
Book Review: Στα χρόνια της  

ομίχλης:Σμύρνα - Νίκος Γούλιας 

 

 

 

 

 

 

Η πρώτη εντύπωση που πιθανών να αφήνει αυτό το βιβλίο μόλις το δει 

κάποιος στα ράφια ενός βιβλιοπωλείου είναι ότι έχουμε ξαναδιαβάσει την 

ιστορία σε άλλο βιβλίο, με άλλο τίτλο και από άλλο συγγραφέα, η ουσία 

όμως παραμένει η ίδια. Δε θα διαφωνήσω ως προς αυτό εν μέρει. Η 

καταστροφή της Σμύρνης είναι όντως ένα θέμα αρκετά ''κλισέ'' για τη 

λογοτεχνία που έχει αναλυθεί στο έπακρον από τους σύγχρονους 

πεζογράφους σε σημείο που οι αναγνώστες να μη δίνουν καν μια ευκαιρία 

σε καινούρια βιβλία με αυτό το θέμα αλλά να τα προσπερνούν επιδεικτικά 

και να είναι τελείως αρνητικοί στο να τα διαβάσουν και να έχουν μια άποψη 

επάνω στο θέμα από την οπτική γωνία που το έχει ''πιάσει'' ο  συγγραφέας. 

Σε τι διαφέρει λοιπόν το βιβλίο του Νίκου Γούλια από παρόμοια βιβλία με 

το ίδιο κεντρικό θέμα; Καταρχάς στο ότι είναι πολύ καλογραμμένο. Ο λόγος 

του κυλάει απλά και κατανοητά, χωρίς δυσκολίες στην αφήγηση των 

γεγονότων, με έντονη ζωντάνια σε βαθμό που ο αναγνώστης εισβάλλει 

νοερά στη καθημερινότητα εκείνων των ανθρώπων, με όλες τις δυσκολίες 

και τα προβλήματα που είχαν αλλά και τις καλές στιγμές και γίνεται 

κομμάτι της. Αυτό από μόνο του είναι από τα πιο βασικά στοιχεία που 

διαφοροποιεί ένα βιβλίο από τα υπόλοιπα και το κάνει να ξεχωρίζει. 

Επιπλέον έχει εξαιρετικές περιγραφές. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, 

θετική πάντα, καθώς δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο σε ιστορικά βιβλία να 

καλύπτουν μεγάλο μέρος του έργου περιγραφές χαρακτήρων, οικημάτων, 

θεαμάτων και λοιπών παραγόντων όχι άμεσα συσχετιζόμενων με τα βασικά 

γεγονότα. Με τον τρόπο αυτό όμως ο συγγραφέας δε μένει απλά σε μια 

καταγραφή συμβάντων μονοδιάστατη, χωρίς συναίσθημα και παλμό αλλά 

μπαίνει μέσα στη ζωή εκείνων των ανθρώπων  και αποτυπώνει στο χαρτί τη 

πορεία της ζωής τους η οποία σταδιακά αλλάζει με το πέρασμα των χρόνων. 

Τρίτον-και ίσως και σημαντικότερο-δεν μένει μόνο στην ιστορία για τη 

Μικρασιατική καταστροφή. Καταπιάνεται με μια μεγάλη χρονική περίοδο, 

από τους Βαλκανικούς πολέμους έως και τις παραμονές του διωγμού των 

Ελλήνων από τα μικρασιατικά εδάφη, όπου αναλύει τα πιο σημαντικά 
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γεγονότα εκείνων των χρόνων-που δεν είναι άλλωστε και λίγα-

περιπλέκοντας τα σε μια άκρως ενδιαφέρουσα μυθιστορηματική πλοκή με 

πολλούς και διαφορετικούς ήρωες που η πορεία τους στη ζωή είναι το ίδιο 

τραγική με τα γεγονότα που βιώνει η χώρα. 

Για αυτούς τους λόγους το βιβλίο του Νίκου Γούλια καλύπτει επάξια όποιον 

θέλει να δει από μια διαφορετική ματιά εκείνη τη χρονική περίοδο και να 

κατανοήσει καλύτερα τα γεγονότα που οδήγησαν σε μια από τις πιο μαύρες 

σελίδες της σύγχρονης ιστορίας. 
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