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Η εργασία του ρεπόρτερ έχει κάτι, μερικές φορές 

απογοητευτικά, εφήμερο: συνδέεσαι με ένα θέμα, μια ιστορία, 

και κυρίως με τους ανθρώπους της, και την επομένη πηγαίνεις 

σε κάτι άλλο. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, αυτός ο 

ακούραστος ρεπόρτερ της «Κ» προσπάθησε κάποια στιγμή 

να συνεχίσει: να παρακολουθήσει οκτώ ανθρώπους που 

στιγματίστηκαν από την πανδημία μετά το πέρας του 

ρεπορτάζ που έκανε για την εφημερίδα. Τις ιστορίες τους, 

καταγεγραμμένες σε ένα βάθος που ο ημερήσιος και ο 

κυριακάτικος Τύπος δεν αντέχουν, ο Γιάννης αφηγήθηκε σε 

ένα θαυμάσιο βιβλίο καθαρής ερευνητικής – αφηγηματικής 

δημοσιογραφίας, τους «Κυματοθραύστες» που κυκλοφόρησε 

από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος (απλή συνωνυμία μεταξύ 

συγγραφέα και εκδότη). 

Ενα άλλοτε συγκινητικό άλλοτε αποκαλυπτικό ψηφιδωτό οκτώ 

ζωών, με τις ιδιωτικές τους ιστορίες, οι οποίες όμως 

διαπλέκονται συνεχώς με το συλλογικό και ειδικότερα με την 

τραχιά, συχνά τραυματική, εμπειρία του εγκλεισμού, της 

απομόνωσης, της απώλειας της εργασίας. 

Εργαζόμενος στην «Κ» ο Γιάννης είχε από τον Μάρτιο του 

2020 ασχοληθεί σχεδόν μονοθεματικά με την πανδημία και, 

όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, ποτέ άλλοτε δεν είχε αφιερώσει 

τόσο πολύ χρόνο σε τόσο πυκνό διάστημα σε μία 

θεματολογία. Εχοντας ως βάση του τα ρεπορτάζ της 

εφημερίδας, εμπλούτισε δεξιοτεχνικά εκείνο το υλικό 

αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι πολύ συχνά ένα απλό 
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ρεπορτάζ μπορεί να εγκιβωτίζει μια πολύ πιο εκτενή και 

πολύπλευρη ιστορία. 

Οπως έχει εύστοχα δηλώσει ο ίδιος ο συγγραφέας και 

δημοσιογράφος, αυτές οι «ολοκληρωμένες πλέον μαρτυρίες 

αντανακλούν μια πρωτόγνωρα δύσκολη περίοδο από την 

οποία ακόμη δεν έχουμε πλήρως εξέλθει και θεώρησα ότι 

έπρεπε να σταθούν η μία δίπλα στην άλλη σε ένα βιβλίο, ως 

μια απόπειρα ιστορικής καταγραφής όσων βιώσαμε. Ως οι 

φωνές της πανδημίας που δεν πρέπει να σιγήσουν. Ενα 

βιβλίο ταξιδεύει διαφορετικά μέσα στον χρόνο» 

Οι «Κυματοθραύστες» παρουσιάζονται σήμερα στις 19.30 στο 

cafe του βιβλιοπωλείου IANOS (Σταδίου 24). Για το βιβλίο θα 

μιλήσουν η Γαρυφαλλιά Πουλάκου, παθολόγος – 

λοιμωξιολόγος, επίκουρος καθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ, ο 

Τάσος Τέλλογλου, δημοσιογράφος, και ο συγγραφέας. 

 


