
 

 

-Δ ΕΛ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ- 

 

 

Ζωρζ Μουστακί 
 
 

ΟΔΟΣ ΝΤΕ ΜΠΟΥΣΕ 

 
 
 
 
Μετάφραση: Λία Βουτσοπούλου 
 
 
 
 

 
 
ISBN: 960-221-225-Χ, σελ. 238, 
σχ. 17Χ12, α΄ έκδοση 2002, 
τιμή 10,00€ (χωρίς ΦΠΑ) 

Είναι η ιστορία ενός νέου άντρα, που βρίσκει δουλειά ως πιανίστας σε μια μπουάτ των παλιών 

Βρυξελλών στη δεκαετία του ’50, “τον καιρό που οι Βρυξέλλες τραγουδούσαν”. Αγαπάει τη ζωή 

κι αυτή τον ανταμείβει απλόχερα. Ο κόσμος τον βρίσκει συμπαθή, οι γυναίκες θέλουν να τον 

προστατεύσουν και να τον περιποιηθούν, κι όλα του πάνε καλά, μέχρι τη μέρα που μια σειρά 

από παράξενα συμβάντα -ένας ύποπτος θάνατος, μια εξαφάνιση, ένας εμπρησμός- κάνουν την 

αστυνομία να τον υποψιαστεί. Ποιος αλήθεια έχει βαλθεί να τον εκθέσει; Και πώς θα γλυτώσει 

απ’ αυτή την αόριστη και εναγώνια απειλή; 

Ο νεαρός πιανίστας, όπως θα καταλάβει γρήγορα ο αναγνώστης, είναι ο ίδιος ο Ζωρζ Μουστακί, 
και το μυθιστόρημα δεν κρύβει τον αυτοβιογραφικό του χαρακτήρα. Να τι λέει γι’ αυτό ο 
συγγραφέας:  
 
Οι Βρυξέλλες της δεκαετίας του ΄50, όπου, νέος τότε μουσικός, ανακάλυψα μέσα σε δύο μήνες τον 
κόσμο της νύχτας, του περιθωρίου, των ναρκωτικών, της πορνείας και της τζαζ, μου πρόσφεραν το 
σκηνικό και τα πρόσωπα αυτού του «αυτοβιογραφικού μυθιστορήματος» που πήρε τη μορφή του 
«αστυνομικού» … Τούτο το μυθιστόρημα μου έδωσε επίσης την ευκαιρία να θυμηθώ τους έρωτες 
και τις φιλίες της εποχής εκείνης που σημάδεψαν βαθιά τη συναισθηματική και τη μουσική ζωή μου. 
 

 

Ο Georges Moustaki γεννήθηκε το 1934 στην Αλεξάνδρεια από Έλληνες γονείς. Το 1951 πήγε στο 

Παρίσι και άρχισε να δουλεύει ως δημοσιογράφος, μπάρμαν και μουσικός. Το 1957 γνωρίστηκε 

και συνεργάστηκε με την Εντίθ Πιαφ. Από τότε τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει πολλοί άλλοι 



 

καλλιτέχνες, όπως ο Σερζ Ρεζιανί, η Ζυλέτ Γκρεκό, η Μπαρμπαρά, η Δαλιδά, ο Υβ Μοντάν. Το 1969 

καθιερώνεται ο ίδιος ως ερμηνευτής, με την επιτυχία του Μετοίκου. Γράφει επίσης μουσική για 

τον κινηματογράφο, ασχολείται με τη ζωγραφική και τη λογοτεχνία και ταξιδεύει, συχνά με τη 

μοτοσυκλέτα του, σ’ όλον τον κόσμο. Έργα του είναι: En ballades, τόμ. 1 (1998), En ballades, τόμ. 

2 (1998), Special guitalien tablatures (2000), Fils du brouillard (2000), Petite rue des Bouchers (2001), 

Un chat d’Alexandrie (2002), Sept contes du pays d’en face (2006), La sagesse du faiseur de chanson 

(2011), Petit abécédaire amoureux de la chanson (2012), Éphémère éternité (2013). 


