
 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

«ΣΤΕΡΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ» 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ A.A.E O.T.A διοργανώνει εργαστήριο Δημιουργικής 

γραφής «Στεριές Θαλασσινών», που θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο 6-7-8 

Νοεμβρίου 2015 με εκπαιδευτές-συγγραφείς και θα περιλαμβάνει θεωρητικές 

προσεγγίσεις, εργαστήρια, συγγραφικές δράσεις και παρουσίαση 

αποτελεσμάτων.  

 

Το εργαστήριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Ο Πολιτισμός ως 

εργαλείο ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας» του Δικτύου διατοπικής 

συνεργασίας «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ». Οι δράσεις του Δικτύου 

χρηματοδοτούνται από το Μέτρο 421α των Τοπικών Προγραμμάτων 

Προσέγγισης LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. 

 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» είναι: 

1. Αναπτυξιακή Ηρακλείου (Συντονιστής Εταίρος) 

2. Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων  

3. Αναπτυξιακή Λασιθίου 



 

 

4. Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτη (Χανιά) 

5. Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-Ψηλορείτης, (Ανώγεια) 

6. Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου 

7. Αναπτυξιακή Εταιρεία Λήμνου 

8. Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου 

9. Συνεταιριστική Αυτοδιοικητική Ζακύνθου 

10. Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων 

11. Αναπτυξιακή Εύβοιας 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Είναι η εκπαίδευση και καθοδήγηση των συμμετεχόντων στη σύγχρονη 

δημιουργική γραφή πεζογραφίας και ποίησης, από την αρχική σύλληψη μιας 

ιδέας μέχρι την ανάπτυξή της, μέσα από πρωτότυπες και βιωματικές ασκήσεις 

του γραπτού λόγου.  

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το εργαστήριο απευθύνεται σε ενήλικες που ασχολούνται με τη λογοτεχνία 

και ειδικά με την πεζογραφία, την ποίηση και την παιδική και νεανική 

λογοτεχνία και κατοικούν ή συνδέονται με τα νησιά της Λήμνου, της Λέσβου, 

των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων, της Εύβοιας, της Κρήτης (Ηράκλειο, 

Ρέθυμνο, Λασίθι, Χανιά), της Ζακύνθου και της Κέρκυρας που συμμετέχουν 

στο δίκτυο «Νήσων Περίπλους». 

Οι αιτούντες συμμετοχή θα πρέπει να έχουν έντονο ενδιαφέρον για την 

παραγωγή και μελέτη σύγχρονων μορφών λογοτεχνίας. Η εκδοτική παρουσία 

τους είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή θεωρείται σημαντική.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών οι συμμετέχοντες με την καθοδήγηση 

των διδασκόντων: 

 Θα εξερευνήσουν τις βασικές αρχές, τεχνικές και μεθόδους της 

δημιουργικής γραφής. 



 

 

 Θα εξασκηθούν στη συγγραφή κειμένων μικρής φόρμας πεζογραφίας,  

ποιημάτων και κειμένων που προορίζονται για παιδιά. 

 Θα επεξεργαστούν δημιουργικά γνωστά κείμενα λογοτεχνίας ενηλίκων 

και παιδιών. 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος (φόρμα καταχώρησης) που βρίσκεται στην ιστοσελίδα e-

cycades.gr και να επισυνάψουν: 

 Ανάλογα με την ενότητα του εργαστηρίου που αιτούνται, ένα δείγμα 

διηγήματος μέχρι πεντακόσιες λέξεις, ένα έως τρία ποιήματα μικρής 

έκτασης και ένα κείμενο για παιδιά ή εφήβους  έως τετρακόσιες λέξεις. 

 Σύντομο βιογραφικό. Θα αναφέρονται και οι τυχόν 

εκδόσεις/δημοσιεύσεις σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο και υποχρεωτικά 

θα αναγράφεται και το ISBN για τα βιβλία που έχουν εκδοθεί ή/και ο 

σύνδεσμος (link) για τις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις. 

 Ένα κείμενο - μέχρι δύο παραγράφους - σχετικά με τις επιδιώξεις τους 

από τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο: πού στοχεύουν, σε τι θα 

συμβάλλουν οι ίδιοι και τι ελπίζουν να αποκομίσουν. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το ζητούμενο υλικό μέσω της 

φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  μέχρι τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από τους εκπαιδευτές, σύμφωνα με: 

 Το κείμενο που θα υποβληθεί.  

 Τις επιδιώξεις και τους στόχους τους από τη συμμετοχή τους στο 

εργαστήριο όπως αυτά περιγράφονται στο εν λόγω κείμενο. 

 Τα εν γένει βιογραφικά στοιχεία τους. 



 

 

 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

Έως τρία άτομα ανά Αναπτυξιακή Εταιρεία. Εξαιρείται η διοργανώτρια 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων όπου προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής 

επιπλέον ενδιαφερόμενων από τη Σύρο, οι οποίοι θα πληρούν τα κριτήρια 

συμμετοχής.  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ -ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 

Πεζογραφία (Διήγημα – Μυθιστόρημα): Γιαννακουδάκης Λευτέρης –

Συγγραφέας, Δάσκαλος δημιουργικής γραφής. 

Ποίηση: Παναγιώτου Ευτυχία – Ποιήτρια, Δασκάλα δημιουργικής γραφής. 

Παιδική και νεανική λογοτεχνία: Μπουλντούμη Ιωάννα – Συγγραφέας 

παιδικής λογοτεχνίας. 

 

 
 

 

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 
ΑΞΟΝΑΣ 4 

LEADER 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www3.hants.gov.uk/leader_logo-3.bmp&imgrefurl=http://www3.hants.gov.uk/business/externalfunding/types_of_funding.htm&h=487&w=486&sz=695&tbnid=4xLcMf0VfcW-8M:&tbnh=129&tbnw=129&prev=/images?q=LEADER+LOGO&hl=el&usg=__zjvVPl8wUmQ5uD3BGKkyg7tgKtc=&ei=To0PS5-aHMOt4Qa9oqWFBA&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&ved=0CBIQ9QEwAw

