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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 

Στην εισήγησή μας παρουσιάζονται κριτικά, αναλύονται και αξιολογούνται  

οι απόψεις  καθώς και ορισμένες από τις τεχνικές που προτείνει ο Brian Kiteley,  

διακεκριμένος συγγραφέας και διευθυντής του Προγράμματος Δημιουργικής 

Γραφής του Πανεπιστημίου του Denver, για την  εξάσκηση, εκλέπτυνση και 

βελτίωση της συγγραφικής τέχνης και την απελευθέρωση της μυθοπλαστικής 

φαντασίας. Με πολλές και ποικίλες αναφορές σε τεχνάσματα, τρόπους και 

σχήματα της λογοτεχνίας, ο Kiteley  παρουσιάζει στο έργο του με τίτλο The 3 A.M. 

Epiphany: Uncommon writing exercises that transform your fiction (2005) διακόσιες  

πρωτότυπες, ίσως και ανορθόδοξες, τεχνικές δημιουργικής γραφής. Το εγχείρημά 

του παρουσιάζει μεγάλο θεωρητικό ενδιαφέρον καθώς μας δίνει την ευκαιρία να 

επανεξετάσουμε θεμελιώδεις έννοιες που παραδοσιακά συνδέονται με την τέχνη 

της μυθοπλασίας, όπως η έμπνευση του καλλιτέχνη, το παιχνίδι ως καταστατικό 

στοιχείο της λογοτεχνικής γραφής, η καλλιτεχνική  φαντασία και τέλος, η ίδια η 
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γραφή ως παλινδρόμηση ανάμεσα στην επινόηση και τη σύμβαση. Πως μπορεί 

τελικά ο συγγραφέας  να συνδυάσει  μορφολογική αρτιότητα και ευφάνταστη 

γραφή, στοιχεία  ικανά να διασφαλίσουν την πολυπόθητη απόλαυση  του 

κειμένου; 

 

Η έμπνευση αποτελούσε ανέκαθεν για τον καλλιτέχνη την κινητήρια 

δύναμη της δημιουργικής του δραστηριότητας.  Είναι μία έννοια ποθητή, αλλά 

ταυτόχρονα ανερμήνευτη, απρόσιτη και μυστηριώδης. Συνήθως θεωρείται 

θεμελιακή προϋπόθεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, ταυτόσημη του ταλέντου 

και του δημιουργικού οίστρου του καλλιτέχνη. Η άποψη ότι ο καλλιτέχνης 

κυριεύεται από την έμπνευση,  ενώ το χέρι του αποτελεί το μέσον κάποιας 

ανώτερης δύναμης απαντάται, όπως είναι γνωστό, στο έργο του Πλάτωνα. 

Στο νεανικό πλατωνικό διάλογο Ίων, με κεντρικό θέμα τη θεόσταλτη 

έμπνευση των ποιητών, ο Σωκράτης  αναγνωρίζει τη δύναμη της έμπνευσης, που 

κατακλύζει τους ποιητές, ως επουράνια σαγήνη. Παρατηρεί ότι  η δημιουργία τους 

έχει κάτι το θείο, το αιθέριο,  το ένθεο και το αλλόφρον (534b) και τους 

παρομοιάζει με τους πιστούς λάτρεις του Βάκχου που κατακυριεύονται από 

άλογες δυνάμεις (534a). «κοῦφον γὰρ χρῆμα ποιητής ἐστιν καὶ πτηνὸν καὶ 

ἱερόν, καὶ οὐ πρότερον οἷός τε ποιεῖν πρὶν ἂν ἔνθεός τε γένηται καὶ ἔκφρων 

καὶ ὁ νοῦς μηκέτι ἐν αὐτῷ ἐνῇ»( Ίων 534b). 

Ο ομώνυμος ήρωας εμφανίζεται ως ένας από τους διασημότερους και 

πλέον επιτυχημένους ραψωδούς της εποχής, με τον οποίο ο Σωκράτης θα 

εμπλακεί σε μια συζήτηση περί ποιήσεως.  Στο πρώτο τμήμα του διαλόγου ο 

Σωκράτης προσφεύγει στην προσφιλή του σύλληψη της τέχνης ως γενικής 

γνώσης με στοιχεία καθολικότητας, προκειμένου να υποστηρίξει ότι η ενασχόληση 

του Ίωνα με τα ομηρικά και μόνο έπη δηλώνει ότι δεν είναι κάτοχος πραγματικής 

τέχνης. Εναλλακτικά αναδύεται τότε η δυνατότητα σύλληψης της ποίησης όχι ως 

τέχνης, αλλά ως θείας επίνευσης που καταλαμβάνει ολόκληρο το φάσμα παρα-

γωγής, διαμεσολάβησης και πρόσληψης του ποιητικού έργου, συμπεριλαμ-

βάνοντας ποιητές, ραψωδούς-ερμηνευτές και ακροατές. Απευθυνόμενος στον 

Ίωνα ο Σωκράτης λέει χαρακτηριστικά τα εξής: «οὐ γὰρ τέχνηι οὐδ᾽ ἐπιστήμηι 
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περὶ Ὁμήρου λέγεις ἃ λέγεις, ἀλλὰ θείαι μοίραι καὶ κατοκωχῆι, ὥσπερ οἱ 

κορυβαντιῶντες ἐκείνου μόνου αἰσθάνονται τοῦ μέλους ὀξέως ὃ ἂν ἦι τοῦ 

θεοῦ ἐξ ὅτου ἂν κατέχωνται, καὶ εἰς ἐκεῖνο τὸ μέλος καὶ σχημάτων καὶ 

ῥημάτων εὐποροῦσι, τῶν δὲ ἄλλων οὐ φροντίζουσιν»(536c). 

 Την περίοδο του Ρομαντισμού παρατηρείται ολική στροφή του ενδιαφέροντος 

στην ιδιοσυγκρασία του καλλιτέχνη. «Το καλλιτέχνημα είναι ουσιαστικά το 

εσωτερικό που γίνεται εξωτερικό, το αποτέλεσμα μιας δημιουργικής διαδικασίας 

την οποία κινεί το αίσθημα, και ενσαρκώνει όσα αντιλαμβάνεται, σκέφτεται και 

αισθάνεται ο ποιητής», σημειώνει ο Μ.Η. Abrams στο γνωστό έργο του Ο 

Καθρέφτης και το Φως( Μ.Η. Abrams 2001:51)  Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται τη 

μεγάλη τομή που επέφεραν στην ποίηση και στην κριτική οι νέες ιδέες και 

αντιλήψεις, που εμφανίστηκαν στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα και 

αποκρυσταλλώθηκαν στο ρομαντικό κίνημα στις αρχές του 19ου αιώνα. Ο τίτλος 

του βιβλίου αναφέρεται στις δύο αντιθετικές μεταφορές που χρησιμοποιήθηκαν 

για να περιγράψουν την τέχνη και τον καλλιτεχνικό νου. Η πρώτη σχετίζεται με 

τον Πλάτωνα και χαρακτηρίζει την τέχνη ως κάτοπτρο που αντανακλά τα 

εξωτερικά αντικείμενα. Η δεύτερη είναι νεότερη και παρομοιάζει τον νου του 

καλλιτέχνη με φωτεινή πηγή που συμβάλλει στην αντίληψη της φύσης και του 

κόσμου. Ο καθρέφτης είναι η μίμηση. Το φως είναι η αυτενέργεια και η έκφραση 

του υποκειμένου.  

Ο ρομαντισμός είναι η περίοδος που δίνεται έμφαση στη «φυσική 

ιδιοφυΐα» του καλλιτέχνη και στο καλλιτεχνικό έργο ως προϊόν της 

αναγκαιότητας για έκφραση. Ο καλλιτέχνης επομένως δημιουργεί όχι με σκοπό να 

ευχαριστήσει ή να προσφέρει κάτι διδακτικό και ωφέλιμο στο κοινό, αλλά από 

προσωπική εσωτερική ανάγκη. Δημιουργεί γιατί δεν μπορεί να κάνει άλλιώς, 

καθώς κατακλύζεται από την ακατανίκητη επιθυμία της έκφρασης. Σύμφωνα με 

τον ίδιο συγγραφέα, κατά τη μακρά  περίοδο του Ρομαντισμού, οι θεωρίες της  

αυτοέκφρασης και της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας βρήκαν έδαφος να αγγίξουν μέχρι 

και την υπερβολή. Στον  Ρομαντισμό ο καλλιτέχνης νοείται πλέον ως ο αυτουργός 

του λογοτεχνικού έργου,  ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει  κόσμους με τη 



4 
 

φαντασία του, έχοντας προνομιακή πρόσβαση στον κόσμο του υπεραισθητού( 

Furst  2001). 

Στο πλαίσιο αυτό η έμπνευση θεωρείται άπιαστη και αναζωογονητική 

όπως ο άνεμος. Η επίκληση του ανέμου, ανάλογη προς την κλασική επίκληση της 

Mούσας, αποτελεί κοινό τόπο του αγγλικού Ρομαντισμού-βλ. χαρακτηριστικά το 

ποίημα του Shelley “Ode to the West wind”(Ferber 2001:232). Είναι 

χαρακτηριστική  μάλιστα η   αντίληψη  της ρομαντικής αισθητικής ότι ο άνεμος 

ταυτίζεται  συμβολικά με την  ποιητική έμπνευση, καθώς  ο ποιητής γίνεται μια 

«αιολική άρπα» που δονείται από τις  ζείδωρες πνοές της έμπνευσης και της 

δημιουργικής φαντασίας(Ferber2001:7-9). 

Η έννοια της έμπνευσης ως ξαφνικής και αστραπιαίας  ιδέας είναι στενά 

συνδεδεμένη με τη διαδικασία της δημιουργικότητας. Σε αρκετά βιβλία που 

παρουσιάζουν τεχνικές εξάσκησης της δημιουργικής σκέψης η ίδια η 

δημιουργικότητα παραλληλίζεται με αναμμένη εστία φωτός (Lucas 2003:52), ενώ 

η δημιουργική διαδικασία  περιλαμβάνει τέσσερα χαρακτηριστικά  στάδια: την 

προετοιμασία(preparation),την επώαση(incubation),την έκλαμψη(illumination) 

και την  επαλήθευση(verification).  Η επίμονη μεταφορική  σύνδεση της 

δημιουργικής σκέψης  με το φως θυμίζει τη ρομαντική ιδέα της έμπνευσης που 

καταυγάζει το νου του  καλλιτέχνη με τη φωταψία της.   

Την έμπνευση επικαλείται και ο  Brian Kiteley  στο προαναφερθέν βιβλίο του με 

τον ευρηματικό τίτλο The 3 a.m. Epiphany. Uncommon writing exercises that 

transform   your   fiction. (2005)1. O τίτλος του βιβλίου συνομιλεί με την ιδέα της 

έμπνευσης ως διαδικασίας ψυχολογικής και  διανοητικής, η οποία καταλαμβάνει 

ξαφνικά τον καλλιτέχνη με τη δύναμη μιας ριπής του αέρα ή  μιας  αστραπής.  Το 

ταλέντο γεννά την έμπνευση, αλλά την έμπνευση διευθύνει η δεξιότητα, 

υποστηρίζει ο συγγραφέας του βιβλίου. Οι ασκήσεις που προτείνει ο συγγραφέας 

                                                           
1 Ο Brian Kiteley είναι συγγραφέας των μυθιστορημάτωνStill Life with Incects και  I know Many 

Songs, But I Cannot Sing, ενώ το  τελευταίο του μυθιστόρημα  The River Gods(2009)  αναφέρεται 

στην ιστορία της γενέτειράς του, της πόλης Northampton στη Μασαχουσέτη. Βλ. και το Website 

του συγγραφέα: http://www.du.edu/~bkiteley/.   
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είναι αρκετά απαιτητικές. Δεν απευθύνονται τόσο σε αρχάριους και άπειρους 

επίδοξους συγγραφείς, όσο σε συγγραφείς με σχετική εμπειρία, οι οποίοι 

ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την τεχνική τους. Ο Kiteley συνιστά σε όλες σχεδόν 

τις ασκήσεις τη συγγραφή σύντομων και συμπυκνωμένων κειμένων έκτασης 200 

έως 1000 λέξεων, ενώ θεωρεί ότι η εφαρμογή του προγράμματός του θα πρέπει να 

διαρκεί  μία εβδομάδα έως δέκα ημέρες με καθημερινή εξάσκηση αλλά και εστίαση 

κάθε φορά  σε συγκεκριμένες πλευρές της αφηγηματικής τέχνης.2 Το πρόγραμμά 

του αρθρώνεται σε  ενότητες με  ασκήσεις που  αναφέρονται σε βασικά δομικά 

χαρακτηριστικά, τρόπους  και τεχνικές της αφηγηματικής τέχνης, όπως είναι η 

οπτική γωνία, οι χαρακτήρες, η περιγραφή, η εικονοποιία, η παρουσίαση 

διαλόγων, ο ελεύθερος πλάγιος λόγος, ο εσωτερικός μονόλογος, ο εγκιβωτισμός, 

κ.ά. Πολλές από τις ασκήσεις του βιβλίου παρουσιάζουν λεκτικά παιχνίδια και 

πειραματισμούς στο πρότυπο της  λογοτενικής ομάδας ou.li.po  και των Ασκήσεων 

΄Υφους του Raymond Queneau. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ασκήσεις που 

προτείνουν τη συγγραφή μικρών ιστοριών- και όχι ποιημάτων-  με 32  σύντομες  

ισομετρικές προτάσεις πάνω στο περίτεχνο μορφικό πρότυπο του pantoum (στο 

οποίο,θυμίζουμε, ο δεύτερος και ο τέταρτος στίχος της κάθε στροφής γίνονται  ο 

πρώτος και ο τρίτος της επόμενης κ.ο.κ.)  ή της villanelle(ποίημα 19 στίχων 

αποτελούμενο από 5 τρίστιχες στροφές και μία τετράστιχη στο τέλος.Ο  πρώτος  

και ο τρίτος στίχος της πρώτης στροφής εναλλάσσονται ως οι τελευταίοι στίχοι 

των επόμενων τεσσάρων στροφών και επανεμφανίζονται ως  ακροτελεύτιοι  

στίχοι του ποιήματος). Γίνεται αντιληπτή εν προκειμένω η πολυπλοκότητα και η 

δυσκολία μιας τέτοιας άσκησης δημιουργικής γραφής αλλά και ο παιγνιώδης της 

χαρακτήρας. 

 Με πολλές και ποικίλες αναφορές σε τεχνάσματα, τρόπους και σχήματα 

της λογοτεχνίας, ο Kiteley  παρουσιάζει διακόσιες  πρωτότυπες, ίσως και 

ανορθόδοξες, τεχνικές δημιουργικής γραφής. Το εγχείρημά του παρουσιάζει 

μεγάλο θεωρητικό ενδιαφέρον καθώς μας δίνει την ευκαιρία να επανεξετάσουμε 

θεμελιώδεις έννοιες που παραδοσιακά συνδέονται με την τέχνη της μυθοπλασίας, 
                                                           
2  Βλ. και τη συνέντευξη του συγγραφέα στη Sarah Saterstrom, διαθέσιμη στο: 

http://www.tarpaulinsky.com/Fall06/Kiteley-interview.html (ανακτήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 

2013). 
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όπως η έμπνευση του καλλιτέχνη, το παιχνίδι ως καταστατικό στοιχείο της 

λογοτεχνικής γραφής και τέλος ,  η ίδια η γραφή ως παλινδρόμηση ανάμεσα στην 

επινόηση και τη σύμβαση. Πως μπορεί τελικά ο συγγραφέας  να συνδυάσει   

μορφολογική αρτιότητα και ευφάνταστη γραφή, στοιχεία  ικανά να διασφαλίσουν 

την πολυπόθητη απόλαυση  του κειμένου; Οι μεγάλοι συγγραφείς δίνουν υψηλά 

και ανυπέρβλητα παραδείγματα γνήσιας συγγραφικής τέχνης. αφηγηματικής 

τέχνης.  Σε κάθε περίπτωση ο συγγραφέας συνιστά λεκτική φειδώ, νοηματική 

συμπύκνωση, επιμονή στο ουσιώδες. Ο τεχνίτης του λόγου οφείλει να αποφεύγει 

τη ρητορική της υπερβολής  και τη λεκτική  συσσώρευση.  

Στη συνέχεια θα περιοριστούμε στην ενδεικτική παρουσίαση ορισμένων μόνο από 

τις πολυάριθμες ασκήσεις του βιβλίου.   

Δημιουργία εικόνων που προκαλούν ισχυρές αισθητηριακές εντυπώσεις  

Η άσκηση βασίζεται στην ιδέα της συγγραφής ενός σύντομου περιγραφικού 

κειμένου  στο οποίο συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις: όραση, ακοή, όσφρηση, γεύση 

και αφή. Οι αισθήσεις μπορούν και να συγχέονται με τρόπο ευφάνταστο 

δημιουργώντας έτσι   το φαινόμενο της συναισθησίας. Ο συγγραφέας συστήνει 

την εξάσκηση στη δημιουργία περιγραφών οι οποίες είτε επιχειρούν να 

αναπαραστήσουν και την παραμικρή λεπτομέρεια είτε να αναδημιουργήσουν τη 

συνολική  ατμόσφαιρα του χώρου μέσω αναφορών  στο ρόλο των αισθητηριακών 

εντυπώσεων. Για να φωτίσουμε καλύτερα αυτήν την άσκηση, ας 

χρησιμοποιήσουμε εδώ το αριστοτεχνικό παράδειγμα της Μέλπως Αξιώτη , η 

οποία, στο παρακάτω παράθεμα, επιστρατεύει όλες τις αισθήσεις για να 

αποδώσει μέσα από χυμώδεις  γλωσσικές  εικόνες  τη νοσταλγική  ανάμνηση της 

πατρίδας. 

«Τάχατες με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να θυμάται την πατρίδα του; Με τον 

ασβέστη, τη μυρωδιά του καντηλιού στις εκκλησίες τ’ απόγευμα, τον κατηφέ, 

όπως τα λένε εκείνα τα κόκκινα λουλουδάκια σα βελούδο, και με τη φτώχεια» 

(Αξιώτη 20025:226  ).   
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Σύζευξη ετερόκλητων εικόνων 

Πρόκειται για μια τεχνική, στην οποία χρησιμοποιούνται δύο ετερόκλητες  

εικόνες, οι οποίες έχουν νοηματική «απόσταση» μεταξύ τους. Όταν η σημασία της 

μιας βρίσκεται αρκετά μακριά από τη σημασία της άλλης, τότε η φαντασία θα 

μπορέσει να μπει σε κίνηση, να κατασκευάσει ένα φανταστικό σύνολο στο οποίο 

τα δύο ξένα στοιχεία θα μπορέσουν να συμβιώσουν. Οι δυο εικόνες μπορούν να 

δημιουργήσουν πολλά σχήματα φανταστικών καταστάσεων.  Ο συγγραφέας 

προτείνει τη χρησιμοποίηση εικόνων που αναφέρονται σε  φωτογραφίες , πίνακες 

ζωγραφικής, γλυπτά, κ.ά. Η συγκεκριμένη άσκηση ασφαλώς και δεν είναι 

πρωτότυπη, καθώς βασίζεται στη μακραίωνη και ιδιαίτερα γόνιμη λογοτεχνικά 

παράδοση της «έκφρασης» και στο ορατιανό δόγμα «ut pictura poesis». Ο Kiteley 

συνιστά τη συνδυαστική αξιοποίηση ετερόκλητων και πολύ ανόμοιων μεταξύ τους 

εικόνων: για παράδειγμα, μία φωτογραφία-αυτοπροσωπογραφία της Cindy 

Sherman με μία αυτοπροσωπογραφία του  Rembrandt  ή του Van Gogh. Το 

αποτέλεσμα θα είναι παράδοξο και εκκεντρικό και μας θυμιζει ένα παιγνιώδες 

ερώτημα που οδηγεί με τη σειρά του σε άλλη άσκηση: τι θα συνέβαινε αν ένας 

χαρακτήρας του  Raymond Chandler εισέβαλε σε ένα μυθιστόρημα του Henry 

James; 

Αντιθέσεις και σκιοφωτισμοί 

Η καλή λογοτεχνία  συνήθως μας εκπλήσσει με τις απροσδόκητες 

αντιθέσεις της και τις αιφνίδιες ανατροπές της. Ο δεξιοτέχνης συγγραφέας 

γνωρίζει πολύ καλά τη θεμελιώδη σημασία που έχουν οι αντιθέσεις , οι εντάσεις  

και  οι ανατροπές τόσο  για την τέχνη της μυθοπλασίας όσο  και για  την 

απόλαυση της ανάγνωσης. Στην ουσία, πολλές από τις ασκήσεις του βιβλίου 

ενθαρρύνουν τους συγγραφείς να αξιοποιούν στο έπακρο τις αντιθέσεις σε 

επίπεδο λεκτικό, υφολογικό, νοηματικό, συμβολικό,κ.ά.,  ανατρέποντας με αυτόν 

τον τρόπο και διαψεύδοντας τη συμβατική λογική. Άλλωστε εξ ορισμού η 

συγγραφική τέχνη βρίσκεται στον αντίποδα του κοινότοπου.  Πολλές από τις 

ασκήσεις του βιβλίου  ζητούν από το συγγραφικό υποκείμενο να  εξασκηθεί στη 

δημιουργία δυικών  αντιθέσεων(π.χ. αρρενωπότητα/θηλύτητα, καλό/κακό, 
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μίσος/συμπόνια, μαύρο /λευκό, )που χαρίζουν ένταση ,παλμό και συμβολικό 

βάθος   στην αφήγηση.  Η ευρεία χρήση των αντιθέσεων δείχνει ότι η λογοτεχνία , 

όχι μόνο δεν προβάλλει απλές και εύληπτες απόψεις για τη ζωή, αλλά αναγνωρίζει 

την πολυπλοκότητα της εμπειρίας την οποία ο συγγραφέας επιχειρεί να αποδώσει 

μέσω της χρήσης της γλώσσας του. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα λογοτέχνη 

που χρησιμοποιεί συστηματικά  σχήματα όπως αντιθέσεις, οξύμωρα, 

συμπαράταξη ασύμβατων νοηματικά επιθετικών προσδιορισμών,κ.ά., είναι, για να 

έρθουμε και στα καθ’ημάς,  ο Γιάννης Ρίτσος. Η ευρεία χρήση τέτοιων σχημάτων 

στην ποίησή του φανερώνει ίσως τη βαθύτερη επιθυμία του ποιητή  να 

συμφιλιώσει τις αντιφάσεις της εμπειρίας σε μια διαλεκτική 

ενότητα(Τζιόβας,2005:269-270).  

Μία χαρακτηριστική  άσκηση που  επιτρέπει στους εξασκούμενους 

συγγραφείς να εντρυφήσουν στη σημασία των αντιθέσεων είναι αυτή που ο 

Kiteley ονομάζει «Μίσκιν», από τον ομώνυμο ήρωα του Ντοστογιέφσκι στο 

μυθιστόρημα Ο Ηλίθιος. Ο συγγραφέας προτρέπει τους εξασκούμενους 

δημιουργούς να μελετήσουν τον ήρωα και να στοχαστούν πάνω στο πόσο 

δύσκολο είναι να παραστήσεις λογοτεχνικά  έναν «καλό», ίσως και ευήθη για τους 

άλλους, όπως υπονοεί ο τίτλος του μυθιστορήματος, χαρακτήρα. Όμως οι αρετές 

του ήρωα προβάλλονται ανάγλυφα ακριβώς επειδή αντιπαρατίθενται με έναν 

κόσμο άπληστο, παραδομένο στο κυνήγι του χρήματος και της εξουσίας και στο 

συνεχή ανταγωνισμό.  

Πολλές από τις  ασκήσεις του βιβλίου ακολουθούν στην ουσία την τεχνική 

δημιουργικής σκέψης και  γραφής η οποία είναι γνωστή με το ακρωνύμιο 

SCAMPER: Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to another use, Eliminate, 

Reverse, δηλαδή υποκαθιστώ, συνδυάζω, προσαρμόζω, τροποποιώ, αλλάζω τη 

χρήση, εξαλείφω, αντιστρέφω(Best and Thomas 2007, Buzan 2003,  Cornett 1999, 

Furstier 1976) . Οι εξασκούμενοι συγγραφείς καλούνται να τροποποιήσουν, να 

αντιστρέψουν, να υποκαταστήσουν και εν γένει να επέμβουν με ποικίλους 

δημιουργικούς τρόπους σε γνωστές ιστορίες. Οι  εικόνες  που ακολουθούν, 

ευρύτατα διαδεδομένες στο Διαδίκτυο,  μας δείχνουν  με οπτικοποιημένο τρόπο 

την τεχνική SCAMPER. 
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(Εικόνα 1) 

http://3.bp.blogspot.com/-OpcNlm8zHuw/T1cLbOf5xSI/AAAAAAAAB-8/3wYzQ0bY7O8/s1600/Sec+2+-+Idea+Generation+and+Development+000.jpg
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(Εικόνα 2) 
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(Εικόνα 3) 

 

Εσωτερικό με TV 

Η ιδέα συνίσταται στη συγγραφή μιας σύντομης σκηνής «δωματίου». 

Παρακολουθούμε μια συνομιλία ,ενώ η τηλεόραση είναι αναμμένη. Ο στόχος είναι 

η δημιουργία ενός λεκτικού-ηχητικού κολάζ. Θα μπορούσαμε εδώ να 

προσθέσουμε, συμπληρώνοντας τον συγγραφέα, ότι ο μεγαλύτερος και 

ανυπέρβλητος δεξιοτέχνης μιας τέτοιας τεχνικής είναι ο Gustave Flaubert, 

δημιουργός της περίφημης σκηνής της ζωοπανήγυρης στη Madame Bovary, όπου 

το ρομαντικό φλερτ της Έμμας με τον Ροδόλφο μπερδεύεται με τα χυδαία λόγια 

των εμπόρων που διαλαλούν την πραμάτεια τους.  

 

Σχολιάζοντας γενικότερα τις τεχνικές δημιουργικής γραφής, που σε 

τελευταία ανάλυση δεν μπορούν από μόνες τους να εξασφαλίσουν τη συγγραφική 

πρωτοτυπία, υπενθυμίζουμε ότι ο εξασκούμενος συγγραφέας δεν πρέπει ποτέ να 

ξεχνά ότι η λογοτεχνική γραφή δεν είναι απλώς αλυσίδες, αλληλουχίες ή άθροισμα  

γεγονότων ή λέξεων, αλλά ένα σύνθετο, πολυφωνικό πλέγμα σχέσεων που 

διακρίνεται για την οργανική του ενότητα. Η πιστή εφαρμογή των ασκήσεων 
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δημιουργικής γραφής δεν εγγυάται αναγκαστικά το καλό λογοτεχνικό 

αποτέλεσμα, με την έννοια της δημιουργίας  κάτι  πραγματικά καινοτόμου, που να 

έχει τη σφραγίδα της μοναδικότητας και την αίγλη της γνήσιας έμπνευσης. 

Παρ’όλα αυτά, πιστεύουμε ότι τέτοιου είδους ασκήσεις   μπορούν να βοηθήσουν 

τον αναδυόμενο συγγραφέα να ενισχύσει τα δημιουργικά χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του  και να μάθει να αίρει τα εμπόδια που αναστέλλουν την 

εκδίπλωση των δημιουργικών του ικανοτήτων. Τον βοηθούν ακόμη να εξοικειωθεί  

με τα χαρακτηριστικά της λογοτεχνικού  αφηγηματικού λόγου και να εξασκήσει 

επιμέρους δημιουργικές ικανότητες, όπως είναι: η πνευματική ευχέρεια και  

ευλυγισία,  η αναλογική σκέψη, η οπτικοποίηση των ιδεών και ο εσωτερικός 

χειρισμός τους, η ανάλυση, η σύνθεση και η δημιουργική κατεργασία του 

παραγόμενου υλικού. 

Ωστόσο το αποτέλεσμα που κάθε φορά προκύπτει δεν μπορεί παρά να 

είναι θεαματικά διαφορετικό σε επίπεδο αισθητικό, υφολογικό, νοηματικό, κ.ά.  Η 

μοναδικότητα του συγγραφικού υποκειμένου είναι  αυτός ο κρίσιμος  παράγοντας 

που κάνει την πολυπόθητη  διαφορά: διαφορά ως προς τις αρχικές ιδέες, τη 

λανθάνουσα ιδεολογία,  αλλά και ως προς τους  τρόπους γραφής και  

αναπαράστασης των φαντασιακών σχέσεων που αναπτύσσει το γράφον 

υποκείμενο με τον κόσμο. 

Βιβλιογραφία 

Abrams Μ.Η. (2001).  Ο Καθρέφτης και το Φως. Ρομαντική Θεωρία και Κριτική 

Παράδοση,        μετάφραση  Άρης Μπερλής. Αθήνα: Κριτική. 

Αξιώτη Μ. (20025).  Δύσκολες Νύχτες. Αθήνα: Κέδρος. 

Best B. and Thomas W. (2007).The Creative Teaching and Learning Toolkit. New 

York: Continuum. 

Buzan T.(2003). The Mind Map Book: How to Use Radiant Thinking to Maximize  

Your Brain’s Untapped Potential. London: BBC Books. 



13 
 

Cornett C.E. (1999).The Arts as Meaning Makers: Integrating Literature and the Arts 

Throughout the Curriculum. NJ: Merill, an imprint of Prentice Hall. 

Cremin, T. (2009). Teaching English Creatively. London & New York: Routledge. 

Ferber M.(2001).  A Dictionary of Literary Symbols.Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Furstier M.(1976).Pratique de la Créativité.Connaissance du Problème.Paris: ESF.  

  Furst L. (2001). Η προοπτική του Ρομαντισμού.Μια συγκριτική μελέτη των 

ρομαντικών κινημάτων στην Αγγλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, μετάφραση 

Κλειώ Σύρμα.  Αθήνα:  Ψυχογιός.  

Hirschi H.L. (2005). Creative Writing. The Easy Way. New York: Barron's 

Educational Series. 

Kaufman J., & Sternberg, R. (2003). The Cambridge Handbook of Creativity. United 

States of America: Cambridge University Press. 

Kiteley B. (2005). The    3 a.m. Epiphany.  Uncommon writing exercises that 

transform your fiction.   Ohio: Writers Digest Books. 

Lucas, R. (2003). The Creative Training Idea Book. United States of America: 

Amacom. 

Starko A. (2010). Creativity in the classroom: schools of curious delight. London & 

New York: Routledge. 

Sternberg R. (1999). Handbook of Creativity. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Τζιόβας Δ. (2005). Από τον Λυρισμό στον Μοντερνισμό. Αθήνα: Νεφέλη. 

http://www.amazon.com/Creative-Writing-Easy-Way-Barrons/dp/0764125796/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1385406818&sr=1-1

