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  Εκδόσεις Ψυχογιός 

 

Γράφει η Έλια Κουρή 

Μυθιστόρημα πολυεπίπεδο με σύνθετη αφηγηματική πλοκή μιας και η υπόθεση εκτυλίσσεται σε διαφορετικούς τόπους 

και χρόνους είναι αυτό το πόνημα του Νίκου Γούλια, το δεύτερο μέρος της τριλογίας του με υπέρτιτλο Στα χρόνια της 

ομίχλης και τίτλο Χατισέ. 

Στα χνάρια που χάραξε ήδη από το πρώτο βιβλίο συνεχίζει να θέτει ψηλά τον πήχυ ο συγγραφέας καθώς και εδώ χτίζει 

ένα μυθιστόρημα χαρακτήρων απόλυτα ατμοσφαιρικό, που με όπλο τη μαεστρία των περιγραφών ταξιδεύει τον 

αναγνώστη σε χρόνια αλλοτινά και δύσκολα, σε τόπους μαγικούς. Μια Σμύρνη παντελώς άγνωστη ξετυλίγεται μπροστά 

μας, Βενετία, Χίος, Σύρος, Κορδελιό, Αλάτσατα ορισμένοι από τους προορισμούς που γνωρίζουμε γυρνώντας τις σελίδες 

του βιβλίου. Ταυτόχρονα εφοδιάζει τον αναγνώστη με καταιγιστικές πληροφορίες για τον τρόπο ζωής εκείνης της 

εποχής, τα ήθη, τα έθιμα και τις συνήθειες κάθε τόπου – αποτέλεσμα ενδελεχούς έρευνας σε επίπεδο πραγματολογικών 

στοιχείων. 

Κινηματογραφική δομή, γραφή σε παράλληλα σύμπαντα, όπως ο ίδιος ο συγγραφέας έχει αποκαλύψει, και 

πισωγυρίσματα στη χρονικότητα της αφήγησης, ιδιαίτερα φροντισμένη γλώσσα καθώς ο Γούλιας επιλέγει να 

χρησιμοποιήσει κυρίως στους διαλόγους τη γλώσσα όπως μιλιόταν το 19ο αιώνα, και λόγος μακροπερίοδος που 

ταξιδεύει τον αναγνώστη είναι μερικά από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μυθοπλασίας που εντείνουν το ενδιαφέρον του 

αναγνώστη για τη συνέχεια και ενεργοποιούν τη φαντασία του. Χρώματα και αρώματα Ανατολής απλώνονται μπροστά 

στα μάτια μας, εικόνες από μπεζεστένια, μαχαλάδες, υφάσματα, μπαχάρια, βενετσιάνικα γυαλικά και σοκάκια. 

Μέσα σε αυτό το σύμπαν ξετυλίγεται η ζωή και τα παθήματα των ηρώων μας, του Πάολο, της Ροδόκλειας, του Λιωνή, 

του Ζοζέφ, της Πηνελόπης, της Χατισέ – όλοι άρρηκτα δεμένοι μεταξύ τους παρότι έζησαν σε διαφορετικές χρονικές 

περιόδους. 

Άρτια σκιαγραφημένοι χαρακτήρες με αδυναμίες, παθήματα, σκέψεις συνθέτουν το μυθιστορηματικό καμβά της 

πλοκής, ένας απόλυτα ευρηματικός τρόπος της αποκάλυψης του συνδετικού κρίκου της Ιάσμης και της Χατισέ, τον 

οποίο δεν θα σας μαρτυρήσω και θα αφήσω σε εσάς να ανακαλύψετε, και οι αριστοτεχνικές περιγραφές τόπων και 

καταστάσεων αποτελούν κάποιους από τους λόγους για τους οποίους αξίζει να διαβάσετε αυτό το βιβλίο. 

Καλή ανάγνωση! 
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