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Θέμα: Ο δημιουργός κόμικς Τάσος Ζαφειριάδης 

Το «Γρα-Γρου», ένα παλιό εστιατόριο στην Καστανιά Ημαθίας, σημείο 

αναφοράς για τη Βόρεια Ελλάδα επί μια ολόκληρη εποχή, ενέπνευσε τη συγγραφή 

του ομώνυμου κόμικ από τους σεναριογράφους Γιάννη Παλαβό και Τάσο Ζαφειριάδη 

και τον σχεδιαστή Θανάση Πέτρου, με μουσική Μιχάλη Σιγανίδη (εκδ. Ίκαρος). 

Ο δημιουργός κόμικς Τάσος Ζαφειριάδης, με έμφαση στη διαδικασία πίσω 

από τη δημιουργία και τη συνεργασία μεταξύ των συντελεστών, θα περιγράψει 

συνοπτικά το μονοπάτι της συγγραφής, την πορεία από τη σύλληψη και ανάπτυξη της 

ιστορίας μέχρι και την αποτύπωσή της στο χαρτί. Θα συζητηθεί το πώς διαπλέκονται 

με τους συμβολισμούς της ιστορίας η τοπική ιστορία, η έρευνα και οι προσωπικές 

αναμνήσεις. Θα αναλυθούν οι προκλήσεις της εικονογράφησης ενός υπαρκτού 

μέρους ως σκηνικό μιας ιστορίας του φανταστικού. 

Στη συνέχεια θα γίνει μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας του, αναλύοντας τις 

προκλήσεις που αντιμετώπισε στη συνεργασία του με άλλους σεναριογράφους και 

σχεδιαστές. Παράλληλα, θα μοιραστεί τους προβληματισμούς του για την 

διαφορετική προσέγγιση που απαιτούν διαφορετικά format: εβδομαδιαία strips, 

μικρές ιστορίες, σειρές comics και μεγάλα άλμπουμ, με παραδείγματα από την 

δεκαετή εκδοτική του εμπειρία. 

 

Σύντομο βιογραφικό 

Ο Τάσος Ζαφειριάδης (TAZ) γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι 

ορθοδοντικός, διδάκτωρ Οδοντιατρικής Α.Π.Θ., αλλά και δημιουργός κόμικς 

(κείμενα/σχέδια). Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις, στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό, κι έχει δημοσιεύσει κόμικ-στριπ σε έντυπα, εφημερίδες και 

ιστοσελίδες από το 2002 και μετά. Είναι ιδρυτικό μέλος του The Very Closed Circle. 

Έχουν εκδοθεί, είτε ως αυτόνομος δημιουργός είτε σε συνεργασία με άλλους 

δημιουργούς, οι παρακάτω δουλειές του: Το πτώμα, Intra Muros, Χαρακώματα, 

Ψηφιδωτό, Αράχωβα, ΣΛΑΠ, Οι απίθανες περιπέτειες του Σπιφ & του Σπαφ, Ο Κυρ-

Κονγκ και άλλες ιστορίες, Χακί χαϊκού, Δεν είναι αυτό που νομίζεις, Το Σκορποχώρι 

κ.ά. 

 

 


