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Σάββατο 23/4
από τις 10 το πρωί
έως τις 12 το βράδυ
24 σταθμοί γεμάτοι βιβλία
Περπατήστε στο κέντρο της Αθήνας,
ανακαλύψτε παλιά και νέα βιβλία,
παλιούς και νέους συγγραφείς,
παλιά και νέα βιβλιοπωλεία
και μάθετε από πρώτο χέρι
την ιστορία και το μέλλον της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

greekbookday.gr
#greekbookday

#diavazo_allazo
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Υπό την αιγίδα
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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Χορηγοί επικοινωνίας

Περίπατος
Βιβλίου

1

Εθνική Βιβλιοθήκη

2

Βιβλιοπωλείο Πατάκη

Πανεπιστημίου 32
Ώρα εκδήλωσης: 10:00 - 10:20, 11:30 - 11:50, 13:00 - 13:20
Ξεναγήσεις στον χώρο της Εθνικής Βιβλιοθήκης και του αναγνωστηρίου
και ενημέρωση για την ιστορία της και τις συλλογές της.

Ακαδημίας 65
Ώρα εκδήλωσης: 11:00 - 16:00
12:00 Συνάντηση με τον συγγραφέα Αύγουστο Κορτώ.
11:00-16:00 Βουτιά στην τέχνη του παιδικού βιβλίου. Κείμενο και εικόνα. Ελάτε να
δοκιμάσετε εσείς και το παιδί σας το ταλέντο σας στη συγγραφή και στην εικονογράφηση.
Με οδηγούς αγαπημένους δημιουργούς και παρουσία του εκδότη (μπορείτε αν θέλετε να
φέρετε μαζί σας ένα μικρό δείγμα της δουλειάς σας, μία δύο σελίδες ή δύο τρία σχέδια, για να
έχετε μαζί τους μια μικρή εποικοδομητική συνάντηση.) 11:00-13:00 Βάσω Ψαράκη,
11:00-12:00 Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 11:00-13:00 Ελένη Δικαίου,
12:00-14:00 Σοφία Ζαραμπούκα, 12:00-14:00 Μάνος Κοντολέων,
12:00-14:00 Μαρία Παπαγιάννη, 13:00-15:00 Σοφία Μαντουβάλου,
13:00-15:00 Μάκης Τσίτας, 14:00-16:00 Γιώργος Παναγιωτάκης.

Εκδόσεις Γκοβόστη

Ζωοδόχου Πηγής 73
Ώρα εκδήλωσης:12:30 - 14:30
Σας περιμένουμε για να απαγγείλουμε μαζί ποιήματα αγαπημένων μας ποιητών και
να πιούμε ένα ποτήρι κρασί. Τις ποιητικές αναγνώσεις θα ξεκινήσουν διαβάζοντας
αγαπημένα τους ποιήματα οι ποιητές Κώστας Γ. Παπαγεωργίου και Γιώργος
Μπλάνας. Ποιήματα αγαπημένων τους ποιητών θα διαβάσουν επίσης οι:
Μαριγώ Αλεξοπούλου, Κατερίνα Αυγέρη, Ελευθέριος Αχμέτης,
Νίκος Βιολάρης, Ευγένιος Δαμουλάκης, Μαρία Κουλούρη,
Νάγια Κυριαζοπούλου, Ελευθερία Κυρίτση, Αλέξιος Μάινας,
Λάνα Μανδυλά, Παναγιώτης Μηλιώτης, Ζαφείρης Νικήτας,
Ειρήνη Ρηνιώτη και όσοι από το κοινό το επιθυμούν...
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Εκδόσεις Κονιδάρη

9

Εκδόσεις Κουκούτσι

Τοσίτσα 1Α
Ώρα εκδήλωσης: 11:00
«Ο δρόμος των παραμυθιών, το μονοπάτι που τους πόνους αλαφρώνει
και τις πληγές γιατρεύει». Παραμυθοταξίδεμα για μεγάλους που ονειρεύονται
και για παιδιά πάνω από 8 ετών. Αφήγηση παραμυθιών με δημιουργία ηχητικών
τοπίων: Ζωή Νικητάκη, από το βιβλίο «Παραμύθια για της καρδιάς μας την
αλήθεια». Κείμενα, εικονογράφηση: Ζωή Νικητάκη.

Διδότου 18
Ώρα εκδήλωσης: 19:00
Μια ευσύνοπτη παρουσίαση της ποίησης και των ποιητών της περιόδου
της Αναγέννησης και απαγγελίες ποιητών των εκδόσεων Κουκούτσι.
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Free Thinking Zone

Ζαλόγγου 11
Ώρα εκδήλωσης: 11:30
Οι Εκδόσεις Καστανιώτη γιορτάζουν την Ημέρα Βιβλίου και συμμετέχουν στη
δράση της ΕΝΕΛΒΙ «Περίπατος στο κέντρο της Αθήνας» με συναντήσεις
αγαπημένων συγγραφέων στον χώρο του βιβλιοπωλείου.
Πρόγραμμα: 11:30-12:30 Αθανάσιος Αλεξανδρίδης, Ανδρέας Μήτσου,
Ξενοφών Α. Μπρουντζάκης, Χρήστος Ναούμ, Ελένη Πριοβόλου, Φωτεινή
Τσαλίκογλου 12:30-13:30 Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, Νίκη Αναστασέα,
Δώρος Αντωνιάδης, Ρέα Γαλανάκη, Λένα Διβάνη, Αμάντα Μιχαλοπούλου,
Ιωάννα Μπουραζοπούλου, Πέλα Σουλτάτου, Αλέξης Σταμάτης.

Σκουφά 64 & Γριβαίων
Ώρα εκδήλωσης: 10:00 - 24:00
Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια Ημέρα και ...Νύχτα Βιβλίου και γνωρίστε
από κοντά τους αγαπημένους σας συγγραφείς και ποιητές! Ειδικά για την ημέρα
προσφέρουμε εκπτώσεις μέχρι και 30% και σας κερνάμε όλους και όλες μαστίχα
Χιώτικη μερακλίδικη! 11:00-12:00 Δημήτρης Φύσσας, Δημήτρης Νόλλας,
Γιώργος Οικονόμου, 12:00-15:00 Book & Swing Parisien από το κουαρτέτο “Les
Enfants de Pigalle” στους πεζοδρόμους Σκουφά και Γριβαίων, 12:00-13:00 Σώτη
Τριανταφύλλου, Ζέφη Κόλλια, 13:00-14:00 Αχιλλέας Κυριακίδης, Aλέξης
Σταμάτης, 14:00-15:00 Αμάντα Μιχαλοπούλου, Βαγγέλης Προβιάς, 15:0016:00 Θάνος Σταθόπουλος, Άγης Πετάλας, Εύη Νικήτα, 16:00-18:00 Χρήστος
Χωμενίδης - Παρουσίαση του νέου βιβλίου του «Νεαρό άσπρο ελάφι» (Εκδόσεις
Πατάκη), 19:00-21:00 Μαρία Πατακιά, Xαράλαμπος Γιαννακόπουλος, 21:0023:00 Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης, Νίκος Ερηνάκης, Αντώνης Τζήμας,
23:00-24:00 Αύγουστος Κορτώ.
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Ε ΚΔΟΣΕΙΣ 21ου
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Παλαιοβιβλιοπωλείο Ν. Χρυσός
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Εκδόσεις Καστανιώτη

Ζαλόγγου 9
Ώρα εκδήλωσης: 12:30
Ο μεταφραστής Νίκος Κούρκουλος θα παρουσιάσει το βιβλίο του Peter Bellwood
Πρώτοι μετανάστες και το βιβλίο Εμείς οι πρόσφυγες (με κείμενα των Hannah Arendt,
Giorgio Agamben και Enzo Traverso). Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Χαριλάου Τρικούπη 63
Ώρα εκδήλωσης: 11:00 - 15:00
Αγαπημένοι Έλληνες συγγραφείς διαβάζουν αποσπάσματα του έργου τους ενώ
ο ζωγράφος Ιωσήφ Χαλβατζόγλου δημιουργεί πρωτότυπους σελιδοδείκτες,
εμπνευσμένους από λογοτεχνικά κείμενα. Συμμετέχουν οι συγγραφείς: Τζούλια
Γκανάσου, Παναγιώτης Κεχαγιάς, Έλενα Μαρούτσου, Δέσποινα Μπάτρη, Βαγγέλης
Μπέκας, Μαρία Ξυλούρη, Δημήτρης Οικονόμου, Κάλλια Παπαδάκη, Νικόλας
Περδικάρης, Κωνσταντίνος Τζαμιώτης, Γιάννης Τσίρμπας και Μαρία Φακίνου.
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Πολυχώρος Μεταίχμιο

Ιπποκράτους 118
Ώρα εκδήλωσης: 12:30
Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ προσκαλούν τους μικρούς τους φίλους σε εκδήλωση
με αφορμή το βιβλίο Ζωούπολη, βασισμένο στην ομώνυμη ταινία της Disney.
Χρησιμοποιώντας τους δημοφιλείς νέους χαρακτήρες της Disney,
η θεατροπαιδαγωγός Ιουλία Πύρρου εμψυχώνει ένα εργαστήριο για παιδιά ηλικίας
από 5 ετών. Μέσα από το παιχνίδι και τις τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος
η ομάδα θα διερευνήσει το θέμα των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων.

Βιβλιοπωλείο της ΕΣΤΊΑΣ

Διδότου 19 και Δελφών
Ώρα εκδήλωσης: 10:00 - 17:00
Μια μέρα γεμάτη συγγραφείς, ιστορίες, κεράσματα και άφθονο τσίπουρο. Από τις
10 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα σας υποδέχονται στο βιβλιοπωλείο μας
γνωστοί συγγραφείς, μεταφραστές και άνθρωποι του βιβλίου με χαλαρή διάθεση και
με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα συζήτησης. Ξενάγηση στο χώρο και την ιστορία
του εκδοτικού οίκου από την Εύα Καραϊτίδη και τον Πολύκαρπο Νικολόπουλο.
Συνεργάτες, συγγραφείς, μεταφραστές και φίλοι θα παρελάσουν ινκόγκνιτο…
10:00-11:00 Γιώργος Φαράκλας: «Σε τι χρησιμεύει η φιλοσοφία;», 11:00-12:00
Θανάσης Γιοχάλας: «Ιστορίες από την Αθήνα», 12:00-13:00 Μελίνα Παναγιωτίδου:
«Μιγκέλ ντε Θερβάντες», 13:00-14:00 Αθηνά Κακούρη: «Η χρησιμότητα της
Νεώτερης Ιστορίας», 14:00-15:00 Χριστίνα Ντουνιά: «Η Αθήνα της Μαρίας
Πολυδούρη. Από το Ζάππειο στα Εξάρχεια», 15:00-17:00 Χριστίνα ΑγγελοπούλουΜυριβήλη, Μαρίνα Καραγάτση και Μαρία Αθανασιάδου μοιράζονται (για
πρώτη φορά από κοινού) τις αναμνήσεις τους για τη γενιά του ’30.
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Εκδόσεις Παπαδόπουλος

Μασσαλίας 14
Ώρα εκδήλωσης: 10:30 - 15:00
10:30 - 11:30 Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια; Σκεφτείτε τις πιο απίθανες απαντήσεις
κι ελάτε να τις ρίξετε στο μοναδικό κουτί των απαντήσεων. Παρέα με τον συγγραφέα
Αντώνη Παπαθεοδούλου θα ανακαλύψουμε ποιός τελικά βρήκε την απάντηση σε αυτό
το μυστηριώδες ερώτημα και θα κερδίσει ένα βιβλίο της επιλογής του με την υπογραφή του
συγγραφέα. 11:30 - 12:30 Θέλω πάντα να γελάς - Η συγγραφέας Φραντζέσκα Αλεξοπούλου
Πετράκη με τη βοήθεια της ηρωΐδας Γιοσίμη θα μας μάθει να φτιάχνουμε το δικό μας

οριγκάμι και πώς είναι μια πραγματική τελετή τσαγιού! 12:30 Πώς να γράψεις - από τη
συγγραφέα Μανίνα Ζουμπουλάκη. Γράψτε το δικό σας διήγημα έως 500 λέξεις κι ελάτε
να συζητήσουμε με τη συγγραφέα τα απαραίτητα μυστικά της συγγραφής. Οι ιστορίες
που θα προκριθούν πρόκειται να ανέβουν σε ηλεκτρονική μορφή στο site των Εκδόσεων
Παπαδόπουλος για ελεύθερη ανάγνωση από το αναγνωστικό κοινό. Οι προκρινόμενοι
θα κερδίσουν από ένα αντίτυπο του βιβλίου «Πώς να γράψεις» με την υπογραφή της
συγγραφέα. Στις 13:30 - Ιστορίες με την Λιλίκα. Οι αγαπημένες ιστορίες της μικρής Λιλίκας
είναι πάλι εδώ! Σας προσκαλούμε στην πρώτη δραματοποιημένη αφήγηση με αφορμή την
επανέκδοση των ιστοριών, που θα θυμίσουν στους μεγάλους και θα συνεπάρουν τους νέους
μικρούς φίλους της Λιλίκας. Όσοι θα βρίσκονται μαζί μας θα έχουν την ευκαιρία να μπουν
στην κλήρωση για 5 αντίτυπα αυτής της μοναδικής συλλεκτικής έκδοσης.
Φέρτε το παλιό σας Τόξο και σας χαρίζουμε ένα νέο! Κατά τη διάρκεια όλης της
ημέρας μας φέρνετε ένα βιβλίο από την σειρά Τόξο με το παλιό εξώφυλλο και
παίρνετε εντελώς δωρεάν το ίδιο βιβλίο με το νέο, ανανεωμένο εξώφυλλο.
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Επί Λέξει
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Ιανός

Ακαδημίας 32
Ώρα εκδήλωσης: 11:00 - 14:00
Στο χώρο του βιβλιοπωλείου θα φιλοξενούνται οι συγγραφείς:
11:00-13:00 Νίκη Αναστασέα, 12:00-14:00 Δημοσθένης Παπαμάρκος,
12:00-14:00 Μαρία Στεφανοπούλου.

Σταδίου 24
Ώρα εκδήλωσης: 11:00 - 14:00
11:00 Οι εκδόσεις Μεταίχμιο και ο ΙΑΝΟS παρουσιάζουν το βιβλίο Η δυστυχία του
να είναι κανείς μαθητής της Στέργιας Κάββαλου, σε εικονογράφηση Σοφίας Γαλή.
Μια ιστορία για τον σχολικό εκφοβισμό, που δεν αγαπάει τις συγκρίσεις, τη βία και την
αντιπαλότητα, αλλά λατρεύει τον σεβασμό και την ανοιχτή αγκαλιά. Για παιδιά από 7 ετών.
12:00 Το infokids.gr, το infowoman.gr, ο ΙΑΝΟS και η Χαρούλα ΜαθιοπούλουΜπιλάλη (Μοριακή Βιολόγος, εξειδικευμένη στη γονιμότητα και τις τεχνικές της
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής), σάς προσκαλούν να ενημερωθείτε για όλα τα
νεότερα δεδομένα και τις εξελίξεις στο χώρο της προληπτικής ιατρικής. Στο τέλος η
κ. Μπιλάλη θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού. 13:00 Η Πένυ Ραμαντάνη
παρουσιάζει στον ΙΑΝΟ το βιβλίο της Το αστέρι κι ο Κωστής (εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη),
μέσα από διαδραστικά παιχνίδια με τον Παύλο Κουτσολιάκο και τη Δέσποινα
Φραγκή. Αφήγηση παραμυθιού, κίνηση και φαντασία, θεατρικό παιχνίδι. Τα τραγούδια
θα ερμηνεύσει η Πένυ Ραμαντάνη. Για παιδιά από 4 ετών. Είσοδος ελεύθερη.
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Εκδόσεις Το Ροδακιό Βιβλιοπωλείο Φωταγωγός
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Εν Πλω,
hello kids
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Πολυχώρος Άγκυρα

Κολοκοτρώνη 59 Β & Λίμπονα
(εντός της στοάς Κουρτάκη)
Ώρα εκδήλωσης: 13:00
Η Σοφία Διονυσοπούλου παρουσιάζει το νέο βιβλίο της Ψυχές στην ερημιά του με 15
ονειρικά διηγήματα και πρωταγωνίστριες τις πεταλούδες. Ο Δημήτρης Χουλιαράκης
θα μιλήσει για το καινούριο βιβλίο του Η εκδίκηση των ανέμων, όπου μεταφράζει τα
κύκνεια άσματα των νεαρών Ιαπώνων καμικάζι στα τέλη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.

Χαρ. Τρικούπη 6 -10, Εμπορικό κέντρο Atrium
Ώρα εκδήλωσης: 13:00-14:00
1. 13:00 (Hello kids, βιβλιοπωλείο για παιδιά) Πλησιάζει το Πάσχα!
Παιδιά ελάτε να γνωρίσουμε βήμα βήμα τη Μεγάλη Εβδομάδα, τα ήθη και
έθιμα της Ελλάδας, την παράδοσή μας και μέσα από ιστορίες να περπατήσουμε
στο δρόμο και για την Ανάσταση του Χριστού. Με την αγαπημένη συγγραφέα
και εκπαιδευτικό των παιδιών Αγγελική Μαστρομιχαλάκη, που μαζί
πορεύονται μέσα από τα βιβλία σε περιπέτειες χαράς, γνώσης και φαντασίας.
2. 14:00 (Εν Πλω) Έλληνες συγγραφείς και ποιητές διαβάζουν δημοτική ποίηση
και κείμενα παλαιότερων ποιητών και πεζογράφων για τη Μεγάλη Εβδομάδα
και την Ανάσταση. (Παπαδιαμάντης, Σολωμός, Κρυστάλλης, Καρκαβίτσας,
Σεφέρης, Ελύτης κ.ά.) Συμμετέχουν: Νάσος Βαγενάς, ποιητής και δοκιμιογράφος ομοτ. καθ. Παν/μίου Αθηνών, Κώστας Παπαγεωργίου, ποιητής και
δοκιμιογράφος-διευθυντής του περιοδικού ΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ,
Χρήστος Μπουλώτης, συγγραφέας – αρχαιολόγος, Δημήτρης Κοσμόπουλος,
ποιητής και δοκιμιογράφος-διευθυντής του περιοδικού ΝΕΑ ΕΥΘΥΝΗ.

Σόλωνος 124 & Εμμ. Μπενάκη
Ώρα εκδήλωσης: 13:00
Το Μπλοκάκι ενός UFO. Ο συγγραφέας Γιώργος Κωνσταντινίδης και
ο σκιτσογράφος Σωτήρης Μητρούσης σας περιμένουν για μια διαφορετική
παρουσίαση βιβλίου. Θα μάθετε πώς δημιουργείται ένα βιβλίο και θα παίξετε
παιχνίδια με το UFO και την παρέα του. Ο συγγραφέας με το μελωδικό βιολί του
παίζει στα παιδιά μουσική και τα καλεί σε παιχνίδια συναισθημάτων.
Ο σκιτσογράφος ζωγραφίζει μπροστά τους, με τα μαγικά του μαρκαδοράκια,
τις δικές τους ιδέες και προκαλεί τον συγγραφέα να τις περιγράψει μελωδικά.

15

Ο Μωβ Σκίουρος

Πλατεία Καρύτση 4
Ώρα εκδήλωσης: 12:00 - 18:00
Γνωριμία με την ιστορική πλατεία Καρύτση. Από την αγρύπνια του Βιζυηνού μέχρι τον
Χορν και τη Λαμπέτη. Κρασιά, μουσική και συζητήσεις στο πατάρι του Μωβ Σκίουρου
στον νέο του χώρο, ένα ιστορικό κτίριο του 1932 και σε μια ολάνθιστη πλατεία.
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Ρενιέρη /comicon-shop
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PUBLIC ΣΥΝΤΑΓΜΑ
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Εκδόσεις Λιβάνη
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Βιβλιοπωλείο
Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ
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Έναστρον Βιβλιοκαφέ

Καραγεώργη Σερβίας 1
Ώρα εκδήλωσης: 12:00 - 18:00
ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ, μια Εκπομπή για το βιβλίο στον ΒΗΜΑ FM με τον
Μάκη Προβατά: Τα Public υποδέχονται για άλλη μια φορά τον δημοσιογράφο
Μάκη Προβατά και εκπέμπουν ζωντανά από το τμήμα βιβλίου στον ΒΗΜΑ FM.
12:00-13:00 ο Μάκης Προβατάς μαζί με τον Χρήστο Χωμενίδη θα συνομιλήσουν με
τους Βασίλη Αλεξάκη, Γιώργο Μαυρογορδάτο, Φραντζέσκα Αλεξοπούλου,
13:00 ο Μάκης Προβατάς θα υποδεχτεί τους Ελένη Σβορώνου & Αντώνη
Παπαθεοδούλου, 17:00-18:00 θα συνομιλήσει με τους Δημοσθένη Παπαμάρκο,
Άλκη Ζέη, Αύγουστο Κορτώ & Σώτη Τριανταφύλλου. Στην 6ωρη αυτή
εκπομπή αναμένονται να ενταχθούν και άλλοι συγγραφείς αλλά και πρόσωπα
που αγαπούν το βιβλίο.
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Εκδόσεις Ίκαρος

Βουλής 4, Σύνταγμα
Ώρα εκδήλωσης: 11:30 - 14:30
Συγγραφείς, ποιητές και εικονογράφοι που εκδίδουν τα βιβλία τους στον Ίκαρο
θα βρίσκονται στο βιβλιοπωλείο του Ίκαρου. 11:30-13:00 Μαρία Αγγελίδου,
Μυρτώ Δεληβοριά, Χρήστος Κούρτογλου, Αντώνης Παπαθεοδούλου,
Αλέκος Παπαδάτος, Ίρις Σαμαρτζή. 13:00-14:30 Γιάννης Αντιόχου, Χρήστος
Γιανναράς, Κική Δημουλά, Αρίστος Δοξιάδης, Λέλη Μπέη, Δημήτρης Νόλλας,
Δημήτρης Οικονόμου, Θάνος Σταθόπουλος, Γιώργος Ψάλτης.
εκδηλώσεις
για ενήλικες

εκδηλώσεις
για μικρούς
& μεγάλους

εκδηλώσεις
για παιδιά

Σόλωνος 128
Ώρα εκδήλωσης: 12:00 - 15:00
Παρουσίαση νέων εκδόσεων κόμικς και υπογραφές από δημιουργούς.

Σόλωνος 98
Ώρα εκδήλωσης: 12:00 - 14:00
Γνωριμία με τους συγγραφείς και τους νέους τίτλους του Εκδοτικού Οίκου Λιβάνη.
Θα υπογράψουν αντίτυπα οι: Μαρία Κωνσταντούρου - Η άγνωστη δίπλα μου,
Βασιλική Λεβεντάκη - Τρέξε στον επόμενο σταθμό, Σίσσυ Θεοφανόπουλου Γυναίκες θάλασσα.

Εμμ. Μπενάκη 13-15
Ώρα εκδήλωσης: 11:00
Σας προσκαλούμε σε λογοτεχνικό περίπατο, με αφορμή το νέο βιβλίο της Φιλομήλας
Λαπατά. Ο περίπατος θα ξεκινήσει από το Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ,
με «ξεναγό» τη συγγραφέα και θα ακολουθήσει τη συναρπαστική διαδρομή των
ηρώων του βιβλίου στα κυριότερα ιστορικά σημεία της Αθήνας.
Απαραίτητη η κράτηση θέσεων στο pr_2@psichogios.gr /2102804854

Σόλωνος 101
Ώρα εκδήλωσης: 20:00
Με αφορμή την έκδοση της νουβέλας του Χένρι Τζέιμς «Η Εικόνα στο Χαλί»
ο μεταφραστής και συγγραφέας Δημήτρης Στεφανάκης συνομιλεί με την
Τίνα Μανδηλαρά, δημοσιογράφο/βιβλιοκριτικό και τον Γιάννη Αντωνιάδη,
ιστορικό τέχνης/βιβλιοκριτικό.

Σχεδιασμός λογοτύπου και αφίσας: Εύη Καλλιονάκη
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