
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
44ο Φεστιβάλ Βιβλίου – Ζάππειο 2015 

 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 

 
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 
19:00, Η συγγραφέας Ρένα Ρώσση Ζαΐρη υπογράφει βιβλία της στο περίπτερο των 
εκδόσεων Ψυχογιός. 
 
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 
19:00, «Γιατί χαμογελάει η Τζοκόντα;» (60’), παράσταση για παιδιά από το Θέατρο 
Αερόπλοιο. Ζωγραφιές ζωντανεύουν σαν cartoon στα μάτια των παιδιών, οδηγώντας τα 
σε ένα συμμετοχικό παιχνίδι, με μουσική και κίνηση. Το δρώμενο απογειώνεται στο 
τέλος, όπου τα παιδιά ζωγραφίζουν με …κομφετί. - Στο χώρο εκδηλώσεων του 44ου 
Φεστιβάλ Βιβλίου 2015. 
 
19:00, Η συγγραφέας Λένα Μαντά υπογράφει αντίτυπα των βιβλίων της στο περίπτερο 
των εκδόσεων Ψυχογιός. 
 
19:00, Στο περίπτερο του Εκδοτικού οίκου Λιβάνη, η συγγραφέας Θάλεια Κουνούνη 
υπογράφει αντίτυπα του νέου της βιβλίου «Η Παναγία των Δελφινιών». 
 
20:00-22:00, Η συγγραφέας Νεκταρία Ζαγοριανάκου-Μακρυδήμα θα υπογράψει 
αντίτυπα του βιβλίου της «Τα θεριά της Μεσογείου» στο περίπτερο των εκδόσεων 
Ωκεανίδα. 
 
Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015 
12:00, «Προσοχή!!! Χαθήκαμε στα χρώματα» (60’), παράσταση για παιδιά, από το 
Θέατρο Αερόπλοιο. Διάσημοι πίνακες Ελλήνων και ξένων ζωγράφων παρουσιάζονται 
στα παιδιά και γίνονται αφορμή για παιχνίδι, χορό και τραγούδι. - Στο χώρο 
εκδηλώσεων του 44ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2015 
 
18:00, Παρουσίαση του νέου παιδικού βιβλίου της Αλκυόνης Παπαδάκη «Θα 
ξανάρθουν τα χελιδόνια», στο περίπτερο των εκδόσεων Καλέντη. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
19:00-21:00, Θα υπογράψει η συγγραφέας Μαρλένα Πολιτοπούλου στο περίπτερο των 
εκδόσεων Μεταίχμιο. 
 
19:00, Η συγγραφέας Δήμητρα Ιωάννου υπογράφει αντίτυπα των βιβλίων της στο 
περίπτερο των εκδόσεων Ψυχογιός. 
 
19:00, Στο περίπτερο του Εκδοτικού οίκου Λιβάνη, η συγγραφέας Μαρία 
Κωνσταντούρου υπογράφει αντίτυπα του νέου της βιβλίου «Μια ανάσα μακριά».  
 



Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 - Επίσημα εγκαίνια έκθεσης  
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιήσει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, 
κύριος Νικόλαος Φίλης. Στην τελετή θα παρευρίσκεται και ο Υφυπουργός Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, κύριος Θεοδόσης Πελεγρίνης. 
 
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 
18:30, Οι εκδόσεις Ίριδα παρουσιάζουν τη νέα κυκλοφορία «Η τέχνη του flirt», 
παρουσία της συγγραφέως Κανέλλας Ηλιοπούλου. - Στο χώρο εκδηλώσεων του 44ου 
Φεστιβάλ Βιβλίου 2015. 
 
20:00, Το μουσικό σχήμα «Σμιγάδι», με έγχορδα, κρουστά και πνευστά, συνδυάζοντας 
μουσική και ανάγνωση αποσπασμάτων από βιβλία, θα μας ταξιδέψει από το ελληνικό 
ρεμπέτικο, στα σμυρνέικα και ανατολίτικα τραγούδια, από το bookia.gr. - Στο χώρο 
εκδηλώσεων του 44ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2015. 
 
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 
18:00, Οι εκδόσεις iwrite παρουσιάζουν το βιβλίο «Εννέα εγκλήματα αναζητούν 
δολοφόνο», συγγραφείς: Σπουδαστές του εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής, Tabula 
Rasa. - Στο χώρο εκδηλώσεων του 44ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2015. 

20:00: Οι εκδόσεις Οδός Πανός παρουσιάζουν τον Γιώργο Χρονά και το καινούργιο του 
βιβλίο Τρεις Γυναίκες και ο Ποιητής και τον Φώτη Θαλασσινό και το νέο του βιβλίο Τα 
ημερολόγιά μου. Μιλάει ο Κωνσταντίνος Μπούρας και οι συγγραφείς, που 
υπογράφουν βιβλία τους στο κοινό. - Στο χώρο εκδηλώσεων του 44ου Φεστιβάλ Βιβλίου 
2015. 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 
Πέμπτη 01 Οκτωβρίου 2015 
19:00, Η συγγραφέας Τέσυ Μπάιλα υπογράφει αντίτυπα των βιβλίων της στο 
περίπτερο των εκδόσεων Ψυχογιός. 
 
19:00, Στο περίπτερο του Εκδοτικού οίκου Λιβάνη, η συγγραφέας Ιουλία Ιωάννου 
υπογράφει αντίτυπα του νέου της βιβλίου «Έτσι ξαφνικά έγιναν όλα». 
 
20:00, Οι εκδόσεις iwrite παρουσιάζουν το βιβλίο «Ο έρωτας της Νίκης: Ένα ταξίδι στο 
ερωτικό συγγραφικό έργο της Νίκης Ταγκάλου». - Στο χώρο εκδηλώσεων του 44ου 
Φεστιβάλ Βιβλίου 2015. 
 
Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2015 
19:00, Η συγγραφέας Μαρία Τζιρίτα υπογράφει αντίτυπα των βιβλίων της στο 
περίπτερο των εκδόσεων Ψυχογιός. 
 
19:00, Στο περίπτερο του Εκδοτικού οίκου Λιβάνη, η συγγραφέας Βίκυ Στουφή 
υπογράφει αντίτυπα του νέου της βιβλίου «Εσπερία».  



 
20:00, «Η Ανάγνωση ως πολιτική πράξη», συζήτηση: Γλώσσα και Πολιτική. - Στο χώρο 
εκδηλώσεων του 44ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2015. 
 
22:00, Ομιλία με θέμα «Η παλιά Αθήνα ζει, γλεντά, γεύεται».  
Στη συνέχεια ο συγγραφέας θα υπογράψει αντίτυπα στο περίπτερο των εκδόσεων 
Ωκεανίδα. 
 
Σάββατο 03 Οκτωβρίου 2015 
18:45, «Η βάσανος του σώματος» (60’), παράσταση για ενήλικες. Η Νάγια 
Οικονομοπούλου, με τη μουσική συνοδεία του Ηλία Μαρκαντώνη, θα αφηγηθεί ιστορίες 
για το σώμα, που από μόνο του είναι μια ιστορία. Μέσα από το βίωμα, τη μυθολογία, τη 
λαϊκή παράδοση και την σύγχρονη ποίηση, εξομολογούνται ιστορίες βγαλμένες από μνήμες 
αγκαθωτές, αντίλαλους από δάση όπου θεοί και άνθρωποι σπαράσσουν και σπαράσσονται.  
- Στο χώρο εκδηλώσεων του 44ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2015. 
 
19:00, Ο συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος υπογράφει αντίτυπα των βιβλίων του στο 
περίπτερο των εκδόσεων Ψυχογιός. 
 
19:00, Στο περίπτερο του Εκδοτικού οίκου Λιβάνη, η συγγραφέας Ευαγγελία Ευσταθίου 
υπογράφει αντίτυπα του νέου της βιβλίου «Οι δεσμώτες των σκιών». 
 
20:00, «Η Ανάγνωση ως πολιτική πράξη», συζήτηση: Το βιβλίο στην πολιτική. Η 
δυναμική του έντυπου λόγου μπροστά στη δυναμική της εικόνας». - Στο χώρο 
εκδηλώσεων του 44ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2015. 
 
20:00-22:00, Η συγγραφέας Αντιγόνη Πόμμερ θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου της 
«Άρωμα λεμόνι» στο περίπτερο των εκδόσεων Ωκεανίδα. 
 
Κυριακή 04 Οκτωβρίου 2015 
11:00-12:30: Το ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝΩ δημιουργήθηκε στην Αθήνα από 
ανθρώπους που αγαπούν τα παιδιά και τα βιβλία. Στόχος του είναι η διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων των παιδιών σε αναγνωστικό υλικό από τους πρώτους μήνες της ζωής 
τους και η διαμόρφωση συνθηκών που θα διευκολύνουν την εξέλιξή τους σε κριτικούς 
και επαρκείς αναγνώστες. Οι εθελοντές και οι εθελόντριες του ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ 
ΜΕΓΑΛΩΝΩ  θα περιμένουν τα πολύ μικρά παιδιά (έως 6 ετών), καθώς και τους 
ανθρώπους  που τα συνοδεύουν. Τις δύο πρώτες ώρες θα τις περάσουμε διαβάζοντας 
μερικά από τα πιο όμορφα παιδικά βιβλία, καθισμένοι σε μαξιλαράκια και χωρισμένοι 
σε μικρές ομάδες. - Στο χώρο εκδηλώσεων του 44ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2015. 
13:00-14:00: Η παιδίατρος Στέλλα Τσίτουρα ενημερώνει τους γονείς για τα οφέλη της 
επαφής του παιδιού με το βιβλίο, καθώς και για τη σημασία της ανάγνωσης στο 
πλαίσιο της οικογένειας. Θα ακολουθήσει συζήτηση από το Διαβάζοντας Μεγαλώνω. - 
Στο χώρο εκδηλώσεων του 44ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2015. 
 



18:30, Οι εκδόσεις iwrite παρουσιάζουν το βιβλίο «Το ψυχοθεραπευτικό Ταξίδι: Από το 
φόβο της σκιάς στο φως της επίγνωσης», συγγραφέας: Γρηγόρης Βασιλειάδης 
(ψυχολόγος). Στο χώρο εκδηλώσεων του 44ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2015. 
 
19:00, Η συγγραφέας Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκου υπογράφει αντίτυπα των 
βιβλίων της στο περίπτερο των εκδόσεων Ψυχογιός. 
 
19:00, Στο περίπτερο του Εκδοτικού οίκου Λιβάνη, η συγγραφέας Μαρίνα Αλεξάνδρου 
υπογράφει αντίτυπα του νέου της βιβλίου «Το λουλούδι της λίμνης». 
 
20:00, «…Και βγήκε παγανιά …μα ζωή είναι, θα περάσει!» (61’), παράσταση για 
εφήβους και ενήλικες. Η Ακριβή Καλδίρη και η Δέσποινα Παπίτσα, με την μουσική 
συνοδεία της Ελισάβετ Μπούσιου, αφηγούνται ιστορίες από κάθε γωνιά της Γης, 
ευτράπελες αλλά και σοβαρές, που μιλούν για το αέναο ταξίδι του ανθρώπου στον 
χρόνο. - Στο χώρο εκδηλώσεων του 44ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2015. 
 
20:00-22:00, Ο συγγραφέας Γιώργος Τζιτζικάκης θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου 
του «Τ΄αηδονιού το δάκρυ» στο περίπτερο των εκδόσεων Ωκεανίδα. 
 
Δευτέρα 05 Οκτωβρίου 2015 
19:00, Οι εκδόσεις iwrite παρουσιάζουν το βιβλίο «Η τέχνη του Coaching», 
συγγραφέας: Χαράλαμπος Πετράς (ψυχολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής στο Athens 
Coaching Institute). - Στο χώρο εκδηλώσεων του 44ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2015. 
 
Τρίτη 06 Οκτωβρίου 2015 
20:00, Οι εκδόσεις iwrite παρουσιάζουν το βιβλίο «Οδηγός Περμακουλτούρας: 
Σχεδιασμός για την αυτάρκεια και την αυτονομία μας», με ομιλήτριες τις κ.κ. Rosemary 
Morrow (συγγραφέας), Τίνα Λυμπέρη (μεταφράστρια). - Στο χώρο εκδηλώσεων του 
44ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2015. 
 
Τετάρτη 07 Οκτωβρίου 2015 
18:30, Η κυρία Λογοτεχνία διηγείται... Η καλλιτεχνική ομάδα "Ονειρόκυκλοι" 
παρουσιάζει παραμύθια από όλο τον κόσμο. Η ηθοποιός Μήτση Αγγελική-Ειρήνη 
μεταμορφώνεται στην "κυρία Λογοτεχνία" και αφηγείται παραμύθια στα παιδιά, με τον 
μικρό Πέτρο Φλωράκη στο βιολί, από το bookia.gr. -Στο χώρο εκδηλώσεων του 44ου 
Φεστιβάλ Βιβλίου 2015. 
 
19:00, Η συγγραφέας Νικόλ Άννα Μανιάτη υπογράφει αντίτυπα των βιβλίων της στο 
περίπτερο των εκδόσεων Ψυχογιός. 
 
20:00: Θεατρικό Αναλόγιο με την Κωνσταντίνα Μιχαήλ, με το έργο "Σεβάς Χανούμ - η 
ιστορία μιας τραγουδίστριας του΄ 50", από το βιβλίο του Γιώργου Χρονά "Τρεις 
Γυναίκες και ο Ποιητής", από τις εκδόσεις Οδός Πανός. - Στο χώρο εκδηλώσεων του 
44ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2015. 



 
Πέμπτη 08 Οκτωβρίου 2015 
19:00, Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη υπογράφει αντίτυπα των βιβλίων της στο 
περίπτερο των εκδόσεων Ψυχογιός. 
 
20:00, Διαβάζω για τους άλλους.  
Το δίκτυο "Διαβάζω για τους Άλλους" στοχεύει στη δημιουργία ακουστικών βιβλίων για 
τους τυφλούς συμπολίτες μας, καθώς και στην ανάγνωση βιβλίων in vivo σε ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες. Τα μέλη τού δικτύου μιλούν για το έργο τους, τα κίνητρά τους, τα 
αποτελέσματά τους και μας δίνουν δείγματα της δουλειά τους. Ακόμη, εκπρόσωποι 
από τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μιλούν για το δίκτυο από τη δική τους σκοπιά. - 
Στο χώρο εκδηλώσεων του 44ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2015. 
 
Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2015 
18:45, «Σήματα καπνού» (45’), παράσταση για εφήβους και ενήλικες. Η Σοφία Χατζή θα 
αφηγείται  ιστορίες των ζαπατίστας. Ο αυτόχθονος πληθυσμός του νοτιοανατολικού 
Μεξικό, χρησιμοποιώντας τα παραμύθια ως μέσο, κάνει τον μακρόχρονο και δίκαιο 
αγώνα του για ζωή γνωστό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Τα παραμύθια 
στα χέρια τους, πέρα από παραμυθία, μεταμορφώνονται σε εργαλείο πληροφόρησης, 
παρέμβασης αλλά και διεκδίκησης.   - Στο χώρο εκδηλώσεων του 44ου Φεστιβάλ Βιβλίου 
2015    

 
19:00, Ο συγγραφέας Μένιος Σακελλαρόπουλος υπογράφει αντίτυπα των βιβλίων του 
στο περίπτερο των εκδόσεων Ψυχογιός. 
 
19:00, Στο περίπτερο του Εκδοτικού οίκου Λιβάνη, η συγγραφέας Ελένη Φωτίου 
υπογράφει αντίτυπα του νέου της βιβλίου «Ο λύχνος της ανατολής». 
 
20:00, «Η Ανάγνωση ως πολιτική πράξη», συζήτηση: Η πολιτική του ποιητικού λόγο. - 
Στο χώρο εκδηλώσεων του 44ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2015. 
 
Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 
18:30, «Θα το βρει, δεν θα το βρει….» (60’), παράσταση για όλους. Αφήγηση:  Ακριβή 
Καλδίρη, Μουσική-τραγούδι:  Γιάννης Ρασούλης, Στέλιος Μένος. 
Μέσα από κείμενα της μυθολογίας της προφορικής παράδοσης και της λογοτεχνίας θα 
ταξιδέψουμε από τους Εσκιμώους, στην Αφρική, στη Ρωσία, τη Νορβηγία και την 
Ελλάδα ακολουθώντας ένα κοράκι, ένα γίγαντα, ένα γεράκι και ένα παραμυθά. Στο 
τέλος της διαδρομής όλα θα είναι διαφορετικά κι εμείς θα κρατήσουμε μιαν αλήθεια. 
- Στο χώρο εκδηλώσεων του 44ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2015.  
19:00-21:00, Θα υπογράφει η συγγραφέας Μαίρη Μαγουλά στο περίπτερο των 
εκδόσεων Μεταίχμιο.   
 
19:00, Η συγγραφέας Βικτώρια Μακρή υπογράφει βιβλία της στο περίπτερο των 
εκδόσεων Ψυχογιός. 



 
19:00, Στο περίπτερο του Εκδοτικού οίκου Λιβάνη, ο συγγραφέας Δημήτρης Βαζελάκης 
υπογράφει αντίτυπα του νέου του βιβλίου «Σε αόριστο χρόνο». 
 
20:00-22:00, Οι Εκδόσεις Αγγελάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του λευκώματος 
του δημοσιογράφου Πέτρου Κασιμάτη, “ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ”. Για το βιβλίο μιλάει 
ο συγγραφέας και δημοσιογράφος ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ. Ο ηθοποιός-σκηνοθέτης 
ΡΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ αναφέρεται στις φωτογραφίες-ντοκουμέντα του βιβλίου και 
διαβάζει αποσπάσματα. Ο ζωγράφος ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ παρεμβαίνει με τον δικό 
του μοναδικό τρόπο. Την εκδήλωση συντονίζει ο δημοσιογράφος ΝΙΚΟΣ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ. -
Στο χώρο εκδηλώσεων του 44ου Φεστιβάλ Βιβλίου 
 
20:00-22:00, η συγγραφέας Χριστίνα Ζέμπη θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου της 
«Πέτρα και μέλι» στο περίπτερο των εκδόσεων Ωκεανίδα. 
 
Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 
11:00, «Πεντάμορφες και Παντογνώστρες» (50’), παράσταση για παιδιά 4-11. Η 
Γεωργία Φρουτζιάλα με την μουσική συνοδεία της Μαρίας Πλουμή θα αφηγηθεί 
παραμύθια για πεντάμορφες και παντογνώστρες. Η γάτα γέννησε αυγά κι η όρνιθα 
κατσίκια κι ο ποντικός εφόρτωσε σαράντα κολοκύθια κι απά στο πανωγόμι του εννιά 
κιλά ροβίθια . Ένας ποντικός θέλει να παντρέψει την όμορφη θυγατέρα του με τον πιο 
δυνατό του κόσμου κι αρχίζει από τον ήλιο. Δυο βασιλόπουλα , το ένα παίρνει γυναίκα 
του μια βατραχίνα , το άλλο ένα κορίτσι που έχει στο φόρεμα του κεντημένες 
παπαρούνες κι ένας γάτος βρίσκει για νύφη στον αφέντη του μια πεντάμορφη 
βασιλοπούλα . Πώς έγιναν όλα αυτά; … Μα έτσι είν’ τα παραμύθια , όλο αλήθειες ! 
 - Στο χώρο εκδηλώσεων του 44ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2015.  
 
12:30, «Στο ένα μου χέρι ένα κουκί και στ’ άλλο ένα ρεβύθι» (60’), παράσταση για παιδιά 4-
11. Η Νάγια Οικονομοπούλου, με την μουσική συνοδεία του Γιάννη Ρασούλη, θα 
αφηγηθεί μύθους και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Ακολουθώντας την κόκκινη 
κλωστή των παραμυθιών, θα βρούμε στον δρόμο μας λύκους, δράκους, γέρους γενναίους 
και γριές πονηρές, θ’ ανεβούμε βουνά και θα διαβούμε δάση και χωριά! Παραμύθια σαν 
παιχνίδια από την ελληνική και ρωσική λαϊκή παράδοση συναντιούνται με την μουσική και 
το τραγούδι. - Στο χώρο εκδηλώσεων του 44ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2015. 
 
19:00, Η συγγραφέας Φανή Πανταζή υπογράφει βιβλία της στο περίπτερο των 
εκδόσεων Ψυχογιός. 
 
20:00, Ross Daly & Γεράσιμος Λουκάτος, «Συνομιλία Μουσικής και Ποίησης». Ο Ρος 
Ντέιλι (Ross Daly) Ιρλανδός μουσικός δεξιοτέχνης της κρητικής λύρας και ο Γεράσιμος 
Λουκάτος, ποιητής, συνομιλούν σε μια ιδιαίτερα ελκυστική συνύπαρξη μουσικής και 
ποίησης. Στο έργο των δύο καλλιτεχνών, υπάρχει έντονη η αναζήτηση ενός δρόμου που 
βρίσκεται πέρα από τα φαινόμενα, πέρα από τις λέξεις και τους ήχους, ενός δρόμου 
που οδηγεί στη βαθύτερη ουσία, εκεί που όλα λέγονται στη διάλεκτο του φωτός. Η 



μουσική του κόσμου του Daly που οδηγεί τον άνθρωπο να δει βαθιά μέσα του, 
συναντάται με την εσωτερική ποίηση του Λουκάτου που ψάχνει τα αρχέτυπα της 
ποιητικής μυθολογίας. Συμμετέχει ο ηθοποιός Γιώργος Γιαννούτσος. Η εκδήλωση 
διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου. - Στο χώρο εκδηλώσεων του 44ου 
Φεστιβάλ Βιβλίου 2015. 
 
20:00-22:00, η συγγραφέας Στέλλα Βρεττού θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου της 
«Τα κόκκινα λουστρίνια» στο περίπτερο των εκδόσεων Ωκεανίδα. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


