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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

Τσιώτσος Νικόλαος 

Εκπαιδευτικός ΠΕ 

 

 

 

1. 	Προλεγόμενα		

				 Σκοπός	 μου	 σ’	 αυτή	 την	 	 εισήγηση	 	 είναι	 ένας	 προκαταρκτικός	

σχολιασμός	της	σχέσης	ανάμεσα	σε	ό,τι	αποκαλείται	«Εκπαιδευτικό	Δράμα»	(ή	

«Δραματική	 Τέχνη	 στην	 Εκπαίδευση»)	 και	 στη	 Δημιουργική	 Γραφή.	 Η	 εξέταση	

βέβαια	 της	 όποιας	 λειτουργικής	 σύνδεσης	 ανάμεσα	 στις	 δύο	 πρακτικές	 θα	

απαιτούσε	 έναν	 μεγαλύτερο	 αριθμό	 παράλληλων	 εργαστηρίων,	 για	 τον	 έλεγχο	

της	σημαντικότητας	μιας	αμοιβαίας	αλληλεπίδρασης.	Για	τούτο,	στην	εισήγηση	

αυτή,	 	 θα	 σταθώ	 μόνο	 σ’	 ένα	 ζωντανό	 παράδειγμα,	 αξιοποίησης	 κάποιων	

τεχνικών	 της	 δραματικής	 τέχνης	 -κατά	 τη	 γνώμη	 μου	 ικανό	 να	 ενεργοποιήσει	

ερωτήματα	 που	 θα	 μπορούσαν,	 ενδεχομένως,	 	 να	 τεθούν	 κάτω	 από	

ενδελεχέστερη	διερεύνηση.		

	Η	ιδέα	για	την	αξιοποίηση	του	Εκπαιδευτικού	Δράματος	στην	παραγωγή	

δημιουργικού	 γραψίματος	 στηρίχτηκε	 στην	 άποψη	 ότι	 οι	 δύο	 παραπάνω	

πρακτικές	 περιλαμβάνουν,	 εμμέσως,	 η	 μία	 την	 άλλη,	 και	 ότι	 η	 διερεύνηση	 της	

εργαστηριακής	τους	σύνδεσης	θα	μπορούσε	να	οδηγήσει	σε	διαδικασίες	που	τις	

εξυπηρετούν	αμοιβαία.	  

		 Ιδωμένες	 μέσα	 στα	 πλαίσια	 των	 πιο	 επίσημων	 χώρων	 στους	 οποίους	

ανήκουν	 (κι	 αναφέρομαι	 στο	 χώρο	 της	 Λογοτεχνίας	 και	 του	 θεάτρου),	 οι	 δύο	

πρακτικές	 φαίνεται	 μοιράζονται	 χαρακτήρα:	 Όπως	 φαίνεται,	 η	 δημιουργική	

γραφή	-μαζί	με	τη	διαδικασία	της	διδασκαλίας	της-	λειτουργεί	παράλληλα,	αλλά	
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και	 σε	 πείσμα	 ,	 των	 ενστάσεων	 μιας	 συμβατικής	 λογοτεχνικής	 κριτικής1.	 Από	

την	άλλη	μεριά,	το	εκπαιδευτικό	δράμα,	παρά	τις	συγγένειές	του	με	το	χώρο	του	

επίσημου	 θεάτρου,	 έχει	 ακολουθήσει	 μια	 αυτοτελή	 	 πορεία	 επιχειρώντας	 τη	

μόρφωσή	του	σ’	ένα	ιδιαίτερο	αισθητικό	και	διδακτικό	παράδειγμα2.	Και	οι	δύο	

μορφές	έκφρασης	δεν	αξιώνουν	μια	θέση	μέσα	στους	θεσπισμένους	χώρους	με	

τους	 οποίους,	 παρά	 τις	 σκόπιμες	 –κι	 αβέβαιες	 έστω-	 αποστάσεις	 τους,	 δεν	

παύουν	 να	 σχετίζονται3.	 Χωρίς	 να	 αποκλείεται	 η	 προσφορά	 του	 εργαστηρίου	

δημιουργικής	γραφής	σ’	έναν	υποψήφιο	συγγραφέα,	ή	της	δραματικής	τέχνης	σ’	

έναν	 επίδοξο	 ηθοποιό,	 οι	 δύο	 συνθήκες	 μοιάζουν	 να	 ααπποοπποοιιοούύννττααιι	 την	

αποκλειστική	ταύτιση	μ’	αυτή	τη	λειτουργία.	Η	κοινή	τους	αξίωση	έγκειται	στην	

ολόθυμη	 συμμετοχή	 του	 υποκειμένουᐧ	 	 το	 ενδιαφέρον	 τους	 τοποθετείται	

εμφατικότερα	στη	διαδικασία	παρά	στο	τελικό	αποτέλεσμαᐧ	η	όποια	προσφορά	

τους	 έγκειται	 περισσότερο	 στο	 «δημιουργικώς	 αισθάνεσθαι»	 παρά	 στο	

«δημιουργικό	 προϊόν»4	 -μολονότι	 στην	 περίπτωση	 του	 δημιουργικού	

γραψίματος,	 υπάρχει	 πάντοτε	 ένα	 αποκρυσταλλωμένο	 προϊόν	 έτοιμο	 να	

ενδώσει	σε	κριτική	αξιολόγηση.		

                                                           
1 Μπορεί	κανείς	να	δει	μια	αρκετά	εύγλωττη	αναφορά	στην	αμοιβαία	αυτή	εναντίωση	στο	

Dawson	(2005) 

2	 Κάνοντας	 μια	 κριτική	 ιστορική	 θεώρηση	 των	 αντιλήψεων	 που	 οδήγησαν	 στην	 ανάπτυξη	 του	

Δράματος-στην-Εκπαίδευση,	 ο	 Hornbrook	 (1989)	 επιχειρεί	 την	 κατοχύρωση	 μιας	 αμείλικτης	

εναντίωσης	σ’	αυτό	το	παράδειγμα.		

3	 Παρά	 την	 επιμελή	 άντληση	 επιχειρημάτων	 από	 ψυχολογικές	 γνωστικές	 θεωρίες	 (βλ.	 Bolton	

1978),	καμιά	αναφορά	στο	Εκπαιδευτικό	Δράμα	δεν	συνέβη	χωρίς	-φευγαλέες	έστω-			μνείες	στο	

χώρο	του	επίσημου	 θεάτρου.	 	Ο	Ross	(1982)	υποστηρίζει	ότι	το	εκπαιδευτικό	δράμα	αποτελεί	

μια	βουβή	μετάλλαξη,	αν	δεν	αντλεί	ζωή	από	το	θέατρο	(σελ.	152	,	δική	μου	έμφαση)		

4	 Θα	 λέγαμε	 ότι	 τούτη	 η	 συγγένεια	 τοποθετεί	 και	 τις	 δύο	 πρακτικές	 σε	 κάποια	 εννοιολογική	

απόσταση	 από	 τις	 άλλες	 δημιουργικές	 τέχνες.	 Παρόλο	 που	 όλες	 τους	 αναφέρονται	 στη	

δημιουργική	έκφραση	του	υποκειμένου,	αποδίδουμε	τον	όρο	«δημιουργικός»	πολύ	περισσότερο	

σ’	αυτές	παρά	σε	οποιαδήποτε	άλλη	μορφή	τέχνης.		Σύμφωνα	με	τον	Witkin	(1974)	η	συγγένεια	

αυτή	 οφείλεται	 και	 στο	 γεγονός	 ότι	 οι	 λέξεις	 και	 ο	 επικοινωνιακός	 λόγος	 (καθώς	 και	 οι	

χειρονομίες	στην	περίπτωση	του	δράματος)	τοποθετούν	τις	δύο	αυτές	πρακτικές	«εγγύτερα	στη	

δράση-μέσα-στον-κόσμο	 απ’	 ό,τι	 συμβαίνει	 με	 τα	 στοιχεία	 της	 μορφής	 στη	 μουσική	 ή	 τη	

ζωγραφική»	(σελ.	99)	 
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		 	Αν	 και	 το	 γράψιμο	 	 αποτελεί	 συχνά	 τμήμα	 των	 εργαστηρίων	 του	

εκπαιδευτικού	 δράματος,	 οι	 διαδικασίες	 γραφής	 στα	 εργαστήρια	 αυτά		

συμβαίνουν	 	 μ’	 έναν	 τρόπο	 μάλλον	 αποσπασματικόᐧ	 	 λειτουργούν	 στην	

περιφέρεια	 των	 εργαστηρίων,	 ενώ	 η	 όποια	 σύνδεση	 της	 δραματικής	 τέχνης	 με	

το	 δημιουργικό	 γράψιμο,	 μοιάζει	 να	 θεωρείται,	 από	 τους	 εκπροσώπους	 της	

πρώτης	 τόσο	 αυτονόητη,	 που	 σπάνια	 οδηγεί	 σε	 απόπειρες	 σχετικές	 με	 τη	

εξέταση	 μιας	 στενότερης	 αλληλεπίδρασης.	 	 Προσβλέποντας	 λοιπόν	 σ’	 έναν	

συσχετισμό	 αυτών	 των	 δύο	 μορφών	 δημιουργικής	 έκφρασης,	 αποπειράθηκα	

την	 ανάπτυξη	 ενός	 εργαστηρίου	 που	 θα	 ευνοούσε	 την	 αμοιβαία	 διασύνδεση	

τους.	 Σ’	 αυτό	 επιχείρησα	 να	 κατανείμω	 όσο	 το	 δυνατόν	 περισσότερο	 ισόνομα	

δραστηριότητες	 δραματικής	 τέχνης	 και	 δημιουργικής	 γραφής,	 δίχως	 να	

επιδιώκω		τη	δημιουργία	γενικεύσεων	ή	αναγωγών.		

		 Παρά	τον	περιγραφικό	χαρακτήρα	της	παρουσίασης	του	εργαστηρίου,	η	

εκτέλεσή	 του	 δεν	 έπαψε	 να	 διέπεται	 από	 	 τις	 προσωπικές	 μου	 θέσεις	 σε	 ό,τι	

αφορά	 εκπαιδευτικό	 δράμα,	 καθώς	 και	 τις	 έννοιες	 «ρόλος»	 και	 «δραματικός	

χαρακτήρας».	 Οι	 πεισματικές	 απόπειρες	 καθιέρωσης	 του	 εκπαιδευτικού	

δράματος	ως	μιας	διαδικασίας	«βιωματικής	μάθησης»,	καθιστά	τις	θέσεις	αυτές	

ενίοτε	 ενάντιες	 σε	 διαδεδομένες	 αντιλήψεις	 για	 τη	 λειτουργία	 του	

εκπαιδευτικού	 δράματος,	 κι	 ωστόσο	 αναγκαίες	 στην	 παρούσα	 εισήγηση.	 	 Για	

τούτο	και	θα	αναφερθώ	σ’	αυτές	πριν	από	την	παρουσίαση	του	συγκεκριμένου	

εργαστηρίου.		

	

1.1. 	Για	τη	Δημιουργική	Γραφή			

Μια	 σύντομη	 επισκόπηση	 στη	 βιβλιογραφία	 που	 αναφέρεται	 στη	 τη	

Δημιουργική	Γραφή	αποκαλύπτει	εμφανείς	διαστάσεις		απόψεων	σχετικά	με	το	

σκοπό,	και	τη		λειτουργία	της,	που	σχετίζονται	με	συγκεκριμένες	στάσεις	σε	ό,τι	

αφορά	 το	 ενδεχόμενο	 διδαχής	 της.	 Η	 αντίληψη,	 για	 παράδειγμα,	 που	 θέλει	 το	

δημιουργικό	γράψιμο	ταυτόσημο	με	την	παραγωγή	λογοτεχνίας,	αναφέρεται	σε	

μια	συνθήκη	αρκετά	 	 συνθετότερη	 	απ’	 αυτή	 που	θα	μπορούσε	 να	 οριστεί	 στο	
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όποιο	 εργαστήρι	 δημιουργικής	 γραφής5.Είναι	 προφανές	 ότι	 μια	 τέτοια	

αντίληψη	 εγείρει	 αντιστάσεις	 σχετικά	 με	 το	 ενδεχόμενο	 διδαχής	 του	

δημιουργικού	γραψίματος.			

		 Ωστόσο,	 οι	 θιασώτες	 της	 διδασκαλίας	 της	 δημιουργικής	 γραφής	

επιχειρούν	 να	 την	 αποσπάσουν	 	 από	 τον	 «ασφυκτικό»,	 όπως	 το	 αποκαλούν,		

κλοιό	 της	 επίσημης	 λογοτεχνικής	 κριτικής.	 Δεν	 τη	 θέλουν	 να	 αναφέρεται	

αποκλειστικά	σε	παραγωγή	κάποιου	λογοτεχνικού	είδους,	αλλά	σε	οποιοδήποτε	

γράψιμο	που	«είναι	δημιουργικό»,	π.χ.		πρωτότυπο,	αντισυμβατικό,	εκφραστικόᐧ	

ένα	 γράψιμο	 που	 μοιάζει	 να	 εναντιώνεται	 –έστω	 και	 δειλά-στην	 επίσημη	

λογοτεχνία»6.	 Τη	θεωρούν	σαν	επιζήτηση	μιας	 δημιουργικής	έκφρασης	 	 ικανής	

να			απελευθερώσει	ακόμη	και	τους	ίδιους	τους	συγγραφείς	από		καθιερωμένες		

τεχνοτροπίες	 του	 πρόσφατου	 	 νεωτερικού	 λογοτεχνικού	 κανόνα	 –	

(μυθιστορήματα,	 θεατρικά	 έργα	 	 και	 ποιήματα),	 καθώς	 και	 από	 έννοιες	 που	

σχετίζονται	 με	 τη	 «συγγραφικότητα»	 και	 με	 μια	 «ελιτίστικη,	 μοναχική	

πρακτική».7		

			 Ιδιαίτερα	 όταν	 το	 ζήτημα	 έρχεται	 στο	 χώρο	 της	 εκπαίδευσης,	 η	 κριτική	

στη	διδασκαλία	της	δημιουργικής	γραφής	χαλαρώνει	περισσότερο.	Αντικρίζεται	

λιγότερο	 σαν	 άσκηση	 μιας	 ικανότητας	 και	 περισσότερο	 σαν	 μια	 ελεύθερη	

έκφραση	 	 της	 προσωπικότηταςᐧ.	 σα	 μια	 γραφή	 που	 είναι	 	 «πρωτότυπη,	 σε	

αντίθεση	 με	 τη	 μιμητική	 γραφή»	 8.	 	 Μολονότι	 προσωπικές	 ποιότητες	 που	

διέπουν	 το	 δημιουργικό	 γράψιμο	 δεν	 είναι	 δυνατό να κατέχονται	 ούτε	 να	

μεταδίδονται	από	τους	διδάσκοντες,	είναι	δυνατό	αναφέρει	ο	Mosley	(1989)	να	

προπαρασκευάσουμε	 τους	 μαθητές	 ώστε	 να	 μπορούν	 χρησιμοποιούν	 τα	 δικά	

                                                           
5 Όπως	το	τοποθετεί	ο	Lodge	(1996):	«Και	η	παραμικρή	πρόταση	σ’	ένα		μυθιστόρημα	αποτελεί	

ένα	 πολύπλοκο	 προϊόν	 από	 αναρίθμητες	 αλυσίδες	 αιτιών	 και	 αποτελεσμάτων	 που	 φτάνουν	

βαθιά	 μέσα	 στη	 ζωή και την ψυχή του συγγραφέα.	 Το εγχείρημα για την διάκριση, ανάλυση  ή 

ανασύστασή τους παραμένει αδύνατο. Ακόμη κι η πιο βαθιά λογοτεχνική ανάλυση δε θα μπορούσε 

να ξύσει ούτε καν την επιφάνεια αυτής της μυστηριώδους διαδικασίας. Το ίδιο ισχύει και για τα 

καλύτερα μαθήματα δημιουργικής γραφής».		(σελ.	177,	δική	μου	έμφαση)	

6	Dawson,	P.	(2005)	σελ	20	και	Κωτόπουλος	(2012)	

7	Brophy,	K.	(1998)		

8	Dawson	(2005)	σελ.	21		
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τους	 δημιουργικά	 αποθέματα,	 με	 την	 εγκαθίδρυση	 ενός	 υποστηρικτικού	

περιβάλλοντος	που	επιτρέπει	τον	πειραματισμό	και	την	ανακάλυψη9.			

		 	Είναι	ίσως	αυτή	η	τελευταία	συνθήκη	που	θα	μπορούσε	να	εξυπηρετηθεί	

από	 τα	 πολλαπλώς	 δοκιμασμένα	 εργαστήρια	 Δραματικής	 Τέχνης.	 Η	 μετάβαση	

από	 την	 άμορφη	 «ζωντανή»	 συγκίνηση	 σε	 συμβολικά	 μορφοποιημένο	

συναίσθημα	 γίνεται	 εμφανέστερη	 σ’	 ένα	 εργαστήρι	 Δραματικής	 Τέχνης	 αφού	

επιτρέπει	την	άμεση	αλληλεπίδραση	των	συμμετεχόντων.	Αυτή	θα	μπορούσε,	με	

τη	σειρά	της,	να	ευνοηθεί	από	παρεμβολές	γραφής	στην	οποία			συγκρότηση		της	

μορφής	είναι	λιγότερο	επισφαλής	απ’	ό,τι	συμβαίνει	στο	δράμα.			

 

1.2. 		Για	τη	Δραματική	Τέχνη	στην	Εκπαίδευση	

													Όταν	κάνουμε	λόγο	για	το	Εκπαιδευτικό	Δράμα	δεν	μιλάμε	για	μια	αμιγή	

πρακτική	 ή	 για	 κάποιο	 αυτόνομο	 εκφραστικό	 είδος	 (genre).	 Παρόλο	 που	 στην		

πορεία	 της	 εξέλιξής	 του	 διαμόρφωσε	 ιδιαίτερες	 τακτικές	 που	 αναφέρονται	

σχεδόν	 αποκλειστικά	 σ’	 αυτό,	 συνεχίζει	 να	 συνάπτει	 δάνεια	 από	 το	 χώρο	 του	

συμβατικού	 θεάτρου	 και	 από	 το	 σύνολο	 των	 υπόλοιπων	 δημιουργικών	

τεχνών10.			

														Ξεκινώντας	 	 μέσα	 σε	 μια	 προοδευτική	 εκπαιδευτική	 ευφορία	 σαν	 μια	

κατεξοχήν	 	 αυτοσχεδιαστική	 πρακτική	 -ταυτισμένη	 σχεδόν	 με	 το	 αυθόρμητο	

παιδικό	 παιχνίδι11	 -πέρασε	 σταδιακά	 μέσα	 από	 περισσότερο	 οργανωμένα	

σχήματα	 (με	 ταυτόχρονες	 τοποθετήσεις	 της	 έμφασης	 στον	 παρεμβατικό	 ρόλο	

του	 διδάσκοντα-εμψυχωτή).	 που	 ο	 κατάλληλος	 συνδυασμός	 μεταξύ	 τους,	 θα	

μπορούσε	 να	 εξυπηρετήσει	 το	 χειρισμό	 μαθησιακών	 καταστάσεων,	

διατηρώντας	 ταυτόχρονα	 την	 αίσθηση	 ότι	 δε	 	 στερεί	 από	 το	 δράμα	 την	

εκφραστική	του	οντότητα.		

                                                           
9	 Μέσα	 στην	 ίδια	αντίληψη,	 οι	 Πρασιά	 και	 Μανδηλαράς	 (2001)	 θέτουν	 σαν	 στόχο	 της	 Δημιουργικής	

Γραφής	στο	σχολείο	«την		εξοικείωση	του	παιδιού	με	το	λόγο,	την	εξερεύνηση	των	δυνατοτήτων	του,	

η	ανακάλυψη	κα	την	εφεύρεση	των	προσωπικών	του	τρόπων	γραφής»	(σελ.	17).		 

10	Σ΄αυτε�ς	συμπεριλαμβα� νεται	και	η	Δημιουργικη� 	Γραφη� .		

11	Βλ.	Slade,	R.	(1954)		
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		 	Η	λειτουργία	του	εκπαιδευτικού	δράματος	έγκειται	στη	δημιουργία		ενός	

φανταστικού	χώρου	μέσα	στον	πραγματικό	χώρο	της	σχολικής	αίθουσας	ή	του	

εργαστηρίου.	Μέσα	σ’	αυτόν		πρόσωπα	και	αντικείμενα	μεταποιούνται	ανάλογα	

με	 το	 εκάστοτε	 δραματοποιημένο	 θέμα12.	 Η	 όλη	 συνθήκη	 συντηρείται	 από	 μια	

συλλογική	 «αναστολή	 της	 δυσπιστίας»13:	 μια	 ομαδική	 ψευδαίσθηση,	 που	

διαμορφώνεται	 μέσα	 μια	 κοινή	 συμφωνία	 για	 φανταστική	 δράση	 και	

ενσυνείδητο	 «παιχνίδι	 ρόλων»14	 Οι	 συμμετέχοντες	 αποσπώνται	 από	 την	 ήδη	

αποκτημένη	γνώση	του	πραγματικού	κόσμου	για	να	τοποθετηθούν,	ηθελημένα,	

σ’	 έναν	 κόσμο	 που	 φτιάχνεται	 εκείνη	 τη	 στιγμή	 και	 «ισχύει»	 όσο	 διαρκεί	 η	

διαδικασία	του	δράματος.		

	

			1.3			Δράμα	και	Γραφή	

		 	Έχοντας	τον	χαρακτήρα	του	παιδικού	συμβολικού	παιχνιδιού	(χωρίς	να	

λαμβάνει	υπ’	όψη	του	 τις	ηλικιακές	ομάδες	των	συμμετεχόντων),	 η	 Δραματική	

Τέχνη	 ορίζει	 μια	 δυναμική	 περιοχή	 εμπειρίας15	 που	 προσφέρεται	 για	 μια	

                                                           
12	Ενδεχομένως	η	εμπλοκή	σε	μια	δραματική	σραστηριότ6ητα,	τονίζουν	οι	O’	Neill	και	Lambert	

(1984),	 δεν	 προϋποθέτει	 ιδιαίτερο	 υποκριτικό	 ταλέντο.	 Προϋποθέτει	 όμως,	 αναγκαία,	 μια	

δυνατότητα	ιδεατής	μεταμόρφωσης	προσώπων	αντικειμένων	και	κινήσεων.	Από	την	άλλη	μεριά	

–όπως	 θα	 γίνει	 εμφανές	 όταν	 θα	 γίνει	 λόγος	 στο	 ενδεικτικό	 εργαστήριο	 δράματος	 και	

δημιουργικής	 γραφής-	 η	 φανταστική	 συνθήκη	 μπορεί	 να	 καθοριστεί	 και	 από	 πραγματικά	

αντικείμενα	που	χρησιμοποιούνται	σκοπίμως	για	τη	διαμόρφωσή	της	(σύνθετο	ερέθισμα)		

13	 Ο	 όρος	«Αναστολή	 της	 Δυσπιστίας»	 (Suspension	 of	 Disbelief)	 χρησιμοποιήθηκε	 για		 πρώτη	

φορά	από	τον	Άγγλο	ποιητή	Samuel	 Taylor	Coleridge	 για	να	αιτιολογήσει	την	«πίστη»	και	 την	

ταύτιση	του	αναγνώστη	με	καταστάσεις	και	χαρακτήρες	της	λογοτεχνίας	που	παρόλο	που	έχει	

συνείδηση	της		μη-πραγματικότητάς	τους,	τα	αποδέχεται	ωστόσο	σαν	πραγματικά		αποδίδοντας	

τους,	 θα	 έλεγα,	 έναν	 χαρακτήρα	 ανάλογο	 μ’	 αυτόν	 που	 το	 παιδί	 αποδίδει	 σε	 αντικείμενα	 στη	

διάρκεια	του	συμβολικού	του	παιχνιδιού.	

14	Byron,	K.	(1986)	“Drama	in	the	English	Classroom”.	London:	Methuen.	(σελ.	117)	

15	«Δυναμική	Περιοχή	της	εμπειρίας»:	Χαρακτηρισμός	 που	δόθηκε	από	τον	Άγγλο	 ψυχαναλυτή	

Donald	 Winnicot	 (1977)	 για	 να	 υποδηλώσει	 τη	 κατάσταση	 εκείνη	 της	 ανθρώπινης	 εμπειρίας	

στην	 οποία	 το	 άτομο	 είναι	 ταυτόχρονα	 «εγώ»	 και	 «μη-εγώ».	 Απορροφάται	 τόσο	 απόλυτα	 από	

την	 ενασχόλησή	 του	 (όπως	 ο	 καλλιτέχνης	 με	 το	 έργο	 του)	 που	 το	 «εγώ»	 γίνεται	 τμήμα	 του	

«εκείνου»	 και	 το	 αντίστροφο	 (ποως	 συμβαίνει	 με	 το	 παιδί	 και	 το	 παιχνίδι	 του	 ή	 με	 τον	
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φανταστική	 δράση	 και	 για	 το	 σταδιακό	 χτίσιμο	 μιας	 πλοκής.	 Αυτή	 μπορεί	 να	

μεταβάλλεται	ανάλογα	με	την	προσωπική	παρέμβαση	του	κάθε	συμμετέχοντα,	

που,	 στη	 διάρκεια	 της	 αυτοσχεδιαστικής	 διαδικασίας,	 είναι	 ταυτόχρονα	

υποκείμενο	και	αντικείμενο	της	πράξης16.	Δε	δρα	μονάχα	σ’	ένα	εικονικό	παρόν	

(όπως	θα	συνέβαινε	στην	πραγματική	ζωή),	αλλά	ορίζει	μέσα	από	τη	δράση	του	

κι	ένα	«εικονικό	μέλλον».17	Η	μορφή	άλλωστε	του	αυτοσχεδιαστικού	δράματος	

βρίσκεται	 διαρκώς	 σε	 αναστολή	 μέχρι	 την	 ολοκλήρωση	 της	 	 διαδικασίας.	

Ωστόσο,	θα	μπορούσε,	πιστεύω,	να	επιτυγχάνει	την	ολοκλήρωση	του	και		μέσα	

από	άλλα	εκφραστικά	διάμεσα,	όπως	κι	αυτό	του	δημιουργικού	γραψίματος.		

			 Θα	 μπορούσε	 να	 υποστηριχτεί	 ότι	 η	 οργάνωση	 και	 η	 εκτύλιξη	 μιας	

δραματικής	συνθήκης	δημιουργεί	ένα	αόρατο	κείμενο.	μια	«εικονική	ιστορία	σε	

εξέλιξη»18.	–Από	την	άλλη	μεριά,	διαμορφώνει		ένα	προσωπικό	κείμενο	στο	κάθε	

άτομο	 που	 συμμετέχει.	 ένα	 κείμενο	 που	 θα	 μπορούσε	 να	 καταγραφεί	 ή	 να	

«εμπνεύσει»	 τον	 κάθε	 	 συμμετέχοντα	 για	 την	 μετέπειτα	 παραγωγή	 ενός	

ατομικού	γραπτού	κειμένου.	Κι	αν	δεχτούμε	τον	ισχυρισμό	του	Freud	σχετικά	με	

την	 τάση	 του	 συγγραφέα	 για	 έναν	 «διαχωρισμό	 το	 Εγώ	 σε	 πολλά	 συνθετικά	

τέτοια,	ώστε,	με	τον	τρόπο	αυτό,	να	προσωποποιεί	τις	αντικρουόμενες	 	τάσεις	

της	διανοητικής	τους	ζωής	σε	πολλούς	ήρωες»	19,	τότε	η	Δραματική	Τέχνη	με	τη	

δυνατότητα	 εμπλοκής	 των	 υποκειμένων	 σε	 διαφορετικές	 φανταστικές	

συνθήκες	 και	 την	 υιοθέτηση	 πολλαπλών	 	 personae,	 θα	 μπορούσε	 να	

εξυπηρετήσει	τον	πειραματισμό	ενός	τέτοιου	διαχωρισμού.		

                                                                                                                                                                      
καλλιτέχνη	 και	 το	 έργο	 του).	 Για	 τον	 Winnicot	 η	 μετάβαση	 του	 ατόμου	 στην	 περιοχή	 αυτή	

αποτελεί	σημάδι	ουσιαστικής	δημιουργικότητας..	

16	O	Boal	(1979)	χρησιμοποιεί	τον	όρο	“spectactor”,για	να	υποδηλώσει	αυτή	την	ιδιάζουσα	

συνθήκη.		

17	Βλ.	Langer,	S.	(1954)	.	

18	Όπως	το	τοποθετεί	η		Langer	(1954)	δραματική	πράξη	αποτελεί	μια	ομοίωση	(semblance)	

πράξης	που	συγκροτείται	με	τέτοιο	τρόπο,	ώστε	να	εμπεριέχει	τον	υπαινιγμό	μιας	εικονικής	

ιστορίας	σαν	μιας	μορφή που	παραμένει ανεκπλήρωτη μέχρι το τέλος της δραματικής πράξης	.	

(σελ.	311,	δική	μου	έμφαση) 	

19	Freud	(1999),	οπ	π	σελ	129	
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		Όπως	 αναφέρθηκε	 και	 πριν	 το	 δημιουργικό	 γράψιμο	 αποτελεί	

αποσπασματικό	 τμήμα	 αρκετών	 συνεδριών	 εκπαιδευτικού	 δράματος.	 Για	 να	

αναφερθούμε	 σε	 καπόνια	 παραδείγματα,	 Οι	 Baldwin	 και	 Fleming	 κάνουν	 λόγο	

για	ανα-στοχασμό	της	δραματικής	δραστηριότητας	μέσα	από	τη	γραφή20,	ενώ	

το	«πακέτο	εξερεύνησης»21	(compound	stimulus)	στα	εργαστήρια	του	Somers	

22	 ευνοεί	 τη	 δημιουργία	 γραπτών	 σεναρίων	 που	 από	 τα	 μέλη	 της	 ομάδας.	 Το	

δημιουργικό	γράψιμο	αποτελεί	ακόμη	σημαντικό	κομμάτι	των	εργαστηρίων	του	

Keith	 Johnston23,	 όπου	 υπερτονίζεται	 ο	 ρόλος	 του	 εντελώς	 αυθόρμητου	

αυτοσχεδιασμού	στην	παραγωγή	προφορικών	και	γραπτών	αφηγήσεων.				

	

1.3.1 	Ο	Ρόλος	Στο	Δράμα			

			 	Όπως	αναφέρθηκε	πριν,	το	ουσιώδες	χαρακτηριστικό	ενός	εργαστηρίου	

δραματικής	 τέχνης	 είναι	 η	 «δημιουργία»	 μιας	 φανταστικής	 περιοχής	 σ’	 έναν	

πραγματικό	 χώρο	 	μέσα	στον	οποίο	πραγματικά	πρόσωπα	υποδύονται	ρόλους	

(ή	 αλλιώς	 δραματικούς	 χαρακτήρες).	 Αν	 λοιπόν	 θα	 μπορούσε	 να	 προκύψει	

γραφή	 σχετική	 με	 τα	 δεδομένα	 ενός	 τέτοιου	 εργαστηρίου,	 αυτή	 θα	 έγκειτο	 σε	

κείμενα	σχετικά	είτε		με	τον	δημιουργημένο	χωρόχρονο	είτε	με	τους	χαρακτήρες		

που	δρουν	σ’	αυτόν.	Η	τελευταία	συνθήκη	μπορεί,	με	τη	σειρά	της,	 	να	ορίζεται	

είτε	 μέσα	 από	 περιγραφές	 	 των	 δραματικών	 χαρακτήρων	 	 είτε	 –	 κι	 εδώ	

βρίσκεται,	πιστεύω,	στενότερη	συνάφεια	του	δράματος	με	τη	γραφή	-,	μέσα	από	

το	γράψιμο	του	υποκειμένου	όσο	αυτό	υποδύεται	κάποιο	χαρακτήρα	ή		-για	να	

                                                           
20	Baldwin	και	Fleming,	οπ.π.	σελ.	9	

21	Σχετικά	με	το	«πακέτο	εξερεύνησης»	μπορεί	να	ανατρέξει	κανείς	στο	«Παράρτημα»	στο	τέλος	

του	κειμένου.		

22	Βλ.	Sommers,	J.	(1995)		

23	Για	τον	Johnston	(1991,	1999),	η	κατάπνιξη	του	αυθορμητισμού	στην	παιδική	ηλικία		από	

διαφορετικές	κοινωνικές	πραγματικότητες	(ανάμεσα	στις	οποίες	η	εκπαίδευση	κατέχει	

σημαίνοντα	ρόλο)	είναι	αυτή	που		ευθύνεται	για	την	απουσία	δημιουργικής	έμπνευσης	ή	

δημιουργικών	ιδεών	στους	μετέπειτα	ενήλικες.	Γι’		αυτόν		είναι	το	παιδί	ένας	ανώριμος	ενήλικας,	

αλλά	ο	ενήλικας	ένα	ατροφικό	παιδί.	Το	«βύθισμα	λοιπόν	στο	δημιουργικό	εαυτό	ισοδυναμεί	με	

την	επιστροφή	σε	μια	παιδικότητα	που	δεν	έχει	ακόμη	υποβληθεί	σε	αναστολές.	Κάθε	ιδέα	

λοιπόν	είναι	δημιουργική,	με	την	προϋπόθεση	ότι	εκφράζεται	χωρίς	κάποιο	πέρασμα	από	τον	

λογοκρίτη	της	κοινωνικής	συμβατικότητας.   
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το	 τοποθετήσω	με	όρους	της	 ίδιας	της	δραματικής	Τέχνης-	όσο	το	 υποκείμενο	

«γράφει-μέσα-σε	 ρόλο»	 (“write-in-role”).	 Θα	 τόνιζα	 επομένως,	 ότι	 η	 τελευταία	

συνθήκη	αποτελεί	το		βασικό	ζητούμενο	της	όποιας	συνεισφοράς	του	δράματος	

στη	δημιουργική	γραφή.		

		 Ωστόσο	 το	 γράψιμο	 μέσα-σε-ρόλο	 τείνει	 να	 αντιμετωπίζεται	 από	 τους	

θεωρητικούς	 του	 εκπαιδευτικού	 δράματος	 όπως	 κι	 ο	 ρόλος	 καθαυτός:	 σα	

εμπειρία	 δηλαδή	 μιας	 συνθήκης	 η	 οποία	 δε	 θα	 μπορούσε	 να	 «βιωθεί»	

διαφορετικά.	 Εμφανώς	 μπολιασμένοι	 με	 τα	 διδάγματα	 της	 «Ποιητικής	 του	

Καταπιεζόμενου»	 του	 Augusto	 Boal,	 οι	 διαμορφωτές	 της	 θεωρίας	 του	

εκπαιδευτικού	δράματος	αντικρίζουν	την	πρακτική	τους	σα	μια	«πρόβα	ζωής»24	

μάλλον,	 παρά	 σαν	 μια	 καθαρά	 συμβολική	 παιγνιώδη	 κι	 αισθητική,	 αν	 θέλετε,		

συνθήκη.		Η	ανάγκη	για	μια	νομιμοποίηση	του	εκπαιδευτικού	δράματος	μέσα	σε	

μια	 εκπαίδευση	 προσανατολισμένη	 σε	 στόχους	 χρησιμοθηρικούς,	 του	

προσέδωσε	λειτουργίες	που	κατά	τη	γνώμη	μου,	υπερέβαιναν	τη		φύση	του.25.	Ο	

φανταστικός	χώρος	(fictional	space)	μεταλλάχτηκε	-αυθαίρετα		αρκετές	φορές-	

σε	οριοθετημένη	«πραγματικότητα»ᐧ	τα	τεκταινόμενα	σ’	αυτόν	σε	συμβάντα,	το	

φαντάζεσθαι	 σε	 αισθάνεσθαι	 ή	 σε	 συν-αισθάνεσθαι,	 ενώ	 ο	 ρόλος	 ερμηνεύτηκε		

ως	βίωμα	κι	όχι	ως	συμβολική	προβολή.	Δανεισμένος	από	το	λεξιλόγιο	του	Boal,	

ο	όρος	metaxis	(κι	αυτός,	με	τη	σειρά	του,	δάνειο	από	το	ελληνικό	«μεταξύ»)26	

                                                           
24	Με	τρόπο	ανάλογο	μ’	αυτόν	που	ο	Boal	χαρακτηρίζει	το	Θέατρο	του	Καταπιεζόμενου	σαν	μια	

«πρόβα	για	επανάσταση».		

25	Διαβα� ζουμε,	για	παρα� δειγμα	στον	O΄Toole	(1992),	ο� τι	οι	περισσο� τεροι	συμμετε�χοντες	σε	

εργαστήρια	εκπαιδευτικού	δράματος	επιλέγουν	να	δραματοποιήσουν	θέματα	που	«αποτελούν	

προφανέστατα	‘ζητήματα’	τα	οποία	θα	μπορούσαν	να	έχουν	κάποια	κοινωνική	ή	ηθική	επίδραση	

πάνω	τους»	(σελ.	63).	Το	ζητούμενο	εδώ	είναι	το	αν	οι	επιλογές	αυτές	υπαγορεύονται,	έστω	και	

άδηλα	από	τους	εμψυχωτές	τους.		

26	Το	παρακάτω	απόσπασμα	του	Bolton	(1992)	αποτελεί	μια	από	τις	πολλές	μαρτυρίες	σχετικά	

με	μια	τέτοιας	συνθήκης:«Ο	καθένας	μας	έχει	μια	διπλή	αντίληψη	του	κόσμου	,	δηλαδή	αυτό	που	

ο	Auguslo	Boal	ονομάζει	‘metaxis’	Υπάρχει	ο	κόσμος	των	ατόμων	που	συμμετέχουν	στο	δράμα	

και	συμφωνούν στο να γίνεται μια κατάσταση πιστευτή	(make	believe)..	Οι	συμμετέχοντες	που	

δημιουργούν	τη	φανταστική	δραματική	εμπειρία	βιώνουν	μια	ένταση,	ένα	αίσθημα	ότι	

συμβαίνει	κάτι	ιδιαίτερο	επειδή	οι	ίδιοι	επέλεξαν	ότι	πρέπει να το κάνουν  να συμβαίνει».	(σελ.11,	

δική	μου	έμφαση)		
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άρχισε	να	εμφανίζεται	ολοένα	και	περισσότερο	σε	κείμενα	που	επιχειρούσαν	να	

προβάλλον	το	δράμα	σαν	μια	εκπαιδευτικά	«χρήσιμη»	διαδικασία27.						

			Είναι	όμως	πράγματι	έτσι;		

		 Θα	 μπορούσε	 ο	 ρόλος	 που	 παίζεται	 να	 μεταφραστεί	 σε	 συνθήκη	 που	

βιώνεται;	Θα	μπορούσαν	συναισθήματα	που	υπονοούνται	να	μεταφραστούν	σε	

συναισθήματα	που	εγείρονται;		

		 Πραγματικά	 η	 έννοια	 του	 ρόλου	 έχει	 χρησιμοποιηθεί	 ως	 δηλωτική	 των	

διαφοροποιημένων	 εκδηλώσεων	 ενός	 ατόμου	 σε	 ποικίλα	 κοινωνικά	

περικείμενα.		Όπως	παρατηρεί	ο	O’	Toole	(1992),αρκετοί	κοινωνικοί	ψυχολόγοι	

και	φαινομενολογικοί	αναλυτές,	μετέρχονται	 ιδέες	του	 tteeaattrruumm		 mmuunnddii2288		 γγιιαα		 νναα		

κκωωδδιικκοοπποοιιήήσσοουυνν		 μμοορρφφέέςς		 ττηηςς		 ααννθθρρώώππιιννηηςς		 σσυυμμππεερριιφφοορράάςς		 κκααιι		 ττωωνν		 εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν		

ττηηςς		 σσεε		 δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς		 κκοοιιννωωννιικκέέςς		 σσηημμεειιοολλοογγιικκέέςς		 εεππιικκρράάττεειιεεςς..		 Εκτός	 απ’	 αυτό,	

έννοιες	που	αποτελούν	αποκλειστική	κυριότητα	του	δράματος	έχουν	διεισδύσει	

στον	 καθημερινό	 μας	 λόγο	 σε βαθμό,	 που	 το	 τραγικό	 και	 το	 κωμικό	 να	

χρησιμοποιούνται	 με	 τρόπους	 ασύμβατους	 με	 την	 Αριστοτελική	 ποιητική.	

Κάνουμε	 λόγο	 για	 οικογενειακές	 τραγωδίες,	 για	 κωμικές	 καταστάσεις,	 για	

ρόλους	 του	 φύλου	 ή	 για	 ρόλους	 γονικούς,	 παραγνωρίζοντας	 την	 καταγωγή	

αυτών	 των	 εκφράσεων.	 Η	 έννοια	 «ρόλος»	 έχει	 χρησιμοποιηθεί	 ακόμη	 ως	

δηλωτική	 	 δηλώσει	 ατομικές	 στάσεις	 που	 δημιουργούν	 στο	 υποκείμενο	

αισθήματα	 εναντίωσης	 σε	 κοινωνικούς	 καθορισμούς	 που	 φαντάζουν	

απαράβατοι	(Berger	2009),	ενώ	ο		Goffman	(1962)		αποκαλεί	«παραστάσεις»	τις	

διαφοροποιημένες	εμφανίσεις	ενός	ατόμου	σε	ποικίλα	κοινωνικά	περιβάλλοντα.	

                                                           
 
28	Μεταφράζεται	ως	«Σκηνή	του	Κόσμου»	ή	«Παγκόσμια	Σκηνή	και	βασίζεται	στην	πασίγνωστη	

φράση	 του	 Shakespeare	 “All	 the	 world's	 a	 stage,and	 all	 the	 men	 and	 women	 merely	 players:».	

Στην	κοινωνική	ψυχολογία	χρησιμοποιήθηκε	ως	συνώνυμο	της	υποκειμενικής	ταυτότητας	ενός	

υποκειμένου	 η	οποία	εμφανίζεται	μεταβλητή	ανάλογα	 με	τα	κοινωνικά	περικείμενα	στα	οποία	

λειτουργεί	το	εκάστοτε	υποκείμενο.				
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Και	 φτάνει	 ως	 το	 σημείο	 να	 ονομάζει	 ηθοποιό	 (performer)	 το	 υποκείμενο	 που	

δρα	στην	κοινωνική	του	ζωή29	

		 Μολονότι	 οι	 αντιλήψεις	 του	 teatrum	 mundi	 μοιάζουν	 να	 αντικρούονται	

από	 αρκετούς	 θεωρητικούς	 του	 εκπαιδευτικού	 δράματος,30	 η	 ανάγκη	 για	 τη	

νομιμοποίηση	 του	 δράματος	 ως	 ενός	 τύπου	 «βιωματικής»	 μάθησης	 μοιάζει	 να	

αναχαιτίζει	 την	 αντίληψη	 ως	 μιας	 συνθήκης	 καθαρά	 συμβολικής	 	 -και	 με	

κανέναν	τρόπο	«βιωμένης».	Έτσι,	για	παράδειγμα	ο	Bolton31	κάνει	λόγο	για	μια	

συγκινησιακή	 ένταση	 που	 κατακλύζει	 (ή	 οφείλει	 να	 κατακλύζει)	 τους	

συμμετέχοντες	 μέσα	 σ’	 ένα	 δραματικό	 εργαστήρι	 για	 ό,τι	 πρόκειται	 να	 συμβεί,	

ενώ	 ο	 Byron	 (1986)	 αναφέρεται	 στην	 	 περιοχή	 του	 δράματος	 σαν	 έναν	 κόσμο	

που	 «φαντάζει	 πραγματικός»	 και	 που	 μέσα	 στον	 οποίο	 οι	 συμμετέχοντες	

υφίστανται	την	πρόκληση	να	ανακαλύψουν	μια	γλώσσα	που	να	εξυπηρετεί	τις	

προθέσεις	 τους	 έναν	 κόσμο	 του	 «ως	 εάν».	 Χρησιμοποιώντας	 το	 δράμα	 για	 τη	

γλωσσική	 διδασκαλία	 ο	 ίδιος	 συγγραφέας	 αξιώνει	 τη	 χρήση	 αυτής	 της	

επινοημένης	 γλώσσας	 και	 στον	 πραγματικό	 κόσμο,	 νομιμοποιώντας,	 με	 τον	

τρόπο	αυτό,	τη	χρήση	του	δράματος	στη	γλωσσική	καλλιέργεια	των	μαθητών.	 

			Θεωρώ	ότι	απόψεις	σαν	αυτές	που	αναφέρθηκαν	παραπάνω	ενδίδουν	 σε	μια		

ινστρουμενταλιστική	 λογική	 που	 θα	 ήθελε	 τον	 χειρισμό	 του	 ιδιαίτερου	

                                                           
29«Ο	εαυτός,	λοιπόν,	δεν	αποτελεί	μια	οντότητα	που	μισο-κρύβεται	πίσω	από	τα	γεγονότα,	αλλά	

ένα	μεταβαλλόμενο	μόρφωμα	που	επιτρέπει	ατό	υποκείμενο	να	ανταπεξέλθει	σ’	αυτά.	.	.στο	ένα	

άκρο	του	ανακαλύπτουμε	ότι	ο	το υποκείμενο-ηθοποιός μπορεί να καταλαμβάνεται εντελώς από 

το ρόλο του και μπορεί πείθεται ειλικρινά ότι η εντύπωση της πραγματικότητας την οποία 

αναπαριστά (performs) αποτελεί αντικειμενική αλήθεια.	 (Goffman	 1956,	 σελ.17	 	 δική	 μου	

έμφαση)	

30	Όπως	εύστοχα	παρατηρεί	ο	O'	(1992)	«όπως	και	στην	πραγματική	ζωή,	έτσι	και	στο	δράμα	οι	

δραματικοί	χαρακτήρες	έχουν	ποικίλους	ρόλους	να	παίξουν.	Ο	πρωταρχικός	ρόλος	του	να	είναι	

κανείς	Άμλετ,	για	παράδειγμα,	ενσωματώνει	τους	δευτερεύοντες	ρόλους	του	γιου,	του	παραγιού,	

του	 εραστή,	 του	 εκδικητή,	 του	 κυνικού	 παρατηρητή,	 του	 τρελού	 	 κλπ.,	 ενώ	 στη	 διάρκεια	 του	

έργου,	 και	 περιοδικά,	 υιοθετεί	 ειδικότερους	 τριτεύοντες	 ρόλους	 ανάλογα	 με	 την	 κατάσταση.	

(σελ.	17)		

31	Βolton,	G.	(1992)		
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συμβολικού	 κόσμου	 της	 τέχνης	 (και	 θεωρώ	 απόλυτα	 το	 δράμα	 σα	 μια	 μορφή	

τέχνης)	 με	 όρους	 που	 ανήκουν	 στις	 πραγματικές	 ζωές	 των	 εμπλεκόμενων	

υποκειμένων.	 Ο	 χώρος	 του	 δράματος	 ωστόσο	 (όπως	 και	 ο	 κόσμος	 της	 κάθε	

τέχνης)	 είναι	 χώρος	 εικονικός	 και	 η	 αίσθηση	 αυτής	 της	 εικονικής	 διάστασης	

οφείλει	 να	 διακατέχει	 το	 υποκείμενο	 που	 δρα	 μέσα	 σ’	 αυτόν.	 Για	 να	 το	

τοποθετήσω	 με	 όρους	 του	 Witkin	 (1974),	 τα	 όποια	 τα	 συναισθήματα	 του		

δρώντα	μέσα	σ’	έναν	ρόλο	αποτελούν	«συναισθηματικές	ιδέες»	WITKIN	**	που	

σαφέστατα	 διακρίνονται	 από	 τις	 αμορφοποίητες	 	 συγκινήσεις	 που	 εγείρονται	

από	 τη	 δράση	 του	 υποκειμένου	 στον	 πραγματικό	 κόσμο.	 Και	 είναι	 τούτη	 η	

συναισθηματική	ιδέα,	το	«νοήμων	συναίσθημα»	και	η	αίσθηση	της	μορφής	που	

διαχωρίζει	τον	σκηνικό	ρόλο	από	έναν	οποιονδήποτε	κοινωνικό	τέτοιο.	Θεωρώ	

ότι	 αν	 αυτή	 η	 αίσθηση	 της	 μορφής	 δε	 διατηρείται	 σ’	 όλη	 τη	 διάρκεια	 της	

δραματικής	 διαδικασίας,	 ο	 διαχωρισμός	 αυτός	 μπορεί	 να	 καταλυθεί	

προκαλώντας	 ανάλογες	 συνέπειες	 στην	 αισθητική	 διάσταση	 που	 της	

δραματικής	πράξης.		

	

		1.3.2.		Γράφοντας	μέσα-σε-ρόλο			

		 Θα	 μπορούσε	 ένα	 υποκείμενο	 να	 γράψει	 	 μέσα-σε-ρόλο;	 Θα	 μπορούσε	

δηλαδή	 να	 γράψει	 συναισθανόμενο	 ότι	 δρα	 και	 σκέπτεται	 μέσα	 σ’	 έναν	

φανταστικό	 χώρο	 έχοντας	 «υιοθετήσει»,	 ή	 τουλάχιστο	 επιχειρώντας	 να	

υιοθετήσει,	 την	 «ταυτότητα»	 ενός	 άλλου	 υποκειμένου;	 Είναι	 προφανές	 ότι	

απόδειξη	 της	 	 δυνατότητας	 μιας	 τέτοιας	 συνθήκης	 είναι	 συνώνυμη	 με	 την	

απόδειξη	 μιας	 ευνοικής	 επίδρασης	 της	 δραματικής	 τέχνης	 στο	 δημιουργικό	

γράψιμο.		

	Το	 ερώτημα	 ωστόσο	 στοιχειοθετείται	 από	 έννοιες	 που	 κάθε	 μια	 τους	

αξιώνει	 	 προσεκτικότερη	 εξέταση.	 Ο	 φανταστικός	 χώρος,	 για	 παράδειγμα,	 θα	

μπορούσε	 να	 επινοείται	 από	 τον	 εκάστοτε	 γράφοντα	 χωρίς	 την	 πρότερη	

κατασκευή	του	από	συμβολικές	μεταποιήσεις	πραγματικών	αντικειμένων,	ενώ,	

από	την	άλλη	μεριά,	ένας	φανταστικός	χαρακτήρας	μπορεί	να	σχηματίζεται	από	
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τον	συγγραφέα	χωρίς	την	ανάγκη	της	προηγούμενης		δράσης	ενός	υποκειμένου	

μέσα-σε-ρόλο.		

		 Θα	 μπορούσε	 εξάλλου	 να	 ισχυριστεί	 κανείς	 ότι	 	 κάθε	 δημιουργικό	

γράψιμο	 αποτελεί	 ένα	 γράψιμο	 μέσα	 σε	 ρόλο.	 Όπως	 παρατηρεί,	 άλλωστε	 	 ο		

Morley	 (2007)	 "πολλοί	 συγγραφείς	 βιώνουν	 την	 αίσθηση	 ότι	 κάποιος άλλος 

λειτουργεί μέσα τους την ώρα που γράφουν»	(σελ.	137,	δική	μου	έμφαση).	Κι	αν	

κάτι	 τέτοιο	 πράγματι	 συμβαίνει,	 τότε	 κάθε	 συγγραφέας	 «παίζει»	 την	 ώρα	 που	

γράφει,	ένα	σύνολο	από	ρόλους.		

Η	 δημιουργία	 ενός	 χαρακτήρα	 -	 	 ή	 η	 πολλές	 φορές	 απεγνωσμένη	

προσπάθεια	 για	 τη	 δημιουργία	 του-	 	 αποτελεί	 απόπειρα	 του	 γράφοντα	 για	 τη	

δική	 του	 ταύτιση	 με	 τον	 χαρακτήρα.	 Θα	 λέγαμε	 πως	 η	 γραπτή	 ανάπτυξη	 μιας	

αφήγησης		είναι	η	δημιουργία	μιας	δραματικής	συνθήκης	που	προκαλείται	στον	

ίδιο	 τον	 γράφοντα.	 	 Αυτή	 	 θα	 μπορούσε,	 ενδεχομένως,	 να	 αποδοθεί	 σκηνικά		

μετά	τη	συγκρότηση	του	γραπτού	κειμένου,	όταν	δηλαδή	όλοι	οι	χαρακτήρες	θα	

έχουν	σχηματοποιηθεί,	 ενώ	θα	έχουν	ορίσει	με	τη	δράση	τους	τον	φανταστικό	

χωρόχρονο.	 Κι	 αν	 η	 γλώσσα,	 όπως	 υποστηρίζει	 ο	 Bahktin32	 είναι	 ουσιωδώς	

διαλογική	 κι	 αν	 κάθε	 έκφρασή	 του	 γράφοντα	 	 αναφέρεται	 σ’	 έναν	 υποθετικό	

«άλλο»,	 τότε	 θα	 μπορούσαμε	 να	 αντιληφθούμε	 τον	 κάθε	 συγγραφέα	 	 και	 σαν	

έναν	ηθοποιό		ένας	ηθοποιός	«εν	στάσει».			

Η	ενδεχόμενη	λειτουργία	του	δράματος	στη	δημιουργική	γραφή	έγκειται	

στην	 ακολουθία	 μιας	 αντίστροφης	 διαδρομής:	 Η	 φανταστική	 περιοχή	

συντάσσεται	εξωτερικά	(διάβαζε:	 ‘δραματοποιημένα’)	προτού	τα	τεκταινόμενα	

σ’	 αυτή	 αποτυπωθούν	 στο	 χαρτί	 από	 την	 πέννα	 του	 εκάστοτε	 γράφοντα.	 Οι	

εμπλεκόμενοι	 χαρακτήρες	 αλληλεπιδρούν	 σκηνικά,	 πριν	 αυτή	 τους	 η	 δράση	

αποδοθεί	 με	 τις	 λέξεις	 ενός	 γραπτού	 κειμένου,	 ενώ	 οι	 όποιες	 μεταβολές	 στον	

φανταστικό	 χωρόχρονο	 «συμβαίνουν»	 μέσα	 από	 ενεργές	 αλληλεπιδράσεις	

ρόλων	που	έχουν	υιοθετηθεί	ενσυνείδητα	από	τα	συμμετέχοντα	πρόσωπα.		

                                                           
32	Στο	Lodge	(1996)	
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		 Από	 την	 άλλη	 μεριά,	 δεν	 αποκλείεται	 και	 ο	 αμφίδρομος	 χαρακτήρας	

αυτής	 της	 συνθήκης.	 Μι	 αυτοσχεδιαστική	 διαδικασία	 εκπαιδευτικού	 δράματος	

θα	 μπορούσε	 να	 ενεργοποιήσει	 ή	 	 να	 απαιτήσει	 την	 κατασκευή	 κειμένων	 που,	

είτε	 εντασσόμενα	 μέσα	 στο	 πλέγμα	 της	 αλληλεπίδρασης	 των	 μελών,	 είτε	

καταγράφοντας	 τη	 διαδικασία,	 μέχρι	 κάποιο	 συγκεκριμένο	 σημείο,	 θα	

λειτουργούσαν	ως	ένα	παράδειγμα	δημιουργικού	γραψίματος.		

Με	 τους	 όρους	 αυτούς	 επιχείρησα	 	 την	 ένταξη	 του	 δράματος	 και	 της	

γραφής	 σε	 μια	 αμοιβαία	 αλληλεπιδραστική	 συνθήκη	 που	 θεώρησα	 ικανή	 να	

οδηγήσει	είτε	σ’	ένα	περισσότερο	«οργανωμένο»	δράμα	είτε	σ’	ένα	περισσότερο	

«σφιχτοδεμένο»	κείμενο.	Υπέθεσα	ακόμη	ότι	μια	τέτοια	συνθήκη		θα		μπορούσε	

να	 ενεργοποιήσει	 τη	 διάθεση	 για	 γράψιμο	 μέσα	 σε	 ρόλο	 ή	 ευνοώντας	

ταυτόχρονα	τη	γραπτή	συγκρότηση		κάποιου	δραματικού	χαρακτήρα.		

	

	

2.				Το	Εργαστήριο	

2.1			Περιγραφή		

				Η	 διαδικασία	 έλαβε	 χώρα	 στο	 χώρο	 της	 Δημόσιας	 Κεντρικής	 Βιβλιοθήκης	

Σερρών	 στις	 11	 και	 12	 Ιουλίου	 του	 2012.	 	 Η	 ομάδα	 των	 συμμετεχόντων	

συγκροτήθηκε	από		15	μαθητές	γυμνασίου	(11	κορίτσια	και	4	αγόρια).		

Το	θέμα	του	εργαστηρίου	αφορούσε	στην	προσέγγιση	ενός	αφηγήματος	

με	τρόπο	δραματικό	πριν	την	ανάγνωσή	του	από	τα	παιδιά.	Με	τον	τρόπο	αυτό	

οι	συμμετέχοντες	καλούνταν	να	σχολιάσουν	και	να	υποδυθούν	χαρακτήρες	του	

γραπτού	 αφηγήματος	 σ’	 έναν	 επινοημένο	 και	 ίσως	 εντελώς	 διαφορετικό	

φανταστικό	 χωροχρόνο.	 Χωρίς	 να	 είναι	 απαραίτητο,	 κατέληξα	 στην	 επιλογή	

ενός	αφηγήματος	η	γλώσσα	και	το	συγγραφικό	ύφος	του	οποίου	θα	μείωνε	τις	

πιθανότητες	 μιας	 πρότερης	 ανάγνωσης	 από	 τους	 συμμετέχοντες	 της	

συγκεκριμένης	 ηλικιακής	 ομάδας.	 	 Ωστόσο,	 ακόμη	 κι	 αν	 επρόκειτο	 για	 ένα	

ανάγνωσμα	δημοφιλέστερο	στη	συγκεκριμένη	ηλικιακή	ομάδα,	η		προσέγγιση	σ’	

αυτό	 θα	 μπορούσε	 να	 διαφοροποιηθεί,	 ώστε	 να	 επιτρέπει	 την	 σταδιακή	 του	
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αναγνώριση,	 καθιστώντας	 τη	 διαδικασία	 παρόμοια	 με	 την	 ανίχνευση	 ενός	

μυστηρίου.	 Παρόλη	 εξάλλου	 τη	 «γνωριμία»	 	 με	 τους	 βασικούς	 χαρακτήρες	 του	

αφηγήματος,	 οι	 συμμετέχοντες	 δε	 γνώριζαν	 από	 την	 αρχή	 ότι	 το	 θέμα	 του	

εργαστηρίου	 θα	 αφορούσε	 ένα	 δημοσιευμένο	 αφήγημα	 (ή	 αλλιώς	 μια	

‘υλοποιημένη	αφηγηματική	μορφή’).	Η	αποκάλυψη	αυτή	αφέθηκε	για	το	τέλος	

της	διαδικασίας	στο	οποίο	προβλέπονταν	επίσης	και	ο		καταληκτικός	σχολιασμό	

για	τις	ομοιότητες	ή	τις	διαφορές	ανάμεσα	στο	ήδη	υφιστάμενο	αφήγημα	και	σ’	

αυτό	που	θα	«γράφονταν»	στη	διάρκεια	του	εργαστηρίου.		

	

					2.2		Χρήση	της	Υλοποιημένης	Μορφής.		Το	Επιλεγμένο	Κείμενο	

		 Το	κείμενο	που	επιλέχτηκε	ήταν	«Το	Μόνο	της	Ζωής	του	Ταξίδιον»	του	Γ.	

Βυζηινού,	 ενώ	 η	 διαδικασία	 ξεκίνησε	 με	 την	 παρουσίαση	 ενός	 πακέτου	

εξερεύνησης	 (compound	 stimulus)	 (βλέπε	 Παράρτημα)	 που	 περιείχε	

μικροαντικείμενα	 σχετικά	 με	 το	 θέμα	 της	 προβλεπόμενης	 διαπραγμάτευσης.		

Έτσι	 η	 σταδιακή	 αποκάλυψη	 του	 πακέτου	 ξεκίνησε	 με	 την	 εμφάνιση	 κάποιων	

εργαλείων	ραπτικής(βελόνες	κλωστές,	ελαστική	μεζούρα,	δακτυλήθρες),	καθώς	

και	 εικόνων	 (πριγκίπισσες,	 νεραΐδες,	 και	 μια	 	 φωτογραφία	 ενός	 ηλικιωμένου	

άνδρα	με	ένα	ανήλικο	αγόρι)	που	στόχευαν		στη	δημιουργία	εικασιών	σχετικά	με	

κάποιους	 σημαντικούς	 χαρακτήρες.	 Τέλος,	 	 μια	 αυτοσχέδια	 επιστολή	 του	

κεντρικού	 χαρακτήρα	 στον	 παππού	 του	 (γραμμένη	 από	 τον	 συντονιστή	 της	

ομάδας)	 δημιούργησε,	 με	 τη	 σειρά	 της,	 υπαινιγμούς	 σχετικά	 με	 την	 πιθανή		

σχέση	των	χαρακτήρων	μεταξύ	τους.		

		 Η	 σταδιακή	 αποκάλυψη	 των	 αντικειμένων	 του	 πακέτου	 εξερεύνησης	

προκάλεσε	μια	διαρκώς	μεταβαλλόμενη	αντίληψη	για	το	θέμα	του	εργαστηρίου.	

Με	 τον	 τρόπο	 αυτό	 το	 ενδιαφέρον	 των	 παιδιών	 για	 το	 πιθανό	 οριστικό	 θέμα	

παρέμεινε	 διαρκώς	 ενεργοποιημένο,	 μέχρι	 την	 αποκάλυψη	 του	 τελευταίου	

αντικείμενου	 (η	 επιστολή	 προς	 τον	 παππού)	 ,	 το	 οποίο	 οριστικοποίησε	 τον	

χωρόχρονο	 του	 δράματος,	 σημαίνοντας	 ταυτόχρονα	 και	 τη	 	 αφετηρία	 της	

δραματικής	πράξης.		
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		 Η	 επιδίωξη	 για	 τη	 διατήρηση	 μια	 αισθητικής	 απόστασης	 από	 τους	

χαρακτήρες	 (και	 την	 τοποθέτηση	 της	 έμφασης	 στη	 μορφή	 τόσο	 των	

δραματικών	 	 εικόνων	 όσο	και	των	κειμένων	 που	θα	 παράγονταν	 στη	διάρκεια	

της	 πράξης),	 αφιερώθηκε	 αρκετός	 χρόνος	 για	 πειραματισμό	 με	 το	 εκφραστικό	

διάμεσο	του	δράματος	(doodling	with	the	dramatic	medium).	Οι	συμμετέχοντες	

οδηγήθηκαν,	 σε	 εικονικές	 αναπαραστάσεις	 συναισθημάτων	 	 και	 σε	

αυτοσχεδιαστικά	 χοροδράματα	 που	 αναδίπλωναν	 εικονικές	 περιγραφές	 των	

σχέσεων	ανάμεσα	σε	δύο	ή	περισσότερους	χαρακτήρες33.		

	

					2.3.	Εικονική	Αναπαράσταση	των	Χαρακτήρων.	Πρώτη	απόπειρα	γραφής		

Μετά	 από	 μια	 σύντομη	 συζήτηση	 σχετική	 με	 τους	 σημαντικούς	

χαρακτήρες	 του	 προβλεπόμενου	 δραματοποιημένου	 κειμένου,	 επιχειρήθηκε	 η	

παγωμένη	απεικόνιση	τους	από	τα	μέλη	της	κάθε	ομάδας.	Η	αρχική	πρόσληψη	

του	κάθε	χαρακτήρα	ως	εικόνας	μάλλον,	παρά	ως	συνόλου	γνωρισμάτων	(κάτι	

που	αφέθηκε	για	το	τελευταίο	στάδιο	της	δραματικής	πράξης),	θα	διατηρούσε,	

κατά	 τη	 γνώμη	 μου,	 ζωντανή	 τη	 μορφική	 απόσταση,	 ενώ	 θα	 μπορούσε	 να	

επηρεάζει	 και	 τη	 μορφική	 απόδοση	 των	 κειμένων	 που	 θα	 παράγονταν	 στη	

συνέχεια.	 	 Έτσι	 μετά	 τη	 μορφική	 τους	 απεικόνιση	 επιχειρήθηκε	 η	 πρώτη	

παραγωγή	γραπτού	κειμένου	από	κάθε	ομάδα	η	οποία	είχε	τον	χαρακτήρα	μιας	

απαντητικής	επιστολής		του	κεντρικού	χαρακτήρα	προς	τον	παππού.		

	

					2.3.1.	Λειτουργία	Ομαδικών	Ρόλων.	Δεύτερη	Απόπειρα	Γραφής			

Η	 συνέχιση	 της	 διαδικασίας	 αρχίζει	 πλέον	 να	 ενεργοποιείται	 από	 τα		

περιεχόμενα	 των	 παραχθέντων	 κειμένων.	 Οι	 απαντητικές	 επιστολές	 γίνονται	

αντικείμενα	 διαπραγμάτευσης	 ώστε	 για	 κάθε	 ομάδα	 να	 προκύψει	 μια		

                                                           
33	Αν	και	οι	διαδικασίες	ενασχόλησης	με	το	εκφραστικό	διάμεσο	του	δράματος,	αφορούσαν	 σε	

ένα	μεγάλο	μέρος	τους,	ασκήσεις	 	από	το		εισαγωγικό	μέρος	του	Θεάτρου	του	Καταπιεζόμενου	

του	Augusto	Boal	(βλ.	Boal	1997,	2002),	στην	παρούσα	διαδικασία	δεν	επιδιώχθηκε,	με	κανέναν	

τρόπο,	η	εμπλοκή	των	παιδιών	στις	λοιπές	φάσεις	που	προβλέπονται	σ’	αυτό.   
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ξεχωριστή	 διάσταση	 του	 κεντρικού	 χαρακτήρα,	 ο	 οποίος	 καλείται	 τώρα	 να	

αλληλεπιδράσει	 με	 άλλους	 πιθανούς	 χαρακτήρες	 του	 δράματος.	 Η	

αλληλεπίδραση	 αναπαρίσταται	 στο	 σκηνικό	 χώρο	 με	 ρόλους	 ομαδικούς	 (Βλ.	

Παράρτημα),	 ενώ	 το	 συναισθηματικό	 αποτέλεσμα	 της	 αλληλεπίδρασης	

αποκαλύπτεται		και	πάλι	ως	παγωμένη	εικόνα	η	οποία	επιχειρεί	να	το	εκφράσει	

μορφικά.	Μετά	απ’	αυτό,	οι	συμμετέχοντες	καλούνται	σε	μια	δεύτερη	απόπειρα	

γραφής	 όπου	 τα	 αποτελέσματα	 των	 αλληλεπιδράσεων	 καταγράφονται	 με	 τη	

μορφή	 ατομικού	 	 ημερολογίου	 ή	 προσωπικών	 καταγραφών	 σε	 σχέση	 με	 τη	

συνθήκη	που	προέκυψε	μετά	την	αλληλεπίδραση	των	ομαδικών	ρόλων.		

	

					2.3.2.	 Ανίχνευση	 Δεύτερου	 Σημαντικού	 Χαρακτήρα.	 Παγωμένη	 Εικόνα	 και	

Τρίτη	Απόπειρα	Γραφής.		

		 Από	 τα	 ήδη	 παραχθέντα	 κείμενα	 προέκυψαν	 δραματικά	 πρόσωπα	 που,	

αν	 και	 η	 λειτουργία	 τους	 στην	 προβλεπόμενη	 διαδικασία	 δεν	 ήταν	

προσχεδιασμένη,	 έμοιαζαν	 να	 έχουν	 σημασία	 για	 τούς	 συμμετέχοντες,	 καθώς		

και	για	τον	τρόπο	που	κάθε	ομάδα	αντιλαμβάνονταν	τη	δραματική	συνθήκη.	Τα	

πρόσωπα	 που	 επιλέχτηκαν	 ως	 σημαντικά	 τοποθετήθηκαν	 σε	 μια	 εκ	 νέου	

αναπαράσταση	 με	 τη	 μορφή	 ομαδικής	 παγωμένης	 	 εικόνας,	 ενώ	 η	

αλληλεπίδρασή	 τους	 με	 τον	 κεντρικό	 χαρακτήρα	 	 αποτυπώθηκε	 πρώτα	 με	 τη	

μορφή	 δραματοποιημένων	 διαλόγων	 ανάμεσα	 σε	 ομαδικούς	 ρόλους,	 κι	 έπειτα		

με	 τη	 μορφή	 ενός	 γραπτού	 διαλογικού	 κειμένου.	 Το	 τελευταίο	 	 παραστάθηκε	

μέσα	από	ατομικούς	πλέον	ρόλους	από	ζεύγη	συμμετεχόντων.		

	

			2.3.3.	Ο	Διάδρομος	Συνείδησης.	Η	Τελική	Έκβαση.	Τέταρτη	Απόπειρα	Γραφής	

			 	Στο	προτελευταίο	τμήμα	της	διαδικασίας	η	συζήτηση	σχετικά	με	την	ως	

τότε	διαμορφωμένη	συνθήκη	του	κεντρικού	χαρακτήρα	δημιούργησε	μια	σειρά	

από	 πιθανότητες	 για	 την	 τελική	 έκβαση	 του	 δράματος.	 Αυτές	 ταξινομήθηκαν	

μέσα	 σ’	 ένα	 δίπολο	 που	 αφορούσε	 την	 απόφαση	 του	 χαρακτήρα	 για	 τη		

περαιτέρω	 πορεία	 του	 (η	 οποία	 θα	 μπορούσε,	 ενδεχομένως	 να	 αποτελέσει	 και	
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θέμα	 ενός	 άλλου	 εργαστηρίου).	 Η	 τελική	 απόφαση	 λήφθηκε	 από	 έναν	

συμμετέχοντα	 ο	 οποίος	 προχωρώντας	 μέσα	 σ’	 έναν	 διάδρομο	 διαμορφωμένο	

από	τα	σώματα	των	συμμετεχόντων	και	ακούγοντας	προτάσεις	για	την	τελική	

επιλογή	σχετικά	με	την	περεταίρω	«ζωή»	του,	καταλήγει	στην	ανακοίνωση	της	

οριστικής	 του	 απόφασης.	 Μετά	 απ’	 αυτό,	 οι	 συμμετέχοντες	 καλούνται	 να	

καταγράψουν	με	τη	μορφή	ημερολογίου	του	κεντρικού	χαρακτήρα	ένα	επόμενο	

κείμενο	που	αναφέρεται	στους	λόγους	που	συνετέλεσαν	 	στην	οριστικοποίηση	

μιας	απόφασης.			

	

		2.3.4.		Το	Σχεδιάγραμμα	του	χαρακτήρα.	Τελευταία	Απόπειρα	Γραφής	

		 	Μολονότι	 πρόκειται	 για	 κάτι	 που	 η	 τέλεσή	 του	 συνήθως	 προβλέπεται	

στην	αρχή		του	δραματικού	γεγονότος,	άφησα	την	διαδικασία	αυτή	για	το	τέλος	

της	συγκεκριμένης	πράξης.	Επιχειρώντας	τη	διατήρηση	μιας	«συναισθηματικής	

ιδέας»34	 σ’	 όλη	 τη	 διάρκεια	 της	 συγκεκριμένης	 συνθήκης,	 προσπάθησα	 	 να	

αποφύγω	επιθετικούς	προσδιορισμούς	που	χρησιμοποιούνται		συνήθως	σ’	αυτό	

το	 τμήμα	 -και	 που	 θα	 μπορούσαν	 να	 λειτουργήσουν	 ενάντια	 στην	 εικονική	

σύλληψη	 των	 χαρακτήρων	 και	 την	 τήρηση	 της	 προσδοκώμενης	 	 απόστασης.	

Ωστόσο,	 στο	τέλος	τα	 διαδικασίας,	 και	μετά	 το	 τέλος	της	γραφής	 του	βασικού	

αφηγηματικού	 κειμένου,	 ο	 σχολιασμός	 σχετικά	 με	 τους	 εμπλεκόμενους	

χαρακτήρες	θα	μπορούσε	να	δημιουργήσει	ένα	ακόμη	κείμενο	που,	με	τη	σειρά	

του,	 θα	αποτελούσε	όχι	μονάχα	έναν	επίλογο,	αλλά	κι	ένα	πιθανό	έναυσμα	για	

μια	 νέα	 δραματική	 συνθήκη.	 Κι	 αυτό	 αποτυπώνεται	 στα	 κείμενα	 που	

συγκροτήθηκαν	 από	 τους	 συμμετέχοντες	 στη	 φάση	 αυτή.	 	 Οι	 προσδιορισμοί		

που	 τοποθετήθηκαν	 μέσα	 στο	 σχεδιάγραμμα	 του	 κάθε	 χαρακτήρα	 αποτελούν	

γενικεύσεις	 και	 ζεύγη	 αντιθέσεων	 (binary	 opposites)	 που	 θα	 μπορούσαν	 να	

οδηγήσουν	 στην	 επινόηση	 -αλλά	 και	 στη	 συγγραφή-	 άλλων	 αφηγηματικών	

κειμένων.	 Οι	 προσδιορισμοί,	 για	 παράδειγμα,	 που	 δίνονται	 στον	 πρωτεύοντα	

χαρακτήρα	 θα	 μπορούσαν	 να	 στοιχειοθετήσουν	 τη	 	 συγκρότηση	 ενός	 άλλου	

                                                           
34 Βλ. Witkin (1974) 
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χαρακτήρα	(ο	οποίος	σε	μια	νέα	δραματική	συνθήκη,	θα	μπορούσε	να	λειτουργεί	

ως	δευτερεύοντας).		

					

			2.3.5.		Καταληκτικό	Παιχνίδι	με	το	Διάμεσο.	Τέλος	της	Διαδικασίας.		

			 Τέλος,	και	μετά	την	ολοκλήρωση	μιας	διαδικασίας	στην	οποία	το	δράμα	

εναλλάσσονταν	 με	 τη	 γραφή,	 ένα	 νέο	 παιχνίδι	 με	 πολλαπλές	 δραματικές	

τεχνικές	θα	λειτουργούσε,	κατά	τη	γνώμη	μου,	υποστηρικτικά	σε	στο	κλείσιμο	

του	 εργαστηρίου	 με	 την	 αίσθηση	 ενός	 γενικότερου	 ελέγχου	 πάνω	 στο	

εκφραστικό	 διάμεσο.	 	 Για	 το	 λόγο	 αυτό,	 διαδικασίες	 ανάλογες	 μ’	 αυτές	 που	

ενεργοποιήθηκαν	 	 στο	 κυρίως	 τμήμα	 του	 εργαστηρίου,	 χρησιμοποιήθηκαν	 και	

πάλι	 -χωρίς	 την	 εστίαση	 σε	 κάποιους	 συγκεκριμένους	 χαρακτήρες	 αυτή	 τη	

φορά-	 	 με	 τρόπο	 που	 θα	 	 τόνιζε	 τις	 δυνατότητος	 	 της	 κίνησης	 και	 φωνής	 στη	

δημιουργία	 «συναισθηματικών	 ιδεών».	 Έτσι	 παγωμένες	 εικόνες,	 άσχετες	 με	 το	

διαπραγματευόμενο	θέμα,	και	ενεργοποιημένες	από	έτερα	εκφραστικά	διάμεσα	

(μουσική,	 ζωγραφική),	 καθώς	 και	 αυτοσχεδιαστικά	 βουβά	 χοροδράματα	

εκτελεσμένα	 μονάχα	 με	 τη	 	 συνοδεία	 μουσικών	 τόνων,	 	χρησιμοποιήθηκαν	 για	

να	 καταστήσουν	 συνειδητή	 τη	 λειτουργία	 όχι	 μονάχα	 του	 δράματος	 ή	 της	

γραφής,	 αλλά	 της	 τέχνης	 γενικότερα,	 στη	 δυνατότατα	 διάκρισης	 του	

μορφωμένου	 αίσθηματος	 από	 την	 απλή	 εκδήλωση	 μιας	 οποιασδήποτε	

συγκίνησης.	Η	εισαγωγή	άλλωστε	της	μουσικής,	των	πλαστικών	τεχνών	και	του	

εκφραστικού	 χορού	 στο	 τελευταίο	 μέρος	 έγινε	 προσβλέποντας	 στη	

συνειδητοποίηση	της	συγγένειας	του	δράματος	και	της	γραφής	με	εκφραστικά	

διάμεσα	 που	 από	 τη	 φύση	 τους	 επιτρέπουν	 ευκολότερα	 την	 τήρηση	 μιας	

συναισθηματικής	απόστασης.		

	

	

				2.4.	Συζήτηση	

		 Το	 ρεπερτόριο	 της	 παραπάνω	 διαδικασίας	 δε	 διαφέρει	 εξαιρετικά	 απ’	

από	ένα		οποιοδήποτε	εργαστήρι	εκπαιδευτικού	δράματος.		Ό,τι	κατά	τη	γνώμη	
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μου	 προσδίδει	 κάποια	 σημαντικότητα	 στην	 όλη	 συνθήκη,	 είναι	 ο	 σκοπός	 της	

τέλεσής	 της	 	 αφενός,	 και	 	 η	 ισονομία	 που	 παραχωρήθηκε	 στα	 εμπεριεχόμενα	

στοιχεία	γραφής	και	του	δράματος.	Είναι	η	έμφαση	στο	στοιχείο	της	μορφής	και	

της	 αισθητικής	 απόστασης,,	 κι	 όχι	 στην	 επιδιωκόμενη	 βίωση	 ενδεχόμενων	

συγκινήσεων-	αυτό	που		προσδίδει	στο	εργαστήριο	μια	ιδιαίτερη	χροιά.	Από	την	

άλλη	 μεριά,	 ο	 οποιοσδήποτε	 ισχυρισμός	 σχετικά	 με	 την	 τόνωση	 της	

δημιουργικότητας	 των	 συμμετεχόντων,	 καθώς	 και	 με	 	 ενεργοποίηση	 της	

ανάγκης	 για	 γραφή	 πέρα	 από	 τα	 χωρικά	 και	 χρονικά	 όρια	 του	 εργαστηρίου,	

παραμένει	 ακόμη	 ανεγγύητος,	 	 προσβλέποντας	 σε	 πρόσθετες	 εργαστηριακές	

συνθήκες,	 κατασκευασμένες	 με	 εντονότερη	 ερευνητική	 βούληση.	 Ό,τι	 θα	

μπορούσε	ωστόσο	να	τονιστεί	με	βεβαιότητα,	είναι	η	δημιουργία	της	διάθεσης	

για	 κάποια	 σύγκριση	 του	 εργαστηριακού	 «κειμένου»	 με	 το	 κείμενο	 μιας	 ήδη	

«υλοποιημένης	μορφής»	(realised	 form)ᐧ	και	με	τούτο	αναφέρομαι	στο	κείμενο	

του	Βιζυηνού	που	λειτούργησε	ως	έναυσμα	για	την	όλη	πράξη.	 	Μετά	 	από	μια	

σχετικά	μακρά	περίοδο	μοναχικότητας	στα		ράφια	της	βιβλιοθήκης,	το	κείμενο	

(τρία	 αυτόνομα	 αντίτυπα	 και	 τέσσερα	 καταχωρημένα	 στα	 	 «Άπαντα»	 του	

συγγραφέα),	 έγινε,	 έστω	και	για	λίγο,	 το	 πιο	 δημοφιλές.!	 Έτσι,	ακόμη	και	 αν	 η	

επισφαλής	 υπόθεση	 σχετικά	 με	 την	 ευνοϊκή	 επίδραση	 του	 δράματος	 στο	

δημιουργικό	 γράψιμο	 παραμένει	 ακόμη	 	 αναπόδεικτη,	 τα	 αποτελέσματά	 του	

αναφορικά	με	την	τόνωση	του	ενδιαφέροντος	για	μια	ήδη	υλοποιημένη	γραπτή	

μορφή	 μοιάζουν	 περισσότερο	 εμφανή,	 τονίζοντας	 και	 τη	 δυνατότητα	 μιας	

υπόθεσης	 	 σχετικά	 	 με	 την	 επίδραση	 της	 δραματικής	 τέχνης	 σε	 μια	

δημιουργικότερη	ανάγνωση.		

Αβεβαιότερος	 ακόμη	 παραμένει	 	 και	 ο	 ισχυρισμός	 σχετικά	 με	 την	

«ποιότητα»	 των	 παραχθέντων	 κειμένων.	 Οι	 συμμετέχοντες,	 μου	 ήταν	 τόσο	

ελάχιστα	 γνώριμοι,	 όσο	 και	 η	 συγγραφική	 τους	 δεινότητα.	 Δε	 θα	 μπορούσα	

λοιπόν	 να	 γνωρίζω	 τις	 πρότερες	 	 δυνατότητές	 τους	 σχετικά	 με	 την	 παραγωγή	

δημιουργικού	 γραπτού	 λόγου,	 κι	 ακόμη	 περισσότερο	 δε	 θα	 μπορούσα	 να	

ισχυριστώ	 αν	 κάποιος	 γίνεται	 συγγραφέας	 μέσα	 από	 μια	 σειρά	 εργαστηρίων	

δραματικής	 τέχνης	 ή	 αν	 προσέρχεται	 σ’	 αυτές	 ως	 τέτοιος.	 Ωστόσο	 τόσο	 οι	

ομοιότητες	 όσο	 και	 οι	 διαφορές	 ανάμεσα	 στα	 εκφραστικά	 διάμεσα	 του	
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δράματος	 και	 της	 γραφής	 θα	 μπορούσαν,	 πιστεύω,	 να	 γίνουν	 ευκολότερα	

συνειδητές	μέσα	από	μια		σειρά	ανάλογων	εργαστηρίων.		

	Ό,τι	 ωστόσο	 θα	 μπορούσε	 να	 τονιστεί	 με	 περισσότερη	 βεβαιότητα,	

αφορά	 στη	 λειτουργική	 σχέση	 ανάμεσα	 στα	 εκφραστικά	 διάμεσα	 των	 δύο	

πρακτικών.	 Τα	 «κείμενα»	 του	 δράματος,	 περισσότερο	 αυθόρμητα,	 κι	

απροσποίητα–	 και	 για	 τούτο,	 περισσότερο	 ευάλωτα	 στις	 σε	 εισβολές	

συγκινήσεων	του	αντικειμενικού	κόσμου	στη	δημιουργημένη	δυναμική	περιοχή-

–	αποκτούσαν	μια	μορφική	συνεκτικότητα,	 καθώς	αναγκάζονταν	να	περάσουν	

μέσα	 από	 το	 διάμεσο	 της	 γραφής.	 Κι	 από	 την	 άλλη	 μεριά,	 οι	 τα	 κείμενα	 της	

γραφής,	 περισσότερο	 υπάκουα	 στον	 εκάστοτε	 ατομικό	 στοχασμό	 –	 και	 για	

τούτο	 περισσότερο	 αβέβαια	 κι	 άτολμα	 σ’	 	 ό,τι	 αφορά	 την	 εκφορά	 τους-	

διαμορφώνονταν	με	τρόπο	πιο		θαρραλέο,	καθώς,	με	τη	σειρά	τους,		διέρχονταν	

μέσα	από	το	διάμεσο	του	δράματος.	Ανεξάρτητα	λοιπόν	από	την	ονομασία	που	

θα	έδινε	κάποιος	σ’	ένα	παρόμοιο	εργαστήρι,	θα	μπορούσε	να	προσβλέπει	σε	μια	

αποτελεσματική	 λειτουργικότητα	 μ’	 έναν	 κατάλληλο	 συνδυασμό	 των	 δύο	

πρακτικών.		

	

			2.5.	Τελικό	Σχόλιο		

		 	Όπως	 τονίστηκε	 και	 στην	 αρχή,	 το	 συγκεκριμένο	 εργαστήριο	 δεν	

αποτελεί,	 σε	 καμία	 περίπτωση,	 απόσπασμα	 μιας	 ευρύτερης	 και	 επισταμένης	

ερευνητικής	ακολουθίας.	Ούτε	και	τα	όποια	στοιχεία	προέκυψαν	απ’	αυτό	(και	

τα	 οποία	 τέθηκαν	 κάτω	 από	 την	 ερμηνευτική	 ελευθερία	 του	 γράφοντα)	 θα	

μπορούσαν	να	χρησιμευόσουν	ως	ασφαλή	ερευνητικά	δεδομένα.	Ό,τι	επιχείρησα	

να	δοκιμάσω	στην	προκειμένη	περίπτωση,	ήταν	η	δυνατότητα	δημιουργίας	ενός	

αρχικού	εργαστηρίου	δράματος	και	γραφής	που	θα	μπορούσε,,	σε	μια	ευρύτερη	

έρευνα,	 να	 εκλάβει	 και	 τον	 χαρακτήρα	 μιας	 πιλοτικής	 δράσης.	 Γι	 αυτό	 και	 δε	

αποβλέπω	 στην	 αναχαίτιση	 των	 όποιων	 επιφυλάξεων	 	 σχετικά	 με	 μια	

μονοσήμαντα	ευνοϊκή	επίδραση	 	των	πρακτικών	της	δραματικής	τέχνης	 	πάνω	

στο	 δημιουργικό	 γράψιμο	 -παρόλη	 την	 αισιοδοξία	 σχετικά	 με	 	 τη	 λειτουργική	

τους	διασύνδεση				Ωστόσο	ακόμη	και	το	μοναδικό	τούτο	εργαστήρι	έμοιαζε	να	
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έχει	 απορροφήσει	 ομόθυμα	 το	 σύνολο	 των	 συμμετεχόντων.	 Και	 παρά	 την	

ομολογημένη	αναγκαιότητα	για	τη	περισσότερων	εργαστηρίων	προκειμένου	να	

διαπιστωθούν	 συγκεκριμένες	 παράμετροι	 αναφορικά	 με	 τη	 λειτουργική	

σύνδεση	 των	 δύο	 πρακτικών,	 θα	 πρότεινα	 με	 ασφάλεια	 τη	 δημιουργία	

εργαστηρίων	 στα	οποία	–	όπως	και	στο	συγκεκριμένο-	θα	υπήρχε	μια	σχετικά	

ισόνομη	 κατανομή	 ανάμεσα	 σε	 τμήματα	 δράματος	 και	 γραφής.	 Όπως	 φάνηκε	

στη	 συγκεκριμένη	 περίπτωση	 τα	 εκφραστικά	 διάμεσα	 των	 δύο	 πρακτικών	

εξυπηρετήθηκαν	 πράγματι	 αμοιβαία.	 	 Οι	 προαναφερθείσες	 απόπειρες	 γραφής	

λειτούργησαν	 σαν	 συνέχειες	 των	 δραματικών	 αυτοσχεδιασμών	 κι	 ευνοήθηκαν	

απ’	 αυτές	 ελαχιστοποιώντας	 πιθανά	 πελαγοδρομήματα	 	 μέσα	 σε	 περίσσειες	

ανάκατων	ιδεών,	ενώ	οι	εκδηλώσεις	του	δράματος,	πιο	ευάλωτες	σε	αυθόρμητες	

εκρηκτικές	 εκδηλώσεις	 -που	 θα	 χαρακτηρίζονταν	 ως	 συμπεριφορές	 μάλλον	

παρά	 ως	 πράξεις-	 μπόρεσαν	 να	 καταστούν	 περισσότερο	 ελεγχόμενες	 (και	

μορφοποιημένες)	μέσα	από	τις	εναλλαγές	τους	με	τις	πράξεις	της	γραφής.		

		 Ακόμη,	 η	 απουσία	 περισσότερων	 εργαστηρίων	 εκτός	 από	 το	

συγκεκριμένο,		δεν	επιτρέπει	ασφαλή	συμπεράσματα	σχετικά	με	την	τόνωση	της	

δημιουργικότητας	 των	 μαθητών	 σε	 ό,τι	 αφορά	 τη	 γραφή	 τους.	 Αυτό,	 όπως	

προαναφέρθηκε,	θα	μπορούσε	να	διαπιστωθεί	με	μια	σειρά	εργαστηρίων	με	μια	

ομάδα	 συμμετεχόντων	 που	 θα	 παρέμενε	 σταθερή	 σ’	 όλη	 τη	 διάρκεια	 μιας	

ακολουθίας	συνεδριών.		Μια	τέτοια	συνθήκη	θα	επέτρεπε	ίσως	την	ανάδειξη	σε	

κάθε	 επόμενο	 εργαστήρι,	 των	 όποιων	 ευνοϊκών	 επιδράσεων	 του	 εκάστοτε	

προηγούμενου.	 	 Παρόλη	 λοιπόν	 τη	 δηλωμένη	 αβεβαιότητά	 μου,	 δεν	 παύω,	 ως	

θιασώτης	και	των	δύο	αυτών	μορφών	έκφρασης,	να	προσδοκώ	σε	μια	ακύρωση	

των	επιφυλάξεων	μου	μετά	από	περαιτέρω	ερευνητική	δράση.		
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Καταγραφή	 των	 Τακτικών	 του	 Εκπαιδευτικού	 Δράματος	 που	 χρησιμοποιήθηκαν	 στο	

Εργαστήριο	της	Εισήγησης	

	

Σύνθετο	Ερέθισμα	(Compound	Stimulus)		

Θα	μπορούσαμε	να	το	αποκαλέσουμε	και	«σύνθετη	αφόρμηση»,	αφού	μπορεί	να	

ενεργοποιήσει		την	ομάδα	της	τάξης	όχι	μονάχα	σε	σχέση	με	κάποια	δραματική	πράξη,	

αλλά	 και	 με	 τη	 διδασκαλία	 οποιουδήποτε	 αντικειμένου.	 Σκόρπια	 αντικείμενα,	

προσεκτικά	 επιλεγμένα	 από	 τον/την	 εκπαιδευτικό,	 και	 τοποθετημένα	 άτακτα	 σε	

κάποιο	 σημείο	 της	 αίθουσας	 (ένα	 μισοτελειωμένο	 γράμμα,	 μια	 φωτογραφία	 που	

απεικονίζει	μια	περιοχή	ή	ένα	πρόσωπο,	μια	κασέτα	που	θα	μπορούσε	να	παιχτεί	σ’	ένα	

μαγνητόφωνο	και	να	προσφέρει	νύξεις	για	κάποιο	γεγονός	κ.λ.π.)	καλούν	τους	μαθητές	

να	 ανατρέξουν	 στις	 πρότερες	 γνώσεις	 και	 εμπειρίες	 τους	 και	 	 να	 βρουν	 τη	 σχέση	

http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=257:15-kotopoulos&catid=59:tefxos15&Itemid=95
http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=257:15-kotopoulos&catid=59:tefxos15&Itemid=95
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ανάμεσα	στα	αντικείμενα,	αλλά	και	τη	σχέση	των	αντικειμένων	με	μια	κατάσταση	ή	με	

κάποιους	 χαρακτήρες.	 Οι	 εικασίες	 που	 επακολουθούν	 μπορούν	 να	 διαγράψουν	 μια	

μικρή	 ιστορία	 που,	 με	 τη	 σειρά	 της,	 	 θα	 αποτελούσε	 το	 κίνητρο	 για	 την	 έναρξη	 μιας	

δραματικής	διαδικασίας.							

	

Παγωμένες		εικόνες	ή	ταμπλώ	(Freeze-frame,	still	image	ή		tableau)		

Οι	 ακίνητες	 εικόνες	 επιτρέπουν	 	 το	 δάσκαλο	 να	 σταματάει	 τη	 δραματική	

διαδικασία	σε	κάποια	δεδομένη	κρίσιμη	στιγμή	και	να	«παγώνει»	την	εικόνα	που	έχει	

προκύψει.	 	 Αυτό	 εντείνει	 την	 προσοχή	 και	 τη	 συγκέντρωση	 των	 παιδιών,	 	 ενώ	

παράλληλα	 υποστηρίζει	 την	 κριτική	 ανάλυση	 σημαντικών	 στιγμών	 του	 δράματος.	

Μπορεί	ακόμη	να	ενεργοποιήσει	γόνιμες	συζητήσεις	και	ομαδικές	αξιολογήσεις		σχετικά	

με	 τη	 την	 πράξη	 	 που	 εικονίζεται	 	 τη	 στιγμή	 του	 «παγώματος».	 	 Μια	 ακολουθία	 	 από	

παγωμένες	εικόνες	θα	μπορούσε,	με	τη	συνοδεία	μιας	αφήγησης,	να	εκπροσωπήσει	την	

πλοκή	ενός	ολοκληρωμένου	έργου		

	

Ομαδικός	Ρόλος	(Group	Role)	

Πρόκειται	 για	 τη	 σκηνική	 απόδοση	 ενός	 χαρακτήρα	 από	 μια	 ομάδα	

συμμετεχόντων	που	αλληλεπιδρούν	με	τα	άτομα	μιας	άλλης	ομάδας	(επίσης	σε	ομαδικό	

ρόλο).	 Πριν	 από	 τη	 σκηνική	 του	 εμφάνιση	 ο	 ρόλος	 σχεδιάζεται	 με	 τρόπο,	 ώστε	 κάθε	

μέλος	 και	 των	 δύο	 ομάδων	 να	 αποκαλύπτει	 με	 μια	 φράση	 τις	 προθέσεις	 του	

υποδυόμενου	χαρακτήρα.			

	

Διάδρομος	Συνείδησης			(Decision	Αlley)			

Χρησιμοποιείται	όταν	ένας	χαρακτήρας	χρειάζεται	να	σκεφτεί	πάνω	στη	δράση	του	και	

να	πάρει	αποφάσεις	για	τη	συνέχισή	της..			

Τα	 παιδιά,	 μέσα	 από	 το	 ρόλο	 τους	 σχηματίζουν	 την	 στενωπό	 απόφασης	

φτιάχνοντας	 δύο	 σειρές	 που	 βρίσκονται	 	 αντιμέτωπες	 η	 μια	 στην	 άλλη	 αφήνοντας	

ανάμεσά	τους	ένα	στενό	πέρασμα.	Ο	χαρακτήρας	που	πρόκειται	να	πάρει	μια	απόφαση	

περπατάει	 αργά	 ανάμεσα	 στις	 δύο	 σειρές	 ακούγοντας	 τις	 προειδοποιήσεις	 και	 τα	

επιχειρήματα	που	εκφράζοντα	από	τα	παιδιά	της	κάθε	σειράς.	Στο	τέλος	της	διαδρομής	

του	μέσα	από	τη	στενωπό	πρέπει	να	έχει	πάρει	την	απόφασή	του/της	που	με	τη	σειρά	

της	 είναι	 σημαντική	 για	 τη	 συνέχιση	 της	 δραματικής	 διαδικασίας.	 Οι	 δύο	 σειρές	

μπορούν	αν	εκπροσωπούν	αντίστοιχα	διαφορετικές	απόψεις,	χωρίς	να	αποκλείεται	και	
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η	τυχαία	κατά	βούληση	έκφραση	μιας	άποψης.	Αυτό	που	έχει	σημασία	είναι	η	λύση	του	

αδιέξοδου	στο	τέλος	της	διαδρομής.	Οι	συγκρουόμενες	απόψεις	που	εκφράζονται	από	

τα	 παιδιά	 της	 κάθε	 πλευράς	 θα	 μπορούσαν	 να	 αποτελούν	 από	 μόνες	 τους	 και	 μια	

θεατρική	αναπαράσταση	της	συνείδησης	του	χαρακτήρα	σε	κάποια	σημαντική	στιγμή	

της	διαδικασίας..	

	

Το	«Περίγραμμα	του	Χαρακτήρα»	ή		«ο	Ρόλος	στον	Τοίχο	(Role	on	the	Wall)		

Με	 τη	 στρατηγική	 αυτή	 κάποιος	 σημαντικός	 χαρακτήρας	 γίνεται	 περισσότερο		

«ορατός».	Το	περίγραμμα	του	χαρακτήρα	ζωγραφίζεται	αδρά	πάνω	σ’	ένα	μεγάλο	χαρτί		

και	 τοποθετείται	 σ’	 έναν	 τοίχο	 της	 αίθουσας	 (μπορεί	 να	 ζωγραφιστεί	 και	 πάνω	 στον	

πίνακα	 της	 τάξης),	 έτσι	 ώστε	 να	 δίνει	 τη	 δυνατότητα	 στα	 παιδιά	 να	 	 το	 γεμίζουν	

γράφοντας	 μέσα	 του	 τις	 σκέψεις	 τους,	 τις	 παρατηρήσεις	 τους	 και	 τα	 συναισθήματα	

τους	 	 σχετικά	 με	 τον	 χαρακτήρα.	 Το	 ‘συμπληρωμένο»	 περίγραμμα	 μπορεί	 να	

χρησιμοποιείται	 σ’	 όλη	 τη	 διαδικασία	 ενός	 δράματος	 στην	 τάξη	 βοηθώντας	 το	

στοχασμό	πάνω	στα	στοιχεία	του	χαρακτήρα	και	τον	έλεγχο	της	δράσης	του	σε	σχέση	

με	 τα	 όσα	 έχουν	 αποτυπωθεί	 μέσα	 στο	 περίγραμμα	 του.	 Στοιχεία	 του	 χαρακτήρα	

μπορούν	 ακόμη	 να	 προστίθενται	 ή	 να	 αναιρούνται	 από	 το	 περίγραμμα	 σ’	 όλη	 τη	

διάρκεια	του	δράματος.			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	1.1.  Για τη Δημιουργική Γραφή  

