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Πέμπτη 3 Μαΐου
Παιδιά του Οδυσσέα 
Έλληνες πρόσφυγες στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική (1941-1946) 
Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ιάκωβου Δ. Μιχαηλίδη
Ομιλητές: Άρτεμη Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ομότιμη Καθηγήτρια, 
Ηλίας Νικολακόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής, Νίκος Ζάικος, 
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  Στράτος Ν. 
Δορδανάς, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Συντονίζει ο δημοσιογράφος Σταύρος Τζήμας. 
Αίθουσα «Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης» – περίπτερο 15
Η εκδήλωση εντάσσεται στον θεματικό άξονα ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.

Παρασκευή 4 Μαΐου 
1941: Όταν ο πόλεμος εξαπλώθηκε στον κόσμο
Συζήτηση με τον βραβευμένο Γερμανό δημοσιογράφο Γιόακιμ Κέπνερ 
με αφορμή το νέο του βιβλίο 
Ομιλητές: Στράτος Ν. Δορδανάς, Επίκουρος Καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σπύρος Μοσκόβου, δημοσιογράφος
Σε συνεργασία με το Goethe-Institut Thessaloniki 
Με ταυτόχρονη μετάφραση
Αίθουσα «Ματαρόα» – περίπτερο 13

Ελαφρά ελληνικά τραγούδια  
Παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος του Αλέξη Πανσέληνου 
Ομιλητής: Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, κριτικός λογοτεχνίας 
Αίθουσα «Μονόκερως» – περίπτερο 13

Φτου ξελύπη
Συζήτηση με αφορμή το βιβλίο της Μαριέττας Κόντου  
Το γενναίο ταξίδι της ηρωίδας που αγαπά το νερό τόσο που πιστεύει πως 
υπάρχει μια χώρα με κατοίκους νερένιους, που λέγεται Κολυμβησία. 
Μια ιστορία πείσματος και παιδικής αξιοπρέπειας. 
Ομιλητές: Αργυρώ Σκίτσα, υπεύθυνη για την Καλλιτεχνική 
Παιδαγωγική Ομάδα «Σχεδία στην πόλη», Πάνος Χριστοδούλου, 
συγγραφέας και Διευθυντής του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 
Μαζί με τη συγγραφέα του βιβλίου οι δύο ομιλητές θα μας ξεναγήσουν 
στον κόσμο των παιδιών που αφήνουν πίσω λυπημένες πατρίδες.
Aίθουσα «Αmal» – περίπτερο 13
Η εκδήλωση εντάσσεται στον θεματικό άξονα ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.

«Η Θεσσαλονίκη του χθες και του σήμερα» 
Συζήτηση με σημείo αναφοράς τα μυθιστορήματα της Σοφίας Νικολαΐδου 
Απόψε δεν έχουμε φίλους, Χορεύουν οι  ελέφαντες, Στο τέλος νικάω εγώ
Ομιλητές: Θεόδωρος Παπαγγελής, Καθηγητής του ΑΠΘ, Άρης 
Στυλιανού, Καθηγητής του ΑΠΘ
Αίθουσα «Ματαρόα» – περίπτερο 13
Η εκδήλωση εντάσσεται στον θεματικό άξονα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ.
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Σάββατο 5 Μαΐου 
Ξαναδιαβάζοντας τον Νίκο Θέμελη
Αφιέρωμα στο έργο του σπουδαίου συγγραφέα με αφορμή την έκδοση 
της βραβευμένης τριλογίας του Η αναζήτηση, Η ανατροπή, 
Η αναλαμπή σε έναν τόμο
Ομιλητές: Βενετία Αποστολίδου, Καθηγήτρια στο ΑΠΘ, Ελένη 
Μπούρα, επιμελήτρια των βιβλίων του, Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, 
κριτικός λογοτεχνίας
Αίθουσα «Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης» – περίπτερο 15

Σώμα στη βιτρίνα  
Παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος της Αργυρώς Μαντόγλου 
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κίτση, Επίκουρη Καθηγήτρια στο τμήμα Αγγλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας στο ΑΠΘ
Αίθουσα ΕΙΠ – περίπτερο 15

Αrne Dahl: Ο αρχηγός της εθνικής των Σουηδών 
συγγραφέων
Συνάντηση και συζήτηση με τον Σουηδό Arne Dahl, έναν από 
τους σπουδαιότερους συγγραφείς αστυνομικού στην Ευρώπη 
Ομιλητής: Δημήτρης Καραθάνος, δημοσιογράφος
Με τη συνεργασία του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών 
Με ταυτόχρονη μετάφραση
Αίθουσα «Βαβέλ» – περίπτερο 15

Μεταδημοκρατία: Βαίνουμε προς εμβάθυνση ή προς 
συρρίκνωση των δημοκρατικών θεσμών διεθνώς;
Στρογγυλό τραπέζι
Ομιλητές: Arne Dahl, συγγραφέας, Αθηνά Αθανασίου, Καθηγήτρια 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ιφιγένεια Καμτσίδου, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Γιάννης Σταυρακάκης, 
Καθηγητής στο ΑΠΘ
Συντονίζει η Νίκη Μαρωνίτη, Γ. Γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής 
για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Ιστορικός, Επίκουρη 
Καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
Με ταυτόχρονη μετάφραση
Αίθουσα «Ματαρόα» – περίπτερο 13
Η εκδήλωση εντάσσεται στον θεματικό άξονα Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΝ 21ο 
ΑΙΩΝΑ.

Διοργάνωση: Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Υπό το κράτος του τρόμου
Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Τάσου Καλούτσα 
Ομιλητής: Δημήτρης Κόκορης, Επίκουρος Καθηγητής στο ΑΠΘ 
Συντονίζει ο Γιώργος Καλιεντζίδης, δημοσιογράφος της ΕΡΤ3.
Αίθουσα «Amal» – περίπτερο 13



13:00-14:00

16:30-17:30

11:00-12:00

12:00-13:00

Κυριακή 6 Μαΐου 
Ταραγμένα νερά  
Παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος της Χρύσας Σπυροπούλου 
Ομιλητές: Εύη Καρκίτη, δημοσιογράφος, Γιάννης Στάμος, 
Υπεύθυνος Εκδηλώσεων και Δημοσίων Σχέσεων στις εκδόσεις 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Αίθουσα ΕΙΠ – περίπτερο 15

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  Γ Ι Α  Π Α Ι Δ Ι Α

Παρασκευή 4 Μαΐου
Ταξιδέψτε στη μαγική χώρα των χρωμάτων! 
Εργαστήριο στα γαλλικά και ελληνικά με τη διάσημη Γαλλίδα 
εικονογράφο παιδικών βιβλίων Marion Billet με αφορμή το βιβλίο 
της Μικροχώρα: Ο γύρος του κόσμου 
Αφηγείται στα ελληνικά η συγγραφέας παιδικών βιβλίων και 
μεταφράστρια Εύη Γεροκώστα. 
Οι μικροί μας φίλοι θα εξερευνήσουν πόλεις και τοπία σε όλον τον 
κόσμο και θα ολοκληρώσουν αυτήν τη συναρπαστική περιπέτεια... 
στη Νέα Υόρκη! 
Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και την 
Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης 
Stand της Γαλλοφωνίας (περίπτερο 13)

Σάββατο 5 Μαΐου
Φιλοσοφούμε με τα παιδιά... τους φίλους της σοφίας 
Συνάντηση με τον πολυβραβευμένο Γάλλο συγγραφέα Michel 
Piquemal με αφορμή τη σειρά βιβλίων του «Ο μικρός φιλόσοφος» 
και τον συγγραφέα παιδικών βιβλίων Φίλιππο Μανδηλαρά
Για τα παιδιά, τα πάντα στη ζωή είναι αντικείμενο έκπληξης, 
συζήτησης και ερωτήσεων. «Ο μικρός φιλόσοφος» είναι μια σειρά 
βιβλίων που διηγούνται, μέσα από απλές ιστορίες, τα καθημερινά 
ερωτήματα και τον συλλογισμό ενός μικρού παιδιού. 
Παρουσίαση στα γαλλικά και ελληνικά
Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Stand της Γαλλοφωνίας (περίπτερο 13)

Ο Τζάστιν Γκρέι και οι Φύλακες της Γης 
της Ελένης Ανδρεάδη 
Ο Τζάστιν Γκρέι βρίσκει έναν απόρρητο φάκελο με την αποστολή να 
σταματήσει ένα επικίνδυνο αέριο που απειλεί τον πλανήτη. Μέσα από 
ένα βιωματικό μυστήριο, μαζί θα ιχνηλατήσουμε το ταξίδι του Τζάστιν. 
Ζήστε την περιπέτεια και πάρτε μέρος κι εσείς στη μάχη ενάντια στην 
υπερθέρμανση του πλανήτη μαζί με τη συγγραφέα Ελένη Ανδρεάδη. 
Παιδική Γωνιά (περίπτερο 14) · Αίθουσα 2

Για παιδιά 
από 2 έως 10 

ετών 

Για μικρούς 
και μεγάλους 

Για παιδιά 
από 8 ετών 
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Γνωρίζετε το μυστικό των άγνωστων και ξεχασμένων 
πριγκιπισσών; 
Ελάτε να ακούσετε την ιστορία Πριγκίπισσες άγνωστες και 
ξεχασμένες που έγραψε και αφηγείται ο πολυβραβευμένος Γάλλος 
συγγραφέας παιδικών βιβλίων Philippe Lechermeier. Με τη βοήθεια 
του δημιουργού κόμικς Ορέστη Ερμείδη, θα ζωγραφίσουμε και θα 
γνωριστούμε στα γαλλικά και στα ελληνικά!
Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και το 
γαλλόφωνο βιβλιοπωλείο Le Livre Ouvert 
Stand της Γαλλοφωνίας (περίπτερο 13)

Η ιστορία μιας μουτζούρας της Μαριέττας Κόντου 
Μια θυμωμένη μουτζούρα επαναστατεί και διεκδικεί το δικαίωμά 
της να έχει μια ισότιμη θέση πλάι στις τελείες, τα κόμματα, τα 
θαυμαστικά, αλλά και όλα τα άλλα σημεία στίξης! 
Η συγγραφέας Μαριέττα Κόντου σας περιμένει με μπόλικη 
φαντασία, υλικά, χρώματα και την επιθυμία να βρουν οι μουτζούρες 
χώρο για να εκφραστούν. 
Παιδική Γωνιά (περίπτερο 14) · Αίθουσα 1

Κυριακή 6 Μαΐου 
Η Ακαδημία της Οδού Μπέικερ: Ο Σέρλοκ Χολμς και 
το εξαφανισμένο διαμάντι του Σαμ Χερν 
Εκπαιδευτικό παιχνίδι μυστηρίου με την Ομάδα Gamecraft 
Κάθε βράδυ σε ένα από τα διασημότερα μουσεία του κόσμου 
εξαφανίζεται ένα άγαλμα από την αρχαιοελληνική συλλογή του. 
Πλέον, έχει μείνει μόνο ένα! Θα καταφέρει ο Σέρλοκ και οι φίλοι του 
να λύσουν το απίστευτο μυστήριο την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή; 
Πάρτε μέρος σ’ ένα παιχνίδι μυστηρίου ως βοηθοί της διάσημης και 
πιο απίστευτης παρέας νεαρών ερευνητών!
Παιδική Γωνιά (περίπτερο 14) · Αίθουσα 1
Για παιδιά από 7 ετών

Το παιχνίδι των δοντιών της Ρίας Φελεκίδου 
Η ζωή μας μερικές φορές θυμίζει παιχνίδι. Άλλες φορές όμως 
καθόλου… 
Η Ρία Φελεκίδου θα σας γνωρίσει με τον Αμπντούλ και την 
οικογένειά του! Εσείς με τη βοήθεια μιας ζυγαριάς, ζωγραφίζοντας 
και γράφοντας, θα πρέπει να τους βοηθήσετε να πάρουν μερικές 
σημαντικές αποφάσεις. Και όταν όλα πάρουν τον δρόμο τους θα 
τραγουδήσετε όλοι μαζί το τραγούδι «Το παιχνίδι των δοντιών»!  
Παιδική Γωνιά (περίπτερο 14) · Αίθουσα 1

12:15-13:15

Για μικρούς 
και μεγάλους 

Για παιδιά
 από 7 ετών

Για παιδιά
 από 7 ετών

Για παιδιά
 από 6 ετών



Θα μας βρείτε: 
στο περίπτερο 14, Παιδική Γωνιά, stand 33 

(με τα παιδικά μας βιβλία)
στο περίπτερο 15, stand 31

 (λογοτεχνία και άλλα)

Ώρες λειτουργίας της Έκθεσης
• Πέμπτη, 3/5/2018: 15:00-21:00

• Παρασκευή και Σάββατο, 4 και 5/5/2018: 10:00-22:00
• Κυριακή, 6/5/2018: 10:00-21:00

Το πρωί της Πέμπτης η έκθεση θα είναι ανοιχτή 
αποκλειστικά για τα σχολεία.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ιπποκράτους 118, 114 72 Αθήνα
τηλ.: 211 3003500, fax: 211 3003562

www.metaixmio.gr 
e-mail: metaixmio@metaixmio.gr

οι EΚΔΟΣΕΙΣ 
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Παρακολουθήστε 
εκδηλώσεις 
για μικρούς 

και μεγάλους.

Γνωρίστε από κοντά 
τους συγγραφείς μας.

 Μάθετε για 
τις δραστηριότητες 

και τους 
διαγωνισμούς μας.

Ξεφυλλίστε 
τις νέες μας εκδόσεις
και βρείτε εκπλήξεις 
στα περίπτερά μας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για την Έκθεση επισκεφθείτε το www.thessalonikibookfair.gr. 
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