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[  1823-1825 ]
Στις δύσκολες στιγµές της Ελληνικής 

Επανάστασης. Ο Λάζαρος Χατζηµιχαήλ, 

στο τσιφλίκι του που δέσποζε στον κάµπο 

του Ναυπλίου, και ο Μισέλ Ντε Κριγιόν, 

φιλέλληνας, γιατρός, ταλαντεύονται 

ανάµεσα στα διλήµµατα και στις αλλαγές 

της εποχής τους.

[  2009 ]
Αθήνα, σε άλλες δύσκολες εποχές. 

Ο Λάζαρος Χατζηµιχαήλ, απόγονος 

του πρώτου, ανώτερος δικαστικός, τη µέρα 

που συνταξιοδοτείται αναλογίζεται τη ζωή 

του. Θα τολµήσει και την αναχώρησή του;
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Η αναχώρηση
Ο Νίκος Θέµελης γεννήθηκε στην 

Αθήνα το 1947. Σπούδασε Νοµικά 

στο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης 

και µετά το στρατιωτικό του συνέχισε 

τις σπουδές του στη Γερµανία. 

Στα γράµµατα εµφανίστηκε το 1998. 

Εξέδωσε τα µυθιστορήµατα: 

Η αναζήτηση (1998), Η ανατροπή (2000), 
Η αναλαµπή (2003), Για µια συντροφιά 
ανάµεσά µας (2005), Μια ζωή δυο ζωές 
(2007), Οι αλήθειες των άλλων (2008). 

Από τις εκδόσεις Μεταίχµιο το φθινόπωρο 

του 2010 κυκλοφόρησε το µυθιστόρηµά 

του Η συµφωνία των ονείρων. 
Το 2001 τιµήθηκε µε το Κρατικό Βραβείο 

Μυθιστορήµατος και µε το αντίστοιχο του 

περιοδικού ∆ιαβάζω για την Ανατροπή.

Πέθανε στις 20 Αυγούστου του 2011.

Στο εξώφυλλο πίνακας του Νίκου Θέµελη.

Έτσι χάθηκε πολύ γρήγορα στην 

εποχή του 1821. Περιπλανήθηκε 

σε παλαιότερες σηµειώσεις του, στα 

διάσπαρτα, αβέβαια ή αποσπασµατικά 

στοιχεία, έχασε άδικα χρόνο σε 

άραγε και µήπως, σε δηµοτολόγια, 

ληξιαρχεία, συνωνυµίες από 

τηλεφωνικούς καταλόγους. Ανάστησε 

σε προχωρηµένες ώρες µ’ έναν καφέ 

κι ένα τσιγάρο να καπνίζει δίπλα στο 

πορτατίφ του φανταστικές εικόνες 

και ολοζώντανες παραστάσεις. 

Βίωσε συναισθήµατα που γεννούσαν 

τα συµβάντα και τα πρόσωπα που 

πρωταγωνιστούσαν.
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Το αδόκητο τέλος
του Λάζαρου Χατζημιχαήλ





Ο Λάζάρος Χάτζημιχάηλ όρθιος στο μικρό του μπαλ-

κονάκι, οχυρωμένος απέναντι στον βοριά μες στη βα-

ριά του κάπα, κάπνιζε αρειμάνια τη μακρύλαιμή του 

πίπα ρουφώντας από μια πήλινη κούπα το καυτό 

φασκόμηλό του.

Έδειχνε ευχαριστημένος καθώς έκανε τους υπολο-

γισμούς του χαζεύοντας αφηρημένα τον δρόμο που 

οδηγούσε προς το Ναύπλιο. Δώδεκα ασκιά λάδι ψες 

και άλλα τόσα σήμερα, σύνολο σαράντα οχτώ με εκεί-

να της περασμένης εβδομάδας, σίγουρα άλλα τόσα 

αύριο, άραγε πόσα θα βγουν με ό,τι θα έχει απομεί-

νει μέχρι το τέλος της εβδομάδας…; 

Η ματιά του έπαιξε μόλις έπιασε στο βάθος του 

δρόμου να στρίβει ένας αραμπάς. Βεβαιώθηκε ότι 

ήταν ο δικός του, μόλις αναγνώρισε τον Παντελή όρ-

θιο να χειρονομεί κατά το μέρος του και μάλλον κά-

τι να του φωνάζει που το έπαιρνε ο δυνατός αέρας. 

Τον έζωσαν τα φίδια για την ασυνήθιστη συμπεριφο-
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ρά του ανθρώπου του. Αναρωτήθηκε τι κακό μπορεί 

να τον είχε βρει και χτυπιόταν από απόσταση με 

τέτοιο τρόπο πάνω στον αραμπά. Να τον είχαν λη-

στέψει; Απίθανο· θα επέστρεφε σαν βρεγμένη γάτα. 

Να ήθελε να ειδοποιήσει για κάποιον κίνδυνο που τον 

ακολουθούσε στο κατόπι; Πιο πιθανό. Να πλάκωσαν 

τούρκικες ενισχύσεις; Αλίμονό τους! Δεν άργησε να 

λυθεί η απορία του.

«Έπεσε το Παλαμήδι, έπεσε το Παλαμήδι!» φώ-

ναζε βραχνιασμένος ο έμπιστός του, ενώ τα άδεια 

βαρέλια πίσω του άδετα και κακοφορτωμένα κλυδω-

νίζονταν και χτυπιούνταν μεταξύ τους από τους κρα-

δασμούς, αλλά κυρίως από τα χαρμόσυνα μαντάτα, 

όπως δικαιολογήθηκε μουδιασμένος ο αλαλάζων Πα-

ντελής, μόλις τον κατσάδιασε το αφεντικό του.

«Πάει κι αυτό» ξεφύσηξε ανακουφισμένος ο Χα-

τζημιχαήλ. 

Μετά τόσων μηνών πολιορκία των Τούρκων που 

είχαν ταμπουρωθεί στο Παλαμήδι, κι αφού επικρά-

τησαν οι Έλληνες στο Ναύπλιο, ζήτημα ήταν αν είχαν 

μείνει το φθινόπωρο του ’23 δύο τρία οχυρά στην 

Πελοπόννησο να τα υπερασπίζονται οι Τούρκοι.

«Στην Πάτρα, στην Κορώνη, πού αλλού; Μάλλον 
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όλη η Πελοπόννησος είναι ελευθερωμένη!» ανήγγειλε 

το ίδιο βράδυ αντί για καληνύχτα στους ανθρώπους 

του υποστατικού του. 

Όλοι τους πανηγύρισαν στο άκουσμα του νέου, 

εκτός από τα δυο τουρκάκια που πισωπάτησαν και 

κούρνιασαν σιωπηλά στο μαγειρείο δίπλα στη θαλ-

πωρή του φούρνου.
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