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Εισαγωγή 

 

Η συγγραφή ενός μυθιστορήματος και η ταυτόχρονη κριτική, ερμηνευτική 

διερεύνηση των μεθόδων συγγραφής του ή και των θεματικών του αξόνων υπό 

το πρίσμα της λογοτεχνικής θεωρίας και της συγγραφικής πρακτικής 

εντάσσονται εδώ και αρκετές δεκαετίες στο πεδίο του γνωστικού αντικειμένου 

της Δημιουργικής Γραφής σε ευάριθμα ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Αμερική, 

την Ευρώπη και την Αυστραλία. Ο συγκερασμός αυτός, της έμπνευσης και του 

κανόνα, καθιστά το συγγραφέα ταυτόχρονα δημιουργό και κριτικό του 

δημιουργήματος, καθώς του παρέχεται η δυνατότητα να παρατηρήσει κριτικά 

όλα τα στάδια της διαδικασίας συγγραφής του μυθιστορήματός του μέσα από 

την ακαδημαϊκή μαθητεία και καθοδήγηση. 

Ο αμερικανός πεζογράφος John Updike υποστηρίζει πως το μυθιστόρημα δεν 

είναι τίποτα λιγότερο από το επιδεξιότερο εργαλείο ενδοσκόπησης και 

προβολής που έχει ανακαλύψει ο άνθρωπος έως τώρα (David Morley, The 

Cambridge Introduction to Creative Writing. 2007:156). Η συγγραφή ενός 

μυθιστορήματος ως πανεπιστημιακής διατριβής, με την κριτική προσέγγιση της 

Δημιουργικής Γραφής, μας παρέχει ένα ανάλογο εργαλείο ενδοσκόπησης και 

προβολής, για το ίδιο το έργο αυτή τη φορά. Η διαλεκτική των δύο κειμένων, 

του μυθιστορήματος και της κριτικής του ανάλυσης, εντείνουν τη διαρκή 

αλληλεπίδραση μεταξύ δημιουργού και δημιουργήματος, εντός του 



χωροχρονικού πλαισίου της διαδικασίας της δημιουργίας. Ο δημιουργός με το 

δημιούργημα του στο εργαστήριο. Σε μια αδιάκοπη αναμέτρηση. Δεν είναι μόνο 

ο δημιουργός που αναμετριέται μαζί του όμως, είναι και το δημιούργημα που 

αναμετριέται με το δημιουργό του. 

Όσον αφορά τον δημιουργό, η αμερικανίδα συγγραφέας Pearl Sydenstricker 

Buck (Νόμπελ λογοτεχνίας 1938), σημειώνει πως το αληθινά δημιουργικό μυαλό 

σε κάθε πεδίο δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτό: Ένα ανθρώπινο πλάσμα 

γεννημένο αντικανονικά, απάνθρωπα ευαίσθητο. Για αυτόν, ένα άγγιγμα είναι 

ένα χτύπημα, ένας ήχος είναι ένας θόρυβος, μία ατυχία είναι μία τραγωδία, η 

χαρά είναι μία έκσταση, ένας φίλος είναι ένας εραστής, ένας εραστής είναι ένας 

θεός, μία αποτυχία είναι ένας θάνατος. Προσθέστε, σε αυτόν τον εξαιρετικά 

λεπτεπίλεπτο οργανισμό, την ακατάπαυστη ανάγκη να δημιουργεί, να δημιουργεί 

έτσι ώστε χωρίς τη δημιουργία να κόβεται η ίδια του η ανάσα. Πρέπει να 

δημιουργεί, πρέπει να ξεχειλίζει από δημιουργικότητα. Από κάποια παράξενη, 

άγνωστη, εσωτερική κατεπείγουσα ανάγκη, δεν είναι αληθινά ζωντανός, εκτός αν 

δημιουργεί (http://en.wikiquote.org/wiki/Pearl_S._Buck). Αυτή η ιδιότητα, ή 

τάση του δημιουργού, όπως γλαφυρά την υπογραμμίζει η Sydenstricker Buck, 

στην περίπτωση του μυθιστορήματος διατριβής θα πρέπει να συμπορευτεί με 

την απολύτως επαρκή θεωρητική του κατάρτιση σε ζητήματα συγγραφής 

λογοτεχνικών κειμένων.  

 

 

Σύντομη ιστορική ανασκόπηση της Δημιουργικής Γραφής 

 

Η μοντέρνα εκδοχή της επιστήμης της Δημιουργικής Γραφής, όπως αναφέρει ο 

David Morley, καθηγητής, διευθυντής του Warwick Writing Programme στο 

Πανεπιστήμιο του Warwick, ξεκινά γύρω στο 1940 με την ίδρυση του Iowa 

Writer’s Workshop, παρότι υπήρξαν πρόδρομοι όπως το George Baker’s ‘47 

Workshop’ στο Harvard από το 1906 έως το 1925. Η Δημιουργική Γραφή 

μπορεί να θεωρηθεί και ως μία εκ νέου ανακάλυψη της αρχαίας δραματικής 

διδασκαλίας και της αναγεννησιακής ρητορικής εξάσκησης στο γραπτό λόγο.  



Μία ανάλογη προσέγγιση όμως θα ήταν εξαιρετικά περιοριστική. Στην 

πραγματικότητα η ιστορία της Δημιουργικής Γραφής ξεκινά με τον Αριστοτέλη, 

ο οποίος στο έργο του Περί Ποιητικής παραθέτει ένα πλήθος δημιουργικών 

συγγραφικών πρακτικών, αποδεκτών και χρησιμοποιούμενων για αιώνες. Ο 

Αριστοτέλης συμβούλευε τους μαθητές του τι να επιδιώκουν και τι να 

αποφεύγουν στη σύνθεση του ποιητικού δράματος. Το Poetria Nova - The New 

Poetics του Geoffrey de Vinsauf’s, τυπωμένο περίπου το 1210 μ.Χ., συνιστά 

επίσης ένα εγχειρίδιο οδηγιών συγγραφής, ένα εξειδικευμένο βιβλίο για το 

ύφος.  

Από την αρχαιότητα και έως την εμφάνιση του Ρομαντισμού η επικρατούσα 

αισθητική δεν διέκρινε τον τεχνίτη από τον καλλιτέχνη και η οποιαδήποτε 

τέχνη, συμπεριλαμβανομένης και της Λογοτεχνίας, αντιμετωπιζόταν ως προϊόν 

μάθησης και διδασκαλίας. Την εποχή του Ρομαντισμού η Λογοτεχνία 

εξιδανικεύεται και ως κυρίαρχο γνώρισμα του δημιουργού αναδεικνύεται η 

έμπνευση, το πηγαίο εκ φύσεως ταλέντο. Στην Ευρώπη η όποια σπουδή της 

συγγραφής, υπό το πρίσμα της ρητορικής άσκησης, ατονεί σταδιακά και η νέα 

αντίληψη, η οποία εδραιώνεται την περίοδο του βιομηχανικού καπιταλισμού, 

αντιμετωπίζει το λογοτεχνικό έργο ως μοναδικό και τη συγγραφική δεξιότητα - 

ικανότητα ως μη διδακτέα. Ενδεικτικά, ο Gérard Genette, σημειώνει το 1969, 

πως ενώ ο Victor Hugo διακηρύσσει τον πόλεμο στη Ρητορική, λίγα χρόνια πριν 

ο Arthur Rimbaud είχε εκπαιδευτεί σε μεταφορές, υφολογικά σχήματα και 

τρόπους. Ο Immanuel Kant θεωρούσε πως ο συγγραφικός τρόπος χάνεται όταν 

επιχειρείται η διδασκαλία του. Το 1884, ο Henry James, απαντώντας στον 

Walter Besant, στο The Art of Fiction, υποστηρίζει ότι κανένας νόμος ή κανόνας 

δεν μπορεί να διδαχτεί για τη συγγραφή αν κάποιος δεν διαθέτει έμφυτο το 

ταλέντο της γραφής, δοσμένο από τη φύση. Τελικά η διδασκαλία της 

συγγραφής ατονεί, περιθωριοποιείται και αφανίζεται από την Ευρώπη για έναν 

αιώνα σχεδόν έως που επανεμφανίζεται στις Η.Π.Α. με νέα δομή και νέο όνομα, 

ως Δημιουργική Γραφή. 

 Η Δημιουργική Γραφή καθίσταται επιστήμη στις Η.Π.Α., πρώιμα, από τις 

αρχές του 20ού  αιώνα, όταν η ιστορική – φιλολογική και γλωσσολογική 



ανάλυση των λογοτεχνικών έργων δίνει τη θέση της σε μία λογοτεχνική κριτική 

που αξιολογεί τη Λογοτεχνία με όρους που αφορούν την αισθητική της 

ποιότητα. Η Δημιουργική Γραφή έρχεται ως αντίδραση ενάντια στην κυριαρχία 

της Θεωρίας της Λογοτεχνίας, ενάντια σε μία προσέγγιση η οποία δεν εκτιμά 

την αισθητική αξία και την αυτονομία της λογοτεχνικής γραφής. Σε 

προπτυχιακό επίπεδο, τα μαθήματα της Δημιουργικής Γραφής σύντομα έγιναν 

πολυάριθμα - και δημοφιλή - παραμένοντας πιστά στον παιδαγωγικό στόχο της 

βαθύτερης κατανόησης μέσω της δημιουργικής άσκησης. Η Δημιουργική Γραφή 

αποτελεί πλέον έναν εναλλακτικό, αποδεκτό τρόπο για τη διδασκαλία της 

Λογοτεχνίας από τη διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα. Σε επίπεδο 

μεταπτυχιακών σπουδών, τα ανάλογα τμήματα πολλαπλασιάστηκαν ιδιαίτερα 

τα τελευταία χρόνια, η Δημιουργική Γραφή λαμβάνει τη μορφή της 

συγγραφικής μαθητείας.  

Σήμερα η Δημιουργική Γραφή διδάσκεται σε πλήθος πανεπιστημιακών 

ιδρυμάτων ανά τον κόσμο, σε όλα τα επίπεδα σπουδών. Ενδεικτικά, 

μεταπτυχιακές σπουδές στις Η.Π.Α. έχουν καθιερωθεί σε Πανεπιστήμια όπως το 

Iowa (το πρώτο που ιδρύθηκε το 1937 και το πλέον ονομαστό), το Columbia, το 

Princeton, το Michigan, το Virginia, το New York, Texas, το Irvine of California, 

το Boston κ.ά.. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου 

East Anglia, το οποίο ιδρύθηκε το 1971, έχει να επιδείξει έναν εντυπωσιακό 

κατάλογο αποφοίτων μεταξύ των οποίων αρκετοί έχουν διακριθεί με 

σημαντικά βραβεία συγγραφής- ένας από τους στόχους άλλωστε της 

Δημιουργικής Γραφής, ίσως ο πιο απόκρυφος, υπαρκτός όμως, είναι η 

καλλιέργεια καλών συγγραφέων. Στην Αυστραλία, διακεκριμένο Τμήμα 

Δημιουργικής Γραφής διαθέτει το Πανεπιστήμιο του New South Wales. Η 

Australian Association of Writing Programs ενθάρρυνε και οργάνωσε, 

ενδεικτικό της ανάγκης ενός διεθνούς διαλόγου, γι’ αυτό το ταχύτατα 

αναπτυσσόμενο στην εποχή μας γνωστικό αντικείμενο σπουδών, στο οποίο και 

εμπλέκονται πολλοί επιστημονικοί κλάδοι, μία διαχρονική συζήτηση με τη 

Δημιουργική Γραφή ως πεδίο ακαδημαϊκής έρευνας και με μία αλληλουχία 

άρθρων δημοσιευμένων στην AAWP's journal. Στην Ελλάδα το πρώτο 



πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημιουργικής Γραφής, στο Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας, λειτουργεί από το 2009 (πρώτος Διευθυντής Σπουδών 

υπήρξε ο αείμνηστος ποιητής και πανεπιστημιακός Μίμης Σουλιώτης). 

Ο George Marsh, το 1992, προφητεύει και συνοψίζει τους στόχους της 

Δημιουργικής Γραφής στη Βρετανία σε επτά συναφείς κατηγορίες (Creative 

Writing Studies - Practice, Research and Pedagogy 2007:69):  

1. Να εκπαιδεύσει επαγγελματίες συγγραφείς. 

2. Να καταυγάσει την κριτική μαθαίνοντας εμπειρικά για την κατασκευή 

του κειμένου. 

3. Να αναπτύξει πολλαπλά επίπεδα επικοινωνίας- μία καλή χρήση της 

γλώσσας σε πολλά είδη απασχολούμενων με αυτήν. 

4. Να ασχοληθεί με το λογοτεχνικό γράψιμο, γιατί εκ φύσεως αξίζει τον 

κόπο. 

5. Να διδάξει τη λογοτεχνική συγγραφή. 

6. Να αναπτύξει το πνεύμα των φοιτητών, τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητα. 

7. Να προετοιμάσει καθηγητές για τη διδασκαλία της Δημιουργικής 

Γραφής. 

Ο David Gershom Myers, στο The Elephants Teach: Creative Writing Since 

1880, σημειώνει πως η Δημιουργική Γραφή, καθώς από το επίπεδο της 

δημιουργικής άσκησης πέρασε στο επίπεδο της συγγραφικής μαθητείας και 

ενώ ξεκίνησε ως μια εναλλακτική λύση υπέρβασης του διχασμού των 

λογοτεχνικών σπουδών, κατέληξε να γίνει ένα νέο σχίσμα (Paul Dawson, 

Creative Writing and the New Humanities, 2005: 4). Ο σκεπτικισμός και οι 

αντιρρήσεις ισχύουν βεβαίως και για τη Δημιουργική Γραφή ως συγγραφική 

μαθητεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από 25 χρόνια διδασκαλίας στο 

Πανεπιστήμιο East Anglia, o Sir Malcolm Bradbury δεν είχε ακόμα πεισθεί πως η 

συγγραφή μπορεί να διδαχθεί, ή πως «συγγραφείς με λίγο ταλέντο μπορούν να 

μεταμορφωθούν, με το άγγιγμα ενός χεριού ή με την αρωγή ενός εγχειρίδιου, σε 

σπουδαίους συγγραφείς» 

(http://news.bbc.co.uk/today/hi/today/newsid_9652000/9652745.stm). 



Ακόμα πιο σκεπτική, η αμερικανίδα συγγραφέας Key Boyle, μη έχοντας η ίδια 

σπουδάσει και αφού δίδαξε επί 16 χρόνια Δημιουργική Γραφή στο 

Πανεπιστήμιο του San Francisco, αναρωτιέται αν η ίδια θα έγραφε όσα βιβλία 

έγραψε, γνωρίζοντας πως τόσοι άλλοι άνθρωποι έχουν γράψει τόσα πολύ. Είναι 

γνωστή η φράση της, πως όλα τα προγράμματα Δημιουργικής γραφής θα 

έπρεπε να απαγορευτούν δια νόμου.  

Στο Πανεπιστήμιο του Iowa συναντούμε δεκαέξι αποφοίτους – συγγραφείς, 

οι οποίοι έχουν τιμηθεί με το βραβείο Pulitzer και τρεις πρόσφατα τιμηθέντες 

ποιητές. Παρ’ όλα αυτά, η επίσημη θέση του Τμήματος Δημιουργικής Γραφής 

είναι πως αυτό το γεγονός έχει να κάνει με όσα «φέρνουν» στο Πανεπιστήμιο 

διακεκριμένοι συγγραφείς και ποιητές και όχι με όσα «παίρνουν» από αυτό, 

αφού το Τμήμα δέχεται ανθρώπους, οι οποίοι είναι ήδη καλοί στο γράψιμο. Στο 

Iowa δηλώνουν πως ερευνούν για τα περισσότερο υποσχόμενα ταλέντα και 

πως δεν διδάσκουν τη συγγραφή, αλλά ενθαρρύνουν και εμψυχώνουν 

συγγραφείς. Σε άρθρο μάλιστα του Louis Menand, στην εφημερίδα New Yorker, 

με τίτλο «Should creative writing be taught», στις 8 Ιουνίου του 2009, 

διαβάζουμε ότι στις Η.Π.Α. τα Τμήματα Δημιουργικής Γραφής ανέρχονται σε 

822 και 37 από αυτά χορηγούν και διδακτορικό τίτλο.  

Διδάσκεται τελικά η συγγραφή; Το γράψιμο είναι προϊόν ταλέντου ή η 

έμπνευση είναι προϊόν σπουδής; Μπορούνε μη συγγραφείς να διδάξουν 

συγγραφείς; Πρόκειται για τον παραδοσιακό ανταγωνισμό μεταξύ των 

συγγραφέων και των κριτικών που διαιωνίζει έναν πνευματικό και θεωρητικό 

διαχωρισμό μεταξύ της δημιουργικής πρακτικής του γραψίματος και της 

κριτικής μελέτης της Λογοτεχνίας, όπως σημειώνει ο Paul Dawson στο “Creative 

Writing and the New Humanities” (Dawson 2005: 13). Ο Dawson, ξεπερνά αυτά 

τα ερωτήματα και τις διιστάμενες απόψεις και εξετάζει τη Δημιουργική Γραφή, 

όχι ως πρακτική (δημιουργικότητα) ή ως ένα συνώνυμο της Λογοτεχνίας, αλλά 

ως ένα επιστημονικό πεδίο, ως ένα σώμα γνώσης και ένα σύνολο 

εκπαιδευτικών τεχνικών για τη μετάδοση αυτής της γνώσης, 



Μια άλλη άποψη θέλει την τέχνη της Δημιουργικής Γραφής να σχετίζεται όχι 

τόσο με την εκμάθηση του πώς να γράφεις όσο με το γίνεις καλύτερος 

αναγνώστης. Η συγγραφέας Angela Carter, η οποία διδάσκει στο Πανεπιστήμιο 

East Anglia, υποστήριξε πρόσφατα πως το να διαβάζεις ένα βιβλίο είναι σαν να 

το ξαναγράφεις για τον εαυτό σου. Σε ένα μυθιστόρημα που διαβάζεις, φέρνεις 

όλη την προσωπική σου εμπειρία ζωής, όλη την ιστορία σου και το διαβάζεις με 

τον απολύτως δικό σου τρόπο. 

 

 

Ακαδημαϊκό μυθιστόρημα  

 

Το μυθιστόρημα - διδακτορική διατριβή στα πλαίσια του γνωστικού 

αντικειμένου της Δημιουργικής Γραφής συνιστά μια «αλλόκοτη» σύνθεση που 

απαιτεί από τον υποψήφιο διδάκτορα να συνδυάζει δύο διαφορετικές, και 

εξίσου απαιτητικές, πλευρές την ίδια χρονική στιγμή. Την ελεύθερη έμπνευση 

σε συνάφεια με τη δημιουργική έκφραση, την πλευρά δηλαδή της συγγραφής 

του μυθιστορήματος, και τη λογική, συμπερασματική, αναλυτική πλευρά της 

επιστημονικής έρευνας και της συγγραφής της κριτικής ανάλυσης του 

μυθιστορήματος. Ενδεικτικά σε ιστοσελίδες Πανεπιστημίων που διαθέτουν 

προγράμματα Δημιουργικής Γραφής, διαβάζουμε πως τέτοιου τύπου διατριβές 

αποτελούν ισχυρές αποδείξεις του ότι ένας συγγραφέας μπορεί επίσης να 

διδάξει Λογοτεχνία και να έχει πλήρη και ενεργή συμμετοχή στην ακαδημαϊκή 

κοινότητα. Επιπλέον, πολλά Πανεπιστήμια υπόσχονται πως με μία τέτοια 

διατριβή δίνουν σε φιλόδοξους συγγραφείς την ευκαιρία να ολοκληρώσουν το 

πρώτο τους μυθιστόρημα.  

Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του Edinburgh 

(http://www.ed.ac.uk/schools-departments/literatures-languages-

cultures/english-literature/postgraduate/phd/creative-writing), βρίσκουμε 

πληροφορίες για τη δομή ενός μυθιστορήματος διατριβής: «Η διατριβή στη 

Δημιουργική Γραφή περιέχει ένα στιβαρό τμήμα δημιουργικής εργασίας 75.000 

περίπου λέξεων πεζού ή 75 σελίδες ποίησης ή θεατρικό κείμενο που να 



αντιστοιχεί σε παράσταση τριών ωρών και επιπροσθέτως μία αναλυτική 

κριτική ανάλυση περίπου 25.000 λέξεων που να ανακλά στους σκοπούς και στο 

περιεχόμενο της διατριβής. Η αντιστοιχία μεταξύ του δημιουργικού και 

κριτικού μέρους θα πρέπει να είναι περίπου 75% / 25%». Στη δομή αυτή 

συμφωνούν τα περισσότερα Πανεπιστήμια. Στην ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου του Essex 

(http://www.essex.ac.uk/lifts/pg/PhD_creativeWriting.aspx) διαβάζουμε πως η 

σχετική διατριβή προϋποθέτει αυθεντικό δημιουργικό γράψιμο, είτε ποίηση, 

είτε πεζό, θέατρο, σενάριο, ή και άλλο είδος, όπως ψυχογράφημα, και πως 

μπορεί να έχει οποιοδήποτε σχήμα, αλλά συνήθως περιέχει έναν συνδυασμό 

του δημιουργικού μέρους με μία κριτική εργασία. Το περιεχόμενο της κριτικής 

εργασίας μπορεί να ποικίλει, αλλά τυπικά πρέπει να αναδεικνύει τη συνάφεια 

της αυθεντικότητα και της καλλιτεχνικής ταυτότητας του έργου. Μπορεί να 

περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν το είδος, το ιδιαίτερο ύφος και το 

θεωρητικό υπόβαθρο του έργου, την έρευνα και τη διαδικασία της συγγραφής 

του, τη ανάπτυξή του και την αναψηλάφησή του. Μία μικρή διαφοροποίηση 

βρίσκουμε μόνο στον αριθμό των λέξεων. Για παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο 

του Leicester ζητούν 15.000 με 20.000 λέξεις για το μέρος της κριτικής 

ανάλυσης. Στο Πανεπιστήμιο του Huston διευκρινίζουν πως πρόκειται για μία 

εργασία που εκτείνεται από 95 έως 550 σελίδες με μέσο όρο τις 165 σελίδες. 

Στο Πανεπιστήμιο του Lancaster επισημαίνουν πως πρόκειται για ένα 

αυθεντικό, καλλιτεχνικό έργο που να διακρίνεται για τη συνοχή του και να είναι 

εκδόσιμο.  

Γιατί γράφεις; Πώς γράφεις; Πρόκειται για δύο σύντομες και ουσιαστικές 

ερωτήσεις με την απαίτηση εκτενών απαντήσεων, που θα πρέπει να δοθούν 

από τον υποψήφιο διδάκτορα, από τον οποίο απαιτείται να γίνει ο κριτικός του 

εαυτού του είτε κατά τη διάρκεια της συγγραφής του πρωτότυπου έργου του 

είτε μετά το τέλος της. Θα πρέπει να γίνει κάποιος άλλος και να αναλύσει τον 

εαυτό του ως συγγραφέα. 

Οι διαφορές ή ομοιότητες μεταξύ ενός μυθιστορήματος και ενός 

μυθιστορήματος – διατριβής, ενός συγγραφέα και ενός συγγραφέα – 



υποψήφιου διδάκτορα, εντοπίζονται και συνοψίζονται σε οκτώ σημεία, στο 

συλλογικό τόμο Creative Writing Studies - Practice, Research and Pedagogy από 

τον Nigel Krauth (2007:13-15): 

1. Το ακαδημαϊκό μυθιστόρημα γράφεται πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια 

μιας κριτικής ανάλυσης. Παρ’ όλα αυτά, η έρευνα η οποία απαιτείται για τη 

συγγραφή ενός μυθιστορήματος μπορεί να παραλληλιστεί με αυτήν την κριτική 

ανάλυση. Παραδείγματος χάρη, η επισταμένη, ευρεία έρευνα ιστορικού, 

κοινωνικού ή άλλου υλικού και η μεθοδική ανάγνωση συναφών υφών είναι 

γνωρίσματα και των δύο  ειδών μυθιστορημάτων. Η συγγραφή ενός 

μυθιστορήματος εμπεριέχει πάντα την έρευνα. 

2. Το ακαδημαϊκό μυθιστόρημα δεν γράφεται αποκλειστικά για 

εμπορικούς, πολιτιστικούς, λογοτεχνικούς, προσωπικούς, πολιτικούς, 

επαγγελματικούς ή κοινωνικούς λόγους. Έχει επιπλέον έναν εκπαιδευτικό 

σκοπό, ο οποίος, για την ακρίβεια, είναι η έρευνα νέας γνώσης. Παρ’ όλα αυτά, 

τα μυθιστορήματα είναι πάντα διερευνητικά, πάντα εκπαιδευτικά τόσο για το 

συγγραφέα τους όσο και για τον αναγνώστη τους. Τελικά, η συγγραφή ενός 

μυθιστορήματος είναι πάντα μια είσοδος σε νέες περιοχές αντίληψης και 

γνώσης. 

3. Το ακαδημαϊκό μυθιστόρημα έχει τη δυνατότητα να είναι περισσότερο 

πειραματικό. Παρ’ όλα αυτά, ο πειραματισμός στη Λογοτεχνία, ως μία μορφή 

ανυπακοής, συντελείται για λόγους συναφείς με την επαναστατικότητα, όπως 

θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα η πνευματική, κοινωνική, ψηφιακή 

επανάσταση ή η συγγενής ρήξη με την παράδοση. Η παραγωγή ενός 

δημοφιλούς, νέου και επαναστατικού μυθιστορήματος θα πρέπει όμως να 

υπερκεράσει το γεγονός ότι τα Πανεπιστήμια στον 21ο  αιώνα έχουν γίνει 

επικίνδυνα συντηρητικά. 

4. Για το ακαδημαϊκό μυθιστόρημα το κυρίαρχο ερώτημα δεν εστιάζεται 

στο πόσο εκδόσιμο είναι, αλλά στο πόσο εξεταστέο είναι. Παρ’ όλα αυτά 

οποιοδήποτε μυθιστόρημα αποστέλλεται σε εκδότες, εξετάζεται από 

επιμελητές και αναγνώστες, των οποίων τα κριτήρια είναι συνήθως αυστηρά. 



Μόνο μία προσωπική έκδοση θα απέφευγε την όποια εξέταση από ειδικούς, 

μέχρι βεβαίως να βρεθεί στα χέρια των κριτικών και των αναγνωστών. 

5. Παρόλο που το ακαδημαϊκή μυθιστόρημα απαιτείται να έχει την 

ποιότητα του δημοσιεύσιμου κειμένου, γράφεται αρχικά για ένα πολύ μικρό 

αναγνωστικό κοινό, για τον επόπτη καθηγητή και τα μέλη της τριμελούς 

συμβουλευτικής επιτροπής, για την επιτροπή ελέγχου της προόδου της 

διατριβής και για την επιτροπή της τελικής εξέτασης - υποστήριξης. Αν βεβαίως 

οι εκδότες και το αναγνωστικό κοινό, γενικά και ειδικά, ήταν προβλέψιμοι, τότε 

θα υπήρχε ένα πλήθος επιτυχημένων συγγραφέων. Τελικά το να ευχαριστήσει 

κανείς τους ακαδημαϊκούς εξεταστές ίσως δεν είναι δυσκολότερο από το να 

ευχαριστήσει τον κόσμο. 

6. Για τον ακαδημαϊκό συγγραφέα υπάρχει πάντα ένας προσωπικός 

επιμελητής δίπλα του που εξετάζει το έργο του, ο επόπτης καθηγητής. Αυτό 

μπορεί να είναι ταυτόχρονα χρήσιμο και τρομακτικό. Ο επόπτης – επιμελητής 

θα πρέπει να έχει διπλή ιδιότητα. Θα πρέπει να είναι μέντορας, 

εκπροσωπώντας το δημιουργικό συμφέρον του συγγραφέα και διοικητικός 

διαχειριστής, εκπροσωπώντας το συμφέρον του Πανεπιστημίου. Αυτό θα 

μπορούσε να προσομοιαστεί με την περίπτωση του συγγραφέα στον οποίο 

αναθέτει συγγραφή κάποιος εκδότης. 

7. Ο επόπτης ως επιμελητής του ακαδημαϊκού μυθιστορήματος δεν 

στοχεύει στην εμπορική επιτυχία του ή στην αποδοχή του από την κριτική, 

αλλά έχει υπόψη του ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό, αυτό της τριμελούς 

επιτροπής, του οποίου τις προσδοκίες συνήθως γνωρίζει καλά. Υπό αυτή την 

έννοια ο επόπτης στοχεύει περισσότερο στη λογοτεχνικότητα του έργου και 

στην πολιτιστική του πλευρά. Με αυτόν τον τρόπο τα σοβαρά λογοτεχνικά 

έργα μπορούν να βρούνε νέα στέγη στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά το ερώτημα 

είναι αν αυτό το γεγονός μπορεί να τα βοηθήσει στην έκδοσή τους. 

8. Οι προθεσμίες και οι πιέσεις που επιβάλλονται στο ακαδημαϊκό 

μυθιστόρημα είναι εμφατικές. Η πίεση στον υποψήφιο διδάκτορα συγγραφέα 

μπορεί να τον οδηγήσει ψυχικά ή σωματικά συχνά στην κατάρρευση, κάτι όμως 

που επίσης θα μπορούσε να συμβεί σε κάθε συγγραφέα. 



Η δόκτωρ Inez Baranay, μία υψηλής εκτίμησης Αυστραλιανή συγγραφέας, η 

οποία έγραψε  το έβδομο μυθιστόρημά της Neem Dreams ως διατριβή, λέει: 

«Ένα μυθιστόρημα που θέλει να γραφτεί, θα αποδεχτεί κάθε μέσο για να το 

κάνει. Είχα την ευκαιρία να εφαρμόσω μόνο τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις στο 

γράψιμό μου, ενώ κατόρθωνα να γράφω δημιουργικά και ανεξάρτητα» 

(Creative Writing Studies - Practice, Research and Pedagogy 2007:17). Η Baranay 

δηλώνει πως εντέλει με αυτόν τον τρόπο έγραψε το πιο περίπλοκο, δύσκολο και 

φιλόδοξο μυθιστόρημα που θα μπορούσε να γράψει ποτέ, γνωρίζοντας πως η 

ίδια διαδικασία, για άπειρους συγγραφείς θα εμπεριείχε πιθανόν μιαν 

ανεπίγνωστη τύχη πραγματικής καλλιτεχνικής ελευθερίας. Η διαδικασία της 

διατριβής, συμπληρώνει, γεμίζει το μυθιστόρημα με «πρέπει» ενώ ένας 

«πραγματικός» συγγραφέας δεν ρωτά ποτέ για το τι πρέπει να κάνει. 

Τελικά ένα ακαδημαϊκό μυθιστόρημα συνιστά μία εργασία παράτολμη, 

επαναστατική και πειστική γιατί δεν επιλαμβάνεται μόνο του περιεχομένου του 

μυθιστορήματος, αλλά επιπλέον απολαμβάνει την ελευθερία της δημιουργίας, 

κατ’ εξαίρεση, στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Τα προγράμματα Δημιουργικής 

Γραφής των Η.Π.Α., όπως διαπιστώνει η Stephanie Vanderslice, η οποία 

διδάσκει Δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο του Central Arkansas, είναι 

περισσότερο ένα λεπτό πέπλο προστασίας σύγχρονων συγγραφέων. Είναι 

συναρπαστικό το ότι ο συγγραφέας πρέπει να νιώσει ελεύθερος να 

παρατηρήσει, να περιγράψει, να σχολιάσει, να κριτικάρει και να κατασκευάσει 

νέες δομές (Creative Writing Studies - Practice, Research and Pedagogy 2007:69). 

Ο Nigel Krauth σημειώνει πως οι συγγραφείς, όπως οποιοσδήποτε άλλος 

καλλιτέχνης, είναι σημαντικοί για τον πολιτισμό ακριβώς γιατί, και μόνον αν, 

δεν υπακούουν σε κανόνες, δεν είναι προβλέψιμοι και δεν περιορίζονται. Και 

αναρωτιέται αν αυτό τελικά μπορεί να το χειριστεί η ακαδημαϊκή κοινότητα, αν 

μπορεί δηλαδή να πάρει το ρίσκο, και σε πιο βαθμό, του ανεξέλεγκτου 

συγγραφέα, αφού δεν υπάρχει καμία χρησιμότητα για τον ανθρώπινο 

πολιτισμό στον περιορισμένο συγγραφέα. 

 

 



Η πρακτική, η δομή και η κριτική ανάλυση σε διατριβές – 

μυθιστορήματα 

 

Το μυθιστόρημα της Fadia Faqir, Ιορδανής – Βρετανίδας συγγραφέως,  The Yarn 

Spinner, 1990, είναι η πρώτη διατριβή μυθιστόρημα στο Πανεπιστήμιο East 

Anglia. Στο πρώτο μέρος της, βρίσκουμε το ίδιο το μυθιστόρημα, το οποίο με 

μία φεμινιστική ματιά εξετάζει την ανατολική κουλτούρα. Το υλικό της 

μουσουλμανικής και χριστιανικής θεολογίας χρησιμοποιείται στη δημιουργία 

μιας φανταστικής γυναίκας, η οποία χρειάζεται να γίνει αποδεκτή και να πάρει 

τη θέση της στην κοινωνία. Το μυθιστόρημα εγείρει ερωτήματα για την 

εκμετάλλευση των μουσουλμάνων γυναικών, για τον αγώνα ύπαρξής τους σε 

μία ανδροκρατούμενη κοινωνία. Στο δεύτερο μέρος, στην κριτική ανάλυση, η 

Fadia Faqir εξετάζει το φόντο, τη δημιουργική διαδικασία και την εξέλιξη του 

μυθιστορήματος της. Σ’ αυτό βρίσκουμε την έρευνα, τις ιδέες και τις σκέψεις 

της σχετικά με την κριτική και τις τρέχουσες απόψεις της Λογοτεχνίας και τη 

δική της προσπάθεια να ανακαλύψει το τι είδους βιβλίο μπορεί να γράψει 

καλύτερα. Στο Writer’s diary της Virginia Woolf, βρήκε ένα χρήσιμο βοηθό στο 

ζήτημα της αγωνίας και του πόνου, του να είναι κανείς συγγραφέας. Επίσης, 

κατά τη συγγραφή, βρήκε έξοχο το Μεταμοντερνισμό, ο οποίος κατά την 

άποψή της, της προσέφερε την ευκαιρία να «παίξει» με την παρωδία, το 

pastiche, τη φαντασία, τον υπαινιγμό. Στις τελευταίες σελίδες της διατριβής 

βρίσκουμε ένα συγγραφικό ημερολόγιο, το οποίο κρατούσε η συγγραφέας – 

υποψήφια διδάκτορας, παράλληλα με τη συγγραφή. 

Η Susanne Cleminshaw, αμερικανίδα συγγραφέας γεννημένη στη Βρετανία, 

στη διατριβή της  The Great Ideas, a Novel and a Critical Commentary, 1998, την 

οποία εκπόνησε επίσης στο Πανεπιστήμιο East Anglia, λέει πως ξεκίνησε 

πειραματιζόμενη με τη μη γραμμική αφήγηση, επηρεασμένη από τα βιβλία 

Αόρατες Πόλεις και Ο κύριος Παλομάρ του Italo Calvino. Το μυθιστόρημα, το 

οποίο αναφέρεται σε ένα δεκατριάχρονο κορίτσι που ζει στη σκιά της νεκρής 

αδελφής του, η οποία πέθανε κάτω από περίεργες συνθήκες, είναι ταυτόχρονα 

μια ιστορία μυστηρίου, ένας οδηγός για το πώς γράφεται ένα βιβλίο, μία 



εγκυκλοπαιδική περιήγηση, ένας οδηγός εθιμοτυπίας και μία ιστορία της 

φιλοσοφίας. Στο κριτικό μέρος της διατριβής περιγράφει και εξηγεί τις 

σύνθετες προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά την εξέλιξη της συγγραφής ενός 

μη γραμμικού μυθιστορήματος, δραπετεύοντας από χρονικές και αιτιώδεις 

απαιτήσεις της παραδοσιακής συγγραφής δημιουργώντας μία συγχρονική 

δομή. Το μυθιστόρημα βρέθηκε στη μικρή λίστα των βραβείων Whitebread 

Awards (πρώην Kosta Book Awards). 

Η ποιήτρια Nessa O’Mahony από το Δουβλίνο, διαθέτει master στη 

Δημιουργική Γραφή στο Πανεπιστήμιο East Anglia και ολοκλήρωσε τη διατριβή 

της στο Πανεπιστήμιο του Wales, Bangor στη Βρετανία. Η διαπίστωσή της κατά 

τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής της ήταν πως θα έπρεπε να σκεφτεί 

πάνω στο γράψιμό της με έναν περισσότερο θεωρητικό τρόπο. Στο άρθρο της 

The PhD in Creative and Critical Writing: A Case Study στο συλλογικό τόμο 

Creative Writing Studies - Practice, Research and Pedagogy (2007:36), μεταξύ 

άλλων σημειώνει πως την εποχή της διερεύνησης που έκανε για τα  

προγράμματα διατριβών είχε βρει πως τέτοια προσφέρονταν από 20 

Πανεπιστήμια στη Βρετανία. Ως ποιήτρια αποφάσισε να γράψει ένα εκτενές 

ποίημα – αφήγημα. Για το σκοπό αυτό μελέτησε έναν μεγάλο αριθμό ανάλογων 

έμμετρων μυθιστορημάτων, ιστορικών και σύγχρονων, παράλληλα με την 

Ιρλανδική ιστορία αφού είχε επιλέξει ένα θέμα που απαιτούσε αντίστοιχες 

ιστορικές αναφορές και ειδικότερα την εμπειρία της Ιρλανδικής μετανάστευσης 

του 19ου αιώνα. Η περίοδος της έρευνας και της προετοιμασίας της συγγραφής 

επιχειρούσε να απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το ύφος του κειμένου, αν 

ήταν μοντέρνο – σύγχρονο ή ιστορικό κ.ά. Η κριτική ανάλυση του έργου της θα 

έπρεπε να είναι περίπου 20.000 λέξεις. Η ίδια πιστεύει πως κάθε συγγραφέας 

αναλαμβάνοντας μία διατριβή, πρέπει να υιοθετήσει την προσέγγιση εκείνη 

που ταιριάζει περισσότερο με το συγγραφικό του χαρακτήρα. Η μοναδικότητα 

της ποιότητας μίας τέτοιας διατριβής έγκειται στο ότι δίνουν στους 

συγγραφείς την ευκαιρία να γράψουν και να ανακαλύψουν τρόπους  

αποσαφήνισης της διαδικασίας γραφής, όχι μόνον της δικής τους αλλά και των 

έργων άλλων συγγραφέων. 



Ο καθηγητής Δημιουργικής Γραφής Martin Goodman, στη διατριβή του 

Ectopia: The Family Bible and the play of history in Dystopian Fiction, την οποία 

εκπόνησε στο Πανεπιστήμιο του Lancaster, συνέγραψε ένα μυθιστόρημα 

επιστημονικής φαντασίας και την κριτική ανάλυσή του, επίσης. Ο ίδιος κάνει 

αναφορά σε αντίστοιχα μυθιστορήματα που περιελάμβανε η έρευνά του, όπως 

τα Brave New World του Aldous Huxley, 1984 του George Orwell, Clockwork 

Orange του Anthony Burgess και The Handmaid’s Tale της Margaret Atwood. 

Στο μυθιστόρημά του αναφέρεται σε μία μελλοντική, φαντασική δυστοπία, μία 

πρόβλεψη για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η σύγχρονη κοινωνία με έναν 

εφιαλτικό τρόπο, όπου δεν γεννιούνται γυναίκες και το Αγγλικό τοπίο είναι 

ένας τεράστιος σκουπιδοτενεκές. Η έρευνα που προηγήθηκε του 

μυθιστορήματος αφορούσε πέρα από τα παρόμοια μυθιστορήματα, τα 

κοινωνικά δεδομένα και τις δομές της σύγχρονης κοινωνίας, το ύφος και τη 

γλώσσα που θα μπορούσε ή θα έπρεπε να έχει ένα τέτοιο μυθιστόρημα, το 

οποίο αναφέρεται στο μέλλον. Η κριτική ανάλυση της διατριβής, περίπου 

20.000 λέξεις, αφορά την ανάλυση της διαδικασίας συγγραφής του 

μυθιστορήματός του και όπως εξομολογείται ο ίδιος, αυτό το κομμάτι της 

διατριβής του θα μπορούσε να το κάνει καλύτερα η λογοτεχνική κριτική. 

 

 

Η πρώτη διατριβή μυθιστόρημα στην Ελλάδα  

 

Το πρώτο μυθιστόρημα – διατριβή ή η πρώτη διατριβή που ανατίθεται στην 

Ελλάδα και ουσιαστικά παρακολουθεί, καταγράφει και σχολιάζει τη συγγραφή 

ενός μυθιστορήματος συνιστά για τον υποψήφιο, πέρα από κάθε άλλους είδους 

πρόκληση, ιδιαίτερη τιμή. Έχοντας ήδη εκδώσει τέσσερις ποιητικές συλλογές 

και ένα μυθιστόρημα, το οποίο μάλιστα διακρίθηκε με το αντίστοιχο βραβείο 

του περιοδικού «Διαβάζω» το 2008, παρακολούθησα τα μαθήματα του πρώτου 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Δημιουργικής Γραφής στην Ελλάδα 

από το 2009 ως το 2011. Η συγκεκριμένη διαδικασία, πέρα από την ενίσχυση 

της θεωρητικής μου κατάρτισης, με βοήθησε να εξελιχθώ και να ωριμάσω 



συγγραφικά. Το επόμενο βήμα, δηλαδή η εκπόνηση μίας διδακτορικής 

διατριβής στα πλαίσια της Δημιουργικής Γραφής έρχεται να ολοκληρώσει έναν 

μοναδικό κύκλο σπουδών, αφού στο μεταξύ διδάσκω πλέον ο ίδιος 

Δημιουργική Γραφή σε ομάδες εκπαιδευτικών, σε τάξεις μαθητών σχολικής 

ηλικίας και ατομικά σε ενήλικες.  

Σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού ανάλογα εγχειρήματα έχουν 

αποδώσει ώριμους καρπούς, αλλά η πρωτιά αυτή στην ελληνική 

πραγματικότητα μας προβλημάτισε πολύ, ιδιαίτερα γόνιμα ομολογουμένως, 

μαζί με τον επόπτη καθηγητή μου. Ένα μυθιστόρημα με ακαδημαϊκή 

επικύρωση; Η συγγραφή σε συμπόρευση με την κριτική της και το θεωρητικό 

της υπόβαθρο; Σε κάθε περίπτωση μία πρόκληση σύμπλευσης του δημιουργού 

που συγγράφει και που θα μπορούσε να πει ανά πάσα στιγμή «Αρκετά! Αυτό 

είναι το βιβλίο μου! Δεν θέλω να τ’ αλλάξω!» και του υποψήφιου διδάκτορα 

που οφείλει να είναι ο θεωρητικός του λογοτεχνικού πονήματός του. Ο 

συγγραφέας – υποψήφιος διδάκτορας θα πρέπει να διερευνήσει τις 

δυνατότητες της τεχνικής του, να πειραματιστεί με τους τρόπους έκφρασής 

του, να εξετάσει το λογοτεχνικό κείμενο που συγγράφει υπό το πρίσμα της 

ιστορίας της Λογοτεχνίας ή της Αφηγηματολογίας, πάντοτε με την εποπτεία 

ενός απαιτητικού αναγνώστη – καθηγητή. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη του τις 

προτροπές και τις παρατηρήσεις του, θα πρέπει να εξετάζει, να περιγράφει και 

να αναλύει ό,τι αφορά τη συγγραφική διαδικασία, να κρατά ερμηνευτικές – 

θεωρητικές σημειώσεις του παραγόμενου έργου. Ζητήματα τα οποία θα πρέπει 

να τον απασχολήσουν είναι η σχέση της μυθοπλασίας με την πραγματικότητα 

καθώς και η σχέση του συγγραφέα με το λογοτεχνικό του κείμενο, ένα από τα 

πιο ενδιαφέροντα θέματα της λογοτεχνικής θεωρίας. Το θέμα αυτό συνδέεται 

με την αναζήτηση του «νοήματος», της σημασίας ενός έργου, και τον ρόλο του 

συγγραφέα. Μία δοκιμασία εξαιρετικού ενδιαφέροντος που ευελπιστώ να 

οδηγήσει σε ανεξερεύνητους τόπους την έμπνευσή μου και το παραγόμενο έργο 

στην καλύτερη δυνατή έκβασή του. 
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