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Μ ι α  μ α τ ι ά  σ τ ο  β ι β λ ί ο  :  

Ο νεαρός Έλληνας διπλωμάτης Στέφανος Μαυροειδής ζει και αφηγείται τα 

ταραγμένα χρόνια 1939-1944 με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Γόνος μεγαλοαστικής 

οικογένειας από τη Σμύρνη μπαίνει στην Ελληνική διπλωματική υπηρεσία στις αρχές 

του 30. Αφού υπηρετήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών μετατίθεται στην πρεσβεία στο 
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Λονδίνο κι  επιστρέφει στην Αθήνα  του Μεταξά το καλοκαίρι του 1939 όταν 

αγνοείται ο λόρδος Τζόναθαν Λόριμερ, ένας επιφανής Βρετανός αρχαιολόγος. Ο 

Στέφανος αναλαμβάνει, εκτός των άλλων, να βοηθήσει στην ανεύρεσή του.  Για το 

λόγο αυτό συνοδεύει τον Κρίστοφερ Άλμπι, συνάδελφο και φίλο του 

αγνοουμένου. Εγκαθίσταται στην οικογενειακή έπαυλη, στην περιοχή του Μουσείου 

όπου ζει με την μητέρα του. 

Στην καθημερινότητά του ακολουθεί τη συνήθη διαδρομή προς το Υπουργείο 

Εξωτερικών κι από εκεί ανεβαίνει συχνά πυκνά μέχρι την Βρετανική Αρχαιολογική 

Σχολή στο Κολωνάκι. Στο μεταξύ έχει ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ευρώπη και στην 

Αθήνα εντείνονται τα παιγνίδια κατασκοπίας και διπλωματίας ανάμεσα στις μεγάλες 

δυνάμεις της εποχής, Υπάρχουν φήμες πως ακόμα και ο αγνοούμενος έπεσε θύμα 

απαγωγής από τους Γερμανούς. 

Ο άφαντος Τζόναθαν στοιχειώνει σιγά-σιγά τη ζωή του Στέφανου. Ο αγαπημένος του 

θείος Έκτορας,  που έχει πεθάνει λίγα χρόνια νωρίτερα, αποδεικνύεται πως 

συνεργαζόταν στενά μαζί του. Ο ίδιος ο Στέφανος γνωρίζει και ερωτεύεται την 

πρώην ερωμένη του λόρδου Λόριμερ,  την αγγλογαλλίδα αρχαιολόγο Ρόζμαρι 

Λεμπλάν και αφήνεται να ζήσει μαζί της τους τελευταίους μήνες ειρήνης και 

αμεριμνησίας. 

  



 

Το καλοκαίρι του 39 θα την ακολουθήσει έως τις Μυκήνες και θα δει από κοντά τις 

περίφημες ανασκαφές υπό τον καθηγητή Άλαν Γουέις. Αλλά και η σχέση του με τον 

Κρίστοφερ Άλμπι,  τον Κρις,  εξελίσσεται σε πραγματική φιλία, σε μια Αθήνα που 

φαντάζει γερμανόφιλη και εχθρική για αυτόν. Όταν οι Γερμανοί θα εισβάλουν στην 

Ελλάδα, οι τρεις τους θα διαφύγουν στη Μέση Ανατολή, Μεγάλη Παρασκευή του 41. 

Στο Κάιρο, πρωτεύουσα μιας βρετανοκρατούμενης Αιγύπτου ο Στέφανος θα 

ανακαλύψει ένα θερμοκήπιο ειρήνης αλλά κι ένα νοσηρό πολιτικό τοπίο με τα 

θλιβερά απομεινάρια της παλιάς Ελλάδας να συνωμοτούν επικίνδυνα για την 

πανηγυρική επιστροφή τους στην πατρίδα μετά τον πόλεμο. Ο έρωτάς του για την 

Ρόζμαρι μοιάζει το μόνο σταθερό σημείο. Για χάρη της θα αποδεχθεί μια μυστική 

αποστολή στην κατεχόμενη Ελλάδα με σκοπό την προστασία των μυκηναϊκών 

αρχαιοτήτων που η επανεμφάνιση του αγνοουμένου Τζόναθαν φαίνεται να βάζει σε 

κίνδυνο… 
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Ο Δημήτρης Στεφανάκης,  o οποίος τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Καβάφη 2011, 

 μας ξεναγεί στο ακόλουθο video στον κόσμο της μυθοπλασίας του νέου του βιβλίου. 

O Δημήτρης Στεφανάκης ,μιλάει για το νέο του βιβλίο "Άρια. Ο κόσμος απ' την αρχή" 

  

 http://www.youtube.com/watch?v=LXFzPBedkCU 
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Το μυθιστόρημα «Άρια, ο κόσμος από την Αρχή» κυκλοφορεί από τις 

Εκδόσεις Ψυχογιός όπως και τα δύο προηγούμενα μυθιστορήματα «Μέρες 

Αλεξάνδρειας» και «Φιλμ νουάρ». 

Είναι ένα μυθιστόρημα για τον παλιό κόσμο που χάθηκε μέσα σε δύο 

διαδοχικούς παγκοσμίους πολέμους, αλλά και για την μικρή ιστορία των 

ανθρώπων που γράφεται στη σκιά των μεγάλων γεγονότων.  Μια ιστορία 

που μιλά για την ερωτευμένη αλλά και ασυμβίβαστη πολιτική συνείδηση 

ενός ανθρώπου που έζησε με το δικό του ξεχωριστό τρόπο τα ταραγμένα 

χρόνια 1939-1944. Μια μυθιστορηματική σπουδή για την καθημερινότητα 

των ανθρώπων που έζησαν στη σκιά των πιο συγκλονιστικών γεγονότων 

του εικοστού αιώνα. 
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