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Ο προβληματισμός  που μου γέννησε η θεματική ενότητα του Συνεδρίου,  στην 

οποία επέλεξα να τοποθετηθώ:  «Διδακτική της Δημιουργικής Γραφής», 

εικονοποιήθηκε μέσα μου από περιπάτους σε Λογοτεχνικές Αριστουργηματικές 

Αποτυπώσεις του Καζαντζάκη, που στο υποσυνείδητό μου έχει καταγραφεί ως 

ένας από τους Μεγαλύτερους Δασκάλους, όχι της Γραφής, μα της Ζωής.   

Επανήλθα στο αρχικό ερώτημα της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας: «Ο Δάσκαλος  

καθορίζει  το μάθημα ή το μάθημα καθορίζει το Δάσκαλο;» 

Πριν εξερευνήσουμε τρόπους διδακτικής της δημιουργικής γραφής, πρέπει 

να εξετάσουμε το Δάσκαλο. Τι εξοπλισμό Εαυτού θα φέρει; Ποια πτυχία 

κατοχυρώνουν ικανότητα διδασκαλίας της Δημιουργικής Σκέψης που κρύβεται 

πίσω από τη Δημιουργική Γραφή;  Γιατί ο Δάσκαλος Μίμης Σουλιώτης χάραξε 

μοναδικά αυτό το πεδίο συνδυασμού Εκπαίδευσης και Δημιουργίας; 

Ο Καζαντζάκης, ο Ρίτσος, ο Λειβαδίτης, ο Καβάφης, ο Σαχτούρης, ο 

Σουλιώτης και όλοι οι Μεγάλοι Δάσκαλοι, πού και πώς διδάχτηκαν Δημιουργική 

Γραφή; 

Θα  αγγίξω το θέμα ξεκινώντας από τον πυρήνα προς την περιφέρεια. Ίσως να μην 

καταφέρω να φτάσω στην περιφέρεια, απλά γιατί οι ομόκεντροι κύκλοι της 

Σκέψης δεν έχουν σταθερή περιφέρεια, δεν έχουν σύνορο, ούτε  περιορισμούς και 

μόνιμα επιμηκύνονται. 

Πίσω από τη δημιουργική γραφή, λοιπόν, κρύβεται η δημιουργική σκέψη. 

Μέσα στη δημιουργική σκέψη κρύβεται ο Μεγάλος Άνθρωπος, αυτός που 

αναγνωρίζει τη μικρότητά του μέσα στο Σύνολο της Ζωή, που δε διακατέχεται από 

έπαρση, παρά μόνο από αφοσίωση,  μέσω της οποίας αφουγκράζεται τις 

εξιστορήσεις του Κόσμου.  Η Εκπαίδευση απαιτεί Ανθρώπους που διδάσκονται 
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εσαεί από την κωδικοποιημένη διάλεκτο της Φύσης πάνω στον τομέα της 

δημιουργίας, ώστε η γονιμοποιημένη σκέψη να γεννά διαρκώς ερεθίσματα που 

προωθούν τις Υψηλές Αξίες Ζωής. 

Η πρώτη μέριμνα του εγχειρήματος της διδασκαλίας της Δημιουργικής 

Γραφής είναι η τολμηρή κίνηση να αδειάσουμε το Νου του μαθητή από τις 

μεθόδους Διδασκαλίας που έχει ήδη εμπειρωθεί. Πρέπει να προσεγγίσουμε ξανά 

το αλφάβητο, γράμμα προς γράμμα, επιχειρώντας ανασκαφές στο σχήμα του και 

στον ήχο που του αντιστοιχεί.  

Στους στόχους των  πρώτων μαθημάτων της Δημιουργικής Γραφής οφείλει 

να είναι η ενεργοποίηση των ενστίκτων, που συγχρονισμένα με τη Φύση 

υπογράφουν την αλήθεια στις προθέσεις και είναι το θεμέλιο για γόνιμη σκέψη, 

πολλαπλασιασμένες αιτίες, μετάγγιση κινήτρων και δημιουργία. Είναι δύσκολο, 

χωρίς προσπάθεια επιστροφής στην πατρίδα της παιδικότητας, να ζωγραφίσουμε 

Αλήθειες στην Ψυχή των μαθητών. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να αναρωτηθούμε 

τι θέλουμε να πετύχουμε. Φιλολογική προσέγγιση μιας λογοτεχνικής ιδέας Ζωής 

μέσα από συμπλέγματα ωραιοποιημένης τεχνικής; Ή στροφή του διανύσματος 

ολόκληρης της Ύπαρξης προς το Φως;  

Η δημιουργική γραφή δεν είναι μιμητισμός, ούτε εφαρμογή κανόνων λεκτικής 

αποτύπωσης. Είναι άμεσα συνυφασμένη με τη Δημιουργία. Απαιτεί να 

δημιουργηθεί πρωτότοκη Ιδέα στο Νου του  μαθητή. Απαιτεί ο κηδεμόνας Νους ν’ 

αποκτήσει ιδιότητα πολυτεκνίας, καθώς η Σκέψη θα εκπαιδευτεί να γεννά. 

  Η Σκέψη γονιμοποιείται μέσα από αξιοποιήσεις των ερεθισμάτων της Ζωής. 

Ο μαθητής πρέπει να διδαχτεί την κατάδυση στην ουσία των πραγμάτων. Η 

μαιευτική του Σωκράτη σκάβει με τις χούφτες στο έδαφος της Ύπαρξης. Αν ο 

μαθητής δεν μυηθεί στην Αυτογνωσία, δεν μπορεί ταπεινά να προσεγγίσει και ν’ 

αφομοιώσει τη μαγεία του θαύματος της Ζωής. Δεν μπορεί μέσα στο θόρυβο και 

στην πολυκοσμία των γεγονότων της αγχωμένης καθημερινότητας ,να διακρίνει 

το θαύμα της τρυφερής μαργαρίτας που ραγίζει το τσιμέντο για να αντικρίσει ήλιο 

και  να μεταγγίσει Ενέργεια.  Η μαργαρίτα σιωπηλά διδάσκει.  



Κάποιος που δεν μπορεί να διακρίνει το θαύμα, πώς θα μπορέσει να το 

περιγράψει, ακόμη κι αν έχει διδαχθεί τεχνικές αποτύπωσης;  Πώς θα μπορέσει  να 

συνδέσει την αλληγορία του με τη Ζωή μέσα από τη δημιουργική γραφή; 

Η δημιουργική γραφή πρέπει ν’ αλλάξει τη νοοτροπία του μαθητή. Ο 

μαθητής να μεταμορφωθεί εξολοκλήρου σε δημιουργό. Δημιουργός είναι αυτός 

που δύναται να εκπονήσει την «μελέτη» ενός εγχειρήματος και να την κάνει 

πράξη. Ο δημιουργός ζει στο μεταβατικό στάδιο αυτού του κόσμου και ενός νέου 

που εξυμνεί τα ιδανικά του Ανθρώπου και της Ζωής.  

Δεν είναι εύκολο να διδάξεις δημιουργική γραφή, γιατί στην ουσία καλείσαι να 

διδάξεις τρόπους υλοΠΟΙΗΣΗΣ  Δημιουργικής Ζωής. Εδώ είναι που αναπόφευκτα 

κρίνεται ο Δάσκαλος, η μέθοδος  που ακολουθεί, μα και η  Ζωή του. Αν μία από τις 

παραπάνω προβολές στο επίπεδο της πραγματικότητας δεν πείθουν τη συνείδηση 

του μαθητή για την Ιερότητα του Σκοπού, το εγχείρημα της διδασκαλίας, έχει 

αποτύχει. 

Η εστίασή μας, οπότε,  πρωτίστως πρέπει να στραφεί προς τον ίδιο το 

Δάσκαλο. Δεν χωράνε εκπτώσεις στη διαδικασία αυτογνωσίας και εμβάθυνσης 

στο υπέδαφος του Ανθρώπου. Η Ρίζα πρέπει να είναι ποτισμένη από Νάμα Ψυχής 

για να υπάρχει αντιστοίχιση Πράξεων Ζωής και Λόγου Διδασκαλίας. Η κατοχή 

γνώσης με μέσο τη σκληρή κι αφοσιωμένη μελέτη επιστημονικών συγγραμμάτων 

δεν πιστοποιεί την δυνατότητα και την ικανότητα μετάγγισης της Αλήθειας. 

Απαιτείται βιωματική μάθηση, ώστε ο Δάσκαλος να εμπειρωθεί τη δημιουργία 

μέσα από το αυτούσιο πεδίο της: την ίδια τη Ζωή και τη Φύση.  

Πόσα χρόνια σπουδών απαιτούνται, λοιπόν,  για να μπορέσει κάποιος να 

διδάξει στους μαθητές τη δημιουργική γραφή;  Τόσα, όσα απαιτούνται για να 

αφομοιώσει κάποιος τη διαδικασία παραγωγικής σκέψης πάνω στα γεγονότα και 

στα ερεθίσματα της Ζωής.  Ο Σωκράτης μέσα από τη μύηση στην μαιευτική 

διαδικασία εκπαίδευε τη σκέψη του κάθε συνομιλητή, μαθητή του, στο να αντέχει 

τις ωδίνες του τοκετού της Ιδέας. Η Ιδέα υπάρχει μέσα στον καθένα. Απαιτείται 

κάποιος να μας μάθει να ψαρεύουμε εντός μας. Ο μαθητής είναι φορέας Νέων 

Ιδεών, γιατί δε βολεύεται στις αποχρώσεις των δεδομένων που του παρέχει ο 

ενηλικιωμένος  Κόσμος μας. Από τις δύο συνιστώσες που ανέφερε ο Άινστάιν, ο 



μαθητής περισσότερο εξασκεί τη Φαντασία κι έτσι ανακαλύπτει, επινοεί, 

προεκτείνει, διαστέλλει το Νου και την Ψυχή του, χωρίς να έχει κατά Νου τον 

περιορισμό των Ενηλίκων που επιβάλλει άνω όριο δυνατοτήτων. Ο μαθητής 

αβίαστα εφαρμόζει το «Φτάσε όπου ΔΕΝ μπορείς,  Παιδί  μου» του Καζαντζάκη  

(Αναφορά στον Γκρέκο – Ν. Καζαντζάκης 1961). Ο Δάσκαλος που θα διδάξει 

δημιουργική γραφή πρέπει να είναι ευέλικτος και ευπροσάρμοστος μπρος στην 

Ελευθερία  του Πνεύματος του μαθητή. Να μην θέτει κανόνες στη Ροή της Σκέψης 

και μόνο να ορίζει κάποια σημεία στο μιλιμιτρέ χαρτί του Συμπαντικού Ουρανού 

της. Σημεία κομβικά που θα λειτουργούν ως φάροι στην πλεύση του Νέου προς το 

Στόχο, που ο ίδιος  ο Νέος θα ορίσει.   

Ο Δάσκαλος διδάσκει και διδάσκεται. Το βασικότερο εργαλείο 

δημιουργικής γραφής είναι το ένστικτο.  Αυτό που αποτελεί το συνδετικό κρίκο 

του Ανθρώπου με τις Ρίζες του. Η ποίηση είναι διασκορπισμένη τριγύρω. Κάτω 

από την πέτρα, ανάμεσα στις φυλλωσιές που θροΐζουν ακατάπαυστα, στο 

πέταγμα του υψιπετή αετού, στη δυναμική μιας σεισμικής δόνησης. Παντού. Η 

δημιουργική γραφή δε διδάσκεται αυστηρά μέσα στην αίθουσα. Είναι προέκταση 

και επιμήκυνση και απαιτεί εξόρμηση και επαφή με τα πρωτογενή υλικά, από τα 

οποία απαρτίζονται οι συλλαβές της Γλώσσας της Φύσης. Η Ιστορία της Ζωής 

καταγράφηκε πάνω στο χώμα, στην πέτρα, στην αλμύρα της θάλασσας. Γέννες, 

πόλεμοι, νίκες, ήττες, ανακαλύψεις, θυσίες, προδοσίες, όλα συντελέστηκαν πάνω 

στην επιφάνεια του εδάφους και η ενέργεια της Διαλέκτου, που ακόμη εξιστορεί 

φιλοσοφώντας τα περασμένα, έχει αποθηκευτεί στο ιερό Χώμα που πατάμε. Εκεί 

πρέπει να οδηγήσουμε το μαθητή για να αφουγκραστεί ποίηση, διήγημα, 

παραμύθι, μυθιστόρημα, νουβέλα, θεατρικούς διαλόγους από τα Αληθινά Σενάρια 

της Ζωής.  

Οφείλουμε να ενεργοποιήσουμε τον Ενστικτώδη Συλλαβισμό μας που ποιητικά 

αναφέρει: 

 

Ποιητής είναι αυτός  

που ακόμη κι αν δεν έχει διδαχτεί Μητρική Γλώσσα 

μπροστά στο θαύμα μιας Άνοιξης 



δύναται να απαγγείλει Ποίημα 

σε μία Γλώσσα στιγμιαίας Επινόησης! 

Διδάσκεται αυτό; Υπάρχει μέσα στο αίμα, στην εισπνοή μας, στην ανάγκη για Φως. 

Οπότε καλούμαστε να διδάξουμε στα παιδιά τον τρόπο να θυμηθούν μνήμες από 

την ανόθευτη από θόρυβο Ζωή, την συγχρονισμένη με τη Φύση. Η Φύση μέσα από 

τόση κακοποίηση, ακόμη γεννά. Ακόμη διδάσκει δημιουργία, αναγέννηση, 

πολλαπλασιασμό, στροφή της μαργαρίτας προς το Φως.  

Αν το λουλουδάκι γνωρίζει τον δρόμο, τότε κι εμείς γεννηθήκαμε 

γνωρίζοντας. Στην πορεία πνίξαμε στη λήθη την πρωταρχική μας κι έμφυτη 

γνώση. Φορέσαμε κουστούμια, τίτλους διαχωρισμούς μας από το μαθητή και το 

πλήθος, γίναμε αυθεντίες και ειδήμονες, αγγίζουμε  με ιατροδικαστική περιέργεια, 

που αναλύει και εξετάζει, το ποίημα. Ενώ το Ποίημα ουρλιάζει να το εμπειρωθούν 

δύο ατίθασα μάτια, προβολές  μιας Ατίθασης Ψυχής. Μπορούμε να διδάξουμε στο 

Μαθητή πώς να διαβάζει και να μελετά με ατίθασα μάτια τις αλήθειες των 

κειμένων; Πώς να προεκτείνει τη σκέψη του πάνω στην κάθε λέξη, που συνθέτει 

το τελικό μωσαϊκό της Ιδέας;  

Η δημιουργική γραφή απαιτεί μαγεία. Δεν αντέχει την απογύμνωση. Η 

πλειοψηφία των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποστρέφεται την 

λογοτεχνία, γιατί κατακερματίζει το σώμα του κειμένου αναλύοντας συντακτικά 

και γραμματικά φαινόμενα με λεπτομέρεια ανατομίας νεκρού.  Προσαρμοσμένα 

κατευθύνεται έτσι η  απάντηση στην «αυτοαναιρούμενη» ερώτηση: «Τι θέλει να 

πει ο ποιητής;». Ο ίδιος ο Σεφέρης στην ίδια ερώτηση, που του απηύθυνε ένας 

αναγνώστη του, απάντησε: «Ο ποιητής θέλει να πει ό,τι καταλαβαίνει ο 

αναγνώστης».  Δεν υπάρχει σωστό και λάθος στη δημιουργική γραφή. Υπάρχει 

σωστό και λάθος στη στάση Ζωής.  

Όσοι έχουν διασχίσει το δρόμο των κλιμακώσεων, από το 0 της αγέννητης 

Ιδέας ως το ζενίθ του τοκετού της, γνωρίζουν πως η δημιουργία λαμβάνει χώρα σε 

μία στιγμή κορύφωσης εαυτού. Πώς διδάσκουμε σε έναν μαθητή να έχει 

έμπνευση; Ποιος είναι αρμόδιος να απαντήσει; Η εμπνευσμένη γραφή προσπερνά 

τους ταξινομημένους κανόνες γραφής. Δεν μπορούμε να διδάξουμε στον μαθητή 

Έμπνευση. Μπορούμε μόνο να του διδάξουμε ν’ αφήνεται στο θαύμα, που είναι 



ενσωματωμένο σε κάθε λεπτομέρεια ζωής. Μπορούμε να του διδάξουμε πώς να 

χειρίζεται εργαλεία που θ’ απογειώσουν τις κορυφώσεις του πνεύματος σε 

συνεχώς μεγαλύτερα ύψη. 

Μερικά από τα εργαλεία: παρατήρηση, στοχασμός, επεξεργασία, απενοχοποίηση. 

Η απενοχοποίηση είναι απαραίτητη για να μην στιγματίσει ο νέος 

Δημιουργός τον εαυτό του και να μην φράξει πρωτότοκες ιδέες της εσωφωνής 

του, που τοποθετούνται  έξω από τις νοοτροπίες και την ηθική ανοχή της Εποχής 

του. Μεγάλοι Δημιουργοί ήταν αυτοί που κάλπασαν πάνω στη Σκέψη, με 

βηματισμό μεγαλύτερο από την εμβέλεια της Εποχής τους. 

Στο πεδίο της εφαρμοσμένης θεωρία της Διδακτικής της Δημιουργικής Γραφής  

υπάρχουν δύο στάδια:  

1. Αρχικά ο Μαθητής καθοδηγείται ανόθευτος από επιρροές προς την προσωπική 

εμπειρία του Δημιουργείν. Είναι το στάδιο όπου ο Δάσκαλος οδηγεί τον Μαθητή 

ενώπιον  του καθαρού  Εαυτού του και ενώπιον του Κόσμου. Οπλίζεται το βαθύ 

εσωτερικό βλέμμα του Μαθητή με το μελάνι της καταγραφής μέσω της 

παρατήρησης και με το ιξώδες της παρόρμησης, που ρέει μέσα από τις κοίτες της 

επεξεργασίας, καταγράφεται  το ενεργειακό αποτύπωμα της μοναδικότητας του 

Μαθητή. Χρέος του Δασκάλου είναι από την ίδια «τάξη διδασκαλίας» να 

αποφοιτήσουν Μοναδικότητες Δημιουργών.  

2. Μόλις ο Νέος Δημιουργός αποκτήσει την δική του ταυτότητα Γραφής, στο 

δεύτερο στάδιο θ’ ακολουθήσει η μελέτη του Έργου Μεγάλων Δημιουργών. Τότε ο 

Νέος Δημιουργός εφόσον πρωτίστως θα έχει ορίσει τον Συγγραφικό Εαυτό του, 

θα μπορέσει να αφομοιώσει αλήθειες, να διδαχτεί από νέες τεχνοτροπίες 

αποτυπώσεων, χωρίς να νοθεύσει την Μοναδικότητά του.  

Ο Νέος Δημιουργός πρέπει αρχικά να ανακαλύψει, να ερωτευτεί, να μισήσει, να 

παλέψει, να ξαγρυπνήσει, να αμφισβητήσει, να ταυτιστεί με τον Εαυτό του κι 

έπειτα να μελετήσει το Έργο άλλων Δημιουργών. 

Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να μας απασχολήσει είναι η αξιολόγηση. Το 

υπάρχων Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα αξιολογεί την πρόοδο του μαθητή μέσα 

από συγκεκριμένα στερεότυπα. Θα αντιμετωπίσουμε την Δημιουργική Γραφή 

αυστηρά ως Μάθημα; Με διδακτέα ύλη και εξετάσεις; Κατανοείτε πως αυτή η 



αλυσίδα φράσσει το θεμελιώδες στοιχείο της Δημιουργικής Γραφής, την 

Έμπνευση. Οπότε, ως διδακτική πρόταση, απορρίπτεται. Η αξιολόγηση θα γίνει 

μέσα από τη διαδικασία αυτοκριτικής, που είναι κομμάτι της αυτογνωσίας του 

μαθητή. Ο Δημιουργός, χωρίς τον καθρέφτη που θα αντανακλά το αποτύπωμα του 

εαυτού του στη ζυγαριά της αυτοβελτίωσης, δεν μπορεί να διατηρήσει την 

ταυτότητα του Δημιουργού εσαεί. Και φυσικά, ο στόχος μας είναι ο αειθαλής 

Δημιουργός και όχι ο μονοετής ή διετής, που θα εξελίσσεται τεχνητά όσο θα 

διαρκούν τα μαθήματα της Δημιουργικής Γραφής.  

Βιβλία και συγγράμματα δε χρειάζεται η διδασκαλία της δημιουργικής 

γραφής. Θέλει μόνο Ροή, ποτάμι που στο Δέλτα του με την Ψυχή του Δασκάλου να 

προκαλεί υπερχείλιση, μπροστά στα εκστασιασμένα μάτια του μαθητή, μην 

επιτρέποντάς του άλλη επιλογή παρά την αυτονόητη απόφαση να καταδυθεί 

ολόκληρος στα απύθμενα νερά του στοχασμού. Δεν νοείται δημιουργική γραφή 

αποκομμένη από τη φιλοσοφικής σκέψη. Δε νοείται συγκομιδή φιλοσοφικής 

σοδειάς στοχασμών στην Σκέψη του μαθητή, χωρίς  ο Δάσκαλος να έχει περάσει 

την Πύλη που συνδέει την καθημερινότητα με το Υπερπέραν των δυνατοτήτων 

της Ανθρώπινης Σκέψης. Ο Νορβηγός συγγραφέας Γιοστέιν Γκάαρντερ απαντά 

στο σενάριο αυτό με το εξαίσιο εγχείρημα «Ο κόσμος της Σοφίας», που 

μεταφρασμένο στα Ελληνικά κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Λιβάνη το 1994. Η 

14χρονη ηρωίδα, η Σοφία, έρχεται σε επαφή με τα φιλοσοφικά ρεύματα μέσα από 

ένα παιχνίδι ρόλων και ίντριγκας που ενισχύει τη δίψα της για μάθηση.   

 Με τη σωστή εκπαίδευση ο κάθε μαθητής εξελίσσεται και βελτιώνεται. Δεν  

υπάρχει κακός μαθητής, όταν υπάρχει εμπνευσμένος Δάσκαλος. Η έμμεση και 

πλάγια ερώτηση που τίθεται είναι «Πώς ορίζεται η σωστή εκπαίδευση;» και γιατί 

εκπαιδευτικά μοντέλα που ενισχύουν  τη Δημιουργικότητα δεν εφαρμόζονται 

καθολικά στα σύγχρονα σχολεία μας;  Μπορεί η λάθος εκπαίδευση να οδηγήσει 

στην κακή Τέχνη; Αυτός ο καταλυτικός προβληματισμός  πρέπει  να κρατά σε 

εγρήγορση τον δάσκαλο, που οφείλει  να προστατεύσει τον μαθητή του από το 

αναλώσιμο της ηδονολατρικής Τέχνης που αναπαράγει απομιμήσεις. Κι εδώ οι 

συνειρμοί των προβληματισμών μας συναντούν την Κριτική Σκέψη, που δεν 



μπορεί παρά να αποτελεί κεντρικό άξονα της σκέψης του εκκολαπτόμεΝου 

(τονίζουμε το Νου) Δημιουργού. 

Φέρει χρέος ο Δημιουργός απέναντι στις γενιές, μα και στο ένα μόνο άτομο 

που δύναται να επηρεάσει με το Έργο του. Θυμίζω τον ρόλο της λογοτεχνίας στα 

χωροχρονικά πλαίσια της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, όπου όπλιζε συνειδήσεις 

υπέρ των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υπερασπιζόμενη την Αξία της Ζωής. Στα 

πλαίσια αυτά ο Καλλιτέχνης ήταν (και είναι) ο φορέας όλων των ιδεών και των 

αλλαγών που χρειαζόταν (και χρειάζεται) ο κόσμος. 

Η Φιλοσοφία αποτελεί το έδαφος στο οποίο θεμελιώνεται ο Στοχασμός. 

Καλλιεργώντας τη συνείδηση του μαθητή, η φιλοσοφία βρίσκει διέξοδο και 

γίνεται Ζωή. Ένας μαθητής που ζει δημιουργικά και συστηματικά εμπλουτίζει τις 

εμπειρίες  του με  προβληματισμούς πάνω στα ίδια τα φιλοσοφικά ερωτήματα, μα 

και στον αντίκτυπο τους στην καθημερινή ζωή, αναπόφευκτα θα γράψει 

Δημιουργικά. Το έδαφος είναι καλλιεργήσιμο. Το εγχείρημα που καλούμαστε να 

σχεδιάσουμε δε διαφέρει από την γεωργική καλλιέργεια, που απαιτεί όργωμα, 

φύτεμα, πότισμα, κλάδεμα, συγκομιδή και όλα μέσα στο πλαίσιο πρόβλεψης των 

άστατων καιρικών φαινομένων Ζωής, που ίσως αποσπάσουν το μαθητή από την 

Ιερή αυτή Διαδικασία. Ο Δάσκαλος της Δημιουργικής Γραφής είναι Γεωργός. Ο 

Γεωργός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του τη Γη και τον Απρόβλεπτο Καιρό. 

Η καλλιέργεια αυτή απαιτεί συνεργασία Φορέων, ώστε να αποφέρει την καλύτερη 

δυνατή σοδειά. 

Μόλις οριστεί ο μακροπρόθεσμος και  ουσιαστικός Στόχος της Διδακτικής της 

Δημιουργικής Γραφής, πρώτο βήμα στην Εφαρμοσμένη Θεωρία της είναι η 

συνεργασία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. 

Η Διδασκαλία χωλαίνει όταν ο μαθητής, σπουδαστής, χωρίς προηγούμενη 

εμπειρία, κληθεί να μυηθεί στην παραγωγική Σκέψη, που είναι ο ακρογωνιαίος 

λίθος της Δημιουργικής Γραφής. Το ερώτημα είναι: Πόση είναι η επιθυμία μας να 

πετύχει το εγχείρημα αυτού του Συνεδρίου, ώστε να τολμήσουμε ριζοσπαστικές 

προτάσεις, παρεμβάσεις στο Εκπαιδευτικό μας Σύστημα; 

Ο Πανεπιστημιακός καθηγητής οφείλει να δώσει  την κατευθυντήρια 

γραμμή, συνεργαζόμενος με τον προθάλαμο της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας, που 



είναι  το Νηπιαγωγείο και αλυσιδωτά προτείνοντας Σχέδιο Δράσης σε Δημοτικά 

και Σχολεία της Β/βάθμιας εκπαίδευσης. Η Γέφυρα σύνδεσης οφείλει να είναι 

άμεση, χωρίς παρεμβάσεις από γενικές ομάδες εργασίας του Υπουργείου Παιδείας,  

που γενικά, συλλογικά  και καθόλου εξατομικευμένα προτείνουν κατά καιρούς 

σχέδια δράσης. 

Κινούμενοι ουσιαστικά προς τον κοινό σκοπό θα επιτύχουμε, με ελάχιστες 

απώλειες και αποκλίσεις, το Ζητούμενο. Χρωστάμε σ’ αυτή τη χώρα, που τόσο 

δοκιμάζεται, μία ολόκληρη γενιά μυημένη στον τρόπο Σκέψης και Δημιουργίας του 

ΑρχαιοΕλληνικού προτύπου. Κανείς δε δύναται να το επιτύχει αυτό 

λειτουργώντας μεμονωμένα.  Γνωρίζω πως ατομικά μπορώ να εμψυχώσω έναν 

μαθητή, μία τάξη προς τη δημιουργία. Η ατομική δράση, όμως, είναι σαν την 

ατομική ευτυχία. Έχει αμελητέα αξία μπρος στη συλλογική δράση, μπρος στη 

συλλογική δημιουργία,  μπρος στη συλλογική ευτυχία.  

Στο σχολικό έτος που πέρασε 2012-13, στα μικρά Γιαννιτσά μας ο 

Σύλλογος Φίλων Βιβλίου Ν. Πέλλας κάλεσε σε συνεργασία τα σχολεία Α/βάθμιας 

και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα:  «Δημιουργούμε εμπνευσμένοι από το Έργο 

του Μπρεχτ». Τα έργα των μαθητών και αποσπάσματα από την τελική εκδήλωση 

παρουσίασης του εγχειρήματος στο κοινό της πόλης μας παρουσιάζονται στην 

ιστοσελίδα του Συλλόγου Φίλων Βιβλίου Ν. Πέλλας sfvpellas.blogspot.com.   

Ανταποκρίθηκαν Εκπαιδευτικοί Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων. Κάποιοι 

βιάστηκαν να παρατηρήσουν πως ο Μπρεχτ είναι δύσκολος για τα παιδιά. Κι 

όμως, τους διαψεύσαμε.  Προσεγγίσαμε το θέμα με έναν κοινό άξονα δράσης. 

Διαβάστηκαν επιλεγμένα κείμενα του Μπρεχτ στην αίθουσα, ξεκινώντας από το 

«Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι»  κι ακολούθησε ελεύθερη συζήτηση, χωρίς την 

τάση να αναλύσουμε το κείμενο, μα να το προεκτείνουμε προσαρμόζοντας την 

ισχύ του στη σύγχρονη κοινωνία μας. Τα παιδιά  πήραν τη σκυτάλη και  

δημιούργησαν Νέες Σκέψεις, με αφορμή τα κείμενα, συνδυαστικά με τα γεγονότα 

της καθημερινότητας που βιώνουν. Η απόπειρα Γραφής που ακολούθησε είχε 

απόλυτα λογοτεχνικό χαρακτήρα, μα με έντονο το βιωματικό στοιχείο. Πετύχαμε 

να συνδέσουμε την Δημιουργική Γραφή με την Ζωή και αυτό ενέπνευσε το μαθητή 

που ένιωθε να πασπαλίζει, με την δύναμη της αλληγορίας, την δύσκολη 



καθημερινότητά του.  Οι Μεγάλοι Δημιουργοί θεμελίωσαν το Έργο τους πάνω 

στην βιωματική προέκταση  της Ζωής τους. Ένας μαθητής/σπουδαστής ποτέ δεν 

πρόκειται να  γράψει δημιουργώντας, αν το κίνητρο Γραφής δεν ενεργοποιήσει 

περιοχές, όπου κρύβει την βαθιά Αλήθεια της Ύπαρξής του.  

Στο παράδειγμα που ανέφερα, «Δημιουργούμε εμπνευσμένοι από το Έργο 

του Μπρεχτ», αγγίξαμε  το ζητούμενο. Με χαρά ακούσαμε να το επισημαίνει ο 

καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος του Α.Π.Θ.  Γιώργος Τσιάκαλος, που ήταν 

επίσημος καλεσμένος της κεντρικής μας Εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 

18 Απριλίου 2012 στα Γιαννιτσά. Όμως,  θα είχαμε επιτύχει πιο θαυμαστά 

αποτελέσματα αν είχαμε εξαρχής άμεση συνεργασία με κάποιο τμήμα της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αν οι Δάσκαλοι και οι Μαθητές, που συμμετείχαν, 

είχαν προηγουμένως ανάλογη παιδεία πάνω στο θέμα παραγωγής Δημιουργικής 

Σκέψης με αφορμή ένα γεγονός Ζωής ή ένα κείμενο. 

Η Δημιουργική Γραφή  είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στο πεδίο της 

Εκπαίδευσης και δεν του πρέπει να χαίρει εφαρμογής σε ένα πανεπιστημιακό 

τμήμα ή σε απομονωμένες απόπειρες.  Οφείλει ν’ αποτελέσει το θεμέλιο για την 

εξέλιξη της κοινωνίας. Οι κοινωνίες προοδεύουν, όταν οι μονάδες που τις 

αποτελούν μυηθούν στη διαδικασία συνεχούς  αυτοβελτίωσης.  Αυτό διδάσκει η 

Δημιουργική Γραφή. Εσωτερικότητα, κι έπειτα αποτύπωση.  Αυτός ο τρόπος 

έκφρασης οφείλει να αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της Δημόσιας 

Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους  μαθητές, όλων των βαθμίδων. Οι 

Δάσκαλοι πρέπει να συνεργαστούν. Κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα μπορεί να  

αναλάβει στη εποπτεία του μία περιοχή σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας 

εκπαίδευσης, με καθοδήγηση, συνεργασία και προσέγγιση στόχων. 

Το παιδί, ο μαθητής,  ο σπουδαστής πεινά και διψά. Αυτή είναι η Φύση του. Ποτέ ο 

Δάσκαλος δεν καλείται να χορτάσει αυτή τη δίψα, αυτή την πείνα με έτοιμο 

καλομαγειρεμένο φαγητό.  Στο εγχείρημά μας, που αφορά το Έργο του Μπρεχτ, 

προλογίσαμε ως εξής: 

 

Το γεύμα αυτό,  



μαγειρεμένο στον πέτρινο φούρνο της Διαχρονικότητας, 

σε ταψί που αρκεί να χορτάσει τον Νου της Ανθρωπότητας, 

είναι γεύμα αλήθειας. 

Δε θα σου προσφέρω μερίδα ολόκληρη. 

Μια μικρή μπουκιά στην πείνα σου, 

μια γουλιά στον καημό σου... 

Πρέπει να σκάψεις μέσα στα κάρβουνα 

για να κερδίσεις τη μερίδα της Ζωής σου. 

Για να αφομοιώσεις  

όλα τα θρεπτικά συστατικά του γεύματος... 

Μετά,  

θα έρθω πάλι να σου θυμίσω  

αυτό που αναφέρουν οι διατροφολόγοι: 

"Είμαστε, ό,τι τρώμε". 

Αυτόν τον καιρό, 

εμείς σερβίρουμε στα παιδιά μας 

μπουκιές από το Menu του Μπρεχτ... 

 

Μπουκιά μπουκιά διδάσκεται η ποίηση. Όχι η ορφανή ποίηση. Όχι η 

αποστειρωμένη ποίηση των βιβλίων, που δεν έχει επιχειρήσει προέκτασή της στην 

πραγματικότητα του βιώματος. Μα εδώ, στο πλαίσιο της δημιουργικής γραφής 

και σκέψης, οφείλουμε να μιλήσουμε για την Αληθινή Ποίηση της Ζωής. Οι 

Μεγάλοι Δάσκαλοι είναι πολλοί. Πάντα ήταν σε πληθώρα.  

Καλούμαστε να βιώσουμε όλες τις Ζωές που προωθεί το Ποίημα. Καλούμαστε να 

εμπειρωθούμε  ελευθερία μεταφράσεων και πλουραλισμό πάνω στο σεβασμό της 

οπτικής του Δασκάλου και του κάθε Μαθητή. Μέσα από την αφοσίωση αυτού του 

θεμελιώδους μαθήματος Ζωής ,θα μας δοθεί και το χάρισμα να διδάξουμε και να 

διδαχτούμε, με αλληλεπίδραση, Δημιουργική Γραφή. 

 

Δύο Φι , λοιπόν, οι αίθουσες διδασκαλίας. Φύση και Φιλοσοφία. Στην 

πρώτη αίθουσα ο Εαυτός μεταλαμβάνει συγκινήσεις και  αφομοιώνει διδαχές 



εμπειρίας ενεργοποιώντας τις αισθήσεις του, γράφοντας στον πίνακα της 

συνείδησης, ακολουθώντας τη συνδυαστική διαδικασία ενός μαθηματικού, που 

μπλέκει μεταξύ τους δεδομένα μέσα σε πράξεις που οδηγούν σε μοναδικότητες 

αποτελεσμάτων, ανάλογα με τις καταβολές του μαθητή.  Στην δεύτερη αίθουσα το 

Πνεύμα μετουσιώνεται σε έδαφος προς καλλιέργεια. 

Κλείνοντας θα σφραγίσω τις τοποθετήσεις μου με ένα απόσπασμα από την 

εμπνευσμένη γραφή του Δάσκαλου Μίμη Σουλιώτη: 

 

Περί ποιητικής (ξδ')  

 

Γράφει σαν βουβός εκ γενετής, 

κάτι φαντάζεται, αλλάζει χέρι ή μολύβι, 

πετάει τον κόπο του απογεύματος, 

βγάζει νέο χαρτί για αλλιώτικους τόνους, 

θα γράψει ή καλύτερα ή χειρότερα, 

στην απλή τούτη τέχνη δεν ισχύει 

το «κάθε πέρσι και καλύτερα». 

 

Από τη συλλογή Περί ποιητικής (1974-1999) 

 

 

Περίληψη εισήγησης 

 

Θα  αγγίξω το θέμα της Εκπαίδευσης και Διδακτικής της Δημιουργικής 

Γραφής ξεκινώντας από τον πυρήνα προς την περιφέρεια. Ίσως να μην καταφέρω 

να φτάσω στην περιφέρεια, απλά γιατί οι ομόκεντροι κύκλοι της Σκέψης δεν 

έχουν περιφέρεια, σύνορο και περιορισμούς.  

Η δημιουργική γραφή δεν είναι μιμητισμός, ούτε εφαρμογή κανόνων 

λεκτικής αποτύπωσης. Είναι άμεση συνυφασμένη με τη Δημιουργία. Απαιτεί να 

δημιουργηθεί πρωτότοκη Ιδέα στο Νου του  μαθητή. Απαιτεί ο κηδεμόνας Νους ν’ 

αποκτήσει ιδιότητα πολυτεκνίας, καθώς η Σκέψη θα εκπαιδευτεί να γεννά. 



 Η Σκέψη γονιμοποιείται μέσα από αξιοποιήσεις των ερεθισμάτων της 

Ζωής. Ο μαθητής πρέπει να διδαχτεί την κατάδυση στην ουσία των πραγμάτων. Η 

μαιευτική του Σωκράτη σκάβει με τις χούφτες στο έδαφος της Ύπαρξης. Αν ο 

μαθητής δεν μυηθεί στην Αυτογνωσία, δεν μπορεί ταπεινά να προσεγγίσει και ν’ 

αφομοιώσει τη μαγεία του θαύματος της Ζωής. Δεν μπορεί μέσα στο θόρυβο και 

στην πολυκοσμία των γεγονότων της αγχωμένης καθημερινότητας να διακρίνει το 

θαύμα της τρυφερής μαργαρίτας που ραγίζει το τσιμέντο για να αντικρίσει ήλιο 

και  να μεταγγίσει Ενέργεια.  

Κάποιος που δεν μπορεί να διακρίνει το θαύμα, πώς θα μπορέσει να το 

περιγράψει – ακόμη κι αν έχει διδαχθεί τεχνικές αποτύπωσης –  και να συνδέσει 

την αλληγορία του με τη Ζωή μέσα από τη δημιουργική γραφή; 

Η δημιουργική γραφή πρέπει ν’ αλλάξει τη νοοτροπία του μαθητή. Ο μαθητής να 

μεταμορφωθεί εξολοκλήρου σε δημιουργό. Δημιουργός είναι αυτός που δύναται 

την «μελέτη» ενός εγχειρήματος να την κάνει πράξη. Ο δημιουργός ζει στο 

μεταβατικό στάδιο αυτού του κόσμου και ενός νέου που εξυμνεί τα ιδανικά του 

Ανθρώπου και της Ζωής.  

Δεν είναι εύκολο να διδάξεις δημιουργική γραφή, γιατί στην ουσία καλείσαι να 

διδάξεις δημιουργική Ζωή. 

 

 

 


