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Αρχικοί προβληματισμοί
• Μήπως η Δημιουργική Γραφή είναι απλώς μια 

μόδα;

• Μπορεί να συνδεθεί με όσα συμβαίνουν στο 
σχολείο (προγράμματα σπουδών, μαθήματα);

• Μήπως είναι απλώς μια διαδικασία που βγάζει 
τα πράγματα από τη ρουτίνα, που καθιστά τη 
μάθηση ναι μεν πιο ευχάριστη αλλά όχι κατ’ 
ανάγκην πιο ουσιαστική; 

• Μήπως, εντέλει, προσβάλλει τη λογοτεχνία και 
αποτελεί ύβρη απέναντί της;

• Μήπως υπάγεται άκριτα στο μεταμοντέρνο 
οικοδόμημα, όπου τα πάντα (και οι πάντες) 
γίνονται δεκτά; 



Πρώτες απαντήσεις

• Ασφαλώς, πρέπει να μας απασχολήσει ο 
προβληματισμός

• Ασφαλώς, πρέπει ν’ αναρωτιόμαστε για το νόημα 
των ασκήσεων και των δραστηριοτήτων που 
επιλέγουμε (το «δίνω νόημα στη διδασκαλία»)

• Υπάρχουν θεωρητικές και ερευνητικές απαντήσεις

• Η ασφαλής και ουσιαστική απάντηση δίνεται στην 
πράξη, με τη δοκιμή

• Γι’ αυτό ό,τι ακολουθεί είναι εφαρμοσμένο

Rick Beerhorst: «Μέσα στο βιβλίο της»



Τι είναι η Δημιουργική Γραφή;

• Ευρύτητα στην έννοια – Ποικίλες προσεγγίσεις

• Λογοτεχνική παραγωγή (επιστημονικός κλάδος 
από τις αρχές του 20ού αι. στις Η.Π.Α. για να 
προκύψουν συγγραφείς). 

• Πρωτότυπη γραπτή σύνθεση ή ανασύνθεση σε 
ευρύ φάσμα ειδών κειμένου χωρίς υποχρεωτική 
σύνδεση με τη λογοτεχνία.

• Η γραφή που ξεφεύγει από τον τυπικό, 
ακαδημαϊκό, δημοσιογραφικό λόγο.

Alireza Darvish



Η δημιουργική γραφή στο 
σχολείο

• Έχει ήδη εισαχθεί επίσημα στο Γυμνάσιο και στο 
Λύκειο.

• Έχει θέση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση;

• Ναι, υπάρχουν πολλές ασκήσεις δημιουργικής 
γραφής στο Ανθολόγιο της ΣΤ΄ τάξης.

• Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υπάρχει 
μεγαλύτερη δημιουργικότητα και περισσότερη 
φαντασία.

• Πάντα υπάρχει τρόπος να εκμεταλλευτείς τη 
ρωγμή…



Η δημιουργική γραφή στο 
σχολείο

• Δύο δυνατότητες:

• Αυτοτελώς (σε εργαστήριο, σε πρόγραμμα) ως 
ανεξάρτητη παιδαγωγική πρακτική

• Στο πλαίσιο του μαθήματος

• Δύο τρόποι:

• Γράφουμε εξαρχής (ή με αφορμή ένα κείμενο/ 
εικόνα)

• Γράφουμε επεμβαίνοντας σε ένα κείμενο (συνήθως 
στη Λογοτεχνία)

• Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος δεν είναι να γίνουν 
συγγραφείς οι μαθητές (αλλά, μπορούν να 
αποκαλυφθούν κλίσεις και ταλέντα)

Yuko Shimizu



Το θεωρητικό υπόβαθρο 

• Οι αναγνωστικές θεωρίες (πρόσληψης, 
αναγνωστικής ανταπόκρισης, συναλλακτική)
διανοίγουν νέους ορίζοντες στην πρόσληψη και 
νομιμοποιούν τη δημιουργική επέκταση των 
κειμένων. 

• Οι θεωρίες της βιωματικής μάθησης (Dewey)

• Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης 
(Mezirow): μεταπλαστική δυνατότητα της 
εκπαίδευσης για το άνοιγμα και τη δεκτικότητα των 
αντιλήψεων

• Η διδασκαλία του Σελεστέν Φρενέ και οι απόψεις 
του για το Σύγχρονο Σχολείο και την ελεύθερη 
έκφραση των μαθητών (θεσμική και κριτική 
παιδαγωγική)

• Οι απόψεις του Πάουλο Φρέιρε περί 
απελευθερωτικής εκπαίδευσης (συνήθιζε να 
χρησιμοποιεί σκίτσα προκειμένου να προκαλέσει 
ερεθίσματα). 

Σαλβαντόρ Νταλί: Ένα βιβλίο 
μετατρέπεται σε γυμνή γυναίκα, 1940



Οι αναγνωστικές θεωρίες
• Πρόσληψης (Jauss)

• Διαφορετική πρόσληψη ανά εποχή, 
πολιτιστικό πλαίσιο, ιστορικότητα της 
ανάγνωσης. Οι τελευταίοι  
αναγνώστες είναι οι μαθητές.

• Αναγνωστικής ανταπόκρισης (Iser)

• Ατομική πρόσληψη αναγνώστη με  
ενεργητικό ρόλο στην ερμηνεία και 
παραγωγή του νοήματος μέσα από τις 
προβολές της ατομικής του 
συνείδησης. Κάθε έργο μπορεί να  
ζήσει μια διαφορετική ζωή. 
Μπορούμε να έχουμε τόσες 
αναγνώσεις όσους και αναγνώστες.

«Διαβάζοντας ένα βιβλίο» 
Nikolay Bogdanov-Belsky 1915

http://i1.wp.com/antikleidi.com/wp-content/uploads/2015/02/reading-a-book.jpg


«Το λογοτεχνικό έργο δεν είναι ένα αντικείμενο που υφίσταται καθαυτό  
και που προσφέρει σε κάθε εποχή την ίδια πάντα εικόνα στον αναγνώστη 
του. … Όπως μια παρτιτούρα, βασίζεται πολύ περισσότερο στους πάντοτε 
νέους ήχους μιας εκτέλεσης, της ανάγνωσης, η οποία απελευθερώνει το 
κείμενο από το υλικό βάρος των λέξεων και καθιστά επίκαιρη την ύπαρξή 
του.»

Hans-Robert Jauss

François Knopf: Η απόκρημνη ακτή του βιβλίου



Έτσι

• Ο μαθητής προσεγγίζει το κείμενο όχι απλώς με 
τις ερμηνευτικές υποδείξεις του καθηγητή ή της 
τάξης αλλά με τα βιώματα και την ιδιοσυγκρασία 
του.

• Η δημιουργική ανάγνωση εμπλουτίζεται με τη 
δημιουργική γραφή και έκφραση με την αφορμή 
του κειμένου. 

Πιερ Ωγκύστ Ρενουάρ, Μαθητής, 1879

http://i1.wp.com/antikleidi.com/wp-content/uploads/2015/09/schoolboy7.jpg


Η παιδαγωγική σημασία της δημιουργικής γραφής

• Ενεργοποίηση της ανταπόκρισης των μαθητών –
ενεργητική πρόσληψη - αυτενέργεια.

• Βιωματική και αυθεντική μάθηση

• Επικοινωνιακή λειτουργία της διδασκαλίας. 

• Άσκηση στη γλώσσα. Καλλιέργεια της 
ικανότητας και ανάδειξη της έκφρασης, της 
γραφής, του λόγου.

• Ανάπτυξη φαντασίας και δημιουργικότητας.



• Οι μαθητές δουλεύουν με την πρώτη ύλη, με τα 
συστατικά του λογοτεχνικού (και όχι μόνο) λόγου.

• Τα παιδιά εισάγονται αβίαστα στις αφηγηματικές 
τεχνικές ενός κειμένου και στα βασικά δομικά του 
στοιχεία (πλοκή, χαρακτήρες, χωρο-χρονικό πλαίσιο).

• Εξοικείωση με συγγραφικές πρακτικές.

• Εκλεκτική συγγένεια με γλωσσικές ασκήσεις παρά τη 
διαφορά.

• Επαφή με τη λογοτεχνία με ευθείες και τεθλασμένες 
γραμμές. 

Anselm Kiefer



• Πειθαρχημένη διαδικασία, σε καθορισμένα κάθε φορά πλαίσια, που 
σχετίζονται τόσο με κανόνες στιχουργικούς, αφηγηματικούς ή 
άλλους.

• Ταυτόχρονα απελευθερωτική…

Anselm Kiefer: «Η γλώσσα των πουλιών»



• Ελκυστικότερη η μαθησιακή 
περιπέτεια - Εισάγεται το στοιχείο 
της ευχαρίστησης.

• Προβάλλεται η λογοτεχνία και ως 
μορφή τέχνης.

• Δυνατότητα στον κάθε μαθητή να 
εκφραστεί και προσωπικά. 



• Αντίδοτο στον στερεότυπο λόγο.

• Εκλείπει ο φόβος του σωστού – εδώ δεν 
υπάρχει απόρριψη.

• Τα κείμενα κρίνονται από όλη την τάξη. 

• Εξοικείωση, σταδιακή αγάπη για 
γράψιμο, διάβασμα. Καλύτεροι 
αναγνώστες.



Συνάντηση με τη φιλαναγνωσία

• Στόχος: 

• Η διαμόρφωση περισσότερων και επαρκέστερων αναγνωστών της 
λογοτεχνίας μέσω της βιωματικής δραστηριότητας. 

• «Καλλιεργεί το γλωσσικό γούστο, διαπλάθει απαιτητικότερους 
αναγνώστες και εκλεπτύνει τη λογοτεχνική ανάγνωση.» (Μίμης 
Σουλιώτης).



Οι έρευνες δείχνουν ότι η δημιουργική γραφή: 

• Είναι επωφελής για όλους

• Βοηθά στην ένταξη συχνά αδιάφορων ή 
διαφορετικών μαθητών  

• Συμβάλλει στη χειραφέτηση του μαθητή (βλ. 
Φρενέ) 

• Έχει ιδιαίτερη αξία για τα παιδιά με μαθησιακές 
δυσκολίες.

• Έχει απελευθερωτική δύναμη και αποκαλύπτει 
νοητικές δεξιότητες.

• Αποτελεί διαδικασία θεραπευτική (ενίσχυση 
αυτοεικόνας, αποδυνάμωση φόβου και 
συναισθηματικών διαταραχών)



• «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.»

• Σοφία Νικολαΐδου



• Δραστηριότητα καθοδηγούμενη από τον διδάσκοντα  (εναύσματα και  
οικείωση με διαφορετικά είδη ή τεχνικές, ώστε οι μαθητές να 
γράψουν σύμφωνα με αφομοιωμένους κανόνες) και «προαιρετική», 
δηλαδή πρέπει να δίνονται εναλλακτικές. (Μίμης Σουλιώτης)

• Συμμετοχή και του καθηγητή κατά διαστήματα



Η εφαρμογή της Δημιουργικής Γραφής
Δίνοντας φτερά στα παιδιά

Anselm Kiefer, 2004



Η εφαρμογή της Δ.Γ. στη Λογοτεχνία
Δίνοντας φτερά στα κείμενα

Anselm Kiefer: «Βιβλίο με φτερά», γλυπτό, 1992-94



Παιχνίδια με την ανάγνωση

• Βίωση ρυθμού

• Με χαρούμενο τρόπο

• Με λυπημένο τρόπο

• Με ρυθμό

• Γρήγορα – αργά

• Δραματοποιημένη

• Με κινήσεις

Emmanuel Thévot : «Ανάγνωση που αναπαύεται»



Η εφαρμογή στην 
εκπαιδευτική πράξη

• Εκμάθηση τεχνικής

• Επέμβαση σε κείμενο



Εκμάθηση τεχνικής
• Δημιουργία πεζών / ποιητικών κειμένων

• Δίνονται «συνταγές παρασκευής» αφηγήσεων

• Παρουσιάζονται τα υλικά της ποίησης 

Κάτια Βαρβάκη



Τεχνικές ομοιοκαταληξίας

• Εξοικείωση των παιδιών με την ομοιοκαταληξία*

• Π.χ. Ζητούμε να συμπληρώσουν τη λέξη που 
λείπει: 

• Με τ’ αστεράκι της αυγής 

• στο παραθύρι σου σα …. (μονοσύλλαβο ρήμα)

• Ζητούμε να καταλάβουν τη λέξη που επέλεξε ο 
ποιητή, π.χ.

• Στο πιο ψηλό … (κατάρτι, το ξάρτι, καντήλι, 
σημείο)

• ο ναύτης ανεμίζει ένα … (λουλούδι, τραγούδι, 
μαντήλι, σημάδι)

• *Πρόταση Ανδρέα Καρακίτσιου



• Ομαδική άσκηση – συλλογικό ποίημα

• Δημιουργία ομοιοκαταληξίας από τα παιδιά και παραγωγή ποιήματος –
Μπορούμε να τα καθοδηγήσουμε με κατάλληλες ερωτήσεις

• Π.χ.

• Βρίσκουν λέξεις που τελειώνουν σε –ίκι (ποντίκι, μανίκι, φρίκη, αποθήκη, 
χαλίκι, σκουλήκι, κλπ.) 

• και φτιάχνουν ποίημα (κρύφτηκε το ποντίκι / σε μια αποθήκη / ω τι φρίκη 
/ κατάπιε ένα σκουλήκι)



Στιχουργική
• Γράφουμε στίχους με τη βοήθεια της 

παρομοίωσης ή της μεταφοράς*

• Με παρομοίωση

• Σχηματίζουμε κατάλογο με αφηρημένα 
ουσιαστικά και τους δίνουμε ψυχή, εικόνα, 
σώμα, συναίσθημα, κλπ. Αρχικά ως παρομοίωση 
(με σαν), μετά με απάλειψη του σαν

• Π.χ. φόβος, εξετάσεις, άγχος, μοναξιά, κλπ. 

• Φόβος σαν τα σύννεφα στην άγρια καταιγίδα

• Φόβος, μεγάλα σύννεφα στην άγρια καταιγίδα

• *Πρόταση Ανδρέα Καρακίτσιου



• Με μεταφορά:

• Επαφή με οπτικές, ακουστικές, οσφρητικές 
εικόνες 

• Σειρά από αφηρημένα ουσιαστικά, τα παιδιά 
επιλέγουν ένα (ευτυχία, ενθουσιασμός, 
έκπληξη, κούραση, βαρεμάρα, κλπ.)

• Βοήθεια με ερωτήσεις – σχηματισμός εικόνων

• Βαρεμάρα

• Τι γεύση έχει; Άσπρο ψωμί χωρίς βούτυρο και 
μαρμελάδα

• Πού μένει; Σ’ ένα ντουλάπι και πέφτει κάθε 
φορά που το ανοίγεις

• Πώς ακούγεται; Μουσική σ’ ένα εμπορικό 
κέντρο

• κλπ.

Jodi Harvey-Brown Γλυπτική σε βιβλία



• Δημιουργία στίχων με τη 
βοήθεια της επανάληψης 
στοιχείων

• Κατανόηση της λειτουργίας 
της επανάληψης



• Οδυσσέας Ελύτης: «Μονόγραμμα» 
• …..
• Είναι νωρίς ακόμη μες στον κόσμο 

αυτόν, μ’ ακούς; 
• Είμ’ εγώ, μ’ ακούς; 
• Σ’ αγαπάω, μ’ ακούς; 
• Πού μ’ αφήνεις, πού πας, μ’ ακούς; 
• Θα ’ρθει μέρα, μ’  ακούς; για μας, 

μ’  ακούς; 
• Πουθενά δεν πάω, μ’  ακούς;
• Ή κανείς ή κι οι δύο μαζί, μ’  ακούς;
• ….  

• Ζητείται από τους μαθητές να πλάσουν κάτι 
που να επαναλαμβάνει τις λέξεις του αρχικού 
ποιήματος ή κάτι που να έχει έντονα 
επαναλαμβανόμενο μοτίβο

Aaron T Stephan 2007



• Με τη βοήθεια δοσμένων 
στίχων τα παιδιά 
κατασκευάζουν ποιήματα

• Αν είμαστε φίλοι θα σου δώσω…

• Φίλε μου σε προτιμώ 
περισσότερο από…

Ρενουάρ: «Μικρό αγόρι που γράφει»



Πειραματισμοί με κανόνες / περιορισμούς

• Χαϊκού (3στιχα: 5-7-5 συλλαβές)

• Λίμερικ (5στιχα: 1ος – 2ο- 5ος ρίμα, 3ος –
4ος ρίμα – κωμικά στοιχεία)

• Μαντινάδες  (2στιχα, 15σύλλαβα, 
ομοιοκατάληκτα)

• κλπ.

Alireza Darvish



Λίμερικ
• Ένα λίμερικ του Σεφέρη

Ήτανε μια κοπέλα από τη Σάμο

που έχωσε το δεξί της στην άμμο

και με τ’ άλλο το χέρι

εκρατούσε ένα αστέρι

ετούτη η κοπέλα απ’ τη Σάμο 

Πρώτος στίχος: παρουσίαση του 
πρωταγωνιστή
Δεύτερος: η ιδιότητά του
Τρίτος – τέταρτος:  πραγματοποίηση 
κάποιας ενέργειας
Πέμπτος: εμφάνιση ενός τελικού 
επιθέτου ή παραλόγου.

Σχέδιο του Σεφέρη από τη 
συλλογή του «Ποιήματα με 
ζωγραφιές σε μικρά παιδιά» 
με λίμερικ (ληρολογήματα, 
λιμερίκια)



«Εργαστήρι Δυνητικής Λογοτεχνίας»

• OULIPO: Ouvroir de Litterature Potentielle

• Ιδρύθηκε το 1960 από τον Γάλλο συγγραφέα Ραιημόν
Κενώ και τον μαθηματικό Φρανσουά λε Λιοναί. Μέλη της 
ομάδας υπήρξαν και οι Μαρσέλ Ντυσάν, Ίταλο Καλβίνο, 
Ζωρζ Περέκ, κ.ά.

• Στόχος: Η λογοτεχνία ως πεδίο παιχνιδιού και 
πειραματισμού, παραγωγή έργων με γλωσσικούς και 
μεθοδολογικούς περιορισμούς.



• Χαρακτηριστικά έργα:

• «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 ο 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.



Τεχνικές
Λιπόγραμμα (ένα κείμενο από το οποίο λείπουν ένα ή περισσότερα 
γράμματα της αλφαβήτου)
Ακροστιχίδες (τα πρώτα γράμματα κάθε στίχου, πρότασης ή παραγράφου 
σχηματίζουν μια λέξη ή φράση) το όνομά τους, η ΑΒ με τη σειρά (π.χ. 
Αύριο γινομαι 11 ετών/30 ετών…) 
Αναγραμματισμοί( λέξεις ή φράσεις που σχηματίζονται από γράμματα 
άλλων λέξεων)
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) .



Τεχνικές πλάγιας «αυτοβιογραφίας»* 

• Λίστες κατά Ζωρζ Περέκ:

• Όλοι οι τόποι όπου έχω κοιμηθεί

• Τι βρίσκεται στο γραφείο μου

• Ό,τι μπορώ να θυμηθώ

• Όλες οι διευθύνσεις που έχω 
αποκαλέσει σπίτι μου

• 5 πράματα που με 
απογοητεύουν

• ….

Vladimir Kush*Πρόταση: Μαρέττα Σιδηροπούλου



• Αν ήμουν (ήσουν/ ήταν) χρώμα… 
αν ήμουν (ήσουν/ ήταν) εποχή, 
μυρωδιά …

• Κινέζικο πορτρέτο – τα 4 στοιχεία 
της φύσης (αν ήμουν νερό, θα… 
και.., αν ήμουν αέρας, θα… και…, 
αν ήμουν φωτιά, θα … και…, αν 
ήμουν γη, θα … και…)

• Π.χ. Αν ήμουν αγέρας / θα σε 
κράταγα δυνατά στα χέρια μου / 
θα σε ανέβαζα στ’ αστέρια / και 
θα ‘βρισκες εμένα.



• Χρήση περσόνας (προσωπείου): Είμαι ένα 
δέντρο, η μούσα, ένας μετανάστης, ένα 
παράθυρο, κλπ.



• Παρωδία

• Μεταγραφή του τραγικού σε κωμικό

• Π.χ. 

• Ιθάκη * 

• Σα βγεις στον πηγαιμό για το σχολείο,

• να εύχεσαι να ΄ναι μακρύς ο δρόμος,

• μπας και χάσεις καμιά ώρα.

• Τις απουσίες μη φοβάσαι.

• Θα τις συναντήσεις,

• αν όμως δεν τις κουβανείς μες στην ψυχή σου,

• αν η ψυχή σου δεν τις στήνει μπρος σου.

• Να εύχεσαι να ΄ναι μακρύς ο δρόμος.

• Περισσότερα τα καλοκαιρινά,

• που με τι ευχαρίστηση, με τι χαρά δεν θα μπαίνεις στο 
σχολείο,

• Κι ας μη μάθεις απ’ τους σπουδασμένους.

• ….

• * Μαριάννα Παϊτοντζή (Α΄ Γ/σίου) από την ομάδα Δημιουργικής 
γραφής και ανάγνωσης του Λεοντείου Λυκείου Ν. Σμύρνης  



• Τζένη Μαστοράκη «Οι μεγάλοι»*
• Παρωδία με μέτρο το «Όσο 

μπορείς» του Καβάφη
• Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τους 

μεγάλους όπως τους θέλεις,
• Τούτο προσπάθησε τουλάχιστον 

όσο μπορείς
• Μην τους ζαλίζεις …

• * Πρόταση – εφαρμογή Τίνα Χρηστίδου

• Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τους 
μεγάλους όπως τους θέλεις,

• Τούτο προσπάθησε τουλάχιστον 
όσο μπορείς

• Να τους ταράξεις …

Les Jardins de Castillon-Plantbessin, 
Νορμανδία



• Συγγραφή διηγήματος με δοσμένα τα δομικά στοιχεία (τόπος, 
χρόνος, πρόσωπα, θέμα: ποιος, πού, πότε, πώς, κλπ.)

• Τα τρία συστατικά στοιχεία της αφήγησης: χαρακτήρας/ες, σκηνικό, 
πλοκή / υπόθεση

• Ή ζητούμε να τα επινοήσουν ή προκύπτουν από όλη την τάξη με 
καταιγισμό ιδεών



• Στοιχεία με τα οποία μπορούμε να πλάσουμε τον 
ήρωά μας:

• Από μια συνήθειά του

• Από μια δήλωση ή σκέψη (του ιδίου ή τρίτων)

• Από ένα γνώρισμα δοσμένο με μία ή 
περισσότερες αισθήσεις

• Εναλλακτική περιγραφή ήρωα:

• Π.χ. ως χάρτης (μαύρη θάλασσα απόγνωσης, 
γκρεμοί στιγμιαίων απογοητεύσεων, οροσειρά 
φιλοδοξιών, νησί θησαυρού γνώσεων, κλπ.)*

• *Από μαθήτρια της Σοφίας Νικολαΐδου (Πειραματικό Σχολείο 
Θεσσαλονίκης)



Παραμύθι

• «Το νεκροταφείο των κομμάτων»*

• (Πού κρύφτηκαν τα κόμματα; Ο γεροσοφός
του χωριού μάς είπε να ψάξουμε στο 
δάσος Πρόταση στη λίμνη Σημεία Στίξης…»

• Στη συνέχεια δυνατότητα «έκδοσης»**

• Ώστε να μάθουν για το βιβλίο (εξώφυλλο, 
οπισθόφυλλο – άσκηση στη πύκνωση, 
κολοφώνα, βιογραφικό, κλπ.) 

• *Από μαθήτρια της Σ. Νικολαΐδου (Πειραματικό 
Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης) 

• ** Πρόταση Σ. Νικολαΐδου



Άσκηση στη μικρή φόρμα – Ιστορίες μπονζάι (περ. Πλανόδιον)

• Σύντομη πεζογραφική φόρμα ηθελημένης βραχύτητας - το 
υπερμικρό διήγημα

• Εγκαινιάστηκε το 1992 από την Ανθολογία με τίτλο «Flash Fiction»

• Η συντομότερη μορφή μια ιστορία 6 λέξεων υπονοούμενης πλοκής 
που αποδίδεται στον Χέμινγουαίη: «Για πούλημα: παιδικά 
παπούτσια, εντελώς αφόρετα»



Γιάννης Γιαννουλέας: «0° Fahrenait»

• Η Μάρθα, αφού χτύπησε την πρωινή κάρτα με καθυστέρηση δύο 
λεπτών, αφού ανέβηκε στο διάλειμμα στον τρίτο για να πει δυο 
κλεφτές κουβέντες στην Μαρία, αφού δούλεψε αρκετά αλλά όχι 
πάρα πολύ, αφού απέρριψε τις επίμονες προτάσεις του Γιώργου, 
αφού διάβασε τους μεσημεριανούς τίτλους, αφού έσβησε το 22ο

τσιγάρο, αφού πλήρωσε τα κοινόχρηστα, κάθισε στο τραπέζι της 
κουζίνας και συνειδητοποίησε ότι τίποτα δεν είχε να κάνει και πως 
τίποτα δεν είχε κάνει τα προηγούμενα 24 χρόνια.

• Κατόπιν τούτου, άρχισε να συγυρίζει το σπίτι. 



Ταξίδι με το κείμενο – Ποικίλες δυνατότητες

• Παρεμβάσεις – τροποποιήσεις στην πλοκή ή/και 
τους χαρακτήρες

• Στα πεζά

• Διαφορετικό τέλος στην ιστορία 

• Δίνουμε το διήγημα χωρίς το τέλος και το 
διαμορφώνουν οι μαθητές

• Δίνουμε το τέλος και φαντάζονται την αρχή

• Επέκταση διηγήματος (συνεχίζουμε μετά το 
τέλος του)



• Προσθήκη χαρακτήρα και οι 
ενδεχόμενες αλλαγές

• Μετά από χρόνια.. Η ιστορία ενός 
ήρωα μετά από χρόνια

• Ή πριν από χρόνια..

• Μεταφορά σε άλλη εποχή (του 
παρελθόντος, του μέλλοντος)

• Μεταφορά σε άλλον τόπο



• Το ημερολόγιο ενός χαρακτήρα ή μια 
επιστολή(αποκάλυψη προσωπικών στάσεων)

• Νέο διήγημα (ή ελεύθερο κείμενο) με τον ίδιο τίτλο 
ή με την ίδια θεματική

• «Εκτροχιασμός» («εκτροχίαση») ιστορίας: μικρή ή 
μεγάλη αλλαγή σε περιστατικό ή λόγια κάποιου

• Αλλαγή προσώπου – αλλαγή εστίασης (μιλά άλλο 
πρόσωπο ή οπτική γωνία άλλου προσώπου, π.χ. αντί 
γ΄ εν. α΄ εν.)



• Ασκήσεις στην αφήγηση

• Αντικαθιστούμε το α΄ ενικό πρόσωπο με το γ΄ ενικό 

• Αντικαθιστούμε το α΄ πληθυντικό πρόσωπο με το γ΄ πληθυντικό 

• Αντικαθιστούμε το α΄ ενικό πρόσωπο με το α΄ πληθυντικό 

• Αντικαθιστούμε το γ΄ ενικό πρόσωπο του κύριου αφηγητή με το α΄ 
ενικό 

• Αντικαθιστούμε τον αόριστο με ενεστώτα ή με μέλλοντα, κ.ο.κ.



• «Παραγέμιση» ιστορίας: προσθέτουμε στο κύριο επεισόδιο σκέψεις, 
σχόλια ή ενέργειες, που διανθίζουν, στηρίζουν, εξηγούν, 
«υποστυλώνουν» (προηγούνται ή έπονται)

• Ξεκινάμε την αφήγηση από το τέλος ή από τη μέση της ιστορίας

• Μετατροπή διαλόγου σε αφήγηση και το αντίστροφο

• Εύρεση άλλων τίτλων

• Με αφορμή τον τίτλο ή κάποια φράση δημιουργία νέου διηγήματος 



• Αλλαγή στο ύφος (τηλεγραφική αφήγηση, ερωτηματική, αρνητική)

• Εύρεση άλλων τίτλων

• Νέο διήγημα (ή ελεύθερο κείμενο) με τον ίδιο τίτλο ή με την ίδια 
θεματική (π.χ. «Οι τρεις άδεις καρέκλες») 

• Με αφορμή κάποια φράση δημιουργία νέου διηγήματος («Για ένα 
γράμμα…») 



• Αξιοποίηση διακειμενικότητας

• Μετά τη μελέτη έργων με παρόμοιο θέμα ή 
μύθο, οι μαθητές καλούνται να γράψουν 
έναν διάλογο (ή/και να στήσουν μια σκηνή) 
ανάμεσα σε ήρωες των διαφορετικών 
έργων.

• Μια τέτοια συνάντηση: (διάλογος – σκηνή) 
Αρετή («Του νεκρού αδερφού») με την 
Αρετούσα («Ερωτόκριτος»)

• Συμφυρμός μύθων



• Μετατροπή του αρχικού κειμένου σε άλλο 
κειμενικό είδος (π.χ. η ιστορία ενός διηγήματος 
γίνεται αντικείμενο δημοσιογραφικού ρεπορτάζ),

• Μετατροπή σε σενάριο ταινίας ή θεατρικό 
(σκηνές)



• Συνομιλία ηρώων. Ένας αγαπημένος ήρωας (λογοτεχνικός ή μη) 
συνομιλεί με ήρωα της ιστορίας – δραματοποίηση

• Συνέντευξη από ήρωα/ες - δραματοποίηση / καυτή καρέκλα

• Υποδύονται οι μαθητές τον ήρωα και στέλνουν γράμμα στους 
αναγνώστες

• Με ποιον ήρωα θα ήθελαν να βρεθούν; Τι θα έλεγαν;



Γράμμα σ’ έναν λογοτεχνικό ήρωα

• Το παράδειγμα της Εφημερίδας των Συντακτών

• «Άνθρωποι της γραφής (ποιητές, πεζογράφοι, κριτικοί, πανεπιστημιακοί) 
στέλνουν γράμμα στον αγαπημένο λογοτεχνικό τους ήρωα.» 



Ο Γιώργης Γιατρομανωλάκης στον Αλέξη Ζορμπά (13/9/2105)

• Προς τον κύριο Γιώργη-Αλέξη Ζορμπά,
Ενταύθα,
Αγαπητέ Γιώργη-Αλέξη,

• Δεν με ξέρεις, αλλά εγώ σε ξέρω πολύ καλά. Σε γνώρισα σε ένα 
βιβλίο του πατέρα μου, το 1949. Τον έλεγαν Νίκο. Γιατρονικολή. 
Ήταν οδηγός λεωφορείου και σε κουβαλούσε πάνω-κάτω, χωριό-
Ηράκλειο. Κάθε μέρα. Στις συχνές στάσεις της διαδρομής άνοιγε το 
βιβλίο, όπως ανοίγουν τους τάφους, και έριχνε μια κλεφτή ματιά. 
Φτάναμε όλοι καθυστερημένοι στον προορισμό μας.

• Προφανώς δεν το ξέρεις αλλά αυτό το βιβλίο-τάφο το έγραψε ένα 
παλιό σου αφεντικό. Θυμάσαι κάποιο κύριο Νίκο Καζαντζάκη, ένα 
γραφιά, όπως τον έλεγες; Το 1915 ο κύριος Νίκος άνοιξε μια 
επιχείρηση εκμετάλλευσης ξυλείας στο Άγιο Όρος και σε έκανε 
αρχιεργάτη. Εντάξει;

• …..



• Στα ποιήματα

• Ακροστιχίδα: από το πρώτο γράμμα κάθε στίχου με νόημα (και 
με μεταφορές) με τον τίτλο του ποιήματος ή μια λέξη – κλειδί, 
που θα αποδίδουν στοιχεία του νοήματος

• Είδωλο / Έρωτας

• Λησμονιά

• Ελευθερία

• Νεφέλη

• Ήθος / Ήλιος

Ένα 
Λουλούδι
Ευωδιάζει 
Νύχτα 
Ημέρα

Παραδείγματα: Πειραματικό ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων, 
Διδάσκουσα Γ. Χρονοπούλου



Με αφορμή την «Ελένη»*

• Ελένη είσαι ένα κομμάτι σίδερο που

• Λύγισε μες στης μοναξιάς τη ζέση

• Ένα κομμάτι μικρό από

• Νήμα που κόπηκε πάνω στην 
απελπισία της ζωής

• Ή ακόμα μια ακροστιχίδα δίχως 
νόημα Αηδόνι μου που φώλιασες

στης μνήμης μου τον κόρφο
και σαν νεράκι της πηγής
στο μέσα μου κυλούσες
……. 

Ένας σωρός αδικοχαμένα θύματα
για μιας σκιάς σκιρτήματα

*Πειραματικό ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων, Διδάσκουσα Γ. Χρονοπούλου



• Δίνονται λέξεις από το ποίημα και 
χρησιμοποιούνται σε ποίημα ή 
ελεύθερο κείμενο

• Χρήση συμβόλων (π.χ. από το μύθο του 
ποιήματος, αν υπάρχει)

• Με τον ίδιο τίτλο δημιουργία νέου 
κειμένου (ποιητικού ή ελεύθερου)

• Ελεύθερες σκέψεις από ένα ποίημα



Με αφορμή ένα στίχο

• Με αφορμή ένα στίχο επιλογής 
των μαθητών από ένα ποίημα ή 
από πολλά νέο ποίημα ή 
ελεύθερο κείμενο ή και άλλου 
είδους πρόσληψη

• (ανάλογος διαγωνισμός 2015 του 
«Αναγνώστη»: «Με αφορμή ένα 
στίχο του Αναγνωστάκη»)

Κάθε πρωί καταργούμε τα 
όνειρα

Το θέμα είναι τώρα τι 
λες

Γιατί κανένας πόλεμος δεν τέλειωσε 
ποτέ

Για όλα όσα τέλειωσαν 
χωρίς ελπίδα πια



• Μετατροπή παραδοσιακού ποιήματος σε μοντέρνο (και αντίστροφα)

• Διαφορετικό τέλος σε «αφηγηματικά» ποιήματα (και άλλα ανάλογα 
με τις ασκήσεις στα πεζά, συνομιλία με ήρωες, κλπ.)



• Ποιήματα (ή ποιητική επιστολή) συνομιλίας με τον ποιητή 
(αντίρρηση, σχόλιο, απορία, συμφωνία…) (conversation poems)

• Παράδειγμα: Μανόλη Αναγνωστάκη «Στο Παιδί μου...»: Στο παιδί 
μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια …. Α, φτάνει πια! Πρέπει να 
λέμε την αλήθεια στα παιδιά.

• Η ποιητική επιστολή: «Όχι, όχι κ. Αναγνωστάκη μη μας παίρνετε 
τα παραμύθια. Θέλω να ξέρω πως ο κακός λύκος δεν  κατάπιε τη 
γιαγιά και πως ο πρίγκιπας έσωσε τη Χιονάτη. Θέλω να 
ονειρεύομαι, να κοιμάμαι πάνω στα σύννεφα, να κάνω βόλτες με 
νεράιδες και γοργόνες. Θέλω να μεγαλώσω όταν θέλω εγώ κι όταν 
έρθει η ώρα μου να μάθω για το σκοτάδι ή για τον σκύλο. Μην 
ανησυχείτε, θα μάθω. Σας παρακαλώ, αφήστε με να είμαι παιδί.»
(Καλλιτεχν. Γυμν.-Λυκ. Θεσ/νίκης)



• Ποιήματα (ή ποιητική επιστολή) συνομιλίας με τον ποιητή (αντίρρηση, 
σχόλιο, απορία, συμφωνία…)

• Χρήση περσόνας (προσωπείου) (ο μαθητής είναι ένα αντικείμενο, ένα 
πρόσωπο του ποιήματος, κλπ.)

• Ομαδικά ποιήματα – ντανταϊστικές συγκολλήσεις

• Ποιήματα μόνο με κυριολεξία – μετατροπή σε μεταφορικά

• Αυτόματη γραφή

Alireza Darvish



• Διάσπαση ποιήματος, ανάμειξη ποιημάτων

• Εικονοποίηση (και ψηφιακή)

• Τι εικόνες φαντάζεστε διαβάζοντας το κείμενο;

( Ζωγραφική ή περιγραφή) 



• Οπτικά ποιήματα

• Καλλιγραφήματα – σχηματοποιήματα
(συναίρεση σχήματος – νοήματος)

Ζητούμε από τα παιδιά

να μετατρέψουν  ένα ποίημα

σε σχηματοποίημα

Γκυγιώμ Απολλιναίρ: «Το λαβωμένο 
περιστέρι και το συντριβάνι» και το «Βρέχει» 



Ζωομορφική αραβική 
απόδοση 
καλλιγράμματος



«Καλλιγράφημα» Σεφέρη

Πανιά στο Νείλο,

πουλιά χωρίς κελάιδισμα με μια φτερούγα

γυρεύοντας σιωπηλά την άλλη

ψηλαφώντας στην απουσία τ’ ουρανού

το σώμα ενός μαρμαρωμένου εφήβου

γράφοντας με συμπαθητικό μελάνι στο γαλάζιο

μιαν απελπιστική κραυγή.

• Νείλος, «Τα Περιστέρια», 22 Νεοεμβρίου 1942

• Ημερολόγιο Καταστρώματος Β΄ 





• Ζητούμε από τα παιδιά να μετατρέψουν  ένα ποίημα σε  
σχηματοποίημα

• Ή δίνουμε στους μαθητές ένα σχήμα και ζητούμε να γράψουν πάνω 
στο περίγραμμα, είτε να γεμίσουν το σχήμα με λέξεις (π.χ. αστέρι, 
σταγόνα, καρδιά, κλπ.) 



Ομαδοσυνεργατικά κείμενα

• Αφηγηματικά, Ποιητικά

• Ενεργητική προσέγγιση των 
συγγραφικών πρακτικών από τους 
μαθητές μέσα από τη συγγραφή 
δικών τους ιστοριών βασισμένων 
σε ερεθίσματα, εμπειρίες, 
ενδιαφέροντα του δικού τους 
κόσμου



• Μπορούμε να δώσουμε την αρχή

• «Είμαστε κάτι…»

• «Όσο μπορείς..»

Πειραματικό ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων 2012-13
«Συμπληρώνοντας τα αποσιωπητικά – «Είμαστε κάτι…»



Μεταποιήματα

• Ποίημα που προκύπτει μέσα από 
άλλο ποίημα

• Διαλέγουμε λέξεις από το ποίημα 
και τις χρησιμοποιούμε ως υλικό 
για το νέο ποίημα

• Μπορούμε να κρατήσουμε τις 
ομοιοκαταληξίες

• Ή μόνο τα ρήματα ή μόνο τα 
επιρρήματα ή μόνο τα ονόματα…

• Ή αλλάζουμε τη βασική λέξη, π.χ. 
αντί «βρέχει», νυχτώνει, φυσάει, 
χιονίζει, κλπ.

Ζωγραφική πάνω σε βιβλία από την Ekaterina Panikanova



Μια αναλογία
Δημιουργική μετα-ζωγραφική πάνω στον πίνακα 
του Εντουάρ Μανέ «Πρόγευμα στη χλόη» (1863)



Πικάσο



Πικάσο



Πικάσο 1960



Πικάσο



Πικάσο 1970



Γλυπτό στο Κατοβίτσε της Πολωνίας



Γλυπτό του John Seward Johnson σε ένα πάρκο στο Χάμιλτον - Νιου 
Τζέρσεϊ της Αμερικής



Γλυπτό από την Αγγλίδα Althea Wynne στο South West



Antony Caro «Πρόγευμα στη χλόη» (1989)



Λιθογραφία του Paul Wunderlish 1977



Jean Jacques Surian (1978)



Richard Colescott (1979)



Ήμασταν κάτι βροντερές δονήσεις
που νόμιζαν θα γκρέμιζαν την πλάση
και θ’ άλλαζαν γοργά τις συνειδήσεις
ο κόσμος από τ’ άδικο ν’ αδειάσει.

Είμαστε κάτι σαστισμένα φύλλα
ανάμεσα σ’ ανατολή και δύση
το μέσα μας δονεί μι’ ανατριχίλα
πού θα φυσήξει ο άνεμος να μας αφήσει;

Θάμαστε κάτι φευγαλέα λάθη
χωρίς ελπίδα να διορθωθούνε
ο χρόνος που μας δόθηκε εχάθη.

Θάμαστε κάτι περασμένα πάθη
που σβήσανε χωρίς να εκπληρωθούνε:
η μοίρα μας ένα σκληρό αγκάθι…

Γιούλη Χρονοπούλου 

Συμμετοχή σε άσκηση δημιουργικής 
γραφής από το «Είμαστε κάτι…» του 
Καρυωτάκη
«Συμπληρώνοντας τα αποσιωπητικά…»

Μελοποίηση από τον μαθητή
Χρήστο Γαλάζιο
(Πειραματικό Λύκειο Αγ. Αναργύρων 2013)



Δημιουργική γραφή και  Γλώσσα

• Εξαρχής δημιουργία

• Συνειρμοί: μικρές ιστορίες ή περίοδοι και προτάσεις 
των οποίων το τέλος της μιας είναι η αρχή της άλλης 
(συνήθως κλείνουν κυκλικά) – κατά Ροντάρι

• 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
• Ερωτηματικό, θαυμαστικό, άρνηση (τι δεν είναι αυτό που θα 

αφηγηθούμε)…  (Κατά τον Ραιημόν Κενώ)
• Μέρη του λόγου (π.χ. χρησιμοποιούμε αριθμητικά, σβήνουμε ή 

προσθέτουμε επιρρήματα, φτιάχνουμε περίοδο με πολλά 
ρήματα, κλπ.)

• Τηλεγραφική διατύπωση (μικρές – κοφτές προτάσεις)

Una Keeley 



Ραιημόν Κενώ: «Ασκήσεις ύφους», 1947





Σ’ ένα λεωφορείο της γραμμής S….



• Αφήγηση

• Εξιστόρηση ενός συμβάντος με σειρά χρονική, αναχρονισμένη, αιτιακή, 
λογική, παράλογη

• (στήριξη στα τρία βασικά συστατικά ιστορίας: υπόθεση / πλοκή - μύθος, 
χαρακτήρες, σκηνικό / χωροχρονικό πλαίσιο)

• (Απαντάμε στις ερωτήσεις: ποιος, τι, πού, πότε, πώς γιατί;)

• Καταιγισμός ιδεών με ονόματα, επαγγέλματα, αντικείμενα, κλπ.

• Τα δένουμε σε ιστορία

• Επιλέγουμε αφηγηματική σκοπιά



• Αφηγηματική περιγραφή

• Στήσιμο – χτίσιμο χαρακτήρα (συνήθεια/ες, 
γνώρισμα που ερεθίζει κάποια αίσθηση, λόγια ή 
σκέψεις (δικές του ή τρίτων), αντιδράσεις (ή 
συγκρούσεις) προς ερεθίσματα



• Παιχνίδια με τις λέξεις

• Π.χ. δελτίο καιρού με άλλα λόγια (και λογοτεχνικά/ 
μεταφορικά, ώστε να ξεφύγουν από το στερεότυπο)

• «Πες μου μια λέξη»: ανάδειξη σημασιολογικού 
φορτίου, προτείνουν λέξεις και 
επιχειρηματολογούν, διαγωνισμός – επιλέγεται η 
επικρατέστερη – αναπτύσσεται σε κείμενο –
γλωσσική μελέτη (λέξεις εφήμερες, λέξεις αρχαίες, 
λέξεις ξένες, κλπ.)

• Ασκήσεις με σχήματα λόγου (μεταφορές, κλπ.)



Πώς ένα άρθρο γίνεται ποίημα
Η ποίηση της συσκότισης (Black out poetry)*

• Εναλλακτική ανάγνωση κειμένου (ίσως ενός 
άρθρου που δίνουμε για παραγωγή λόγου).

• Πηγάζει από την καθημερινότητα, βασίζεται στην 
αφαίρεση και χρησιμοποιεί απλά εργαλεία για τη 
δημιουργία της.

• Ποιητική ανάγνωση επικαιρότητας, εκφραστικός 
μετασχηματισμός.

*Πρόταση Μαρέττας Σιδηροπούλου



• Μπορεί να μετατρέψει την 
αρνητική είδηση σε θετικό 
μήνυμα, να βγάλει φως 
μέσα από το μαύρο (όπως 
κάνει 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. 



Δημιουργική γραφή από εικόνα

Vladimir Kush



Από τα εικαστικά στο 
κείμενο



Γιώργος Κόρδης – Ηλίας Λάγιος: «Ποιήματα και Ποιήματα» 
(όπου ο Λάγιος επέλεξε ποιήματα για προϋπάρχοντα
χαρακτικά του Κόρδη) 

Μίλτος Σαχτούρης: «Μενέλαος»

Μην το φοβάσαι το φεγγάρι με το σίδερο

είπε το πορτοκάλι το σπασμένο μέσα μου

μην τον φοβάστε τον ήλιο τον σκοτεινιασμένο

τα ρημαγμένα φέρετρα

τη μάννα της βροχής με τα βγαλμένα μάτια

μην τις φοβάστε τις μαύρες τις φτερούγες

του πουλιού

μες στο κεφάλι σας…..



Κάτια Βαρβάκη: Εικόνες

Ζωγραφική: Κάτια Βαρβάκη

Επιλογή ποιητικών αποσπασμάτων:

Γιούλη Χρονοπούλου

Επειδή κι οι ώρες γύριζαν όπως οι μέρες

με πλατιά μενεξεδένια φύλλα στο ρολόι 
του κήπου.

Δείχτης ήμουν εγώ

Οδυσσέας Ελύτης (Το άξιον εστί)



• Μπορούν τα παιδιά να επιλέξουν 
ποιητικές λεζάντες ή ολόκληρα ποιήματα 
(από το εγχειρίδιο ή εκτός) για να 
αντιστοιχίσουν σε ζωγραφικούς πίνακες.

• Μπορούν επίσης να βάλουν δικές τους 
λεζάντες σε έργα τέχνης (και από τα 
εγχειρίδια, που συνήθως δεν 
αξιοποιούνται).



Ποιήματα και πεζά 
από πίνακες



Πίτερ Μπρέγκελ ο 
πρεσβύτερος: «Τοπίο με την 
πτώση του Ίκαρου» 1558

• W. H. Auden: Musée des Beaux Arts (1938)

• About suffering they were never wrong,
The Old Masters: how well they understood
Its human position; how it takes place
While someone else is eating or opening a 
window or just walking dully along;
……

• In Brueghel's Icarus, for instance: how 
everything turns away
Quite leisurely from the disaster; the 
plowman may
Have heard the splash, the forsaken cry,
But for him it was not an important failure; 
the sun shone
As it had to on the white legs disappearing 
into the green
Water; and the expensive delicate ship that 
must have seen
Something amazing, a boy falling out of the 
sky,
Had somewhere to get to and sailed calmly 
on.



• Ο Μπρέγκελ τοποθετεί την 
πτώση του Ίκαρου στην κάτω 
δεξιά γωνία ως λεπτομέρεια 
της όλης σκηνής, σαν ένα 
περιστασιακό συμβάν που 
δεν διαταράσσει την 
κανονικότητα της ζωής: η 
ασημαντότητα της 
ανθρώπινης δυστυχίας μέσα 
στο σύμπαν. 

• Ανάλογο το ποίημα του W. H. 
Auden (1938



Σαλαβντόρ Νταλί: 
Paysage aux papillons
(Τοπίο με πεταλούδες) 
1956               
• Πόλυ Μαμακάκη: Paysage aux papillons, 2012             

• Γραμμή διηνεκής
ανάμεσα στο φως και το δικό τους 
τοπίο
εκεί που ζωγραφίστηκαν
στο άκρο μιας ευθραυστότητας
με σύντροφο τη μικρή τους σκιά.
Σύννεφα-ταξίδια κατά το σχήμα τους
σε ώριμο φτάνουν δειλινό
αιχμάλωτα στο χρώμα
ενόσω μαζί τους κι ο νους 
(ακατοίκητος)
για μία ακόμα ημέρα στο φευγαλέο
θα δραπετεύσει.



Πικάσο: «Το όνειρο» 1932
Κική Δημουλά «Σύνδρομο» 
(Κοιτάζοντας τον πίνακα του Πικάσο) 1981

• … Κοιμάται το κορίτσι

• ενώ πίσω απ’ το χαλαρό φουστάνι της

• ο ένας μαστός ανατέλλει

• για να θηλάσει η λαίμαργη αφαίρεση…

• «Το ποίημα της Δημουλά είναι διπλό, δηλαδή που 
εγκιβωτίζει ένα άλλο έργο, που επιχειρεί τάχα να το 
ονειρευτεί, το ίδιο το έργο ή τον τρόπο ονείρου που 
ο πίνακας διδάσκει.»

• Βασίλης Αμανατίδης.



Τρέισυ Σεβαλιέ: «Το κορίτσι 
με το σκουλαρίκι» 

• Από «Το κορίτσι με το μαργαριταρένιο 
σκουλαρίκι» του Γιοχάνες Βερμέερ



Μιχάλης Μοδινός: «Η σχεδία»
Από τη «Σχεδία της Μέδουσας» του Τεοντόρ Ζερικώ



• Μπορούν τα παιδιά να γράψουν κείμενα 
(ποιητικά, πεζά, ελεύθερα) με έμπνευση 
από πίνακες.



• Εκκινώντας από έναν πίνακα ή 
φωτογραφία ζητούμε να γράψουν τα 
συναισθήματα και τις σκέψεις που τους 
γεννά (ποιητικά, πεζά, ελεύθερα)



Νταβίντ 
Ανφάρο 
Σικέιρος



Santiago Rusiñol 
Prats: «Μετά τον 

πόλεμο - το 
λυπημένο σπίτι»

1895



Νίκος 
Καλαφάτης

γλυπτό



φωτογραφία



Κοινά στοιχεία λόγου - εικόνας 

• Η εικόνα και ο λόγος 
μοιράζονται την οπτική 
γωνία, τον χρόνο, τον χώρο, 
τα πρόσωπα, τη χρήση 
συμβόλων, κλπ.

Μανταλίνα Ψωμά: «Friday afternoon», 2004



Διαφορές λόγου – εικόνας
Η αφήγηση του πίνακα (ή το πριν και το μετά)
• Οι εικαστικές τέχνες προσλαμβάνονται άμεσα, ενιαία, ολιστικά.

• Η γραπτή εξιστόρηση απαιτεί διαδοχική πρόσληψη.

• Στα εικαστικά η σκηνή είναι παγωμένη (η όποια – σιωπηλή - δράση 
/ το πριν και το μετά) πρέπει να συναχθεί από τον δέκτη. 

• Τα εικαστικά συνδέονται με τον χώρο, οι τέχνες του λόγου με τον 
χρόνο.

• (Από την άλλη, αυτή η διχοτομία είναι προβληματική, αφού η 
ζωγραφική πρέπει επίσης να περιγράψει πράξεις, αλλά και η 
ποίηση σώματα / αντικείμενα.)



«Η εγκυμονούσα 
στιγμή»

• Ο Gottfried Ephraim 
Lessing στον 
«Λαοοκόντα» (1767) 
έκανε λόγο για την
«εγκυμονούσα στιγμή»
(“pregnant moment”), 
μια μέθοδο για τη 
μετάδοση μιας 
αίσθησης χρονικότητας
στη ζωγραφική (μια μη 
στιγμιαία στιγμή).



Μπορεί να ειπωθεί μια ιστορία σε μια εικόνα;

• Επειδή η ζωγραφική μπορεί να παραστήσει μόνο μια στιγμή του χρόνου, ο 
ζωγράφος πρέπει να διαλέξει από όλες τις διαδοχικές φάσεις μία, την πιο 
υποδηλωτική, αυτήν που θα ωθεί τον θεατή να γεμίσει τα κενά και από 
την οποίαν θα προκύπτει πιο εύκολα ό,τι προηγήθηκε και ό,τι ακολουθεί.

• Μια τεχνική είναι η επιλογή της «εγκυμονούσας στιγμής», όταν δηλ. μια 
εικόνα περικλείει μια ποικιλία καταστάσεων και γεγονότων που φαίνεται 
να συμβαίνουν την ίδια στιγμή ή η στιγμή είναι η κορύφωση μιας γνωστής 
ιστορίας.

• Στην πραγματικότητα, η «εγκυμονούσα στιγμή» του Λέσινγκ ισοδυναμεί 
με διαδοχική αφήγηση, αφού αναρωτιόμαστε τι έγινε, τι θα γίνει, πού 
βρισκόμαστε στην εξέλιξη των γεγονότων.



• Όμως η ποίηση θα πλεονεκτεί πάντα, κατά τον 
Λέσινγκ, αφού, εκτός από την αφήγηση των 
δράσεων, μπαίνει και στα χωράφια της ζωγραφικής 
όχι απλώς περιγράφοντας, αλλά δίνοντας και 
χρονική διάσταση στα πράγματα. 

• Π.χ. στην Ιλιάδα ο Όμηρος αντί να περιγράψει 
απλώς τα ρούχα του Αγαμέμνονα προσθέτει μιαν
αφήγηση, μια χρονική διάσταση, με τον 
Αγαμέμνονα να ντύνεται. Έτσι, δημιουργεί μια 
διαδοχή γεγονότων εκεί που ο ζωγράφος πρέπει να 
αρκεστεί στο να δείξει τον Αγαμέμνονα με 
ολόκληρη τη στολή του.

• Philippe Chery, "Costume for Agamemnon" (1802)



Καλό είναι να υπάρξει υποβοήθηση με 
ερωτήσεις.

Συνεπώς, μπορούμε να γράψουμε την 
ιστορία που αφηγείται ο πίνακας (όχι 

μόνον αν είναι αφηγηματικός).



Αν η στιγμή που απεικονίζει ο 
πίνακας είναι το τέλος μιας 
ιστορίας…

Αν η στιγμή που απεικονίζει ο 
πίνακας είναι η αρχή μιας 
ιστορίας…

Αν η στιγμή που απεικονίζει ο 
πίνακας είναι το μέσον μιας 
ιστορίας…



• Η αφήγηση μπορεί να γίνει σενάριο, 
θεατρικό, δραματοποίηση, storyboard, 
ψηφιακή αφήγηση, βίντεο, κλπ.



Οι πίνακες του Έντουαρντ Χόπερ
έγιναν ταινία:
Γκούσταφ Ντόιτς: «Σίρλεϋ», 2013 

• Ο Αυστριακός σκηνοθέτης στήριξε την 
ταινία σε  13 έργα του Αμερικανού 
ζωγράφου για ισάριθμες σκηνές 
(δωμάτια σπιτιών, ξενοδοχείων, μπαρ, 
εξοχικά). 

• Πρωταγωνίστρια είναι η Σίρλεϊ, μια 
νεαρή νεοϋορκέζα ηθοποιός που ζει με 
τον φωτορεπόρτερ Στιβ. Με τη φωνή 
της να ακούγεται σαν εσωτερικός 
μονόλογος, η ταινία είναι ένα φλας 
μπακ στη ζωή της και παράλληλα μια 
αναδρομή στην αμερικανική ιστορία 
από το 1930 ως το 1960. Από αυτήν την 
περίοδο, άλλωστε, προέρχονται και οι 
13 πίνακες του Χόπερ. 



• Ανάλογα, μπορούμε να 
ζητήσουμε από τους 
μαθητές να βρουν το πριν ή 
το μετά μιας απεικόνισης 
και να αφηγηθούν ιστορία. 

• Ερωτήσεις:

• Ήρθε ή φεύγει; 

• Τι περιέχει η βαλίτσα;

• Σχετίζεται με το αυτοκίνητο;

• Τι περιμένει;



Έντουαρντ 
Χόπερ: 

«Στο κουπέ 
του τρένου»

Τι σκέφτεται; 
Τι διαβάζει;
Πού πηγαίνει;
Γιατί φεύγει;



Ζωντανεύοντας 
εικαστικά έργα



• Γιώργος Ρόρρης: «Όταν 
φεύγω, αισθάνομαι πως τα 
ζωγραφισμένα πρόσωπα τα 
αφήνω μόνα τους, τα τρώει 
η μοναξιά και μοιραία, 
όπως στα παραμύθια του 
Αντερσεν, είτε 
κουβεντιάζουν μεταξύ τους 
είτε κατεβαίνουν και 
κυκλοφορούν στα δωμάτια. 
Και όταν ακούνε την πόρτα 
που έρχομαι, 
ξαναμπαίνουν στα τελάρα 
τους.»



Μαρία Ουχτίλοβα: Τα 
παιδιά του Λίντιτσε

• Είστε ένα από τα παιδιά 
του Λίντιτσε. Τι λέτε 
στους περαστικούς; Τι 
λέτε μεταξύ σας;

• (Το έργο αναφέρεται 
στη θανάτωση από τους 
Ναζί 82 παιδιών από το 
χωρίο Λίντιτσε της 
Τσεχοσλοβακίας το 
1942) 



Βruno Catalano:
Πρόσφυγες (Μασσαλία)

• Τι λένε στους περαστικούς;

• Τι λένε μεταξύ τους; Τι λένε στη θάλασσα;



Από την περιγραφή στην αφήγηση
(Θέμα: Αναμονή)



Έντουαρντ Χόπερ: 
«Αυτόματο», 1927

• Από την περιγραφή στην 
αφήγηση

• Πώς είναι ντυμένη η 
γυναίκα;

• Σε τι χώρο βρίσκεται;

• Τι ώρα της μέρας, τι εποχή 
του χρόνου;

• Έρχεται ή πηγαίνει στη 
δουλειά ή έχει ραντεβού;

• Πώς ερμηνεύεται η 
ατμόσφαιρα της μοναξιάς 
και τα κατεβασμένα μάτια;

• Συνέβη κάτι σοβαρό στη ζωή 
της;



Carl Holsøe, 
«Γυναίκα που 
κάθεται δίπλα 

στο παράθυρο»

Περιμένει κάτι;
Τι;
Θα έρθει;
Ή μήπως κοιτάζει για άλλο λόγο;
Γιατί; 



Έντουαρντ 
Χόπερ:

«Κυριακή»



Νικηφόρος Λύτρας: «Αναμονή ή Προσμονή» 1895 -1900                                    «Το φίλημα» πριν το 1878



• Επίσης: Φέρνουν την ιστορία που 
εξιστορεί ο πίνακας στην εποχή μας.



Ζωρζ Σερά: «Ένα κυριακάτικο απόγευμα στο νησί 
της Γκραντ Ζατ» (1884-86)



Από σουρρεαλιστικό ή 
αινιγματικό πίνακα 

• Ελεύθερες σκέψεις 

• Αυτόματη - σουρρεαλιστική γραφή 

• Συνειρμικές σκέψεις 

• Ελεύθερη, αυθαίρετη ερμηνεία 

• Ρεαλιστικό κείμενο



Έλενα Μαρούτσου: «Μεταξύ συρμού 
και αποβάθρας»

• Ιστορίες πάνω σε 50 πίνακες του Μαγκρίτ, που 
μάλιστα ξεκινούν από ένα μάθημα δημιουργικής 
γραφής και εντάσσονται σε μιαν ευρύτερη 
εξιστόρηση.

• «Καλά, σε παραδέχομαι», ήταν η αντίδραση του 
Αλ, μόλις του έστειλα με φαξ την ιδέα μου για το 
σεμινάριο «Ζωγραφική και Δημιουργική 
Γραφή»….

• Θα μπορούσε, είπα, ο καθένας από εμάς, τους 
φοιτητές του, να διαλέξει ένα ζωγράφο και να 
γράψει εμπνευσμένος απ’ τους πίνακές του μιαν
ή περισσότερες ιστορίες… Του ανακοίνωσα με 
ποιο ζωγράφο, φυσικά, θα ασχολιόμουν εγώ…



Ανρί Μισώ: «Ονειροπολώντας με 
αφορμή αινιγματικές ζωγραφιές»

• Με αφορμή πίνακες του συμπατριώτη του 
Βέλγου σουρεαλιστή ζωγράφου Ρενέ Μαγκρίτ ο 
Ανρί Μισώ ονειροπολεί….

• «Οι πίνακες του Ρ.Μ. , που χρησίμεψαν εδώ 
κατά κάποιο τρόπο σαν ερεθίσματα για 
διαλογισμό, γενικά προσφέρονται για 
ονειροπολήσεις και αμηχανία…Ήθελα κυρίως να 
μάθω πού θα με οδηγούσαν αυτοί οι πίνακες, 
πώς θα με κουβαλούσαν, πώς θα μου 
αντιστέκονταν, ποιες επιθυμίες θα ξυπνούσαν 
μέσα μου, ποιες σκέψεις….»



Από τη «Μνήμη» του
Ρενέ Μαγκρίτ



• Έλενα Μαρούτσου

• …κι έσπευσα να εγκαταλείψω την κουζίνα πριν βρει η μαμά 
μου το χρόνο ν’ απολογηθεί. Η κίνησή μου μου φάνηκε όσο 
αποφασιστική ταίριαζε στην περίπτωση και, για να την 
επισφραγίσω, πάτησα στο δρόμο μου και μιαν άδεια κούτα 
υπονοώντας ίσως ότι όλον αυτό τον καιρό πατούσαν πάνω μου 
τόσοι άνθρωποι με τα ψέματά τους, φτάνει πια όμως, ως εδώ, 
κι έκανα να βγάλω το πόδι μου απ’ την κούτα, όταν γύρισε η 
παντόφλα μου, παρασύροντας τον αστράγαλο και μετά το πόδι 
ολόκληρο που λύγισε κι έπεσα με το πλάι χτυπώντας τα 
πλευρά μου στα πλακάκια του διαδρόμου. Το κεφάλι μου 
χτύπησε πρώτα στη γωνία ενός τραπεζιού και μετά στο 
πάτωμα. Στο μέτωπό μου είχα λίγο αίμα, αλλά εγώ δεν το ‘ξερα
αφού έχασα τις αισθήσεις μου για λίγα λεπτά ή περισσότερα. 
Εξίσου προσωρινή ήταν και η απώλεια της μνήμης μου. 

• Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο χρόνος σταμάτησε για λίγο.



• Ανρί Μισώ

• Άραγε δεν θα δούμε ποτέ σ’ ένα όμορφο σιωπηλό πρόσωπο, ή σ’ ένα 
πρόσωπο χωρίς σώμα, ή σ’ ένα κεφάλι από γύψο ή μάρμαρο, το ακίνητο 
μέτωπο ξαφνικά να θυμάται ετούτο ή εκείνο και ο κρόταφος να μουσκεύει 
από την ανάμνηση ενός παλιού τραγικού γεγονότος;

• Μα ναι. Συνέβη. Εδώ μπροστά μας. Μία κηλίδα αίματος φανερώθηκε και 
απλώνει. Πάνω στο λευκό, δίχως σκιές πρόσωπο η «σημαδιακή» ανάμνηση, 
αρχικά κρυφή, προδόθηκε. Το αίμα θα αναβλύσει από την πληγή της ψυχής.

• Πέρα απ’ τον κρόταφο, το έντονο κόκκινο απλώνει, σκουραίνει, θα γίνει 
ανεξίτηλο.

• ….

• Έχοντας φύγει από το χέρι του γλύπτη, έχοντας εισχωρήσει στην ύλη, η ζωή 
συνεχίζεται.

• Η πέτρα, επιτέλους, συναισθάνεται από μόνη της, εκδηλώνεται. Ξαναζεί 
προς το παρόν ένα δράμα. 

• Μαρμάρινο πρόσωπο που ματώνει, που, κατά τα άλλα απαράλλαχτο, 
εκφράζεται σιωπηλά.



Βλαντιμίρ Κους 
(Vladilmir 

Kush): 
«Ημερολόγιο 

ανακαλύψεων»



Βλαντιμίρ 
Κους



Yacek Yerca: 
«Βιβλιοθήκη»



Γιάτσεκ 
Γιέρκα 

(Yacek Yerka)



Κάτια Βαρβάκη: 
«Αγόρι και χαλί»



Anselm Kiefer



• Αναζήτηση (προσωπικού) νοήματος

• Ελεύθερες σκέψεις

• Έκθεση face forward…into my home 
(2018) στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
από το εργαστήρι αφήγησης με 20
πρόσφυγες, που ερχόμενοι σε επαφή με 
έργα του Μουσείου αφηγήθηκαν την 
προσωπική τους ιστορία και το νόημα 
που έπαιρναν τα έργα τέχνης γι’ αυτούς.  



Τζων, Ζιμπάμπουε

• Βλάσης Κανιάρης, Κουτσό

• Μπία Ντάβου: Ιστία

• Μπιλ Βιόλα: Η σχεδία (βίντεο – ηχητική 
εγκατάσταση)



«Στη Σχεδία βλέπουμε 
το αποτέλεσμα του να 
κάνει ο καθένας κάτι 
διαφορετικό, να μην 
είναι ενωμένοι…»



«Το Κουτσό μοιάζει με 
κανόνες για τους 
πρόσφυγες στη νέα χώρα. 
Στην πατρίδα μου έχουμε 
το ίδιο παιχνίδι. Εγώ βλέπω 
τον εαυτό μου με το ένα 
πόδι στη βαλίτσα, σα να 
προσπαθεί να μάθει τους 
κανόνες για να ζήσει τη ζωή 
του στη νέα χώρα. Σήμερα 
τα πράγματα είναι πιο 
εύκολα απ’ ό,τι παλιά –
υπάρχουν οργανώσεις που 
βοηθούν τους 
πρόσφυγες…»



«Το έργο που με 
ενέπνευσε περισσότερο 
απ’ όλα είναι τα Ιστία. 
Στο έργο αυτό είναι όπως 
οι άνθρωποι που έχουν 
διαφορετικές απόψεις 
για τη ζωή, διαφορετική 
καταγωγή, θρησκεία, 
κλπ. και κοιτούν προς 
διαφορετικές 
κατευθύνσεις, ίσως 
επειδή έχουν 
διαφορετικούς στόχους. 
Όλα όμως τα ιστία 
πατούν πάνω στην ίδια 
βάση, όπως και όλοι οι 
άνθρωποι στο βάθος 
μοιραζόμαστε πολλά 
κοινά στοιχεία.»



Μαχντί, Ιράν

• Κωστής Βελώνης: 
Σουηδικό ιπτάμενο 
χαλί

• Κιμσούτζα: Μποτάρι



«Το ιπτάμενο χαλί είναι 
σα γλάρος που πετά για 
να φύγει από το κρύο 
στη ζέστη. Έτσι κι εγώ 
έφυγα από τη χώρα 
μου γιατί δεν ήμουν 
ασφαλής.»



«Το έργο με τους μπόγους μου 
θύμισε την πατρίδα μου. 
Τυλίγαμε κι εμείς σε υφάσματα 
τα ρούχα μας και φτιάχναμε 
τέτοιους μπόγους όταν κάναμε 
μικρά ταξίδια….Σήμερα σε έναν 
τέτοιο μπόγο θα έβαζα μέσα ένα 
δώρο που μου έκαναν για να το 
φυλάξω και να μη χαλάσει ποτέ. 
Αν κάθε άνθρωπος είναι ένας 
μπόγος που κρύβει μέσα του 
αυτά που έχει ζήσει και αυτά που 
έχει στο μυαλό του, χρειάζεται 
πολύ χρόνο να ανοίξει και να τα 
μοιραστεί με τους άλλους. Εγώ 
αυτά που έχω μέσα μου δεν τα 
μοιράζομαι με κανέναν. Είναι 
πολύ σφιχτά δεμένος ο κόμπος 
του μπόγου μου, δεν βγάζω 
τίποτα προς τα έξω. Το μόνο που 
κάνω είναι, πού και πού, να 
πηγαίνω στη θάλασσα και, όσα 
σκέφτομαι, να τα μοιράζομαι με 
το νερό…»



Καμπιτάκης Μηνάς
Από την έκθεση «90 
επιστολικά δελτάρια 

από τη Σμύρνη»



Ντο-Χο Σου: 
«Σκάλα ΙΙ»



Χρύσα 
Αρώνη: 

Χωρίς τίτλο



Λουίζ Μπουρζουά (Louise Bourgois): Αράχνη (Μαμά)
«Η αράχνη είναι ωδή στη μητέρα μου»



Τζάκσον Πόλοκ 



• Ημερολόγιο ή εσωτερικός μονόλογος 
απεικονιζόμενου προσώπου

• Επιστολή προς το απεικονιζόμενο
πρόσωπο

• Διάλογοι 



Πωλ Σεζάν: 
«Άντρας που 

καπνίζει»



Κόκκινη κλωστή Ι
(90 επιστολικά 

δελτάρια από τη 
Σμύρνη, 2012)



Κόκκινη κλωστή ΙΙ
(90 επιστολικά 

δελτάρια από τη 
Σμύρνη, 2012)



Κάτια 
Βαρβάκη: 

«Ακούγοντας 
τη θάλασσα»



Δημιουργώντας χαρακτήρες 
και ιστορίες από πορτρέτα



• Δίνουμε πορτρέτα (φωτογραφικά ή 
ζωγραφικά) και φαντάζονται 
χαρακτήρες

• Τοποθετούν τα πρόσωπα στον χώρο 
και στον χρόνο 

• Φαντάζονται επάγγελμα, κοινωνική 
τάξη, οικογένεια, συναισθηματική 
κατάσταση, χαρακτήρα, συνήθειες, 
προτερήματα, ελαττώματα, 
συνθήκες …



• Όνομα, θετικά, αρνητικά, τι φαγητό 
του αρέσει, φιλοδοξία, σχέδια, μια 
φράση που συμπυκνώνει τη 
φιλοσοφία του/της

• Μετάβαση από τον φωτογραφικό/ 
εικαστικό στον λογοτεχνικό 
χαρακτήρα.

• Δημιουργούν ιστορία, αφήγηση



• Φτιάχνοντας χαρακτήρες και ιστορίες από 
αντικείμενα ή από χώρους.

• Τα αντικείμενα λειτουργούν ως διαρκή 
νήματα, ίχνη που όχι μόνον  
υπενθυμίζουν την πιθανή χρήση τους 
αλλά υπονοούν και ιστορίες, αφηγήσεις.



Ή από λεπτομέρειες



Μάνθα Τσιάλου: Πορτρέτα γυναικών



Βαν Γκογκ 



Έντουαρντ 
Χόπερ:

«Κυριακή 
πρωί, 

νωρίς», 1930



Βαν Γκογκ



• Δημιουργώντας από φωτογραφίες

• Ποίηση, στίχους, διηγήματα, σενάρια, 
θεατρικά, κλπ.

• Αφηγήσεις (περιγραφή σκηνής, 
φανταστική ιστορία, βιογραφία, 
επιστολή), 

• Σκέψεις ή διαλόγους των προσώπων που 
απεικονίζονται



• Επίσης:

• Λεζάντες σε φωτογραφίες

• Αφήγηση με φωτογραφίες 

• Άσκηση και στην παρατήρηση.



Αφορμή για προβληματισμό, για 
σκέψη,

για σχόλιο, για γραφή…



Γιάννης Ρίτσος Επιτάφιος (από μια φωτογραφία)



• Για την απώλεια;

• Για τον πόλεμο;

• Για την ανάγκη;

• Για την αφοσίωση;



Στιβ Μακ Κάρυ «Κλεμμένη παιδικότητα» 



Φωτογραφία: 
Μαρία Κατεινά

• Η ζωή πίσω…



Φωτο: Jake Olson

Η ζωή μπροστά…



• Δημιουργώντας χαϊκού από φωτογραφίες 

• Φωτογραφίες: Μαρία Κατεινά

• Χαϊκού (της στιγμής): Γιούλη 
Χρονοπούλου



Βέρες διπλές

• Χέρι μου ζεστό

• Χέρι αγαπημένο

• Είσαι μαζί μου



Του ανέμου

• Σα φύλλο μοιάζω

• Στου δρόμου την άκρια

• Τ’ ανέμου ζωή



Αντιστροφή

• Σύννεφα, νερά

• Καθρέφτες της ζωής μου

• Μέσα σας κοιτώ



Όλα της θάλασσας

• Φίλη θάλασσα

• Μοιράζομαι μαζί σου

• Τα μυστικά μου



Παιχνίδια του χρόνου

• Χρόνια παιδικά 

• Παιχνίδια ξεχασμένα   

• Ξυπνούν μέσα μου 



Φυγή 

• Όσο κι αν φεύγεις

• τα ίχνη σου στην άμμο

• θα σ’ ακολουθούν



Των υδρατμών

• Χρώματα υγρά

• Πίσω από το τζάμι

• Με σημαδεύουν



Μπαίνοντας στο κάδρο
Προεκτείνοντας το κάδρο



• Με εργαλείο την ενσυναίσθηση και την 
εικασία. 

• Με μεμονωμένες φωτογραφίες ή πίνακες 
ή με σειρές φωτογραφιών ή με κολάζ.



Ιστορίες πίσω από 
τα τζάμια, πίσω από 
τις κουρτίνες



φωτογραφία



Γιάννης 
Μιγάδης: «Πίσω 

όψη 
πολυκατοικιών»



• Επίσης:

• Μπαίνουν μέσα σε έναν πίνακα, 
περπατούν, αγγίζουν, μυρίζουν, νιώθουν, 
μιλούν, δρουν, επεμβαίνουν….



Εντβαρντ
Μουνκ: 

«Κραυγή»

Τι βλέπετε; 
Τι ακούτε; 
Τι θα κάνετε;



Ρενουάρ: «Το πρόγευμα των βαρκάρηδων»



• Μιλά το αντικείμενο 



« Είμαι το 
δέντρο»

(Piet 
Mondrian)



«Είμαι το 
βιβλίο» 



«Είμαι το 
σπίτι»  

(Γιώργος 
Ρόρρης)



• Η μικρή φόρμα, σύντομη ιστορία, πολύ 
σύντομο αφήγημα, tweet story (140 
χαρακτήρες), ποιητικές καρτ ποστάλ, flash 
fiction…



Τζέισον ντε Κερ Τέιλορ: «Πρόσφυγες»

• Γλυπτά με πρόσφυγες στο 
πρώτο υποθαλάσσιο 
μουσείο της Ευρώπης, το 
Museo Atlantico στο 
ισπανικό νησί Λανθαρότε.

• «Να χωρέσει άλλον η 
βάρκα, αδύνατον/ Εσύ 
πρέπει να μείνεις στη 
θάλασσα» Δέσποινα 
Δεμερτζή: «Ασκήσεις 
απωλείας» 



• Μια Μουσουλμάνα «Παναγιά» 
τα περσινά Χριστούγεννα στη 
Μυτιλήνη



Κυριάκος Κατζουράκης: «Ο ξένος»



Τραπέζι 
γάμου στη 

Συρία



• Φτιάχνοντας ιστορίες από ουδέτερες 
εικόνες (ποικιλία κειμενικών ειδών: 
αφήγηση, διήγημα, ημερολόγιο, 
επιστολή…, χρήση διαφόρων ρηματικών 
προσώπων: α΄, β΄, γ΄)

• Ατομικά ή σε ομάδες



• Δίνουμε εικόνες (ουδέτερες) και 
τους καλούμε να γράψουν μια 
ιστορία χρησιμοποιώντας όλες τις 
εικόνες (4-8 περίπου)

• Επιλέγουν τον τρόπο





• Ασκήσεις ενσυναίσθησης

• Δημιουργία ιστορίας



Άσκηση: Παιδικά δωμάτια

• Αφού μελετήσετε τις φωτογραφίες που παρουσιάζουν παιδιά πλάι στα 
δωμάτιά τους (φωτογραφική έρευνα του Τζέιμς Μόλισον με θέμα «Πού 
κοιμούνται τα παιδιά»), να γράψετε μια ιστορία γι’ αυτά, απαντώντας στις 
παρακάτω ερωτήσεις: 

• Ποια είναι τα πρόσωπα των φωτογραφιών;

• Ποια η οικογένειά τους, ποια η ιστορία τους;

• Ποιο το μέλλον τους;

• Ποιο το αγαπημένο τους αντικείμενο και πώς το απέκτησαν ή τι θα ήθελαν 
να αποκτήσουν;

• (Εναλλακτικά γράψτε μια ιστορία από την πλευρά ενός αντικειμένου.)







Εν συνεχεία

• Τοποθετήστε τα παιδιά σε μια κοινή ομάδα (π.χ. μια κατσκήνωση). 
Πώς τα διαχειρίζεστε; Τι φαντάζεστε ότι προκύπτει; 

• Προβληματιστείτε για τη σχέση τους. Φανταστείτε διαλόγους μεταξύ 
τους, που να αναδεικνύουν ζητήματα πολιτικά, οικονομικά, 
κοινωνικά, διαφορές ή ομοιότητες σε αντιλήψεις, κουλτούρα, 
συνήθειες, κλπ. Σκεφτείτε με ποιο θα ταίριαζε το καθένα.

• Ταυτιστείτε με κάποιο παιδί και γράψτε το ημερολόγιό του ή το 
ημερολόγιό του μετά από 10 χρόνια (προβολή στο μέλλον).



Προτείνεται

• Η αξιοποίηση και του εικαστικού υλικού 
σχολικών εγχειριδίων

• Η συνοδεία μουσικής

• Η δημιουργία εφημερίδας τοίχου από τα 
έργα των μαθητών

• Το σχόλιο επ’ αυτών



Ευχαριστώ!


