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«Σε παρόμοιες περιπτώσεις [όταν προσεγγίζει κάποιος
μεγάλος κίνδυνος], πάντα δύο φωνές, εξίσου έντονα, μιλάνε
μέσα στην ψυχή του ανθρώπου: η μία, εντελώς λογικά, του
λέει να υπολογίσει τον χαραχτήρα του κινδύνου και με ποια
μέσα θα μπορέσει να απαλλαγεί απ’ αυτόν. Η άλλη φωνή,
ακόμα πιο λογικά, του λέει πως είναι πολύ καταθλιπτικό
και πολύ οδυνηρό να σκέφτεται τον κίνδυνο που έρχεται,
τη στιγμή που δεν είναι στο χέρι του να προβλέψει τα πάντα
και να ξεφύγει απ’ τη γενική πορεία των πραγμάτων, και για
τούτο είναι προτιμότερο να γυρίσει απ’ την άλλη μεριά το
κεφάλι, και αντί ν’ ατενίζει το κακό που ’ρχεται, ώσπου αυτό
να φτάσει, καλό θα ’ταν να ατενίζει το ευχάριστο».
Λέoν Τολστόι, Πόλεμος και ειρήνη*

«Κανένας συγγραφέας ως τώρα δεν έχει επιχειρήσει να
μελετήσει και να συγκρίνει τις μαρτυρίες για να γράψει
μια πραγματική ιστορία της καταστροφικής πανούκλας».
Αλεσσάντρο Μαντσόνι, Οι αρραβωνιασμένοι

* Λέων Τολστόη (2015), Πόλεμος και ειρήνη. μτφρ. Κοραλία Μακρή,
Αθήνα: Εκδόσεις Γκοβόστη, σελ. 720.
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Εισαγωγή

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ και

συνάμα ένα
βιβλίο ιστορικό γραμμένο σαν μυθιστόρημα. Περιγράφοντας
τους έξι σημαντικότερους και πιο επεισοδιακούς μήνες της
ζωής του Μίνγκερ, που είναι το νησί-μαργαριτάρι της ανατολικής Μεσογείου, στην αφήγησή μου ενέταξα και ιστορικές πληροφορίες, μύθους και θρύλους αυτής της χώρας που
την αγαπώ ανυπόκριτα.
Όταν άρχισα να ερευνώ όσα συνέβησαν στο νησί κατά τη
διάρκεια της επιδημίας πανούκλας το 1901, συνειδητοποίη
σα ότι οι ιστορικές γνώσεις μου δεν επαρκούσαν για να
κατανοήσω τις προσωπικές αποφάσεις των ηρώων μου σε
εκείνο το σύντομο και δραματικό χρονικό διάστημα, ότι θα
μπορούσα να τις καταλάβω καλύτερα με τη βοήθεια της
τέχνης του μυθιστορήματος – και έτσι, προσπάθησα να τα
συνδυάσω και τα δύο.
Οι αναγνώστες, ωστόσο, δεν πρέπει να θεωρήσουν ότι το
σημείο εκκίνησής μου ήταν αυτοί οι υψηλοί λογοτεχνικοί
προβληματισμοί. Όλα ξεκίνησαν όταν στα χέρια μου έπεσαν
κάποιες επιστολές, των οποίων τον ανεκτίμητο πλούτο προ
σπάθησα να μεταφέρω στο βιβλίο αυτό. Συγκεκριμένα, μου
11
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είχε ζητηθεί να υπομνηματίσω και να προετοιμάσω προς
έκδοση 113 επιστολές της σουλτάνας* Πακιζέ –της τρίτης
κόρης του τριακοστού τρίτου πατισάχ των Οθωμανών Μουράτ Ε΄– από το 1901 έως το 1913 προς τη μεγαλύτερη αδερφή της, τη σουλτάνα Χατιτζέ. Το βιβλίο που θα διαβάσετε
ξεκίνησε ως η «εισαγωγή του επιμελητή» της αλληλογραφίας αυτής.
Η εισαγωγή επεκτάθηκε, διευρύνθηκε με τις περαιτέρω
έρευνες, ώσπου και πήρε τη μορφή του βιβλίου που κρατάτε τώρα στα χέρια σας. Πριν από οτιδήποτε άλλο πρέπει
να ομολογήσω ότι σαγηνεύτηκα από τη γραφή και την εξυπνάδα της γοητευτικής κι εξαιρετικά ευαίσθητης σουλτάνας
Πακιζέ. Πολύ λίγοι ιστορικοί και μυθιστοριογράφοι ευλογήθηκαν με το ταλέντο της στην αφήγηση, με την περιγραφική χάρη της και ελάχιστοι μπορούν να συγκριθούν μαζί
της ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν την
κάθε λεπτομέρεια. Επί πολλά χρόνια μελετούσα σε αγγλικά και γαλλικά αρχεία τις προξενικές αναφορές από τις
πόλεις‒λιμάνια της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η διδακτορική διατριβή μου στηρίχτηκε σε αυτές κι έχω εκδώσει
αρκετά ακαδημαϊκά βιβλία. Ωστόσο κανένας πρόξενος δεν
κατάφερε να περιγράψει με τέτοια εμβρίθεια και με τέτοια
κομψότητα τα ίδια γεγονότα, εκείνες τις μέρες της χολέρας
και της πανούκλας, σε καμία από τις σχετικές αναφορές
δεν υπάρχει η ατμόσφαιρα των οθωμανικών πόλεων και
λιμανιών, δε νιώθεις τα χρώματα από τα παζάρια και τις
αγορές, δεν ακούς τις κραυγές των γλάρων, τους θορύβους
από τους τροχούς των αμαξών. Την ιδέα να μετατραπεί η
«εισαγωγή του επιμελητή» σε μυθιστόρημα ίσως μου την
ενέπνευσε η σουλτάνα Πακιζέ, που προσέγγιζε τους ανθρώ* Τιμητικός τίτλος που αποδιδόταν μόνο στις κόρες του σουλτάνου.
(Σ.τ.Μ.)
12
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πους, τα πράγματα και τα γεγονότα με διορατικότητα και
τρυφερότητα.
Διαβάζοντας τις επιστολές, έκανα στον εαυτό μου την
εξής ερώτηση: Μήπως επειδή η σουλτάνα Πακιζέ ήταν γυναίκα μπορούσε ν’ αφηγείται τα γεγονότα πιο γλαφυρά απ’
ό,τι οι ιστορικοί και οι πρόξενοι; Ας μην ξεχνάμε ότι τις
μέρες της πανούκλας η επιστολογράφος δεν έβγαινε σχεδόν
καθόλου από τον ξενώνα του νομαρχιακού κτιρίου, και
μάθαινε όσα γίνονταν στην πόλη μόνο από τον γιατρό σύζυγό της! Η σουλτάνα Πακιζέ στις επιστολές της δεν περιέγραψε απλώς τον κόσμο των πολιτικών, των διοικητικών
υπαλλήλων και των γιατρών· κατάφερε επίσης να ταυτιστεί
μαζί τους. Έτσι κι εγώ προσπάθησα να ζωντανέψω αυτόν
τον κόσμο στο «μυθιστόρημα-ιστορία» μου. Είναι όμως
όντως πολύ δύσκολο να διαθέτει κανείς την ευφυΐα και τη
δεκτικότητα της σουλτάνας Πακιζέ, να έχει την ίδια ασυγκράτητη επιθυμία για ζωή.
Είμαι κι εγώ κορίτσι από το Μίνγκερ, κι είναι κι αυτός,
ασφαλώς, άλλος ένας λόγος που μ’ ενθουσίασαν τόσο τα
υπέροχα γράμματα της σουλτάνας Πακιζέ, τα οποία όταν
εκδοθούν θα εκτείνονται το λιγότερο σε εξακόσιες σελίδες.
Όσο μεγάλωνα, τη «συναντούσα» στα σχολικά βιβλία, στην
αρθρογραφία των εφημερίδων και πιο πολύ στα εβδομα
διαία παιδικά περιοδικά εθνικής αγωγής που δημοσίευαν
ηρωικά παραμύθια και εικονογραφημένα μυθιστορήματα
(Μαθήματα Νησιού, Ιστορία). Ανέκαθεν αισθανόμουν να
με συνδέει μια συγγένεια μαζί της. Όπως το νησί Μίνγκερ
για άλλους ήταν ένας τόπος μυθικός, ονειρεμένος, έτσι και
για μένα η σουλτάνα Πακιζέ ήταν μια ηρωίδα παραμυθιού.
Μαγεύτηκα όταν, χάρη στα γράμματά της που έπεσαν κάποια στιγμή στα χέρια μου, είδα ολοζώντανα μπροστά στα
μάτια μου τα καθημερινά προβλήματα της σουλτάνας, τα
πραγματικά αισθήματά της και, το πιο σημαντικό, την εντυ13
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πωσιακή προσωπικότητα και την ακεραιότητά της. Οι υπομονετικοί αναγνώστες θα διαπιστώσουν προς το τέλος του
βιβλίου ότι τη γνώρισα επίσης και προσωπικά.
Την αυθεντικότητα του κόσμου που περιγράφεται στις
επιστολές την επιβεβαίωσα όταν εργάστηκα στα αρχεία της
Ιστανμπούλ, του Μίνγκερ, της Γαλλίας και της Αγγλίας,
μελετώντας τα έγγραφα και τα απομνημονεύματα που
αναφέρονται σε εκείνη την εποχή. Καθώς πάντως έγραφα
το ιστορικό μυθιστόρημά μου, σε κάποια σημεία δεν μπορούσα παρά να ταυτιστώ με τη σουλτάνα Πακιζέ, ένιωθα
σαν να επρόκειτο για ιστορία που με αφορά προσωπικά.
Η τέχνη του μυθιστορήματος βασίζεται στην ικανότητα
να γράφουμε τις ιστορίες που ζήσαμε εμείς σαν να είναι
ιστορίες άλλων, και τις ιστορίες που έζησαν άλλοι σαν να
τις έχουμε ζήσει εμείς. Έτσι, όποτε ένιωθα σαν κόρη πατισάχ, σαν σουλτάνα, ήξερα βαθιά μέσα μου ότι έκανα ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνει ο μυθιστοριογράφος. Δυσκολότερο ήταν να ταυτιστώ με τους άντρες που κατείχαν θέσεις εξουσίας, τους πασάδες και τους γιατρούς που διαχειρίζονταν τα μέτρα της καραντίνας και επέβλεπαν τη μάχη
ενάντια στην πανούκλα.
Αν ένα μυθιστόρημα, από άποψη περιεχομένου και μορφής, δεν έχει την πρόθεση να αφηγηθεί την ιστορία ενός
ήρωα, αλλά να μιλήσει για τη ζωή όλων των ανθρώπων μιας
εποχής, προσιδιάζοντας στην Ιστορία, είναι μάλλον πιο
λειτουργικό η αφήγηση να γίνεται από πολλές, διαφορετικές
οπτικές γωνίες. Από την άλλη πλευρά, εγώ συμφωνώ με την
άποψη του μεγάλου συγγραφέα Χένρυ Τζέιμς –που ήταν
πιο «γυναίκα» από όλους τους άντρες μυθιστοριογράφους–
ότι, για να είναι πραγματικά πειστικό ένα μυθιστόρημα,
όλες οι λεπτομέρειες και όλα τα γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται από την οπτική γωνία ενός μόνο ανθρώπου.
Όμως, επειδή ταυτόχρονα έγραφα κι ένα ιστορικό βιβλίο,
14
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πολλές φορές παρέκκλινα από τον κανόνα της «οπτικής
γωνίας ενός και μόνο ανθρώπου», για την ακρίβεια τον
έσπασα τον κανόνα αυτό. Χρειάστηκε να διακόπτω φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές για να παρουσιάσω στον
αναγνώστη πληροφορίες, νούμερα και ιστορίες σχετικά με
τους κρατικούς θεσμούς · ή, αφότου περιέγραφα τα πιο
μύχια αισθήματα ενός ήρωα, να παρουσιάζω αμέσως μετά
και χωρίς δισταγμό τις σκέψεις κάποιου άλλου ήρωα τις
οποίες ο πρώτος δεν υπήρχε περίπτωση να γνωρίζει· ή, ενώ
πιστεύω ακράδαντα ότι ο Αμπντουλαζίζ δολοφονήθηκε
μετά την εκθρόνισή του, να αναφέρω επίσης, ως όφειλα, ότι
ορισμένοι έχουν την πεποίθηση πως αυτοκτόνησε. Εν ολίγοις,
προσπάθησα να δω και με τα μάτια άλλων τον πολύχρωμο
κόσμο που η σουλτάνα Πακιζέ περιγράφει στις επιστολές
της, ώστε το βιβλίο μου να προσεγγίζει όσο περισσότερο
γίνεται την Ιστορία.
Ως προς τις ερωτήσεις που χρόνια τώρα μου θέτουν συχνά, όπως πώς έφτασαν στα χέρια μου οι επιστολές, γιατί
δεν τις εξέδωσα νωρίτερα και πόσο σοβαρά λαμβάνω υπόψη μου τις μυστηριώδεις δολοφονίες, θα απαντήσω μόνο
στην τελευταία. Η αλήθεια είναι ότι η ιδέα να γράψω μυθιστόρημα υποστηρίχτηκε από συναδέλφους μου ακαδημαϊκούς, όταν ακριβώς τους μίλησα για τις δολοφονίες που
αναφέρονται στις επιστολές και για την αγάπη που έτρεφε
ο Αμπντουλχαμίτ Β΄ στη λογοτεχνία. Με ενθάρρυνε επίσης
το ενδιαφέρον ενός τόσο σημαντικού εκδοτικού οίκου, όπως
είναι ο Cambridge University Press, για ένα τέτοιο μυθιστόρημα, αστυνομικό σε έναν βαθμό, καθώς και για την ιστορία
του μικρού νησιού Μίνγκερ. Βέβαια, το νόημα και τα μυστικά του θαυμαστού αυτού κόσμου που επί πολλά χρόνια
δε χόρταινα να καταγράφω είναι κάτι πιο ευρύ και πιο
βαθύ από το απλό ερώτημα «ποιος είναι ο δολοφόνος». Η
ταυτότητα του δολοφόνου το πολύ να είναι ένα σημάδι.
15
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Όμως η ροπή προς το αστυνομικό μυθιστόρημα –ξεκινώντας
από τα λόγια του Τολστόι, του σπουδαιότερου συγγραφέα
ιστορικών μυθιστορημάτων, στην προμετωπίδα και από
αυτή την εισαγωγή– θα μετατρέψει κάθε σελίδα αυτού του
βιβλίου σε έναν ωκεανό συμβόλων.
Κάποιοι με κατηγόρησαν ότι διαφώνησα έντονα με δημοφιλείς και αναγνωρισμένους ιστορικούς (παρότι δεν
αναφέρω ποτέ κανέναν ονομαστικά). Ίσως έχουν δίκιο.
Αλλά αν το έκανα αυτό, το έκανα απλώς και μόνο επειδή
λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη τα αξιόλογα βιβλία τους.
Στην εισαγωγή κάθε βιβλίου για την ιστορία των χωρών
της Άπω Ανατολής και του Λεβάντε, ή της Ανατολής και της
ανατολικής Μεσογείου, περιγράφονται τα προβλήματα της
μεταγραφής και εξηγείται πώς τα γράμματα του τοπικού,
παλιού αλφάβητου αντιστοιχούν στα γράμματα του λατινικού αλφάβητου. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που δεν έγραψα
άλλο ένα τέτοιο βαρετό βιβλίο. Άλλωστε, το αλφάβητο και
η γλώσσα του Μίνγκερ δεν αντιστοιχίζονται με τίποτα!
Έγραψα τα ονόματα του τόπου άλλοτε όπως είναι κι άλλοτε όπως τα λέμε. Υπάρχει μια πόλη στη Γεωργία που το
όνομά της γράφεται με παρόμοιο τρόπο – πρόκειται απλώς
για σύμπτωση. Δεν είναι σύμπτωση το γεγονός ότι πολλά
πράγματα στο βιβλίο μου θα φανούν οικεία στον αναγνώστη,
σαν αναμνήσεις παλιές, σχεδόν ξεχασμένες – πρόκειται για
κάτι που έγινε σκοπίμως.
Μίνα Μίνγκερ,
Ιστανμπούλ 2017

16
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Κεφάλαιο 1

ΑΝ ΤΟ 1901 ΕΝΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟ που αναχωρούσε από την Ισταν-

μπούλ, βγάζοντας από το φουγάρο του καπνούς από μαύρο
κάρβουνο, ταξίδευε τέσσερις μέρες προς τον Νότο και περνούσε το νησί της Ρόδου, κι αν ταξίδευε άλλη μισή μέρα στα
επικίνδυνα και φουρτουνιασμένα νερά με κατεύθυνση την
Αλεξάνδρεια, οι επιβάτες του κάποια στιγμή θα έβλεπαν
τους κομψούς πύργους του Κάστρου Αρκάζ στο νησί Μίνγκερ. Και θα ήταν πολλοί οι επιβάτες που θα κοίταζαν από
μακριά με θαυμασμό και περιέργεια τη γεμάτη μυστήριο
σκιά και το περίγραμμα του κάστρου, επειδή ήταν πάνω
στη γραμμή Ιστανμπούλ-Αλεξάνδρεια. Κάποιοι καπετάνιοι
με ευαίσθητη ιδιοσυγκρασία, όταν στον ορίζοντα πρόβαλλε
η υπέροχη εικόνα –«ένα σμαράγδι από ροδαλή πέτρα», όπως
αναφέρεται στο νησί ο Όμηρος στην Ιλιάδα–, καλούσαν τους
επιβάτες στο κατάστρωμα για ν’ απολαύσουν τα τοπία του
Μίνγκερ, ενώ οι ζωγράφοι με προορισμό την Ανατολή απεικόνιζαν με ενθουσιασμό το ρομαντικό αυτό τοπίο προσθέτοντας μαύρα σύννεφα που προμήνυαν θύελλα.
Από τα πλοία μερικά μόνο έπιαναν στο νησί Μίνγκερ,
καθώς εκείνο τον καιρό τακτικό δρομολόγιο μία φορά την
εβδομάδα είχαν μόνο τα εξής τρία: Το Σαχαλίνη της ναυτι17
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λιακής εταιρείας Messageries Maritimes, με τον διαπεραστικό ήχο του που όλοι στο Αρκάζ τον αναγνώριζαν, το
Ισημερινός, με τον πιο βραχνό ήχο, και το κομψό πλοίο Ζευς
της κρητικής εταιρείας Πανταλέων, που σφύριζε σπάνια και
τα σφυρίγματά του ήταν κοφτά και σύντομα. Οπότε, το μη
δρομολογημένο πλοίο που πλησίαζε το Μίνγκερ δυο ώρες
πριν από τα μεσάνυχτα στις 22 Απριλίου 1901, την ημέρα
που αρχίζει η ιστορία μας, ήταν ένδειξη ότι συνέβαινε κάτι
εξαιρετικό.
Το σκάφος με το λεπτό άσπρο φουγάρο και τη μυτερή
πλώρη, που πλησίαζε αθόρυβα, σαν κατασκοπευτικό, το
νησί από τον Βορρά, ήταν το Αζιζιγιέ, οθωμανικού νηολογίου.
Με εντολή του πατισάχ Αμπντουλχαμίτ Β΄ μετέφερε από
την Ιστανμπούλ στην Κίνα μια πολύ ξεχωριστή οθωμανική
αντιπροσωπεία, επιφορτισμένη με μια ειδική αποστολή. Στα
δεκαεπτά μέλη της ομάδας με τα φέσια, τα τουρμπάνια και
τα καπέλα, τους εκπροσώπους της θρησκείας, τους στρατιω
τικούς, τους διερμηνείς και τους διοικητικούς υπαλλήλους,
ο Αμπντουλχαμίτ την τελευταία στιγμή είχε προσθέσει και
την ανιψιά του, τη σουλτάνα Πακιζέ, που πρόσφατα την
είχε παντρέψει, καθώς και τον σύζυγό της, τον γιατρό Νουρί μπέη. Ευτυχισμένοι, ενθουσιασμένοι και λίγο μπερδεμένοι, οι νιόπαντροι δεν καταλάβαιναν γιατί τους είχαν συμπεριλάβει στην αντιπροσωπεία για την Κίνα κι είχαν πολλές φορές συζητήσει το θέμα μεταξύ τους.
Η σουλτάνα Πακιζέ, που όπως κι οι μεγαλύτερες αδερφές
της δε συμπαθούσε τον πατισάχ θείο της, ήταν σίγουρη ότι
ο Αμπντουλχαμίτ είχε συμπεριλάβει στην αντιπροσωπεία
την ίδια και τον άντρα της από κακία, αλλά ακόμη δεν είχε
ξεκαθαρίσει την αιτία. Κι ενώ εκείνο τον καιρό κάποιοι
κουτσομπόληδες του παλατιού έλεγαν ότι σκοπός του σουλτάνου ήταν να απομακρύνει τους νιόπαντρους από την
Ιστανμπούλ και να τους οδηγήσει στον θάνατο στη γη της
18
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Ασίας που μαστιζόταν από τον κίτρινο πυρετό, στις ερήμους
της Αφρικής όπου κυριαρχούσε η χολέρα, κάποιοι άλλοι
θύμιζαν ότι ο Αμπντουλχαμίτ αποκάλυπτε τα παιχνίδια που
έπαιζε μόνο αφού τα τελείωνε. Ο νταμάτ* και γιατρός Νουρί μπέη ήταν πιο αισιόδοξος. Ήταν ένας τριανταοκτάχρονος
πολύ επιτυχημένος κι εργατικός γιατρός ειδικός σε θέματα
καραντίνας, κι είχε εκπροσωπήσει το οθωμανικό κράτος σε
διεθνή συνέδρια υγείας. Οι επιτυχίες του είχαν προσελκύσει
το ενδιαφέρον του πατισάχ Αμπντουλχαμίτ, κι όταν γνωρίστηκαν, ο γιατρός Νουρί διαπίστωσε αυτό που ήδη ήξεραν
πολλοί γιατροί της υγειονομικής υπηρεσίας, ότι δηλαδή τον
πατισάχ τον ενθουσίαζε η πρόοδος της ιατρικής στην Ευρώπη όσο και τα αστυνομικά μυθιστορήματα. Ο πατισάχ
παρακολουθούσε τις εξελίξεις όσον αφορά τα μικρόβια, τα
εργαστήρια, τα εμβόλια, κι ήθελε οι τελευταίες ιατρικές
ανακαλύψεις να εφαρμόζονται στην Ιστανμπούλ και σε όλη
την οθωμανική επικράτεια· κι ανησυχούσε πολύ καθώς ήξερε ότι οι νέες μολυσματικές ασθένειες που προέρχονταν από
την Ασία και την Κίνα είχαν εμφανιστεί και στη Δύση.
Επειδή δε φυσούσε στην ανατολική Μεσόγειο, τo κρουα
ζιερόπλοιο του πατισάχ, το Αζιζιγιέ, πήγαινε πιο γρήγορα
απ’ ό,τι αναμενόταν. Αν και δεν ήταν στο δρομολόγιό του,
είχε περάσει και από το λιμάνι της Σμύρνης. Καθώς το πλοίο
πλησίαζε στην καταχνιασμένη προκυμαία της Σμύρνης, τα
μέλη της αντιπροσωπείας ανέβαιναν ένα ένα τη στενή σκάλα που οδηγούσε στη γέφυρα ζητώντας εξηγήσεις · έτσι
έμαθαν ότι το καράβι ήταν εκεί για να πάρει έναν μυστηριώδη επιβάτη. Ακόμη κι ο Ρώσος καπετάνιος έλεγε ότι δεν
ήξερε ποιος ήταν ο επιβάτης που θα επιβιβαζόταν στο πλοίο.
Ο μυστηριώδης αυτός επιβάτης του Αζιζιγιέ ήταν ο διάσημος χημικός και φαρμακοποιός Μπονκόφσκι πασά, ο
* Γαμπρός. (Σ.τ.Μ.)
19
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αρχιεπιθεωρητής υγείας της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο
εξηντάρης, κουρασμένος αλλά δραστήριος άντρας ήταν ο
αρχιχημικός του πατισάχ και ιδρυτής της σύγχρονης οθωμανικής φαρμακοποιίας. Συνάμα ήταν κι ένας σχεδόν επιτυχημένος επιχειρηματίας, πρώην ιδιοκτήτης εταιρειών που
παρήγαν ροδόσταμο κι αρώματα, εμφιάλωναν μεταλλικό
νερό, παρασκεύαζαν φαρμακευτικά προϊόντα. Τα τελευταία
δέκα χρόνια εργαζόταν μόνο ως αρχιεπιθεωρητής υγιεινής
διαβίωσης του οθωμανικού κράτους, έγραφε στον πατισάχ
αναφορές σχετικά με επιδημίες χολέρας και πανούκλας κι
έτρεχε από λιμάνι σε λιμάνι, από πόλη σε πόλη, από επιδημία σε επιδημία, ελέγχοντας στο όνομα του πατισάχ τα
μέτρα καραντίνας και υγιεινής.
Ο χημικός και φαρμακοποιός Μπονκόφσκι πασά είχε
πολλές φορές εκπροσωπήσει το οθωμανικό κράτος σε διεθνή
συνέδρια με θέμα την καραντίνα. Τέσσερα χρόνια πριν είχε
καταθέσει στον πατισάχ Αμπντουλχαμίτ μια «έγγραφη»
πρότασή του για τα μέτρα που έπρεπε να πάρει το οθωμανικό κράτος ενάντια στην επιδημία πανούκλας που ερχόταν
από την Ανατολή. Επίσης, του είχε ανατεθεί ειδικά να αντιμετωπίσει την επιδημία πανούκλας που εξαπλωνόταν στις
ρωμαίικες γειτονιές της Σμύρνης. Να λοιπόν που, έπειτα
από διάφορους τύπους επιδημίας χολέρας στην πάροδο των
ετών, το καινούριο μικρόβιο της πανούκλας, αυτό που ερχόταν από την Ανατολή και που η λοιμογόνος δύναμή του,
η επιθετικότητά του, η «virulence» του, όπως την προσδιόριζαν οι ειδικοί γιατροί, άλλοτε αυξανόταν κι άλλοτε μειωνόταν, είχε φτάσει στο οθωμανικό κράτος!
Ο Μπονκόφσκι πασά μέσα σε έξι εβδομάδες είχε αναχαιτίσει την επιδημία πανούκλας στη Σμύρνη, το μεγαλύτερο λιμάνι των Οθωμανών στην ανατολική Μεσόγειο, κάτι
που επιτεύχθηκε επειδή ο κόσμος δέχτηκε να κλειστεί στο
σπίτι, να εφαρμόσει τους περιορισμούς της αστυνομίας, να
20
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υπακούσει πρόθυμα στις απαγορεύσεις, να κυνηγήσει ποντίκια μαζί με την αστυνομία. Ολόκληρη η πόλη βρομούσε
εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι απολυμαντές –ως επί το πλείστον πυροσβέστες– τις αντλίες
τους. Δεν κατέγραφαν μόνο οι εφημερίδες της Σμύρνης,
όπως η Αρμονία κι η Αμάλθεια, ή οι εφημερίδες της Ιστανμπούλ, η Φωνή της Αλήθειας και ο Αγώνας, στις στήλες τους
τις επιτυχίες των οθωμανικών υπηρεσιών που ασχολούνταν
με την καραντίνα, αλλά και γαλλικές και αγγλικές εφημερίδες που παρακολουθούσαν την εμφάνιση, από λιμάνι σε
λιμάνι, της πανούκλας από την Ανατολή. Ο Μπονκόφσκι
πασά, που είχε γεννηθεί στην Ιστανμπούλ αλλά ήταν Λέχος
στην καταγωγή, ήταν προσωπικότητα γνωστή κι ευυπόληπτη
στους Ευρωπαίους. Η επιδημία πανούκλας στη Σμύρνη
αναχαιτίστηκε μετά τον θάνατο δεκαεπτά ανθρώπων, το
λιμάνι, οι αποβάθρες, τα τελωνεία, τα καταστήματα, οι
αγορές άνοιξαν, τα μαθήματα στα σχολεία ξανάρχισαν.
Οι εκλεκτοί επιβάτες του Αζιζιγιέ παρακολουθούσαν από
τα φινιστρίνια στις καμπίνες τους κι από το κατάστρωμα
τον χημικό Μπονκόφσκι πασά και τον βοηθό του να επιβιβάζονται στο πλοίο, ενημερωμένοι ήδη σχετικά με τις επιτυχίες του σε θέματα καραντίνας και υγιειονομικής πολιτικής. Πέντε χρόνια πριν ο Αμπντουλχαμίτ είχε απονείμει
στον πρώην αρχιχημικό τον τιμητικό τίτλο του πασά. Ο
Στανισλάβ Μπονκόφσκι φορούσε αδιάβροχο από μουσαμά
απροσδιορίστου χρώματος στο σκοτάδι, σακάκι που τόνιζε
το ψηλό κορμί του και την ελαφριά καμπούρα του, στα
χέρια του κρατούσε τη μολυβιά του τσάντα, που δεν την
αποχωριζόταν ποτέ και την οποία θα αναγνώριζαν ακόμη
και οι σπουδαστές που είχε πριν από τριάντα χρόνια. Ο
βοηθός του, ο γιατρός Ηλίας, κουβαλούσε ένα κουτί, ένα
φορητό εργαστήριο, που χρησίμευε στον χημικό και πασά
Μπονκόφσκι για ν’ απομονώνει όπου πήγαινε τα μικρόβια
21
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χολέρας ή πανούκλας, να ξεχωρίζει το πόσιμο από το βρόμικο νερό, και με αυτή την ευκαιρία να δοκιμάζει το νερό
παντού στην αυτοκρατορία. Ο Μπονκόφσκι κι ο βοηθός του
ανέβηκαν αμέσως στις καμπίνες τους χωρίς να χαιρετήσουν
τους φιλοπερίεργους επιβάτες του Αζιζιγιέ.
Οι δυο καινούριοι επιβάτες με τη σιωπή και την απόμακρη
στάση τους αύξαναν την περιέργεια των μελών της αντιπροσωπείας. Γιατί τόση μυστικότητα; Γιατί η μεγαλειότητά του
ο πατισάχ έστελνε με το ίδιο καράβι στην Κίνα τους δύο
ειδικούς σε θέματα επιδημιών (ο άλλος ήταν ο νταμάτ και
γιατρός Νουρί πασά), τους σημαντικότερους του οθωμανικού
κράτους; Όταν τα μέλη της αντιπροσωπείας σύντομα κατάλαβαν ότι ο Μπονκόφσκι πασά κι ο βοηθός του δε θα πήγαιναν στην Κίνα κι ότι θ’ αποβιβάζονταν στο νησί Μίνγκερ,
στον δρόμο για την Αλεξάνδρεια, επέστρεψαν στα θέματά
τους. Είχαν τρεις εβδομάδες μπροστά τους για να συζητήσουν πώς έπρεπε να μιλήσουν στους Κινέζους μουσουλμάνους για το Ισλάμ.
Ο νταμάτ Νουρί, ο άλλος ειδικός γιατρός ως προς την
καραντίνα στο πλοίο Αζιζιγιέ, έμαθε από τη γυναίκα του
ότι ο Μπονκόφσκι πασά είχε επιβιβαστεί στο καράβι τους
στη Σμύρνη κι ότι θα αποβιβαζόταν στο Μίνγκερ. Οι νιόπαντροι χάρηκαν όταν ανακάλυψαν ότι καθένας τους χωριστά
στο παρελθόν είχε γνωρίσει και συμπαθήσει τον χημικό
πασά. Τελευταία φορά ο νταμάτ Νουρί είχε συναντήσει τον
χημικό, ο οποίος τον περνούσε πάνω από είκοσι πέντε χρόνια, στο Συνέδριο Υγείας στη Βενετία. Επιπλέον, ο
Μπονκόφσκι πασά ήταν καθηγητής χημείας του νεαρού
φοιτητή Νουρί, στη Μεκτέμπ‒ι Τιμπιγιέ, τη σχολή ιατρικής,
στο Σιρκετζί, στο κτίριο Ντεμίρκαπι. Όπως πολλούς φοιτητές, έτσι και τον νεαρό Νουρί τον είχαν συνεπάρει το μάθημα εφαρμοσμένης χημείας που παρέδιδε ο σπουδαγμένος
στο Παρίσι Μπονκόφσκι μπέη στο εργαστήριό του, όπως
22
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και τα μαθήματα οργανικής κι ανόργανης χημείας που παρακολούθησε αργότερα. Τα χωρατά του, το ενδιαφέρον του
καθηγητή για τα πάντα, σαν να ήταν αναγεννησιακός άνθρωπος, τα απλά τουρκικά του αλλά και η ικανότητά του
να μιλάει άνετα τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες σαν να ήταν
μητρικές του εντυπωσίαζαν τους φοιτητές της ιατρικής. Ο
Στανισλάβ Μπονκόφσκι είχε γεννηθεί στην Ιστανμπούλ κι
ήταν γιος ενός από τους πολλούς Λέχους αξιωματικούς του
πολωνικού στρατού που εξορίστηκαν όταν ηττήθηκαν πολεμώντας με τους Ρώσους και στη συνέχεια προσχώρησαν
στον οθωμανικό στρατό.
Η γυναίκα του πριγκιπικού συζύγου και γιατρού, η σουλτάνα Πακιζέ, ανακάλεσε με χαρά τις αναμνήσεις της από
τα παιδικά και νεανικά της χρόνια. Πριν από έντεκα χρόνια,
καλοκαίρι, ο Αμπντουλχαμίτ είχε στείλει τον αρχιχημικό
του στο παλάτι όπου ήταν φυλακισμένες η μητέρα της κι οι
άλλες γυναίκες του χαρεμιού για να πάρει δείγματα, επειδή στο χαρέμι είχε εξαπλωθεί μια νόσος με φοβερό πυρετό
που τις καταταλαιπωρούσε, υποθέτοντας ότι την επιδημία
την είχε προκαλέσει κάποιο μικρόβιο. Μια άλλη φορά ο
θείος της ο Αμπντουλχαμίτ είχε αναθέσει στον Μπονκόφσκι
πασά ν’ αναλύσει το νερό που έπιναν κάθε μέρα στο παλάτι Τσιραγάν η σουλτάνα Πακιζέ και η οικογένειά της. Ο
Αμπντουλχαμίτ, ενώ έλεγχε κάθε κίνηση του αδερφού του,
του προηγούμενου πατισάχ Μουράτ Ε΄, και τον καταδυνάστευε, όταν ετίθετο ζήτημα αρρώστιας έστελνε τους καλύτερους γιατρούς στο παλάτι Τσιραγάν όπου τον είχε φυλακισμένο. Η σουλτάνα Πακιζέ στα παιδικά της χρόνια, στο
παλάτι και στο χαρέμι, έβλεπε πολύ συχνά τον Ρωμιό Μάρκο πασά με τα μαύρα γένια, αρχίατρο του δολοφονημένου
θείου του πατέρα της, του σουλτάνου Αμπντουλαζίζ, αλλά
και τον Μαυρογένη πασά, αρχίατρο του ίδιου του Αμπντουλχαμίτ.
23
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«Ξανάδα άλλη μια φορά έπειτα από χρόνια τον Μπον
κόφσκι πασά στο ανάκτορο Γιλντίζ» είπε η σουλτάνα Πακιζέ. «Ανέλυε το νερό του παλατιού, έγραφε αναφορά.
Δυστυχώς, απλώς χαμογέλασε σε εμένα και στις αδερφές
μου από μακριά, δε μας έκανε όμορφα χωρατά όπως τότε
που ήμασταν παιδιά, δε μας είπε ιστορίες».
Οι αναμνήσεις του γιατρού Νουρί από τον χημικό του
πατισάχ ήταν περισσότερο υπηρεσιακής φύσεως. Στο Συνέδριο της Βενετίας, όπου οι δυο τους εκπροσωπούσαν το
οθωμανικό κράτος, είχε κερδίσει με την εργατικότητά του
και την πείρα του την εκτίμηση του χημικού. Ο γιατρός
Νουρί είπε χαρούμενος στη σύζυγό του σουλτάνα Πακιζέ
ότι ο Μπονκόφσκι πασά ίσως ήταν από τους πρώτους που
τον παίνεψε στον Αμπντουλχαμίτ για τις επιδόσεις του ως
γιατρού, θυμήθηκε ότι οι δρόμοι τους με τον χημικό και
φαρμακοποιό πασά διασταυρώθηκαν όχι μόνο στη σχολή
ιατρικής, αλλά κι αργότερα, όταν ο ίδιος έγινε γιατρός. Μια
φορά, με εντολή του δημάρχου του Μπέγιογλου Έντουαρντ
Μπλακ μπέη, είχαν εξετάσει πολύ προσεκτικά τις συνθήκες
υγιεινής που επικρατούσαν στα σφαγεία της Ιστανμπούλ,
όπου τα ζώα σφάζονταν στη μέση του δρόμου, κι ο γιατρός
Νουρί θαύμασε τον πασά για την ευφυΐα, την εργατικότητα
και την αυτοπειθαρχία του. Μια άλλη φορά είχε πάει στη
λίμνη Τέρκος με μερικούς ακόμη φοιτητές και γιατρούς,
όπου ο Μπονκόφσκι βρισκόταν για να συντάξει μια αναφορά για τα τοπογραφικά, γεωλογικά χαρακτηριστικά της
λίμνης και για τη μικροσκοπική ανάλυση του νερού της.
Ενθουσιασμένοι από τις όμορφες αναμνήσεις τους, οι νιόπαντροι ήθελαν πολύ να ξαναδούν τον χημικό και αρχιεπιθεωρητή.
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Κεφάλαιο 2

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΝΟΥΡΙ ΕΣΤΕΙΛΕ με τον καμαρότο ένα σημείωμα
στον Μπονκόφσκι πασά. Αργότερα ο καπετάνιος τούς κάλεσε όλους για το βραδινό φαγητό στο «σαλόνι των επισκεπτών», όπως λεγόταν. Στο δείπνο αυτό, που δε συνοδευόταν
από ποτό, συμμετείχε και η σουλτάνα Πακιζέ, η οποία δεν
εμφανιζόταν ποτέ στους μουλάδες του πλοίου κι έτρωγε
πάντοτε στην καμπίνα της. Να θυμίσουμε πως εκείνη την
εποχή σπάνια μια γυναίκα καθόταν στο ίδιο τραπέζι με
άντρες, ακόμη κι αν ήταν σουλτάνα. Σήμερα ξέρουμε τα
πάντα γι’ αυτό το ιστορικό δείπνο, επειδή η σουλτάνα Πακιζέ, που καθόταν στη μια άκρη του τραπεζιού, έγραψε
αργότερα στην αδερφή της όλα όσα είδε κι άκουσε.
Ο Μπονκόφσκι πασά είχε χλωμό πρόσωπο, μικρή μύτη
και μεγάλα γαλανά μάτια που δεν τα ξεχνούσε ποτέ όποιος
τα έβλεπε. Μόλις είδε τον φοιτητή του γιατρό Νουρί μπέη,
τον έσφιξε στην αγκαλιά του, χαιρέτησε με επισημότητα τη
σουλτάνα Πακιζέ, γέρνοντας λίγο μπροστά, σαν να ήταν
πριγκίπισσα με την οποία συναντιούνταν σε ευρωπαϊκό
παλάτι, φροντίζοντας να μην πιάσει το χέρι της και τη φέρει
σε δύσκολη θέση.
Ο αρχιχημικός, που του άρεσαν η ευρωπαϊκή ευγένεια
25
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και εθιμοτυπία, φορούσε το παράσημο του τάγματος του
Αγίου Στανισλάβ Β΄ Τάξεως, που του απένειμε ο τελευταίος
τσάρος της Ρωσίας, και το χρυσό οθωμανικό μετάλλιο Ιμτιάζ,
που το είχε πάντα μαζί του.
«Αξιότατε κύριε καθηγητά, επιθυμώ να σας εκφράσω
τον θαυμασμό μου για την επιτυχία σας στη Σμύρνη» είπε
ο πριγκιπικός σύζυγος και γιατρός.
Ο Μπονκόφσκι πασά, από τότε που δημοσιεύτηκε στις
εφημερίδες η είδηση ότι η επιδημία πανούκλας υποχωρούσε, δεχόταν τα συγχαρητήρια χαμογελώντας με μετριοφροσύνη. «Σας συγχαίρω κι εγώ!» είπε κοιτάζοντας στα μάτια
τον γιατρό Νουρί. Ο γιατρός Νουρί χαμογέλασε καταλαβαίνοντας ότι ο πασάς δεν του έδινε συγχαρητήρια επειδή ως
πρώην φοιτητής του είχε εργαστεί πολλά χρόνια στον Οργανισμό Καραντίνας στην Αραβική Χερσόνησο, στο Χιτζάζ
(την ιερή πόλη των μουσουλμάνων), αλλά επειδή είχε παντρευτεί ένα κορίτσι μέλος της οθωμανικής δυναστείας, μια
κόρη σουλτάνου. Ο Αμπντουλχαμίτ τον είχε παντρέψει με
την ανιψιά του επειδή ήταν εξαιρετικός κι επιτυχημένος
γιατρός, όμως μετά τον γάμο ο κόσμος είχε ξεχάσει τη λάμψη και τις επιτυχίες του, τον θυμόταν περισσότερο ως νταμάτ.
Ο γιατρός Νουρί μπέη συνήθισε πολύ γρήγορα την καινούρια κατάσταση. Ήταν τόσο ευτυχισμένος με τη γυναίκα
του, που δε φαινόταν να ενοχλείται καθόλου. Επιπλέον,
σεβόταν πολύ τον πάντοτε πειθαρχημένο και μεθοδικό, τον
«ντισιπλινλί» και «μετοντίκ» (λέξεις που είχαν περάσει
πρόσφατα στα τουρκικά από τη γαλλική γλώσσα, ιδιαίτερα
δημοφιλείς στους Οθωμανούς διανοούμενους), Μπονκόφσκι
πασά. Θέλησε να του πει κάτι κολακευτικό:
«Αναχαιτίσατε την επιδημία στη Σμύρνη, κάτι που έδειξε σε όλο τον κόσμο πόσο ισχυρός είναι ο οθωμανικός Οργανισμός Καραντίνας! Με αυτόν τον τρόπο δώσατε και μια
26
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ωραία απάντηση σε όσους λένε ότι η οθωμανική αυτοκρατορία είναι ο “μεγάλος ασθενής”. Δεν εξαφανίσαμε τη χολέρα, αλλά εδώ κι ογδόντα χρόνια στις χώρες των Οθωμανών δεν ξέσπασε καμιά σοβαρή επιδημία πανούκλας. Παλιά
έλεγαν ότι “στην πραγματικότητα η γραμμή του πολιτισμού
που διακόσια χρόνια τώρα χωρίζει την Ευρώπη από τη
χώρα των Οθωμανών δεν είναι ο Δούναβης, είναι η πανούκλα!”. Τώρα όμως, χάρη σε εσάς, αυτή η γραμμή δεν υπάρχει ούτε στην ιατρική ούτε στις σπουδές που αφορούν τις
επιδημίες».
«Δυστυχώς η πανούκλα εμφανίστηκε στο νησί Μίνγκερ»
είπε ο Μπονκόσφκι πασά, «και η virulence είναι σε ιδιαί
τερα υψηλά επίπεδα».
«Αλήθεια;»
«Η πανούκλα έχει εξαπλωθεί στις μουσουλμανικές γειτονιές, νταμάτ πασά μου. Είναι φυσιολογικό να μην το
έχετε μάθει με όλες τις προετοιμασίες του γάμου και να
απορείτε γιατί το κρατάνε μυστικό. Δεν παρευρέθηκα στον
γάμο, αλλά είμαι δικαιολογημένος. Ήμουν στη Σμύρνη!»
«Παρακολουθώ από κοντά τις συνέπειες της επιδημίας
στο Χονγκ Κονγκ, στη Βομβάη, διαβάζω όσα γράφτηκαν
τελευταία».
«Η κατάσταση είναι χειρότερη απ’ ό,τι περιγράφεται»
είπε ο Μπονκόφσκι πασά με ύφος αυταρχικό. «Tο ίδιο
μικρόβιο, η ίδια επιδημία που σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους
στην Ινδία και στην Κίνα είναι αυτό που είδαμε στη Σμύρνη».
«Ναι, αλλά στην Ινδία ο κόσμος πεθαίνει... Εσείς στη
Σμύρνη αναχαιτίσατε την επιδημία».
«Επειδή στη Σμύρνη μάς βοήθησαν ο κόσμος και οι εφημερίδες!» είπε ο Μπονκόφσκι πασά κι έπειτα σώπασε για
λίγο για να γίνει σαφές ότι ετοιμαζόταν να πει κάτι πολύ
σοβαρό. «Η αρρώστια στη Σμύρνη έπληξε τις γειτονιές των
27
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Ρωμιών» είπε. «Επιπλέον, οι άνθρωποι στη Σμύρνη είναι
πολύ καλλιεργημένοι και πολιτισμένοι. Στο νησί Μίνγκερ η
αρρώστια έπληξε τους μαχαλάδες των μουσουλμάνων, και
έχουν ήδη πεθάνει δεκαπέντε άτομα! Η δουλειά μας εκεί
θα είναι πολύ δύσκολη».
Ο γιατρός Νουρί ήξερε από την εμπειρία του ότι ήταν
πιο δύσκολο να πείσεις τους μουσουλμάνους να εφαρμόσουν
τα μέτρα της καραντίνας απ’ ό,τι τους χριστιανούς. Από την
άλλη είχε βαρεθεί ν’ ακούει τα υπερβολικά παράπονα των
χριστιανών ειδικών στο θέμα, όπως ο Μπονκόφσκι πασά.
Απέφυγε τη συζήτηση. Όμως η σιωπή παρατάθηκε πολύ και,
για να πει κάτι, είπε σαν να απευθυνόταν στη σουλτάνα
Πακιζέ ή στον καπετάνιο του καραβιού: «Η συζήτηση γι’
αυτό το θέμα είναι ανεξάντλητη!».
«Ξέρετε την ιστορία του καημένου του γιατρού Ζαν-Πιερ!»
είπε ο Μπονκόφσκι πασά χαμογελώντας σαν δάσκαλος που
αστειευόταν. «Η μεγαλειότητά του πιστεύει ότι ο ισχυρισμός περί επιδημίας πανούκλας έχει κίνητρα πολιτικά και
γι’ αυτόν τον λόγο το παλάτι κι ο βαλής* Σαμί πασά μού
γνωστοποίησαν αρκετές φορές ότι πρέπει να κρατάω κρυφό απ’ όλους τον λόγο της επίσκεψής μου στο Μίνγκερ.
Γνωρίζω από πολύ παλιά τον βαλή του νησιού, τον Σαμί
πασά, από τότε που ήταν καϊμακάμης και διοικητής σαντζακίου!»
«Δεκαπέντε νεκροί είναι μεγάλο νούμερο γι’ αυτό το
μικρό νησί!» είπε ο γιατρός Νουρί.
«Για το θέμα απαγορεύεται να μιλήσω ακόμη και μαζί
σας, πασά μου!» είπε ο Μπονκόφσκι πασά και, με μια κοροϊδευτική χειρονομία, σαν να ήθελε να πει «προσοχή, κατάσκοπος», έδειξε τη σουλτάνα Πακιζέ, που καθόταν στην
άκρη του τραπεζιού. Έπειτα, όπως έκανε όποτε συναντού* Νομάρχης. (Σ.τ.Μ.)
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σε τις εξευρωπαϊσμένες πριγκιποπούλες της δυναστείας
όταν ήταν μικρές, στο θέατρο του ανακτόρου Γιλντίζ, ή τις
παρατηρούσε από μακριά στις διάφορες τελετές για την
επίσκεψη του κάιζερ Γουλιέλμου, της μίλησε με ύφος συμπαθητικού θείου.
«Πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω να δίνεται άδεια σε
κόρη πατισάχ, σε σουλτάνα, να φύγει από την Ιστανμπούλ!»
είπε σαν να μην το πίστευε. «Το οθωμανικό κράτος εξευρωπαΐζεται δίνοντας ελευθερία στις γυναίκες!»
Όσοι διαβάσουν τις επιστολές όταν τις εκδώσουμε θα
παρατηρήσουν ότι η σουλτάνα Πακιζέ είχε καταλάβει ότι
αυτά τα λόγια είχαν ειπωθεί με ειρωνική, με κοροϊδευτική
διάθεση. Η σουλτάνα Πακιζέ, όπως ο πατέρας της, ο Μουράτ
Ε΄, ήταν άνθρωπος έξυπνος, ευαίσθητος. «Στην πραγματικότητα, πασά μου, θα ήθελα να πάω στη Βενετία κι όχι στην
Κίνα» είπε και η συζήτηση στράφηκε στη Βενετία, στην
οποία οι δυο άντρες είχαν πάει για τα διεθνή συνέδρια
υγείας. «Ισχύει αυτό που λένε, κύριε, ότι στη Βενετία, όπως
και στον Βόσπορο, ο κόσμος πάει με καΐκι από γιαλί* σε
γιαλί και τα καΐκια μπαίνουν μέσα στα σπίτια;» ρώτησε η
Πακιζέ σουλτάνα. Έπειτα μίλησαν για λίγο για την ταχύτητα του Αζιζιγιέ, τη δύναμή του, τις άνετες καμπίνες του. Σε
αντίθεση με τον ανιψιό του, τον Αμπντουλχαμίτ, ο προπροη
γούμενος σουλτάνος Αμπντουλαζίζ (είχε δώσει το όνομά
του στο καράβι στο οποίο επέβαιναν) είχε ξοδέψει πολλά
λεφτά για να ενισχύσει πριν από τριάντα χρόνια τον οθωμανικό στόλο. Ο Αμπντουλαζίζ υπερχρέωσε το κράτος και
μετά έδωσε εντολή να κατασκευαστεί για προσωπική του
χρήση αυτό το μεγαλόπρεπο σκάφος. Μια ίδια υπέροχη
καμπίνα για τον πατισάχ, με επένδυση από ξύλο καρυδιάς,
χρυσαφιά διακοσμητικά στοιχεία, καθρέφτες και κορνίζες,
* Ξύλινη έπαυλη χτισμένη πάνω στη θάλασσα. (Σ.τ.Μ.)
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υπήρχε και στο θωρηκτό Μαχμουντιγιέ. Ο Ρώσος καπετάνιος μίλησε για τα εξαιρετικά πλεονεκτήματα του Αζιζιγιέ:
Η ταχύτητα του σκάφους, που μπορούσε να μεταφέρει
εκατόν πενήντα άτομα, έφτανε τα δεκατέσσερα μίλια την
ώρα, αλλά, τι κρίμα που ο μεγαλειότατος δεν είχε καθόλου
διαθέσιμο χρόνο, κι ούτε μια φορά σεργιάνι στον Βόσπορο
δεν είχε πάει με το Αζιζιγιέ όλα αυτά τα χρόνια. Οι ομοτράπεζοι ήξεραν ότι ο πατισάχ Αμπντουλχαμίτ απέφευγε ειδικά τα σκάφη και τα καράβια επειδή φοβόταν κάποια δολοφονική ενέργεια εναντίον του, ωστόσο από διακριτικότητα
δεν έθιξαν το ζήτημα.
Όταν ο καπετάνιος είπε ότι είχαν μείνει μόνο έξι ώρες για
το νησί, ο Μπονκόφσκι πασά ρώτησε τον πριγκιπικό σύζυγο
και γιατρό Νουρί αν είχε επισκεφτεί ποτέ το Μίνγκερ.
«Δεν έχω πάει, επειδή στο νησί δεν ξέσπασε ποτέ ούτε
χολέρα, ούτε κίτρινος πυρετός, ούτε κάποια άλλη επιδημία»
είπε ο γιατρός Νουρί.
«Δυστυχώς ούτε εγώ έχω ξαναπάει» είπε ο Μπονκόφσκι
πασά. «Αλλά το μελέτησα κάποτε με ενδιαφέρον. Ο Πλίνιος
στη Φυσική Ιστορία αναφέρεται λεπτομερέστατα στην πολύ ξεχωριστή βλάστηση, στη χλωρίδα του νησιού, στα δέντρα
του, στα λουλούδια του, στο κάθετο ηφαιστειακό βουνό του
και στους βραχώδεις κόλπους στη βορινή περιοχή του. Ακόμη και το κλίμα του είναι ξεχωριστό. Πριν από χρόνια είχα
γράψει στον μεγαλειότατο θείο σας μια αναφορά για την
καλλιέργεια τριαντάφυλλων στο νησί, το οποίο όμως δεν
είχα επισκεφτεί ποτέ!»
«Μετά τι έγινε, πασά μου;» ρώτησε η σουλτάνα Πακιζέ.
Ο Μπονκόφσκι χαμογέλασε σκεφτικός. Η σουλτάνα Πακιζέ υπέθεσε ότι κάποια στιγμή ακόμη κι ο αρχιχημικός
είχε υποστεί τις συνέπειες από τους φόβους και τις τιμωρίες του καχύποπτου πατισάχ κι άνοιξε το θέμα που είχαν
συζητήσει δεκάδες φορές με τον σύζυγό της: Ήταν σύμπτω30
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ση ότι οι δυο διασημότεροι ειδικοί σε θέματα καραντίνας
του οθωμανικού κράτους συναντήθηκαν στο ιδιωτικό σκάφος
του πατισάχ στ’ ανοιχτά της Κρήτης;
«Σας βεβαιώνω ότι είναι σύμπτωση!» είπε ο Μπονκόφσκι
πασά. «Επειδή κανείς, ούτε καν ο βαλής της Σμύρνης, ο
Κύπριος Κιαμίλ πασά, ξέρει ότι το πρώτο καράβι για το
ταξίδι στο νησί είναι το Αζιζιγιέ. Θα ήθελα βέβαια να έρθω
κι εγώ μαζί σας και να πείσω τους μουσουλμάνους της Κίνας ότι είναι απαραίτητο να συμμορφωθούν με την καραντίνα και με τις άλλες σύγχρονες μεθόδους κι απαγορεύσεις.
Αποδοχή της καραντίνας σημαίνει κι αποδοχή του εκδυτικισμού, κι όσο ανατολικότερα πηγαίνεις, τόσο πιο πολύπλοκο γίνεται αυτό. Αλλά η σουλτάνα μας δεν πρέπει να στενοχωριέται. Σας διαβεβαιώνω ότι και στην Κίνα υπάρχουν
κανάλια, όπως ακριβώς στη Βενετία, και μάλιστα μεγαλύτερα, με μεγαλύτερο μήκος, και πολύ κομψές βάρκες που
μπαίνουν μέχρι μέσα στα σπίτια και στ’ αρχοντικά, όπως
στον Βόσπορο».
Ο θαυμασμός των νιόπαντρων για τον χημικό πασά αυξήθηκε όταν διαπίστωσαν πόσες γνώσεις είχε για την Κίνα,
όπως και για το Μίνγκερ, κι ας μην το είχε επισκεφτεί ποτέ.
Όταν τελείωσε το δείπνο, που δεν κράτησε πολύ, το ζευγάρι αποσύρθηκε στην καμπίνα του, που με τα τραπεζάκια,
τα ρολόγια, τους καθρέφτες και τα φωτιστικά από τη Γαλλία και την Ιταλία θύμιζε δωμάτιο παλατιού.
«Φοβάμαι ότι κάτι σας στενοχώρησε» είπε η σουλτάνα
Πακιζέ, «το βλέπω στο πρόσωπό σας».
«Πασά μου και πασά μου» τον έλεγε κάθε τόσο ο Μπον
κόφσκι πασά κι ο γιατρός Νουρί είχε διακρίνει έναν σαρκασμό στις προσφωνήσεις του. Ο Αμπντουλχαμίτ τον είχε
κάνει αμέσως πασά επειδή αυτή ήταν η παράδοση όταν
κάποιος παντρευόταν σουλτάνα, αλλά ο γιατρός Νουρί,
αφού δεν ήταν υποχρεωμένος, δεν είχε ποτέ χρησιμοποιήσει
31
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τον τίτλο. Τώρα, ακούγοντας ειδικά τους ηλικιωμένους,
βαθμοφόρους, ευυπόληπτους πραγματικούς πασάδες να τον
προσφωνούν «πασά μου» εκνευριζόταν, γιατί ένιωθε ότι
δεν του άξιζε ο τίτλος. Σύντομα ωστόσο συμφώνησαν ότι ο
Μπονκόφσκι πασά δεν ήταν από αυτούς που τους άρεσαν
τέτοιου τύπου σαρκασμοί και ξέχασαν το θέμα.
Ήταν τριάντα μέρες παντρεμένοι. Κι οι δυο τους από
χρόνια ονειρεύονταν να παντρευτούν τον κατάλληλο άνθρωπο, αλλά είχαν εδώ και καιρό σταματήσει να ελπίζουν ότι
θα τον έβρισκαν. Ο έρωτας και η σεξουαλικότητα, που κι οι
δυο τα απολάμβαναν πολύ περισσότερο απ’ όσο περίμεναν,
ήταν η προφανής αιτία της ευτυχίας στον γάμο τους, τον
οποίο αποφάσισε ξαφνικά, κι από διαίσθηση, ο Αμπντουλχαμίτ. Το αποτέλεσμα ήταν μέσα σε δυο μήνες να γνωρίσει
τον έναν στον άλλο και να τους παντρέψει. Μετά την αναχώρησή τους από την Ιστανμπούλ, τον περισσότερο χρόνο
τους τον είχαν περάσει στο κρεβάτι τους στην καμπίνα, και
η κατάσταση αυτή φαινόταν απόλυτα φυσιολογική και στους
δύο.
Την επόμενη μέρα ξύπνησαν πριν ξημερώσει, όταν ο ήχος
του καραβιού που έμοιαζε με βογκητό σταμάτησε. Έξω ήταν
ακόμη θεοσκότεινα. Το Αζιζιγιέ πλησίαζε τη μεγαλύτερη
πόλη και διοικητικό κέντρο του Μίνγκερ, το Αρκάζ, έχοντας
πλεύσει κατά μήκος της οροσειράς Ελντόστ με τις ψηλές
και μυτερές κορυφές, που διατρέχει το νησί από τον Βορρά
προς τον Νότο, κι όταν το χλωμό φως του αραβικού φάρου
ήταν ορατό με γυμνό μάτι, έστριψε δυτικά, προς το λιμάνι.
Στον ουρανό το φεγγάρι ήταν τεράστιο και η θάλασσα είχε
μια ασημιά λάμψη, κι έτσι οι επιβάτες έβλεπαν από τις
καμπίνες τους το όρος Μπεγιάζ, το Λευκό Όρος, γνωστό σε
όλους ως το πιο μυστηριακό από τα ηφαιστειογενή βουνά
της Μεσογείου, να υψώνεται σαν φάντασμα στο σκοτάδι,
ακριβώς πίσω από το Κάστρο Αρκάζ.
32
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Όταν αργότερα η σουλτάνα Πακιζέ εντόπισε τους αιχμηρούς πύργους του μεγαλόπρεπου Κάστρου Αρκάζ, ανέβηκαν
στο κατάστρωμα για να δούνε καλύτερα το τοπίο στο φως
του φεγγαριού. Ο καιρός ήταν υγρός αλλά αίθριος. Μια
γλυκιά μυρωδιά από ιώδιο, φύκια κι αμύγδαλα ερχόταν από
τη θάλασσα. Επειδή το Αρκάζ, όπως οι περισσότερες μικρές
παραλιακές πόλεις των Οθωμανών, δεν είχε μεγάλη αποβάθρα και ντόκο, ο καπετάνιος έκανε ανάποδα τις μηχανές
και περίμενε αρόδο στ’ ανοιχτά του κάστρου.
Έπεσε μια παράξενη, βαθιά σιωπή. Το ζευγάρι, μαγεμένο από την ομορφιά μπρος στα μάτια του, αναρίγησε. Το
σαγηνευτικό τοπίο, τα βουνά κάτω από το φως του φεγγαριού κι η σιωπή είχαν μια αξιοθαύμαστη ένταση. Σαν να
υπήρχε, εκτός από το ασημένιο φως του φεγγαριού, κι άλλη
πηγή φωτός, και το ζευγάρι έψαχνε μαγεμένο να τη βρει.
Οι νιόπαντροι κοίταξαν για λίγο το υπέροχο, αστραφτερό
τοπίο λες κι ήταν η πραγματική αιτία της ευτυχίας τους.
Στο σκοτάδι πρώτα είδαν το φανάρι μιας βάρκας και μετά
τους κωπηλάτες να τραβάνε αργά αργά κουπί. Στο κάτω
κατάστρωμα, δίπλα στις σκάλες εμφανίστηκαν ο Μπονκόφσκι πασά και ο βοηθός του. Φαίνονταν σαν να έστεκαν
πολύ μακριά, σάμπως σε όνειρο. Η μεγάλη μαύρη βάρκα
που είχε στείλει ο βαλής πλησίασε το Αζιζιγιέ. Άκουσαν
βήματα, κουβέντες στα ρωμαίικα και στα μινγκεριανά, τη
γλώσσα του Μίνγκερ. Η βάρκα πήρε τον Μπονκόφσκι πασά
και τον βοηθό του και χάθηκε πάλι στο σκοτάδι.
Το νιόπαντρο ζευγάρι, μερικοί επιβάτες στο κατάστρωμα και κάποιοι στη γέφυρα κοιτούσαν αρκετή ώρα τα εξαίσια, παραμυθένια βουνά, που είχαν εμπνεύσει τόσους ρομαντικούς ταξιδιωτικούς συγγραφείς, και το Κάστρο Αρκάζ.
Αν οι επιβάτες είχαν κοιτάξει με περισσότερη προσοχή τις
νοτιοδυτικές επάλξεις, θα έβλεπαν το φως από έναν αναμμένο δαυλό μέσα από ένα παράθυρο. Τμήματα του πετρό33
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χτιστου κάστρου χρονολογούνταν από την εποχή των Σταυροφόρων, άλλα από τις περιόδους κυριαρχίας των Βενετών,
των Βυζαντινών, των Αράβων και των Οθωμανών, ενώ για
αιώνες ένα μέρος του κάστρου χρησιμοποιούνταν ως φυλακή. Τώρα, σε κάποιο κελί δύο ορόφους κάτω από το δωμάτιο όπου έκαιγε ο δαυλός, ένας φρουρός, ένας «γκαρντι
γιάν» * στη σύγχρονη φρασεολογία, ο Μπαϊράμ εφέντη,
ψυχορραγούσε.

* Από τη γαλλική λέξη gardien. (Σ.τ.Μ.)
34
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Κεφάλαιο 3

Ο ΜΠΑΪΡΑΜ ΕΦΕΝΤΗ δεν πήρε στα σοβαρά τα πρώτα συ-

μπτώματα της αρρώστιας όταν τα ένιωσε πέντε μέρες πριν.
Είχε ανεβάσει πυρετό, η καρδιά του χτυπούσε γρήγορα,
είχε ρίγη. Προφανώς είχε κρυώσει επειδή φυσούσε πολύ
εκείνο το πρωί, όταν περπάτησε αρκετή ώρα στους προμαχώνες και στις αυλές του κάστρου! Την επομένη μετά το
μεσημέρι, μαζί με τον πυρετό άρχισε να νιώθει κούραση,
δεν είχε όρεξη να φάει, μάλιστα κάποια στιγμή, ενώ περπατούσε στη λιθόστρωτη αυλή, ξάπλωσε καταγής, κοίταξε
τον ουρανό και σκέφτηκε ότι μάλλον πέθαινε. Ήταν σαν
κάποιος να του κάρφωνε ένα καρφί στο μέτωπο.
Είκοσι πέντε χρόνια ήταν δεσμοφύλακας στα μπουντρούμια του διάσημου Κάστρου του Αρκάζ, στο νησί Μίνγκερ.
Είχε δει βαρυποινίτες να ξεχνιούνται αλυσοδεμένοι στα
κελιά, φυλακισμένους να περπατάνε στους χώρους αυλισμού
ο ένας πίσω από τον άλλο με αλυσίδες περασμένες στα
χέρια τους και πολιτικούς κρατουμένους που τους είχε
στείλει ο Αμπντουλχαμίτ στο κάστρο δεκαπέντε χρόνια
πριν. Θυμόταν την πρωτόγονη κατάσταση που επικρατούσε
στα μπουντρούμια εκείνο τον καιρό (η αλήθεια είναι πως
ήταν ίδια ακόμη), κι έτσι εμπιστευόταν ολόψυχα και στή35
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ριζε τις προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό τους, για τη
μετατροπή τους σε κανονικές φυλακές ή ίσως ακόμη και σε
αναμορφωτήριο. Ακόμη κι όταν η Ιστανμπούλ δεν έστελνε
λεφτά κι έμενε απλήρωτος πολύ καιρό δεν ησύχαζε αν κάθε βράδυ δεν ήταν παρών στα υπόγεια για την καταμέτρηση των κρατουμένων.
Όταν την επομένη ένιωσε, καθώς περπατούσε σ’ ένα από
τα στενά περάσματα της φυλακής, να τον κατακυριεύει η
ίδια εξοντωτική κούραση, δε γύρισε στο σπίτι του. Μπήκε
σ’ ένα άδειο κελί, ξάπλωσε πάνω σε κάτι άχυρα σε μια
γωνιά κι άρχισε να σφαδάζει από τους πόνους. Τώρα έτρεμε κιόλας κι είχε ανυπόφορο πονοκέφαλο. Τον πόνο τον
ένιωθε στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού του, στο μέτωπό
του. Ήθελε να ξεφωνίσει, αλλά έσφιγγε τα χείλη του επειδή
πίστευε ότι ο παράξενος πόνος θα έφευγε αν έμενε σιωπηλός. Μέγγενες και τανάλιες τού πίεζαν το κρανίο.
Ο δεσμοφύλακας εκείνο το βράδυ έμεινε στο κάστρο. Η
γυναίκα του και η κόρη του η Ζεϊνέπ δεν ανησύχησαν, καθώς
νυχτερινές βάρδιες, κάτι μικροεξεγέρσεις και καβγάδες
μερικές φορές τον κρατούσαν μακριά από το σπίτι του, το
οποίο απείχε δέκα λεπτά με κάρο. Τα παζαρέματα και οι
προετοιμασίες του γάμου της κόρης του προκαλούσαν τσακωμούς και κακιώματα κάθε βράδυ στο σπίτι, με αποτέλεσμα ή η Ζεϊνέπ ή η γυναίκα του τελικά να βάζουν τα κλάματα.
Στο κελί όπου ξύπνησε το πρωί ο Μπαϊράμ εφέντη, όταν
κοίταξε το σώμα του, πάνω από τους μηρούς του, αριστερά,
στον βουβώνα του, είδε μια άσπρη φουσκάλα ίσαμε το μικρό
του δάχτυλο. Είχε σχήμα μικρού αγγουριού. Όταν την πίεζε με τον χοντρό του δείκτη πονούσε, σαν να είχε πύον
μέσα, κι όταν τραβούσε το δάχτυλό του, έπαιρνε το σχήμα
που είχε πριν. Η φουσκάλα δεν πονούσε όταν δεν την άγγιζε. Για κάποιο λόγο ο Μπαϊράμ εφέντη είχε ένα αίσθημα
36
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ενοχής. Ήταν σε θέση, ωστόσο, να σκέφτεται με ψυχραιμία
ότι η φουσκάλα είχε σχέση με την κούραση, με τα τρέμουλα
και τα παραληρήματά του.
Τι έπρεπε να κάνει; Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι χριστιανοί, το δημοσιοϋπαλληλικό προσωπικό, οι στρατιώτες
κι οι πασάδες θα πήγαιναν σε γιατρό ή σε νοσοκομείο αν
υπήρχε. Όταν σε κάποιο θάλαμο της φυλακής υπήρχε έξαρση διάρροιας ή κάποια άλλη αρρώστια με πυρετό, ο συγκεκριμένος θάλαμος έμπαινε σε καραντίνα. Αλλά μερικές
φορές κάποιο προκλητικό «αφεντικό» του θαλάμου διαμαρτυρόταν για τα μέτρα καραντίνας και οι συγκρατούμενοί του υφίσταντο τις συνέπειες. Τα ζητήματα αυτά δεν
ήταν άγνωστα στον Μπαϊράμ εφέντη, αφού στα είκοσι
πέντε χρόνια που είχε περάσει στο κάστρο είχε δει κάποια
από τα παλιά ενετικά κτίρια και τις αυλές που έφταναν
μέχρι τη θάλασσα να χρησιμοποιούνται όχι μόνο ως φυλακές
και μπουντρούμια, αλλά και ως τελωνεία και εγκαταστάσεις
καραντίνας (λοιμοκαθαρτήρια, όπως τα έλεγαν παλιά).
Τώρα όμως ήξερε ότι τα μέτρα της καραντίνας δεν μπορούσαν να τον προστατέψουν. Καταλάβαινε ότι μια παράξενη
δύναμη τον είχε αρπάξει στα νύχια της, φοβόταν, παραμιλούσε τις ατελείωτες ώρες που κοιμόταν. Μετά ο πόνος
επέστρεφε κατά κύματα και εκείνος καταλάβαινε απελπισμένος ότι ήταν πολύ πιο ισχυρός από τον ίδιο.
Την επομένη συνήλθε κάπως. Το μεσημέρι πήγε στο τζαμί του Κιορ Μεχμέτ και προσευχήθηκε μαζί με τους άλλους.
Χαιρέτησε δυο δημοσίους υπαλλήλους φίλους του, αγκαλιάστηκαν. Κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια, άκουγε το κήρυγμα, αλλά δεν καταλάβαινε πολλά πράγματα. Ζαλιζόταν,
ανακατευόταν, με δυσκολία στεκόταν όρθιος. Ο ιεροκήρυκας
δεν έλεγε τίποτα για την αρρώστια, επαναλάμβανε ότι όλα
εκπορεύονταν από τον Θεό. Όταν το πλήθος άρχισε να δια
λύεται, ο Μπαϊράμ εφέντη ξάπλωσε πάνω στα χαλιά και
37
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στα κιλίμια για να ξεκουραστεί λιγάκι, κάποια στιγμή κατάλαβε ότι έχανε τις αισθήσεις του, ότι λιποθυμούσε. Όταν
ήρθαν και τον ξύπνησαν, μάζεψε με μεγάλη προσπάθεια όση
δύναμη είχε, τους έκρυψε ότι ήταν άρρωστος (αν και ίσως
το είχαν καταλάβει).
Διαισθανόταν ότι πέθαινε, το θεωρούσε αδικία, ήθελε να
ρωτήσει γιατί ήταν αυτός που επιλέχτηκε, έκλαιγε. Όταν
έφυγε από το τζαμί, πήγε στον σεΐχη* στη συνοικία Γκέρμε,
που μοίραζε χαρτιά με προσευχές υπέρ υγείας και φυλαχτά.
Το θέμα, λέει, της πανούκλας και του ριζικού το συζητούσε
με όλους αυτός ο σεΐχης. Αλλά ο χοντρός σεΐχης, που ο
Μπαϊράμ εφέντη δε θυμόταν πώς τον έλεγαν, δεν ήταν εκεί.
Τελικά, ένας χαμογελαστός νεαρός, με φέσι γερμένο στο
ένα πλάι, έδωσε στον Μπαϊράμ εφέντη (και σε άλλους δύο,
που, όπως αυτός, είχαν πάει εκεί μετά τη μεσημεριανή
προσευχή) ένα διαβασμένο χαϊμαλί κι από ένα «προσευχοχάρτι». Προσπάθησε να διαβάσει την προσευχή, αλλά δεν
έβλεπε. Ένιωσε ένοχος γι’ αυτό, ταράχτηκε, κατάλαβε ότι
το φταίξιμο για τον θάνατό του θα ήταν δικό του.
Όταν γύρισε ο σεΐχης, ο Μπαϊράμ εφέντη θυμήθηκε ότι
τον είχε δει πριν από λίγο στο τζαμί για τη μεσημεριανή
προσευχή. Ο σεΐχης ήταν πραγματικά πολύ χοντρός και είχε
μακριά άσπρα μαλλιά και γένια. Αφού του χαμογέλασε
γλυκά, άρχισε να του εξηγεί πώς έπρεπε να διαβάζεται το
προσευχοχάρτι: Τη νύχτα, όταν στο σκοτάδι εμφανιζόταν το
δαιμονικό της πανούκλας, έπρεπε να επαναλάβει τρία από
τα ονόματα του Θεού, «Ρετζέπ», μεγαλοπρεπής, «Μουκτεντίκ», ικανός, «Μπακί», αιώνιος, από τριάντα φορές το
καθένα. Αν κρατούσε το προσευχοχάρτι και το χαϊμαλί προς
τη μεριά του δαιμονικού, ακόμη και δεκαεννιά επαναλήψεις
* Ιδρυτής, αρχηγός αδελφότητας δερβίσηδων, θρησκευτικού τάγματος. (Σ.τ.Μ.)
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έφταναν για να γλιτώσει από τα βάσανά του. Όταν ο σεΐχης
είδε ότι ο Μπαϊράμ εφέντη ήταν εξαντλημένος από την αρρώστια, απομακρύνθηκε από κοντά του, κάτι που πρόσεξε
ο δεσμοφύλακας. Στη συνέχεια ο σεΐχης τού είπε ότι θα είχε
και πολύ καλά αποτελέσματα αν, εφόσον δεν είχε χρόνο για
να απαριθμήσει τα ονόματα, κρεμούσε στον λαιμό του το
χαϊμαλί που του είχε δώσει και το άγγιζε, να, έτσι. Αν η
φουσκάλα της πανούκλας ήταν στ’ αριστερά του σώματός
του, έπρεπε να χρησιμοποιήσει τον δείκτη του δεξιού χεριού
του· αν ήταν στα δεξιά, τον δείκτη του αριστερού· αν άρχιζε
να τραυλίζει, έπρεπε να πιάσει με τα δυο του χέρια το φυλαχτό. Σε αυτό το σημείο ο Μπαϊράμ εφέντη, επειδή δεν
καταλάβαινε όλους αυτούς τους κανόνες, σηκώθηκε κι έφυγε, πήγε στο σπίτι του που ήταν κοντά. Η όμορφη κόρη του
η Ζεϊνέπ δεν ήταν εκεί. Η γυναίκα του είδε πόσο άρρωστος
ήταν κι έβαλε τα κλάματα. Του έστρωσε το κρεβάτι με καθαρά σεντόνια που πήρε από το ντουλάπι και ο Μπαϊράμ
εφέντη ξάπλωσε· έτρεμε σαν το ψάρι, κάτι ήθελε να πει,
αλλά από το ολόστεγνο στόμα του δεν έβγαινε λέξη.
Μέσα στο κεφάλι του είχε ξεσπάσει τρικυμία. Κουνιόταν
σπασμωδικά και τιναζόταν, σαν κάποιος να τον κυνηγούσε,
σαν να ήταν τρομαγμένος και θυμωμένος. Όσο η γυναίκα
του τον έβλεπε να κουνιέται έτσι παράξενα, τόσο πιο πολύ
έκλαιγε, και όταν ο Μπαϊράμ εφέντη είδε τη γυναίκα του
να κλαίει, κατάλαβε ότι σύντομα θα πέθαινε.
Ο Μπαϊράμ εφέντη συνήλθε κάπως για λίγο όταν το βραδάκι γύρισε στο σπίτι η κόρη του η Ζεϊνέπ. Είπε ότι τον
προστάτευε το χαϊμαλί που είχε κρεμάσει στον λαιμό του
και ξανακοιμήθηκε παραμιλώντας. Είδε παράξενα όνειρα
κι εφιάλτες, τώρα υψωνόταν και έπεφτε μαζί με τα κύματα
μιας θάλασσας που λυσσομανούσε! Υπήρχαν ιπτάμενα λιοντάρια, ψάρια που μιλούσαν, στρατοί από σκυλιά που έτρεχαν μέσα στις φλόγες! Μετά, οι φλόγες πλησίασαν τα ποντί39
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κια, ενώ φλεγόμενοι δαίμονες έκοβαν και κατέστρεφαν
τριαντάφυλλα. Το μαγκάνι ενός πηγαδιού, ένας μύλος, μια
ανοιχτή πόρτα που γύριζαν ασταμάτητα κι ο κόσμος που
στένευε. Λες και από τον ήλιο έπεφταν στο πρόσωπό του
σταγόνες ιδρώτα. Ένιωθε το μέσα του να σφίγγεται, ήθελε
να τρέξει και να το σκάσει, το κεφάλι του μια σταματούσε,
μια έτρεχε. Και το πιο τρομακτικό, οι στρατοί από ποντίκια,
που δυο εβδομάδες πριν έκαναν τα μπουντρούμια, το κάστρο
κι όλο το Μίνγκερ να βογκάνε, που επιτίθεντο στις κουζίνες,
έτρωγαν τις ψάθες, τα υφάσματα, τα ξύλα, τώρα κυνηγούσαν
αυτόν στις σήραγγες των μπουντρουμιών. Ο Μπαϊράμ εφέντη από φόβο μήπως διαβάσει λάθος προσευχές ήθελε να
τρέξει να φύγει από τα ποντίκια. Τις τελευταίες ώρες της
ζωής του προσπάθησε να φωνάξει με όλη του τη δύναμη, να
τον ακούσουν όλα τα παράξενα πλάσματα που έβλεπε στο
όνειρό του, αλλά η φωνή του βγήκε με δυσκολία από το
στόμα του. Μπροστά του τώρα η Ζεϊνέπ τον κοίταζε γονατισμένη, προσπαθώντας να καταπιεί τους λυγμούς της.
Αργότερα, όπως συμβαίνει με όλα τα θύματα της πανούκλας, συνήλθε για λίγο. Η γυναίκα του του είχε βάλει στα
χέρια μια γαβάθα σούπα που μοσχομύριζε. Ήταν τραχανάς
με κόκκινη πιπεριά, όπως τον μαγείρευαν πολύ συχνά στα
χωριά του Μίνγκερ. (Ο Μπαϊράμ εφέντη μόνο μία φορά στη
ζωή του είχε φύγει από το νησί.) Έφαγε κουταλιά κουταλιά
τη σούπα του, σαν να ήταν ελιξίριο, κι ένιωσε καλύτερα
αφού στο μεταξύ διάβασε και τις προσευχές που του είχε
προτείνει ο χοντρός άγιος άνθρωπος.
Δεν ήθελε να γίνει κανένα λάθος απόψε το βράδυ με την
καταμέτρηση στους θαλάμους της φυλακής. Θα πήγαινε
αμέσως, είπε σαν να μιλούσε στον εαυτό του, κι έφυγε για
τελευταία φορά από το σπίτι του σαν κυνηγημένος, σαν να
πήγαινε στον απόπατο στον κήπο του, χωρίς ν’ αποχαιρετήσει τη γυναίκα του και την κόρη του. Εκείνες άρχισαν να
40
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κλαίνε επειδή ούτε στιγμή δεν πίστεψαν ότι είχε γίνει καλά.
Την ώρα της βραδινής προσευχής ο Μπαϊράμ εφέντη πρώτα κατέβηκε στην παραλία. Μπροστά στα ξενοδοχεία Σπλέντιτ και Ματζέστικ υπήρχαν άμαξες, θυρωροί, κύριοι με
καπέλα. Πέρασε μπροστά από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία
που οργάνωναν ταξίδια στη Σμύρνη, στα Χανιά και στην
Ιστανμπούλ, πίσω από το κτίριο του τελωνείου. Ένιωθε τις
δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν όταν έφτασε στη γέφυρα
Χαμιντιγιέ, για μια στιγμή νόμιζε ότι θα έπεφτε καταγής, ότι
θα πέθαινε. Αυτή την πιο ζωντανή ώρα της μέρας, με τόσο
κόσμο έξω, η ζωή ήταν όμορφη ανάμεσα στα φοινικόδεντρα
και στα πλατάνια, στα ηλιόλουστα σοκάκια, στους ανθρώπους με το φιλικό βλέμμα. Κάτω από τη γέφυρα κυλούσε το
ρυάκι Αρκάζ, το χρώμα του πράσινο, σαν του παραδείσου,
θαρρείς, από πίσω του ήταν η παλιά σκεπαστή αγορά κι η
γέφυρα, κι απέναντί του το κάστρο με τα μπουντρούμια, που
τα φρόντιζε όλη του τη ζωή. Έκλαψε λίγο, σταμάτησε όμως
από την κούραση. Το πορτοκαλί φως του ήλιου έκανε το
κάστρο να φαίνεται ακόμη πιο ρόδινο απ’ ό,τι ήταν.
Με μια τελευταία προσπάθεια κατέβηκε πάλι στην παραλία, περπατώντας από το σκονισμένο σοκάκι μπροστά
στο τηλεγραφείο, κάτω από τα σκονισμένα φοινικόδεντρα
και τα πλατάνια. Πέρασε μπροστά από τα κτίρια της εποχής των Βενετών, τα φιδωτά σοκάκια της παλιάς πόλης,
μπήκε στο κάστρο. Αργότερα μάρτυρες είπαν ότι είχαν δει
τον φύλακα εκείνο το βράδυ να πηγαίνει στην πόρτα του
Δεύτερου Θαλάμου για την καταμέτρηση, να πίνει ένα φλιτζάνι φλαμούρι στο δωμάτιο των δεσμοφυλάκων.
Σκοτείνιασε και από τότε δεν τον ξανάδε κανείς. Τις
φωνές και τα κλάματά του στο κάτω κελί τα άκουσε ένας
νεαρός δεσμοφύλακας την ώρα που το Αζιζιγιέ έμπαινε στο
λιμάνι. Αργότερα έπεσε βαθιά σιωπή και τον ξέχασε.
41

11923 ket 935 Pamouk Nixtes panouklas_29-6-2022 print teliko1.indd 41

30/6/2022 4:41:26 µµ

ΟΡΧΑΝ

ΠΑΜΟΥΚ

Κεφάλαιο 4

ΑΦΟΥ Ο ΑΡΧΙΧΗΜΙΚΟΣ του Αμπντουλχαμίτ, ο Μπονκόφσκι
πασά, και ο βοηθός γιατρός κατέβηκαν στο νησί Μίνγκερ,
το αυτοκρατορικό πλοίο Αζιζιγιέ συνέχισε ολοταχώς με
κατεύθυνση την Αλεξάνδρεια. Αποστολή της οθωμανικής
επιτροπής που επέβαινε στο καράβι ήταν να συμβουλέψει
τους οργισμένους μουσουλμάνους της Κίνας ώστε να μη
συμμετάσχουν στη λαϊκή εξέγερση ενάντια στη Δύση που
εξελισσόταν ραγδαία.
Η Ιαπωνία είχε επιτεθεί στην Κίνα το 1894 και ο εκδυτικισμένος ιαπωνικός στρατός είχε σε σύντομο χρονικό διά
στημα οδηγήσει τον πιστό στις παραδοσιακές μεθόδους
κινεζικό στρατό σε ολοκληρωτική ήττα. Η αυτοκράτειρα της
Κίνας, απεγνωσμένη από τη νίκη και τις απαιτήσεις των
Γιαπωνέζων, ζήτησε τη βοήθεια των δυνάμεων της Δύσης,
όπως είχε κάνει και ο αυτοκράτορας των Οθωμανών Αμπντουλ
χαμίτ Β΄ μετά την παρόμοια, βαριά ήττα του από τον εκσυγχρονισμένο ρωσικό στρατό είκοσι χρόνια πριν. Άγγλοι,
Γάλλοι και Γερμανοί προστάτεψαν την Κίνα ενάντια στους
Γιαπωνέζους. Όμως αυτή τη φορά οι ίδιοι (οι Γάλλοι στη
νότια Κίνα, οι Άγγλοι στο Χονγκ Κονγκ και στο Θιβέτ, οι
Γερμανοί στον Βορρά), αποκτώντας μεγάλα εμπορικά και
42
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νομικά προνόμια, άρχισαν να διαιρούν την Κίνα σε αποικίες
και αύξησαν με τη μεσολάβηση των ιεραποστόλων την πολιτική και πνευματική επιρροή τους.
Η κατάσταση οδήγησε τον φτωχό λαό της Κίνας, ιδιαίτερα τους συντηρητικούς και τους θρησκευόμενους, σε
εξέγερση. Άρχισαν οι ξεσηκωμοί ενάντια στους Μαντσού
της εξουσίας και στους «ξένους», ιδιαίτερα τους χριστιανούς και τους Ευρωπαίους. Πυρπολήθηκαν επιχειρήσεις,
τράπεζες, ταχυδρομεία, λέσχες, εστιατόρια, καταστήματα
και εκκλησίες Δυτικών. Στους δρόμους άρχισαν να δολοφονούνται ο ένας μετά τον άλλο ιεραπόστολοι κι εκχριστιανισμένοι Κινέζοι. Πίσω από τη λαϊκή εξέγερση που εξαπλωνόταν και έπαιρνε διαστάσεις γρήγορα ήταν ένα τάγμα, των
«Μπόξερ», όπως τους έλεγαν οι Δυτικοί, που αντλούσαν
δύναμη από τα μυστήρια των παραδοσιακών τελετών με
μαγείες και σπαθιά. Μοιρασμένο ανάμεσα στους συντηρητικούς κι ανεκτικούς φιλελεύθερους, το κινεζικό κράτος
αδυνατούσε να νικήσει τους εξεγερμένους, ενώ ο στρατός
είχε αρχίσει να παίρνει το μέρος των εξεγερμένων. Στο
τέλος συμμετείχε και η αυτοκράτειρα στην εξέγερση ενάντια
στους ξένους. Έτσι, το 1900 Κινέζοι στρατιώτες πολιόρκησαν τα κτίρια των πρεσβειών στο Πεκίνο κι ο λαός, οργισμένος, άρχισε να επιτίθεται απροκάλυπτα στους χριστιανούς στους δρόμους και να σκοτώνει τους ξένους. Πέρασε
ένα διάστημα μέχρι οι δυτικές δυνάμεις να εκπαιδεύσουν
και να οργανώσουν έναν συμμαχικό στρατό. Νεκρός εκείνη
την περίοδο έπεσε κι ο Γερμανός πρέσβης φον Κέττελερ,
που ακολουθούσε ιδιαίτερα επιθετική πολιτική.
Η αντίδραση του Γερμανού αυτοκράτορα Γουλιέλμου Β΄
ήταν πολύ σκληρή: Έστειλε στην Κίνα νέα γερμανικά σώματα στρατού για να συντρίψουν τους εξεγερμένους. Όταν
αποχαιρετούσε τους στρατιώτες του στο Μπρέμενχαβεν,
τους διέταξε να είναι «σκληροί» όπως ο «Ούννος αυτοκρά43
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τορας Αττίλας» και να μην πάρουν αιχμαλώτους. Οι εφημερίδες στη Δύση ήταν γεμάτες ειδήσεις για τις αγριότητες,
τη σκληρότητα, τα εγκλήματα των εξεγερμένων Μπόξερ και
των μουσουλμάνων που τους ακολουθούσαν.
Την ίδια εποχή ο αυτοκράτορας Γουλιέλμος Β΄ ζήτησε με
τηλεγραφήματα που έστειλε τη βοήθεια του Αμπντουλχαμίτ,
επειδή οι στρατιώτες που πήγαν στο Πεκίνο από την επαρχία Κανσού της Κίνας και σκότωσαν τον Γερμανό πρέσβη
ήταν μουσουλμάνοι. Σύμφωνα με τον αυτοκράτορα Γουλιέλ
μο, ο Οθωμανός αυτοκράτορας Αμπντουλχαμίτ, χαλίφης
όλων των μουσουλμάνων του κόσμου, έπρεπε να κάνει
κάτι για να κατευνάσει τους έξαλλους μουσουλμάνους
στρατιώτες, να διαθέσει στις δυτικές δυνάμεις στρατό παραδείγματος χάρη, για να καταστείλουν την εξέγερση.
Ο Αμπντουλχαμίτ δεν μπορούσε να πει εύκολα όχι στους
Άγγλους, που τον προστάτευαν από τον ρωσικό στρατό,
στους Γάλλους, που είχαν συμμαχήσει με τους Άγγλους στην
Κίνα, στους Γερμανούς και στον κάιζερ Γουλιέλμο, που τον
είχε επισκεφτεί στην Ιστανμπούλ και του συμπεριφερόταν
πάντα φιλικά. Ο πατισάχ ήξερε πολύ καλά πως αν οι Μεγάλες Δυνάμεις συμφωνούσαν μεταξύ τους, θα μπορούσαν
με μια χαψιά να καταπιούν τον «μεγάλο ασθενή», όπως
αποκαλούσε ο Ρώσος τσάρος Νικόλαος την οθωμανική αυτοκρατορία, και να μοιραστούν τα εδάφη της, να δημιουργήσουν σε αυτά τα εδάφη πολλά μικρά κράτη, όπου στο
καθένα θα μιλούσαν διαφορετική γλώσσα.
Ο Αμπντουλχαμίτ παρακολουθούσε με αντιφατικά συναισθήματα τις εξεγέρσεις των μουσουλμάνων ενάντια στις
«Ντουβέλ-ι Μουαζαμά», όπως έλεγαν τις Μεγάλες Δυνάμεις
της Δύσης. Όσα καταλάβαινε διαβάζοντας τις πληροφορίες
στις αναφορές κέντριζαν το ενδιαφέρον του για την εξέγερση των αμέτρητων μουσουλμάνων της Κίνας και την εξέγερση των μουσουλμάνων του Μιρζά Γκουλάμ Άχμαντ στην
44
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Ινδία ενάντια στους Άγγλους. Αντιμετώπιζε με κατανόηση
την εξέγερση του τρελού Μολλά στη Σομαλία και τις άλλες
εξεγέρσεις ισλαμιστών στην Αφρική και στην Ασία ενάντια
στη Δύση. Ο πατισάχ έστελνε ειδικούς στρατιωτικούς για
να παρακολουθούν κάποιες από αυτές τις εξεγέρσεις ενάντια στη Δύση και στον χριστιανισμό, και καμιά φορά,
χωρίς καν να τον μυριστούν η κυβέρνησή του και οι διοικητικές υπηρεσίες (οι κατάσκοποι ήταν παντού), προσπαθούσε να τους στηρίξει κάτω από το τραπέζι. Καθώς η αυτοκρατορία διαλυόταν χάνοντας με γρήγορο ρυθμό τους ορθόδοξους στα Βαλκάνια και στα νησιά της Μεσογείου, ήταν
φορές που ο πατισάχ Αμπντουλχαμίτ πίστευε πως αν προω
θούσε τον ισλαμισμό (στην πραγματικότητα αυτό γινόταν),
θα έπαιρνε με το μέρος του, ενάντια στη Δύση, τους διαφορετικούς μουσουλμανικούς πληθυσμούς όλου του κόσμου
και τα κράτη τους, ότι με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον θα
μπορούσε να εκφοβίσει τις Μεγάλες Δυνάμεις. Δηλαδή, ο
πατισάχ Αμπντουλχαμίτ ανακάλυπτε από μόνος του αυτό
που σήμερα ονομάζουμε «πολιτικό Ισλάμ».
Όμως ο λάτρης της όπερας και του αστυνομικού μυθιστορήματος πατισάχ Αμπντουλχαμίτ δεν ήταν ακριβώς ειλικρινής και συνεπής ισλαμιστής μαχητής του τζιχάντ. Από
την πρώτη κιόλας μέρα είχε καταλάβει ότι η εξέγερση του
Αράμπι πασά στην Αίγυπτο ήταν μια εξέγερση των εθνικιστών ενάντια τόσο στους Άγγλους όσο και σε όλους τους
ξένους, δηλαδή στους Οθωμανούς, είχε μισήσει τον ισλαμιστή πασά, ήθελε με όλη του την καρδιά να τον συντρίψουν
οι Άγγλοι. Αλλά και το κίνημα του Μεχντί* στο Σουδάν, που
ταλαιπώρησε πολύ τους Άγγλους και τελείωσε με τον θάνατο του αγαπητού στους μουσουλμάνους Τσαρλς Γκόρντον,
του Γκόρντον πασά όπως τον έλεγαν, ο Αμπντουλχαμίτ,
* Ο σωστά καθοδηγημένος. Μεσσιανική φιγούρα. (Σ.τ.Μ.)
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πιεσμένος από τον Άγγλο πρέσβη στην Ιστανμπούλ, αναγκάστηκε να το θεωρήσει μια «εξέγερση του λαουτζίκου»
και να πάρει θέση υπέρ των Άγγλων.
Ο Αμπντουλχαμίτ από τη μια δεν ήθελε να εξοργίσει τις
Μεγάλες Δυνάμεις κι από την άλλη ήθελε να δείξει σε όλο
τον κόσμο ότι ήταν ο χαλίφης και ο ηγέτης των απανταχού
μουσουλμάνων, και είχε βρει μια ανώδυνη μέση λύση που
συμβίβαζε τις αντιφατικές μεταξύ τους δύο επιθυμίες του:
Δε θα έστελνε οθωμανικό στρατό να πολεμήσει, να σκοτώσει τους εξεγερμένους μουσουλμάνους, αλλά, ως χαλίφης
του Ισλάμ που ήταν, θα έστελνε μια αντιπροσωπεία στους
μουσουλμάνους της Κίνας για να τους πει: «Μην πολεμάτε
τους Δυτικούς!».
Ο Αμπντουλχαμίτ είχε επιλέξει μόνος του τον αρχηγό της
αντιπροσωπείας, που τώρα, ό,τι κι αν έκανε, δεν μπορούσε
να κοιμηθεί στην καμπίνα του, και δίπλα σε αυτόν τον
έμπειρο στρατιωτικό διοικητή είχε τοποθετήσει δυο δασκάλους, τους οποίους επίσης γνώριζε προσωπικά κι εκτιμούσε·
ο ένας ήταν δάσκαλος Ιστορίας του Ισλάμ κι ο άλλος ένας
διάσημος και ικανός γνωμοδότης μουφτής. Ο ένας είχε μαύρα γένια, ο άλλος άσπρα. Οι δυο δάσκαλοι όλη μέρα κάθονταν μπροστά στον τοίχο με τον τεράστιο χάρτη της οθωμανικής αυτοκρατορίας, στη μεγαλύτερη μεσαία καμπίνα,
και συζητούσαν με ποιο λογικό τρόπο θα έπειθαν τους
μουσουλμάνους της Κίνας. Ο ένας από τους δασκάλους, ο
ιστορικός, έλεγε ότι η πραγματική δουλειά τους δεν ήταν
να ηρεμήσουν τους μουσουλμάνους της Κίνας, αλλά να τους
μάθουν πόση δύναμη είχαν το Ισλάμ και ο χαλίφης του, ο
Αμπντουλχαμίτ. Ο πιο επιφυλακτικός από τους δύο, ο γνωμοδότης μουφτής, έλεγε ότι ο ιερός πόλεμος, η τζιχάντ, θα
μπορούσε να είναι «τζιχάντ» μόνο αν συμμετείχε κι ο βασιλιάς της χώρας, όμως στην περίπτωση της Κίνας η αυτοκράτειρα είχε ήδη σταματήσει να στηρίζει τους εξεγερμέ46
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νους. Στη συζήτηση συμμετείχαν καμιά φορά και τα άλλα
μέλη της αντιπροσωπείας, οι διερμηνείς, οι στρατιώτες.
Τα μεσάνυχτα, ενώ το Αζιζιγιέ έπλεε στο φως του φεγγαριού με κατεύθυνση την Αλεξάνδρεια, ο νταμάτ Νουρί,
βλέποντας ότι η λάμπα της κεντρικής καμπίνας ήταν αναμμένη, πήρε τη γυναίκα του και την πήγε να δει τον χάρτη
που κρεμόταν στον τοίχο. Ήταν η τελευταία, ενημερωμένη
εικόνα της οθωμανικής αυτοκρατορίας, που οι πρόγονοι της
σουλτάνας Πακιζέ είχαν ιδρύσει πριν από εξακόσια χρόνια.
Ο Αμπντουλχαμίτ είχε δώσει εντολή να του φτιάξουν τον
χάρτη τέσσερα χρόνια μετά την ενθρόνισή του στα τριάντα
τέσσερά του χρόνια, το φθινόπωρο του 1880, όταν το οθωμανικό κράτος με τη βοήθεια των Άγγλων πήρε πίσω μέρος
των εδαφών που είχε δώσει στους Ρώσους. Στον πόλεμο
που ξέσπασε αμέσως μετά την ενθρόνισή του το οθωμανικό
κράτος είχε χάσει μεγάλες περιοχές και χώρες (Σερβία,
Θεσσαλία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Καρς,
Αρνταχάν). Μετά τις μεγάλες αυτές απώλειες ο Αμπντουλχαμίτ πίστεψε πραγματικά ότι η οθωμανική αυτοκρατορία
δε θα έχανε άλλα εδάφη, ότι αυτή ήταν η τελευταία φορά,
κι είχε στείλει τον χάρτη που με αισιοδοξία είχε δώσει
εντολή να του φτιάξουν στις πιο μακρινές γωνιές της χώρας,
στα στρατόπεδα, στα επαρχεία, στις πρεσβείες, στα τρένα,
στις άμαξες, στις καμήλες και στα πλοία. Τα μέλη της συμβουλευτικής αντιπροσωπείας είχαν δει πολλές φορές αυτόν
τον χάρτη σε διαφορετικές γωνιές της αυτοκρατορίας, που
απλωνόταν από τη Δαμασκό ως τα Ιωάννινα, από τη Μοσούλη ως τη Θεσσαλονίκη, από την Ιστανμπούλ ως το Χιτζάζ,
και κάθε φορά ένιωθαν σεβασμό κι έκπληξη μπροστά στο
μέγεθος της αυτοκρατορίας, για να θυμίσουν αργότερα στον
εαυτό τους ότι ο χάρτης δυστυχώς μίκραινε συνέχεια κι
ολοένα πιο γρήγορα.
Με αυτή την αφορμή σημειώνω εδώ ότι η σουλτάνα Πα47
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κιζέ είχε αναφέρει στον άντρα της κι είχε θυμίσει στην
αδερφή της σ’ ένα γράμμα της ένα κουτσομπολιό που είχε
ακούσει στο ανάκτορο Γιλντίζ. Σύμφωνα με αυτή την ιστορία, ο Αμπντουλχαμίτ, που αγαπούσε πολύ τον γιο του
πρίγκιπα Σελίμ, είχε χαρεί επίσης πολύ όταν μπήκε ξαφνικά στο δωμάτιο του γιου του, δέκα έντεκα χρονών τότε,
και τον είδε να κοιτάζει έναν μικρότερο σε μέγεθος χάρτη
του. Όταν ο πατισάχ πλησίασε, είδε ότι κάποιες από τις
χώρες ήταν βαμμένες με μαύρο χρώμα, όπως βάφουν τα
παιδιά τα τετράδια ζωγραφικής τους. Όταν ο Αμπντουλχαμίτ κοίταξε πιο προσεκτικά, είδε ότι οι χώρες που ο γιος
του είχε βάψει με μαύρο χρώμα ήταν αυτές που έχασε
αφότου ανέβηκε στον θρόνο ή, ακόμη κι αν κρατούσαν τη
σημαία (στον χάρτη φαίνονται οθωμανικές), τις είχε παραδώσει στον εχθρό χωρίς πόλεμο. Από εκείνη κιόλας τη
στιγμή μίσησε τον προδότη γιο του ο οποίος θεωρούσε
υπεύθυνο τον πατέρα του που η οθωμανική αυτοκρατορία
μίκραινε κι εξαφανιζόταν. Η σουλτάνα Πακιζέ, με το ίδιο
μίσος για τον θείο της, είχε γράψει επίσης ότι το μίσος του
πατέρα για τον γιο θα το αύξανε δέκα χρόνια μετά ο έρωτας μιας οδαλίσκης, που την είχε στο μάτι ο Αμπντουλχαμίτ,
για τον ξάδερφό τους Σελίμ εφέντη.
Όταν η σουλτάνα Πακιζέ ήταν παιδί, άκουγε συχνά να
μιλάνε για τις συμφορές που άρχισαν να τους βρίσκουν τα
χρόνια αμέσως μετά την εκθρόνιση του πατέρα της Μουράτ
Ε΄, για τις μεγάλες απώλειες εδαφών και χωρών. Όταν οι
Ρώσοι στρατιώτες με τις πράσινες και γαλάζιες στολές
έφτασαν στον Άγιο Στέφανο, τέσσερις ώρες μακριά από το
ανάκτορο του Αμπντουλχαμίτ, οι πλατείες της Ιστανμπούλ,
οι κήποι, οι ισοπεδωμένες από τις πυρκαγιές περιοχές γέμισαν με σκηνές που ο στρατός μοίρασε στους ανοιχτόχρωμους γαλανομάτηδες μουσουλμάνους των Βαλκανίων, όταν
έφυγαν κυνηγημένοι από τον ρωσικό στρατό έχοντας χάσει
48
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τα πάντα και το οθωμανικό κράτος απώλεσε μέσα σε δεκατέσσερις μήνες μεγάλο μέρος των εδαφών που του ανήκαν
τετρακόσια χρόνια στα Βαλκάνια.
Οι νιόπαντροι μίλησαν με στωικότητα για τις άλλες συμφορές που άκουγαν να συζητιούνται στα παιδικά τους
χρόνια: Η Κύπρος, στα ανατολικά του νησιού Μίνγκερ, που
λίγο πριν την είχαν αφήσει πίσω τους, με τους μοσχομυριστούς πορτοκαλεώνες, τα στιβαρά ελαιόδεντρα και τα μεταλλεία χαλκού, ήταν υπό τον έλεγχο των Άγγλων από το
1878, πριν καν τελειώσει το Συνέδριο του Βερολίνου. Αντίθετα απ’ ό,τι φαινόταν στον χάρτη, και η Αίγυπτος είχε
πάψει εδώ και πολύ καιρό ν’ ανήκει στους Οθωμανούς. Οι
Άγγλοι, με αφορμή το γεγονός ότι οι χριστιανοί της Αλεξάνδρειας απειλούνταν από τον Αράμπι πασά όταν εξεγέρθηκε ενάντια στη Δύση, πρώτα βομβάρδισαν με τα πολεμικά
τους πλοία τις γειτονιές της πόλης και μετά, το 1882, κατέλαβαν την Αίγυπτο. (Όταν η υποχονδρία του έξυπνου
Αμπντουλχαμίτ πλησίαζε την παράνοια, υποψιαζόταν ότι η
ισλαμιστική αυτή εξέγερση ήταν εύρημα των Άγγλων, η
αφορμή τους για να οικειοποιηθούν την Αίγυπτο.) Εν τω
μεταξύ από το 1881 η Τυνησία ήταν υπό τον έλεγχο των
Γάλλων. Όπως είχε πει ο τσάρος της Ρωσίας σαράντα επτά
χρόνια πριν, οι Μεγάλες Δυνάμεις δε χρειαζόταν παρά μόνο να συμφωνήσουν μεταξύ τους και να μοιράσουν την
κληρονομιά του «μεγάλου ασθενή» που κρατούσαν στην
αγκαλιά τους.
Επί της ουσίας ένα πράγμα, κάτι που δε φαινόταν καθόλου στους περισσότερους χάρτες, ανησυχούσε τα μέλη
της συμβουλευτικής αντιπροσωπείας ενόσω κάθονταν όλη
μέρα μπροστά στον παλιό χάρτη του Αμπντουλχαμίτ: Οι
εθνικιστές-αποσχιστικοί χριστιανοί Οθωμανοί πολίτες, που
ήταν συνέχεια σε σύγκρουση με το οθωμανικό κράτος, όταν
εξεγείρονταν είχαν τη στήριξη των κρατών της Δύσης, τα
49
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οποία, εκτός από στρατιωτικά, ήταν και οικονομικά και
διοικητικά και πληθυσμιακά ισχυρότερα από τους Οθωμανούς. Το 1901 ο πληθυσμός του οθωμανικού κράτους στην
τεράστια γεωγραφική του έκταση ήταν δεκαεννιά εκατομμύρια. Τα πέντε εκατομμύρια δεν ήταν μουσουλμάνοι, κι
αυτά τα μη μουσουλμανικά μιλέτια,* επειδή θεωρούνταν
δευτέρας κατηγορίας αν και πλήρωναν περισσότερους φόρους, ήθελαν «δικαιοσύνη», «ισότητα» και «μεταρρύθμιση»,
περίμεναν να τα προστατέψουν τα κράτη της Δύσης. Ο
πληθυσμός της Ρωσίας στον Βορρά, με την οποία οι Οθωμανοί ήταν μονίμως σε εμπόλεμη κατάσταση, ήταν εβδομήντα εκατομμύρια, της Γερμανίας, με την οποία είχαν φιλικές
σχέσεις, σχεδόν πενήντα πέντε εκατομμύρια. Η οικονομική
παραγωγή των ευρωπαϊκών κρατών, και ιδιαίτερα της βρετανικής αυτοκρατορίας, ήταν είκοσι πέντε φορές μεγαλύτερη από την πενιχρή παραγωγή των Οθωμανών. Επιπλέον,
όσο περνούσε ο καιρός, οι Οθωμανοί, που σήκωναν το διοικητικό και στρατιωτικό βάρος της αυτοκρατορίας, επισκιά
ζονταν όλο και περισσότερο από την εμπορική τάξη των
Ρωμιών και των Αρμενίων που αναπτύσσονταν ακόμη και
στην επαρχία. Οι διοικητές των επαρχιών της οθωμανικής
αυτοκρατορίας δεν μπορούσαν ν’ ανταποκριθούν στα αιτήματα ανεξαρτησίας των Ρωμιών και των Αρμένηδων της
καινούριας αστικής τάξης των μη μουσουλμάνων, και η
μόνη αντίδραση των νομαρχών στις εξεγέρσεις των χριστιανών που ήθελαν να διοικούν τη γη τους και να πληρώνουν
ίδιους φόρους με τους μουσουλμάνους ήταν να καίνε, να
σκοτώνουν, να βασανίζουν και να εκτοπίζουν.
«Το κακό τζίνι μπήκε πάλι μέσα σας!» είπε η σουλτάνα
Πακιζέ στον άντρα της όταν γύρισαν στην καμπίνα τους.
«Τι σκεφτόσασταν;»
* Θρησκευτική κοινότητα. (Σ.τ.Μ.)
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«Ότι είναι πολύ ωραίο που τ’ αφήνουμε όλα πίσω για
λίγο και πηγαίνουμε στην Κίνα!» αποκρίθηκε ο γιατρός
Νουρί.
Αλλά η γυναίκα του είχε καταλάβει από την έκφρασή
του ότι σκεφτόταν την επιδημία στο Μίνγκερ και τον
Μπονκόφσκι πασά.
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