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Η διδακτική της Γραφής ως ψυχογεωγραφικό παιχνίδι. 

Βίκυ Θεοδωροπούλου 

vici.theo@gmail.com 

 

Στην υπόθεση Δημιουργική Γραφή για ενήλικες από τη θέση του Μέντωρα (ή του 

Εμψυχωτή όπως είχε καθιερωθεί να αποκαλείται ο εισηγητής ενός εργαστηρίου 

Δημιουργικής Γραφής το οποίο δεν εντάσσεται στο επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα) 

αποφάσισα να εμπλακώ το 2006, με την πεποίθηση πως τα πράγματα μπορούν να 

γίνουν και αλλιώς, δηλαδή με νέα εργαλεία εργασίας. 

Και έβαλα τότε στις αποσκευές μου, κυρίως, τη θεωρεία του Homo Ludens για τον 

άνθρωπο και το παιχνίδι του Huizinga, τη Γραμματική της Φαντασίας του Rodari, τις 

έξη προτάσεις για την επόμενη χιλιετία του Calvino με έμφαση στην πρόταση για την 

Ελαφρότητα, τους Καταστασιακούς όλους μαζί αλλά ειδικότερα την έννοια της 

ψυχογεωγραφίας, τις ιστορικές σπουδές μου και την ιδιότητα του συγγραφέα ο οποίος 

έχει εκδοθεί και άρα εκτεθεί, με κείμενα που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή 

της αφηγηματικής γραφής.  

Ζητούμενο ήταν, στον αντίποδα του κλασσικού παιχνιδιού της γάτας με το ποντίκι – 

όπου γάτα ο αναγνώστης/επίδοξος συγγραφέας και ποντίκι ο συγγραφέας/εμψυχωτής 

σε θέσεις διαρκώς εναλλασόμενες – να δομηθεί μία Κατάσταση όπως αυτή 

περιγράφεται από τους Καταστασιακούς, δηλαδή μία στιγμή ζωής δομημένη 

συγκεκριμμένα και σκόπιμα μαζί με ένα παιχνίδι γεγονότων, στην οποία να 

εξασφαλίζεται ευθύς εξ αρχής η συναίνεση διδάσκοντος και διδασκομένων για λέξεις 

κλειδιά όπως έκθεση, έκπληξη, άσκηση, να εγκαρδιώνεται – προσμένοντας τη νέα 

αφήγηση – ο εντελώς προσωπικός τρόπος έκφρασης ή και, γιατί όχι, η νέα χρήση των 

σημείων στίξης και να τονίζεται σχεδόν ενοχλητικά αν και με χιούμορ η  απαιτούμενη 

πειθαρχία ή αλλιώς συνέπεια στην τακτική και ει δυνατόν καθημερινά 

προγραμματισμένη ενασχόληση με τη γραφή όσο διαρκεί η Κατάσταση ενώ το παιχνίδι, 

με την έννοια του ιερού παιχνιδιού όπως το ονομάζει ο Huizinga, να αναδεικνύεται ως 

βασική πρακτική. 

(οι καταστασιακοί ήταν κυρίως αρχιτέκτονες, η ψυχογεωγραφία ως έννοια 

αναπτύχθηκε με αφορμή τον σχεδιασμό και επανασχεδιασμό του αστικού τοπίου και αν 

δεν κάνω λάθος είναι η πρώτη φορά που η γραφή ως τοπίο ή αν προτιμάμε ως ένα 
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μικρό σύμπαν, επιχειρείται να διδαχθεί με ψυχογεωγραφικούς όρους δηλαδή με την 

περιπλάνηση ως βασική μέθοδο πραγμάτωσής της) 

Το εγχείρημα ξεκινούσε, η προετοιμασία του χρειάστηκε 8 μήνες καθημερινής και 

συστηματικής δουλειάς, δημιουργικής και ερευνητικής, η μέθοδος που ακολουθήθηκε 

μπορεί να χαρακτηριστεί κατ αρχήν διαισθητική και το πρώτο Εργαστήριο (Lab ή 

Κατάσταση όπως θα προτιμούσα να λέγεται αν η λέξη ως έννοια ήταν περισσότερο 

γνωστή), ονομάστηκε Κλειστό Γράμμα ή Ανοιχτό Βιβλίο; - σκόπιμα ερωτηματική φράση 

η οποία επιθυμεί να νοηματοδοτήσει το κατ αρχήν ζητούμενο, την έκθεση, και ελπίζεται 

να απαντηθεί από τους συμμετέχοντες μετά το πέρας του εργαστηρίου, δηλαδή μετά 

από 14 εβδομάδες ατομικής και ομαδικής δοκιμασίας.  

Η λογοτεχνία με την ευρεία έννοια του όρου, λέει ο Τοντόροφ, και πάντα 

αναλογιζόμενοι τα ιστορικώς μετακινούμενα όριά της είναι μία συνομιλία ανάμεσα στον 

συγγραφέα και τον Άλλο (εαυτό μας), συνομιλία τέτοια που αναγνωρίζει την ύπαρξη 

του κοινού τόπου στον οποίο καλείται να βρεθεί ο αναγνώστης. Συμφωνώ πολύ μαζί 

του. Και τολμώ να προσθέσω πως αυτό προυποθέτει πρώτα και πάνω απ όλα, την 

απόφαση να εκτεθούμε, διατυπώνοντας εν προκειμένω με λέξεις σε χαρτί, τις ίσως 

αδιανόητες σκέψεις, ιδέες, καταστάσεις, εικόνες μιας κόρης ή ενός γυιού, ρόλοι που από 

τον συγγραφέα οφείλουν να περιφρονηθούν εάν πρόκειται να γράψει και όχι να 

απευθυνθεί. 

Το εργαστήριο πραγματοποιείται εδώ και 5 χρόνια κάτω από την ομπρέλα των Ludens 

Labs, με ομάδες που δεν ξεπερνούν ποτέ τον αριθμό των 6, και εν τω μεταξύ, με τον ίδιο 

τρόπο έχουν δομηθεί άλλες δύο Καταστάσεις δημιουργικής γραφής, το Buzz Lab που 

είναι το δεύτερο βήμα και μπορούν να το παρακολουθήσουν μόνο όσοι έχουν 

παρακολουθήσει το Κλειστό Γράμμα ή Ανοιχτό Βιβλίο; και το Long Story Short που 

αφορά το διήγημα και χωράει 25 συμμετέχοντες. Σήμερα θα επικεντρωθούμε στο 

Κλειστό Γράμμα ή Ανοιχτό Βιβλίο;  

Την ιδιότητα του συγγραφέα,  για την οποία σας μίλησα ξεκινώντας, του οποίου έργο 

έχει εκδοθεί και άρα εκτεθεί στην κριτική ειδικών και αναγνωστών – και διαχωρίζω  

την έκδοση από τη δημοσιοποίηση ή αυτοέκδοση – τη θεωρώ ένα σημαντικό 

προαπαιτούμενο για να βρεθεί κάποιος στη θέση του μοναδικού διδάσκοντος τη 

Δημιουργική Γραφή. Διότι όπως και να τον αποκαλέσουμε, εν τέλει διδάσκει. Με τον 

τρόπο βεβαίως ενός τιούτορα, έχοντας δηλαδή έναν ρόλο περισσότερο συμβουλευτικό 

παρά διδακτικό, αλλά πάντως διδάσκει.   



 3

Ωστε διδάσκεται η Δημιουργική Γραφή; Αν – πέρα από το ότι η Δημιουργική Γραφή 

αποτελεί σήμερα ανεξάρτητο γνωστικό πεδίο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

πανεπιστημιακών σπουδών – χρειάζεται με δύο λόγια να διατυπώσω εδώ και τώρα τη 

θέση μου σε αυτό το ερώτημα που ελπίζω, αποφεύγοντας τις βεβαιότητες να το 

αφήσουμε για πάντα ανοιχτό, πιστεύω πως το χάρισμα του δημιουργού και εν 

προκειμένω του συγγραφέα δεν διδάσκεται. Ο μηχανισμός όμως ή για την ακρίβεια 

κάποιοι από τους ευτυχώς αμέτρητους μηχανισμούς της γραφής, όντως μεταδίδονται 

με συστηματικό τρόπο, δηλαδή διδάσκονται.  Μόνο που κατά τη γνώμη μου, όπως η 

σχέση του Περσέα με τη Γοργώ δεν τελειώνει με τον αποκεφαλισμό του τέρατος και 

από το αιμα της Μέδουσας γεννιέται το φτερωτό άλογο ο Πήγασος, έτσι και η σχέση 

των διδασκομένων με τον συγγραφέα που επιθυμούν να γίνουν, δεν ολοκληρώνεται με 

την έκδοση που συνηθίζεται να επισφραγίζει την επιτυχημένη μαθητεία, αλλά με την 

έκθεση την οποία ως καθρέφτη θα βοηθηθούν να στήσουν εμπρός τους, ώστε από 

αυτόν να ανασύρουν το χάρισμα εάν και εφ όσον αυτό υπάρχει.  

Άνοιξη 2007 λοιπόν και η Κατάσταση έχει δομηθεί. Την κοιτάω, με το «βλέμμα» που 

μπορεί κάποιος να κοιτάξει μία Κατάσταση, και μοιάζει με ποδήλατο.  Σταθμευμένο. 

Κάτι σαν κι αυτό [φοτο] με τη διαφορά ότι το δικό μας έχει θέσεις για έξη αναβάτες και 

τον διδάσκοντα στη θέση της ζάντας η οποία κατά πως είναι ο ρόλος της, δέχεται τα 

μεγάλα δυναμικά φορτία και σηκώνει όλα τα βάρη και όλους τους κραδασμούς. 

 

Δύο ρόδες το ποδήλατο: στη μία τα παιγνιώδη μεθοδολογικά εργαλεία όπως αυτό 

[φοτο] που επινοήθηκαν για να μεταβιβαστεί η θεωρητική γνώση - η φαντασία είναι 

σαν τη μαρμελάδα και χρειάζεται να την αλείψουμε πάνω σε μια στέρεη φέτα ψωμιού, 

λέει ο Calvino - στην άλλη η εφαρμογή δηλαδή η εβδομαδιαία δοκιμασία του κάθε 

συμμετέχοντος πάνω στο δικό του μυθοπλαστικό κείμενο. 

 

Αν έχουμε κατά νου το πόσο εκπληκτική κατασκευή είναι η ρόδα και αν γνωρίζουμε τη 

βασικότερη λειτουργία της, την ελαστικότητα, που είναι αυτή που την κάνει να 

λειτουργεί ως ανάρτηση που απορροφά τους κραδασμούς, θα βοηθηθούμε να 

κατανοήσουμε πως το ποδήλατο, ως αντικείμενο που περιγράφει μία διδακτική μέθοδο, 

δεν επιλέγεται χάρην αστειότητας - μπερδεύουμε συχνά την ελαφρότητα με το αστείο, 

κάτι που ευτελίζει και την έννοια του παιχνιδιού και την έννοια της ελαφρότητας η 

οποία μας βοηθάει να υιοθετήσουμε νέες γνωστικές μεθόδους και τρόπους 

επαλήθευσης. Αν επιπλέον γνωρίζουμε πως το αλγεβρικό άθροισμα των στατικών 

δυνάμεων στη ρόδα είναι μηδέν αλλά όταν αυτό κινείται προστίθενται και τα δυναμικά 
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φορτία οπότε στη ρόδα γίνεται ένα πανηγύρι δυνάμεων, θα καταλάβουμε γιατί 

επιλέχθηκε το συγκεκριμμένο όχημα για να περιγραφεί η διδακτική ενός Έργαστηρίου 

Δημιουργικής Γραφής στο οποίο οι συμμετέχοντες καλούνται να μελετήσουν 

παιχνιωδώς αν και με μεγάλη σοβαρότητα και να δοκιμαστούν παιγνιωδώς αν και 

σχεδόν βασανιστικά, στη συγγραφή μυθοπλαστικών κειμένων. Και μια και μιλάμε για 

τη μυθοπλασία, αξίζει να θυμόμαστε πως ο τροχός, κατά τους Σουρεαλλιστές, 

σηματοδοτεί τον αναλογικό τρόπο με τον οποίο ο συγγραφέας καλείται να μεταδώσει 

ιδέες, σκέψεις, συναισθήματα και εικόνες χωρίς να αντιγράψει τον κόσμο.  Όπως 

ακριβώς ο άνθρωπος που όταν θέλησε να μιμηθεί το βάδισμα δεν εφηύρε τα μηχανικά 

πόδια αλλά τον τροχό.  

 

Πέντε θεωρητικά πεδία λοιπόν επιλέγονται ως απαραίτητα για να πιάσουμε δουλειά - η 

Βιωματική Γραφή, η Γεωγραφία των κειμένων  χωρισμένη σε δύο μέρη (Γεωγραφία η 

Υποκειμενική και Γεωγραφία η Υποφαινόμενη), ο Ρυθμός των κειμένων, και η 

Φαντασία - ενώ την ίδια στιγμή ξεκινούν έξη μυθοπλαστικά κείμενα. Μία διευκρίνηση σ 

αυτό το σημείο μου φαίνεται απαραίτητη: η Γεωγραφία των Κειμένων - υβριδικός όρος 

– είναι ένα πεδίο που αναδύθηκε από τον συσχετισμό Λογοτεχνίας και Περιπλάνησης 

και  δομήθηκε ακολουθώντας τους δρόμους συγγραφέων και τις πρακτικές της 

ψυχογεωγραφίας.  Τα μεθοδολογικά εργαλεία για τη μεταβίβαση της θεωρητικής 

γνώσης σε αυτό το πεδίο, είναι κυρίως χάρτες σαν κι αυτούς [φοτο] ή σαν κι αυτόν 

[φοτο] που έφτιαξε ο Nabokov για το βιβλίο του Μίλησε Μνήμη και οι δρόμοι δύο 

συγγραφέων, Αντρέας Εμπειρίκος  και Ιούλιος Βέρν. 

 

Η άσκηση στη γραφή έχει ξεκινήσει. Και με δεδομένα πλέον αφ ενός τα συγγεκριμμένα 

μεθοδολογικά εργαλεία και αφ ετέρου τη σχέση ανάμεσα στη βαρύτητα που 

διατρανώνει η λέξη θεωρεία και την ελαφρότητα που υπαινίσσεται η λέξη φαντασία, 

αντιλαμβάνεστε πως τα ταξίδι απαιτεί συχνά, ορθοπεταλιά. 

 

5 φάκελλοι συγγραφέων οι οποίοι επιθυμούν να διατηρήσουν τη λειτουργία τους ως 

μεθοδολογικά εργαλεία και να μη γίνουν αυτοσκοπός, διαδέχονται τις θεωρητικές 

προσεγγίσεις και ανοίγουν ένας ένας κάθε εβδομάδα, ενώ τα έξη μυθοπλαστικά κείμενα 

συνεχίζονται, και αποστέλλονται στον διδάσκοντα κάθε εβδομάδα πριν από το 

Εργαστήριο ώστε να επιστραφούν σχολιασμένα και να συζητηθούν ζωντανά.  

Οι ιστορικές σπουδές μου, απομακρυσμένες από την ιστορία των γεγονότων και 

επικεντρωμένες στην ιστορία των ανθρώπων που φτιάχνουν τα γεγονότα – στην 
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περίπτωσή μας, δηλαδή αυτή της Λογοτεχνίας, συγγραφέας=άνθρωπος, 

γεγονότα=βιβλία – με οδηγούν στην αναγκαιότητα να ανοίξουμε φακέλους 

συγγραφέων «ως νάνοι στους ώμους γιγάντων» όπως λέει ο ιστορικός Τσβέταν 

Τοντόροφ. Το ζητούμενο είναι, να απομακρυνθούμε από τη δομική προσέγγιση των 

λογοτεχνικών κειμένων και να προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε το ιστορικοκοινωνικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο ο συγγραφέας έζησε και έγραψε. Διότι όπως λέει και πάλι ο 

Τοντόροφ, «Η λογοτεχνία δεν γεννιέται στο κενό αλλά μέσα σε ένα σύνολο ζωντανών 

ψυχοδιανοητικών πεδίων απορροφώντας πολλά από τα χαρακτηριστικά τους», και 

αυτό είναι κάτι που πολύ αφορά τον επίδοξο συγγραφέα.  

Τα μεθοδολογικά εργαλεία είναι βεβαίως και εδώ αλυσιδωτές παιγνιώδεις καταστάσεις 

[φοτο] οι οποίες αφού επινοήθηκαν ειδικά για τον σκοπό και εξαντλητικά μελετήθηκαν, 

δοκιμάζονται ως κρίκοι που ελπίζουν να συνδέσουν και να συνδεθούν βδομάδα με τη 

βδομάδα ώσπου το ιερό παιχνίδι, να δέσει σαν τη μαρμελάδα κι αυτή με τη σειρά της 

να απλωθεί στη φέτα το ψωμί. Αξίζει να υπογραμμιστεί πως το ιερό παιχνίδι έχει 

κανόνες που μετά λόγου γνώσης τους χαρακτηρίζουμε σοβαρότατους, χωρίς να 

συγχέουμε τη σοβαρότητα με τη βαρύτητα.  

 

Ας έχουμε κατά νου πως χρειάζεται σοβαρή δουλειά, για να ανοίξουμε το κουτί του 

προσωπικού μας πλούτου να τον δούμε ως ένα καρουσέλ  φορτωμένο μορφές, εικόνες, 

σκέψεις και συναισθήματα που θα τις κάνουμε λέξεις που θα πετάξουν  ή όπως λέει ο 

Calvino, για να δώσουμε το λόγο σε αυτό που δε μιλάει, στο πουλί που στέκεται στην 

υδρορροή, στο δέντρο την άνοιξη και στο δέντρο το φθινόπωρο, στην πέτρα, στο 

τσιμέντο, στο πλαστικό. 

 

Περιέγραψα τη φιλοσοφία και τη πρακτική μιας παιγνιώδους διδακτικής της 

δημιουργικής γραφής για ενήλικες, με τον τρόπο που μου υπαγορεύθηκε από τον 

διαθέσιμο χρόνο, δηλαδή περισσότερο αφηγηματικά παρά αναλυτικά, κι έτσι γνωρίζω 

πως το μεγαλύτερο μέρος της, παραμένει βυθισμένο στο νερό και αόρατο όπως ένα 

παγόβουνο.  Ελπίζω στο μέλλον που διαρκεί πολύ θα υπάρξουν κι άλλες ευκαιρίες. 

 

 

 

 


