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«Να το πιστεύω μόνο εγώ, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να το 

πιστέψουμε όλοι. Ο καθένας μας οφείλει να πιστεύει πως ο ίδιος 

πρέπει να σώσει το έθνος του. Να μην κοιτάζω τι κάνουν οι 

άλλοι και να φαντάζομαι πάντα πως εγώ, μόνον εγώ, έχω το 

μεγάλο χρέος της σωτηρίας.» 

Καυτές ιστορικές μνήμες κουβαλά αυτός ο τόπος. Η Ελλάδα από τα αρχαία 

χρόνια μέχρι σήμερα έχυσε ποτάμια από δάκρυα και αίμα για να κρατηθεί 

ζωντανή. Όντας γέφυρα ανάμεσα σε δύο ηπείρους και πολιτισμούς, με 

τεράστια πολιτική και στρατηγική σημασία, έγινε το μήλο της έριδας όταν 

άρχισε να κλονίζεται η κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η 

Μακεδονία αλλά και το κέντρο της, η Θεσσαλονίκη, λόγω του πλούσιου 

εδάφους της αλλά και της σημαντικής της γεωγραφικής θέσης τράβηξαν 

πολλούς ξένους λαούς οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή. Μέσα από 

αυτήν την ευκαιριακή ανάμειξη τόσων λαών θέλησαν να επωφεληθούν οι 

γείτονες μας στα Βαλκάνια και προσπάθησαν να αρπάξουν την Μακεδονία. Το 

βιβλίο του Θοδωρή Παπαθεοδώρου «Γυναίκες της μικρής Πατρίδας» έρχεται 

να αναθερμάνει τις μνήμες μας τιμώντας στις σελίδες του τις θυσίες του 

ελληνισμού και των Μακεδόνων για να μπορούν να ατενίζουν το μέλλον 

ελεύθεροι. 
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Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις γυναίκες που πρόσφεραν στον Μακεδονικό Αγώνα 

θυσιάζοντας τα πάντα, ακόμα και τη ζωή τους, ποτίζοντας με περίσσιο θάρρος 

τις ψυχές των φοβισμένων Ελλήνων… των φοβισμένων Μακεδόνων. Γυναίκες 

που σήκωσαν στις πλάτες τους ένα αβάσταχτο βάρος ευθύνης, που πάλεψαν 

και αγωνίστηκαν μέσα στη φωτιά του πολέμου και κάτω από το σπαθί του 

κατακτητή, που δεν λογάριασαν τις απειλές των εχθρών, που στάθηκαν 

αλύγιστες και αγέρωχες μπροστά στη δίνη του θανάτου. Η Αρετή και η 

Φωτεινή, οι δύο πρωταγωνίστριες του βιβλίου, καθρεφτίζουν στα πρόσωπα 

τους όλες εκείνες τις γυναίκες που αψήφησαν τον κίνδυνο σπέρνοντας από το 

δικό τους μετερίζι η καθεμιά το σπόρο της ελευθερίας. Γυναίκες που δεν ήταν 

γέννημα θρέμμα της Μακεδονίας αλλά αγάπησαν τον τόπο και τους 

ανθρώπους του σαν να ήταν η ιδιαίτερη πατρίδα τους. 

Η Φωτεινή ερχόμενη στη Θεσσαλονίκη από την Ανατολική Ρωμυλία, όταν οι 

Βούλγαροι κομιτατζήδες έσπερναν φωτιά και θάνατο στο πέρασμα τους, θα 

παλέψει να ξαναστήσει στα πόδια του τον γιατρό πατέρα της μετά τον χαμό 

του μικρού της αδελφού που τον έχει καταρρακώσει. Οι δυσκολίες πολλές 

αλλά εκείνη θα σταθεί βράχος δίπλα του και ο δυνατός της χαρακτήρας θα της 

ανοίξει μια πόρτα ελπίδας. Μαθημένη τα μυστικά της ιατρικής από τον πατέρα 

της θα προσφέρει τις γνώσεις της, όχι μόνο στους εργάτες της πόλης, αλλά θα 

προσθέσει και το δικό της λιθαράκι στον αγώνα των Μακεδόνων εναντίον του 

κατακτητή. Οι αποφάσεις που θα κληθεί να πάρει θα οπλίσουν το χέρι της και 

θα σκληρύνουν την καρδιά της. Η παλικαρίσια της ψυχή και η θύμηση των 

αδικοχαμένων ανθρώπων της θα τη γεμίσει θάρρος για να συνεχίσει να 

μάχεται. 



Η Αρετή γεννημένη και μεγαλωμένη στην Αθήνα θα ζήσει τα πρώτα της 

χρόνια φτωχικά και θα γνωρίσει το σκληρό πρόσωπο της ζωής μέσα από το 

βρεφοκομείο. Σωτηρία της θα γίνει η νονά της και μελλοντική της θετή θεία 

που θα την αγκαλιάσει και θα την βάλει μέσα στην καρδιά της αλλά και στην 

οικογένεια της σαν κόρη της λατρεμένης της αδελφής που δεν έχει δικά της 

παιδιά. Η δυναμική της προσωπικότητα, η οποία διαφαίνεται από τα πρώτα 

χρόνια της ζωής της, θα την οπλίσει με το θάρρος της γνώμη της και το πείσμα 

που διέπει τη νεαρή κοπέλα θα τη φέρει στο μικρό χωριό Ράκοβο της 

Μακεδονίας ως δασκάλα στο σχολειό του. Θα υπερασπιστεί με πάθος και 

σθένος ψυχής τη δίψα για μάθηση των μικρών παιδιών που η μαχαίρα των 

κομιτατζήδων απειλεί να διαλύσει και θα υψώσει τη φωνή της δικαιοσύνης 

απέναντι στον άδικο βασανισμό και χαμό των συνανθρώπων της. 

 

  

«Πόσες βεβαιότητες, πόσες σιγουράδες έχασα από τη μέρα που 

πάτησα το πόδι μου στην άγια τούτη γη. Να μην ξέρεις αν οι 

εικόνες που αντικρίζεις σήμερα θα σε περιμένουν κι αύριο, να 

μην ξέρεις αν τα μενεξελιά που χαζεύεις στο βασίλεμα του ήλιου 

θα τα δεις ξανά, να μην ξέρεις αν αυτός ο ήλιος που έδυσε θ’ 

ανατείλει και για σένα την επόμενη αυγή.» 

Μέσα από αναφορές στον Ίωνα Δραγούμη και τη διπλωματική του δράση στο 

Μοναστήρι και σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας, στον Μητροπολίτη 

Καστοριάς Γερμανό Καραβαγγέλη και τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε 



στη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα αλλά και στους πρωτεργάτες ήρωες 

που δρούσαν ως αντάρτες στα βουνά της Μακεδονίας ο Θοδωρής 

Παπαθεοδώρου καταφέρνει να δώσει ένα άρτια δομημένο ιστορικό 

μυθιστόρημα το οποίο είναι χωρισμένο σε πέντε μέρη. Στην πρώτη γραμμή της 

αφήγησης πρωτοστατούν οι φιγούρες των δύο γυναικών, της Αρετής και της 

Φωτεινής, ταξιδεύοντας μας πίσω στο χρόνο και στις ηρωικές εκείνες μέρες 

που έλαβαν χώρα από το 1896 έως το 1904. Σε μια εποχή όπου οι διακρίσεις 

των πληθυσμών δεν γίνονταν με βάση την εθνική τους ταυτότητα αλλά τη 

θρησκευτική τους επιλογή ο ελληνορθόδοξος πληθυσμός της Μακεδονίας 

πάλεψε για να μην αποκοπεί από τις ρίζες του και οι ιερείς αλλά και οι 

δάσκαλοι αποτέλεσαν τα πιο ισχυρά στηρίγματα σε μια κατάσταση που 

εγκυμονούσε πολλούς κινδύνους για την απώλεια του ελληνισμού της 

περιοχής. 

Ο συγγραφέας υμνεί εκείνες τις γυναίκες που συνέβαλαν καθοριστικά στον 

Μακεδονικό Αγώνα ανακουφίζοντας απόρους και ασθενείς, συγκεντρώνοντας 

εφόδια και καταπολεμώντας τις ξένες προπαγάνδες. Υμνεί επίσης και τις 

δασκάλισσες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται στο βιβλίο, που φώτισαν σαν 

φάροι τα χωριά και τις πόλεις της μαρτυρικής Μακεδονίας μεταγγίζοντας την 

αντρειοσύνη τους όχι μόνο στις ψυχές των μικρών τους μαθητών αλλά και 

στους φοβισμένους Έλληνες.  Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στην ηρωική 

δασκάλα Βελίκα Τράικου που κατακρεουργήθηκε από τους Βούλγαρους 

κομιτατζήδες στα 21 της χρόνια. Γυναίκες μεγαλωμένες με αξίες και ιδανικά 

που πυροδότησαν τις καρδιές τους και άναψαν τους μεγάλους τους πόθους για 

να υπηρετήσουν την ταλαιπωρημένη μακεδονική γη έχοντας να επιτελέσουν 

ένα υπεράνθρωπο έργο σε μια Μακεδονία που ψυχορραγεί. 

Ένα μυθιστόρημα που παρουσιάζει τις ιστορίες δύο γυναικών που υπερέβησαν 

τα όρια της γυναικείας αντοχής, παραμέρισαν αξιοπρέπειες και κοσμιότητες, 

γύρισαν την πλάτη στον κίνδυνο, αψήφησαν τον θάνατο για χάρη μιας 

ελεύθερης ελληνικής Μακεδόνιας. Ένα ιστορικό οδοιπορικό που 

φαντάζει επίκαιρο όσο ποτέ στις μέρες που διανύουμε. Για να θυμηθούμε όλοι 

μας τι πάει να πει λευτεριά… τι πάει να πει θυσία… 

 


