιτισμό, στο κέρδοε, στον σαρ
κικό έρωτα και otis υπαρξιακέε 
ανησυχίεε.

Παραμονέε του 3ου Αρα-

βοϊσραηλινού πολέμου, Μάιοε 
του 1967, η κεντρική ηρωίδα, η 
Νινέτα Σάνδη, για να πάρει πίσω 
την πατρική έπαυλη και να ζήσει 
ξανά τον έρωτα με την ορμή ms 
npcoms φοράε, επιστρέφει για 
λίγεε εβδομάδε5, από το Παρίσι 
στην Αλεξάνδρεια.Έξι χρόνια με
τά tis εθνικοποιήσει του Νάσερ, 
π Αίγυπτοε έχει περιέλθει εξ ολο
κλήρου στα χέρια των Αράβων 
και η γενέθλια πόλη, xcopis τον 
κοσμοπολίτικο χαρακτήρα ms, 
θυμίζει ελάχιστα την Αλεξάνδρεια 
όπου μεγάλωσε. Παράλληλα, το 
παρελθόν προβάλλεται cos τοπο
χρονικό πλαίσιο, όπου κινούνται 
και οι υπόλοιποι μυθιστορημα
τικοί χαρακτήρεε, από το 1936 
έωε το 1 961, το καλοκαίρι 
των εθνικοποιήσεων και του 
ολοκληρωτικού ξεριζωμού ms 
ελληνικήε παροικίαε από την Αί
γυπτο. Μέσα στο πολυπολιτισμικό 
σκηνικό του μεσοπολέμου και 
το μεταπολεμικό των μεγάλων 
πολιτικών και κοινωνικών αλλα
γών, π Αλεξάνδρεια, το Οράν, το 
Αλγέρι, π Bnpuros, η Ιερουσαλήμ, 
το Κάιρο και το Παρίσι γίνονται 
τόποι καταφύγια, τόποι εμπειρίαε 
ή περιπλάνησηε, ενώ η άνοδοε 
του εθνικισμού στη Μέση Ανα
τολή, η νασερική επανάσταση 
και οι snimxoosisms κρίσηετου 
Σουέζκαι των Αραβοϊσραηλινών 
πολέμων οριοθετούν μια εποχή 
που σηματοδοτεί το τέλοε των 
αποικιακών καθεστώτων και Tns 
κοσμοπολίτικη5 6iaonop0s.

• "Ο κήποε pas στην άκρη
Tns ερήμου" αποτελεί το
τρίτο μέροε τns τριλογίαε.
Τι συνδέει και τι διαχωρίζει
τον κάθε τόμο;
Η τριλογία αυτή, καταγράφει 

επίτρειε γενιέε την πορεία ζωήε 
των απογόνων ms οικογένεια5 
ενό5'Ελληνα τυπογράφου και ms 
Γαλλοεβραία5 YuvaiKas του, με 
χρονικό παρόν από το 1865 0cos 
το 1967.

Κάθε ένα από τα τρία βιβλία 
καλύπτει μια από tis σημαντικέ5 
snox0sms ioTopiasmsAiY0mou

και μέσα από tis ζωέε των μυ
θιστορηματικών χαρακτήρων, 
προβάλλεται και ολόκληρη η 
ιστορία Tns ελληνικήε παροικί- 
as, από την εποχή ms μεγάλη$ 
ευμάρεια5 0cos την τελική Tns 
κατάληξη. Στιs σελίδε5 των 
μυθιστορημάτων εμφανίζονται 
όλα τα σημαίνοντα πρόσωπα κι 
όλοι οι ρυθμιστέε ms mxns ms 
Αιγύπτου, από τον ΜωχάμεντΆλη 
0cos τον Νάσερ και μαζίtous και 
τα μεγάλα γεγονότα Tns snox0s 
στην Αίγυπτο, την Αφρική, την 
Ευρώπη, την Ελλάδα και τη Μέση 
Ανατολή.

Ωστόσο κάθε τόμοε μπορεί 
να διαβαστεί αυτόνομα, γιατί 
διαφοροποιείται cos npos το το
ποχρονικό του πλαίσιο και γιατί 
οι μυθιστορηματικοί χαρακτήρεε 
μεταφέρουν το παρελθόν tous 

απότομο σε τόμο.

• Όλα τα βιβλία oas έχουν
αναφορέε στην Αλεξάν
δρεια. Ποιά είναι η σύνδεσή
aas με την πόλη;
Έχω ισχυρούε δεσμούε και μια 

σχέση εξάρτησηε oncos έχουμε 
με όλουε tous conous ενηλικίω- 
ons που διεκδικούν κάτι από την 
παιδική και νεανική pas ηλικία 
και γίνονται πατρίδεε. Υπήρξαν 
τρειε γενιέε Αλεξανδρινοί από 
την οικογένεια ms μητέραε μου 
κι εγώ επισκεπτόμουν κάθε χρό
νο ανελλιπώε την Αλεξάνδρεια 
από παιδί. Κι αυτό δεν σταμάτησε 
ποτέ. Είμαι εκεί κάθε αρχή καλο
καιριού, στα τέλη του Ιουνίου. Οι 
εικόνεε των δρόμων, οι μυρω- 
6i0s το cpcos ms, το cpcos εκεί είναι 
άσπρο, λαμπερό, διψασμένο, μου

είναι απαραίτητα. Αυτή η άλλοτε 
κοσμοπολίτικη πόλη με το ελλη

νιστικό παρελθόν που κραύγαζε 
το πάθοε για ζωή, ήπιο λεβαντί- 

νικη πόλη Tns Μεσογείου που 

έφτιαχνε ανθρώπουε με πάθη και 
εξάρσειε, μονοπωλεί επί χρόνια 
το ενδιαφέρον μου, oncos και οι 

πολλαπλέε ερμηνειώ aums ms 
πραγματικότητα5.

Τώρα δεν είναι πια «η απα- 
OTp0mouoa»ms Belle Epoque, 

δεν είναι το σταυροδρόμι Ανα- 
τολήε και Δύσηε, ούτε εκείνο το 
συναπάντημα των πολιτισμών 

που διαμόρφωνε μια ατμόσφαι

ρα μοναδική. Opcos, ένα μείγμα 

τολμηρού ερωτισμού, είναι και 
σήμερα αυτή η πόλη κι as τη χω
ρίζει απ’ την παλιά Αλεξάνδρεια 

μια άβυσσοε. Ο μουσουλμανικόε 
πουριτανισμόε κι «όσο μπορείε 

πιο άφθονα ηδονικά μυρωδι
κά», oncos έλεγε κι ο noinms 
ms. Πλούτοε μαζί και φτώχεια 
θυμίζουν την παλιά Αλεξάνδρεια, 
oncos τη θυμίζουν και πολλά άλ

λα. Οι άνθρωποι ms γειτονιάε, οι 

αχτάρηδεε, οι καφενέδεε με tous 

παλιούε καθρέφτεε, η οχλοβοή 
στην πλατεία Μωχάμεντ Άλπ, οι 
φωνέε των παιδιών στα συνοι

κιακά μιντάν, οι πλανόδιοι πωλη- 
τέε, οι πραμάτειεε στο Ατταρίν, τα 
μόνιππα-τα αμαξάκια του έρωτα- 
η μυρωδιά των μπαχαρικών, του 
γιασεμιού και ms ψημένηε ντού- 
pas. Είναι πάλι η Αλεξάνδρεια με 
άλλη όψη. Η Αλεξάνδρεια που 
αγαπώ, oncos είναι.

• Ποιέε είναι οι προκλήσειε 
στη συγγραφή svos ιστορι
κού μυθιστορήματοε;
Το να γίνει επιτυχήε συμ- 

βιβασμόε δύο ασυμβίβαστων 
εννοιών: του μύθου και ms 
loropias, ο cponos με τον οποί
ον διασταυρώνονται οι ήρωεε με 
την εποχή tous, η προσπάθεια 

να κινούνται συνεχώε σε μια δι
άσταση έκπληξηε και ανατροπήε, 
όταν γεγονότα και προσωπικέε 
καταστήσει συνυπάρχουν, τι επι
λέγουν, τι προβάλουν και ncos 
ερμηνεύουν την πολυπρόσωπη 

φύση ms ανθρώπινηε ύπαρξηε 
αποτυπώνονταε με ρεαλιστικό 
τρόπο την εποχή tous. Enions η 
ιστορία, oncos και η λογοτεχνία, 
αξιοποιεί πάντα την τραγικότητα 
κι αυτό είναι από μόνο του μια 
μεγάλη πρόκληση.

• Είστε εκπαιδευτικόε, εικα- 
στικόε και ασχολείστε και 
με τη συγγραφή. Τι aas γο
ητεύει στο κάθε αντικείμενο 
ασχολίαε aas;
Ό,τι με γοητεύει σε όλα αυτά 

είναι η δημιουργία. Το να γεννιέ
ται κάτι από κει που δεν υπάρχει. 
Γιατί και η διδασκαλία είναι τέχνπ 
και μάλιστα καθόλου μοναχική, 
oncos η ζωγραφική, η γλυπτική 
ή η συγγραφή.
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