
ΕΠΙΗΜΟΙ ΠΡΟΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ 

 

Alan Grant (Writer) 

Ο Alan Grant είναι κοτςζηοσ ςυγγραφζασ κόμικσ και θ πιο γνωςτι τθ δουλειά του είναι ςτο The Megazine τθσ 

2000AD. Για πολλά χρόνια ζφτιαξαν μαηί με τον John Wagner γνωςτζσ ιςτορίεσ του Judge Dredd. Πολλζσ από 

αυτζσ τισ περιπζτειεσ ιταν με τα ψευδϊνυμα T.B.Grover και Ian Holland. Ο Alan είναι, επίςθσ, γνωςτόσ για τισ 

δουλειζσ του ςτο Batman (Detective Comics και Shadow of the Bat), όπου δθμιοφργθςε χαρακτιρεσ όπωσ οι 

Anarky, Mr. Zsasz και The Ventriloquist. Ενϊ δοφλευε ςτθ DC, πζραςε και από το ςυγγραφικό τιμόνι των 

τίτλων Lobo και Demon. Περιςςότερα από 2.800 τεφχθ κόμικσ φιλοξενοφν ιςτορίεσ του. 

 

Carlos Pacheco (Artist) 

Ο Carlos Pacheco ξεκίνθςε τθν καριζρα του δουλεφοντασ για το ευρωπαϊκό τμιμα του Planeta De Agostini 

Comics. Κατόπιν, δθμιοφργθςε τουσ Ιςπανοφσ υπεριρωεσ Iberia Inc. και Tríada Vértice μαηί με το ςυγγραφζα 

Rafael Marin. 

τθν αμερικάνικθ αγορά βγικε για πρϊτθ φορά με τον τίτλο Dark Guard, ςχεδιάηοντασ μαηί με τον Oscar 

Jimenez και το ςεναριογράφο Dan Abnett. τθ ςυνζχεια ςχεδιάηει τθ μίνι ςειρά του Bishop για λογαριαςμό τθσ 

Marvel, αλλά και τρία τεφχθ του Flash για λογαριαςμό τθσ DC Comics. Όλα τα παραπάνω τον κακιζρωςαν ωσ 

ζναν από τουσ πιο αγαπθμζνουσ καλλιτζχνεσ των αναγνωςτϊν, κι ζτςι πλζον αναλαμβάνει διάφορα πρότηεκτσ 

για μεγάλεσ εταιρίεσ όπωσ Marvel, DC, και Wildstorm. 

 

Claudio Castellini (Artist) 

O Claudio Castellini είναι Ιταλόσ ςχεδιαςτισ κόμικσ, του οποίου το ζργο ζχει επθρεαςτεί από καλλιτζχνεσ 

όπωσ ο Neal Adams και ο John Buscema. H πρϊτθ επίςθμθ δουλειά του εκδόκθκε το Μάρτιο του 1989 και 

ιταν ζνα τεφχοσ του ιταλικοφ Dylan Dog. Σο 1991 ξεκίνθςε να ςχεδιάηει τα εξϊφυλλα τθσ ςειρά επιςτθμονικισ 

φανταςίασ του Nathan Never ζωσ το τεφχοσ #59. Η πρϊτθ του ςυνεργαςία με τθ Marvel Comics ιταν ςτο Silver 

Surfer: Dangerous Artifacts, ζνα graphic novel που ζγγραψε ο Ron Marz. Παράλλθλα, ζφτιαξε εξϊφυλλα για 

ςειρζσ όπωσ τα Cosmic Powers Unlimited και Elektra Magazine, ενϊ ςχεδίαηε και τθ ςειρά Fantastic Four 

Unlimited από το 1993 ζωσ το 1995. Η πιο γνωςτι του δουλειά, όμωσ, είναι θ ςυνεργαςία των εταιρειϊν DC 

και Marvel με τθ μίνι ςειρά DC VS MARVEL. 

 

Guillermo Ortego (Artist) 

O Guillermo Ortego γεννικθκε και μεγάλωςε ςτθ Μαδρίτθ, ενϊ ςιμερα ηει ςτο Λονδίνο. Όταν τελείωςε τισ 

ςπουδζσ του ωσ ιςτορικόσ, ξεκίνθςε να εργάηεται ωσ επαγγελματίασ μελανωτισ part time. Κατζκτθςε γριγορα 

τθν αμερικανικι ςκθνι και πλζον είναι καταξιωμζνοσ εικονογράφοσ. Ζγινε γνωςτόσ με τθ Marvel Comics, 

δουλεφοντασ ςε τίτλουσ όπωσ το Wolverine Vs. Thor και το X-Factor το οποίο ζγραφε ο Peter David και 

ςχεδίαηε θ Emanuella Lupacchino. Ζχει, επίςθσ, εργαςτεί ςτισ εταιρείεσ: DC, Valiant και Dynamite, κακϊσ και 

ςε τίτλουσ όπωσ οι: Green Arrow, JLA, Justice League Dark, Nightwing, Archer & Armstrong, Bloodshot, the 

H.A.R.D. Corps, κ.ά. 



John Marc DeMatteis (Writer) 

Ο John Marc DeMatteis είναι γνωςτόσ για το κάνατο του Harry Osborn και τθσ May Parker (που ςτθν 
πραγματικότθτα όμωσ ιταν μια θκοποιόσ που είχε προςλάβει ο Norman Osborn), κακϊσ επίςθσ και για τισ 
ιςτορίεσ Kraven's Last Hunt και Justice League International. 

Ο μεγαλφτεροσ όγκοσ δουλειάσ του J.M. είναι ςτα υπζρ-θρωικά κόμικσ, τα οποία διακρίνονται πάντοτε από 
τθν ικανότθτά του αφενόσ να γράφει αςτείεσ ιςτορίεσ και αφετζρου θ πλοκι των ιςτοριϊν του να είναι βακιά 
ψυχολογικι. Οι πιο γνωςτζσ προςωπικζσ του δουλειζσ είναι τα Moonshadow και Brooklyn Dreams.  

Μερικοί από τουσ χαρακτιρεσ που ζχει δθμιουργιςει ο J.M. DeMatteis είναι: Arnie Roth, Carolyn Trainer, 
Centurious, Colonel Rumaan Harjavti, Freakmaster, Gargoyle, G'Nort, Ice, L-Ron, Laord of the Hunt, Manga 
Khan, Maxwell Lord, Nightmare Nurse, Nocturne, Oblivion, Professor Power, Queen Bee, Sin Eater, Steel Wind. 

 

Peter Allen David (Writer) 

O Peter Allen David, γνωςτόσ κι ωσ PAD, είναι Αμερικανόσ ςυγγραφζασ που ζχει γράψει ςχεδόν για τα πάντα: 
κόμικσ, βιβλία, τθλεόραςθ, κινθματογράφο και video games. Η πιο αναγνωριςμζνθ δουλειά του ςτα κόμικσ 
είναι θ βραβευμζνθ ςειρά Incredible Hulk ςτθσ οποίασ το ςυγγραφικό τιμόνι ιταν για 12 χρόνια. Άλλεσ 
αξιοςθμείωτεσ δουλειζσ του ςυμπεριλαμβάνουν τίτλουσ όπωσ: Aquaman, Young Justice, Supergirl, X-Factor 
και Fallen Angel. Σο ζργο του περιλαμβάνει κόμικσ ςτο ςφμπαν του Star Trek, ςυνδθμιοφργθςε τθ ςειρά 
βιβλίων Star Trek: New Frontier, ενϊ ζχει επίςθσ δουλζψει ςε τθλεοπτικζσ ςειρζσ όπωσ οι: Babylon 5, Young 
Justice, Ben 10: Alien Force και το Space Cases του Nickelodeon. Ζχει κερδίςει πολλά βραβεία 
ςυμπεριλαμβανομζνων των: Eisner Award το 1992, Wizard Fan Award το 1993, Haxtur Award το 1996, Julie 
Award το 2007 και GLAAD Media Award το 2011. 

 

Silvia Ziche (Artist) 

H Silvia Ziche είναι πολυβραβευμζνθ καλλιτζχνθσ και ςυγγραφζασ από τθν Ιταλία. Είναι κυρίωσ γνωςτι για τθν 
δουλειά τθσ ςτα ιταλικά κόμικσ τθσ Disney. Σο ςτυλ τθσ είναι απλό και κωμικό, και είναι εφκολο αναγνωρίςιμο 
λόγω των πολλϊν αςτείων εκφράςεων των ςτα πρόςωπα των χαρακτιρων που ςχεδιάηει. Είναι επίςθσ 
δθμοφιλισ επειδι κάνει ςυχνά μακροςκελείσ ιςτορίεσ που δθμοςιεφονται ςτισ περιοδικζσ εκδόςεισ των 
ιταλικϊν ςειρϊν κόμικσ Topolino. Μερικοί τίτλοι των ιςτοριϊν αυτϊν είναι Paperina di Rivondosa, 
Topokolossal, Il Papero del Mistero, Il Grande Splash και Papere alla deriva. Ζχει επίςθσ εργαςτεί ςε άλλα 
περιοδικά όπωσ τα Linus, Comix και Cuore. 

 

Ευγένιος Σριβιζάς (Παραμυθάς) 

Ο Ευγένιος Σριβιζάς είναι εξερευνθτισ, εφευρζτθσ και ηογκλζρ µελάτων αυγϊν. Ζχει ανακαλφψει το Νθςί των 
Πυροτεχνθµάτων, τθ Φρουτοπία, το Πιπεροφ, το Κουτςουλιςτάν, τθν Κουµαςιλάνδθ, τθ Χϊρα των Χαµζνων 
Χαρταετϊν και τθν Πολιτεία µε Όλα τα Χρϊµατα εκτόσ από το Ροη. 
Οι γνωςτότερεσ εφευρζςεισ του Ευγζνιου είναι: ο γαργαλιόσ (ζνα µθχάνθµα που ςε γαργαλάει όταν είςαι 
λυπθµζνοσ), το θλεκτρικό ρουφοςκόπιο (ζνασ ςυνδυαςµόσ τθλεςκόπιου και θλεκτρικισ ςκοφπασ, µε το οποίο 
όχι µόνο βλζπει κανείσ τα αςτζρια, αλλά άµα κζλει τα ρουφάει και τα κάνει γιρλάντεσ), ο φαγϊςιµοσ 
χαρτοπόλεµοσ, θ µπανιζρα µε τισ δϊδεκα τρφπεσ, ο ιπτάµενοσ ανεµόµυλοσ, θ τςουλικρα µε τα ςκαλοπάτια, θ 
µελωδικι οµπρζλα, το παπιγιόν για νάνουσ και ο αναδροµικόσ κακρζφτθσ (που ςε δείχνει όπωσ ιςουνα πριν 
από δζκα χρόνια). 
Ο Ευγζνιοσ ηει ςτο Νθςί των Πυροτεχνθµάτων µε τον παπαγάλο του, τθ φνκια, τον άςπρο του ελζφαντα, τον 
Πουκιπόν, τθ Λιλι, τθν παρδαλι λεοπάρδαλθ, τον Οράτιο Αοράτιο, το αόρατο πράςινο καγκουρό, και άλλουσ 



πολλοφσ γνωςτοφσ και φίλουσ. 
Ο Ευγζνιοσ ζχει µία µοναδικι ςυλλογι από κοµµάτια παλιϊν παραµυκιϊν. Η ςπάνια ςυλλογι του 
περιλαµβάνει: ζνα ποφπουλο από το µαξιλάρι που κοιµόταν θ πεντάµορφθ πριγκιποποφλα, το κορδόνι από το 
δεξί παποφτςι του παπουτςωµζνου γάτου, ζνα τοφβλο από το ςπίτι που είχαν χτίςει τα τρία γουρουνάκια, τα 
γυαλιά τθσ γιαγιάσ τθσ Κοκκινοςκουφίτςασ και το φιτίλι από το λυχνάρι του Αλαντίν. 

 

Miltos Yerolemou (Actor) 

Ο Miltos Yerolemou είναι Βρετανόσ θκοποιόσ, κυπριακισ καταγωγισ, γνωςτόσ για το ρόλο του ωσ Syrio Forel 
ςτθν επιτυχθμζνθ τθλεοπτικι ςειρά Game of Thrones. Ζχει, επίςθσ, ςυμμετάςχει ςε πολλζσ κεατρικζσ και 
τθλεοπτικζσ παραγωγζσ, κακϊσ και ςε κωμικζσ ςειρζσ όπωσ οι: Absolutely Fabulous και Black Books and My 
Family. Σον προςεχι Δεκζμβριο κα τον δοφμε ςτθ νζα ταινία Star Wars: The Force Awakens. το τελευταίο 
αυτό επειςόδιο του κινθματογραφικοφ ζπουσ ο Μίλτοσ ζχει ζνα ρόλο μυςτιριο που δεν ζχει αποκαλυφκεί 
ακόμθ. 

Ο Miltos κα είναι μαηί μασ όλο το αββατοκφριακο είτε ςτο τραπζηι του όπου κα υπογράφει αυτόγραφα είτε 
ςτα τζςςερα αποκλειςτικά τμιματα Water Dancing. Κάκε τμιμα κα διακζτει 30 μόνο ςυμμετζχοντεσ. 

 

Arti Shah (Actress)  

H Arti Shah, είναι θκοποιόσ, μοντζλο εταιρικϊν διαφθμίςεων, και creature & motion capture performer. Είναι 

γνωςτι για τον ρόλο τθσ ωσ το κθλυκό εξωγιινο πλάςμα ςτθν ταινία Attack the Block του (2011), ζνα από τα 

Goblin ςτθν τράπεηα Gringotts που είδαμε ςτο Harry Potter & the Deathly Hallows Μζροσ 2ο (2011) , και ιταν 

ζνασ από τουσ ανκρϊπουσ που ζδωςαν πζρυςι ηωι ςτον Rocket Raccoon ςτο Guardians Of The Galaxy. Επίςθσ 

κα τθν δοφμε ςφντομα ςε μια πολφ αναμενόμενθ ταινία που κα παίξει ςτισ 25 Δεκζμβρίου. 

το Attack the Block θ Arti ζπρεπε να φορζςει ζνα κουςτοφμι το οποίο ιταν το μιςό τθσ βάροσ. Ζτςι 

χρειάςτθκε να κάνει πολλι γυμναςτικι. Σο να τρζχει ςτα τζςςερα με προεκτάςεισ ςτα χζρια είπε πωσ ιταν θ 

καλφτερθ γυμναςτικι που ζχει κάνει ποτζ. 

το Ο Χάρι Πότερ και οι Κλιροι του Θανάτου Μζροσ 2ο, θ Arti ζπαιξε το ρόλο ενόσ από τα goblins ςτθν 

τράπεηα Gringotts. Όλα τα ξωτικά είναι άνδρεσ και θ ομάδα των ειδικϊν εφζ ζκανε καυμάςια δουλειά 

μεταμορφϊνοντασ τθσ ςε αρςενικό ξωτικό. 

το Guardians Of The Galaxy, θ Arti φοροφςε ζνα κολακευτικό μπλε και πράςινο κοςτοφμι ςτα γυρίςματα του 

οποίου είχε μια φωτογραφία του Rocket Racoon ςτο ςτικοσ (αυτό είναι το υποτικζμενο φψοσ του Rocket με 

κλίμακα εκείνθν!). Η Arti ιταν υπεφκυνθ για τθν κινθςιολογία του Rocket και ςυνικωσ ζπρεπε να μεταφζρει 

τα πράγματα του όπωσ τα τρόφιμα ςτθν φυλακι και φυςικά το αγαπθμζνο όπλο του. Βοθκϊντασ να φζρει τον 

Rocket Raccoon ςτθ ηωι ιταν μια καταπλθκτικι εμπειρία για εκείνθ! 

 

Tabitha Lyons (Cosplayer) 

Η Tabitha Lyons βρίςκεται ςτθν βιομθχανία των props από τότε που ιταν 12 ετϊν. Η πρϊτθσ τθσ δουλειά ιταν 
δίπλα ςτον Nic Samiotis και ειδικεφτθκε ςτισ καταςκευζσ από αφρό και λάτεξ. Σο 2007 ξεκίνθςαν μαηί τθ δικι 
τουσ εταιρεία Artyfakes δθμιουργϊντασ κοςτοφμια και όπλα παγκοςμίωσ για LARP, cosplay, κζατρο, 
τθλεόραςθ, κινθματογράφο κ.ά. Σο 2012 θ Tabitha ανακάλυψε τον κόςμο των costume και play (Cosplay), 
όπου δεν άργθςε να γίνει ζνα από τα μεγαλφτερα αςτζρια cosplays του Ηνωμζνου Βαςιλείου. Ζχει λάβει 



μζροσ ςε πολλοφσ διαγωνιςμοφσ ωσ κριτισ ςυμπεριλαμβανομζνου και του Euro Cosplay Gathering. Επίςθσ 
ζχει εμφανιςτεί ωσ κριτισ ςτθν τθλεοπτικι εκπομπι "King of the Nerds" του βρετανικοφ καναλιοφ Sky One. 
Πζρυςι θ Artyfakes ξεκίνθςε να κάνει ηωντανζσ μεταδόςεισ μζςα από το εργαςτιριο τθσ μζςω Twitch για να 
μποροφν οι κεατζσ να παρακολουκιςουν, να μάκουν και να απολαφςουν τον κόςμο τουσ βλζποντασ τουσ πωσ 
εργάηονται από μζρα ςε μζρα. Η Tabitha αγαπά επίςθσ να κάνει streaming παιχνίδια, όταν ζχει ελεφκερο 
χρόνο.  


