
 

 

 

Βαγγέλης Σιαφάκας 

Εξοδόχαρτο / Το Μοναστηράκι 

συνοδευτικά κείμενα:  Μάνος Ματσαγγάνης / Βάλια Καϊμάκη 

σελίδες: 400 | τιμή: 17,70 ευρώ | isbn: 978-960-435-827-4 

 

 



 

Το Βιβλίο 

Οι μικρές ιστορίες που συγκέντρωσε ο Βαγγέλης Σιαφάκας στο Εξοδόχαρτο, 

γραμμένες με κέφι και συνδυάζοντας το πραγματικό με το φανταστικό, 

μπορούν να διαβαστούν και σαν απολογισμός ζωής. Ο κύκλος ανοίγει με τον 

συγγραφέα μικρό μαθητή στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία, 

περιλαμβάνει περιστατικά της εφηβείας, ανθολογεί επεισόδια από τις σπουδές 

και την πολιτική δράση στην Ιταλία, από τη δημοσιογραφική και την 

οικογενειακή ζωή, όχι σε χρονολογική σειρά, αλλά ενταγμένα σε θεματικές 

ενότητες. Κυρίαρχη θέση έχει βέβαια η επικαιρότητα, με τις πρωτοφανείς 

συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού.  

Το χιούμορ που διατρέχει τις ιστορίες του είναι αναμφισβήτητο, όπως κι 

ένας γλυκόπικρος σαρκασμός: θεωρεί ότι η Ιστορία έχει μετατραπεί σε φάρσα 

και στρέφει συχνά το βλέμμα στο παρελθόν, τότε που τη λαμπερή νεότητα 

καταύγαζε ο αστερισμός των ιδεών.  

 

 

***  

 

 

Στο Μοναστηράκι, με κυρίαρχο έναν αδυσώπητο ρεαλισμό, κυλάει ένα ποτάμι 

ταπεινών πραγμάτων, χειρονομιών, στάσεων, ματαιώσεων και πικρίας. Η ματιά 

του συγγραφέα στέκεται στα ευτελή και καθημερινά που καταβάλλουν τους 

ήρωές του χωρίς καταγγελτική και διδακτική διάθεση, μιλώντας μια γλώσσα 

ζωντανή και ανεπιτήδευτη.  

Όμως η ζωή, με τις κακοτοπιές και τις ανατάσεις της, ολοκλήρωσε τον 

κύκλο της. Ο χρόνος έχει πάντα το πάνω χέρι. Και ο Βαγγέλης Σιαφάκας είναι 

αλλού.  

 



 

 

 

Ο Συγγραφέας 

Ο Βαγγέλης Σιαφάκας γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1952 και πέθανε στην 

Αθήνα το 2021. Έμαθε γράμματα στη Ζωσιμαία Σχολή. Σπούδασε 

Αρχιτεκτονική στη Φλωρεντία, αλλά επέλεξε τη δημοσιογραφία.  

Ξεκίνησε από την Αυγή, όπου θήτευσε κοντά στον Σοφιανό 

Χρυσοστομίδη. Διετέλεσε επί σειρά ετών διευθυντικό στέλεχος σε 

ραδιοφωνικούς σταθμούς (ΑΘΗΝΑ 9.84, FLASH 96.1) και τηλεοπτικά 

δίκτυα (MEGA, ANT1), για να επιστρέψει στην έντυπη δημοσιογραφία ως 

αρχισυντάκτης και μετέπειτα διευθυντής σύνταξης της Κυριακάτικης 

Ελευθεροτυπίας (1999-2011). Υπήρξε τακτικός αρθρογράφος σε πολλές 

εφημερίδες και περιοδικά. Το 2013 ανέλαβε τα καθήκοντα του ειδικού 

συμβούλου στο ΑΠΕ.  

Ήταν στέλεχος του «Ρήγα Φεραίου» από τα χρόνια της Δικτατορίας, και 

μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της οργάνωσης έως το 1977, όταν και 

εγκατέλειψε την ενεργό πολιτική δράση, όχι όμως και τις απόψεις του για την 

ανανεωτική ευρωπαϊκή Αριστερά.  

Από τις εκδόσεις Πόλις κυκλοφορεί επίσης το βιβλίο του Με μια χιλιάρα 

Καβασάκι.  

 

 


