
 
Πολιτισμός 

Θοδωρής 
Παπαθεοδώρου: 
Είμαστε δυστυχώς, 
ιστορικά αναλφάβητοι 
Από την Μαίρη Γκαζιάνη 

Ο ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ γεννήθηκε στα Δίκαια του Έβρου και 
κατοικεί στην Αθήνα. Έχει δημοσιεύσει δεκαπέντε μυθιστορήματα ενηλίκων, 
τέσσερα μυθιστορήματα για παιδιά και δυο βιβλία για παιδιά προσχολικής 
ηλικίας, ενώ έχει συμμετάσχει σε τρεις συλλογές διηγημάτων. Ασχολείται 
επίσης με τη συγγραφή σεναρίων και θεατρικών έργων. Το μυθιστόρημά του 
«Το αστρολούλουδο του Βοσπόρου» τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερου 
Έργου Μνήμης 2003-2004 στο πλαίσιο του 20ου Πανελλήνιου Συμποσίου 
Ποίησης και Πεζογραφίας. Επίσης, το μυθιστόρημα «Οι κόρες της λησμονιάς» 
ήταν υποψήφιο για το Βραβείο Αναγνωστών-ΕΚΕΒΙ 2010, ενώ το «Οι καιροί 
της μνήμης» υποψήφιο για το ίδιο βραβείο το 2012, όπου και κατέλαβε τη 
δεύτερη θέση στις ψήφους των αναγνωστών και των Λεσχών Ανάγνωσης. 
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ΕΡ. Κύριε Παπαθεοδώρου γεννηθήκατε στα Δίκαια του Έβρου αλλά 
κατοικείτε στην Αθήνα. Τι συμβολίζει για εσάς ο τόπος γέννησής σας; 

ΑΠ. Ό,τι συμβολίζει για τους περισσότερους. Τις ρίζες, τα βιώματα και τις 
μνήμες τις παιδικής ηλικίας, όλα αυτά που αποτελούν τη μικρή πατρίδα του 
καθενός. 

  

ΕΡ. Στο βιογραφικό σας αναφέρεται ότι σπουδάσατε Κοινωνιολογία των 
Φίλων στα κυλικεία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και στον ελεύθερο 
χρόνο σας τελειώσατε το Παιδαγωγικό του εν λόγω ιδρύματος. Πως 
θυμάστε τα φοιτητικά σας χρόνια; 

ΑΠ. Με νοσταλγία. Κυριολεκτικά. 

  

ΕΡ. Επίσης στο βιογραφικό σας αναφέρεται ότι υπηρετήσατε με ζήλο τη 
στοιχειώδη εκπαίδευση, αλλά όχι και λογική. Θέλετε να μας το 
αναλύσετε; 
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ΑΠ. Η στοιχειώδης εκπαίδευση, αυτή που κατόπιν ονομάστηκε δημοτική και 
αργότερα πρωτοβάθμια, είχε συγκεκριμένα πλαίσια διδασκαλίας, 
περιορισμένα και «στοιχειώδη», τόσο ως προς την ύλη όσο και ως προς τον 
τρόπο. Ασφυκτικά θα έλεγα, εφόσον δεν μπορείς να παρεκκλίνεις από τις 
εκάστοτε πολιτικές του υπουργού και τις ιδεολογικές του αγκυλώσεις. Σήμερα 
παρατηρούμε μια μεταπήδηση στο άλλο άκρο, από την αυστηρότητα και την 
τυπικότητα, στη χαλαρότητα και στην ελάχιστη προσπάθεια. Αυτές τις 
εκατέρωθεν λογικές που αλλάζουν με τις κυβερνήσεις, λογικές του 
επιτρεπτού, του βασικού και του «στοιχειώδους» ως προς τη γνώση και την 
άμιλλα, ποτέ δεν τις ασπάστηκα, προσπάθησα να τις αποφύγω όσο 
μπορούσα. Ευθαρσώς δηλώνω σφοδρός πολέμιος του ρητού που ακούμε 
εσχάτως, και μάλιστα από τα πλέον επίσημα χείλη, πως «η αριστεία είναι 
κατάρα». 

 

ΕΡ. Έχετε εργαστεί και σε αθηναϊκές εφημερίδες προκαλώντας 
ενθουσιασμό στους αρχισυντάκτες. Με τι είδους άρθρα ασχοληθήκατε; 

ΑΠ. Χρονογραφήματα και επιφυλλίδες φυσικά. Δεν είμαι δημοσιογράφος ούτε 
και φιλοδοξώ να γίνω. Έκαστος εφ’ ω ετάχθη. 

  

ΕΡ. Η συγγραφή πότε και πως προέκυψε στη ζωή σας; 

ΑΠ. Οι εμμονικές αναγνώσεις μου παιδιόθεν έπαιξαν φαντάζομαι τον 
σπουδαιότερο ρόλο, αφού για να γίνει κανείς συγγραφέας, ένα είναι το 
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προαπαιτούμενο, να υπήρξε συστηματικός αναγνώστης για επαρκές 
διάστημα, όχι συγκυριακά. Ως αφορμή, εάν ρωτάτε αυτό, υπήρξε προ 
δεκαπενταετίας ένας διαγωνισμός διηγήματος μεγάλου εκδοτικού οίκου στον 
οποίο κέρδισα το πρώτο βραβείο και τότε άναψε το φιτίλι και είπα: «γιατί όχι;» 
Τόσο απλά. 

  

ΕΡ. Η ιδιαίτερη πατρίδα σας αποτελεί για εσάς πηγή έμπνευσης; 

ΑΠ. Με τη στενή έννοια του όρου όχι. Με βάση τις καταβολές, τις αντιλήψεις 
και τις μνήμες οπωσδήποτε, ειδικά στο τελευταίο μου Ιστορικό Μυθιστόρημα, 
στις «Γυναίκες της μικρής πατρίδας» που αφορά στον Μακεδονικό Αγώνα, 
ένα αγώνα του λαού μας για τον οποίο όλοι οι Βορειοελλαδίτες είμαστε 
ευαισθητοποιημένοι. Και περήφανοι. 

 

ΕΡ. Βιβλία σας έχουν ξεχωρίσει κι έχετε βραβευτεί. Τι είδους 
συναισθήματα σας κατακλύζουν κάθε φορά που βραβεύεστε;  

ΑΠ. Τα ίδια ακριβώς με αυτά που με κατακλύζουν όταν ακούω θετικές 
γνώμες, συγκινητικές αναφορές και καρδιακές ευχές από κάθε αναγνώστη και 
αναγνώστριά μου. Για εμένα δεν υπάρχει πιο μεγάλος έπαινος από τη γνώμη 
των απλών ανθρώπων που αγαπούν τη λογοτεχνία κι ας μην έχουν 
περγαμηνές κι ας μην κατέχουν οφίτσια. 

  

ΕΡ. Γράφετε μυθιστορήματα για ενήλικες και για παιδιά, διηγήματα, 
σενάρια και θεατρικά έργα. Ποια χρονική στιγμή επιλέγετε το κάθε είδος; 

ΑΠ. Θα έλεγα πως εκείνο με επιλέγει, πλην των σεναρίων τα οποία απαιτούν 
πρότερη συνεννόηση, συζήτηση μεγάλης διάρκειας και ατελείωτες 
συναντήσεις με πολλούς εμπλεκόμενους. Όσον αφορά εμένα, διαλέγω το 
κάθε συγγραφικό είδος και ύφος, με βάση την ψυχική μου διάθεση. Ή και 
ανάγκη. 
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ΕΡ. Τι προσπαθείτε να περάσετε στους αναγνώστες σας μέσα από τα 
βιβλία σας; 

ΑΠ. Τίποτα. Δεν είμαι ούτε πολιτικός ούτε ιεροκήρυκας ούτε ινστρούχτορας. 
Ευτυχώς. Γράφω τα μυθιστορήματά μου με υπευθυνότητα, σεβασμό και 
ευαισθησία και αφήνω στον αναγνώστη και την αναγνώστρια να εισπράξουν, 
να αξιολογήσουν και να κρίνουν. 

 

ΕΡ. Πρόσφατα, κυκλοφόρησε το βιβλίο σας «Γυναίκες της μικρής 
Πατρίδας». Ποια είναι η μικρή Πατρίδα και σε ποιες γυναίκες 
αναφέρεστε; 

ΑΠ. Η Βόρεια Ελλάδα που εκείνη ακόμη την περίοδο, ογδόντα χρόνια 
περίπου μετά την Εθνεγερσία του 1821 παρέμενε ακόμη σκλαβωμένη. Για τον 
ίδιο επίσης λόγο η Κρήτη, αλλά και η Ήπειρος. Αναφέρομαι δε σε όλες εκείνες 
τις ηρωικές γυναίκες που σήκωσαν το βάρος του ιδιότυπου και σκοτεινού 
αυτού πολέμου, όπως εξάλλου κάνουν οι γυναίκες της πατρίδας μας σε κάθε 
αγώνα και πόλεμο του λαού μας. Απλές αγρότισσες, κυρίες των πόλεων, 
ταχυδρόμοι, νοσοκόμοι, πράκτορες (ναι πράκτορες!), μα κυρίως οι ατρόμητες 
δασκάλες που διασκορπίσθηκαν σε κάθε χωριό της Μακεδονίας και της 
Θράκης για να στηρίξουν τον δοκιμαζόμενο Ελληνισμό και να αποσοβήσουν 
τον βίαιο εκσλαβισμό της Μακεδονίας. 

  

ΕΡ. Ποια ήταν η έμπνευση που σας παρακίνησε να γράψετε για τον 
Μακεδονικό αγώνα; 

ΑΠ. Η άγνοια. Είμαστε δυστυχώς, ιστορικά αναλφάβητοι. Πόσοι γνωρίζουμε 
επί παραδείγματι για τον Εμφύλιο, τον πόλεμο που αιματοκύλισε την πατρίδα 
μας μετά την Κατοχή και ταλάνισε την κοινωνία μας για δεκαετίες; Ακόμη 
περισσότερο, πόσοι πραγματικά γνωρίζουμε τι συνέβη σε εκείνο τον σκοτεινό 
και δύσκολο πόλεμο που ονομάζουμε Μακεδονικό Αγώνα; Πόσοι ξέρουμε τι 
βαρύ τίμημα πλήρωσαν οι Μακεδόνες και οι Θράκες για να αποτινάξουν τον 
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τουρκικό ζυγό και να μην εκσλαβιστούν και εκβουλγαριστούν με τη βία; Αυτή η 
συλλογική, ιστορική άγνοια για τη συγκεκριμένη περίοδο με ώθησε να 
ασχοληθώ με το θέμα του Μακεδονικού Αγώνα. Και η ακριτική, βόρεια 
καταγωγή μου βεβαίως. Ήταν ένα χρέος μου. 

  

ΕΡ. Είναι πολλά τα ιστορικά στοιχεία που αναφέρετε παράλληλα με τις 
ζωές των δυο ηρωίδων σας, της Αρετής και της Φωτεινής. Που τελειώνει 
η αλήθεια και που αρχίζει η μυθοπλασία; 

ΑΠ. Προσπαθώ εναγωνίως, και με πλήρη σεβασμό στα ιστορικά γεγονότα και 
τα πρόσωπα, να συνταιριάξω Ιστορία και λογοτεχνία, να πηγαίνουν χέρι χέρι 
χωρίς η μία να επισκιάζει την άλλη, χωρίς να την εξοβελίζει. Συγχρόνως με 
την αναγνωστική απόλαυση της συνταρακτικής, όπως ελπίζω, 
μυθιστορηματικής πλοκής, έρχεται και η ιστορική γνώση. Ξέρετε, είμαι από 
αυτούς που πιστεύουν βαθύτατα πως ένα μυθιστόρημα δεν είναι καλό να 
προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για ψυχαγωγία όταν τα σίριαλ της 
τηλεόρασης παύουν το καλοκαίρι ή για να κρατά απλώς τεντωμένη την 
πετσέτα στην παραλία. Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τα δικά μου βιβλία, 
ό,τι περιέχεται στις σημειώσεις είναι απολύτως διασταυρωμένο και 
τεκμηριωμένο, το αυτό συμβαίνει, όσο είναι εφικτό, και στην εξέλιξη της 
πλοκής. 

  

ΕΡ. Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές ανάμεσα στις δυο 
ηρωίδες σας; 

ΑΠ. Ας αφήσουμε να το ανακαλύψουν οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες. 
Πάντως, και οι δύο, είναι στηριγμένες σε προσωπικότητες και χαρακτήρες 
πραγματικούς. 

 

ΕΡ. Περιγράφετε λεπτομερή στοιχεία για ονόματα περιοχών, χωριών, 
ανθρώπων κλπ. Πόση έρευνα χρειάστηκε να κάνετε; 

ΑΠ. Η έρευνα η οποία προηγείται της συγγραφής ενός  Ιστορικού 
Μυθιστορήματος, τουλάχιστον όπως το εννοώ εγώ, είναι το δυσκολότερο 
κομμάτι όλης της προσπάθειας. Διότι ως έρευνα, δεν εννοώ μόνο αυτή τη 
γελοιότητα με το αφερέγγυο Google, ούτε μόνο τις μελέτες σε αραχνιασμένες 
βιβλιοθήκες. Εννοώ επιτόπια έρευνα, με παρατηρήσεις, με συζητήσεις, με 
μαρτυρίες, με γνώση του περιβάλλοντος χώρου και της περιρρέουσας 
ατμόσφαιρας για να υπάρχει κατά το δυνατόν μια πιστότερη αποτίμηση και 
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περιγραφή του χώρου και των γεγονότων. Έτσι η περπατησιά μου έφτασε απ’ 
άκρη σ’ άκρη στα χώματά της μικρής βόρειας πατρίδας μας για να αξιωθώ να 
γράψω τούτο το μυθιστόρημα του Μακεδονικού Αγώνα, τις «Γυναίκες της 
Μικρής Πατρίδας. 

  

ΕΡ. Θα ακολουθήσει δεύτερο μέρος του βιβλίου με τίτλο «Τα λιανοκέρια 
της μικρής πατρίδας». Δεδομένου ότι ολοκληρώνοντας το πρώτο βιβλίο 
παρέμεινα με τη γεύση της αδημονίας για τη συνέχεια, μπορείτε να μας 
πείτε τι θα περιλαμβάνει το δεύτερο μέρος; 

ΑΠ. Πολύ καλή η ερώτηση, φοβάμαι όμως πως θα με κάνετε αγενή διότι θα 
αρνηθώ να σας απαντήσω. Παρά τούτο, ευχαριστώ πολύ για την αδημονία, 
αλλά και για την συνέντευξη αγαπητή κ. Γκαζιάνη. 

  

*Το βιβλίο «Γυναίκες της μικρής πατρίδας» του Θοδωρή 
Παπαθεοδώρου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. 

 

Μαίρη Γκαζιάνη 

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα.  Μεγάλωσε στην Αθήνα όπου ζει μέχρι σήμερα και 
εργάσθηκε ως τραπεζοϋπάλληλος. Στο παρελθόν ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με 
την φωτογραφία ενώ τώρα ζωγραφίζει και παράλληλα γράφει. Έχει 
πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές. 

Τον Μάιο του 2012 κυκλοφόρησε την πρώτη ποιητική της συλλογή με τίτλο 
«Σου γράφω…», τον Σεπτέμβρη 2013 κυκλοφόρησε το πρώτο της 
μυθιστόρημα με τίτλο ΕΝΑ ΦΕΓΓΑΡΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ και τον Ιούνιο του 2014 
κυκλοφόρησε το βιβλίο της ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ  από τις εκδόσεις 
΄Οστρια. Επίσης, το παραμύθι της «Το ψαράκι του βυθού» συμπεριλαμβάνεται 
στο βιβλίο «Παραμύθια και Μαμάδες» εκδόσεις Βερέττα 2015.  Τον Ιούνιο 
2017 κυκλοφόρησε το μυθιστόρημά της ΑΛΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ από την Εμπειρία 
Εκδοτική. 
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Την περίοδο 2011-2012 υπήρξε ραδιοφωνική παραγωγός στο magicradiolive. 
Από τον Νοέμβρη 2014 συνεργάζεται με το now24.gr και έχει 
πραγματοποιήσει πάνω από τριακόσιες συνεντεύξεις. Το 2016 συμμετείχε 
στην τηλεοπτική εκπομπή ΚΑΛΩΣ ΤΟΥΣ πραγματοποιώντας συνεντεύξεις σε 
ανθρώπους των τεχνών. Το διάστημα Ιούλιος 2017 έως Μάρτιος 2018 υπήρξε 
Διευθύντρια Σύνταξης του on line Πολιτιστικού Περιοδικού Books and Style. 

Μεγάλη της αγάπη είναι το θέατρο με το οποίο ασχολείται ερασιτεχνικά.  

 


