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Η Ιστορία έχει να μας διδάξει πολλά. Αρκεί να αναζητήσουμε τη γνώση της. Ο Θοδωρής 

Παπαθεοδώρου προσφέρει ένα μικρό λιθαράκι Ιστορίας με την τριλογία του για τον 

Μακεδονικό Αγώνα. Αφυπνίζει συνειδήσεις και μνήμες μέσα από τις σελίδες των 

βιβλίων του. Έπειτα από τις «Γυναίκες της μικρής πατρίδας» ο συγγραφέας συνεχίζει την 

ιστορία της Αρετής και τη Φωτεινής μετά το εξαιρετικά κρίσιμο σημείο όπου σταμάτησε 

στο πρώτο βιβλίο. Μια πορεία ζωής που διανύει νέα μονοπάτια στα «Λιανοκέρια της 

μικρής πατρίδας». 

Ο Μακεδονικός Αγώνας υπήρξε ένας κρίκος στην αλυσίδα για την απελευθέρωση της 

Μακεδονίας αποτελώντας μια από τις πιο ένδοξες σελίδες της νεότερης ελληνικής 

ιστορίας. Είναι γραμμένη με μαρτυρικό αίμα, ολοκαυτώματα αλλά και ηρωισμούς και οι 

πρωταγωνιστές του προέρχονται από ολόκληρο τον Ελληνισμό. 

Ανάμεσα σε αυτούς τους πρωταγωνιστές ήταν και ο Παύλος Μελάς, Έλληνας 

στρατιωτικός, αξιωματικός πυροβολικού του ελληνικού στρατού, ο οποίος ήταν 

παντρεμένος με την αδελφή του Ίωνα Δραγούμη, Ναταλία. Μια ηρωική μορφή του 

Μακεδονικού Αγώνα μαζί με τον Δεσπότη Καστοριάς Γερμανό Καραβαγγέλη, τον 

οπλαρχηγό Σωτήρη Βιζβιζή, τον Καπετάν Ρούβα και τον Κρητικό Παύλο Γύπαρη που 

δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί η δράση του αλλά και το άδοξο τέλος του. Ο 

Θοδωρής Παπαθεοδώρου τιμά και σέβεται απόλυτα το όνομα του Παύλου Μελά και τα 

αδιευκρίνιστα για πολλούς αίτια της δολοφονίας του στα Στάτιστα της Καστοριάς. Τα 

ιστορικά στοιχεία του βιβλίου πολλά που φανερώνουν την μεγάλη έρευνα που έχει κάνει 

ο συγγραφέας ώστε να αποδοθούν στα μέγιστα εκείνα τα σκοτεινά, άγνωστα και ζοφερά 

κομμάτια της νεότερης Ελληνικής Ιστορίας για έναν τόπο που δαπάνησε πολύ πόνο, 

κόπο, αίμα και αγώνα για την ελευθερία. 

Ο συγγραφέας μιλά και για τα άγουρα βλαστάρια της Μακεδονικής γης, τα λιανοκέρια 

της, που είναι μεγαλωμένα μέσα στα βάσανα και στους κινδύνους ενός ανορθόδοξου 

πολέμου. Η Βάσιλκα, ο Μήλιος και η Ανθή θα χαράξουν το δικό τους σημάδι πριν τα 
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σκορπίσει ο άνεμος σαν φύλλα στο άγιο χώμα της μικρής Πατρίδας. Παιδιά σημαδεμένα, 

ταλαιπωρημένα ψυχικά και συναισθηματικά που παλεύουν να ορθοποδήσουν μέσα στις 

κακουχίες που τους επιφύλαξε η ζωή. Κλωνάρια τσακισμένα από τον δυνατό άνεμο του 

πολέμου που τους στέρησε τα πάντα. Γονείς, αδέλφια, σπιτικό αλλά και το πιο 

σημαντικό απ’ όλα. Την ελευθερία τους. 

Η Αρετή και η Φωτεινή, που γνωρίσαμε στις «Γυναίκες της μικρής πατρίδας», 

αποτελούν κι εδώ τον κεντρικό πυρήνα της ιστορίας με διάφορα δευτερεύοντα πρόσωπα 

ως δορυφόρους γύρω τους. Ο ρόλος τους και σε αυτό το βιβλίο είναι εξίσου σημαντικός 

και η προσφορά τους στον αγώνα πολύτιμη. Παρ’ όλα αυτά η καθεμία θα επιστρέψει για 

λίγο στην ηρεμία της καθημερινότητας και ας φλέγεται από συγκρούσεις και σφαγές η 

πολύπαθη Μακεδονία. Σαν να ανασυντάσσουν τις δυνάμεις τους για να συνεχίσουν 

δυναμικά τη δράση τους. Γυναίκες σφυρηλατημένες με πυγμή που θα ορθώσουν το 

ανάστημα τους προκειμένου να βοηθήσουν στον αγώνα των Ελλήνων για την 

απελευθέρωση της Μακεδονίας. 

Η Θεσσαλονίκη ως φυσικό επίνειο και διοικητικό κέντρο της Μακεδονίας θα αποτελέσει 

το επιτελικό κέντρο του Μακεδονικού Αγώνα. Σε αυτήν την πόλη θα παρακολουθήσουμε 

να ξετυλίγεται η ιστορία της Φωτεινής η οποία θα κληθεί να ενισχύσει τον Αγώνα 

προσφέροντας τις υπηρεσίες της ως νοσοκόμα στη Βουλγάρικη συνοικία μεταφέροντας 

κωδικοποιημένα μηνύματα και προσπαθώντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη των 

ανθρώπων γύρω της. Έχοντας μέσα στην καρδιά της τον Μάνο θα αψηφήσει τους 

κινδύνους και θα πλευρίσει ένα παλιό της γνώριμο πρόσωπο που θα είναι ο συνδετικός 

της κρίκος με την σφηκοφωλιά των κομιτατζήδων όπως την χαρακτήριζε το Προξενείο. 

Η Αρετή θα επιστρέψει στην Αθήνα κατόπιν της επιτακτικής επιθυμίας των γονέων της 

αφήνοντας πίσω της τη μικρούλα της Βάσιλκα και αγωνιώντας για την τύχη της «κόρης» 

της όπως την αποκαλεί. Μετά τη θητεία της ως δασκάλα στο Ράκοβο και τα δεινά που 

πέρασε εκείνη αλλά και οι κάτοικοι του χωριού θα αισθανθεί ως ξένη μέσα στο ίδιο της 

το σπίτι, μέσα στην ίδια την πόλη που μεγάλωσε. Την αίσθηση αυτή θα γιγαντώσει η 

συνειδητοποίηση ότι η Αθήνα κρατά μια ουδέτερη στάση απέναντι στον αγώνα των 

Μακεδόνων που σφάζονται κυριολεκτικά στις πλαγιές των βουνών της Μακεδονίας. 

Ακόμα και οι εκλεκτοί των Αθηνών νίπτουν τας χείρας τους και συνεχίζουν τη ζωή τους 

μηχανορραφώντας στη Βουλή, αβγατίζοντας του παράδες τους, γυρεύοντας γαμπρούς 

για τις θυγατέρες τους και τριγυρνώντας σε χορούς και βεγγέρες των Ανακτόρων. 

Ο Θοδωρής Παπαθεοδώρου δημιουργεί ένα πολυπρόσωπο βιβλίο αναφερόμενος στη 

συνεισφορά όλων όσων παρουσιάζονται στις σελίδες τους στο Μακεδονικό Αγώνα. Η 

εξέλιξη της ιστορίας αποκαλύπτεται κι εδώ το ίδιο αγωνιώδης με πολλές ανατροπές 

καθώς εναλλάσσονται τα κεφάλαια ανάμεσα στους ήρωες προσφέροντας παράλληλα και 

ένα θησαυρό γνώσεων στους αναγνώστες. Μεταφέρει τον παλμό εκείνης της περιόδου 

μέσα από την άμεση κινητοποίηση των ανθρώπων της Βόρειας Ελλάδας που 

διακινδύνευαν τα πάντα προκειμένου να διαφυλάξουν την ελληνικότητα της Μακεδονίας 

αλλά και την αποστασιοποίηση της Αθήνας καθώς η πλατεία Συντάγματος και Ομόνοιας 

όπου συνωστίζονταν οι κομματάρχες έπεφτε πολύ μακριά από την Μακεδονία 



επιβεβαιώνοντας τα λόγια του Ίωνα Δραγούμη περί τούτης της ασήμαντης, της 

εξοργιστικής Ελλάδας των Αθηνών «μετριότητα, κενοδοξία, ψοφιοσύνη και αισχρός 

ύπνος«. Οι αξίες όμως και τα υψηλά ιδανικά των απλών καθημερινών ανθρώπων που 

αγωνίζονταν για την ελευθερία και την αποτίναξη της βαρβαρότητας των Βουλγάρων και 

των Τούρκων και η θυσία του Παύλου Μελά στα Μακεδονικά χώματα αφύπνισε 

ολόκληρη τη χώρα. 

Ένα ιστορικό μυθιστόρημα εξίσου δυνατό όπως και οι «Γυναίκες της μικρής πατρίδας», 

που προηγήθηκε, και όσα και αν γράψουμε ίσως φαντάζουν λίγα μπροστά στη 

μεγαλοσύνη του. Ένα βιβλίο που μας γεμίζει περηφάνια για την καταγωγή μας, ξυπνά το 

αίσθημα ευθύνης που κουβαλάμε μέσα μας προς όλους εκείνους που θυσιάστηκαν, 

αναδεικνύοντας την πίστη και τα ιδεώδη του ελληνισμού που επιδείκνυε ηρωισμό, 

ανδρεία και αφοβιά μπροστά στα ξίφη των κατακτητών. Οι τελευταίες σελίδες του 

βιβλίου ανεβάζουν στα ύψη την αγωνία των αναγνωστών καθώς οι δύο ηρωίδες 

καλούνται να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις αλλά και να λάβουν αποφάσεις που 

θα σώσουν ζωές αφήνοντας μας με την προσμονή της κυκλοφορίας του τρίτου και 

τελευταίου μέρους μιας πραγματικά μεγάλης και σημαντικής σημασίας ιστορικής 

τριλογίας. Τα «Συναξάρια της μικρής πατρίδας» θα κυκλοφορήσουν στις 21 Μαρτίου 

2019 για να μας πλημμυρίσουν ξανά με έντονα συναισθήματα ολοκληρώνοντας ένα 

σπουδαίο λογοτεχνικό έργο που μιλάει για ένα κεφάλαιο της Ιστορίας που έχει ξεχαστεί 

από όλους μας. 

 

Το βιβλίο του Θοδωρή Παπαθεοδώρου «Λιανοκέρια της μικρής πατρίδας» κυκλοφορεί 

από τις εκδόσεις Ψυχογιός. 

Advertisements 

 

https://www.psichogios.gr/site/Books/show/1006122/synaksaria-ths-mikrhs-patridas
https://www.psichogios.gr/site/Books/show/1005866/lianokeria-ths-mikrhs-patridas

