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ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

CCA2017 EXCLUSIVES

Συχνά μας ρωτούν τι είναι αυτό που διαφοροποιεί το Comicdom Con Athens από άλλα φεστιβάλ του είδους.
Το ερώτημα απαντάται χωρίς καμία δυσκολία:

• Έχει ελεύθερη είσοδο για όλους, ενώ και όλες οι επιμέρους εκδηλώσεις του είναι δωρεάν.

• Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, γεγονός το οποίο καθιστά πανεύκολη την πρόσβαση σε αυτό.

• Οι χώροι του είναι πλήρως εξοπλισμένοι και οι πλέον κατάλληλοι για να εξυπηρετήσουν τις ξεχωριστές ανάγκες 
κάθε event. 

• Είναι το μόνο που συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς κύρους, φέρνοντας εκθέσεις που το ελληνικό κοινό δεν θα 
είχε άλλη ευκαιρία να δει από κοντά.  

• Φιλοξενεί δύο απο τα σημαντικότερα events της εγχώριας σκηνής των comics: τον Διαγωνισμό Comicdom Cosplay 
(με διεθνή αναγνώριση, καθώς αποτελεί προκριματικό του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού EuroCosplay) και φυσικά 
τα - μοναδικά στο είδος τους - Ελληνικά Βραβεία Κόμικς.

• Τις ημέρες διεξαγωγής του κυκλοφορεί η συντριπτική πλειονότητα της εγχώριας εκδοτικής παραγωγής, ενώ και 
φέτος, φιλοξενούνται περισσότεροι από 100 Έλληνες δημιουργοί, η μεγαλύτερη συμμετοχή από κάθε άλλη αντίστοι-
χη διοργάνωση.

Όλα τα παραπάνω είναι αυταπόδεικτα. Και προσφέρονται αφιλοκερδώς από ανθρώπους που αγαπούν τα comics, σε 
όλους εσάς που υποκύπτετε στη μαγεία τους. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα συναρπαστικό τριήμερο στη μεγάλη 
γιορτή των comics!

 Οι Διοργανωτές    

Το Comicdom Con Athens 2017 είναι αφιερωμένο στη μνήμη του αφανούς συνεργάτη της Comicdom Press, Κούλη Αγγελόπουλου.

...στις γραμματείες
του Φεστιβάλ και
στο περίπτερο της
Comicdom Press

DaNi

Benoît Sokal

Kate Niemczyk
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ:

Διευθύντρια:
ΛΙΛΑ ΜΑΝΙΩΤΗ

Υποστήριξη:
ΜΥΡΤΩ ΤΣΕΛΕΝΤΗ, ΡΕΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 

Δημιουργικό:
ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΟΥΒΑΡΔΑ

Οπτικοακουστικές Εφαρμογές:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΑΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ

Φωτισμοί:
ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΓΛΟΥ

Τεχνικοί Εγκατάστασης
 ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΡΜΠΗΣ

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διευθυντής:

MikAël HAutCHAMp
Υποστήριξη:

lAëtitiA kulyk, ΠΩΛΙΝΑ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ 
Επικοινωνία:

ΤΙΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ,
ΝΑΤΑΣΑ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ

Διαχειριστής:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧΛΙΟΠΤΑΣ

Υπεύθυνος Auditorium:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ

Τεχνικοί:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΜΕξΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Πρόεδρος:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΤΖΑΝΗΣ

Αντιπρόεδρος:
ΑΒΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

Διευθύντρια Πολιτισμού:
ΛΟΛΑ ΒΕΛΟΝΑ 
Επικοινωνία:
ΒΙΒΗ ΧΑΡΙΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΙΡΤΖΙΓΙΑΝΟΓΛΟΥ - Διεύθυνση Γραφείου Τύπου, Ελ-
ληνικές Εκθέσεις, Προβολές | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΚΑΛΗΣ  
- Τεχνική Διεύθυνση, Web Development, Διεύθυνση Δημιουρ-
γικού | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ - Συντονισμός, Οικονομική 
Διεύθυνση, Οργάνωση Εθελοντών, Επιμέλεια Κειμένων | 
ΛΗΔΑ ΤΣΕΝΕ - Καλλιτεχνική Διεύθυνση (Καλεσμένοι, Διε-

θνής Εκθέση), Παιδικό Πρόγραμμα, Δημόσιες Σχέσεις

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΛΕξΑΝΔΡΑ ΚΑΛΕΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΘΩ-

ΜΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

PANELS
Υπεύθυνος: ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | Επιμέλεια - 
Παρουσίαση: ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΑξΕΒΑΝΗ, 
ΜΕΛΑΝΔΡΟΣ ΓΚΑΝΑΣ, ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΙΡΤΖΙΓΙΑΝΟΓΛΟΥ, ΑΡΙΣ-
ΤΕΙΔΗΣ ΚΩΤΣΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ξΥΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ, 

ΜΥΡΤΩ ΤΣΕΛΕΝΤΗ

COMICDOM COSPLAY
Διεύθυνση: ΜΥΡΤΩ ΤΣΕΛΕΝΤΗ | Υποστήριξη: ΚΩΣΤΑΣ ΛΑ-
ΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΑΥΡΑΚΗΣ | 
Παρουσίαση: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΟΡΜΠΑ | Φωτογράφος: ΣΠΥΡΙ-

ΔΩΝ ΚΑΚΟΥΡΗΣ | Εικαστικά: ΤΟΜΕΚ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΘΕΑΤΡΩΝ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΛΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗ-

ΚΩΣΤΗΣ, ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Επιμελητές: Bill kARtAlOpOulOS, ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΙΡΤΖΙΓΙΑΝΟ-

ΓΛΟΥ, ΜΑΝΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ, ΛΗΔΑ ΤΣΕΝΕ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΑξΕΒΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

WORKSHOPS
Υπεύθυνος: ΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | Υποστήριξη: ΤΑΣΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

SELF-PUBLISHERS
Υπεύθυνος: ΜΕΛΑΝΔΡΟΣ ΓΚΑΝΑΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΡΣΟΥ, ΔΑΦΝΗ ΒΑΣΙΛΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΡΗΠΙΩΤΗ, ΕΛΕ-
ΝΗ ΘΑΝΟΥ, ΑΝΝΑ ΚΕΝΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΣΚΑΣ, 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΓΚΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΜΟΥΡΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ
ΤΟΝΙΑ ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ

SOCIAL MEDIA
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΡΕΛΗΣ, ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΥΚΟΥ, ΠΟΛΥ ΚΟΥΡΑΣΤΗ, 
ΙΛΑΕΙΡΑ ΜΙΣΙΡΛΙΑΔΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΝΟΥ-
ΝΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΟΝΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ, ΧΡΗΣ-

ΤΟΣ ΦΑΝΙΤΣΙΟΣ, ΘAΝΟΣ ΦΙΛΑΝΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΚΑΤ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΚΙΤΑΚΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΘΑΝΟΥ,

ΘΑΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ, ΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ
DaNi (ΔΑΝΑΗ ΚΗΛΑΗΔΟΝΗ)



55

ΜΕΓΑΛΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΟΡΗΓΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΧΡΥΣΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ

ΜΕ ΤΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δίκτυο Πολιτισμού της Αθήνας
του Δήμου Αθηναίων

ΑΠοκλειστικοσ Δωρητησ του
Athens Culture net

Ευχαριστούμε επίσης τους: Στέφανο Κόλλια, Σοφία Κούρλα, Γιώργο Σακελλόπουλο,
Παναγιώτη Σταματόπουλο, Christine Pourret και όλους τους εθελοντές μας.
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O συγγραφέας και δημιουργός comics Benoît Sokal είναι 
ο εμπνευστής του l’iNSpECtEuR CANARDO, της ιστορίας 
μίας απογοητευμένης πάπιας, που βιώνει τη μελαγχολία 
της σε ένα ζωικό σύμπαν και της οποίας οι περιπέτειες 
έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από δέκα γλώσ-
σες. Ο Sokal είναι ένας από τους πρώτους δημιουργούς 
comics που συνέλαβε, πραγματοποίησε και επέβλεψε 
την όλη διαδικασία παραγωγής ενός βιντεοπαιχνιδιού. 
Πρόκειται για το l’AMERZONE του 1996, το οποίο πού-
λησε πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα. to 2002, 
κυκλοφόρησε το SyBERiA, για το οποίο και παρέλαβε 
το βραβείο “Προσωπικότητα Της Χρονιάς” στα phoenix 
Awards, καθώς και το βραβείο του “Καλύτερου Παιχνι-
διού Περιπέτειας Της Χρονιάς”, από το GameSpy. Αυτή η 
πρωτότυπη ιστορία του Sokal, εμπνευσμένη από μεγάλα 
γεγονότα του 20ου Αιώνα, ξεχωρίζει για την ανακάλυψη 
ενός μοναδικού οπτικού σύμπαντος και των γοητευτι-
κών χαρακτήρων του. Δύο χρόνια αργότερα, το SyBERiA 
ii γνώρισε την ίδια επιτυχία με το πρώτο, προκαλώντας 
ανάλογο ενθουσιασμό.

Από το 2008, ο Benoît αφιερώνεται εκ νέου στα comics, 
δημιουργώντας τη σειρά kRAA, ο πρώτος τόμος της 
οποίας δημοσιεύτηκε το 2010. Στις αρχές του 2017, κυ-
κλοφόρησε το πολυαναμενόμενο SyBERiA iii (Anuman 
interactive/Microids) με την επιστροφή της kate Walker, 
της εμβληματικής ηρωίδας της ιστορίας.

facebook.com/benoit.sokal.5

Benoît Sokal
EVENT: Παρασκευή 18:30 - 20:30 |

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος • Auditorium
PANEL: Κυριακή 16:30 - 18:00 |

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος • Auditorium

guest

Ο Richard McGuire είναι ένας πολυσχιδής καλλιτέχνης, 
με ευρύτατο και ποικιλόμορφο έργο, που περιλαμβάνει 
παιδικά βιβλία, ταινίες animation, παιχνίδια, comics, 
και ηχογλυπτικές εφαρμογές. Είναι επίσης συν-ιδρυτής 
και μπασίστας της πρωτοποριακής post-punk μπάντας 
liquid liquid.

Δουλειές του έχουν δημοσιευθεί σε έντυπα όπως 
McSWEENEy’S, tHE NEW yORk tiMES, lE MONDE, 
liBERAtiON, καθώς και σε πολλά εξώφυλλα του tHE 
NEW yORkER.

Η βαθύτατα επιδραστική short story του, “Here”, που δη-
μοσιεύθηκε το 1989 στο RAW του Art Spiegelman, επα-
ναδημιουργήθηκε και επεκτάθηκε σε graphic novel, το 
2014, λαμβάνοντας διθυραμβικές κριτικές.

richard-mcguire.com

Richard McGuire
WORKSHOP: Σάββατο 17:00 - 17:50 |

Ελληνοαμερικανική Ένωση • Seminar Room - 4ος
Q&A: Κυριακή 15:00 - 16:30 |

Ελληνοαμερικανική Ένωση • Θέατρο

guest
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Η kate Niemczyk είναι μεγάλη fan των video games και 
προτού ξεκινήσει την καριέρα της στα comics, εργά-
στηκε σε εικονογραφήσεις animation, για τίτλους όπως 
ESCApE DEAD iSlAND, MiGHt AND MAGiC HEROES Vii 
και tHE WitCHER 3: WilD HuNt, σε συνεργασία με το 
animation studio Division48, που είχαν ιδρύσει ο φίλος 
της και ο αδερφός του.

Το 2015, την έπεισαν να δείξει το portfolio της στον κυνη-
γό ταλέντων της Marvel, C.B. Cebulski, ο οποίος είχε επι-
σκεφθεί την Πολωνία ως καλεσμένος του international 
Comic Festival in Łódź, και τον Μάρτιο του 2016, ανέ-
λαβε τη θέση του μόνιμου σχεδιαστή στη νέα σειρά 
MOCkiNGBiRD, σε σενάριο της Chelsea Cain και χρώματα 
της  Rachelle Rosenberg. Το όγδοο και τελευταίο τεύχος 
της σειράς κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη.

Αυτή την εποχή, σχεδιάζει το ένατο τεύχος του FAitH 
της Valiant, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο και 
έχει ήδη αρκετά projects στα σκαριά, για την Marvel και 
άλλες εκδοτικές, τα οποία σύντομα θα μπορεί να ανακοι-
νώσει. Στον ελεύθερο χρόνο της, η kate σχεδιάζει comic 
strips με θέμα τα αγαπημένα της video games (κυρίως το 
MASS EFFECt), τα οποία δημοσιεύει στο blog της.

kate-n-bd.tumblr.com

Kate Niemczyk
PANEL: Παρασκευή 19:00 - 20:30 |

Ελληνοαμερικανική Ένωση • Θέατρο
Q&A + SIGNING: Σάββατο 16:30 - 18:00 |

Ελληνοαμερικανική Ένωση • Θέατρο

guest

Ο Bill kartalopoulos είναι κριτικός comics, εκπαιδευτι-
κός, επιμελητής εκθέσεων και editor. Είναι αρχισυντά-
κτης της best-selling σειράς BESt AMERiCAN COMiCS, 
που εκδίδεται ετησίως από την Houghton Mifflin 
Harcourt.

Αυτή την περίοδο, διδάσκει τάξεις με θέματα που αφο-
ρούν σε comics και graphic novels στο parsons the New 
School for Design, και Ιστορία των Comics στο πρόγραμ-
μα MFA Visual Narrative του School of Visual Arts. Είναι 
διευθυντής προγράμματος στο MoCCA Arts Festival και 
έχει οργανώσει πάρα πολλά comics events στις ΗΠΑ.

Αυτόν τον καιρό, γράφει ένα βιβλίο για τα comics, το 
οποίο θα εκδοθεί από την princeton university press. Ζει 
στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

on-panel.com

Bill Kartalopoulos
guest

Q&A: Σάββατο 13:00 - 14:30 | 
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος • Auditorium

PANEL: Σάββατο 14:45 - 16:15 |
Ελληνοαμερικανική Ένωση • Θέατρο
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Edward Ross

Εγκατεστημένος στο Εδιμβούργο, ο Edward Ross είναι 
δημιουργός comics, εικονογράφος και περιστασιακά δι-
δάσκει comics. Μαγεμένος με τον κινηματογράφο από 
τα παιδικά του χρόνια, τον Ross πάντα τον συνέπαιρνε 
η διαδικασία δημιουργίας των αγαπημένων του ταινιών. 
Ακολουθώντας το πάθος του για το σινεμά στις πανεπι-
στημιακές του σπουδές, ο Ross μετέτρεψε την αγάπη 
του για τον κινηματογράφο σε comics, αυτοεκδίδοντας 
αρχικά τα FilMiSH mini-comics, και αργότερα το πρώτο 
του graphic novel FilMiSH: ΕΝΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ 
ΤΑξΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ (Χαραμάδα, 2017).

Ο Edward Ross επισκέπτεται το Comicdom Con Athens 
2017 με τη χορηγία των εκδόσεων Χαραμάδα. Θα τον 
βρείτε στο Artists Alley (3ος όροφος - Ελληνοαμερικανι-
κή Ένωση) καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

twitter.com/edward_ross

guest

Q&A: Σάββατο 15:45 - 17:15 |
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος • Auditorium

WORKSHOP: Κυριακή 13:00 - 13:50 |
Ελληνοαμερικανική Ένωση • Seminar Room - 4ος

Rob Davis
guest

Ο Rob Davis γεννήθηκε στο Ντόρσετ της Μεγάλης Βρετα-
νίας. Μετά τη δημιουργία του ψυχεδελικού comic SlANG, 
από το 1989 ως το 1991, εργάστηκε για τα δημοφιλή Βρε-
τανικά κλασικά comics ROy OF tHE ROVERS και JuDGE 
DREDD. Απογοητευμένος από τον κόσμο των comics, που 
δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες του, ξεκίνησε να ερ-
γάζεται ως εικονογράφος για την εφημερίδα GuARDiAN, 
τα περιοδικά του BBC και τους εκδοτικούς οίκους 
Scholastic Books και Random House.

Το 2005, επέστρεψε στα comics, γράφοντας και αργό-
τερα σχεδιάζοντας, μεταξύ άλλων, για το DOCtOR WHO 
MAGAZiNE. Εμπνευστής της ιδέας για ένα βρετανικό 
συλλογικό graphic novel, συνεπιμελήθηκε το NElSON, το 
οποίο κέρδισε το British Comics Award και ήταν υποψήφιο 
για βραβείο Eisner. Έκτοτε, διασκεύασε τον ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗ, 
κερδίζοντας κοινό, κριτικούς και δύο ακόμη υποψηφιότη-
τες για βραβεία Eisner. Την επόμενη χρονιά, ακολούθησε 
άλλη μια υποψηφιότητα Eisner, για την ΩΡΑ ΤΩΝ ΜΑΧΑΙ-
ΡΙΩΝ και το βραβείο καλύτερου comic στα British Comic 
Awards, το 2016 κυκλοφόρησε Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΡΙΟΥ. 

Ο Rob Davis επισκέπτεται το Comicdom Con Athens 2017 
με τη χορηγία των εκδόσεων Χαραμάδα. Θα τον βρείτε 
στο Artists Alley (3ος όροφος - Ελληνοαμερικανική Ένωση) 
καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

twitter.com/robgog

Q&A: Σάββατο 15:45 - 17:15 |
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος • Auditorium 

WORKSHOP: Κυριακή 12:00 - 12:50 |
Ελληνοαμερικανική Ένωση • Seminar Room - 4ος

Marvel and all related Marvel Characters: TM & (C) Marvel Characters, Inc.
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Kai Pfeiffer

Γεννήθηκε το 1975 στο Βερολίνο, όπου συνεχίζει να ζει 
και να εργάζεται στους τομείς των comics, των Καλών 
Τεχνών και της Λογοτεχνίας. Το πρώτο του προσωπι-
κό art book, OpÉRAtiONS EStHÉtiQuES, εκδόθηκε το 
2000 και από τότε, μοιράζει το χρόνο του ανάμεσα σε 
fictional comics, τα οποία είναι συχνά πειραματικά, κα-
θώς και ντοκιμαντεριστικά comics. Από τα τελευταία, 
το RADiOACtiVE FOREVER, με θέμα την καταστροφή του 
Τσέρνομπιλ, κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία το 2012. Έχει 
επιμεληθεί αρκετές ανθολογίες comics και εκθέσεις, 
υπήρξε καθηγητής στον τομέα των comics και της εικο-
νογράφησης στο kunsthochschule kassel από το 2009 
έως το 2014, ενώ διδάσκει τακτικά σε σχολές τέχνης και 
ιδρύματα, ανά τον κόσμο. 

Από το 2011, συνεργάζεται με τον Βέλγο καλλιτέχνη 
Dominique Goblet. Το πρώτο τους graphic novel, pluS Si 
ENtENtE, κυκλοφόρησε το 2014. Ανέπτυξαν περαιτέρω 
ένα από τα στοιχεία του βιβλίου, τα προφίλ ανδρών σε 
sites γνωριμιών, στην έκθεση “le Jardin Des Candidats”, η 
οποία έχει φιλοξενηθεί σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. 
Το πιο πρόσφατο βιβλίο του pfeiffer είναι το GlÜCkliCH 
WiE BlEi iM GEtREiDE, σε σενάριο Clemens Setz. 

Ο kai pfeiffer επισκέπτεται το Comicdom Con Athens 
2017 σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe.

kaipfeiffer.com

guest

MASTERCLASS: Παρασκευή 16:00 - 18:45 |
Ελληνοαμερικανική Ένωση • Seminar Room - 4ος

Q&A: Κυριακή 16:00 - 17:30 |
Ελληνοαμερικανική Ένωση • Seminar Room - 6ος

Mariano Saura
guest

Γεννήθηκε στην Καρταχένα το 1973 και είναι εικονογρά-
φος, απόφοιτος  της Σχολής Καλών Τεχνών της Μούρθια. 
Μετά τις σπουδές του, εγκαταστάθηκε στη Μαδρίτη και 
από τότε συνεργάζεται συνεχώς με διάφορες διαφημιστι-
κές εταιρείες. Κατά καιρούς, έχει δουλέψει για εταιρείες 
παραγωγής, στις οποίες είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί 
με διάσημους δημιουργούς, όπως οι Alejandro toledo, 
Juan Carlos Fresnadillo και Federico Brugia.

Έχει συμμετάσχει στη δημιουργία βιβλίων κειμένου, για 
εκδοτικούς οίκους όπως οι Santillana και Oxford. Έχει επί-
σης δραστηριοποιηθεί και σε άλλους τομείς εικονογράφη-
σης, όπως σχέδιο τατουάζ, τοιχογραφίες, εικονογράφηση 
ακινήτων, αλλά και πολυμέσων, όπως και το βιντεοπαιχνί-
δι για κινητά τηλέφωνα Boxes Appventures. Έχει συμπλη-
ρώσει, πλέον, πάνω από είκοσι χρόνια επαγγελματικής 
εμπειρίας. Στον τομέα των comics, έχει συνεργαστεί, 
μεταξύ άλλων, με τις εταιρείες planeta DeAgostini και 
Megamultimedia. Έχει επίσης εργαστεί και για ορισμένους 
αμερικανικούς εκδοτικούς οίκους, όπως η iDW, αλλά και 
σε προσωπικά του έργα, όπως το comic lOS VENGAtiVOS 
(“Οι Εκδικητές”). Αυτή τη στιγμή, ετοιμάζει το comic 
RAGNAROk, που βασίζεται στη σκανδιναβική μυθολογία 
και προορίζεται για την ευρωπαϊκή αγορά.

Ο Mariano Saura επισκέπτεται το Comicdom Con Athens 
2017 σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες.

marianosaura.blogspot.gr

WORKSHOP: Σάββατο 14:10 - 16:10 |
Ελληνοαμερικανική Ένωση • Seminar Room - 4ος

PANEL: Κυριακή 16:30 - 18:00 |
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος • Auditorium
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DaNi

ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗ

ΣτΕΛΛΑ
ΣτΕρΓΙου

ΓΙώρΓοΣ
τΣΙΑΜΑντΑΣ

ΠΑνΑΓΙώτΗΣ
τΣΑουΣΗΣ

ΚώΣτΑΣ
ΦρΑΓΚΙΑδΑΚΗΣ

(ΜυθοΣ)

ΠΕτροΣ
ΧρΙΣτουΛΙΑΣ

Rob Davis Malk GuilleRMo oRteGo eDwaRD Ross

ΣΠυροΣ ΕυΑΓΓΕΛοΣ
ΑρΜΕνΗΣ 

ΓΙώρΓοΣ ΓουΣΗΣ ΣΠυροΣ
δΕρβΕνΙώτΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ δΙΑΛυνΑΣ ΕΚτορΑΣ

ΠΑνοΣ
ΚΑΜουΛΑΚοΣ

ΣτΑυροΣ
ΚΙουτΣουΚΗΣ

ΓΙώρΓοΣ ΚοΜΙώτΗΣ ΕυΓΕνΙΑ ΚουΜΑΚΗ ΜΑνοΣ
ΛΑΓουβΑρδοΣ

τΑΣοΣ ΜΑρΑΓΚοΣ
(tasMaR)

ΛΕυτΕρΗΣ
ΜΑυροΓΙΑννΗΣ

οθών νΙΚοΛΑϊδΗΣ
(DiReCtoR 16)

ΓΙΑννΗΣ
νΙΚοΛουζοΣ

ΑΛΕξΙΑ οθώνΑΙου

ΚώΣτΑΣ ΠΑντουΛΑΣ ΣτΑθΗΣ
ΠΕτροΠουΛοΣ

ΓΙΑννΗΣ
ρουΜΠουΛΙΑΣ

δΗΜΗτρΗΣ
ΣΑββΑϊδΗΣ

ΧρΗΣτοΣ
ΣτΑΜΠουΛΗΣ

ARTISTS ALLEY
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δήμητρα Αδαμοπούλου @SoComic | @Jemmapress
Ακακία Απέργη @Self-publishers Alley
Σπύρος Ευάγγελος Αρμένης @Artists Alley
διονύσης Ατζαράκης @SoComic | @Jemmapress
Αντώνης βαβαγιάννης @SoComic | @Jemmapress
Ευγενία βερελή @Self-publishers Alley
Κορίννα Μέι βεροπούλου @Self-publishers Alley
Κατερίνα βούλγαρη @Self-publishers Alley
ορφέας βουτσίνος @Self-publishers Alley
Παναγιώτης Γερακάκης @Self-publishers Alley
Σοφία Γεωργιάδη @Self-publishers Alley
ρομπέρτα Γιαϊτζόγλου - watkinson @Self-publishers Alley
βασιλική Γκαλμάνη @Self-publishers Alley
Γιώργος Γούσης @Artists Alley
Έλενα Γώγου @Self-publishers Alley
Μάριος δαλαβούρας @Self-publishers Alley
Γιάννης δαλκίδης @Self-publishers Alley
διονυσία δεδούση @Self-publishers Alley
Σπύρος δερβενιώτης @Artists Alley | @SoComic | @
Jemmapress
βασίλης δημόπουλος @Self-publishers Alley
Μιχάλης διαλυνάς @Artists Alley
Έκτορας @Artists Alley
Γεωργία ζάχαρη @Self-publishers Alley
Πάνος ζάχαρης @SoComic 
Κώστας ζαχόπουλος @WebComics
δημήτριος Ηλιόπουλος @Self-publishers Alley
Έφη θεοδωροπούλου @Self-publishers Alley
νατάσσα Ιωαννίδη @Self-publishers Alley
Αποστόλης Ιωάννου @Jemmapress
δήμητρα Καζή @Self-publishers Alley
Λεωνίδας Καλλιάρας @Self-publishers Alley
δημήτρης Καμένος @SoComic | @Jemmapress 
Πάνος Καμουλάκος @Artists Alley 
Αυγή Κανάκη @Jemmapress 
βάλια Καπάδαη @Self-publishers Alley 
Μελανία Κάππου @Self-publishers Alley
Πέτρος Καραγκουνίδης @Self-publishers Alley
Σταύρος Κιουτσιούκης @Artists Alley | @Ένατη Διάσταση 
Γιώργος Κομιώτης @Artists Alley | @WebComics 
Αρινέλα Κοτσίκο @Self-publishers Alley
Ευγενία Κουμάκη @Artists Alley | @WebComics 
Ηλίας Κυριαζής @WebComics 
Φίλιππος Κωνσταντάκης @Self-publishers Alley
Μάνος Λαγουβάρδος @Artists Alley
Άρης Λάμπος @SoComic | @Jemmapress
βασίλης Λώλος @Self-publishers Alley
Σμαράγδα Μάγκου @Self-publishers Alley
τάσος Μαραγκός (tasmar) @Artists Alley 
Ευθύμιος Μαρδάκης @Self-publishers Alley
Λευτέρης Μαυρογιάννης @Artists Alley
Γιώργος Μελισσαρόπουλος @Ένατη Διάσταση 
νίκος Μηλιώρης @Self-publishers Alley
Ανδρέας Μιχαηλίδης @Self-publishers Alley
βασίλης Μιχάλαινας @Self-publishers Alley
Κωνσταντίνος Μοσχονάς @Self-publishers Alley
Γιώργος Μουνδρούκας @Self-publishers Alley
Αθανάσιος Μπαγγέας @Self-publishers Alley
Άννα Μπαντούνου @Self-publishers Alley
Ιωάννα νάννου @Self-publishers Alley

δήμητρα νικολαΐδη @Self-publishers Alley
Όθων νικολαϊδης @Artists Alley 
Γιάννης νικολούζος @Artists Alley
Σεβαστιανός ντζόκας @Self-publishers Alley
Μαρία ξανθάκη @Self-publishers Alley
δάφνη ξουράφη @Self-publishers Alley
Αλέξια οθωναίου @Artists Alley | @SoComic | @
Jemmapress
δημήτρης Πανταζής @Self-publishers Alley
Παναγιώτης Πανταζής @SoComic 
Κώστας Παντούλας @Artists Alley
θεόδωρος Παπαδόπουλος @Self-publishers Alley
Σιαδώρα Παπαθεοδώρου @Self-publishers Alley
τάσος Παπαϊωάνου @Giganto Books
Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος @Self-publishers Alley
θανάσης Παπαντωνίου @Self-publishers Alley 
Παύλος Παυλίδης @Self-publishers Alley 
θανάσης Πετρόπουλος @SoComic | @Jemmapress 
Στάθης Πετρόπουλος @Artists Alley | @Comicdom press
Ηλίας Πιερρακέας @Self-publishers Alley
ΠΜ @Self-publishers Alley 
Ανδρομάχη Πολυχρονοπούλου @Self-publishers Alley
Γιάννης ρουμπούλιας @Jemmapress
δημήτρης Σαββαϊδης @Artists Alley 
Αγγελική Σαλαμαλίκη @Artists Alley | @Jemmapress
νίκος Σκαμάγκας @Self-publishers Alley
Κωνσταντίνος Σκλαβενίτης @SoComic | @Jemmapress | 
@WebComics
Κατερίνα Σταμάτη @Self-publishers Alley
Χρήστος Σταμπουλής @Artists Alley
νίκος Σταυριανός @Self-publishers Alley
Στέλλα Στεργίου @Artists Alley 
νικόλας Στεφαδούρος @SoComic | @WebComics 
νάσια Στυλίδου @Self-publishers Alley
Λουκία τζωρτζοπούλου @Self-publishers Alley
θεόδωρος τόλης @Self-publishers Alley
Χριστίνα τοτικίδη @Self-publishers Alley
Αναστασία τριανταφύλλου @Self-publishers Alley
Παναγιώτης τσαούσης @Artists Alley
Γιώργος τσιαμάντας @Artists Alley | @Comicdom press
Παναγιώτα τσιμπαλίδη @Self-publishers Alley
Κώστας Φραγκιαδάκης (Μύθος) @Artists Alley
βαγγέλης Χατζηδάκης @SoComic | @Jemmapress
Πέτρος Χριστούλιας @Artists Alley | @SoComic | @
Jemmapress
ioannis alexiadis @Self-publishers Alley
Mike basmagian @Self-publishers Alley
DaNi @Artists Alley | @Comicdom press
steve stivaktis @Self-publishers Alley
vellios school of art @Self-publishers Alley
το Εργαστήρι Σχεδίου - Λουλάκης Χρόνης - Μπαλμπούζη 
Γρηγορία @Self-publishers Alley

Ένατη Διάσταση | SoComic | Webcomics | Giganto
Ελληνοαμερικανική Ένωση, Γκαλερί Κένεντι, 1ος όροφος. 
Comicdom Press | Jemma Press |
Ελληνοαμερικανική Ένωση, Αίθριο, 1ος. 
Artists Alley | Ελληνοαμερικανική Ένωση, 3ος όροφος.
Self-Publishers Alley | Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Ισόγειο.
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εκδόσεις

Self-Publishers Alley
Ανακαλύψτε τις εξαιρετικές δουλειές νέων δημιουρ-
γών, αλλά και τις νέες δημιουργίες των «βετεράνων» 
της ακμάζουσας σκηνής των αυτοεκδόσεων. Η πλήρης 
λίστα των συμμετεχόντων βρίσκεται στη σελίδα 12. 
Υπεύθυνος: Μέλανδρος Γκανάς

Ελληνοαμερικανική Ένωση • Αίθριο & Γκαλερί Κένεντι

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος • Ισόγειο

Bazaar Καταστημάτων & Εκδοτικών
Μέσα σε ένα χώρο πλημμυρισμένο από comics και σχε-
τικά αντικείμενα, μπορείτε να ενημερωθείτε για καινού-
ριες κυκλοφορίες, να θυμηθείτε παλιότερες, ή ακόμη 
και να ανακαλύψετε κάτι του οποίου την ύπαρξη αγνο-
ούσατε. Παράλληλα, στα περίπτερα των εκδοτικών και 
των καταστημάτων, θα διεξαχθούν signings από δημι-
ουργούς. Πληροφορίες για το πρόγραμμα των signings, 
στο εκάστοτε περίπτερο.

Artists Alley
Γνωρίστε μερικούς από τους πλέον δημοφιλείς και κα-
ταξιωμένους Έλληνες δημιουργούς comics, μαζέψτε αυ-
τόγραφα και να αγοράστε τα υπέροχα comics τους, καθ’ 
όλη τη διάρκεια του τριημέρου! Στο Artists Alley, θα φιλο-
ξενούνται επίσης και οι διεθνείς δημιουργοί, Rob Davis, 
Guillermo ortego και edward Ross. Η πλήρης λίστα των 
συμμετεχόντων βρίσκεται στη σελίδα 10.

Ελληνοαμερικανική Ένωση • 3ος Όροφος

διεθνής έκθεση

The Best American Comics 2016

Aπό το 2006 και κάθε χρόνο, η ανθολογία tHE BESt 
AMERiCAN COMiCS αναζητεί και συγκεντρώνει τις 
κορυφαίες δουλειές του προηγούμενου έτους για τη 
Βορειοαμερικανική σκηνή comics, σε μια πανέμορφη, 
έγχρωμη σκληρόδετη έκδοση, την οποία απολαμβάνουν 
χιλιάδες αναγνώστες σε βιβλιοθήκες και βιβλιοπωλεία 
ανά τον κόσμο.

Εκατοντάδες comics λαμβάνονται υπ’ όψη κάθε χρόνο, 
με τις τελικές επιλογές που θα συμπεριληφθούν στην 
κάθε ετήσια έκδοση να γίνονται μέσα από τη μοναδι-
κή συνεργασία του μόνιμου αρχισυντάκτη της σειράς 
με έναν special Guest Editor, που φέρνει μια νέα οπτι-
κή κάθε φορά. Στο παρελθόν, το ρόλο του Guest Editor 
έχουν αναλάβει σπουδαίοι δημιουργοί comics, όπως οι 
Chris ware, lynda barry, scott McCloud, alison bechdel, 
Neil Gaiman, και άλλοι.

Η παρούσα έκθεση την όποια επιμελείται ο μόνιμος αρχι-
συντάκτης της σειράς tHE BESt AMERiCAN COMiCS, bill 
kartalopoulos, αποτελείται από επιλογές της έκδοσης 
του 2016, και περιλαμβάνει έργα όχι μόνο από γνωστούς 
καλλιτέχνες, αλλά και από ορισμένους πιο παραγνω-
ρισμένους, σε μια προσπάθεια να αντικατοπτρίσει την 
ποικιλομορφία και την αίσθηση ανακάλυψης που πάντα 
αποτελεί γνώρισμα κάθε νέας έκδοσης της σειράς. Με-
ταξύ των καλλιτεχνών που θα φιλοξενηθούν στην έκθε-
ση είναι οι Richard McGuire, Marc bell, και lynda barry.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Λήδα τσενέ
Επιμέλεια: bill kartalopoulos

Η έκθεση ανοίγει για το κοινό την Παρασκευή στις 16:00

Ελληνοαμερικανική Ένωση • Γκαλερί Γκίκα
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ελληνική έκθεση

History Repeating (?)

Στους ταραγμένους και αβέβαιους καιρούς που ζούμε, 
κάποιοι βλέπουν μοτίβα του ιστορικού παρελθόντος να 
επαναλαμβάνονται. Άλλοι πιστεύουν στη μοναδικότητα 
των συνθηκών, υποστηρίζοντας πως είναι λάθος να προ-
δικάζουμε το όποια εξέλιξη.

Στην παρούσα έκθεση, Έλληνες δημιουργοί comics και 
γελοιογράφοι καλούνται να απαντήσουν στον τίτλο της, 
προσεγγίζοντάς τον ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τους 
προβληματισμούς και τις προσωπικές τους αναζητή-
σεις.

Η έκθεση History Repeating (?) παρουσιάζει μονοσέλιδα 
και δισέλιδα comics, από τους δήμητρα Αδαμοπούλου, 
Μέλανδρο Γκανά και Αποστόλη Ιωάννου, Σπύρο δερ-
βενιώτη, Γιώργο δουτσιόπουλο, τάσο ζαφειριάδη και 
τόμεκ, Πάνο ζάχαρη, Ηλία Κατιρτζιγιανόγλου και Πανα-
γιώτη τσαούση, Κωνσταντίνο Παπαμιχαλόπουλο, βασίλη 
Χειλά και Έλενα Γώγου, και John antono.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος • Café Paris-Athènes

ατομική έκθεση

Spotlight on DaNi

Η Dani γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1992, και σπούδασε 
γλυπτική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθή-
νας. Φτιάχνει comics αρκετό καιρό και έχει συμμετάσχει 
σε διάφορες εκθέσεις, διαγωνισμούς και conventions, 
κατά καιρούς.

Έχει δουλέψει για την 2000AD και προς το παρόν σχεδι-
άζει back-up ιστορίες στη σειρα της iDW, DiRk GENtly’S 
HOliStiC DEtECtiVE AGENCy: tHE SAlMON OF DOuBt. 
Είναι η δημιουργός και σχεδιάστρια του tAlES FROM 
tHE StRipS, μιας αυτοχρηματοδοτούμενης σειράς που 
κέρδισε το Βραβείο Κοινού στα Ελληνικά Βραβεία Κό-
μικς, το 2015. Αγαπάει τις γάτες της και της αρέσει να 
ταξιδεύει.

Η τιμώμενη καλλιτέχνις της φετινής διοργάνωσης αν-
θολογεί ορισμένες από τις καλύτερες δουλειές της, σε 
μία μικρή, αλλά άκρως αντιπροσωπευτική έκθεση.

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος • Ισόγειο

Ένας Αιώνας Will Eisner: Κυνήγι
Θησαυρού 2017
Ολόκληρη η κοινότητα των comics γιορτάζει την 100η 
επέτειο από τη γέννηση του Will Eisner και το Comicdom 
Con Athens διοργανώνει σε συνεργασία με το Vodafone 
Cu, ένα κυνήγι θησαυρού, καθ’όλη τη διάρκεια του φεστι-
βάλ! Βρείτε τις ειδικές κάρτες του Will Eisner, παραδώ-
στε τις στο Cu corner και κερδίστε πλούσια δώρα!

Street Event

Mickey Mouse Shorts
Απολαυστικά ταινιάκια κινουμένων σχεδίων με πρωτα-
γωνιστή τον Μίκυ Μάους, έναν από τους διαχρονικά αγα-
πημένους χαρακτήρες μικρών και μεγάλων

Ελληνοαμερικανική Ένωση • Φουαγιέ
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ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ

υπαίθρια έκθεση

The Greek Character Concept

Ήταν το 2006 όταν το Comicdom Con Athens εμφανίστη-
κε από το πουθενά στον φεστιβαλικό χάρτη της πόλης, 
όντας το πρώτο αθηναϊκό Φεστιβάλ αποκλειστικά αφιε-
ρωμένο στα comics και την κουλτούρα τους.

Δεν αργήσαμε να συνειδητοποιήσουμε πως η αρχαία Ελ-
λάδα αποτελούσε κύρια πηγή έμπνευσης των διεθνών 
προσκεκλημένων μας, με αποτέλεσμα αρκετές από τις 
εικονογραφήσεις που μας παρουσίαζαν, και είχαν δη-
μιουργηθεί αποκλειστικά για το Φεστιβάλ, να περιλαμ-
βάνουν χαρακτήρες και μοτίβα που αποτελούν σήματα 
κατατεθέντα του ελληνικού πολιτισμού.

Από την πανέμορφη νύμφη του ζωντανού θρύλου, Milo 
Manara, μέχρι τους Έλληνες ήρωες του Marvel universe 
δια χειρός Barry kitson, κι από τη Wonder Woman 
της Emanuela lupaccino, μέχρι τη Χίμαιρα του Mark 
Buckingham, η φετινή υπαίθρια έκθεση ενώνει νοητά τα 
δύο venues του Comicdom Con Athens 2017.

Η έκθεση αποτελείται από έργα των Mark buckingham, 
barry kitson, sonia leong, emanuela lupaccino, Milo 
Manara, kate Niemczyk, Christina Plaka, John Romita Jr. 
και bill tucci.

Street Event

ελληνική έκθεση

The Art Of The Video Games - Tribute Art 
Show

Video games και comics. Δύο κόσμοι παράλληλοι και 
τόσο κοντινοί, δύο κουλτούρες και μορφές τέχνης με 
πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Θεωρούμε και τα video 
games, όπως τα comics, μία ιδιαίτερη μορφή τέχνης, 
μέσο επικοινωνίας και έκφρασης, με πολλούς σημα-
ντικούς καλλιτέχνες, designers και πρωτοπόρους της 
τεχνολογίας να μας δίνουν μοναδικά δείγματα και εκα-
τοντάδες κλασικούς gaming τίτλους για πάνω από μισό 
αιώνα. Μία μορφή τέχνης και μέσο αλληλεπίδρασης που 
ωρίμασε, συνεχίζει να εξελίσσεται με ιλιγγιώδεις ταχύ-
τητες και πλέον γεμίζει ολόκληρα στάδια με τα eSports 
πρωταθλήματα. 

Από τα κλασσικά pac-Man, tetris και Space invaders, 
μέχρι τα Mortal kombat, the legend of Zelda, pokemon 
και Super Mario και τα πιο σύγχρονα league of legends, 
World of Warcraft και Call of Duty, η λίστα με τα αγαπημέ-
να video games είναι πραγματικά ατελείωτη και ξεχωρι-
στή για τον κάθε ένα από εμάς. 

Μέσα από την ομαδική tribute έκθεση the art of the 
video Games, 16 Έλληνες δημιουργοί comics μας δίνουν 
αποκλειστικά έργα, με μοναδική έμπνευση τα δικά τους 
αγαπημένα video games. 

Συμμετέχουν με εικονογραφήσεις οι δημιουργοί: Norjin 
lama, Κορίννα Μέι βεροπούλου, τόμεκ Γιοβάνης, βασί-
λης Γκογκτζιλάς, δημήτρης Καμένος, Σταύρος Κιουτσι-
ούκης, βασίλης Λώλος, Λευτέρης Μαυρογιάννης, Γιώρ-
γος Μελισσαρόπουλος, Κώστας Παντούλας, Σιαδώρα 
Παπαθεοδώρου, τάσος Παπαϊωάννου, Γιάννης ρουμπού-
λιας, Αγγελική Σαλαμαλίκη, νικόλας Στεφαδούρος, Πέ-
τρος Χριστούλιας.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Μάνος νομικός

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος • Café Paris-Athènes
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ | Ελληνοαμερικανική Ένω-
ση • Γκαλερί Γκίκα |  best american Comics 
2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ | Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλά-
δος • Café paris-Athènes |  History Repeating 
(?)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ | Γαλλικό Ινστιτούτο Ελ-
λάδος • Café paris-Athènes |  the art of the 
video Games - tribute art show.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ | Ελληνοαμερικανική Ένωση • 3ος 
Όροφος |  artists alley

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ | Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλά-
δος • Ισόγειο |  spotlight on DaNi

ΕΚΔΟΣΕΙΣ | Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος • Ισό-
γειο |  self-Publishers alley

ΕΚΔΟΣΕΙΣ | Ελληνοαμερικανική Ένωση • Αίθριο 
& Γκαλερί Κένεντι |  bazaar Καταστημάτων & 
Εκδοτικών

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ | Street Event |  the Greek 
Character Concept

ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ | Street Event |  Ένας
Αιώνας will eisner: Κυνήγι θησαυρού 2017

 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 22
ώρΕΣ ΛΕΙτουρΓΙΑΣ: 11:00-21:30

 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΙνΑ 31
ώρΕΣ ΛΕΙτουρΓΙΑΣ: 11:00-21:30

 STREET EVENTS
ΚΑτΑ τΙΣ ώρΕΣ δΙΕξΑΓώΓΗΣ τουΣ.

 ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ
15:00 - 15:30 | Θέατρο • Ελληνοαμερικανική 
Ένωση |    Έναρξη - Παρουσίαση Nέων Eκδό-
σεων

15:30 - 15:35 | Auditorium • Γαλλικό Ινστιτού-
το Ελλάδος |  Προβολή: Ο Βαλέριαν Και Η 
Πόλη Με Τους Χίλιους Πλανήτες - Making Of

15:35 - 16:30 | Auditorium • Γαλλικό Ινστιτού-
το Ελλάδος |  Προβολή: Adama

15:45 - 17:15 | Θέατρο • Ελληνοαμερικανική 
Ένωση |  Panel: Από Την Οθόνη Στο Χαρτί: 
Έκδοση Online Comics

16:00 - 17:00 | Γκαλερί Γκίκα • Ελληνοαμερι-
κανική Ένωση |  Εγκαίνια Διεθνούς Έκθεσης: 
Best American Comics 2016

16:00 - 18:45 | Seminar Room - 4ος • Ελληνο-
αμερικανική Ένωση |  Masterclass: Turn 
Around At Meeting Point: Τέσσερα Καρέ, Δύο 
Δημιουργοί, Μία Συνάντηση

16:45 - 18:15 | Auditorium • Γαλλικό Ινστιτού-
το Ελλάδος |  Panel: Η Επιρροή Της Βαβέλ 
Στην Ελληνική Σκηνή

17:30 - 18:30 | Θέατρο • Ελληνοαμερικανική 
Ένωση |  Panel: Τα Comics Της Διπλανής 
Πόρτας

18:30 - 20:30 | Auditorium • Γαλλικό Ινστιτού-
το Ελλάδος |   Benoît Sokal: Focus Στα Video 
Games

19:00 - 19:45 | Seminar Room - 4ος • Ελληνο-
αμερικανική Ένωση |  Παρουσίαση Νέας Έκ-
δοσης: Το Σύννεφο

19:00 - 20:30 | Θέατρο • Ελληνοαμερικανική 
Ένωση |  Panel: High Heels In Mainstream 
Comics

20:00 - 21:30 | Φουαγιέ • Ελληνοαμερικανική 
Ένωση |  Event: BNE Live Gaming

20:00 - 20:45 | Seminar Room - 4ος • Ελλη-
νοαμερικανική Ένωση |  Παρουσίαση Νέας 
Έκδοσης: Η Κερένια Κούκλα

20:45 - 21:30 | Θέατρο • Ελληνοαμερικανική 
Ένωση |  Προβολή: Ψυχοναύτες - Τα Ξεχα-
σμένα Παιδιά

21:00 - 22:00 | Auditorium • Γαλλικό Ινστιτούτο 
Ελλάδος |  Event: Απονομή Ελληνικών Βρα-
βείων Κόμικς

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠΡΟ
ΓΡΑ

Μ
ΜΑ



12:00 - 13:00 | Seminar Room - 4ος • Ελληνο-
αμερικανική Ένωση |  Workshop: What We 
Talk About When We Talk About Ink 
12:30 - 13:30 | Φουαγιέ • Ελληνοαμερικανική 
Ένωση |  Παιδικό Πρόγραμμα

13:00 - 13:50 | Seminar Room - 4ος • Ελληνο-
αμερικανική Ένωση |  Workshop: Pop-Tales 
- Από Τα Παραμύθια Στα Comics

13:00 - 13:50 | Seminar Room - 6ος • Ελληνο-
αμερικανική Ένωση |  Workshop: Alienator 
2017

13:00 - 14:30 | Auditorium • Γαλλικό Ινστιτού-
το Ελλάδος |  Q&A: Bill Kartalopoulos

14:00 - 14:50 | Seminar Room - 6ος • Ελληνο-
αμερικανική Ένωση |  Workshop: Strips and 
Panels: Σχεδιάζοντας Μια Σύντομη Ιστορία 
Comics

14:10 - 16:10 | Seminar Room - 4ος • Ελληνοα-
μερικανική Ένωση |  Workshop: Η Δημιουρ-
γική Διαδικασία Ενός Comic

14:30 - 16:00 | Φουαγιέ • Ελληνοαμερικανική 
Ένωση |  Event: BNE Live Gaming

14:45 - 16:15 | Θέατρο • Ελληνοαμερικανική 
Ένωση |  Panel: Ανθολογίες: Ένα Μπουκέτο 
Με Comics!

15:00 | Street Εvent |  Εvent: Power Rangers 
Cosplay

15:45 - 17:15 | Auditorium • Γαλλικό Ινστιτού-
το Ελλάδος |  Q&A: Rob Davis & Edward Ross

16:30 - 18:00 | Θέατρο • Ελληνοαμερικανική 
Ένωση |  Q&A + Signing: Kate Niemczyk

17:00 - 17:50 | Seminar Room - 4ος • Ελληνοα-
μερικανική Ένωση |  Workshop: The Making 
of “Here”

17:30 - 18:30 | Seminar Room - 6ος • Ελληνο-
αμερικανική Ένωση |  Event: Kirby Or… Not 
Kirby?

17:30 - 19:00 | Auditorium • Γαλλικό Ινστιτού-
το Ελλάδος |  Sketch Event: Και Οι Ήρωες 
Παραγγέλνουν

19:00 - 20:00 | Seminar Room - 6ος • Ελλη-
νοαμερικανική Ένωση |  Panel: Κλισέ Στα 
Comics

19:30 - 21:30 | Θέατρο • Ελληνοαμερικανική 
Ένωση |  Event: Διαγωνισμός Comicdom 
Cosplay 2017 + Auditorium • Γαλλικό Ινστιτού-
το Ελλάδος |  Event: Comicdom Cosplay 2017 
Live Streaming

20:15 - 21:15 | Seminar Room - 6ος • Ελληνο-
αμερικανική Ένωση |  Panel: Alan Moore Vs 
Grant Morrison

11:00 - 12:00 + 12:00 - 13:00 | Φουαγιέ • Ελλη-
νοαμερικανική Ένωση |  Παιδικό Πρόγραμμα

12:00 - 12:50 | Seminar Room - 4ος • Ελληνοα-
μερικανική Ένωση |  Workshop: Από Το Μυ-
θιστόρημα Στο Graphic Novel

13:00 - 13:50 | Seminar Room - 4ος • Ελληνο-
αμερικανική Ένωση |  Workshop: Ταινιοκρι-
τική Σε Comics

13:00 - 13:05 | Auditorium • Γαλλικό Ινστιτού-
το Ελλάδος |  Προβολή: Ο Βαλέριαν Και Η 
Πόλη Με Τους Χίλιους Πλανήτες - Making Of

13:05 - 14:30 | Auditorium • Γαλλικό Ινστιτού-
το Ελλάδος |  Προβολή: Phantom Boy

13:15 - 14:45 | Θέατρο • Ελληνοαμερικανική 
Ένωση |  Panel: Cosplay Stars - I Wanna Be 
The Very Best!

13:30 - 14:00 | Street Event |  Συναυλία από 
τη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων

13:30 - 15:00 | Φουαγιέ • Ελληνοαμερικανική 
Ένωση |  Event: Comic Jam - Ας Σχεδιάσουμε 
Την Ανθεκτικότητα - Η Ανθεκτική Αθήνα

14:00 - 14:50 | Seminar Room - 4ος • Ελληνο-
αμερικανική Ένωση |  Workshop: Μεταμορ-
φώσεις Του Σχεδίου: Από Το Μολύβι Στην 
Ηλεκτρονική Εικονογράφηση

14:45 - 16:00 | Auditorium • Γαλλικό Ινστιτού-
το Ελλάδος |  Panel: Η Επικαιρότητα Mέσα 
Από Τις Σελίδες Των Comics

15:00 - 15:50 | Seminar Room - 4ος • Ελληνοα-
μερικανική Ένωση |  Workshop: Τo Οπλοστά-
σιο Ενός Επίδοξου Manga Artist

15:00 - 16:00 | Seminar Room - 6ος • Ελληνοα-
μερικανική Ένωση |  Trivia Game: Πόσο Comic 
Nerd Είστε Τελικά;

15:00 - 16:30 | Θέατρο • Ελληνοαμερικανική 
Ένωση |  Q&A: Richard McGuire

15:30 - 17:00 | Φουαγιέ • Ελληνοαμερικανική 
Ένωση |  Event - Comic Jam: The Athenian 
Resilient Hero

16:00 - 16:50 | Seminar Room - 4ος • Ελληνοα-
μερικανική Ένωση |  Workshop: Intuos Comic 
- Bring Your Stories To Life

16:00 - 17:30 | Seminar Room - 6ος • Ελληνοα-
μερικανική Ένωση |  Q&A: Kai Pfeiffer

16:30 - 18:00 | Auditorium • Γαλλικό Ινστιτού-
το Ελλάδος |  Panel: Ψηφιακό Σχέδιο

17:00 - 18:00 | Θέατρο • Ελληνοαμερικανική 
Ένωση |  Event: Wonder Woman Trivia

17:30 - 19:00 | Φουαγιέ • Ελληνοαμερικανική 
Ένωση |  Event: BNE Live Gaming

18:15 - 19:45 | Auditorium • Γαλλικό Ινστιτού-
το Ελλάδος |  Panel: Comics Για Παιδιά Και 
Παιδικά Comics

18:30 - 20:30 | Θέατρο • Ελληνοαμερικανική 
Ένωση |  Sketch Event: Jack Kirby Centennial

 ΣΑΒΒΑΤΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΡΟ
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15:00 - 15:30 |
Θέατρο • Ελληνοαμερικανική Ένωση
   Έναρξη - Παρουσίαση Nέων Eκδόσεων
Μόνο εδώ θα δείτε να παρουσιάζονται όλα τα νέα comics, 
που ντεμπουτάρουν στο CCA2017, από τις συμμετέχου-
σες εκδοτικές, anubis, Comicdom Press, Comicworld, 
Giganto, inkpress Κορμοράνος, Jemma Press, Propaganda 
Channel, seλini, webcomics, Χαραμάδα και Ένατη διάστα-
ση. Κρατήστε σημειώσεις και σπεύστε να τις αποκτήσετε! 
| Παρουσίαση: Αριστείδης Κώτσης

15:30 - 15:35 |
Auditorium • Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
   Προβολή: Ο Βαλέριαν Και Η Πόλη Με Τους
Χίλιους Πλανήτες - Making Of
Ένα από τα πιο επιδραστικά graphic novel όλων των επο-
χών, είναι έτοιμο για τη μεταφορά του στον κινηματογρά-
φο, κι εσείς έχετε την ευκαιρία να δείτε πρώτοι, αποκλει-
στικό υλικό. Σε σκηνοθεσία του Λικ Μπεσόν, «Ο Βαλέριαν 
Και Η Πόλη Με Τους Χίλιους Πλανήτες» έρχεται τον Ιού-
λιο στη μεγάλη οθόνη.

15:35 - 16:30 |
Auditorium • Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 
   Προβολή: Adama
O  12χρονος Adama ζει σε ένα απομακρυσμένο χωριό της 
Δυτικής Αφρικής. Πέρα από τα βράχια, βρίσκεται «η χώρα 
των αναπνοών», το βασίλειο των πολεμοχαρών, σκοτει-
νών πνευμάτων. Όταν ένα βράδυ, ο Samba, ο μεγαλύτερος 
αδελφός του, εξαφανίζεται, ο Adama ξεκινά ένα περιπε-
τειώδες ταξίδι για να τον εντοπίσει. | animation | Γλώσσα: 
Γαλλική | Υπότιτλοι: Αγγλικοί

15:45 - 17:15 |
Θέατρο • Ελληνοαμερικανική Ένωση
   Panel: Από Την Οθόνη Στο Χαρτί: Έκδοση 
Online Comics
Τα online comics αποτελούν παιδιά της τεχνολογικής εξέ-
λιξης, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δε φλερτάρουν με την 
κλασσική έννοια της έκδοσης. Πολλά comics που δημο-
σιεύονται στο Διαδίκτυο παίρνουν το δρόμο και προς το 
τυπογραφείο και κυκλοφορούν σε συγκεντρωτικές εκδό-
σεις, αποκτώντας νέο κοινό. Αλλά ποιες είναι οι προκλή-
σεις που παρουσιάζονται για δημιουργούς και εκδότες; 
Συμμετέχουν: ντορίτα Καλούδη (Socomic.gr), Λευτέρης 
Σταυριανός (Jemma press), νικόλας Στεφαδούρος (δημι-
ουργός), θανάσης Πετρόπουλος (δημιουργός). | Συντονι-
σμός: θωμάς Παπαδημητρόπουλος

16:00 - 17:00 |
Γκαλερί Γκίκα • Ελληνοαμερικανική Ένωση
  Εγκαίνια Διεθνούς Έκθεσης: Best American 
Comics 2016
Περισσότερα για την Έκθεση στη σελ. 12

16:00 - 18:45 |
Seminar Room - 4ος •  Ελληνοαμερικανική Ένωση
 Masterclass: Turn Around At Meeting Point: 
Τέσσερα Καρέ, Δύο Δημιουργοί, Μία Συνάντηση
Μια μικρή, διασκεδαστική άσκηση, που θα διαρκέσει κάτι 
λιγότερο από τρεις ώρες! Όλοι οι συμμετέχοντες θα 
σχεδιάσουν μία ασπρόμαυρη σελίδα comics με τέσσερα 
panels... με μια μικρή παραλλαγή, όμως, η οποία θα απο-
καλυφθεί κατά τη διάρκεια του workshop! Ο στόχος της 
άσκησης είναι να αφεθούμε στην βασική θεματική της συ-
ναρπαστικής αφήγησης, αλλά και της Τέχνης εν γένει: την 
Αντίθεση - και το «ξαδερφάκι» της, την Έκπληξη. Ιδανικά, 
αυτό θα σημαίνει και έκπληξη για τους ίδιους τους καλλι-
τέχνες... Κατά τη διάρκεια του workshop, ο kai Pfeiffer θα 
παρουσιάσει και θα αναλύσει δείγματα της δημιουργικής 
διαδικασίας του και διαφορετικά εν εξελίξει έργα, με ιδι-
αίτερη έμφαση στις καλλιτεχνικές συνεργασίες.

16:45 - 18:15 |
Auditorium • Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
    Panel: Η Επιρροή Της Βαβέλ Στην Ελληνική
Σκηνή
βαβέλ: Ένας τίτλος, που υπήρξε για δύο δεκαετίες σχε-
δόν συνώνυμος με τα comics στην Ελλάδα, γαλουχώντας 
εξίσου δημιουργούς και αναγνώστες. Στο παρόν panel 
εκπρόσωποι του χώρου που είτε συμπορεύτηκαν, είτε 
στάθηκαν κριτικά απέναντι στη Βαβέλ, συζητούν και 
αντιπαρατίθενται με αφορμή το περιοδικό που υπήρξε 
καταλύτης στη σχέση των Ελλήνων με την 9η Τέχνη. | 
Συμμετέχουν: Γιάννης Κουκουλάς (ιστορικός τέχνης), 
soloup [Αντώνης νικολόπουλος] (σκιτσογράφος- Διδά-
κτωρ Πολιτισμικής Επικοινωνίας), διονύσης τζαβάρας 
(μεταφραστής), βασίλης Χειλάς (δημιουργός, εκδότης) | 
Συντονισμός: Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17:30 - 18:30 |
Θέατρο • Ελληνοαμερικανική Ένωση
    Panel: Τα Comics Της Διπλανής Πόρτας
Comics χωρίς υπερήρωες, χωρίς επιστημονική φαντασία, 
χωρίς απίστευτες περιπέτειες. Comics που δε δείχνουν 
το παρελθόν ή το μέλλον. Comics που επικεντρώνουν 
στο παρόν, με πρωταγωνιστές απλούς ανθρώπους της δι-
πλανής πόρτας, που ερωτεύονται, χαίρονται, λυπούνται ή 
απλά τριγυρνούν στη πόλη. Είναι σπάνια, αλλά υπάρχουν 
και έχουν τους δικούς τους κανόνες. Ή μήπως δεν έχουν 
καθόλου κανόνες; Συμμετέχουν: Παναγιώτης Πανταζής 
[panpan] (δημιουργός), Κωνσταντίνος Σκλαβενίτης (δημι-
ουργός), Σταύρος Κιουτσούκης (δημιουργός), Αποστόλης 
Ιωάννου (δημιουργός). | Συντονισμός: θωμάς Παπαδημη-
τρόπουλος

18:30 - 20:30 |
Auditorium • Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
   Benoît Sokal: Focus Στα Video Games
Ο καταξιωμένος Βέλγος κομίστας και δημιουργός του δη-
μοφιλούς SyBERiA θα κάνει focus στα video games και θα 
μιλήσει για τις προκλήσεις της βιομηχανίας. Περισσότε-
ρα για τον δημιουργό  στην σελ. 6

19:00 - 19:45 |
Seminar Room - 4ος •  Ελληνοαμερικανική Ένωση
   Παρουσίαση Νέας Έκδοσης: Το Σύννεφο
«Τι είναι μια ευχή;» Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να 
απαντήσει ένα αγόρι μαζί με τον ιπτάμενο λύκο του. Το 
Σύννεφο (εκδόσεις Webcomics) είναι μια περιπέτεια εσω-
τερικής αναζήτησης, όπου το αγόρι θα μάθει ότι δεν πρέ-
πει ή δεν γίνεται να πραγματοποιούνται όλες οι ευχές. | 
Συμμετέχουν: Κ. Ι. ζαχόπουλος (δημιουργός), vincenzo 
balzano (δημιουργός) | Συντονισμός: νίκος Καμπουρό-
πουλος (εκδότης Webcomics)

19:00 - 20:30 |
Θέατρο • Ελληνοαμερικανική Ένωση 
   Panel: High Heels In Mainstream Comics
Πολλές γυναίκες δημιουργοί κάνουν αυτή την εποχή τα 
πρώτα βήματά τους στον χώρο των mainstream comics.
Τρεις εξ αυτών θα μας μιλήσουν για τις εμπειρίες τους 
στον συγκεκριμένο χώρο και τις προκλήσεις που παρου-
σιάζει κάθε νέο βήμα τους. | Συμμετέχουν: kate Niemczyk 
(δημιουργός), DaNi (δημιουργός), Ευγενία Κουμάκη (δη-
μιουργός). | Συντονισμός: θωμάς Παπαδημητρόπουλος

20:00 - 21:30 |
Φουαγιέ • Ελληνοαμερικανική Ένωση
   Event: BNE Live Gaming
Η bandai Namco entertainment σας ταξιδεύει στα μαγικά 
της παιχνίδια! Ελάτε να παίξετε μερικά από τα πιο δημο-
φιλή video games, να δοκιμάσετε τίτλους που δεν ξέ-
ρατε ως τώρα και να ζήσετε απο κοντα την μαγεια των 
videogames!»

20:00 - 20:45 |
Seminar Room - 4ος •  Ελληνοαμερικανική Ένωση
   Παρουσίαση Νέας Έκδοσης: Η Κερένια Κούκλα
Το αστικό, γοτθικών αναφορών μυθιστόρημα του Κων-
σταντίνου Χρηστομάνου, μεταφέρεται για πρώτη φορά σε 
graphic novel από την Comicdom press. Στην παρουσίαση, 
αναλύεται το πρωτογενές υλικό, η έρευνα που προηγήθη-
κε, αλλά και η διαδικασία δημιουργίας του έργου. | Συμμε-
τέχουν: Εύη Σαμπανίκου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με 
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορία της Τέχνης και Οπτικός 
Πολιτισμός, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής 
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας), Κέλη δασκαλά (ΣΕΠ Ελ-
ληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) Γιώργος τσιαμάντας (δημι-
ουργός) | Συντονισμός: Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου

20:45 - 21:30 |
Θέατρο • Ελληνοαμερικανική Ένωση
   Προβολή: Ψυχοναύτες - Τα Ξεχασμένα Παιδιά
Οι έφηβοι Μπέρντμποϊ και Ντίνκυ έχουν αποφασίσει να 
το σκάσουν από ένα νησί που το έχει ρημάξει η οικολο-
γική καταστροφή: ο Μπέρντμποϊ κλείνεται στον εαυτό 
του, απομονωμένος από τον κόσμο, ενώ η Ντίνκυ ξεκι-
νά ένα επικίνδυνο ταξίδι ελπίζοντας ότι ο Μπέρντμποϊ 
θα την ακολουθήσει. | Βασισμένο στο graphic novel 
PsiCoNautas του Alberto Vázquez | animation | Γλώσσα: 
Ισπανική | Υπότιτλοι: Ελληνικοί | Η προβολή πραγματοποι-
είται σε συνεργασία με τη MoovieReel

21:00 - 22:00 |
Auditorium • Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
   Event: Απονομή Ελληνικών Βραβείων Κόμικς
Καλλιτέχνες, εκδότες, δημοσιογράφοι, μεταφραστές, 
ιδιοκτήτες καταστημάτων comics και ιδιοκτήτες διαδι-
κτυακών ιστότοπων, συναποτελούν την Ακαδημία των 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΟΜΙΚΣ και είναι αυτοί που, με 
την ψήφο τους, αναδεικνύουν τις εκδόσεις και τους καλ-
λιτέχνες που διακρίθηκαν τη χρονιά που πέρασε. | Παρου-
σίαση: Η ομάδα Στενός Κορσές.
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ΣΑΒΒΑΤΟ
12:00 - 13:00 |
Seminar Room - 4ος • Ελληνοαμερικανική Ένωση
   Workshop: What We Talk About When We Talk 
About Ink
O Guillermo ortego παρουσιάζει τα διαφορετικά εργαλεία 
του inking, σχολιάζοντας και το κλασσικό δίλημμα “πα-
ραδοσιακό vs digital”, καθώς και τα διάφορα βήματα που 
πρέπει να ακολουθήσει όποιος θέλει να κάνει καριέρα 
στον κλάδο.

12:30 - 13:30 |
Φουαγιέ • Ελληνοαμερικανική Ένωση
   Παιδικό: Γράφοντας Με Εικόνες
Η αφηγήτρια βασιλεία βαξεβάνη και η δημιουργός δήμη-
τρα Αδαμοπούλου, προσκαλούν τους μικρούς μας φίλους 
να ανακαλύψουν τη μαγεία των comics, μέσα από το δημι-
ουργικό παιχνίδι.

13:00 - 13:50 |
Seminar Room - 6ος • Ελληνοαμερικανική Ένωση 
   Workshop: Alienator 2017
Mε αφορμή τον φετινό μεγάλο διαγωνισμό Κόμικς με Θέμα 
«Εξωγήινοι», για την διεκδίκηση υποτροφιών του ακαδημα-
ϊκού έτους 2017-2018, το Κέντρο Εφαρμοσμένων τεχνών 
ορνΕρΑΚΗΣ σας καλωσορίζει στο AliENAtOR, μια μονάδα 
έρευνας και ανάπτυξής εξωγήινης μορφής ζωής. Μπείτε 
στο μυαλό ενός concept artist ακολουθήστε τον και ανακα-
λύψτε τα επαγγελματικά μυστικά της δημιουργικής διαδι-
κασίας που χρησιμοποιεί ως character designer, μέσα από 
ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο. | Εισηγητής: 
Αντώνης Γαλάτης (Concept artist - Art director)

13:00 - 13:50 |
Seminar Room - 4ος • Ελληνοαμερικανική Ένωση
   Workshop: Pop-Tales - Από Τα Παραμύθια 
Στα Comics
Ένας φανταστικός κόσμος, που φαίνεται πως έχει απο-
κοιμηθεί για πάντα, ξυπνά στις ποπ ιστορίες του 21ου 
Αιώνα. Τα παραμυθικά μοτίβα παραλλάσσονται και εκ-
συγχρονίζονται από τα comics, ή τα τραβούν πίσω στο 
παρελθόν; Είναι η λαϊκή παράδοση και η ποπ κουλτούρα 
τόσο διαφορετικές μεταξύ τους; Πώς μπορεί ένας δημι-
ουργός να βουτήξει μέσα τους, χωρίς να πνιγεί σε καμιά 
από τις δυο; Mέσα από τα μάτια του σχεδιαστή vincenzo 
balzano και του σεναριογράφου Κ.Ι. ζαχόπουλου, οι συμ-
μετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουν πώς η παρά-
δοση επηρεάζει την pop κουλτούρα και πώς η δεύτερη 
ανανεώνει την πρώτη.

13:00 - 14:30 |
Auditorium • Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
     Q&A: Bill Kartalopoulos
Ο editor της best-selling ετήσιας ανθολογίας BESt 
AMERiCAN COMiCS έχει πολλά να μοιραστεί με το κοινό, 
σε μια χαλαρή κουβέντα για τα comics και τις δυνατότη-
τές τους. Περισσότερα για τον bill kartalopoulos στην 
σελ. 7 | Συντονισμός: θωμάς Παπαδημητρόπουλος

14:00 - 14:50 |
Seminar Room - 6ος • Ελληνοαμερικανική Ένωση
      Workshop: Strips and Panels: Σχεδιάζοντας 
Μια Σύντομη Ιστορία Comics
Η έννοια της διαδοχής των εικόνων είναι πρωταρχική 
στη δημιουργία των comics. Δεν είναι τυχαίο πως ο Will 
Eisner ορίζει τα comics ως “Sequential Art”. Το πως καθο-
ρίζουμε τη ροή των panels μιας αφήγησης, είναι το κυρι-
ότερο στοιχείο για να χτίσουμε σωστά την ιστορία μας. 
Ο Γιώργος Μπότσος (δημιουργός comics και καθηγητής 
στον ΑΚτο) θα παρουσιάσει τις βασικές λειτουργίες του 
σχεδιασμού, της χρήσης του διαλόγου, της δόμησης και 
της ανάπτυξης μιας μικρής ιστορίας σε comic, αρχίζοντας 
από την πρώτη αφηγηματική μονάδα, τα comic strips.

14:10 - 16:10 |
Seminar Room - 4ος • Ελληνοαμερικανική Ένωση
    Workshop: Η Δημιουργική Διαδικασία Ενός 
Comic
Υπάρχει μεγάλη παράδοση στα comics σε αυτό που ονο-
μάζουμε “assembly line comics”, δηλαδή comics στη 
δημιουργία των οποίων συνεργάζονται πολλοί διαφορε-
τικοί δημιουργοί, με τον κάθε ένα να αναλαμβάνει ένα 
κομμάτι της διαδικασίας. Στο συγκεκριμένο workshop, ο 
Mariano saura θα αναλύσει την άλλη μέθοδο, αυτή του 
“δημιουργού-auteur”, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το 
σύνολο της δημιουργίας του comic, από την αρχή έως 
το τέλος, αναλαμβάνοντας όλους τους ξεχωριστούς το-
μείς. Μια λεπτομερής παρουσίαση σε ολόκληρο το έργο 
του δημιουργού.

14:30 - 16:00 |
Φουαγιέ • Ελληνοαμερικανική Ένωση
   Event: BNE Live Gaming
Περισσότερα για το event στη σελ. 24

All DC characters, images, and logos are copyright and TM DC Comics, Inc.
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ΣΑΒΒΑΤΟ
14:45 - 16:15 |
Θέατρο • Ελληνοαμερικανική Ένωση
    Panel: Ανθολογίες: Ένα Μπουκέτο Με Comics!
Oι ανθολογίες δίνουν την ευκαιρία σε δημιουργούς να πει-
ραματιστούν και στους αναγνώστες να γνωρίσουν νέα ονό-
ματα. Σε αυτό το panel, θα μιλήσουν άνθρωποι με μεγάλη 
εμπειρία σε κάθε πτυχή των ανθολογιών και θα μας απο-
καλύψουν όλα όσα απαιτεί μια ανθολογία. Συμμετέχουν: 
bill kartalopoulos (editor ανθολογιών), Richard McGuire 
(δημιουργός), kai Pfeiffer (δημιουργός), τάσος ζαφειριάδης 
(δημιουργός και editor ανθολογιών) | Συντονισμός: θωμάς 
Παπαδημητρόπουλος

15:00 |
Street Event
     Εvent: Power Rangers Cosplay
H Odeon και το iGN Greece φέρνουν τους power Rangers 
στο Comicdom Con Athens! GO GO pOWER RANGERS!

15:45 - 17:15 |
Auditorium • Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
     Q&A: Rob Davis & Edward Ross
Ο δημιουργός του ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗ και ο δημιουργός του 
FilMiSH: ΕΝΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΤΑξΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗ-
ΜΑΤΟΓΡΑΦΟ θα βρεθούν απέναντι στους fans τους, για 
να απαντήσουν στις ερωτήσεις τους. Περισσότερα για 
τους δημιουργούς στην σελ. 8 | Συντονισμός: Αριστείδης 
Κώτσης

16:30 - 18:00 |
Θέατρο • Ελληνοαμερικανική Ένωση
   Q&A + Signing: Kate Niemczyk
Η ανερχόμενη Πολωνή καλλιτέχνις, που έγινε γνωστή 
από τη δουλειά της στο MOCkiNGBiRD της Marvel, θα 
απαντήσει στις ερωτήσεις του κοινού, και στη συνέχεια 
θα υπογράψει έργα της. Περισσότερα για τη δημιουργό 
στη σελ. 7 | Συντονισμός: Αντώνης Αντωνιάδης.

17:00 - 17:50 |
Seminar Room - 4ος • Ελληνοαμερικανική Ένωση
   Workshop: The Making of “Here”
to “Here” του Richard McGuire είναι μία από τις σπουδαιό-
τερες και πλέον επιδραστικές ιστορίες comics όλων των 
εποχών. Σε αυτό το workshop ο πολυβραβευμένος δημι-
ουργός παρουσιάζει και αναλύει τη διαδικασία δημιουργί-
ας της ιστορίας, καθώς και τις προκλήσεις της μετατρο-
πής της από short story σε graphic novel.

17:30 - 18:30 |
Seminar Room - 6ος • Ελληνοαμερικανική Ένωση 
   Event: Kirby Or… Not Kirby?
Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Jack “the 
king” kirby, στρέφουμε το βλέμμα μας στους δεκάδες 
χαρακτήρες που έχει δημιουργήσει ή συν-δημιουργήσει 
και σας ρωτάμε: kirby Or… Not kirby? Πάρτε μέρος σε ένα 
session ερωτήσεων, βρείτε αν ο κάθε χαρακτήρας είναι 
δημιουργία του Jack kirby ή όχι, εξολοθρεύστε τους αντι-
πάλους σας και κερδίστε! | Παρουσίαση: θωμάς Παπαδη-
μητρόπουλος, δημήτρης Σακαρίδης

17:30 - 19:00 |
Auditorium • Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
   Sketch Event: Και οι Ήρωες Παραγγέλνουν
Οκτώ ταλαντούχοι καλλιτέχνες σχεδιάζουν ζωντανά, 
γνωστούς ήρωες να απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους 
φαγητά. Οι Κορίννα Μέι βεροπούλου, νίκος Γραμμενό-
πουλος, βασίλης δημόπουλος, Κωνσταντίνος Μοσχονάς, 
Γιώργος Μουνδρούκας, δήμητρα νικολαϊδη, δημήτρης 
Πανταζής και Σιαδώρα Παπαθεοδώρου, μας δίνουν ο κα-
θένας την δική του εκδοχή της “αναμέτρησης των ηρώ-
ων” με το φαγητό, με μικρά, σπινταριστά σκίτσα! Όχι, δεν 
θα είναι τόσο εύκολο, όπως με τον Οβελίξ και τα αγριο-
γούρουνα! Το event πραγματοποιείται σε συνεργασία με 
το e-FooD. | Παρουσίαση: Μέλανδρος Γκανάς

19:00 - 20:00 |
Seminar Room - 6ος • Ελληνοαμερικανική Ένωση
   Panel: Κλισέ Στα Comics
Το αγαπημένο μας Μέσο έχει εξελιχθεί τις τελευταίες δε-
καετίες. Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι κάποια comics δεν 
πέφτουν στις συχνές παγίδες των κλισέ! Το θέμα είναι αν 
αυτά είναι άξια καταδίκης ή αν μπορεί κάποιος να τα υπε-
ρασπιστεί όλα! Δύο λάτρεις των comics θα αναλάβουν 
τυχαία να υπερασπιστούν ή να απορρίψουν διαφορετικά 
κλισέ, σε ένα καθοριστικό debate με αντίπαλο τον χρόνο! 
| Συμμετέχουν: Γιώργος ξύδης (συντάκτης Comicdom.gr), 
θωμάς Παπαδημητρόπουλος (αρχισυντάκτης Comicdom.
gr). | Συντονισμός: δημήτρης Σακαρίδης

Marvel and all related Marvel Characters: TM & (C) Marvel Characters, Inc.
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ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
19:30 - 21:30 |
Θέατρο • Ελληνοαμερικανική Ένωση
   Event: Διαγωνισμός Comicdom Cosplay 2017

+
Auditorium • Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος  
    Event: Comicdom Cosplay Live Streaming
Το Comicdom Cosplay αποτελεί ένα από τα πλέον αγα-
πημένα events του Comicdom Con Athens. Οι κορυφαίοι 
cosplayers δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους στην κατα-
σκευή και στην παρουσίαση των εντυπωσιακών στολών 
τους καθώς ο πρώτος νικητής που θα αναδείξει η κριτική 
επιτροπή, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο πανευρωπα-
ϊκό πρωτάθλημα cosplay, EuroCosplay, τον Οκτώβριο στο 
Λονδίνο. Παραλαβή προσκλήσεων (μέσω ηλεκτρονικών 
προεγγραφών) με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας από 
την Παρασκευή 7/4, 12:00 έως Σάββατο 8/4, 12:00 από 
την κεντρική γραμματεία του Comicdom Con Athens 2017 
(Ελληνοαμερικανική Ένωση) | Διεύθυνση: Μυρτώ τσελέ-
ντη | Υποστήριξη: Χρήστος Χριστακόπουλος-Μαυράκης, 
Κώστας Λαμπρόπουλος | Κριτική Επιτροπή: Μανώλης 
βαμβούνης, βενετία δεδεμάδη, Σέργιος Κοτσόβουλος, 
Αλέξανδρος Λόγγος, Λία ρόκου | Επίσημος Φωτογράφος: 
Σπυρίδων Κακούρης | Παρουσίαση: Ευαγγελία ζορμπά 
Αρμενιάκου | Συμμετοχή: athens bushido Center | Μεγά-
λος Χορηγός: otakustore.gr | Δωροθέτες: animeHouse.gr, 
anubis Comics, kryolan Hellas, it’s You, bandai

20:15 - 21:15 |
Seminar Room - 6ος • Ελληνοαμερικανική Ένωση
   Panel: Alan Moore Vs Grant Morrison
Δύο από τους σημαντικότερους writers στην Ιστορία του 
Μέσου, οι Alan Moore και Grant Morrison, έχουν πολλά 
κοινά - μα ακόμη περισσότερες διαφορές! Και τελικά, το 
βάρος της σύγκρισης και της ανάδειξης του καλύτερου 
εκ των δύο πέφτει στους ώμους ενός πιστού της Εκκλη-
σίας του Alan Moore και ενός ζηλωτή της σέχτας του 
Grant Morrison. Ποιος θα επικρατήσει; | Συμμετέχουν: 
Αριστείδης Κώτσης (συντάκτης Comicdom.gr), δημήτρης 
Σακαρίδης (αρχισυντάκτης Comicdom.gr). | Συντονισμός: 
θωμάς Παπαδημητρόπουλος

11:00 - 12:00      12:00 - 13:00 |
Φουαγιέ • Ελληνοαμερικανική Ένωση
   Παιδικό: Γράφοντας Με Εικόνες
Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα στη σελ. 26.

12:00 - 12:50 |
Seminar Room - 4ος • Ελληνοαμερικανική Ένωση
   Workshop: Από Το Μυθιστόρημα Στο Graphic 
Novel
«Κλασσικά Εικονογραφημένα;» Τα θυμάστε; Έκτοτε η καλ-
λιτεχνική πρόκληση του να μεταφέρεις σε εικόνα ένα λο-
γοτεχνικό έργο έχει απαντηθεί με πολλούς και ενδιαφέ-
ροντες τρόπους. Πώς γεννιέται από το μυθιστόρημα, ένα 
graphic novel; Ο Rob Davis (Δον Κιχώτης) σας καθοδηγεί 
μέσα από τη διαδικασία της μεταφοράς δυο κλασσικών
συγγραφέων (Θερβάντες, Λάβκραφτ) σε comics.

13:00 - 13:50 |
Seminar Room - 4ος • Ελληνοαμερικανική Ένωση
   Workshop: Ταινιοκριτική Σε Comics
Οταν μιλάμε για τη σχέση των comics με τον κινηματογρά-
φο, οι περισσότεροι σκέφτονται τις δημοφιλείς μεταφο-
ρές των υπερηρώων. Γιατί, όμως, να μη χρησιμοποιηθεί το 
Μέσο των comics ως δίαυλος επικοινωνίας της κριτικής 
για ένα φίλμ; Μοιράσου τη γνώμη σου για τις καλύτερες 
(ή τις χειρότερες) ταινίες που είδες, χρησιμοποιώντας 
τη γλώσσα των comics. Ο edward Ross, δημιουργός του 
FilMiSH: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΤΑξΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟ-
ΓΡΑΦΟ θα σου δείξει πως!

13:00 - 13:05 |
Auditorium • Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
   Προβολή: Ο Βαλέριαν Και Η Πόλη Με Τους
Χίλιους Πλανήτες - Making Of
Λεπτομέρεις στη σελ. 22

13:05 - 14:30 |
Auditorium • Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
   Προβολή: Phantom Boy
Η ζωή του 12χρονου leo, δεν είναι εύκολη, καθώς νοση-
λεύεται. Ευτυχώς όμως, έχει μια εξαιρετική δύναμη: να 
αιωρείται σε άϋλη μορφή, ενώ το φυσικό σώμα του πα-
ραμένει κοιμισμένο. Έχοντας αυτές τις υπερδυνάμεις, θα 
συμμαχήσει με έναν αστυνομικό, σε μια περιπετειώδη κα-
ταδίωξη, του ληστή με το παρατσούκλι «ο άνθρωπος με το 
σπασμένο πρόσωπο», ο οποίος και σχεδιάζει να πάρει τον 
έλεγχο της πόλης, με τη βοήθεια ενός ιού υπολογιστών. | 
animation | Γλώσσα: Γαλλική | Υπότιτλοι: Ελληνικοί
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ΚΥΡΙΑΚΗ
13:15 - 14:45 |
Θέατρο • Ελληνοαμερικανική Ένωση
     Panel: Cosplay Stars - I Wanna Be The Very 
Best!
Κάθε χρόνο, ο νικητής του Comicdom Cosplay στην κατη-
γορία του ατομικού, εκπροσωπεί τη χώρα μας στο πανευ-
ρωπαϊκό πρωτάθλημα EuroCosplay. Πώς φτάνει, όμως, 
κάποιος σε αυτό το επίπεδο; Υπάρχει πανευρωπαϊκός 
cosplay ανταγωνισμός; Τί έχει μεγαλύτερη σημασία, η 
εξάσκηση, οι γνώσεις, ή η σωστή ιδέα; Οι “παλαίμαχες” νι-
κήτριες, Ελίνα Αναγνωστάκου, Ειρήνη Ελπίδα Γκιουλέκα 
(irene Astral) και Λία ρόκου (lorian), καθώς και ο νικητής 
ή η νικήτρια του Comicdom Cosplay 2017, συζητούν για 
τη διαδικασία δημιουργίας ενός cosplay, τις εμπειρίες και 
τις προσδοκίες τους από το EuroCosplay, και τα “μυστικά” 
της Τέχνης τους! | Συντονισμός: Μυρτώ τσελέντη

13:30 – 14:00 |
Street Event
     Συναυλία από τη Φιλαρμονική του Δήμου 
Αθηναίων
Ένα ηχητικό ταξίδι με μουσικές… έκπληξη!

13:30 - 15:00 |
Φουαγιέ • Ελληνοαμερικανική Ένωση
     Event: Comic Jam - Ας σχεδιάσουμε Την Ανθε-
κτικότητα - Η Ανθεκτική Αθήνα
Σε συνεργασία με το πρόγραμμα Ανθεκτική Αθήνα του Δή-
μου Αθηναίων ελάτε να παίξουμε, να γνωριστούμε και να 
φτιάξουμε ένα comic για μια πόλη που μπορεί να αντέξει 
τα πάντα. | Παρουσίαση: βασιλεία βαξεβάνη.

14:00 : 14:50 |
Seminar Room - 4ος • Ελληνοαμερικανική Ένωση
     Workshop: Μεταμορφώσεις Του Σχεδίου -  Από 
Το Μολύβι Στην Ηλεκτρονική Εικονογράφηση
Σκαρφιστήκαμε μια ιστορία για comics και τη γράψαμε 
σε μια μορφή σεναρίου. Ποια στάδια πρέπει να ακολου-
θήσουμε για να τη δούμε πλέον σε μορφή comics; Αρκεί 
να μπορούμε να σχεδιάζουμε κάποιους χαρακτήρες στο 
χαρτί για να κάνουμε ένα comic; Στη διάρκεια αυτού του 
workshop θα δούμε μαζί με τον θανάση Πέτρου (δημιουρ-
γό comics και καθηγητή του ΑΚτο) τα στάδια από το πρώ-
το προσχέδιο με μολύβι, μέχρι το πέρασμα στον ψηφιακό 
χρωματισμό, κάνοντας ταυτόχρονα μια σχεδιαστική προ-
παρασκευαστική άσκηση.

14:45 - 16:00 |
Auditorium • Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
     Panel: Η Επικαιρότητα Mέσα Από Τις Σελίδες 
Των Comics
Η επικαιρότητα βρίσκει πάντα τον τρόπο για να τρυπώ-
σει μέσα στις σελίδες των comics. Είναι, όμως, αυτά το 
κατάλληλο Μέσο για να την αποτυπώσουν; Τέσσερις δη-
μιουργοί θα μιλήσουν για το κατά πόσο είναι απαραίτητη 
και καλοδεχούμενη η παρουσία της επικαιρότητας στις 
σελίδες των comics. | Συμμετέχουν: Σπύρος δερβενιώ-
της, Πάνος ζάχαρης, Γιώργος Μελισσαρόπουλος, Αλέξια 
οθωναίου | Συντονισμός: Αριστείδης Κώτσης

15:00 - 15:50 |
Seminar Room - 4ος • Ελληνοαμερικανική Ένωση 
    Workshop: Τo Οπλοστάσιο Ενός Επίδοξου 
Manga Artist
Ο Μάνος Λαγουβάρδος κάνει μια παρουσίαση και επίδει-
ξη των official παραδοσιακών υλικών σχεδίου όπως τα 
χρησιμοποιούν οι Ιάπωνες mangaka στις επαγγελματικές 
δουλειές τους. Oι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία 
να δοκιμάσουν αυθεντικά χαρτιά, πένες και μαρκαδόρους 
από επώνυμες ιαπωνικές μάρκες και να σχεδιάσουν τον 
αγαπημένο τους ήρωα με τις τεχνικές που χρησιμοποιού-
νται στην Χώρα του Ανατέλλοντος Ήλιου.

15:00 - 16:00 |
Seminar Room - 6ος • Ελληνοαμερικανική Ένωση 
    Trivia Game: Πόσο Comic Nerd Είστε Τελικά;
Σε ποιο τεύχος πρωτοεμφανίστηκε o Bat-Mite; Πότε γεν-
νήθηκε ο Stan lee; Από ποιόν πλανήτη είναι ο Chameleon 
Boy; Αν ερωτήσεις όπως οι παραπάνω σας φαίνονται 
παιχνιδάκι και θέλετε να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας 
κόντρα στους «ομοίους σας», ελάτε να παίξετε, να διασκε-
δάσετε και να κερδίσετε πλούσια δώρα! | Παρουσίαση: 
δημήτρης Σακαρίδης
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15:00 - 16:30 |
Θέατρο • Ελληνοαμερικανική Ένωση   
    Q&A: Richard McGuire
Ο πολυσχιδής καλλιτέχνης με το ευρύτατο και ποικι-
λόμορφο έργο θα απαντήσει στις ερωτήσεις του Bill 
kartalopoulos και του κοινού και στη συνέχεια θα υπο-
γράψει τα έργα του. Περισσότερα για τον δημιουργό στην 
σελ. 6 | Συντονισμός: bill kartalopoulos

15:30 : 17:00 |
Φουαγιέ • Ελληνοαμερικανική Ένωση
     Event - Comic Jam: The Athenian Resilient 
Hero
Η Metropolis έχει τον Superman, η Gotham τον Batman, 
η Νέα Υόρκη τον Spider-Man. Και η Αθήνα; Ποιος είναι ο 
ήρωας που χρειάζεται η πόλη μας; Σε συνεργασία με το 
πρόγραμμα Ανθεκτική Αθήνα του Δήμου Αθηναίων σας δί-
νουμε την ευκαιρία να πλάσετε τον ήρωα που χρειάζεται 
η πόλη μας, μέσα από παιχνίδι και αυτοσχεδιασμό με τα 
comics. | Παρουσίαση: βασιλεία βαξεβάνη

16:00 - 16:50 |
Seminar Room - 4ος • Ελληνοαμερικανική Ένωση 
     Workshop: Intuos Comic - Bring Your Stories 
To Life
Θέλετε οι χαρακτήρες που δημιουργείτε να ξεπηδούν 
μέσα από τις σελίδες; Η intuos Comic της Wacom είναι 
ο ιδανικός σας παρτενέρ! Χρησιμοποιήστε αυτή την εύ-
χρηστη ταμπλέτα για να σχεδιάσετε και να μελανώσετε, 
να τελειοποιήσετε τη δουλειά σας με ψηφιακό editing και 
εφέ, ή να ετοιμάσετε layouts για μια σελίδα ή ένα βιβλίο. 
Η intuos Comic συνδυάζει την ελευθερία του μελανιού με 
την ευκολία της ψηφιακής τεχνολογίας! Η δήμητρα Αδα-
μοπούλου, σας δείχνει πως να χρησιμοποιείτε την εξαιρε-
τική αυτή ταμπλέτα, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητές 
της! Στο τέλος του εργαστηρίου, θα κληρωθούν τρεις τα-
μπλέτες για τρεις τυχερούς συμμετέχοντες!

16:00 - 17:30 |
Seminar Room - 6ος • Ελληνοαμερικανική Ένωση 
     Q&A: Kai Pfeiffer
Με μεγάλη εμπειρία στα comics και όχι μόνο και με έφεση 
στον πειραματισμό, ο Γερμανός δημιουργός θα μοιραστεί 
τις απόψεις του με το κοινό και θα απαντήσει σε ερωτή-
σεις. Περισσότερα για τον δημιουργό στην σελ. 9 | Συντο-
νισμός: Ανδρέας Ποντικάκος

16:30 - 18:00 |
Auditorium • Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος   
    Panel: Ψηφιακό Σχέδιο
Το digital artwork αποτελεί συχνό φαινόμενο στα comics, 
με πολλούς καλλιτέχνες να το εκμεταλλεύονται στο 
έπακρο και να δημιουργούν ασύλληπτα ρεαλιστικές ή 
φανταστικές εικόνες! Δύο ειδικοί αυτής της τεχνοτροπί-
ας θα μας μιλήσουν για τις ευκολίες και τις προκλήσεις 
της και θα δώσουν συμβουλές στο κοινό. Συμμετέχουν: 
benoît sokal (δημιουργός), Mariano saura (δημιουργός). | 
Συντονισμός: θωμάς Παπαδημητρόπουλος

17:00 - 18:00 |
Θέατρο • Ελληνοαμερικανική Ένωση   
    Event: Wonder Woman Trivia
Σε συνεργασία με την tanweer σας προσκαλούμε στο πιο 
διασκεδαστικό παιχνίδι γνώσεων για την αγαπημένη 
σας ηρωίδα, με αφορμή την έξοδο της ταινίας «Wonder 
Woman» στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 8 Ιουνίου 
Μαζέψτε τους φίλους σας, μελετήστε τα πάντα για την 
Αμαζόνα και ελάτε να διαγωνιστείτε σε ένα διασκεδαστικό 
παιχνίδι μπροστά σε ζωντανό κοινό, κερδίζοντας δώρα έκ-
πληξη από την tanweer. | Παρουσίαση: βασιλεία βαξεβάνη.

17:30 - 19:00 |
Φουαγιέ • Ελληνοαμερικανική Ένωση
   Event: BNE Live Gaming
Περισσότερα για το event στη σελ. 24

18:15 - 19:45 |
Auditorium • Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος   
    Panel: Comics για παιδιά και παιδικά comics
Comics: Eκπαιδευτικό εργαλείο αλλά και ιδανική μορφή 
ψυχαγωγίας για τα παιδιά. Έλληνες δημιουργοί μιλούν 
για τα comics που αγάπησαν ως παιδιά, αλλά και τα 
comics που μπορούν να κάνουν τα παιδιά να αγαπήσουν 
το Μέσο. Συμμετέχουν: δήμητρα Αδαμοπούλου, τόμεκ 
Γιοβάνης, δημήτρης Κάσδαγλης, Πέτρος Χριστούλιας | 
Συντονισμός: βασιλεία βαξεβάνη.

18:30 - 20:30 |
Θέατρο • Ελληνοαμερικανική Ένωση
   Sketch Event: Jack Kirby Centennial
Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του «βασιλιά» 
των comics, το φετινό Sketch Event «ανήκει» στον Jack 
kirby. Έντεκα καταξιωμένοι Έλληνες και ξένοι σχεδια-
στές δημιουργούν, ζωντανά, τη δική τους εκδοχή αγα-
πημένων εξωφύλλων του «βασιλιά». Αγοράστε λαχνούς 
και κερδίστε, τα μοναδικά αυτά έργα! Συμμετέχουν: kate 
Niemczyk, kai Pfeiffer, Mariano saura, benoît sokal,  Έλε-
να Γώγου, Μιχάλης διαλυνάς, δανάη Κηλαηδόνη (DaNi), 
Γιώργος Κομιώτης, Ηλίας Κυριαζής, Γιάννης ρουμπού-
λιας, Γαβριήλ τομπαλίδης. | Παρουσίαση: Γιώργος ξύδης


