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Εκτύπωση σελίδας

Το 2014,η Σόφη Θεοδωρίδου ήρθε να μας συγκλονίσει με ένα "δυναμικό"
οδοιπορικό στα πάθη των Ελλήνων του Πόντου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής
της

Μικρασίας,

συνοψίζοντάς

τα

στο "Κορίτσι

Απ'

τη

Σαμψούντα"των

εκδόσεων Ψυχογιός.
Περίληψη
1920. Αναζητώντας τις ρίζες των προγόνων του, ο 30χρονος Σμυρνιός Αριστείδης
Φωτιάδης, λάτρης των απολαύσεων, επιστρέφει στη Σαμψούντα όπου συναντιέται
με έναν παλιό συνεργάτη και την παράξενη κόρη του.
Ο Αριστείδης θα μαγευτεί από τη μελωδική φωνή της έφηβης Καλλιόπης και από
τα δυο παράταιρα μάτια της- στις αποχρώσεις του γαλάζιου- που θα τον
αιχμαλωτίσουν για πάντα!
Έκπληκτος όμως θα ανακαλύψει πως τούτη η αιθέρια ύπαρξη κουβαλά το τραύμα
της ορφάνιας, όπως ο ίδιος, και τις μνήμες ενός βίαιου ξεριζωμού, που
στα1919 την οδήγησε μαζί

με χιλιάδες Ποντίους στις εφιαλτικές "πορείες

θανάτου". Η επιβίωση της Καλλιόπης θα στιγματιστεί από ανεπούλωτα τραύματα
και απώλειες δυσβάσταχτες, που θα σκιάσουν με το αποτύπωμα της θλίψης τη
νεανική της δροσιά...
Ο καιρός, τους επόμενους μήνες, κυλά με αγωνία για τους Έλληνες του Πόντου,
που βρίσκονται στη μέση αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων.
Η μοίρα κι η πολιτική αναταραχή θα οδηγήσουν την Καλλιόπη ξανά μακρυά από
την πατρική εστία, στο μακρινό Μαδέν αυτή τη φορά και στους κόλπους μιας
πατριαρχικής συγγενικής οικογένειας.
Εκεί η Καλλιόπη νοσταλγεί τη χαμένη οικογενειακή ευτυχία με τους στοργικούς
γονείς της και τα δυο πρόσχαρα αδέλφια της, ενώ μάταια θα αντισταθεί σε ένα
ανεπιθύμητο

προξενιό

που

θέλουν

να

Βρισκόμαστε ήδη στο καλοκαίρι του 1921...

της

επιβάλουν

οι

συγγενείς

της.

Μια αναπάντεχη συνάντηση όμως, θα αποτρέψει τελευταία στιγμή τον αταίριαστο
γάμο, οδηγώντας την Καλλιόπη στη μαυλιστική Σμύρνη και σε αξέχαστες στιγμές
ευτυχίας, λίγο πριν τη μεγάλη συμφορά του Γένους.
Η Καταστροφή του μικρασιατικού ελληνισμού θα σηματοδοτήσει μια προσωπική
τραγωδία για την Καλλιόπη, συνδέοντας την κοπέλα με τη μοίρα των προσφύγων
στις παραγκουπόλεις του Πειραιά.
Η πολύπαθη πορεία της Καλλιόπης θα κορυφωθεί τελικά σε μια οικογενειακή
πλεκτάνη, διατηρώντας την αγωνία μας ως την τελευταία σελίδα...
Σχολιασμός
Πρόκειται σίγουρα για το πληρέστερο έργο της Σόφης Θεοδωρίδου κι ένα από τα
καλύτερα βιβλία που βγήκαν τα τελευταία χρόνια!
Ένα έργο που κινείται σε τριπλό άξονα: Iστορικό, ηθογραφικό κι αισθηματικό.
Το "Κορίτσι Απ' τη Σαμψούντα" συνιστά πρωτίστως, ένα προσκύνημα στη
μνήμη των μαρτυρικών Ελλήνων του Πόντου!
Το ήθος της γραφής που χαρακτηρίζει τη Σόφη Θεοδωρίδου κομίζει όλη την
ευλάβεια που αρμόζει σε ένα τόσο "βαρύνουσας" σημασίας συγγραφικό εγχείρημα.
Είναι εμφανές πως το "Κορίτσι από τη Σαμψούντα" δεν είναι... "άλλο ένα
ρομαντικό μυθιστόρημα με ιστορικό προκάλυμμα", αλλά αποτελεί μια βαθιά
ανθρωποκεντρική σπουδή γύρω από την πορεία του Ποντιακού Ελληνισμού την
πρώτη εικοσαετία του 20ου αιώνα.
Μέσα από το προσωπικό δράμα των άρτια δομημένων χαρακτήρων σε αυτό το
βιβλίο, τα ιστορικά γεγονότα από "γνώση" γίνονται "βίωμα" του αναγνώστη!
Οι

ήρωες

της

Θεοδωρίδου

είναι

αρμονικά

ενταγμένοι

στο

κάδρο

των

συνταρακτικών εξελίξεων, φωτίζοντας ο καθένας και μια διαφορετική παράμετρο
του Ποντιακού Ζητήματος.
Αποκορύφωμα και σκληρότερο σημείο του βιβλίου, είναι οι Λευκές Πορείες.
Η δυναμική των περιγραφών της Θεοδωρίδου σε αυτό το σημείο, παραπέμπει στις
μνημειώδεις σελίδες ενός "Νουμερου 31328" του Βενέζη ή στην "Ιστορία ενός
Αιχμαλώτου" του Στρατή Δούκα.
Ο εκτοπισμός των Ποντίων-γερμανικής έμπνευσης-προεικονίζει τα γεγονότα της
εκκένωσης του Άουσβιτς-26 χρόνια μετά...
Στο άλλο μεγάλο κεφάλαιο, την Καταστροφή της Σμύρνης, φωτίζεται η
κατάρρευση του Μετώπου και δίνεται έμφαση στη μοίρα των στρατιωτών καθώς
και

η

διαδικασία

επαναπατρισμού

των

λιγοστών

επιζησάντων

αξιωματικών

αιχμαλώτων από την Τουρκία κατά τη παράλληλη εξέλιξη της συμφωνηθείσας
Ανταλλαγής των Πληθυσμών στα 1923.
Πέρα όμως από τον ζόφο του πολέμου, έχουμε και τα στιγμιότυπα της ειρήνης.
Σε

αυτά

η

συγγραφέας

φιλοτεχνεί

ένα

αριστουργηματικό ηθογραφικό

πανόραμαπου καλύπτει όλες τις πλευρές της καθημερινότητας των Ποντίων.
Η καθεαυτή προσωπική ιστορία της Καλλιόπης μας χαρακτηρίζεται από μια σειρά
διαδοχικών ανατροπών, ενώ είναι διάχυτο το ερωτικό και το δραματικό στοιχείο.
Αυτή η ιστορία αγάπης θα σας συγκλονίσει και θα σας αφήσει με κομμένη την
ανάσα.
Το Κορίτσι Απ' τη Σαμψούντα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διάσωση της
Ιστορικής μας Μνήμης και θα σας μείνει ανεξίτηλα χαραγμένο στην ψυχή και θα
το "κουβαλάτε" καιρό αφότου το τελειώσετε...

