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1 ΠουΣουΚου, 2 διοργανωτές, 2 παρουσιάσεις, 3 μέρες, 
3 Workshop, 3 εκδηλώσεις, 7 εκδοτικοί, δεκάδες δημι-
ουργοί, εκατοντάδες τίτλοι comics και graphic novels, 
χιλιάδες καφέδες Coffee Republic, άγνωστος αριθμός 
βαρελιών μπίρας Noctua, κούπες και μπιροπότηρα hijo 
de cupa, ατελείωτες κουβέντες στα πηγαδάκια και η 
ευγενική χορηγία της Βιβλιοτεχνίας.

την Παρασκευή 9 Ιουλίου από τις 15:00 μέχρι τις 00:00,

το Σάββατο 10 Ιουλίου από τις 12:00 μέχρι τις 00:00

και την Κυριακή 11 Ιουλίου από τις 12:00 μέχρι τις 22:30.
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Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 

18:00  Workshop με τον John Antono: Η πολιτική τέχνη και τεχνική 
της Γελοιογραφίας

Πώς μια είδηση γίνεται γελοιογραφία; Ποια στοιχεία και ποια 
πλευρά παίρνει ο σκιτσογράφος για να απαθανατίσει ένα 
περιστατικό της επικαιρότητας;

20:30  Παρουσίαση του graphic novel: «Γυμνά Οστά»

Μία από τις καλύτερες και πιο πολυαναμενόμενες δουλειές των 
τελευταίων ετών σε σχέδιο του Kanellos Cob και κείμενο του 
Δημοσθένη Παπαμάρκου από τις εκδόσεις Polaris.

Συζητάμε με τους δημιουργούς και τον Γιάννη Κουκουλά 
(δημοσιογράφος) για την επιστημονική φαντασία, τη δυστοπία 
και ένα μέλλον που μας φαντάζει όλο και πιο δυσάρεστο αλλά 
και πιο ρεαλιστικό. Συντονίζει ο Νίκος Γιακουμέλος.
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Σάββατο 10 Ιουλίου 2021 

17:00 Workshop με τον Σπύρο Γιαννακόπουλο: Τα παιδιά λένε τα δικά τους παραμύθια  

Τι είναι τελικά ένα παραμύθι; Και γιατί μας συντροφεύουν πάντα οι ήρωες τους; 
Οι μικροί φίλοι που θα βρεθούν εκεί θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν αλλά 
και να πλάσουν τις δικές τους ιστορίες και αλήθειες σε σύγχρονα παραμύθια, 
από παιδιά για παιδιά!    

19:00 Εκδήλωση: Αrt Vs Police Brutality

Η κατάσταση με την αστυνομική βία και την καταστολή είναι σχεδόν εκτός 
ελέγχου. Τα μολύβια, τα πενάκια και τα μελάνια δεκάδων δημιουργών comics 
πήραν φωτιά την Άνοιξη που μας πέρασε δημιουργώντας σκίτσα, comics και 
στριπάκια κατά της καταστολής, της αστυνομικής βίας και της αυθαιρεσίας υπό 
το hashtag #ArtVsPoliceBrutality. Σκοπός και ευχή ήταν να πάρει τέτοιες 
διαστάσεις ώστε να εξαπλωθεί σε ολόκληρο το καλλιτεχνικό φάσμα.

Συζητάμε με: Τάσο Μαραγκό - Tasmar (comic book artist), Aλεξία Οθωναίου 
(comic book artist). Συντονίζει ο Αλέξανδρος Μινωτάκης.

21:30 Εκδήλωση: Pop Κουλτούρα για όλους, χωρίς στερεότυπα

Συμπερίληψη στη μαζική κουλτούρα και, κυρίως, το τι μένει να γίνει…

Συζητάμε με: Ιωσηφίνα Γριβέα (Oneman), Λουκία Τζωρτζοπούλου  (comic book 
artist), Steve Stivaktis  (comic book artist). Συντονίζει η Μαριάννα Τσότρα.



4

Kυριακή 11 Ιουλίου 2021 

17:00 Roll Initiative - DnD στη Δημοτική Αγορά

Ρίχνουμε 20εδρα, σκοτώνουμε δράκους, πίνουμε μπίρες. Ιδανικό nerd απόγευμα 
στην Κυψέλη! DM: Νίκος Γιακουμέλος.

19:00 Παρουσίαση του κόμικ: «Το Φρούτο της Γνώσης - Το αιδοίο ενάντια στην πατριαρχια» 

Στις σελίδες του κόμικ, βλέπουμε να ξετυλίγεται η ιστορία της γυναικείας 
καταπίεσης. Τις προσπάθειες από πολλούς άνδρες, που κάποιους από αυτούς δε 
θα τους σκεφτόμασταν ποτέ, να καταστήσουν τη γυναίκα και το αιδοίο κάτι το 
αποτρόπαιο και μιαρό. Ας μιλήσουμε λοιπόν για όλα τα πράγματα που η πατριαρχία 
προσπάθησε να κρύψει…
Συζητάμε με: Βεργίνα Τζάνη (μέλος φεμινιστικών συλλογικοτήτων), Αλεξία 
Οθωναίου (comic book artist). 
Συντονίζει η Ξανθή Χόβρη.   

21:30 Εκδήλωση: Ο Θάνατος του Υπερήρωα. Η πτώση των συμβόλων στη σημερινή pop 
κουλτούρα

Invincible, The Boys (άντε και το The Jupiter’s Legacy). Μεγάλες παραγωγές, από 
streaming πλατφόρμες, που γιορτάζουν την πτώση των υπερηρώων από τη θέση 
του τοτέμ της αμερικανικής κυριαρχίας. Τι σημαίνει όμως αυτό για τη συνολικότερη 
εικόνα; Στην τελική, ποιος φυλάει τους φύλακες; 
Συζητάμε με: Άκη Τριανταφύλλου (Comicdom), Γιώργο Κοσσιφά (Skra Punk), 
Δημοσθένη Xριστόπουλο (Nerd Things, Galopar). 
Συντονίζει ο Αλέξανδρος Μινωτάκης.
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Συμμετέχουν με δικά τους σταντ οι δημιουργοί:

Νίκος Καμπασελέ | Κωνσταντίνος Κάτσος | Μαρία-Όλια Ντακογιάννη |   
Tasmar (Τάσος Μαραγκός) | Δανιήλ Γουδέλης | Περικλής Κουλιφέτης |   
Θανάσης Πετρόπουλος | Steve Stivaktis | Θανάσης Καραμπάλιος |   
Νίκος Σταυριανός | Malk (Νίκos Γιαμαλάκης) | LoudMouse Crew Comics | 
Αλέξια Οθωναίου | Αντώνης Βαβαγιάννης | Γεωργία Καλογεροπούλου |
John Antono | zgur | Κώστας Φραγκιαδάκης | Crazy Duck |     
Άρτεμις Παπατσαρούχα | Μιχαέλα Χρυσοφάκη | Μέλινα Βλάχου | Έλενα Ζακ |   
Μαγδαληνή Βεντούρη | Χαρούμενος Σκύλος | Kon Kun (Γιάννης Κωνσταντινίδης) 

Και οι εκδόσεις:

Με την ευγενική χορηγία των: Σε συνδιοργάνωση:Στην:
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*Τα μέτρα προστασίας μας από τον Covid 19:

Στον καλά αεριζόμενο ημιανοιχτό χώρο της Στοάς Δημοτικής 
Αγοράς Κυψέλης , 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 στα σταντ των εκθετ(ρι)ών.

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.

Στα workshops, τα οποία θα γίνουν στην αριστερή εσοχή (στο 
εσωτερικό της στοάς), θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, καθώς 
δεν είναι δυνατή η προκράτηση θέσης.


