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Ένα βιβλίο λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα, μιας και θίγει 

ένα παρελθόν που ακόμα και στο παρόν, πονάει να αναφερόμαστε ανοιχτό σ’ αυτό 

Κυρία Θεοδώρου, τελικά υπάρχει λήθη; 
Στην πραγματικότητα ποτέ δεν υπάρχει απόλυτη λήθη. Ό,τι ζούμε, μας σημαδεύει άλλοτε 

ακούσια και άλλοτε εκούσια για πάντα. Έτσι λοιπόν η λήθη μερικές φορές είναι 

συνειδητή επιλογή μας, γιατί αποτελεί δικλείδα ασφαλείας και άλλοτε πάλι το προσωπικό 
μας κολαστήριο, μια αέναη καταδίκη 

Είναι καλό να γνωρίζουμε την αλήθεια ή μερικές φορές πρέπει να μένει κρυφή; 
Κατά την προσωπική μου άποψη η αλήθεια είναι ανελέητη. Έχει τη δική της δύναμη και 

υπόσταση και βρίσκει πάντα τον τρόπο αργά η γρήγορα να αναδυθεί στην επιφάνεια. 

Έτσι λοιπόν, όσο κι αν προσπαθεί κανείς συχνά να αποκρύψει την αλήθεια και να 

αποφύγει τις συνέπειες, η προσπάθεια αυτή είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Και 

άλλωστε, όσο σκληρή κι αν είναι η αλήθεια που καλούμαστε αργά ή γρήγορα να 

αντιμετωπίσουμε, είναι σίγουρα προτιμότερη από το ψέμα και τη μυστικοπάθεια. Γιατί 

δεν υπάρχει τίποτα που να δηλητηριάζει τις ανθρώπινες σχέσεις περισσότερο όσο η 

απόκρυψη της αλήθειας και τα μυστικά. 

Οι ήρωες σας βασανίστηκαν πολύ. Άλλοι ηθελημένα και άλλοι όχι. Η Σοφία όμως θα 

μπορούσε να ξεφύγει και δεν το έκανε. Γιατί επέλεξε να μείνει σε μια κατάσταση που 

δεν της άρεσε; 
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Η Σοφία είναι μια κοπέλα ανώριμη και αφελής. Συμπεριφέρεται με βάση το συναίσθημα 

και τα πάθη της, χωρίς να ζυγίζει λεπτό τις συνέπειες των πράξεών της, γι’ αυτό και κάνει 

επαναλαμβανόμενα λάθη χωρίς να μπορεί ποτέ να ξεφύγει από το φαύλο κύκλο που την 

οδηγούν οι πράξεις της και χωρίς να μπορεί να δραπετεύσει από τις κακές επιλογές της. 

Πόσο καιρό σας πήρε να κάνετε την έρευνα για το «ψυχιατρείο» της Λέρου; 
Δεν ήταν εύκολη η έρευνα για το συγκεκριμένο βιβλίο και αποδείχτηκε και αρκετά 

χρονοβόρα. Παρόλο που ο κύριος άξονας της υπόθεσης είναι μυθοπλασία, ήταν πολύ 

σημαντικό για μένα – αν και σαφέστατα δεν πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα – 

να είναι σωστά τα ιστορικά στοιχεία, καθώς και οι λεπτομέρειες στους τόπους και στην 

καθημερινότητα της κάθε χρονικής περιόδου που αναφέρεται στο κείμενο. Βασίστηκα σε 

προσωπικές μαρτυρίες, στοιχεία που βρήκα στο διαδίκτυο, σε ιστορικά αρχεία,, καθώς 

και στα ντοκιμαντέρ που έχουν γυριστεί κατά καιρούς για τη Λέρο και το Κρατικό 

Θεραπευτήριο. Προσπάθησα να διατηρήσω μια αντικειμενική, αμερόληπτη στάση και να 

αποφύγω τις εύκολες λύσεις και τις «κακοτοπιές», πράγμα που δεν ήταν πάντα εύκολο, 

καθότι πολλές από τις πληροφορίες που συγκέντρωσα ήταν μεταξύ τους αντικρουόμενες. 

Νομίζω όμως ότι στο τέλος κατάφερα να αποτυπώσω στις σελίδες μου την αλήθεια 

σχετικά με την πορεία του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου στο πέρασμα του χρόνου και 

να «παντρέψω» την ιστορία αυτή με τη δική μου, με την ιστορία δηλαδή της Έλλης και 
της οικογένειάς της. 

Υπάρχει δόση αλήθειας στις ιστορίες σας; Υπάρχουν κάποιοι αληθινοί ήρωες ; 
Όχι, όλοι οι ήρωες του συγκεκριμένου βιβλίου καθώς και οι ιστορίες τους είναι προϊόν 

μυθοπλασίας 

Πως εμπνευστήκατε για να γράψετε αυτό το βιβλίο; Και πόσο σας ‘ζόρισε’ ψυχολογικά 

όταν το γράφατε? 
Η έμπνευση για το βιβλίο αυτό ήρθε μέσω δύο φαινομενικά άσχετων μεταξύ τους 

συμβάντων στη ζωή μου που όμως με κάποιο μαγικό τρόπο συνδυάστηκαν στο μυαλό 

μου σε μια κοινή ιστορία. Αρχικά ήταν η πρώτη επίσκεψή μου στη Λέρο το 1993, μόλις 

είχα τελειώσει το σχολείο και η σκοτεινή έλξη που ένιωσα αμέσως για το χώρο του 

Ψυχιατρείου. Κυκλοφορούσα έτσι καθημερινά με τη φωτογραφική μου μηχανή εκεί 

τριγύρω, προσπαθώντας να αιχμαλωτίσω εικόνες, να κατανοήσω λίγο καλύτερα τι 

συνέβαινε πίσω από το προστατευτικό συρματόπλεγμα. Χρόνια αργότερα, μετά από ένα 

καταστροφικό σεισμό στη Δυτική Μακεδονία, όπου το πατρικό σπίτι του παππού μου 

χαρακτηρίστηκε κατεδαφιστέο, προσπαθούσαμε με τη μητέρα μου να διασώσουμε 

κάποια από τα οικογενειακά κειμήλια., Ανάμεσά τους βρέθηκε και μια παλιά, 

ασπρόμαυρη φωτογραφία γάμου. Η νύφη πόζαρε πανέμορφη και χαμογελαστή στο λευκό 

της νυφικό κρατώντας αγκαζέ το γαμπρό. Του γαμπρού η μορφή όμως ήταν 

εξαφανισμένη, αφού είχε καλυφθεί  όλη, μουτζουρωμένη με μαύρο ανεξίτηλο μελάνι. 

Ακόμα θυμάμαι πως είχα ανατριχιάσει, όταν είχα πρωτοδεί αυτήν τη φωτογραφία. Ποιο 

μίσος θα μπορούσε να σπρώξει έναν άνθρωπο να προβεί σε μια τέτοια κίνηση, να 

θελήσει τόσο πολύ να εξαφανίσει κάποιον από προσώπου γης, ώστε να νιώσει την 

ανάγκη να τον εξαλείψει δια παντός ακόμα και από μια γαμήλια φωτογραφία; Κάπως 

έτσι και ύστερα και από επόμενες επισκέψεις στη Λέρο άρχισα να πλάθω μέσα μου το 

σενάριο, την ιστορία του βιβλίου αυτού συνθέτοντας αναδυόμενες μνήμες, βιώματα και 
πλαστές επινοήσεις και εντάσσοντάς τα στο κατάλληλο, κατά τη γνώμη μου, σκηνικό. 

Όσον αφορά τώρα το “ζόρισμα”, ναι, σίγουρα δεν ήταν εύκολη ψυχολογικά η συγγραφή 

του συγκεκριμένου έργου. Εικόνες και σκηνές του Ψυχιατρείου στοίχειωναν την 

καθημερινότητά μου, ενώ και οι ίδιες οι ιστορίες των ηρώων μου πολλές φορές με 
πονούσαν και με έκαναν να κλάψω! 



  

  

Ενα ακομα βιβλίο των εκδόσεων Ψυχογιός που δεν πρέπει να λείψει από την βιβλιοθήκη 
σας! 

Λίγα λόγια για το βιβλίο 
Λέρος 1975. Ένα αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού προσεγγίζει το λιμάνι του 

μικρού, ακριτικού νησιού. Μέσα του, δεμένοι χειροπόδαρα, άντρες και γυναίκες, 

επιβάτες σε ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή με προορισμό την «Αποικία», όπως αποκαλούν 

οι ντόπιοι το ίδρυμα, που, παρά την αποστροφή που τους προκαλεί, τους εξασφαλίζει το 
ψωμί τους. 

Ανάμεσα στα ανθρώπινα ράκη που καταφθάνουν στο νησί είναι και ο δεκαεξάχρονος 

Άλκης. Ο δικός του εγκλεισμός όμως, όπως και κάποιων άλλων που νοσηλεύονται στη 

Λέρο, ουδεμία σχέση έχει με κάποια ψυχική ασθένεια. Οικογενειακά μυστικά που δεν 

μπορούν να βγουν στο φως της συντηρητικής κοινωνίας, ανίερα ερωτικά πάθη και 

αναπηρίες κάθε μορφής θάβονται εκεί μια για πάντα. Άνθρωποι ξεγραμμένοι, με το 

κλειδί της τύχης τους πεταμένο στα αζήτητα, καλούνται να συμβιώσουν σε ένα 
περιβάλλον εχθρικό και τρομακτικό συνάμα. 

Χρόνια αργότερα, η νεαρή Έλλη προσπαθεί απεγνωσμένα να ξεδιαλύνει το θολό 

παρελθόν της οικογένειάς της. Εγκλωβισμένη σε έναν κυκεώνα σκοτεινών μυστικών, 

αμφιταλαντεύεται μεταξύ αλήθειας και ψέματος, έρωτα και απελπισίας. Η Έλλη παλεύει 

να καταλάβει, να συγχωρέσει, να προχωρήσει. Μονάχα όμως η αλήθεια, όσο σκληρή κι 

αν είναι, μπορεί να της χαρίσει μια φυσιολογική ζωή. Γιατί «είναι πολύ άσχημο να μην 
έχει κανείς μέλλον, είναι όμως κυριολεκτικά αφόρητο το να μην έχει παρελθόν». 

  

ΚΛΑΙΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
Η ΚΛΑΙΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ γεννήθηκε στην Ελλάδα και πέρασε τα πρώτα παιδικά της 

χρόνια στη Γερμανία. Ζει στην Αθήνα με τον άντρα της και τα τέσσερα σκυλιά τους και 

λατρεύει τα ταξίδια. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές 

σπουδές στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών και την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Επίσης έχει 

σπουδάσει φωτογραφία κι έχει εργαστεί ως φωτογράφος και συντάκτρια σε ελληνικά 

περιοδικά. Σήμερα εργάζεται σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα ασχολείται με την καλλιτεχνική φωτογραφία, 

συμμετέχοντας σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Η Αποικία της Λήθης είναι το τρίτο 

μυθιστόρημά της. Κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία της Salvadera και Globus. 

 


