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Και η ψυχή στη Σμύρνη… 
 

 
 

   Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα του Συριανού συγγραφέα Γιάννη 

Ρουσσουνέλου, συνεκδότη της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Ο Λόγος 

των Κυκλάδων», μέλους της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου. 
   Όλοι έχουμε ακούσει και διαβάσει περιγραφές της καταστροφής 

της Σμύρνης. Όμως η θηριωδία και η φρίκη που αναδύονται μέσα 
από τις γραμμές αυτού του βιβλίου ξεπερνούν κάθε φαντασία. Η 

ανθρώπινη αγριότητα δεν έχει όρια, όταν ο φανατισμός και το μίσος 

κυριεύσουν το νου και την ψυχή.    
   Και μέσα σ’ αυτόν το χαλασμό έρχεται η δύναμη της αγάπης, να 

γλυκάνει την καρδιά και να της δώσει ελπίδα για ζωή. 
   Με μαεστρία ο Γιάννης Ρουσσουνέλος πραγματεύεται τα 

αντιφατικά συναισθήματα, που δημιουργούνται μέσα σ’ ένα πλαίσιο 

φρίκης, αλλά και ανθρώπινων σχέσεων. Με λογοτεχνική γραφή και 

ρεαλιστική περιγραφή παρουσιάζει γεγονότα, καταστάσεις και σχόλια 
σε μια μυθιστορηματική δημιουργία βασισμένη σε ιστορική έρευνα. 
   Κι όταν το καΐκι με τους δυστυχείς και ταλαιπωρημένους 



Σμυρνιούς φθάνει στο νησί της Σύρου, τότε αρχίζει ένα νέο δράμα. 

Από τη μια η ανακούφιση που γλύτωσαν από το μαχαίρι του Τούρκου 

κι από την άλλη η κατάρα της προσφυγιάς. Άφησαν πίσω την ωραία 
τους ζωή, τους ανθρώπους τους, χαμένους ή σκοτωμένους, την ίδια 

την ψυχή τους κι ήρθαν σ’ ένα τόπο άγνωστο, σ’ ένα μικρό και 

άγονο νησί. 
   Χωρίς να ωραιοποιείται η συμπεριφορά των Συριανών προς τους 
πρόσφυγες, καταγράφεται με στοιχεία η βοήθεια που τους 

προσφέρθηκε από τους κατοίκους της Ερμούπολης, καθώς τους 

ένωνε η ίδια μοίρα. Πριν από 100 περίπου χρόνια κυνηγημένοι κι 

αυτοί από τον ίδιο εχθρό άφησαν τις πατρίδες τους, τη Χίο, τα Ψαρά, 
τη Μικρασία κι εγκαταστάθηκαν σ’ αυτό το νησί δημιουργώντας την 

Ερμούπολη, το μεγαλύτερο λιμάνι της ελεύθερης Ελλάδας. 
   Εκεί στέριωσαν και οι κατατρεγμένοι της Σμύρνης. 

Δυσκολεύτηκαν, ταλαιπωρήθηκαν, αλλά σιγά σιγά ορθοπόδησαν και 
με τις ικανότητες, τις δεξιότητες και την εργατικότητά τους 

αναδείχθηκαν ισότιμοι πολίτες του νησιού. 
   Η ανθρώπινη επικοινωνία και ιδιαίτερα ο έρωτας, που 

αναπτύσσεται ανεξάρτητα από τις συνθήκες και τις αντιθέσεις, 

αποτελούν συστατικά στοιχεία της διήγησης και κρατούν αμείωτο το 
ενδιαφέρον του αναγνώστη. 
   Συγχαίρομε το φίλο Γιάννη Ρουσσουνέλο και του ευχόμαστε να 

συνεχίσει με την ίδια επιτυχία το συγγραφικό του έργο. 
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