
Book Review: Ζωές του φθινοπώρου 

 

 

 

 

 

 

 

Ενθουσιάστηκα! Στον Θοδωρή Παπαθεοδώρου έχω μεγάλη αδυναμία.Τον 

θεωρώ έναν από τους πιο αξιόλογους εκπροσώπους της σύγχρονης 

λογοτεχνίας με μια γλαφυρή πένα και με ιστορίες που έχουν πάντα πολλά 

να πουν.Τ ο καινούριο του βιβλίο που καταγράφει τη ζωή των κατοίκων 

μιας αθηναϊκής γειτονιάς του '60 με άφησε απόλυτα ικανοποιημένη και 

επειδή το αφήνει και σε πολύ κρίσιμο σημείο αγωνιώ ήδη για τη συνέχεια 

που θα κυκλοφορήσει μέσα στο χρόνο. 

Γενικότερα έχω μια παραξενιά-αν θα μπορούσα να το πω έτσι.Μου αρέσουν 

τα βιβλία στα οποία υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί ήρωες.Αυτο μου 

δίνει να καταλάβω ότι ο συγγραφέας έχει προσπαθήσει να δημιουργήσει 

πολλούς και διαφορετικούς χαρακτήρες μέσα σε μια ιστορία και να 

τους  εντάξει σε καταστάσεις που να κλιθούν να αντιμετωπίσουν ο καθένας 

με το δικό του τρόπο. Αυτό από μεριά του δείχνει έναν άνθρωπο με μεγάλη 

μαεστρία στη ψυχογράφηση των ρόλων που παράλληλα μπορεί να 

μεταπηδά από τον έναν ήρωα στον άλλο μπαίνοντας κάθε φορά, σε κάθε 

παράγραφο και σελίδα, σε διαφορετικό ρόλο. Όποτε συναντώ κάτι τέτοιο σε 

βιβλία είμαι σίγουρη ότι θα διαβάσω κάτι πολύ καλό-τις περισσότερες 

τουλάχιστον φορές. Η περίπτωση του παρόντος βιβλίου δεν αποτέλεσε 

εξαίρεση. 

Ο συγγραφέας στη παρούσα φάση επιλέγει να μας πάει ένα ταξίδι στη παλιά 

Αθήνα, όχι πολλά χρόνια πίσω και να μας κάνει θεατές σε μια πολύ 

ιδιαίτερη ιστορία με ετερόκλητους και αταίριαστους πρωταγωνιστές που 

καλούνται να μας πείσουν για τη ζωή τους, τις αποφάσεις που παίρνουν για 

το μέλλον τους αλλά και να προσπαθήσουν να μας γίνουν όσο γίνεται πιο 

συμπαθείς. Το αν θα τα καταφέρουν εξαρτάται από το πώς θα το δει ο 

καθένας που θα διαβάσει αυτό το βιβλίο. 

Όπως ανέφερα το βιβλίο τελειώνει αφήνοντας αρκετά αναπάντητα 

ερωτήματα τα οποία απαντώνται στη συνέχεια,το θέμα είναι όμως ποιος 
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περιμένει ως  τότε;Επειδή παρ'όλα αυτά είμαι σίγουρη ότι το φινάλε θα 

αποζημιώσει, απλά... stay calm and keep walking. 

 

Καλή ανάγνωση, 

Μαρία Ανδρικοπούλου 

 


