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Η γενοκτονία των Ποντίων, οι σφαγές των Αρμενίων, η βίαια μετακίνηση τους απ΄ τα εδάφη 

των προγόνων τους προς την κεντρική Τουρκία, η ζωή στα κολχόζ της Σταλινικής Ρωσίας και 

στο Καζακστάν μέσα απ΄την μυθιστορηματική ζωή του Γαληνού Φιλονίδη και των δυο 

σημαντικών γυναικών της ζωής του. 

Ιούνιος 1915 και οι Αρμένιοι είναι τα πρώτα θύματα της αγριότητας των Νεότουρκων και 

Κεμαλιστών, που με πρόφαση τη διαφορετική θρησκεία «συνοδεύουν» τους Αρμένιους στα 

ενδότερα της χώρας κάνοντας το ταξίδι αυτό ταξίδι προς το θάνατο. Η Ταλίν, μια 15χρονη 

Αρμενοπούλα, όμορφη σαν ζωγραφιά, φυγαδεύεται απ’ την μητέρα της στο σπίτι ενός 

Έλληνα, του Γαληνού Φιλονίδη. Ο ίδιος, αρραβωνιασμένος με τη Φιλάνθη, βρίσκεται 
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αντιμέτωπος με το μεγάλο δίλημμα αν μπορεί ή αν πρέπει να κρύψει την νεαρή κοπέλα με 

όποιο κόστος. Οι ζωές των δυο γυναικών πολύτιμες για διαφορετικούς λόγους μέσα του. Και 

οι δυο, ανίσχυρες, αφήνονται στα γεγονότα που έρχονται να ταράξουν την μέχρι τότε ζωή 

τους. Ο Γαληνός, ένας άνθρωπος τίμιος και ηθικός, θα έρθει αντιμέτωπος με τον ίδιο του τον 

εαυτό, θα αυτοτιμωρηθεί για τα πάθη του και θα καταλήξει να δώσει όρκο βαρύ, να 

εξαφανίσει απ΄ τη ζωή αυτή τον άνθρωπο που του’ κανε το μεγαλύτερο κακό. Μέχρι τότε 

όμως πολλά ακόμη θα συμβούν. 

Φόντο στην μυθιστορία αυτή, η πραγματική και πονεμένη ιστορία των Ποντίων. Η 

προσπάθεια αφανισμού τους, οι σφαγές, οι βιασμοί, το παιδομάζωμα, σκληρές σκηνές μα κι η 

μεγάλη αλήθεια της γενοκτονίας τους. Αυτή η μελανή σελίδα της ιστορίας που κάποιοι 

προσπαθούν ακόμη και σήμερα να σμικρύνουν. Τα παράλια «καθαρίζουν» απ΄τους 

αλλόθρησκους, τα «καραβάνια» των προσφύγων ακολουθούν το δρόμο της εξόντωσης, 

οικογένειες αφανίζονται, η αρρώστια γίνεται ο σύντροφός τους, πορνεία, πείνα, μια 

ατελείωτη εξαθλίωση. Κατάληξή τους τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Σιβηρία και τις 

στέπες του Καζακστάν με τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης. Πόνος ατέλειωτος. 

Ένα ιστορικό χρονογράφημα με μαεστρία δένεται με τον μύθο των οικογενειών των ηρώων 

μέσα απ’ την εκπληκτική πένα του λογοτέχνη. Ένα βιβλίο- απόδειξη για όσους δεν ήξεραν, 

δεν άκουσαν, δεν ένιωσαν. Κόσμημα για τη βιβλιοθήκη και θησαυρός ανεκτίμητος για τη 

ψυχή μας. Φλόγες φωτιάς μα και ανδρεία ασύγκριτη τους χαρακτηρίζει. Ένας πολεμικός 

χορός η ζωή τους, ένας χορός γνωστός με το όνομα… Σέρρα! 
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