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Οκτώβρης στα Public με μοναδικές παρουσιάσεις βιβλίων! 

Κάθε μήνα πάνω από 100 εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους στα Public! 

 

Ο Οκτώβρης κατέφτασε και το Public Συντάγματος σας προσκαλεί σε πολλές και 

ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις βιβλίων για να γεμίσει με λογοτεχνική διάθεση τα 

απογεύματά σας! 

 

Πιο συγκεκριμένα: 

 

 

- Κεντρική παρουσίαση του νέου βιβλίου του  Σπύρου Πετρουλάκη, Η 

εξομολόγηση, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015, στις 20:00. 

 

Λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή η γερόντισσα Μαρκέλλα ζητά να εξομολογηθεί και να 

αποκαλύψει την ιστορία της ξεριζωμένης από τον τόπο της Ελένης, που έζησε μέρες προσφυγιάς, 

πίκρας και δυστυχίας, και επί τη ευκαιρία να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που έχασκαν 

αναπάντητα εδώ κι έναν αιώνα. Η τύχη τούτης της ηρωίδας όμως τελικά δεν κρίνεται από τον ίδιο 

τον συγγραφέα, αλλά αφήνεται στα χέρια του αναγνώστη που καλείται να αποφασίσει αν θα την 

συγχωρέσει ή αν θα την καταδικάσει.  

 

Για το βιβλίο θα μιλήσει η φιλόλογος Αναστασία Δημακοπούλου. Τη συζήτηση θα 

συντονίσει η εκπαιδευτικός Κέλλη Κρητικού. Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό και 

θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του. 

To βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μίνωας 

Είσοδος: Ελεύθερη 

 

 

 

- Παρουσίαση του best seller βιβλίου, “Έρως ανίκατε μάσαν” του Αύγουστου 

Κορτώ, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στις 19.00, στο Public Τσιμισκή. 

 

Τι κάνεις όταν βρίσκεσαι σ’ ένα απομονωμένο ορεινό χωριό για το διήμερο των εκλογών κι ενώ όλοι σε 

μπουκώνουν λυσσαλέα με τα πιο εκλεκτά φαγιά της οικουμένης ο πορσελάνινος θρόνος αρνείται να 

ενδώσει στις ικεσίες σου; Κι αν ένα και μόνο εσώρουχο αρκούσε για να σε μεταμορφώσει στο πιο 

ποθητό πλάσμα του κόσμου; Θα ήταν ευλογία ή κατάρα; Και ποια η θέση όλων εμάς που μετά 

θάνατον δε θέλουμε ούτε να καούμε ούτε να ταφούμε, αλλά να μεταποιηθούμε σε χρηστικά και 

καλαίσθητα διακοσμητικά εσωτερικών χώρων; 

Τέτοια και άλλα αγωνιώδη ερωτήματα απαντιούνται με τρόπο παραληρηματικό στις σελίδες αυτού 

του βιβλίου, που μας θυμίζει ότι το γέλιο είναι συχνά η μόνη σωσίβια λέμβος στις φουρτούνες της 

ζωής. 

 

Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του. 

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. 

Φωτο συγγραφέα + βιβλιου 

Φωτο συγγραφέα + βιβλιου 
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- Ο  Θάνος Κονδύλης παρουσιάζει το νέο του παιδικό βιβλίο, Μυστήριο στην 

Αρχαία Αθήνα, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015, στις 19:30. 

 

Με την πρώτη ματιά φαίνονταν όλα ήσυχα στην Αθήνα του 421 π.Χ., καθώς οι πολίτες είχαν αρχίσει 

να επανέρχονται στην καθημερινότητα τους και  να ελπίζουν σε μια περίοδο ηρεμίας που θα 

διαρκούσε μισό αιώνα όπως προέβλεπε η Νικιείος ειρήνη που είχαν υπογράψει με τους Σπαρτιάτες 

την άνοιξη εκείνης της χρονιάς. Η πραγματικότητα όμως αποδείχθηκε διαφορετική. Όσοι 

επιβουλεύονταν την Αθήνα και τη Δημοκρατία της έκλεψαν από την βιβλιοθήκη της πόλης τα ομηρικά 

έπη. Κι ο έφηβος αριστοκράτης Διογένης που εργαζόταν ως βοηθός στον χώρο, ανέλαβε με τους 

φίλους του να λύσει το μυστήριο.  

 

Σας περιμένουμε, μικρούς και μεγάλους, για ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο! Για το βιβλίο 

θα μιλήσουν η δημοσιογράφος Μάγδα Παπαγιάννη, ο διαχειριστής της elniplex Απόστολος 

Πάππος και η εκπαιδευτικός και μέλος της συντακτικής ομάδας της elniplex Δώρα Πουρή. 

To βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μίνωας 

 

Είσοδος: Ελεύθερη 

 

 

- Κεντρική παρουσίαση του νέου βιβλίου της Μαρίνας Ψιλούτσικου, Πως θα κάνω 

το παιδί μου να αγαπήσει το σχολείο; τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015, στις 

19:00. 

 

Μαθητές που ζουν με το άγχος των καλών βαθμών. Γονείς που συνδέουν την πρόοδο των παιδιών 

τους με την δική τους επιτυχία. Αποτέλεσμα; Μια ζωή-κόλαση για μικρούς και μεγάλους. Και το 

κυριότερο; Παιδιά που δεν αγαπούν το σχολείο. Τους τρόπους για να ανατραπεί αυτή η νοσηρή 

κατάσταση αναδεικνύει με τον χειμαρρώδη λόγο και τα βιωματικά παραδείγματα που χρησιμοποιεί η 

διδάσκουσα  στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με διδακτορικό στη Στρατηγική των 

Επιχειρήσεων, Μαρίνα Ψιλούτσικου στο βιβλίο της «Πως θα κάνω το παιδί μου να αγαπήσει το 

σχολείο». Επιστρατεύει δε, τις αρχές της Στρατηγικής και της Λήψης Αποφάσεων για να δείξει στους 

γονείς πως οι σωστοί χειρισμοί θα οδηγήσουν χωρίς πίεση στους καλούς βαθμούς και την πρόοδο. 

 

Για το βιβλίο θα μιλήσει η αρχισυντάκτης του περιοδικού ΤΑΛΚ, Πελιώ Παπαδιά και η 

δημοσιογράφος Ζωή Κρονάκη.  

To βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Διόπτρα 

Είσοδος: Ελεύθερη 

 

 

 

- Κεντρική παρουσίαση του νέου βιβλίου του  Μένιου Σακελλαρόπουλου, Το 

Σημάδι, την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015, στις 21:00. 

 

Φωτο συγγραφεα και βιβλιου 

Φωτο βιβλιου 

Φωτο συγγραφεα και βιβλιου 
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Ένα λεπτό ήταν αρκετό για να χαθεί μια ζωή, εκείνη της Ελβίρας, και να καταστραφούν οι ζωές 

δεκάδων ακόμη ανθρώπων με πρώτη τη δική του. Διότι ο Στέφανος Δημητρίου είχε όλα τα προσόντα 

για να διαπρέψει ως γιατρός αν δεν παρασυρόταν από το πάθος και τις ψευδαισθήσεις του και δεν 

δολοφονούσε την αγαπημένη του. Δεν θα περνούσε πλέον τη ζωή του στους θαλάμους των 

νοσοκομείων και ταξιδεύοντας για να παρακολουθήσει συνέδρια. Οι μετακινήσεις του θα 

περιλάμβαναν τον γύρο των ελληνικών φυλακών και συγκάτοικοί του θα ήταν οι Ερινύες. Η ανατροπή 

θα έρθει όταν η μοίρα θα αποφασίσει να σκηνοθετήσει ένα ακόμη κεφάλαιο στη ζωή του με το σημάδι 

της. Και τότε ποιος μπορεί να προβλέψει τις εξελίξεις; 

 

Την απάντηση κρύβει στις σελίδες του καινούριου του βιβλίου του δημοφιλή αθλητικού 

συντάκτη και πολυγραφότατου συγγραφέα, Μένιου Σακελλαρόπουλου.  

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Σωτήρης Δανέζης, δημοσιογράφος & η Λένα Μαντά, 

συγγραφέας. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει ο ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης. 

 

To βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ψυχογιός 

Είσοδος: Ελεύθερη στο Public Cafe Συντάγματος 

 

 

 

- Κεντρική παρουσίαση του βιβλίου των  Αλέκου Παπαδάτου, Αβραάμ Κάουα και 

Annie Di Donna, Δημοκρατία, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015, στις 21:00 στο 

Public Συντάγματος.  

 

Τύραννοι και τυραννοκτόνοι, χρησμοί που με πολιτικές αποχρώσεις και αλλαγές στον τρόπο 

διακυβέρνησης με πρωταγωνιστή τον Κλεισθένη που θα οδηγήσουν στην πολυσυζητημένη και 

πολύπαθη στο πέρασμα των αιώνων Δημοκρατία.  

 

Αυτά είναι τα νήματα με τα οποία οι συνδημιουργοί του διεθνούς εκδοτικού φαινομένου 

Logicomix, o Αλέκος Παπαδάτος και η Annie Di Donna, συνεργαζόμενοι με τον συγγραφέα 

Αβραάμ Κάουα, υφαίνουν το υλικό του νέου τους βιβλίου που ήδη έχει κυκλοφορήσει στις 

Ηνωμένες Πολιτείες κι έχει κερδίσει ενθουσιώδεις κριτικές.  

 

Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Οι δημιουργοί του βιβλίου, Αβραάμ Κάουα, Αλέκος Παπαδάτος 

και Annie Di Donna, ο Δημήτρης Δημητράκος, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Μαριλένα Κασιμάτη, Ιστορικός Τέχνης, Επιμελήτρια Εθνικής 

Πινακοθήκης. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Νίκος Βατόπουλος. 

 

To βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ίκαρος 

Είσοδος: Ελεύθερη στο Public Cafe 

 

 

- Παρουσίαση του βιβλίου “Μη με λησμόνει*” του Κώστα Κρομμύδα την Παρασκευή 

23 Σεπτεμβρίου, στις 19.00 στο Public Τσιμισκή.   

 

Φωτο βιβλιου 

Φωτο συγγραφεα και βιβλιου 
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Στο Παρίσι, μια γυναίκα με μυστηριώδες παρελθόν γράφει την τελευταία λέξη σε ένα γράμμα με 

άγνωστο παραλήπτη… Στην άκρη των ματιών της έχει περισσέψει ένα δάκρυ για τον μοναδικό 

άνθρωπο που βρέθηκε να την αγαπήσει. Έναν άνθρωπο που τον «σκότωσαν» γιατί ο έρωτάς τους 

θεωρήθηκε έγκλημα.Την ίδια ώρα, η Πέρσα στροβιλίζεται στη σκηνή με κλειστά τα μάτια. Το 

θυελλώδες χειροκρότημα του κόσμου την τραβάει από την έκσταση και την κάνει να τα ανοίξει. Ένας 

άγνωστος άντρας στην πρώτη σειρά την κοιτάζει μαγεμένος. Το βλέμμα του κλειδώνει στο δικό της. Ο 

νεαρός φωτογράφος Κωνσταντίνος αισθάνεται ότι αντικρίζει μια αρχαία θεά. Και η Πέρσα νιώθει ότι 

μόλις συνάντησε το πεπρωμένο που έψαχνε χρόνια. 

Μια συγκλονιστική αληθινή ιστορία αρχίζει να ξετυλίγεται περνώντας από τα Γιάννενα, το Γαλαξίδι 

και την Πάτμο. Ένα μικρό μπλε λουλούδι σε ένα γράμμα κρύβει το μεγάλο μυστικό. Πόσο μπορεί κανείς 

το παρελθόν να λησμονήσει… 

  

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας Ράδιο 

Θεσσαλονίκη Ζωή Γκολέμα,  η δημιουργός του eimaimama.gr Ολίβια Γαβρίλη, και ο 

δημοσιογράφος Νίκος Πιτάνιος. 

 

Την εκδήλωση θα συμπληρώσουν με τη μουσική τους το συγκρότημα Κύμα. 

 

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. 

Είσοδος: Ελεύθερη 

 

 

- Κεντρική παρουσίαση του νέου βιβλίου της Αγγελική Κακανιάρη, Εκεί που 

πέταξαν τα πουλιά, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015, στις 19:30 στο Public 

Συντάγματος.  

 

Οι ανατροπές της ζωής θα αναγκάσουν την Ιόλη να βρει καταφύγιο στον τόπο που γεννήθηκε η 

γιαγιά Εριφύλη. Και θα γίνουν αφορμή για να γυρίσει τον χρόνο πίσω και να προσπαθήσει να 

καταλάβει τι σημαίνουν τα ανεξήγητα που συμβαίνουν γύρω της: ποιος είναι ο ηλικιωμένος άνδρας με 

το αναπηρικό καροτσάκι που αφήνει κάθε Κυριακή πάνω στο παλιό μνήμα ένα τριαντάφυλλο; Ποιοι 

ήταν οι πρωταγωνιστές της συγκλονιστικής ιστορίας αγάπης που ξεδιπλώθηκε με φόντο τη Μάχη της 

Κρήτης; Και για ποιο λόγο ο έρωτας της για τον βυθισμένο στα μαύρα από μια βεντέτα Μύρωνα είναι 

καταδικασμένος;  

 

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η συγγραφέας Αγγελική Κακανιάρη, η Ελένη 

Κεκροπούλου, εκδότρια-συγγραφέας, και η Ελευθερία Μεταξά, συγγραφέας. Αποσπάσματα 

θα διαβάσει η συγγραφέας Ρούλα Κοντέα. 

 

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ενάλιος/Ωκεανός 

Είσοδος: Ελεύθερη 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο και το πρόγραμμα 

των πάνω από 100 εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στα καταστήματα 

Public, επισκεφτείτε το blog.public.gr! 

 

 

Φωτο βιβλιου 
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