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Στα χρόνια της ομίχλης-Ιάσμη Ν.Γούλιας  
 

 
Περιμένοντας να φύγει η πυκνή ομίχλη που έχει σκεπάσει το 
λιμάνι, εμποδίζοντας τον απόπλου της Φανερωμένης, ο καπετάν 
Σίδερος, έχοντας συντροφιά τον ανιψιό του Νικόλα και τον 
καπετάν Γιάννη, κατακλύζεται από οδυνηρές αλλά και νοσταλγικές 
θύμησες του παρελθόντος. Πέντε χρονών παιδί κωπηλατεί στα 
φουρτουνιασμένα νερά του Αιγαίου προσπαθώντας να σπρώξει το 
μικρό καΐκι που μεταφέρει τις ζωές του ίδιου και των δυο 
μικρότερων αδερφών του, της Μαρκέλλας και της Ελένκω, μακριά 
από την Σφαγή της Χίου το 1822. Παραδομένοι στα λυσσασμένα 
κύματα περισυλλέγονται από τον καπετάν Γιάννη ο οποίος και 
τους μεταφέρει στην Σύρο, που εκεί μαζί με την αδερφή Δομινίκη 
στήνουν μια ιδιότυπη αλλά όμορφη οικογένεια για σχεδόν δυο 
χρόνια. Μόλις ο κουρνιαχτός της σφαγής καταλαγιάζει 
επιστρέφουν στη Χίο όπου και η ζωή τους συνεχίζεται…. 
Όταν η ομίχλη διαλύεται παίρνει μαζί της τις αναμνήσεις του 
καπετάν Σίδερου και ο Νικόλας σαλπάρει μαζί του στα νερά που 
θα τον μαγέψουν, που θα τον μεστώσουν και που θα τον 
μεταφέρουν το 1850 στην Απάνω Σύρο αγκυροβολώντας στο 
απάνεμο λιμάνι-αγκαλιά της Ιάσμης. Ο Νικόλας και η Ιάσμη θα 
ζήσουν τον έρωτά τους δημιουργώντας έναν κόσμο μόνο γι’ αυτούς 
τυλιγμένο μέσα στην μυρωδιά του γιασεμιού και της αλμύρας του 
κυκλαδίτικου νησιού. Η Ιάσμη όμως χάνεται και ο Νικόλας 
επιστρέφει στην Χίο έχοντας αφήσει πίσω του την ανέμελη πλευρά 
του, ζώντας πλέον μέσα στην μελαγχολία του πένθους του. Και η 
ζωή περνά παρασύροντας μαζί της τα χρόνια... 
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Ο Νικόλας παντρεύεται, αποκτά παιδιά και εγγόνια έχοντας πάντα 
όμως στην καρδιά και στην ψυχή του τον καημό της Ιάσμης, την 
πέτρα, «την πέτρα...., ατόφια την είχε βαστηγμένη. Δεν είχε 
αφήσει μήτε τους ανέμους των καιρών μήτε και των ανθρώπων τη 
σμύριδα με την τριβή να του τη στρογγυλέψουν, να γίνει κι αυτή 
όμοια με τα λειασμένα βότσαλα του γιαλού, να περπατούν απάνω 
τους ο ένας και ο άλλος. Την κράτησε άγρια, κοφτερή και αιχμηρή 
, κι ας πλήγωνε κι αυτόν τον ίδιο»……. 
 
Ένα υπέροχο βιβλίο!!Με την γλαφυρή, γεμάτη παρομοιώσεις και 
μεταφορές γραφή του κου Ν. Γούλια, μια γραφή που αποπνέει 
αρχοντιά, ο αναγνώστης ζει έντονα τις περιπέτειες, τους έρωτες 
και τις έγνοιες των ηρώων του βιβλίου. Το «Στα χρόνια της 
ομίχλης-Ιασμη» είναι ένα όμορφο, ατμοσφαιρικό βιβλίο που μας 
ταξιδεύει στα λιμάνια της Ερμούπολης, της Χίου και της Σμύρνης 
του 19ου αιώνα, που μας χαρίζει την ευωδιά της μαστίχας της 
χιώτικης, του γιασεμιού και της θάλασσας, και που μας ορθώνει 
τους ήρωες του μπροστά μας κάνοντάς τους πρόσωπα οικεία και 
αγαπημένα.  
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