
Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 

Ο Γιάννης Παπαθεοδώρου γεννήθηκε στην Πάτρα το 1970. Το 1994 ανέλαβε την 

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής µε θέµα «Οι φωνές των 'Αλλων: η ετερολογία ως 

ιδεολογική χειρονοµία της αφήγησης στις Ακυβέρνητες Πολιτείες του Στρατή Τσίρκα». Στη 

διάρκεια των ετών 1994-2001, συµµετείχε σε σεµινάρια θεωρίας και κριτικής της 

λογοτεχνίας, καθώς και σε σεµινάρια ιστορίας, στο πλαίσιο των οποίων παρουσίασε εργασίες 

που αφορούσαν τη µελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας καθώς και την ευρύτερη διανοητική 

και πολιτισµική ιστορία του Νέου Ελληνισµού. Το 2001 υποστήριξε τη διδακτορική του 

διατριβή, η οποία κρίθηκε και βαθµολογήθηκε µε «άριστα». Η µεταδιδακτορική του έρευνα, 

µε υποτροφία του ΙΚΥ, αφορούσε την καβαφική κριτική.  

Έχει συνεργαστεί σε ερευνητικά προγράµµατα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών 

(ΕΙΕ), του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου 

(ΕΚΕΒΙ), του Πανεπιστηµίου της Κρήτης, του Ελληνικού  Λογοτεχνικού και Ιστορικού 

Αρχείου (ΕΛΙΑ) καθώς και των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ). Έχει 

συµµετάσχει επίσης στο ερευνητικό πρόγραµµα για ΜΜΕ της Νοτιανατολικής Ευρώπης 

(Quality Press in Southeast Europe). Ο τόµος µε τα περιεχόµενα της έρευνας εκδόθηκε από 

το Southeast European Media Centre, και είναι ο δεύτερος τόµος της σειράς The Media in 

Southeast Europe.  

Η επιστηµονική του αρθρογραφία, εκτός από το έργο του Στρατή Τσίρκα, αφορά το 

έργο νεοελλήνων λογοτεχνών του 19ου και του 20ού αιώνα (Σούτσος, Καλλιγάς, Βικέλας, 

Βαλαωρίτης, Ροΐδης, Καβάφης, Σεφέρης, Θεοτοκάς, Κοτζιάς, Μπακόλας, Καραγάτσης) 

καθώς και ζητήµατα της νεοελληνικής κριτικής. Τα επιστηµονικά του άρθρα (σύνολο : 20) 

έχουν δηµοσιευτεί στα περιοδικά Νέα Εστία, Μνήµων, Αρχειοτάξιο, Ο Πολίτης, Εντευκτήριο, 

Ποίηση, Πόρφυρας καθώς και σε συλλογικούς τόµους και επιστηµονικές επετηρίδες. Υπό 

έκδοση βρίσκονται οι δύο µονογραφίες του γύρω από τη σχέση λογοτεχνίας και ιδεολογίας 

στα χρόνια του ελληνικού ροµαντισµού. Η µία αφορά την πεζογραφία (Εθνική Οδός. Το 

πολιτικό ασυνείδητο της αφηγηµατικής µυθοπλασίας (1830-1880), εκδόσεις Εστία, Αθήνα, 

2009) και η άλλη αφορά την ποίηση (Ποιητής και το Έθνος. Ζητήµατα αισθητικής και 

ιδεολογίας στο έργο του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, εκδόσεις Βιβλιόραµα, Αθήνα, 2009).  

Είναι µέλος των ΑΣΚΙ, της ΕΜΝΕ Μνήµων, και του περιοδικού Historein. Έχει 

διδάξει νεοελληνική λογοτεχνία στο Τµήµα ΙΑΚΑ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (2001-

2006), και από το 2007 είναι επίκουρος καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τµήµα 

Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Άρθρα του και επιφυλλίδες έχουν δηµοσιευτεί 

στις εφηµερίδες Ελευθεροτυπία, Τα Νέα, Αυγή, Καθηµερινή, Βήµα.  
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