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Ο Θοδωρής Παπαθεοδώρου και το 
βιβλίο του "Γυναίκες της μικρής 
Πατρίδας", εκδόσεις Ψυχογιός 
  

 
Ο Θοδωρής Παπαθεοδώρουγεννήθηκε στα Δίκαια του Έβρου και κατοικεί στην 

Αθήνα. Έχει δημοσιεύσει δεκατέσσερα μυθιστορήματα ενηλίκων, ένα νεανικό 

μυθιστόρημα και δύο βιβλία για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας, ενώ έχει συμμετάσχει 

σε τρεις συλλογές διηγημάτων. Ασχολείται επίσης με τη συγγραφή σεναρίων και 

θεατρικών έργων. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορεί και το πρώτο βιβλίο της 

σειράς ΤΑ ΚΟΥΛΟΥΒΑΧΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ με τίτλο Η ΧΑΜΕΝΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ. Το μυθιστόρημά του ΟΙ ΕΦΤΑ ΟΥΡΑΝΟΙ ΤΗΣ 

ΕΥΤΥΧΙΑΣ τιμήθηκε με το Βραβείο Σύγχρονου Ελληνικού Μυθιστορήματος, ενώ ΤΟ 

ΑΣΤΡΟΛΟΥΛΟΥΔΟ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ με το Βραβείο Καλύτερου Έργου Μνήμης 

2003-2004 στο πλαίσιο του 20ού Πανελλήνιου Συμποσίου Ποίησης και Πεζογραφίας. 

Επίσης, το μυθιστόρημα ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΛΗΣΜΟΝΙΑΣ ήταν υποψήφιο για το 

Βραβείο Αναγνωστών – ΕΚΕΒΙ 2010, ενώ το ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ υποψήφιο 

για το ίδιο βραβείο το 2012, όπου και κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις ψήφους των 
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αναγνωστών και των Λεσχών Ανάγνωσης. 

Ο Θοδωρής Παπαθεοδώρου έχει γράψει και τα πολιτικά θρίλερ SΦΑΓΕΙΟ 

SΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΜΑΥΡΗ ΑΥΓΗ με το ψευδώνυμο Θάνος Δραγούμης. 

Αυτήν τη χρονική περίοδο, τι διαβάζετε; Συνήθως διαβάζετε ένα βιβλίο τη φορά 

ή και περισσότερα; 

Συνήθως δύο τρία συγχρόνως… Είναι αυτό που λένε παραφρασμένο: τόσα πολλά 

βιβλία, τόσο λίγος χρόνος… Αυτή την περίοδο πάντως διαβάζω τα πρωινά τον 

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ του εξαιρετικού ΚΑΡΛΟΣ ΡΟΥΙΘ ΘΑΦΟΝ και 

τα βράδια το Ιστορικό Δοκίμιο ΑΙΜΑΤΟΒΑΜΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ - Η ΕΥΡΩΠΗ 

ΜΕΤΑΞΥ ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ ΣΤΑΛΙΝ. 

Η σχέση σας με το βιβλίο πότε ξεκίνησε; Ένα αγαπημένο βιβλίο-σταθμός από το 

παρελθόν που διαβάσατε και θα το προτείνατε σε άλλους; 

Ξεκίνησε παιδιόθεν, τότε που ακόμη υπήρχαν οι αλάνες, ο Μπλεκ, ο Τιραμόλα, ο 

Ιούλιος Βερν και το «Χωρίς Οικογένεια» από το οποίο ξεκίνησα τις αναγνώσεις μου. 

Αγαπημένα είναι όλα τα βιβλία του εκπληκτικού ΤΟΜ ΡΟΜΠΙΝΣ με κορυφαίο το 

ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ και του δικού μας ΓΙΑΝΝΗ ΞΑΝΘΟΥΛΗ με κορυφαίο το 

ΟΤΑΝ ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ. 

Έχετε έναν/μία ήρωα/ηρωίδα από τα βιβλία σας που να «αγαπάτε» περισσότερο; 

Να τον/τη σκέφτεστε συχνότερα; Να ταυτίζεστε με αυτόν/αυτήν; 

Μέχρι τώρα, τις τρεις γυναίκες - μάνες - ηρωίδες μου στην ΤΕΤΡΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 

ΕΜΦΥΛΙΟΥ, τα σύμβολα εκείνης της τραγικής για την πατρίδα μας περιόδου, την 

Αριάδνη, τη Μέλπω και την Αγγέλα. 

Γυναίκες της μικρής Πατρίδας είναι ο τίτλος του νέου σας βιβλίου. Αυτομάτως οι 

συνειρμοί διαδέχονται ο ένας τον άλλον. Η γυναίκα είναι πατρίδα, η πατρίδα 

είναι γυναίκα. Με το βιβλίο σας μεταφερόμαστε στις αρχές του εικοστού αιώνα, 

στη Μακεδονία. Μιλήστε μας λίγο για την εποχή και τους ήρωές του. 

Είναι ένα καθαρό Ιστορικό Μυθιστόρημα για τον Μακεδονικό Αγώνα, που πέρα από 

την συγκινητική και συγκλονιστική, ελπίζω, μυθιστορηματική πλοκή, παρακολουθεί 

βήμα προς βήμα και γεγονός προς γεγονός όλα τα σπουδαία ιστορικά γεγονότα της 

περιόδου.  Πόσα γνωρίζουμε οι περισσότεροι για τον Μακεδονικό Αγώνα; Το όνομα 

του Παύλου Μελά σίγουρα. Ίσως και του Τέλλου Άγρα από τα Μυστικά του Βάλτου. 

Άντρες, πολεμιστές, ήρωες όλοι τους. Μα πίσω από αυτούς τους άνδρες και τους 

ήρωες, σε αυτό τον πόλεμο, όπως και σε κάθε πόλεμο, υπάρχουν εκατοντάδες 

γυναίκες που στήριξαν με ασύλληπτους κινδύνους τον αγώνα. Νοσοκόμες που 

περιέθαλπαν τους Μακεδονομάχους σε μυστικά νοσοκομεία, αγρότισσες που 

εφοδίαζαν με τρόφιμα τα Ελληνικά Σώματα,  ταχυδρόμοι που μετέφεραν κώδικες, 

ακόμη και πυρομαχικά, κρυμμένα στα μεσοφόρια τους, πράκτορες Α και Β τάξεως 

που συνέδραμαν με τις πληροφορίες τους τα Ελληνικά Προξενεία. Και, φυσικά, 

πρώτες μεταξύ αυτών, οι ηρωικές δασκάλες που ολομόναχες στα χωριά πάλευαν να 

κρατήσουν ζωντανή την πίστη, τη γλώσσα και το φρόνημα του Ελληνισμού, 

κυνηγημένες απ’ τους κομιτατζήδες, πληρώνοντας πολλές φορές αυτή τους την πίστη 
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με τη ζωή τους. Είναι οι γυναίκες που πρωταγωνιστούν στο μυθιστόρημα και 

κοσμούν τον τίτλο του. Και σε αυτές τις ηρωικές γυναίκες είναι αφιερωμένο. 

Η θυσία μπορεί να είναι ο αγώνας για ελευθερία και αγάπη την ίδια στιγμή;  Τι είναι 

αυτό που ονειρεύονται οι πρωταγωνιστές του βιβλίου Γυναίκες της μικρής Πατρίδας; 

Εκείνους του καιρούς ονειρεύονταν όλοι και όλες τους, αυτά που εμείς 

απολαμβάνουμε τώρα, χάρη στις δικές τους θυσίες. Την ελευθερία. Την αξιοπρέπεια. 

Την εθνική μας ανεξαρτησία. Και την ειρήνη ασφαλώς. 

Υπάρχουν σημεία του βιβλίου σας, στα οποία θα θέλατε ο αναγνώστης να σταθεί 

περισσότερο; Έχετε κάποιο μήνυμα που θα θέλατε να μεταφέρετε στους 

αναγνώστες μέσα από τις σελίδες του βιβλίου σας; 

Θα επιθυμούσα να σταθεί και να μην προσπεράσει τις ιστορικές σημειώσεις στο 

τέλος του βιβλίου, να μην αρκεστεί μόνο στην συγκλονιστική, όπως ελπίζω, 

μυθιστορηματική πλοκή και στην εξέλιξή της. Γιατί όνειρό μου είναι να συνταιριάζω 

πάντα την πλοκή με την Ιστορία, έτσι ώστε, κλείνοντας το μυθιστόρημα, εκτός από 

το ταξίδι και την απόλαυση, ο αναγνώστης και η αναγνώστρια να έχουν αποκομίσει 

και την ιστορική γνώση της περιόδου, στα μέτρα του εφικτού βεβαίως. 

Γράφετε κάτι αυτό το διάστημα ή σκέφτεστε να γράψετε κάτι; Αν ναι, θα θέλατε 

να μας πείτε το κεντρικό του θέμα; 

Πλην του Μακεδονικού Αγώνα; Όχι, οι ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ 

ΠΑΤΡΙΔΑΣ μόλις εκδόθηκαν και είναι πολύ νωρίς ακόμη για να σκεφτώ οτιδήποτε 

άλλο. 

Πού μπορούμε να σας συναντήσουμε διαδικτυακά αλλά και από κοντά; 

Από κοντά στις εκδηλώσεις που κάνω αυτό τον καιρό μετά από δέκα ολόκληρα 

χρόνια, αφού πιστεύω πως πρέπει να μιλάω μόνο όταν έχω κάτι να πω. Διαδικτυακά 

πολύ εύκολα, στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης: www.facebook.com/papatheodorou.thodoris. 

Σας ευχαριστώ θερμά! 

  

Συνέντευξη στη Σοφία Πολίτου-Βερβέρη 
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