
ATHENSCON IS COMING 
 
Στισ 14 και 15 Νοζμβριου ςασ προςκαλοφμε ςτο AthensCon, το πραγματικά μεγαλφτερο και πιο geeky 
convention τθσ Ελλάδασ, το... One Con To Rule Them All! Το κλειςτό ςτάδιο Π. Φαλήρου (Τάε Κβο Ντο) κα 
μετατραπεί ςε μια μαγικι πφλθ που κα ταξιδζψει όλουσ τουσ επιςκζπτεσ ςε πλανιτεσ περιπζτειασ, δράςθσ, 
μυςτθρίου και όλων αυτϊν των ςυναρπαςτικϊν κεματολογιϊν που μασ μάγεψαν όταν ιμαςταν παιδιά και 
μασ ταξιδεφουν ακόμα. 
 
Τι είναι το AthensCon 
To AthensCon είναι το πρϊτο ςυνζδριο ςτθ χϊρα που ζχει άμεςεσ επιρροζσ από τα Comic-Con και τισ εκκζςεισ 
του εξωτερικοφ που προωκοφν τα μοντζρνα χόμπι και τισ κακθμερινζσ αςχολίεσ του κόςμου. Θα είναι μια 
γιορτι που αγκαλιάηει όλα τα είδθ τθσ ποπ κουλτοφρασ και τα χόμπι που απορρζουν από αυτιν. Η ποπ 
κουλτοφρα πθγάηει από τθν κοινωνία και τισ τζχνεσ, αγγίηοντασ με μοναδικό τρόπο τουσ ανκρϊπουσ. Κάκενασ 
από εμάσ επιλζγει να γεμίηει τθ ηωι του με πράγματα που του αρζςει. Τα κόμικσ, ο κινθματογράφοσ, τα video 
games, τα επιτραπζηια παιχνίδια, όλα χαρίηουν ςυναιςκιματα που κάνουν τθν κακθμερινότθτα πιο 
απολαυςτικι. Το φεςτιβάλ κα είναι γεμάτο ηωι, χρϊματα και ςυναιςκιματα όλων των ειδϊν που κα 
γεννιοφνται μζςα από κάκε βιμα που κα κάνουν οι επιςκζπτεσ ςτο χϊρο τθσ διιμερθσ εκδιλωςθσ. 
 
Σε ποιουσ απευθφνεται 
Οι εναςχολιςεισ και τα χόμπι που πθγάηουν από τθν ποπ κουλτοφρα δεν ζχουν όριο θλικίασ. Γι' αυτό, 
άλλωςτε, όποια δεκαετία και να μεγάλωςε κάποιοσ '70s, '80s, '90s ι και τθ νζα χιλιετία, όλο και κάποια ταινία, 
κόμικ ι video game του ζχει κάνει μεγάλθ εντφπωςθ ϊςτε να αντιπροςωπεφει κάτι ςθμαντικό γι' αυτόν. Το 
AthensCon κα ξυπνιςει το παιδί μζςα ςε όλουσ, είτε ζρκει κάποιοσ μόνοσ του είτε με τθν παρζα του ι και με 
τθν οικογζνειά του, για όλουσ υπάρχει κάτι που κα προςελκφςει και κα αφυπνίςει το ενδιαφζρον τουσ. 
 
Τι θα ςυναντήςει ο επιςκζπτησ ςτο AthensCon 
Στο φεςτιβάλ οι επιςκζπτεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να γνωρίςουν από κοντά Έλλθνεσ και ξζνουσ καλλιτζχνεσ 
μεγάλου βελθνεκοφσ. Συγγραφείσ και ςκιτςογράφουσ από το χϊρο των κόμικσ, θκοποιοφσ από αγαπθμζνεσ 
τθλεοπτικζσ ςειρζσ, αλλά και celebrities που κα λάβουν μζροσ ςε ομιλίεσ, κα δίνουν αυτόγραφα και κα 
βγαίνουν φωτογραφίεσ με τουσ επιςκζπτεσ. Παράλλθλα, οι επιςκζπτεσ μποροφν να ςυμμετζχουν ςε ςεμινάρια 
και εργαςτιρια, να αποκτιςουν νζα χόμπι δοκιμάηοντασ και γνωρίηοντασ κάποια από τα πολυάρικμα 
επιτραπζηια παιχνίδια, αλλά και ςυμμετζχοντασ ςτισ πολυποίκιλεσ δραςτθριότθτεσ που κα υπάρχουν. Φυςικά, 
οι επιςκζπτεσ κα μποροφν να αποκτιςουν κάποιο καινοφριο κθςαυρό για τθ ςυλλογι τουσ από τουσ εκκζτεσ 
που κα παρευρίςκονται ςτο χϊρο, αλλά και να φωτογραφθκοφν από κοντά με μοναδικά κομμάτια από τθν 
ιςτορία του κινθματογράφου που κα εκτίκενται. 
 
Διεθνείσ Προςκεκλημζνοι του AthensCon 
Alan Grant (writer DC, 2000AD, Marvel) 
J.M. DeMatteis (writer Marvel, DC) 
Peter David (writer Marvel, DC) 
Claudio Castellini (artist Marvel, DC)  
Carlos Pacheco (artist Marvel, DC) 
Guillermo Ortego (inker Marvel, DC) 
Silvia Ziche (artist Disney) 
Ευγζνιοσ Τριβιηάσ (Παραμυκάσ) 
Miltos Yerolemou (actor Games Of Thrones, Star Wars) 
Arti Shah (actress, motion capture performer, Guardians of the Galaxy) 
Tabitha Lyons (cosplayer)  
 
Ώρεσ λειτουργίασ AthensCon 
Σάββατο 14 και Κυριακι 15 Νοζμβριου από τισ 9:30 ζωσ 22:00μμ. 
Είςοδοσ από 7€ 
Προπϊλθςθ:www.viva.gr/tickets/conference/tae-kwon-do/athenscon/ 
Πληροφορίεσ: www.athenscon.gr 

http://www.viva.gr/tickets/conference/tae-kwon-do/athenscon/
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