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Αναδρομή 2014
Το 2014 η Νεφέλη συμπλήρωσε 35 χρόνια λειτουργίας. Μια πλούσια χρονιά, με πολλές επι-
βραβεύσεις, σκληρή δουλειά, αλλά και με χαρά για τους συγγραφείς, τα βιβλία μας και τους 
ανθρώπους της Νεφέλης. Ευχόμαστε το 2015 να είναι μια χρονιά ακόμα πιο δημιουργική και 
πιο χαρούμενη.

διακρίσεις#
Συγγραφείς της Νεφέλης τιμήθηκαν με δύο Κρατικά Βραβεία στην Ελλάδα καθώς και δύο 
θέσεις στη βραχεία λίστα των ίδιων βραβείων, ένα Κρατικό Βραβείο στην Κύπρο και ένα βρα-
βείο της Ακαδημίας Αθηνών. Επίσης, βιβλία μας απέσπασαν έναν έπαινο της Ένωσης Κριτικών 
Θεάτρου και έναν έπαινο των ΕΒΓΕ για σχεδιασμό βιβλίου.

ΚΡΑΤΙΚ Α ΒΡΑΒΕΙΑ

• Γιάννης Παλαβός, Αστείο, Κρατικό Βραβείο Διηγήματος 
http://www.nnet.gr/downloads/dt14-kratiko-palavos-asteio.pdf

• Ροδούλα Παππά, Το παιδί που στο κεφάλι του φύτρωσε 
ένα δέντρο, Κρατικό Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού 
Βιβλίου http://www.nnet.gr/downloads/dt14-kratiko-pappa-
paidiDentro.pdf

• Ελένη Κεφάλα, Χρονορραφία, Κρατικό Βραβείο Ποίησης 
(Κύπρος) http://www.nefeli-books.net/files/download-files/dt-pdf/
dt13-kefala-xronorrafia.pdf

• Σοφία Ντενίση, Ανιχνεύοντας την «αόρατη» γραφή, 
Βραβείο Δοκιμίου της Ακαδημίας Αθηνών, Ίδρυμα 
Πέτρου Χάρη http://www.nefeli-books.net/files/download-files/dt-
pdf/dt14-ntenisi-Vraveio-aoratiGrafi.pdf

SHORTLIST ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

• Σταύρος Ζαφειρίου, Προς τα πού, βραχεία λίστα, Κρατικά 
Βραβεία
http://www.nnet.gr/downloads/dt-zafeiriou-pros.pdf
• Γιάννης Τσίρμπας, Η Βικτώρια δεν υπάρχει, βραχεία λίστα, 
Κρατικά Βραβεία http://www.nnet.gr/downloads/dt13-tsirbas-
victoria.pdf

ΕΠΑΙΝΟΙ

• Σταυρούλα Γ. Τσούπρου, Άμλετ του William Shakespeare 
σε μτφρ. Κοσμά Πολίτη, Έπαινος Θεατρολογικού 
Συγγράμματος της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών και 
Μουσικών Κριτικών http://www.nefeli-books.net/files/download-
files/dt-pdf/dt14-shake-hamlet-politis.pdf

• Περικλής Δουβίτσας, 12 μονόφυλλα του Κ.Π. Καβάφη, 
Έπαινος σχεδιασμού των Ελληνικών Βραβείων 
Γραφιστικής και Εικονογράφησης (ΕΒΓΕ) http://www.nnet.gr/
downloads/dt13-kavafis.pdf
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γιάννης σκαρίμπας#
Η Νεφέλη τίμησε τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Γιάννη Σκαρίμπα: αναρτήθηκε ένα μεγάλο 
αφιέρωμα στο ηλεκτρονικό περιοδικό ΧΡΟΝΟΣ, διοργανώθηκαν ένα τριήμερο στην Αθήνα με 
θεατρικές παραστάσεις και εικαστική έκθεση, μία ημερίδα στην Πάτρα, καθώς και μία επιστημονι-
κή συνάντηση στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν αναγνώσεις και κυκλοφόρησε 
μια νέα έκδοση με τα έργα του Σκαρίμπα για θέατρο σκιών.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Στο ηλεκτρονικό περιοδικό ΧΡΟΝΟΣ (www.chronosmag.eu) 
1. Κατερίνα Κωστίου: Ο «μαιτρ του φάλτσου» και η clownerie του Μεσοπολέμου
2. Συμεών Γρ. Σταμπουλού: Ο «ήχος του κώδωνος» και ο «αόρατος θίασος» του Γιάννη Σκαρίμπα
3. Ελένη Κόλλια: Οι νεολογισμοί ως στοιχείο ύφους στο μυθιστόρημα Μαριάμπας του Γιάννη Σκαρίμπα
4. Λευτέρης Ξανθόπουλος: Όξ’ απ’ τα όρια του κόσμου
5. Katerina Kostiou: The Rhetoric of Subversion as an Element of Style
6. Μαρίνα Χριστοδούλου: Λογοτέχνης, ανθρώπινα ενδοκειμενικά ομοιώματα, αναγνώστης: ταύτιση τριών 
ετεροτήτων στη σκαριμπική ποίηση;
7. Κατερίνα Κωστίου: Ο υπονομευτικός λόγος του Γιάννη Σκαρίμπα επί σκηνής
8. Κατερίνα Κωστίου: Το θείο τραγί ως πολύσημος και ανοιχτός λογοτεχνικός κώδικας
9. Συμεών Γρ. Σταμπουλού: Ο Γιάννης Σκαρίμπας στην εφημερίδα «Δημοκρατικός Τύπος» (1950-1951)

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ»,  
7-9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
1. Θεατρική παράσταση ΤΟ ΘΕΙΟ ΤΡΑΓΙ
Σκηνοθεσία-Δραματουργική επεξεργασία και ερμηνεία:  
Τάσος Δαρδαγάνης, Μάρια Φλωράτου
2. Προβολή ντοκιμαντέρ ΤΟ ΣΟΛΟ ΤΟΥ  
ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ του Δημήτρη Γκουζιώτη
3. Έκθεση ΤΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΟΥΤΡΑ του Γιάννη Σκαρίμπα
– ΒΙΝΤΕΟ https://vimeo.com/channels/skaribas2014
– TWITTER https://twitter.com/skaribas2014

ΗΜΕΡΙΔ Α
Γιάννης Σκαρίμπας, ένας ιθαγενής του μοντερνισμού
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φιλολογίας, Ειδίκευση Βυζαντινών  
και Νεοελληνικών Σπουδών
http://synedra.gr/Synedria/14-skarimpas/index.asp

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Γιάννης Σκαρίμπας: 30 χρόνια απ’ τη φυγή του  
«όξ’ απ’ τα όρια του κόσμου»
http://www.nefeli-books.net/files/download-files/skaribas/dt14-skaribas-Thess-28nov14.pdf

Τα γυρίζω ανάποδα για να σταθούνε όρθια 
ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΚΆΡΙΜΠΆΣ

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
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ΕΘΝΙΚΗΣ ΆΜΥΝΗΣ 27, ΘΕΣΣΆΛΟΝΙΚΗ

στις 20:00

Γιάννης Σκαρίμπας: 30 χρόνια 
μετά τη φυγή του  
«όξ’ απ’ τα όρια του κόσμου»
Λάμπρος Βαρελάς  Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής  

Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Γιάννης Σκαρίμπας: από το μυθιστόρημα στο δράμα

Ιωάννα Ναούμ  Λέκτορας Γενικής και Συγκριτικής  
Γραμματολογίας Α.Π.Θ.

Γιάννης Σκαρίμπας - Νάνος Βαλαωρίτης: Γυναίκες κούκλες 
/ Μούσες αυτόματες. Μια συνάντηση «λοξών» και 
ανατρεπτικών όψεων του μοντέρνου   

Ελένη Κόλλια  Υποψήφια Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας 
στο Πανεπιστήμιο Πατρών

«Εαυτούληδες: μια τρελλή μπάντα εαυτών μου!»: 
μεταμορφώσεις ονομάτων στο έργο του Γιάννη Σκαρίμπα

 

Θα ακολουθήσει απαγγελία αποσπασμάτων  
από το πεζογραφικό έργο του Γιάννη Σκαρίμπα από τον 

Θανάση Φωτιάδη, φιλόλογο-επιμελητή κειμένων-εκπαιδευτικό, 
και την Αμαλία Κοντογιάννη, φιλόλογο-θεατρολόγο.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί με μελοποιημένη ποίηση  
του Γιάννη Σκαρίμπα από τον δίσκο  

του Διονύση Τσακνή «Εαυτούληδες».  

Την εκδήλωση συντονίζει η Ελένη Κόλλια.
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διεθνή#
Δύο μεταφράσεις βιβλίων μας στα γαλλικά και μία στα γερμανικά, κορεατική έκδοση του νέου 
βιβλίου της Ρ. Παππά, παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης με δύο εκδη-
λώσεις στο επίσημο πρόγραμμα της έκθεσης.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

• Έκδοση δύο βιβλίων μας στα γαλλικά, από τις εκδόσεις 
L’Harmattan:

– Σταύρος Ζαφειρίου, Vers où (Προς τα πού), μτφρ. Janine 
Kaminski
– Πέτρος Μαρτινίδης, Reflets du destin (Μοιραίοι 
αντικατοπτρισμοί), μτφρ. Henri Tonnet

• Έκδοση συλλογής πέντε διηγημάτων του Βασίλη Αμανατίδη 
στα γερμανικά: (Ihr) Weinen, μτφρ. Birgit Hildebrand
• Τον Δεκέμβρη, συμφωνία κορεατικής έκδοσης για το νέο 
βιβλίο της Ροδούλας Παππά Μια φορά κι έναν καιρό ένα κλουβί 
(έκδοση: αρχές 2015)

ΕΚΘΕΣΗ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ
Οι εκδόσεις Νεφέλη συμμετείχαν φέτος στη διεθνή έκθεση 
βιβλίου της Φραγκφούρτης, με χώρο στο ελληνικό εθνικό 
περίπτερο και δύο εκδηλώσεις σε συνεργασία με το παράρτημα 
Βερολίνου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.

Οι δύο συγγραφείς που κέρδισαν φέτος το κρατικό βραβείο 
(Ροδούλα Παππά, Γιάννης Παλαβός) υποστηρίχθηκαν με 
φυλλάδια (The tale of the cage in search of a bird, Joke) και 
εκπροσωπούνται από λογοτεχνικούς πράκτορες.

Την Κυριακή 12 Οκτώβρη παρουσιάστηκαν: η γερμανική έκδοση 
μιας συλλογής πέντε διηγημάτων του Βασίλη Αμανατίδη (ο 
οποίος διάβασε το διήγημα «Το κλάμα (τους)» μαζί με τον 
Γερμανό ηθοποιό Stéphane Bittoun) και τα δύο νέα βιβλία του 
Χρήστου Χρυσόπουλου (Το σώμα του Τιρθανκάρα και My mother’s 
silence). Διαβάστε εδώ την ανταπόκριση των δύο συγγραφέων 
στη LIFO (http://www.lifo.gr/team/book/52258) και εδώ το 
άρθρο του Σπύρου Μοσκόβου στην Deutsche Welle (http://
www.dw.de/μεθεόρτια-φραγκφούρτης/a-18001923).
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internet#
Νέα παρουσία της Νεφέλης στο facebook, 35.000 αναγνώστες (και μισό εκατομμύριο hits) 
κάθε μήνα στο ηλεκτρονικό περιοδικό ΧΡΟΝΟΣ, ειδικά sites για βιβλία και συντονισμένη προ-
ώθηση δράσεων στα κοινωνικά δίκτυα. Έπεται ενδιαφέρουσα συνέχεια.

Η ΝΕΦΕΛΗ ΣΤΟ FACEBOOK

Το 2014 η Νεφέλη απέκτησε παρουσία στο Facebook 
με ενημέρωση για τις δράσεις της, δημοσιεύματα, 
διαγωνισμούς και επικοινωνία με τους αναγνώστες.
https://www.facebook.com/Ekdoseis.Nefeli

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΤΙΡΘΑΝΚ ΑΡΑ

Κάθε μέρα από την Πρωτοχρονιά ένας νέος σταθμός ενός 
ταξιδιού στην Ινδία:
http://thejourneyoftirthankara.blogspot.gr/
Το παρασκήνιο του βιβλίου του Χρήστου Χρυσόπουλου Το σώμα του 
Τιρθανκάρα σε ένα μπλογκ με φωτογραφίες, βίντεο και ηχογραφήσεις 
από το ταξίδι στην Ινδία. Ένα από τα πιο προβεβλημένα βιβλία του 
χειμώνα. Κέρδισε την εμπιστοσύνη των κριτικών όλων των μεγάλων 
εντύπων (Το Βήμα, Η Καθημερινή, Εφημερίδα των Συντακτών, Έθνος… 
κ.λπ.), πέρασε σε όλες τις λίστες των προτεινόμενων βιβλίων για τις 
γιορτές, και εξασφάλισε την εμπιστοσύνη των αναγνωστών.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΧΡΟΝΟΣ»

Σήμερα στο εικοστό πρώτο τεύχος του, το περιοδικό 
Χρόνος καθιερώθηκε στην πορεία του 2014 ως ένα από τα 
πιο δημοφιλή, έγκυρα site αναστοχασμού και ενημέρωσης 
της χώρας μας. Κατά μέσο όρο 35.000 αναγνώστες 
κάθε μήνα (με ανοδική τάση), εκτενή και επιμελημένα 
άρθρα, λιτός και ευανάγνωστος σχεδιασμός, με ελάχιστες 
διαφημίσεις στην πρώτη σελίδα και αυστηρά χωρίς 
διαφημίσεις στα κείμενα.
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και φυσικά. . .
Η χρονιά που πέρασε είχε πολύ περισσότερα καλά νέα για τη Νεφέλη: πρωτοεμφανιζόμενους 
συγγραφείς (Βίκυ Τσελεπίδου, Ελενίτ), επιτυχημένες παραστάσεις από βιβλία της Νεφέλης, πολλά 
νέα βιβλία, πολλές εκδηλώσεις και ένα πολύ ΚΟΡΕΚΤ, συλλεκτικό λογοτεχνικό περιοδικό.

Ελπίζουμε να σας έχουμε συνοδοιπόρους και το 2015, με υγεία, χαρά και καλά βιβλία.
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σεμινάρια#
Η Νεφέλη ξεκίνησε το 2014 τη διοργάνωση σεμιναρίων σε συνεργασία με το kolleg [κολέγκ], 
ένα νέο, υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκό δίκτυο επαγγελματιών του εκδοτικού χώρου, του οποίου 
βασικοί στόχοι είναι η ανταλλαγή ιδεών, η διαμόρφωση νέων προτάσεων απασχόλησης σε 
έναν χώρο που αλλάζει ραγδαία και η κατάρτιση υψηλού επιπέδου των νέων επαγγελματιών 
του Λόγου.
http://www.nnet.gr/seminaria/
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