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1 ΠουΣουΚου, 3 μέρες, 4 άξονες εκδηλώσεων, 17 βιβλιοπαρουσιάσεις, 27 εκδόσεις, 
εκατοντάδες τίτλοι βιβλίων, άγνωστος αριθμός βαρελιών μπίρας Noctua  

Συμμετέχουν 27 εκδόσεις που θα βρίσκονται στα σταντ τους: 
την Παρασκευή 4 Ιουνίου από τις 15:00 μέχρι τις 23:00, 
το Σάββατο 5 Ιουνίου από τις 11:00 μέχρι τις 23:00 
και την Κυριακή 6 Ιουνίου από τις 11:00 μέχρι τις 21:00.

Οι βιβλιοπαρουσιάσεις του τριημέρου θα  περιστραφούν γύρω από τέσσερις άξονες: 
•  Covid 19 
•  200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση
•  φεμινιστική γραφή 
•  ελληνική λογοτεχνία του δεύτερου λοκ ντάουν
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Το πρόγραμμα αναλυτικά:

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 

18:30  CHI VIVRÀ VEDRÀ - ΟΠΟΙΟΣ ΖΗΣΕΙ ΘΑ ΔΕΙ. Μια βιβλιοπαρουσίαση, ένα χρόνο μετά.
Μιλάνε: Προλ.Πρωτ & ΚτΒ

19:15  Παρουσίαση του βιβλίου των εκδόσεων ΚΨΜ: Μετά την πανδημία COVID 19.   
Τι είδους κόσμο θέλουμε;
Μιλάει: Βασίλης Μηνακάκης (συγγραφέας, επιμελητής εκδόσεων)

20:00  David Cayley: Τι θα έλεγε ο Ιβάν Ίλλιτς για το λοκντάουν 
Μιλάνε: Ο μεταφραστής Γιώργος Πινακούλας και ο Φώτης Τερζάκης.

21:00  Παρουσίαση του βιβλίου των εκδόσεων Τόπος:      
Πανδημία COVID 19 και οι σύγχρονες απειλές στη δημόσια υγεία
Μιλάει: Αλέξης Μπένος (Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή ΑΠΘ) 
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Σάββατο 5 Ιουνίου 2021 
19:00  Ο Σπύρος Αλεξίου, συγγραφέας του βιβλίου 21 ρωγμές στην επίσημη ιστορία για 

το 1821 (εκδόσεις Τόπος),
ο Λεωνίδας Μοίρας, συγγραφέας του βιβλίου Η Ελληνική Επανάσταση μέσα από 
τα μάτια των Οθωμανών (εκδόσεις Τόπος)
και ο Χρήστος Ρέππας, συγγραφέας του βιβλίου Διαφωτισμός και Επανάσταση 
(εκδόσεις ΚΨΜ)
μιλούν και συνομιλούν γύρω από άγνωστες πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης, 
αντιπαρατίθενται στα στερεότυπα του επίσημου αφηγήματος και αποδομούν 
βασικές πλευρές της κυρίαρχης άποψης.

21:00  Το περιοδικό ΤΕΦΛΟΝ παρουσιάζει την ποιητική συλλογή Το σφυρί της 
Βραζιλιάνας ποιήτριας Adelaide Ivánova, ένα βιβλίο για την κακοποίηση και τη 
σεξουαλική ελευθερία, τη γυναικεία σεξουαλικότητα και τη χειραφέτησή της, 
την καύλα και την έμφυλη βία σε έναν κόσμο όπου «το αηδόνι που κελαηδά/ 
είναι το αρσενικό αηδόνι».
Μιλάνε: Σπύρος Πρατίλας (μεταφραστής), Ειρήνη Δαφέρμου (μέλος 
φεμινιστικών ομάδων)

22:00 Οι εκδόσεις Αντίποδες παρουσιάζουν το βιβλίο της Μάγκι Νέλσον Οι Αργοναύτες.



4

Kυριακή 6 Ιουνίου 2021 

Σύντομες παρουσιάσεις 7+1 βιβλίων ελληνικής λογοτεχνίας που εκδόθηκαν   
στο δεύτερο λοκ ντάουν 

16:30  Νάρκη, Νένα Δούρου (εκδόσεις Ναυτίλος) 

17:00  Στον Ιστό, Δημήτρης Τζάνογλος (εκδόσεις Κυψέλη)

17:30  Μάστερ Μπαζίλ, Στυλιανός Τζιρίτας (εκδόσεις Στο Περιθώριο)  

18:00  Το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς, Γωγώ Λιανού (εκδόσεις red n’ noir)

18:30  Παρεμβολές, Ελένη Χριστοπούλου (εκδόσεις Red Marks)

19:00  Πομόνα, Αργύρης Φασουλάς (εκδόσεις Μάγμα)

19:30  Ενδεχόμενα τοπία, Δανάη Σιώζου (εκδόσεις Αντίποδες)

20:00 Ο Γιος, Κωστής Αλεβίζος (εκδόσεις Βιβλιοπέλαγος)
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Τα μέτρα προστασίας μας από τον Covid 19: 

Στον καλά αεριζόμενο ημιανοιχτό χώρο της Στοάς θα υπάρχει θα υπάρχει αριθμητικός 
περιορισμός εισόδου που θα εξασφαλίζεται με τη χρήση αριθμημένων καρτελών, 
διαφορετικό σημείο εισόδου και εξόδου για την αποφυγή συνωστισμού, αντισηπτικά στην 
είσοδο και τα σταντ των εκθετών, καθώς και υποχρεωτική χρήση μάσκας. 

Η διαρρύθμιση των σταντ θα είναι τέτοια ώστε να αποφεύγεται η φυσική επαφή μεταξύ 
των επισκεπτ(ρι)ών και η απόσταση των θέσεων μεταξύ των εκθετ(ρι)ών έχει 
προβλεφτεί στο 1,5 μέτρο.  

Οι εκδηλώσεις θα γίνονται κοντά στην είσοδο της Στοάς και υπάρχει πρόβλεψη για 20 
μόνο καρέκλες σε αποστάσεις 1,5 μέτρου μεταξύ τους. Όμως τα ηχεία θα είναι στραμμένα 
προς την είσοδο για να μπορεί το κάθε πρόσωπο να παρακολουθεί όρθιο αλλά ασφαλές 
τις εκδηλώσεις από τον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη από όπου υπάρχει και πλήρης 
οπτική επαφή με τις ομιλητ(ρι)ές 

Οι περισσότερες εκδηλώσεις θα μεταδίδονται ζωντανά, θα μαγνητοσκοπηθούν και θα 
αναρτηθούν στις σελίδες του omniatv.com και του rednnoir.gr   



6

   
Συμμετέχουν: 

Αλεξάνδρεια / Αλφειός / Αντίποδες / Βιβλιοπέλαγος /
Δαίμονας του Τυπογραφείου / Διάδοση / Εκδόσεις Κυψέλη / 

Εκτός Γραμμής / Ελευθεριακή Κουλτούρα / Ενύπνιο / Εργατική Πάλη / 
Έρμα / Κίχλη / Κουκίδα / ΚΨΜ / Μάγμα / Ναυτίλος / Ουαπίτι / 

Στάσει Εκπίπτοντες / Στο Περιθώριο / Τεφλόν / Τόπος / Carnivora / 
futura / Opportuna / Red Marks / red n’ noir


