
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΘΛΩΕΩΝ 45ου ΦΕΣΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΤ – ΗΑΠΠΕΙΟ 2016 
 
ΚΕΝΣΡΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ (ςτο χώρο εκδηλώςεων του Φεςτιβάλ) 
 
άββατο 03/09/2016, 20:00, διοργάνωςθ .ΕΚ.Β. 
ΕΚΔΘΛΩΘ ΓΙΑ ΣΑ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΘΑΝΑΣΟ ΣΟΤ ΛΟΡΚΑ 
Ο Σφνδεςμοσ Εκδοτϊν Βιβλίου τιμά τον Φεδερίκο Γκαρκία Λόρκα, με τθν ευκαιρία τθσ 
ςυμπλιρωςθσ των 80 χρόνων από τθ δολοφονία του μεγάλου Ιςπανοφ ρομαντικοφ και τραγικοφ 
ποιθτι και δραματουργοφ. Θ εκτζλεςι του από τισ φαςιςτικζσ δυνάμεισ του Φράνκο παραμζνει για 
8 δεκαετίεσ το μεγάλο αίνιγμα-τραφμα ςτθν ιςτορία του ςφγχρονου ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ. 

Θα παρουςιαςτοφν ςε μορφι αναλογίου αποςπάςματα από το ζργο “Το ςπίτι τθσ Μπερνάρντα 
Άλμπα” ςε ςκθνοκεςία Ζνκε Φεηολλάρι. Διαβάηουν αποςπάςματα από το ζργο οι θκοποιοί: Αγάπθ 
Ραπακαναςιάδου, Βζφθ ζδθ, Ελεονϊρα Αντωνιάδου, Βίκυ Ραπαδοποφλου και Ξανκι Κρανίδθ. 

Θα προβλθκεί από το αρχείο τθσ ΕΤ ςε ςκθνοκεςία Γιάννθ Σολδάτου, ντοκιμαντζρ με μελοποίθςθ 
ποιθμάτων του Λόρκα από τουσ Μίκθ Θεοδωράκθ και Μάνο Χατηιδάκι. Ερμθνεφουν οι: Αρλζτα, 
Νζνα Βενετςάνου, Βαςίλθσ Γιςδάκθσ, Μαρία Δθμθτριάδθ, Ρζτροσ Ρανδισ, Μαρία Φαραντοφρθ. 
Ομιλθτζσ οι κ.κ.: Κϊςτασ Γεωργουςόπουλοσ, Μίκθσ Θεοδωράκθσ, Γιϊργοσ Λαηάνθσ και Κϊςτασ 
Μπάκασ. 

Θα μιλιςουν για τον ποιθτι οι κ.κ.: Δθμιτρθσ Ιατρόπουλοσ (ποιθτισ), Ράνοσ Κυπαρίςςθσ (ποιθτισ-
ςκθνοκζτθσ), Σίμων Ράτροκλοσ (ςκθνοκζτθσ-χορογράφοσ), Λζανδροσ Ρολενάκθσ (ςυγγραφζασ-
κριτικόσ), Ζνκε Φεηολλάρι (ςκθνοκζτθσ-θκοποιόσ). Τθ ςυηιτθςθ ςυντονίηει ο ποιθτισ-κριτικόσ, κ. 
Κωνςταντίνοσ Μποφρασ. Θα ακολουκιςει ςυηιτθςθ με το κοινό. 
 
Λίγα λόγια για το ζργο «Το ςπίτι τθσ Μπερνάρντα Άλμπα»: Μετά τθν κθδεία του άνδρα τθσ, θ 
60χρονθ Μπερνάρντα Άλμπα επιβάλλει ςτισ πζντε κόρεσ τθσ πολφχρονο κατ' οίκον εγκλειςμό λόγω 
πζνκουσ. Σε ζνα ςπίτι, χωρίσ αντρικι παρουςία, ειςβάλλει ο Ζρωτασ και τα ανατρζπει όλα... «Το 
ςπίτι τθσ Μπερνάρντα Άλμπα δεν είναι ζνα ζργο, που απλά μπορεί να μασ αφορά, είναι ο κόςμοσ 
μζςα ςτον οποίο ηοφμε. Θ Μπερνάρντα, θ Αδζλα, θ Ρόνςια, θ Μαρτφριο, θ Ανγκοφςτιασ, θ Αμζλια, θ 
Μαγδαλζνα, θ Ρρουντζνςια κι ο πανταχοφ παρϊν, και γι' αυτό απϊν, Ρζπε, είναι ςάρκα από τθ 
ςάρκα μασ. Μιλοφν τθ λογοκριμζνθ γλϊςςα μασ, ενϊ θ ςτεγνι, από τθ ςτζρθςθ και τον εγκλειςμό, 
όψθ τουσ καταμαρτυρά όςα οι λζξεισ κρφβουν. Από τθ μία κοινωνία ςε κρίςθ, ασ ποφμε, τθν 
ιςπανικι, τισ μζρεσ του '36 λίγο πριν το πραξικόπθμα, ςτθν ελλθνικι κοινωνία του 2016. Από το 
δυτικό άκρο τθσ Μεςογείου, ζωσ τισ απότομεσ ακτζσ τθσ Αδριατικισ και τθσ Μαφρθσ Θάλαςςασ, από 
τισ ορκιςμζνεσ παρκζνεσ τθσ Αλβανίασ ζωσ τισ θρωίδεσ του Αλμοδόβαρ, οι ίδιεσ ακοφραςτεσ νότεσ, 
οι ίδιεσ υγρζσ και μεςτζσ φωνζσ, οι ίδιεσ υποςχζςεισ και το ίδιο ςκλθρό παιχνίδι με το κάνατο».  
 
Δευτζρα 05/09/2016, 20:00, διοργάνωςθ .ΕΚ.Β. - ΕΡΣ 
Επίςθμα εγκαίνια του 45ου Φεςτιβάλ βιβλίου & εκδιλωςθ «Θ Δθμόςια Σθλεόραςθ ωσ 
παράγοντασ Πολιτιςμοφ. Γενικότερθ αναφορά ςτθν ιςτορικι και κεματολογικι τθσ διαδρομι των 
50 χρόνων». 
Τα εγκαίνια κα τελζςει ο Ρρόεδροσ τθσ Βουλισ, κ. Νικόλαοσ Βοφτςθσ, παρουςία του πνευματικοφ 
και πολιτικοφ κόςμου. 
 



Στο πλαίςιο του κεντρικοφ αφιερϊματοσ του Φεςτιβάλ «50 χρόνια Δθμόςια Σθλεόραςθ, 50χρόνια 
ςυμβολή ςτον πολιτιςμό», κα ακολουκιςει εκδιλωςθ με τίτλο «Θ Δθμόςια Σθλεόραςθ ωσ 
παράγοντασ Πολιτιςμοφ. Γενικότερθ αναφορά ςτθν ιςτορικι και κεματολογικι τθσ διαδρομι των 
50 χρόνων». Θα μιλιςουν: ο κορυφαίοσ ςκθνοκζτθσ και ιςτορικό ςτζλεχοσ τθσ ΕΤ, κ. οβιροσ 
Μανκοφλθσ, ο Γενικόσ Γραμματζασ του Σ.ΕΚ.Β., κ. Γιάννθσ Σολδάτοσ και ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. τθσ ΕΤ, 
κ. Διονφςθσ Τςακνισ. 
 
άββατο 10/09/2016, 20:00, διοργάνωςθ .ΕΚ.Β. - ΕΡΣ 
«ΕΡΣ και Ελλθνικι Κοινωνία. Αλλθλεπίδραςθ και αλλθλοδιαμόρφωςθ». 
Τα τελευταία 50 χρόνια είναι κεαματικι θ παρουςία τθσ ΕΤ ςτο πολιτιςτικό μασ γίγνεςκαι και κατά 
ςυνζπεια ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ. 

Θα μιλιςουν οι κ.κ.: Σταφροσ Ιωάννου (ςκθνοκζτθσ-Δ/ντισ Φεςτιβάλ Ντοκιμαντζρ Χαλκίδασ), 
Σταφροσ Καπάκοσ (Γενικόσ Δ/ντισ Ενθμζρωςθσ ΕΤ), οδόλφοσ Μορϊνθσ (δθμοςιογράφοσ), Γιϊργοσ 
Ρλειόσ (Κακθγθτισ ςτο Τμιμα Επικοινωνίασ & ΜΜΕ του ΕΚΡΑ), Ιςαβζλλα Σαςλόγλου (Γενικι 
Δ/ντρια Ρρογράμματοσ ΕΤ), Γιάννθσ Σμαραγδισ (ςκθνοκζτθσ), Άρθσ Φατοφροσ (ςκθνοκζτθσ-
ςφμβουλοσ προγράμματοσ ςτθν Τθλεόραςθ τθσ Βουλισ). Τθ ςυηιτθςθ ςυντονίηει ο εκδότθσ, κ. 
Γιάννθσ Σολδάτοσ. Θα ακολουκιςει ςυηιτθςθ με το κοινό. 

 
Κυριακι 11/09/2016, 20:00, διοργάνωςθ .ΕΚ.Β. - ΕΡΣ 
«Αρχείο ΕΡΣ: θ Δθμόςια Σθλεόραςθ ωσ μζςο αποτφπωςθσ, ανάδειξθσ και διάςωςθσ τθσ ιςτορικισ 
και πνευματικισ μασ κλθρονομιάσ».  
Συηιτθςθ για τουσ ςπάνιουσ κθςαυροφσ τθσ Ελλθνικισ αδιοτθλεόραςθσ, αιϊνιο κτιμα του 
ελλθνικοφ λαοφ.  
Θα μιλιςουν οι κ.κ. Βαςίλθσ Αλεξόπουλοσ (Δ/ντισ Αρχείου ΕΤ), Στάκθσ Βαλοφκοσ (ςυγγραφζασ-
ιςτορικόσ), Βάςω Κανελλοποφλου (παραγωγόσ ντοκιμαντζρ), Τάκθσ Σακελλαρίου (ςκθνοκζτθσ), 
Στζλιοσ Χαραλαμπόπουλοσ (ςκθνοκζτθσ). Τθ ςυηιτθςθ ςυντονίηει ο εκδότθσ κ. Γιάννθσ Σολδάτοσ. Θα 
ακολουκιςει ςυηιτθςθ με το κοινό. 
 
Δευτζρα 12/09/2016, 20:00, διοργάνωςθ .ΕΚ.Β. - ΕΡΣ 
«Σο κεατρικό ζργο ςτθ Δθμόςια Σθλεόραςθ. Αντί ςκθνισ, θ οκόνθ».  
Το πζραςμα κεατρικϊν παραςτάςεων ςτθ οκόνθ τθσ τθλεόραςθσ και θ παραγωγι αντίςτοιχων 
παραςτάςεων από τθ Δθμόςια Τθλεόραςθ. Το ςτίγμα που άφθςε ςτθ Δθμόςια Τθλεόραςθ το 
Θζατρο τθσ Δευτζρασ. 
Θα μιλιςουν οι κ.κ.: Διμοσ Αβδελιϊδθσ (ςκθνοκζτθσ), Στζφανοσ Λθναίοσ (θκοποιόσ), Ελζνθ Μαβίλθ 
(ςυγγραφζασ-ςκθνοκζτισ), Στζλιοσ άλλθσ (ςκθνοκζτθσ), Σωτιρθσ Χατηάκθσ (ςκθνοκζτθσ), Γιϊργοσ 
Χατηιδάκισ (ςυγγραφζασ), Σταμάτθσ Χονδρογιάννθσ (ςκθνοκζτθσ). Τθ ςυηιτθςθ ςυντονίηει ο εκδότθσ 
κ. Γιάννθσ Σολδάτοσ. Θα ακολουκιςει ςυηιτθςθ με το κοινό. 
 
Σρίτθ 13/09/2016, 20:00, διοργάνωςθ .ΕΚ.Β. 
ΕΚΔΘΛΩΘ ΠΡΟ ΣΙΜΘ ΣΟΤ ΠΟΙΘΣΘ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΘ ΓΙΩΡΓΟΤ ΧΡΟΝΑ. 
Ο Σφνδεςμοσ Εκδοτϊν Βιβλίου τιμά τον κορυφαίο μασ ποιθτι και εκδότθ Γιϊργο Χρονά για το 
ςφνολο του ποιθτικοφ και εκδοτικοφ του ζργου. 

Τθν εκδιλωςθ κα χαιρετίςει το Ρροεδρείο του Σ.ΕΚ.Β. και κα μιλιςουν οι κ.κ.: Ηυράννα Ηατζλθ 
(ςυγγραφζασ), Βαςίλθσ Ηθλάκοσ (εκδότθσ-ποιθτισ), Φϊτθσ Θαλαςςινόσ (ςυγγραφζασ), Ανδρζασ 



Μιτςου (πεηογράφοσ), Θανάςθσ Νιάρχοσ (ςυγγραφζασ), Σταφροσ Σταυρόπουλοσ (ςυγγραφζασ). Τθ 
ςυηιτθςθ ςυντονίηει ο ποιθτισ-κριτικόσ κ. Κωνςταντίνοσ Μποφρασ.  
Μετά τθ ςυηιτθςθ, κα παρουςιαςτεί απόςπαςμα από τθν παράςταςθ του ζργου του Γιϊργου 
Χρονά «Σο όνομά μου είναι Σζέημς Ντιν», με τον Αγθςίλαο Σιοφνα, που κα παρουςιαςτεί ςτο Κδρυμα 
Μιχάλθσ Κακογιάννθσ από 14 Νοεμβρίου 2016. Θα ακολουκιςει ςυηιτθςθ με το κοινό. 
 
Σετάρτθ 14/09/2016, 20:00, διοργάνωςθ .ΕΚ.Β. - ΕΡΣ 
«Σθλεοπτικζσ εκπομπζσ με κζμα το βιβλίο ωσ πνευματικό αλλά και καταναλωτικό αγακό».  
Θ Δθμόςια Τθλεόραςθ ιταν θ μοναδικι -ςχεδόν- που ςτάκθκε, ωσ όφειλε, δίπλα ςτο βιβλίο και ο 
εκδοτικόσ κόςμοσ τθσ χρωςτάει αρκετά.  
Θα μιλιςουν οι κ.κ.: Βαςίλθσ Βαςιλικόσ (ςυγγραφζασ), Γιάννθσ Γαϊτάνοσ (ςυγγραφζασ), Αντϊνθσ 
Κόκκινοσ (ςκθνοκζτθσ), Τάκθσ Ραπαγιαννίδθσ (ςκθνοκζτθσ), Σταφροσ Στρατθγάκοσ (ςκθνοκζτθσ), 
Άρθσ Σφακιανάκθσ (ςυγγραφζασ), Μικζλα Χαρτουλάρθ (δθμοςιογράφοσ), Γιϊργοσ Χρονάσ (ποιθτισ-
εκδότθσ), Τάςοσ Ψαρράσ (ςκθνοκζτθσ). Τθ ςυηιτθςθ ςυντονίηει ο εκδότθσ κ. Γιάννθσ Σολδάτοσ. Θα 
ακολουκιςει ςυηιτθςθ με το κοινό. 
 
Παραςκευι 16/09/2016, 20:00, διοργάνωςθ .ΕΚ.Β. - ΕΡΣ 
«Σθλεοπτικζσ Διαςκευζσ Βιβλίων».  
Πςα χρωςτάει θ ποίθςθ ςτο Μίκθ Θεοδωράκθ, για τθν διάδοςι τθσ, χρωςτάει και θ ελλθνικι 
λογοτεχνία ςτθ Δθμόςια Τθλεόραςθ. Ρολλοί μάκανε να διαβάηουν επειδι ςπουδαία βιβλία ζγιναν 
αγαπθμζνα ςιριαλ... 

Θα μιλιςουν οι κ.κ.: θ ςφηυγοσ του Τάςου Ακαναςιάδθ Μαρία Ακαναςιάδου (Δρ. Φιλοςοφικισ 
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν), Άγγελοσ Αντωνόπουλοσ (θκοποιόσ), Μζνοσ Δελιοτηάκθσ (Ρροϊςτάμενοσ 
Τμιματοσ Ελλθνικοφ Ρρογράμματοσ ΕΤ), ζνα Θεολογίδου (δθμοςιογράφοσ), Μιμι Ντενίςθ 
(θκοποιόσ), Διμθτρα Χατοφπθ (θκοποιόσ). Τθ ςυηιτθςθ ςυντονίηει ο εκδότθσ κ. Γιάννθσ Σολδάτοσ. 
Θα ακολουκιςει ςυηιτθςθ με το κοινό. 

 
άββατο 17/09/2016, 20:00, διοργάνωςθ .ΕΚ.Β. – Θζατρο Σζχνθσ Κάρολοσ Κουν 
«Μια γιορτι για τον αίξπθρ» 
Τετρακόςια χρόνια από τον κάνατο του δραματουργοφ που ςφράγιςε όλο το κζατρο από τθν 
Αναγζννθςθ και μετά, δεκαοχτϊ κεατρικοί ςυγγραφείσ ςυναντικθκαν ςτθ Σχολι του Θεάτρου 
Τζχνθσ ςτο Εργαςτιριο Θεατρικισ Γραφισ με τίτλο “Γράφοντασ κζατρο με χαρακτιρεσ από τα ζργα 
του Σαίξπθρ" με ειςθγθτι τον ςυγγραφζα Ανδρζα Φλουράκθ. Διάβαςαν, ζγραψαν, ζςβθςαν και 
τελικά δθμιοφργθςαν ζνα ςπονδυλωτό ζργο με ελιςαβετιανό άρωμα που κα παρουςιαςτεί ςε 
μορφι αναλογίου. Σκθνοκεςία: Αιγινίτου Μαρία - Φλουράκθσ Ανδρζασ. Συγγραφείσ: Αιγινίτου 
Μαρία, Δζδε Θεϊνθ, Ηακυνκθνοφ Διμθτρα, Κλαουδάτου Μαρίηα, Κωςτοποφλου Ελζνθ, Λαγόπουλοσ 
Αλζξανδροσ, Λαμπροποφλου Μίνα, Λουκίδου Κατερίνα, Μάηθ Μαρία, Μαυρόγιαννθσ Αλζξανδροσ, 
Μπουμπουράκασ Ραναγιϊτθσ-Αλζξανδροσ, Ξθρίδου Αδαμαντία, Ραπαγεωργίου Μαρία, άπτθ Νίκθ, 
Τανίδου Δανάθ, Τςόγια Δϊρα, Φίτςιου Ηζτθ, Χριςτογιϊργοσ Βαςίλθσ.  
Θα μιλιςουν οι κ.κ.: Κϊςτασ Γεωργουςόπουλοσ (κριτικόσ κεάτρου), Μαριάννα Κάλμπαρθ 
(ςκθνοκζτισ-Δ/ντρια Θεάτρου Τζχνθσ), Νίκοσ Καμτςισ (ςκθνοκζτθσ-Δ/ντισ κεάτρου Τόποσ Αλλοφ). 
Τθ ςυηιτθςθ ςυντονίηει ο ποιθτισ-κριτικόσ κ. Κωνςταντίνοσ Μποφρασ. Θα ακολουκιςει ςυηιτθςθ με 
το κοινό. 
 



 
Κυριακι 18/09/2016, 20:00, διοργάνωςθ .ΕΚ.Β. - ΕΡΣ 
«Θ μουςικι ςτθ Δθμόςια Σθλεόραςθ. Ζνασ καλόσ ακροατισ, ζνασ καλόσ αναγνϊςτθσ».  
Θ τθλεόραςθ από τθ φφςθ τθσ, ωσ οπτικοακουςτικό μζςο, βάδιςε ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τον 
“μουςικοοπτικό” χϊρο. 

Τθν εκδιλωςθ κα χαιρετίςει ο κ. Γιάννθσ Στακόπουλοσ, ωσ Διμαρχοσ Αγίασ Ραραςκευισ, που 
φιλοξενεί από τθ γζννθςθ τθσ ΕΤ το ιςτορικό αδιομζγαρο. Θα μιλιςουν οι κ.κ.: Μιχάλθσ 
Γρθγορίου (ςυνκζτθσ και μζλοσ του Δ.Σ. τθσ ΕΤ), Νίκοσ Κυπουργόσ (ςυνκζτθσ), Διονφςθσ Τςακνισ 
(ςυνκζτθσ και Ρρόεδροσ του Δ.Σ. τθσ ΕΤ) και Βφρων Φιδετηισ (Δ/ντισ Ορχιςτρασ). Τθ ςυηιτθςθ 
ςυντονίηει ο εκδότθσ κ. Γιάννθσ Σολδάτοσ.  

Θα επακολουκιςει ςυναυλία από τα μουςικά ςφνολα τθσ ΕΤ. 

 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ (ςτο χώρο εκδηλώςεων του Φεςτιβάλ) 
 
άββατο 03/09/2016  
18:30, Εκδόςεισ Δίον - Βιβλία Ψαράσ 
Ραρουςίαςθ του βιβλίου τθσ  Ακθνάσ Μαρίνθ «Θ κρυφι νόςοσ Candida Albicans (Θεράπευςε τθν 
πζψθ ςου και το ζντερό ςου)», που κυκλοφόρθςε τον Ιοφλιο του 2016.  
 
Κυριακι 04/09/2016 
12:30, Εκδόςεισ Ωρίων 
Θ ςυγγραφζασ Μαρία Διαμαντοποφλου κα παρουςιάςει τα βιβλία, "Μακαίνω ςτον Ραιδικό 
Στακμό" και "Μακαίνω ςτο Ρρονιπιο" με κεματολογία ςε μορφι ζμμετρου λόγου. Τα παιδιά κα 
ζχουν τθν δυνατότθτα να απαςχολθκοφν γνωςτικά με φφλλα εργαςίασ μζςα από το παιχνίδι και τθ 
χαρά τθσ δθμιουργίασ. Ραράλλθλα κα ψυχαγωγθκοφν με τραγοφδια που εμπεριζχονται ςτα CD των 
βιβλίων. 
 
18:30, Εκδόςεισ Vakxikon.gr 
Ραρουςίαςθ του κεατρικοφ ζργου “Δωδζκατθ νφχτα” ςε ςκθνοκεςία Νότθ Ραραςκευόπουλου. Θα 
μιλιςουν οι κ.κ.: Νότθσ Ραραςκευόπουλοσ, ςκθνοκζτθσ-μεταφραςτισ, Δθμιτρθσ Στεφανάκθσ, 
ςυγγραφζασ. Αποςπάςματα κα διαβάςει θ κεατρικι ομάδα Seveneleven Theater Company. 
 
Σρίτθ 06/09/2016,  
18:30, Εκδόςεισ Δίον – Βιβλία Ψαράσ 
Ραρουςίαςθ του βιβλίου τθσ Ιωάννασ Μπρατι «Κρυςταλλικόσ βελονιςμόσ και ορυκτά (κεραπευτικό 
εγχειρίδιο)», που κυκλοφόρθςε το Νοζμβριο του 2015. 
 
20:00, Άνεμοσ εκδοτικι  
Oι ςυγγραφείσ Αναςταςία Κορινκίου και Δικαία Μαραβζλια παρουςιάηουν το μυκιςτόρθμα τουσ 
«Ηεςτό ψωμί και κόκκινθ κορδζλα». 
 
Σετάρτθ 07/09/2016  
18:30, Εκδόςεισ Νζα Ακρόπολθ 



Με αφορμι τα 400 χρόνια από το κάνατο του Σαίξπθρ, θ Κίνθςθ Ανταλλαγισ Βιβλίων booksharing 
και οι Εκδόςεισ Νζα Ακρόπολθ παρουςιάηουν αφιζρωμα ςτον Σαίξπθρ. Μετά τθν παρουςίαςθ του 
ζργου και τθσ βιογραφίασ του μζςω εποπτικοφ υλικοφ, ακολουκεί ανταλλαγι βιβλίων του Σαίξπθρ 
μεταξφ των επιςκεπτϊν τθσ ζκκεςθσ.  
 
20:00, Άνεμοσ εκδοτικι  
Θ ςυγγραφζασ Σοφλα Ραπαλάμπρου παρουςιάηει το βιβλίο τθσ «Ολόκλθρα ψζματα μιςζσ 
αλικειεσ». 
 
Παραςκευι 09/09/2016, 20:00 
«…κι ζηθςαν αυτοί καλά!», παράςταςθ Αφιγθςθσ Ραραμυκιϊν 
Αφιγθςθ: Νάγια Οικονομοποφλου, Μουςικι: Γιάννθσ αςοφλθσ  

Ραραμφκια από τθν ελλθνικι λαϊκι παράδοςθ για ιρωεσ άτολμουσ και τολμθροφσ. Ροια είναι αυτι 

που δεν τολμά το ςτόμα τθσ ανοίξει; Κι εκείνθ που το άνοιξε, τόλμθ πολφ ζχει δείξει! Κι αυτόσ εκεί ο 

νιοφτςικοσ που δράκουσ περιπαίηει, να ‘ναι μονάχα τολμθρόσ ι και λιγάκι πονθρόσ; Ασ ακοφςουμε 

τισ ιςτορίεσ τουσ για να μάκουμε αν τελικά …ζηθςαν αυτοί καλά!  

Διάρκεια Ραράςταςθσ: 60’. Θ παράςταςθ απευκφνεται ςε κοινό κάκε θλικίασ. 

 
άββατο 10/09/2016 
18:30, Εκδόςεισ Vakxikon.gr 
τρογγυλό τραπζηι περί ποίθςθσ. Συμμετζχουν οι ποιθτζσ: Νάςοσ Ακαναςίου ("Εν υπνϊςει"), 
Αντϊνθσ Βεροφχθσ ("Τα χρόνια τθσ κρίςθσ"), Δθμοςκζνθσ Δαββζτασ ("Θ απιςτία των άςτρων"), 
Σταφροσ Καμπάδαθσ ("Ε, ψιτ κφριοσ! Ροια είναι θ ιςτορία ςου;"), Μαρία Στρίγκου ("Τυρκουάη"). 
Συντονίηει θ δθμοςιογράφοσ του Τρίτου Ρρογράμματοσ τθσ ΕΑ Βίκυ Τςιανίκα.  
 
Κυριακι 11/09/2016 

11:00, «Γιατί χαμογελάει θ Σηοκόντα» από το κζατρο Αερόπλοιο, κεατρικι παράςταςθ για παιδιά, 
διάρκεια: 60’. 
Το "Γιατί χαμογελάει θ Τηοκόντα" είναι μια παράςταςθ/κεατρικό δρϊμενο που με ζνα ςοφό 
ςυνδυαςμό κεάτρου και αιςκθτικισ αγωγισ παρουςιάηει τουσ πιο γνωςτοφσ πίνακεσ μεγάλων 
ηωγράφων με απλό παιχνιδιάρικο και απολφτωσ κατανοθτό, για τα παιδιά, τρόπο. Σκοπόσ θ 
εξοικείωςθ τουσ με τθν ηωγραφικι. Με απλά μζςα παρουςιάηονται πίνακεσ ςτα παιδιά και θ 
παραμυκοφ τα οδθγεί ςε ζνα ςυμμετοχικό παιχνίδι, με μουςικι και κίνθςθ. Το δρϊμενο 
απογειϊνεται ςτο τζλοσ όπου αφοφ ταξιδζψουν με το πλοίο του Salvatore Dali (που αντί για πανιά 
ζχει πεταλοφδεσ και πετάει), τα αεροπλάνα του Leonardo da Vinci και αφοφ ςυναντιςουν τισ 
μπαλαρίνεσ του Degas, φτάνουν ςτο τςίρκο του Chagall. Είναι θ ϊρα 43 (!)Ζτςι λζνε τα ρευςτά 
ρολόγια του Dali.Είναι θ ϊρα, όλα τα παιδιά να κάνουν όλοι μαηί, το δικό τουσ πίνακα. Θ θκοποιόσ 
και τα παιδιά αναςκουμπϊνονται και πάνω ς’ ζνα άςπρο χαρτί τα παιδιά ρίχνουν θ «ραίνουν» με.... 
πολφχρωμα κομφετί και ςχθματίηουν μια υπζροχθ ηωγραφιά Το ζργο τζχνθσ των παιδιϊν μζνει ςτο 
ςχολείο ςαν ανάμνθςθ τθσ παράςταςθσ και τθσ ευχάριςτθσ ϊρασ που περάςαμε μαηί, παρζα με 
τουσ ηωγράφουσ και τισ διάςθμεσ ηωγραφιζσ τουσ. 
 
12:15, «Σο 'πε, δεν το 'πε!», παράςταςθ αφιγθςθσ παραμυκιϊν 
Αφιγθςθ: Γεωργία Φρουτηιάλα, Μουςικι: Γιάννθσ αςοφλθσ  



Τα παραμφκια είναι για να λζγονται, τα μυςτικά πάλι για να κρατιοφνται κρυφά. Τι γίνεται όμωσ αν 

ζνα μυςτικό τρυπϊςει ς' ζνα παραμφκι και κατά λάκοσ ειπωκεί; Τότε... θ περιπζτεια αρχίηει!. 

Διάρκεια Ραράςταςθσ: 60’. Θ παράςταςθ απευκφνεται ςε παιδιά 3 - 11 χρονϊν. 

 
18:30, Εκδόςεισ Vakxikon.gr 
Ραρουςίαςθ τθσ κεατρικισ ζκδοςθσ του Ακανάςιου Βαβλίδα «Oκτϊ μονόλογοι και ζνασ διάλογοσ». 
Θα μιλιςει θ κεατρολόγοσ-ςυγγραφζασ-κριτικόσ λογοτεχνίασ Αςθμίνα Ξθρογιάννθ. Θα ακολουκιςει 
αναλόγιο. 
 
Δευτζρα 12/09/2016 
18:30, «Σο νοιάξιμο, Ιςτορίεσ για τθν αδελφικι αγάπθ», παράςταςθ αφιγθςθσ παραμυκιϊν 
Αφιγθςθ: Ακριβι Καλδίρθ, Μουςικι: Γιάννθσ αςοφλθσ  
Θ αδελφικι αγάπθ, μια ςχζςθ που ςου δίνει τθν κζςθ τθσ μοναδικότθτασ ςτον κόςμο ολάκερο. Είναι 
δεςμόσ τόςο δυνατόσ που, αν πάει να ςπάςει, θ καρδιά δεν το αντζχει και ριηϊνει ς’ αυτιν πόνοσ 
αβάςταχτοσ. Θ αγάπθ αυτι είναι πιο δυνατι απ’ όλεσ τισ δυςκολίεσ. Στο τζλοσ, τ’ αδζλφια γίνονται 
πάντα βαςιλιάδεσ ι κι αςτζρια που λάμπουν πζρα από τθν κακία του κόςμου ετοφτου.  
Διάρκεια Ραράςταςθσ: 60’. Θ παράςταςθ απευκφνεται ςε παιδιά κι ενθλίκουσ.  
 
Σρίτθ 13/09/2016 
18:30, Εκδόςεισ Νζα Ακρόπολθ 
Οι Εκδόςεισ και ο Ρολιτιςτικόσ και Φιλοςοφικόσ Οργανιςμόσ Νζα Ακρόπολθ παρουςιάηουν το 
δρϊμενο "philosophy battle Αριςτοτζλθσ – Ρλάτωνασ". 
 
Σετάρτθ 14/09/2016 
18:30, Εκδιλωςθ με τίτλο «Άλυτα ψυχολογικά προβλιματα των γονζων που επθρεάηουν τθ ηωι 
των παιδιϊν».  
Ραρουςίαςθ του βιβλίου «17 ςτιγμιότυπα ηωισ», του ςυγγραφζα- ψυχολόγου Νίκου Ρόρτολα. Είναι 
πλζον αποδεδειγμζνθ θ επιρροι των γονζων (κυρίωσ τθσ μθτζρασ), και των άλυτων ψυχολογικϊν 
τουσ προβλθμάτων, ςτα παιδιά τουσ και ιδιαίτερα ςε αυτά του ίδιου φφλου με τον πάςχοντα γονζα. 
Αν και φαινομενικά κεωροφνται υγιείσ και δφνανται να λειτουργοφν ικανοποιθτικά ςτθν 
κακθμερινότθτά τουσ, πολφ γονείσ μποροφν να γίνουν αιτίεσ διαχρονικϊν προβλθμάτων για τουσ 
απογόνουσ τουσ. *...+  
 
Πζμπτθ 15/09/2016 
18:30, Άνεμοσ εκδοτικι  
Θ ςυγγραφζασ Λαμπρίνα Α. Μαραγκοφ παρουςιάηει το μυκιςτόρθμα τθσ «Ροτζ δεν φτάνει το 
αρκετό». 
 
20:00, Εκδόςεισ Vakxikon.gr 
ΓΥΜΝΘ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Ραρουςίαςθ τθσ ποιθτικισ ςυλλογζσ του Κϊςτα Μαρδά. Oμιλθτζσ οι κ.κ. Φϊτθσ 
Κουβζλθσ, ποιθτισ, Γιϊργοσ Χρονάσ, ποιθτισ. Ροιιματα κα απαγγείλει θ θκοποιόσ Μαρία 
Σπαντιδάκθ. 
 
 
 



 
 
Παραςκευι 16/09/2016,  
18:30, Εκδόςεισ Κάκτοσ 
Ραρουςίαςθ του βιβλίου “Θ μπαλάντα του κεϊκοφ ανκρϊπου” του ςυγγραφζα Αντϊνθ οφςςου. 
Απόψεισ πάνω ςτθν ανκρϊπινθ φπαρξθ γραμμζνεσ ςε ποιθτικό λόγο, με τθ βοικεια των αρχαίων 
ελλθνικϊν κειμζνων των τραγικϊν και κωμικϊν ποιθτϊν τθσ κλαςικισ Ελλάδασ.   
 
άββατο 17/09/2016 
18:30, Εκδόςεισ Καςτανιϊτθ 
Συηιτθςθ με τουσ ςυγγραφείσ Δϊρο Αντωνιάδθ (Στο μάτι του ταφρου), Δθμιτρθ Γράψα (Λευκι 
κουρτίνα), Βαςίλθ Δανζλλθ (Άνκρωποσ ςτο τρζνο), Κϊςτα Μουηουράκθ (Κακό χαρτί), Ρζλα 
Σουλτάτου (Ανκόρ). Συντονίηει ο δθμοςιογράφοσ - κριτικόσ λογοτεχνίασ Νίκοσ Κουρμουλισ.  
 
 
Κυριακι 18/09/2016  
11:00, «Μθν τρομάηετε τ’ αθδόνι», από το κζατρο Αερόπλοιο, κεατρικι παράςταςθ για παιδιά, 
διάρκεια: 60’. 
Θ παράςταςθ-εκτόσ από τον όμορφο και υπαρκτό μφκο-με τρυφερό τρόπο προςεγγίηει ηθτιματα 
όπωσ θ διαφορετικότθτα, ο ςεβαςμόσ του διπλανοφ μασ και κυρίωσ για τθν μάςτιγα τθσ εποχισ μασ, 
το bullying. 
 
12:15, «Δρόμο παίρνει, δρόμο αφινει…», αφιγθςθ λαϊκϊν παραμυκιϊν με ςυνοδεία ηωντανισ 
μουςικισ 
Αφιγθςθ: Αφροδίτθ Χαραλαμπάκθ, Μουςικι ςυνοδεία: Δάφνθ Ηουρνατηι  
Για ποφ το ζβαλαν οι ιρωεσ των παραμυκιϊν και τι κα ςυναντιςουν ςτο δρόμο τουσ; Ηϊα, δζντρα 
και ποτάμια που μιλοφν, βαςιλιάδεσ που δικάηουν, δφςκολα αινίγματα και απαιτθτικζσ αποςτολζσ… 
Μα, όποιοσ είναι αποφαςιςμζνοσ να τα καταφζρει, δρόμο παίρνει, δρόμο αφινει, τισ δυςκολίεσ 
ξεπερνά κι θ μαγεία ξεκινά… 
Διάρκεια Ραράςταςθσ: 60’. Για παιδιά θλικίασ 5-10 ετϊν 
 
18:30, Εκδόςεισ Μεταίχμιο 
Οι εκδόςεισ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ προςκαλοφν τουσ μικροφσ τουσ φίλουσ ςε εκδιλωςθ βαςιςμζνθ ςτα βιβλία 
τθσ Ελζνθσ Ανδρεάδθ «Γίνε πράκτορασ του πλανιτθ» και «Θ εκδίκθςθ του Ρουφ». Τολμάσ να γίνεισ 
πράκτορασ του πλανιτθ και να αναλάβεισ μια άκρωσ απόρρθτθ αποςτολι για να ςϊςεισ τον κόςμο; 
Αν όχι, ΑΣΕ ΚΑΤΩ ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ, απομακρφνςου ςιγά ςιγά και άρχιςε να ςφυρίηεισ αδιάφορα. Αν 
είςαι τολμθρόσ, ζλα να εξιχνιάςουμε μαηί μυςτθριϊδεισ υποκζςεισ ςε μια μυςτικι ςυνάντθςθ 
εκπαιδευόμενων πρακτόρων, όπου τα πάντα μπορεί να ςυμβοφν! 
Για παιδιά από 7 ετϊν 
 
ΤΠΟΓΡΑΦΕ ΤΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΑ ΠΕΡΙΠΣΕΡΑ ΣΩΝ ΕΚΔΟΣΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ 
 
Παραςκευι 02/09/2016 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Αγγελάκθ 



Θ ςυγγραφζασ Θλιάνα Μάρου κα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Αγγελάκθ (αρ. 56).  
 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Ψυχογιόσ 
Οι ςυγγραφείσ Γιϊργοσ Λεμπζςθσ και Μαρία Τηιρίτα κα υπογράψουν αντίτυπα των βιβλίων τουσ ςτο 
περίπτερο των εκδόςεων Ψυχογιόσ (αρ. 39-41-43-45). 
 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Ωκεανίδα 
Θ ςυγγραφζασ Αντιγόνθ Ρόμμερ κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Ωκεανίδα (αρ.67). 
  
άββατο 03/09/2016  
20:00-22:00, Εκδόςεισ Διόπτρα 
Θ ςυγγραφζασ Γιϊτα Γουβζλθ κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Διόπτρα (αρ. 47-49-51). 
 
20:00-22:30, Εκδοτικόσ Οργανιςμόσ Λιβάνθ 
Θ ςυγγραφζασ Ευαγγελία Ευςτακίου κα βρίςκεται και κα υπογράφει αντίτυπα του νζου τθσ βιβλίου 
ΠΡΙΝ ΧΑΘΕΙ Η ΝΤΧΣΑ ςτο περίπτερο του Εκδοτικοφ Οργανιςμοφ Λιβάνθ (αρ. 58-60). 
 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Ψυχογιόσ 
Ο ςυγγραφζασ Γιάννθσ Καλποφηοσ κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων του ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Ψυχογιόσ (αρ. 39-41-43-45).  
 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Ωκεανίδα 
Θ ςυγγραφζασ Νεκταρία Ηαγοριανάκου - Μακρυδιμα κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο 
περίπτερο των εκδόςεων Ωκεανίδα (αρ.67). 
 
Κυριακι 04/09/2016 
12:00-14:00, Εκδόςεισ Διόπτρα 
Θ ςυγγραφζασ Μαρίνα Ψιλοφτςικου κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Διόπτρα (αρ. 47-49-51). 
 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Αγγελάκθ 
Ο ςυγγραφζασ Ελευκζριοσ Ραπακϊςτασ κα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Αγγελάκθ (αρ. 56).  
 
20:00-22:30, Εκδοτικόσ Οργανιςμόσ Λιβάνθ 
Θ ςυγγραφζασ Μαρίνα Αλεξάνδρου κα βρίςκεται και κα υπογράφει αντίτυπα του νζου τθσ βιβλίου  
ΔΤΟ ΑΛΛΟΙ ΚΟΜΟΙ ςτο περίπτερο του Εκδοτικοφ Οργανιςμοφ Λιβάνθ (αρ. 58-60). 
 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Ψυχογιόσ 
Θ ςυγγραφζασ Διμθτρα Ιωάννου κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Ψυχογιόσ (αρ. 39-41-43-45). 
 



20:00-22:00, Εκδόςεισ Ωκεανίδα 
Θ ςυγγραφζασ Μαρία Ραπαδάκθ κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Ωκεανίδα (αρ.67). 
 
Σρίτθ 06/09/2016  
20:00-22:00, Εκδόςεισ Ψυχογιόσ 
Θ ςυγγραφζασ Ζφθ Βενιανάκθ κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Ψυχογιόσ (αρ. 39-41-43-45). 
 
Σετάρτθ 07/09/2016  
20:00-22:00, Εκδόςεισ Αγγελάκθ 
Ο ςυγγραφζασ Νίκοσ Ραπακϊςτασ κα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Αγγελάκθ (αρ. 56).  
 
20:00 -22:00, Εκδόςεισ Ψυχογιόσ 
Θ ςυγγραφζασ Βζφα Αλεξιάδου κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Ψυχογιόσ (αρ. 39-41-43-45). 
 
Πζμπτθ 08/09/2016 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Ψυχογιόσ 
Θ ςυγγραφζασ Βικτϊρια Μακρι κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Ψυχογιόσ (αρ. 39-41-43-45). 
 
Παραςκευι 09/09/2016,  
18:00-20:00, Εκδόςεισ Μίνωασ 
Θ ςυγγραφζασ Αντωνία Βιταλιϊτου κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Μίνωασ (αρ. 100-102).  
 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Αγγελάκθ 
Ο ςυγγραφζασ Γεϊργιοσ Καραγιαννάκοσ κα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Αγγελάκθ (αρ. 56).  
 
20:00-22:30, Εκδοτικόσ Οργανιςμόσ Λιβάνθ 
Θ ςυγγραφζασ Σίςςυ Θεοφανοποφλου κα βρίςκεται και κα υπογράφει αντίτυπα του νζου τθσ 
βιβλίου ΓΤΝΑΙΚΕ ΘΑΛΑΕ ςτο περίπτερο του Εκδοτικοφ Οργανιςμοφ Λιβάνθ (αρ. 58-60). 
 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Ψυχογιόσ 
Ο ςυγγραφζασ Μζνιοσ Σακελλαρόπουλοσ κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων του ςτο περίπτερο 
των εκδόςεων Ψυχογιόσ (αρ. 39-41-43-45). 
 
άββατο 10/09/2016 
18:00-20:00, Εκδόςεισ Μίνωασ 
Θ ςυγγραφζασ Αντιγόνθ Σδρόλια κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Μίνωασ (αρ. 100-102).  
 



 
 
 
19:00-21:00, Ιανόσ - Θερμαϊκόσ 
Οι ςυγγραφείσ Αργυρϊ Αγγελίνα - Ηωγράφου και Βαςίλθσ Μόςχθσ κα βρίςκονται και κα 
υπογράψουν αντίτυπα των βιβλίων τουσ ςτο περίπτερο των εκδόςεων του Ιανοφ - Θερμαϊκοφ (αρ. 
64).  
 
19:00-20:00, Νίκθ Εκδοτικι 
Θ ςυγγραφζασ Αδαμαντίνθ Κουμιϊτου κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο Νίκθ 
Εκδοτικι (αρ. 13-15).  
 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Αγγελάκθ 
Ο ςυγγραφζασ Ακανάςιοσ Κοςμόπουλοσ κα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του ςτο περίπτερο 
των εκδόςεων Αγγελάκθ (αρ. 56).  
 
 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Διόπτρα 
Ο ςυγγραφζασ Κϊςτασ Κρομμφδασ κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων του ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Διόπτρα (αρ. 47-49-51). 
 
20:00-22:30, Εκδοτικόσ Οργανιςμόσ Λιβάνθ 
Θ ςυγγραφζασ Μαρία Κωνςταντοφρου κα βρίςκεται και κα υπογράφει αντίτυπα του νζου τθσ 
βιβλίου Η ΑΓΝΩΣΗ ΔΙΠΛΑ ΜΟΤ  ςτο περίπτερο του Εκδοτικοφ Οργανιςμοφ Λιβάνθ (αρ. 58-60). 
 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Μίνωασ 
Θ ςυγγραφζασ Δζςποινα Χατηι κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Μίνωασ (αρ. 100-102).  
 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Ψυχογιόσ 
Θ ςυγγραφζασ Λζνα Μαντά κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των εκδόςεων 
Ψυχογιόσ (αρ. 39-41-43-45). 
 
Κυριακι 11/09/2016 
12:00-14:00, Εκδόςεισ Διόπτρα 
Θ ςυγγραφζασ Μαρίνα Γιϊτθ κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των εκδόςεων 
Διόπτρα (αρ. 47-49-51). 
 
12:00-14:00, Εκδόςεισ Μίνωασ 
Θ ςυγγραφζασ Βάςια Ακαρζπθ κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Μίνωασ (αρ. 100-102).  
 
12:00-14:00, Εκδόςεισ Ψυχογιόσ 
Ο ςυγγραφζασ Χριςτοσ Δθμόπουλοσ κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων του ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Ψυχογιόσ (αρ. 39-41-43-45). 



 
 
 
14:00-16:00, Εκδόςεισ Μίνωασ 
Θ ςυγγραφζασ Ιωάννα Μπαμπζτα κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Μίνωασ (αρ. 100-102).  
 
18:00, Εκδόςεισ Καλζντθ 
Θ ςυγγραφζασ Αλκυόνθ Ραπαδάκθ κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Καλζντθ (αρ. 50).  
 
18:00-20:00, Εκδόςεισ Μίνωασ 
Θ ςυγγραφζασ Φλϊρα Καςςαβζτθ κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Μίνωασ (αρ. 100-102).  
 
19:30 ζωσ 21:30, Εκδόςεισ BELL 
Θ ςυγγραφζασ Κρισ Καλβά κα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου τθσ ΣΑ ΚΑΣΡΑ ΣΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ςτο 
περίπτερο των εκδόςεων BELL (αρ. 77). 
 
19:30 ζωσ 21:30, Εκδόςεισ Μεταίχμιο 
Θ ςυγγραφζασ Αναςταςία Καλλιοντηι κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Μεταίχμιο (αρ. 40-42-44). 
 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Διόπτρα 
Ο ςυγγραφζασ Νοζλ Μπάξερ κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων του ςτο περίπτερο των εκδόςεων 
Διόπτρα (αρ. 47-49-51). 
 
20:00-22:30, Εκδοτικόσ Οργανιςμόσ Λιβάνθ 
Θ ςυγγραφζασ Γιϊτα Στεφάνου κα βρίςκεται και κα υπογράφει αντίτυπα του νζου τθσ βιβλίου ΣΙ 
ΚΡΤΒΕΙ;  ςτο περίπτερο του Εκδοτικοφ Οργανιςμοφ Λιβάνθ (αρ. 58-60). 
 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Μίνωασ 
Οι ςυγγραφείσ Γιϊργοσ Δθμόπουλοσ & Γιάννθσ Λαφαηάνοσ κα υπογράψουν αντίτυπα των βιβλίων 
τουσ ςτο περίπτερο των εκδόςεων Μίνωασ (αρ. 100-102).  

 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Ψυχογιόσ 
Θ ςυγγραφζασ Φανι Ρανταηι κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Ψυχογιόσ (αρ. 39-41-43-45). 
 
Δευτζρα 12/09/2016 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Ψυχογιόσ 
Ο ςυγγραφζασ Ντίνοσ Γιϊτθσ κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων του ςτο περίπτερο των εκδόςεων 
Ψυχογιόσ (αρ. 39-41-43-45). 
 
Σρίτθ 13/09/2016 



20:00-22:00, Εκδόςεισ Ψυχογιόσ 
Θ ςυγγραφζασ Ιςμινθ Μπάρακλθ κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Ψυχογιόσ (αρ. 39-41-43-45). 
 
Σετάρτθ 14/09/2016 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Ψυχογιόσ 
Θ ςυγγραφζασ Κϊςτια Κοντολζων κα υπογράψει αντίγραφα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Ψυχογιόσ (αρ. 39-41-43-45). 
 
Πζμπτθ 15/09/2016 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Αγγελάκθ 
Ο ςυγγραφζασ Ιωάννθσ Δθμθτριάδθσ κα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Αγγελάκθ (αρ. 56).  
 
20:00-22:30, Εκδοτικόσ Οργανιςμόσ Λιβάνθ 
Θ ςυγγραφζασ Ιουλία Ιωάννου κα βρίςκεται και κα υπογράφει αντίτυπα του νζου τθσ βιβλίου 
ΑΠΩΛΕΙΕ  ςτο περίπτερο του Εκδοτικοφ Οργανιςμοφ Λιβάνθ (αρ. 58-60). 
 
 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Ψυχογιόσ 
Θ ςυγγραφζασ Τζςυ Μπάιλα κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των εκδόςεων 
Ψυχογιόσ (αρ. 39-41-43-45). 
 
Παραςκευι 16/09/2016,  
18:00-20:00, Εκδόςεισ Μίνωασ 
Θ ςυγγραφζασ Μαριάννα Κουμαριανοφ κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Μίνωασ (αρ. 100-102).  
 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Αγγελάκθ 
Θ ςυγγραφζασ Ιωάννα Εξάρχου κα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Αγγελάκθ (αρ. 56).  
 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Διόπτρα 
Ο ςυγγραφζασ Βαγγζλθσ Γιαννίςθσ κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων του ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Διόπτρα (αρ. 47-49-51). 
 
20:00-22:30, Εκδοτικόσ Οργανιςμόσ Λιβάνθ 
Θ ςυγγραφζασ Βαςιλικι Λεβεντάκθ κα βρίςκεται και κα υπογράφει αντίτυπα του νζου τθσ βιβλίου  
ΣΡΕΞΕ ΣΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΑΘΜΟ ςτο περίπτερο του Εκδοτικοφ Οργανιςμοφ Λιβάνθ (αρ. 58-60). 
 
20:00-22:00, Νίκθ Εκδοτικι 
Ο ςυγγραφζασ Χριςτοσ Τερηίδθσ κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων του ςτο περίπτερο Νίκθ 
Εκδοτικι (αρ. 13-15).  
 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Ψυχογιόσ 



Θ ςυγγραφζασ ζνα ϊςςθ-Ηαΐρθ κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Ψυχογιόσ (αρ. 39-41-43-45).  
 
άββατο 17/09/2016 
18:00-20:00, Εκδόςεισ Μίνωασ 
Θ ςυγγραφζασ Εφα Καςιάρου κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των εκδόςεων 
Μίνωασ (αρ. 100-102).  
 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Αγγελάκθ 
Θ ςυγγραφζασ Αφροδίτθ Φραγκιαδουλάκθ κα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου τθσ ςτο περίπτερο 
των εκδόςεων Αγγελάκθ (αρ. 56).  
 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Διόπτρα 
Θ ςυγγραφζασ Ιφιγζνεια Τζκου κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Διόπτρα (αρ. 47-49-51). 
 
20:00-22:30, Εκδοτικόσ Οργανιςμόσ Λιβάνθ 
Θ ςυγγραφζασ Θάλεια Κουνοφνθ κα βρίςκεται και κα υπογράφει αντίτυπα του νζου τθσ βιβλίου 
GREEK ΘΕΡΑΠΙ ςτο περίπτερο του Εκδοτικοφ Οργανιςμοφ Λιβάνθ (αρ. 58-60). 
 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Μίνωασ 
Ο ςυγγραφζασ Σπφροσ Ρετρουλάκθσ κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων του ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Μίνωασ (αρ. 100-102). 
 
20:00-22:00, Νίκθ Εκδοτικι 
Θ ςυγγραφζασ Ζλςα Φαραηι κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο Νίκθ Εκδοτικι 
(αρ. 13-15).  
 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Ψυχογιόσ 
Θ ςυγγραφζασ Χρυςθίδα Δθμουλίδου κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Ψυχογιόσ (αρ. 39-41-43-45). 
 
Κυριακι 18/09/2016  
12:00-14:00, Εκδόςεισ Μίνωασ 
Θ ςυγγραφζασ Μάρω Θεοδωράκθ κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Μίνωασ (αρ. 100-102). 

 
12:00-14:00, Εκδόςεισ Ψυχογιόσ 
Οι ςυγγραφείσ Σ. Κομθνζα & Α. Γιοβάνοσ κα υπογράψουν αντίτυπα των βιβλίων τουσ ςτο περίπτερο 
των εκδόςεων Ψυχογιόσ (αρ. 39-41-43-45). 
 
14:00-16:00, Εκδόςεισ Μίνωασ 
Θ ςυγγραφζασ Κζλλυ Αλχανάτθ κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Μίνωασ (αρ. 100-102). 

 



16:00-18:00, Εκδόςεισ Μίνωασ 
Θ ςυγγραφζασ Λζνα Τερκεςίδου κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Μίνωασ (αρ. 100-102). 

 
18:00-20:00, Εκδόςεισ Μίνωασ 
Θ ςυγγραφζασ Μαρία ουςάκθ κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Μίνωασ (αρ. 100-102). 
 
19:00-20:00, Νίκθ Εκδοτικι 
Ο ςυγγραφζασ Νίκοσ Σαλτζρθσ κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων του ςτο περίπτερο Νίκθ 
Εκδοτικι (αρ. 13-15).  
 
19:30-21:30, Εκδόςεισ Μεταίχμιο 
Ο ςυγγραφζασ Κωνςταντίνοσ Τηαμιϊτθσ κα υπογράψει αντίτυπα από το νζο του μυκιςτόρθμα «Το 
πζραςμα» ςτο περίπτερο των εκδόςεων Μεταίχμιο (αρ. 40-42-44).  
 
20:00-22:00, Νίκθ Εκδοτικι 
Θ ςυγγραφζασ Αναςταςία Κορινκίου κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο Νίκθ 
Εκδοτικι (αρ. 13-15).  
 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Ψυχογιόσ 
Θ ςυγγραφζασ Μαρία ουςάκθ κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων τθσ ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Ψυχογιόσ (αρ. 39-41-43-45). 
 
20:00-22:00, Εκδόςεισ Ωκεανίδα 
Ο ςυγγραφζασ Γεϊργιοσ Ελ. Τηιτηικάκθσ κα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων του ςτο περίπτερο των 
εκδόςεων Ωκεανίδα (αρ.67). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


