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Ζωές του ανέμου, δύσκολες, επίπονες, βαριές. Ο συγγραφέας Θοδωρής 

Παπαθεοδώρου, δοκιμασμένος στο στίβο της συγγραφής, έχει αποδείξει 

πολλάκις ότι σέβεται τον αναγνώστη του. Έτσι και στις “Ζωές του ανέμου” 

καταπιάνεται με το θέμα των μαύρων ημερών της Χούντας, συνθέτοντας ένα 

βιβλίο ιδιαίτερης βαρύτητας, εστιάζοντας σε μια ιστορία που μιλάει απευθείας 

στην καρδιά του αναγνώστη μέσα από την σκληρότητα της συγκεκριμένης 

περιόδου. 
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Μέσα από τις σελίδες του ο κάθε αναγνώστης μπορεί να διδαχτεί κι έτσι 

αποτελεί ένα βιβλίο το οποίο θα πρότεινα σε κάθε αναγνώστη νεαρής ηλικίας, 

καθώς η ιστορία της Ελλάδας συγκλονίζει με στοιχεία που κατέχει με άνεση ο 

συγγραφέας και τα διαχειρίζεται με απόλυτη μαεστρία. 

Εξορία, φυλάκιση, εγκλεισμός σε ψυχιατρείο, υιοθεσίες στην Αμερική όλα 

μέρος της ζωής της Άννας που οι επιλογές της γίνονται βασισμένες στο 

συναίσθημα και αυτή η ζωή του ανέμου μέσα στα χρόνια των σκιών δίνει 

μαθήματα θάρρους και ψυχικής δύναμης. 



 

Θοδωρής Παπαθεοδώρου 

Απλοί άνθρωποι “ζουν με μόχθο και υφαίνουν με ελπίδες τα όνειρά τους”, 

όπως γράφεται χαρακτηριστικά στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. Μια ολόκληρη 

περίοδος της ιστορίας μας δοσμένη με μεγάλη φροντίδα από τον συγγραφέα, 

θα σας συγκινήσει και θα σας συγκλονίσει. Μια δυνατή ιστορία αγάπης με 

ισχυρά μαθήματα ιστορίας. 

Λίγα λόγια για το βιβλίο 

Αθήνα, 1967 

Η χρονιά των σκιών. 

Χούντα, κυνηγητά, φυλακίσεις, εξορίες. 

Σε μια λαϊκή γειτονιά κάτω από την Ακρόπολη, οι απλοί, συνηθισμένοι 

άνθρωποι ζουν με μόχθο την κάθε μέρα τους και υφαίνουν με ελπίδες τα 

όνειρά τους. Ο αφελής φοιτητής Λουκάς, η άτυχη εργάτρια Αργυρώ, ο 

ξεπεσμένος ιδιοκτήτης Κόμης, η σκοτεινή θεατρίνα Λόλα, ο γοητευτικός 

νοικάρης Αλέκος. Μέσα σε μια νύχτα, το κατακλυσμιαίο πέρασμα της Ιστορίας 

θα σαρώσει τις ζωές τους. Η επιφυλακτική Άννα, στιγματισμένη απ’ τον 

καταδικασμένο αντάρτη πατέρα της, θα ζήσει τον φλογερό έρωτα που πάντα 

ονειρευόταν μα είχε πάψει να καρτερά, θα βιώσει απόλυτα την πίστη και τη 

θυσία και θα παλέψει με νύχια και δόντια για να κρατήσει το παιδί που 

βλασταίνει μέσα της. 

Οι «Ζωές του Ανέμου» είναι η γλυκόπικρη αναπαράσταση μιας ολόκληρης 



εποχής και το πορτρέτο μιας κυνηγημένης γενιάς. Μα πάνω απ’ όλα είναι ένα 

συγκινητικό μυθιστόρημα για τη μνήμη και την αγάπη. 

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα 

Ο Θοδωρής Παπαθεοδώρου γεννήθηκε στα Δίκαια του Έβρου περί τα μέσα 

του 1965 και κατοικεί στην Αθήνα. Σπούδασε Κοινωνιολογία των Φίλων στα 

κυλικεία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και στον ελεύθερο χρόνο του 

τελείωσε το Παιδαγωγικό του εν λόγω ιδρύματος. Έκτοτε υπηρέτησε με ζήλο 

τη στοιχειώδη εκπαίδευση, αλλά όχι και λογική. Επί σειρά ετών εργάστηκε σε 

αθηναϊκές εφημερίδες προκαλώντας ενθουσιασμό στους αρχισυντάκτες. 

Συμπλήρωνε με σατιρικά σχόλια τα κενά της ύλης που ανέκυπταν 

καθημερινώς. Από το 2002, και για λόγους σεμνότητος, διέκοψε την καριέρα 

του στον Τύπο και αφιερώθηκε στην ουσία. Το μυθιστόρημά του «Οι εφτά 

ουρανοί της ευτυχίας» τιμήθηκε με το Βραβείο Σύγχρονου Ελληνικού 

Μυθιστορήματος, ενώ το μυθιστόρημά του με τίτλο «Το αστρολούλουδο του 

Βοσπόρου», τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερου Έργου Μνήμης 2003-2004 

στα πλαίσια του 20ού Πανελλήνιου Συμποσίου Ποίησης και Πεζογραφίας. 

Επίσης, το μυθιστόρημά του «Οι κόρες της λησμονιάς» ήταν υποψήφιο για το 

Βραβείο Αναγνωστών – ΕΚΕΒΙ 2010. 
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