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Τα εγκλήµατα είχαν 
άλλοθι την... Πόλη 
Αναδροµή στην ιστορία, ακολουθώντας τον δολοφόνο 

Ο Γαλατάς σε πίνακα ζωγραφική; ιου Fausto Zonaro (1854-1929) στα τέλη του 19ου αιώνα. ∆εξιά, ο Πύργο; του Λεάνδρου στη νότια είσοδο του Βοσπόρου. 

Του ΝΙΚΟΥ ∆ΑΒΒΕΤΑ 

Ο Τούρκος συγγραφέας Αχµέτ 
Ουµίτ, συστηµατικός µελετητής 

των σηµαντικότερων µνηµείων 
της Κωνσταντινούπολης, 

είχε οµολογουµένως µια πρωτότυπη 
ιδέα: No ξετυλίξει την 

Ιστορία της Πόλης, από τα 
χρόνια του Βασιλιά Βύζαντα ώς 
τη «χρυσή εποχή» των Οθωµανών, 

και από τη βασιλεύουσα 
των Παλαιολόγων µέχρι 

τη σηµερινή χαοτική Ιστανµποΰλ, 
γράφοντας ένα αστυνοµικό 
µυθιστόρηµα! Και n 

προσπάθειά του ανταµείφθηκε. 
To πόνηµά του έγινε στη 

γείτονα χώρα το τελευταίο λογοτεχνικό 
µπεστ σέλερ, ξεπερνώντας 

σε πωλήσεις τα 
350.000 αντίτυπα. 

Ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου, 
ο αστυνόµος Νεβζάτ, καλείται 
να λύσει το µυστήριο ενός 

κατά συρροήν δολοφόνου, 
ο οποίος τοποθετεί στην 

παλάµη των θυµάτων του ένα 
αρχαίο νόµισµα. Κάθε νόµισµα 
εικονίζει έναν µονάρχη που 
σφράγισε την ιστορία της Πόλης 

και άφησε βαθύ το αποτύπωµά 
του στον πολεοδοµικό 

της ιστό, µε έργα υψηλής αισθητικής 
αξίας και δραστικές 

παρεµβάσεις στις οικιστικές περιοχές. 
Επίσης ο θύτης συνηθίζει 

να τοποθετεί τα θύµατά 
του σε επιλεγµένα αξιοθέατα 
και σε συγκεκριµένη συµβολική 

στάση. Ποιος λοιπόν κακοποιός 
µπορεί να διαθέτει 

τόσο πολλές ειδικές γνώσεις και 
να έχει πρόσβαση στο ιστορικό 

κέντρο οποιαδήποτε ώρα 
της ηµέρας; Προφανώς δεν 
θα πρόκειται για έναν τυχαίο 
εγκληµατία του κοινού ποινικού 

δικαίου. 
Ο αστυνόµος Νεβζάτ, συνεπικουρούµενος 

από τους δαιµόνιους 
βοηθούς του Ζεϊνέπ 

και Αλή, παρακολουθεί την εντυπωσιακή 
αρχαιολόγο Λεϊλά 

Μπαρκίν, καθώς ένα από τα θύµατα 
είναι και ο πρώην άντρας 

της. Εδώ όµως αρχίζει κατά τη 
γνώµη µου και το πιο ενδιαφέρον 

µέρος του µυθιστορήµατος. 

η παρουσία της αρχαιολόγου 
δίνει το πρόσχηµα 

στον συγγραφέα να αρχίσει µια 
απολαυστική ξενάγηση στην 
«άγνωστη» Πόλη και παράλληλα 

να δώσει ένα µάθηµα πολιτιστικής 
όσµωσης και ανεξιθρησκίας. 

Από το ακρωτήρι του 
Σαράιµπουρνου ώς τα τείχη του 
Θεοδοσίου και από την Αγία 
Σοφία ώς το Τοπκαπί και το 
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Μνήµες της 
K:·:. - Γανπνούπολης 

To εξώφυλλο του βιβλίου του 
Αχµέτ Ουµίτ (εκδ. Πατάκη;). 

Μυθιστορηµατική 
ξενάγηση του Αχµέτ 
Ουµίτ και «µάθηµα» 
πολιτιστικής 
ώσµωσης και 
ανεξιθρησκίας. 

Σουλεϊµανίγιε, ακολουθώντας 
τα µατωµένα ίχνη του δολοφόνου, 

ο αναγνώστης βλέπει να 
παρελαύνουν µπροστά στα 

µάτια του Ρωµαίοι και Βυζαντινοί, 
Οθωµανοί και Ενετοί, 

Αραβες και Αρµένιοι, κοµίζοντας 
ο καθένας τη δικιά του αλήθεια 

για τη θαυµαστή πρωτεύουσα 
του Κωνσταντίνου. Ο 

συγγραφέας δεν µεροληπτεί 
και δεν αποφεύγει τα επικίνδυνα 

σηµεία των Αλώσεων 
και των σφαγών. Ψέγει µάλιστα 
τους συµπατριώτες του για 
την αγραµµατοσΰνη τους, που 
«δίχως να ντραπούν αρχίζουν 
τη ρητορική περί των ενδόξων 
προγόνων». Είναι χαρακτηριστική 

n συνοµιλία της ύποπτης 
αρχαιολόγου µε τον νεαρό υπαστυνόµο 

Αλή. 
«Αυτοί που ίδρυσαν το Βυζάντιο 

ήταν Τούρκοι;» ρωτάει 
ο αφελής υπαστυνόµος. 
«Τούρκοι; Μπα σε καλό σας 
Αλή µπέη. Μιλάµε για δυο χιλιάδες 

επτακόσια χρόνια πριν. 
Εκείνες τις εποχές οι πρόγονοι 
µας καβαλούσαν τα αλογά 
τους στις στέπες της Ασίας. 
Ελληνες ήταν (...) Αυτή n πόλη 

είναι µοναδική. Και είναι δύσκολο 
να πούµε ότι της αξίζουµε», 

καταλήγει n αρχαιολόγος 
Λεϊλά Μπαρκίν. 

Ευτυχώς, όλη αυτή n µυθιστορηµατική 
ξενάγηση δεν αφορά 

µόνο το παρελθόν, µα και 

το επώδυνο παρόν της Πόλης. 
Οι καταγγελίες για τις παρεµβάσεις 

των εργολάβων που 
αλλοιώνουν τη φυσιογνωµία 
της, αφθονούν στις 688 σελίδες 

του βιβλίου. Ενα από τα θύµατα, 
µεγαλοεργολάβος στο 

επάγγελµα, πριν δολοφονηθεί 
δηλώνει στον έκπληκτο αστυνόµο: 

«η επιτροπή προστασίας 
των µνηµείων δεν µας αφήνει 
να βάλουµε ούτε ένα καρφί. 
Επειδή δεν γίνονται επισκευές 

τα µνηµεία πεθαίνουν αργά 
αργά. Αντιθέτως εµείς, µε τα 
νέα κτίρια που θα κατασκευάσουµε 

δίπλα στα ιστορικά, 
στοχεύουµε να φέρουµε το 
παρελθόν στο σήµερα». 

Ο επαρκής αναγνώστης σταδιακά 
αντιλαµβάνεται πως ένα 

από τα κίνητρα του δολοφόνου 
είναι n προστασία ή µάλλον n 
σωτηρία «της δικής µας Ιστανµποΰλ, 

της πόλης των κλεµµένων 
ονείρων, της πρωτεύουσας 
των λεηλατηµένων αναµνήσεων». 

Και αυτό το «ευγενές» 
κίνητρο θα τον προδώσει 

τελικά στις διωκτικές αρχές. 

\ Αχµέτ Ουµίτ, «Μνήµες της 

Sy Κωνσταντινούπολης». Αστυνοµικό 

µυθιστόρηµα. Εκδόσεις «Πατάκη». 

Σελ. 688 

η συλλογή του Σαββάτου 
Marcel Gauchct 
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Η δηµοκρατία υπό 
τη δοκιµασία των 
ολοκληρωτισµών 
1914 -1974 
του Μαρσέλ Γκοσέ 
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Μια φιλοσοφική ιστορία του 

20ού αιώνα. Ο 20ός αιώνας 

χαρακτηρίζεται απάτη σύγκρουση 

δηµοκρατίας - ολοκληρωτισµών. 

Benjamin Franklin 
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Ο ∆ΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΕΤΟΝ 

ΠΛΟΥΤΟ 

Ο δρόµος 
προς τον πλούτο 
του Βενιαµίν Φραγκλίνου 
εκδ. Παπαδόπουλος 

«Οι δανειστές έχουν καλύτερη 

µνήµη από τους οφειλέτες». 

Ρεαλιστική και γοητευτική 

προσέγγιση σε θέµατα θεµελιώδη 

για την οικονοµία και 

την κοινωνία και στο αιώνιο 

όνειρο απόκτησης πλούτου. 

ΜΥΣΤΙΚΑ Τα µυστικά του 
µοναχού που πούλησε 

τη Ferrari του 
του Robin Sharma 

Fskkah εκδ. ∆ιόπτρα 

Ενα περιπετειώδες όσο και 

αισθησιακό ταξίδι που µας 

βοηθάει να ανακαλύψουµε 

την προσωπική µας δύναµη 

και να ζήσουµε χωρίς φόβο 

τα όνειρα µας. 
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σελιδοδείκτες 
Της Ολγας Σέλλα 

Η Ανατολή και 
ο ορθός λόγος 

Σώτπ Τριαντάφυλλου, 
«Για την αγάπη 
της γεωµετρίας». 
Εκδόσεις «Πατάκη;», 
σελ. 348, Αθήνα 2011. 

Για άσους αµέσω; µετά τη µεταπολίτευση διάνυαν 
τα πρώτα χρόνια τη; εφηβεία; του;, αυτό 

είναι το µυθιστόρηµα που θα του; θυµίσει 
πολλά, θα αποκαλύψει και θα ερµηνεύσει άλλα 

τόσα. Πρώτα πρώτα την εποχή που γνώρισαν 
του; πρώτου; έρωτε;, που πολιτικοποιήθηκαν 

για πρώτη φορά, που χώρισαν, που λάτρεψαν 
τραγούδια και βιβλία. Την εποχή, µε 

λίγα λόγια, που από τη µια στιγµή στην άλλη ο 
κόσµο; ήταν υπέροχο; ή άθλιο;, την εποχή 
τη; εφηβεία;. 
Η Ανατολή Μπότσαρη µεγαλώνει σε µια µεσοαστική 

οικογένεια στο κέντρο τη; Αθήνα; και 
στη µέση τη; δικτατορία; και «έχει έµµονη ιδέα 

µε τη γεωµετρία. Εχει αρρώστια! Πιστεύει 
ότι οι αριθµοί... ότι τα σχήµατα... είναι όντα», 
λένε έντροµοι οι καθηγητέ; τη;. Οµω; αυτή π 
νεαρή κοπέλα, n ανήσυχη όσο και φριχτά καταπιεσµένη, 

στη γεωµετρία βρίσκει τον ορθό 
λόγο που απουσιάζει από τη ζωή τη;, από την 
οικογένειά τη;, από το περιβάλλον τη;. Εχει έναν 

πατέρα που δηλώνει κοµµουνιστή; και 
την ίδια στιγµή είναι τόσο βίαιο; που χειροδικεί 

απέναντι στα µέλη τη; οικογένειά; του: «Ο 
αδελφό; µου ο Του έπαψε να µιλάει από τη 
µέρα που ο µπαµπά; χτύπησε τη µαµά όπω; 
είχε χτυπήσει εµένα κι είχα λιποθυµήσει µέσα 
στο αίµα». Τέτοιε; περίγραφε; συναντάει κάνει; 

συχνά στο βιβλίο, όσο συχνά συναντάει τη 
βιαιότητα και τη βαναυσότητα, λεκτική ή σωµατική, 

ειδικά εκείνη που κρύβεται πίσω από 
ένα «προοδευτικό» ή «αριστερό» προσωπείο. 
To µυθιστόρηµα είναι χωρισµένο σε κεφάλαια, 

που έχουν χρονολογίε; αντί για τίτλο και 
για περιεχόµενο τα γεγονότα που σηµάδεψαν 
τη ζωή τη; ηρωίδα; (από τις mo ωραίε; ηρωίδε; 

σε ελληνικό βιβλίο τα τελευταία χρόνια). 
Και έχει πολλή µουσική! Γιατί n Ανατολή, αυτό 
το πεισµατάρικο κορίτσι που αγαπάει τη γεωµετρία, 

ακούει πολλή µουσική, συνδέει τι; 
στιγµές τη; ζωή; τη; µε µεγάλε; στιγµέ; τη; 
µουσική;. «To τουίστ µε ενθουσίασε γιατί δεν 
χρειαζόµουν παρτενέρ, χόρευα µόνη µου, περισπειρωνόµουν 

πέρα δώθε χωρί; να χρειάζεται 
να κάνω συγκεκριµένα βήµατα. Ακολουθούσα 

τη µουσική -το "Let's Twist Again" 
του Τσάµπυ Τσέκερ (που στρογγυλοκάθισε 
στο Top 10 για πάνω από δύο χρόνια), 
το "Peppermint Twist" του Τζόυ Ντι και 
των Starliters...». 
∆εν είναι απλώ; ένα βιβλίο για τα δύσκολα και 
τα γοητευτικά τη; εφηβεία;, είναι και ένα βιβλίο 

που έχει την προφορικότητα των εφήβων, 
το χιούµορ και την αισιοδοξία τη; µατιά; 

του;, την ιδιαίτερη λογική του;. Παρ' όλο που 
«υπήρχαν στιγµέ;, ώρε;, που είχε την αίσθηση 

ότι έκανε πεντάλ στο κενό». 
Ενα µυθιστόρηµα για όσου; ήταν έφηβοι τη 
δεκαετία του 70 και σήµερα είναι εκεί γύρω 
στα πενήντα, και για όσα σηµάδεψαν όχι µόνο 
την εφηβεία του;, αλλά και τα µεταπολιτευτικά 

χρόνια. Οι ενδοκοµµουνιστικέ; κόντρε;, τα 
«υπολείµµατα χιπισµού», «τα βράδια στην ακροθαλασσιά 

που ακούγονταν τραγούδια γύρω 
από τη φωτιά», τις προσωπικέ; µαταιώσει;, 

τις απώλειε;, έµψυχε; και άψυχε;, και 
τα διαρκή νέα στοιχήµατα. Και n συνειδητοποίηση 

ότι «εγώ δεν είµαι αυτή που ήµουν»... 
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