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Η ιστορία του νεαρού Μεχμέτ και των 
συγγενών του εστιάζεται στην κα-
θημερινή ζωή τους στις Κυδωνίες, 

το σημερινό Αϊβαλί. Στην ταλαίπωρη πόλη, 
όπου άνθιζε ο Ελληνισμός με τις εκκλησίες 
και τις παραδόσεις του, έχουν παραμείνει 
πια ελάχιστοι Ρωμιοί. 

Ο παππούς του και ο ίδιος ο Μεχμέτ ανα-
σκουμπώνονται προσπαθώντας να ξαναστή-
σουν τη ζωή τους από την αρχή. Συγγενικά 
και αγαπημένα πρόσωπα έχουν απομακρυν-
θεί και μόνο κάποια αντικείμενα έχουν συ-
ναισθηματική αξία. Όλα παράξενα και ξέ-
να, αφού στα σπίτια των γειτόνων μετακομί-
ζουν ντόπιοι Τούρκοι και άλλοι που έρχονται 
πρόσφυγες από την Κρήτη. 

Δεν ακούγονται πια τα Ρωμαίικα, ούτε οι 
καμπάνες των εκκλησιών. Όσοι έχουν πα-
ραμείνει ετοιμάζονται για την οριστική α-
πομάκρυνση στην ελεύθερη Ελλάδα. Στην 
άδεια πόλη, η μοίρα αρχίζει το πλέξιμό της, 
συμπεριλαμβάνοντας τη ζωή του Μεχμέτ 
και των οικείων του σ’ ένα περίεργο και μυ-
στηριώδες πίνακα.

«Όμως η λύτρωση για το Μεχμέτ είχε άλ-
λο νόημα, άλλο στόχο. Αγκάλιαζε το πιο α-
πόκρυφο μυστικό που μόνο ο παππούς του 
γνώριζε και το κρατούσε όπως ο ίδιος επτα-
σφράγιστο μυστικό. Πότε και πώς θα φυγα-
δεύονταν στη Μυτιλήνη τα τέσσερα μπαού-
λα που ήταν καταχωνιασμένα στο κελάρι». 
Τι να έκρυβαν άραγε τα τέσσερα μπαού-
λα που η οικογένεια φυλούσε ως «κόρην ο-
φθαλμού»; Ποια ιερά κειμήλια έχουν παρα-
μείνει στην Τουρκεμένη πόλη; Ποια μυστι-
κά κρύβονταν στο βυζαντινό γραπτό που, 
αν φανερώνονταν, μπορούσαν να τινάξουν 
την ιστορία της Άλωσης στον αέρα;

Ο ήρωας Μεχμέτ κάποια στιγμή οριστι-
κοποιεί την ταυτότητά του και περνά από 
το Αϊβαλί στη Μυτιλήνη αλλάζοντας όνομα 

και γλώσσα, αφού η συνείδηση ήταν πά-
ντα Ρωμαίικη. 

Ως «Μανώλης Λινός» θ’ ακολουθήσει 
τα χνάρια της φυγής των υπολοίπων στην 
Ελλάδα, αφήνοντας πίσω μνήμες, αγάπες 
και περιουσία. Σ’ αυτή του την απόφαση, 
έπαιξε ρόλο το «βάρος» των μπαούλων, τα 
οποία δεν έπρεπε να παραμείνουν επουδε-
νί σε χέρια αλλόθρησκων. Η ζωή του με-
ταφέρεται στη Μυτιλήνη κι από κει στην 
Αθήνα για σπουδές στη Φιλοσοφική. Μετά 
από δυσκολίες και βάσανα γίνεται φιλόλο-
γος κι ιστορικός.

Διοριζόμενος καθηγητής στην Κομοτηνή, 
στα πλαίσια μιας εθνικής εορτής, αποκαλύ-
πτει το μυστικό του χειρόγραφου· μόνο που 
η Ρωμιοσύνη δεν είναι έτοιμη να το δεχτεί. 
Κι όπως, τελικά, ο συγγραφέας αναφωνεί 
μέσω του ήρωά του, «για κάποια πράγμα-
τα υπάρχει μόνο μια αλήθεια. Η αλήθεια 
των άλλων, όταν δεν είναι στην καλύτερη 
περίπτωση άκαιρη, είναι μια ανοησία, μια 
επικίνδυνη συχνά ανοησία».

Το ύφος είναι ρεαλιστικό με τη γλώσσα 
να ρέει σε τριτοπρόσωπη γραφή. Πρόκειται, 
εν κατακλείδι, για ένα μυθιστόρημα που, 
εκτός από ενημέρωση για πτυχές της 
Μικρασιατικής ιστορίας, προσφέρεται για 
προβληματισμό, αφού η ζωή του ήρωα και 
των γύρω του υφίσταται ανατροπές. Η πο-
λιτική σκηνή της εποχής έχει τον πρώτο λό-
γο, επεμβαίνοντας και συχνά καταστρέφο-
ντας τις ζωές τους.

Εκτός απ’ αυτό, αναδύεται κι ένα ερώτη-
μα που αφορά σε όλους τους Έλληνες. Το 
χειρόγραφο μπορεί ν’ αλλάξει την πεποί-
θηση ότι είναι κληρονόμοι της Βυζαντινής 
αυτοκρατορίας και της κλασικής Ελλάδας; 
Απομένει στον αναγνώστη να ερευνήσει 
και να απαντήσει μόνος του.

Η Αλήθεια των άλλων
ιστορικό μυθιστόρημα

ΝΙΚΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ
Εκδόσεις: ΚΕΔΡΟΣ

Στις 499 σελίδες του μυθιστορήματος του γνωστού ανά το Πανελλήνιο συγγραφέα 

Νίκου Θέμελη, ξετυλίγονται στιγμές μετά την έξοδο των Ελλήνων από τη Μικρασία το 

1922. Το ρολόι σταματά να μετρά οριστικά για όλους τους Ρωμιούς, όσοι επέζησαν 

από την καταστροφή, οι οποίοι μεταφέρονται στην άλλη μεριά του Αιγαίου.
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Γ νωρίστηκαν σε κάποιο φράγκικο πα-
νεπιστήμιο. Τους είχαν πει πως είναι 
εχθροί. Έγιναν οι καλύτεροι φίλοι. 

Ένα βράδυ, με αφορμή τα μαύρα μάτια 
της Σεχράτ, η μοίρα θέλησε να τους κάνει 
αδέρφια. Μα ένα καράβι με σπασμένα 
άρμπουρα τα έφερε αλλιώς…

Μια ιστορία για καιρούς αλλοτινούς, για 
δυο χώρες μακρινές, μπορεί και κοντινές, 
τους ανθρώπους τους και τη θάλασσα που 
τους χωρίζει.

Ένα αλληγορικό παραμύθι για τη φιλία, 
την τιμή, το χρέος και τον έρωτα.

Δυο ζευγάρια μάτια, ίδια, του γιου και της 
μάνας, κοιτάχτηκαν επίμονα, μίλησαν. Της 

μάνας είπαν πως δεν μπορεί ν’ αποχωριστεί 
το σπλάχνο της, του γιου σώπασαν. Ούτε κι 
αυτός μπορεί ν’ αποχωριστεί τη μάνα του, 
μα δεν το είπε. Και πού την ξέρεις εσύ τη θά-
λασσα και την αγάπησες, ρώτησαν τα μά-
τια της μάνας. Τα μάτια του γιου σώπασαν 
πάλι, σώπασαν από λόγια κι άφησαν τη θά-
λασσα να μιλήσει, τη θάλασσα που του έ-
μαθε ο Αβέρκιος. 

Είδαν φουρτούνα τα μάτια της μάνας κι 
αγριεύτηκαν. Τι ξέρεις εσύ από θάλασσα, 
τον ξαναρώτησε, θα σε πνίξει. Τα μάτια του 
γιου απάντησαν κι έγινε η θάλασσα μπου-
νάτσα. Κατάλαβε η γρια, ήτανε γραφτό του 
γιου της να γίνει ναυτικός.

Κ αι αφού τον εφηύραμε λοιπόν και 
του δώσαμε όποιο χαρακτηριστικό 
ικανοποιούσε τη δική μας ανασφά-

λεια, αφού ζήσαμε μαζί του χιλιάδες χρόνια 
πίστης και άρνησης, αγάπης και μίσους, ήρθε 
η ώρα να κατέβει εκείνος στη γη και σε πα-
γκόσμια τηλεοπτική μετάδοση, στην εκπομπή 
του πιο διάσημου και ακριβοπληρωμένου 
δημοσιογράφου, να εξηγήσει την...ανάγκη 
του να μας δημιουργήσει. 

Μετά από μια παρτίδα τάβλι που το έπα-
θλο για το νικητή θα είναι η αποκάλυψη της 
αλήθειας, με εύστοχες «ζαριές» και κινήσεις 
στρατηγικής, θα ξεδιπλώσει τη δική του α-

πρόσμενη ιστορία της Αρχής της ζωής. Σε 
αυτήν, ευτυχώς για εμάς, δεν ήταν τόσο ά-
τυχος όσο στην τελευταία ζαριά.

Η πιο σημαντική στιγμή της ανθρωπότη-
τας. Ο Θεός κατεβαίνει στη γη και δίνει την 
πρώτη του συνέντευξη σε παγκόσμια τηλε-
οπτική μετάδοση, στην εκπομπή του πιο α-
κριβοπληρωμένου δημοσιογράφου. Μετά 
από μια παρτίδα τάβλι που το έπαθλο για 
το νικητή θα είναι η αποκάλυψη της αλή-
θειας, θα ξεδιπλώσει τη δική του απρόσμε-
νη εκδοχή της Αρχής της ζωής. Και τότε μία 
έκπληξη περιμένει όλους.

Και στη μέση θάλασσα

ΝΙΚΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ
Εκδόσεις: Ν&Σ ΜΠΑΤΣΙΟΥΛΑΣ

Το πρώτο μάτι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Εκδόσεις: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Αν δεν υπήρχε θεός, θα έπρεπε να εφεύρουμε έναν, 
είχε πει ο Βολτέρος




