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Η είδηση έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία στο Instagram: H 
Sarah Jessica Parker πόσταρε στον λογαριασμό της ένα teaser 
της σειράς Sex and the City και αιφνιδίως βρέθηκε να μιλά γι 
αυτό όλος ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των αμε-
τανόητων fans, αλλά και των ορκισμένων haters. Και σε αυτό 
ακριβώς το σημείο καταλαβαίνει κανείς τη δύναμη της σειράς 
που μπορεί να υπερηφανεύεται πως, για μια αρκετά μεγάλη 
χρονική περίοδο, επηρέαζε το στυλ, αλλά και τη σεξουαλική 
στάση πολλών γυναικών (ονόματα δε λέμε και υπολήψεις δε θί-
γουμε):  η πραγματική ισχύς του ήταν η αναμφισβήτητη  επιρροή 
του ακόμη και σε όσους το αντιπαθούσαν.
Να σας θυμίσω ότι η σειρά έκανε το ντεμπούτο της το μακρι-
νό 1998, έχοντας ως κεντρική  με ηρωίδα την Carrie Bradshaw 
και συμπρωταγωνίστριες, στις αυτοτελείς ιστορίες της, τις φί-
λες της Miranda, Charlotte και Samantha. Το σήριαλ ολοκλη-
ρώθηκε μετά από έξι σεζόν κατακτώντας ούτε λίγο ούτε πολύ 
οκτώ Χρυσές Σφαίρες και επτά Emmys. Η αγάπη του κοινού 
ήταν τέτοια που μετά από λαϊκή απαίτηση ακολούθησαν δύο 
ταινίες μεγάλου μήκους, οι οποίες όμως δεν ανταποκρίθηκαν 
τόσο καλά στις εισπράξεις και κυρίως στις κριτικές. Παρόλα 
αυτά, η συζήτηση για την αναβίωση της σειράς δε σταμάτησε 
ποτέ. Αντιθέτως κρατήθηκε ζωντανή, ακόμη κι όταν σκόνταψε 
στις αλλεπάλληλες αρνήσεις της Kim Cattrall, η οποία υποδύ-
θηκε τη λατρεμένη και πλήρως απελευθερωμένη σεξουαλικά 
Samantha – ακόμη θυμάμαι το μαλλιοτράβηγμά της στα social 
media με τη Sarah Jessica Parker μετά το ναυάγιο των συζητή-
σεων για την πιθανότητα δημιουργίας μιας τρίτης ταινίας («Ποια 
νομίζεις ότι είσαι, ο George Clooney;» ρωτούσε εξοργισμένη η 
Parker την Cattrall, με την τελευταία να την αποκαλεί ειρωνικά 
«ντίβα» σε μια από τις δημόσιες αντιπαραθέσεις τους). Φυσικά, 
το ίδιο κλίμα επικρατούσε και στο πλατό, αλλά ήταν υπερβολικά 
επαγγελματίες για να το δείξουν.
Σε κάθε περίπτωση, το Sex and the City επιστρέφει στην αμε-

ρικανική υπηρεσία streaming HBO Max, μα αυτή τη φορά θα 
έχει τίτλο And Just Like That και μόνο τις τρεις ηθοποιούς από 
τη θρυλική τετράδα (Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon και 
Kristin Davis). Προς το παρόν δεν υπάρχουν επιπλέον πλη-
ροφορίες για τη σειρά, καθώς στο τρέιλερ παρακολουθήσαμε 
μερικά μάλλον θολά πλάνα της Νέας Υόρκης, ενώ ούτε η ανα-
κοίνωση του καναλιού έριξε περισσότερο φως στην υπόθεση. 
Ναι, οκ ξαφνικά θα δούμε τις πρωταγωνίστριες από την ανέμελη 
νιότη στα περίπλοκα πενήντα, αλλά οι υπεύθυνοι κρατούν για τα 
υπόλοιπα το στόμα τους ερμητικά κλειστό. Αυτό, πάντως, που 
έχει ακουστεί είναι ότι τον ρόλο της εκρηκτικής  Samantha κλή-
θηκε να ερμηνεύσει ένα μεγάλο sex symbol των 90’s, η Sharon 
Stone, καθώς η Kim Cattrall απέκλεισε την πιθανότητα να συμ-
μετάσχει σε αυτό το τηλεοπτικό reboot προτείνοντας μάλιστα να 
δώσουν το ρόλο οι παραγωγοί σε μια ισπανόφωνη ή αφρικανι-
κής καταγωγής ηθοποιό, καθώς έτσι θεωρεί εκείνη πως πρέ-
πει να ακούγεται το ηχηρό χαστούκι ενάντια στον ρατσισμό στις 
εθνικές μειονότητες.
Με ή χωρίς τη Samantha, παρακολουθώντας τις αντιδράσεις 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται πως το κοινό ανυπο-
μονεί να δει τη σειρά, καθώς έχει κουραστεί από γελοιότητες τύ-
που Emily in Paris κι από ερωτικές κομεντί όπως το Bridgerton 
που πουλάει σεξ και βασικά στερεοτυπικά love stories, υπό τον 
μανδύα μιας σειράς εποχής – οι τηλεθεατές θέλουν να δουν 
επιτέλους σύγχρονες, πραγματικές γυναίκες. Κι όσο για τους 
φανατικούς του πολέμιους το νέο Sex and the City, όπως και 
η παλαιότερη εκδοχή του έχει πάντα κάτι να προσφέρει: έναν 
πολύ ωραίο λόγο για να διαφωνεί κανείς. Μεταξύ μας, πάντως, 
αυτό που περιμένει μια καλή μου φίλη, η οποία δεν έχει χάσει 
ούτε ένα επεισόδιο από το 1998, είναι να δει τι απέγινε ο Mr. Big 
και αν τα παπούτσια της Carrie Bradshaw θα τα υπογράφει ακό-
μα ο σπουδαίος Manolo Blahnik. Η συνέχεια στις οθόνες σας, 
σε λίγο καιρό.


