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Ταξιδεύοντας με τα κείμενα, τις λέξεις και τις εικόνες – Η Δημιουργική γραφή στη 

διδασκαλία της Λογοτεχνίας και της Γλώσσας 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Άραγε έχει θέση στο σχολείο η δημιουργική γραφή (στο εξής Δ.Γ.); Μπορεί να 

περάσει έστω από την πίσω πόρτα ή το παράθυρο, από τη δευτερεύουσα είσοδο, σχεδόν 

απρόσκλητη, αφού η παρουσία της σε ελάχιστες μόνον περιπτώσεις έχει έμμεσα 

προβλεφθεί (παρότι είναι αλήθεια ότι στα πρόσφατα Προγράμματα Σπουδών τονίζεται 

η δημιουργική και επικοινωνιακή διάσταση της Λογοτεχνίας);1 Στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της Κύπρου, πάντως, η Δ.Γ. εισέρχεται επίσημα από την κεντρική είσοδο 

και κατακτά μιαν εξέχουσα θέση στη μελέτη της Λογοτεχνίας και της Γλώσσας.2 

Μήπως, από την άλλη, αυτή η σπουδή για την εγκατάσταση της (ίσως όχι και τόσο) 

νέας (αλλά, πάντως, μοντέρνας) κυρίας των γραμμάτων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

υπακούει σε κάποια μόδα, που αναμφισβήτητα παρατηρείται;3 Μήπως είναι απλώς 

ένας ευφάνταστος τρόπος για να καταστήσει τη διαδικασία της μάθησης ναι μεν 

περισσότερο ευχάριστη και παιγνιώδη, πλην όμως λιγότερο ουσιαστική και 

επιστημονική; Μήπως οι παρεμβάσεις στο κείμενο, η ανάθεση σε μικρούς ή 

μεγαλύτερους μαθητές να επιφέρουν αλλαγές, να παραχωρούν στον εαυτό τους ισότιμη 

περίπου θέση και ισχύ με τον συγγραφέα, αποτελεί ύβρη και παραβίαση τόσο των 

προθέσεών του όσο και των λειτουργιών του κειμένου, συνιστά προσβολή απέναντι 

στην παλαιά κυρία των γραμμάτων, την ίδια τη Λογοτεχνία; Μήπως, εντέλει, η αγωνία 

μας να καταστήσουμε ευχάριστο το μάθημα υπονομεύει τη σοβαρότητα και την 

επιστημονικότητα της διδασκαλίας; Μήπως, κατά μίαν έννοια, στην εποχή του 

μεταμοντερνισμού και της πολιτισμικής θεωρίας, της τρόπον τινά ισοπέδωσης υψηλής 

και χαμηλής κουλτούρας, υπερβαίνουμε τα θεσμισμένα και λογικά όρια;   

 

Τα παραπάνω ερωτήματα ασφαλώς οφείλουν να μας απασχολήσουν, ώστε η 

τυχόν ενασχόλησή μας με τη Δ.Γ. να μην είναι απλώς η αστόχαστη παρακολούθηση 

του συρμού, ωστόσο η ουσιαστική απάντηση μπορεί να δοθεί στην ίδια την πράξη, 

δηλαδή στην τάξη, στην καθημερινή διδακτική πρακτική, παρά τις επιφυλάξεις που 

ενδέχεται να  διατηρεί κάποιος. Προσωπικά, ακριβώς στο πλαίσιο μιας τέτοιας 

εφαρμογής και μολονότι τα ερωτήματα που κατέγραψα είναι και δικά μου, τάσσομαι 

υπέρ της χρήσης του εργαλείου της Δ.Γ. στη σχολική τάξη μετά από συστηματική 

αξιοποίησή του τόσο από μένα όσο και από άλλους, αλλά και εφόσον η ίδια η θεωρία, 

καθώς και σχετικές μελέτες και έρευνες συμφωνούν προς αυτό (όπως θα αναφερθεί και 

παρακάτω). 

                                                           
1 Ιδίως στην Α΄ Λυκείου προτείνονται τεχνικές Δ.Γ.: αναζήτηση διαφορετικών φωνών, αλλαγή εστίασης, 

αφηγητή, κλπ. Στο σημείο αυτό οφείλω να διευκρινίσω ότι στο διάστημα που παρεμβλήθηκε από την 

παρουσίαση της εισήγησης μέχρι τη δημοσίευση των πρακτικών στον παρόντα τόμο εισήχθη εντέλει και 

επίσημα η Δ.Γ. στο πλαίσιο του μαθήματος της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο και στα ΕΠΑΛ.  
2 Με σημαντικό εργαλείο το εμβληματικό για το χώρο βιβλίο «Οδηγίες Πλεύσεως» του αείμνηστου 

καθηγητή Μίμη Σουλιώτη, ο οποίος, άλλωστε, υπήρξε ο εισηγητής της Δ.Γ. στην Ελλάδα. 
3 Δεν είναι τυχαίο που τα εργαστήρια Δ.Γ. φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια σε κάθε γωνιά της χώρας με 

μεγάλη μάλιστα επιτυχία συμμετοχών, ενώ και στο χώρο της εκπαίδευσης παρατηρείται αντίστοιχη 

τάση, ακόμη και σε Νηπιαγωγεία (!). 



 

 

Η παιδαγωγική σημασία της δημιουργικής γραφής 

 

Η εξέλιξη των λογοτεχνικών θεωριών (και κυρίως η υιοθέτησή τους από τα 

Α.Π.Σ.) με την εισαγωγή των αναγνωστικών προσεγγίσεων (θεωρία πρόσληψης4 και, 

ιδίως, θεωρία αναγνωστικής ανταπόκρισης,5 αλλά και συναλλακτική θεωρία6), που 

προσθέτουν τον παράγοντα «αναγνώστη» στο πεδίο της ερμηνείας μαζί με το κείμενο 

και τον συγγραφέα, λειτούργησε απελευθερωτικά για τη διδασκαλία, αφού κατέστησε 

τους μαθητές, ως πιο πρόσφατους αναγνώστες, ισότιμα μέλη του ερμηνευτικού 

εγχειρήματος και τους έδωσε τη δυνατότητα μιας περισσότερο ενεργητικής πρόσληψης 

του κειμένου, ενώ, κατά κάποιον τρόπο, νομιμοποίησε τη δημιουργική επέκτασή του. 

Είναι αλήθεια ότι η Δ.Γ., ανάμεσα σε άλλα, διευρύνει την ευκαιρία που έχουν οι 

μαθητές να προσέλθουν στο κείμενο με τις προσωπικές τους αποσκευές ιδεών, 

εμπειριών, πολιτιστικών δεδομένων, προτιμήσεων, και να συμβάλουν στην ερμηνεία 

του, να αυτονομήσουν (ενεργητικά) την πρόσληψή του. Αποτελεί μια μορφή 

βιωματικής και αυθεντικής μάθησης, που είναι πολλαπλώς ωφέλιμη και επιζητούμενη 

(Dewey, Φρενέ, Φρέιρε7). Σε κάθε περίπτωση, η Δ.Γ. είναι εξ ορισμού μια δημιουργική 

διαδικασία, που οξύνει τη φαντασία και υποχρεώνει τη σκέψη να ταξιδέψει και να γίνει 

πιο στοχαστική. Συχνά συμβάλλει στην ανακάλυψη του εαυτού. Κατά τεκμήριο 

καθιστά ελκυστικότερη τη μαθησιακή περιπέτεια και παρουσιάζεται ως ομόθυμα 

επωφελής.8  

                                                           
4 Ο Jauss κάνει λόγο για την πρόσληψη του κειμένου στην ιστορικότητα της ανάγνωσης, για την υποδοχή 

του ανά τις εποχές, τονίζοντας τον παράγοντα του εκάστοτε πολιτιστικού – κοινωνικού πλαισίου, αλλά 

και την ύπαρξη (ιστορικού και αισθητικού) ορίζοντα προσδοκίας από την πλευρά του δέκτη. 

5 Ο Iser περιορίζεται στην ατομική πρόσληψη του εκάστοτε αναγνώστη, στον οποίον αποδίδει 

ενεργητικό ρόλο στην ερμηνεία και παραγωγή του νοήματος. Ο αναγνώστης δεν ανακαλύπτει το νόημα 

ενός κειμένου αλλά το παράγει μέσα από τις προβολές της ατομικής του συνείδησης. Κάθε έργο μπορεί 

να επικαιροποιηθεί και να ζήσει μια διαφορετική ζωή στη συνείδηση του κάθε αναγνώστη του. 

Ουσιαστικά, μπορούμε να έχουμε τόσες αναγνώσεις όσους και αναγνώστες. Για τις λογοτεχνικές 

θεωρίες βλ. αναλυτικά Φρυδάκη, 2005.  

6 Η Louise M. Rosenblatt συνδέει τη θεωρία της με την εκπαίδευση. Ταυτίζει τον αναγνώστη με το 

μαθητή και τονίζει την ανάγκη επανεξέτασης της διδακτικής μεθοδολογίας στο μάθημα της λογοτεχνίας. 

Θεωρεί ότι οι συναισθηματικές και διανοητικές λειτουργίες που κινητοποιούνται κατά την ανάγνωση 

προκαλούν αισθητική απόλαυση, ενώ το λογοτεχνικό γεγονός δημιουργείται εξίσου από τον αναγνώστη 

και το κείμενο. Περισσότερα στο Καλογήρου – Βησσαράκη (2005).  

7 Τόσο ο Βραζιλιάνος Πάουλο Φρέιρε (εκπρόσωπος της κριτικής παιδαγωγικής, αλλά και της 

απελευθερωτικής εκπαίδευσης) όσο και ο Γάλλος Σελεστέν Φρενέ χρησιμοποίησαν αντίστοιχες 

τεχνικές, που θεωρούσαν ότι οδηγούν στη χειραφέτηση του εκπαιδευόμενου. Ο Σελεστέν Φρενέ μάλιστα 

ήταν εκείνος που εισήγαγε στην τάξη το τυπογραφείο και τύπωνε κείμενα των μαθητών του. 
8 Επ’ αυτού διαθέτουμε πλέον έρευνες και στον ελληνικό χώρο. Ενδεικτικά αναφέρω το παράδειγμα του 

Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, όπως καταγράφεται από τη Σοφία Νικολαΐδου (2012) 

(όπου αναφέρει ως οφέλη της Δ.Γ. τα εξής: οι μαθητές – και μάλιστα όλοι - εργάζονται με κέφι, 

ανακαλύπτουν τα μυστικά της συγγραφής, κατανοούν τους περιορισμούς ως συγγραφικά εργαλεία, 

ασκούνται στη γραφή, αλλά και την ανάγνωση, διαβάζουν περισσότερο). Επίσης ο Τρ. Κωτόπουλος 

(2014) αναφέρει πως όλες οι έρευνες για τη χρήση της Δημιουργικής Γραφής ως διδακτικής προσέγγισης 

της Λογοτεχνίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης την καταδεικνύουν ως επωφελή για τους μαθητές, 

παραπέμποντας περαιτέρω στην αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή της Αλίκης Συμεωνάκη:  Η Ποίηση 

ως Δημιουργική Γραφή στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Φλώρινα: ΠΔΜ, Παιδαγωγική Σχολή 2013, 

που έχει καταγράψει τις σχετικές ερευνητικές μελέτες. 



 

Γενικότερα, με τη Δ.Γ. προβάλλεται η λογοτεχνία και ως μορφή τέχνης (πέραν 

της φιλολογικής της πλευράς), ενώ δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή (οποιονδήποτε, 

ανεξάρτητα από τις λοιπές επιδόσεις του, μάλιστα έχει ιδιαίτερη αξία για παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες) να εκφραστεί και προσωπικά (ή ομαδικά). Η ένταξη συχνά 

αδιάφορων ή διαφορετικών μαθητών προσγράφεται στα πλεονεκτήματά της, όντας 

άσκηση στην έκφραση και τη φαντασία, στη γραφή (και τη συγγραφή). Πέραν τούτου, 

η Δ.Γ. έχει μέσω ερευνών αποδειχθεί μια διαδικασία θεραπευτική (ενίσχυση 

αυτοεικόνας, αποδυνάμωση φόβου και συναισθηματικών διαταραχών),9 αλλά και 

απελευθερωτική, που αποκαλύπτει νοητικές δεξιότητες, γι’ αυτό και χρησιμοποιείται 

αποτελεσματικά στην εκπαίδευση ενηλίκων, αλλά και πασχόντων. Κατά παράδοξο, 

φαινομενικά, τρόπο, η Δ.Γ. μπορεί εξίσου να θεωρηθεί και ως μια πειθαρχημένη 

διαδικασία, καθόσον, κατά κανόνα, προκύπτει μέσα σε αυστηρά καθορισμένα κάθε 

φορά πλαίσια, που σχετίζονται τόσο με κανόνες στιχουργικούς, αφηγηματικούς ή 

άλλους, όσο και με συγκεκριμένες αφορμές και εκκινήσεις. Βέβαια, πάνω απ’ όλα, η 

Δ.Γ. με την εξοικείωση που δημιουργεί προκαλεί λογικά σταδιακή αγάπη για το 

γράψιμο και εντέλει για το διάβασμα.  

Η έννοια της δημιουργικής γραφής 

 

Πριν, ωστόσο, προχωρήσουμε στις δυνατότητες και τις προτάσεις εφαρμογής 

της στην τάξη, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι ακόμη: το ίδιο το περιεχόμενο της 

Δ.Γ. Γιατί και επ’ αυτού υπάρχουν ερωτήματα ή πάντως διττές απαντήσεις.  

 

Άλλοτε, λοιπόν, η Δ.Γ. νοείται ως λογοτεχνική παραγωγή (ήδη από τις αρχές 

του 20ού αι. στις ΗΠΑ και εν συνεχεία και στην Ευρώπη, εσχάτως και στη χώρα μας, 

συγκαταλέγεται στους επιστημονικούς κλάδους, και διδάσκεται στα Πανεπιστήμια  με 

σκοπό να προκύψουν συγγραφείς, εκτός από τα δεκάδες σχετικά σεμινάρια και 

εργαστήρια10), αναγνωρίζοντας το δυνάμει συγγραφικό δικαίωμα όλων.11  

 

Η άλλη αντίληψη εκλαμβάνει τη Δ.Γ. ως μια πρωτότυπη γραπτή σύνθεση ή 

ανασύνθεση σε ευρύ φάσμα ειδών κειμένου χωρίς υποχρεωτική σύνδεση με τη 

λογοτεχνία (αν και για κάποιους «προέχει η δημιουργικότητα έναντι της 

                                                           
9 Βλ. σχετικά, μεταξύ άλλων, τα άρθρα των Κ. Χρυσανθοπούλου και Ά. Αντωνοπούλου (2014). Το ίδιο 

ισχυρίζεται και η Nicki Jackowska (2003). Η αίσθηση της αυτοεικόνας τονίζεται και από την Abby 

Sheaffer (2013), που αναφέρει ότι «ένα ακόμη ευεργέτημα που προκύπτει από τη διδασκαλία της Δ.Γ. στα 

δημόσια σχολεία είναι η δυνατότητα που δίνεται στους μαθητές να κοιτάξουν μ’ έναν νέο, διαφορετικό 

τρόπο τον εαυτό τους».   
10 Ο Τρ. Κωτόπουλος σε δυο άρθρα του (2012, 2014) αναφέρεται στη μοναδική ως τώρα μελέτη για την 

ιστορία της Δ.Γ., το The Elephants Teach: Creative Writing Since 1880, University of Chicago Press 

2006 του David Myers,  σύμφωνα με τον οποίον η απαρχή της σχετίζεται με το κίνημα της 

«προοδευτικής εκπαίδευσης» σε αμερικανικά Γυμνάσια και Λύκεια στον εικοστό αιώνα, με ιδρυτικό 

κείμενο το Creative Youth του Hughes Mearns, ο οποίος πρώτος χρησιμοποίησε τον όρο «δημιουργική 

γραφή» ως μία νέα μέθοδο διδασκαλίας, που αποσκοπούσε στην ενίσχυση της αυτοέκφρασης και στην 

ελεύθερη ανάπτυξη της γλωσσικής και λογοτεχνικής ικανότητας των μαθητών, εφαρμόζοντάς την 

μάλιστα στο Lincoln School, ορίζοντας την ελεύθερη παραγωγή γραπτού λόγου ως παιδευτικό 

αυτοσκοπό, μη υποκείμενο σε κανόνες και αξιολογήσεις. Από το 1930 εντάχθηκε η Δ.Γ. ως αυτόνομο 

γνωστικό αντικείμενο στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβας. Το 2011 λειτουργούσαν στη Βρετανία 90 

μεταπτυχιακά Τμήματα Δ.Γ. και 10.000 ιδιωτικά σεμινάρια.   
11 Βλ. και Καραγιάννης Στ. (2010).  



πληροφοριακής πρόθεσης»12 ή έχει περισσότερη σχέση με τη λογοτεχνία παρά με 

πληροφοριακά κείμενα, ποιητική λειτουργία γλώσσας13) κι ακόμα πιο απλουστευμένα, 

εντέλει, ως τη γραφή που ξεφεύγει από τον τυπικό, ακαδημαϊκό, δημοσιογραφικό λόγο, 

«ως σύνολο εκπαιδευτικών πρακτικών και τεχνικών με στόχο τη διέγερση της 

δημιουργικότητας των μαθητών για την παραγωγή λόγου. Για το παιδί η περιπέτεια της 

Δ.Γ. είναι ένας τρόπος να βιώσει τη γραφή» (Κωτόπουλος, 2014). 

Εμείς ασφαλώς θα ταχθούμε μ’ αυτήν την τελευταία άποψη, καθότι το σχολείο δεν 

εφαρμόζει τέτοιες τεχνικές για να ανακαλύψει ή να προαγάγει συγγραφικές κλίσεις, 

μολονότι αυτό καθόλου δεν αποκλείεται ως παράπλευρο κέρδος. 

 

Προσπερνούμε, συνεπώς (καθόσον αφορά τη διδασκαλία της Δ.Γ. ως 

αυτοδύναμης διαδικασίας με σκοπό την ανέλιξη συγγραφικού ταλέντου), την εύλογη 

συζήτηση (αμφισβήτηση) σχετικά με το θεμελιώδες όσο και προαιώνιο ερώτημα αν 

διδάσκεται ή όχι η συγγραφή, αν ο συγγραφέας γεννιέται ή γίνεται, αφού άλλωστε στο 

σχολείο διδάσκεται.14  

Η δημιουργική γραφή στο σχολείο 

Ασφαλώς, η Δ.Γ. πρέπει να εντάσσεται οργανικά στους σκοπούς και τους 

στόχους του εκάστοτε μαθήματος, παρότι δεν αποκλείεται η αυτόνομη λειτουργία της. 

Στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο τρόποι να ενταχθεί η Δ.Γ. στο σχολείο: είτε εντός 

του μαθήματος ως δραστηριότητα είτε αυτόνομα ως πρόγραμμα, όμιλος, κλπ. 

Επιπλέον, η ενσωμάτωσή της στο μάθημα έχει επίσης δυο δυνατότητες: είτε 

απορρέουσα από ένα κείμενο είτε ανεξάρτητα από αυτό, είτε ως παρέμβαση σε ένα 

κείμενο είτε ως εξαρχής δημιουργία (με κάποια ασφαλώς αφορμή). Τέλος, 

σημειώνουμε ότι σε όλα τα μαθήματα (και ίσως όχι μόνο τα φιλολογικά) μπορεί να 

ενταχθεί η Δ.Γ., ωστόσο εδώ θα περιοριστούμε σε προτάσεις εφαρμογής στη 

Λογοτεχνία, κυρίως, και στη Γλώσσα δευτερευόντως, καθώς άλλωστε μ’ αυτά τα 

μαθήματα συνδέεται οργανικά, εφόσον από τη μια αποτελεί εξοικείωση με 

συγγραφικές πρακτικές, από την άλλη συγγενεύει με τη γλωσσική άσκηση. Οι μαθητές 

δουλεύουν με την πρώτη ύλη της λογοτεχνίας, καθώς απαιτείται η γνώση του τρόπου 

σύνθεσης και των λειτουργιών ενός κειμένου για να προκύψει η «δημιουργική 

υπονόμευση» και αναδημιουργία του, ενώ εμπεδώνουν τα μυστικά της γλώσσας, την 

αξία του λόγου. Σ’ αυτά τα δεδομένα, εξάλλου, εδράζεται και η παιδαγωγική 

λειτουργία της. Ωστόσο, επί της ουσίας η Δ.Γ. αντιμάχεται τον στερεοτυπικό λόγο και 

                                                           
12 Βλ. Καραγιάννης ό.π.  
13 Καρακίτσιος Α. (2012), που μάλιστα τη συνδέει καταγωγικά με την αρχαία ρητορική και την εξέλιξή 

της και τη χρήση της στη γαλλική κυρίως εκπαίδευση. Ο Κωτόπουλος (2012), από την άλλη, 

προσδιορίζει την καταγωγή της στην Ποιητική του Αριστοτέλη.   
14 Ο Μίμης Σουλιώτης υπερασπίζεται τη Δ.Γ. στο αφοπλιστικά σύντομο άρθρο του «Για το ταλέντο και 

την έμπνευση», όπου τονίζει τη σημασία της δουλειάς έναντι του ταλέντου. Η συζήτηση επεκτείνεται 

από τον συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη (2012) στην ίδια την έννοια της λογοτεχνίας και της 

αξιολόγησής της, εντοπίζοντας επιστημολογικό κενό στον ορισμό τόσο της λογοτεχνίας όσο και του 

«σώματος» των κειμένων που θα συναποτελούσαν το corpus της (στο οποίο στριμώχνονται συγγραφείς 

από τον Τζόις μέχρι την Αγκάθα Κρίστι, από τον Τσίρκα μέχρι τη Λένα Μαντά, ενώ διαγκωνίζονται για 

την είσοδό τους από «τους συγγραφείς τυποποιημένων θρίλερ μέχρι τις θεραπαινίδες της ροζ 

λογοτεχνίας»). Στο επίμαχο ζήτημα, πάντως, ο συγγραφέας επίσης αμφισβητεί την άποψη για την ειδική 

σχέση των επίδοξων συγγραφέων με τις Μούσες, θεωρώντας ότι τουλάχιστον η αφηγηματολογία 

διδάσκεται, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της γραφής είναι τα στερεότυπα.  



μ’ αυτή την έννοια λειτουργεί εν μέρει αντιθετικά προς την τυπική παραγωγή λόγου, 

στην οποίαν εξετάζονται οι μαθητές. Εδώ, άλλωστε, δεν υπάρχει τυπική αξιολόγηση, 

αφού δεν υπάρχει ούτε απόρριψη ούτε «ορθότητα», παρότι τα κείμενα κρίνονται μεν 

από όλη την τάξη, αλλά όλα γίνονται αποδεκτά. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η 

Σοφία Νικολαΐδου, συγγραφέας, διδάσκουσα δημιουργικής γραφής και καθηγήτρια, 

«Η δημιουργική γραφή είναι το καθαρό αεράκι που θέλουμε να πνεύσει στο σχολείο, να 

ανακατέψει τις σελίδες των βιβλίων, να ξεσηκώσει τα μυαλά των παιδιών. Να τους δείξει 

στην πράξη πως η δημιουργία μέσα από τις λέξεις, η συγγραφή και η ανάγνωση της 

λογοτεχνίας μπορούν να τους μάθουν πολλά κι ενδιαφέροντα πράγματα για τη ζωή και 

τον κόσμο.».15  

Άλλωστε, όπως ήδη επισημάναμε, η Δ.Γ. στοχεύει εντέλει στη διαμόρφωση 

περισσότερων και επαρκέστερων αναγνωστών της λογοτεχνίας μέσω της βιωματικής 

δραστηριότητας. Με τα λόγια του Μίμη Σουλιώτη, «καλλιεργεί το γλωσσικό γούστο, 

διαπλάθει απαιτητικότερους αναγνώστες και εκλεπτύνει τη λογοτεχνική ανάγνωση.».16 

Συνδυάζεται άμεσα με τη φιλαναγνωσία, αφού εξάλλου το γράψιμο έρχεται 

διαβάζοντας (αλλά και γράφοντας). Ασφαλώς, η δραστηριότητα της Δ.Γ., που στοχεύει 

στην αφύπνιση της δημιουργικότητας των μαθητών, δεν μπορεί παρά να είναι εντός 

ορίων «προαιρετική», δηλαδή πρέπει να δίνονται εναλλακτικές δυνατότητες. 

Η Δ.Γ. προϋποθέτει, μ’ έναν τρόπο, την ενεργητική, δημιουργική ανάγνωση, 

που ενεργοποιεί αναγνωστικές διαδρομές. Το κείμενο, όπως λέει ο Jauss, δεν είναι ένα 

αχρονικό μνημείο, αλλά περισσότερο μοιάζει με παρτιτούρα, που η ανάγνωση εκτελεί 

πάντοτε με νέους ήχους απελευθερώνοντάς το και επικαιροποιώντας το. Μ’ αυτήν την 

έννοια, ως ένα πρελούδιο της Δ.Γ. μπορούν να χρησιμεύσουν «παιχνίδια» ανάγνωσης, 

π.χ. ανάγνωση κειμένου με χαρούμενο ή λυπημένο τρόπο, με ρυθμό γρήγορο ή αργό, 

με δραματοποίηση, με κινήσεις, κλπ. Ο δημιουργικός αναγνώστης μετατρέπεται σε 

δημιουργό, εφόσον προσκαλείται να ξαναγράψει τρόπον τινά το έργο με νέα ανάγνωση 

(και νέα γραφή). «Ο χώρος του νοήματος δεν προϋπάρχει της ανάγνωσης…Τον 

διατρέχουμε και τον χαρτογραφούμε, τον κατασκευάζουμε, τον καθιστούμε εν ενεργεία 

υπαρκτό σε μια δυνητικά διαρκώς επαναλαμβανόμενη διαδικασία προσέγγισης. Η 

δημιουργική ανάγνωση ως ο χώρος του ανοιχτού ορίζοντα της υπέρβασης, των 

ερωτηματικών, όργανο αφύπνισης και αναζήτησης, δίνει τη δυνατότητα στη γραφή να 

«ακουστεί».17  

Δημιουργική γραφή και Λογοτεχνία  

Δυνατότητες με τα υλικά - Δυνατότητες με το κείμενο18 

                                                           

15 Από συνέντευξη στον Γ. Κιούση 24/11/15 στο http://www.presspublica.gr  

16 Σουλιώτης, 2012 (1), 14. 
17 Από την περίληψη της εισήγησης Τρ. Κωτόπουλος & Αθ. Βαϊτσάκης (2015) (ο τόμος των 

περιλήψεων διαθέσιμος στο διαδίκτυο).  
18 Αρκετές από τις προτάσεις που ακολουθούν προέρχονται από τα βιβλία «Δημιουργική Γραφή - 

Οδηγίες Πλεύσεως» του Μίμη Σουλιώτη, «Διδασκαλία της Λογοτεχνίας και Δημιουργική Γραφή» του 

Ανδρέα Καρακίτσιου, αλλά και από το Εργαστήριο Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής 

(Ευαγγελική Σχολή, σχ. έτος 2015-16, υπεύθυνες: Δώρα Μέντη – Γιούλη Χρονοπούλου) και προσωπικές 

εφαρμογές στη σχολική τάξη.    

http://www.presspublica.gr/


Θα λέγαμε ότι υπάρχουν δύο πεδία δυνατοτήτων: η εκμάθηση κάποιας τεχνικής 

και οι δραστηριότητες επί ενός κειμένου. Το εύρος αυτών των δυνατοτήτων εκτείνεται 

από απλές, παιγνιώδεις δραστηριότητες (π.χ. αλλαγή λέξεων, φράσεων, 

ομοιοκαταληξιών, κλπ.) έως πιο απαιτητικά ζητούμενα (π.χ. αλλαγή της οπτικής 

γωνίας αφηγητή, προσθήκη νέων δεδομένων ή σκηνών,  σύνθεση νέου κειμένου, κλπ.). 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα τόσο ατομικής όσο και ομαδικής δραστηριότητας. 

 

Εκμάθηση τεχνικής 

 

Σχετικά με την εκμάθηση μιας τεχνικής (με αφορμή ένα σχετικό κείμενο), 

μπορεί να γίνει λόγος για ιδιαίτερα είδη στιχουργικής και ποιητικής σύνθεσης 

(χαϊκού19, μαντινάδες, σονέτα, είδη ομοιοκαταληξίας, κλπ.), αλλά και για τεχνικές 

αφήγησης. Οι μαθητές καλούνται ομαδικά (στην τάξη) ή ατομικά (στο σπίτι) να 

παραγάγουν αντίστοιχα είδη, να συμπληρώσουν λέξεις που λείπουν, να δημιουργήσουν 

ομοιοκαταληξία, να παρουσιάσουν ποίημα σε μορφή πεζογραφήματος 

(προβληματιζόμενοι και για το αν είναι ή όχι ποίημα) ή σε άλλη μορφή, κλπ. Επίσης 

να δημιουργήσουν στίχους με τη βοήθεια της επανάληψης στοιχείων ή με μεταφορές  

ή μόνο με κυριολεξία και ακολούθως να τα μετατρέψουν σε μεταφορικά (και το 

αντίστροφο), αλλά και να πειραματιστούν με περιορισμούς, σύμφωνα και με τη λογική 

που εγκαθίδρυσε το Εργαστήρι Δυνητικής Λογοτεχνίας20, π.χ. λιπόγραμμα (ένα 

κείμενο από το οποίο λείπουν ένα ή περισσότερα γράμματα της αλφαβήτου), 

αρκτικόλεξα, ακροστιχίδες, χιονόμπαλα (ένα ποίημα του οποίου ο κάθε στίχος είναι 1 

μόνο λέξη και κάθε επόμενη λέξη είναι κατά ένα γράμμα μεγαλύτερη ή κατά μία λέξη 

μεγαλύτερος), περιορισμοί στη στίξη (κείμενα από τα οποία λείπουν κάποια σημεία 

στίξης ώστε να δημιουργείται το εφέ της προφορικότητας), κλπ. Άλλες σχετικές 

δραστηριότητες, που μπορεί να θεωρηθούν και ως τεχνικές αυτοβιογραφίας (και μ’ 

αυτήν την έννοια να συνδεθούν και με το μάθημα της Γλώσσας είναι οι λίστες, 

σύμφωνα με τη λογική του Ζωρζ Περέκ, π.χ. Όλοι οι τόποι όπου έχω κοιμηθεί, Τι 

βρίσκεται στο γραφείο μου, Όλες οι διευθύνσεις που μπορώ να αποκαλέσω σπίτι μου, 

5 πράματα που με απογοητεύουν, κλπ.21 Υπάρχουν και άλλοι ανάλογοι δημιουργικοί 

τρόποι, π.χ. Αν ήμουν χρώμα, Αν ήμουν εποχή, κλπ. ή το «Κινέζικο πορτρέτο»: τα 4 

                                                           
19 Τα ιαπωνικής καταγωγής χαϊκού έχουν (παραδόξως;) μεγάλη απήχηση στους μαθητές, που μάλιστα 

επιδεικνύουν ιδιαίτερη επίδοση σ’ αυτά. Στο Εργαστήρι Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής στην 

Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης παρουσίασε δείγματα από δημιουργίες των μαθητών της στο μάθημα της 

«Αντιγόνης» η κ. Π. Τσαλίκουσου από το 1ο ΓΕΛ Ν. Σμύρνης (διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της 

υπογραφόμενης http://users.sch.gr/achrono/wordpress), ενώ παρουσίασε και σχετική εισήγηση ο Βασ. 

Βασιλειάδης από το ΚΕΓ. 
20 Το Εργαστήρι Δυνητικής Λογοτεχνίας (OULIPO: Ouvroir de Litterature Potentielle) ιδρύθηκε το 1960 

από τον Γάλλο συγγραφέα Ραιημόν Κενώ και τον μαθηματικό Φρανσουά λε Λιοναί με στόχο τη 

διερεύνηση της λογοτεχνίας ως πεδίο παιχνιδιού και πειραματισμού, καθώς και την παραγωγή έργων με 

γλωσσικούς και μεθοδολογικούς περιορισμούς. Μέλη της ομάδας υπήρξαν και οι Μαρσέλ Ντυσάν, 

Ίταλο Καλβίνο, Ζωρζ Περέκ, κ.ά. Χαρακτηριστικά έργα της ομάδας υπήρξαν οι περίφημες «Ασκήσεις 

ύφους» (99 διαφορετικά είδη ύφους για την εξιστόρηση ενός περιστατικού) του Κενώ, «Η εξαφάνιση» 

του Περέκ, απ’ όπου απουσιάζει το γράμμα e (μεταφορά για την εξαφάνιση των Εβραίων στον β΄ 

παγκόσμιο πόλεμο ή την εξαφάνιση του επίσης Εβραίου συγγραφέα, που το όνομά του έχει (George 

Perec) έχει 4 e. Αντίστροφα, η νουβέλα του «Les revenentes» είναι ένα μονοφωνηεντικό έργο, στο οποίο 

το μοναδικό φωνήεν είναι το e, κ.ά. 

 
21 Πρόταση Μαρέττας Σιδηροπούλου στο Εργαστήρι Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής στην 

Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης (σεμινάριο με τίτλο «Ο εαυτός ως κείμενο: μηχανισμοί αυτοβιογραφίας», 

8/12/2016).  

http://users.sch.gr/achrono/wordpress


στοιχεία της φύσης (αν ήμουν νερό, θα… και.., αν ήμουν αέρας, θα… και…, αν ήμουν 

φωτιά, θα … και…, αν ήμουν γη, θα … και…). Ενδιαφέρον έχουν και οι πολλαπλές 

δυνατότητες που διανοίγει η οπτική ποίηση, ιδιαίτερα τα καλλιγραφήματα – 

σχηματοποιήματα (ένα είδος συναίρεσης του σχήματος με το νόημα, εφόσον το ποίημα 

εγγράφεται σε ένα σχήμα που αποδίδει το περιεχόμενο).22 

Επίσης μπορούν οι μαθητές να συγγράψουν διήγημα με δοσμένα από τον 

εκπαιδευτικό ή με επινοημένα από τους ίδιους (και με τη μέθοδο του καταιγισμού 

ιδεών) τα δομικά στοιχεία (τόπος, χρόνος, πρόσωπα, θέμα).23 Μπορούν επίσης να 

γράψουν έναν εσωτερικό μονόλογο με αφορμή κείμενο όπου συναντάται η τεχνική, 

δηλαδή να ασκηθούν στην καταγραφή (εν είδει αυτόματου/ αυθόρμητου λόγου) της 

αδιάκοπης ροής σκέψεων και συνειρμών που κατακλύζουν την ψυχή και το νου του 

ήρωα. Υπάρχει, επιπλέον, η δυνατότητα των μιμητικών τεχνικών συγγραφής, της  

«μίμησης ύφους» (a la manière de): Οι μαθητές γράφουν (από κοινού ή ατομικά) 

ποιήματα ανάλογου ύφους (π.χ. με τον τρόπο της Δημουλά, με τον τρόπο του 

Καβάφη,24 με τον τρόπο του Καρυωτάκη, κλπ.). Ακόμη προσφέρεται η παρωδία, 

δηλαδή η μεταγραφή τραγικού κειμένου σε κωμικό. Η παρωδία μπορεί να αποτελέσει 

έναν τρόπο διερεύνησης ή προσδιορισμού των ορίων της γραφής και επιπλέον έναν 

τρόπο, μία μέθοδο, δημιουργικής γραφής, καθόσον «ο κωμικός λόγος καλύπτει, 

επικαλύπτει, αποκαλύπτει με εκτροπές νοήματος, σχήματα λόγου, ασυμβατότητες, 

γλωσσικά ολισθήματα, αμφισημίες, αντιφάσεις».25 

Παρεμβάσεις – τροποποιήσεις στην πλοκή ή/και τους χαρακτήρες πεζογραφήματος 

Η μετάπλαση της ιστορίας είναι η κατεξοχήν δημιουργική προσληπτική 

δυνατότητα. Θα έλεγε κανείς ότι επιτρέπει, με μιαν έννοια, στους μαθητές να σκάψουν 

κάτω από την επιφάνεια, να ερευνήσουν ασκούμενοι ουσιαστικά σε δεξιότητες 

χρήσιμες για τη συνέχεια της ζωής τους.26 Υπάρχουν ποικίλες δυνατότητες στη 

μετάπλαση του κειμένου: να επεκτείνουν το διήγημα, να διαμορφώσουν διαφορετικό 

τέλος στην ιστορία ή να δώσει ο διδάσκων το διήγημα χωρίς το τέλος και να το 

διαμορφώσουν οι μαθητές, να το δώσει χωρίς την αρχή και να την φανταστούν, να 

προσθέσουν χαρακτήρα/ες και να επισημάνουν τις ενδεχόμενες αλλαγές, να 

τοποθετήσουν την ιστορία σε άλλη εποχή (προγενέστερη ή μεταγενέστερη), να 

φανταστούν τον ήρωα/ τους ήρωες μετά από χρόνια ή να υποθέσουν το παρελθόν τους, 

να μετατρέψουν διάλογο σε αφήγηση και το αντίστροφο, να γράψουν το ημερολόγιο 

ενός χαρακτήρα ή μια επιστολή του (αποκάλυψη προσωπικών στάσεων), να γράψουν 

νέο διήγημα (ή ελεύθερο κείμενο) με τον ίδιο τίτλο ή με την ίδια θεματική, να αλλάξουν 

πρόσωπο ή εστίαση27), κλπ. Άλλες δυνατότητες είναι ο «εκτροχιασμός» 

                                                           
22 Πρόκειται για είδος που ανέδειξε στις αρχές του 20ού αι. ο Γκυγιώμ Απολινέρ, παρότι είναι γνωστό 

από την αρχαιότητα (κυρίως τα ελληνιστικά χρόνια). Και ο Σεφέρης έγραψε «Καλλιγράφημα» στο 

Ημερολόγιο Καταστρώματος Β΄. Σήμερα η οπτική ποίηση εκμεταλλευόμενη και τις δυνατότητες του 

υπολογιστή γνωρίζει νέα άνθηση. 
23 Απαντάμε στις ερωτήσεις: ποιος, τι, πού, πότε, πώς γιατί; Τα δένουμε σε ιστορία επιλέγοντας 

αφηγηματική σκοπιά. 

24 Υπάρχει και ομότιτλο βιβλίο Με τον τρόπο του Καβάφη, ανθολογία 20 ποιημάτων ξένων ποιητών, 

που «μιμούνται» τον Καβάφη και εμπνέονται από αυτόν (εκδ. ΚΕΓ, 1999). 
25 Ε. Φρυδά (2015, 565).  
26 Βλ. Sheaffer (2013). 
27« Ενθαρρύνοντας τους εφήβους να γράφουν (από) διαφορετικές αφηγήσεις τους υποχρεώνουμε να 

δουν όλες τις πλευρές, τις οπτικές της ιστορίας, όχι μόνο μια.» (Sheaffer, ό.π.) 



(«εκτροχίαση») ιστορίας, δηλαδή η μικρή ή μεγάλη αλλαγή σε περιστατικό ή λόγια 

κάποιου, η «παραγέμιση» της ιστορίας, δηλαδή η προσθήκη στο (κύριο) επεισόδιο 

σκέψεων, σχολίων ή ενεργειών, που το διανθίζουν, στηρίζουν, εξηγούν, 

«υποστυλώνουν», η έναρξη της αφήγησης από το τέλος ή από τη μέση της ιστορίας, η 

εύρεση άλλων τίτλων, η συνέντευξη από ήρωα/ες ή επιστολή προς αυτόν/αυτούς (με 

ποιον ήρωα θα ήθελαν να βρεθούν, τι θα έλεγαν28), η ταύτιση με  χαρακτήρα και η 

συγγραφή προσωπικών κειμένων (ημερολογίου, επιστολής), αλλά και η αξιοποίηση 

της διακειμενικότητας, π.χ. η «συνάντηση» και η συνομιλία ηρώων διαφορετικών 

έργων (διάλογος – σκηνή)29, ο συμφυρμός μύθων, κ.ά.30   

 

Παρεμβάσεις στα ποιήματα 

Πέραν όσων αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά με τις δυνατότητες άσκησης σε 

συγκεκριμένες ποιητικές τεχνικές με αφορμή ένα ποίημα, υπάρχουν και πολλές άλλες 

δημιουργικές επιλογές: Επιλέγονται λέξεις ή σύμβολα από το ποίημα και 

χρησιμοποιούνται σε νέο ποίημα ή ελεύθερο κείμενο,31 με αφορμή τον τίτλο ή κάποιο 

στίχο δημιουργείται νέο κείμενο (ποιητικό ή ελεύθερο),32 γράφονται ελεύθερες 

σκέψεις από ένα ποίημα, μετατρέπεται ένα παραδοσιακό ποίημα σε μοντέρνο (ή το 

αντίστροφο33), γράφονται ποιήματα συνομιλίας με τον ποιητή (συμφωνία, διαφωνία, 

σχόλιο, απορία), γίνεται χρήση προσωπείου (ο μαθητής είναι ένα αντικείμενο, ένα 

πρόσωπο του ποιήματος, κλπ.), γίνεται άσκηση στην αυτόματη γραφή, γράφονται 

ομαδικά ποιήματα – ντανταϊστικές συγκολλήσεις, μετατρέπεται ένα ποίημα σε 

σχηματοποίημα/ καλλιγράφημα, καλούνται οι μαθητές να συμπληρώσουν 

αποσιωπητικά (ατομικά ή ομαδικά) με τα ερεθίσματα και τις εμπειρίες τους (π.χ. 

«Είμαστε κάτι…»., «Όσο μπορείς…», κλπ.). Επίσης, όπως και στα πεζογραφήματα, 

μπορούν να κάνουν συμφυρμούς και ανάμειξη ποιημάτων, να συνεχίσουν ένα ποίημα 

ή να διαφοροποιήσουν το τέλος (ιδίως στα αφηγηματικά).  

 

Δημιουργική Γραφή και Γλώσσα 

                                                           
28 Χαρακτηριστικό εδώ το παράδειγμα της Εφημερίδας των Συντακτών Σαββατοκύριακου, που έχει 

καθιερώσει τη στήλη «Γράμμα σ’ έναν λογοτεχνικό ήρωα», όπου «Άνθρωποι της γραφής (ποιητές, 

πεζογράφοι, κριτικοί, πανεπιστημιακοί) στέλνουν γράμμα στον αγαπημένο λογοτεχνικό τους ήρωα.». 
29 Μια ενδιαφέρουσα σχετική πρόταση, εφαρμοσμένη στην τάξη, παρουσίασε στο «Εργαστήρι Δ.Γ.» 

στην Ευαγγελική η συνάδελφος Π. Τσαλίκουσου με τη συνάντηση δύο ηρωίδων με το ίδιο όνομα, της 

Αρετής από το «Τραγούδι του νεκρού αδερφού» και της Αρετούσας από τον «Ερωτόκριτο», όπου η 

πρώτη δίνει συμβουλές στη δεύτερη σχετικά με τον γάμο. Επίσης ενδιαφέρουσα η πρόταση της 

συναδέλφου Κικής Δεμερτζή για τη συνάντηση της Ελένης Μπούκουρα – Αλταμούρα από το «Ελένη 

ή ο κανένας» της Ρέας Γαλανάκη με την Ελισάβετ Μουτζάν - Μαρτινέγκου  από την «Αυτοβιογραφία» 

της στην κοινή αναζήτηση της γυναικείας ελευθερίας. 
30 Πολλές από αυτές τις δραστηριότητες μπορούν να οδηγήσουν και σε δραματοποίηση και χρήση 

θεατρικών τεχνικών (π.χ. καυτή καρέκλα, όπου κάθεται και μιλά ο λογοτεχνικός ήρωας). 
31 Αυτή είναι η τεχνική του λεγόμενου «μεταποιήματος» (ποίημα που προκύπτει μέσα από άλλο ποίημα). 

Εκτός από την επιλογή λέξεων με βάση τη σημασία, μπορούμε να κρατήσουμε τις ομοιοκαταληξίες ή 

μόνο τα ρήματα ή μόνο τα επιρρήματα ή μόνο τα ονόματα, κλπ. 

32 Κάτι ανάλογο ήταν ο διαγωνισμός του ηλ. περιοδικού Ο Αναγνώστης και του περιοδικού Θράκα στο 

τέλος του 2015. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να στείλουν ένα ποίημα, ένα βίντεο ή μια μουσική με 

αφορμή έναν στίχο του Αναγνωστάκη. 
33 Χαρακτηριστική απόπειρα αυτής της κατηγορίας είναι το βιβλίο του Σταύρου Μελισσηνού 

Καβαφικά, όπου έχει μετατρέψει όλα τα ποιήματα του Καβάφη σε ομοιοκατάληκτα. 



Παρότι η σχέση Γλώσσας – Λογοτεχνίας είναι οργανική και πολλές από τις 

δραστηριότητες είναι εντέλει κοινές ή παρόμοιες (καθώς και το αντικείμενο είναι 

ανάλογο, π.χ. διδασκαλία αφήγησης, περιγραφής, κλπ.), καταγράφουμε και εδώ 

ορισμένες δυνατότητες, χωρίς να υπάρχει σαφής διαχωριστική γραμμή. Εδώ, ασφαλώς, 

έχει κατεξοχήν θέση η εξαρχής δημιουργία.  

Κάποιες από τις δημιουργικές δυνατότητες: Συνειρμοί: μικρές ιστορίες ή περίοδοι και 

προτάσεις των οποίων το τέλος της μιας είναι η αρχή της άλλης (συνήθως κλείνουν 

κυκλικά), δημιουργία ιστορίας με υποχρεωτική επιλογή ομάδας λέξεων, δημιουργία 

ιστορίας με ποσοτικό ή ποιοτικό περιορισμό ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων, δίνουμε 

την πρώτη φράση και συνεχίζουν, ασκήσεις ύφους (στη λογική του Κενώ), π.χ. 

ερωτηματικό, θαυμαστικό, άρνηση (τι δεν είναι αυτό που θα αφηγηθούμε), κλπ., 

πειραματισμοί με μέρη του λόγου (π.χ. να χρησιμοποιούμε κάποια πολύ, κάποια 

καθόλου, κλπ.), δελτίο καιρού με άλλα λόγια (και λογοτεχνικά/ μεταφορικά, ώστε να 

ξεφύγουν από το στερεότυπο), άσκηση στην αφήγηση, π.χ. εξιστόρηση ενός συμβάντος 

με σειρά χρονική, αναχρονισμένη, αιτιακή, λογική, παράλογη, κλπ., αλλά και 

δημιουργία ιστορίας (βλ. παραπάνω) ή στην περιγραφή (π.χ. η τεχνική «στο καβαλέτο»  

- σα να ζωγραφίζουμε: σκόρπιες εντυπώσεις, που μπαίνουν μετά σε σειρά - ίσως 

αρκούν λίγες χαρακτηριστικές λεπτομέρειες) ή στην αφηγηματική περιγραφή (χτίσιμο 

χαρακτήρα: συνήθεια/ες, λόγια ή σκέψεις, δικές του ή τρίτων, αντιδράσεις ή 

συγκρούσεις προς ερεθίσματα), συγγραφή διαφορετικών κειμενικών ειδών με αφορμή 

κείμενα που διαβάστηκαν (λ.χ. ημερολόγιο, διάλογος, αφήγηση, γράμμα, ρεπορτάζ, 

διαμαρτυρία στον τύπο), κ.ά.  

Μια επίσης πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα είναι η ποίηση της συσκότισης 

(black out poetry) ή πώς ένα άρθρο γίνεται ποίημα.34 Πρόκειται για μια εναλλακτική 

ανάγνωση ενός κειμένου (συνήθως άρθρου, το οποίο εν προκειμένω δίνεται στους 

μαθητές αρχικά για παραγωγή λόγου) και έγκειται στην επιλογή ενός περιορισμένου 

αριθμού λέξεων από το άρθρο που σχηματίζουν ποίημα, ενώ οι υπόλοιπες μαυρίζονται 

με χοντρό μαύρο μαρκαδόρο. Έτσι, μπορεί να αναγνωστεί ποιητικά η επικαιρότητα κα 

να μετασχηματιστεί εκφραστικά. Μπορεί να μετατραπεί η αρνητική είδηση σε θετικό 

μήνυμα, να βγει φως μέσα από το μαύρο (όπως συμβαίνει και σε επίπεδο εικαστικό, 

αφού παραμένει είδος οπτικής ποίησης). Στην τάξη, εκτός από άρθρο, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και οποιοδήποτε άλλο κείμενο (π.χ. λογοτεχνικό) σε φωτοτυπία. 

Τέλος, η τεχνική του μικρού βιβλίου35 μπορεί να συνδυαστεί με τη δημιουργική 

γραφή, αν και την υπερβαίνει. Βασίζεται στην παιδαγωγική του Σελεστέν Φρενέ, που 

εισήγαγε στο σχολείο το τυπογραφείο (1923), για να τυπώσει κείμενα των παιδιών. Οι 

έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με ένα θέμα, να εκφραστούν ελεύθερα γύρω από 

αυτό και ταυτόχρονα να δημιουργήσουν ένα έργο (με κείμενα και εικόνες), ένα 

πραγματικά μικρό βιβλίο (που χωρά στην παλάμη) από μια σελίδα Α4, το οποίο μπορεί 

                                                           
34 Πρόταση Μαρέττας Σιδηροπούλου στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής (2015) και στο 

Εργαστήρι Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης (σεμινάριο με 

τίτλο: «Η ποίηση ως τεχνική εξαφάνισης», 24/11/2016). Η πρόταση, που εφαρμόστηκε στο εργαστήριο, 

αποδείχθηκε εξαιρετικά καρποφόρα στη διδακτική πράξη.  
35 Πρόταση της παιδαγωγικής ομάδας «Σκασιαρχείο» (https://skasiarxeio.wordpress.com/) και της 

γαλλικής ιστοσελίδας http://www.petitslivres.free.fr   Στις παραπάνω ιστοσελίδες υπάρχουν και οι 

πρακτικές οδηγίες για τη δημιουργία των μικρών βιβλίων. 

 

https://skasiarxeio.wordpress.com/
http://www.petitslivres.free.fr/


να απευθύνεται σε αληθινό κοινό. Το «Μικρό Βιβλίο» είναι μια ιδέα και για 

συνεργατική δραστηριότητα, αφού συνήθως δημιουργείται από μικρές ομάδες. 

Δημιουργική Γραφή από εικόνα36 

Η εικόνα μπορεί να αποτελέσει πλαίσιο για δημιουργική ανάμειξη με τη 

συγγραφή. H οπτική γωνία, ο χρόνος, οι χαρακτήρες και η χρήση συμβόλων και 

λεπτομερειών αποτελούν κοινούς τόπους με τη γραφή.  

Εκκινώντας από έναν πίνακα ή μια φωτογραφία μπορούμε, ανάμεσα σε πολλές άλλες 

δυνατότητες, να ζητήσουμε από τους μαθητές να γράψουν τα συναισθήματα και τις 

σκέψεις που τους γεννά (ποιητικά, πεζά, ελεύθερα). Θα μπορούσαν επίσης να 

ερμηνεύσουν αυθαίρετα, προσωπικά έναν σουρεαλιστικό πίνακα (ιδίως σε ένα μάθημα 

που σχετίζεται με τον σουρεαλισμό), αλλά και να γράψουν τις σκέψεις τους ελεύθερα 

με τη μέθοδο της αυτόματης γραφής. Με αφορμή έναν πίνακα που απεικονίζει 

ανθρώπινη μορφή να γράψουν ιστορία ή ένα γράμμα προς το πρόσωπο ή το ημερολόγιό 

του ή έναν εσωτερικό μονόλογο. Προς τούτο θα μπορούσαμε να θέσουμε ερωτήσεις 

(ανάλογα με την απεικόνιση), όπως: Τι διαβάζει; Τι σκέφτεται; Τι περιμένει; Θα έρθει; 

Σε ανάλογο πλαίσιο δίνουμε πορτρέτα (φωτογραφικά ή ζωγραφικά) και φαντάζονται 

χαρακτήρες (άσκηση και για λογοτεχνικούς χαρακτήρες). Τοποθετούν στο χώρο και 

στο χρόνο. Φαντάζονται επάγγελμα, κοινωνική τάξη, οικογένεια, συναισθηματική 

κατάσταση, χαρακτήρα, συνθήκες. Δημιουργούν ιστορία, αφήγηση. Τέτοιες ασκήσεις, 

που χρησιμοποιούν και ανθρωπολογικά “εργαλεία” για τη συγγραφή ιστοριών 

συνδέουν τη δημιουργικότητα με την εξερεύνηση διαφορετικών οπτικών (εφόσον 

προσφέρεται μια «πινακοθήκη» από διαφορετικά πολιτιστικά και εθνικά 

περιβάλλοντα). Δίνεται, έτσι,  η δυνατότητα ερμηνείας και κατανόησης στοιχείων από 

διάφορες κουλτούρες, αναπτύσσονται μορφές ενσυναίσθησης μέσα από τη διερεύνηση 

του μη οικείου άλλου και αποκτάται κριτική αντίληψη αλλά και συνειδητοποίηση των 

ανισοτήτων, που πιθανόν οδηγεί σε προσωπική κινητοποίηση. Επιχειρείται μια 

μετάβαση από το φωτογραφικό στο λογοτεχνικό χαρακτήρα. Μπορούν να 

δημιουργηθούν διάλογοι των απεικονιζόμενων προσώπων. 

Τους καλούμε ακόμη να «μπουν σε έναν πίνακα» και να γράψουν π.χ. τι 

μυρίζουν, τι αισθάνονται, τι θα μπορούσαν να κάνουν ή να πουν, αν βρίσκονταν εκεί, 

κλπ. Ζητούμε να βρουν το πριν και το μετά ενός (συνήθως, αλλά όχι αποκλειστικά) 

αφηγηματικού πίνακα. Είναι πολλές οι μικρές και όχι μόνο) ιστορίες που μπορούν να 

προκύψουν από έναν πίνακα, μια φωτογραφία ή ένα γλυπτό.37   

 

Μπορούν επίσης να δημιουργήσουν χαρακτήρα ή ιστορία από πίνακα που 

απεικονίζει αντικείμενα ή από έναν χώρο (π.χ. από ένα ζευγάρι παπούτσια ή από ένα 

δωμάτιο), ενώ υπάρχουν έργα που προκαλούν ποικίλες θεματικές αφορμές (π.χ. έργα 

σχετικά με προσφυγιά, ανεργία, αποξένωση, πόλεμο, κλπ.). Θα μπορούσαν επίσης να 

προκύψουν κατ’ αναλογίαν με τις διακειμενικές συνομιλίες και το συμφυρμό μύθων 

                                                           
36 Η δημιουργική γραφή μπορεί να συνδεθεί με διάφορα ερεθίσματα, οπτικά, ακουστικά, κλπ. - ένα είδος 

συνομιλίας των τεχνών. 
37 Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του βιβλίου Μεταξύ συρμού και αποβάθρας της Έλενας Μαρούτσου, 

που περιλαμβάνει Ιστορίες πάνω σε 50 πίνακες του Μαγκρίτ, οι οποίοι μάλιστα ξεκινούν από ένα 

μάθημα δημιουργικής γραφής και εντάσσονται σε μιαν ευρύτερη εξιστόρηση. 

 



και προσώπων στην αφήγηση, αντίστοιχες συμφύρσεις μεταξύ προσώπων και ιστοριών 

από πίνακες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δυνατότητα συγγραφής ιστοριών από 

σειρά (ουδέτερων) εικόνων. Οι μαθητές καλούνται να γράψουν μια ιστορία 

χρησιμοποιώντας όλες τις εικόνες (σε ποικίλα είδη ύφους ή κειμένου, λ.χ. ημερολόγιο, 

διάλογος, αφήγηση, γράμμα, ρεπορτάζ, κλπ.). 

Μια εικόνα μπορεί να αποτελέσει εκκίνηση, αφόρμηση, έμπνευση για 

παραγωγή λόγου αλλά και ευαισθητοποίηση (ακόμη και για παράγραφο με 

συγκεκριμένο είδος ανάπτυξης (π.χ. αντιθετικές εικόνες, ανάπτυξη με σύγκριση – 

αντίθεση) ενταγμένου σε θέμα που συζητείται.  

Επίσης μπορούν οι μαθητές να ταιριάξουν ποιήματα σε πίνακες που δίνονται, 

να υπομνηματίσουν με ποιητικές λεζάντες (αποσπάσματα από ποιήματα) έργα τέχνης 

(που δίνονται) ή να βάλουν δικές τους λεζάντες σε εικόνες. 

Συμπερασματικά 

Όπως προκύπτει και από την προσωπική μου εμπειρία (εφαρμογή στους 

μαθητές μου, εφαρμογή στους μαθητές των σχολείων ευθύνης μου), η Δ.Γ. είναι κατ’ 

αρχάς καλοδεχούμενη από τους μαθητές. Είναι, τρόπον τινά, το αντίδοτο στην έκθεση,  

στην τυπική παραγωγή λόγου, μολονότι είναι κατεξοχήν παραγωγή λόγου, μολονότι κι 

εδώ υπεισέρχεται η εκμάθηση της τεχνικής (πλην της δημιουργίας και της φαντασίας). 

Ωστόσο, εκλείπουν τα στερεότυπα και ο φόβος του «σωστού». Εδώ όλα είναι σωστά, 

μ’ έναν τρόπο πιο δημοκρατικά (συχνά υπέρ των αδικουμένων). Σταδιακά εμπλέκονται 

όλοι. Τα κείμενα διαβάζονται ή αναρτώνται (στον τοίχο ή στο διαδίκτυο), 

σχολιάζονται, επαινούνται και γίνονται (όλα) αποδεκτά. Η διαδικασία συχνά 

αυτονομείται, οι μαθητές μαθαίνουν να αγαπούν τα κείμενα και το γράψιμο. Εισάγεται 

το στοιχείο της ευχαρίστησης και της απόλαυσης. Ξεκλειδώνει η φαντασία τους, η 

δημιουργικότητά τους. Τονώνεται η αυτοεκτίμησή τους.  Θα πρόσθετα, ωστόσο, ότι τη 

Δ.Γ. πρέπει να τη δοκιμάζει και ο διδάσκων, όχι μόνο για να ενθαρρύνει και να 

παρακινεί τους μαθητές, όχι μόνο για να δείχνει ότι και ο ίδιος εμπλέκεται με προθυμία  

σε κάτι που ζητά απ’ αυτούς, αλλά και για να δέχεται τα δώρα της. Γιατί η   Δ.Γ.  είναι 

ένα δώρο (για όλους), σ’ ένα συχνά πνιγηρό μαθησιακό περιβάλλον.  
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