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Αρτεμης Αρτεμιάδης 
Οι ανυπάκουοι 

Μυθιστόρημα 
Εκδόσεις Διόπτρα 
Αθήνα 2010, σελ. 442 

If ισμέτ. Σμύρνη ^«Αλεξάνδρεια 

Μυτιλήνη. To μυθιστόρημα 
της ζωής 

τους» ήταν ο τίτλος 
του μυθιστορήματος 
του συμπατριώτη μας 
Αρτεμη Αρτεμιάδη, 
που κυκλοφόρησε 
πριν μερικά χρόνια και 
έγινε best seller. Μέσα 
στο 2010 ο Αρτεμιάδης 

επανήλθε με ένα 
ακόμη μυθιστόρημα, 
που ξεκινά από τη Μικρασιατική 

Καταστροφή 
και των αγώνα των 

προσφυγων να χτίσουν μια νέα ζωή και φτάνει μέχρι 
τις μέρες μας.Έλληνες που μάχονται με αξιοπρέπεια 
για τα ιδανικά τους. Άνθρωποι ανυπάκουοι που αντιστέκονται 

στο ρεύμα και χαράζουν τη δική τους πορεία. 
Ένας ολόκληρος λαός που δεν υποκύπτει στις 

προσταγές των ισχυρών και πορεύεται για μια καλύτερη 
Ελλάδα. Από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι και τις 

μέρες μας ξετυλίγεται n ιστορία μιας οικογένειας που 
έζησε την καταστροφή της Σμύρνης, την Κατοχή, τον 
Εμφύλιο Πόλεμο, βιώνοντας ακόμη και τις mo πρόσφατες 

κοινωνικές εξελίξεις. Ένα μυθιστόρημα που 
μπλέκει έντεχνα το «χθες» με το «σήμερα»... 
«To ταπεινό αυτό αφήγημα περιγράφει ανθρώπινες ιστορίες 

όπως αυτές ξετυλίγονται μέσα στη δίνη των ιστορικών 
γεγονότων του τόπου, μια και n ιστορία ενός 

έθνους είναι πρώτιστα n ιστορία των ανθρώπων που 
την έζησαν, παλεύοντας στην αρχή μονοιασμένοι εναντίον 

του εχθρού και καταλήγοντας διχασμένοι να πολεμούν 
μεταξύ τους, των ανθρώπων που μέσα στη δίνη 

των τραγικών γεγονότων αγαπήθηκαν και μισήθηκαν, 
δημιούργησαν οικογένειες, ερωτεύτηκαν, πρόδωσαν 
και προδόθηκαν. Συνδυάζοντας ιστορίες ανθρώπων 
που ξετυλίγονται μέσα στην ιστορία του έθνους, 

φιλοδοξεί να μην καταλήξει σε ένα "στεγνό" ιστορικό 
πόνημα, αλλά μέσα από μια αναδρομή στα σπουδαιότερα 

ιστορικά γεγονότα παλαιότερων εποχών να σώσει 
από τη λήθη για όσο ακόμα είναι μπορετό στοιχεία της 
ταυτότητας του έθνους μας», γράφει ο συγγραφέας 
στον πρόλογο του. 
To μυθιστόρημα χωρίζεται σε εννιά κεφάλαια με τους 
παρακάτω τίτλους: Αναζητώντας έναν νέο Μεγαλέξαντρο, 

Οι ήρωες της Κατοχής, Η κατάρα του Εμφυλίου, 
Οι δίκες της ντροπής, Ματαιότης Ματαιοτήτων, 
Deutchland Uber alles, Αλκυονίδες μέσα στη βαρυχειμωνιά, 

Στα μαύρα χρόνια της χούντας, Η γενιά του τίποτα. 
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