
 

 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ» 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ 

 

Σύντομη παρουσίαση του βιβλίου. 

Πρόκειται για ένα ιστορικό πεζογράφημα, στηριζόμενο στην ιστορία δύο νέων, του Ασώτιου 

και του Αλέξιου Αργυρού, οι οποίοι αιχμαλωτίζονται από τους Βούλγαρους που είχαν υπό  

την εξουσία τους τη Θεσσαλονίκη κατά τη Βυζαντινή εποχή το 995 μΧ. Ενόσω βρίσκονταν 

αιχμαλωτισμένοι, η Μιροσλάβα, κόρη του Βούλγαρου Αυτοκράτορα Σαμουήλ ερωτεύεται 

τον Ασώτιο. Ωστόσο, οι Βούλγαροι ηττώνται από τους Βυζαντινούς στη Μάχη του Σπερχειού 

ποταμού. Επίσης, ακολούθησε η συνθηκολόγηση και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο 

αυτών (Ελλήνων - Βουλγάρων), και ο Σαμουήλ αποφασίζει να παντρέψει την κόρη του 

Μιροσλάβα με τον Ασώτιο, διορίζοντάς τον στρατηγό του Δυρραχίου. Όμως, ο Σαμουήλ δε 

μένει πιστός στη συμφωνία του και κατά συνέπεια, αυτό οδήγησε στη γέννηση ενός νέου 

πολέμου ενάντια των Βυζαντινών. Έτσι, ο Ασώτιος, μαζί με την αγαπημένη του και τον 

καρδιακό του φίλο Αλέξιο, φεύγουν, κατευθυνόμενοι στην Κωνσταντινούπολη. Ο Αλέξιος 

αρραβωνιάζεται τη Θέκλα από το Γαλαξίδι. Το ξέσπασμα αυτού του  πολέμου φέρνει τον 

Αλέξιο ως διεκπεραιωτή μιας επικίνδυνης αποστολής στα Βουλγαρικά εδάφη. Τέλος, η 

Θέκλα τον ακολουθεί εκούσια σ’ ένα ταξίδι με πολλές δυσκολίες. 

 

Εντοπίζω το κυρίως και το επιμέρους θέμα του βιβλίου. 

Το συγκεκριμένο βιβλίο αναφέρεται στα γεγονότα του πολέμου μεταξύ των Βυζαντινών και 

των Βουλγάρων, καθώς επίσης και στην κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους εχθρούς. 

Τέλος, παρουσιάζει τις αγάπες δύο νέων ανδρών. 

 

Γράφω για τον κεντρικό ήρωα/ ηρωίδα του βιβλίου. 



 

 

Κατά τη γνώμη μου, το εντυπωσιακότερο πρόσωπο του έργου αυτού είναι ο Αλέξιος. Ο 

συγκεκριμένος έχει την αμφίεση ενός γενναίου στρατιώτη, επιθυμώντας μονάχα τη 

λύτρωση της πατρίδας του. Επίσης, είναι ένας αξιόλογος  σύζυγος, εφ’ όσον θυσιάζει τον 

εαυτό του, ώστε να μη συμβεί κάτι δυσάρεστο στην αγαπημένη του, η οποία έχει ως 

επιθυμία της να μην απομακρυνθεί ποτέ από την αγάπη της, καταβάλλοντας μαζί 

προσπάθειες, προκειμένου να τα φέρουν εις πέρας.  

 

Αυτό που μου άρεσε περισσότερο διαβάζοντας το βιβλίο. 

Ένα στοιχείο που με εντυπωσίασε είναι η προσωπικότητα  της Θέκλας, η οποία υπόμενε 

ό,τι κι αν συνέβαινε κατά τη διάρκεια  του μεγάλου ταξιδιού με τον αγαπημένο της, καθώς 

ποθούσε να είναι διαρκώς μαζί του, περνώντας όλα τα δύσβατα μονοπάτια ενωμένοι. 

 

Ο λόγος που επέλεξα αυτό το βιβλίο. 

Και μόνο από τον τίτλο του, το βιβλίο αυτό μ’ έπεισε να το ξεφυλλίσω, και στη συνέχεια να 

το διαβάσω, παρακολουθώντας με ζήλο την πλοκή του. Επιπλέον, αφ’ ότου είδα τα 

περιεχόμενα του, κατάλαβα πως, θα έχει μέσα του ένα πλήθος σκηνώνδίνοντας καθ’ αυτόν 

τον τρόπο στον αναγνώστη τη δυνατότητα να φέρει στο μυαλό του τα όσα 

διαδραματίζονται και να βάλει και τον εαυτό του μέσα, λες και βιώνει τα γεγονότα αυτά.  

 

Ο λόγος που θα πρότεινα το βιβλίο αυτό σ’ έναν συμμαθητή ή έναν μεγαλύτερο μου. 

Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να διαβάσετε το βιβλίο αυτό, διότι, αφ’ ενός, θα διευρυνθούν 

οι ορίζοντες σας, αφ’ ετέρου, θα μάθετε την πλοκή του, γνωρίζοντας και  λατρεύοντας έναν 

από τους ήρωες. Έπειτα, εκτός αυτών, θα παρακολουθήσετε και τα γεγονότα του 

Ελληνοβουλγαρικού πολέμου, καθώς και των διαρκών προσπαθειών από τους Έλληνες, 

ώστε να ελευθερωθεί η Πατρίδα τους. 

 

Γράφω μια φράση από το έργο που μ’ εντυπωσίασε. 

‘’Θα ζήσεις… Για την Πατρίδα’’!!! 

 

Μαριτίνα Αλεξίου 

Τάξη Β' Γυμνασίου. 

 

 

 

 

 


