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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

• Ση είλαη δεκηνπξγηθή γξαθή  

Ζ απφδνζε ηνπ φξνπ creative writing ζηα ειιεληθά απνηειεί κία 

αθεηεξία πξνβιεκαηηζκνχ γχξσ απφ ηηο πνιιαπιέο ηνπ 

λνεκαηνδνηήζεηο. Δίηε κηιάκε σζηφζν γηα δεκηνπξγηθφ γξάθεηλ (ζηελ 

θαηά ιέμε κεηάθξαζε) είηε γηα επηλνεηηθή γξαθή (Παπαγγειήο, 

Μαλδξαγόξαο: 102) είηε γηα δεκηνπξγηθή γξαθή –πνπ απνηειεί θαη ηνλ 

θαζηεξσκέλν φξν– παξαπέκπνπκε ελλνηνινγηθά ζε κία ζεηξά λνεκάησλ, 

φπσο ην πεδίν ζπγγξαθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ εθπαηδεπηηθή κέζνδν 

πνπ πξνζεγγίδεη κε βησκαηηθφ ηξφπν ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ή 

επξχηεξα ηνλ ιφγν θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, κία κνξθή ςπρηθήο 

εθηφλσζεο θαη απειεπζέξσζεο, έλαλ ηξφπν ελίζρπζεο ηεο 

απηνεθηίκεζεο θαη βειηίσζεο ηεο απηνγλσζίαο, έλα παλεπηζηεκηαθφ 

γλσζηηθφ αληηθείκελν θ.ά. (Κείκελα, ηρ. 15). Πην ζπγθεθξηκέλα ε 

δεκηνπξγηθή γξαθή αθνξά αξρηθά ηελ ηθαλφηεηα λα κεηνπζηψλεη θαλείο 

ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθή ηνπ ζθέςε ζε γξαπηφ ιφγν πξνθεηκέλνπ 

λα αλαπαξαζηήζεη, λα πεξηγξάςεη, λα θαηαζθεπάζεη κία δηθή ηνπ εθδνρή 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Δπηπιένλ φκσο ε δεκηνπξγηθή γξαθή αθνξά θαη 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ε νπνία ζα νδεγήζεη ην άηνκν, παηδί ή 

ελήιηθα, ζηνλ δξφκν ηεο παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ
.
 αθνξά επνκέλσο φρη 

κφλν απνθιεηζηηθά ηελ πξάμε ηεο γξαθήο, αιιά θαη ηελ ελεξγνπνίεζε 

ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ησλ κεηαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ γξάθνληα 

απέλαληη ζηελ φπνηα απφπεηξα γξαπηήο δεκηνπξγίαο. 

Με ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ε δεκηνπξγηθή γξαθή ζα κπνξνχζε λα 

εληαρζεί, φπσο ζπκπεξαίλεη ν Κσηφπνπινο (Μαλδξαγόξαο: 67) (α) ζηε 

Φηινινγία σο ινγνηερληθή γξαθή, ηέρλε ηεο ζπγγξαθήο θαη ινγνηερληθή 

ζεσξία ηεο αλάγλσζεο, (β) ζηελ Παηδαγσγηθή σο βησκαηηθή 
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εθπαηδεπηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο θπξίσο ηεο Γιψζζαο θαη ηεο 

Λνγνηερλίαο, αιιά θαη άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη (γ) ζηελ 

Φπρνινγία σο ζεξαπεπηηθή κέζνδνο. 

• Γεκηνπξγηθή γξαθή θαη εθπαίδεπζε 

Ο ζηελφο δεζκφο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία είλαη εκθαλήο ήδε απφ ηε γέλλεζή ηεο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζηα ακεξηθαληθά 

παλεπηζηήκηα σο εθπαηδεπηηθφο πεηξακαηηζκφο –κε ην φλνκα χλζεζε 

ιφγνπ– πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ε απνκλεκνλεπηηθή κάζεζε απφ 

ηε βησκαηηθή. Σν 1930 ζην Παλεπηζηήκην ηεο Iowa ν Norman Foster 

δεκηνπξγεί έλα δνκεκέλν πξφγξακκα δεκηνπξγηθήο γξαθήο, ελψ 

επφκελνο ηζηνξηθφο ζηαζκφο είλαη ην 1958, φηαλ ν Hughes Myers 

εηζήγαγε ηνλ φξν creative writing –ζην θείκελφ ηνπ Creative power: the 

education of youth in the creative arts– γηα λα πεξηγξάςεη ηε λέα κέζνδν 

δηδαζθαιίαο ηνπ πνπ απνζθνπνχζε ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνέθθξαζεο θαη 

ζηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο ελδηάζεηεο γισζζηθήο θαη ινγνηερληθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ. Απφ ηφηε ηα καζήκαηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο 

πνιιαπιαζηάζηεθαλ, θπξίσο ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν
.
 ζε κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ε δεκηνπξγηθή γξαθή εηζήρζε ην 1970 ζηελ Αγγιία 

ζην Παλεπηζηήκην East Anglia κε πξψην (θαη κνλαδηθφ εθείλε ηε ρξνληά) 

θνηηεηή ηνλ –γλσζηφ ζήκεξα– ζπγγξαθέα Ian MacEwan (Αλαγλψζηνπ, 

Μαλδξαγόξαο: 111-113). 

Ο David Gershom Myers ζηε κειέηε ηνπ γηα ηελ ηζηνξία ηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο, The Elephants Teach: Creative Writing Since 

1880, ζρνιηάδεη πσο απηή έρεη εμειηρζεί ζε κία βαξηά βηνκεραλία 

παξαγσγήο δαζθάισλ ζπγγξαθήο, ηδίσο ζηηο ΖΠΑ κε 822 ηκήκαηα 
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δεκηνπξγηθήο γξαθήο, απφ ηα νπνία ηα 37 νδεγνχλ ζε δηδαθηνξηθφ 

δίπισκα (Παλαγησηίδεο – Κσηφπνπινο, Μαλδξαγόξαο: 114-115).  

Σαπηφρξνλα κε απηήλ ηελ εμέιημε πιεζαίλνπλ σζηφζν θαη ηα 

εξσηεκαηηθά γηα ην αλ ηα καζήκαηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαη ζπνπδαίνπο/θαινχο/επαξθείο ζπγγξαθείο ή γηα ηε 

ζρέζε ηνπ ηαιέληνπ κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ γξάθνληα. Αληίζηνηρα 

πνιιέο είλαη θαη νη απαληήζεηο ζηνπο παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνχο: ην 

θαηαμησκέλν ηκήκα Γεκηνπξγηθήο γξαθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Iowa 

δειψλεη πσο δέρεηαη ηαιαληνχρα άηνκα πξνθεηκέλνπ λα ηα ελζαξξχλεη 

ζηε γξαθή κέζα απφ ηε δηδαζθαιία δηαπξεπψλ ινγνηερλψλ θαη πσο 

αλαδεηά ζηαζεξά ππνζρφκελα ηαιέληα 

(https://writersworkshop.uiowa.edu/about/about-workshop/philosophy). 

Ζ νθία Νηθνιαΐδνπ, επί ρξφληα εηζεγήηξηα παλεπηζηεκηαθψλ 

καζεκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη ζπγγξαθέαο ε ίδηα, 

έρεη δειψζεη πσο δελ πηζηεχεη φηη ε ζπγγξαθή δηδάζθεηαη, απηφ φκσο 

πνπ κπνξεί λα γίλεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο είλαη ε ηερληθή, θπξίσο κε 

ηελ εξγαζηεξηαθή κέζνδν ηεο δνθηκήο θαη πιάλεο (Νηθνιαΐδνπ 2014: 

12). Ο Κψζηαο Καηζνπιάξεο ζπκπιεξψλεη 

(https://www.bookpress.gr/stiles/sintaktikon/creative-writing-and-other-

demons) πσο: «Ζ αθεγεκαηνινγία δηδάζθεηαη, κπνξεί λα απνηειέζεη 

αληηθείκελν αζθήζεσλ, κηαο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Γειαδή: φια φζα 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πψο αξζξψλεηαη κηα ηζηνξία, πψο μεδηπιψλεηαη ε 

πινθή. Πνηνο κηιάεη, πψο κεηαθέξνληαη νη πιεξνθνξίεο, ν ρεηξηζκφο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θσλψλ αιιά θαη ηνπ ρξόλνπ ζηηο αθεγήζεηο». 

Όηαλ φκσο έξρεηαη ν ιφγνο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, νη ελζηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο σο δηδαθηηθήο ινγνηερληθήο άζθεζεο ζηακαηνχλ θαη 

αλαγλσξίδεηαη θαζνιηθά ν επσθειήο ηεο ξφινο. Έρεη επηβεβαησζεί 

https://writersworkshop.uiowa.edu/about/about-workshop/philosophy
https://www.bookpress.gr/stiles/sintaktikon/creative-writing-and-other-demons
https://www.bookpress.gr/stiles/sintaktikon/creative-writing-and-other-demons
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εξεπλεηηθά φηη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ηξφπνο ζπκπιεξσκαηηθφο ηεο 

θηινινγηθήο πξνζνηθείσζεο, σο δπλαηφηεηα θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη 

ελεξγεηηθήο πξφζιεςεο ηεο ινγνηερλίαο γηα ηνπο κηθξνχο θαη 

κεγαιχηεξνπο καζεηέο (Αλαγλψζηνπ, Μαλδξαγόξαο: 113). Απφ απηέο ηηο 

ηδέεο εκθνξείηαη ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην Γεκηνπξγηθή γξαθή. Οδεγίεο 

πιεύζεσο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ γξακκέλν 

απφ ηνλ Μίκε νπιηψηε θαη νκάδα θηινιφγσλ. 

 Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή ζηελ Διιάδα 

Ζ δηδαζθαιία ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζηελ Διιάδα έσο ηα ηέιε ηεο 

πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 21
νπ

 αηψλα αθνξνχζε απνθιεηζηηθά ηελ ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία ζπγγξαθέσλ ή θαη θνξέσλ, ρσξίο θάπνηα επίζεκε 

πνιηηεηαθή ζεζκνζέηεζε. 

Ζ κεγάιε αιιαγή ηνπ ηνπίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ην Μεηαπηπρηαθφ 

Πξφγξακκα «Γεκηνπξγηθή Γξαθή» ηνπ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

(https://nured.uowm.gr/metaptichiakes/titli-pms/pms-dimiourgiki-grafi/), 

κε έδξα ηε Φιψξηλα πνπ ιεηηνχξγεζε πξψηε θνξά ην αθαδεκατθφ έηνο 

2008-2009. Οη δηδάζθνληέο ζην κεηαπηπρηαθφ είλαη νκφηηκνη θαζεγεηέο, 

επηζθέπηεο θαζεγεηέο, εηδηθνί επηζηήκνλεο, δφθηκνη θαη γλσζηνί 

ζπγγξαθείο, πνηεηέο, ζηηρνπξγνί, ζελαξηνγξάθνη θαη πξνζσπηθφηεηεο 

δηεζλνχο θχξνπο. Μεξηθά απφ φζνπο έρνπλ θαηά δηαζηήκαηα δηδάμεη 

είλαη νη: Θαλάζεο Βαιηηλφο, Σίηνο Παηξίθηνο, Θεφδσξνο Παπαγγειήο, 

Θάλνο Μηθξνχηζηθνο, ψηε Σξηαληαθχιινπ, Εσή ακαξά, Αιθίλννο 

Ησαλλίδεο, Δπξηπίδεο Γαξαληνχδεο,Νάζνο Βαγελάο, Υάξεο Βιαβηαλφο, 

αββίλα Γηαλλάηνπ, Γηψξγεο Γηαηξνκαλσιάθεο, Γηψξγνο Κεραγηφγινπ, 

Μάλνο Διεπζεξίνπ, Μαλίλα Ενπκπνπιάθε, Πάλνο Θενδσξίδε, Μηζέι 
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Φάηο, Υξήζηνο Θεβαίνο,  ηξαηήο Υαβηαξά, θ.ά. κε ηνλ θαηάινγν 

ζπλερψο λα εκπινπηίδεηαη θαη λα αλαλεψλεηαη.  

θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνρή ελφο θαηάιιεινπ 

επηζηεκνληθνχ θαη δεκηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο, θαζψο θαη ε θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ-εξεπλεηψλ 

ζηνλ ρψξν ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ θαη ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο.  

Σν Πξφγξακκα δέρεηαη έσο 50 θνηηεηέο θάζε αθαδεκατθφ έηνο ζε δχν 

θαηεπζχλζεηο – πγγξαθή θαη Δθπαίδεπζε – θαη πεξηιακβάλεη καζήκαηα 

ζεσξεηηθά θαη εξγαζηεξηαθά. Ζ θνίηεζε γηα ηελ απφθηεζε 

Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηε Γεκηνπξγηθή Γξαθή είλαη 

δηεηήο θαη ηα καζήκαηα (εληαηηθά θαη ζπκππθλσκέλα) ιακβάλνπλ ρψξα 

ζε Φιψξηλα, Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε. Δκπλεπζηήο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο απνηέιεζε ν Μίκεο νπιηψηεο (1949-2012) ζπγγξαθέαο, 

πνηεηήο, εθδφηεο θαη παλεπηζηεκηαθφο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο 

ηνπ ην πέξαζε ζηε Φιψξηλα, φπνπ δηεηέιεζε θαζεγεηήο Νενειιεληθήο 

Φηινινγίαο ζην ηκήκα Νεπηαγσγψλ.   

Απφ ην 2016 ιεηηνπξγεί Κνηλφ Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Μεηαπηπρηαθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ «Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο» κε ηε ζχκπξαμε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ. Σν Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο έρεη ηελ 

απαξαίηεηε γλψζε θαη εκπεηξία ππνζηήξημεο θαη δηδαζθαιίαο ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο, ελψ ην Διιεληθφ 

Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην δηαζέηεη ηελ ηερλνγλσζία ζηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε θαη, θπξίσο, πνιπεηή εκπεηξία σο πξνο ηε ζχληαμε θαη ηελ 

επηκέιεηα επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ. Ζ ζπλεξγαζία απηή επειπηζηεί λα 

θαιχςεη κε ηδαληθφ ηξφπν ην θελφ ησλ αληίζηνηρσλ ζπνπδψλ ζηνλ 

ειιεληθφ αθαδεκατθφ ρψξν, αιιά θαη λα ζπκπιεξψζεη κηα πζηέξεζε ησλ 
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ειιεληθψλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Με ηελ 

νινθιήξσζε ηεο επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ηνπ Κνηλνχ 

Γηαπαλεπηζηεκηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε 

ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζε επίπεδν ηζηνξίαο, ζεσξίαο 

θαη θξηηηθήο ησλ ινγνηερληθψλ εηδψλ ηεο ειιεληθήο, επξσπατθήο θαη 

παγθφζκηαο ινγνηερληθήο παξαγσγήο, θαζψο θαη ζε επίπεδν ζεσξίαο θαη 

επεμεξγαζίαο ηεο δεκηνπξγηθήο θαη ηεο αθαδεκατθήο γξαθήο. Οη 

θνηηεηέο ζα απνθηήζνπλ ζηαδηαθά έλα ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ 

ππφβαζξν ζηνλ θιάδν πνπ ζα ηνπο αθνξά, αιιά θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα 

ηνπο θαζηζηνχλ ηθαλνχο λα αζρνιεζνχλ κε δηάθνξα επαγγεικαηηθά θαη 

εξεπλεηηθά πεδία πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθπαίδεπζε. Θα κπνξνχλ λα 

εθηηκήζνπλ κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ηνλ ξφιν ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο 

ζηελ αλάγλσζε ηεο ινγνηερλίαο θαη δπλεηηθά λα γίλνπλ επαξθέζηεξνη 

αλαγλψζηεο θαη ελεξγεηηθνί θξηηηθά ζθεπηφκελνη πνιίηεο κέζα απφ ηε 

κειέηε, ηε δηδαζθαιία, αιιά θαη ηε ζπζηεκαηηθά επηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ. Σέινο, ζα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπγγξάςνπλ δνθίκηα ή αθαδεκατθέο εξγαζίεο κε ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν, 

αιιά θαη λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηελ παξαγσγή δηθψλ ηνπο ινγνηερληθψλ 

θεηκέλσλ. 

Παξαηεξνχκε φηη ε ινγηθή θαη ε ζηνρνζεζία ησλ δχν –πιένλ– ειιεληθψλ 

πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο είλαη 

θνηλή θαη ε παξνπζία ηεο ζπληειεί ζηε δπλακηθφηεξε θαζηέξσζή ηεο 

ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Όζνλ αθνξά ηελ παξνπζία ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζηελ πξσηνβάζκηα 

θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, πέξα απφ ην φηη ζεσξείηαη επηζπκεηή θαη 

επσθειήο δηδαθηηθή πξαθηηθή, απφ ην 2010-2011 κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο δηδάζθεηαη πηινηηθά ζην πιαίζην 
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ηνπ εληαίνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο (Γεκνηηθφ) θαη ηεο ινγνηερλίαο 

(Γπκλάζην θαη Λχθεην). 

 Ζ παξνχζα εξγαζία 

Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ε ινγνηερληθή παξαγσγή ησλ απνθνίησλ 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο κεηά ην πέξαο ηνπ. Ζ ινγνηερληθή 

παξαγσγή αθνξά ηελ παξαγσγή κπζηζηνξεκάησλ, 

δηεγεκάησλ/κηθξναθεγεκάησλ, πνηεκάησλ ζε απηφλνκεο εθδφζεηο, ζε 

ζπιινγηθνχο ηφκνπο, ζηνλ ηχπν (εθεκεξίδεο ή πεξηνδηθά) θαη ζην 

δηαδίθηπν (ebooks, ηζηνιφγηα). Δπηπιένλ φκσο έρνπλ θαηαγξαθεί θαη 

θξηηηθά θείκελα ησλ απνθνίησλ, φπσο θαη ε ελδερφκελε δξάζε ηνπο ζηε 

δηδαζθαιία ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο πξνθεηκέλνπ λα είλαη πιεξέζηεξε ε 

παξνπζίαζε ηεο ζπγγξαθηθήο εηθφλαο ηνπ θαζελφο. .  

Πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζσ ην αληηθείκελν έξεπλαο ήξζα ζε επαθή, 

θπξίσο ειεθηξνληθή, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ φζνπο θνίηεζαλ ζην 

πξφγξακκα. Τπνζηεξηθηηθά ιεηηνχξγεζε ην δηαδίθηπν, κέζσ ησλ 

ηζηνινγίσλ ησλ απνθνίησλ, ηεο βάζεο http://www.biblionet.gr ηνπ 

ΔΚΔΒΗ, ησλ θαηαιφγσλ ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο (http://www.nlg.gr) 

θαη ηνπ ΑΠΘ (http://www.lib.auth.gr) θαη δηάθνξσλ ειεθηξνληθψλ 

βηβιηνπσιείσλ (εμαηξεηηθά ζηεκέλν είλαη ην ειεθηξνληθφ βηβιηνπσιείν 

ηεο Πνιηηείαο ζηε δηεχζπλζε https://www.politeianet.gr/). Τιηθφ 

ζπγθεληξψζεθε, ηέινο, απφ ειεθηξνληθά ινγνηερληθά πεξηνδηθά θαη απφ 

ην Λεμεηαλίι , ην πεξηνδηθφ πνπ δεκηνπξγήζεθε έληππα ην 2009 απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζπλερίδεη ηελ 

παξνπζία ηνπ έσο θαη ζήκεξα ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

(http://lexitanil.nured.uowm.gr). 

Οη απφθνηηνη πνπ κειεηήζεθαλ αθνξνχλ ηα έηε 2008 κέρξη θαη 2013.Οη 

ειηθίεο ηνπο πνηθίιινπλ, φπσο θαη νη πξνεγνχκελεο ζπνπδέο θαη ηα 

http://www.biblionet.gr/
http://www.lib.auth.gr/
https://www.politeianet.gr/
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επαγγέικαηά ηνπο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε πνηθηιία απηή 

αληηζηνηρεί ζηελ πνιιαπιφηεηα ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ε 

καζεηεία ζηε δεκηνπξγηθή γξαθή.
.
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ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ 2008-2009 
 

1. Αληηόπε Αζαλαζηάδνπ  

Δίλαη κέινο ηεο νκάδαο «Απφ Πνίεζε» θαη ππήξμε κέινο ηεο 

ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνχ Λεμεtanil ζηε Φιψξηλα. Έρεη 

εθδψζεη ηα έξγα Η δσή κνπ ζαλ κάγηζζα (κπζηζηφξεκα, Momentum, 

2015), Σέηηημ ν ςηζπξηζηήο (πνίεζε, Γαβξηειίδεο, 2012). Δπίζεο έρεη 

ζπκκεηάζρεη ζηα ζπιινγηθά έξγα Via dolorosa (δηεγήκαηα, Bαθρηθφλ, 

2014-2013), Μάηζε Υαηδειαδάξνπ: πνηήηξηεο κηινύλ γηα ην πξόζσπν θαη 

ην έξγν θαη κηα ζπλέληεπμε γηα ηελ παξάζηαζε (κειέηεο, Poema, 2013), 

Πνηεηέο ζηε ζθηά. Γεύηεξνο θύθινο (κειέηεο, Γαβξηειίδεο, 2013), Οκάδα 

από πνίεζε: Τπέξ νλεηξίαο ΙΙ (πνίεζε, Γαβξηειίδεο, 2012), Πνηεηέο ζηε 

ζθηά (κειέηεο, Γαβξηειίδεο, 2012), Σα πνηήκαηα ηνπ 2010 (πνίεζε, 

Κνηλσλία ησλ (δε)θάησλ, 2010), Οκάδα από πνίεζε (πνίεζε, 

Γαβξηειίδεο, 2010). Έρεη δεκνζηεχζεη ηε δηδαθηηθή πξφηαζε «πγγξαθή 

πνηήκαηνο» (Νηθνιαΐδνπ 2016: 179-185) θαη ην αθήγεκα «It was a No-

Time» (Μαλδξαγόξαο: 75). 

Αθφκε έρεη γξάςεη ηηο θξηηηθέο: «Ο θφζκνο ζην ζηφκα ηνπ Γαξγαληνχα» 

[γηα ην έξγν ηνπ Φξαλζνπά Ρακπειαί, Γαξγαληνύαο θαη Παληαγθξπέι ζην 

www.diavasame.gr, Ννέκβξηνο 2013], «Οη Σηκπώ» [γηα ην έξγν ηνπ Ρνδέ 

Μαξηέλ ληπ Γθαξ, Οη Σηκπώ ζην www.diavasame.gr, επηέκβξηνο 2013], 

«Σν μέξσ ιηβάδη κνπ ην μέξσ» [γηα ην νκψλπκν έξγν ηεο Νίλαο 

Γηαλλνπνχινπ ζην  www.diavasame.gr, Ηνχληνο 2013], «Ζ ρεηξσλαθηηθή 

ηνπ χθνπο» [γηα ην έξγν ηνπ σηήξε Γεκεηξίνπ, Σν θνπκπί θαη ην 

θόξεκα ζην www.diavasame.gr, Απξίιηνο 2013], «Ληκλάδνπλ ζηα κάηηα 

καο νη εζνρέο ηεο λχρηαο» [γηα ην έξγν ηεο Άλλαο Γξίβα, Οη κέξεο πνπ 

ήκαζηαλ άγξηνη ζην www.diavasame.gr, Φεβξνπάξηνο 2013], «Απφ δσ 

θαη πέξα ζα είκαη γηα πάληα εγψ ε ίδηα κνπ ε κεηέξα» [γηα ην έξγν ηνπ 
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Ρνιάλ Μπαξη, Ηκεξνιόγην Πέλζνπο ζην www.diavasame.gr, Ννέκβξηνο 

2012], «Φπρηθνί δεζκνί, θνηλσληθνί ζεζκνί» [γηα ην νκψλπκν έξγν ηνπ 

σηήξε Μαλσιφπνπινπ ζην www.diavasame.gr, Οθηψβξηνο 2012], 

«Φνπθώ: Η ζθέςε ηνπ, ε πξνζσπηθόηεηά ηνπ» [γηα ην νκψλπκν έξγν ηνπ 

Πσι Βελ ζην www.diavasame.gr, επηέκβξηνο 2012], «Έλα βηβιίν 

πνίεζεο» [γηα ην νκψλπκν έξγν ζην www.diavasame.gr, Ηνχιηνο 2012] , 

«Η δηθαίσζε ηνπ αίκαηνο» [γηα ην νκψλπκν έξγν ηνπ Ian Rankin ζην  

www.diavasame.gr, Ηνχληνο 2012], «Γεκόζηνο θίλδπλνο» [γηα ην νκψλπκν 

έξγν ηνπ Μηζέι Οπεικπέθ ζην www.diavasame.gr, Απξίιηνο 2012], «Ο 

ράξηεο θαη ε επηθξάηεηα» [γηα ην νκψλπκν έξγν ηνπ Μηζέι Οπεικπέθ ζην 

www.diavasame.gr, Μάξηηνο 2012] θαη «Διεπζεξία» [γηα ην νκψλπκν 

έξγν ηνπ Σδφλαζαλ Φξάλδελ ζην www.diavasame.gr, Φεβξνπάξηνο 

2012]. 

 

2. Υξήζηνο Μαλωιάθεο  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

3. Υξηζηίλα ηάπα  

Γελ έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα. 

4. Μαξία ηδεξνπνύινπ  

Δίλαη δηδάθησξ θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο. Έρεη δεκνζηεχζεη ην 

δηδαθηηθφ πιάλν «Γεκηνπξγηθή Γξαθή θαη Αλζξσπνινγία: Λνγνηερληθέο 

Όςεηο ηνπ εζλνγξαθηθνχ ιφγνπ» ζε ζπιινγηθφ ηφκν (Νηθνιαΐδνπ 2016: 

561-576). 
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5. Ηωζήθ Υαηδεηωθεηκίδεο 

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

6. ηακαηίθε (Σίλα) Υξεζηίδε  

Δίλαη θηιφινγνο. Έρεη δεκνζηεχζεη ζε ζπιινγηθφ ηφκν ηελ πξφηαζε 

εξεπλεηηθήο γξαθήο project «πγγξαθέαο γηα κηα κέξα» (Νηθνιαΐδνπ 

2016: 577-586) θαη ηελ πξφηαζε δηδαζθαιίαο ησλ Αξραίσλ ηεο Α΄ 

Λπθείνπ κέζσ δεκηνπξγηθήο γξαθήο «Σε λχρηα πνπ έθηαζε ε Πάξαινο» 

(Νηθνιαΐδνπ 2016: 587-599) . 

7. νθνθιήο Μεηξνύζηαο  

Γελ έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα. 

8. Όιγα Γθηάθε  

πνχδαζε παηδαγσγηθά θαη κεηεθπαηδεχηεθε ζην Μαξάζιεην 

Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Εεη θαη εξγάδεηαη ζην Ναχπιην. 

Δίλαη δηεπζχληξηα ζε δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο πεξηνρήο. Έρεη δεκνζηεχζεη 

ζε ζπιινγηθφ ηφκν ηε δηδαθηηθή πξφηαζε «Γηδάζθνληαο έλα 

ππεξξεαιηζηηθφ πνίεκα: Οδπζζέαο Διχηεο, “Μηθξή πξάζηλε ζάιαζζα”» 

(Νηθνιαΐδνπ 2016: 211-225). 

9. Πέηξνο Αικπάλεο  

Γελ έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα. 

10. Διενλώξα Αλαγλώζηνπ  



14 
 

Δίλαη θηιφινγνο. Εεη θαη εξγάδεηαη ζηε Θεζζαινλίθε. Έρεη δεκνζηεχζεη 

ζην πεξ. Μαλδξαγόξαο ην πνίεκα «Νόηηα ηνπ παξακπζηνύ» 

(Μαλδξαγόξαο: 69). 

11. Μηραήι Αληωληάδεο  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

12. Δπάγγεινο Γαιάλεο  

πνχδαζε ςπρνινγία ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην, δεκηνπξγηθή γξαθή θαη 

πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο (εκεησηηθή) ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο. Έρεη ζπκκεηνρή ζην ζπιινγηθφ έξγν Από ηε Ρόδα 

Λνύμεκπνπξγθ ζην ηεξαηώδεο είδσιν ηεο Δπξώπεο (κειέηεο, Δπέθεηλα, 

2016) θαη έρεη κεηαθξάζεη θαη επηκειεζεί ην ζπιινγηθφ έξγν Πεξί 

Υξήκαηνο (κειέηεο, Δπέθεηλα, 2016). Δπίζεο, απφ ην 2012 εξγάδεηαη σο 

επηκειεηήο εθδφζεσλ ςπρνινγίαο ζηηο εθδφζεηο «Δπέθεηλα». 

13. Διηζάβεη Γξεγνξηάδνπ  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

14. Γεκήηξηνο Γξέλνο  

Γελλήζεθε ην 1981 ζηε Θεζζαινλίθε, φπνπ θαη δεη. πνχδαζε 

νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο θαη έρεη θάλεη κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ζηηο πνιηηηθέο επηζηήκεο, ηε θηινζνθία θαη ηε δεκηνπξγηθή 

γξαθή. Έρεη επηκειεζεί ηελ έθδνζε πξσηνιείσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα 

ηξία εξγαζηήξηα Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ηνπ Κέληξνπ Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

Ππιαίαο-Υνξηηάηε, ησλ νπνίσλ άιισζηε ππήξμε εκπλεπζηήο, κε ηίηιν 

ηα Οξπρεία ηεο Γξαθήο (πλπινθέο, 2015, δηαηίζεηαη ςεθηαθά ζηε 
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δηεχζπλζε http://oryxeia.blogspot.gr/), έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηα Πξαθηηθά 

ηνπ 1νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ «Γεκηνπξγηθή Γξαθή» Αζήλα-Φιώξηλα, 2014 

ηηο αλαθνηλψζεηο «Απφ ηε Γε ζηε ειήλε... θαη απφ εθεί ζηνλ Άξε» θαη 

«Ζ Λνγνηερλία ηεο Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο: έλαο Δχθνξνο Πιαλήηεο 

γηα ηε Γεκηνπξγηθή Γξαθή» θαη έρεη δεκνζηεχζεη ην πνίεκα «Σνπία V» 

(Μαλδξαγόξαο:70). 

Δπίζεο, επηκειήζεθε ηε Μηθξή Αλζνινγία Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο κε 

δηεγήκαηα ησλ καζεηψλ ηνπ Οκίινπ Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ηνπ 

Πξφηππνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 

(Όκηινο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο, 2013), ζπκκεηείρε ζην ζπιινγηθφ έξγν 

Πνδόζθαηξν θαη θνηλόηεηεο νπαδώλ κε ην θείκελν «"Καη ΠΑΟΚ λα κελ 

ππήξρε / πάιη ΠΑΟΚ ζα ’κνπλα!" πλζεκαηηθφο ιφγνο θαη νπαδηθή 

ηαπηφηεηα» (κειέηεο, Πιέζξνλ, 2013), δεκνζίεπζε ηα πνηήκαηα 

«Ηζηνξίεο γηα Γίγαληεο, Νάλνπο θαη Φηινζνθηθά Εσχθηα» (Νεζίδεο, 

2012), «Passionato θαη lacrimoso γηα ζρεδφλ δχν ρέξηα», 

«Απνραηξεηψληαο» ζην πεξ. Λεμεtanil, ηρ. 2 (2010), «HambaKahle», 

«Baba», «Ναλνλνπάξ», «Credo Decembrem» ζην πεξ. Λεμεtanil, ηρ. 1 

(2009) θαη ηελ Σηκή ηεο Αγάπεο (Δξσδηφο, 2009). Δπίζεο έρεη 

ζπκπεξηιάβεη ζε ζπιινγηθφ ηφκν ηε δηδαθηηθή ηνπ πξφηαζε «Οη καζεηέο 

κεηξνχλ ηα άζηξα θαη ηα βξίζθνπλ γεκάηα εμσγήηλνπο. Δπηζηεκνληθή 

θαληαζία θαη δεκηνπξγηθή γξαθή. Θεσξία θαη αζθήζεηο» (Νηθνιαΐδνπ 

2016: 447-469).  

15. Θενδώξα Δπαγγεινπνύινπ  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

16. Δηξήλε Λαξδνύηζνπ  
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Γελλήζεθε ζηε Ρφδν, φπνπ θαη ζπνχδαζε λεπηαγσγφο. Έρεη δεκνζηεχζεη 

ζην ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ e-Poema ηα πνηήκαηα «Θαιάζζην Σαγθφ», 

«Αγθάζη», «Άιινζη», «Αφξηζηνο κέιινληαο», «νλέην Αλήκπνξνη» 

(http://www.e-poema.eu/poem.php?id=437). Αθφκε έρεη δεκνζηεχζεη ζην 

ηζηνιφγην ηεο Γηαδηθηπαθήο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο 

(http://www.dimiourgikigrafionline.com/index.php?contentid=548&langf

lag=) ηα πνηήκαηα «Ξεκεξψλεη… απηαπάηε ηεο κέξαο πνπ γελληέηαη θαη 

γελλά…», «Leb-i-derya (ηα ρείιε ηεο ζάιαζζαο)» θαη ην πεδφ 

«Γπφζκνο». Δίλαη κέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ γηα ηε Γεκηνπξγηθή Γξαθή ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο 

Κχπξνπ (http://dide-

anatol.att.sch.gr/perival/FAKELOS_LOGOTEXNIA/DimiourgikiGrafi-

OdigiesPlefseos.pdf), ελψ επηπιένλ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζε ζπιινγηθφ ηφκν 

ηε κειέηε «Γεκηνπξγηθή λεπην-γξαθή» (Νηθνιαΐδνπ 2016: 497-510). 

Δξγάδεηαη θαη σο εηζεγήηξηα εξγαζηεξίσλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο γηα 

παηδηά θαη ελήιηθεο. 

17. Αιέμαλδξνο Νηεξπνύιεο  

Γελλήζεθε ην 1968. πνχδαζε Ηζηνξία θαη Αξραηνινγία ζηε Φηινζνθηθή 

ρνιή ηνπ ΔΚΠΑ. Δίλαη ππνςήθηνο δηδάθηνξαο δεκηνπξγηθήο γξαθήο 

ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. Έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ θαη απφ ην 2006 

παξαδίδεη καζήκαηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζην δηθφ ηνπ εξγαζηήξην ζηελ 

Αζήλα. Έρεη εξγαζηεί σο ζελαξηνγξάθνο θαη θεηκελνγξάθνο πξηλ ηηο 

κεηαπηπρηαθέο ηνπ ζπνπδέο, ελψ κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ εμέδσζε ηα 

κπζηζηνξήκαηα Κόζηα Ρίθα (Μίλσαο, 2014) θαη Σν λεζί θάησ από ηελ 

νκίριε (Καζηαληψηε, 2010).  

18. Γεώξγηνο Παλαγηωηίδεο  
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Γελλήζεθε ην 1965. Δίλαη εθπαηδεπηηθφο. Έρεη εθδψζεη ηα έξγα Γηώξγνο 

εθέξεο. Βίνο θαη παξσδία (κειέηε, Γαβξηειίδεο, 2014), Κύκα άικα 

(πνίεζε, Γαβξηειίδεο, 2014) θαη Οκνξθηέο Αθόξεηεο (πνίεζε, 

Γαβξηειίδεο, 2012), ελψ έρεη ινγνηερληθή παξαγσγή θαη πξν ηεο 

θνίηεζεο ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζηνλ 

ζπιινγηθφ ηφκν Πξαθηηθά ηξηαθνζηνύ δεύηεξνπ πκπνζίνπ Πνίεζεο: 

Πνίεζε θαη όλεηξν (παξνπζίαζε ηνπ πνηεηή Βαζίιε Ρνχβαιε, 

Μαλδξαγφξαο, 2013). Αθφκε έρεη επηκειεζεί ην ζπιινγηθφ έξγν 

Αλζνινγία ύληνκνπ Γηεγήκαηνο (Γξαθνκεραλή, 2014). Έρεη κεηαθξάζεη 

ηε ζπιινγή Πνηήκαηα ηεο Elizabeth Bishop (poema, 2016). 

Έρεη γξάςεη ηηο θξηηηθέο: «Άλσ ηειείεο θαη ηέηνηα» [γηα ην νκψλπκν έξγν 

ηνπ Σξηαληάθπιινπ Κσηφπνπινπ, Μαλδξαγόξαο163-164], «Λίγεο 

ιάκςεηο απφ ςειά» [γηα ην νκψλπκν έξγν ηνπ Αξηέκε Μνχινπ, 

Μαλδξαγόξαο 166], «Απξόζθιεηνο θαιεζκέλνο» [γηα ην νκψλπκν έξγν 

ηεο Γήκεηξαο Παπαδήκα, Μαλδξαγόξαο: 167-168], «θνησκέλν λεξφ» 

[γηα ην νκψλπκν έξγν ηεο Διέλεο Αλαζηαζνπνχινπ, Μαλδξαγόξαο: 169], 

«Σν ηαμίδη ηεο θσλήο» [γηα ην έξγν Φσλέο ηνπ Βαζίιε Ρνχβαιε, εθ. Η 

Απγή (30.12.2012)]. 

19. Νηθόιανο Πνιύδνο  

Δίλαη πηπρηνχρνο ηεο Μαξαζιείνπ Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο θαη ηεο 

Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ ΔΚΠΑ. Έρεη επηκειεζεί ηελ έθδνζε ηνπ εηήζηνπ 

εκεξνινγίνπ Κη εγώ ζα ζ’ αγαπάσ θάζε κέξα (Δκπεηξία εθδνηηθή, 2009). 

Δπίζεο έρεη πινχζην έξγν σο ζηηρνπξγφο ηξαγνπδηψλ (βι. παξνπζίαζή 

ηνπ ζην ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ MusicHeaven: 

http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=News&file=article

&id=2715). 

20. Θενδνζία Ράπηνπ  
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Δίλαη δαζθάια. Σα ελδηαθέξνληα ηεο θηλνχληαη γχξσ απφ ζέκαηα 

κνπζεηνπαηδαγσγηθήο, δεκηνπξγηθήο παξαγσγήο ιφγνπ θαη επηκφξθσζεο 

εθπαηδεπηηθψλ. Έρεη δεκνζηεχζεη ηελ εξγαζία «Σν ιηκεξίθ θαη ε 

δηδαζθαιία ηνπ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν» (Νηθνιαΐδνπ 2016: 373-390) θαη 

ην ζχληνκν πεδφ «Σν κπάξθν» (Μαλδξαγόξαο: 98). 

21.Θεαλώ ηακέηε 

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

22. Κωλζηαληίλνο νπιηάλεο   

Γεκνζίεπζε ην πνίεκα «Αληερήζεηο» (Μαλδξαγόξαο: 74). 

23. Βαζηιηθή Σδηάηδνπ  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

24. Γεκήηξηνο Φνηλίηζεο  

Γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο. πνχδαζε ζην 

ηκήκα Θεάηξνπ ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ζην ΑΠΘ, ζηε Scuola di 

Lettere e Filosofia – Universita degli Studi di Genova, ζηελ Αλσηέξα 

ρνιή Γξακαηηθήο Σέρλεο «Θεκέιην» θαη ζηε ρνιή Γεκνζηνγξαθίαο 

ΑΝΣ1. Έρεη γξάςεη ζεαηξηθά έξγα, κνλνιφγνπο, δηεγήκαηα θαη 

παξακχζηα. Έρεη εθδψζεη ηα αξραηφζεκα ζεαηξηθά έξγα 

Bellειελ.Θεάλζξσπνη (Αηγφθεξσο, 2015) θαη ηελ ζεαηξηθή ηεηξαινγία 

Dominatrix (Αηγφθεξσο, 2010). 

25. Βηθηώξηα Φνύξλαξε 

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 
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26. ηέξγηνο Υαξηζηάδεο  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

27. Γήκεηξα Υαηδή  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

28. Βάηα Γαλεϊιίδνπ 

Δίλαη ζελαξηνγξάθνο θαη ζθελνζέηεο. Έρεη δεκνζηεχζεη ην δηδαθηηθφ 

ζελάξην «Κηλεκαηνγξάθνο θαη Λνγνηερλία: Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή 

ελαξίνπ. Κείκελν θαη θηικηθφ (ππεξ) θείκελν» (Νηθνιαΐδνπ 2016: 603-

617). 
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ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ 2009-2010 
 

1. Γεκήηξεο Αδακίδεο  

Δίλαη θηιφινγνο. Έρεη δεκνζηεχζεη ηε δηδαθηηθή πξφηαζε «Απφ ηνλ 

Καξπσηάθε ζηε slam poetry» (Νηθνιαΐδνπ 2016: 163-177). 

2. Παλαγηώηεο Αξγπξόπνπινο  

Δίλαη θηιφινγνο θαη πνηεηήο. Έρεη δεκνζηεχζεη ηε δηδαθηηθή πξφηαζε 

«Τπεξξεαιηζηηθή πνίεζε θαη γξαθή» (Νηθνιαΐδνπ2016: 205-209). 

3. Μαξίλα Αξκεύηε  

Γελλήζεθε ζηε Λεκεζφ ην 1974. Δίλαη απφθνηηε ηεο θηινζνθηθήο ζρνιήο 

ηνπ ΑΠΘ. Απφ ην 1996 δηδάζθεη ζηε κέζε εθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν. Έρεη 

πεξηιεθζεί έξγν ηεο ζηελ Αλζνινγία ζύγρξνλεο θππξηαθήο πνίεζεο. Η 

Κύπξνο κεηά ην ’90 (Μαλδξαγφξαο, 2011). Δπίζεο έρεη γξάςεη ζηίρνπο ζε 

κνπζηθή Νίθνπ Παπάδνγινπ, Αληψλε Μηηδέινπ θαη Γηάλλε Ησάλλνπ 

(«Άδεην ζπίηη», 2011). 

4. Μαξία Γηαπαιάθε-Υάιαδα  

Δίλαη καζεκαηηθφο θαη πξνγξακκαηίζηξηα. Αζρνιείηαη κε ηελ ςεθηαθή 

πνίεζε. Έρεη δεκνζηεχζεη ηε δηδαθηηθή πξφηαζε «Φεθηαθή πνίεζε –ΟΗ 

ΠΟΛΔΗ» (Νηθνιαΐδνπ 2016: 411-440). Αθφκε έρεη δεκνζηεχζεη ην 

δηήγεκα «Δζχ Φηαηο» (Μαλδξαγόξαο: 79). πλεξγάζηεθε ζηα 

εξγαζηήξηα ηνπ Οκίινπ Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ηνπ Πξφηππνπ 

Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο κε αληηθείκελν 

ηελ ςεθηαθή πνίεζε (http://dimgrafi.blogspot.gr/p/2012-2014.html). 

5. Γιπθεξία Γθξέθνπ  
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Γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζην Ληβάδη Οιχκπνπ. πνχδαζε παηδαγσγηθά 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκπιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζην ΑΠΘ ζηνλ ηνκέα ηεο 

εηδηθήο αγσγήο. Δξγάδεηαη σο εθπαηδεπηηθφο ζε ζρνιείν ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ελψ παξάιιεια είλαη κέινο ηνπ Κχθινπ ηνπ Διιεληθνχ 

Παηδηθνχ Βηβιίνπ (ΗΒΒΤ). Σν πην πξφζθαην έξγν ηεο είλαη ην 

κπζηζηφξεκα Κνύληνπ ινύλα βίλη! Πόηε ήξζε ην θεγγάξη! (Γηάπινπο, 

2017). Έρεη επίζεο εθδψζεη ηα παηδηθά βηβιία Ο κπζηηθόο θαζξέθηεο 

(Φπρνγηφο, 2017), Σν θόθθηλν θνπηί (Φπρνγηφο, 2015), Οη πεξηπέηεηεο ηνπ 

Άθε ζην εξγαζηήξη ηεο Αιθαβήηαο (Παξξεζία, 2014), Σν ηαμίδη ηνπ 

θόθθηλνπ αβγνύ (Παξξεζία, 2011) θαη ην κπζηζηφξεκα Η κνλαμηά ησλ 

πλόξσλ (Φπρνγηφο, 2013), ην νπνίν ηηκήζεθε κε ην βξαβείν 

«Αλαγλψζηεο» 2014 ζηελ θαηεγνξία ηνπ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ γηα 

εθήβνπο. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζηα ζπιινγηθά έξγα Διιεληθό Πάζρα 

(παηδηθφ, Φπρνγηφο, 2012) θαη Μηα εηθόλα... ρίιηεο ιέμεηο (αλζνινγία 

δηεγεκάησλ θαη πνηεκάησλ, Σν βηβιίν, 2016). Σν εθδνηηθφ ηεο έξγν 

επεθηείλεηαη θαη πξηλ ηελ απνθνίηεζή ηεο απφ ην κεηαπηπρηαθφ.

 

6. Μαξία Γξεγνξηάδε  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

7. Διέλε Εανύξα  
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Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

8. Βαζίιεηνο Ηζππξνύδεο  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

9. Αλαζηαζία Καιαϊηδή  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

10. ηαύξνο Καηζηγηάλλεο  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

11. Αηθαηεξίλε Κνληδάξε  

Δίλαη ςπρνιφγνο-ςπρνζεξαπεχηξηα θαη ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηε 

δεκηνπξγηθή γξαθή, ηε ζεσξία ινγνηερλίαο θαη ηνλ ξφιν ηεο αθήγεζεο 

ζηελ ςπρνζεξαπεία. Έρεη δεκνζηεχζεη ζην ειεθηξνληθφ ινγνηερληθφ 

πεξηνδηθφ Bookpress ηα δηεγήκαηα «αλ μέλνο» 

(https://www.bookpress.gr/prodimosieuseis/proti-

emfanisi/konidarikaterinasanxenos) θαη ην «Chooselife» 

(https://www.bookpress.gr/prodimosieuseis/diigimata/choose-life-

katerina-konidari). Αθφκε έρεη δεκνζηεχζεη ζην ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ 

Thinkfree –πνιηηηζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ελδηαθεξφλησλ– ηα άξζξα : 

«Οιπκπηάδα – Παξανιπκπηάδα. Πξνο κηα θνηλή θιφγα» 

(http://www.thinkfree.gr/paraolympiakoi-olympiakoi-rio/), «Σν ζηάδην 

ηνπ ζπξκαηνπιέγκαηνο» (http://www.thinkfree.gr/stadio-

syrmatoplegmatos-refugees/), «Σν ζχλδξνκν ηνπ ζπηηηνχ ζην ιφθν» 

https://www.bookpress.gr/prodimosieuseis/proti-emfanisi/konidarikaterinasanxenos
https://www.bookpress.gr/prodimosieuseis/proti-emfanisi/konidarikaterinasanxenos
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(http://www.thinkfree.gr/to-syndromo-tou-spitiou-sto-lofo/), «Πεξί θαινχ 

ςφθνπ» (http://www.thinkfree.gr/thanatos-katara/), «“Α! Ζ ηέρλε!” πνπ 

αιιάδεη ην βιέκκα» (http://www.thinkfree.gr/h-texnh-

%CF%80%CE%BF%CF%85-

%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B6%CE%B5%CE%B9-

%CF%84%CE%BF-

%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BC%CE%B1/). Σνλ 

Ηνχλην ηνπ 2017 ζα εθδνζεί ε ζπιινγή δηεγεκάησλ ηεο Λνπηξό 

Ομπηνθίλεο απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν Βαθρηθφλ (πιεξνθφξεζε απφ ηελ ίδηα 

ηελ ζπγγξαθέα). 

12. Αζαλάζηνο Κνπηζνγηάλλεο  

Δίλαη θηιφινγνο θαη εξγάδεηαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σνλ 

ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ην θνπθινζέαηξν θαη ην ζέαηξν ζθηψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε (βι. ελδεηθηηθά: 

ζπκκεηνρή ζην Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην «Διιεληθφ ζέαηξν ζθηψλ 

– Άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά», 2015, δηάιεμε θαη βησκαηηθφ 

ζεκηλάξην ζηελ Έλσζε Φηινιφγσλ ηνπ Ννκνχ Ζξαθιείνπ, 2014). Δίλαη 

ζπλεξγάηεο ηνπ Κέληξνπ Νενειιεληθψλ πνπδψλ ζηε Granada ζε 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα γηα ηε δεκηνπξγία αξρείνπ ηνπ ειιεληθνχ 

ζεάηξνπ ζθηψλ. Έρεη εθδψζεη ηε δηδαθηηθή πξφηαζε «Απφ ηνλ Λνπθηαλφ 

ζηνλ Ηηαιφ Καιβίλν: πεξηγξάθνληαο ην θαληαζηηθφ» (Νηθνιαΐδνπ 2016: 

485-496). 

13. Νίθνο Λνύβξνο  

Γελ έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα. 

14. Αιεμάλδξα Μαπξίδνπ  
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Γελλήζεθε θαη δεη κφληκα ζηε Θεζζαινλίθε. Δξγάδεηαη σο θηιφινγνο 

ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. πνχδαζε θηινινγία ζην ΑΠΘ θαη 

επξσπατθφ πνιηηηζκφ ζην ΔΑΠ. Γηαηεξνχζε ην ινγνηερληθφ ηζηνιφγην 

http://carpezdiem.blogspot.gr/ (2011-2013), φπνπ δεκνζίεπζε θείκελα 

κπνλζάη, πνίεζε θαη θξηηηθέο. Έληππα έρεη δεκνζηεχζεη ην ζχληνκν πεδφ 

«Απνπζία» (Μαλδξαγόξαο: 84). πλεξγάδεηαη κε ην ειεθηξνληθφ 

πεξηνδηθφ 24 γξάκκαηα ζην ινγνηερληθφ έλζεην «ΔΑΝ» θαη έρεη 

δεκνζηεχζεη θείκελά ηεο ζε ινγνηερληθά θαη θηινινγηθά πεξηνδηθά 

(Λεμηηαλίι, Παξέκβαζε θηι). Έρνπλ δεκνζηεχζεη καδί κε ηνλ Γ. Ρνπβά ηε 

δηδαθηηθή ηνπο πξφηαζε «Δηζαγσγή ζηε κπζηζηνξία: Παίδνληαο ηνλ 

ζπγγξαθέα απφ ηε ζχιιεςε ηεο ηδέαο ζηε ζπγγξαθή» (Νηθνιαΐδνπ 2016: 

511-526).Γηαηεξεί ηζηνζειίδα πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηα εθπαηδεπηηθά, 

αθαδεκατθά θαη ινγνηερληθά ηεο ελδηαθέξνληα ζηε δηεχζπλζε 

http://users.sch.gr/almavridou. 

15. Άξηεκηο Μηραειίδνπ 

πνχδαζε αγγιηθή θηινινγία ζην ΔΚΠΑ, ζην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Warwick θαη ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Exeter. Έρεη εθδψζεη ηελ πνηεηηθή 

ζπιινγή Αόξηζηνο Γηαξθείαο (Mαλδξαγφξαο, 2013). Ζιεθηξνληθά έρνπλ 

δεκνζηεπηεί ηα πνηήκαηά ηεο «Αζχλδεην ζρήκα», «Δπαλάιεςε», 

«Αξηηκειήο αλαπεξία», «Φφξνο πνιπηειείαο», «Δπγλσκνζχλε», 

«Ηζηηνθφξν» θαη «Transcendental»( http://www.vakxikon.gr, ηρ. 21 θαη 

25), φπσο θαη κεηαθξάζεηο ηεο ηνπ William Carlos Williams 

(http://www.vakxikon.gr, ηρ. 29) θαη ηεο Ali Smith 

(http://www.vakxikon.gr, ηρ. 25). 

 Δπίζεο έρνπλ δεκνζηεπηεί νη θξηηηθέο ηεο «Ηιηνηξόπηα κε ηηο πιάηεο ζηνλ 

ηνίρν» [γηα ηελ νκψλπκε πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Έιελνπ Υαβαηδά, 

http://www.vakxikon.gr, ηρ. 25] θαη «Σν πεξηερφκελν ηνπ ππφινηπνπ» 

http://www.vakxikon.gr/
http://www.vakxikon.gr/
http://www.vakxikon.gr/
http://www.vakxikon.gr/
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[γηα ηελ νκψλπκε πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Αιέμηνπ Μάηλα, πεξ. 

Μαλδξαγόξαο, ηρ. 47 (Γεθ. 2012)]. 

16. Ηωάλλα Μπάιηνπ  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

17. Θωκάο Μπέιηαο  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

18. Διενλώξα Μπέζζα  

Δίλαη δαζθάια. Πξηλ ηελ απνθνίηεζή ηεο απφ ην πξφγξακκα 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζπκκεηείρε ζηελ νκάδα πνπ δεκηνχξγεζε ηα 

βηβιία Δηθαζηηθψλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Σν 2015 

αξζξνγξαθνχζε ζηελ ηζηνζειίδα www.ihappy.gr 

(http://www.ihappy.gr/author/eleonobes/), ελψ θείκελά ηεο βξίζθνληαη 

θαη ζε ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο ηεο Φιψξηλαο (ελδεηθηηθά: 

floriniotika.blogspot.gr/2015/03/blog-post_35.html, 

http://florineanews.blogspot.gr/2016/12/blog-post_14.html?spref=fb). Σα 

ηειεπηαία ρξφληα αζρνιείηαη έληνλα κε ηα ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη 

ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. 

19. Γεώξγηνο Ναιπαληίδεο  

πνχδαζε θηλεκαηνγξάθν ζηε ρνιή ηαπξάθνπ θαη νηθνλνκηθά ζην 

ΑΠΘ. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ http://www.yiorgosnalpantidis.com αλαξηά 

λέα θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θηλεκαηνγξαθηθφ θαη ινγνηερληθφ 

ηνπ έξγν. Δλδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηε ζρέζε κεηαμχ εηθφλαο, γιψζζαο 

θαη πξαγκαηηθφηεηαο, πγγξαθηθά αζρνιείηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηε 

http://www.ihappy.gr/
http://www.ihappy.gr/author/eleonobes/
http://www.yiorgosnalpantidis.com/
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ζχληνκε θφξκα πεδνχ ιφγνπ 

(http://www.yiorgosnalpantidis.com/Flash/Microistories_Flash/E_LIT_0.

html). Έρεη δεκνζηεχζεη ηηο «Σέζζεξηο κηθξέο ηζηνξίεο» (Μαλδξαγόξαο: 

89). 

20. Αηθαηεξίλε Παιαηνιόγνπ  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

21. Μελάο Παπαδόπνπινο  

Έρεη δεκνζηεχζεη ηε δηδαθηηθή πξφηαζε «Ο ινγνηερληθφο ραξαθηήξαο 

ηαμηδεχεη: Μεηαηνπίζεηο ηνπ ινγνηερληθνχ ραξαθηήξα ζηνλ ρξφλν» 

(Νηθνιαΐδνπ 2016: 551-560). 

22. Αληωλία Παηζηνδήκνπ  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

23. Μαξίλα ηαπξνπνύινπ  

Γελ έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα. 

24. Ηωάλλα ηεξγηνπνύινπ  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

25. Διέλε ωηεξίνπ  

Δίλαη θηιφινγνο. Δίλαη ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ ηκήκαηνο Νεπηαγσγψλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Οη αλαθνηλψζεηο ηεο (καδί κε 

ηνλ Κψζηα Γ. Νηίλα) γηα ηε «Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ζεζζαιηθνχ 
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ηδηψκαηνο» θαη ηε «Γεκηνπξγία ελλνηνινγηθνχ ιεμηθνχ» 

πεξηιακβάλνληαη ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ ησλ 4
σλ

 Σδαξηδαλείσλ «Οη 

γεσγξαθηθέο θαη θνηλσληθέο πνηθηιίεο ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη 

ε παξνπζία ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε» (2012) θαη ηνπ παλειιήληνπ 

ζπλεδξίνπ «Ζ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε: Σάζεηο πξννπηηθέο» (2012) 

αληίζηνηρα. Έρεη δεκνζηεχζεη έλα ζχληνκν πεδφ κε ηίηιν «Σν πέξαζκα» 

(Μαλδξαγόξαο: 97). 

26. Αλαλίαο Σνδαθίδεο  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

27. Πιάηωλ Σζαθίξνγινπ  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

28. Γεώξγηνο Σζνραιήο  

Δίλαη δηθεγφξνο. Σν άξζξν ηνπ «Απνηππψκαηα εκέξαο: Μηθξναζηηθέο 

Ηδενινγίεο» έρεη εθδνζεί ζην ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ ζηνραζκνχ 

Intellectum  (http://www.intellectum.org/2013/03/29/fingerprints-of-the-

day-bourgeois-ideas). Έρεη γξάςεη ηνπο ζηίρνπο ησλ ηξαγνπδηψλ 

«Κξαηάσ πξαθηηθά» θαη «Μα δε ζνπ θάλσ» ζε κνπζηθή Γεκήηξε 

Αγγέινπ θαη «Βαιο ζηε βξνρή» ζε κνπζηθή Υξπζνβαιάληε σηεξίνπ. 

29. Έιελνο Υαβάηδαο  

Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1981. Φνίηεζε ζην ηκήκα Πιαζηηθψλ Σερλψλ 

θαη Δπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. 

Πεηξακαηίδεηαη κε ηε δηάδξαζε ιφγνπ θαη άιισλ ηερλψλ. Ζ πξψηε ηνπ 

πνηεηηθή ζπιινγή έρεη ηίηιν Ηιηνηξόπηα κε ηηο πιάηεο ζηνλ ηνίρν 

http://www.intellectum.org/2013/03/29/fingerprints-of-the-day-bourgeois-ideas
http://www.intellectum.org/2013/03/29/fingerprints-of-the-day-bourgeois-ideas
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(Οκήγπξηο, 2013). Ζιεθηξνληθά έρνπλ δεκνζηεπηεί ηα πνηήκαηά ηνπ 

«Υσξίο ηίηιν», «ηληάια κεο ζην ζθνηάδη ή φηαλ κπαίλεη θη άιινο ζην 

λφεκα», «Ννχκεξν 127» (http://www.vakxikon.gr, ηρ. 23), ελψ έληππα ην 

ζχληνκν πεδφ «Κίηξηλνο Ππξεηφο» (Μαλδξαγόξαο: 98). 

 

  

http://www.vakxikon.gr/
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ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ 2010-2011 
 

1. Διέλε Φαξξέα   

Γελλήζεθε ην 1982. Γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζηελ Μεζζελία. Δίλαη 

πηπρηνχρνο θηινινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ θαη θαηέρεη δχν κεηαπηπρηαθνχο 

ηίηινπο. Αζρνιείηαη ελεξγά κε ηελ πνιηηηθή. Δμέδσζε ηελ πνηεηηθή 

ζπιινγή Δπεκβάζεηο (Αξκφο, 2010), ε νπνία έιαβε ην βξαβείν «Μαξία 

Πνιπδνχξε» πξσηνεκθαληδφκελνπ πνηεηή απφ ηνλ Γήκν Καιακάηαο. 

Δίλαη κέινο ηεο ζπληαθηηθήο ηνπ πεξηνδηθνχ Μαλδξαγόξαο.  

2. Ηωάλλα Ακπαηδή  

Απνθνίηεζε απφ ην ηκήκα Γαιιηθήο γιψζζαο θαη θηινινγίαο ηνπ ΑΠΘ 

θαη ζπλέρηζε ηηο κεηαπηπρηαθέο ηεο ζπνπδέο ζην Washington State 

University θαη ην University of Kansas ζηα ηκήκαηα Θεάηξνπ θαη 

Κηλεκαηνγξάθνπ. Σνλ Μάην ηνπ 2017 θπθινθφξεζε ε πνηεηηθή ηεο 

ζπιινγή Φπρ-ώζεηο ζε κπιε καξέλ (Μνιχβη). Σν πνίεκά ηεο «Σν δέιηα 

ηνπ Αιηάθκνλα» θέξδηζε ην πξψην βξαβείν ζηνλ 2
ν
 παλειιήλην 

δηαγσληζκφ πνίεζεο 2015-2016 πνπ πξνθήξπμε ην Αξρείν Ηζηνξίαο θαη 

Σέρλεο «Γεψξγηνο Παπαζαλαζίνπ» κε ζέκα «Αιηάθκνλαο, ην αέλαν 

πνηάκη ηνπ θσηφο θαη ηεο επθνξίαο». Γεκνζίεπζε ηε δηδαθηηθή ηεο 

πξφηαζε «Υξσκαηίδνληαο κε ιέμεηο: ε δηδαζθαιία ηεο δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε κέζσ ηεο δσγξαθηθήο» 

(Νηθνιαΐδνπ 2016: 187-204). Σν ζχληνκν πεδφ ηεο «Γηα ηε Γφληα 

Γνπιηζηλέα» πξσηνδεκνζηεχηεθε ζην πεξ. The Books’ Journal (ηρ. 63, 

Φεβξ. 2016) θαη αλαδεκνζηεχηεθε ειεθηξνληθά ζην ηζηνιφγην «Ηζηνξίεο 

Μπνλδάη» (https://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com) ηνπ 

πεξηνδηθνχ Πιαλόδηνλ. Έρεη επίζεο εθδψζεη ηελ πνηεηηθή ζπιινγή 

Παξάζπξα (Μνιχβη, 2014), θαη ηα παηδηθά βηβιία Η γάηα θαη ν πεηεηλόο 

(Μνιχβη, 2013) θαη Πώο απέθηεζε ν βάηξαρνο ηηο βνύιεο ηνπ (Μνιχβη, 

https://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com/
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2013), κε δηθή ηεο εηθνλνγξάθεζε Αθφκε έρεη ζπκκεηάζρεη ζην 

ζπιινγηθφ έξγν Ιζηνξίεο δηαδηθηύνπ. Σα πξώηα 20 δηεγήκαηα ηνπ 2011 

(δηεγήκαηα, Artspot, 2013). Έρεη επηκειεζεί ην ζπιινγηθφ έξγν Μνξθέο 

ηεο θξίζεο (δηεγήκαηα θαη πνίεζε, Μνιχβη, 2015).  

3. Ηωάλλεο Αληωληάδεο  

Υξεζηκνπνηεί ην ςεπδψλπκν Αληψλεο Γηαλαθφο. Γελλήζεθε ην 1966. 

Δίλαη απφθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Ννκηθήο ηνπ ΑΠΘ θαη εξγάδεηαη σο 

δηθεγφξνο ζηε Θεζζαινλίθε. Έρεη εθδψζεη ηηο πνηεηηθέο ζπιινγέο 

Ηκεξνιόγην εξαζηηέρλε θεπνπξνύ (Αλάηππν, 2016) θαη Η κλήκε ηνπ 

ζώκαηνο (Παλνπηηθφλ, 2010), ηε ζπιινγή δηεγεκάησλ θαιίδνληαο 

αλακλήζεηο (Γαβξηειίδεο, 2014), φπσο θαη ηελ πηπρηαθή ηνπ εξγαζία 

θάθη θαη Λνγνηερλία (Ηαλφο, 2013). Αθφκε έρεη δεκνζηεχζεη ην δηήγεκα 

«Σν κεράλεκα» (Μαλδξαγόξαο:78). Σν ζεαηξηθφ ηνπ έξγν Καηαπάηεζε: 

Πξόβεο γηα κία παξάζηαζε δηαθξίζεθε ζηνλ δηαγσληζκφ ηνπ 2015 ηνπ 

Κξαηηθνχ Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο 

(http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=16&newsid=1417). 

4. Αιεμάλδξα Βεξύθνθνπ  

Γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζηελ Αζήλα. πνχδαζε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Ακπεξληήλ. Πνίεκά ηεο βξίζθεηαη ζηελ αλζνινγία Σα πνηήκαηα ηνπ 2015 

(Κνηλσλία ησλ (δε)θάησλ, 2016). Δμέδσζε επίζεο ηελ πνηεηηθή ζπιινγή 

Σαΐδνληαο ηνλ ζθύιν. Σξηαληαηξείο ηζηνξίεο ζηηγκήο (Γαβξηειίδεο, 2015). 

5. Αηθαηεξίλε Βνύιγαξε  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

6. Αληηγόλε Βνπηζηλά  

http://www.biblionet.gr/com/7862/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_(%CE%B4%CE%B5)%CE%BA%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
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Έρεη ζπνπδάζεη αξραηνινγία, θηινινγία θαη δεκηνπξγηθή γξαθή. 

Δμέδσζε ηελ πνηεηηθή ζπιινγή Σν ιάζνο πνίεκα (Μειάλη, 2012). Έρεη 

επίζεο γξάςεη θξηηηθή γηα ηελ πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Θσκά Ησάλλνπ 

Ιππνθξάηνπο 15 (πεξ. Σα πνηεηηθά, ηρ. 15, επη. 2014). 

7. ηεθαλία Ενπξιίδνπ  

Έρεη ζπκκεηάζρεη ζηνλ ζπιινγηθφ ηφκν Ιζηνξίεο δηαδηθηύνπ. Σα πξώηα 

20 δηεγήκαηα ηνπ 2011(δηεγήκαηα, Artspot, 2013). Σν δηήγεκά ηεο «Ο 

παθεηάο» έιαβε έπαηλν ζηνλ Β΄ Λνγνηερληθφ Γηαγσληζκφ Γηεγήκαηνο 

ησλ Βηβιηφθηισλ Έδεζζαο (2011). 

8. Υξηζηίλα Καιαϊηδή  

Γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1985. πνχδαζε λεπηαγσγφο ζην ΑΠΘ. 

Έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ αγγιηθή θαη ακεξηθάληθε ινγνηερλία 

ζην University of Reading ηεο Αγγιίαο θαη είλαη ππνςήθηα δηδάθησξ 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζηελ Παηδαγσγηθή ρνιή ηνπ ΑΠΘ. Αζρνιείηαη κε 

ηε δηδαζθαιία ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ηφζν ζε αθαδεκατθφ επίπεδν 

φζν θαη ζε ρψξνπο ζεκηλαξίσλ. Έρεη εθδψζεη ην παηδηθφ βηβιίν Μάγηζζα 

Ραδίθιεηα, έλαο κπνύθνο ζην θιηηδάλη (Polaris, 2013). Αθφκε έρεη 

δεκνζηεχζεη ην ζχληνκν πεδφ «Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα ην ζπίηη» 

(Μαλδξαγόξαο: 80), ελψ αληίζηνηρεο κνξθήο θείκελά ηεο βξίζθνληαη θαη 

ζην πεξ. Λεμεtanil (ηρ. 3, 2012). 

9. Φωηεηλή (Φξίληα) Κνινβνύ-Μήηζηνπ  

Γελλήζεθε ζην Αγξίλην. πνχδαζε θηινινγία ζην ΑΠΘ θαη παηδαγσγηθά-

ςπρνινγία ζην ΔΚΠΑ. Δξγάζηεθε ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε. Σν 2015 

εμέδσζε ηε ζπιινγή δηεγεκάησλ Γακήιηνο εζπεξηλόο (Πεξίπινπο), ην 

νπνίν κπήθε ζηε βξαρεία ιίζηα ησλ βξαβείσλ Public 2017 ζηελ 

θαηεγνξία «Διιεληθφ δηήγεκα». 
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10. Υξηζηίλα Κξπζηάιιε  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

11. Βαζίιεηνο Κπξηαδάθεο  

Γελλήζεθε ην 1978. πνχδαζε νδνληηαηξηθή ζηε Ρνπκαλία. Σν 2015 

θπθινθφξεζε ε πξψηε ηνπ πνηεηηθή ζπιινγή Η επίπεδε ζθαίξα. Πνίεζε 

(Γθνβφζηεο). Απφζπαζκα απφ «Σν πνίεκα» ηεο ζπιινγήο είρε 

πξσηνδεκνζηεπηεί ζην πεξ. Μαλδξαγόξαο (Μαλδξαγόξαο: 72). 

πκκεηείρε επίζεο ζηελ Αλζνινγία πνηεηηθώλ δηαιόγσλ (Γθνβφζηεο, 

2015).  ηηο 16.5.2015 ζην ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ πνίεζεο Σν παξάζπξν 

(https://toparathyro.com) αλαξηήζεθαλ ηα αλέθδνηα πνηήκαηά ηνπ 

«Φάκπνπια I, II, III» θαη «Λέμε I, II, III». Σνλ Μάην ηνπ 2013 

δεκνζίεπζε ειεθηξνληθά 

(http://diastixo.gr/logotexnikakeimena/poihsh/1221-4poets-28052013) ηα 

πνηήκαηα «Οδπζζέαο», «Σνηέκ», «Πξσηνκαγηά» (ζπκπεξηιήθζεθε 

αξγφηεξα ζηε ζπιινγή Η επίπεδε ζθαίξα) θαη «Σακπνχξηα». 

12. ωηεξία Μπέζζα  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

13. Νηθόιανο Μπιάληδαο  

Δίλαη δάζθαινο. Έρεη δεκνζηεχζεη ην ζχληνκν δηήγεκα «ΟΥΗ-ΗΥΟ» 

(Μαλδξαγόξαο: 88). 

14. Παζραιηά Μπηζθίδνπ  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

https://toparathyro.com/
http://diastixo.gr/logotexnikakeimena/poihsh/1221-4poets-28052013
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15. Παλαγηώηα Μωπζηάδνπ  

Γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζηε Γήκεηξα Γξεβελψλ. Εεη θαη εξγάδεηαη 

ζηελ Αζήλα. Γεκνζίεπζε ην κηθξναθήγεκα «Νφζηηκεο νη 

ζαξαληαπνδαξνχζεο» (Μαλδξαγόξαο: 89). Δπηκειήζεθε ηελ πνηεηηθή 

ζπιινγή ηνπ Πέηξνπ Λπγίδνπ Οη ζησπειέο ζπγρνξδίεο ηνπ αθνξληεόλ 

(Αλψλπκν Βηβιίν, 2015), ελψ αζρνιείηαη θαη κε ηε ζεαηξηθή απφδνζε 

θαη επηκέιεηα θεηκέλσλ ζε παξαζηάζεηο θνπθινζέαηξνπ («Ο κηθξφο 

πξίγθεπαο», «Ο ηππφηεο κε ηε ζθνπξηαζκέλε παλνπιία»). 

16. Υαξαιακπία (Υαξά) Νηθνιαθνπνύινπ  

Δίλαη θηιφινγνο. Απφ ην 1992 κέρξη ην 1999 εξγάζηεθε σο 

θεηκελνγξάθνο ζε πνιπεζληθέο δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο. Zεη ζηελ 

Καιακάηα θαη απφ ην 2013 έρεη ην δηθφ ηεο εξγαζηήξην δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο. Έρεη εθδψζεη ηα βηβιία 41 and a half kisses from Mr Leroi (σο 

Hara Nikola, κπζηζηφξεκα, 2016), Γηάλλεο θαξίκπαο: Παξαδνμνινγίεο 

θαη γισζζηθέο αθξνβαζίεο ζηνλ πεδνγξαθηθό έξγν ηνπ (κειέηε, poema, 

2016), Μέιηζζεο ηέξεηεο. Γύν λνπβέιεο (λνπβέιεο, Γαβξηειίδεο, 2015), Η 

δεκηνπξγηθή γξαθή ζην γπκλάζην (δηδαθηηθφ εγρεηξίδην, Μηράιεο ηδέξεο, 

2014). ην ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ Φπρν-γξαθήκαηα είλαη αλαξηεκέλα ηα 

δηεγήκαηά ηεο «Ο γέξνο ζηελ ηαξάηζα» (24.3.2017, 

http://psychografimata.com/22843/o-geros-stin-taratsa/), «Ο σξαίνο 

Γεξκαλφο» (22.1.2016, http://psychografimata.com/26718/o-oreos-

germanos/), «Μηα ηξπθεξή θαξδηά ζην βάζνο» (24.7.2015, 

http://psychografimata.com/12819/mia-triferi-kardia-sto-vathos/), 

«Φάλεο κπαζηνχλη» (4.10.2013, http://psychografimata.com/16044/fanis-

bastouni/) θαη «Ζ θαηάξα ηνπ ηαχξνπ» (13.9.2013, 

http://psychografimata.com/16048/i-katara-tou-tavrou/). ην ηζηνιφγην 

«Ηζηνξίεο Μπνλδάη» δεκνζίεπζε ην κηθξναθήγεκα «Σν ιάζνο παηδί» 

http://psychografimata.com/22843/o-geros-stin-taratsa/
http://psychografimata.com/12819/mia-triferi-kardia-sto-vathos/
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(https://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com/2015/05/01/chara-

nikolakopoulou-to-lathos-paidi/). Έληππα έρεη δεκνζηεχζεη ην αθήγεκα 

«Σν δφληη» (Μαλδξαγόξαο: 91). 

Έρεη γξάςεη ηηο θξηηηθέο: «Σα ζπγθερπκέλα πεξηγξάκκαηα ησλ θφζκσλ 

καο» [γηα ην έξγνπ ηνπ πχξνπ Βξεηηνχ Έλαο αόξηζηνο άλζξσπνο, 

Fractal, Απξίιηνο 2017], «Μηα αλνίθεηα αθήγεζε ςπρηθνχ 

θαηαθεξκαηηζκνχ» [γηα ην έξγν ηεο Υξχζαο Φαληή Η ηζηνξία ηεο ., 

frear.gr, 14.10.2016], «Πεξηήγεζε ζηα ζθνηεηλά παξακπζηαθά ηξαγνχδηα 

ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο» [γηα ην έξγν ηεο Δπζπκίαο Νηαζθαγηάλλε 

Παξαινγέο θαη κεηαθπζηθό ζηνηρείν, Fractal, Αχγνπζηνο 2016], «Έλα 

πνιπδηάζηαην βηβιίν κε πνηθίιεο πξνεθηάζεηο» [γηα ηνπ έξγν ηνπ Κψζηα 

Αξθνπδέα Σν ρακέλν λόκπει, http://www.staxtes.com, 13.6.2016], 

«Απαγνξεπκέλε παηξίδα» [γηα ην νκψλπκν έξγν ηεο Διέλεο Λφππα, 

diastixo.gr, 24.11.2015], «Ηρλειαηψληαο κηθξά θαη κεγάια ζαχκαηα» [γηα 

ην έξγν ηεο Διέλεο Κνθηεξνχ ην ιάκδα ησλ ρειηδνληώλ, πεξ. 

Παξέκβαζε, ηρ. 176, Καινθαίξη 2015], «Απνζηάγκαηα κηαο ελήιηθεο 

αζσφηεηαο» [γηα ην έξγν ηνπ Ζιία Κεθαιά Σα ιηιηπνύηεηα, πεξ. 

Δληεπθηήξην, ηρ. 108, Ηαλνπάξηνο-Μάξηηνο 2015]. 

17. Δπζπκία Νηαζθαγηάλλε  

πνχδαζε κεραλνινγία θαη αγγιηθή θηινινγία. Δίλαη ππνςήθηα 

δηδάθησξ ζην ηκήκα Θεάηξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. Έρεη 

δεκνζηεχζεη ηε κειέηε Παξαινγέο θαη κεηαθπζηθό ζηνηρείν, ε επηξξνή 

ηνπο ζηε ινγνηερλία (Σν αλψλπκν βηβιίν, 2016), φπσο θαη ηε δηδαθηηθή 

πξφηαζε «Παίδνληαο κε ηηο ιέμεηο: ζχληνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο κε αθνξκή έλα δηήγεκα ηνπ Παπαδηακάληε» 

(Νηθνιαΐδνπ 2016: 541-550) Μεηέθξαζε ην The accordion silent chords 

ηνπ Πέηξνπ Λπγίδνπ (Σν αλψλπκν βηβιίν, 2016). 

http://www.staxtes.com/
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18. Μαξίλα Παπαδνπνύινπ  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

19. Κωλζηαληίλα Πίζηα  

Δίλαη θαζεγήηξηα πιεξνθνξηθήο. Δμέδσζε ηε κειέηε Η ακθηζβήηεζε ζηα 

θόκηθ (Σν αλψλπκν βηβιίν, 2016). Έρεη δεκνζηεχζεη ηε δηδαθηηθή 

πξφηαζε «Κφκηθο θαη ξίκεο ζην ζρνιείν εθπαίδεπζεο αλειίθσλ: Σν 

ζνλέην» (Νηθνιαΐδνπ 2016: 365-372). 

20. Γεώξγηνο Πξακαηεπηάθεο  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

21. Σξύθωλ εκάδεο  

Έρεη κεηαθξάζεη ην βηβιίν ηνπ H.G. Wells Η κεραλή ηνπ ρξόλνπ θαη 

άιιεο ζαπκαζηέο ηζηνξίεο (Αξρέηππν, 2017). Δίλαη εηζεγεηήο ζην 

εξγαζηήξην δεκηνπξγηθήο γξαθήο ησλ εθδφζεσλ Αξρέηππν. 

22. Λάδαξνο ηάληζεο  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

23. Δπαγγειία παζάξα  

Δίλαη απφθνηηε ηεο Φηινζνθηθή ρνιήο θαη ηνπ Πάληεηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. Δξγάδεηαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Έρεη 

δεκνζηεχζεη ην πνίεκα «Σνπ κε πξαγκαηηθνχ» (Μαλδξαγόξαο,: 74), ελψ 

έρεη γξάςεη θξηηηθή γηα ηελ πνηεηηθή ζπιινγή ειελάθαηνο ηνπ ηάζε 

Ηληδέ (14.12.2013, http://diastixo.gr/kritikes/poihsh/2007-selinakatos). Σα 

http://diastixo.gr/kritikes/poihsh/2007-selinakatos
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πνηήκαηά ηεο «Χ δή δί πν δε», «Μνδηζηξάδηθν ελνρήο» θαη «Colpo 

grosso» έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πεξηνδηθνχ θαη ησλ 

εθδφζεσλ Θξάθα (http://www.thraca.gr/2016/06/o-o_19.html θαη 

http://www.thraca.gr/2013/11/blog-post_15.html). Ζιεθηξνληθά έρεη 

δεκνζηεπζεί θαη έλα ζχληνκν κειέηεκά ηεο γηα ηνλ Βηδπελφ 

(http://www.poiein.gr/archives/26023). 

24. Βαζηιηθή Σαξηάξα  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

25. Θεόδωξνο Σόιεο  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

26. Δπαγγειία Σζηγγελνπνύινπ  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

27. Βαξβάξα (Ρία) Φειεθίδνπ  

Μεγάισζε ζηελ Καηεξίλε θαη δεη ζηε Θεζζαινλίθε. πνχδαζε λνκηθή 

θαη δεκνζηνγξαθία. Δίλαη απφθνηηνο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ εηήζηνπ 

πξνγξάκκαηνο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο ηεο ΑΠΑΗΣΔ. Δξγάδεηαη σο 

εθπαηδεπηηθφο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Έρεη δεκνζηεχζεη ην 

παηδηθφ βηβιίν Σν πην επηπρηζκέλν θνξηηζάθη ηνπ θόζκνπ (ηδησηηθή 

έθδνζε, 2014). Δπίζεο, έρνπλ αλαξηεζεί ην κηθξναθήγεκα «Οη εθξνχ 

πεηζεηνχιεο ηεο θνπδίλαο» (2.6.2015, https://tovivlio.net/) θαη ηα 

πνηήκαηα «Υσξίο νπξαλφ» (14.7.2016, 

http://www.thraca.gr/2016/07/blog-post_14.html), «Σαρπδξφκνο», 

http://www.thraca.gr/2016/06/o-o_19.html
http://www.thraca.gr/2013/11/blog-post_15.html
https://tovivlio.net/
http://www.thraca.gr/2016/07/blog-post_14.html


37 
 

«Γάθξπα», «Αιιαγή ζθεληθνχ», «Κνπθνπβάγηα», «Δπηζηξνθέο» 

(26.8.2016, http://www.poiein.gr/archives/34063/index.html) θαη «Γελ 

αθνχκε κνπζηθή καδί» (http://www.vakxikon.gr, ηρ. 32), φπσο θαη ε 

θξηηηθή γηα ην παηδηθφ ινγνηερληθφ ηεο Βνχιαο Μάζηνξε Η μαδέξθε κνπ 

πξηγθίπηζζα Ατξίλε [http://www.kosvoice.gr, επηέκβξηνο 2016]. Πξηλ 

ηελ απνθνίηεζή ηεο απφ ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα είρε επίζεο 

εθδψζεη δχν πνηεηηθέο ζπιινγέο θαη ηέζζεξα παηδηθά βηβιία. 

28. Παλαγηώηεο Φηιηόπνπινο  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

29. Νίθε Υαιθηαδάθε  

Γελλήζεθε ην 1980. Απνθνίηεζε απφ ην ηκήκα Φηινινγίαο ηνπ ΑΠΘ. 

Τπήξμε ππνςήθηα γηα ηνλ ηίηιν Artist of the Year ην 2009 ράξε ζηελ 

πνηεηηθή ζπιινγή O έξσηαο ηνπ Pied de Coq. Έρεη επίζεο δεκνζηεχζεη 

ηελ πνηεηηθή ζπιινγή Αλάζθειε κε ππξεηό (Μαλδξαγφξαο, 2012), φπσο 

θαη ηηο θξηηηθέο: «Κξπθηό» [γηα ην νκψλπκν έξγν ηνπ Jack Ketchum, πεξ. 

Index, ηρ. 42, Ννέκβξηνο 2010] θαη «Καηαθηώληαο ηελ επηπρία» [γηα ην 

νκψλπκν έξγν ηνπ Herold S. Kushner,  πεξ. Index, ηρ. 39, Απξίιηνο 

2010]. Σν 2011 πήξε ην Α΄ βξαβείνπ ηνπ πνηεηηθνχ δηαγσληζκνχ «Κ. 

Υαηδφπνπινο» κε ην πνίεκα «Γξακκαηηθή αλαπεξία αζχληαθησλ 

εξαζηψλ» 

(http://www.epoxi.gr/RTB2936/%CE%9A%CE%B5%CE%B9%CE%BC

%CE%B5%CE%BD%CE%B1/sctptum003.htm). 

30. νθία Υνιέβα  

Έρεη ζπνπδάζεη πιεξνθνξηθή θαη κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο. Σν 2013 

δηαηεξνχζε ην ηζηνιφγην http://sophiacholeva.blogspot.gr/, ελψ απφ ην 

http://www.poiein.gr/archives/34063/index.html
http://www.vakxikon.gr/
http://sophiacholeva.blogspot.gr/
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2005 γξάθεη ζηαζεξά ζην ηζηνιφγην http://scholeva.blogspot.gr/. Σελ 

πεξίνδν 2012-2013 αξζξνγξαθνχζε ειεθηξνληθά ζην 

http://www.artandcity.gr. ηελ ηζηνζειίδα http://www.ihappy.gr είλαη 

αλαξηεκέλα ηα ζχληνκα πεδά ηεο «πγρσξεκέλα» (13.3.2016, 

http://www.ihappy.gr/syxwremena/) θαη «Αληίν, αινλίθε» (2.10.2015, 

http://www.ihappy.gr/antio-saloniki/). 

31. Μαγδαιελή Μπεθξή  

Δίλαη θηιφινγνο θαη εζνπνηφο. Γηήγεκά ηεο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

ζπιινγηθφ ηφκν Θεζζαινλίθε 2012: Γηαγσληζκόο δηεγήκαηα (Ηαλφο, 

2011). Μεηέθξαζε ηνπο ζηίρνπο ζην ζεαηξηθφ έξγν «Οηθνγελεηαθή 

γηνξηή» πνπ αλέβεθε ην 2016-2017 απφ ην ΚΘΒΔ 

(http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=91&newsid=2217). 

  

http://scholeva.blogspot.gr/
http://www.artandcity.gr/
http://www.ihappy.gr/
http://www.ihappy.gr/syxwremena/
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ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ 2011-2012 
 

1. Δπαγγειία Βηζβίθε  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

2. Κωλζηαληίλνο Καβαλόδεο  

Γελλήζεθε ην 1967. Δίλαη θηιφινγνο θαη δηδάζθεη ζηε κέζε εθπαίδεπζε. 

Δπίζεο, εηζεγείηαη ζεκηλάξηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Έρεη δεκνζηεχζεη ην 

κπζηζηφξεκα Σν ραξηόθνπην (Παηάθε, 2015) θαη έρεη ζπκκεηάζρεη κε 

δηεγήκαηά ηνπ ζηνπο ζπιινγηθνχο ηφκνπο Σα πάζε ζηε ινγνηερλία 

(Καζηαληψηεο, 2016) θαη Δξσηηθά εγθιήκαηα (Παηάθεο, 2015). ηνλ 

ηχπν έρνπλ δεκνζηεπηεί θαη θείκελά ηνπ φπνπ κηιά γηα ηα βηβιία ηνπ: 

«Έλα βηβιίν κπηριηκπίδη» [γηα Σν ραξηόθνπην, εθ. Σν Πνληίθη, ηρ. 1870 

(25.6.2015)] θαη «Μηα κεγάιε εθδξνκή» [γηα ην Όιν ην θσο απ’ ηα 

θεγγάξηα, εθ. Διεπζεξνηππία/Βηβιηνζήθε, ηρ. 648 (25.3.2011)]. Ζ 

ζπγγξαθηθή ηνπ παξαγσγή εθηείλεηαη θαη πξηλ ηελ απνθνίηεζή ηνπ απφ 

ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. 
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3. νθία Καινγεξίδνπ  

Γελλήζεθε ην 1969 ζηε Καη ζπνχδαζε ειεθηξνιφγνο κεραληθφο ζην 

ΓΠΘ. Δίλαη θαζεγήηξηα πιεξνθνξηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Έρεη εθδψζεη ηε ζπιινγή δηεγεκάησλ Ο Σζνλγθιαζέ από ην πξσί ςάρλεη 

καιιηά (Παξάμελεο Μέξεο, 2016) θαη έρεη ζπκκεηάζρεη κε ην δηήγεκα 

«Δθηφο νξίσλ ρξσκαηνινγίνπ» ζηνλ ζπιινγηθφ ηφκν Ιζηνξίεο ζηα όξηα 

(Παξάμελεο Μέξεο, 2015). Ζιεθηξνληθά έρεη δεκνζηεπζεί ην 

κηθξναθήγεκα «Ζ επνρή ηεο θσινθσηηάο» (http://www.bythebook.gr). 

 

4. Διέλε Κόξξνπ  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

5. Διέλε Κπξηαθνπνύινπ  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

6. Υξηζηίλα Λππίηθα  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

http://www.bythebook.gr/
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7. Μαξία Μαζηνπνύινπ  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

8. Αζηέξηνο Μαπξνπδήο  

Γελλήζεθε ην 1954 θαη δεη ζηε Θεζζαινλίθεο. πνχδαζε ζηε δξακαηηθή 

ζρνιή ζεάηξνπ ηνπ Μαθεδνληθνχ Χδείνπ Θεζζαινλίθεο θαη ζην ηκήκα 

ηνπ Διιεληθνχ πνιηηηζκνχ ηνπ ΔΑΠ. Έρεη δεκνζηεχζεη ηηο ζπιινγέο 

δηεγεκάησλ Η αηπρία (Κέδξνο, 2017), Η θιεςηά (Θεξκατθφο, 2014 θαη Σν 

θεληξί, 2016) θαη ηε κειέηε Σν δηήγεκα. Υξεζηηθή εηδαγσγή (Δλδπκίσλ, 

2014). Έρεη επίζεο δεκνζηεπηεί ην κειέηεκά ηνπ «Υξφλνο, ηφπνο θαη 

κλήκε ζηε δσή θαη ζην έξγν ηνπ Θαλάζε Βαιηηλνχ» (πεξ. Πόξθπξαο, ηρ. 

158, Ηαλνπάξηνο-Μάξηηνο 2016). 

 

 

 

9.Μηραιάθνπ Διέλε 
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Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

10. Κωλζηαληίλνο Μνλαζηήξαο  

Δίλαη δάζθαινο. Σν δηήγεκά ηνπ «Γηδαζθαιία πνηήκαηνο» 

πεξηιακβάλεηαη ζην πνιηηηζηηθφ πεξηνδηθφ Νέα Δπνρή, ηρ. 330 (Υεηκψλαο 

2017). Έρεη εθδψζεη ηε ζπιινγή πνηεκάησλ Ηιηνηξηβείν (Libron 

Δθδνηηθή, 2016). 

11. Γιπθεξία Μπαζδέθε  

Γελλήζεθε ην 1969. πνχδαζε ηζηνξία, ειιεληθή θηινινγία θαη 

δεκηνπξγηθή γξαθή. Zεη ζηελ Ξάλζε θαη εξγάδεηαη σο θηιφινγνο ζηε 

κέζε εθπαίδεπζε. Έρεη εθδψζεη ηηο πνηεηηθέο ζπιινγέο Η Θεόδσξνο 

Κνινθνηξώλεο (Bibliotheque, 2016) θαη ύξε θαιέ ηελ άιπζνλ 

(Δλδπκίσλ, 2012, β΄ εθδ. Bibliotheque, 2014) θαη ηνλ ηφκν Σέζζεξα 

ζεαηξηθά (Bibliotheque, 2015, ηα έξγα ηνπ νπνίνπ έρνπλ φια παξαζηαζεί 

(2013-2014). Έρεη δεκνζηεχζεη ην πνίεκα «Meine liebe» (Μαλδξαγόξαο: 

73). Σν ζπγγξαθηθφ ηεο έξγν επεθηείλεηαη θαη πξηλ ηελ απνθνίηεζή ηεο 

απφ ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. 

Έρνπλ δεκνζηεπηεί επίζεο νη θξηηηθέο ηεο: «Έξζε ηη κέλεη απφ ηε λχρηα;» 

[γηα ην έξγν ηεο Έξζεο σηεξνπνχινπ Ση κέλεη από ηε λύρηα, Lifo 

(26.9.2016)], «Σν ρξπζφκαιινλ δέξαο ηεο νθίαο» [γηα ην έξγν ηεο 

νθίαο Νηθνιαΐδνπ Καιά θαη ζήκεξα, πεξ. Δληεπθηήξην, ηρ. 109 (Μάηνο 

2016)], «Γηαζπξκφο: Μηα γισζζηθή performance» [γηα ην έξγν ηνπ 

Γηψξγνπ-Ίθαξνπ Μπακπαζάθε Γηαζπξκόο, http://bibliotheque.gr 

(3.12.2012)], «Ση είλ’ ε παηξίδα καο; Ζ αθφξεηε λνζηαιγία ηνπ Κψζηα 

Καβαλφδε» [γηα ην έξγν ηνπ Κψζηα Καβαλφδε Όιν ην θσο από ηα 

θεγγάξηα, http://bibliotheque.gr (15.8.2012)].  

http://bibliotheque.gr/
http://bibliotheque.gr/
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12. Λάκπξνο Μπνύδαιεο  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

13. Αηθαηεξίλε Παπαγεωξγίνπ  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

14. Έθηωξ Παπαδάθεο  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

15. Υξίζηνο Παπαδόπνπινο  

πνχδαζε παηδαγσγηθά θαη κεηεθπαηδεχηεθε ζηελ εηδηθή αγσγή θαη ζηε 

δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο μέλεο γιψζζαο. Δξγάδεηαη σο δάζθαινο. 

Απφ ην 2007 δεη ζην Κάηξν θαη απφ ην 2010 είλαη δηεπζπληήο ζην 

Διιεληθφ Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Καΐξνπ. Έρεη πινχζηα ζηηρνπξγηθή 

παξαγσγή, ε νπνία έρεη δηζθνγξαθεζεί, πξηλ θαη κεηά ηελ απνθνίηεζή 

ηνπ απφ ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα 
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(http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&l

yricist_id=260). Έρεη εθδψζεη ηελ πνηεηηθή ζπιινγή Η γιώζζα ηεο θπγήο 

(Μηθξή Άξθηνο, 2016) θαη ην αιιεγνξηθφ παηδηθφ έξγν Σν παξακύζη ηεο 

ηεηξάγσλεο ινγηθήο (Μηθξή Άξθηνο, 2013) . Έρεη δεκνζηεχζεη ην 

κηθξναθήγεκα «Ζ Σδέλε ησλ πειαηψλ» (Μαλδξαγόξαο: 97). 

16. Μηραήι Παπαδόπνπινο  

Δξγάδεηαη σο εθπαηδεπηηθφο. Γεκνζίεπζε ην δηήγεκα «Άλεξγε κε 

πξνυπεξεζία» (Μαλδξαγόξαο:94). 

17. Φώηηνο Παπαζηεθάλνπ  

πνχδαζε αξρηηεθηνληθή ζην ΑΠΘ. Απφ ην 2006 αζρνιείηαη κε ηε 

ζπγγξαθή, ηα θφκηθο θαη ηελ εηθνλνγξάθεζε κέζα απφ δηάθνξα project 

αηνκηθά θαη ζπιινγηθά. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε εθζέζεηο ζηε Θεζζαινλίθε 

θαη ζε άιιεο πφιεηο θαη έρεη εξγαζηεί ζηελ εθπαίδεπζε παξαδίδνληαο 

καζήκαηα γηα θφκηθο, ζρέδην θαη δηαθφζκεζε. Εεη θαη εξγάδεηαη ζηε 

Θεζζαινλίθε. Γηαηεξεί ηελ ηζηνζειίδα 

http://fotispapastefanou.byethost3.com/bio, φπνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλα 

θείκελα ηνπ. Έρεη εθδψζεη ηα βηβιία Μηθξέο δσέο (θφκηθ, Έλαηε 

δηάζηαζε, 2015), Talking Bones (θφκηθ, ηδησηηθή έθδνζε, 2014), 

Παξάδνμνο ύπλνο. Μηα κεζαησληθή ηζηνξία κπζηεξίνπ (graphic novel, 

Έλαηε δηάζηαζε, 2013), Μηθξέο παξάμελεο ηζηνξίεο (δηεγήκαηα, ηδησηηθή 

έθδνζε, 2012). 

18. Διέλε Παηαξίδνπ  

Γελλήζεθε ην 1964. Δίλαη εθπαηδεπηηθφο. Ζ ινγνηερληθή ηεο παξαγσγή 

πεξηνξίδεηαη ζηα έηε πξηλ ηελ απνθνίηεζή ηεο απφ ην κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζην ζπιινγηθφ έξγν Λνγνηερληθέο 

http://fotispapastefanou.byethost3.com/bio
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εθδόζεηο, καξηπξίεο θαη αθεγήζεηο ζηελ Πηεξία (1918-2010) 

(Πνιηηηζηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Καηεξίλεο, 2011). 

19. Αγγειηθή Περιηβάλε-παξηάιε  

Δίλαη θηιφινγνο. Σν κειέηεκά ηεο γηα ηελ Ησάλλα Καξπζηηάλε «Σν 

αικπξφ πξφζσπν ηεο ηζηνξίαο: ε πεξίπησζε ηεο Η. Καξπζηηάλε» 

πεξηιακβάλεηαη ζην πεξηνδηθφ Πόξθπξαο, ηρ. 162 (Ηαλνπάξηνο-Μάξηηνο 

2017), ελψ πνηήκαηά ηεο βξίζθνληαη ζηηο ζειίδεο ησλ πεξηνδηθψλ 

Πνηεηηθή, ηρ. 17 (Άλνημε 2016), ηέπα, ηρ. 5 (Υεηκψλαο 2016), θαη 

Παξέκβαζε, ηρ. 182 (Υεηκψλαο 2016). Έρεη δεκνζηεχζεη ειεθηξνληθά 

ζην πεξηνδηθφ Λεμεtanil (Φεβξνπάξηνο-Μάξηηνο 2017) νρηψ πνηήκαηα 

ζηε κλήκε ηνπ Μίκε νπιηψηε 

(http://lexitanil.nured.uowm.gr/index.php?contentid=130). Έρεη αθφκε 

δεκνζηεπηεί ε δηδαθηηθή ηεο πξφηαζε «Απφ ηε δηδαζθαιία ηεο Πνίεζεο 

ζηε Γεκηνπξγηθή Γξαθή: Μηα απφζηαζε ρηιηνκέηξσλ ή ρηιηνζηνχ» 

(Νηθνιαΐδνπ2016: 285-364). 

20. Άλλα Γηαλλνπινύδε  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

21. Γεώξγηνο Σζαληάθεο  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

22. Βαζηιηθή Σζειεπίδνπ  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

23. Δπαγγειία Υαηδεδεκεηξίνπ  
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Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 
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ΑΠΟΦΟΗΣΟΗ 2012-2013 
 

1. Ηωάλλεο Αληάκεο  

Γελλήζεθε ην 1975. πνχδαζε λνκηθά ζηελ Αζήλα θαη εξγάδεηαη σο 

δηθεγφξνο ζην Βφιν. Αζρνιείηαη κε ηε ζελαξηνγξαθία θαη δηεπζχλεη ην 

ινγνηερληθφ πεξηνδηθφ Μπιατκπηξντ. Παξαδίδεη καζήκαηα δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο. Απφ ην 2011 δηαηεξεί ην ηζηνιφγην 

http://onemansland.blogspot.gr. Έρεη ζπκκεηάζρεη κε ην δηήγεκα «Μακά, 

δηςάσ! Θέισ θη άιιν αίκα» ζηνλ ζπιινγηθφ ηφκν Σν ειιεληθό 

θαληαζηηθό δηήγεκα (ηφκνο έθηνο, Αίνινο, 2012). Έρεη δεκνζηεχζεη πάλσ 

απφ είθνζη πεδά ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα www.dreamtigers.gr, φπνπ 

κπνξεί ν αλαγλψζηεο λα ηα δηαβάζεη δσξεάλ. Σν βηβιίν ηνπ ρέδην 

Σξόκνπ κεηαθξάζηεθε θαη θπθινθφξεζε ζηελ Ηζπαλία κε ηνλ ηίηιν El 

Proyecto (Sti Ediciones, 2015). Έρνπλ επηπιένλ εθδνζεί ηξία έξγα ηνπ 

πξηλ ηελ απνθνίηεζή ηνπ απφ ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. 

Έρεη επίζεο θάλεη ηηο δεκνζηεχζεηο: «Ζ Ηζπαλία γέξλεη» [θξηηηθή γηα ην 

έξγν ηεο Paloma Aguilar Fernandez, Μλήκε θαη ιήζε ηνπ ηζπαληθνύ 

εκθπιίνπ, http://www.lasttapes.gr, ηρ. 6, Ννέκβξηνο 2015], «Scripta 

Volant – Έθαγα πνιχ θαη gothica» [http://www.lasttapes.gr, ηρ. 5, Μάηνο 

2012] θαη «Scripta Volant – Υηιηφκεηξα θάλακε πάιη» 

[http://www.lasttapes.gr, ηρ. 4, Φεβξνπάξηνο 2012]. 

2. Άξηεκηο Βξαρληά  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

3. Διέλε Γθόξα  

http://onemansland.blogspot.gr/
http://www.dreamtigers.gr/
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Δίλαη θηιφινγνο. Δίλαη εηζεγήηξηα ζεκηλαξίσλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο. 

Γηαηεξεί ηελ ηζηνζειίδα http://elenigkora.gr θαη έρεη δεκνζηεχεη 

ειεθηξνληθά (https://issuu.com/elenigkora) ηέζζεξηο ζπιινγέο 

κηθξναθεγεκάησλ: Απηό εδώ ην ζπίηη, Μακά κνπ. πξσηόιεηα, Σα 

ηδηαίηεξα. Θεζαπξίζκαηα θαη Ιζηνξίεο ζην θξεβάηη. 

4. Σξηαληαθπιιηά Γεκνπνύινπ  

Δίλαη απφθνηηε ηεο Αλψηεξεο ρνιήο Γξακαηηθήο Σέρλεο ηνπ ΚΘΒΔ θαη 

ηνπ ηκήκαηνο Κηλεκαηνγξάθνπ ηνπ ΑΠΘ. Δξγάδεηαη σο εθπαηδεπηηθφο 

κε εηδίθεπζε ζην ζέαηξν θαη σο εζνπνηφο θαη ζθελνζέηεο Βξαβεχηεθε κε 

ην δεχηεξν βξαβείν ζηνλ Παλειιήλην δηαγσληζκφ ζπγγξαθήο ζελαξίσλ 

ζηελ θαηεγνξία πξσηφηππνπ ζελαξίνπ γηα ηαηλία κηθξνχ κήθνπο κε 

ην «Δηθνζηφ πξψην δεπγάξη». Έρεη δεκνζηεχζεη ην πνίεκα «Φεζηηβάι» 

(Μαλδξαγόξαο:70). 

5. Αλδξέαο Θαλαζνύιαο  

πνχδαζε ππνθξηηηθή ζηε Γξακαηηθή ρνιή Αζελψλ θαη ζην εξγαζηήξη 

ηνπ Β. Γηακαληφπνπινπ, παηδαγσγηθά ζηελ ΑΠΑΗΣΔ θαη ζεαηξνινγία 

ζην Παλεπηζηήκην Πάηξαο. Έρεη εθδψζεη ην ζεαηξηθφ έξγν Δλέρπξν 

(Δλδπκίσλ, 2016) θαη έρεη δεκνζηεχζεη ην κηθξναθήγεκα «Άθηιηξν 

SANTE» (Μαλδξαγόξαο:80). Σν 2014 αλέβεθε ζην ζέαηξν Δπίθεληξν 

ηεο Πάηξαο ην έξγν ηνπ Οη βαιίηζεο. 

6. Γεκήηξηνο Ηνξδαλόπνπινο  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

7. Μαξία Κιηγθάηζε  

http://elenigkora.gr/
https://issuu.com/elenigkora
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πνχδαζε κεραλνινγία θαη ζενινγία. Εεη ζηε Θεζζαινλίθε. Σν 2011 

ίδξπζε ην ειεθηξνληθφ πνιηηηζηηθφ πεξηνδηθφ ΝΣΟΤέΝΣΔ Magazine, ελψ 

απφ ηνλ Μάην ηνπ 2015 δηεπζχλεη ηε ινγνηερληθή πιαηθφξκα litart.gr. 

Δμέδσζε ηελ πνηεηηθή ζπιινγή Πιεπξηθά (Γαβξηειίδεο, 2015). Έρεη 

ζπκκεηάζρεη ζην ζπιινγηθφ έξγν Crisis 10+1 δηεγήκαηα γηα ηελ ειιεληθή 

θξίζε (Βαθρηθφλ, 2012, β΄ έθδ. 2013). Δπίζεο δεκνζίεπζε ην θείκελν 

«Sonata da Camera» (Μαλδξαγόξαο:  81).  

Έρεη επηπιένλ γξάςεη ηηο θξηηηθέο: «ήκεξα θάγακε θνηφπνπιν θξηθαζέ» 

[γηα ην έξγν ηνπ Witold Gombrowicz Κόζκνο, http://www.litart.gr, 

24.10.2016], «Υξήζηκα παηδηθά παηρλίδηα» [γηα ην νκψλπκν έξγν ηεο 

Γαλάεο ηψδνπ, http://www.litart.gr, 28.7.2016], «Ζ ιεπηή θίλεζε 

αλάκεζα ζηηο απνρξψζεηο» [γηα ην έξγν ηνπ Νηθφια εβαζηάθε, Άληξαο 

πνπ πέθηεη, www.oanagnostis.gr, 16.2.2016], «Ζκεξνιφγην πξνζεπρήο» 

[γηα ην νκψλπκν έξγν ηεο Φιάλλεξπ Ο’ Κφλνξ, http://www.litart.gr, 

5.2.2016], «Σα λεξά ηνπ κεηαλάζηε» [γηα ην νκψλπκν έξγν ηνπ Εαθείξε 

Νηθήηα, http://www.litart.gr, 18.1.2016], «La Folie» [γηα ην νκψλπκν 

έξγν ηνπ Θάλνπ ηαζφπνπινπ, http://www.litart.gr, 9.12.2015], «Σν 

παηρλίδη ηεο επηζπκίαο θαη ηεο γξαθήο» [γηα ην νκψλπκν έξγν ηεο Βάζσο 

Αιεμαλδξάθε, http://www.litart.gr, 1.10.2015], «Διελίη» [γηα ην νκψλπκν 

έξγν ηεο Βίθπο Σζειεπίδνπ, http://www.litart.gr, 4.8.2015], «Γαιάδηα 

κεραλή» [γηα ην νκψλπκν έξγν ηνπ Γηψξγνπ Φηιηππίδε, 

http://www.litart.gr, 18.7.2015], «Από ηε κέζε θαη θάησ» [γηα ην 

νκψλπκν έξγν ηεο Μαξία Μήηζνξα, http://www.litart.gr, 8.6.2015], «Με 

ύθνο Ιλδηάλνπ» [γηα ην νκψλπκν έξγν ηνπ Κπξηάθνπ πθηιηδφγινπ, 

http://www.litart.gr, 8.6.2015], «Σν κπζηήξην σο πξόβιεκα» [γηα ην 

νκψλπκν έξγν ηνπ Κψζηα Βξαρλνχ, http://www.litart.gr, 8.6.2015], 

«Αλάζθειε κε ππξεηό» [γηα ην νκψλπκν έξγν ηεο Νίθεο Υαιθηαδάθε, 

ΝΣΟΤέΝΣΔ, ηρ. 21, Ηαλνπάξηνο 2013], «Αθξνγσληαία πνξεία ζην θαη» 

http://www.litart.gr/
http://www.litart.gr/
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[γηα ην νκψλπκν έξγν ηεο Γεσξγία Σξνχιε, ΝΣΟΤέΝΣΔ, ηρ. 18, 

επηέκβξηνο 2012]. 

8. Γεωξγία Κνινβειώλε  

Γελλήζεθε θαη δεη ζηα Σξίθαια. πνχδαζε θηινινγία ζην ΑΠΘ. Καηέρεη 

δχν κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ. Δξγάδεηαη σο θηιφινγνο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Πνηήκαηά ηεο έρνπλ κεηαθξαζηεί ζηα 

γαιιηθά. Έρεη εθδψζεη ηηο πνηεηηθέο ζπιινγέο Μειάλη ζηνλ Οπξαλίζθν 

(Μειάλη, 2015) θαη Ιζηνξίεο κε ιππεκέλε αξρή (Δπζχλε, 2012). 

πκκεηείρε κε δηήγεκά ηνπ ζηνλ ζπιινγηθφ ηφκν Ιζηνξίεο κε δύν όςεηο 

(Σν βηβιίν, 2014). Δπίζεο έρεη δεκνζηεχζεη ην πνίεκα «Δπηθήδεηνο 

ινπινπδηψλ» (Μαλδξαγόξαο: 71).  

Έρεη αθφκε γξάςεη ηηο θξηηηθέο: «Ζδνληθά ραξηνγξαθψληαο ηνλ ηφπν θαη 

ηνλ άλζξσπν» [γηα ηε ζπιινγή δηεγεκάησλ ηνπ Βαζίιε Π. Καξαγηάλλεο, 

Ηδνλν-α-βιεςίεο, πεξ. Poetix, ηρ. 16, Φζηλφπσξν-Υεηκψλαο 2016), 

«Πξφζρεκα ε κειαγρνιία ηνπ βίνπ, ζηφρνο ε αθήγεζε» [γηα ην 

απηνβηνγξαθηθφ ρξνληθφ ηνπ Ζιία Κεθάια, Σξίθαια 1951-1969, πεξ. 

Δληεπθηήξην, ηρ. 105, Απξίιηνο-Ηνχληνο 2014) θαη «Υνξεύνπλ νη 

ειέθαληεο» [γηα ην νκψλπκν κπζηζηφξεκα ηεο νθίαο Νηθνιαΐδνπ, 

www.captainbook.gr, 13.2.2013]. 

9. Υξήζηνο Κνπζιήο  

ην ηζηνιφγην «Μπζνγέλεηα» έρνπλ δεκνζηεπηεί ηα πνηήκαηά ηνπ «αλ 

έηνηκνο», «Τπνθξηηήο» θαη «Πξφθαζε ρακφγεινπ» 

(http://mythogenia.blogspot.gr/2014/04/3.html). 

10. Μηραήι Κωηζόπνπινο  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

http://www.biblionet.gr/book/204731/%CE%97%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%BF-%CE%B1-%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CF%88%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/6010/%CE%97%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/195894/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1_1951_-_1969
http://www.captainbook.gr/article/8397
http://www.captainbook.gr/article/8397
http://www.captainbook.gr/article/8397
http://mythogenia.blogspot.gr/2014/04/3.html
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11. Μαξηάλζε Μάλε  

πνχδαζε πνιηηηθέο επηζηήκεο θαη ρνξφ. Βξαβεχηεθε ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ινγνηερληθφ δηαγσληζκφ δηεγήκαηνο «Ο Έξσηαο ζηα Υξφληα ηεο 

Κξίζεο» (2014) γηα ην δηήγεκά ηεο «Αζθήζεηο επί ράξηνπ» 

(http://www.literature.gr/ilektronikos-logotechnikos-diagonismos-

diigimatos-o-erotas-sta-chronia-tis-krisis-gnoriste-tous-vravefthentes/). 

Έρεη εθδψζεη ην παξακχζη Ιππόθακπνο θαη Αλεκώλε (Μεηαίρκην, 2014). 

 

 

 

12. Αδακαληία Ξεξίδνπ  

πνχδαζε καζεκαηηθά θαη ζέαηξν.. Γηδάζθεη ζε ζεκηλάξηα δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζηνπο ζπιινγηθνχο ηφκνπο Μηα γηνξηή γηα ηνλ 

αίμπεξ (Βαθρηθφλ, 2017) θαη Μεηαβηνκεραληθνί ηόπνη (Έλαζηξνλ, 2014) 

κε ην δηήγεκα «νπξεαιηζκφο ζε χθεζε κείδνλα» . Έιαβε κέξνο ζηνλ 

δηαγσληζκφ ζεαηξηθνχ έξγνπ πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηηο «Παξάμελεο 

κέξεο ζην Θέαηξν» ην 2015 θαη επαηλέζεθε γηα ην έξγν ηεο «ηελ 

αιιαγή ηνπ ρξφλνπ». Σα πνηήκαηά ηεο «Άγαικα», «Δπηζπκίεο» θαη «Ζ 

ηδηφθηεηε» είλαη αλαξηεκέλα ζην ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ Λνγνηερληθό 

θαθελείν (http://logocafe.blogspot.gr/2013/03/blog-post_27.html). Έρεη 

http://www.literature.gr/ilektronikos-logotechnikos-diagonismos-diigimatos-o-erotas-sta-chronia-tis-krisis-gnoriste-tous-vravefthentes/
http://www.literature.gr/ilektronikos-logotechnikos-diagonismos-diigimatos-o-erotas-sta-chronia-tis-krisis-gnoriste-tous-vravefthentes/
http://logocafe.blogspot.gr/2013/03/blog-post_27.html
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δεκνζηεχζεη αθφκε ην κηθξναθήγεκα «Πιεχζεηο» (Μαλδξαγόξαο: 93). 

Σν ζεαηξηθφ ηεο έξγν «Δπίινγνο» παξνπζηάζηεθε ζηελ Πιαηθφξκα λέσλ 

δεκηνπξγψλ (Μάξηηνο 2017, http://tritokoudouni.gr/platforma-newn-

dimiourgwn/).   

13. Διεπζεξία (Μαξίδα) Παξαζύξε  

πνχδαζε πνιηηηθφο κεραληθφο ζηελ Αζήλα, φπνπ δεη θαη εξγάδεηαη. ην 

ηζηνιφγην Μπζνγέλεηα είλαη αλαξηεκέλν ην θείκελφ ηεο «Ο ιφγνο ηνπ ά-

ινγνπ» (http://mythogenia.blogspot.gr/2014/02/blog-post_24.html). Έρεη 

εθδψζεη ηελ πνηεηηθή ζπιινγή Ο απηό-λόεηνο (Οζειφηνο, 2012). Αθφκε 

έρεη δεκνζηεχζεη ηα πνηήκαηα «Παξάιιεια», «One night stand» θαη 

«Μπαξ “ν Βαιίνο”»  ζην πεξηνδηθφ Μαλδξαγόξαο (ζ. 73). 

14. Κωλζηαληίλνο ηαθάθαο  

πνχδαζε δσγξαθηθή ζηελ Αλψηαηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ Αζήλαο. Απφ 

ην 2003 δηδάζθεη εηθαζηηθά σο κφληκνο εθπαηδεπηηθφο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Εεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Αζήλα. 

Δηθνλνγξάθεζε ην Πνηεηηθό εκεξνιόγην 2015 (Ησιθφο). Έρεη 

δεκνζηεχζεη ηα πνηήκαηα «Υαξνχκελα πήγαηλαλ», «Κάπνην βξάδπ», «Ο 

ππξνζβέζηεο», «Απ’ ην παξάζπξν» θαη «Ίρλνο» (Μαλδξαγόξαο: 73). ην 

ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ Φξέαξ είλαη αλαξηεκέλν θείκελφ ηνπ γηα ην 

Σαμίδη ζηελ άθξε ηεο λύρηαο ηνπ ειίλ (http://frear.gr/?p=4240). 

15. Κωλζηαληίλνο Σδίκαο  

Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

16. Υξπζνύια Υαηδειηά  

http://tritokoudouni.gr/platforma-newn-dimiourgwn/
http://tritokoudouni.gr/platforma-newn-dimiourgwn/
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Γελ εληνπίζηεθε λα έρεη πξνβεί ζε ινγνηερληθή παξαγσγή κεηά ην ηέινο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

17. ηπιηαλή Λπθνγηαλλάθε  

Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Αγγιηθήο Φηινινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ θαη 

εξγάδεηαη σο θαζεγήηξηα αγγιηθήο γιψζζαο ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Γεκνζίεπζε ην πνίεκα «Αλεμίηεια ίρλε» (Μαλδξαγόξαο:  

73). 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιήζεθε κε ηελ ινγνηερληθή πνξεία ησλ 

απνθνίησλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο Γεκηνπξγηθή Γξαθή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Φιψξηλαο κεηά ην πέξαο ηνπ. 

πλνιηθά έγηλε έξεπλα γηα 128 θνηηεηέο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

απνθνίηνπο έρνπλ πξνρσξήζεη ζε δεκνζηεχζεηο, απηφλνκεο, ζε 

ζπιινγηθνχο ηφκνπο ή ζε πεξηνδηθά, έληππα ή ειεθηξνληθά. Πξφθεηηαη 

γηα ελζαξξπληηθφ ζηνηρείν, θαζψο δείρλεη φηη ην κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο αμηνπνηείηαη απφ φζνπο ην 

παξαθνινπζνχλ θαη φηη απνηειεί κία πεγή δηνρέηεπζεο λέσλ θσλψλ ζηα 

ινγνηερληθά δξψκελα, γεγνλφο πνπ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηνπο 

ζηφρνπο ηνπ. 

Όζνλ αθνξά ηηο επηινγέο ησλ απνθνίησλ ζε ζέκαηα κνξθήο ηνπ έξγνπ 

ηνπο, κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε επηγξακκαηηθά ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

(α) Φαίλεηαη κία πξνηίκεζε ζηε κηθξή θφξκα, είηε ζηνλ πεδφ ιφγν 

(δηήγεκα, κηθξναθήγεκα) είηε ζηελ πνίεζε. (β) Δίλαη αλνηρηνί ζε 

πεηξακαηηζκνχο, είηε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη ην δηαδίθηπν (ebooks) 

είηε κε ην ζπλδπαζκφ ιφγνπ θαη άιισλ ηερλψλ, ηδίσο ηεο εηθφλαο.  

χκθσλα θαη κε ηα ζηαηηζηηθά (βι.excel) ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνπ 

ζπγθεληξψλεη  ηηο πην πνιιέο δεκνζηεχζεηο είλαη απηφ ησλ απνθνίησλ ηεο 

ηειεπηαίαο πεξηφδνπ κε 33% θαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ εθδφζεσλ ή 

δεκνζηεχζεσλ  κε 12% ζπγθεληξψλεηαη ζηνπο απνθνίηνπο ηεο πεξηφδνπ 

2011-2012.  
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