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Editorial 1ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το το 

«Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα Κολλέγιο Αθηνών – Κολλέγιο 

Ψυχικού» συνδιοργάνωσαν το 1ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής που 

πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από τις 4 ως τις 6 Οκτωβρίου του 2013. Το 

Συνέδριο ήταν αφιερωμένο στον Μίμη Σουλιώτη (1949-2012), εμπνευστή και 

ιδρυτή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή».  

Γράφω σημαίνει οργανώνω τον κόσμο, τον μορφοποιώ και τον 

αντιλαμβάνομαι με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Με τη γραφή αναπαριστάται και 

κατασκευάζεται (ναι, ας μην μας τρομάζει ο όρος) μία νέα πραγματικότητα, μέσα 

στην οποία όμως  εγγράφονται και ενυπάρχουν όλα εκείνα τα συστήματα αξιών 

(εξουσιαστικά ή μη) και οι ιδεολογίες του πραγματικού κόσμου. Συχνά ο 

αναγνώστης αντιλαμβάνεται τις φανερές ή σιωπηρές διασυνδέσεις των δύο 

αυτών κόσμων, κάποτε όχι. 

Ο όρος «Δημιουργική Γραφή» είναι επείσακτος και προβληματικός, μιας και 

επιχειρεί να αποδώσει στα ελληνικά τον αγγλοσαξωνικό «Creative Writing». 

Προκαλεί συχνά σύγχυση και αμηχανία λόγω της πολλαπλής σημασίας και 

χρήσης του, αλλά και των αξιολογικών του προεκτάσεων. Μια σύντομη 

βιβλιογραφική επισκόπηση επιτείνει  την εννοιολογική του ασάφεια, καθώς 

παραπέμπει σε μία σειρά νοημάτων, όπως πεδίο συγγραφικών δραστηριοτήτων, 

τέχνη της λογοτεχνικής συγγραφής, βιωματική εκπαιδευτική μέθοδο για τη 

διδασκαλία της Λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής γραφής, μορφή ψυχικής 

εκτόνωσης και τρόπο ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης, πανεπιστημιακό γνωστικό 

αντικείμενο κ.ά. Σε κάθε πάντως περίπτωση αποκαλύπτεται ότι η φιλοσοφία των 

πρακτικών της κινείται στα όρια του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς ως 

αυτόνομος επιστημονικός κλάδος ασχολείται με την τέχνη της συγγραφής, με τις 

όποιες- πολύ στενά συνδεδεμένες ομολογουμένως- προεκτάσεις της (γλωσσικές, 

αναγνωστικές, ψυχοθεραπευτικές κ.τ.λ.). Οι θιασώτες της διδασκαλίας της 

υποστηρίζουν ότι αναφέρεται σε οποιοδήποτε γράψιμο είναι δημιουργικό, 

δηλαδή πρωτότυπο, αντισυμβατικό, εκφραστικό και που μοιάζει, πολλές φορές 

να εναντιώνεται στην επίσημη Λογοτεχνία και όχι αποκλειστικά στην παραγωγή 

κάποιου λογοτεχνικού έργου. Σύμφωνα με τον Dawson, μάλιστα, η Δημιουργική 

Γραφή συγκροτείται από τέσσερις επιμέρους άξονες: τη δημιουργική προσωπική 

έκφραση (creative self – expression), τον γραμματισμό (literacy), την τεχνική 

(craft) και τη μελέτη εκ των ένδον (reading from the inside) (2005:49).  Και δεν 

είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι κάθε γραφή είναι δημιουργική. Συνοπτικά 

η Δημιουργική Γραφή θα μπορούσε να ενταχθεί:  
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 στον χώρο της Φιλολογίας ως λογοτεχνική γραφή, ως τέχνη της 

συγγραφής και ως λογοτεχνική θεωρία της ανάγνωσης 

 στον χώρο της Παιδαγωγικής ως βιωματική εκπαιδευτική μέθοδος 

διδασκαλίας, κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, της Λογοτεχνίας και της 

Γλώσσας 

 στον χώρο της Ψυχολογίας ως θεραπευτική μέθοδος 

 

Η σύγχρονη θεωρητική και ερμηνευτική αντιμετώπιση της Δημιουργικής 

Γραφής διεκδικεί επιστημονική εγκυρότητα και οδηγεί σταδιακά σε μία 

αποδεκτή της διάκριση από την έννοια της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας ή της 

θεωρίας της. Το γεγονός, ωστόσο, ότι στην Ελλάδα μια ανάλογη θεωρητική 

διάκριση και ποιοτική διαφοροποίηση δεν είχε καταστεί μέχρι σήμερα εμφανής 

και δεν είχε καταγραφεί ως άμεσα αναγνωρίσιμη δε συνάδει με τη διεθνή 

πραγματικότητα. Στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αυστραλία και στην Ασία η 

καθιέρωση της Δημιουργικής Γραφής μέσα από αυτοτελείς μελέτες, περιοδικά 

επιστημονικής έρευνας και πανεπιστημιακά μαθήματα δικαιολογεί το 

ενδιαφέρον που αποκτά όλο και περισσότερο στη χώρα μας και την εκπαιδευτική 

της πολιτική, ο όρος και οι έννοιες και πρακτικές στις οποίες παραπέμπει. 

Η ενασχόληση των Ελλήνων ερευνητών με τη Δημιουργική Γραφή μέχρι τις 

αρχές του 21ου αιώνα χαρακτηρίζεται ως σποραδική και μη συστηματική, αφού 

εξαντλείται συνήθως σε σεμιναριακά μαθήματα –αρκετές φορές αμφίβολης 

ποιότητας και μεθοδολογίας- που προκηρύσσουν είτε συγγραφείς είτε φορείς 

που αποσκοπούν περισσότερο σε οικονομικά οφέλη και λιγότερο ενδιαφέρονται 

για τη διάχυση της παραγόμενης γνώσης και των γόνιμων προβληματισμών που 

αναδεικνύονται μέσα από την εργαστηριακή λογική. Το τοπίο μεταβάλλεται 

δραστικά με τη θεσμοθέτηση του 1ου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

«Δημιουργική Γραφή» στην Ελλάδα κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2008-2009. 

Δημιουργός και εμπνευστής του ο Καθηγητής της Ελληνικής Φιλολογίας Μίμης 

Σουλιώτης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Η Δημιουργική Γραφή 

συγκροτείται πλέον σε αναγνωρισμένο και από την ελληνική πολιτεία γνωστικό 

αντικείμενο. Μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές αναδεικνύουν 

τις διαστάσεις του «φαινομένου» πλέον της Δημιουργικής Γραφής και τη 

διερευνούν σε βάθος. Μαθήματα που δεν αφορούν μόνο τους ταλαντούχους ή 

τους υποψήφιους συγγραφείς παραδίδονται από συνεργάτες του 

Μεταπτυχιακού σε εκπαιδευτικούς, ιδρύματα φυλακών, ομάδων ατόμων που 

προσπαθούν να απεξαρτηθούνν από τη χρήση ουσιών, αλλά και σε συλλόγους 

αναπήρων και μικρότερες ομάδες που απευθύνονται σε εμάς για βοήθεια ή 

συνεργασία. 
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Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία, γεγονός που 

αποδεικνύεται από την πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτό, παρά την δύσκολη 

οικονομική συγκυρία. Συμμετείχαν πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και 

ερευνητές, σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί, μεταπτυχιακοί απόφοιτοι και 

προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες από όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας, 

αλλά και πολλά του εξωτερικού. Είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουν το 

συνέδριο πολλοί συγγραφείς, πεζογράφοι και ποιητές, αλλά και άνθρωποι που 

αγαπούν τη γραφή γενικότερα. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν τέσσερις (4) ομιλίες διεθνούς φήμης προσκεκλημένων, δύο 

(2) στρογγυλά τραπέζια, σαράντα οκτώ (48) εισηγήσεις, δέκα (10) εργαστήρια 

και έξι (6) αναρτημένες παρουσιάσεις (posters). Στο συνέδριο είχαμε τη χαρά να 

φιλοξενήσουμε από υψηλού κύρους προσκεκλημένους ομιλητές και ομιλήτριες. 

Συγκεκριμένα μας τίμησαν με τις διαλέξεις, αλλά και τις γόνιμες παρεμβάσεις τους 

στις διαδικασίες του συνεδρίου οι: 

• Andrew Cowan (Professor, Director of Creative Writing, Deputy Head of the School 

of Literature, Drama and Creative Writing, University of East Anglia, UK) 

• Robin Hemley (Director of Nonfiction Writing Program, Department of English, 

University of Iowa, USA) 

• Caleshu Anthony (Professor, School of Humanities and Performing Arts, Faculty of 

Arts, Plymouth University, Plymouth, Devon, UK) 

• Lan Samantha Chang (Director of The University Of Iowa Writers’ Workshop, 

College of Liberal Arts and Sciences, University of Iowa, USA) 

• Hervé Le Tellier (Writer and Linguist, Member of the International Literary Group 

Oulipo) 

Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε όλους και όλες όσοι και όσες 

βοήθησαν με συνέπεια και ευθύνη στις προσυνεδριακές δράσεις και στο 

οργανωτικό κομμάτι του συνεδρίου. Συγκεκριμένα, στην υλοποίηση των 

Προσυνεδριακών Δράσεων συμμετείχαν οι Αλέξανδρος  Ντερπούλης και  Βασίλης 

Ρίσβας, που ασχολήθηκαν με τη συγγραφή σεναρίου· ο Γιώργος Παναγιωτίδης, 

και η Αντιόπη Αθανασιάδου, σχετικά με το διήγημα και τη συγγραφή μικρής 

φόρμας και οι Αλκίνοος Ιωαννίδης, Νίκος Πολύζος και Χρίστος Παπαδόπουλος 

περί Στιχουργικής. Επιπλέον, την Οργανωτική Επιτροπή συγκρότησαν οι 

συνεργάτες του ΠΜΣ Αναγνώστου Νόρα, Βακάλη Αννα, Νάνου Βασιλική, 

Παπαγεωργίου Ευθυμία και Χαρισιάδης Στέργιος.  

 
Με τα πρακτικά του 1ου Διεθνού Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» φιλοδοξούμε 

να προσφέρουμε την οπτική μίας νέας ερευνητικής και εκπαιδευτικής λογικής, 
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αυτή της Δημιουργικής Γραφής, που σχετίζεται με τη λογοτεχνία, το θέατρο, τον 

σεναριακό και τον δημοσιογραφικό λόγο και επενεργεί δραστικά σε παιδιά και 

ενήλικες. Ο «ανά χείρας» τόμος των πρακτικών περιλαμβάνει εννέα (9) θεματικές 

ενότητες που καλύπτουν πολύπλευρα τις σχέσεις της Δημιουργικής Γραφής με 

την εκπαίδευση, τη συγγραφή -τις μεθόδους και τα είδη της-, τις θεωρητικές και 

κριτικές προσεγγίσεις της Δημιουργικής Γραφής, καθώς και τη σχέση της με 

άλλες επιστήμες και τέχνες, όπως με τις Νέες Τεχνολογίες κ.ά.  Με την ελπίδα ότι 

οι μελέτες που συγκροτούν τον τόμο αυτό συνιστούν ένα χρήσιμο εργαλείο για 

φοιτητές, εκπαιδευτικούς, συγγραφείς και απλούς αλλά απαιτητικούς 

αναγνώστες τον παραδίδουμε στο αναγνωστικό κοινό. 

 

 

 

Οι επιμελητές του τόμου 

 

Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος 

Βακάλη Άννα, Νάνου Βασιλική, Δανάη Σουλιώτη 


