


ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

14η διοργάνωση του Comicdom Con Athens! Φέτος 
είναι μια εξαιρετικά σημαντική χρονιά τόσο για 
μας όσο και για την ελληνική σκηνή των comics, 
καθώς γινόμαστε πλέον το μακροβιότερο διεθνές 
φεστιβάλ comics της Αθήνας, και παραμένουμε το 
μοναδικό με ελεύθερη είσοδο.

Από το πλούσιο φετινό πρόγραμμά μας, σας προ-
τείνουμε να μη χάσετε:

• Τη διεθνή έκθεση ARCHIE: WELCOME TO 
RIVERDALE, που πραγματοποιείται σε συνεργασία 
με το Cartoon Art Museum, και παρουσιάζει πρω-
τότυπες σελίδες και επιλεγμένα memorabilia, με 
την αγαπημένη παρέα του Riverdale.

• Την ελληνική έκθεση FUTUROPOLIS με δημιουρ-
γούς comics και illustrators να μας ξεναγούν στην 
πόλη του μέλλοντος, όπως την οραματίζονται.

• Τα Q&A + Signings των διεθνών προσκεκλη-
μένων μας, Dan Watters (LUCIFER, ASSASSIN’S 
CREED), Raúl Allén (THE IMMORTAL IRON FIST, 
SECRET AVENGERS), Patricia Martín (WONDER 
WOMAN, BLOODSHOT REBORN) και Stefano 
Zanchi (DONALD QUEST, TOPOLINO)

• Τον εορτασμό για τα 90 χρόνια του δημοφιλή 
Popeye,  με επίκεντρο την HD προβολή των ιστο-
ρικών cartoons, και ένα παιχνίδι με πλούσια δώρα.

• Την πρώτη πανελλήνια προβολή της ταινίας 
του Dave McKean, LUNA (βραβευμένης στα British 
Independent Film Awards),∙ ένα υπέροχο κράμα ζω-
ντανής δράσης και animation.

•  Το Comicdom’s Ultimate Game Show, το απολαυ-
στικό παιχνίδι γνώσεων που επιστρέφει ακόμα 
πιο συναρπαστικό και με εντυπωσιακά δώρα.

•  Το αφιέρωμα στον θρυλικό Stan Lee, με επίκε-
ντρο ένα παιχνίδι γνώσεων που θα μοιράσει πλού-
σια δώρα και ένα sketch event με πρωταγωνιστή 
τον Spider-Man των Lee/Ditko!

• Τον πάντα δημοφιλή διαγωνισμό Comicdom 
Cosplay, εθνικό προκριματικό για το πανευρωπα-
ϊκό πρωτάθλημα EuroCosplay.

…και όπως πάντα μπορείτε να κάνετε τις αγορές 
σας από το Bazaar καταστημάτων και εκδοτικών, 
τα Artists και Self-Publishers Alley (με περισσότε-
ρους από 100 δημιουργούς), αλλά και να παρακο-
λουθήσετε workshops, ανοιχτές συζητήσεις, ταινί-
ες και animation, παιδικά προγράμματα, και φυσικά 
να παραβρεθείτε στην απονομή των Ελληνικών 
Βραβείων Κόμικς.

Σας ευχόμαστε ένα ακόμη αξέχαστο τριήμερο!

Οι Διοργανωτές

Το Comicdom Con Athens 2019 είναι αφιερωμένο στη μνήμη 
του Λευτέρη Μαυρογιάννη, ενός σπουδαίου καλλιτέχνη, του 
«δικού μας ανθρώπου», που έφυγε πρόωρα από κοντά μας.

EXCLUSIVES
στο booth του CCA 2019

(είσοδος Ελληνοαμερικανικής Ένωσης)
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΗΔΑ ΤΣΕΝΕ

Καλλιτεχνική Διεύθυνση (Καλεσμένοι, Διεθνής Έκθεση),
Παιδικό Πρόγραμμα, Δημόσιες Σχέσεις

Υποστήριξη: ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΙΡΤΖΙΓΙΑΝΟΓΛΟΥ
Διεύθυνση Ελληνικής Έκθεσης, Προβολών, Γραφείου Τύπου
Υποστήριξη: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΤΣΗΣ, ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ
Συντονισμός, Οικονομική Διεύθυνση, Οργάνωση Εθελοντών,

Επιμέλεια Κειμένων
Υποστήριξη: ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΚΑΛΗΣ
Τεχνική Διεύθυνση, Web Development,

Διεύθυνση Δημιουργικού
Υποστήριξη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΕΣΟΠΟΥΛΟΥ

PANELS
Υπεύθυνος: ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Παρουσίαση: ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΑΞΕΒΑΝΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥ-
ΜΠΑΚΑΛΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΤΣΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΝΩΤΑΚΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΥΔΗΣ, 
ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΚΑΡΙ-

ΔΗΣ, ΤΟΝΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ, ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΜΠΑΛΙΔΗΣ 

COMICDOM COSPLAY
Διεύθυνση: ΤΟΝΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ, ΜΥΡΤΩ ΤΣΕΛΕΝΤΗ

Υποστήριξη: ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | Φωτογράφος:
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΚΟΥΡΗΣ | Εικαστικά: ΤΟΜΕΚ

ΘΕΑΤΡΑ
Υπεύθυνοι: ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΣΕΡΟΣ, ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΛΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ 

SELF-PUBLISHERS
Υπεύθυνος: ΜΕΛΑΝΔΡΟΣ ΓΚΑΝΑΣ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Διεθνής Έκθεση: ΛΗΔΑ ΤΣΕΝΕ

Ελληνική Έκθεση: ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΙΡΤΖΙΓΙΑΝΟΓΛΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εμψύχωση: ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΑΞΕΒΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ

WORKSHOPS
Υπεύθυνος: ΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Υποστήριξη: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΟΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΘΑΝΟΥ, ΑΝΝΑ ΚΕΝΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΣΚΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑ-

ΜΟΥΡΗ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΣΙΑΜΟΥΡΗΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑΝΗΣ, ΜΑΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ
Διεύθυνση: ΤΟΝΙΑ ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ

Υποστήριξη: ΤΕΟ ΜΠΑΡΕΤΑ, ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΡΕΛΗΣ, ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΥΚΟΥ, ΣΟΛΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΝΟΣ ΠΑ-
ΤΑΚΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΝΟΥΝΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥ-

ΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΝΙΤΣΙΟΣ, ΘAΝΟΣ ΦΙΛΑΝΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΚΑΤ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΘΑΝΟΥ,

ΘΑΝΟΣ ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ, ΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ
TASMAR

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΛΙΛΑ ΜΑΝΙΩΤΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΜΥΡΤΩ ΤΣΕΛΕΝΤΗ, ΡΕΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΟΥΒΑΡΔΑ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΑΝΗΣ,
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΙ
ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΓΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΡΜΠΗΣ

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
MIkAëL HAUTCHAMP

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
LAëTITIA kULyk, ΠΩΛΙΝΑ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΙΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ, 

ΔΑΝΑΗ ΒΑΡΔΑΛΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧΛΙΟΠΤΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ AuDItORIuM

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΜΕΞΗΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
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ΜΕΓΑΛΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Τέλος, ευχαριστούμε τον Ηλία Κυριαζή, τον Χρήστο Τσαούση, την DaNi Strips και όλους τους εθελοντές μας
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GUESTS Dan Watters
twitter.com/danpgwatters
LUCIFER | ASSASSIN’S CREED | THE SHADOW

Ο Dan Watters είναι συγγραφέας comics με έδρα το 
Ηνωμένο Βασίλειο. Το πρώτο του βιβλίο, LIMBO, κυ-
κλοφόρησε από την Image Comics, το 2016. Από τότε, 
έχει γράψει το THE SHADOW για τη Dynamite Comics 
και τα ASSASSIN’S CREED και WOLFENSTEIN για την 
Titan Comics.

Αυτή την εποχή, γράφει το relaunch του LUCIFER για το 
νεοσύστατο Sandman Universe της Vertigo, καθώς και 
το DEEP ROOTS για τη Vault Comics. Είναι βαθιά ριζω-
μένος στην πόλη του Λονδίνου.

Ηνωμένο Βασίλειο

Παρασκευή
19:10 - 20:00

βλέπε σελ. 19
WORKSHOP

Σάββατο
13:00 - 15:00

βλέπε σελ. 20
Q&A + SIGNING

Patricia Martín
Ισπανία

twitter.com/carlotazanahori
WONDER WOMAN | NINJAK | WRATH OF ETERNAL WARRIOR

Υποψήφια για πλήθος Harvey Awards, Comic artist, 
illustrator και letterer, η γεννημένη στην Ισπανία το 1985, 
Martín, ξεκίνησε την καριέρα της στον χώρο του βιβλί-
ου, σε εταιρίες όπως οι Oxford, El Jinete Azul και Barbara 
Fiore Editora, ενώ δούλεψε και στο lettering και τον σχε-
διασμό της ισπανικής μεταφοράς των βιβλίων HILDA 
του Luke Pearson, καθώς και σε εκείνα των Jimmy Liao 
και Suzy Lee. Στη συνέχεια, μεταπήδησε στην εικονογρά-
φηση και την αμερικανική βιομηχανία των comics, όπου 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια εργάστηκε στα WONDER 
WOMAN #54 και #55 (σε σενάριο του Steve Orlando), το 
BLOODSHOT REBORN #5 (σεν: Jeff Lemire), το NINJAk 
#6 (σεν: Matt kindt), το WRATH OF ETERNAL WARRIOR 
του (σεν: Robert Venditti) και το SECRET WEAPONS (σε 
συνεργασία με τον σχεδιαστή Raul Allen, σε σενάριο Eric 
Heisserer) για τη Valiant Comics.

Η επίσκεψή της πραγματοποιείται σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Θερβάντες.

Κυριακή
13:00 - 13:50

βλέπε σελ. 27
WORKSHOP

Σάββατο
13:00 - 15:00

βλέπε σελ. 20
Q&A + SIGNING
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Stefano Zanchi
facebook.com/stefano.zanchi.50
TOPOLINO | DONALD QUEST

Ιταλία

Γεννήθηκε το 1990 στην Ιμπέρια, όπου ζει και εργάζε-
ται μέχρι σήμερα. Όταν γνώρισε έναν σχεδιαστή της 
Bonelli, ενώ ακόμα ήταν στο Γυμνάσιο, αποφάσισε να 
κάνει το πάθος του για το σχέδιο, επάγγελμα. Tο 2009, 
φοίτησε στη Διεθνή Σχολή Comics στο Τορίνο. Μεταξύ 
των διαφόρων επαγγελματιών καθηγητών-cartoonists, 
η συνάντησή του με τον Paolo Mottura, σχεδιαστή της 
Disney, ήταν καθοριστική. Υπό την καθοδήγησή του, 
ξεκινά η περιπέτειά του στον κόσμο της Disney, όταν 
και το 2012 εκδόθηκε η πρώτη ιστορία του “Paperino 
e il tassello numero uno”. Από τότε μέχρι σήμερα, έχει 
συμμετάσχει – μεταξύ άλλων – σε δεκάδες τεύχη του 
ιστορικού τίτλου TOPOLINO, καθώς και στη μίνι σειρά 
DONALD QUEST, που κυκλοφόρησε και στα ελληνικά, με 
τον τίτλο ΝΤΟΝΑΛΝΤ: ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ.

Από τον Οκτώβριο του 2018, διδάσκει στη νέα Διεθνή 
Σχολή Comics στη Γένοβα.

Σάββατο
12:00 - 12:50

βλέπε σελ. 20
WORKSHOP

Κυριακή
13:00 - 15:00

βλέπε σελ. 27
Q&A + SIGNING

Raúl Allén
raulallen.com
THE IMMORTAL IRON FIST | SECRET AVENGERS | HAWKEYE

Ισπανία

Αποφοίτησε από τη Σχολή Καλών Τεχνών στη Σαλα-
μάνκα. Σπούδασε illustration και design στη Βοστώνη 
και σήμερα ζει στην Ισπανία. Υποψήφιος πολλαπλών 
βραβείων Harvey, ο Allén ξεκίνησε στα comics, στο 
πλευρό του David Aja. Έχει συνεργαστεί με πλήθος συγ-
γραφέων όπως ο Matt Fraction και ο Ed Brubaker στο 
THE IMMORTAL IRON FIST, ο Warren Ellis στο SECRET 
AVENGERS, ο Fraction στο HAWkEyE, ο El Torres στο 
DRUMS και πρόσφατα, στη Valiant Comics, οι Jeff 
Lemire, Matt kindt, Peter Milligan, Robert Venditti και Eric 
Heisserer, σχεδιάζοντας τη σειρά SΕCRET WEAPONS, 
αλλά και ο Steve Orlando στα WONDER WOMAN #54 
και #55. Ως illustrator έχει συνεργαστεί με τον Quentin 
Tarantino, και τα PLAyBOy, ROLLING STONE, BILLBOARD, 
BLOOMBERG BUSINESSWEEk, WASHINGTON POST, 
WALL ST. JOURNAL, EL PAIS και ADIDAS, μεταξύ άλλων.
Η επίσκεψή του πραγματοποιείται σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Θερβάντες.

Κυριακή
13:00 - 13:50

βλέπε σελ. 27
WORKSHOP

Σάββατο
13:00 - 15:00

βλέπε σελ. 20
Q&A + SIGNING
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ΑρΗΣ
ΛΑμπΟΣ

ΣΤΑυρΟυΛΑ
πΑπΑΔΑΚΗ

ΚώΣΤΑΣ
πΑνΤΟυΛΑΣ

ΑΛΕξιΑ
ΟθώνΑιΟυ

νιΚΟΣ
μΗΛιώρΗΣ

ΓιώρΓΟΣ
μΕΛιΣΣΑρΟπΟυΛΟΣ 

(MELISS)

νΑΣΟΣ

MALKΒΑΣιΛΗΣ
ΛώΛΟΣ

ΣπυρΟΣ ΕυΑΓΓΕΛΟΣ 
ΑρμΕνΗΣ

ΑνΤώνΗΣ
ΒΑΒΑΓιΑννΗΣ

πΑνΑΓιώΤΗΣ
ΒΛΑμΗΣ

ΣπυρΟΣ
ΔΕρΒΕνιώΤΗΣ

ΕφΗ
θΕΟΔώρΟπΟυΛΟυ

ΓιώρΓΟΣ
ΚΑΛΤΣΟυΔΑΣ

ΔΗμΗΤρΗΣ
ΚΑμΕνΟΣ

πΑνΟΣ
ΚΑμΟυΛΑΚΟΣ

ΑυΓΗ
ΚΑνΑΚΗ

θΑνΑΣΗΣ
ΚΑρΑμπΑΛιΟΣ

ΔΑφνΗ
ΚΕΣΚινιΔΟυ

ΗΛιΑΣ
ΚυριΑζΗΣ

ΣΤΑυρΟΣ
ΚιΟυΤΣιΟυΚΗΣ

ΓιώρΓΟΣ
ΚΟμιώΤΗΣ

ΔΗμΗΤρΗΣ
ΚΟΣΚινΑΣ

ΑρινΕΛΑ
ΚΟΤΣιΚΟ

μΑνΟΣ
ΚΟΤΣιφΑΚΗΣ

ΕυΓΕνιΑ
ΚΟυμΑΚΗ

μΑνΟΣ
ΛΑΓΟυΒΑρΔΟΣ

ARTISTS ALLEY
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μιΧΑΛΗΣ
ΔιΑΛυνΑΣ

ΣιΑΔώρΑ
πΑπΑθΕΟΔώρΟυ

θΑνΑΣΗΣ
πΕΤρΟπΟυΛΟΣ



DANI
STRIPS

• ΔΗμΗΤρΗΣ ΑΓΚΑρΑι

• ΕιρΗνΗ ΑΓΓΕΛιΔΟυ

• μΑνΟΛΗΣ ΑΛμπΑνΗΣ

• μΑριΑ ΒΑΓΗ

• ιΑΚώΒΟΣ ΒΑΗΣ

• μΑΓΔΑΛΗνΗ ΒΕνΤΟυρΗ

• νιΚΟΣ ΒΕνΤΟυρΗΣ

• ΕυΓΕνιΑ ΒΕρΕΛΗ

• ΚΟριννΑ μΕι
ΒΕρΟπΟυΛΟυ

• ΔΗμΗΤρΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ

• πΑνΑΓιώΤΗΣ
ΓΕρΑΚΑΚΗΣ

• ρΟμπΕρΤΑ ΓιΑιΤζΟΓΛΟυ 
WATKINSON

• ΛΕυΤΕρΗΣ
ΓιΑΚΟυμΑΚΗΣ

• νΤΕννιΣ ΓιΑΤρΑΣ

• ΕΛΕνΑ ΓώΓΟυ

• νιΚΟΛΕΤΑ ΔΗμΗΤριΟυ

• ΒΑΣιΛΗΣ ΔΗμΟπΟυΛΟΣ

• ΔιΟνυΣΗΣ ΔιΓώνΗΣ

• ΕΛΣΑ ΔΟυμΤΣΗ

• ΓιΑννΗΣ ΕρμιΔΗΣ

• ΟΛυμπιΑ
ΕυΑΓΓΕΛΟπΟυΛΟυ

• MΑρΚΟΣ ΕυΛΟΓΗμΕνΟΣ

• ΕΛΕνΑ ζΑΚυνθινΟυ

• ΓΕώρΓιΑ ζΑΧΑρΗ

• ΔΗμΗΤρΗΣ
ΗΛιΟπΟυΛΟΣ

• ΓιώρΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑιρινΟΣ

• KAMARIS KAMARIS

• πΕΤρΟΣ
ΚΑρΑΓΚΟυνιΔΗΣ

• νΤινΟΣ ΚΑψΑΛΑΣ

• ΚΛΗμΗΣ
ΚΕρΑμιΤΣΟπΟυΛΟΣ

• θώμΑΣ ΚΕφΑΛΑΣ

• ΓιώρΓΟΣ ΚΟΛΛιΑΣ

• ΚώνΣΤΑνΤινΑ
ΚΟυΚΟυΛΑ

• ΑννΑ ΚώνΣΤΑνΤινιΔΗ

• ΚΑΤΕρινΑ
μΕρΑμΒΕΛιώΤΑΚΗ

• πΑνΑΓιώΤΗΣ
μΗΤρΟυΣΗΣ

• DARINA 
MIROSHNICHENKO

• ΓιώρΓΟΣ μΟυνΔρΟυΚΑΣ

• ΕΛΕυθΕριΑ μπΑΛΗ

• ΓιΑννΗΣ μπιρμπιΛΗΣ

• νιΚΟΛΑΟΣ
μπΟυΚΟυΒΑΛΑΣ

• νιΚΟΣ μπρΑΤΟΣ

• ΔΗμΗΤρΑ νιΚΟΛΑιΔΗ

• ΧριΣΤινΑ ΟιΚΟνΟμΟυ & 
ΧριΣΤινΑ πΑπΑνιΚΟΛΑΟυ

• νΤΟρινΑ (ANIRO)
πΑνΑΓιώΤΟπΟυΛΟυ

• ΑΛΚυΟνΗ
πΑπΑΚώνΣΤΑνΤΟπΟυΛΟυ

• θΑνΑΣΗΣ
πΑπΑνΤώνιΟυ

• EMILY PELLOW

• ΚριΣΤΕΛ πΕνΤ

• νιΚΟΛΑΣ πΕΤΣιΤΗΣ

• ΧρΗΣΤΟΣ πιΤΤΑΣ

• ALDO SHABANI

• νιΚΟΣ ΣΚΑμΑΓΚΑΣ

• ΕιρΗνΗ ΣΚΟυρΑ

• νιΚΟΣ ΣΤΑυριΑνΟΣ

• νΑΣιΑ ΣΤυΛιΔΟυ

• φώΤΗΣ ΤΣΕΛΕπΑΤιώΤΗΣ

• νιΚΟΣ ΤΣΟυΚνιΔΑΣ

• ΛΕυΤΕρΗΣ φΑιΔΑΣ

• ΑΣπΑ ΧΑΤζΗρΒΑΣΑνΗ

στο ισόγειο του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

πΑνΑΓιώΤΗΣ
ΤΣΑΟυΣΗΣ

νιΚΟΛΑΣ
ΣΤΕφΑΔΟυρΟΣ (STEF)

ΚώΣΤΑΣ
φρΑΓΚιΑΔΑΚΗΣ 

(μυθΟΣ)

ΧρΗΣΤΟΣ
ΣΤΑμπΟυΛΗΣ

ΣΟφιΑ
ΣπυρΛιΑΔΟυ

ΚώΣΤΑΣ
ΣΚΛΑΒΕνιΤΗΣ

ΑΓΓΕΛιΚΗ
ΣΑΛΑμΑΛιΚΗ

ΔΗμΗΤρΗΣ
ΣΑΒΒΑιΔΗΣ

ΓιΑννΗΣ
ρΟυμπΟυΛιΑΣ

TASMAR

ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΧΑΤζΗΔΑΚΗΣ

SELF-PUBLISHERS
ALLEY
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Nancy Silberkleit
CO-CEO ARCHIE COMIC PUBLICATIONS

Η Nancy Silberkleit είναι co-CEO της Archie Comic Publications, ενός εκ των πλέον επιτυχημένων και μακρόβιων brands 
στην ιστορία της βιομηχανίας των comics. Οραματίζεται τα comics ένα πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη του αλ-
φαβητισμού και της φιλαναγνωσίας. Το μότο της είναι «Παιδιά + Comics = Ανάγνωση, Γνώση, Αυτοπεποίθηση και Δη-
μιουργικότητα». 
Είναι η σύζυγος του αείμνηστου Michael Silberkleit, γιου του ιδρυτή της Archie Comics Louis Silberkleit, ο οποίος και 
ίδρυσε την εταιρεία το 1942 με τον συνεργάτη του John L. Goldwater.
Η Silberkleit θεωρεί τα comics ως ένα ισχυρό εργαλείο, ικανό να μετατρέψει τα σημερινά παιδιά σε ισχυρούς δημιουρ-
γικούς στοχαστές του μέλλοντος, έτοιμους να προσεγγίσουν σύνθετες καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, δημιούργησε 
το Rise Above Social Issues Foundation, Inc, ένα μη κερδοσκοπικό κέντρο που ασχολείται με κοινωνικά ζητήματα, όπως 
η παιδική παχυσαρκία και άλλες χρόνιες παθήσεις, καθώς και ο εκφοβισμός, οι διακρίσεις και οι περιβαλλοντικές 
ανησυχίες.

Η.Π.Α

ARCHIe: WeLCOMe tO RIveRDALe
Ελληνοαμερικανική Ένωση • Γκαλερί Γκίκα

Η φετινή έκθεση του Comicdom Con Athens είναι αφιερωμένη στον Archie και την παρέα του Riverdale. Ο Jughead, η 
Betty, η Veronica και οι υπόλοιποι δημοφιλείς χαρακτήρες θα ζωντανέψουν μπροστά στα μάτια των επισκεπτών μέσα 
από πρωτότυπες σελίδες και συλλεκτικά αντικείμενα, από τις συλλογές του Cartoon Art Museum και την Co-Ceo της 
Archie Publishing, Nancy Silberkleit. 
Από την πρώτη του εμφάνιση το 1939 μέχρι και την αναβίωση της ιστορίας μέσα από την τηλεοπτική σειρά Riverdale, 
ο Archie και οι φίλοι του ήταν πάντα παρόντες στα σημαντικά κοινωνικά, ιστορικά και πολιτιστικά γεγονότα. Καθώς οι 
χαρακτήρες μεγάλωναν, μαζί τους μεγάλωναν και τα ζητήματα που θίγονταν μέσα από τις περιπέτειές τους. Η είσοδος 
της τεχνολογίας στην καθημερινότητά μας, το φεμινιστικό κίνημα και η ενδυνάμωση των γυναικών, το περιβάλλον και 
η οικολογική μας συνείδηση, ακόμα και ο σεξουαλικός προσανατολισμός, αλλά και η διαφορετικότητα, είναι κάποιοι 
από τους κοινωνικούς προβληματισμούς που απασχόλησαν την αγαπημένη μας παρέα. Και φυσικά, οι φιλίες, οι διαπρο-
σωπικές σχέσεις, η εφηβεία και ό,τι αυτή συνεπάγεται, βρίσκονταν πάντα στο επίκεντρο.
Η έκθεση “Archie: Welcome to Riverdale” φιλοδοξεί να συστήσει ή να επανα-συστήσει στο κοινό ένα comic που άφησε 
εποχή και παραμένει, ακόμα και σήμερα, επίκαιρο και ταυτόχρονα ανατρεπτικό, θυμίζοντας τη δύναμη των καλών ιστο-
ριών και των αληθινών χαρακτήρων.
Επιμέλεια Έκθεσης: Λήδα Τσενέ

Διεθνής Έκθεση

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

12

Κυριακή
11:30 - 13:30

βλέπε σελ. 26
ΟΜΙΛΙΑ



FutuROPOLIS
Ελληνική Έκθεση
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος • Café Paris-Athènes

Καλώς ήρθατε στο μέλλον! Έλληνες δημιουργοί 
comics και illustrators, αναλαμβάνουν με μονοσέλιδα ή 
δισελίδα comics και εικονογραφήσεις να σας ξεναγή-
σουν στην πόλη του μέλλοντος. Τη δική τους, κάποια 
άλλη, ή κάποια φανταστική, σε μέλλοντα με ουτοπικό 
ή και δυστοπικό πρόσημο. 

Συμμετέχουν: Κυριάκος Αθανασιάδης και νικόλας 
Κούρτης, παναγιώτης Βλάμης, Βασίλης Γέρκου, Έλενα 
Γώγου, Έφη θεοδωροπούλου, Δημήτρης Κάσδαγλης, 
Γιώργος Κομιώτης, μάνος Λαγουβάρδος, Άρης Λά-
μπος, μάριος ξυδώνας, Κώστας παντούλας, Κωστής 
παπαθεοδώρου, Σιαδώρα παπαθεοδώρου, Άρτεμις 
παπατσαρούχα, Αγγελική Σαλαμαλίκη, Ηλίας Ταμπα-
κέας, Rianna Adams, Malk, Tasmar, Maggie Tsiopelaki, 
Soloup και Dani Strips.

Επιμέλεια Έκθεσης: Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου

SPOtLIGHt: tASMAR
Ατομική Έκθεση
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος • Ισόγειο

Ο τιμώμενος καλλιτέχνης του Comicdom Con Athens 
2019, φιλοτεχνεί τη φετινή αφίσα του Φεστιβάλ, και 
ανθολογεί ορισμένες από τις καλύτερες δουλειές του, 
σε μία μικρή, αλλα άκρως αντιπροσωπευτική έκθεση.

Ο Tasmar, κατά κόσμον Τάσος Μαραγκός, γεννήθηκε 
στη Σύρο το 1977. Δημιουργεί comics και εικόνες εδώ 
και σχεδόν 20 χρόνια. Δουλειές του έχουν τυπωθεί και 
παρουσιαστεί σε διάφορα έντυπα και websites της Ελ-
λάδας και του εξωτερικού. Το 2012, τα comics του πα-
ρουσιάστηκαν στο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του 
Βερολίνου, στα πλαίσια της μέρας Graphic Novel Day.

Θα βρείτε βιβλία και comics του με τους ακόλουθους 
τίτλους: kRAk kOMIkS, HARD ROCk, ΌΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟ-
ΜΙΚΞΣ, ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΙΤΣΑ, SUPER CONDOM, HOLy SHIT 
COMIX!, TASMAR’S SkETCHBOOk#1 – INkTOBER 2017, 
BIG BANG!

Μάθετε περισσότερα για το έργο του Tasmar και 
υποστηρίξτε τον καλλιτέχνη μέσω της πλατφόρμας 
https://www.patreon.com/tasmar

Επιμέλεια Έκθεσης: Tasmar
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Μέσα σε ένα χώρο πλημμυρισμένο από comics και σχετικά αντικείμενα, μπορείτε να ενημερωθείτε για καινούριες 
κυκλοφορίες, να θυμηθείτε παλιότερες, ή ακόμη και να ανακαλύψετε κάτι του οποίου την ύπαρξη αγνοούσατε.

Παράλληλα, στα περίπτερα των εκδοτικών και των καταστημάτων, θα διεξαχθούν signings από δημιουργούς. Πλη-
ροφορίες για το πρόγραμμα των signings, στο εκάστοτε περίπτερο.

Ελληνοαμερικανική Ένωση • Αίθριο & Γκαλερί Κένεντι

Καταστήματα και εκδοτικές

BAZAAR



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ: Archie - Welcome to 
Riverdale |  Ελληνοαμερικανική Ένωση • 
Γκαλερί Γκίκα (σελ.12)

  BAZAAR ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ | 
Ελληνοαμερικανική Ένωση • Αίθριο & Γκαλερί 
Κένεντι (σελ.14)

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Futuropolis | Γαλλικό Ιν-
στιτούτο Ελλάδος • Café Paris-Athènes (σελ.13)

 ARtIStS ALLeY | Ελληνοαμερικανική Ένω-
ση • 3ος Όροφος (σελ.10)

 SeLF-PuBLISHeRS ALLeY | Γαλλικό Ινστι-
τούτο Ελλάδος • Ισόγειο (σελ.11)

 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Spotlight: tasmar | Γαλ-
λικό Ινστιτούτο Ελλάδος • Ισόγειο (σελ.13)

 GAMe: COMICDOM POPeYe CHALLeNGe | 
Παντού! (σελ.18)

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
μΑΣΣΑΛιΑΣ 22

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 11:00-21:30

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣινΑ 31

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 11:00-21:30

 ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ

17:30 - 19:00 | Seminar Room - 4ος Όροφος • 
Ελληνοαμερικανική Ένωση |   PANeL: Η Ενη-
λικίωση tων Υπερηρώων: Ευλογία Ή Κατάρα; 
(σελ.18)

17:30 - 19:00 | Auditorium • Γαλλικό Ινστιτού-
το |  PANeL: Πώς Να Φτιάξεις Comics, Αν Δεν 
Μπορείς Να Σχεδιάσεις Comics (σελ.18)

18:00 - 19:30 | Θέατρο - 2ος Όροφος • Ελληνοα-
μερικανική Ένωση |  PANeL: Ηθικός Kώδικας 
tων Yπερηρώων (σελ.18)

19:10 - 20:00 | Seminar Room - 4ος Όροφος • 
Ελληνοαμερικανική Ένωση |  WORKSHOP: 
Dan Watters & Dani Strips - Style & Substance: 
the Art Of Collaboration (σελ.19)

19:45 - 21:25 | Θέατρο - 2ος Όροφος • Ελληνοα-
μερικανική Ένωση |  ΠΡΟΒΟΛΗ: Luna (σελ.19)

20:10 - 21:00 | Seminar Room - 4ος Όροφος • 
Ελληνοαμερικανική Ένωση |  GAMe: Stan 
“the Man”/Another Man (σελ.19)

21:00 - 22:00 | Auditorium • Γαλλικό Ινστιτού-
το |  eveNt: Απονομή Ελληνικών Βραβείων 
Κόμικς (σελ.19)

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12:00 - 12:50 | Seminar Room - 4ος Όροφος 
• Ελληνοαμερικανική Ένωση |  WORKSHOP: 
Stefano Zanchi - Πώς Να Σχεδιάσετε Μια Ιστο-
ρία Του Mickey Mouse (σελ.20) 

12:30 - 13:15 | Φουαγιέ - 2ος Όροφος • Ελληνο-
αμερικανική Ένωση |  ΠΑΙΔΙΚΟ : Ταξίδι Στο 
Χρόνο Με Τον Λέοντα Και Τη Μελίτη (σελ.20)

13:00 - 13:50 | Seminar Room - 4ος Όροφος • 
Ελληνοαμερικανική Ένωση |  WORKSHOP: 
Νικόλας Στεφαδούρος: Κομίστας στην Ελλά-
δα. Βιώσιμο Ή Όχι; (σελ.20)

13:00 - 15:00 | Θέατρο - 2ος Όροφος • Ελληνο-
αμερικανική Ένωση |  Q&A + SIGNING: Raúl 
Allén, Patricia Martín, Dan Watters (σελ.20)

 ΣΑΒΒΑΤΟ
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 ΣΑΒΒΑΤΟ
11:00 - 11:45 | Φουαγιέ - 2ος Όροφος • Ελλη-
νοαμερικανική Ένωση |  ΠΑΙΔΙΚΟ : Ταξίδι Στο 
Χρόνο Με Τον Λέοντα Και Τη Μελίτη (σελ.26)

11:30 - 13:30 | Βιβλιοθήκη - 4ος Όροφος • Ελ-
ληνοαμερικανική Ένωση |  ΟΜΙΛΙΑ: Nancy 
Silberkleit (σελ.26)

12:00 - 12:45 | Φουαγιέ - 2ος Όροφος • Ελληνο-
αμερικανική Ένωση |  ΠΑΙΔΙΚΟ : Ταξίδι Στο 
Χρόνο Με Τον Λέοντα Και Τη Μελίτη (σελ.26)

13:00 - 14:00 | Φουαγιέ - 2ος Όροφος • Ελλη-
νοαμερικανική Ένωση |  eveNt : Comic Jam 
(σελ.26)

13:00 - 13:50 | Seminar Room - 4ος Όροφος • Ελ-
ληνοαμερικανική Ένωση |  WORKSHOP: Raúl 
Allén & Patricia Martín Comic Book Process: 
From Script to Printed Page (σελ.27)

13:00 - 15:00 | Auditorium • Γαλλικό Ινστιτού-
το |  Q&A + SIGNING: Stefano Zanchi (σελ.27)

13:30 - 14:30 | Seminar Room - 6ος Όροφος • 
Ελληνοαμερικανική Ένωση |  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: 5 
Χρόνια Καρέ Καρέ (σελ.27)

14:00 - 15:30 | Seminar Room - 4ος Όροφος • 
Ελληνοαμερικανική Ένωση |  WORKSHOP: 
Κορίννα Μέι Βεροπούλου - Style & Fashion 
In Character Design: Ηow Clothes tell A Story 
(σελ.27)

15:15 - 17:15 | Θέατρο - 2ος Όροφος • Ελληνοα-
μερικανική Ένωση |  SKetCH eveNt: Spider-
Man Genesis (σελ.27)

15:00 - 16:00 | Seminar Room - 6ος Όροφος • Ελ-
ληνοαμερικανική Ένωση |  PANeL: Nolan’s Bat-
trilogy: Worse than You Remember! (σελ.28)

15:30 - 15:50 | Auditorium • Γαλλικό Ινστιτούτο 
|  event: Introduction to Popeye 101 (σελ.28)

16:00 - 17:40 | Auditorium • Γαλλικό Ινστιτούτο 
|  ΠΡΟΒΟΛΗ: Popeye the Sailor (σελ.28)

16:00 - 16:50 | Seminar Room - 4ος Όροφος • 
Ελληνοαμερικανική Ένωση |  WORKSHOP: 
Αιμιλία Κονταίου - Illustration: Ένας Κόσμος 
Χωρίς Όρια (σελ.28)

16:10 - 17:10 | Seminar Room - 6ος Όροφος • 
Ελληνοαμερικανική Ένωση |  eveNt: Marvel 
Method: Comics, the Stan Lee Way (σελ.30)

17:00 - 18:30 | Seminar Room - 4ος Όροφος • 
Ελληνοαμερικανική Ένωση |  WORKSHOP: 
Τύπωσε Τον Ήρωα (σελ.30)

18:30 - 20:30 | Θέατρο - 2ος Όροφος • Ελλη-
νοαμερικανική Ένωση |  GAMe: Comicdom’s 
ultimate Game Show (σελ.30)

 ΚΥΡΙΑΚΗ
13:30 - 14:15 | Φουαγιέ - 2ος Όροφος • Ελληνο-
αμερικανική Ένωση |  ΠΑΙΔΙΚΟ : Ταξίδι Στο 
Χρόνο Με Τον Λέοντα Και Τη Μελίτη (σελ.20)

14:00 - 15:50 | Seminar Room - 4ος Όροφος 
• Ελληνοαμερικανική Ένωση |  WORKSHOP: 
Malk -  Εισαγωγή Στα Horror Comics (σελ.22)

14:00 - 15:30 | Auditorium • Γαλλικό Ινστιτούτο | 
 ΠΡΟΒΟΛΗ: Στην Κορυφή Του Κόσμου (σελ.22)

15:00 - 15:50 | Seminar Room - 6ος Όροφος • 
Ελληνοαμερικανική Ένωση |  PANeL: 1908: Η 
Γέννηση Μιας Ιδέας (σελ.22)

15:30 - 16:00 | Θέατρο - 2ος Όροφος • Ελληνο-
αμερικανική Ένωση |  ΠΡΟΒΟΛΗ: Απάλευτοι 
(σελ.22)

16:00 - 16:50 | Seminar Room - 4ος Όροφος • 
Ελληνοαμερικανική Ένωση |  WORKSHOP: 
Γιώργος Μπότσος - Ο Δημιουργός Comics Ως 
Σκηνοθέτης (σελ.23)

16:00 - 16:50 | Seminar Room - 6ος Όροφος • 
Ελληνοαμερικανική Ένωση |  eveNt: Παρου-
σίαση «Αλλόκοσμα - Ελληνικά Παραμύθια Αλ-
λιώς» (σελ.23)

16:00 - 18:00 | Auditorium • Γαλλικό Ινστιτούτο 
|  eveNt: top 100 Overrated Comics... Says 
Who? (σελ.23)

17:00 - 17:50 | Seminar Room - 4ος Όροφος • 
Ελληνοαμερικανική Ένωση |  WORKSHOP: 
Dragontale - video Game Art: From Physical to 
Digital (σελ.23)

17:00 - 18:00 | Seminar Room - 6ος Όροφος • 
Ελληνοαμερικανική Ένωση |  eveNt: 80 Χρό-
νια Batman: A Dark Knight’s tale (σελ.23)

18:10 - 19:30 | Seminar Room - 6ος Όροφος • 
Ελληνοαμερικανική Ένωση |  PANeL: the New 
Culture War (σελ.24)

19:30 - 21:30 | Θέατρο - 2ος Όροφος • Ελληνο-
αμερικανική Ένωση |  eveNt: Διαγωνισμός 
Comicdom Cosplay (σελ.24)

19:30 - 21:30 | Auditorium • Γαλλικό Ινστιτούτο | 
 eveNt: Comicdom Cosplay Streaming (σελ.24)

19:45 - 20:30 | Seminar Room - 6ος Όροφος • 
Ελληνοαμερικανική Ένωση |  eveNt: Οθόνη 
Ή Χαρτί; (σελ.24)

20:45 - 21:30 | Seminar Room - 6ος Όροφος • Ελ-
ληνοαμερικανική Ένωση |  GAMe: Comic Book 
Legends: true Or False? (σελ.26)

(συνέχεια)
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ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Panel: Η Ενηλικίωση Tων Υπερη-
ρώων: Ευλογία Ή Κατάρα;
Από την Golden Age ως σήμερα, οι υπερήρωες δεν 
σταμάτησαν να εξελίσσονται, είτε στο χαρτί είτε 
στην οθόνη. Με τα χρόνια, όμως, πολλοί δημιουργοί 
επέλεξαν μια πιο σκοτεινή προσέγγιση, η οποία μας 
χάρισε αριστουργήματα κι απέκτησε φανατικούς 
υποστηρικτές. Πολλοί υποστηρίζουν ότι, έτσι, άλ-
λαξε ριζικά η ίδια η φυσιογνωμία του είδους. Θέ-
λοντας να δώσουν απάντηση σε όλα τα κρίσιμα 
ερωτήματα της επικαιρότητας, δύο συντάκτες του 
Comicdom, διαλέγουν στρατόπεδο και αναμετρού-
νται σε μία διαμάχη για την “ψυχή” των υπερηρώ-
ων. | Συμμετέχουν: Αντώνης Αντωνιάδης, πάνος 
παπαγεωργίου | Συντονισμός: Τόνια Στεφανάτου

17:30-19:00
Seminar Room | 4oς όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση Panel: Πώς Να Φτιάξεις Comics, 

Αν Δεν Μπορείς Να Σχεδιάσεις 
Comics
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 
comics, είναι ότι συνδυάζουν το σενάριο με το σχέ-
διο και αυτό είναι και ένα από τα πλεονεκτήματα 
που τα κάνουν τόσο αγαπητά στο κοινό και τόσο 
απαιτητικά στη δημιουργία τους. Τί κάνεις, όμως, 
όταν έχεις χιλιάδες ιδέες για comics στο μυαλό 
σου, αλλά δεν μπορείς να τις σχεδιάσεις; Τρεις 
Έλληνες δημιουργοί θα κληθούν να απαντήσουν 
στην κρίσιμη ερώτηση: Πώς φτιάχνεις comics αν 
δε μπορείς να σχεδιάσεις comics; | Συμμετέχουν: 
Αντώνης Βαβαγιάννης, Τάσος ζαφειριάδης, θανά-
σης πετρόπουλος | Συντονισμός: θωμάς παπαδη-
μητρόπουλος

17:30-19:00 
Auditorium
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Panel: Ηθικός Κώδικας Των Υπε-
ρηρώων
Αν σκεφτούμε το συνολικό αξιακό σύστημα κάθε 
υπερήρωα, θα συμπεράνουμε ότι οι απόψεις, οι 
αντιλήψεις και οι δράσεις τους επιδέχονται πολ-
λών ερμηνειών, συχνά όχι θετικών. Στη συζήτησή 
μας θα εξετάσουμε κλασσικούς αλλά και εναλλα-
κτικούς υπερήρωες. Για τους δεύτερους, θα μας 
βοηθήσουν ο Τάσος θεοφίλου με κύρια αφορμή τον 
Batman μέσα από το comic ΑΝΤΙΟ ΜΠΑΤΜΑΝ και 
ο πέτρος Χριστούλιας με τον Καπετάν Νυχτερίδα 
του, που δρα στη μετεμφυλιακή Ελλάδα. | Συμμετέ-
χουν: Τάσος θεοφίλου (συγγραφέας), πέτρος Χρι-
στούλιας (δημιουργός comics), νίκος Γιακουμέλος, 
(αρθρογράφος Smassing Culture) | Συντονισμός: 
Αριστείδης Κώτσης

18:00-19:30 
Θέατρο | 2ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση
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ComiCdom PoPeye Challenge
Το 2019 γιορτάζουμε τα 90 χρόνια του θρυλικού Popeye και διοργανώνουμε 
το απόλυτο Popeye Challenge! Παίξτε και διεκδικήστε ένα αναμνηστικό δώρο 
Popeye, ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

1. Zητήστε ένα υπογεγραμμένο σκίτσο με οποιονδήποτε χαρακτήρα του Popeye 
από κάποιον/α δημιουργό comics στο Comicdom Con Athens 2019.

2. Ανεβάστε το στο Instagram, με το hashtag #comicdompopeyechallenge,
κάντε follow τον λογαριασμό του Comicdom, tag στον καλλιτέχνη
και σε τρεις φίλους σας.

3. Έχετε εξασφαλίσει τη συμμετοχή σας στην κλήρωση της 24ης
Απριλίου και μπορεί να κερδίσετε ένα αναμνηστικό δώρο
Popeye!

All DC characters, images are © and TM DC Comics, Inc.



eVenT: Απονομή Ελληνικών Βρα-
βείων Κόμικς
Δημιουργοί, καλλιτέχνες, σεναριογράφοι, εκδό-
τες, δημοσιογράφοι έντυπων και ηλεκτρονικών 
Μέσων, μεταφραστές και ιδιοκτήτες καταστη-
μάτων comics, συναποτελούν την Ακαδημία των 
Ελληνικών Βραβείων Κόμικς και είναι αυτοί, που, 
με την ψήφο τους, αναδεικνύουν τις εκδόσεις και 
τους καλλιτέχνες που ξεχώρισαν τη χρονιά που 
πέρασε. | Παρουσίαση: ζήσης ρούμπος (ηθοποιός 
& stand-up comedian)

21:00-22:00 
Auditorium
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

ΠροΒολΗ: luna
Σε πρώτη πανελλήνια προβολή, η -βραβευμένη 
στα British Independent Film Awards- ταινία του 
διεθνώς καταξιωμένου εικονογράφου και σκηνο-
θέτη Dave Mckean, είναι ένα συναρπαστικό κράμα
ζωντανής δράσης και animation, με πρωταγωνιστή 
τον Ben Daniels (HOUSE OF CARDS, THE EXORCI 
ST). O Grant και η Christine ζουν μέσα στη θλίψη 
μετά το θάνατο του μωρού τους. Επισκέπτονται 
έναν παλιό φίλο και τη νέα φίλη του, Freya, στο 
απομονωμένο σπίτι τους δίπλα στη θάλασσα. Οι 
τέσσερίς τους θα περάσουν ένα Σαββατοκύριακο, 
γεμάτο από παράξενα, παραισθησιογόνα όνειρα.

Την ταινία προλογίζει ο Γιάννης Καντέα-παπαδό-
πουλος (κριτικός κινηματογράφου στο περιοδικό 
ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ)

Είδος: Live Feature-Animation | Σενάριο-Σκηνοθε-
σία: Dave McKean | Γλώσσα: Αγγλικά | Υπότιτλοι: 
Ελληνικοί | Διάρκεια: 101’

«Μεθυστικά όμορφη»
Terry Gilliam

«Εκπληκτικό animation»
Evening Standard

«Πάρτε οποιαδήποτε πέντε λεπτά αυτής της ταινίας, 
και θα βρείτε περισσότερη δημιουργικότητα και ρί-
σκα, ακόμη κι από ταινίες με ασύγκριτα μεγαλύτερο 

budget»
The Hollywood Reporter

19:45-21:25 
Θέατρο | 2ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση

game: Stan “The man”/another man
O κόσμος των comics έχασε έναν από τους πιο γνω-
στούς “πατεράδες” του, αλλά παραμένει πλούσιος, 
χάρη στην κληρονομιά που του άφησε ο ένας και 
μοναδικός Stan “The Man” Lee! Ο Stan Lee μπορού-
σε να παινεύεται για τη δημιουργία των κορυφαίων 
προσωπικοτήτων της Marvel! Εσείς μπορείτε να 
παινευτείτε ότι γνωρίζετε ποιοι προήλθαν από το 
ανεξάντλητο μυαλό του και ποιοι όχι; Πιστεύετε 
ότι μπορείτε να βγείτε νικητές και να κερδίσετε 
ένα μοναδικό δώρο;
Αν ναι, ελάτε να απαντήσετε στο κρίσιμο ερώτημα: 
Stan “The Man” ή… another man;
Παρουσίαση: θωμάς παπαδημητρόπουλος & Δημή-
τρης Σακαρίδης

20:10-21:00 
Seminar Room | 4ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση

WorkShoP: dan Watters & dani 
Strips - Style & Substance: The art 
of Collaboration
Ο Dan Watters και η Dani Strips μιλούν για την πρό-
κληση του να βρεις τον ιδανικό δημιουργικό συνερ-
γάτη και να χτίσεις ένα project από τα θεμέλια. Πώς 
καταφέρνεις να ισορροπήσεις ανάμεσα σε κοινές ή 
διαφορετικές επιρροές για να δημιουργήσεις μια 
ιστορία που θα είναι εντελώς δική σου;

19:10-20:00 
Seminar Room | 4ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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WorkShoP: Stefano Zanchi - Πώς 
Να Σχεδιάσετε Μια Ιστορία Του 
mickey mouse
Από τη γέννηση μιας ιστορίας comics με πρωτα-
γωνιστή το διασημότερο ποντίκι στον κόσμο, μέχρι 
τη δομή του σεναρίου, κι από τα storyboards, μέχρι 
τα μολύβια, τα μελάνια, το χρώμα και το lettering, 
ο ανερχόμενος καλλιτέχνης της ιταλικής Disney, 
Stefano Zanchi, θα καθοδηγήσει τους τυχερούς συμ-
μετέχοντες αυτού του workshop, σε όλα τα στάδια 
δημιουργίας μιας ιστορίας με τον Mickey Mouse!

12:00-12:50 
Seminar Room | 4oς όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση

Q&a + Signing: raúl allén, Patricia 
martín, dan Watters
Οι διεθνείς προσκεκλημένοι του CCA2019, 
Raúl Allén (THE IMMORTAL IRON FIST, SECRET 
AVENGERS, HAWkEyE), Patricia Martín (WONDER 
WOMAN, SECRET WEAPONS) και Dan Watters 
(LUCIFER, ASSASSIN’S CREED, THE SHADOW) θα  
συνομιλήσουν με το κοινό, θα απαντήσουν στις 
ερωτήσεις του και θα αποκαλύψουν λεπτομέρει-
ες για τη δουλειά τους και για όσα τους εμπνέουν. 
Θα ακολουθήσει signing στον χώρο του Θεάτρου. | 
Συντονισμός: Αριστείδης Κώτσης

13:00-15:00 
Θέατρο | 2ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση

12:30-13:15 
Φουαγιέ | 2ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση
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ΣΑΒΒΑΤΟ

13:30-14:15 
Φουαγιέ | 2ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση

ΠΑΙΔΙΚο: Ταξίδι Στο Χρόνο Με Τον 
λέοντα Και Τη Μελίτη
Με αφορμή την κυκλοφορία της έκδοσης comics 
του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟ-
ΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΛΙΤΗ, καλούμε τα 
παιδιά σε ένα ταξίδι στην καθημερινή ζωή στην 
αρχαιότητα. Ο Λέων και η Μελίτη είναι δύο παι-
διά που ζουν στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. Με 
τα παιχνίδια, τους καυγάδες, τους φίλους τους και 
τις περιπέτειές τους. Ελάτε να τους γνωρίσετε και 
να φτιάξετε τη δική σας ιστορία, αφού μάθετε τα 
μυστικά της τέχνης των comics. | Εμψύχωση: Βα-
σιλεία Βαξεβάνη

13:00-13:50 
Seminar Room | 4ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση

WorkShoP: Νικόλας Στεφαδού-
ρος - Κομίστας Στην Ελλάδα. Βιώσιμο 
Ή Όχι;
Αποφάσισες, λοιπόν, να πάρεις εκείνο το μεγάλο 
ρίσκο που πάντα ονειρευόσουν και να ζήσεις δη-
μιουργώντας comics. Τέλεια! Συγχαρητήρια! Εύγε!  
Για μισό λεπτό, όμως... Πιστεύεις, χωρίς αμφιβο-
λία, ότι μπορείς να ζήσεις κάνοντας comics στην 
Ελλάδα; Θεωρείς ότι είναι εφικτό; Ο δημοφιλής 
δημιουργός νικόλας Στεφαδούρος σε καλεί να συ-
ζητήσετε τα παραπάνω ερωτήματα και να αναζητή-
σουμε μαζί τις απαντήσεις.

ΠΑΙΔΙΚο: Ταξίδι Στο Χρόνο Με Τον 
λέοντα Και Τη Μελίτη
Με αφορμή την κυκλοφορία της έκδοσης comics 
του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟ-
ΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΛΙΤΗ, καλούμε τα 
παιδιά σε ένα ταξίδι στην καθημερινή ζωή στην 
αρχαιότητα. Ο Λέων και η Μελίτη είναι δύο παι-
διά που ζουν στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. Με 
τα παιχνίδια, τους καυγάδες, τους φίλους τους και 
τις περιπέτειές τους. Ελάτε να τους γνωρίσετε και 
να φτιάξετε τη δική σας ιστορία, αφού μάθετε τα 
μυστικά της τέχνης των comics. | Εμψύχωση: Βα-
σιλεία Βαξεβάνη



ΣΑΒΒΑΤΟ
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ΠροΒολΗ: Απάλευτοι
Η ταινία κινουμένων σχεδίων ΑΠΑΛΕΥΤΟΙ παρουσι-
άστηκε για πρώτη φορά σε 3 μέρη στην ιστοσελίδα 
Comedylab.gr, και σήμερα σας δίνεται η ευκαιρία να 
τη δείτε σε πρώτη προβολή στη Μεγάλη Οθόνη. Ο 
Θωμάς είναι ένας καθημερινός άνθρωπος που πα-
λεύει με την ατυχία, η οποία απ’ ό,τι φαίνεται τον 
ακολουθεί από παιδί. Μέσα από μια σειρά περίερ-
γων καταστάσεων, γνωριμιών και τυχαίων γεγο-
νότων, θα καταλάβει ότι η μοίρα παίζει πάντα το 
δικό της παιχνίδι. | Σενάριο-Σκηνοθεσία-Κινούμενα 
σχέδια-Δημιουργία Χαρακτήρων: Γιώργος μελισ-
σαρόπουλος (Meliss) | Είδος: Animation | Γλώσσα: 
Ελληνικά | Διάρκεια: 21’
Την ταινία προλογίζει ο σκηνοθέτης της.

15:30-16:00 
Θέατρο | 2ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση

ΠροΒολΗ: Στην Κορυφή Του
Κόσμου
Η Σάσα, μια νεαρή Ρωσίδα αριστοκράτισσα του 
19ου αιώνα, εμπνέεται από το πάθος του εξερευνη-
τή παππού της, επαναστατεί απέναντι στο γάμο που 
της ετοιμάζουν οι δικοί της, φεύγει από το σπίτι 
και ξεκινά να βρει τον πρόγονό της. Μια ταινία που 
αποδεικνύει ότι το 2D animation μπορεί ακόμα να 
συγκινήσει με τη μοναδικότητά του. | Σκηνοθεσία: 
Rémi Chayé | Είδος: Animation | Γλώσσα: Γαλλικά | 
Υπότιτλοι: Αγγλικοί | Διάρκεια: 81’

«Ένα αριστούργημα!» - Le Monde
«Μία μεθυστική περιπέτεια» - Paris Match

«Μια ισχυρή δήλωση για τη δύναμη των γυναικών» - 
New York Times

14:00-15:30 
Auditorium
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Panel: 1908: Η Γέννηση μιας ιδέας
Στο comic 1908, εξιστορείται η γέννηση μιας ιδέας, 
που δεν είναι άλλη από τη δημιουργία του Παναθη-
ναϊκού. Στο panel του Comicdom Con Athens 2019, 
συζητάμε με τους δημιουργούς του 1908 για τη γέν-
νηση μιας άλλης ιδέας, αυτής της δημιουργίας του 
comic και τη διαδικασία μεταφοράς της στο χαρτί. 
Οι φίλαθλοι όλων των χρωμάτων είναι ευπρόσδε-
κτοι! | Συμμετέχουν: Ανδρέας Οικονόμου, πέτρος 
μπάλτας |  Συντονισμός: Γιώργος ξύδης

15:00-15:50 
Seminar Room | 6oς όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση

WorkShoP: malk -  Εισαγωγή Στα 
horror Comics
Στο πρώτο μέρος αυτού του συναρπαστικού 
workshop, ο Malk, ίσως ο Έλληνας δημιουργός με 
τη μεγαλύτερη εμπειρία στο genre του τρόμου, θα 
παρουσιάσει συνοπτικά την παράδοση του φαντα-
στικού και το πώς αυτή επηρέασε την 9η Τέχνη. 
Στο δεύτερο, πρακτικό, μέρος, οι συμμετέχοντες 
θα εξασκηθούν στο σχέδιο φανταστικών όντων- τε-
ράτων, και στη συνέχεια θα κάνουν συζήτηση με τον 
εισηγητή πάνω στα ολοκληρωμένα σχέδια.

14:00-15:50 
Seminar Room | 4oς όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση



WorkShoP: Γιώργος Μπότσος - ο 
Δημιουργός Comics Ως Σκηνοθέ-
της
Καρέ και φιλμ. Πλάνο και panel. Δυναμικό μοντάζ 
και ρυθμός αφήγησης. Γωνίες λήψης και διαμόρ-
φωση σελίδας. Στο σημείο συνάντησης του κινημα-
τογράφου με τα κόμικς, ο Γιώργος μπότσος, δημι-
ουργός comics και διευθυντής του προγράμματος 
Sketch-Comics-Cartoon του ΑΚΤΟ, μας προσκαλεί 
σε μια συναρπαστική δημιουργική διαδρομή.

16:00-16:50 
Seminar Room | 4ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση

eVenT: Παρουσίαση «Αλλόκοσμα - 
Ελληνικά Παραμύθια Αλλιώς»
Από τον Mignola ως τον Gaiman, μεγάλοι δημιουρ-
γοί έχουν αντλήσει έμπνευση από τις παραδόσεις 
όλου του κόσμου. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στα 
δύο αφηγηματικά είδη και πώς μπορεί το ένα να 
τροφοδοτήσει το άλλο; Με την ευκαιρία της κυκλο-
φορίας της ανθολογίας comics «ΑΛΛΟΚΟΣΜΑ: Ελ-
ληνικά Παραμύθια Αλλιώς» θα συζητηθεί η σχέση 
λαϊκής προφορικής παράδοσης και comics. 
Συμμετέχουν: Βασιλεία Βαξεβάνη (αφηγήτρια-σε-
ναριογράφος comics), Ευγενία Κουμάκη (δημιουρ-
γός comics), Εμμανουέλα Κατρινάκη (κοινωνική 
ανθρωπολόγος). Συντονισμός: Αριστείδης Κώτσης 
(Σύμβουλος Εκδόσεων Comicdom Press).

16:00-16:50 
Seminar Room | 6ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση

eVenT: 80 Χρόνια Batman: a dark 
knight’s Tale
Πριν 80 χρόνια, το 1939, ένας νέος ήρωας έκανε 
την εμφάνισή του στο DETECTIVE COMICS #27. Ο 
Batman, o Dark knight, ο Caped Crusader, ο World’s 
Greatest Detective, ένας από τους πιο αναγνωρίσι-
μους superheroes στον κόσμο γίνεται φέτος 80 χρο-
νών και δεν του φαίνεται καθόλου! Φταίει που δεν 
έχει ποτέ ελεύθερο χρόνο; Ή που έχει αλλάξει τό-
σες φορές ύφος και ανανεώνεται; Το φετινό αφιέ-
ρωμά μας θα σας λύσει κάθε απορία για έναν από 
τους πιο θρυλικούς χάρτινους ήρωες και θα εξηγή-
σει γιατί σήμερα είναι περισσότερο δημοφιλής από 
ποτέ! | Παρουσίαση: Ανδρέας μιχαηλίδης

17:00-18:00 
Seminar Room | 6ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση

WorkShoP: dragonTale - Video 
game art: From Physical To digital
Χαρτί, μολύβι, χαρτόνι είναι κάποια από τα υλικά 
και εργαλεία του φυσικού κόσμου που χρησιμο-
ποιούνται για τη δημιουργία ενός ψηφιακού. Η 
DragonTale, ελληνική εταιρεία παραγωγής video 
games, θα παρουσιάσει τη διαδικασία σχεδιασμού 
video game art και τον τρόπο με τον οποίο μία ιδέα 
εξελίσσεται σε τελικό asset ενός video game.

17:00-17:50 
Seminar Room | 4ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση

Panel: Top 100 overrated Comics... 
Says Who?
Το πρόσφατο Top 100 του Comicdom.gr ήταν αναμ-
φισβήτητα η πιο αμφιλεγόμενη από τις αντίστοιχες 
λίστες του site, προκαλώντας έντονες συζητήσεις 
αλλά και πολλές διαφωνίες. Αν κι εσείς πιστεύετε 
πως υπάρχουν comics που αδικήθηκαν κατάφορα 
με το να συμπεριληφθούν στην εν λόγω λίστα και 
είστε διατεθειμένοι να σταθείτε μπροστά στο κοινό 
για να τα υπερασπιστείτε, έχοντας παράλληλα και 
την ευκαιρία να κερδίσετε μερικά πολύ ενδιαφέρο-
ντα (και απολύτως σχετικά με το θέμα) δώρα, τότε 
δεν πρέπει με τίποτα να χάσετε αυτό το event!
Παρουσίαση: Comicdom Editorial Team

16:00-18:00 
Auditorium
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
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18:10-19:30 
Seminar Room | 6ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση

eVenT: Διαγωνισμός Comicdom 
Cosplay
Το Comicdom Cosplay αποτελεί ένα από τα πλέον 
αγαπημένα και δημοφιλή events του Comicdom 
Con Athens και τον εθνικό προκριματικό για το 
EuroCosplay. Οι κορυφαίοι cosplayers της Ελλά-
δας δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους στην κα-
τασκευή των εντυπωσιακών και ευφάνταστων 
στολών τους, καθώς και στις δυναμικές επί σκη-
νής παρουσιάσεις τους. Η κριτική επιτροπή του 
διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπ’ όψη την ακρίβεια 
της απεικόνισης, την κατασκευαστική επιτυχία 
και δυσκολία, και τη σκηνική παρουσία, αναδει-
κνύει τον νικητή, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την 
Ελλάδα στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα cosplay, 
στο MCM Expo του Λονδίνου, τον Οκτώβριο! Όπως 
κάθε χρόνο, οι προσκλήσεις για την είσοδο στην 
αίθουσα μοιράστηκαν δωρεάν, μια ανά άτομο, 
μέσω ηλεκτρονικών προεγγραφών στο Eventbrite.

Παραλαβή προσκλήσεων (μέσω ηλεκτρονικών προ-
εγγραφών) με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας 
από την Παρασκευή 19/4 στις 12:00 έως Σάββατο 
20/4 στις 12:00, από την κεντρική γραμματεία του 
Comicdom Con Athens 2019 (Ελληνοαμερικανική 
Ένωση)  

Διεύθυνση: Τόνια Στεφανάτου, μυρτώ Τσελέντη | 
Υποστήριξη: Κώστας Λαμπρόπουλος | Φωτογράφος: 
Σπυρίδων Κακούρης | Εικαστικά: Τόμεκ | Παρουσία-
ση: Δήμητρα Καζή & ιδόγια φοντανίγιο μαρτιναίου

Μεγάλος Χορηγός: OtakuStore.gr

Δωροθέτες: AnimeHouse.gr, Anubis Comics, 
Kryolan Hellas, It’s You

19:30-21:30 
Θέατρο | 2ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση

eVenT: οθόνη Ή Χαρτί
Το είδες, το διάβασες, το θυμάσαι, το ξέρεις ότι 
συνέβη. Αλλά πού συνέβη; Στο χαρτί ή στην οθόνη; 
Οι κορυφαίες στιγμές των superheroes έχουν πε-
ράσει πια στην Ιστορία της pop culture, χάρη σε χι-
λιάδες σελίδες από comics και χιλιάδες gigabytes 
ταινιών, τηλεοπτικών σειρών και video games. Και 
στο νέο παιχνίδι του Comicdom Con Athens δεν θα 
σας ρωτήσει κανείς τι έγινε και πώς έγινε. Θα σας 
ρωτήσει πού έγινε! Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να 
ξεχωρίσετε τις γνώσεις σας και να θυμηθείτε πού 
συνέβη τι, τότε μπορείτε να κερδίσετε και ένα μο-
ναδικό δώρο!
Παρουσίαση: θωμάς παπαδημητρόπουλος & Δημή-
τρης Σακαρίδης

19:45-20:30 
Seminar Room | 6ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση

eVenT: Comicdom Cosplay 
Streaming
Για όσους δεν πρόλαβαν κάποια από τις προσκλή-
σεις για να παρακολουθήσουν ζωντανά την τελε-
τή του Comicdom Cosplay από κοντά, για όποιους 
προτιμούν να βλέπουν τα τεκταινόμενα σε μια 
οθόνη και όχι κοιτώντας μια σκηνή, ή ακόμη και 
για αυτούς που αγχώνονται πολύ με το στρίμωγ-
μα στο θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης 
κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, υπάρχει το live 
streaming του Comicdom Cosplay 2019, στο πάντα 
φιλόξενο Auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου.
Οι προσκλήσεις μοιράστηκαν δωρεάν, μια ανά 
άτομο, μέσω ηλεκτρονικών προεγγραφών στο 
Eventbrite.

19:30-21:30 
Auditorium
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
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ΣΑΒΒΑΤΟ

Panel: The new Culture War
Θα το έχετε παρατηρήσει: πλέον, οι διαφωνίες στα 
comics και την pop κουλτούρα, χαρακτηρίζονται συ-
χνότατα από υπερβολική ένταση, υπέρμετρο πάθος, 
απαξιωτικές, αφοριστικές και βαριές (ενίοτε βαρύτα-
τες!) εκφράσεις. Τελικά, πόσο ναζί/ρατσιστής/μισο-
γύνης είσαι, αν δεν σου αρέσει να αλλάζουν οι ήρωές 
σου; Πόσο SJW/soyboy/feminazi είσαι όταν ζητάς 
περισσότερο diversity; Πρέπει να διαλέξεις «στρατό-
πεδο», για να μη βάλλεσαι από παντού; | Συντονισμός: 
Δημήτρης Σακαρίδης | Συμμετέχουν: Αλέξανδρος μι-
νωτάκης (εκπρόσωπος SmassingCulture.gr) |  Αντώ-
νης Αντωνιάδης (αρθρογράφος Comicdom.gr)



ΣΑΒΒΑΤΟ

eVenT: Comic Jam
Γεμίστε τα panels και τα μπαλονάκια δημιουργώ-
ντας το δικό σας comic, παρέα με τον εικονογράφο 
Δημήτρη Κάσδαγλη και με την πολύτιμη βοήθεια 
της παραμυθούς Βασιλείας Βαξεβάνη! Ένα παιχνί-
δι για όλες τις ηλικίες, που καθιέρωσε ο Ούγγρος 
δημιουργός comics Zoltán Fritz, το οποίο μετρά πε-
ρισσότερα από 15 χρόνια ζωής και έχει ταξιδέψει 
σε φεστιβάλ comics ανά τον κόσμο.

13.00-14.00 
Φουαγιέ | 2ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση

12:00-12:45 
Φουαγιέ | 2ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση

οΜΙλΙΑ: nancy Silberkleit
Με αφορμή την επίσκεψή της στο πλαίσιο του 
Comicdom Con Athens, η Nancy Silberkleit, η Co-
CEO της Archie Comic Publications, μιλά σε γονείς, 
εκπαιδευτικούς και όχι μόνο, για τη δύναμη των 
comics ως εργαλείο εκπαίδευσης και ευαισθητο-
ποίησης γύρω από κοινωνικά ζητήματα.

11:30-13:30 
Βιβλιοθήκη | 4ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση11:00-11:45 

Φουαγιέ | 2ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση

game: Comic Book legends: True 
or False?
Γεγονότα, εκδόσεις και δημιουργοί που άλλαξαν 
τα comics για πάντα, θρύλοι, φήμες, και ανέκδο-
τες ιστορίες που διαδίδονται από στόμα σε στόμα, 
χτίζουν μύθους και γκρεμίζουν υπολήψεις! Εσείς 
πόσα από αυτά γνωρίζετε; Παίξτε στο Comic Book 
Legends: True Or False?, κερδίστε ένα μοναδικό 
δώρο και αφήστε τους άλλους να καταπίνουν αμά-
σητα όσα τους λένε! | Παρουσίαση: θωμάς παπα-
δημητρόπουλος | Αφηγούνται: Δημήτρης Σακαρί-
δης & Γαβριήλ Τομπαλίδης

20:45-21:30 
Seminar Room | 6ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση
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ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΑΙΔΙΚο: Ταξίδι Στο Χρόνο Με Τον 
λέοντα Και Τη Μελίτη
Με αφορμή την κυκλοφορία της έκδοσης comics 
του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟ-
ΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΛΙΤΗ, καλούμε τα 
παιδιά σε ένα ταξίδι στην καθημερινή ζωή στην 
αρχαιότητα. Ο Λέων και η Μελίτη είναι δύο παι-
διά που ζουν στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. Με 
τα παιχνίδια, τους καυγάδες, τους φίλους τους και 
τις περιπέτειές τους. Ελάτε να τους γνωρίσετε και 
να φτιάξετε τη δική σας ιστορία, αφού μάθετε τα 
μυστικά της τέχνης των comics. | Εμψύχωση: Βα-
σιλεία Βαξεβάνη

ΠΑΙΔΙΚο: Ταξίδι Στο Χρόνο Με Τον 
λέοντα Και Τη Μελίτη
Με αφορμή την κυκλοφορία της έκδοσης comics 
του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟ-
ΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΛΙΤΗ, καλούμε τα 
παιδιά σε ένα ταξίδι στην καθημερινή ζωή στην 
αρχαιότητα. Ο Λέων και η Μελίτη είναι δύο παι-
διά που ζουν στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. Με 
τα παιχνίδια, τους καυγάδες, τους φίλους τους και 
τις περιπέτειές τους. Ελάτε να τους γνωρίσετε και 
να φτιάξετε τη δική σας ιστορία, αφού μάθετε τα 
μυστικά της τέχνης των comics. | Εμψύχωση: Βα-
σιλεία Βαξεβάνη



ΠΑροΥΣΙΑΣΗ: 5 Χρόνια Καρέ Καρέ
Το Καρέ Καρέ, εβδομαδιαίο τετρασέλιδο με comics 
στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, συμπλήρωσε 
πέντε χρόνια έντυπου βίου με περισσότερα απο 
1300 comics και 500 άρθρα, δημοσιευμένα στις 
σελίδες του. Με αφορμή τα γενέθλια αυτα, οι συ-
ντελεστές του (Γιάννης Αντωνόπουλος, πάνος ζά-
χαρης, Δημήτρης Καμένος, Λουίζα Καραγεωργίου, 
Γιάννης Κουκουλάς, περικλής Κουλιφέτης, Λέαν-
δρος, Αλέξια Οθωναίου, Γαβριήλ παγώνης, Βαγγέ-
λης παπαβασιλείου και θανάσης πέτρου) συζητούν 
μεταξύ τους και απαντούν στο κοινό για τη διαδικα-
σία δημιουργίας ενός εβδομαδιαίου εντύπου σε μια 
πολιτική εφημερίδα, καθώς και για το μέλλον των 
comics στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα.

13:30-14:30 
Seminar Room | 6ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση

Q&a + Signing: Stefano Zanchi
Ο διεθνής προσκεκλημένος του CCA2019, Stefano 
Zanchi (TOPOLINO, DONALD QUEST) θα  συνομιλήσει 
με το κοινό, θα απαντήσει στις ερωτήσεις του και θα 
αποκαλύψει λεπτομέρειες για τη δουλειά του και 
για όσα τον εμπνέουν. Θα ακολουθήσει signing στον 
χώρο του Auditorium. | Συντονισμός: θωμάς παπα-
δημητρόπουλος

13:00-15:00 
Auditorium
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

WorkShoP: raúl allén & Patricia 
martín - Comic Book Process: From 
Script To Printed Page
Οι Ισπανοί καλλιτέχνες και συνεργάτες, Raúl Allén 
και Patricia Martín, μας δείχνουν πως προσεγγίζουν 
ένα σενάριο, εμπλουτίζοντάς το με τη δική τους 
προσωπική οπτική. Από τα layouts, τα μολύβια, τα 
μελάνια, τα χρώματα, έως και το τελικό lettering, 
παρουσιάζουν και αναλύουν την εμπειρία τους ως 
δημιουργική ομάδα, σε κάθε κομμάτι της καλλιτε-
χνικής δημιουργίας ενός comic.

13:00-13:50 
Seminar Room | 4ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση

ΚΥΡΙΑΚΗ

WorkShoP: Κορίννα Μέι Βε-
ροπούλου - Style & Fashion in 
Character design: Ηow Clothes Tell 
a Story
«Fashion is instant language» - Miuccia Prada
Λένε πώς μπορείς να καταλάβεις πολλά για τον 
χαρακτήρα και την προσωπικότητα του άλλου, από 
τον τρόπο που ντύνεται. Αυτό ακριβώς ισχύει και 
για τους ήρωες σε μια ιστορία comics. Η δημιουρ-
γός comics και εικονογράφος, Κορίννα μέι Βερο-
πούλου, μας δείχνει πως, χρησιμοποιώντας την 
ενδυμασία, μπορούμε να δημιουργήσουμε πιο ενδι-
αφέροντες χαρακτήρες και να εμπλουτίσουμε το 
world building της ιστορίας μας.

14:00-15:30 
Seminar Room | 4ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση

SkeTCh eVenT: Spider-man genesis
Τους τελευταίους μήνες, έφυγαν από τη ζωή οι 
θρυλικοί δημιουργοί του Spider-Man, Stan Lee & 
Steve Ditko, και τo CCA2019 τους τιμά με ένα sketch 
event που γιορτάζει την πρώτη εμφάνιση του αρ-
χετυπικού υπερήρωα! 9 καταξιωμένοι Έλληνες 
και ξένοι δημιουργοί θα δημιουργήσουν, ζωντανά 
μπροστά σας, τη δική τους εκδοχή στο πασίγνωστο 
εξώφυλλο του AMAZING FANTASy #15, κι εσείς θα 
μπορείτε να αγοράσετε λαχνούς και να συμμετά-
σχετε στην κλήρωση για τα μοναδικά αυτά έργα! | 
Συμμετέχουν: Raúl Allén, Malk, Dani Strips, Stefano 
Zanchi, παναγιώτης Βλάμης, μιχάλης Διαλυνάς, 
Δάφνη Κεσκινίδου, θάνος Κόλλιας, Ηλίας Κυριαζής. 
| Παρουσίαση: Γιώργος ξύδης

15:15-17:15 
Θέατρο | 2ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση
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Marvel and all related Marvel Characters: TM & (C) Marvel Characters, Inc.



ΚΥΡΙΑΚΗ

WorkShoP: Αιμιλία Κονταίου - 
illustration: Ένας Κόσμος Χωρίς 
Όρια
Η διακεκριμένη εικονογράφος και καθηγήτρια 
του ΑΚΤΟ, Αιμιλία Κονταίου, μας αποκαλύπτει τα 
δημιουργικά μυστικά του illustration, μέσα από 
ένα οπτικό-ακουστικό ταξίδι, αναδεικνύοντας τις 
εικαστικές ποιότητες των σύγχρονων εικονογρα-
φημένων βιβλίων για παιδιά, αλλά και επισημαί-
νοντας τις επιρροές τους από τα comics και τα 
animated movies.

16:00-16:50 
Seminar Room | 4ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση

ΠροΒολΗ: Popeye The Sailor
Ήταν χαμένα για δεκαετίες, και σήμερα επιστρέ-
φουν, για πρώτη φορά αποκατεστημένα σε high 
definition! 14 σπαρταριστά animation shorts από 
τη Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ, με πρωταγωνι-
στές, το αιώνιο ερωτικό τρίγωνο Popeye, Olive 
και Bluto και τον αξιαγάπητο Shorty. Θα προβλη-
θούν τα animation shorts: Her Honor, The Mare; The 
Marry-Go-Round; We’re On Our Way To Rio; The Anvil 
Chorus Girl; Spinach Packin’ Popeye; Puppet Love; 
Pitchin’ Woo At The Zoo; Moving Aweigh; She-Sick 
Sailors; Pop-Pie A La Mode; Tops In The Big Top; 
Shape Ahoy; For Better Or Nurse; Mess Production. 
| Είδος: Animation | Γλώσσα: Αγγλικά | Υπότιτλοι: 
Αγγλικοί | Διάρκεια: 99’

16:00-17:40 
Auditorium
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
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Panel: nolan’s Bat-Trilogy: Worse 
Than you remember!
Υπάρχουν μόνο δύο πράγματα για τα οποία οι comic 
fans συμφωνούν σε ποσοστά που θυμίζουν εκλογές 
ΕΣΣΔ επί Στάλιν: 1. Ο Liefeld δεν ξέρει να σχεδιάζει 
πέλματα. 2. Η τριλογία του Christopher Nolan είναι 
μια από τις κορυφαίες μεταφορές comics! Χμμμ... 
Μήπως όχι; Δύο συντάκτες του Comicdom.gr και 
εκ των διοργανωτών του Comicdom Con Athens, οι 
οποίοι ποτέ δεν υπήρξαν fans της τριλογίας, πιστεύ-
ουν πως ήρθε η ώρα να μοιραστούν τη «σοφία» τους 
με το κοινό. | Παρουσίαση: Γιάννης Κουρουμπακάλης 
& Δημήτρης Σακαρίδης

15:00-16:00 
Seminar Room | 6ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση

eVenT: introduction To Popeye 101
90 χρόνια παρουσίας στις σελίδες των comics, και 
o Popeye εξακολουθεί να είναι ένας από τους πιο 
γνωστούς και αγαπημένους ήρωες. Από την πρώτη 
του εμφάνιση στο THIMBLE THEATER, από το πενά-
κι του E.C. Segar, έως τα comics του Bud Sagendorf, 
και από τα animation του Max Fleischer ως την ται-
νία του Robert Altman, ο μονόφθαλμος ναυτικός με 
την εκρηκτική προσωπικότητα και τη χαρακτηρι-
στική πίπα, έχει μεγαλώσει πολλές γενιές αναγνω-
στών. Λίγο πριν δούμε μαζί κάποια από τα πιο κλασ-
σικά animation, στα οποία εμφανίζεται και χρωστά 
τη δημοτικότητά του ο Popeye, σας καλούμε σε μια 
σύντομη περιήγηση στην Ιστορία του. | Παρουσίαση: 
Αριστείδης Κώτσης

15:30-15:50 
Auditorium
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
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game: Comicdom’s Ultimate game 
Show
Τρεις τριμελείς ομάδες και στο πλευρό τους, τρεις 
Έλληνες δημιουργοί comics, στο απόλυτο παιχνίδι 
γνώσεων! Ποιά ομάδα θα αποδείξει ότι γνωρίζει τα 
περισσότερα για τα comics, απαντώντας σε ερωτή-
σεις γνώσεων, κάνοντας παντομίμες, αναγνωρίζο-
ντας ηχητικά αποσπάσματα και αποφεύγοντας τις 
απαγορευμένες λέξεις; Ποιά ομάδα θα κερδίσει τα 
τρία κορυφαία ποδήλατα Dahon; | Αρχηγοί Ομάδων: 
Τάσος παπαϊωάννου (δημιουργός comics, εκδότης), 
Γιώργος Κομιώτης (δημιουργός comics), θάνος 
Κόλλιας (δημιουργός comics) | Παρουσίαση: Βασι-
λεία Βαξεβάνη, Γιώργος ξύδης.
Το event διοργανώνεται με τη χορηγία του Vodafone CU

18:30-20:30 
Θέατρο | 2ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση

WorkShoP: Τύπωσε Τον Ήρωα
Το Εργαστήρι μεταξοτυπίας και η ομάδα εικαστι-
κών του Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής «μαργαρί-
τα» (Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης για νέους και νέες με νοητική υστέρηση) 
συμπαρουσιάζουν ένα βιωματικό εργαστήρι εκτύ-
πωσης μεταξοτυπίας σε ύφασμα. Με ειδικό εξο-
πλισμό για εκτύπωση μεταξοτυπίας χειροκίνητα 
σε ύφασμα και χαρτί, αναλαμβάνουν να τυπώσουν 
μπλούζες, τραπεζομάντιλα, τσάντες, προσκλητήρια 
και ευχετήριες κάρτες. Σε αυτό το βιωματικό ερ-
γαστήρι, οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν τον τρόπο 
σύλληψης ενός ήρωα comic και θα δείξουν στο κοι-
νό την τέχνη της χειροποίητης μεταξοτυπίας.

17:00-18:30 
Seminar Room | 4ος όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση

eVenT: marvel method: Comics, 
The Stan lee Way
Μα τί είναι, επιτέλους, η περίφημη Marvel Method; 
Ποιoς την ανακάλυψε και τί την έκανε τόσο επιτυ-
χημένη; Χρησιμοποιείται ακόμα, ή είναι πλέον πα-
ρωχημένη; Λειτουργεί εις βάρος του σχεδιαστή ή 
υπέρ του; Αναζητήσαμε, συγκεντρώσαμε και σας πα-
ρουσιάζουμε, όλα όσα γνωρίζουμε, μιλώντας για τα 
θετικά της, τα αρνητικά της, αλλά και όλα όσα έχουν 
κατά καιρούς κρυφτεί πίσω της. | Παρουσίαση: Αρι-
στείδης Κώτσης, θωμάς παπαδημητρόπουλος

16:10-17:10 
Seminar Room | 6oς όροφος
Ελληνοαμερικανική Ένωση


