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Στέφανος Κωνσταντινίδης
Β’ Εκβάτανα

Τα Εκβάτανα είναι το δεύτερο μυθιστόρημα μιας τριλογίας με τίτλο Νομάδας. Το κάθε μυθιστόρημα αποτελεί μια
αυτόνομη ιστορία αλλά υπάρχει συνέχεια και ενότητα
ανάμεσα τους, αφού τα τρία μαζί συνιστούν μια αφήγηση
ενός ευρύτερου συνόλου. Ανατομία μιας εποχής με κοινωνιολογικές και πολιτικές προεκτάσεις και διακειμενικές αναφορές, μέσα από μια σύνθετη και πολυπρόσωπη
αφήγηση.

ΝΟΜΑΔΑΣ

Η μάνα μου στην Πενταλιά θα κυβερνούσε καλύτερα αυτό
τον κόσμο. Κι ας μη είχε διαβάσει Θουκυδίδη και Μαρξ.
– Α, ρε μάνα, γιατί έμεινες στην Πενταλιά;
– Και πού να πάω, γιε μου;
– Να ’ρθεις στη Λευκωσία, ρε μάνα, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στην Αθήνα. Νομίζεις πως αυτοί που μας κυβερνούν
έχουν περισσότερο μυαλό από σένα;
– Μα εγώ, γιε μου; Και τι να κάνω;
– Να κυβερνήσεις, μάνα, να κυβερνήσεις!
– Μα εγώ, γιε μου;
– Ναι, ρε μάνα, εσύ! Τι νομίζεις, πως είναι καλύτεροι από
σένα, αυτά τα ρεμάλια που κυβερνούν τον κόσμο;
– Όχι, γιε μου, τούτοι εν σπουδασμένοι, ξέρουν γράμματα. Εγώ είμαι μια αγράμματη.
Τι να της έλεγα; Πως τα γράμματα δεν κάνουν κατ’ ανάγκην και καλούς κυβερνήτες; Δεν θα το πίστευε. Ήθελα να
της πω για τον Καρλομάγνο που ήταν αναλφάβητος και
όμως κυριάρχησε στην Ευρώπη με την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αλλά η μητέρα μου δεν ήξερε από Ιστορία. Και
ο Αλέξανδρος ήταν μακριά, πολύ μακριά, πιο μακριά και
από τα Σούσα και τη Βαβυλώνα, πέρα από τα Εκβάτανα.

Εκδόσεις Βακχικόν

Από το 1983 είναι εκδότης και διευθυντής του επιστημονικού περιοδικού “Études
helléniques”/ “Hellenic Studies”. Πολυσέλιδες εκδόσεις του περιοδικού αφιερώθηκαν
στη λογοτεχνία της διασποράς, την κυπριακή λογοτεχνία, την ελληνική εκπαίδευση και σε θέματα διεθνών σχέσεων. Από το
1997 είναι επιστημονικός συνεργάτης του
Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πρόγραμμα
«Παιδεία Ομογενών» για την ελληνόγλωσση
εκπαίδευση στη διασπορά (έρευνα, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και παραγωγή διδακτικού υλικού).
Aπό τις εκδόσεις Βακχικόν κυκλοφορούν: το μυθιστόρημα Νομάδας Α’ Η έξοδος
και η ποιητική συλλογή Λεξήματα.

βακχικόν
εκδόσεις

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης γεννήθηκε
στην Πενταλιά της Κύπρου. Πτυχιούχος της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνιολογία και τις Πολιτικές
Επιστήμες στη Σορβόννη και στο Παρίσι
(Docteur d’État). Δίδαξε Πολιτικές Επιστήμες κι Ιστορία στα Πανεπιστήμια του
Λαβάλ, του Κεμπέκ και του Μόντρεαλ. Είναι
διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Ερευνών Καναδά (ΚΕΕΚ).
Έχει εκδώσει επτά βιβλία Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνιολογίας κι Ιστορίας, ενώ
δημοσίευσε δεκάδες επιστημονικά άρθρα κι
είχε πολλαπλές συμμετοχές σε συλλογικούς
τόμους. Έξι βιβλία δημοσιεύτηκαν, επίσης,
κάτω από την εποπτεία και τη διεύθυνσή
του. Έχει εκδώσει έξι ποιητικές συλλογές, δύο
συλλογές διηγημάτων και ένα μυθιστόρημα.
Συνεργάστηκε με πολλά περιοδικά κι
εφημερίδες της Κύπρου, της Ελλάδας και
της διασποράς. Δημοσίευσε χρονογραφήματα, κριτική και δοκίμια. Ασχολήθηκε επίσης με τη δημοσιογραφία κι είναι αρθρογράφος στον κυριακάτικο «Φιλελεύθερο»
της Κύπρου.
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