
Δ εν ξέρω αν, όπως ισχυρίζεται ο Δηµή-
τρης Κωστόπουλος για τον ήρωά του, 

τα Παγκόσµια Κύπελλα σηµαδεύουν τον 
χρόνο µας όπως οι Ολυµπιάδες καθόριζαν 
τον χρόνο των αρχαίων, αλλά το διήγηµά 
του, το εντυπωσιακό αλά Ρόυ Ρέης εξώφυλ-
λό µας και το κόµικ 11 vs 0 συµπληρώνουν 
ένα µικρό αφιέρωµα στο µεγάλο διεθνές 
γεγονός του καλοκαιριού, το Μουντιάλ, 
που είναι σίγουρο ότι θα απασχολήσει –
και ελπίζουµε να ενθουσιάσει– πολλούς 
από µας.
Κατά τ’ άλλα, στα αµιγώς κόµικ νέα της 
περιόδου κυριαρχεί ο απόηχος των δυο 
µεγάλων εκδηλώσεων στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη, δηλαδή του ComicDom και 
του ComicCon αντίστοιχα, τα οποία παρα-
κολουθήσαµε από κοντά όπως γνω ρίζουν 
όσοι µας ακολουθούν στο φέισµπουκ και 
τα οποία υπήρξαν εξαιρετικά επιτυχηµένα. 
Τις ανταποκρίσεις από το ComicDom κα-

θώς και τις βραβεύσεις της Ακαδηµίας των 
Ελληνικών Βραβείων Κόµικς θα τις βρείτε 
στη στήλη Στην τροχιά των κόµικ, ενώ η 
ατµόσφαιρα του φεστιβάλ µεταφέρεται στη 
συνέντευξη του σπουδαίου καλεσµένου της 
διοργάνωσης κοµίστα De Crécy και βέβαια 
στη λοξή και ερωτική µατιά του κειµένου 
του Φοίβου Βογιατζή. Στη συµπρωτεύουσα, 
τα πράγµατα κύλησαν σε ατµόσφαιρα εν-
θουσιασµού µε διε θνείς καλεσµένους πρώ-
της γραµµής (F. Miller, T. Liberatore, B. 
Azzarello κ.ά.) και µε την πρώτη εγκάρδια 
γνωριµία των συντελεστών του περιοδικού µε 
το κοινό της Θεσσαλονίκης. Η θερµή ατµό-
σφαιρα που επικράτησε µας οδηγεί να επα-
ναλάβουµε σύντοµα την άµεση επικοινωνία 
µε τους φίλους των κόµικ της πόλης, µε 
ειδικές εκδηλώσεις που θα ανακοινώσουµε 
εγκαίρως. 
Τέλος, για το καλοκαιρινό µας τεύχος πρέ-
πει να σηµειώσουµε την παράδοση που 

αρχίζει να δηµιουργείται µε την παρου-
σίαση ξενιτεµένων Ελλήνων δηµιουργών, 
καθώς µετά την Κατερίνα Αβραάµ και τον 
Βασίλη Δηµόπουλο σειρά παίρνει ο «Κα-
ναδός» Kanellos COB µε το πολιτικό του 
έργο για την πασιονάρια του Τέξας, ενώ, 
αντίστροφα, σε αυτό το τεύχος υπάρχει 
και η πρώτη συµµετοχή ξένου δηµιουρ-
γού. Ο γνωστός στους Έλληνες αναγνώ-
στες Αµερικανός Dou  glas Paskiewicz µάς 
συστήνεται µέσα από το µαύρο χιούµορ 
των Μεσήλικων Βαµπίρ και δικαιωµατικά 
θα συνεχίσει να µας απασχολεί και σε 
επόµενα τεύχη. 
Φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι που συνή-
θως µας φτιάχνει τη διάθεση µόλις µπήκε 
και ευχόµαστε να είναι απολαυστικό για 
όλους, ενώ µέχρι το επόµενο τεύχος του Σε-
πτέµβρη οπότε και ο Μπλε Κοµήτης κλείνει 
τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του...
Μείνετε σε τροχιά!
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