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Η ιστορία του βιβλίου θα μπορούσε να είναι άλλη μια τετριμμένη ιστορία για τη 
τραγική κατάληξη της Σμύρνης με μια κεντρική ηρωίδα που καταφέρνει να 
γλιτώσει από τη σφαγή και να ξεκινήσει μια καινούρια ζωή αφήνοντας το 
παρελθόν πίσω της. Κάπου εδώ όμως το πράγμα με το παρόν βιβλίο διαφέρει. 

Κατ’αρχάς δεν αναλώνεται μόνο στη καταστροφή της Σμύρνης αλλά και σε ένα 

διάχυτο μυστήριο μέσα στις σελίδες που ξεδιπλώνεται κομμάτι κομμάτι 

αποκαλυπτόμενο πλήρως παρά μόνο στο τέλος, αφήνοντας σε ολίγον με ανοιχτό 

το στόμα-εμένα πάντως έτσι με άφησε. Με λίγα και απλά λόγια λέω ότι το βιβλίο 

της Δάφνης Σούμαν είναι ένα εξαιρετικό δείγμα μίξης ιστορικών γεγονότων αλλά 

και μιας πλοκής που κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον. 

Από τη Σμύρνη του 1905 έως τη Σμύρνη του 2005 τα γεγονότα που 

μεσολάβησαν άλλαξαν τα πάντα και στιγμάτισαν ανθρώπινες ζωές. Η 

εκατοντάχρονη σήμερα Σεχραζάτ αποφασίζει να καταγράψει την ιστορία της για 



να αποκαλύψει την πραγματική αλήθεια αλλά και να φέρει στο φως τα δικά της 

μυστικά, θέλοντας ίσως να τα εξηγήσει έστω και τόσα χρόνια μετά. 

Πρώτη απόπειρα συγγραφική της δημιουργού και πρώτη βέβαια προσωπική 

επαφή με το έργο της. Η εικόνα λοιπόν που μου άφησε είναι σε γενικές γραμμές 

πολύ θετική. Είναι ένα πολύ καλογραμμένο έργο, οι ιστορικές πληροφορίες δε 

κουράζουν αλλά πλαισιώνουν ομοιόμορφα χωρίς υπερβολές την ιστορία και 

αναμφισβήτητα συμπάσχεις με τους περισσότερους ήρωες ενώ διαβάζεις τις 

ιστορίες τους και την κατάληξη τους. Η αλήθεια βέβαια από την άλλη πλευρά είναι 

ότι το όλο θέμα με τη Σμύρνη είναι πλέον λίγο τετριμμένο και καλώς ή κακώς, 

δύσκολα πια ένας αναγνώστης διαβάζει ένα τέτοιου θέματος βιβλίο. Ωστόσο στη 

παρούσα φάση επειδή η όλη ιστορία δεν μένει μόνο στο ιστορικό πλαίσιο που 

είναι ευρύτερα γνωστό αλλά μπλέκει με πειστικό τρόπο τα πρόσωπα και τα 

γεγονότα που την απαρτίζουν, κάνει τελικά τη διαφορά. Αυτό νομίζω ότι σίγουρα 

είναι επιτυχία και σίγουρα αναγνωρίζεται από το αναγνωστικό κοινό. 

Με λίγα λοιπόν λόγια, το βιβλίο είναι ένα άρτιο μείγμα σύμπτυξης ιστορίας και 

πολιτισμού και αξίζει σίγουρα να διαβαστεί. 
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