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Εισηγητής: Χρήστος Χρυσόπουλος

kolleg [κολέγκ] * 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

στις Εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ

με έμφαση στη μετάβαση από τη σύντομη φόρμα  
στο εκτεταμένο έργο [διήγημα > μυθιστόρημα]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγικά, βιογραφικό εισηγητή

2. Ημερολογιακό πρόγραμμα

3. Παιδαγωγικοί στόχοι

4. Παιδαγωγικές μέθοδοι και Υλικό

5. Πρακτικές πληροφορίες

6. Βιβλιογραφία (προαιρετική)

7. Τιμές, εκπτώσεις

* Το kolleg [κολέγκ] είναι ένα νέο ευρωπαϊκό 
δίκτυο επαγγελματιών του εκδοτικού χώρου. 
Βασικοί του στόχοι: η ανταλλαγή ιδεών,  
η διαμόρφωση νέων προτάσεων απασχόλησης  
σε έναν χώρο που αλλάζει ραγδαία και η κατάρτιση 
υψηλού επιπέδου των νέων επαγγελματιών  
του Λόγου.
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1. Εισαγωγικά, βιογραφικό εισηγητή

Το μόνο προσφερόμενο πρόγραμμα με ετήσια διάρκεια και εξελικτικούς  
κύκλους από νεοεισερχόμενους ώς έμπειρους στη λογοτεχνία, που στοχεύει 

στη μετάβαση από τη σύντομη φόρμα στο εκτεταμένο έργο.

Για πρώτη φορά ένα πρόγραμμα δημιουργικής γραφής στοχεύει στο πλέον δύσκολο πρόβλημα που 
συναντούν οι συγγραφείς (δόκιμοι ή νέοι): τη μετάβαση από τη σύντομη φόρμα στο εκτεταμένο έργο. 
Οι Εκδόσεις Νεφέλη και ο Χρήστος Χρυσόπουλος σχεδίασαν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δημι-
ουργικής Γραφής με ετήσια διάρκεια και τρεις κύκλους εξελικτικών επιπέδων (Εισαγωγή – Προχωρημέ-
νοι – Έμπειροι) το οποίο προσεγγίζει τη γραφή μέσα από τη φιλοδοξία οικοδόμησης της εκτεταμένης 
φόρμας. Τελικός στόχος είναι να εμπεδωθούν οι απαιτήσεις που τίθενται από τη φιλοδοξία να γραφτεί 
ένα μυθιστόρημα και να γίνουν κατανοητές οι τεχνικές που απαντούν σε αυτές.

Κάθε κύκλος συμπληρώνει τον προηγούμενο, αλλά μπορεί να παρακολουθηθεί και αυτόνομα. Σχε-
διασμένο σύμφωνα με το πρότυπο διδασκαλίας της Δημιουργικής Γραφής ως ακαδημαϊκού μαθήμα-
τος στις ΗΠΑ (AWP Standards), το νέο αυτό πρόγραμμα φιλοδοξεί να χτίσει ένα γερά θεμελιωμένο 
πλαίσιο εκπαίδευσης στη δημιουργική γραφή υπερβαίνοντας τα σύντομα εργαστήρια γραφής όπως 
προσφέρονταν ώς τώρα από διάφορους φορείς.

Ο Χρήστος Χρυσόπουλος δίδαξε δημιουργική γραφή στο ΕΚΕΒΙ και στον ΙΑΝΟ, έχει γράψει 12 
βιβλία σε διαφορετικά είδη (μυθιστόρημα, νουβέλα, διήγημα, δοκίμιο, ταξιδιωτική λογοτεχνία, χρονικό) 
έχει βραβευτεί με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών και το γαλλικό βραβείο Laure Bataillon, και είναι 
fellow του διάσημου προγράμματος δημιουργικής γραφής του Πανεπιστημίου της Αϊόβα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται για τα ζητήματα της αφήγησης ανεξάρτητα 
από το λογοτεχνικό είδος το οποίο γράφει (μυθιστόρημα, διήγημα, νουβέλα κ.λπ.) αλλά και σε εκεί-
νους που ασχολούνται με την αφήγηση σε μη λογοτεχνικό πλαίσιο (ντοκιμαντέρ, εικαστικά, θέατρο, 
performance).

Τα μαθήματα γίνονται μια φορά την εβδομάδα σε έναν ζωντανό εκδοτικό οίκο, στα γραφεία της 
Νεφέλης. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί ποικίλες μεθόδους: συγγραφικό σημειωματάριο, ασκήσεις γρα-
φής, workshop, παρατήρηση/περιπλάνηση στον δημόσιο χώρο, brainstorming, διαδικτυακά εργαλεία 
(story generators, chatbots, data mining), παρουσιάσεις Power Point, συλλογή αρχείου, ηχογραφήσεις.

Ο Χρήστος Χρυσόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 1968. Είναι πεζογράφος και δο-
κιμιογράφος. Έχει τιμηθεί με το βραβείο Αφηγηματικού Πεζού Λόγου της Ακαδημίας Αθηνών (2008), 
και το βραβείο Laure-Bataillon (Γαλλία, 2013). Έχει γράψει 12 βιβλία, με πιο πρόσφατο το χρονικό Φακός 
στο στόμα (Πόλις 2012). Βιβλία του έχουν μεταφραστεί και εκδοθεί σε επτά γλώσσες. Συνεργασίες του 
υπάρχουν σε πολλές ανθολογίες. Σε συνεργασία με τον ποιητή Χάρη Βλαβιανό έχει γράψει το δοκίμιο 
Το διπλό όνειρο της γραφής (Πατάκης, 2010). Επίσης συνεργάζεται σε μεικτά έργα εικόνας-λόγου με την 
Αμερικανίδα φωτογράφο Diane Neumaier, και έργα τους έχουν εκτεθεί και εκδοθεί στην Ευρώπη και 
τις ΗΠΑ. Έχει φιλοξενηθεί σε κέντρα συγγραφέων και έχει δώσει διαλέξεις στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. 
Ήταν επισκέπτης του προγράμματος Δημιουργικής Γραφής του τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας του 
ΑΠΘ. Ήταν επισκέπτης καθηγητής και fellow στο International Writer’s Program του Πανεπιστημίου 
της Αϊόβα και research fellow στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πολιτισμού (European Cultural Parliament – ECP). Ίδρυσε σε συνερ-
γασία με το ευρωπαϊκό δίκτυο Literature Across Frontiers, το διεθνές λογοτεχνικό φεστιβάλ DASEIN 
στην Αθήνα (http://daseinfest.blogspot.com), στο πλαίσιο του οποίου έχουν επισκεφτεί την Ελλάδα συγ-
γραφείς από 12 χώρες. Αρθρογραφεί τακτικά γα θέματα λογοτεχνίας και θεωρίας. Η ιστοσελίδα του 
είναι: http://chrissopoulos.blogspot.com. Το φθινόπωρο του 2014 θα εκδοθούν τα βιβλία του Το σώμα του 
Τιρθανκάρα και My Mother’s Silence από τις εκδόσεις Νεφέλη ενώ το θεωρητικό του βιβλίο Ο δανεισμέ-
νος λόγος – Δοκίμιο για την επιτελεστικότητα της λογοτεχνίας θα εκδοθεί το 2015 από τις Εκδόσεις Οκτώ.

http://www.nnet.gr/seminaria
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
Οκτώβριος-Νοέμβριος 2014  
Ώρες συναντήσεων 7-10 μ.μ.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014
Εισαγωγή. Θεμελιώδης διαχωρισμός της δημι-
ουργικής διαδικασίας από τη διαδικασία της γρα-
φής, Μεταφορά – Ανοικείωση, Επισκόπηση όλου 
του προγράμματος, επεξήγηση των διδακτικών 
μεθόδων, γνωριμία συμμετεχόντων κ.λπ.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014
«Ο κόσμος γύρω μας». Η πραγματικότητα ως 
αφετηρία για τη λογοτεχνία, προσωπικά ενδια-
φέροντα, συγγραφικός τόνος, αναπαράσταση, 
παρατήρηση, τα υλικά της μυθοπλασίας κ.λπ.

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014
Άσκηση εντός εργαστηρίου. Chatbots – «Εξαί-
σιο πτώμα» (Exquisite Corpse).

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014
Λαϊκή κουλτούρα. Η μαζική κουλτούρα ως δεξα-

μενή για τη λογοτεχνία, ΜΜΕ, οι άλλες τέχνες, 
η κοινωνία του θεάματος, η λογοτεχνία ως στοι-
χείο της λαϊκής κουλτούρας, η κρίση των αναπα-
ραστάσεων, η φύση του γεγονότος, η κοινωνία 
των πληροφοριών κ.λπ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014
Φαντασία. Η φαντασία ως πηγή ιδεών, η αυτονο-
μία της φαντασίας, ρεαλισμός-αληθοφάνεια, «ως 
εάν», το κοσμοείδωλο της λογοτεχνίας, πραγμα-
τολογικές απαιτήσεις του μυθοπλαστικού κόσμου 
κ.λπ.

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014
Επίσκεψη προσκεκλημένου συγγραφέα.

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014
Επιμέλεια κειμένων ατομικής εργασίας.

2. Ημερολογιακό πρόγραμμα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
Δεκέμβριος 2014 

Ώρες συναντήσεων 7-10 μ.μ.

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014
Διήγηση / Storytelling. Η σχέση της μυθοπλα-
σίας με τη λαϊκή αφήγηση, την προφορικότητα 
και τη μαρτυρία. Η χρήση του άμεσου διαλόγου. 
Η μεταφορά της μνήμης και της εμπειρίας στην 
αφήγηση του εαυτού. 

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014
Λογοτεχνία και ηθική. Οι ηθικές δεσμεύσεις της 

μυθοπλασίας, τρόποι αντιμετώπισης της παρα-
νάγνωσης, αποφυγή του διδακτισμού και ηθική 
προσταγή, η ατομική ευθύνη και η προσωπική 
στάση του συγγραφέα. 

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014
Επιμέλεια κειμένων ατομικής εργασίας.

http://www.nnet.gr/seminaria
http://www.nnet.gr
http://www.nnet.gr/seminaria
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015
«Η ματιά του συγγραφέα». Η οπτική γωνία και η 
επιλεκτική όραση (aspect seeing), η υποκειμενι-
κή θέαση, η αλήθεια απέναντι στον σχετικισμό, 
το προσωπικό περικείμενο, η «αυτονόμηση» του 
κειμένου κ.λπ.

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015
Η πολυκεντρικότητα της ταυτότητας. Το πρόταγ-
μα της επιτελεστικότητας (performativity), ρευ-
στές ταυτότητες και κοινωνική αναπαράσταση 
στη σύγχρονη μυθοπλασία. 

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015
Η πολυκεντρικότητα της ταυτότητας. Το πρόταγ-
μα της επιτελεστικότητας (performativity), ρευ-
στές ταυτότητες και κοινωνική αναπαράσταση 
στη σύγχρονη μυθοπλασία. 

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2015
Flanerie / Derive. Ο συγγραφέας ως πλάνης. 
Καταστασιαστές, Ψυχογεωγραφία, η λογοτεχνία 
της περιπλάνησης.

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015
Άσκηση εντός εργαστηρίου. «Παρατήρηση σε 
δημόσιο χώρο».

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015
Επιμέλεια κειμένων ατομικής εργασίας – 1.

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015
Επίσκεψη δεύτερου προσκεκλημένου συγγραφέα.

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015
Επιμέλεια κειμένων ατομικής εργασίας – 2.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2015 
Ώρες συναντήσεων 7-10 μ.μ.

ΜΑΡΤΙΟΣ

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015
Η μετανεωτερική αφήγηση. Μη γραμμική αφή-
γηση, υβριδικά είδη, ασταθής φαινομενολογία, 
ατέρμονη σημείωση, η διαφωνία για τον «θάνατο 
του συγγραφέα».

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015
Οι δομικές αρχές της αφήγησης. Γραμμικότητα, 
επανάληψη, παραλλαγή, επίθεση κ.λπ.

Τετάρτη 26 Μαρτίου 2015
Άσκηση εντός εργαστηρίου. «Ταυτόχρονη γρα-
φή σε εικόνες».

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Τετάρτη 2 Απριλίου 2015
Η ανατρεπτικότητα της γραφής. Η ανατρεπτική 

στάση του συγγραφέα, πολυσημία, ενδεχομενικό-
τητα, στράτευση. Ο συγγραφέας ως «βέβηλος».

* ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ *

Πέμπτη 23 Απριλίου 2015
Η σχέση φιλοσοφίας και μυθοπλασίας. Ο διάλο-
γος της Martha Nussbaum και της Iris Murdoch 
για τη χρήση της λογοτεχνίας ως πεδίου αυτο-
γνωσίας και φιλοσοφείν.

Τρίτη 28 Απριλίου 2015
Επιμέλεια κειμένων ατομικής εργασίας – 1 (Agam-
ben).

Τετάρτη 29 Απριλίου 2015
Ολοκλήρωση εργαστηρίου.

ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
Μάρτιος-Απρίλιος 2015 

Ώρες συναντήσεων 7-10 μ.μ.

http://www.nnet.gr/seminaria
http://www.nnet.gr
http://www.nnet.gr/seminaria
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
Μάιος 2015 

Ώρες συναντήσεων 7-10 μ.μ.

Παρασκευή 5 Μαΐου 2015
Εκ του σύνεγγυς ανάγνωση / close reading. Η εκ 
του σύνεγγυς ανάγνωση ως μέθοδος ανάλυσης 
και πρόσληψης της λογοτεχνίας, η νέα κριτική και η 
επικέντρωση στο κείμενο, η μετάβαση στον μετα-
δομισμό και το άγχος της ατέρμονης σημείωσης.

Σάββατο 6 Μαΐου 2015
Λογοτεχνία και πολιτική. Οι κοινωνικές και πολι-

τικές προεκτάσεις της λογοτεχνίας, ο δημόσιος 
λόγος του συγγραφέα, στράτευση vs προβλη-
ματισμός, οι υπόρρητες πολιτικές συνδηλώσεις 
και το περικείμενο υποδοχής του λογοτεχνικού 
έργου. 

Κυριακή 7 Μαΐου 2015
Επιμέλεια κειμένων ατομικής εργασίας.

3. Παιδαγωγικοί στόχοι

• Δημιουργικοί / Παραγωγικοί. Οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν στη γραφή, δηλαδή θα ερευνήσουν, 
θα αναπτύξουν και θα εκφράσουν ιδέες μέσα από το γράψιμο. Ζητήματα που θα εξεταστούν σε 
αυτή την κατηγορία είναι: από πού προέρχονται οι ιδέες, με ποιον τρόπο μπορούν να αναπτυ-
χθούν, με ποιες μεθόδους μεταλλάσσονται σε λογοτεχνία και δομούνται ως κείμενα, ποια στάδια 
μεσολαβούν από την πρώτη γραφή ώς την οριστική εκδοχή και την έκδοση κ.ά. Ο τελικός στόχος 
είναι να εμπεδωθούν οι απαιτήσεις που τίθενται από τη φιλοδοξία να γραφτεί ένα μυθιστόρημα και 
να γίνουν κατανοητές οι τεχνικές που απαντούν σε αυτές.

• Πολιτισμικοί / Ιστορικοί. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αναγνωρίσουν πόσο σημαντικό είναι 
για έναν συγγραφέα να έχει προσωπική άποψη για τον ρόλο της λογοτεχνίας ως πολιτισμικού 
φαινομένου, καθώς και να γνωρίζει την ιστορική της εξέλιξη και την επικοινωνία της με τις άλλες 
τέχνες και τον δημόσιο βίο. Έμφαση θα δοθεί στη σχέση της λογοτεχνίας με τη λαϊκή κουλτούρα, 
τις πολιτισμικές και ανθρωπιστικές σπουδές και την τεχνολογία.

• Κριτικοί / Αναστοχαστικοί. Οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν στην ανάγκη να εξετάζουν οι ίδιοι 
ενδελεχώς τα κείμενά τους, να συζητούν με κριτικό πνεύμα τα γραπτά των άλλων και να ομιλούν 
δημόσια και αυθόρμητα για τη λογοτεχνία. Τα εργαλεία και οι δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσω 
της λειτουργίας αυτής θα τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται στα κείμενα με συστηματικά αλλά 
και εύπλαστα ερμηνευτικά σχήματα, να μη σπεύδουν σε γρήγορες κρίσεις και να αποδέχονται τον 
πειραματισμό.

4. Παιδαγωγικές μέθοδοι και Υλικό

Σε κάθε συνάντηση δίνονται στους συμμετέχοντες αναλυτικές σημειώσεις και βιβλιογραφία. Το πρό-
γραμμα δίνει όλες τις σημειώσεις ψηφιακά και δεν απαιτείται η αγορά κανενός βιβλίου. Η προτεινόμενη 
βιβλιογραφία είναι προαιρετική και τα βιβλία δίνονται στους σπουδαστές με τη μέγιστη δυνατή έκπτωση 
από τις Εκδόσεις Νεφέλη. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί ποικίλες μεθόδους: συγγραφικό σημειωμα-
τάριο, ασκήσεις γραφής, workshop, παρατήρηση / περιπλάνηση στον δημόσιο χώρο, brainstorming, 
διαδικτυακά εργαλεία (story generators, chatbots, data mining), παρουσιάσεις Power Point, συλλογή 
αρχείου, ηχογραφήσεις.

http://www.nnet.gr/seminaria
http://www.nnet.gr
http://www.nnet.gr/seminaria
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5. Πρακτικές πληροφορίες

• Η διάρκεια των συναντήσεων είναι 3 ώρες εκάστη: 7-10 μ.μ.
• Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε έκαστο κύκλο: 15.
• Νέοι συμμετέχοντες μπορούν να ενταχθούν εμβόλιμα σε οποιονδήποτε κύκλο (στην περίπτωση 

αυτή θα προηγείται μια εισαγωγική συνάντηση μαζί τους).
• Για την αίτηση απαιτείται συμπλήρωση της ειδικής φόρμας και δείγμα λογοτεχνικού κειμένου (2-3 

σελίδες).
• Απαραίτητη βασική γνώση χειρισμού του ηλεκτρονικού υπολογιστή και της αγγλικής γλώσσας.
• Στο τέλος κάθε κύκλου παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής.
• Πληροφορίες στα 210.3639962, 210.3612291 (καθημερινά 9-11.00) και στο seminaria@nefeli-books.com.

6 . Βιβλιογραφία (προαιρετική)

• Φ. Σ. Φιτζέραλντ, Το απόγευμα ενός συγγραφέα, Ερατώ.
• Χ. Βλαβιανός και Χ. Χρυσόπουλος, Το διπλό όνειρο της γραφής, Πατάκης.
• Ζ. Μπατάιγ, Ο νεκρός, Άγρα.
• G. Agamben, Βεβηλώσεις, Άγρα.
• G. Bataille, S/Z, Νήσος.
• R. Rorty, Τυχαιότητα, Ειρωνεία, Αλληλεγγύη, Αλεξάνδρεια. 
• George Yule, Πραγματολογία, ΙΝΣ.
• Zygmunt Bauman, Η μετανεωτερικότητα και τα δεινά της, Ψυχογιός.
• Μίλαν Κούντερα, Συνάντηση, Εστία.

7. Τιμές, εκπτώσεις

Εγγραφή σε μεμονωμένο κύκλο

Πρώτος κύκλος
Σύνολο 7 εβδομαδιαίων τρίωρων συναντήσεων 
(21 ώρες)
Κόστος συμμετοχής: 

250 € για τον Πρώτο κύκλο

Δεύτερος κύκλος
Σύνολο 7 εβδομαδιαίων τρίωρων συναντήσεων 
(21 ώρες)
Κόστος συμμετοχής:

250 € για νέους μαθητές του Δεύτερου κύ-
κλου

200 € για όσους μαθητές συνεχίζουν στον 
Δεύτερο κύκλο έχοντας παρακολουθήσει 
τον Πρώτο κύκλο. 

Τρίτος κύκλος
Σύνολο 7 εβδομαδιαίων τρίωρων συναντήσεων 
(21 ώρες)
Κόστος συμμετοχής: 

250 € για νέους μαθητές του Τρίτου κύκλου
200 € για όσους μαθητές συνεχίζουν στον 

Τρίτο κύκλο έχοντας παρακολουθήσει έναν 
από τους προηγούμενος Κύκλους

180 € για όσους μαθητές συνεχίζουν στον 
Τρίτο κύκλο έχοντας παρακολουθήσει και 
τους δυο προηγούμενος Κύκλους

Εξαρχής εγγραφή στο συνολικό πρόγραμμα
Σύνολο 21 εβδομαδιαίων τρίωρων συναντήσεων (63 ώρες)
Κόστος συμμετοχής: 500 €.

Εντατικά τριήμερα προγράμματα 
Κόστος συμμετοχής: 80 €

http://www.nnet.gr/seminaria
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