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Στα χρόνια της Ομίχλης με την Ιάσμη  
Γράφτηκε από την ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

Στις προθήκες των βιβλιοπωλείων  

Παρουσιάζει η Μάγδα Παπαδημητρίου-Σαμοθράκη 

Καιρό τώρα διαβάζω ελληνικά ιστορικά μυθιστορήματα. Νιώθω ότι έχω 

κενά από τα σχολικά χρόνια στην ιστορία της χώρας μου. Ίσως δεν έβρισκα 

την ιστορία που επιθυμούσα. Να αγαπήσω την ιστορία από τα διδακτικά 

βιβλία και τους ιστορικούς συγγραφείς που τότε όριζαν να συγγράψουν. 

Σήμερα στις προθήκες των βιβλιοπωλείων βρίσκουμε βιβλία που μαρτυρούν 

άγνωστες πτυχές της όπως του Δημήτρη Στεφανάκη, της Τέσυ Μπάιλα…. 

και τελευταία του Νίκου Γούλια με τα δύο μυθιστορήματα του. Με τα 

Χρόνια της Ομίχλης και την ηρωίδες του Ισμήνη και Χατισέ που 

«ρούφηξα» κυριολεκτικά θα ασχοληθώ. Σ αυτό το άρθρο θα σας μιλήσω για 

την Ιάσμη. Όχι ότι δεν υπάρχουν άλλα πολύτιμα ιστορικά βιβλία, μικρών 

εκδοτικών οίκων, αρκετά μάλιστα, μα προσπαθώ να προτείνω βιβλία που ο 

αναγνώστης θα διαβάσει και θα θέλει να διαβάσει κι άλλο. Να συνεχίσει με 

τη Χατισέ…. 

Ο Νίκος Γούλιας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. Το 1980 αποφοίτησε από 

την Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έργα του, 

ιδιωτικά και δημόσια, μικρά και μεγάλα, βρίσκονται υλοποιημένα σε 

ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Καταξιωμένος και πολυβραβευμένος 

αρχιτέκτονας και ζωγράφος αφού έχει τιμηθεί με 25 πανελλήνια 

αρχιτεκτονικά βραβεία, ενώ το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και πολλά 

δημόσια κτήρια φέρουν την υπογραφή του. Αποφάσισε να γράψει, 

αποδεικνύοντας απαράμιλλη δεξιοτεχνία στην αφήγηση Το βιβλίο «Στα 

χρόνια της ομίχλης-Ιάσμη» είναι το πρώτο του μυθιστόρημα.. Ένα 

μυθιστόρημα που ταξιδεύει τον αναγνώστη στο πρώτο μισό ενός 

ταραγμένου 19ου αιώνα, στα χρόνια της ομίχλης, στους θαλασσινούς 

δρόμους του Αιγαίου και των Κυκλάδων, από τα σοκάκια του Πυργιού, το 

λιμάνι και το κάστρο της Χώρας, ως την κοσμοπολίτισσα Ερμούπολη και τη 

μυστηριακή Σμύρνη με τα χρώματα κι αρώματα της Ανατολής. Ένα 

πολυπρόσωπο έργο που αφηγείται την ιστορία του νεότερου ελληνισμού 

από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους έως τις αρχές του 20ου αιώνα 

και διαδραματίζεται κυρίως στη Χίο και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 

Ψυχογιός. Έγραψε η Τέσυ Μπάιλα στο Culturenewγια το βιβλίο του «Ως 

αρχιτέκτονας ο Γούλιας δεν θα μπορούσε παρά να σταθεί στην 

αρχιτεκτονική των νησιών, στην εσωτερική αρχιτεκτονική των σπιτιών και 

να φωτίσει όλα όσα καθόριζαν την καθημερινή πρακτική των ανθρώπων και 
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προσδιόριζαν τις κοινωνίες τους και τον τρόπο που συμβίωναν με τους 

Τούρκους. Τα ήθη και τα έθιμα της εποχής, ένα ναυτικό λεξιλόγιο, χιώτικη 

ντοπιολαλιά είναι τρία χαρακτηριστικά που δίνουν στο βιβλίο ένα ιδιαίτερο 

ηχόχρωμα και αποδεικνύουν το βαθμό ωριμότητας του συγγραφέα σ’ αυτή 

την πρώτη του συγγραφική δουλειά που όπως γράφει στο τέλος θα έχει και 

συνέχεια... Ο αναγνώστης που θα διαβάσει αυτό το βιβλίο θα βρεθεί μέσα 

σε έναν κόσμο μιας άλλης εποχής. Ο αγώνας για την επιβίωση, η ανάπτυξη 

του εμπορίου, τα εσπεριδοειδή στη Χίο, η μαστίχα που χαρίζει στο νησί το 

επίθετο «μυροβόλος», η ελπίδα που ενισχύει τη συμμετοχή στον αγώνα της 

ζωής, ο πόνος, η απώλεια, το πεπρωμένο όλα μαζί αναμεμιγμένα μέσα στις 

520 σελίδες του βιβλίου γίνονται το όχημα που θα μεταφέρει τον 

αναγνώστη προς την αναζήτηση μιας ιστορικής εποχής.»  

Μέσα σε όλα αυτά πρωταγωνιστής όπως πάντα ο έρωτας και μια ρομαντική 

ιστορία που με γλαφυρό τρόπο παρουσίασε ο συγγραφέας σκηνοθετώντας 

σκηνές από την ελληνική νησιωτική πραγματικότητα της εποχής. Ενώ η 

Ελένη Γκίκα έγραψε για την «Ιάσμη».«Ιστορικό μυθιστόρημα, 

οικογενειακή σάγκα, το πρώτο βιβλίο του αρχιτέκτονα Νίκου Γούλια 

επανεξετάζει την πολύπαθη Ιστορία της χώρας και των ιστοριών του 

ανθρώπου σχεδόν από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, 

χρησιμοποιώντας ως επίκεντρο και καθόλου τυχαία τη Χίο, ένα νησί. Με 

αφήγηση τριτοπρόσωπη και πρωτοπρόσωπη, εμπλουτισμένη με τα 

μελωδικά χιώτικα της εποχής: «Εν έπινες μέχρι σήμερις, θε να πεις! Από δω 

και μπρος θα πίνεις, αλλιώς η ώρα εν περνά κι όλο θα χασμουριέσαι. Το 

λοιπό, Δημήτρό, φέρε μας τρεις βαρύγλυκους, φέρε και μερικά λουκούμια». 

Με τα προσωπικά διλήμματα, τους διαφορετικούς χαρακτήρες, τα όνειρα 

και τα πάθη τους, με τις φιλοδοξίες και τις απογοητεύσεις τους, με τα ήθη 

και έθιμά τους, με τις υποχρεώσεις και τις κρυφές λαχτάρες τους, με τα 

ορατά και αόρατα της δικής τους ζωής και γενικά της ζωής…. Στα μεγάλα 

ατού του βιβλίου, η ιστορική έρευνα, η ατμόσφαιρα, οι καλοδουλεμένοι 

χαρακτήρες, η σπαρταριστή γλώσσα και φυσικά η αρχιτεκτονική δομή. 

Η ταυτόχρονη σύνθεση και ανάλυση και η προσπάθεια να καταλάβει κανείς 

μέσα από το ιστορικό συμβάν τους αρμούς της ζωής. Ξαναδιαβάζοντας την 

Ιστορία και αναπλάθοντας το ήδη τετελεσμένο αποδεικνύεται ότι είναι η 

καλύτερη αυτογνωσία, μια εξαιρετική, τελικά, σπουδή ζωής. 

Μιλώντας για τα «Χρόνια της Ομίχλης» όσον αφορά την Ιστορία και τ’ 

ανθρώπινα, ο Νίκος Γούλιας το κάνει με έναν τρόπο κρυστάλλινο σχεδόν. » 

Αφού τελείωσα το βιβλίο και έμεινα για λίγη ώρα με κλειστά τα μάτια μέχρι 

να επανέρθω στη πραγματικότητα, διάβασα τη κριτική του Νίκου 

Βατόπουλου στη Καθημερινή για να δω αν τα συμπεράσματα από την 

ανάγνωση του συμπίπτουν. Έγραψε λοιπόν «Ο Νίκος Γούλιας δούλεψε 

σκληρά σε επίπεδο ιστορικής έρευνας, όχι μόνο σε επίπεδο 

πραγματολογικών στοιχείων, αλλά και γλωσσολογικά, αφού οι διάλογοι 

είναι στη φυσική, προφορική γλώσσα του 19ου αιώνα (χωρίς αυτό καθόλου 

να δυσχεραίνει την ανάγνωση). Πέραν όμως του «τεχνικού» σκέλους, αυτό 



που επιτυγχάνει το μυθιστόρημα είναι σε ατμόσφαιρα και χτίσιμο 

χαρακτήρων. Οι βουβές εντάσεις, η γλώσσα του σώματος, οι κοινωνικές 

δεσμεύσεις, οι ανθρώπινες σχέσεις πείθουν. ….Για όλα αυτά και πολλά 

ακόμη, το «Στα χρόνια της ομίχλης - Ιάσμη» είναι ένα καταιγιστικό σε 

πληροφόρηση και αισθήσεις μυθιστόρημα, για τον έρωτα, την 

αυταπάρνηση, την απώλεια, την πίστη και την εγκράτεια, γραμμένο με 

μεγάλη αγάπη, μαστοριά και μόχθο. Καθώς ολοκληρώνεται το βιβλίο, ο 

συγγραφέας μας ενημερώνει ότι είναι το τέλος του «πρώτου βιβλίου», 

αφήνοντας προσδοκία ότι υπάρχει πλάνο για τριλογία.»  

Σκέφτομαι πραγματικά αν καταργηθεί η ενιαία τιμή του βιβλίου ποιο είναι 

το μέλλον τέτοιων ποιοτικών βιβλίων; 

 


