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Αντί Εισαγωγικών: Η λογοτεχνική «γενιά» (;) των εργαστηρίων 

Δημιουργικής Γραφής 

  
Καθοριστικό ρόλο στην πιστοποίηση της εθνικής πολιτισμικής ταυτότητας του 

ελληνικού έθνους μετά την απελευθέρωση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία 

διαδραμάτισαν μαζί με την εθνική ιστορία η εθνική γλώσσα και η εθνική 

«γραμματεία». Η προσπάθεια συγκρότησης σε μία νέα πολιτειακή μορφή υπήρξε 

ευθυγραμμισμένη με τα αιτούμενα του ορθού λόγου και των φιλελεύθερων 

κινημάτων του 19ου αιώνα. Η εξέλιξη της νεοελληνικής ιστορίας θα περάσει από 

την υποχρεωτική διασταύρωσή της με τη γραμματολογία μέσα από τα δεσμά των 

γλωσσικών αντιπαραθέσεων της λογιοσύνης και τα όποια ιδεολογικά σχήματα 

επιχειρήθηκε να υπηρετηθούν. Έμενε λοιπόν να αναζητηθούν τα κατάλληλα 

εργαλεία προσέγγισης στην καταγραφή και ταξινόμηση της γραπτής παραγωγής 

της εθνικής γραμματείας με ανάλογο τρόπο με αυτόν της ευρωπαϊκής (ιστορίες 

και γραμματολογίες της λογοτεχνίας με χρονικά, ιστορικούς και 

γραμματολογικούς καταλόγους, διπλωματικά και εκκλησιαστικά αρχεία, ιστορικά 

μυθιστορήματα, απομνημονεύματα, βιογραφίες). Η έλλειψη εμπειρίας, με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται, στη σύνθεση της νεοελληνικής γραμματολογίας και την 

αυτονόμηση και εδραίωση του αμφιλεγόμενου έως τότε αντικειμένου της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας σε σχέση με τα άλλα γραμματειακά είδη θα επιτευχθεί 

σταδιακά. Η διαδικασία θα αποδειχτεί μακρόχρονη διαδικασία και θα συμπορευτεί 

με την ωρίμανση της κοινωνίας, την παραγωγή διανοουμένων και την ανάδυση 

του δημοτικισμού με τη συμβολή και πολυμαθών λογοτεχνών με κριτικό και 

λογοτεχνικό αισθητήριο που θα προετοιμάσουν με ρήξεις και τομές την έλευση της 

επιβλητικής μορφής του Κ. Θ. Δημαρά.   

Ο Δημαράς με την Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (πρώτη έκδοση 

το1948) θέτει με επιστημονικό τρόπο τα κριτήρια των περιοδολογήσεων μέσα από 

ένα σύστημα αξιολογήσεων και ιεραρχήσεων και ουσιαστικά διαμορφώνει τον 

πρώτο λογοτεχνικό κανόνα της ελληνικής φιλολογίας. Χρειάστηκε να διανυθεί και 

να καλυφθεί μία μεγάλη απόσταση για να μελετηθούν διεξοδικότερα θέματα και 

ζητήματα κατατάξεων από τους νεότερους μελετητές.1 Σημαντικότερες καταθέσεις 

                                                 
1  Το θέμα έχει ερευνηθεί και μελετηθεί εξαντλητικά, συνεπώς δεν θεωρώ σκόπιμο να 

κουράσω τους αναγνώστες του άρθρου με περιττές αναφορές στη βασική βιβλιογραφία.   
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η Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Λίνου Πολίτη (πρώτη έκδοση σε 

συνοπτική μορφή το 1968, αναθεωρημένη μορφή το 2003), η «συνθετική»  Ιστορία 

της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Vitti (ιταλική έκδοση το 1971, και αναθεωρημένη 

έκδοση το 1987), καθώς μεθοδολογικά και ειδολογικά βρίσκεται ανάμεσα στον 

Δημαρά και στον Πολίτη,2 η Εισαγωγή στη Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία (αγγλική 

έκδοση το 1994 και ελληνική το 1996) του Beaton,3 και το πολύτομο έργο του 

Αλέξανδρου Αργυρίου Ιστορία της ελληνικής Λογοτεχνίας και της πρόσληψής 

της.4 Στις νεότερες εκδόσεις συγκριτικοί και χρονολογικοί πίνακες πλαισιώνουν και 

συμπληρώνουν διαρκώς τα πορίσματα των φιλολογικών μελετών και 

αναπτύσσεται μία συνείδηση με διακριτούς ρόλους για τον ιστορικό και τον 

κριτικό. Η προσπάθεια καταγραφής της εθνικής γραμματείας και λογοτεχνίας 

εκφράστηκε πολυποίκιλα, ενώ οι ιεραρχήσεις στον λογοτεχνικό κανόνα 

συγκροτήθηκαν με εντάξεις και αποκλεισμούς – οργάνωση επιβεβλημένη- μέσα 

από μία σειρά ταξινομικών σχημάτων (γενιές, ρεύματα, σχολές, κινήματα, τάσεις) 

με τα ανάλογα κέρδη αλλά και τις προφανείς ζημίες έργων και δημιουργών. Να 

σημειωθεί πως η ιστορία της λογοτεχνίας λειτούργησε συχνά μυθοποιητικά και 

ανιστορικά στην αισθητική κατοχύρωση ενός εθνικού λογοτεχνικού παρελθόντος. 

Οι εννοιολογικές διαφορές ανάμεσα στους επικρατέστερους όρους 

«Σχολή», «Κίνημα», «Ρεύμα» και «Γενιά» έχουν επισημανθεί και αναλυθεί με 

σχολαστική επάρκεια μέχρι σήμερα. Είναι αυτονόητο πως ένας δημιουργός 

προφανώς και μπορεί να τοποθετηθεί και να εξεταστεί, καθαρά για 

μεθοδολογικούς λόγους, σε περισσότερες από τις προαναφερόμενες ομάδες. Η 

«Σχολή» αναφέρεται σε ένα σύνολο ανθρώπων των τεχνών και των γραμμάτων 

που δημιουργεί και δρα οργανωμένα και συνειδητά ως ομάδα (Επτανησιακή 

Σχολή, Α' Αθηναϊκή Σχολή, Νέα Αθηναϊκή Σχολή κ.τ.λ.). Διαθέτουν  τα ίδια 

                                                 
2 Τα έργα εντάσσονται μέσα στις γενικότερες κοινωνικοπολιτικές και πολιτισμικές διεργασίες 

και πλαισιώσεις της εποχής. Ο Vitti παρακολουθεί κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα «εκ των ένδον» τη 

λογοτεχνική εξέλιξη με βασικό άξονα τον μοντερνισμό και την απαραίτητη ανάλυσή του, ενώ η 

ταξινομική του μέθοδος δίνει έμφαση στην οργάνωση του λογοτεχνικού παρελθόντος στη βάση των 

συμβατικών αφαιρετικών σχημάτων «γενιά», «σχολή», «ρεύμα». 
3 Ο Beaton επιμένει στην πολιτική περιοδολόγηση με τη γνώση και την ευαισθησία του 

ανθρώπου που κατανοεί το κόστος του αποκλεισμού από τον λογοτεχνικό κανόνα. 
4 Ο Αργυρίου ανασυστήνει την κάθε περίοδο μέσα από τον έλεγχο της τροποποιημένης 

αναγνωστικής εμπειρίας με τεκμήρια που δηλώνουν τη συγχρονική αποτίμηση των λογοτεχνικών 

κειμένων (βιβλιοκρισίες, κριτικές, σημειώματα, άρθρα). 
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χαρακτηριστικά γνωρίσματα μορφής και περιεχομένου και κοινές αισθητικές 

αντιλήψεις, ενώ συχνά διακρίνεται ανάμεσά τους μία εξέχουσα καλλιτεχνική 

προσωπικότητα που της αναγνωρίζεται ηγετικός ρόλος (π.χ. ο Σολωμός στην 

Επτανησιακή Σχολή). Με τον όρο «Κίνημα» επιχειρείται να προστεθεί σε μία 

οργανωμένη ομάδα το ενδιαφέρον να διαμορφώσει όχι μόνο τα καλλιτεχνικά, 

αλλά και τα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα. Πρόκειται ουσιαστικά για τη σύνδεση 

της τέχνης με την καθημερινότητα και τη ζωή μιας εποχής (Διαφωτισμός, 

Κλασικισμός, Ρομαντισμός κ.τ.λ.). Με τον όρο «Ρεύμα» αντίθετα εννοούμε όχι μία 

συντεταγμένη ομάδα, αλλά περισσότερο μια τάση που εμφανίστηκε σε ορισμένη 

χρονικά περίοδο. Δεν πιστοποιείται δηλαδή μία κοινή, εμπρόθετη δράση των 

δημιουργών (Υπαρξισμός, Ρεαλισμός, Νιτσεϊσμός κ.τ.λ.). 5  Ο πλέον όμως 

χρησιμοποιημένος και προβληματικός όρος είναι αυτός της λογοτεχνικής «Γενιάς», 

η ομάδα δηλαδή των λογοτεχνών μιας συγκεκριμένης εποχής ή περιόδου που 

έχουν περίπου την ίδια ηλικία, άρα κοινές ιστορικές και πολιτιστικές εμπειρίες και 

συναίσθηση ότι διαφέρουν από την προηγούμενη ως προς την επιλογή νέων 

μορφών έκφρασης.6  

Προβληματισμοί και αναζητήσεις στο πεδίο των εργαστηρίων Δημιουργικής 

Γραφής 

Ο προβληματισμός που οδήγησε στη συγγραφή του συγκεκριμένου άρθρου 

γεννήθηκε μέσα από τη μακρόχρονη  διεύθυνση του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας, τη διδασκαλία σε πλήθος εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής7 αλλά 

και την ταυτόχρονη παρακολούθηση της ανάπτυξης και εξέλιξης του 

επιστημονικού πεδίου της Δ.Γ. σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο με ό,τι θετικό ή 

                                                 
5 Έχει ορθώς ειπωθεί πως η Σχολή μπορεί να δημιουργήσει ένα Κίνημα, το Ρεύμα 

είναι μία τάση και ο όρος Γενιά δεν συμπίπτει με αυτόν της Σχολής. 
6  Στα ελληνικά γράμματα η πρώτη φιλολογική καταγραφή του όρου είναι 

καταχωρημένη σε κείμενο του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου, με το γνωστό ψευδώνυμο 

Πέτρος Βασιλικός, στα 1902 όπου γίνεται λόγος για «τας ημέρας μιας φιλολογικής γενεάς 

η οποία επαγγέλθηκε και διακήρυξεν, ως προσπάθειάν της τουλάχιστον, την αναγέννησιν 

των νεοελληνικών γραμμάτων». 

Πέτρος Βασιλικός, Ο Διόνυσος, τ.2, τχ. 4, 1902, σ. 248. 
7 Στο εξής και για λόγους συντομίας: Δ.Γ. 
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αρνητικό του καταμαρτυρείται. Πού θα εντάξουμε και θα κατατάξουμε τους 

συγγραφείς εκείνους που προήλθαν από τους κόλπους των εργαστηρίων της 

Δ.Γ.; Οφείλουμε να το κάνουμε; Οι όροι γενιά, σχολή, ρεύμα (τάση), κίνημα ή ό,τι 

άλλο μας καλύπτουν επιστημονικά; 

Είναι κοινά παραδεκτό σήμερα πως το πεδίο αυτό (Δ.Γ.) υπηρετούν για 

περισσότερο από εκατό χρόνια τα εργαστήρια Δ.Γ., καθώς ασκούν κριτικό έλεγχο 

σε παλαιότερες απόψεις για την έννοια του δημιουργού – λογοτέχνη. Απόψεις που 

εκκινούν ακριβώς από την ανάγκη συγκρότησης μιας εθνικής γραμματείας, όπως 

αυτή που συνοπτικά αναφέραμε παραπάνω, και προκρίνουν ως γνήσιους και 

αδιαμφισβήτητους εκφραστές της κυρίως εκ γενετής προικισμένους λογοτέχνες 

που διαμορφώνουν πέρα πάσης αμφιβολίας τον λογοτεχνικό κανόνα των 

γραμμάτων. Το ελληνικό έθνος –τα έθνη γενικότερα στην Ευρώπη–  έπρεπε να 

συγκροτηθούν σε κράτη. Η γλώσσα και η λογοτεχνία δεν ήταν δυνατόν, λοιπόν, 

να αφεθούν στα χέρια του οποιουδήποτε. Βεβαίως,  όπως σε προηγούμενο 

άρθρο μας έχουμε αναφέρει, η λογική της λειτουργίας των εργαστηρίων Δ.Γ. δεν 

αίρει αναγκαστικά την πρωτοκαθεδρία των λογοτεχνών (σίγουρα όμως 

προβληματίζει για την άποψη όσων βαυκαλίζονται περί του θεόπνευστου 

ταλέντου τους) για να αποδώσει στη συνέχεια τη σκυτάλη σε επιστήμονες και 

μυημένους γνώστες της ιστορίας και θεωρίας της λογοτεχνίας που επιχειρούν 

αδιάπαυστα αναλυτικού τύπου προσεγγίσεις των κειμένων της.8 

Εργαστήρια Δ.Γ. προσφέρονται σήμερα στην ελληνική επικράτεια από 

διάφορους φορείς, εκδοτικούς οίκους, βιβλιοπωλεία, συγγραφείς, επιστημονικούς 

συλλόγους -ενίοτε άσχετους με το αντικείμενο, βιβλιοθήκες, ακόμη και από 

εκκλησιαστικά ιδρύματα.9 Πρέπει κάποια στιγμή ευθαρσώς να διακρίνουμε την 

ποιότητα και τη στόχευσή τους, να έχουμε την παρρησία και με εντιμότητα να 

ανοίξουμε την κουβέντα αυτή και να προχωρήσουμε ακόμη και σε αξιολογήσεις 

του έργου τους (ίσως και της επιλογής των διδασκόντων ή των κριτηρίων 

                                                 
8  Βλ. Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος στο Από τη Ρόζα Λούξεμπουργκ στο Τερατώδες 

Είδωλο της Ευρώπης. Οι παθογένειες του καπιταλιστικού συστήματος (επιμ. Καλεράντε Ε., 

Βαμβακίδου Ι., Σολάκη Α. ), Τρίκαλα: Εκδόσεις Επέκεινα, σελ. 351 - 367 
9 Βλ. τη διπλωματική εργασία της Αναστασίας Ντιούδη Η ιστορία της Δημιουργικής 

Γραφής. Πράξη και Διδασκαλία στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα μέχρι το 2011 

(Φλώρινα,  2012) και την πτυχιακή της Ευαγγελίας Φιλιπποπούλου Η Δημιουργική Γραφή 

στην Ελλάδα: 2012-2013 (Φλώρινα, 2013). 
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επιλεξιμότητας που θέτουν ή δεν θέτουν), πάντοτε βέβαια ενθυμούμενοι την 

υποκειμενικότητα και της δικής μας άποψης. Ορισμένα υπόσχονται συγγραφική 

καταξίωση,10 άλλα με μεγαλύτερη υπευθυνότητα, αλλά και γνώση της λογικής της 

Δ.Γ. εξηγούν στους συμμετέχοντες την αξία και τη δυναμική της ίδιας της 

διαδικασίας, τον προσωπικό κόπο που χρειάζεται να καταβληθεί και τα 

αναμενόμενα οφέλη τα οποία μπορούν να προσδοκούν. Ο ρόλος πάντως του 

δημιουργού και η συμβολή του προσμετράται πλέον σοβαρά, καθώς γίνεται 

κοινωνός και συνδημιουργός της παρακολούθησης και ανανέωσης του 

λογοτεχνικού «γίγνεσθαι» σε μια εποχή στην οποία η εμπορικότητα του πολύ 

ανταγωνιστικού αυτού χώρου είναι δεδομένη. Όσοι από τους συμμετέχοντες 

ξεπεράσουν το στάδιο του μυημένου αναγνώστη -αυτό είναι στην 

πραγματικότητα το «πρώτο σκαλί» - θα πρέπει πάντως με κάποιο τρόπο να 

ταξινομηθούν και ενταχθούν σε σχολές, γενιές ή ό,τι άλλο. Κι εδώ ακριβώς γεννιέται 

ο προβληματισμός αν τα ήδη υπάρχοντα αυτά σχήματα επαρκούν, ακριβώς διότι 

ομιλούμε για μία πολυπληθή παραγωγή δυνητικά νέων (όχι ηλικιακά –άλλο μείζον 

θέμα αυτό) συγγραφέων.  

Η Δ.Γ. καθιερώθηκε ως επιστημονικό πεδίο και πανεπιστημιακό γνωστικό 

αντικείμενο σχεδόν παράλληλα με τη Νέα Κοινωνιολογία στις αρχές της δεκαετίας 

του 1970. Σε μια εποχή δηλαδή  που επιδιώχθηκε να παρουσιαστεί ως δεδομένο το 

τέλος των μεγάλων αφηγήσεων και η αποδόμηση των πάντων κανονάρχησε τις 

πολιτισμικές και λογοτεχνικές σπουδές, ενώ οι δυνάμεις του νεοφιλελευθερισμού 

και του συντηρητισμού ονειρεύτηκαν μία νέα μορφή ηγεμονίας μέσα από το 

εκπαιδευτικό σύστημα, τη γραφειοκρατικοποίηση της γνώσης και τον εργαλειακό 

της χαρακτήρα (Sarup 2006: 156). Αντίθετα τα εργαστήρια της Δ.Γ. προσφέρουν 

διαλογικά περιβάλλοντα που μοιάζει να υιοθετούν την άποψη των Deleuze – 

Guattari, οι οποίοι  αποτυπώνουν μοναδικά τους κινδύνους που εγκυμονεί ή 

άκριτη προσέγγιση της γνώσης στη σημερινή συγκυρία, υποστηρίζοντας πως 

εάν οι τρεις εποχές της έννοιας είναι η εγκυκλοπαίδεια, η παιδαγωγική και η 

εμπορική επαγγελματική κατάρτιση, μόνο η δεύτερη μπορεί να μας εμποδίσει να 

πέσουμε από τις κορυφές της πρώτης μέσα στην απόλυτη καταστροφή της 

τρίτης, καταστροφή απόλυτη για τη σκέψη, όποια κι αν είναι εννοείται τα 

«κοινωνικά οφέλη» σύμφωνα με την άποψη του παγκόσμιου καπιταλισμού 

                                                 
10 Μέχρι σήμερα τουλάχιστον τη «ροζ λογοτεχνία» (pink-lit) υπηρετούν μόνο διαδικτυακά -

χαμηλού επιπέδου- προσφερόμενα μαθήματα. 
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(1996:12). Άρα, όσο κι αν αυτό δεν ενδιαφέρει ταξινομήσεις και κατατάξεις θέτει 

θέματα ευθύνης των διδασκόντων, αλλά και των διδασκομένων σε σχέση με το 

παραγόμενο κείμενο, ακριβώς γιατί πρόκειται για την τέχνη της διδασκαλίας μιας 

τέχνης και η τέχνη δεν είναι ποτέ ανεύθυνη. Από το «Εργαστήριο 47» που ίδρυσε 

και λειτούργησε ο θεατρικός συγγραφέας George Baker στο Χάρβαρντ (1906 – 

1925), με σκοπό να βοηθήσει τους νέους δραματουργούς να αντιμετωπίσουν τα 

κοινά προβλήματα της τέχνης τους, διδασκόμενοι από την εμπειρία παλαιότερων, 

μέχρι και σήμερα έχει διαφοροποιηθεί η άποψη πως μόνο το ταλέντο όσων 

συμμετέχουν είναι ο καθοριστικός και ο διαμορφωτικός παράγοντας της 

λειτουργίας και στόχευσης των εργαστηρίων Δ.Γ.  

Εδώ θα πρέπει να σημειώσω πως εργαστήρια, σεμινάρια και μαθήματα με 

τη λογική της Δ.Γ. συναντούμε όλο και περισσότερο την τελευταία δεκαετία στους 

χώρους της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συνεπώς πρέπει 

τα επόμενα χρόνια να αναμένουμε μία σημαντική αύξηση των εκδόσεων και κατ’ 

επέκταση της πολιτογράφησης ατόμων στον χώρο της λογοτεχνίας από τα νέα 

παιδιά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρακολούθηση αυτής προσπάθειας 

γνωριμίας των μαθητών με τη λογοτεχνία «εκ των ένδον» και η μύηση στα δομικά 

στοιχεία του κειμένου. Θα κερδίσουμε ενεργά και κριτικά σκεπτόμενους πολίτες ή 

ίδια η διαδικασία θα καταλήξει σε μία υπηρεσιακή μεταγλώσσα εξαπλώνοντας τον 

ιό της στερεοτυπίας; Θα συνδεθεί με το βάρος και το βάθος μιας ολοκληρωμένης 

ενσώματης, προσωπικής πράξης που ακριβώς βιώνεται από τα πράττοντα 

πρόσωπα ως τρόπος να αποτελούν τμήμα του συγκείμενου και να αφίστανται 

όταν θελήσουν να αποσύρουν την πράξη τους, ακριβώς επειδή είναι κριτική ή οι 

όποιες ανατρεπτικές ιδέες θα τεθούν στην προκρούστεια λογική 

ομοιογενοποιητικών αντιλήψεων των διδασκόντων; Τα εργαστήρια Δ.Γ. έχουν 

φυσικά να επιλύσουν μία σειρά σοβαρών ζητημάτων λειτουργίας και 

αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Το όνειρο για παράδειγμα της συγγραφής σε μία 

διεθνή και άρα εύκολα αναγνώσιμης γλώσσας προϋποθέτει την υιοθέτηση ως 

παραδειγματικών κειμένων έργα κυρίως της δυτικής Λογοτεχνίας, γεγονός που 

εγκυμονεί τον εγκλωβισμό σε συγκεκριμένες διανοητικές διαδικασίες με αφετηρία 

την οικεία συμβολική λογική και σκέψη που καλλιεργήθηκε στην πολλαπλώς 

εξερευνημένη Δύση. Φυσικά και έχουμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια σπουδαίους 

Έλληνες συγγραφείς που δεν επιλέγουν την ελληνική γλώσσα (Αλεξάκης Βασίλης, 

Καλλιφατίδης Θοδωρής κ.ά.). Πού θα εντάξουμε, σε ποια σχολή, ρεύμα, γενιά, 
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εκείνους τους δημιουργούς εργαστηρίων που θα επιλέξουν την αγγλική ή γαλλική 

γλώσσα για να εκφραστούν; Είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσουμε οριστικά τις 

ηθογραφικές τάσεις και τις αξιολογικές ταμπέλες ταξινόμησης (οι τελευταίες ενίοτε 

υποκρύπτουν και οικονομικά κέρδη) και αν το πράξουμε συμβάλλουμε ουσιαστικά 

και βοηθάμε τους νεότερους να ενημερωθούν και να επιλέξουν τα κείμενα που θα 

απολαύσουν;  

Το συγκεκριμένο άρθρο θέτει προβληματισμούς, ξεπερνά βεβαιότητες και 

κανονικότητες και επισημαίνει ότι ο ενδεικτικός τίτλος του περί λογοτεχνικής γενιάς 

χρησιμοποιήθηκε ακριβώς για να προβοκάρει παρωχημένους τρόπους σκέψης 

και όχι για να εγγραφεί ως μία καινούργια ταξινόμηση. Οι νέοι μελετητές καλούνται 

να αναμετρηθούν με τα σύγχρονα δεδομένα, να καταγράψουν και να αναδείξουν 

με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών την ιδιαίτερα γόνιμη αυτή περίοδο σε 

λογοτεχνικές καταθέσεις ακόμα και με τρόπους χαρακτηρισμένους μέχρι 

πρόσφατα ως ανορθόδοξους (αυτοεκδόσεις, ιστολόγια / προσωπικές 

ιστοσελιδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης), ελαχιστοποιώντας αποκλεισμούς και 

μεροληπτικές σιωπές. Να αναδείξουν δηλαδή τη νέα μεγάλη λογοτεχνική κοινότητα 

που εντάσσεται και συμπορεύεται με τους υπόλοιπους λογοτέχνες της εποχής της, 

αυτή των Εργαστηρίων της Δημιουργικής Γραφής. Ο εντοπισμός και 

προσδιορισμός των  λογοτεχνών που εντάσσονται εδώ δεν έχει απασχολήσει 

επαρκώς τη μέχρι σήμερα βιβλιογραφική έρευνα και τη νεοελληνική κριτική στην 

ουσία του. Οι σκόρπιες αναφορές που μπορεί να συναντήσει κανείς, κυρίως στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν έχουν προκύψει μέσα από μια διαδικασία 

συστηματικής έρευνας και κριτικού σχολιασμού και πολλώ μάλλον δεν έχουν τεθεί 

κανενός είδους κριτήρια κατάταξης. Το γεγονός μπορεί να οφείλεται σε πολλούς 

παράγοντες. Η προσωπική μου γνώμη μορφώθηκε στην πορεία των χρόνων 

μέσα από αλλεπάλληλες συναντήσεις και ανταλλαγές απόψεων σε συνέδρια, 

σεμινάρια και πολύωρες συζητήσεις σε ιδιωτικό – προσωπικό επίπεδο:  

Η πληθώρα κάθε είδους εργαστηρίων γραφής ή δημιουργικής γραφής, η 

αδυναμία παρακολούθησης πλέον των πολλαπλών εκδοθέντων κειμένων -συχνά 

σε μορφή αυτοεκδόσεων ή ψηφιοποιημένων και αναρτημένων σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και προσωπικές ιστοσελίδες / ιστολόγια είναι σίγουρο ότι 

λειτουργεί αποτρεπτικά σε τέτοιου είδους εγχειρήματα. Πολλοί μάλιστα από αυτούς 

που καταθέτουν δημόσια δείγματα της γραφής τους δεν «φροντίζουν» με συνέπεια 

την προσωπική τους προβολή στα «αποδεκτά» περιοδικά και ιστολόγια με 
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αποτέλεσμα, ακόμη και αν έχουν συγγράψει αριστουργήματα, να παραμένουν 

στην αφάνεια και να εναπόκειται στη σκαπάνη του μελλοντικού κριτικού η ανάδειξη 

του έργου τους. 

Κριτικοί, φιλόλογοι και πανεπιστημιακοί ίσως θεωρούν πως δεν πρέπει να 

υπάρξει κάποια ειδική διάκριση σε δημιουργούς που θήτευσαν σε εργαστήρια Δ.Γ. 

(είτε είναι πρωτοεμφανιζόμενοι είτε συμμετέχοντες αλλά με κατατεθειμένες έντυπες 

ή ηλεκτρονικές εκδόσεις), 11  αλλά τους εντάσσει στα ήδη υπάρχοντα και 

χρησιμοποιούμενα ταξινομικά σχήματα και κυρίως σε αυτό της γενιάς. Η πρακτική 

αυτή όμως δεν αποτυπώνει τη διαφορετική παιδεία και κουλτούρα (μύηση στα 

δομικά στοιχεία του κειμένου, εξέταση της λογοτεχνίας εκ των έσω, εμβάθυνση σε 

καταξιωμένα κείμενα στην πορεία των χρόνων) που αποκτούν ή την… 

προχειρότητα με την οποία προσεγγίζουν το λογοτεχνικό φαινόμενο. 

Η αίσθηση της απειλής που βιώνουν από τα εργαστήρια και τους νέους 

γραφιάδες οι κριτικοί και ενίοτε η υπεροψία και ο σνομπισμός τους, αφού 

συνήθως πολλοί από αυτούς διατηρούν περιοδικά -έντυπα και ηλεκτρονικά, 

ιστολόγια -συχνά εμπλέκονται οι ίδιοι στη διαδικασία της γραφής- και κραυγάζουν 

(με ό,τι υποκρύπτουν οι κραυγές) για την ιδιαιτερότητα των «θεόπνευστων» 

δημιουργών που επιθυμούν να προβάλουν. Ο κατάλογος πάντως των 

συγγραφέων που ξεπήδησαν μέσα από τα εργαστήρια Δ.Γ. σε παγκόσμιο επίπεδο 

και απέσπασαν τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία ή παγκόσμια αναγνώριση είναι 

εντυπωσιακός, 12  ενώ και στη χώρα όλο και περισσότεροι «απόφοιτοι» των 

                                                 
11  Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως στα εργαστήρια συναντούμε μία σειρά πολύ 

διαφορετικών μεταξύ τους περιπτώσεων. Ενδεικτικά αναφέρω πως ο συγγραφέας Παναγιωτίδης 

Γιώργος τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο του περιοδικού Διαβάζω το 2008 για το βιβλίο του Ερώτων 

και αοράτων (εκδ. Γαβριηλίδης, Αθήνα 2007) και αποφάσισε την αμέσως επόμενη χρονιά να 

φοιτήσει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, αν και μπορούσε να θεωρήσει εαυτόν «φτασμένο» λογοτέχνη. Πολλοί άλλοι 

δημοσιεύσαν έργα τους (πεζά ή ποιητικά) στη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, 

ενώ κάποιοι θέλησαν από τη συμμετοχή τους να λάβουν την απαραίτητη γνώση για να τη 

μεταλαμπαδεύσουν στου μαθητές τους, καθώς ήταν μάχιμοι εκπαιδευτικοί της πράξης. Τέλος, 

αρκετοί απόλαυσαν τη «διαδρομή», τη γνωριμία και τη δυναμική που αναπτύσσεται μεταξύ των 

μελών των εργαστηρίων χωρίς καμία επιδίωξη ένταξης στον λογοτεχνικό στίβο. Οι περισσότεροι από 

αυτούς είναι σίγουρο ότι έγιναν πιο κριτικά σκεπτόμενοι και ενεργητικοί αναγνώστες της λογοτεχνίας. 
12  Ενδεικτικά και μόνο αναφέρω τους σπουδαίους Ian McEwan, Kazuo Ishiguro, Tracy 

Chevalier κ.ά. 
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εργαστηρίων -κυρίως του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική 

Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ακολουθούν ανάλογη πορεία. 

Τα θέματα της επιλογής της ορθής ορολογίας, τα οποία ομολογουμένως 

πολλαπλασιάζονται στην περίπτωση των εργαστηρίων Δ.Γ. Οι δημιουργοί, 

πεζογράφοι και ποιητές, των εργαστηρίων δεν μπορούν να ενταχθούν, εάν 

ακολουθήσουμε την καθιερωμένη στην κριτική χρήση του όρου «γενιά» -κυρίως, 

στα υπάρχοντα μέχρι σήμερα ταξινομικά σχήματα. Ηλικιακά παρουσιάζουν 

αποκλίσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 40 χρόνια, άρα δεν 

διαθέτουν κοινές ιστορικές και πολιτιστικές εμπειρίες και ενίοτε επιθυμούν όχι να 

διαφοροποιηθούν αλλά να μιμηθούν τους προηγούμενους λογοτέχνες σε 

εκφραστικά μέσα που από τα οποία επηρεάζονται και τελικά ενστερνίζονται. Να 

υπενθυμίσουμε άλλωστε πως η λογοτεχνική γενεαλογία υιοθετήθηκε σε μια εποχή 

γραμμικής αντίληψης των πραγμάτων. Παραμένει όμως κοινό όραμα των όσων 

εντάσσονται κάτω από οποιοδήποτε ανάλογο ταξινομικό σχήμα να συγγράψουν 

καλά κείμενα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προσωπική αισθητική δικαίωση και 

κοινωνικοπολιτική παρέμβαση.  

Ο κατάλογος και η απαρίθμηση των αιτιών μπορούν και πρέπει να 

εμπλουτιστούν, ακριβώς γιατί γνωρίζοντας και συνειδητοποιώντας την 

κατάσταση που διαμορφώνεται, θα έχουμε κάνει το πρώτο βήμα για να εντάξουμε 

στα ελληνικά λογοτεχνικά δρώμενα τους συγκεκριμένους δημιουργούς. Μία τέτοια 

συνθετική και αρκούντως κοπιαστική εργασία θα πρέπει να αποτελέσει τμήμα 

ακαδημαϊκής έρευνας – μελέτης, ακριβώς γιατί το Πανεπιστήμιο ως θεσμός, με τις 

όποιες αδυναμίες του, παραμένει σε μεγάλο βαθμό ο μοναδικός χώρος που 

μπορεί να υποστηρίξει και να εγγυηθεί μία κατά το δυνατόν αντικειμενική 

χαρτογράφηση και συνολική αποτίμηση, χωρίς τις υπόγειες συναλλαγές, που 

καθοδηγούνται από μία σειρά συμφερόντων χρήματος και εξουσίας. Μία 

αυτοέκδοση ή ένα διήγημα για παράδειγμα που αναρτάται σε προσωπικό 

ιστολόγιο δεν μπορεί εκ προοιμίου να θεωρηθεί προϊόν πολιτισμικής 

υποκουλτούρας, αν και μπορεί να είναι, ενώ μια συλλογή μικρών ιστοριών η οποία 

προέρχεται από έναν μεγάλο εκδοτικό οίκο, φιγουράρει στις προθήκες των 

κεντρικότερων βιβλιοπωλείων και ανευρίσκεται με ευκολία στις ιστοσελίδες τους να 

θεωρείται αριστούργημα. Πρέπει να αξιοποιηθούν κριτήρια σαφή και κατά το 

δυνατόν τεκμηριωμένα που θα κατοχυρώσουν όσο περισσότερο το κύρος του 

εγχειρήματος. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται από τους φιλολόγους, ιστορικούς των 
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γραμμάτων και κριτικούς μία μεγάλη, πλατιά και βαθιά εποπτεία της συγκεκριμένης 

περιόδου, καθώς και ικανή απόσταση από αυτή για να μειωθεί η όποια 

γραμματολογική ανασφάλεια. Αν δεν αποφασίσουμε να προχωρήσουμε αρχικά 

τουλάχιστον στην καταγραφή των συμμετεχόντων  και σε μία κοινή εννοιολογική 

βάση εκκίνησης, για το πώς θα χειριστούμε την ονομασία της ομάδας ένταξης 

τους -λογοτεχνική γενιά, περίοδο ή ό,τι άλλο – σύντομα δεν θα μπορούμε να 

προχωρήσουμε σε μία αξιόπιστη νεότερη ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας 

και κατ’ επέκταση στην ουσιαστική μελέτη του ρόλου και της λειτουργίας του 

λογοτεχνικού γεγονότος στην τόσο κρίσιμη κοινωνικοπολιτική περίοδο της εποχής 

μας.  

Το αρχικό μας ερώτημα και οι προβληματισμοί που συνεπιφέρει 

παραμένουν, ίσως αυτή να είναι και η ομορφιά του πράγματος. Μπορεί ο όρος 

«γενιά» που χρησιμοποιήσαμε ενδεικτικά στον τίτλο του άρθρου -έως και 

προβοκατόρικα, όπως ήδη αναφέραμε- να  καλύψει γραμματολογικά τους 

λογοτέχνες  των εργαστηρίων Δ.Γ.; Οι ομοιότητες και ιδιοσυγκρασιακές συγγένειες 

των λογοτεχνών που εντάσσονται σε μία ορισμένη γενιά οφείλονται ως ένα βαθμό 

στο πνεύμα της εποχής τους. Προδικάζεται δηλαδή σε έναν βαθμό πως οι κοινές 

επιδράσεις διαμορφώνουν την ίδια στιγμή και την προσωπικότητα του 

δημιουργού, αλλά και το έργο του, που φέρει πέρα από την προσωπική του 

σφραγίδα το αποτύπωμα της κοινωνικής του ύπαρξης. Εκείνο όμως που δεν 

μπορεί να ενσωματώσει η κομφορμιστική διάσταση της «γενιάς» είναι η ατομική 

πορεία του κάθε ποιητή, οι φοβίες, δικαιολογημένες ή όχι, που τον στοιχειώνουν, 

οι αναγνώσεις και οι επιδράσεις που τον πλουτίζουν – όχι κατά ανάγκη από τη 

χώρα του και πάντοτε σε συνάρτηση με την προσωπική του γλωσσομάθεια – οι 

επιλογές σε επίπεδο πολιτικής και ιδεολογίας και οι δράσεις που τον καθορίζουν. 

Τέκνο γνήσιο και νόμιμο αυτής όλης αυτής της λαβυρινθώδους συμπόρευσης 

αποτελεί το λογοτεχνικό του έργο. Αντιμετωπίζοντας παρόμοιες δυσκολίες 

ταξινόμησης στην πιο περίεργη ποιητική μεταπολεμική γενιά, αυτή του ’70, ο  

Στέφανος Μπεκατώρος επεσήμανε τους γραμματολογικούς κινδύνους που 

εμπεριέχει η χρήση του όρου και πρότεινε σε αντικατάστασή του τον όρο «περίοδο» 

για τους δημιουργούς αυτούς. 13  Θα μπορούσε ο συγκεκριμένος όρος να 

                                                 
13 «Επειδή δεν μου αρέσουν καθόλου τα προκρούστεια κρεβάτια των ιστορικών και 

κοινωνιολόγων της λογοτεχνίας θα συμφωνήσω με τον Λάζαρη και θ΄ αποφύγω τον όρο 

γενιά. Θα ήταν καλύτερα, πράγματι, να μιλάει κανείς για τρεις περιόδους της 
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λειτουργήσει και να εκφράσει το σημερινό λογοτεχνικό γίγνεσθαι; Δυνητικά ναι, 

αλλά στην περίπτωση αυτή θα πρέπει στη συνέχεια να προχωρήσουμε κάθετα και 

πάλι στις διαφορετικές γενιές που συνυπάρχουν σε κάθε περίοδο μελέτης των 

εργαστηρίων Δ.Γ. Η δεδομένη ανάγκη της συμφωνίας, έστω ως ένα βαθμό, στη 

χρήση μιας κοινής ορολογίας, και οι προσπάθειες που καταβάλλονται θεωρώ ότι 

έχουν ως κέρδος τη συνειδητοποίηση του ενιαίου οργανισμού που αποτελεί η 

λογοτεχνία, του κοινού σώματος με την εύρυθμη λειτουργία της ολότητας ή τις 

παθογένειές του, συχνά επιβαλλόμενες από την ανθρώπινη αλαζονεία (κριτική, 

φιλολογία κ.τ.λ). Η πρακτική των αποκλεισμών, των παραλείψεων, των φιλικών 

επαίνων, των προσωπικών εμπαθειών και μικροτήτων αποτελεί συχνά μείζον 

πρόβλημα της αρμονικής παραγωγής και διαμόρφωσης του λογοτεχνικού corpus 

διαχρονικά. 

Η όποια περιοδολόγηση και οι προτάσεις για τη χρήση ενός συγκεκριμένου 

όρου που επιχειρεί να διευκολύνει με εγκυρότητα και σαφήνεια την ταξινόμηση 

λογοτεχνών που εμφανίστηκαν εκδοτικά μετά τη θητεία τους σε εργαστήρια Δ.Γ. ή 

θεώρησαν σκόπιμο να τα παρακολουθήσουν για δικό τους κέρδος, δεν είναι 

χωρίς προβλήματα, από τη μια, αλλά προκύπτουν από την αδήριτη ανάγκη 

διείσδυσης στον αχανή χώρο που συγκροτούν σήμερα τα εργαστήρια και τα 

σεμινάρια Δ.Γ.14 Η κουβέντα, επισήμως, ανοίγει με το συγκεκριμένο άρθρο και την 

παραδοχή μας πως είναι ελλιπές. Μένει σε νεότερους μελετητές να διακριβώσουν 

τον ορθότερο και αποτελεσματικότερο χειρισμό του θέματος, να διερευνήσουν 

πώς κριτικοί και δοκιμιογράφοι άλλων χωρών χειρίστηκαν το θέμα και φυσικά να 

μελετήσουν εξαντλητικά και σε βάθος ονόματα δημιουργών που θήτευσαν σε 

εργαστήρια Δ.Γ. και ιδιαίτερα των λογοτεχνικών έργων που κατέθεσαν στη 

συνέχεια.  

                                                 
μεταπολεμικής ποίησης», Στέφανος Μπεκατώρος, Γράμματα και τέχνες, αρ. φ. 35-36, 

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1984, σελ. 5. 
14  Να μνημονεύσουμε και την περίπτωση εργαστηρίων Δ.Γ. «εκτονωτικής λογοτεχνικής 

γραφής». Όσων δηλαδή, για λόγους ψυχοθεραπευτικούς, υιοθετούν τη γραφή ως μέσο επίτευξης 

ψυχικής ηρεμίας και γαλήνης. 
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Αντί Επιλόγου ή μιας νέας αρχής 

Η Δημιουργική Γραφή είναι εδώ, με δύο (2) πλέον Μεταπτυχιακά Προγράμματα 

Σπουδών και μία Κατεύθυνση προσανατολισμένη στην Παιδική Λογοτεχνία, 15 

πλήθος προπτυχιακών μαθημάτων, πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες υψηλού 

επιπέδου 16  αλλά και με τις πρώτες διδακτορικές διατριβές στο πεδίο, 17  την 

παράλληλη λειτουργία εκατοντάδων εργαστηρίων (και σε σχολικό επίπεδο) και την 

προσφορά αμέτρητων σεμιναριακών μαθημάτων από ειδικούς ή 

αυτοαποκαλούμενους ως τέτοιους. Θα περίμενες κανείς πως η κριτική θα είχε 

ενσκήψει με σοβαρότητα στα προβλήματα που ανακύπτουν: ποιοι συμμετέχουν -

με τι επιδιώξεις και βλέψεις, ποιοι διδάσκουν -με τι εμπειρία και τι στόχευση, τι 

υπόσχονται, αν υφίσταται έστω μια υποτυπώδης αξιολόγηση, πώς μπορεί η 

σχολική κοινότητα να ωφεληθεί, αν η πολιτεία μπορεί και πρέπει να στηρίξει και να 

αξιοποιήσει την παραγωγή κειμένων που εντάσσονται στα όρια των γραμμάτων, 

της τέχνης και του πολιτισμού και τόσα άλλα που θα μπορούσαν να 

                                                 
15 Κατά σειρά ίδρυσης:  

1. Π.Μ.Σ «Δημιουργική Γραφή» Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (http://dim-

grafi.uowm.gr)  με δύο (2) Κατευθύνσεις (Συγγραφή, Εκπαίδευση») με δεκαετή λειτουργία 

εγνωσμένης αξίας.  

2. Κοινό Διαπανεπιστημιακό Μ.Π.Σ. «Δημιουργική Γραφή» (Π.Δ.Μ. – Ε.Α.Π.) από το 2016. Να 

σημειωθεί πως η λογική της Ανοιχτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης που προσφέρει το Ελληνικό 

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο επιχειρεί τη δημιουργία διαδικτυακού εργαστηριακού περιβάλλοντος με τις 

δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, αλλά εντάσσει στο πρόγραμμά του και αρκετά 

διά ζώσης εργαστηριακά μαθήματα. 

3. Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής» με Κατεύθυνση: Δημιουργική γραφή και εκδοτική 

παραγωγή για το παιδί: από το σχολικό στο εξωσχολικό βιβλίο» από το 2015. 
16 «Sms poetry: οι ποιητικοί διαγωνισμοί της εφημερίδας The Guardian (2001-2002)» (Νόρα 

Αναγνώστου), «Γλωσσικά σημαίνοντα στο ελληνικό Ροκ (1990-1999). Ποιοτική και ποσοτική 

ανάλυση» (Ιωάννης Κατσιγιάννης), «Λογοτεχνία Μουσικής Γραφής. Η μουσική στον πεζό λόγο του 

δεκάτου ένατου και εικοστού αιώνα στην Ευρώπη» (Μάνη Μαριάνθη), ««Asperger: Τεχνικές 

παρέμβασης και αισθητοποίησής του μέσα από κείμενα Δημιουργικής Γραφής» (Κούσλης 

Χρήστος), «Δημιουργική γραφή και μαθησιακές δυσκολίες» (Φιλιόπουλος Παναγιώτης) 
17 Αναγνώστου Νόρα: «Η Δημιουργική Γραφή (Πεζογραφία) στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση», Παναγιωτίδης Γιώργος: «Διατριβή σαν μυθιστόρημα Ίσος Ιησούς: 

συγγραφική πρακτική και λογοτεχνική θεωρία», Βαϊτσάκης Αθανάσιος: «Η λειτουργία των 

βιβλιοθηκών στην προώθηση της φιλαναγνωσίας και της δημιουργικής γραφής», «H 

παραγωγή γραπτού λόγου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μετά το 

1975: Από την Έκθεση στη Δημιουργική Γραφή». 

http://dim-grafi.uowm.gr/
http://dim-grafi.uowm.gr/
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απαριθμηθούν. Και όμως, πέρα από την κατάθεση άρθρων στα δύο διεθνή 

συνέδρια που διοργάνωσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική 

Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας18 μετρημένες στα δάχτυλα είναι οι 

αξιόλογες και εμπεριστατωμένες μελέτες και έρευνες.19 Κάποιοι απλώς επιλέγουν 

την εύκολη συνθηματολογική έκφραση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, άλλοι 

φοβούνται μήπως κατηγορηθούν ως καταναλωτές αυτού του νέου «φρούτου» 

(μερικά χρόνια πριν και συγκεκριμένα το 1992 στο The Times Literary Supplement 

o Sir Malcolm Bradbury -Καθηγητής από το 1965 στο East Anglia- δήλωνε πως η 

Βρετανία, από την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ως και τα Πανεπιστήµιά της 

υποδέχτηκε ένα γνωστικό αντικείµενο, φερµένο από την Αµερική και ύποπτο όσο 

το χάµπουργκερ) και αποκαθηλωθούν από τον θρόνο τους. Ενδεικτικό της 

άγνοιας (δεν υπαινισσόμαστε τίποτε διαφορετικό) και της στρεβλής αντιμετώπισης 

του θέματος είναι το έωλο επιχειρημάτων άρθρο “Creative Writing Courses: A 

Growing Trend During the Greek Crisis” της καλή φίλης, συναδέλφισσας και 

έγκριτης δημοσιογράφου Λαμπρινής Κουζέλη.20 

Η Κουζέλη θεωρεί πως η άνθηση των εργαστηρίων Δ.Γ. είναι σε μεγάλο 

βαθμό απότοκο της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας, χωρίς όμως να 

τεκμηριώνει την άποψή της. Μοιάζει να μην γνωρίζει την ιστορική αρχή και τον 

τρόπο λειτουργίας τους (δεν μνημονεύει καθόλου τον Νίκο Φωκά) 21 , ενώ 

αναφορικά με προσφορά τους η άποψή της μοιάζει επικίνδυνα απλουστευτική. 

Αναφέρεται για παράδειγμα εμφατικά στα εργαστήρια που οργανώνουν 

συγκεκριμένοι εκδοτικοί οίκοι, συγγραφείς και βιβλιοπωλεία, ενώ δεν μνημονεύει τη 

λειτουργία σε βιβλιοθήκες, δήμους, σωφρονιστικά ιδρύματα κ.τ.λ.. Προφανώς εδώ 

η αξία των εργαστηρίων δεν αποτιμάται με το πρόγραμμα σπουδών (ούτε νύξη 

                                                 
18 Βλ. το http://cwconference.web.uowm.gr/ «1ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής» 

, «2ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής». 
19 Κυρίως από ερευνητές και πανεπιστημιακούς δασκάλους που θεραπεύουν το γνωστικό 

αντικείμενο. Ο υποφαινόμενος έχει συγγράψει σε ελληνικά, διεθνή περιοδικά, συλλογικούς τόμους 

κ.α. 
20 Κουζέλη, Λ. (2016). Creative Writing Courses: A Growing Trend During the Greek Crisis. 

http://cwconference.web.uowm.gr/ 2ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής, Φλώρινα: 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  -προφορική ανακοίνωση στο 

https://culpolgreekcrisis.com/category/workshops/ 
21 O ποιητής Νίκος Φωκάς λειτούργησε, και διεύθυνε επί δεκαετίας, το πρώτο εργαστήρι 

Δημιουργικής Γραφής στην Ελλάδα, μέσα στο πλαίσιο δραστηριότητας της ΧΕΝ Αθηνών το 1983. 

http://cwconference.web.uowm.gr/
http://cwconference.web.uowm.gr/
https://culpolgreekcrisis.com/category/workshops/
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γι’ αυτό στο άρθρο) και την μετέπειτα πορεία των αποφοίτων, αλλά με το κύρος 

(κι αυτό όμως άκρως υποκειμενικό) των ονομάτων των συγγραφέων που 

εμφανίζονται ως διδάσκοντες, αν και πολύ συχνά οι περισσότεροι από αυτούς δεν 

γνωρίζουν ότι εργαστήριο Δ.Γ. δεν είναι μόνο η διδασκαλία των μυστικών της 

γραφής και δεν συναντούμε καμία τους μελέτη ή άρθρο σε κανένα περιοδικό, 

συνέδριο ή ό,τι άλλο. Η αναφορά ή για την ακρίβεια η έλλειψη ουσιαστικών 

αναφορών στο Μ.Π.Σ. Δ.Γ. του Π.Δ.Μ. και στις πολλαπλές δράσεις του ελέγχεται 

ως περίεργη, αφού η Κουζέλη είχε στα χέρια της όλα τα στοιχεία, την ιστορία, τους 

διδάσκοντες, αλλά και την ευχέρεια να ερευνήσει την παρουσία (και τη συνέχεια) 

των αποφοίτων και των τελειόφοιτων του προγράμματος στο λογοτεχνικό πεδίο.22 

Αλλά αυτή ακριβώς η στάση, έστω  χωρίς συνειδητή πρόθεση, οδηγεί στην 

παραχάραξη και παραποίηση της ιστορικής αλήθειας, μιας και ο αναγιγνώσκων 

το άρθρο σχηματίζει μία «μαγική», εξισωτική εικόνα για όλα τα εργαστήρια. 

Εσφαλμένες και οι αναφορές του άρθρου που αφορούν την ένταξη των 

μαθημάτων δ.γ. σε προπτυχιακό επίπεδο, καθώς η Κουζέλη καταθέτει ότι 

λαμβάνουν χώρα μόνο στα παιδαγωγικά τμήματα, ενώ πλέον τα συναντούμε στις 

Φιλοσοφικές Σχολές όλης της χώρας, σε Τμήματα Φιλολογίας γενικά, αλλά και σε 

άλλες Σχολές ή Τμήματα, ενώ δεν γίνεται ούτε μία νύξη στον ρόλο των 

πανεπιστημιακών δασκάλων -τις περισσότερες φορές με τη διττή ιδιότητα 

ακαδημαϊκού και λογοτέχνη- που θεραπεύουν το γνωστικό αντικείμενο. Αλλά είναι 

αυτοί που πρώτοι κατέθεσαν εργασίες και προβληματισμούς περί της Δ.Γ., 

προσκάλεσαν στη χώρα μας σημαντικούς πεζογράφους και ποιητές, 

συναδέλφους ερευνητές και πανεπιστημιακούς δασκάλους (και αυτοί σημαντικοί 

έως και διάσημοι συγγραφείς) από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο και 

τόλμησαν να προτείνουν συγγράμματα που συστήνουν στους φοιτητές την 

ιστορία και τη θεωρία της Δ.Γ. και γενικά στα διαφοροποιητικά στοιχεία του πεδίου 

από αυτά των φιλολογικών επιστημών, στηλιτεύοντας παράλληλα τα απαράδεκτα 

self help εγχειρίδια των εγχώριων λογοτεχνών. Το τελευταίο μάλιστα αυτό ζήτημα 

χρήζει ειδικής μελέτης. Η Κουζέλη αντίθετα μοιάζει να κολακεύει τα κάκιστα αυτά 

συνοθυλεύματα.23 Ένα ακόμη σημείο διαφωνίας μας είναι πως μνημονεύει απλώς 

                                                 
22 Είχαμε επικοινωνήσει με την κ. Κουζέλη δις επί τετραώρου και με ηλεκτρονική αποστολή 

της αποστάλθηκαν όλα τα απαραίτητα και σχετικά στοιχεία. 
23 “Πώς φτιάχνονται οι λέξεις (Metaihmio 2014) by Sofia Nikolaidou could be the 

Greek equivalent of Francine Prose’s Reading Like a Writer (Harper Collins, 2006). A writing 
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τα ονόματα (σε μία εξαιρετικά προβληματική επιλογή που θυμίζει τους 

αποκλεισμούς των παλαιότερων νεοελληνικών ιστοριών της λογοτεχνίας) 

διηγηματογράφων των εργαστηρίων Δ.Γ. που εξέδωσαν βιβλία και αγνοεί 

παντελώς την ποιητική παραγωγή -εξίσου σημαντική σε αριθμό εκδόσεων με αυτή 

του διηγήματος. Στο άρθρο μάλιστα συναντούμε ειδική υποενότητα που 

ασχολείται με το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι «πληρώνουν» χρήματα για να 

συμμετάσχουν στα εργαστήρια “Why do people pay money to attend Creative 

Writing Workshops?», ενώ θα μπορούσε προσεκτικότερα να αναφερθεί στο γιατί 

και σε τι είδους εργαστήρια δηλώνουν συμμετοχή. Δεν προβληματίζεται μάλιστα 

στο ενδεχόμενο πολλοί από τους συγγραφείς να βρίσκουν απλώς έναν τρόπο να 

βιοποριστούν, έστω και αν δεν πιστεύουν σε αυτό που κάνουν, φαινόμενο που 

παρατηρήθηκε και στην Αργεντινή, χώρα που αντιμετωπίζει παρόμοια 

δυσβάσταχτα οικονομικά προβλήματα. Τέλος, έχει σημασία πού επιλέχτηκε να γίνει 

αυτή η ανακοίνωση και εννοώ σε ένα κλειστό συνέδριο (ενταγμένο σε μία 

γενικότατη θεματική) εκτός συνόρων, όπου  εκ προοιμίου θα αποφευγόταν η 

οποιαδήποτε ουσιαστική συζήτηση και κριτική. 

Παρόλ’ αυτά αναγνωρίζω την καλή πρόθεση της Κουζέλη και επιλέγω να 

κλείσω τους δικούς μου προβληματισμούς με τη δική της καταληκτική άποψη, με 

την οποία συμφωνώ απολύτως, πως δεν είναι σίγουρο ότι ο όρος «γενιά» καλύπτει 

όσα θα θέλαμε, αλλά σε κάθε περίπτωση τα εργαστήρια Δ.Γ. όπως άλλωστε και 

οι λογοτεχνικοί διαγωνισμοί με τις αντίστοιχες βραβεύσεις, πρέπει να γίνουν 

αντικείμενο στενής και ουσιαστικής εξέτασης. Το θέμα έχει πλέον ανοίξει. 

 

Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Δημιουργική Γραφή» 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

 

 

                                                 
guide by an experienced creative writing teacher and renowned author to be used as 

teaching material by educators and students». 



Αντί Εισαγωγικών: Η λογοτεχνική «γενιά» (;) των εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής 
Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος  
 

[27]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Βιβλιογραφία 

Alvarez, A. (2005). The Writer’s Voice, London: Bloomsbury. 

Anderson, L. (ed.), (2006). Creative Writing: A Workbook with Readings, London: Routledge. 

Beaton, R. (1996). Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Αθήνα: Νεφέλη 

Boden, M. A. (2004). The Creative Mind: Myths and Mechanisms, London: Routledge. 

Burroway, J.(2006). Imaginative Writing, 2nd edition, New York: Longman. 

Dawson, P.(2005). Creative Writing and the New Humanities, London: Routledge. 

Deleuze, G., Guattari, F. (1996) What is Philosophy?. New York: Columbia University Press. 

Dillard, A.(1989). The Writing Life, New York: HarperCollins. 

Harper, G., Kroll, J.(2008). Creative Writing Studies - Practice, Research and Pedagogy, Great Britain 

MPG Books Ltd. 

Holeywell, K. (2009). The Origins of a Creative Writing Program at the University of East Anglia, 1963-

1966».  New Writing: The International Journal for the Practice and Theory of Creative 

Writing 6, 1. ISBN 978-618-81047-1-6 

Lodge, D. (1992). The Art of Fiction, London: Penguin Books. 

Lodge, D. (1997). The Practice of Writing, London: Penguin. 

Morley, D. (2007). The Cambridge Introduction to Creative Writing. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Myers, D. (2006). The Elephants Teach: Creative Writing Since 1880, Chicago: University of Chicago 

Press. 

Ostrom, H., Bishop, W., Haake, K. (2001).  Metro: Journeys in Writing Creatively, New York: Addison-

Wesley. 

Pfenninger, K. H. and Shubik, V. R. (eds) (2001).  The Origins of Creativity, Oxford University Press. 

Pope, R. (2005). Creativity: Theory, History, Practice, Abingdon: Routledge. 

Sarup, M. (2006) Μαρξισμός και Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

Vitti, Μ. (1995). Η Γενιά του Τριάντα. Ιδεολογία και μορφή. Αθήνα: Ερμής 

Wood, M. (2005). Literature and the Taste of Knowledge, Cambridge: Cambridge University Press.  

Αράγης, Κ. (1994). Ανέστης Ευαγγέλου, Η δεύτερη μεταπολεμική γενιά (1950- 1970), Ανθολογία. 

Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής,  σ. 24. 

Γαραντούδης, Ε. (1989). Πάλι περί λογοτεχνικών γενεών. Εντευκτήριο, τ. 9, Δεκέμβριος,  σελ. 118-122. 

Γράμματα και τέχνες, αρ. φ. 35-36, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1984. 

Δημαράς, Κ. Θ. (1965). «Συλλογικά φαινόμενα της παιδείας ( Γενεές- ρεύματα)». Εποχές, τ.24, 

Απρίλιος 1965, σελ. 17-22. 

Δημαράς, Κ. (1949) Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Από τις πρώτες ρίζες ως τις μέρες μας. 

Αθήνα: Ίκαρος 

Ζήρας, Α. (1983). Για τις λογοτεχνικές γενιές». Γράμματα και τέχνες, αρ. φ. 16, Απρίλιος,  σελ. 63. 

Κρανάκη, Μ. (1953). Εποχές. Φαινομενολογία της “γενηάς”. Στο Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, τχ. 3, 

Χειμώνας 1953-54, σσ. 278-283. 

Κωτόπουλος Η. Τ. (2012). Η διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής. Η περίπτωση της συγγραφής 

λογοτεχνικών έργων για εφήβους. Στο Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας «Ζητήματα 

διδασκαλίας της Λογοτεχνίας», 19-20 Οκτωβρίου 2012 Κομοτηνή. 



Αντί Εισαγωγικών: Η λογοτεχνική «γενιά» (;) των εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής 
Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος  

 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [28] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

http://mareponticum.bscc.duth.gr/prak_diimer_2.htm, 

http://mareponticum.bscc.duth.gr/index_htm_files/kotopoulos_prak_2.pdf 

Κωτόπουλος Η. Τ.,  (2013). Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής: η ποιητική της ανατροπής στη 

σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη ή ένας δομικός εναγκαλισμός με την κουλτούρα της 

οικονομικής αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης στο σύγχρονο ευρωπαϊκό καπιταλισμό; 

στο Από τη Ρόζα Λούξεμπουργκ στο Τερατώδες Είδωλο της Ευρώπης. Οι παθογένειες του 

καπιταλιστικού συστήματος (επιμ. Καλεράντε Ε., Βαμβακίδου Ι., Σολάκη Α. ), Τρίκαλα: 

Εκδόσεις Επέκεινα, σελ. 351 – 367 

Κωτόπουλος Η. Τ., Παναγιωτίδης, Γ.(2013), Διατριβή σαν Μυθιστόρημα. Συγγραφική Πρακτική και 

Λογοτεχνική Θεωρία. Στο  Πρακτικά 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Δημιουργική 

Γραφή», 4-6 Οκτωβρίου 2013, Αθήνα. 

http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/conference2013-proceedings 

 Κωτόπουλος Η. Τ. (2013), Η Δημιουργική Γραφή ως γνωστικό αντικείμενο:οι ιδιαιτερότητες του 

εργαστηρίου. Συλλογικός τόμος Καλλιεργώντας τη Φιλαναγνωσία. Πραγματικότητες και 

προοπτικές, επιμ. Άντα Κατσίκη Γκίβαλου – Πολίτης Δημήτρης, Διάδραση, Αθήνα 2013, σελ. 

519-525.  

Κωτόπουλος, Η. Τ. (2011). Από την ανάγνωση στη λογοτεχνική ανάγνωση και την παιγνιώδη διάθεση 

της Δημιουργικής Γραφής, στο Παπαντωνάκης Γ., Κωτόπουλος Τ. (επιμ.) Τα ετεροθαλή. 

Αθήνα: Ίων, σελ. 21-36. 

Κωτόπουλος, Η. Τ. (2012), Η «νομιμοποίηση» της Δημιουργικής Γραφής, Κείμενα 15, ανακτήθηκε 

Σεπτέμβριος 23, 2012 από το διαδίκτυο: 

http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?view=article&catid=59%3Atefxos15&id=257%

3A15-kotopoulos&option=com_content&Itemid=95.  

Κωτόπουλος, H. Τ. Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση. 

https://courses.eap.gr/course/view.php?id=3&section=11 

Κωτόπουλος, Τ., Βακάλη, Ά., Ζωγράφου, Μ. (2013) Η δημιουργική γραφή στο Νηπιαγωγείο. 

Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

Μηλιώνης,Χ. (1983). Υποθέσεις. Αθήνα: Καστανιώτης 

Ντιούδη, Α. (2012). Η ιστορία της Δημιουργικής Γραφής. Πράξη και Διδασκαλία στη σύγχρονη 

ελληνική πραγματικότητα μέχρι το 2011 (Ανέκδοτη Διπλωματική Εργασία). Φλώρινα: 

Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Παπαγεωργίου, Κ. (2002). Εισαγωγή. Η λογοτεχνική δεκαετία του 1960, στον τόμο: Η ελληνική ποίηση. 

Ανθολογία – Γραμματολογία, επιμέλεια: Κώστας Γ. Παπαγεωργίου, Αθήνα: Σόκολης,  σ. 11. 

Παπαθεοδώρου, Κ. (2012). Μια περιδιάβαση στο χώρο της Γραμματολογίας και της Ιστοριογραφίας 

της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (19ος -20ός αιώνας. Ανακτήθηκε από http://www.greek-

language.gr/greekLang/literature/studies/grammatologies/guide.html#fn1(Πύλη για την 

Ελληνική Γλώσσα) 

Πατίλης, Γ. (19900).  Ανάγκη μιας συνολικής αναθεώρησης. Περ. Το δέντρο, τ. 50-51, Ιανουάριος. 

Πολίτης, Λ. (2003). Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: ΜΙΕΤ 

Πολίτου –Μαρμαρινού, Ε. (1982). Η πρώτη μεταπολεμική ποιητική γενιά και η σχέση της με τη ‘Γενιά 

του 30’. Παρουσία. 93. σελ. 23- 30 



Αντί Εισαγωγικών: Η λογοτεχνική «γενιά» (;) των εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής 
Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος  
 

[29]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Ρακόπουλος Θοδωρής, «”Με ταχύτητα ηλικίας”: για την προβληματοποίηση των όρων “Γενιά” και 

“Νέα” στην ποίηση, Τα Ποιητικά, τχ. 14. (ανακτήθηκε στις 30/9/2015) 

http://thodorisrakopoulos.blogspot.gr/2014/08/blog-post.html 

Στεργιόπουλος, Κ. (1982). Λογοτεχνία και Χρονολογίες, Αθήνα: Εκδ. Σόκολη 

Φιλιπποπούλου, Ε. (2013). Η Δημιουργική Γραφή στην Ελλάδα: 2012-2013 (Ανέκδοτη Πτυχιακή 

Εργασία). Φλώρινα: Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

 



Δημιουργική Γραφή και Ζητήματα Μεθόδου και Συγγραφής 
 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [30] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1η Ενότητα: Δημιουργική Γραφή και Ζητήματα Μεθόδου και 

Συγγραφής 

 

 



Δημιουργική Γραφή και Ζητήματα Μεθόδου  και Συγγραφής 
 

[31]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Ο θαυμάσιος κίνδυνος όταν γράφουμε και μεταφράζουμε 

ποίηση 

 
Αθανασιάδου Αντιόπη 

Δικηγόρος  

Athanasiadou.andiopi@gmail.com 

 

« Ο διάλογος κάτω από την καστανιά» (του Jean Beaufret) που δημοσιεύτηκε στο 

περιοδικό Μετάφραση1 είναι ένα σχόλιο για τον διάλογο ανάμεσα στον φιλόσοφο 

Μάρτιν Χαιντεγγερ και τον Γάλλο ποιητή Ρενε Σαρ, που πραγματοποιήθηκε το 1955 

και αφορά ακριβώς την ανίχνευση των συνόρων ποίησης-στοχασμού 

φιλοσοφίας 

«…αν (ο στοχασμός)  ξεκινά  από τη σκέψη…είναι κίνδυνος να θολώσει το 

λόγο του ποιήματος, αντί να του αφήσει το θαύμα της φωνής του, « υποστηρίζει 

ο Χαιντεγγερ. Ο ποιητής είναι για το στοχαστή ένας επικίνδυνος συνομιλητής, που 

πρέπει να υποβάλλει τη σκέψη του σε καταστολή, προκειμένου όχι μόνο να μη 

θολώσει την ποίηση του αλλά να μην θολώσει και τη στοχαστική τέχνη  που άλλο 

δεν είναι στη φιλοσοφία τουλάχιστον, παρά ένας τρόπος στο αποβαίνει η σκέψη 

σε γνώση. 

 Η ποιητική διαδικασία  όμως δεν μπορεί να αποβεί σε γνώση μιας και ο 

ποιητής τελικά δεν μπορεί να καταγράψει με αντικειμενική και διαδικαστική μέθοδο 

τον τρόπο που «γεννιέται» η ποιητική σκέψη.  

Αντίθετα,  ο διάλογος του Ποιητή με τον Ποιητή, απαλείφει το ενδεχόμενο, 

σύγχυσης και απαλλοτρίωσης των δύο πεδίων πράγμα που γίνεται φανερό  στις 

μεταφράσεις ποιημάτων από  ποιητές και εμβληματικό τέτοιο παράδειγμα 

αποτελούν οι μεταφράσεις του Χοεντερλιν για τον Οιδίποδα και την Αντιγόνη.2  

Τι είναι αυτό  που αποτρέπει τον  κίνδυνο, τόσο στη μετάφραση όσο και 

στην ποιητική σκέψη, να καταλήξουν αυτές, ξηρά φιλοσοφικές. Το συστατικό είναι  

ή ίδια η σχέση του ποιητή με την ποίηση, η ποιητική τέχνη και η ποιητική έμπνευση 

που δεν στερείται ενόρασης  

                                                 
1( Μεταφραση 2004-2005) 
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Αν εξετάσουμε  τώρα παραδείγματα φιλοσόφων αλλά και ποιητών  στην 

προσπάθεια  εξισορρόπησης του εννοιολογικού ζευγαριού ποιητική σκέψη -  

στοχαστική  ποίηση, το πράγμα μοιάζει να επιτυγχάνει τόσο ο Ηράκλειτος όσο και 

ο Πίνδαρος που αναζητά την συνάντηση με τον στοχασμό.  

Τόσο επιτυχημένη είναι η διαπλοκή ποιητικότητας σκέψης στην εποχή που 

αναφέρουμε που θα μπορούσε κανείς να πει ότι πρόκειται για στιχοποιημένη 

σκέψη αλλά με πραγματικά ποιητικό αποτέλεσμα. Έξοχο παράδειγμα αποτελεί το 

διάσημο  Ποίημα, ομοτιτλο ποίημα του Παρμενίδη.  

Κοινός τόπος καταγωγής της ποίησης και της σκέψης  είναι για τον 

Παρμενίδη η Νόηση η οποία ταυτίζεται με το Είναι ως αέναο τοπίο ως ιστορικό 

αρχέγονο, που προηγείται κάθε ιστορικότητας. Σε αυτό συμφωνεί και ο Χαιντεγγερ: 

Νόηση και Είναι εκφράζουν «αυτό που προηγείται και το οποίο ως εκ τούτου 

προπορεύεται όλης της ιστορίας που ακολουθεί» (Heidegger, GA 54, σ.).3 

 Ο φιλοσοφικός λόγος εκφράζεται ριζικά και όχι υπολογιστικά σε αντίθεση 

με τον επιστημονικό λόγο. Πρόκειται για το ένστικτο που αρχέγονου στοχασμού. 

Τούτο σημαίνει ότι η διαδοχή των ιστορικών εποχών δεν επηρεάζουν τον Λόγο 

αυτό. Αυτό το κοινό έδαφος αποτελεί σημείο εκκίνησης τόσο για το νόημα όσο 

και για το ποίημα. 

Ο Παρμενίδης στο ποίημα του αρχικά περιγράφει το ξέσπασμα, το αλμα 

της σκέψης, απαραίτητο τόσο για τον  φιλοσοφικό όσο και τον ποιητικό 

στοχασμό. Το περιγράφει σαν μια διαδρομή με άρμα, ξέφρενη: 4  Το σέρνουν 

άλογα, και κατευθύνεται στο δρόμο του ήλιου. Η πορεία που ακολουθεί είναι 

ουσιωδώς μετά-βαση από τη χώρα της Νύχτας στη χώρα της Ημέρας, του Φωτός. 

Μόλις το άρμα φτάνει στη χώρα του Φωτός, η  θεά, με μεγάλη σοφία και χάρη, 

υποδέχεται τον περίεργο  ταξιδιώτη και τον μυεί στα μυστικά της «ευκυκλέος» 

[=ολοστρόγγυλης] και «ευπειθέος» [=πειστικής] αλήθειας, προειδοποιώντας την 

ίδια ώρα  για το πόσο αναξιόπιστες είναι οι γνώμες των θνητών. Η πεμπτουσία 

αυτού του ταξιδιού εστιάζεται στο  να  μας διανοίγει την οδό της αλήθειας, που 

βρίσκεται πέρα από τις ανθρώπινες γνώμες. Για να διανοιγόμαστε στην ως άνω 

οδό είναι ανάγκη να γνωρίζουμε τα όρια των ανθρώπινων δοξασιών. Οι 

τελευταίες είναι θεμιτές ως το μη-ον σε αντίθεση με την  οδό της αλήθειας, που 

οδηγεί στο όντως ον. 

                                                 
3 http://hegel-platon.blogspot.gr/2013/05/1.html 

4 http://www.takiskoufopoulos.net/Biblia/Parmenidis.pdf 
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Τελικά τι είναι ποίημα και τι νόημα; Γιατί διανύθηκε μια εποχή που συνδύαζε 

και τα δύο αξεχώριστα, τι χώρισε την στοχαστικότητα από την ποιητικότητα; Μια 

εποχή όπου  όπου η νοητική ομιλία του στοχαστή απηχούσε την ποιητική ομιλία. 

Η ποιητική ομιλία του Ομήρου είναι το θαυμαστό παράδειγμα όπου η ποιητική 

ομιλία συναντά το Ουσιώδες πριν και από τον Ηράκλειτο. 

 Ο διαχωρισμός αυτός συμβαίνει σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο όταν το 

νόημα  αρχίζει να περιλαμβάνεται στη διδακτική, στη διδασκαλία τότε δηλ. δηλαδή 

που η πρώιμη σκέψη πέρασε στην εκπαίδευση και στα σχολεία. Πριν από αυτό η 

γλώσσα ήταν λαλιά, έκκληση, κάλεσμα, δεν είχε γίνει ακόμα πρόταση. Τότε το 

νόημα δεν ήταν εχθρός του ποιήματος. Όταν η λαλιά απέκτησε διατύπωση και 

έγινε  πρόταση (μέρος της σύνταξης) ο ποιητής γίνεται για τον στοχαστή 

«κηφήνας» της γλώσσας, τρίτος της αλήθειας.5  

Η έκλειψη της ποιητικότητας από την στοχαστική γλώσσα, τη γλώσσα του 

φιλοσόφου, έγκειται κυρίως στη φρενίτιδα της επιστημονικότητας. Η συνάντηση 

ποιητικής και φιλοσοφικής σκέψης –έτσι πως διατυπώνεται  αυτή- αποδεικνύεται 

άγονη. Ο κόσμος όλος ανατέμνεται υπο το επιστημονικό νυστέρι, μιας 

φιλοσοφικο-επιστημονικής ορολογίας. 

 Σε αυτό το κατακερματισμένο γλωσσικό και ιδεολογικό περιβάλλον οι 

συνδέσεις  και συμβολοποιήσεις δυσκολεύουν.  

Κατά μία έννοια σήμερα φθάνουμε να ευχόμαστε να μπορούσε να 

επαναληφθεί η δυνατότητα της υπεράσπισης του ήθους  μέσω των τραγωδιών 

του  Σοφοκλή , κάτι που το κάνει καλλίτερα και πιο αποτελεσματικά ο τελευταίος  

από’ ότι   ο Αριστοτέλης στα  Ηθικά Νικομάχεια. Με δυό λόγια ο στοχασμός θα 

αποκτούσε μεγαλύτερο βάθος αν ξεφορτωνόταν  την  σύγχρονη φιλοσοφικότητα, 

την απαλλαγμένη από την μεταφυσική, που αφαίρεσε το Θεϊκό και άφησε 

απογυμνωμένο το ανθρώπινο ως επιστημονικό. 

Η ποιητικότητα αντίθετα, αναλυόμενη  σαν έμπνευση και ονειροπόληση για 

τους ποιητές, σαν διαλογισμός για τους θρησκευτικούς διαλογιστές αλλά και σαν 

αντιληπτικό κανάλι που θα μπορούσε να ονομαστεί επιστημονική διαίσθηση για 

τους επιστήμονες  θα πρόσθετε μεγαλύτερο βάθος στην ανθρώπινη 

αυτοπαρατήρηση  

                                                 
5 Μετάφραση 2004-05  
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« Η μοίρα του κόσμου εξαγγέλλεται στο έργο των ποιητών δίχως να 

δηλώνεται ήδη μια ιστορία του Είναι.», μας λέει ο Χαιντεγγερ.6 

 Αν ο στοχασμός  όπως τον διατυπώσαμε πριν δεν μπορεί να πλησιάσει 

την ποίηση, ο ποιητής τον έχει ήδη περιλάβει σαν γείτονα του πάνω στο κοινό 

έδαφος της γλώσσας . Οι μύστες του στοχασμού από την αυγή του ελληνικού 

κόσμου στοχάστηκαν ξεκινώντας από τη γλώσσα τους. Γείτονες σε αυτή την 

περιοχή είναι και αυτός που σκέπτεται και ο ποιητής. 

Μεταφράζεται το μεταφρασμένο;   

« ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ.»  

Γράφει ο Tz. Στάϊνερ στο έργο του « Μετά τη Βαβέλ»7: 

«Επιτελεί ένας άνθρωπος μια μεταφραστική πράξη, όταν λαμβάνει ένα  

γλωσσικό μήνυμα, από κάποιον άλλο άνθρωπο; 

Αποτελεί κάθε επικοινωνιακό πρότυπο, την ίδια στιγμή και ένα πρότυπο 

μετάφρασης, μεταφοράς σημασίας; Για παράδειγμα ανάμεσα σε δύο ιστορικές 

εποχές, δύο κοινωνικές τάξεις, η περιοχές ; 

Αποτελεί η κατανόηση, μετάφραση;» 

Δημόσια και Ατομική Γλώσσα 

Κάποιες πλευρές της  ατομικής  γλωσσικής ενέργειας είναι μοναδικές και 

προσωπικές, αποτελούν « ιδιόλεκτο», ένα είδος ιδιωτικού υπολοίπου, που 

προέρχεται από τη παιδεία που έχει ο ομιλών και από το προσωπικό γλωσσικό 

θησαυρό του, που αποτελεί αναπόσπαστό κομμάτι του υποσυνείδητου, αυτής 

της ιδιαίτερης ψυχολογικής ταυτότητας που είναι αρχαϊκή και δεν έλκει από 

πουθενά τη καταγωγή. Αυτό το προσωπικό λεξιλόγιο, διατρέχει και χρωματίζει τις 

συνδηλώσεις και τις σημασίες στο δημόσιο διάλογο. « Εννοούμε πολύ 

περισσότερα απ’ όσα λέμε …» 8   Η διεργασία της μετάφρασης είναι τόσο διάχυτη 

μέσα στην ανθρώπινη κατάσταση που δεν είναι δυνατόν να κωδικοποιηθεί. 

Υπάρχει θεωρία της μετάφρασης; Το ερώτημα αυτό είναι διαρκές και 

απετέλεσε αντικείμενο διαλόγου, στους γλωσσολόγους και τους στοχαστές 

διανοούμενους όπως ο Στάϊνερ. 

                                                 
6( Μετάφραση 2004-05)  

7 ( Τζορτζ Σταινερ )   

8 (Τζορτζ Σταινερ )  
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Εξαιτίας της ασάφειας και του αμφίσημου χαρακτήρα της γλώσσας ο  

Στάϊνερ αρνείται  ότι η μετάφραση μπορεί να μετέχει του όρου «θεωρία». Κανένα 

από τα κριτήρια που εφαρμόζονται στις θετικές και εφαρμοσμένες επιστήμες, η 

γενική ισχύς, η προβλεπτικότητα, η πειραματική τεκμηρίωση, τα ξεπέρασμα από 

μια νέα θεωρία που διέψευσε  τη προηγούμενη, δε μπορεί να τύχει εφαρμογής εδώ.  

Δεν υπάρχει θεωρία μετάφρασης. Υπάρχει μεταφραστική διαδικασία. Η 

μετάφραση για τον  Στάϊνερ είναι μια «ακριβής  τέχνη» όπως την αποκαλούσε ο 

Βιτγκεσταιν. Θα μπορούσε ίσως να προστεθεί εδώ ότι είναι τέχνη που επιλύει συχνά 

με τρόπο μοναδικό και εφάπαξ, τα ζητήματα μετάγγισης νοήματος που 

αντιμετωπίζει. Η μετάφραση  προσφέρει «tailor made» λύσεις που μπορεί και να 

μην  επαναληφτούν ξανά.  Στο διαγλωσσικό επίπεδο η μετάφραση θέτει τα ίδια 

προβλήματα –δυσεπίλυτα- που έθετε και στο ενδο-γλωσσικό. Εν ολίγοις  εντός 

μιας γλώσσα, ή μεταξύ διαφορετικών γλωσσών, η ανθρώπινη επικοινωνία ισούται 

με μετάφραση. 

Μετάφραση = Διάσχιση σε τέσσερεις νοητικές πράξεις 

Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ: είναι η αρχική προϋπόθεση εργασίας που εκφράζει την 

εμπιστοσύνη σε «μια σειρά φαινομενολογικών υποθέσεων για τη συνεκτικότητα 

του κόσμου, για την ύπαρξη νοήματος σε διαφορετικά συστήματα, για το κύρος 

της αναλογίας και της παραλληλίας. «Η εμπιστοσύνη αυτή δοκιμάζεται διαρκώς 

κατά τη διάρκεια του μεταφραστικού έργου. «Υπάρχουν κείμενα που θα 

μεταφραστούν μετά από  εκατό χρόνια, δηλώνει ο   W. Benjamin στο εμβληματικό 

του άρθρο, «Η αποστολή του μεταφραστή .»  Στη θεωρία της λογοτεχνίας 

συναντάμε το αντίστοιχο φαινόμενο του να δείχνουμε  υψηλό βαθμό  

εμπιστοσύνης και κατανόησης, κατά την ανάγνωση λογοτεχνικών  έργων, 

παρόλο που  τα γραμματολογικά σχήματα παραβιάζονται.» 9  

Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ:  αν το Είναι κατά  Heidegger έγκειται στην κατανόηση 

του έτερου Είναι, αυτό σημαίνει ότι κάθε πράξη κατανόησης έγκειται στην 

ιδιοποίηση μιας άλλης οντότητας και στη  «μετάφρασή της «. Η ιδιοποίηση αυτή, 

η σύλληψη « όπως την ονομάζει ο  Στάϊνερ, σημαίνει και  κατακράτηση. Στη 

διαγλωσσική μετάφραση αυτός ο ελιγμός της κατανόησης είναι κατακτητικός και 

πλήρης. Ένας κώδικας αποκρυπτογραφείται και αποκαλύπτει τη διαστρωμάτωση  

                                                 
9 (J.Culler) 
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του καθιστάμενος σιγά σιγά πιο διαυγής. Ο «σφετεριστής» επιστρέφει «σπίτι» του 

με το λάφυρο του.   

 

Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ: η τελευταία συμβαίνει σε ένα πλήρες φορτισμένο 

γλωσσικό περιβάλλον (αυτό της γλώσσας του μεταφράσματος), γεγονός που 

σημαίνει κάποιο μετασχηματισμό. «όπου η ιθαγενής μήτρα είναι ανώριμη, η 

εισαγωγή (του μεταφράσματος) ….δε γεννά μια γνήσια ανταπόκριση αλλά μιαν 

υδαρή μίμηση.»  10  

Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Η ερμηνευτική κίνηση δεν ολοκληρώνεται ούτε ξεπερνά 

επιτυχώς τους κινδύνους της ενσωμάτωσης αν δεν αποκατασταθεί το  ισοζύγιο 

ενέργειας  ανάμεσα στα δύο συστήματα, που προέκυψε από την «απαγωγή» του 

κειμένου από το μητρικό του σύστημα και την εμφύτευση του στο νέο. « Τώρα 

υπάρχει αστάθεια που η ερμηνευτική πράξη πρέπει να αντισταθμίσει. Πως θα 

συμβεί αυτό; «Η πράξη της μετάφρασης είναι διεισδυτική, αναλυτική, μεθοδική, 

απαριθμητική, όπως όλες οι μέθοδοι επικεντρωμένης κατανόησης, -..εκθέτει, 

διαφωτίζει, μορφοποιεί, το αντικείμενο της… είναι πληθωριστική. …Το να εκτιμάς 

ένα πρωτότυπο κείμενο ως αξιομετάφραστο σημαίνει ότι του προσδίδεις κύρος».  

Καταλαβαίνει κανείς άμεσα από τα παραπάνω κριτήρια πόσο πιο 

πολύπλοκη είναι η δουλειά του μεταφραστή όταν δεν μεταφράζει από το 

πρωτότυπο, θέμα που τέθηκε με την ευκαιρία του φετινού  βραβείου μετάφρασης.  

Η έκδοση στα ελληνικά του μυθιστορήματος Ζωή και Πεπρωμένο του Βασίλι 

Γκρόσμαν έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής από τις στήλες των κριτικών 

λογοτεχνίας στη χώρα μας.  

Η απόφαση της απονομής του βραβείου επικρίθηκε ως :  

 «...μετάφραση στα ελληνικά από τη μετάφραση στα αγγλικά του βιβλίου 

στα ρωσικά». Ή ακόμη καλύτερα, η μετάφραση στα ελληνικά, αποδεικνύεται 

παρανόηση στα ελληνικά από την παράφραση στα αγγλικά του βιβλίου στα 

ρωσικά. Τόσο απλά.» 

 Και συνεχίζει: 

 «Με ποια κριτήρια δόθηκε το βραβείο; Η επιτροπή αιτιολόγησε την –κατά 

πλειοψηφία– απόφασή της χωρίς να κάνει αναφορά στην  ακρίβεια της 

μετάφρασης,, τονίζοντας μια δύσκολα ελέγξιμη και αποδείξιμη υποτιθέμενη αρετή 

                                                 
10 (Στάϊνερ)  
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της, τον «ρυθμό του κειμένου». Περαιτέρω αναφέρεται: «Ο μεταφραστής 

εκμεταλλεύτηκε την ευρυχωρία και την πολυστρωματικότητα της νέας ελληνικής 

γλώσσας για να μεταφέρει με ένταση το συγγραφικό σχέδιο του Βασίλι Γκρόσμαν 

στους Έλληνες αναγνώστες.»  Από τα στοιχεία που δίδονται ουδείς στην επιτροπή 

γνωρίζει ρώσικα  και εφόσον αυτό  ισχύει θα έπρεπε να είχε γνωστοποιηθεί αν έγινε 

κάποια ανάθεση σε γνώστη της ρωσικής για να ελέγξει την μεταφραστική 

αποτελεσματικότητα»11. Παρατήρηση  πράγματι  σημαντική. 

Από τον  σύντομο έλεγχο σημείων που αναφέρθηκαν παραπάνω από την 

κ. Αλεξ. Ιωαννίδη, ( η οποία επερώτησε κατ’ αυτό τον τρόπο τα κριτήρια της 

βράβευσης), διαπιστώνεται  στο ανωτέρω άρθρο της ότι: «διαβάζοντας 

προσεκτικά και σε αντιπαραβολή, θα μπορούσε κανείς να συνοψίσει τα εξής: Ο 

Γιώργος Μπλάνας μεταφράζει, σαφώς, από τα αγγλικά. Ενίοτε χρησιμοποιεί το 

ρωσικό πρωτότυπο, και αυτό, στα σημεία τα οποία στην πρώτη έκδοση του 

ρωσικού κειμένου (του 1980), όπου στηρίζονται η γαλλική και η αγγλική 

μετάφραση, αυτά παραλείπονται. Στα χωρία αυτά τα λάθη πολλαπλασιάζονται, 

προδίδοντας την αμηχανία τού μη γνώστη της ρωσικής γλώσσας. (βλ. 

παράδειγμα 3) Όπου η ρωσική σύνταξη εμφανίζεται ανεστραμμένη, η αλλαγή 

παρακολουθεί πιστά την αγγλική μετάφραση. Όπου στην αγγλική μετάφραση 

παραλείπεται μια  λέξη, παραλείπεται και στην ελληνική· όπου –αυθαίρετα– έχει 

προστεθεί κάτι, προστίθεται και στην ελληνική μετάφραση. Οι ξένες λέξεις που στο 

ρωσικό πρωτότυπο γράφονται στην κυριλλική γραφή, αποδίδονται, με αδόκιμο 

τρόπο και γεμάτες λάθη, (ακριβώς τα λάθη της αγγλικής μετάφρασης!) με λατινικά 

γράμματα στο ελληνικό κείμενο. (βλ. παράδειγμα 3) Αυτό βεβαίως, οφείλεται στο 

ότι ο μεταφραστής δεν κοίταξε το ρωσικό κείμενο για να αναγράψει, ως όφειλε, τις 

ξένες –μη ρωσικές λέξεις– με ελληνική γραφή, παρά είχε μπροστά του το αγγλικό 

που μοιραία –λόγω αλφαβήτου– μετέφερε στη λατινική γραφή. Στο ίδιο συγκείμενο 

παρατηρείται το ευτράπελο πως και τα λάθη του μεταφραστή στην αγγλική 

μετάφραση υιοθετούνται αυτούσια: «вахраум» – «βάχραουμ» γράφει ο 

Γκρόσμαν, ήτοι «ο χώρος/το δωμάτιο των φρουρών», “Waschraum” (πλυσταριό) 

αντιγράφει λάθος ο Τσάντλερ (αλλά και η γαλλική μετάφραση) και κατ’ επέκταση, 

βεβαίως, ο Μπλάνας. Προσπαθώντας μάλιστα να φανεί συνεπής στην λατινική 

απόδοση των ξένων λέξεων, συνεχίζοντας σε λατινική μεταγραφή και σε 

                                                 
11   http://athensreviewofbooks.com/wp-content/uploads/2015/06/ARB_63-

ioannidou.pdf 

http://athensreviewofbooks.com/wp-content/uploads/2015/06/ARB_63-ioannidou.pdf
http://athensreviewofbooks.com/wp-content/uploads/2015/06/ARB_63-ioannidou.pdf
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αποσπάσματα που δεν υπάρχουν στην πρώτη ρωσική έκδοση, και άρα  

παραλείπονται στην αγγλική, κάνει λάθη που προδίδουν την άγνοιά του της 

ρωσικής: έτσι, μεταγράφει ως “vverj” (;;;) τη ρωσική λέξη вверх, χωρίζοντάς την 

μάλιστα με ένα κόμμα από την έκφραση руки вверх που σημαίνει «ψηλά τα χέρια» 

(και που σωστά, μετά, αποδίδει στην υποσημείωση)!  

Ένα επακόλουθο της μετάφρασης από τα αγγλικά είναι πως δεν μπορεί να 

ξεχωρίσει πότε τα πρόσωπα του βιβλίου απευθύνονται το ένα στο άλλο στον 

πληθυντικό ευγενείας και πότε στον ενικό αριθμό, μιας και η αγγλική δεν διαθέτει, 

τουλάχιστον στη σύγχρονη μορφή της, τέτοιο διαχωρισμό. (βλ. παράδειγμα 4) Σε 

σημεία όπου το ρωσικό πρωτότυπο διακωμωδεί την γλώσσα ή την προφορά 

αλλοεθνών, και που ο Γάλλος μεταφραστής αντιλαμβάνεται και άμεσα αλλάζει σε 

πιο λανθασμένα γαλλικά, ο Μπλάνας, πιστός στην αγγλική μετάφραση που 

αγνοεί τη διαφορά, δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται τίποτα (βλ. παράδειγμα 4). 

Άλλες φορές ο Μπλάνας ακολουθεί τις ιστορικές «υποδείξεις» του άγγλου 

μεταφραστή, ο οποίος προσθέτει ονόματα και χρονολογίες στο κειμενό του για 

να δώσει στον αναγνώστη μια πιο πλήρη ιστορική εικόνα των περιγραφόμενων. 
12Ενίοτε προσθέτει και κάποια δικής του έμπνευσης υποσημείωση – όπως π.χ. στη 

σελ. 40: στις τέσσερις υποσημειώσεις οι τρεις είναι μεταφρασμένες αντιγραφές 

από τις αγγλικές, η μια, όμως, δική του.)  

Η Ιωαννίδη μάλιστα παραθέτει  και έναν  πίνακα 5 συγκριτικών  σημείων 

(λέξεων), με παραδείγματα όσων αναφέρονται πριν, και 4 στήλες με την ένδειξη 

«Μετάφραση αυτολεξεί», «Γ. Μπλάνα,» «γαλλική» και  

«αγγλική». 

 Τα κείμενα που συγκρίνει και επικρίνει όμως, είναι επαρκώς ή πολύ 

κατανοητά και μάλιστα σε ύφος  «εγκλιματισμού της γλώσσας» που δεν διαφέρει  

από αυτό που υιοθετούν  οι αρχικοί μεταφραστές της αγγλικής και γαλλικής, αλλά 

και η ίδια η κ. Ιωαννίδη στην αυτολεξεί μετάφραση της,  και θα μπορούσε κανείς 

να πει ότι από το δείγμα που προσκομίζεται, ο μεταφραστής έχει επιτύχει το 

κριτήριο ενσωμάτωσης του Στάινερ ήτοι « έχει  υποκαταστήσει το  ισοζύγιο 

ενέργειας  ανάμεσα στα δύο συστήματα, που προέκυψε από την «απαγωγή» του 

κειμένου από το μητρικό του σύστημα και την εμφύτευση του στο νέο.» 

 

                                                 
12 Εδώ η Ιωαννίδη παραθέτει  σχετική παράγραφο. 
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Οι παρατηρήσεις της  Ιωαννίδη που δεν ελέγχονται ως εσφαλμένες 

αφορούν σε τεχνικές της μετάφρασης  αυτό δηλαδή που Σταινερ όρισε ως «... 

πράξη διεισδυτική, αναλυτική, μεθοδική, απαριθμητική, όπως όλες οι μέθοδοι 

επικεντρωμένης κατανόησης, ..εκθέτει, διαφωτίζει, μορφοποιεί, το αντικείμενο 

της… είναι πληθωριστική.»  Για τους σκοπούς  αυτού του  κειμένου δεν εξετάζουμε 

αν πράγματι ο βραβευθείς μετέφρασε από το πρωτότυπο ή από μετάφραση 

πάρα μόνο για να διαπιστώσουμε αν η προσπάθεια του επέτυχε ακόμα και αν 

βασίστηκε σε άλλες  μεταφράσεις, συνεπώς δεν σχολιάζουμε την ορθή ή μη 

βράβευση, παρά μόνο στο σημείο που αναφέρεται στην μεταφραστική δεινότητα, 

έναντι του αρχικού κειμένου, και όχι των όρων βράβευσης, (απευθείας μετάφραση 

από τα ρωσικά.)  

Τα προαναφερόμενα 4 κριτήρια-κινήσεις που προτείνει ο Σταινερ 

παρουσιάζονται κατάλληλα για τον έλεγχο αυτό.  

Έτσι επαναλαμβάνοντας τον, θα έπρεπε κανείς να ελέγξει την «εμπιστοσύνη  

«στην έλξη και στο αξιομνημόνευτο του επιλεγμένου για μετάφραση έργου, στην 

ικανότητα του μεταφραστή να κατανοήσει και να δώσει οντότητα σε έναν κώδικα 

διαυγάζοντας την διαστρωμάτωση του. «Ένας κώδικας αποκρυπτογραφείται και 

αποκαλύπτει τη διαστρωμάτωση  του καθιστάμενος σιγά σιγά πιο διαυγής. 

Η κατακράτηση και ενσωμάτωση, απαιτεί μια «μεταμόρφωση»  μια  «ένταση 

γλωσσικής εργασίας, στη γλώσσα του μεταφράσματος για να επιτευχθεί η 

κάλυψη των γλωσσικών ανωριμωτήτων της γλώσσας προέλευσης.» 

…«όπου η ιθαγενής μήτρα είναι ανώριμη, η εισαγωγή (του 

μεταφράσματος)...δε γεννά μια γνήσια ανταπόκριση αλλά μιαν υδαρή μίμηση.»13   

Και τέλος ελέγχεται η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ 

ΣΤΟ  αρχικό κείμενο που «έχει απαχθεί» προς την γλώσσα του μεταφράσματος  

Τα παραπάνω κριτήρια μπορούν και να εφαρμοστούν ακόμα κι αν 

πρόκειται για μετάφραση από μεταφρασμένο κείμενο, θεωρώντας την αρχική 

μετάφραση ως πρωτότυπο. 

Ξαναγυρνώντας στο θέμα της μετάφρασης της ποίησης, υπενθυμίζουμε 

ότι μπορεί η ποίηση να γράφεται με λέξεις όπως ισχυρίζεται ο Μαλαρμέ, και όχι 

ιδέες όμως οι λέξεις είναι φορτισμένες με έννοιες  και ιδέες, πολλών αποχρώσεων 

                                                 
13 (Στάϊνερ d) 
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έτσι ώστε τελικά να μπορούν να προσαρμοστούν στο συμφραζόμενο μιας 

πρότασης, σα να ήταν ένα αντικείμενο ή ένα υλικό που οικοδομεί το λόγο.   

Αν  ο λόγος και  αργότερα η γραφή αποτελούν μια μορφή μετάφρασης 

της σκέψης ή της Νόησης που προϋποθέτει το προπεριγραφέν νοητικό άλμα, το 

ίδιο ισχύει και για την μετάφραση του μεταφρασμένου. Παρότι το πλαίσιο είναι πιο 

περιορισμένο θα μπορούσε κανείς να απαντήσει θετικά λαμβάνοντας υπ’ οψη ότι 

το ορισμένο δυσκολεύει το ελεύθερο άλμα αλλά μεγαλώνει τη δεξιοτεχνία να το 

διανύσεις.  

Άλλωστε όπως παρατηρεί ο Σταινερ, υπάρχουν κείμενα ή λογοτεχνικά είδη 

που εξαντλούνται στη μετάφραση και άλλα  που  ανατρέπονται μέσω του 

μετασχηματισμού της σφετεριστική πράξης της μετάφρασης και αποκαλύπτουν  

κρυφά νοηματικά αποθέματα. Υπάρχουν πρωτότυπα στα οποία δεν 

στρεφόμαστε πλέον, γιατί η μετάφραση τους είναι πιο μεγαλειώδης αλλά αυτό 

μπορεί να συμβεί και για την μετάφραση της μετάφρασης. 

Ποιά είναι όμως η εργασία του μεταφραστή; Έχει προταθεί μια ποικιλία 

ενδεχόμενων όπως η ισοδύναμη μετάφραση, η μετάφραση της φόρμας, η 

θήρευση και η ανταλλαγή ανάμεσα στις δύο γλώσσες των στοιχείων που τις 

καθιστούν όμοιες και διαφορετικές κ.α,  

Ο  Μπέντζαμιν στο πρωτοποριακό δοκίμιο του « Η αποστολή του 

μεταφραστή» υποστήριξε  ότι η μετάφραση μεταφρασμένου είναι αδύνατον να 

μεταφέρει κυρίως τη φόρμα , το είδος δηλαδή, στο οποίο είναι γραμμένο το αρχικό 

κείμενο. Ως παράδειγμα υπενθυμίζουμε  το περιστατικό  στις αρχές του 

περασμένου αιώνα με το ποίημα του Γκαίτε  Nachts Wanderer 14   που 

μεταφράστηκε στα ιαπωνικά και από εκεί  μέσω γαλλικών πάλι στα γερμανικά ενώ 

ο μεταφραστής νόμισε ότι μετέφραζε ένα αυθεντικό ιαπωνικό ποίημα. Το 

αποτέλεσμα ήταν ένα εντελώς νέο ποίημα  σε ύφος ιαπωνικού στίχου και με 

ισοτιμίες των λέξεων σχεδόν ανύπαρκτες. Επιβεβαιώθηκε έτσι η καταγγελία της 

μετάφρασης και των μεταφραστών ως προδοτών. Έγινε πάντως δεκτό σαν ένα 

νέο όμορφο ποίημα προερχόμενο από την γιαπωνέζική παράδοση. 

 

Παραθέτω μια πρόχειρη μετάφραση όσο το δυνατόν πιστότερη 

 

                                                 
14 https://de.wikipedia.org/wiki/Wandrers_Nachtlied 
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«μα σε όλες τις βουνοκορφές απλώνεται σιωπή  

Σε όλες τις ραχούλες μόλις νιώθεις μιαν αναπνοή 

Στο δάσος παύουν τα πουλιά 

Μόνο περίμενε, σε λίγο θα ξεκουραστείς κι εσύ 

 

Να τώρα και η μετάφραση από τα γαλλικά της οποίας προηγήθηκε η 

γιαπωνέζικη 

 

Σιωπή στο περίπτερο από ζαντ 

Γερανοί σιωπηλά πετούν 

Τεμαχισμένες  οι κερασιές στο φεγγαροφως 

Κάθομαι  και κλαίω.  

Προσπαθώντας να καταρρίψουν το αξίωμα του Μπενγιαμιν  περί 

αδυνάτου της μετάφρασης του μεταφρασμένου μια ομάδα μεταφραστών 

έπαιξαν το παιχνίδι «σπασμένο τηλέφωνο».15 

Οι «παίκτες» στην περίπτωση μας  μετέφρασαν  διαδοχικά  ποιήματα ( σε 

αλυσίδα)   από τα αγγλικά στα γερμανικά, και πάλι σε μια νέα απόδοση στα 

αγγλικά,    και   ύστερα στα ιταλικά.   Ο μοναδικός κανόνας που υπήρξε ήταν να 

αντιμετωπίζονται τα μεταφρασμένα ποιήματα σαν αυθεντικά ποιήματα. 

 Στην τελική αποτίμηση  οι μεταφράσεις αυτές είχαν την ισχύ  

ολοκληρωμένων και αυτόνομων  ποιημάτων και όχι αντιγράφων  ή παράγωγων 

ενός πρωτοτύπου. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα βελτίωσαν τα αρχικά ποιήματα 

Κατά τη διαδικασία της μετάφρασης, οι μεταφραστές εμπλέκοντας ο 

καθένας τα κίνητρα της συνειδητής και ασυνείδητης ατζέντα τους , βασισμένοι σε 

προσωπικές εμπειρίες, ενδιαφέροντα και τεχνικές, μετέφρασαν  σε διάφορα ύφη, 

εμπνευσμένοι, από όσο καταδείχτηκε κυρίως από ένας είδος  σκηνοθεσίας της 

αφηγηματικής φωνής που «οραματιστήκαν «  ή άκουσαν διαβάζοντας το ποίημα.   

Η διαδικασία αυτή μοιάζει  με τη λεγόμενη αντιμεταβίβαστη – ψυχική 

κατάσταση- που συμβαίνει  κατά τη φροϋδική ψυχανάλυση και έγκειται στην  

συγκινησιακή αντίδραση του αναλυτή  προερχόμενη  από τις ψυχικές εικόνες που 

του μεταβιβάζει ο αναλυόμενος. Σαν  ένας άλλος αναλυτής το ποίημα ή ο ποιητής, 

                                                 
15  http://thequietus.com/articles/17985-verfreundungseffekt-jen-calleja-translation-

afterlife-jack-underwood-chrissy-williams-sam 

 

http://thequietus.com/articles/17985-verfreundungseffekt-jen-calleja-translation-afterlife-jack-underwood-chrissy-williams-sam
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εξέπεμψε μια φωνή που η συγκινησιακή της ροή, ντυμένη με το ύφος  και συνεπώς 

τις λέξεις  που της αρμόζει, κατά τον μεταφραστή, δημιούργησε ένα νέο ποίημα. 

Σκοπός του παιχνιδιού ήταν  να διαφανούν οι διαφορές στη μεταφραστική 

αλυσίδα, αλλά και το κοινό έδαφος. 

Αν και σε εξαιρετικά διαφορετικό ύφος   που ξεκινούσε από   υπερμοντέρνο, 

υπερ- προσωπικό,  εξεγερμένο ή  ύφος που υπέβαλλε ότι το ποίημα  ήταν 

αλλοδαπής προέλευσης,  προϊόν  ποιητικής άδειας, μέχρι και αποτέλεσμα κακής 

απομίμησης, οι μεταφραστές έπαιξαν πολύ με το παιχνίδι της παρήχησης, του 

διαλόγου των κωφών, της παρανόησης, του λοξού ακούσματος ή ανάγνωσης 

του ποιήματος χωρίς σε τίποτα να προδίδεται το κατ΄αρχήν νόημα  της μοναξιάς 

ή νοσταλγίας που εξέπεμψε  το αρχικό ποίημα,  αν και με τελείως διαφορετικό 

ένδυμα. 

Σ ένα βαθμό αποδείχτηκε ότι η μετάφραση είναι μια μεταφορά, του πως τα 

ποιήματα φθείρονται, ή γηράσκουν και ακόμα ότι  μπορεί να είναι μια τελετή 

αποσύνθεσης ή υβριδικότητας ή εξέλιξης του αρχικού κειμένου στο εδώ και τώρα 

. 

Κρίσιμη αποδείχτηκε επίσης  η συνειδητή επιλογή, όχι της ισοδύναμης ή 

ταυτόσημης λέξης  κατά την μετάφραση  αλλά μια άλλης πιο απομακρυσμένης 

νοηματικά. 

Διαπιστώθηκε επίσης ότι μεταφράζοντας διαγλωσσικά, από το κείμενο, με 

το κείμενο, ή εναντίον του κειμένου, εύκολα περνάει   κανείς στο να μεταφράσει  

στη δική του ιδιόλεκτο ή υποκειμενική γλώσσα. Σε αυτό διευκολύνει  τυχόν  χρήση 

του καθημερινού λόγου  στο αρχικό κείμενο που, από τη φύση του  είναι πιο άμεσα 

μεταφράσιμος . Έτσι η μετάφραση γίνεται πιο πλαστική και παραστατική αλλά και 

πιο προσωπική. 

Ακόμα  σημειώθηκε  ότι : 

- μεγάλο μέρος των λέξεων που λέγονται στα αγγλικά,  παραμένουν έτσι 

και στη γλώσσα που μεταφράζονται και εφ΄σον είναι συχνές, δημιουργείται η 

αίσθηση ότι πρόκειται για γλώσσα   που χρησιμοποιούν  παγκοσμίως 

δημοσιογράφοι και διαφημιστές , οι οποίοι ζευγαρώνουν  έναν πολύπλοκο λόγο 

με τις αγγλικές λέξεις που χρησιμοποιεί η νεολαία. 

- η μετάφραση  μετέφερε  το πνεύμα   και του ύφος που είχε χρησιμοποιήσει 

ο  προηγούμενος μεταφραστής, επι παραδείγματι την  πεζότητα, την αίσθηση ότι 

το ποίημα γράφτηκε  σαν ι-μέηλ  ή  στην καθομιλουμένη- καθημερινή γλώσσα. 
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Συχνά έγινε επίσης αντιληπτή η προσπάθεια του προηγούμενη μεταφραστή για 

συγκεκριμένη φωνή ή η  αντίθετη αίσθηση, να προβάλλονται δηλαδή κάποιες 

απόψεις μέσω του ποιήματος χωρίς να φαίνεται ποιος ή τι είναι  ομιλητής. Η  

διαγλωσσική μετάφραση μοιάζει να ευνοεί το παίγνιο με τις λέξεις  και απαλλάσσει 

από την μέγγενη της πιστής και πολλές φορές ενάντια  στο ποίημα  πιστή 

μετάφραση. 

Κοινή διαπίστωση από τους  μεταφραστές -και αυτή η παρατήρηση δεν 

αφορά μόνο τη διαγλωσσική μετάφραση αλλά και την απευθείας -είναι το ότι οι 

τελευταίοι, κάνουν χρήση ενός φαντασιακού εργαλείου εικόνων ή ακουσμάτων 

φωνών που τους βοηθά να τοποθετήσουν το ποίημα σε μια ατμόσφαιρα, τόπο, 

ή και σ ένα προσωπο-όχημα του ποιητικού λόγου του δίνουν μια ταυτότητα και 

την εγκαθιστούν και στο λεξιλόγιό τους. 

Κάποιοι πειραματιστήκαν αφήνοντας τον  αυτόματο μεταφραστή της 

Google να μεταφράσει το ποίημα. Όταν στο τέλος οι μεταφραστές είδαν το αρχικό 

αυθεντικό ποίημα  θεώρησαν ότι η μετάφραση τους, το τελικό  δηλαδή νόημα  

ήταν  όμοιο.  Κάτι που οι γλωσσολόγοι θα ήταν πιο αρμόδιοι να διαπιστώσουν 

καθώς φαίνεται η δυνατότητα των γλωσσών να οικειοποιούνται η μια την άλλη με 

ίδια  ή παρόμοια  νοήματα και με  είδη γλώσσας όπως  λινγκο, σλανγκ, ιδιολέκτου 

ιδιώματος και διαλέκτου αλλά και ύφους. 

Συμπερασματικά θα  μπορούσε να ειπωθεί ότι ως αυτή τη στιγμή η 

μεταφραστική θεωρία δεν έχει μπορέσει να λύσει το θέμα της μεταφρασιμότητας, 

διατυπώνοντας  έναν Κανόνα  για τις πρακτικές τις μετάφρασης  που θα έθετε το 

ζήτημα σε έναν πιο ανοιχτόμυαλο ορίζοντα. 

Όσο δηλαδή πιο πολύ η κουλτούρα μιας λογοτεχνίας θέτει το ερώτημα του 

πως   (φόρμα ) και λιγότερο του τι, τόσο πιο πολύ αντιστέκεται στη μετάφραση το 

κείμενο. 

 Από την άλλη όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα των εννοιών και της 

φόρμας τόσο πιο πιθανό είναι να είναι κακό το μεταφραστικό αποτέλεσμα σε 

σχέση με το αρχικό ποίημα. Αυτό συμβαίνει λόγω της εγγενούς μεταφορικότητας   

ή μεταφραστικότητας της γλώσσας, να μεταφράζει τα αντικείμενα σε λέξεις  και 

αποδεικνύεται ιδιαίτερα σε γλώσσες όπως   η γιαπωνέζικη όπου το λεξιλόγιο είναι 

ήδη πολύ μεταφορικό, σαν ένα παλίμψηστο με πολλές στρώσεις και έννοιες.  



Ο θαυμάσιος κίνδυνος όταν γράφουμε και μεταφράζουμε ποίηση 
Αθανασιάδου Αντιόπη 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [44] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Το παρακάτω κείμενο του Καρούζου τοποθετείται  ως   επίλογος και αξίζει 

κυρίως για την σύμπτωση των αναφορών του Χάιντεγκερ σε σχέση με την  

αποστολή του ποιητή και πως αυτός ενσωματώνει την φιλοσοφία στην ποίηση: 

 «Τελικά …η εντύπωση ότι η ποίηση είναι δύσκολο πράγμα ίσως να μην 

αληθεύει εντελώς. 

….αν η ύπαρξη είναι ένα βαθυστόχαστο μυστήριο ή μια απλή πηγή που 

αναβλύζει από το κάθε τι από το πιο υψηλό ως και το πιο ταπεινό,  

κάτι δηλαδή που είναι βαθιά στοχαστικό υπαρξιακό και οντολογικό,(και για 

το λόγο αυτό) είναι δύσκολο και θεωρητικό τελικά, ή εύκολο και καθημερινό γιατί 

συναντιέται στην ρίζα της ζωής με ότι είναι βαθύ βασικό πρωταρχικό αρχέγονο και 

αέναο. 

...Ο ποιητής δεν κρίνεται από την εποχή του. Φτιάχνει ένα σκεύος που ίσως 

η εποχή του δεν χρειάζεται ή δεν ξέρει ότι χρειάζεται ή μπορεί και να μην ξέρει να 

χρησιμοποιήσει. Ο ποιητής ο ίδιος κρίνεται στον χρόνο από το πόσο αφήνεται να 

γίνει ένα σκεύος που ο χρόνος θα λατρέψει ή θα σπάσει. Κι ούτε ίσως να ναι και 

τυχερός να λάβει γνώση. Είναι το μέσον και το αποτέλεσμα και το αίτιο. 

Η ποιητική κολλεκτίβα Ομάδα από Ποίηση 

Στην προσπάθεια να  ανιχνεύσω ή να συμπληρώσω την έρευνα γύρω από την 

παραγωγή της ποίησης, παρακάλεσα τα μέλη της ποιητικής κολεκτίβας Ομάδα 

από Ποίηση  με την οποία παρουσιάσαμε μαζί 2 βιβλία συλλογικής ποίησης να 

πουν δυό λόγια για την αλληλο-επιρροή και επίδραση της μεταξύ μας, αλλά και 

πως γράφουν ποίηση, και ποιητικά νοήματα. Οι απαντήσεις στο δεύτερο ερώτημα 

είναι έμμεσες, καθώς όπως διαπιστώσαμε ό ποιητής δεν μπορεί να ανάγει την 

ποιητική διαδικασία σε γνώση, από τα αναφερόμενα όμως δεν θα διαπιστώσετε 

απουσία νύξεων για αυτή ή και την άμεση αναφορά « μέσων». 

Ένα από τα μέλη Πένυ Μηλιά απάντησε με ένα ποίημα,  λαμβάνοντας 

αφορμή από το θέμα του άρθρου: 

 

Ομηρικό 

Υπάρχουν 2 άνθρωποι σ’ όλο τον κόσμο. 

 

Ο ένας, αιώνια ψάχνει την φύση του και απορεί. 

Ο άλλος, πλήρως την αποδέχεται και την απολαμβάνει. 
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Ο δεύτερος 

πληρώνει 

τον ποιητή 

να του τραγουδά 

τα κατορθώματα 

του πρώτου. 

 

Λένα Καλλέργη: 

Μιλώ δαγκώνοντας, ψιθυριστά ή φωνάζοντας, για τις διαθέσεις του 

ουρανού και προσπαθώ να τον κρατήσω σταθερό σ' αυτή τη συνεχή άσκηση 

μετουσίωσης. Προστατεύω με άυλα χνάρια πόρτες που δεν υπάρχουν, 

διαβάζοντας ξανά και ξανά τα Αναλυτικά Δακρύων. Ξέρω πάντα κάτι που δε 

λέγεται κι απ' την επιθυμία μου γεννώ ανώνυμα άνθη που ίσως μαραθούν πριν 

ζήσουν… 

...Είμαστε αμφίβια πτηνά με γλώσσες της φωτιάς και τόσα πόδια όσα 

αντέχουν τα καινούρια εδάφη. Γιορτάζουμε το περίεργο νεαρό ζώο της 

μεταμόρφωσής μας, ενώ κρατά στα δόντια του το ποίημα. 

  

Aγγέλα Γαβρίλη 

… γράφω: γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Γιατί η ποίηση είναι ένας 

καθρέφτης που στέκει πάντα απέναντι σου - θες, δεν θες. Είναι μια φωνή που 

κανείς και τίποτα δεν μπορεί να την κάνει να σωπάσει. Κι η μόνη ποιητική μου 

φιλοδοξία είναι ότι αν τελικά με φάνε τα ζόμπι, θα μείνουν τα ποιήματα, ως κιβωτοί, 

για να διασώσουν τα παράξενα ζώα που αγάπησα. 

  

Αντιόπη Αθανασιάδου 

Ποίηση: τα μέσα της απάτης  

ένα αόρατο κομμένο δάκτυλο, ψέματα που γίνονται αλήθεια, να διαβάζεις 

μουσική, διακοπή ρεύματος, χαρτογραφία, να μισείς, παραισθήσεις, o γάμος με 

τον Κώστα, δακρυραγία, να μικραίνεις, φυσικά μπορείς, φαρμακεία, χελιδόνια, όχι 

αηδόνια, ο βυθός, ο βήχας, άνθη αλλά λίγα, κηδείες αντικειμένων, οι άλλοι, 

οπωσδήποτε οι άλλοι.  

  



Ο θαυμάσιος κίνδυνος όταν γράφουμε και μεταφράζουμε ποίηση 
Αθανασιάδου Αντιόπη 
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Θησαυροί απαραιτήτως ψεύτικοι. Αν είναι αληθινοί « δεν περνούν», 

κομπλάρουν τον παραλήπτη, που αρχίζει να τους σέβεται, αποκτούν τιμή, 

μετατρέπονται σε commodities  και καταλήγουν αντικείμενα. 

 Δεν είναι απλό να μιλήσει κάνεις για τη διαδικασία παραγωγής στη 

εκλιπούσα πλέον ποιητική βιοτεχνία της Ομάδας, χωρίς να αποκλείεται …. 

Το  «πλάσιμο» του ονόματος  της   (Ομάδα Από Ποίηση)   φανερώνει 

ενδεχομένως  ένα κανάλι από τα άπειρα, απ’ οπου ξεκινά η ποιητικότητα. Πρόκειται 

για την πρωταρχική μη ιστορική αρχέγονη αναπόφευκτη ικανότητα του Λόγου.  

Μόνο που εδώ προσθέτουμε και τα εκπολιτισμένα, με την ιστορική πάροδο 

του χρόνου, συναισθήματα- αν μπορεί κανείς να τα ονομάσει έτσι, όπως το 

χιούμορ, τη χαρμολύπη, το παραξένισμα, το διφυές, τη λοξή ματιά, ακόμα και τον 

αυτοσαρκασμό. 

Επικοινωνιακά, πολλές άλλες προθέσεις  θα ήταν πολύ πιο ακριβείς και 

αποτελεσματικές από το «ΑΠΟ», όμως δε θα διακινδύνευαν τίποτα, θα απόφευγαν 

τη  γόνιμη «παρεξήγηση». Τέλος το αναγνωστικό κοινό μπορεί να παίξει με το 

όνομα της ομάδας άφοβα, όπως και έγινε. Χαριτολογώντας ένας φίλος ανέφερε 

την  Ομάδα ως Ομάδα ατακτο-ποίησης.  

 

Βιβλιογραφία 

Βιβλία 

 J.Culler, σελ.39 Λογοτεχνική Θεωρία, πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2003 

Τζορτζ Σταινερ, Μετά τη Βάβελ, SCRIPTA, Αθήνα 2004   

Ηλεκτρονικές Πηγές 
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 http://thequietus.com/articles/17985-verfreundungseffekt-jen-calleja-translation-afterlife-jack-
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O Ιάκωβος Πολυλάς και ο Δεκατρισύλλαβος Ιαμβικός Στίχος: 

μία γλωσσική επιλογή που λειτούργησε ως υπόδειγμα 

δημιουργικής γραφής. 

 
Αλεξάκη  Σ. Λητώ  

Διδάσκουσα Ιονίου Πανεπιστημίου, Τμήμα Ιστορίας  

lito_alexaki@yahoo.gr 

 

Το αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης είναι o Ιάκωβος Πολυλάς και ο 

Ιαμβικός Δεκατρισύλλαβος Στίχος. Συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με την 

περίπτωση της νεοελληνικής μετάφρασης της τραγωδίας Άμλετ του Ουίλλιαμ 

Σαίξπηρ από τον Κερκυραίο λόγιο και μεταφραστή Ιάκωβο Πολυλά (1825-1896). 

Πρόκειται για μια μετάφραση, η οποία δημοσιεύθηκε το 1889 από το τυπογραφείο 

των Αδελφών Περρή με έδρα την Αθήνα και τίτλο: Αμλέτος Τραγωδία Σαικσπείρου, 

Έμμετρος Μετάφρασις Ιακώβου Πολυλά με Προλεγόμενα και Κριτικάς Σημειώσεις. 

Από τον τίτλο προαναγγέλεται ότι η μετάφραση έχει αποδοθεί έμμετρα, και 

συγκεκριμένα σε ιαμβικό δεκατρισύλλαβο στίχο. Το μέτρο αυτό, το οποίο 

ουσιαστικά ο Πολυλάς πρώτος εισήγαγε στη νεοελληνική ποίηση, καθιστά το έργο 

ξεχωριστό διαφοροποιώντας το από όλα τα άλλα μεταφράσματα. Ο Πολυλάς δεν 

φέρεται ως ο εμπνευστής του εν λόγω στίχου, ήταν όμως εκείνος που ουσιαστικά 

εισήγαγε τη χρήση του δεκατρισύλλαβου στίχου στη νεοελληνική ποίηση. 

Πρόκειται για τόλμη και ανάβαση πέρα από την κοινή ενέργεια εκ μέρους του 

μεταφραστή καθώς μεταφέρει το δράμα του Σαίξπηρ σε έμμετρο λόγο δεδομένου 

ότι αφενός ο δεκατρισύλλαβος προ του Αμλέτου ήταν αφανής, αφετέρου οι 

προηγούμενες μεταφράσεις του Άμλετ ήταν σε πεζό λόγο. Συγκεκριμένα, είχαν 

προηγηθεί εκείνες του Ιωάννη Περβάνογλου το 1858 (Αθήνα) με επανεκδόσεις το 

1868 (Αθήνα), το 1874 (Κων/πολη) και το 1883 (Αθήνα), καθώς και του Βικέλα το 

1882 (Αθήνα) με επανέκδοση το 1888 (Αθήνα), μόλις ένα χρόνο πριν από την 

έκδοση της μετάφρασης του Πολυλά. Ακολούθησαν και άλλες μεταφράσεις και 

εκδόσεις του Άμλετ σε πεζό λόγο καθιστώντας το στις μέρες μας το πιο 

μεταφρασμένο έργο του Σαίξπηρ στην Ελληνική. 

Η έρευνα μας οδήγησε στον εντοπισμό δέκα οκτώ μεταφράσεων και 

σαράντα τεσσάρων εκδόσεων, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής: 

mailto:lito_alexaki@yahoo.gr
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ΑΜΛΕΤ 

 

19ος  Αιώνας 

 

20 ος και 21ος Αιώνες 

Έτος Μεταφραστής Τόπος Έτος Μεταφραστής Τόπος 

1858 

1868 

1874 

1882 

1883 

1888 

1889 

1890 

1897 

1900 

 

 

Περβάνογλους 

» 

» 

Βικέλας  

Περβάνογλους 

Βικέλας  

Πολυλάς  

Δαμιράλης  

Βικέλας  

Δαμιράλης  

 

 

 

 

 

Αθήνα 

» 

Κωνσταντινούπολη  

Αθήνα 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

 

1905 

1912 

1916 

1916 

1922 

1929-

30 

1938 

1948² 

1949 

χ.χ 

1953 

1963 

1964 

1965 

1969 

1971 

1974 

1979 

1985 

1988 

1988 

1989 

1990 

1990 

1990 

χ.χ 

Βλάχος 

Βικέλας 

» 

Θεοτόκης  

Βικέλας 

Δαμιράλης 

Ρώτας 

» 

» 

Βικέλας 

Ρώτας 

Β. Λιάσκας 

Ρώτας 

Εμμ. Βικέτος 

Ρώτας 

Κοσμάς 

Πολίτης 

Ρώτας  

» 

Κακογιάννης 

Ρώτας 

Χειμωνάς 

Ρώτας 

Πανταζής 

Ρώτας 

» 

Βικέτος 

Αθήνα 

» 

» 

1η 

έκδοση 

1977 

Αθήνα 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1η 

έκδοση 

2014 

» 

» 

» 

» 

» 

Κύπρος 

Αθήνα 
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χ.χ  

1991-

92 

1997 

1999 

2000 

2008 

2009 

2014 

Δ. Κοσμάς 

Δοξιάδης 

Ρώτας 

Μπελιές 

Πολυλάς 

Πολυλάς 

Μάτεσις 

Κοσμάς 

Πολίτης 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

 

*πηγή: Κασίνης, Κ. Γ. στο: Πόρφυρας, Ιάκωβος Πολυλάς «Εις άλλοτε 

Κερκυραίος», τεύχος 84-85, Γενάρης-Μάρτης, Κέρκυρα, 1998, συμπληρωμένη. 

 
Πληροφορίες για τον ιαμβικό δεκατρισύλλαβο στίχο και τον τρόπο με τον 

οποίο χρησιμοποιείται στον Αμλέτο, αντλούμε κυρίως από τη μελέτη του Γεώργιου 

Καλοσγούρου Κριτικαί Παρατηρήσεις περί της μεταφράσεως του Αμλέτου του Ι. 

Πολυλά1 που εκδίδεται το 1890 μόλις ένα χρόνο αφότου εκδόθηκε η μετάφραση 

του Αμλέτου. Το εν λόγω κείμενο ο Παλαμάς το χαρακτηρίζει «διανοητική 

απόλαυση» το οποίο «ευρύνει τους ορίζοντας της λογοτεχνικής κριτικής» και το 

οποίο για την εποχή του υπήρξε πολύ σημαντικό δεδομένου ότι συγκεντρώνει την 

κριτική γνώση ολόκληρου του ποιητικού μεταφραστικού έργου του Πολυλά από 

την Τρικυμία (1855) έως τον Αμλέτο (1889). Το εν λόγω κείμενο άσκησε σημαντική 

επίδραση στα κριτικά ανακλαστικά των αθηναϊκών κύκλων όπως ομολογούσε και 

ο ίδιος ο Παλαμάς σημειώνοντας ότι: 

                                                 
1 Το πόνημα του Καλοσγούρου (1853-1902) τυπώθηκε στο αθηναϊκό περιοδικό Παρνασσός 

το 1890 και σε ξεχωριστό ανάτυπο το 1891 με την ακόλουθη βιβλιογραφική παραπομπή: 

Καλοσγούρος, Γ., Κριτικαί Παρατηρήσεις περί της μεταφράσεως του Αμλέτου Ι. Πολυλά, ανατύπωσις 

εκ του ΙΓ’ τόμου του Παρνασσού, Αθήνα, τυπογραφείο Αλέξανδρου Παπαγεωργίου, 1891. 

Αναδημοσιεύτηκε από τον Κώστα Δαφνή με την ακόλουθη παραπομπή: Καλοσγούρος, Γ., Κριτικά 

Κείμενα, (επ. Κ. Δαφνή), Κερκυραϊκά Χρονικά - τόμος ΧΧVΙΙΙ, Κέρκυρα, 1986, σσ. 19-73. Οι δικές μας 

παραπομπές αναφέρονται στην έκδοση του 1986. 



O Ιάκωβος Πολυλάς και ο Δεκατρισύλλαβος Ιαμβικός Στίχος: μία γλωσσική επιλογή που λειτούργησε ως 
υπόδειγμα δημιουργικής γραφής. 

Αλεξάκη Λητώ 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [50] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

«εκ του τίτλου τούτου ανεπαρκή όλως ιδέαν λαμβάνομεν της κριτικής του 

Καλοσγούρου, η οποία, μακράν του να περιορίζεται εις παρατηρήσεις περί του 

Αμλέτου, τουναντίον εγγίζει πάντα σχεδόν τα κρατούντα παρ’ ημίν φιλολογικά και 

γλωσσολογικά ζητήματα γεννά, ουχί δια να καταδικάση ή να εγκωμιάση, αλλά δια 

να διαφωτίση πάντα ταύτα, και είναι βαθύφρων και αφ’ υψηλού επισκόπισις, μετά 

πολλής οξυδέρκειας και περισσής απάθειας, της συγχρόνου πνευματικής 

καταστάσεως εν Ελλάδι. Τοιαύτη δε ούσα, δεικνύει πρός τούτοις το μέτρον, εις ο 

δια του νόμου της εξελίξεως ανυψώθη εν τη Εσπερία η κριτική επιστήμη, και οποίον 

είναι και πρέπει να είναι πράγματι το έργον του κριτικού».  

Το σίγουρο είναι ότι οι Κριτικαί Παρατηρήσεις γράφτηκαν κάτω από την 

έμμεση εποπτεία και σιωπηρή έγκριση του Πολυλά2 (Δενδρινού 1941: 61-62), ο 

οποίος το θεωρούσε παραδειγματικό για τη σωστή κατανόηση του έργου του, 

γεγονός που αποδεικνύεται από την ενέργειά του να το συμπεριλάβει στα έργα 

του που απέστειλε στον Θεαγένη Λιβαδά το 1896 3  (Πολυλάς 1950: 503). Ο 

Καλοσγούρος στις Κριτικαί Παρατηρήσεις αναλύει και ξεχωρίζει τις πλούσιες 

γλωσσικές αρετές των μεταφράσεων του Πολυλά, προβαίνει στην ανάλυση της 

στιχουργικής τους και συγκρίνει τα ιταλικά και ελληνικά μέτρα εγκωμιάζοντας τον 

δεκαπεντασύλλαβο, ο οποίος εξυπηρετεί στην περίπτωση της πολυσύλλαβης 

Ελληνικής. Παράλληλα, υποστηρίζει τη χρησιμοποίηση του δεκατρισύλλαβου από 

τον Πολυλά στη μετάφραση του Αμλέτου και αναπτύσσει τη στάση του ως προς 

το γλωσσικό σύστημα, το οποίο ταυτίζεται με εκείνο του Πολυλά. Επίσης, υμνεί το 

έργο της επτανησιακής ποιητικής σχολής χωρίς όμως να παραλείψει να αναφέρει 

τις ελλείψεις στο έργο του Σολωμού και των ομοτέχνων του. Οι περισσότερες, 

βέβαια, σελίδες αφιερώνονται στο γλωσσικό ζήτημα, έτσι όπως αυτό 

παρουσιαζόταν εκείνη την εποχή, αντικρούει τις γλωσσικές θεωρίες που 

διατυπώνει ο Ψυχάρης στο Ταξίδι και τάσσεται υπέρ του Σολωμού και του Πολυλά. 

                                                 
2 Η Ειρήνη Δενδρινού υποστηρίζει ότι κατά τη συγγραφή των Κριτικών Παρατηρήσεων, ο 

Πολυλάς επόπτευε τον Καλοσγούρο μέσω του Ανδρέα Κεφαλληνού. 

3 Το 1896 ο Θεαγένης Λιβαδάς ζήτησε από τον Πολυλά πληροφοριακό υλικό για το έργο 

του, το οποίο και του απέστειλε γράφοντάς του: «Τώρα λαμβάνω την ευκαιρίαν να σας εκφράσω 

μίαν ευχήν. Διατί δεν εκδίδετε εις μία συλλογήν όσας κατά καιρούς εξεδώκατε σοφάς τω όντι 

διατριβάς και επικρίσεις, εις την Ημέρα και εις την Κλειώ; Είναι πονήματα πλήρη πολυμαθείας και 

διδακτικότατα, είναι δε και αληθώς ακατάφθαστα πρότυπα της καθαρευούσης, και αν το σύστημα 

τούτο δεν υποχωρήση ποτέ εις άλλο, εκείνα θα μένουν πάντοτε μνημεία φαεινά καλλιεπείας μίας των 

φάσεων της λόγιας γλώσσης». 
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Κυρίως, δηλώνει υποστηρικτής της πολυλαϊκής θεωρίας σύμφωνα με την οποία 

η γλώσσα δεν πρέπει να κατέβει στο επίπεδο της λαϊκής γλωσσικής αντίληψης, 

αλλά η λαϊκή διανόηση να ανέβει στον γλωσσικό τύπο που μιλούν οι μορφωμένοι, 

ο οποίος κρατά ακέραιες τις ρίζες των λέξεων, όπως μας τις έδωσε η 

Καθαρεύουσα, και μας δίνει τη δημοτική μορφή ρυθμίζοντας ανάλογα την 

κατάληξη στα ονόματα, την κλίση και τα ρήματα (Δενδρινού 1971: 57-70). 

Ουσιαστικά, δεν είναι παρακινδυνευμένο να υποστηρίξουμε ότι ο Καλοσγούρος 

συνιστά τον κατεξοχήν «εξακολουθητή και τελειωτή» του έργου του Πολυλά. 

Το μέτρο του Αμλέτου, ο ιαμβικός δεκατρισύλλαβος στίχος, σχολιάζεται 

λοιπόν εκτενώς από τον Καλοσγούρο στις Κριτικαί Παρατηρήσεις, ο οποίος 

εξαρχής σημειώνει ότι ήταν λίγοι εκείνοι που μπόρεσαν την εποχή εκείνη να τον 

εκτιμήσουν όπως έπρεπε. Παρατηρεί ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι παράδοξη 

δεδομένου ότι το ίδιο συνέβη παντού κατά την αρχή της διαμόρφωσης των 

γλωσσών, δηλαδή να μην εκτιμούνται γενικώς εργασίες οι οποίες εκτιμήθηκαν 

αργότερα, και να περιπίπτουν σε αυτήν την περίπτωση όσα έργα αφίστανται του 

δημοτικού χαρακτήρα και έχουν υψηλότερες αξιώσεις. Αυτό συμβαίνει, συνεχίζει, 

διότι οι μη επιστήμονες αναγνώστες, πτοούμενοι από αυτό το νεοφανές τύπο και 

μην έχοντας πείρα της βαθειάς και εσωτερικής εργασίας που επιτελεί η διάνοια του 

συγγραφέα στη μετάφραση από τη φύση στην τέχνη, αποσπώνται βίαια από την 

κατάσταση του αισθήματος, η οποία είναι η μοναδική που παρέχει κύρος στις 

κρίσεις των καλλιτεχνικών έργων. Αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό στις 

δημοτικότερες εργασίες. Παραγνωρίζουν την αξία τους και εκείνοι που έχουν 

διεστραμμένη την αίσθηση και οι οποίοι κλίνουν προς τις σχολαστικές προλήψεις, 

οι περισσότεροι όμως βρίσκονται, κατά την ανάγνωσή τους, σε πεδίο που δεν 

είναι ασυνήθιστο να διατίθενται ευμενώς προς αυτά. Εάν δε το πρώτο συνέβη και 

αλλού, πόσο μάλλον είναι φυσικό να συμβαίνει και στην Ελλάδα δεδομένης της 

επικρατούσας σύγχυσης σχετικά με τις ιδέες για τη γλώσσα, σύγχυση πολύ πιο 

έντονη σε σχέση με τα άλλα έθνη. Επί του προκειμένου συγγράμματος, αναφέρει 

ο Καλοσγούρος, προστίθενται και άλλα που καθιστούν πολύ δύσκολη τη γενική 

και δίκαια εκτίμησή του την εποχή εκείνη. Είναι ο σχεδόν σε όλα νεοφανής στίχος 

της μετάφρασης και η νεοφανής τέχνη με την οποία ο συγγραφέας περιεργάζεται 

τις σειρές. Μια τέχνη η οποία είναι ήδη παλαιά και τέλεια σε άλλες φιλολογίες και 

από αυτές την έμαθε και ο Πολυλάς, η δε αίσθηση εκείνων των λαών είναι 
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συνηθισμένη σε αυτήν την τέχνη προ πολλού σε αντίθεση με τα ελληνικά δεδομένα 

(Καλοσγούρος 1986: 46). 

Σε αυτό το τελευταίο σημείο κάνει αναφορά ο Παλαμάς το 1894 σε κείμενό 

του που φέρει τον τίτλο «Μετρικά», σημειώνοντας ότι προκειμένου να 

κατανοήσουμε καλύτερα τα λόγια του Καλοσγούρου πρέπει να εξετάσουμε τι 

ακριβώς κάνουν οι ποιητές στα άλλα έθνη. Αναφέρει, λοιπόν, ότι κάτι ανάλογο 

συνέβη με τον αλεξανδρινό στίχο στη γαλλική ποιητική, ο οποίος πέρασε από 

διάφορα στάδια μετατροπών ώσπου να τελειοποιηθεί με τον Racine αποκτώντας 

νέες τομές. Ήταν η πρώτη φορά μου ο αλεξανδρινός δωδεκασύλλαβος 

ζευγάρωσε τον ήχο με την ιδέα και το στίχο με την ψυχή. Αργότερα, ο La Fontaine 

αποτύπωσε στον ρυθμικότατο στίχο την ψυχολογία, ανέτρεξε σε παλαιότερα 

παραδείγματα ποιητών δημιουργώντας μεγάλη ποικιλία στο ίδιο μέτρο και 

αλλάζοντας την σταθερή κανονική τομή. Παρολ’ αυτά, και σε αυτήν την 

περίπτωση το παράδειγμά του αυτό έμεινε ανεκμετάλλευτο για έναν περίπου 

αιώνα, αφού όσοι ακολούθησαν μιμήθηκαν τον Boileau, παναπεί τον αντίστοιχο 

καθαρολόγο. Η κατάσταση άλλαξε με τον Chenier και κυρίως με τους 

Ρομαντικούς με κύριο εκφραστή τους τον Victor Hugo, τόσο στην ποίηση, όσο και 

στη γλώσσα. Ο Παλαμάς καταλήγει ότι τα παραπάνω δεν αποτελούν 

αποκλειστικά χαρακτηριστικά της γαλλικής ποίησης, αλλά συμβαίνουν σε όλες τις 

πολιτισμένες ποιήσεις, όπως της Ιταλίας και της Αγγλίας. Τέλος, κλείνει με την 

πεποίθηση ότι «όσο πλουτίζεται κι όσο ανυψώνεται η εθνική μας ποίηση, τόσο μαζί 

της θα πλουτίζεται και θ’ανυψώνεται κι ο εθνικός μας στίχος, δηλαδή τόσο θα 

πολλαπλασιάζονται μέσα του τα τολμηρά τα τσακίσματα και τα πολύτροπα 

ταλλάσματα που του μεγαλώνουν την παραστατική του δύναμη». (Παλαμάς χ.χ.: 

151-155)4 

                                                 
4 Ο Παλαμάς περιγράφει τα χαρακτηριστικά του αλεξανδρινού στίχου και τα λόγια του 

φαντάζουν σαν να δίνει την περιγραφή του δεκατρισύλλαβου του Πολυλά. Παραθέτουμε αυτούσιο 

το χωρίο από τη σ. 153: «Τονέ μεταχειρίζεται με τόση ποικιλία τον αλεξαντρινό, (ο Ουγκώ) που με 

κείνον αναπληρώνει κάθε άλλο μέτρο. Οι στίχοι του πότε από κανονικοί και σύμμετροι ξεσπούνε και 

γλιστράνε στο ακανόνιστο και στο ασύμμετρο, πότε παίρνουν τον αντίθετο δρόμο, και είναι 

καμωμένοι, ίσα ίσα, με όλα τα λάθη που καταδικάζουν οι παλιοί κανόνες. Και όμως τι ευρυθμία και 

τι εκφραστική δύναμη μέσα τους! Τι γοργά τρεχάματα μέσα στον ίδιο στίχο, και τι αργά περπατήματα, 

τι χαμηλώματα, και τι πετάματα, τι παρατονίες καμωμένες για να δείχνουνε ωραιότερο τον κανονικό 

τονισμό που ακολουθεί, τι πολυτονίες, τι μπλεξίματα και τι χωρίσματα στη φράση και στην 

προσωδία, άλλο δρόμο να τραβάη η μία κι άλλο η άλλη, καθώς μέσα στο μελόδραμα η ορχήστρα 
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Συνεπακόλουθα, για όλα τα παραπάνω, ο Καλοσγούρος αισθάνεται ότι 

πρέπει να προσθέσει κάποια στοιχεία σχετικά με το μέτρο της μετάφρασης τα 

οποία είναι ικανά, κατά τη γνώμη του, να καταστήσουν περισσότερο προσιτό το 

έργο, στους μη αρκούντως μυημένους στην εξωτερική διασκευή της τέχνης στο 

δράμα. Συνεχίζει, λοιπόν, τονίζοντας ότι ο στίχος και ο ρυθμός που διέπει αυτόν, 

όπως όλες οι όψεις της εξωτερικής μορφής της ποίησης, δεν αποτελεί εξωτερική 

και αδιάφορη περιβολή, αλλά γεννάται από εσωτερική ανάγκη του ποιητικού 

περιεχομένου και μέσω αυτού καθίσταται τέτοιο, αιρομένης της υλικότητας της 

λέξης μέσω της επιβολής της τάξης του ρυθμού και μέσω της έκφρασης των ήχων 

των ψυχικών διαθέσεων, τις οποίες γέννησαν οι συλληφθείσες ποιητικές ιδέες. Για 

το λόγο αυτό διαφορετικές ψυχικές διαθέσεις γεννούν διαφορετικά μέτρα, η δε 

αποτυχία σε αυτά σημαίνει αποτυχία στη σύλληψη και συναίσθηση της ποιητικής 

αλήθειας, ενώ στις μεταφράσεις σημαίνει παρανόηση ή αδυναμία σχετικά με την 

πλαστική αναπαραγωγή του κειμένου. Και επειδή οι διαφορές των ψυχικών 

διαθέσεων συγκεντρώνονται στους κύκλους που αποτελούν τις μεγάλες 

διαιρέσεις ή είδη της ποίησης, ήτοι την επική, τη λυρική, τη δραματική ποίηση, 

έχουμε διαφορετικούς στίχους σε καθεμία από αυτές τις διαιρέσεις, κατά το 

εξάμετρο των αρχαίων, το ιαμβικό τρίμετρο και τους πολλούς και ποικίλους της 

ελληνικής και ρωμαϊκής λυρικής. Επίσης, συχνά συμβαίνει στίχοι ενός είδους να 

αρμόζουν και σε άλλο είδος, όπως ο ελληνικός δεκαπεντασύλλαβος αρμόζει και 

στην επική ποίηση και σε διάφορα είδη της λυρικής, και ο ιταλικός ενδεκασύλλαβος 

αρμόζει σε όλα τα είδη αδιακρίτως. 

Αν θελήσουμε να εξετάσουμε τους νόμους που διέπουν τον 

δεκατρισύλλαβο πρέπει να σημειωθεί ότι έχει ένα μέτρο παραπάνω από τον 

ενδεκασύλλαβο και γενικά ακολουθεί τους νόμους αυτού του στίχου. H 

πρωτοτυπία όμως του Πολυλά έγκειται στο γεγονός ότι χρησιμοποιεί και 

διαμορφώνει τεχνικά τον στίχο ως ενιαίο και άτμητο, χωρίς τομή στην όγδοη 

συλλαβή, κι έτσι ο στίχος δεν χωρίζεται σε δύο μικρότερους ανεξάρτητους στίχους. 

Σημειώνουμε ότι ο πολυλαϊκός δεκατρισύλλαβος αφίσταται του 

δεκαπεντασύλλαβου και τείνει προς τον ενδεκασύλλαβο για το αδιαίρετο, είναι 

αυστηρός και παρουσιάζεται με δύο μορφές: στηρίζεται είτε στον τόνο της έκτης, 

                                                 
και το τραγούδι, τι τομή αεικίνητη, τι στίχος άξιος της λύρας, στίχος που έχει φτερά, και δεν είναι 

μετρημένος με το διαβήτη. Έτσι καθώς η γλώσσα, έτσι καθώς η ποίηση, έτσι καθώς η τέχνη, παίρνει 

δρόμο κι ο ρυθμός». 
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είτε στους τόνους της τετάρτης και της όγδοης. Και τα δύο είδη του πολυλαϊκού 

δεκατρισυλλάβου παρέχουν μεγάλη ποικιλία ρυθμού συμμετρικά προς τις ποικίλες 

ψυχικές διαθέσεις, η ποικιλία δε αυτή είναι σε όλα αντίστοιχη με εκείνη του 

ενδεκασύλλαβου (Καλοσγούρος 1986: 52). Τέτοιοι στίχοι είναι οι εξής:  

Και τότε πνεύμα, ως λέγουν, δεν τολμά να βγαίνη. 

Αγαθαίς είναι η νύκταις, άστρο δεν πληγόνει, 

νύμφη καμμιά δεν βλάπτει, στρίγγλα δεν μαγεύει, 

τόσ’ ο καιρός εκείνος ειν’ ευλογημένος. 

(Πολυλάς 1889:  σ. 12-13), (Hamlet Ι. i. 166-169) 

 

Ή ακόμη οι στίχοι του γνωστού μονόλογου: 

Να ήναι τις ή να μη ήναι, ιδού το ζήτημα, 

αν θέλει η ευγένεια της ψυχής όλα να στέργης 

τα πικρά βέλη που ακοντίζει τύχη αχρεία, 

ή σ’ ένα πέλαγος κακών αρματωμένος 

αντίστασιν να κάμης και να παύσης όλα. 

Θάνατος, - ύπνος, - τίποτ’ άλλο, και αν ειπούμε 

πως μ΄έναν ύπνο παύει ο πόνος της καρδίας, 

και οι τόσοι κτύποι, της σαρκός αρχαία κλήρα, 

θα ήταν τέλος άξιο των θερμών ευχών μας. 

Θάνατος – ύπνος – ύπνος! α! και όνειρα μήπως! 

Εδώ είναι ο κόμπος, επειδή κει ’ς του θανάτου 

τον ύπνον ποιας λογής όνειρα θα’λθουν, άμα 

του κόσμου τούτου αποτινάξωμεν την ζάλην, 

τούτο εξ ανάγκης μας κρατεί, τουτ’ είναι η σκέψις, 

που σέρνει τόσο την ζωήν της δυστυχίας.  

(Πολυλάς 1889:  σ. 91), (Hamlet ΙΙΙ. i. 56-61) 

 

Αμφότερα τα είδη συμπλέκονται συμμετρικά προς το εσωτερικό αίσθημα, 

παράγοντας θαυμάσια ποικιλία ρυθμών όπως και τα διάφορα είδη των 

ενδεκασύλλαβων. Από αυτήν την ποικιλία του τονισμού προέρχεται και ποικιλία 

τομών και διαιρέσεων που αντιστοιχεί προς αυτήν των ενδεκασύλλαβων 

ζωογονώντας τον ρυθμό του στίχου δια των πρώτων. Κάτι τέτοιο μπορούμε να 

παρατηρήσουμε στα λόγια του Οράτιου προς τον Βερνάρδο: 
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Στην Ρώμην, μες το ύψος δόξης δαφνοφόρας, 

ολίγο πριν ο φοβερός Ιούλιος πέση,  

οι τάφοι αδειάσαν, και οι νεκροί σαβανωμένοι 

εις τους δρόμους της Ρώμης θλιβερά θρηνούσαν 

άστρα με φλόγιναις ουραίς, αιματωμένα, 

’ς τον ήλιον χαλασμοί, και ο νοτερός πλανήτης, 

που το βασίλειο κυβερνά του Ποσειδώνος,  

έκλειψιν έπασχε κακήν, ως να ’χε φθάση 

’ς της Κρίσεως την ημέραν, και όμοια σημεία 

με τούτα, ωσάν προδρόμους τρομερών συμβάντων, 

ως προμηνύματα κακά που στέλν’ η μοίρα, 

και ωσάν προοίμια συμφοράς που δεν θ’ αργήση, 

ο Ουρανός και η Γη συγχρόνως έχουν δείξη 

’ς τα μέρη μας εδώ και των συμπολιτών μας. 

Αλλά, αγάλι! κύττα εκεί πώρχεται πάλιν! 

(Πολυλάς 1889:  σ. 10), (Hamlet Ι. i. 116-128) 

 

Παρατηρούμε ότι ο ιαμβικός δεκατρισύλλαβος στίχος συνιστά κανόνα 

ευρυθμίας και ευμορφίας, ένα είδος εύπλαστο και ευάγωγο, στον οποίο ο 

ελληνικός στίχος χρωστά την απελευθέρωσή του από τη μετρική ρουτίνα, όπως 

επίσης και τη θεραπεία του ρυθμού (Γαραντούδης, Ε. στο: Νεοελληνικά Μετρικά, 

επιμ. Βαγενάς, Ν. 1991: 195) 5 . Στο δράμα είναι γνωστό ότι συνυπάρχουν το 

αντικειμενικό της επικής ποίησης και το υποκειμενικό της λυρικής, η ηρεμία και η 

ταχύτητα, η γλυκύτητα και η άκρα ένταση καθώς και η σφοδρότητα του πάθους. 

Όλα, βέβαια, αυτά δεν παριστάνονται ως η μεγαλοπρεπής και πάντα ήρεμη 

απαγγελία του έπους, ούτε ως το μέλος της λυρικής, αλλά μέσω αυτών των 

κειμένων ως η εικόνα που μοιάζει με την εικόνα της πραγματικής ζωής δρώντων 

ανθρώπων. Ανατίθεται δε αυτή η δύσκολη και ποικίλη λειτουργία όχι τόσο στη 

                                                 
5  Ο Ευρυπίδης Γαραντούδης αναφέρει σχετικά με τον πολυλαϊκό δεκατρισύλλαβο: «Ο 

Πολυλάς θεωρείται γενικά ο δημιουργός και εισηγητής του δεκατρισύλλαβου στην Ελλάδα, ενώ θα 

ήταν ορθότερο να θεωρηθεί αυτός που πρώτος χρησιμοποιεί συστηματικά τον στίχο, γιατί και πριν 

από τον Πολυλά υπάρχουν σποραδικές, μεμονωμένες και αγνοημένες εμφανίσεις του 

δεκατρισύλλαβου». 
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γλώσσα, όσο στο στίχο του δράματος. Ο στίχος του δράματος για να εκπληρώσει 

τη δυσχερή αυτή αποστολή έχει ανάγκη προπάντων να είναι εύκαμπτος ώστε να 

προσαρμόζεται σε όλες τις συνθήκες, να είναι τόσο ταχύς όσο και ήρεμος, τόσο 

έντονος όσο και άτονος, ούτε τόσο βραχύς ώστε σπάνια να μπορεί να περικλείει 

ολόκληρο το νόημα, ούτε τόσο μακρός ώστε να μας μεταφέρει στο έπος. Αυτές 

οι απαιτήσεις είναι πολλές στη νεότερη ρομαντική τραγωδία και μάλιστα στα 

δράματα του Σαίξπηρ, το καθένα από τα οποία παριστάνει οιονεί ολόκληρο 

κόσμο να διέρχεται όλες τις ποικιλότατες καταστάσεις της ψυχής, αναβιβάζει και 

υποβιβάζει το ύφος, ποικίλει απείρως τους χαρακτήρες και συνδυάζει σε αρμονική 

ποικιλία το υπέρτατο ποιητικό ύψος με αυτή την έσχατη πεζότητα (Καλοσγούρος 

1986: 47-48). 

Όλα αυτά τα γνώριζε ο Πολυλάς πολύ καλά, ίσως καλύτερα από τον 

καθένα, και ήταν σίγουρος για τις μετρικές επιλογές του. Όταν λοιπόν αποφάσισε 

να εισάγει το εν λόγω μέτρο στη μετάφραση του Αμλέτου, γνώριζε ότι ενδεχομένως 

θα αντιμετωπίσει αρνητική κριτική δεδομένου ότι στο Προοίμιον ο ίδιος σημειώνει 

ότι στη στιχουργία επιχείρησε κάτι νεώτερο και το υποβάλλει στην κρίση του 

φιλολογικού κόσμου.  

Να τονίσουμε ότι ο Πολυλάς δεν προσεγγίζει τον Αμλέτο αθώα και 

ουδέτερα, οι μετρικές και γλωσσικές του επιλογές δεν περιορίζονται στην 

προσωπική του αυθαιρεσία και την ατομική του ιδιοσυγκρασία. Ο Αμλέτος είναι 

η θ ι κ ό ς  α γ ώ ν α ς  που σκοπό έχει τη δημιουργία της νεοελληνικής γλώσσας 

μέσω της σύστασης ενός εθνικού ρεπερτορίου. Ο άξονας των επιλογών του 

κινείται γύρω από συγκεκριμένο προγραμματικό σχέδιο και η κατανόηση του 

κειμένου δεν είναι γραμμική, αλλά κυκλική. Ο τρόπος που μεταφράζει αντανακλά 

την δυτική του παιδεία και το όνειρο για μία εθνική γλώσσα, η οποία θα μιλάει στις 

καρδιές όλων των Ελλήνων ανεξαιρέτως.  

Ουσιαστικά αυτό που επιχειρούμε με την παρούσα ανακοίνωση είναι να 

αναδείξουμε την μεταφρασιολογική προσέγγιση του Άμλετ (1889) από τον 

Κερκυραίο λόγιο Ιάκωβο Πολυλά (1825-1896) και να τονίσουμε την προσπάθειά 

του να δημιουργήσει και να καθιερώσει ένα πολιτιστικό ρεπερτόριο, και ένα 

πολιτιστικό κεφάλαιο, άξιων να συγκριθούν με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά. Θέλουμε 

να τονίσουμε ότι ο Πολυλάς επέλεξε συνειδητά να μεταφράσει Σαίξπηρ επειδή 

γνώριζε ότι το ίδιο είχε κάνει ολόκληρος ο μορφωμένος κόσμος προκειμένου να 

καθιερωθούν οι εθνικές γλώσσες. Προσπάθησε να εκφράσει την πνευματική 
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ταυτότητα ενός νέου ευρωπαϊκού έθνους, του ελληνικού, ικανού να συνδέσει 

εαυτόν με τη δυτική παιδεία. Προσδοκία του Πολυλά ήταν να συμβάλλει στη 

δημιουργία εθνικής γλώσσας στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος και να βγάλει από 

την αφάνεια τον επτανησιακό πλούτο. Ήθελε να αποδείξει ότι η νεοελληνική 

γλώσσα ήταν σε θέση να αποδώσει ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα που 

θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η δυναμική οποιασδήποτε γλώσσας: την έμμετρη 

απόδοση του σαιξπηρικού Αμλέτου. Παράλληλα, ο Πολυλάς ήταν ένας από 

εκείνους τους εκπροσώπους της Επτανησιακής Σχολής, ο οποίος είχε αντιληφθεί 

ότι η Ελλάδα δεν χρειαζόταν μόνο στρατεύματα για να υπερασπιστεί την εθνική 

της κυριαρχία, αλλά και ισχυρή εθνική ταυτότητα και κοινωνική συνοχή. Ο τρόπος 

να θωρακιστούν αυτά ήταν μονόδρομος: μία ισχυρή, ενιαία και καθολικά 

αποδεκτή νεοελληνική εθνική γλώσσα, η οποία θα ήταν σε θέση να εκφράσει το 

σύνολο της ελληνικής ψυχής και να ενσωματώσει το μορφικό και λειτουργικό 

παρόν της, το διανοητικό, ψυχικό και αισθητικό δυναμισμό της ελληνικής 

γλωσσικής παράδοσης ως όλο. Ο πολυλαϊκός Αμλέτος συνιστά σημαντικό και 

προδρομικό κείμενο όσον αφορά στην γλωσσική ευσυνειδησία της νεοελληνικής 

κοινωνίας. Ο Κερκυραίος λόγιος επιχείρησε μέσα από τη μετάφραση των 

σαιξπηρικών έργων να δημιουργήσει τη γλωσσική μέση οδό κατά τις επιταγές του 

Διονυσίου Σολωμού in modo misto genuino, με τη συστηματική χρήση του 

ιαμβικού δεκατρισύλλαβου στίχου. Ας μην ξεχνάμε ότι η εποχή του Πολυλά 

ταλανίζονταν από γλωσσικό εμφύλιο, ο οποίος ευθυνόταν για το γλωσσικό 

χάσμα ανάμεσα στους λόγιους και τον απλό λαό. Ο Πολυλάς με τονέμμετρο 

Αμλέτο, ενεργούσε με τρόπο ώστε να γεφυρώσει το εν λόγω χάσμα και ήταν 

πεπεισμένος ότι η λύση που πρότεινε μπορούσε να απαλλάξει τους Έλληνες από 

τη γλωσσική σύγχυση και να επιβληθεί μια τάξη σε αυτή τη χαώδη κατάσταση που 

είχε προκληθεί από την πολύχρονη εργασία των αθηναϊκών κύκλων. Ο Πολυλάς 

λειτούργησε ως ηγέτης στήριξης του εξευγενισμένου δημοτικισμού και ως 

απόστολος της γλωσσικής μεταρρύθμισης και φιλολογικής αναγέννησης στη 

νεώτερη Ελλάδα. Ο Αμλέτος συνιστά ένα κείμενο επαναστατικό, το οποίο ανοίγει 

το δρόμο για μια καθολική αναθεώρηση της ελληνικής λογοτεχνικής παράδοσης 

μέσω της χρήσης της δημοτικής, αλλά και του ιαμβικού δεκατρισύλλαβου στίχου. 

Η μορφή με την οποία περιέβαλε το μετάφρασμά του ήταν απλή και λαϊκή και μόνο 

οι διάνοιες οι βαθιές και ασκημένες ήταν σε θέση να αντιληφθούν την πραγματική 

ουσία του έργου του. Ο Πολυλάς ενεργούσε με μοναδικό σκοπό να γεφυρώσει το 



O Ιάκωβος Πολυλάς και ο Δεκατρισύλλαβος Ιαμβικός Στίχος: μία γλωσσική επιλογή που λειτούργησε ως 
υπόδειγμα δημιουργικής γραφής. 

Αλεξάκη Λητώ 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [58] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

χάσμα το οποίο υπήρχε μεταξύ των καλλιτεχνημάτων που είχαν παραχθεί με το 

σύστημα της Καθαρεύουσας και εκείνων που είχαν παραχθεί στη δημοτική 

γλώσσα, σαφώς πολύ λιγότερα σε αριθμό, αλλά μεστά από ζωή και αλήθεια. 

Παραθέτουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο και αντιπαραβάλουμε με 

άλλες μεταφράσεις του ιδίου στίχου. 

 

Hamlet (ΙΙ. ii. 482): 

As hush as death. 

Πολυλάς 1889, σ. 83 

Α΄ Ηθοπ.: Nεκρική ’ς τον κόσμον κάτω σιγαλιά να βασιλεύη. 

Περβάνογλου 1858, σ. 93 

Α΄ Ηθοπ.: Την γην φρικτώς ακούομεν ως ο θάνατος. 

Βικέλας 1882, σ. 57 

Α΄ Ηθοπ.: Της δε γης η σφαίρα κάτω σιωπήν τηρεί θανάτου. 

Δαμιράλης 1890, σ. 84 

Α΄ Ηθοπ.: Κάτω δ’ εν τη γη σιγήν θανάτου. 

Ρώτας 1938, σ. 83 

Α΄ Ηθοπ.: Και τη γη από κάτω νεκρή σαν τάφο. 

Χειμωνάς 1988, σ. 79 

Α΄ Ηθοπ.: Κι η γη αποκάτω, κι αυτή ακίνητη κρατά την αναπνοή της. 

Μπελιές 1999, σ. 64 

Α΄ Ηθοπ.: Κι ο κόσμος όλο κάτω σκεπάζεται από θανατερή σιωπή. 

 

Και ακόμα ένα παράδειγμα για να δούμε πόσο σύγχρονη ακούγεται η 

γλώσσα του Πολυλά, ακόμη και σήμερα, έπειτα από 126 χρόνια: 

 

Hamlet (Ι. ii. 143-130): 

O that this too sullied flesh would melt, thaw and resolve itself into a dew. 

Πολυλάς 1889, σ. 19 

Αμλέτος: Αχ! Να ημπορούσε τούτ’ η τόσο στέρεη σάρκα  

να ξεπαγώση και ως αχνός δροσιά να γίνη! 

Περβάνογλου 1858, σ. 30 

Αμλέτος: Ω να ετήκετο η δυνατή μου σαρξ, κ’ εις ύδωρ άπασα να διελύετο. 

Βικέλας 1882, σ. 16 



Δημιουργική Γραφή και Ζητήματα Μεθόδου  και Συγγραφής 
 

[59]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Αμλέτος: Ω! Ας έβλεπα αυτό το στερεόν μου σώμα να έλυωνε,  

να σκόρπιζε κι ένας ατμός να γίνη! 

Δαμιράλης 1890, σ. 29 

Αμλέτος: Ω, είθε να ετήκετο, να διαλύετο και εις δρόσον να μεταβάλλετο η  

υπερμέτρως στερεά αύτη σαρξ! 

Ρώτας 1938, σ. 34 

Αμλέτος: Ω, πώς ετούτη η τόσο, τόσο στέρεη σάρκα  

να’ λιωνε, ν’ άχνιζε, δροσιά να σκορπιζόταν! 

Χειμωνάς 1988, σ. 27 

Αμλέτος: Μακάρι να γινόταν κι αυτό το σώμα μου αυτή η ύλη η στερεή 

να έρεε. Να γινόταν ατμός    αέρας    τίποτα. 

Μπελιές 1999, σ. 19 

Αμλέτος: Ω, μακάρι να μπορούσε αυτή η τόσο, τόσο στέρεη σάρκα 

να λιώσει, να εξατμιστεί, δροσιά να γίνει. 

 

Ο Κερκυραίος μεταφραστής, αν θελήσουμε να συνοψίσουμε, κατάφερε 

μέσω του ιαμβικού δεκατρισύλλαβου στίχου να διατηρήσει το επίπεδο του ύφους 

ακολουθώντας τον Βάρδο πιστά με την μεταφρασιολογική έννοια του όρου. 

Αφιερώθηκε στην αναζήτηση της τελειότητας της μορφής προβάλλοντας ως 

όργανο πολιτιστικής ανύψωσης τη μετάφραση των αριστουργημάτων της 

ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και της αρχαιότητας, πάντα προφανώς υπό την 

καθοδήγησή του Σολωμού. Η επιλογή του στίχου εκ μέρους του μεταφραστή, όχι 

μόνο ήταν επιτυχής, αλλά το όλο ζήτημα δεν επιδεχόταν άλλη λύση. Μέσω του 

δεκατρισύλλαβου στη μετάφραση του Αμλέτου, ο Πολυλάς κατάφερε να 

ανυψώσει τις πολυποίκιλες και αντίθετες δυνάμεις, να αναδειχθεί μεγαλόπρεπος, 

γλυκύς, ήρεμος και σφοδρός, επικός, λυρικός και ικανός να εκφράσει όχι μόνο τις 

γλυκύτατες και γαλήνιες διαθέσεις της ψυχής, αλλά και τα σφοδρότατα πάθη και 

τον πλούσιο κόσμο του ανθρώπινου ψυχισμού. Η χρησιμοποίηση του εν λόγω 

στίχου μαρτυρά το ανήσυχο και ερευνητικό πνεύμα του Πολυλά που θέλησε να 

πλουτίσει τη νεοελληνική στιχουργία με νέους στίχους, ικανούς να βοηθούν τις 

μεταφραστικές του προσπάθειες, όπως επίσης και την πρωτοτυπία του 

συγγραφέα, την τόλμη και την ανάβαση αυτού πέρα από την κοινή ενέργεια. 

Οποιοσδήποτε κατανοεί και αισθάνεται τη γιγάντια δύναμη του μεγάλου 

δραματουργού αναγνωρίζει σε χωρία της μετάφρασης, όπως στους μονόλογους 
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ή τη διήγηση του εγκλήματος, την ευγένεια, τη δύναμη και το ύψος του πάθους, ζει 

πραγματικά τις φοβερές εικόνες των ταραχών της ψυχής και της αγανάκτησης της 

εσωτερικής πάλης που βίωνε ο Άμλετ  (Καλοσγούρος 1986: 55). 

Ο δεκατρισύλλαβος στον Αμλέτο συνιστά αξιόλογο παράδειγμα ρέουσας 

δραματικής στιχουργίας και σε αυτή αναγνωρίζεται η αληθινή ποιητική γλώσσα 

του έθνους. Πρόκειται για στίχο άξιο να συγκεντρώσει τον επικό και λυρικό 

χαρακτήρα του δράματος και να πραγματοποιήσει το επιθυμητό «μέσον» της 

εγελιανής σκέψης σύμφωνα με την οποία το μέτρο της δραματικής ποίησης 

ανταποκρινόμενο στη διαλεκτική ανωτερότητα του είδους θα έπρεπε να βρίσκεται 

στο «μέσον» των μέτρων της επικής και της λυρικής ποίησης ώστε ο δραματικός 

στίχος να κείται ανάμεσα στον επικό και λυρικό στίχο (Πολυχρονάκης 2002: 112). 

Μέσω του εν λόγω μεταφράσματος, τελείται νεοφανής διαμορφωτική εργασία 

όσον αφορά στον στίχο και τη γλώσσα της επιτήδειας πλοκής της σύνταξης, που 

αναζωογονούν και καθιστούν ποιητικότερη την έκφραση (Καλοσγούρος 1986: 58-

59). Για όλους αυτούς τους λόγους πιστεύουμε ότι το κείμενο μεταφράστηκε για 

να ανέβει στην σκηνή, αν και αυτό δεν συνέβη ποτέ. 

Κλείνοντας θα λέγαμε ότι η μετάφραση του Άμλετ από τον Ιάκωβο Πολυλά 

μπορεί να μην είναι η πρώτη που πραγματοποιείται στην Ελληνική, είναι όμως η 

πρώτη που τελείται συνειδητά, οργανωμένα, προγραμματικά, δημιουργικά και 

ανεπανάληπτα. Πιστεύουμε ότι ο ιστορικός χρόνος παρήλθε, και είμαστε πλέον 

έτοιμοι να αντιληφθούμε τον ιδιαίτερο γλωσσικό τύπο και την πρωτότυπη 

στιχουργική μέθοδο του πολυλαϊκού Αμλέτου στη σωστή του βάση. Το σολωμικό 

κάλεσμα για «υπόταξη» στη γλώσσα που θα οδηγούσε στην «κυρίευσή» της, 

εισακούσθη από τον Πολυλά, ο οποίος ως στοχαστικός και αυτοσυνείδητος 

χρήστης της Νεοελληνικής, εργάστηκε με πυξίδα την αυθεντική συλλογικότητα, την 

ουσιαστική συννενόηση και την πνευματική κοινωνία. 
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H άσκηση στη λογοτεχνική γραφή, καθώς απαιτεί  ένα διαφορετικό είδος γνώσης 

και εργασίας απαιτεί, ή ίσως επιβάλλει, και μια ειδική παιδαγωγική. Η παιδαγωγική 

της Δημιουργικής γραφής, ήτοι η φιλοσοφία, η μεθοδολογία και οι πρακτικές της 

διδασκαλίας της, είναι ένα επιστημονικό πεδίο που μόλις ενηλικιώνεται, μιλάει 

αγγλικά, άνθησε στα εργαστήρια γραφής και δέχτηκε γονεϊκές σχεδόν επιδράσεις 

από την παιδαγωγική της γλωσσικής διδασκαλίας αλλά και από τη Θεωρία της 

λογοτεχνίας. Βήμα το βήμα καταχτά το πρόσωπό της. 

Aπό τη δεκαετία του 1980, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, φωνές όπως της W. Bishop 

και του J. Moxley  τόνισαν την ανάγκη να συστηματοποιθούν με επιστημονικό 

τρόπο οι μέθοδοι διδασκαλίας της Δημιουργικής γραφής, η οποία, παρότι είχε 

καταχτήσει κυριαρχική θέση στα ακαδημαϊκά προγράμματα για τη λογοτεχνία, 

διατηρούσε το «δικαίωμα» να διδάσκεται με ελεύθερο, αυτοσχεδιαστικό τρόπο, 

εισπράττοντας αλλά και ανταποδίδοντας την καχυποψία του ακαδημαϊκού 

περιβάλλοντος. Όμως έως πρόσφατα, ίσως και ως τώρα, «σε ελάχιστα 

αμερικανικά πανεπιστήμια προετοιμάζονται οι φοιτητές για να διδάξουν 

Δημιουργική γραφή, όπως προετοιμάζονται για να διδάξουν Γλώσσα και 

Ρητορική» (Ritter 2001:213). Η διδασκαλία της Δημιουργικής γραφής επί μακρόν 

στηρίχτηκε, και ακόμη στηρίζεται, περισσότερο σε υποκειμενικές και εμπειρικές 

παραδοχές παρά σε συλλογικά και επιστημονικά πορίσματα, με όλα τα αγαθά και 

τα δεινά που η παιδαγωγική ελευθερία ή ελευθεριότητα συνεπιφέρει. 

Αρκετοί ερευνητές θεώρησαν ότι η ζητούμενη διαμόρφωση παιδαγωγικών 

τρόπων της Δημιουργικής γραφής απαιτεί μελέτη της ίδιας της ιστορίας της και 

της συσσωρευμένης εμπειρίας – καρπός αυτής της θεώρησης είναι έργα όπως 
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το The Elephants Teach (1996) του D. G Myers, The Iowa Writers Workshop (1980) 

του Stephen Wilbers, το Responding to Student Poems (1993) του Patrick Bizzaro 

και το Creative Writing and the New Humanities (2005) του Paul Dawson. Τα έργα 

αυτά διαμόρφωσαν με τρόπο επιστημονικό το αναγκαίο ιστορικό πλαίσιο της 

παιδαγωγικής αναζήτησης, η οποία εφεξής τροφοδοτείται από την πλούσια και 

διεθνή ανταλλαγή εμπειριών αλλά και από τον πλούτο των θεωρητικών 

προσεγγίσεων της λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής γραφής.  

 Αν η παιδαγωγική συνολικά είναι η επιστήμη της τέχνης της διδασκαλίας, 

η παιδαγωγική της Δημιουργικής γραφής είναι η επιστήμη της τέχνης της 

διδασκαλίας μιας τέχνης, της λογοτεχνίας. Κι αν η παιδαγωγική συνολικά δεν είναι 

παρά μια «ιδεολογικά προσδιορισμένη πολιτισμική πρακτική στην οποία 

εγγράφονται πολιτικές επιλογές» (Giroux 1997:32), στην παιδαγωγική της 

Δημιουργικής γραφής ασφαλώς εγγράφονται και οι τρόποι με τους οποίους 

θεωρητικά νοηματοδοτείται η λογοτεχνία.  

  Η D. J. Donnelly προτείνει μια τετραδική ταξινόμηση των παιδαγωγικών 

αντιλήψεων για τη διδασκαλία της Δημιουργικής γραφής με βάση κυρίως τις 

διαφορετικές  θεωρητικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας:  

1.Την παιδαγωγική της αντικειμενικότητας, που απορρέει από τη θεώρηση 

της σχολής της Νέας Κριτικής, που θεάται το λογοτεχνικό κείμενο ως αυτόνομο 

φορέα νοήματος. 

 2.Την παιδαγωγική της αυτοέκφρασης, που συγγενεύει με μια αντίστοιχη 

εκφρασιακή αντίληψη αλλά και με τη Ρομαντική αντίληψη για τη λογοτεχνία.  

3. Την παιδαγωγική της μίμησης, που εστιάζει στη δουλειά του συγγραφέα 

και στην αναπαραγωγή των μιμήσιμων τεχνικών συγγραφής.  

4. Την παιδαγωγική της αναγνωστικής ανταπόκρισης, που εστιάζει στην 

πρόσληψη του αναγνώστη  (Donnelly 2009: 21).  

  Ακολουθώντας αυτήν την ταξινόμηση οι παιδαγωγικές αντιλήψεις για τη 

διδασκαλία της Δημιουργικής γραφής μπορούν να περιγραφούν συνοπτικά ως 

εξής: 

1.Η παιδαγωγική της αντικειμενικότητας 

Η Νέα Κριτική αναπτύχθηκε αρχικά στις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1920, 

αμφισβήτησε και εκτόπισε την ως τότε κυρίαρχη ιστορική και εργοβιογραφική 

προσέγγιση της λογοτεχνίας, θεωρώντας το κείμενο ως αύταρκες σύστημα 

λέξεων, με ύπαρξη αντικειμενική και ανεπηρέαστη από τις προθέσεις του 
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συγγραφέα αλλά και από τις αυταπάτες του αναγνώστη. Γρήγορα κυριάρχησε 

στις αγγλόφωνες, ή και μη, χώρες, κυρίως δε στα πανεπιστήμια τους. Η μέθοδος 

που πρότεινε, το close reading,η σχολαστική και διεισδυτική ανάγνωση, 

εισχώρησε και επικράτησε και στα εργαστήρια Δημιουργικής γραφής, στα οποία 

δίδασκαν συγγραφείς, ιδιαιτέρως ποιητές, πεπεισμένοι εργάτες ή και κήρυκες του 

κινήματος της Νέας Κριτικής. Τα γραπτά των φοιτητών της Δημιουργικής γραφής 

έγιναν με τη σειρά τους τα αντικείμενα του close reading.Αρκετοί ερευνητές 

(Donnelly 2009: 29, Dawson 2005: 105)  εκτιμούν ότι αυτή η μέθοδος ανάγνωσης 

και αξιολόγησης των συγγραφικών δοκιμών, η απορρέουσα από τη θεώρηση της 

Νέας Κριτικής, επιζεί ακόμη θαλερή στα εργαστήρια Δημιουργικής γραφής. Αν και 

η Νέα Κριτική παρήλθε από το προσκήνιο, στα εργαστήρια γραφής αναβιώνει ο 

τρόπος της, που ανάγει τον διδάσκοντα σε προνομιακό και υποδειγματικό 

αναγνώστη και το κείμενο σε λεκτική εικόνα (verbal icon), αυτόνομα και οργανικά 

συντεθειμένη από τα εσωτερικά της στοιχεία.  

 Είναι η διδασκαλία που εστιάζει στα στοιχεία του ύφους, στην πλοκή, τις 

διατυπώσεις των διαλόγων, την κατασκευή των χαρακτήρων, την απόδοση της 

ειρωνείας, τα λεκτικά σχήματα, τη στίξη –η διδασκαλία που αρχίζει και τελειώνει στο 

γραφόμενο κείμενο, αυτοχαρακτηρίζοντας τον τρόπο της ως «αντικειμενικό.» Είναι 

η διδασκαλία που δουλεύει το κείμενο λέξη τη λέξη, πρόταση την πρόταση, 

παράγραφο την παράγραφο, θέτοντας στο μικροσκόπιο κάθε συγγραφική 

επιλογή, είτε πρόκειται για ήδη υπάρχον λογοτεχνικό κείμενο προς ανάγνωση, είτε 

για νέο, υπό συγγραφή κείμενο. Ως προς την πεζογραφία, η επίδραση αυτής της 

παιδαγωγικής έκτυπη διακρίνεται στην επαναλαμβανόμενη δομή πλήθους 

διδακτικών εγχειριδίων Δημιουργικής γραφής, που εξαντλούν το περιεχόμενο τους 

σε κεφάλαια για την πλοκή, τους ήρωες, την οπτική γωνία, τη φωνή και τους 

διαλόγους. 

  Οι αρχές της Νέας Κριτικής, όπως αναπτύχθηκαν από τον I.A. Richards 

στα έργα του Principles of Literary Criticism (1924) και Practical Criticism (1929), 

δεδηλωμένα προκρίνουν τα μορφικά στοιχεία των κειμένων έναντι των θεματικών 

και την αισθητική συγκίνηση που προκαλούν έναντι των μηνυμάτων που 

ενδεχομένως φέρουν. Ο μονομερής προσανατολισμός σε θέματα αισθητικής, 

άρα και στις τεχνικές που την προάγουν, είναι το κύριο μειονέκτημα που κριτικά 

προσάπτεται στην παιδαγωγική της αντικειμενικότητας, αν και οι υποστηρικτές της 

το λογίζουν ως πλεονέκτημα, ιδιαίτερα μάλιστα δραστικό και για το αισθητικό 
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αποτέλεσμα αλλά και για την εκδοτική τύχη των κειμένων. Διατυπώνεται επίσης η 

ένσταση ότι αυτής της παιδαγωγικής η διδασκαλία εύκολα μπορεί να εκτραπεί σε 

μια επιφανειακή προσέγγιση, που θα αχρηστεύει τα γραμματειακά και μορφωτικά 

προαπαιτούμενα και θα επιπλέει σε μορφωτικά και φιλοσοφικά αβαθή (Haake 

1994: 77, Graff 1995:178-9). Η Νέα Κριτική συνολικά εγκαλείται για ορισμένη 

πολιτικοκοινωνική τυφλότητα – η δε παιδαγωγική της ερευνητικά έχει αποδειχθεί 

μάλλον απρόσφορη για μαθητές που έχουν βιώσει κοινωνικό αποκλεισμό ή 

μειονεξία. Απ’ την άλλη, αρκετοί αποδέκτες τούτης της παιδαγωγικής 

περιγράφουν ότι ασκούμενοι στη γραφή έζησαν μια συναρπαστική εμπειρία 

αυτοβελτίωσης και εμπλουτισμού της γραφής τους. Η D.J. Donnelly, ως 

συμπληρωματικό και βελτιωτικό τρόπο στην παιδαγωγική της αντικειμενικότητας, 

προτείνει: « Το μάθημα της Δημιουργικής γραφής θα μπορούσε πέρα από την 

εξέταση της δομής, της χρήσης της γλώσσας, των επιλογών οπτικής γωνίας και 

φωνής, της δόμησης σκηνών και διαλόγων, να περιλάβει ανάγνωση των κειμένων 

και σε άλλα επίπεδα αλλά και τη συνανάγνωσή της με ομόθεμα κείμενα», και με 

παραδείγματα υποδεικνύει επίπεδα και κείμενα, λογοτεχνικά και μη, που φωτίζουν 

το θέμα από απόψεις ψυχολογικές, υπαρξιακές ή πολιτικές (Donnelly 2009:40) . 

   Το πλέον επίμαχο και συζητούμενο θέμα της παιδαγωγικής της 

αντικειμενικότητας είναι η αξιολόγηση των συγγραφικών επιλογών και των 

κειμένων. Σύμφωνα με τις αρχές της αποκηρύσσεται το υποκειμενικό γούστο και 

προκρίνονται πιο αντικειμενικά κειμενικά κριτήρια, που λειτουργούν με την ενδελεχή 

ανάγνωση του κειμένου (close reading) και μετρούν ιδιαίτερα τη λεκτική 

παραγωγή παράδοξου, ειρωνείας, αμφισημίας και έντασης. Για τη Νέα Κριτική 

βάθος, άρα και δραστικότητα λογοτεχνική, αποκτά ένα κείμενο συνυφαίνοντας 

έννοιες αντιφατικές και αλληλοσυγκρουόμενες, κάτι που επιτυγχάνεται κυρίως με 

αυτούς τους τέσσερις γλωσσικούς και αφηγηματικούς μηχανισμούς. Το 

παράδοξο αναδύεται από φράσεις φαινομενικά αυτοαναιρέσιμες (π.χ. δικό σου 

είναι μόνο ό τι έχεις χάσει) αλλά και εικόνες, αφηγήσεις, περιγραφές φαινομενικά 

αυτοαναιρέσιμες, ικανές να εκφράσουν την όντως παράδοξη φύση της 

πραγματικότητας. Η ειρωνεία, η υπονόμευση δηλαδή μιας δήλωσης από τα 

συνδηλούμενα, στην ευρύτερη έννοιά της εκλαμβάνεται ως υπονόμευση της 

αξιοπιστίας της μιας οπτικής, της μιας φωνής από την άλλη, ποιότητα που μπορεί 

να αποδώσει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης κατάστασης. Η αμφισημία 

παράγοντας διφυές νόημα, πλουτίζει και βαθαίνει το κείμενο, ιδιαίτερα το ποιητικό. 
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Η ένταση προκαλείται από τη σύνθεση των ποικίλων αντιθετικών τάσεων του 

κειμένου, ακόμη και από τη σύνθεση των παραδόξων, των ειρωνειών και των 

αμφισημιών του· ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η κατασκευή εικόνων και 

χαρακτήρων μεστών νοήματος και σε κυριολεκτικό και σε συμβολικό, καθολικό 

επίπεδο. Οι παραπάνω ποιότητες, καθώς και η χρήση της μεταφορικής γλώσσας 

σε όλες τις μορφές της, εξακριβώνονται στα κείμενα με την ενδελεχή τους 

ανάγνωση, που εξετάζει τη σύνθετη σχέση των δομικών στοιχείων του κειμένου με 

το θέμα του.  

  Έτσι ως τελικός κριτής καλείται το ίδιο το κείμενο, που με την αυτοτελή 

ύπαρξή του αποσοβεί κάθε μορφή υποκειμενισμού. Περίπου όπως το περιγράφει 

σήμερα ο ποιητής και διδάσκων Δημιουργική γραφή Τ. Πατρίκιος: «Ένα ποίημα 

χτίζεται όπως ένας τεχνίτης χτίζει έναν τοίχο. Και κάθε λέξη είναι μια πέτρα ή ένα 

τούβλο. Αν δεν το βάλει ο τεχνίτης στη σωστή θέση, ο τοίχος θα γκρεμιστεί, θα 

πέσει. Το ίδιο και στο ποίημα.» Ο διδάσκων μπορεί να υποδείξει μόνο ό τι το ίδιο το 

κείμενο απαιτεί, ό τι του προκαλεί «αστάθεια», τίποτε περισσότερο, τίποτε 

γενικότερο- όπως το θέτει ο T.S. Eliot, εμβληματική φυσιογνωμία της Νέας Κριτικής, 

στον Philip Gourevitch: «Πιστεύω ότι είναι τρομερά επικίνδυνο να δίνει κανείς 

γενικές συμβουλές. Κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο που μπορεί να κάνει κανείς 

με έναν νεαρό ποιητή είναι να αξιολογήσει λεπτομερώς ένα συγκεκριμένο ποίημά 

του. Να αντιπαρατεθεί μαζί του, αν είναι απαραίτητο, να πει τη γνώμη του κι αν 

χρειάζεται να γίνουν ορισμένες γενικεύσεις, ας τον αφήσει να τις κάνει μόνος του. 

Με τα χρόνια έχω ανακαλύψει ότι κάθε άνθρωπος δουλεύει με διαφορετικό τρόπο 

και φτάνει στην κατανόηση κάποιων πραγμάτων από διαφορετικούς δρόμους. 

Ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος όταν ξεστομίζεις μια δήλωση, αν αυτή ισχύει 

για όλους τους ποιητές ή αν είναι κάτι που ισχύει μόνο για σένα. Πιστεύω πως δεν 

υπάρχει τίποτε χειρότερο από το να προσπαθείς να διαμορφώσεις τους άλλους 

κατ’ εικόνα του εαυτού σου.» 

  Όμως σύγχρονοι μελετητές της παιδαγωγικής της Δημιουργικής γραφής 

εκτιμούν ότι το «χειρότερο» που απευχόταν ο T.S. Eliot είναι αυτό ακριβώς που 

συμβαίνει σε εργαστήρια Δημιουργικής γραφής και μάλιστα υπό τη σημαία της 

αυτονομίας του κειμένου, της ενδελεχούς εξέτασης και της αντικειμενικότητας. 

Άσχετα αν πρόκειται για παραφθορά ή για φυσική απόρροια των αρχών της Νέας 

Κριτικής, το διαπιστούμενο είναι ότι η απόλυτη επιδίωξη του αντικειμενισμού, όπως 

και κάθε μορφής απολυτότητα, είναι εύκολα αναστρέψιμη στο αντίθετό της, και ότι 
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ο τελικός και αποκλειστικός κριτής δεν είναι το κείμενο αλλά ο αναγιγνώσκων το 

κείμενο, ο διδάσκων. Ή, έστω, ο διδάσκων σε συνεργασία με το συμφοιτητικό κοινό 

του εργαστηρίου, που σύμφωνα με τους επικριτές της παιδαγωγικής της 

αντικειμενικότητας, με τις τεχνικές, κειμενικές παρατηρήσεις τους απειλούν να  

εξορίσουν τον ασκούμενο συγγραφέα στη σιωπή ή χειρότερα να τον οδηγήσουν 

σε μια πειθήνια παραίτηση από τις συγγραφικές προθέσεις του, ιδιαίτερα όσες 

έχουν υπαρξιακή, φιλοσοφική ή πολιτική χροιά.   Η παιδαγωγική της 

αντικειμενικότητας μοιάζει συχνά να λειτουργεί ως επίμονη, ίσως ασυνείδητη, ίσως 

εγωιστική, δεύτερη φύση της υποκειμενικότητας των διδασκόντων. Η υπέρβαση 

της από μια παιδαγωγική που θα διαγιγνώσκει και θα ενισχύει την πρόθεση, το 

όραμα και την ιδιαιτερότητα του γράφοντα και των γραφομένων του, είναι το 

επείγον αίτημα αρκετών μελετητών.  

  2.Η παιδαγωγική της αυτοέκφρασης 

Η παιδαγωγική της αυτοέκφρασης έλκει τις ρίζες της από κει, από όπου έλκει και 

το, μάλλον καταχρηστικό, όνομά της η Δημιουργική γραφή: από το κίνημα της 

Προοδευτικής εκπαίδευσης που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ στις αρχές του 20ου 

αιώνα. Ιδρυτικό κείμενο αυτού του μαθητοκεντρικού κινήματος ήταν το Creative 

Youth του H. Mearns, ο οποίος πρώτος χρησιμοποίησε τον όρο «δημιουργική 

γραφή», ως ανάδοχος μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας, που αποσκοπούσε στην 

ενίσχυση της αυτοέκφρασης και στην ελεύθερη ανάπτυξη της ενδιάθετης 

γλωσσικής και λογοτεχνικής ικανότητας των μαθητών. Ο  Mearns  δούλεψε με τη 

Δημιουργική Γραφή στο Lincoln school,το δημοτικό σχολείο το οποίο διηύθυνε 

υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Κολούμπια, όχι μόνο περιορίζοντας την 

κανονιστική διδασκαλία της γλώσσας αλλά και ορίζοντας την ελεύθερη 

παραγωγή γραπτού λόγου ως παιδευτικό αυτοσκοπό, μη υποκείμενο σε κανόνες 

και αξιολογήσεις. Το ζητούμενο ήταν να ενισχυθεί η εκφραστική διάθεση των 

μαθητών και να αρθεί ό τι τη φίμωνε. Για τον Mearns  «η καλύτερη δυνατή 

λογοτεχνική αγωγή αρχίζει, όταν αναπτυχθεί επαρκώς η αυτοσυνείδηση του 

ατόμου, σε όποια ηλικία κι αν συμβεί αυτό.» (Mearns 1935: 2) Κατά τη θεώρησή 

του, για να γράψει ο μαθητής πρέπει να στραφεί στον εαυτό του: « Η ποιητική 

γραφή, η εξωτερίκευση του έσω κόσμου των ενστίκτων, πρέπει να προκληθεί στο 

βάθος του μυστηριακού εαυτού μας. Άρα δεν μπορεί να διδαχτεί · για την ακρίβεια, 

δεν μπορεί ούτε να προκληθεί, μπορεί μόνο να αναδυθεί. Η νέα παιδαγωγική 

αποσκοπεί μόνο στην επιμελή φροντίδα του εξαιρετικά σημαντικού φυσικού, 



Η Παιδαγωγική της Δημιουργικής Γραφής 
Αναγνώστου Νόρα, Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [68] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

ανθρώπινου δυναμικού.» (Mearns 1935: 28) Ο διδάσκων θα πρέπει να διαθέτει και 

να μεταδίδει την καλλιτεχνική ευαισθησία και το γούστο του, να λειτουργεί ως 

«ηθικό παράδειγμα» στην παιδαγωγική της ανάδυσης. « Κάθε ποιητής έχει το δικό 

του, κατάδικό του ποίημα» κατά τον Mearns και η ανάδυση του ποιήματός του στο 

φως δεν είναι ζήτημα διδασκαλίας και άσκησης αλλά περισσότερο ζήτημα 

ωρίμανσης και προσήλωσης. (Mearns 1935: 28)  

  Η ιδέα της ανάδυσης ενός εσωτερικά υπάρχοντος ή διαμορφωνόμενου 

λογοτεχνικού πλούτου υποστηρίζεται από διδάσκοντες και υποδηλώνεται ή 

επιβεβαιώνεται από συγγραφείς έως και σήμερα. Κατά μία έννοια ενισχύθηκε και 

από τη φροϋδική σκέψη που διέκρινε το υποσυνείδητο, που θα μπορούσε να είναι 

ένας βαθιά κρυμμένος πλούτος μας και το Εγώ που θα μπορούσε να είναι ένας 

πιθανός έλλογος λογοκριτής. Η D. Brande, ήδη τη δεκαετία του ’30 πρότεινε: «… 

αν θέλεις να αξιοποιήσεις όλο τον πλούτο του υποσυνείδητου, πρέπει να μάθεις 

να γράφεις χαλαρά και αβίαστα, όταν το υποσυνείδητο ελευθερώνεται.» (Brande 

1996: 42) Ο Gregory Corso, μιλώντας ως επισκέπτης καθηγητής στο μάθημα 

Δημιουργικής Γραφής του Allen Ginsberg στο πανεπιστήμιο του Νew York είχε πει: 

«Όταν γράφω, δεν ξαναγράφω. Οι πρώτες λέξεις, οι καλύτερες λέξεις. Πάντα μας 

εκφράζουν. Να ξέρεις, οι πρώτες λέξεις που θα γράψεις, θα είναι πάντα οι 

καλύτερες. Η πρώτη σκέψη είναι η πιο καθαρή. Καθαρό υλικό είναι το αυθόρμητο.» 

Λίγο πριν, ο Ginsberg είχε μοιράσει ένα φυλλάδιο με τον τίτλο «Οδηγίες γραφής.» 

Επικεφαλίδα, η φράση «Για την Τέχνη οι καλύτερες σκέψεις είναι οι πρώτες, για τα 

άλλα θέματα οι δεύτερες», που ο Ginsberg  την απέδιδε στον αρχετυπικό Ρομαντικό 

ποιητή και ζωγράφο William Blake. (Cowan 2011:37) 

   Η απώτερη καταγωγή της παιδαγωγικής της αυτοέκφρασης αποδίδεται 

στους λογοτεχνικούς Ρομαντικούς προγόνους της του 19ου αιώνα, που 

υποστήριζαν ότι η έμπνευση ανθεί σε μια κατάσταση ημι-εγρήγορσης ή 

ονειροπόλησης. Ο P. Dawson εντοπίζει μια γραμμή συνέχειας από τον 

Ρομαντισμό του 19ου αιώνα ως την παιδαγωγική της αυτοέκφρασης, όπως 

εφαρμόστηκε στα σχολεία του 20ου αιώνα · αυτό που οι Ρομαντικοί ποιητές 

αποκαλούσαν θεία χάρη και έμπνευση, η Προοδευτική εκπαίδευση το 

εκκοκοσμικεύει, και το αποκαλεί βαθύτερο, ενδιάθετο ανθρώπινο δυναμικό- εξίσου 

όμως ισχυρό, πολύτιμο και αδιαμφισβήτητο. Το καλλιτεχνικό ή παιδαγωγικό 

ζητούμενο είναι η συνθήκη, το κλίμα, η ενθάρρυνση της ανάδυσης, της έκφρασής 

του (Dawson 2005: 62). 
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  Πρώτος ένας επιστήμονας, ο Τh. Edison, όρισε το ταλέντο κατά ένα τοις 

εκατό ως απόρροια έμπνευσης και κατά ενενήντα εννιά τοις εκατό ως αποτέλεσμα 

μόχθου. Σχεδόν σύσσωμοι οι δημιουργικοί στοχαστές, επιστήμονες ή καλλιτέχνες- 

και συγγραφείς- δηλώνουν τη συμφωνία τους. Ελάχιστοι αρνούνται την ύπαρξη 

έμπνευσης αλλά οι συντριπτικά περισσότεροι εμμένουν στην ανάγκη σκληρής 

δουλειάς και σε μια πιο προσγειωμένη, εργασιοκεντρική θεώρηση του ταλέντου. Η 

θεώρηση αυτή επικρατεί οριστικά μετά τη δεκαετία του ’40 και στην εκπαίδευση, 

που προσανατολίζεται σταθερά στην παροχή γνώσεων και στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων, εγείροντας και ανάλογες παιδαγωγικές απαιτήσεις, βελτιωτικές της 

εξάσκησης, της διδαχής, της μάθησης. 

  Ωστόσο, η παιδαγωγική της αυτοέκφρασης, έστω ως συμπληρωματικός 

παιδαγωγικός τρόπος, διατηρεί ακόμη κάποια αίγλη αλλά και χρησιμότητα. 

Παρέχει ένα ισχυρό κίνητρο για τη γραφή, διεμβολίζει τις μαθητικές άμυνες και 

αναδεικνύει τη γραφή σε προσωπική ανάγκη των μαθητών, ωθεί στη συμφιλίωση 

με τη γραφή αλλά και την ανάγνωση της λογοτεχνίας, ιδιαίτερα σε συνθήκες που 

ευνοούν μια σχετική αποξένωση. Παρωθεί γράφοντας να πάρει μεγαλύτερα ρίσκα 

ο μαθητής, να εισχωρήσει σε πεδία κρυμμένα ή ανομολόγητα. Συμβάλλει στην 

αυτοανακάλυψη, την αυτοσυνειδησία, ιδιαίτερα των εφήβων, και μπορεί να 

λειτουργήσει θεραπευτικά. Μπορεί δε να αναδείξει πρωτότυπο, ενδιαφέρον και 

αξιοποιήσιμο λογοτεχνικά υλικό.  

Όμως ως αποκλειστική ή κύρια παιδαγωγική της λογοτεχνικής γραφής 

αμφισβητείται θεμελιακά. Εγκαλείται ότι υποθάλπτει μια στρεβλή, απαξιωτική τελικά, 

αντίληψη για τη λογοτεχνία, ταυτίζοντας τη λογοτεχνία με την αυτοέκφραση, την 

οποία όμως η λογοτεχνία ούτε οφείλει ούτε την περιέχει ανεπεξέργαστη αλλά, αν 

δεν την αποστέργει, την υπερβαίνει. Ότι αποδίδει στο βίωμα ψευδή λογοτεχνική 

διάσταση, ενώ ταυτόχρονα συσκοτίζει τη δυνατότητα  της λογοτεχνίας  να παράγει 

η ίδια ένα νέο, άγνωστο βίωμα. Ενοχοποιείται ότι καλλιεργώντας την κολακευτική 

αυταπάτη της λογοτεχνικότητας του καθημερινού λόγου της αυτοέκφρασης, ωθεί 

στην παραγωγή κειμένων επιβαρυμένων με τη διπλή αμηχανία και της 

καθημερινής και της λογοτεχνίζουσας γλώσσας. Αμφισβητείται ακόμη και η 

παρωθητική αλλά και η θεραπευτική δυναμική της. Η παρωθητική της δύναμη 

μπορεί να προσκρούσει στη νόμιμη απροθυμία ή άρνηση του διδασκόμενου να 

εκθέσει μύχιες σκέψεις και διαθέσεις, και η προσπάθεια μετάπεισής του εκτός από 

χειριστική μπορεί να αποδειχθεί παιδαγωγικά και συγγραφικά άγονη. Διδάσκοντες 
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δημιουργική γραφή με τη μέθοδο της αυτοέκφρασης περιγράφουν ότι οι ίδιοι αλλά 

και οι συμμαθητές έγιναν εκόντες άκοντες ακροατές επώδυνων και κρίσιμων 

γραπτών εξομολογήσεων, τις οποίες δεν μπορούσαν να διαχειριστούν ούτε 

βέβαια και να ανταποκριθούν στα λανθάνοντα αιτήματά τους. Οι περιγραφές 

τους προβληματίζουν αν η σχολική, δημόσια, γραπτή αυτοέκφραση λειτουργεί 

θεραπευτικά ή εν τέλει επιβαρυντικά. 

  Ας επανέλθουμε στη φροϋδική εκδοχή της D. Brande : «Το υποσυνείδητο 

πρέπει να εκφράζεται άπλετα και ελεύθερα, να ανασύρει στην επιφάνεια 

κοιτάσματα της μνήμης,  συναισθήματα, γεγονότα, στιγμιότυπα, μυστικά των 

χαρακτήρων και των σχέσεων, που έχουν απωθηθεί στα βάθη του· ο συνειδητός 

νους πρέπει να τα ελέγξει, να συνδυάσει, να διαλέξει μέσα απ’ αυτό το υλικό. » Η  

Brande πιστεύει ότι η προσωπικότητα του συγγραφέα είναι διφυής · απ’ τη μια ένα 

παιδί, ο καλλιτέχνης, που εκφράζει τον αυθορμητισμό και το απροσδόκητο των 

υποσυνείδητων διεργασιών, κι απ’ την άλλη, ο ενήλικος κριτής που προσωποποιεί 

τις προσεκτικές διακρίσεις της ενσυνείδητης σκέψης (Brande 1996: 42).  Όμως ο 

An. Cowan θεωρεί ότι «Αυτές οι δυο πλευρές του συγγραφέα απαιτούν η μία την 

άλλη. Υγιής και λειτουργικός είναι ο συγγραφέας που μπορεί να τις εναρμονίζει »  

και πιστεύει ότι αυτήν την ισορροπία πρέπει να ενισχύουν τα μαθήματα 

Δημιουργικής γραφής (Cowan 2011: 46)Από διδάσκοντες και συγγραφείς 

προτείνονται ποικίλες στρατηγικές, ασκήσεις και διδακτικά σενάρια που 

υποδεικνύουν τρόπους λογοτεχνικής, αφηγηματικής ή ποιητικής, επεξεργασίας 

του πολύτιμου και σεβαστού, συνειδητού ή υποσυνείδητου, αναδυόμενου 

βιωματικού υλικού. Και ταυτόχρονα υποδεικνύουν ότι πολύτιμη λογοτεχνική ύλη 

προσφέρεται και από την παρατήρηση της γύρω ζωής, από την ιστορία και τη 

γραμματεία, από την ίδια τη λογοτεχνία και τη φαντασία. 

3. Η παιδαγωγική της μίμησης 

«Η τέχνη δεν χαρίζεται αλλά κλέβεται» έλεγαν οι παραδοσιακοί χτιστάδες μαστόροι 

της Πελοποννήσου (Πελασγός 2008: 135). Ο παραμυθάς λογιζόταν ένας 

μάστορας κι αυτός, που κατείχε να σκαρώνει ιστορίες και, όπως όλοι οι μάστορες, 

έπαιρνε κοντά του μαθητευόμενους. Η μαθητεία απαιτούσε αφοσίωση και 

στηριζόταν στην παρατήρηση, δεν είχε λόγια, συζητήσεις και εξηγήσεις, μόνο 

συνεχή και λεπτομερειακή παρατήρηση. Η παρατήρηση δίδασκε στον 

μαθητευόμενο τα μυστικά της αφήγησης, την ατμόσφαιρα και την αισθητική της 

αλλά επίσης του δίδασκε ταπεινότητα και πειθαρχία. Το επόμενο, δεύτερο στάδιο 
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της μαθητείας, ήταν η μίμηση (τότε το τσιράκι προβιβαζόταν σε κάλφα) που είχε 

επίσης ικανή χρονική διάρκεια. Για τον μαθητευόμενο παραμυθά η μαθητεία 

ολοκληρωνόταν, όταν ήταν έτοιμος να αφηγηθεί μόνος του  μπροστά σε ένα 

τυχαίο κοινό. Τότε ο νέος παραμυθάς  ξεκινούσε πια τον δικό του δημιουργικό 

κύκλο. 

  «Η Δημιουργική γραφή μπορεί να περιλάβει ακόμη και την αντιγραφή: ο 

επιμελής  Γ. Σεφέρης είχε αντιγράψει με το χέρι τις Ωδές του Κάλβου και σημειώνει 

ότι αυτό τον ωφέλησε ως ποιητή» αναφέρει ο Μ. Σουλιώτης, ο οποίος και συνήθιζε 

να λέει: «Όλοι οι συγγραφείς διδάσκονται, με ή άνευ διδασκάλου.» Εξάλλου η 

αντιγραφή είναι επιμελής και κοπιώδης μαθητεία παρατήρησης. Το ίδιο και η από 

στήθους απαγγελία ποιημάτων. Ο ζωγράφος Ρενουάρ πίστευε ότι «Οι μέθοδοι και 

οι τεχνικές δεν διδάσκονται. Τις μαθαίνει κανείς μόνος του, ψάχνοντας».  Η 

αυτοδιδακτική μέθοδος, επί αιώνες αποτελεσματική στη συγγραφή, ελάχιστα μέσα 

διαθέτει, και κυρίως την  παρατήρηση και τη μίμηση. Αλλά και στην 

αλληλοδιδακτική διδασκαλία – τι άλλο είναι η άσκηση μαθητευόμενων 

συγγραφέων από συγγραφείς;- η παρατήρηση και η μίμηση συχνά κατέχουν 

γενναία θέση, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της μαθητείας. Οι ασκήσεις à la 

manière de, ασκήσεις μίμησης συγγραφέων, ύφους, ποιητικής, τεχνοτροπιών και 

τεχνικών αξιοποιούνται σε μαθήματα Δημιουργικής γραφής. Αλλά και πολλές από 

τις, ομοίως συχνές, ασκήσεις που παραγγέλλουν αλλαγές και παραλλαγές ενός 

λογοτεχνικού κειμένου είναι κι αυτές κατά βάση ασκήσεις μίμησης – γιατί το να 

κάνεις το αντίθετο ενός πράγματος, είναι επίσης μίμηση.  

  Η δια της μίμησης εξάσκηση αποβλέπει σ’ ένα στόχο ζωτικό: στην 

οικείωση των δοκιμασμένων τρόπων λογοτεχνικής γραφής, προϋπόθεση εκ των 

ων ουκ άνευ για μια αξιοπρεπή δοκιμή συγγραφής, γιατί, σύμφωνα με την 

αυστηρή αλλά δίκαιη διατύπωση του Ερ. Μπελιέ, «Λογοτεχνία είναι … η έκφραση, 

η οποία εκμεταλλεύεται τις ήδη υπάρχουσες καταθέσεις  γραφής και ανοίγει νέους 

δρόμους. Αν δεν είναι αυτό, τότε είναι παραλογοτεχνία.» Αλλά ο δάσκαλος 

Σουλιώτης θύμιζε στους εκπαιδευτικούς ότι «Παρακολουθείς μαθήματα 

κολύμβησης, για να μάθεις να κολυμπάς, χωρίς αυτό να  σημαίνει ότι θα γίνεις 

πρωταθλητής στην κολύμβηση» (Ιωακειμίδου 2013).  Έτσι, η κάθε είδους à la 

manière εξάσκηση, ιδιαίτερα στις σχολικές τάξεις, λειτουργεί ως βιωματικός 

τρόπος μάθησης και ενεργός τρόπος ανάγνωσης – και ο ζητών ευρίσκει, στη 

συνέχεια. 
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Η παραδοσιακή και ίσως παρεξηγημένη παιδαγωγική της μίμησης 

επαναανακαλύπτεται  και επανεκτιμάται από τη σύγχρονη παιδαγωγική. Η  Mary 

Minock στο κείμενό της Toward a Postmodern Pedagogy of Imitation αναφέρει 

ότι οι διδάσκοντες προσκαλώντας τους μαθητές να κατανοήσουν, να 

αφομοιώσουν και να μιμηθούν λογοτεχνικά κείμενα βγαίνουν αναγκαστικά από 

τον ρόλο του προνομιακού φορέα της γνώσης, άρα και από την αντιμετώπιση 

του μαθητή ως «κενού δοχείου.» Τον ρόλο του δασκάλου τον αναλαμβάνουν τα 

κείμενα. Με τα κείμενα όμως ο μαθητής, μιμούμενος, συνδιαλέγεται πιο ελεύθερα 

και δημιουργεί. Αυτός ο σιωπηλός, προσωπικός διάλογος ενεργοποιεί τη λογική, 

το θυμικό αλλά ακόμη και το υποσυνείδητο, απαιτεί ορθές αλλά όχι κατ’ ανάγκη 

λογικές απαντήσεις. Κατά τη Minock, αυτή η πρόκληση, που αγγίζει ως και το 

υποσυνείδητο, « … γεννά τη διάθεση για προσεκτικό διάβασμα και ξαναδιάβασμα 

αλλά γεννά και μια απροσδόκητα ευδιάθετη ανταπόκριση στις ασκήσεις μίμησης.» 

(Minock 1995:23) Ο Donald Revel στο Art of Attention υποστηρίζει ότι η 

δημιουργική γραφή είναι πρώτιστα δημιουργική παρατήρηση, η οποία  δίνει ιδέες, 

νόημα αλλά και μέτρο στα μαθήματα της  γραφής: «Το ποίημα που το κοιτάζεις 

καλά, το ξανακοιτάζεις και το ξανακοιτάζεις, δεν θα σε εξαπατήσει ποτέ · ούτε και 

θα εξαπατηθεί.» (Revel 2007: 8). 

4. Η παιδαγωγική της αναγνωστικής ανταπόκρισης 

Ο Κ. Μαυρουδής λέει: « Ο αναγνώστης είναι ένας καλοπροαίρετος βαρήκοος. Θα 

αντιληφθεί (και συχνά θα μεταδώσει) άλλα πράγματα.» Στην καλοπροαίρετη 

αναγνωστική βαρηκοΐα ανθρώπων, κοινωνιών και εποχών εστιάζουν οι θεωρίες 

της πρόσληψης και της ανταπόκρισης, κυρίαρχες τις τελευταίες δεκαετίες. Έτσι 

φωτίζουν τους πόλους της λογοτεχνικής λειτουργίας στη συσχέτισή τους, 

αναδεικνύουν τον ρόλο της κριτικής και της γραμματολογίας και την ίδια τη 

λογοτεχνία ως πεδίο συσχετίσεων και αναδράσεων και όχι ως σύστημα κλειστό, 

ερμηνευμένο ήδη. Η θεωρία της πρόσληψης έχει αναχθεί σε μεθοδολογικό 

(πολυ)εργαλείο, πολυμορφικό και λειτουργικό σε διαφορετικά μοντέλα 

προσέγγισης της λογοτεχνίας. Κατά τον Δ. Τζιόβα « …ο όρος «πρόσληψη» είναι 

μεν αρκετά γενικός, καθιερώθηκε όμως στην κριτική ορολογία γιατί συνδέθηκε με 

τη νέα και ολοένα εδραιωνόμενη σύλληψη του λογοτεχνικού έργου ως 

παρτιτούρας επιδεχόμενης κατά καιρούς ποικίλες ατομικές εκτελέσεις. Η 

πρόσληψη εξελίχθηκε σε κυρίαρχη γραμματολογική μέθοδο γιατί ακριβώς 
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συναιρεί την ιστορική προσέγγιση, την αυτοτέλεια του κειμένου και τον ερμηνευτικό 

πλουραλισμό. Όντας αρκετά ρευστή έννοια, μπορεί να προσαρμοστεί σε 

διαφορετικές και αντικρουόμενες αντιλήψεις περί λογοτεχνίας, εκφράζοντας μια 

ιδεολογικο-κοινωνική, μια κειμενοκεντρική ή μια σχετικιστική θεώρησή της.» 

(Τζιόβας 2003) 

Το ερώτημα είναι πόσο και πώς οι θεωρίες της πρόσληψης, εισβάλλοντας 

στα εργαστήρια Δημιουργικής γραφής, επηρεάζουν την «πρωταρχική» διαδικασία 

της γραφής. Διότι στη διδακτική της λογοτεχνίας η επίδρασή των θεωριών 

πρόσληψης είναι ήδη θεαματική: τόσο στις Αγγλοσαξωνικές χώρες όσο και στη 

Γερμανία κλονίζουν την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική πρακτική και πείθουν για 

μια προσέγγιση περισσότερο αυτενεργή και μαθητοκεντρική.  

Αυτός ο παιδαγωγικός χειρισμός σε ένα εργαστήριο Δημιουργικής γραφής 

βοηθάει τους ασκούμενους συγγραφείς να ανοίξουν το συγγραφικό τους 

κέλυφος, να βιώσουν άλλες βιώσεις του κειμένου τους. Όταν το κείμενο δεν 

παρουσιάζεται στο εργαστήριο για να εκμαιεύσει θετικές ή αρνητικές αξιολογήσεις 

από ειδημονέστερους αλλά διαβάζεται ως κείμενο « με νόημα αστείρευτο, 

πλουσιότερο από τις μετρήσιμες ανθρώπινες προσλήψεις, γιατί εμπεριέχει την 

εγγενή δυνατότητα πολλαπλών προσλήψεων» (Iser 1978: 280),ως κείμενο που « 

παράγει νόημα με την αλληλεπίδραση και όχι με την αναφορά σε μια έξω 

πραγματικότητα», τότε το συγγραφικό κριτήριο μπορεί να ανοίξει προς το εύρος 

των «αλληλεπιδράσεων», να βαθύνει στην «εγγενή δυνατότητα πολλαπλών 

προσλήψεων.» (Iser 1978: 280) Αυτή η παιδαγωγική αναπτύσσει μια άλλη δυναμική 

στο εργαστήριο, αν σ’ αυτό συμμετέχουν επαρκείς αναγνώστες, ασκημένοι στη 

«συγγραφική ανάγνωση», ικανοί να γεμίσουν τα κενά, να χρωματίσουν την 

απροσδιοριστία. Όλοι βέβαια, διδάσκοντες και συμφοιτητές αναγνώστες, 

διαβάζουν ο καθένας με τα δικά του μάτια, γυαλιά και εφόδια, ο καθένας διαβάζει 

σχεδόν τον εαυτό του. Οι πολλαπλές αναγνώσεις, σαν ερμηνευτικός κύκλος, 

ζώνουν το κείμενο και πηγαινοέρχονται από το όλο στα μέρη του και τανάπαλιν. 

Ο γράφων προσλαμβάνει έναν πλούτο, τα δείγματα της πρόσληψης του κειμένου 

του. 

Στη λογοτεχνική ανάγνωση προσερχόμαστε φορτωμένοι με τις 

προσωπικές αισθητικές και αξιακές, βαριές από προκαταλήψεις, αποσκευές μας. 

Η παιδαγωγική της αναγνωστικής ανταπόκρισης δοκιμάζει μεθόδους που θα 

καλλιεργούν μια αναγνωστική ικανότητα πιο ευαίσθητη, ευέλικτη, αναδημιουργική. 
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Ως προσληπτικοί διδακτικοί τρόποι προτείνονται επίσης τα «τεστ παράλειψης» - 

απόκρυψη ενός αποσπάσματος, συμπλήρωση και συσχέτισή του με το αρχικό- 

και ασκήσεις που ζητούν άλλου τύπου συνέχιση ή κατάληξη μιας ιστορίας. Ενώ η 

παιδαγωγική αξιοποίηση των θεωριών της πρόσληψης είναι ακόμη υπό έρευνα 

και συζήτηση, οι ασκήσεις Δημιουργικής γραφής θεωρούνται ήδη ζωτικό 

διδακτικό μέρος της ανάγνωσης, της παραγωγής νοήματος. Με μια διαφορά 

κλίσης: στα σχολεία είναι περισσότερο η γραφή που εμπνέει την ανάγνωση, ενώ 

στα εργαστήρια Δημιουργικής γραφής η ανάγνωση τη γραφή (Donnelly 2009: 

88). 

Ο P. Bizzaro στο βιβλίο του Responding tο Student Poems αναφέρεται στην 

αξιολόγηση των παραγόμενων κειμένων: « Χρειάζεται μια εξέταση που να μην 

παρακολουθεί τόσο την εφαρμογή κανόνων και τεχνικών, να μη βλέπει το κείμενο 

σαν  τελειωμένο έργο αλλά να παρακολουθεί υπαρκτά και πιθανά ανοίγματα του 

νοήματος, που θα προκαλέσουν, με κάποιο τρόπο, ανάλογα ανοίγματα στην 

πρόσληψή του». Και συμπληρώνει: « Το επίκεντρο της όποιας αξιολόγησης των 

κειμένων, σύμφωνα με την παιδαγωγική της αναγνωστικής ανταπόκρισης, είναι 

πάντα η αλληλεπίδραση.» Εξάλλου ο διδάσκων οφείλει να είναι αναγνώστης και 

συντονιστής αναγνώσεων, ο ιδανικός αναγνώστης, με την έννοια ότι θα μπορεί 

μέσα από την ανάγνωση να ανασυνθέτει τη λογική της παραγωγής του κειμένου. 

Να αποδέχεται ότι ο αναγνώστης έχει λόγο ισάξιο με το κείμενο και τον γράφοντα 

και να παρεμβαίνει μόνο με ερωτήσεις που θα διευκολύνουν τη συνάντηση με τον 

κόσμο του κειμένου. Να αξιοποιεί την αναγνωστική απορία και να την βοηθάει να 

φτάσει στην αυτοκατανόηση. Να συντονίζει την τάξη ως εργαστήριο ιδεών που 

θα εκκινούν από το κείμενο, θα παίζουν, θα αναδημιουργούν και θα ελέγχονται 

επιστρέφοντας πάλι στο κείμενο. Ρόλος δύσκολος και ανοίκειος. Στο βιβλίο του ο 

P. Bizzaro  με τιμιότητα ομολογεί ότι η επιτυχής τελικά προσπάθεια του να 

ανταποκριθεί σ’ αυτόν τον ρόλο,  υπονομευόταν συνεχώς από την ανασφάλεια, 

την αμηχανία και τις διολισθήσεις του προς την βαθιά σφηνωμένη μέσα του φωνή 

της αυθεντίας (P. Bizzaro 1993: 81) . 

  Συνολικά,  η παιδαγωγική της Δημιουργικής γραφής αλλάζει 

παρακολουθώντας τις θεωρητικές μετατοπίσεις, τις οποίες ενδεχομένως αγνοεί η 

ίδια η λογοτεχνική γραφή: μετακινείται από τον διδάσκοντα προς τον διδασκόμενο, 

απ’ τη διδασκαλία προς την αλληλεπίδραση, απ’ τα δομικά στοιχεία του κειμένου 

προς τα ανοίγματά του, από τη γραφή  προς τις πολυφωνικές αναγνώσεις και τις 
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επαναγραφές της, από τους κανόνες προς τα πεδία παραγωγής νοήματος. Γιατί 

όταν παράγεται νόημα, συμβαίνει κάτι. Και ειδικά όταν το νόημα το δημιουργούμε, 

το θυμόμαστε. Κι όταν  το θυμόμαστε, μας αλλάζει.  
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Η πολυφωνική συγκρότηση του λογοτεχνικού κειμένου, που αποδόθηκε το 1967 

από την Kristeva 1   με τον όρο intertextualite, γνωστή στους εγχώριους 

ακαδημαϊκούς κύκλους ως διακειμενικότητα, δεν αποτελεί υπόθεση μόνο του 

συγγραφέα, αλλά είναι εξίσου, αν όχι πολλαπλάσια, σημαντική διαδικασία και για 

τον αναγνώστη. Τόσο η παραγωγή, όσο και η πρόσληψη ενός λογοτεχνικού 

κειμένου αποτελούν διακείμενο, καθώς ο δημιουργός συνειδητά ή υποσυνείδητα 

μεταφέρει στο έργο του άλλα κείμενα, αλλά και ο αναγνώστης ερμηνεύει το έργο 

βάσει των πρότερων εγγραφών της μνήμης του. Την οπτική αυτή της 

διακειμενικότητας καταδεικνύει ο Genette (Delcroix M. & Hallyn F. 1997:165) 

επισημαίνοντας ότι «σχετίζεται, στον υψηλότερο βαθμό, με την καθολική πλευρά 

της λογοτεχνικότητας, με αυτό που συναρτά ένα κείμενο με άλλα κείμενα, κατά 

τρόπο συνειδητό ή όχι». 

Το διακείμενο της ποιητικής του Καβάφη 

Το διακείμενο στον Καβάφη είναι τόσο ηχηρό, που σχεδόν προκαλεί τον 

αναγνώστη να το ψάξει παραπέρα, να επικοινωνήσει μαζί του. Η ανάγνωση του 

καβαφικού έργου προσφέρεται λοιπόν μοναδικά για   διακειμενική και διαλογική 

προσέγγιση. Η κατανόηση της ποιητικής του τέχνης προϋποθέτει τη μελέτη των 

παρακειμενικών (προμετωπίδες, τίτλοι των ποιημάτων, χρονολογίες και  

σημειώσεις του ποιητή) και υπερκειμενικών στοιχείων του έργου του (πηγές 
έμπνευσης, βιογραφικά στοιχεία, κοινωνικά συμφραζόμενα). Αλλά ίσως και πάλι 

αυτό να μην είναι αρκετό. Πώς να διαβάσεις Καβάφη, χωρίς να λάβεις υπόψη σου 

                                                 
1 Kristeva,  Julia.  “Bakhtine,  le  mot,  le  dialogue  et  le  roman”.  Critique, XXIII.  239.  April  

1967:  438-65,  reprinted  in  Sèméiotikè:  143-73. Neil Forsyth  

Μεταφρασμένο ως “Word, Dialogue and Novel”. Reprinted in Toril Moi, ed. The Kristeva 

Reader. Oxford: Blackwell. 1989: 34-61. 
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τους αναρίθμητους συνομιλητές του κατά τη διάρκεια ενός αιώνα περίπου, που 

τον σχολίασαν, τον ανέλυσαν, τον ακολούθησαν, τον αμφισβήτησαν και τον 

παρώδησαν (Δασκαλόπουλος 1999); Από αυτή λοιπόν τη δεξαμενή των 

καβαφογενών2 ποιημάτων (άλλοτε ως μίμηση ή ως παρωδία3, γνήσια πάντως 

τέκνα σε κάθε περίπτωση της διακειμενικότητας) θα αντλήσουμε το υλικό για το 

εγχείρημά μας και σε αυτή θα επιστρέψουμε για να την εμπλουτίσουμε με δείγματα 

γραφής των μαθητών μας.  

                                                 
2 Ο όρος «καβαφογενές» χρησιμοποιήθηκε ευκαιριακά από το Δ. Δασακλόπουλο (1983) και  

επισημοποιήθηκε  από τον Γ.Π. Σαββίδη στον τίτλο ενός σημειώματός του (1984), που συνόδευε τη 

μετάφρασή του τριών ξένων ποιημάτων, διακειμενικά διαλεγομένων με ποιήματα του Καβάφη. Εκεί 

λοιπόν ως καβαφογενή χαρακτηρίζονται «τα ποιήματα που έμμεσα είτε άμεσα έχουν αφετηρίαν 

κάποιαν από τις συνθέσεις του Καβάφη» (Βαγενάς, Ν., «Εισαγωγή», όπως ανακτήθηκε από τον 

επίσημο δικτυακό τόπο του αρχείου Καβάφη στις 20/8/2014, 

http://www.kavafis.gr/kavafology/articles/content.asp?id=23 ). Στα ποιητικά κείμενα που 

ποικιλότροπα συνδιαλέγονται με τον Καβάφη, συγκαταλέγονται και οι παρωδίες της ποίησής του. 

3 Η παρωδία σήμερα, μετά τη σύγχυση μεταξύ συναφών όρων, όπως παρωδία, συρραφή, 

υπαινιγμός, παράθεση, που επικρατούσε τουλάχιστον μέχρι πριν δυο δεκαετίες, και αφού σχετίστηκε 

με τις έννοιες της υπερκειμενικότητας, διακειμενικότητας και αυτοαναφορικότητας, αντιμετωπίζεται 

πια «ως ένας τρόπος γραφής που αποτελεί όχι μόνο σύμπτωμα του μοντερνισμού, αλλά και κριτικό 

εργαλείο του», ενώ παράλληλα «θεωρείται ένας βασικός τρόπος τον οποίο οι δημιουργοί του 20ού 

αιώνα χρησιμοποίησαν για να συμφιλιωθούν με το βάρος της παράδοσης».  Δεν παραλείπουμε 

ωστόσο να διευκρινίσουμε ότι μολονότι οι δύο έννοιες που εξετάζουμε στην παρούσα μελέτη, 

διακειμενικότητα και παρωδία, είναι συγγενικές, η δεύτερη διαφοροποιείται, καθώς εμπεριέχει τη 

«μεταμόρφωση» των στοιχείων που συνθέτουν το κείμενο. «Στην παρωδία το ζητούμενο είναι η 

ισορροπία εξάρτησης και ανεξαρτησίας ανάμεσα στα δύο κείμενα, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται η 

εγγύτητα προς το κείμενο-στόχο και να διατηρούνται τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του στόχου». 

Κώστιου, Κ. (2000), όπως ανακτήθηκε από το διαδίκτυο στις 22/08/2014 

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=119764. 

 

http://www.kavafis.gr/kavafology/articles/content.asp?id=23
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Εργαστήριο δημιουργικής γραφής4, ένα νέο5 εκπαιδευτικό εργαλείο.  

Η προσέγγιση του κειμένου σήμερα, στην εποχή του μεταμοντερνισμού και υπό το 

πρίσμα της θεωρίας της κοινωνικής σημειωτικής6, μετασχηματίζεται. Παρόμοια 

επαναπροσδιορίζεται η έννοια της δημιουργικότητας, τόσο στην παραγωγή, όσο 

και στην πρόσληψη της λογοτεχνίας. Όταν η συζήτηση έρχεται στο μαθητή και τη 

σχολική τάξη, απαραίτητη για την ερμηνεία της λογοτεχνίας και την επίτευξη του 

ερμηνευτικού πλουραλισμού κρίνεται η εφαρμογή, η δημιουργική δηλαδή 

ενίσχυση της αναγνωστικής διαδικασίας με την εμπειρία των βιωμάτων των 

μαθητών (Μουλά 2012: 4).  

Η ανάπτυξη της ατομικής έκφρασης και της δημιουργικότητας των 

μαθητών εντάσσεται ήδη με τα ΔΕΠΠΣ του 2000 στους στόχους που τίθενται 

αναφορικά με το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Επισημαίνεται ότι οι 

μαθητές πέραν της αισθητικής απόλαυσης θα πρέπει να είναι σε θέση να 

συνδέουν μέσα από διερευνητικές διαδρομές για τη γνώση τη λογοτεχνία με την 

πραγματική ζωή. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για την υιοθέτηση των θεωρητικών 

θέσεων της κριτικής παιδαγωγικής, η οπτική της οποίας προσεγγίζει τη λογοτεχνία 

ως επικοινωνία7.  

                                                 
4 Ο όρος Δημιουργική Γραφή μεταφράζει τυπικά τους ξενόγλωσσους όρους «creative 

writing» και «ecriture creative» και υποδηλώνει τη διδασκαλία της λογοτεχνικής γραφής, αλλά και τις 

εκπαιδευτικές και τεχνικές πρακτικές  που στοχεύουν στην κατάκτηση συγγραφικών δεξιοτήτων 

(Καρακίτσιος 2013:1).   

5 Ο Α. Καρακίτσιος (2013:3-4) συνδέει τη Δημιουργική Γραφή με την παρουσία και την εξέλιξη 

της Ρητορικής ως ένα επίσης εκπαιδευτικό εργαλείο, με διαχρονική μάλιστα παρουσία, συνιστώμενο 

σχηματικά στην κλασική του μορφή σε «πέντε ευδιάκριτες φάσεις»: εύρεσις, τάξις, λέξις, μνήμη, 

υπόκρισις. Υπό την έννοια αυτή και η Δημιουργική Γραφή «έχει ιστορία και παρελθόν και δεν είναι 

προϊόν παρθενογένεσης». 

6 Ο πιο συνήθης ορισμός της σημειωτικής είναι η μελέτη των «σημείων», όπου ως σημεία 

θεωρούνται οι λέξεις, οι ήχοι, οι εικόνες, οι χειρονομίες κ.α.   Οι σημειωτιστές μελετούν τον τρόπο 

δημιουργίας νοήματος. Η σημειωτική χρησιμοποιείται συχνά για την ανάλυση κειμένων. Με τους 

κύριους θεωρητικούς της σημειωτικής τους Barthes, Eco και Kristeva  ο τρόπος δημιουργίας 

νοήματος έχει σημασία όχι μόνο για την επικοινωνία, αλλά και για την κατασκευή και διατήρηση της 

πραγματικότητας (Chandler 1994:4).   

7 Οι νέες διδακτικές αντιλήψεις (επικοινωνιακές προσεγγίσεις) αναδεικνύουν την κοινωνική 

διάσταση της γλώσσας και την αναγκαιότητα ανάπτυξης των επικοινωνιακών ικανοτήτων για την 

κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου (Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης 

1997:29)  
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Προς αυτήν την κατεύθυνση λειτούργησαν άλλωστε και τα πιλοτικά 

προγράμματα κατά το σχολικό έτος 2011-1012 8 , έχοντας επίγνωση ότι τα 

γλωσσικά μαθήματα (Νεοελληνική Λογοτεχνία και Νεοελληνική Γλώσσα) μέχρι τότε 

έδιναν έμφαση στην άσκηση και όχι στη χρήση της γλώσσας και επεδίωκαν να 

μεταδώσουν γνώση και όχι να ενθαρρύνουν την επικοινωνία, έθεσαν ως στόχο 

την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σχέσης των μαθητών με το κοινωνικό 

και πολιτιστικό περιβάλλον τους, προκειμένου να εξελιχθούν σε ενεργούς πολίτες 

και παραγωγούς πολιτισμού. 

Ένα εργαστήρι δημιουργικής γραφής φιλοδοξεί –κατά τη γνώμη μας- να 

πετύχει αυτήν την πολλαπλή επικοινωνία του μαθητή: με το κείμενο, με τον 

δημιουργό του κειμένου, με τις σαφείς ή λανθάνουσες φωνές που υπάρχουν σε 

αυτό, με το κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον των εποχών που γέννησαν αυτό και 

όχι κάποιο άλλο έργο, με τους συμμαθητές του, με τον ίδιο του τον εαυτό.  

Για το λόγο αυτό επιχειρήσαμε να συνομιλήσουμε με το καβαφικό έργο, 

αλλά και με καβαφογενή ποιήματα παρωδιακού χαρακτήρα, σε ένα εργαστήρι 

δημιουργικής γραφής, στο οποίο συμμετείχαν μαθητές της Α΄ τάξης. Το εργαστήρι 

μας λειτούργησε στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος στο ΓΕΛ Επανομής, 

σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, κατά το 

σχολικό έτος 2014- 2015. 

Σκοπός της έρευνας 

Υιοθετώντας την άποψη ότι η διδασκαλία  του  λογοτεχνικού  κειμένου,  σύμφωνα  

με  τις  αρχές  της αισθητικής  της  πρόσληψης,  ασκεί το μαθητή στη  δημιουργική 

ανάγνωση και έχοντας ως αφετηρία το κείμενο με τα διακειμενικά και 

παρακειμενικά του στοιχεία, στο εργαστήρι της δημιουργικής γραφής 

επιχειρήσαμε έναν ερμηνευτικό πλουραλισμό της ποιητικής του Καβάφη, 

καθοδηγώντας τους μαθητές μας σε μια ερμηνεία της λογοτεχνίας 9  που 

                                                 
8http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php. Για πρώτη φορά εμφανίζεται επίσημα 

στο ελληνικό σχολείο η Δημιουργική Γραφή με προτεινόμενες δραστηριότητες.  

  

9  Πρώτοι οι Naumann και Ingarden και αργότερα ο Iser και ο Jauss απέρριψαν τον 

ενδοκειμενικό χαρακτήρα στη μελέτη της λογοτεχνίας. Οι τελευταίοι με τη θεωρία και αισθητική της 

πρόσληψης προσδίδουν στον αναγνώστη πρωταγωνιστικό ρόλο. Βασική θέση στην προσέγγισή 

τους λαμβάνουν η έννοια του «ορίζοντα προσδοκίας» του αναγνώστη και η λογοτεχνική επικοινωνία, 

δηλαδή ο διάλογος του κειμένου με τον αναγνώστη (Jauss 1995).  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php
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συνίσταται στα ακόλουθα στάδια: τον εντοπισμό, τη διερεύνηση, την επίδειξη, την 

επεξήγηση, την κατανόηση, την καθοδήγηση και την εφαρμογή μιας τεχνικής 

(Jauss 1995:94-97). Κι αυτό, γιατί η παραγωγή γραπτού λόγου από μαθητές είναι 

μια διαδικασία που δεν επιτυγχάνεται, όπως υπαινιχθήκαμε και προηγούμενα, 

αυτόματα και μόνο με την ανάγνωση κειμένων. Είναι αναγκαίο η λογοτεχνική 

ανάγνωση να συνοδεύεται από  συγκεκριμένες μεθόδους, συμπεριφορές και 

χαρακτηριστικά μαθησιακού περιβάλλοντος (Μorrow, 2000).  

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εργαστηρίου είχαμε την ευκαιρία να 

εστιάσουμε και να επεξεργαστούμε τις τεχνικές και τους τρόπους της ποιητικής 

έκφρασης του Καβάφη και των δημιουργών που τον παρώδησαν, να 

διερευνήσουμε κατά πόσο οι μαθητές αναγνωρίζουν το διακείμενο μέσα στο 

ποιητικό έργο, πως αντιλαμβάνονται τη σχέση του διακείμενου με το 

«ιστορούμενο» ποιητικό γεγονός και τα «εξωκειμενικά» στοιχεία που οριοθετούν το 

χώρο και το χρόνο της λογοτεχνικής δημιουργίας και τέλος, αξιοποιώντας τη 

θεωρία των Glaser & Strauss (1967) «διαβάζοντας σαν συγγραφέας και 

γράφοντας σαν αναγνώστης» και τη διδακτική προσέγγιση της Jennifer Manak 

(2009) να ασκήσουμε τους μαθητές στην παραγωγή δικών τους παρωδιών.  

Το εργαστήρι και η ποιητική παραγωγή των μαθητών 

Αφού προηγουμένως εξοικειωθήκαμε με την ανάγνωση ποιημάτων του 

Καβάφη και την πλοήγησή στο ψηφιακό Αρχείο Καβάφη http://www.kavafis.gr, 

δώσαμε στους μαθητές παρωδίες καβαφικών ποιημάτων. Αναζητήσαμε τις 

τεχνικές δόμησης της παρωδίας, εστιάσαμε στα στοιχεία που συνέχουν το 

παρωδούμενο έργο με το παρωδιακό, και συζητήσαμε για τα θέματα που 

αναδεικνύουν οι παρωδιακοί δημιουργοί. Οι μαθητές γρήγορα συνέλαβαν τη 

δομική σχέση ανάμεσα στο ποίημα - στόχο και την παρωδία και διαπίστωσαν το 

διάλογο των δημιουργών όχι μόνο με το παρελθόν (διακείμενο), αλλά και με την 

εποχή τους.   Στη συνέχεια προχωρήσαμε βήμα – βήμα μέσα από μια σειρά 

ασκήσεων δημιουργικής γραφής, ώσπου φτάσαμε στην παραγωγή νέων 

παρωδιών του Καβάφη. Η θεματολογία των μαθητών διακρίνεται από μεγάλη 

ποικιλία. Εδώ σας παρουσιάζουμε δείγμα μόνο του έργου που παρήγαγαν: 

 

                                                 
 

http://www.kavafis.gr/
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Σας δίνονται παρακάτω δύο ποιήματα του Καβάφη. Δώστε το δικό σας 

τίτλο με παρωδιακό στόχο είτε το περιεχόμενο των ποιημάτων είτε αυτόν και μόνο 

τον τίτλο τους.  

 
Κ. Καβάφη, «Μονοτονία»  

 
Την μια μονότονην ημέραν άλλη 

μονότονη, απαράλλακτη ακολουθεί. Θα γίνουν 

τα ίδια πράγματα, θα ξαναγίνουν πάλι — 

η όμοιες στιγμές μας βρίσκουνε και μας αφίνουν. 

 

Μήνας περνά και φέρνει άλλον μήνα. 

Aυτά που έρχονται κανείς εύκολα τα εικάζει· 

είναι τα χθεσινά τα βαρετά εκείνα. 

Και καταντά το αύριο πια σαν αύριο να μη μοιάζει.  

 

Κ. Καβάφη, Η πόλις 

Είπες· «Θα πάγω σ’ άλλη γη, θα πάγω σ’ άλλη θάλασσα. 

Μια πόλις άλλη θα βρεθεί καλλίτερη από αυτή. 

Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκη είναι γραφτή· 

κ’ είν’ η καρδιά μου — σαν νεκρός — θαμένη. 

Ο νους μου ως πότε μες στον μαρασμόν αυτόν θα μένει. 

Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω 

ερείπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ, 

που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα.» 

 

Καινούριους τόπους δεν θα βρεις, δεν θάβρεις άλλες θάλασσες. 

Η πόλις θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς 

τους ίδιους. Και στες γειτονιές τες ίδιες θα γερνάς· 

και μες στα ίδια σπίτια αυτά θ’ ασπρίζεις. 

Πάντα στην πόλι αυτή θα φθάνεις. Για τα αλλού — μη ελπίζεις— 

δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό. 

Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ 

στην κώχη τούτη την μικρή, σ’ όλην την γη την χάλασες. 
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Αναφέρω ενδεικτικούς τίτλους που έδωσαν οι μαθητές για τη «Μονοτονία» 

: 

«Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα…» 

«Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται» 

«Τα ίδια και τα ίδια μας πρήξατε τ’ @» 

«Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει…» 

 

και για το ποίημα «Η πόλις» (αναζήτησαν στη γραμματική της αρχαίας 

ελληνικής γλώσσας την κλίση των γ΄ κλιτών. Η ιδέα προέκυψε από πρόταση μιας 

μαθήτριας): 

«Η ά-χαρις» 

«Η αγαν- ακτίς» 

«Η σύν-θλιψις»  

«Η αντί-φασις» 

«Η πικρό-γευσις» 

«Η κατά-πτωσις» 

«Η ά-γευσις» 

«Η κλάσις» (=θραύση, τσάκισμα)  

Στη συνέχεια σας δίνονται παρωδίες καβαφικών ποιημάτων. Αλλάξτε τους 

δοθέντες τίτλους με δικούς σας. Ποιοι είναι πιο εύστοχοι; (συζήτηση στην ομάδα) 

Δόθηκε: Κ. Φ. Φαβάκης [= Μ. Π. Σουλιώτης], Ο εστιάτωρ  

 

Τι απάντησαν: 

«Ο σαβουροφάης» 

«Ο μπαταχτσής» 

«Ο περίδρομος» 

«Ο φασουλορουφήχτρας» 

«Ο χαραμοφάης» 

«Φασούλι το φασούλι γεμίζει στομαχούλι» 

 

Δόθηκε: Άχτος Αρούρης [=Νίκος Σαραντάκος], Θάλασσα 

Μερικοί από τους τίτλους που έδωσαν οι μαθητές: 

«Ο φουκαράς» 



Παρωδία: ένα χρήσιμο εργαλείο δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής 
Ανδριανάκη Κατερίνα 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [84] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

«Ο αδέκαρος» 

«Ταπί και ψύχραιμος» 

«Χαμένο κορμί με φωνάζουν κι αλήτη…» 

 

Δόθηκε: Ξ. Α. Κοκόλη, Το χαρτάκι 

Ποιους τίτλους έδωσαν; 

«Πάρτ’ το Λίζα και κάν΄το κορνίζα» 

«Μια τρύπα στο νερό» 

«Τίμιος πλην άνεργος… πτυχιούχος» 

 

Αναζητείστε και συζητείστε τα σημασιολογικά πεδία που παρωδούνται στα 

ποιήματα των Κ. Φ. Φαβάκη [= Μ. Π. Σουλιώτης], «Ο εστιάτωρ», Άχτου Αρούρη 

[=Νίκος Σαραντάκος], «Θάλασσα» και Ξ. Α. Κοκόλη, «Το χαρτάκι». 

(συζήτηση στην ομάδα) 

 

  

Στη «Μονοτονία» του Καβάφη που σας δίνεται παρακάτω έχουν 

υπογραμμιστεί κάποια επίθετα. Συμπληρώστε τα κενά με δικά σας επίθετα 

παιχνιδιάρικα και «παρωδιακά». Όσο μπορείτε, διατηρείστε τον αριθμό των 

συλλαβών. Πώς σας φαίνεται το αποτέλεσμα που προκύπτει; 

Κ. Καβάφη, «Μονοτονία»  

 
Την μια μονότονην ημέραν άλλη 

μονότονη, απαράλλακτη ακολουθεί. Θα γίνουν 

τα ίδια πράγματα, θα ξαναγίνουν πάλι — 

η όμοιες στιγμές μας βρίσκουνε και μας αφίνουν. 

 

Μήνας περνά και φέρνει άλλον μήνα. 

Aυτά που έρχονται κανείς εύκολα τα εικάζει· 

είναι τα χθεσινά τα βαρετά εκείνα. 

Και καταντά το αύριο πια σαν αύριο να μη μοιάζει.  

 

Πώς αντικατέστησαν τα επίθετα; 
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μονότονην (4 συλ.)= αλλόκοτην, στριμόκωλην, ανώφελην, ανέραστην 

(πρόσεξαν και τον τόνο στην προπαραλήγουσα για την τήρηση του ρυθμού)  

απαράλλακτη (5 συλ.)= κωλο-βάρετη, ανοργάσμικη, πικροστάλαχτη 

(παίξαμε με τον τονισμό και όχι μόνο!!!)  

χθεσινά (3 συλ.)= μουλωχτά, ελεεινά, σπαστικά, ανιαρά 

βαρετά (3 συλ.)= μιζερά, ξενερουά, θλιβερά, πληκτικά, πρήχτικα 

 

Γράψτε τώρα τη δική σας παρωδία με ποίημα στόχο/αναφορά τη 

«Μονοτονία» του Καβάφη. Φροντίστε να διατηρήσετε τη φόρμα, το στυλ και το 

ρυθμό του αρχικού ποιήματος. Το θέμα σας μπορεί να είναι εμπνευσμένο από το 

σχολικό σας περιβάλλον, όπως π.χ. ένα μάθημα ή ένας καθηγητής, από τον 

καλλιτεχνικό, τον αθλητικό, τον πολιτικό χώρο. 

 

Έγραψαν λοιπόν… 

για τα ανιαρά μαθήματα και βαρετούς καθηγητές:  

Το ένα ανιαρό μάθημα άλλο 

ανιαρό, με ίδια βαρετή διάθεση, ακολουθεί. Θα ακούσουμε 

τα ίδια πράγματα, θα ξανακάνουμε τα ίδια! -- 

οι όμοιες διδασκαλίες μάς βρίσκουνε και μας αφήνουν. 

 

Μάθημα περνά και φέρνει άλλο μάθημα. 

Αυτά που θα γίνουν εύκολα προεικάζεις  

είναι τα περσινά και συνηθισμένα εκείνα. 

Και καταντά το μάθημα πια σα δίψα να μη μοιάζει.(Ι.Γ.) 

      

     -Η Χημεία στο στόχαστρο… 

 

Η μια βαρετή ένωση την άλλη  

βαρετή, με ίδιες ομοιοπολικές ενώσεις, ακολουθεί.  

Θα βρούμε τον ίδιο αριθμό οξείδωσης, θα ξαναβρούμε τον ίδιο.  

Τα όμοια στοιχεία μας βρίσκουν και μας αφήνουν.  

 

Μαζικός αριθμός περνά και φέρνει άλλο μαζικό. 

Αυτά που θα αναμιχθούν εύκολα προεικάζεις 
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είναι τα χημικά χιλιοειπωμένα εκείνα.   

Και καταντά η Χημεία μας μαζό-νιο να μοιάζει.(Α.Ν.) 

 

-Και τα Μαθηματικά… 

 

η μια μαθηματική θεωρία άλλη  

μαθηματική θεωρία, ακατάληπτη ακολουθεί. 

θα λύσουμε τις ίδιες εξισώσεις, θα ξαναλύσουμε τις ίδιες . 

οι όμοιες ανισώσεις μας βρίσκουνε και μας αφήνουν. 

 

ώρα περνά και φέρνει άλλη ώρα. 

Αυτά που θα ακουστούν εύκολα προεικάζεις. 

είναι τα φευγάτα τα ανούσια εκείνα. 

και καταντά η άλγεβρα αίνιγμα πια να μοιάζει. (Α.Ν.) 

 

- Κανείς δε γλιτώνει… 

 

Ο ένας ξενέρωτος καθηγητής τον άλλο 

ξενέρωτο, με ίδια βαρετή διάθεση, ακολουθεί. Θα πούνε  

τα ίδια πράγματα, θα ξαναπούνε τα ίδια.   

Οι όμοιες γνώσεις μας βρίσκουνε και μας αφήνουν. 

  

Διάλειμμα περνά και φέρνει άλλο διάλειμμα.   

Αυτά που θα διδαχτούν εύκολα προεικάζεις,  

είναι τα χθεσινά χιλιοειπωμένα εκείνα.   

Και καταντά το σχολείο μας μια κόλαση να μοιάζει. (Α.Ν.) 

 

-για τα ανιαρά παιχνίδια… 

  

Η μια γρήγορη πάσα άλλη 

γρήγορη, με την ίδια ανησυχία ακολουθεί. Θα παίξουμε  

το ίδιο παιχνίδι θα ξαναπαίξουμε το ίδιο! 

Οι όμοιες πάσες μας βρίσκουν και μας αφήνουν. 
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Παιχνίδι περνά και φέρνει άλλο παιχνίδι. 

Αυτά που θα ακολουθήσουν εύκολα μαντεύεις. 

Είναι τα αγχωμένα τα βιαστικά εκείνα. 

Και καταντά το παιχνίδι πια σαν παίγνιο να μη μοιάζει. (Α.Α.) 

 

-για φανταχτερές ομάδες… 

 

Μια φαντεζί ποδοσφαιρική ομάδα άλλη 

φαντεζί, κοκορόμυαλη ακολουθεί. 

Θα ακουστούν τα ίδια μπινελίκια,  θα ξαναακουστούν πάλι 

οι όμοιοι αγώνες μας στήνουν και μας φτύνουν.  

 

Κέρμα περνά και φέρνει άλλο κέρμα.  

Αυτά που πέφτουνε κανείς εύκολα τα εικάζει 

είναι τα αιχμηρά τα κοφτερά εκείνα 

Και καταντά ο αγώνας πια σαν αγώνας να μη μοιάζει. (Ε. Δ.) 

 

-για τους ανιαρούς πολιτικούς λόγους… 

 

 Ο ένας πολιτικός λόγος άλλο 

πολιτικό, με τα ίδια συνηθισμένα συνθήματα, ακολουθεί. Θα ακούσουμε τις 

ίδιες υποσχέσεις, θα ξανακούσουμε πάλι! -- 

οι όμοιες ομιλίες μας βρίσκουνε και μας αφήνουν. 

 

Πρόταση περνά και φέρνει άλλη πρόταση. 

Αυτά που θα ειπωθούν εύκολα προεικάζεις 

είναι τα χθεσινά τα ευτελή εκείνα. 

Και καταντά η πολιτική απόρριμμα να μοιάζει.(Ι.Γ.) 

 

-για  μουσική και μουσικούς… 

 

Το ένα παρόμοιο τραγούδι στο ράδιο άλλο 

παρόμοιο τραγούδι, με ίδιο συνηθισμένο ρυθμό, ακολουθεί.  

Θα ακούσουμε τα ίδια, θα ξαναχορέψουμε πάλι. 
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οι όμοιες κινήσεις μας βρίσκουνε και μας αφήνουν. 

 

Ρυθμός περνά και φέρνει άλλο ρυθμό. 

Αυτά που θα παιχτούν εύκολα προεικάζεις 

είναι τα χθεσινά και προχθεσινά εκείνα. 

Και καταντά η μουσική πια σα μουσική να μη μοιάζει. (Ι.Γ.) 

 

 -ένα ακόμη… 

 
το ένα καινούργιο single άλλο 

καινούργιο, με ίδιο ενθουσιασμό υποδέχονται. 

θα χορέψουμε τα ίδια singles θα τα ξαναχορέψουμε πάλι. 

τα ίδια τραγούδια μας βρίσκουνε και μας αφήνουν. 

 

CD περνά και φέρνει άλλο CD. 

Αυτά που θα ακουστούν εύκολα προεικάζεις. 

είναι τα καινούργια τα μοντέρνα εκείνα. 

και καταντά η GAGA μας αστέρι να μη μοιάζει. (Α.Ν.) 

 

-και η Eurovision εδώ… 

 

Την μία κακόγουστη eurovision, άλλη 

κακόγουστη, ανάλατη ακολουθεί. Θα πουν  

τα ίδια τραγούδια, θα ξαναπούν πάλι- 

η όμοιοι ρυθμοί μας βρίσκουν και μας αφήνουν. 

 

Τραγουδιστής περνά και φέρνει άλλον τραγουδιστή. 

Αυτά που ακούγονται κανείς εύκολα τα χορεύει 

είναι τα σαχλωπά τα ζωηρά εκείνα. 

Και καταντά ο νικητής πια σαν ήρωας να μη μοιάζει. (Α.Ν.) 

 

-και διάφορα, όπως τα καλοκαιρινά μπάνια 

 

το ένα ξεκούραστο μπάνιο άλλο 
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ξεκούραστο, συνεχόμενα ακολουθεί. 

θα κολυμπήσουμε τα ίδια μέτρα, θα ξανακολυμπήσουμε πάλι- 

οι όμοιες βουτιές μας βρίσκουν και μας αφήνουν. 

 

καλοκαίρι περνά και φέρνει άλλο καλοκαίρι. 

Αυτά που θα συμβούν κανείς εύκολα τα εικάζει 

είναι τα προγραμματισμένα, τα καθημερινά εκείνα. 

Και καταντάν οι διακοπές σαν πρόγραμμα να μοιάζουν. (Α.Ν.) 

 

-Το café… 

 
το ένα κακόκεφο γκαρσόν άλλο  

κακόκεφο,  με ίδιο δίσκο αλλάζει. θα πιούμε  

τον ίδιο εσπρέσο, θα ξαναπιούμε τον ίδιο.   

τα όμοια πρόσωπα μας βρίσκουνε και μας αφήνουνε.  

 

οι παραγγελίες περνούν και φέρνουν άλλες παραγγελίες.   

αυτά που θα σερβιριστούν εύκολα προεικάζεις  

είναι τα συνηθισμένα και τυποποιημένα εκείνα. 

και καταντά το καφέ μας σαν καφενείο να μη μοιάζει.(Α.Ν.) 

 

- 

το facebook… 

 

Το ένα ανόητον profile άλλο 

ανόητο,  επηρμένο ακολουθεί. 

Θα διαβάσουμε τα ίδια σχόλια, θα ξαναδιαβάσουμε  

πάλι- οι όμοιες selfie μας βρίσκουνε και  

μας αφίνουν. 

 Profile περνά και φέρνει άλλο profile. 

Αυτά που θα ανεβούν κανείς εύκολα τα εικάζει  

είναι τα χθεσινά και χιλιοδιαβασμένα εκείνα.  

Και καταντά το facebook πια σα νέο να μη μοιάζει.   
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-φυσικά η δημιουργική γραφή έχει κι αυτή την παρωδία της.. 

 

την μια πρωτότυπη παρωδία άλλη 

πρωτότυπη, συνειρμικά ακολουθεί. 

θα γραφούν 

τα ίδια πράγματα, θα ξαναγραφούν πάλι- 

οι όμοιοι στίχοι μας βρίσκουν και μας αφήνουν 

 

στροφή περνά και φέρνει άλλη στροφή 

αυτά που θα διαβαστούν κανείς εύκολα τα εικάζει 

είναι τα κοινότυπα, τα κουλτουριάρικα εκείνα. 

και καταντά η δημιουργικά γραφή πια σαν άπιαστο όνειρο να μοιάζει. 

(Α.Ν.) 

 

 

Γράψτε τώρα τη δική σας παρωδία με ποίημα στόχο/αναφορά τη «Η πόλις» 

του Καβάφη. Φροντίστε να διατηρήσετε τη φόρμα, το στυλ και το ρυθμό του 

αρχικού ποιήματος. Το θέμα σας είναι ελεύθερο. 

 

Κ. Καβάφη, Η πόλις 

 
Είπες· «Θα πάγω σ’ άλλη γη, θα πάγω σ’ άλλη θάλασσα. 

Μια πόλις άλλη θα βρεθεί καλλίτερη από αυτή. 

Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκη είναι γραφτή· 

κ’ είν’ η καρδιά μου — σαν νεκρός — θαμένη. 

Ο νους μου ως πότε μες στον μαρασμόν αυτόν θα μένει. 

Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω 

ερείπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ, 

που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα.» 

 

Καινούριους τόπους δεν θα βρεις, δεν θάβρεις άλλες θάλασσες. 

Η πόλις θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς 

τους ίδιους. Και στες γειτονιές τες ίδιες θα γερνάς· 

και μες στα ίδια σπίτια αυτά θ’ ασπρίζεις. 
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Πάντα στην πόλι αυτή θα φθάνεις. Για τα αλλού — μη ελπίζεις— 

δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό. 

Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ 

στην κώχη τούτη την μικρή, σ’ όλην την γη την χάλασες. 

 

Η έμπνευσή τους για ένα εργαστήριο φυσικών επιστημών, ένα κομμωτήριο, 

μια ποδοσφαιρική ομάδα… 

«Το εργαστήριο» 

Είπες «θα αλλάξω εργαστήρι, θα πάγω σε άλλο πιο καλό» 

ένα μικροσκόπιο άλλο θα βρεθεί καλύτερο από αυτό. 

κάθε πείραμά μου μια αποτυχία είναι γραφτή. 

κ΄είν΄ψυχή μου-σαν αποτυχημένος-θλιμμένη. 

οι υπολογισμοί μου ως πότε μες στον πίνακα  

αυτόν θα μένουν 

όπου τις σκέψεις μου γυρίσω, όπου και αν συγκεντρωθώ 

ερείπια μαύρα της χημικής αντίδρασης μου βλέπω εδώ,  

που σε τόσα εργαστήρια πέρασα και κατέστρεψα και απότυχα. 

Και άλλες ευκαιρίες δεν θα βρεις, δεν θα βρεις αλλού σαν τούτες τις στιγμές. 

οι σκέψεις θα σε ακολουθούν. στα συνέδρια θα πηγαίνεις  

τα ίδια. και στα εργαστήρια τα ίδια θα γερνάς  

και μες στα ίδια πανεπιστήμια αυτά τις σημειώσεις θα κρατάς. 

πάντα όμως στο εργαστήρι αυτό το παλιό θα φθάνεις, για τα αλλού -μη 

προσπαθήσεις-δεν έχει ευκαιρία για σε, δεν έχει χώρο. 

έτσι που στο εργαστήρι σου απέτυχες εδώ, 

στο μικροσκόπιο τούτο το μικρό, σ΄όλης της γης τα εργαστήρια χάθηκες. 

(Α.Ν.) 

         

          «Η κόμη» 

Εμ, είπες «θα πάρω άλλα καλλυντικά, θα  πάρω άλλες όζες. 

Κομμωτήριο άλλο πάω να βρω καλλίτερο αυτού. 

Κάθε ραντεβού ένταση έχει παντού 

κ΄είν΄ η διάθεση μου-επιεικώς-πεσμένη. 

Έως πότε τα μαλλιά μου εδώ θα περιποιούμαι; 

Ό,τι κι αν παραγγείλω κι ό,τι κι αν διαλέξω, 
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στης Miley Cyrus το χτένισμα θα καταλήξω , 

που τόσα στυλ δοκίμασα και έκλεψα και δάκρυσα.» 

Στο μανικιουρίστα χρωστάς λεφτά. Τα ακριλικά κάνεις 

τα ίδια. Και ίχνη από λάθη θα ερευνάς 

και μες στο ίδιο εκνευριστικό κλίμα θα δυσαρέστησε. 

Πάντα στου ίδιου μανικιουρίστα  θα συχνάζεις. Για κάτι καλύτερο 

-δεν κάνεις- 

Δεν τρέχει ακριλικό για σε, δεν τρέχει ημιμόνιμο. 

Έτσι που συχνάζεις εδώ, σε στυλ τελειομανή  

στο κομμωτήριο αυτουνού, το κακό, για εφτά ευρώ χαλάστηκες. (Α.Μ.) 

 

«Η  Ομάς» 

Είπες «θα πάω σ’ άλλη Αθήνα σ' άλλο Πειραιά. 

Μια ομάδα άλλη θα βρεθεί καλλίτερη από αυτή. 

Κάθε αγώνας της μια καταδίκη είναι προβλέψιμη 

κ' είν' η κερκίδα της -σαν νεκρή- κοιμισμένη. 

Οι οπαδοί της ως πότε μες στον μαρασμόν αυτόν θα μένουν. 

Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω 

κόσμο τρελό της ομάδας αυτής θα βρω εδώ, 

που τόσα χρόνια χειροκροτούσα και τραγουδούσα και ούρλιαζα.> 

 

Καινούρια ομάδα δεν θα βρεις, δεν θα βρεις άλλους συνδέσμους. 

Η ομάδα η παλιά θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς 

τους ίδιους. Και στα γήπεδα τα ίδια θα γερνάς 

και μες στις ίδιες τις κερκίδες θα φωνάζεις. 

Πάντα στην Αθήνα αυτή θα φθάνεις. Για τα αλλού-μη ελπίζεις- 

δεν έχει ομάδα για σε, δεν έχει οπαδούς. 

Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ 

στο γήπεδο τούτο το μικρό, όλης της γης τις ομάδες χάλασες.  

 

 

«Το iPhone» 

Είπες <<Θα βγάλω άλλη φώτο, θα βγάλω άλλη selfie. 

Μια πόζα άλλη θα βρεθεί καλλίτερη από αυτή. 
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Κάθε προσπάθειά μου μια καταδίκη είναι γραφτή 

και μοιάζει το προφίλ μου -σα σκονισμένο βιβλίο- ξεχασμένο. 

Το iPhone μου ως πότε στην αδράνεια αυτή θα μένει. 

Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω 

κανένα καλό background δεν βλέπω εδώ, 

που τόση ώρα πέρασα και πόσταρα και έσβησα.>> 

Καινούριους followers δεν θα βρεις, δεν θα βρεις άλλους φίλους 

Η κατάρα θα σε ακολουθεί. Τις φωτογραφίες τις ίδιες 

θα ανεβάζεις. Και τα ίδια comments θα διαβάζεις 

και μες τα ίδια hashtags θα αναρωτιέσαι. 

Πάντα στο σημείο αυτό θα φτάνεις. Για κάτι άλλο -μη ελπίζεις-  

δεν έχει νέα σχόλια για σε, δεν έχει likes. 

Έτσι που το προφίλ σου κατάντησες εδώ 

στο iphone τούτο το λεπτό, σ΄ όλα τα iphone της γης το προφίλ σου 

χάλασες. 

 

Αναζητείστε σε μηχανή αναζήτησης τον επίσημο δικτυακό τόπο του 

αρχείου Καβάφη http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=227&cat=4. 

Επιλέξτε από όποια κατηγορία ποιημάτων επιθυμείτε και φτιάξτε τις δικές σας 

παρωδίες. Καλό καλοκαίρι! (δόθηκε στην τελευταία συνάντηση του Ομίλου 

δημιουργικής γραφής)    

 

Για το «Σεπτέμβρη του 1903» από την κατηγορία «Κρυμμένα» 

 

Τουλάχιστον με πλάνες ας γελιούμαι τώρα· 

την άδεια την ζωή μου να μη νιώθω. 

 

Και ήμουνα τόσες φορές τόσο κοντά. 

Και πώς παρέλυσα, και πώς δειλίασα· 

γιατί να μείνω με κλειστά τα χείλη· 

και μέσα μου να κλαίει η άδεια μου ζωή, 

και να μαυροφορούν οι επιθυμίες μου. 

 

Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι 

http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=227&cat=4
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στα μάτια, και στα χείλη τα ερωτικά, 

στ’ ονειρεμένο, το αγαπημένο σώμα. 

Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. 

 

Έγραψε ο Α.Ν. για την άδεια του τσέπη στα ταξίδια… 

 

Τουλάχιστον με πλοίο ας ταξιδέψω τώρα 

την άδεια μου βαλίτσα να γεμίσω. 

 

Και ταξίδεψα τόσες φορές τόσο μακριά. 

Και πώς κοιμήθηκα και πώς ξεπάγιασα 

γιατί να έμενα πάντα με λίγα λεφτά 

και μέσα μου να γουργουρίζει η πείνα μου, 

και να ονειρεύομαι μεζέδες και φαγιά. 

 

Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι 

στα Hiltons και τα restaurants  τα ακριβά, 

στα Golden Stars και στα Resorts.  

Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι.  

 

Αλλά και για ταινίες θρίλερ… 

 

Τουλάχιστον με pop corn ας την βγάλω τώρα 

το τρομακτικό το θρίλερ να μη δω. 

 

Και ένιωθα λύσσα τα αλμυρά τα σνακς 

Και πως κοράκιαζα και πως φοβόμουνα 

γιατί να μένω με κλειστά τα μάτια 

και μέσα μου να τρέμω από το φόβο μου, 

και να θέλουν τα αυτιά μου να κλειστούν. 

 

Τόσες φορές τόσο κοντά να νιώθω 

το θρίλερ, και το φόβο στη ματιά, 

στα χέρια και στα πόδια την τρομάρα.  
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Τόσες φορές τόσο πολύ να νιώθω.     

(Α. Ν.) 

 

Και για selfies… 

 

Τουλάχιστον με bed selfies ας ξεγελιούμαι τώρα 

άδειο το profile μου δεν θέλω να βλέπω. 

 

Και ήμουνα τόσες φορές σε τόσο ωραία μέρη 

Και πώς παρέλυσα, και πώς δειλίασα 

γιατί να μείνω με το iPhone στη τσέπη 

και μέσα μου να μιλά η φωνή της λογικής 

και εγώ να την ακούω. 

Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι 

στις παραλίες και στα μέρη τα εξωτικά 

στο ονειρεμένο, το ειδυλλιακό background. 

Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. 

(Ι. Γ.) 

 

Και για τα muscle ups… 

 

Τουλάχιστον με έλξεις ας αθλούμαι τώρα 

Το κορμί μου πλαδαρό να μην νιώθω. 

Και ήμουνα τόσες φορές τόσο κοντά. 

Και πώς κουράστηκα, και πώς λύγισα. 

γιατί να μείνω με τα χέρια γυμνά, 

και μέσα μου να κλαίει άσκοπη η προσπάθεια 

και να μαυροφορούν τα όνειρά μου. 

Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι 

στην μπάρα, και στα muscle ups τα πορωτικά, 

στ' ονειρεμένο, το ποθητό όνειρο. 

Tόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. 

(Α. Α.) 
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Για το ποίημα «Ο Δεκέμβρης του 1903» από τα Κρυμμένα 

 

Κι αν για τον έρωτά μου δεν μπορώ να πω — 

αν δεν μιλώ για τα μαλλιά σου, για τα χείλη, για τα μάτια· 

όμως το πρόσωπό σου που κρατώ μες στην ψυχή μου, 

ο ήχος της φωνής σου που κρατώ μες στο μυαλό μου, 

οι μέρες του Σεπτέμβρη που ανατέλλουν στα όνειρά μου, 

τες λέξεις και τες φράσεις μου πλάττουν και χρωματίζουν 

εις όποιο θέμα κι αν περνώ, όποιαν ιδέα κι αν λέγω. 

 

Έγραψαν για τη φυλακή τους… 

Κι αν για τις εξετάσεις δεν μπορώ να πω- 

αν δεν γράφω ιστορία, γεωμετρία, βιολογία 

όμως τα σκίτσα που έχω μες στα ντοσιέ μου, 

οι γελοιογραφίες που κρατάω εδώ σαν θησαυρό, 

οι μέρες του σχολείου που ανακατεύουν τα σωθικά μου 

τες άλγεβρες και τες δασείες πνίγουν και φυλακίζουν 

όποια ιδέα κι αν σκεφτώ, όποια έμπνευση κι αν έχω.  

(Α. Ν.) 

          

Κι αν για διαβάσματα δεν μπορώ να πω -- 

αν δεν μιλώ για τα σκονάκια, τις κοπάνες, τα αστεία 

όμως οι αναμνήσεις του που κρατώ μες στην ψυχή μου, 

ο ήχος του κουδουνιού που κρατώ μες στο μυαλό μου, 

οι μέρες του σχολείου που στοιχειώνουν τα όνειρα μου, 

τες σκέψεις και τες φράσεις μου χλευάζουν και σκαλίζουν 

εις όποια πράξη κι αν προβώ, όποιαν ηλικία κι αν έχω. 

(Ι. Γ.) 

 

Για το ποίημα «Πρόσθεσις» από τα Κρυμμένα 

 

Aν ευτυχής ή δυστυχής είμαι δεν εξετάζω. 

Πλην ένα πράγμα με χαράν στον νου μου πάντα βάζω — 

που στην μεγάλη πρόσθεσι (την πρόσθεσί των που μισώ) 
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που έχει τόσους αριθμούς, δεν είμ’ εγώ εκεί 

απ’ τες πολλές μονάδες μια. Μες στ’ ολικό ποσό 

δεν αριθμήθηκα. Κι αυτή η χαρά μ’ αρκεί. 

 

Έγραψαν για τη Gallerie… 

 

Αν με πινέλα ή με τα χέρια θα ζωγραφίσω δεν εξετάζω. 

Πλην το αποτέλεσμα με χαράν στο νουν μου πάντα βάζω- 

που στον τεράστιο καμβά (τον καμβά που αγαπώ) 

που έχει τόσα χρώματα, δεν είν' το  δικό μου εκεί 

απ' τα πολλά τα έργα ένα. Μες σε όλη την gallerie 

δεν βρίσκομαι. Κι αυτή η αποτυχία δεν με πειράζει.  

(Ε. Δ.) 

          

          Και για το εργαστήριο της Χημείας… 

 

αν καλά ή κακά έγραψα δεν εξετάζω. 

πλην την Χημεία με χαράν στο νου μου πάντα βάζω- 

που την τρελή αντίδραση (την αντίδραση που αγαπώ) 

που έχει τόσα αντιδρώντα, έλυσα κι εγώ εκεί  

απ’ τις πολλές ενώσεις μία. Μες στο εργαστήριο 

δεν αποκοιμήθηκα. Κι αυτή η δράση μ' αρκεί. 
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Εισαγωγή 

Η έννοια της «δημιουργικότητας» έχει απασχολήσει διαχρονικά πολλούς ερευνητές 

από διάφορα επιστημονικά πεδία. Μολονότι υπάρχει ομοφωνία όσον αφορά τη 

σημασία της, εντούτοις οι ειδικοί προσεγγίζουν με διαφορετικούς τρόπους ο 

καθένας τη σχετική θεματική, έτσι ώστε να την ορίζουν εντελώς διαφορετικά  (Νημά 

1996: 9). Για τον Piaget δημιουργικότητα είναι η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων 

και λήψης απόφασης μετά από εξερεύνηση και πειραματισμό, για τον Freud 

πρόκειται για μια ενστικτώδη ορμή, η εκφόρτιση της οποίας οδηγεί στη δημιουργία. 

Ο Rodari τη θεωρεί συνώνυμο της «αποκλίνουσας σκέψης», δηλαδή αυτής που 

έχει την ικανότητα «να σπάει συνεχώς τα σχήματα της εμπειρίας» και δημιουργικό 

το μυαλό που πάντα αναζητά, που διαθέτει αυτόνομη και ανεξάρτητη κρίση, ενώ 

ο Maslow την αντιμετωπίζει ως μια ενέργεια που κινητοποιεί το άτομο στις 

καθημερινές του ασχολίες και που απορρέει από την προσωπικότητά του 

(Κωτόπουλος 2013: 113).  

Στον χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας, η δημιουργικότητα 

εμφανίζεται ταυτόσημη με την εφευρετικότητα,  στον χώρο της τέχνης  μπορεί να 

ιδωθεί στην κατάθεση μιας αισθητικής μορφής που δεν είναι απαραίτητο να 

εμπίπτει σε κάποια καθιερωμένη τεχνοτροπία, ενώ στο χώρο της αισθητικής, το 

έργο εκπροσωπεί  και τη συνεχή αναζήτηση για μια μορφή που μπορεί και να μην 

ολοκληρωθεί ποτέ. Στον χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργικότητας, το δημιουργικό 

υποκείμενο ξεχωρίζει από το απλώς ικανό με βάση κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του όπως. π.χ. η αυτονομία σκέψης, οι 

αντικομφορμιστικές τάσεις, η αυτάρκεια, η  επιμονή, κ.ά. (Κωτόπουλος 2012: 2). 

mailto:abaitsakis@uowm.gr
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Στην προσπάθειά τους να ορίσουν την έννοια της δημιουργικότητας αρκετοί 

μελετητές επιλέγουν να περιγράψουν με τη χρήση λέξεων που θεωρούν 

συνώνυμες, όπως  ταλέντο,  ενόραση,  αυθορμητισμός,  ανακάλυψη, θάρρος 

ασχολίας με την ουτοπία,  ευαισθησία, δεκτικότητα του πνεύματος, κ.ά. (Νημά 

2002: 10, Νημά 1996: 9).  

Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Δημιουργική και Πολιτισμική 

Εκπαίδευση (NACCCE 1999) 1  όρισε τη δημιουργικότητα ως μια «Ευφάνταστη 

ενασχόληση που παράγει αποτελέσματα που είναι πρωτότυπα και έχουν αξία» 

(Goodwin 2004: 1-2). Ο γενικός αυτός ορισμός της δημιουργικότητας αποδεικνύει 

για άλλη μια φορά ότι τα περιθώρια ερμηνείας του έχουν χαλαρώσει τόσο, ώστε 

να χωράει μέσα σ’ αυτήν οτιδήποτε θέλει κανείς (Νημά 2002: 41). Η 

δημιουργικότητα δεν περιορίζεται μόνο σε μερικές μορφές της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Δημιουργική προσπέλαση των προβλημάτων δεν γίνεται μόνο 

στην ποίηση, στη φιλοσοφία, στη ζωγραφική και στις άλλες τέχνες και επιστήμες, 

δημιουργικός μπορεί να είναι κανείς στο παιχνίδι, στο μαγείρεμα, στη διακόσμηση 

του σπιτιού του, κ.ά. Τη δημιουργική σκέψη τη διακρίνουμε στις προσπάθειες ενός 

επιστήμονα να επιλύσει ένα πρόβλημα, ενός καλλιτέχνη να κοινωνικοποιήσει το 

συναίσθημα μέσω της προσωπικής του παρέμβασης (πίνακας ζωγραφικής, 

λογοτεχνικό κείμενο κ.ά.), αλλά και στις προσωπικές επιλογές πολλών 

συνανθρώπων μας κατά την προσέγγιση προβλημάτων που τους απασχολούν. 

Η δημιουργικότητα αφορά τον αυτόνομο τρόπο σκέψης, την επιμονή, την 

αυτάρκεια του ατόμου που μέσω της χρήσης και αξιοποίησης της πρότερης 

γνώσης του  δημιουργεί κάτι νέο (Earle 2004: 136, Wikstrom 1976: 3).  Σε κάποιο 

βαθμό, λοιπόν, δημιουργικοί μπορούν να χαρακτηριστούν όλοι οι άνθρωποι 

(Νημά 2002: 10-11, 41, Lee, Webberley & Litt 1987: 90). Στην περίπτωση, βέβαια,  

δημιουργίας ενός κειμένου τα πράγματα περιπλέκονται, καθώς, σύμφωνα με τον  

Earle (2004: 136), η  συγγραφή ενός κειμένου αφορά τόσο  αυτό που θέλει να πει 

κανείς όσο και το  πώς θέλει να το πει.  

Η ανάγνωση και η γραφή, και οι δύο όψεις της γραπτής έκφρασης της 

γλώσσας,  είναι δύο κοινωνικές δεξιότητες στενά συνδεδεμένες με την ακαδημαϊκή, 

επαγγελματική και κοινωνική πρόοδο του ανθρώπου (Τάφα 2011: 19, 

Κουτσουράκη 2006: 100). Στη σύγχρονη εκπαιδευτική έρευνα περιγράφονται ως 

πολύπλοκες, πολυδιάστατες, ερμηνευτικές, αμοιβαίες συμπληρωματικές, 

                                                 
1 National Advisory Committee on Creative and Cultural Education 
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συνθετικές διαδικασίες και ταυτόχρονα ως ενέργειες δόμησης νοήματος. 

Μολονότι στη σχολική τάξη αντιμετωπίζονται ως χωριστά γνωστικά αντικείμενα, οι 

στρατηγικές του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της επανεξέτασης, της 

παρακολούθησης και του ελέγχου τους, διέπονται από κοινές γνωστικές 

διαδικασίες και κοινές γνωστικές δομές (Κουτσουράκη 2006: 100), καθώς  και οι 

δύο αυτές δημιουργικές δραστηριότητες καλλιεργούν την κριτική σκέψη και συχνά 

ενυπάρχουν σε κάθε δημιουργική πράξη (Wang 2012: 40). Η ανάγνωση 

περιλαμβάνει τις δεξιότητες που αφορούν την αποκωδικοποίηση των λέξεων και 

τη συνακόλουθη νοηματοδότησή τους, ενώ η γραφή περιλαμβάνει τις δεξιότητες 

που αφορούν την τοποθέτηση των λέξεων με τέτοιο τρόπο ώστε να παράγεται 

συνολικά νόημα (Kern 2009: 23). Επομένως,  η μάθηση της ανάγνωσης και της 

γραφής πρέπει να ιδωθεί ως μια δημιουργική πράξη, ως μια πορεία προς τη 

γνώση (Κουτσουράκη 2006: 30).  

Τις τελευταίες τουλάχιστον τρεις δεκαετίες, το ερευνητικό ενδιαφέρον  για την 

ανάγνωση υπήρξε και συνεχίζει να είναι έντονο σε κάθε επιστημονικό πεδίο 

(Κουτσουράκη 2006: 30). Η αναγνωστική πράξη συνιστά ένα προνομιακό πεδίο  

στις λογοτεχνικές σπουδές που υπερβαίνει τα συμβατικά όρια  τόσο της 

ερμηνευτικής, όσο και της κριτικής ανάγνωσης. Η θεωρία της αισθητικής της 

πρόσληψης των λογοτεχνικών κειμένων δίνει έμφαση στην αναγνωστική πράξη, 

με τον Barthes  να τονίζει ιδιαίτερα την αισθητική απόλαυση που δίνει στον 

αναγνώστη το λογοτεχνικό κείμενο, ενώ σύμφωνα με τον Iser χρήζουν 

διερεύνησης οι  προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ο αναγνώστης συμμετέχει 

ενεργά στην πρόσληψη των δεδομένων ενός λογοτεχνικού έργου (Χελιώτης 2005: 

133). Οι μακροχρόνιες ερευνητικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί διεθνώς 

απέδειξαν ότι η πραγματοποίηση της αναγνωστικής λειτουργίας δεν είναι μια απλή 

πράξη απορρόφησης πληροφοριών, αλλά μια επικοινωνιακή πράξη δημιουργίας 

λόγου μέσα από το κείμενο (Kern 2009: 107). 

Η ανάγνωση και τα οφέλη της 

Η ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων μπορεί, στην απλούστερη των 

περιπτώσεων, να οριοθετεί ακόμα και μία ψυχολογικού τύπου πράξη χαλάρωσης 

και προσωρινής απομάκρυνσης από την πίεση των καθημερινών προβλημάτων. 

Η ανάγνωση όμως  ενός «καλογραμμένου» μυθιστορήματος ή μιας αστυνομικής 

περιπέτειας δεν  μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή ενέργεια αποβολής 

άγχους και έντασης. Σε αναγνώσματα τέτοιου τύπου  έτσι κι αλλιώς απαιτείται μία 
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διαρκής εγρήγορση των αναγνωστικών μας αντανακλαστικών και η προσήλωση 

στην πλοκή, στη δόμηση των χαρακτήρων, στη συμβολή του σκηνικού 

(χωροχρόνου) στην περαιτέρω εξέλιξη της δράσης κ.τ.λ. Η επιλογή φυσικά και ο 

ρυθμός της αναγνωστικής πράξης ανήκουν σε μεγάλο βαθμό στον εκάστοτε 

αναγνώστη. Σε κάθε περίπτωση η ανάγνωση όχι μόνο διευρύνει τους ορίζοντές 

μας, όχι μόνο μας εισάγει σε ένα καινούργιο κόσμο, αλλά και ενεργοποιεί το νου 

μας προβάλλοντας νέες καταστάσεις, ενώ ταυτόχρονα μας παρέχει γνώσεις και  

νέους τρόπους  αντιμετώπισης των δυσκολιών. 

Η ανάγνωση των «καλών» βιβλίων δεν πρέπει να θεωρηθεί   πολυτέλεια. Ο 

δημιουργικός αναγνώστης μπορεί να τα πραγματώσει άμεσα ή μπορεί να  

ανακαλέσει και  να ενεργοποιήσει  τμήματα της βιωμένης πληροφόρησης 

προσδίδοντάς τους μια δημιουργική προοπτική.  Η Rosenblatt κάνει λόγο για 

πληροφοριακή –efferent- και ουσιαστική, συναισθηματική –aesthetic reading- 

ανάγνωση. Με τη «μη αισθητική» ή «πληροφοριακή» ανάγνωση ο αναγνώστης 

ενδιαφέρεται για συγκεκριμένες πληροφορίες που μπορεί να αποκομίσει από το 

κείμενο, η προσοχή του εστιάζεται σ’ αυτό που θα μείνει μετά την ανάγνωση. Με 

την «αισθητική» ανάγνωση ο αναγνώστης ανταποκρίνεται σ΄αυτό που συμβαίνει 

κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, στην ουσία του κειμένου. Εκλαμβάνοντάς το ως 

ενότητα περιεχομένου και μορφής επικεντρώνει την προσοχή του σ’ αυτό που 

βιώνει. Συνδέει προσωπικά με κειμενικά στοιχεία ενώ  προχωρά σε λεξιλογική και 

σημασιολογική ερμηνεία καθώς η αναγνωστική πράξη εξελίσσεται (Καλογήρου & 

Βησσαράκη 2004: 31, Rosenblatt 1994: 22-26). 

Η άοκνη ενημέρωση, η συνεχής αναζήτηση, η ιδέα ότι διαβάζουμε 

πρωτίστως για το δικό μας όφελος και όχι για να εντυπωσιάσουμε τους άλλους, 

κρατά το γνωστικό μας δυναμικό  σε μια  δραστήρια κατάσταση όπου το ίδιο θέμα 

στο οποίο προηγουμένως είχαμε εκτεθεί αποκτώντας γνώση του περιεχομένου 

του μεταμορφώνεται σε ένα νέο προϊόν. Για να είσαι μπροστά από τον καιρό σου 

πρέπει να μάθεις να διαβάζεις δημιουργικά. Ο  Ezra Pound υποστήριξε « Η 

λογοτεχνία είναι το νέο και παραμένει νέο»  (Arts Council England 2009: 24-33, 

Miclaus, C. 2011: 1). Άλλωστε όπως συνόψιζε και ο  Michel Foucault στο Οι Λέξεις 

και τα πράγματα (1993) στον ευρωπαϊκό χώρο πρωτεύον στα κύρια 

χαρακτηριστικά της βαθιάς μεταβολής που συντελέστηκε στον ευρωπαϊκό χώρο, 

κατά κύριο λόγο στις ανθρωπιστικές επιστήμες από τα τέλη του 19ου αιώνα και στις 

αρχές του 20ού το λογοτεχνικό έργο μετατρέπεται δυναμικά σε κυρίαρχο φορέα 
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ερωτημάτων, αποριών, πειραματισμών και ισχυρών  γλωσσικών ενεργημάτων και 

εκτοπίζει τη φιλοσοφία από τον θρόνο της προνομιούχου γνώσης. 

Η ανάγνωση ως μια δημιουργική δραστηριότητα 

Η  ανάγνωση αποτελεί μια εξαιρετικά σύνθετη λειτουργία η οποία βασίζεται σ’ ένα 

ευρύ φάσμα νοητικών δραστηριοτήτων. Επιχειρώντας μια προσδιοριστική 

οριοθέτηση της αναγνωστικής δεξιότητας θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

ανάγνωση είναι η γνωστική λειτουργία κατά την οποία ο αναγνώστης ερμηνεύει 

το συμβολικό σύστημα του γραπτού λόγου με σκοπό να αποσπάσει το 

εννοιολογικό του περιεχόμενο και να επιτύχει την επικοινωνία στην ευρεία 

χωροχρονική της διάσταση. Από τον επικοινωνιακό σκοπό της αρχίζει να 

αποκαλύπτεται και η πολυπλοκότητα της φύσης της. Οριζόμενη μάλιστα με αυτό 

τον τρόπο αναγνωρίζεται ως γλωσσική, γνωστική, κοινωνική και πολιτική 

διαδικασία και γίνεται σαφής η πολυεπιστημονική της θεώρηση (Πόρποδας 1983: 

28, Κουτσουράκη 2006: 25).    

Η ανάγνωση ενός κειμένου μπορεί να περιγραφεί ως μια δημιουργική 

πράξη, είναι ένας συνεχής διάλογος του ποιητή και του πεζογράφου με την 

ποίηση, με τον πεζό λόγο και με τη γλώσσα. Τόσο ο πεζός λόγος  όσο και η 

γλώσσα  γίνονται εμφανή στην επέμβαση του αναγνώστη που πρέπει να έχει 

πλατιές γνώσεις λογοτεχνίας, καθώς και γνώσεις σχετικές με τη δομή και την 

οικονομία της γλώσσας. Σε κάθε δημιουργική αναγνωστική πράξη δεν μας 

ενδιαφέρει απλώς το κείμενο, αλλά ποια εντύπωση προκαλεί στον αναγνώστη 

(Σαμαρά, 1990: 28-29). Η δημιουργική ανάγνωση είναι πάνω απ’ όλα ένας 

μεσολαβητής στη διαμόρφωση του εαυτού μας. Όταν διαβάζουμε χωρίς να μας 

το επιβάλλουν, η προσπάθεια που καταβάλλουμε για να κατανοήσουμε το βιβλίο 

μας δείχνει την επιθυμία ανάπλασης και μεγέθυνσης κάποιων εσωτερικών 

δυνάμεων. Ο αναγνώστης αντιμετωπίζει την πιθανότητα μιας βαθύτερης 

κατανόησης του εαυτού του και κατά συνέπεια αναγνωρίζει ότι ο εαυτός του είναι 

εύπλαστος. Η αναγνωστική διαδικασία που αρχίζει όταν σου διαβάζουν, και η 

οποία υποκινεί τις πιο έντονες ταυτίσεις στην αυτόνομη ανάγνωση κατά την 

παιδική ηλικία, γίνεται διαφορετική στην εφηβεία και στη συνέχεια πολύ πιο 

διαφορετική στην εποχή της ωριμότητας και μετά (Birkerts 1997: 103-104).   Όπως 

αναφέρει ο Fish, η ανάγνωση είναι μια δραστηριότητα και το νόημα ένα γεγονός 

που πραγματοποιείται στη συνείδηση του εκάστοτε αναγνώστη (Σαμαρά, 1990: 

28-29).  
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 Όλοι οι άνθρωποι κατανοούν ότι το μέλλον είναι απροσδόκητο και 

ότι ακολουθεί τις συνήθειες του παρελθόντος, αλλά δεν κατανοούν όλοι ότι 

παρέχοντας εναλλακτικές προσεγγίσεις σε στερεότυπες συνήθειες απαιτείται 

κριτική σκέψη και δημιουργική ανάγνωση. Η ανάγνωση γενικά μπορεί να διαιρεθεί 

σε τρία επίπεδα: Το πρώτο επίπεδο αφορά την κριτική αναπαραγωγή, 

πανομοιότυπη με αυτό που έχει διαβαστεί, είναι η ανάγνωση πάνω στη γραμμή η 

κατανόηση κατά γράμμα. Ο αναγνώστης γνωρίζει τι μας λέει ο συγγραφέας. Το 

δεύτερο επίπεδο επικεντρώνεται στην άντληση λογικών συμπερασμάτων από το 

έργο που έχει διαβαστεί. Είναι μια συνεχή προσπάθεια ανακάλυψης των διαφόρων 

υπαινιγμών που με περίτεχνο τρόπο αποθέτει ο συγγραφέας του έργου,  είναι η 

ανάγνωση ανάμεσα στις γραμμές. Στη διάρκεια αυτού του τύπου ανάγνωσης, ο 

αναγνώστης ενεργοποιεί την κριτική σκέψη, αναλύει του τι πραγματικά ο 

συγγραφέας εννοεί, αν γράφει με αυθάδεια, με ειρωνεία, αν ο τόνος του είναι 

ελπιδοφόρος, κυνικός, αν χρησιμοποιεί την υπερβολή στις σκηνές δράσης που 

αναπτύσσει. Τέλος, το τρίτο επίπεδο αφορά την αξιολόγηση και την εφαρμογή του 

τι έχει διαβαστεί απαιτείται κριτική ικανότητα. Είναι η ανάγνωση πίσω από τις 

γραμμές. Ο αναγνώστης που έχει φτάσει σ’ αυτό το επίπεδο κάνει συσχετισμούς, 

εντοπίζει αδυναμίες, αντλεί ιδέες και προσπαθεί να τις κάνει πράξη (Dale 1965: 

195). 

Ο δημιουργικός αναγνώστης είναι πρόθυμος, ευέλικτος και ανοιχτός σε 

αλλαγές. Μαθαίνει να ζει με την αβεβαιότητα, να ανέχεται την ασάφεια. Ζει μ’ αυτό 

που είπε ο Σωκράτης «- την ανεξερεύνητη ζωή δεν αξίζει να τη ζεις» (Dale 1965: 

197). Όταν κανείς διαβάζει δημιουργικά, επιχειρεί μια διαδρομή επιθυμώντας να 

υπάρξει με την δική της αλήθεια, μια διαδρομή που επιθυμεί να αφήσει να φανούν 

καθαρά στο σώμα της τα θραύσματα από τις εμπειρίες της ψυχής όποιες και αν 

είναι αυτές. Όσο οδυνηρό μπορεί να είναι κάτι τέτοιο, ένα είναι σίγουρο. Η 

δημιουργική ανάγνωση περιστρέφεται από το γεγονός ότι μπορεί να φέρει 

αλλαγές. Αυτές μπορεί να είναι: 

♦ Σε αλλάζει ως αναγνώστη. 

Όταν διαβάζουμε μπαίνουμε στον κόσμο του βιβλίου, φανταζόμαστε τις 

σκηνές, τη δράση, τους χαρακτήρες ταυτιζόμαστε μ’ αυτούς και αποκτούμε τη δική 

μας άποψη για το έργο. Κάποιο κομμάτι του έργου μπορεί να μας αγγίξει, να μας 

προκαλέσει φόβο, τύψεις, ευτυχία, χαρά κάποιο άλλο όχι, αυτό εξαρτάται και από 

τη δική μας συναισθηματική διαδρομή.   
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♦ Αλλάζει τον τρόπο που εργαζόμαστε. 

Αυτό που διακρίνει τον αναγνώστη του Barthes από εκείνους της θεωρίας 

της  πρόσληψης είναι ότι συνίσταται από άπειρο αριθμό κωδίκων ή κειμένων. Ο  

καθένας μας  διαβάζει και ερμηνεύει το κομμάτι με τον δικό του / της τρόπο και 

επομένως δεν υπάρχει οριστική κατανόηση του έργου. Όταν διαβάζουμε φωναχτά 

στα παιδιά κυρίως, προσθέτουμε σε μια εκτελεστική λειτουργία. Επίσης έχει 

παρατηρηθεί, ότι   ορισμένες μορφές ανάγνωσης  θα μπορούσε να τις μεταβάλλει 

κανείς στην πραγματικότητα προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός 

ατόμου, να προσαρμοστεί σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο. 

♦ Αλλαγή στους όρους δημιουργίας ενός νέου «προϊόντος» 

Για τους περισσότερους αναγνώστες, η λέξη «δημιουργικός» παραπέμπει  

σε κάποιο είδος δημιουργημένης συγγραφικής απόθεσης. Το τελικό προϊόν ή η 

διαδικασία παραγωγής ενός νέου προϊόντος  μπορεί να αναφέρεται στο μέλλον 

παρά στο παρόν. Η δημιουργική ανάγνωση  σε βοηθά να αντλήσεις ιδέες που θα 

αποτελέσουν το έναυσμα για  νέες συγγραφικές εκτελέσεις (Arts Council England 

2009: 58-61). 

Αντίθετα οι αναγνώστες που δεν εμπλέκονται ουσιαστικά με τα κείμενα, δεν 

διαβάζουν δηλαδή δημιουργικά, «ρίχνουν» απλώς βιαστικές ματιές, ύστερα να 

κλείνουν το βιβλίο και να ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες. Η όποια δυνητικά 

θετική αλλαγή στον τρόπο που στοχάζονται, αλλά και συναισθάνονται αίρεται 

στον μεγαλύτερο βαθμό.  Ο όρος «δημιουργική ανάγνωση» υπονοεί  ότι, η 

ανάγνωση θα πρέπει να είναι πρώτα απ’ όλα ευχάριστη και ελεύθερη. Όταν είναι 

αναγκαστική, επίσημη, μη ευχάριστη, βαρετή ή απλώς γίνεται μόνο και μόνο για 

να καλύψει κάποιος τον ελεύθερο χρόνο του, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

δημιουργική. Τα έντυπα των αιτήσεων ή τα «ψιλά γράμματα» στα διάφορα  

διοικητικής φύσης κυρίως έγγραφα  θα μπορούσαν να ενταχθούν σ’ αυτή την 

κατηγορία. Η ανάγνωση ως δημιουργική δραστηριότητα δεν περιορίζεται μόνο σε 

μυθοπλαστικά κείμενα, μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλου είδους έργα όπως είναι 

οι  αυτοβιογραφίες, οι ιστορίες που δημοσιεύονται σε εφημερίδες ή σε περιοδικά 

σε συνέχειες, οι  ταξιδιωτικές εντυπώσεις, επίσημα έγγραφα που διαβάζονται στο 

χώρο εργασίας, κ.ά. Ανάγνωση και αναγνώστης βρίσκονται σε μια σχέση 

αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης. Δεν είναι μια σχέση επιβολής, αλλά  σχέση 

αλληλοσεβασμού. Καθετί που έχουμε μελετήσει στη ζωή μας σίγουρα μας 

επηρεάζει σε αυτό που είμαστε και σε αυτό που δημιουργούμε. Η ανάγνωση ενός 
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βιβλίου πρέπει πρώτα να ενεργοποιεί τις αισθήσεις, να ευνοεί την αντιληπτική 

διαδικασία και να συμβάλλει στην εξέλιξη των νοητικών και γλωσσικών δεξιοτήτων. 

Έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί η εποχή που ο συγγραφέας ως η μοναδική αυθεντία 

καθόριζε τη δημιουργικότητα του κειμένου (Arts Council England 2009: 61-62). 

 Ο όρος «δημιουργική ανάγνωση»  

Σε έρευνα που διεξήγαγε το Arts Council England και  πραγματοποιήθηκε στο 

Aldershot and Sutton Coldfield το 2009, οι συμμετέχοντες αποδέχθηκαν την 

άποψη ότι η ανάγνωση μπορεί να είναι μια δημιουργική δραστηριότητα και ότι η 

εμπειρία από την αναγνωστική πράξη είναι σημαντική, όμως ο όρος, «δημιουργική 

ανάγνωση» δεν αξιολογήθηκε θετικά σε καμιά από τις 4 ομάδες συμμετεχόντων 

στην έρευνα, μάλιστα απορρίφθηκε καθολικά ως μια: 

● πνευματικά περίπλοκη και  φανταστική ενασχόληση (μη ενθουσιασμένοι 

αναγνώστες). 

●  Ψευτοκουλτουριάρικη δραστηριότητα (τακτικοί αναγνώστες) 

● Συγκαταβατική και μη χρήσιμη (ομάδα βιβλίου). 

Κατά συνέπεια, θεωρήθηκε ως δυνητικά αλλοτριωμένος. Ο όρος για 

κάποια από τα άτομα που συμμετείχαν συνδέεται άμεσα με τη δημιουργική γραφή, 

μια άλλη δραστηριότητα που θεωρήθηκε ότι πρέπει  να διδάσκεται στα σχολεία.  Η 

φράση «δημιουργική ανάγνωση» στην πραγματικότητα παραπέμπει σε άλλες 

λέξεις όπως έλεγχος, διανόηση. Υπό το πρίσμα αυτής της άποψης 

προσφέρθηκαν  ως εναλλακτικές λύσεις άλλοι όροι όπως «ανάγνωση για 

ευχαρίστηση», «ατομική, προσωπική άσκηση», κ.ά.  Μάλιστα, ένα ζευγάρι από τα 

μέλη της ομάδας πρότεινε τον όρο «ανάγνωση ως  εμπειρία»  μια ευέλικτη 

περιγραφή που θα μπορούσε να εφαρμοστεί τόσο σε μυθοπλασίες όσο και σε 

άλλου είδους αναγνωστικό υλικό.  

Συμπερασματικά, οι περισσότεροι αναγνώστες   πρότειναν την υιοθέτηση 

μιας περιγραφικής έννοιας που θα μπορεί να ενσωματώσει λέξεις όπως 

απόλαυση, ανάπτυξη, συναίσθημα, χαρά, ικανοποίηση, και η οποία θα 

συνοδεύεται με την ακόλουθη φράση «διάβασε για να ζήσεις, ζήσε για να 

διαβάζεις, διάβασε για να καλλιεργηθείς, να αναπτυχθείς». Τέλος, μόνο η ομάδα 

του βιβλίου ερμήνευσε τη δημιουργική ανάγνωση ως αλληλεπίδραση με το έργο 

και όχι μια παθητική λήψη πληροφοριών έτσι ώστε να γίνει μια απολαυστική 

εμπειρία (Arts Council England 2009: 64-66). Ας μην ξεχνάμε, ότι η  αναγνωστική 

πράξη εξασφαλίζει το είναι μέσα από τους καταναγκασμούς ενός ελεγχόμενου 
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λόγου που διανοίγει τις πόρτες του φανταστικού, του θαυμαστού, του παραλόγου 

χωρίς ποτέ να εγκαταλείπει τη δημιουργική διαύγεια (Jean 2004: 80). 

Τεχνικές δημιουργικής ανάγνωσης 

Η ουσία της ανάγνωσης για τον (Blanchot 1994: 269) είναι η ελευθερία που 

αντιπαραθέτει τον αναγνώστη σε εκείνη την πλευρά του έργου η οποία με την 

εμπειρία της δημιουργίας αγγίζει την απουσία, τα μαρτύρια του απεριόριστου, το 

βάθος εκείνου που δεν αρχίζει και δεν τελειώνει ποτέ. Είναι μια κίνηση που εκθέτει 

τον δημιουργό στην απειλή της ουσιαστικής μοναξιάς και το βιβλίο στο ατέρμονο. 

Μ’ αυτή την έννοια η ανάγνωση είναι πιο θετική από τη δημιουργία, πιο 

δημιουργική απ’ αυτήν. Ο George Poulet πιστεύει πως η ανάγνωση ισοδυναμεί 

με τη μεταφορά από τον αναγνώστη στο πνεύμα του συγγραφέα, γι’ αυτό «πρέπει 

να αναζητάμε πάντα το βαθιά κρυμμένο διακριτικό σημάδι της ταυτότητας που 

είναι μοναδικό σε κάθε άνθρωπο» (Κεφαλάς 1992: 106).  

Σύμφωνα, άλλωστε με τον (Levy 1999: 45), το κείμενο είναι ένα δυνητικό, 

αφηρημένο αντικείμενο ανεξάρτητο από επιμέρους ερείσματα. Ο αναγνώστης 

ενός βιβλίου ή ενός άρθρου το αντιμετωπίζει ως φυσικό περιεχόμενο στο οποίο 

έχει εξ ολοκλήρου παρουσιαστεί μια ορισμένη εκδοχή του (Levy 1999: 50-51). 

Απέναντι στον αστερισμό των  ερεθισμάτων, των υποχρεωτικών κανόνων και 

εντάσεων που προτείνει, η ανάγνωση επιλύει με εφευρετικό και πάντα ιδιαίτερο 

τρόπο το πρόβλημα του νοήματος.  Διαβάζω ένα κείμενο σημαίνει ξαναβρίσκω 

τις προθέσεις του υφαντουργού που του χάρισαν το όνομά του (Levy 1999: 45-

46). 

Ανάγνωση σημαίνει κομματιάζω, τσαλακώνω ένα κείμενο, το κάνω να 

αναδιπλωθεί στον εαυτό του, παραπέμπω χωρία του που σχετίζονται μεταξύ τους. 

Αυτά τα μέλη του κειμένου που βρίσκονται σκόρπια, εκτεθειμένα, στρωμένα στην 

επιφάνεια των σελίδων του, στη γραμμικότητα του λόγου του, τα ράβουμε, τα 

συνθέτουμε μαζί. Ευρηματικά όλα τα χωρία ενός κειμένου  διατηρούν δυνητικά 

μεταξύ τους μια επικοινωνία, μια επιστολογραφική δραστηριότητα που 

ενεργοποιούμε ακολουθώντας ή όχι τις οδηγίες του συγγραφέα. Οι αναγνώστες 

ως ταχυδρόμοι του κειμένου ταξιδεύουμε  από το ένα ως το άλλο άκρο του 

νοηματικού πεδίου με τη βοήθεια των κατευθυντήριων σημάτων με τα οποία το έχει 

εφοδιάσει ο συγγραφέας, ο εκδότης, ο τυπογράφος. Δεν είναι αναγκαίο να 

ακολουθήσουμε τις οδηγίες του συγγραφέα, μπορούμε να τις παραβούμε, να 

μπούμε σε άλλες παρακαμπτήριες οδούς, να παραγάγουμε απαγορευμένες 
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αναδιπλώσεις, να υφάνουμε μυστικά δίκτυα, να προκαλέσουμε την ανάδυση νέων 

σημασιακών τοπίων. Μια σκέψη ενεργοποιείται σ’ ένα κείμενο και ένα κείμενο σε 

μια ανάγνωση. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε πως μια πράξη 

ανάγνωσης είναι μια ενεργοποίηση και όχι μια πραγματοποίηση των σημασιών 

ενός κειμένου, αφού η ερμηνεία συνεπιφέρει μια ανεξάλειπτη διάσταση 

δημιουργίας (Levy 1999: 46, 54-55). 

Είναι γενικά αποδεκτό  ότι η αναγνωστική πράξη είναι και μοναδική και 

δημιουργική. Υπό το πρίσμα αυτής της άποψης και με βάση  την επισκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας, οι συγγραφείς αυτού του άρθρου οριοθετούν τη 

δημιουργική ανάγνωση ως μια μοναδική συνεισφορά της φαντασίας του 

αναγνώστη στον λόγο του συγγραφέα. Από τη μια πλευρά, η δημιουργική 

ανάγνωση βασίζεται σε προσωπικές, αντιπροσωπευτικές εμπειρίες του 

αναγνώστη και από την άλλη, το τελικό προϊόν της  έχει ως πρώτιστο μέλημα την 

ευχαρίστηση του αναγνώστη και την ενίσχυση της κατανόησης του προσωπικού 

του σύμπαντος (Andresen & Pawlak 1976: 4-5). 

 Η δημιουργική ανάγνωση μπορεί να βοηθήσει και όχι μόνο στην 

απόλαυση του πεζού λόγου γενικότερα ή στην ποίηση, αλλά και σε άλλα 

γνωστικά αντικείμενα. Παραδειγματικά αναφέρουμε πως η δημιουργική 

ανάγνωση ενός μυθιστορήματος μπορεί να ορισθεί ως μια μοναδική προσθήκη 

του φανταστικού κόσμου του αναγνώστη στην πλοκή, στο σκηνικό και στους 

χαρακτήρες που με εφευρετικό, πολύπλοκο  αλληλεπικαλυπτόμενο και 

επικοινωνιακό  τρόπο ο συγγραφέας διανοίγει, διευθετεί και αντιπαραθέτει 

ανάμεσά μας, ώστε κάθε σελίδα  να μεταμορφώνεται, να διακλαδίζεται ωθώντας 

μας προς την ενεργοποίηση, προς νέα πεδία δράσης. Τέτοιο είναι το έργο της 

δημιουργικής ανάγνωσης: ξεκινώντας από μια γραμμικότητα, το κομμάτιασμα, το 

τσαλάκωμα, το στρίψιμο και το ξαναράψιμο του κειμένου διανοίγει ένα ζωντανό 

τόπο όπου μπορεί να αναπτύσσεται το νόημα. Ο χώρος του νοήματος δεν 

προϋπάρχει της δημιουργικής ανάγνωσης. Την ώρα που τον διατρέχουμε, τον 

χαρτογραφούμε, ταυτόχρονα τον κατασκευάζουμε και τον καθιστούμε εν ενεργεία 

υπαρκτό (Levy 1999: 46). 

Για τον (Χατζηγάκη 1984: 309) ο «δημιουργικός λόγος ή η δημιουργία γενικά 

είναι προϊόν εσωτερικής παρόρμησης που αναβλύζει από την εναρμόνιση και τη 

συνταύτιση των όσων έχει θησαυρίσει εντός του ο δημιουργός με όσα τυχόν 

δώρα αφειδώλευτα και άλλοτε φιλάργυρα τον προίκισαν οι Μούσες που 
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αποτελούν τα απαραίτητα στοιχεία με τα οποία μπαίνουν σε κίνηση οι διεργασίες 

της. Η κριτική σκέψη εκπηγάζει από το συγκερασμό σοφίας και γνώσης από τη 

μια μεριά, με την ύπαρξη μιας χαρισματικής ενορατικής ικανότητας που τοποθετεί 

τον κριτικό προνομιακά απέναντι στο κρινόμενο δημιούργημα. Όταν ένας από 

τους δύο παράγοντες δυσλειτουργεί, η κριτική σκέψη δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. 

Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τη δημιουργική διαδικασία». 

Οι συγγραφείς του άρθρου αυτού χρησιμοποιώντας την ορολογία 

διαφόρων ερευνητών κυρίως όμως των Padgett και Adams, κατέληξαν στον 

παρακάτω ορισμό του δημιουργικού αναγνώστη: «Ο  δημιουργικός 

αναγνώστης  είναι αυτός που καλείται να σχεδιάσει μέσα και «έξω» από τις σελίδες 

ένα σημασιακό τοπίο ευμετάβολο και τραχύ, εγγράψιμο ανά πάσα στιγμή. Είναι 

αυτός που παράγει νέες αυθεντικές ιδέες όχι, απαραίτητα προερχόμενες από τα 

κείμενα που διαβάζει, καθώς επιστρατεύει την κριτική σκέψη και τη 

φαντασία,  ενεργοποιεί το εγγενές δυναμικό του  και τοποθετεί  αναγνωστικές 

διαδρομές που έχουν κατακτηθεί στον ζωντανό κύκλο της επικαιρότητάς μας. 

Σύμφωνα με τον Padgett, δημιουργικός είναι ο αναγνώστης που: 

● Αλλάζει η αντικαθιστά λέξεις 

● Διαβάζει κάθε γραμμή τουλάχιστον δύο φορές 

● Μετατοπίζει λέξεις 

● Παραλείπει σελίδες 

● Μπερδεύει στήλες 

● Διαβάζει δύο βιβλία εναλλακτικά (παράλληλη ανάγνωση) 

● Χρησιμοποιεί stencils 

● Διαβάζει βιβλία σε άλλη γλώσσα 

● Διαβάζει την κενή σελίδα 

● Δακτυλογραφεί το έργο ή το ποίημα που διαβάζει 

Συγκεκριμένα παραδείγματα και τεχνικές του δημιουργικού αναγνώστη 

παρουσιάζει ο Padgett στο βιβλίο του «Creative Reading: What it is, How to do it, 

and why». Σύμφωνα με την πιο πάνω θεώρηση παραθέτουμε παραδειγματικά μία 

εφαρμογή τους στο άρθρο αυτό προκειμένου ο αναγνώστης να μετατραπεί από 

παθητικός δέκτης των σημαινόντων του κειμένου σε μια ενεργή  αναγνωστική 

προσωπικότητα. Οι δημιουργικοί αναγνώστες δεν ζουν μια δεύτερη ζωή μέσα στα 

βιβλία, αλλά εμπλουτίζουν τη μία και μοναδική ζωή τους με διαρκώς ανανεούμενες 

εμπειρίες (Χελιώτης 2005: 134, Αποστολίδου 2005: 135). 



Ο δημιουργικός αναγνώστης 
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Fold-in or slots 
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Τυπολογία του αναγνώστη 

Τα τελευταία τριάντα περίπου χρόνια κανένα άλλο θέμα εκτός αυτό του 

αναγνώστη δεν έγινε αντικείμενο έντονων διαξιφισμών στη λογοτεχνική σκηνή 

(Holub 2004: 265). Ο J. A. Appleyard βασιζόμενος στα πορίσματα των ερευνών 

των Piaget, Bruner και Vygotsky διακρίνει πέντε τύπους αναγνώστη που 

εμφανίζονται εξελικτικά και συνδέονται κυρίως με την ηλικία, τις εμπειρίες και τις 

διαθέσεις τους  και τους διάφορους τρόπους εμπλοκής τους με το βιβλίο και 

κυρίως με το λογοτεχνικό βιβλίο:  

● Ο αναγνώστης ως παίκτης (παιδιά προσχολικής ηλικίας). Τα νήπια 

κινούνται σε έναν φανταστικό κόσμο με ένα τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς 

όπου κυριαρχούν τα χαρακτηριστικά του ανιμισμού, του μαγικού και άλογου 

στοιχείου, του εγωκεντρισμού. Μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο τα νήπια χτίζουν τη δική 

τους ατομική ιδιοσυστασία και ταυτότητα.  

● Ο αναγνώστης ως ήρωας ή ηρωίδα (παιδιά σχολικής ηλικίας). Στη 

σχολική ηλικία τα παιδιά κάνουν σταδιακή χρήση σύνθετων νοητικών και 

πνευματικών ενεργειών και μπορούν να διακρίνουν την πραγματική από την 

φανταστική ιστορία.  

● Ο σκεπτόμενος αναγνώστης (εφηβική ηλικία),  

● Ο αναγνώστης ως ερμηνευτής (μετεφηβική ηλικία),  

● Ο αναγνώστης πολυπράγμονας (ώριμη ηλικία) (Appleyard 2009: 21, 57, 

94, 121, 155). 

Με βάση την εμπειρία και την έρευνα ένας άλλος ερευνητής, ο Poslaniek 

παρατηρεί και κατατάσσει συγκεκριμένα σχήματα που συνιστούν καθορισμένους 

τύπους και ευδιάκριτα τυπικά αναγνωστικά μοντέλα, στην ουσία δηλαδή προτείνει 

μία δική του τυπολογία του αναγνώστη:  

● Ο τελετουργικός αναγνώστης ή η επαναληπτική ανάγνωση. Το παιδί θέλει 

να ακούει την ίδια ιστορία για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η αναζήτηση αυτή 

μπορεί να ερμηνευθεί ως ανάγκη του παιδιού να νιώσει ασφάλεια και εμπιστοσύνη 

στη σχέση του με το άψυχο και έμψυχο περιβάλλον του. 

● Ο αναγνώστης-παίκτης ή χαλαρός αναγνώστης, ή η διασκεδαστική 

ανάγνωση. Είναι μια δραστηριότητα ψυχαγωγίας και χαλάρωσης όπου το παιδί 

ξεφυλλίζει για λίγο βιβλία και παρατηρεί εικόνες χωρίς κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. 

● Ο εμπλεκόμενος αναγνώστης ή η ανάγνωση εμπλοκής. Το παιδί 

συσχετίζει εμπειρίες και συναισθήματα με τις εικόνες και τα συναισθήματα του 
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ήρωα της ιστορίας. Τα παιδιά του Δημοτικού είναι εμπλεκόμενοι αναγνώστες, 

βιώνουν εσωτερικά την ιστορία και συμπάσχουν με τις ατυχίες ή χαίρονται με τις 

επιτυχίες του ήρωα. 

● Ο έμπειρος αναγνώστης ή η έμπειρη ανάγνωση. Χρησιμοποιεί τις 

πρότερες γνώσεις του για να μπορέσει να διακρίνει τα σημαντικά και ουσιώδη 

στοιχεία του κειμένου, να συνθέσει πληροφορίες και να εξάγει συμπεράσματα και  

 Η λογοτεχνική ανάγνωση. Βυθίζεται στην αναγνωστική πράξη, την 

αντιμετωπίζει απολαυστικά, το κάθε βιβλίο γι’ αυτόν είναι μια ψυχή, καθώς διαβάζει 

ενεργοποιείται ιδιαίτερα η συναισθηματική του κατάσταση  (Καρακίτσιος 2011: 49-

50 & Καρακίτσιος 2012: 25-33).2  

Προτεινόμενες Δραστηριότητες:  

Με βάση αυτές και σημεία εκκίνησης το βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά Τα μαγικά 

μαξιλάρια και το βιβλίο της Άλκης Γουλίμη Το χριστουγεννιάτικο τριφύλλι 

καταθέτουμε παραδειγματικά συγκεκριμένες δραστηριότητες. 

 

1) Δίνουμε στα παιδιά να διαβάσουν ένα κείμενο και στη συνέχεια τους 

δίνουμε το κείμενο όπου λείπουν σειρά παρά σειρά οι γραμμές  

 
Τα μαγικά μαξιλάρια (Τριβιζάς, κεφ. 4 σ. 25) 

  

Π.χ. Έτσι, κρυφά και ύπουλα, 

 άρχισε η παραγωγή των 

εφιαλτικών μαξιλαριών στην Ουρανούπολη. 

  

Πελώρια καμιόνια  και τεράστια φορτηγά  

κουβαλούσαν στο παλάτι τα ακριβοπληρωμένα 

και δυσεύρετα υλικά από τα πέρατα του κόσμου. 

 

                                                 
2 Ιδιαίτερα απολαυστική είναι η τυπολογία του αναγνώστη κατά τον Barthes: ο φετιχιστής  ο 

οποίος ενδιαφέρεται για την απόλαυση της λέξης, ο μονομανής, ο οποίος ευχαριστιέται το κείμενο 

μεταγλωσσικά, ο παρανοϊκός  που απολαμβάνει τα «δύσκολα κείμενα» και ο υστερικός αναγνώστης 

ο οποίος παθιάζεται, ηδονίζεται από το κείμενο (βλ. Κωτόπουλος, Τ. Από την ανάγνωση…, στο Τα 

Ετεροθαλή. Αθήνα: Ίων, σ. 23). Εξίσου απολαυστική είναι και η τυπολογία του αναγνώστη που 

περιγράφει ο Σουλιώτης (βλ. Σουλιώτης, Μ. Σκόρπια. Αθήνα: Τυπωθήτω, σ. 185-193).  



Ο δημιουργικός αναγνώστης 
Βαϊτσάκης Αθανάσιος, Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος 
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2) Τα μαγικά μαξιλάρια (Τριβιζάς, κεφ. 19, 18) (βάλε 5 ήρωες έχουμε δύο ήδη 

πρόσθεσε τους υπόλοιπους και συμπλήρωσε το διάλογο με κάτι εξωπραγματικό 

με κάτι από την φαντασία σου) 

  

Ο Αρπατίλαος  χλόμιασε ακόμα πιο πολύ. 

-Πώς δε γίνεται! Άμα υπάρχει κακή θέληση, όλα γίνονται δήλωσε ο 

Σαυρίλιος. 

  

-Όχι. Εφτά ακατέβατες. Σε εφτά βδομάδες και εφτά μέρες…. 

  

-Μόνο αν τους στερήσετε τα όνειρα, τότε μόνο θα ησυχάσετε. 

 

3) Παράλειψη σελίδων. Διαβάστε στα παιδιά από το βιβλίο του Τριβιζά Τα 

μαγικά μαξιλάρια πρώτα τη σελίδα (34 και στη συνέχεια τη σελίδα 32). Αφού 

διαβάσουν ζητείστε από τα παιδιά να συνδέσουν την ενδιάμεση σελίδα με τη δική 

τους φαντασία.  Η δραστηριότητα αυτή έχει ως σκοπό να αντιληφθούν τα παιδιά 

ότι υπάρχει αντιστροφή του χρόνου. 

 

4) Το ποτάμι Τριβιζάς Τα μαγικά μαξιλάρια σ. 55. 

 

To πρωτότυπο κείμενο:  

Κανείς δεν ξέρει τι έγινε μετά. Κανείς δεν ξέρει  

ποιο ήταν το τέλος του Αρπατίλαου και της παρέας 

του. Άλλοι λένε ότι οι εφιάλτες τους πρόλαβαν πίσω 

απ’ τη δασωμένη ράχη του βουνού, στο γκρίζο 

γρανιτένιο φαράγγι. Άλλοι λένε ότι τους αρπάξανε 

και τους τραβήξανε μαζί τους στα βάθη του βάλτου 

με τα βουβά βατράχια. Άλλοι πάλι λένε ότι κατά- 

φεραν να ξεφύγουν, αλλά τρελάθηκαν απ’ την τρο- 

μάρα και με σαλεμένα λογικά γυρνάνε από τόπο σε 

τόπο, από πόλη σε πόλη και ζητιανεύουν ενώ τους 

γαβγίζουν τα σκυλιά και τα παιδιά τους περιγελούν 

και τους πετροβολάνε. Άλλοι λένε… 
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5) Εσοχές ή πτυχές. Πρόκειται για κείμενα που είναι γραμμένα σε στήλες 

όπως εφημερίδες, περιοδικά ή παραμύθια και οι μαθητές καλούνται να συνδέσουν 

κάποιες παραγράφους ή τμήματα της πρώτης στήλης με τμήματα και 

παραγράφους της 2η στήλης και το αντίστροφο φροντίζοντας να βγαίνει νόημα. 

 

Παράδειγμα βιβλίο Το χριστουγεννιάτικο τριφύλλι της Άλκης Γουλίμη (σ. 41)  

 

Το πρωτότυπο κείμενο:        

 

Την ίδια στιγμή, σταμάτησε το 

χιόνι να πέφτει (1) . Σκορπίσανε τα 

μολυβένια 

Σύννεφα. Έλαμψε ξανά ο 

γαλανός ουρανός…. 

Άφωνος και κατασαστισμένος 

(4) ο  

κυρ-διάβολος κοίταζε το θάμα 

(5) του Ιησού κι από τη μεγάλη ταραχή 

του 

Άθελά του ο σατανάς έκανε μία 

κί- 

νηση κι έκλινε το γόνατό του 

μπροστά 

από το δέντρο. Ένα δυνατό 

φως θάμ- πωσε μονομιάς τα μάτια του 

(2) , ενώ μια πρωτόγνωρη θαλπωρή 

τον πλημμύρισε ως τα βάθη του είναι 

του. Σήκωσε ο κυρ-διάβολος 

παραξενεμένος τα μάτια του ψηλά και 

(3)  βλέπει την κορφή του έλατου με τον 

βαθυπράσινο… 

 

 

6) Stencils. Μοιράζουμε στα παιδιά τα γνωστά stencil (υλικό 

καθοδηγούμενης ζωγραφικής) που έχουν διάφορα σχήματα και τους ζητάμε σε 

όποιο βιβλίο τους αρέσει λογοτεχνικό βέβαια να ζωγραφίσουν τα σχήματα του 

stencil και να προσπαθήσουν να ανασυνθέσουν μια άλλη ιστορία με τη φαντασία 

τους χρησιμοποιώντας ως βάση τα σημεία του κειμένου που περιέχονται μέσα στο 

σχήμα του stencil.  

 

Κανείς δεν ξέρει τι έγινε μετά. Κανείς δεν ξέρει  

ποιο ήταν το τέλος του Αρπατίλαου και της παρέας 

του. Άλλοι λένε ότι οι εφιάλτες τους πρόλαβαν πίσω 

απ’ τη δασωμένη ράχη του βουνού, στο γκρίζο 
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γρανιτένιο φαράγγι. Άλλοι λένε ότι τους αρπάξανε 

και τους τραβήξανε μαζί τους στα βάθη του βάλτου 

με τα βουβά βατράχια. Άλλοι πάλι λένε ότι κατά- 

φεραν να ξεφύγουν, αλλά τρελάθηκαν απ’ την τρο- 

μάρα και με σαλεμένα λογικά γυρνάνε από τόπο σε 

τόπο, από πόλη σε πόλη και ζητιανεύουν ενώ τους 

γαβγίζουν τα σκυλιά και τα παιδιά τους περιγελούν 

και τους πετροβολάνε. Άλλοι λένε… 

 

Συμπέρασμα 

Η συνολική πράξη της δημιουργικής ανάγνωσης βοηθά  τον αναγνώστη να 

παράγει φρέσκες, αυθεντικές ιδέες που δεν αναφέρονται ρητά στο αναγνωστικό 

υλικό. Ο αναγνώστης γίνεται ένας ενεργός συμμετέχων, ένας συν-συγγραφέας 

που προσθέτει σ’ αυτό που έχει γράψει ο συγγραφέας. Η δημιουργική ανάγνωση 

απαιτεί σκέψη, φαντασία, και εμφάνιση ιδεών που είναι απόρροια της σκέψης του 

αναγνώστη. Ο αναγνώστης δίνει κάτι από το εαυτό του. Κάθε παιδί σε κάθε τάξη 

μπορεί να ασχοληθεί με τη δημιουργική ανάγνωση. Η δημιουργική ανάγνωση είναι 

μια σύνθετη δεξιότητα και δεν μπορεί να τελειοποιηθεί σε καμιά τάξη μια για πάντα 

(Adams 1968: 3).  Όσο και αν μας φαίνεται τετριμμένο, ουτοπικό και παράδοξο, τα 

βιβλία δεν πρέπει να διαβάζονται: πρέπει να ξαναδιαβάζονται. Ένας καλός 

αναγνώστης, ένας αναγνώστης πρώτης γραμμής, ένας αναγνώστης 

δραστήριος και δημιουργικός, είναι ένας «επαν-αναγνώστης». Η νόηση, ο 

εγκέφαλος είναι το μοναδικό εργαλείο που οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε για ν’ 

αντιμετωπίσουμε ένα βιβλίο. Ο δημιουργικός αναγνώστης οφείλει να ξέρει πότε και 

πού να συγκρατήσει τη φαντασία του. Θα το κάνει προσπαθώντας να 

αποσαφηνίσει τον αλλοιωμένο κόσμο που ο συγγραφέας θέτει στη διάθεσή του. 

Πρέπει να βλέπουμε πράγματα και να ακούμε πράγματα: να κάνουμε ορατά τα 

δωμάτια, τα ενδύματα, τους τρόπους συμπεριφοράς των προσώπων ενός 

συγγραφέα. Ας μην ξεχνάμε ότι ο καθένας έχει τη δική του ιδιοσυγκρασία. Η 

καλύτερη ιδιοσυγκρασία που ένας αναγνώστης μπορεί να έχει ή να αναπτύξει είναι 

ένας συνδυασμός του καλλιτεχνικού αισθήματος με το επιστημονικό. Ο 

ενθουσιώδης καλλιτέχνης επιδιώκει να είναι υπερβολικά υποκειμενικός στη στάση 

του προς το βιβλίο. Γι’ αυτό κάποια επιστημονική ψυχρότητα στην κρίση θα 
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μετριάσει την διαισθητική θερμότητα του αναγνώστη. Αντίθετα, όποιος θέλει να 

λειτουργήσει ως αναγνώστης και του λείπει τελείως το πάθος και η υπομονή -

πάθος καλλιτέχνη και υπομονή επιστήμονα- δύσκολα θα χαρεί τη μεγάλη 

λογοτεχνία (Nabokov 1989: 236). 

 «Κάθε ώρα που ξοδεύεται διαβάζοντας δεν σημαίνει τίποτα άλλο από 

χάσιμο χρόνου αν δεν μπορεί να δώσει στον αναγνώστη ένα σπινθήρα δύναμης, 

μια αίσθηση καινούριας νεότητας, μια αναπνοή καθαρού αέρα. Όταν κανείς 

διαβάζει απουσιάζοντας και χωρίς να σκέφτεται μοιάζει με κάποιον που περπατάει 

με κλειστά μάτια  σ’ ένα ωραίο τοπίο. Η πραγματική λογοτεχνία πάντα θα έχει 

αναγνώστες γιατί περιέχει βασικές ανθρώπινες αλήθειες. Με το διάβασμα 

συμβαίνει ότι και με κάθε άλλη απόλαυση: με όσο περισσότερο πάθος και αγάπη 

θα παραδοθείτε σ’ αυτήν τόσο πιο βαθιά και διαρκής θα είναι. Η αξία της 

λογοτεχνίας δεν έχει άλλο περιεχόμενο από την ψυχή, τον κραδασμό του άχρονου 

εαυτού μας στον χρονικό κόσμο». (Hesse 1982: 88-89, 92) 
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Εισαγωγή 

Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν και αντιλαμβάνονται τον κόσμο έχει 

αλλάξει δραματικά τα τελευταία πενήντα χρόνια. Οι ανθρώπινες σχέσεις με τον 

χρόνο,  τον χώρο, τη φύση, τη συνύπαρξη με τους συνανθρώπους υπέστησαν 

μια  πρωτόγνωρη παραμορφωτική πίεση, η οποία προβληματίζει, αναλύεται και 

σχολιάζεται ποικιλοτρόπως – όχι πάντοτε με συμφωνία για τις αιτίες και τους 

αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου –  στην εποχή μας. 

Δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι απολαμβάνουμε έναν πνευματικό πολιτισμό, 

ομιλούμε πάντοτε για την πολλαπλώς εξερευνημένη Δύση, που προάγει μέσω της 

ανάγνωσης την κριτική σκέψη. Και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η ιστορία της 

ανάγνωσης είναι το ίδιο πολύπλοκη με την ιστορία της σκέψης. Σύμφωνα με τις 

σύγχρονες σχετικές μελέτες «δεν είμαστε φτιαγμένοι να διαβάζουμε». Ο ίδιος ο 

άνθρωπος επινόησε την ανάγνωση μόλις λίγες χιλιάδες χρόνια πριν, αλλάζοντας 

στην ουσία την οργάνωση του ίδιου του εγκεφάλου του, διευρύνοντας τα όρια της 

σκέψης και της διανοητικής εξέλιξης του είδους (Wolf 2009: 19). Η αναγνωστική 

ανάπτυξη προϋποθέτει την αναδιάταξη υφιστάμενων δομών, την ικανότητα 

εξειδίκευσης των λειτουργικών ομάδων των νευρώνων εντός των δομών αυτών 

για την αναπαράσταση της πληροφορίας, και τον αυτοματισμό – την ιδιότητα, 

δηλαδή, ομάδας νευρώνων και κυκλωμάτων μάθησης να ανασύρουν και να 

συνδέουν, σχεδόν αυτόματα, τη συγκεκριμένη πληροφορία (Wolf 2009: 233). Αυτό 

ακριβώς είναι που διαφοροποιεί την ανάγνωση και κάθε άλλη πολιτισμική 

εφεύρεση από τις υπόλοιπες διεργασίες. Η έλευση της τεχνολογίας στο μεταξύ και 

η εκπληκτική ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιακών μέσων τα τελευταία 

mailto:abaitsakis@uowm.gr
mailto:baitsak10@gmail.com
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χρόνια έχουν όχι απλώς αλλάξει, αλλά κυριολεκτικά μεταμορφώσει, τον τρόπο με 

τον οποίο διαβάζουμε και ερμηνεύουμε πληροφορίες. Απομακρυνθήκαμε 

συλλογικά από την αρχέγονη οικεία μοναχικότητα και εισήλθαμε σε έναν ιστό 

αστάθμητων διασυνδέσεων (Birkerts 1997: 23, 84).  

Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι ανάγνωσης που 

στοχεύουν στην εγκαθίδρυση μιας πιο ουσιαστικής σχέσης του αναγνώστη με την 

αναγνωστική πράξη (Bloom, 2004:) 1 . Καθώς η λογοτεχνία αποτελεί έναν 

προνομιακό χώρο για να μελετηθεί η έννοια της ενεργητικής ανάγνωσης, έχουν 

συγκροτηθεί και εξελιχθεί πολλές και σημαντικές θεωρίες και έχουν προταθεί 

διάφοροι όροι που επιχειρούν να αποδώσουν το νόημά της, όπως κατανόηση 

κειμένου, κατανόηση αφήγησης, επεξεργασία φράσης, κ.ά. στο πλαίσιο της 

προσπάθειας να περιγραφεί η ανάγνωση ως μια ολοκληρωμένη διαδικασία που 

αγγίζει κάθε πλευρά της σύγχρονης ζωής και τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβανόμαστε τα νοήματα (Moorman & Ashwin 1994: 1). Ο γενναιόδωρος και 

ασαφής όρος των Morais & Pereira «ανάγνωση είναι όταν κοιτάμε ένα κείμενο και 

προσδιορίζουμε το νόημα των γραπτών συμβόλων που βρίσκονται 

αποτυπωμένα σ’ αυτό» διασχίζει με τρομακτική ταχύτητα τα πεδία διαφόρων 

γνωστικών αντικειμένων (2007: 2). Η ανάγνωση σημαίνει πολύ περισσότερα από 

τη λέξη προς λέξη αποκρυπτογράφηση της τυπωμένης σελίδας, δημιουργώντας 

ένα φαντασιακό πλαίσιο που στη συνέχεια γίνεται καταφύγιο. Όταν διαβάζουμε, 

δημιουργούμε και καταλαμβάνουμε έναν εσωτερικό χώρο που προηγουμένως δεν 

υπήρχε.   Ο μόνος πιθανός ανταγωνιστής του αναγνώστη είναι αυτό που  

ονομάζουμε «αυτοσυνείδηση» του λογοτεχνικού κειμένου, στο οποίο μπορεί κανείς 

εύκολα να διακρίνει μια δομική αλληγορία της ανaγνωστικής πράξης. Ωστόσο, η 

                                                 
1 Μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες είναι αυτή του Harold Bloom (2004:33), ο οποίος επιμένει 

στις αρχές επαναπροσδιορισμού της ανάγνωσης στην αισθητική της λειτουργία προτείνοντας: 

Καθαρίστε τη σκέψη σας από τα γνωστά τροπάρια: τις ιδέες του συρμού που αναφέρονται 

σε ζητήματα φύλου, πολυπολιτισμικότητας και πολιτικής οθροφροσύνης. 

Μην προσπαθείτε να βελτιώσετε το διπλανό σας ή τους διπλανούς σας με αυτά που 

διαβάζετε ή τον τρόπο που διαβάζετε. 

Διαβάστε με το ενδότερο πνευματικό φως. 

Πρέπει να είστε εφευρέτης για να διαβάζετε καλά. 

Προσπαθήστε να ανακτήσετε την αίσθηση της ειρωνείας, η οποία «απαιτεί κάποιο χρόνο 

προσήλωσης και την ικανότητα να συντηρείς αντίθετες έννοιες ταυτόχρονα», έτσι θα καθαρίσετε τη 

σκέψη σας από τις κενολογίες της ιδεολογίας. 
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ιδεολογία ενός «ανοιχτού» έργου φαίνεται να ωφελεί τον αναγνώστη καθιστώντας 

τον αναπόδραστα πιο ενεργό και πιο ελεύθερο στη διαδικασία σχηματισμού 

νοήματος. Ας μην λησμονούμε ότι η λογοτεχνία αλλάζει μαζί μ’ εμάς, οι λέξεις 

παραμένουν ακίνητες στον προσβάσιμο χώρο της τυπωμένης σελίδας, αλλά η 

σημασία τους μας περιτυλίγει σαν σκιά  (Coste 1979: 271, Birkerts 1997: 112, 115, 

122, 157, 174). 

Κάθε εποχή αποτυπώνεται στη γραφή, η οποία αποτελεί  το κατεξοχήν 

νομιμοποιημένο αφηγηματικό εργαλείο. Το φαινόμενο όμως που κυριολεκτικά 

δυναμιτίζει το πεδίο έρευνας της σύγχρονης λογοτεχνικής θεωρίας και κριτικής τις 

τελευταίες δεκαετίες ακούει στην ονομασία «ανάγνωση» (Σταυριανός 2012: 115, 

263). Ο συγγραφέας έπαψε  να αποτελεί  το σημείο αναφοράς των λογοτεχνικών 

συζητήσεων και το ενδιαφέρον άρχισε να προσανατολίζεται σταδιακά στον 

αναγνώστη (Τζιόβας 1985: 141). Μέσω της διαδικασίας της ανάγνωσης 

ξεφεύγουμε από τη συνηθισμένη σχέση μας με τον χρόνο και εισερχόμαστε στο 

βασίλειο της διάρκειας. Μόνο με την προϋπόθεση της διάρκειας το βίωμα 

καταξιώνεται ως νόημα (Birkerts 1997: 23, 41, Μπανάκου-Καραγκούνη 1985: 163). 

Η αναγνωστική πράξη υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια μιας απλής διαδικασίας 

άντλησης πληροφοριών, καθώς απαιτείται φιλτράρισμα, ξεδιάλεγμα και ερμηνεία 

αυτών των πληροφοριών (Birkerts 1997: 84). Ένα βήμα παραπέρα η λογοτεχνική 

ανάγνωση αποκτά νόημα μόνο ως βίωμα και όχι ως συμπέρασμα που μπορεί να 

εξαχθεί και να συνοψιστεί. Η βίωση και η ερμηνεία ενός λογοτεχνικού έργου 

ποικίλλει κατά περίπτωση. Κατά την αναγνωστική πράξη στη λογοτεχνία, η 

φαντασία μεταστοιχειώνει δραστικά την πραγματικότητα και αίρει τους κοσμικούς 

χωροχρονικούς περιορισμούς, επιτρέποντας στο ενεργό υποκείμενο τη μεταφορά 

στο μυθολογικό σύμπαν του κειμένου.  

Η ενεργητική ανάγνωση: αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης κειμένου και αναγνώστη  

Η λογοτεχνία μας παρέχει τη δυνατότητα να «ζήσουμε» πολλές ζωές και να 

διαπιστώσουμε την καθολικότητα της ανθρώπινης εμπειρίας, καθώς καταγράφει 

σκέψεις και όνειρα των ανθρώπων (Huck στο Κουλουμπή-Παπαπετροπούλου 

1996: 101). Η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού έργου συνιστά μία ενεργητική και 

παραγωγική διαδικασία, η οποία αλλάζει δευτερογενώς τον κόσμο, καθώς επιδρά 

σημαντικά στη διεύρυνση του ορίζοντα κατανόησης του αναγνώστη –το έργο 

δυνητικά ανασημασιοδοτείται και εμπλουτίζεται διαρκώς – και κατ’ επέκταση στην 

ανάπτυξης της νοητικής δομής του ανθρώπινου εγκεφάλου (Πεσκετζή 1996: 13-
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16). Και εφόσον  κείμενο και αναγνώστης αποτελούν τους δύο πόλους της 

αναγνωστικής διαδικασίας, ως ενεργητική ανάγνωση θα μπορούσαμε σε πρώτη 

φάση να ονομάσουμε την αλληλεπίδραση αυτών των δύο οντοτήτων (Morais & 

Pereira 2007 : 2).   

Η εξ ορισμού σύνδεση με τους αναγνώστες του ισχύει, σε μεγαλύτερο 

βαθμό, και για το λογοτεχνικό έργο (Μπανάκου-Καραγκούνη 1985: 163).  Εδώ η 

ενεργητική αναγνωστική πράξη είναι μια επίπονη – και συνάμα θα προσθέταμε 

εξαιρετικά ευχάριστη – διαδικασία, η οποία προϋποθέτει περισσότερο από καθετί 

άλλο την ενεργοποίηση της σκέψης – ανάγνωση και  σκέψη αποτελούν δύο 

αόρατες συγγενικές λειτουργίες με τη διαφορά ότι η ανάγνωση διεκδικεί πιο έντονα 

την  αφάνεια, γιατί η πρόσληψη του γραπτού σημείου δεν αφήνει ίχνη μετά την 

αναγνωστική πράξη. Η σκέψη συνιστά μια περίπλοκη χορογραφία της κίνησης, 

της μετάβασης και της ξεκούρασης, μια αποκάλυψη της μυϊκής συγκρότησης του 

νου  (Birkerts 1997: 19-20, 84). Ο Wolfgang Iser υποστηρίζει πως όταν διαβάζουμε 

«κοιτάζουμε, κατά μπρος, προς τα πίσω, αποφασίζουμε, αλλάζουμε αποφάσεις, 

σχηματίζουμε προσδοκίες, συνταραζόμαστε όταν δεν εκπληρωθούν, 

αναρωτιόμαστε, ονειροπολούμε, αποδεχόμαστε, απορρίπτουμε». Ο Henry 

Fielding στο έργο του Tom Jones αναφέρει: «Και τώρα, αναγνώστη μου… 

απαιτείται μόνον η προσοχή σου∙ διότι κάνεις μεγάλο λάθος αν φαντάζεσαι ότι, 

όταν ξεκινούσαμε αυτό το σπουδαίο έργο, σκοπεύαμε ν’ αφήσουμε τη διάνοιά 

σου άπρακτη ή ότι θα μπορέσεις, χωρίς ν’ ασκήσεις αυτό σου το ταλέντο, να 

διασχίσεις τις σελίδες μας χωρίς καμία ευχαρίστηση ή κέρδος για σένα» (Κάλφας 

1994: 71) Όταν το βίωμα, η εμπειρία ενός συγγραφέα, συναντά τη δεκτική 

ευαισθησία ενός αναγνώστη, ενεργοποιεί την κύρια πηγή της δημιουργικότητας 

(Birkerts 1997: 20) που στην περίπτωση της λογοτεχνικής ανάγνωσης αποκαλούμε 

δημιουργική γραφή. 

Ο συνδυασμός ανάγνωσης, κριτικής σκέψης και μάθησης συγκροτεί την 

ενεργητική ανάγνωση και παραπέμπει σε στρατηγικές που εμπλέκουν ενεργά  

αναγνώστη και κείμενο. Η ενεργητική ανάγνωση πόρρω απέχει από την απλή 

αποκωδικοποίηση των λέξεων, καθώς παρέχει τη δυνατότητα  στον αναγνώστη 

να εντρυφήσει μέσα σε  κείμενα κριτικής, σε άρθρα, αφιερώματα, πεζογραφία, κ.ά. 

που θα του επιτρέψουν να    διεισδύσει, να κατανοήσει και να ανασυνθέσει με 

δυναμικό τρόπο ένα καταρχήν διαμορφωμένο  σώμα απόψεων και ιδεών που 

διατυπώνει και αναλύει με παρρησία ο συγγραφέας στο έργο του. Πρόκειται 
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ουσιαστικά για μια διαδικασία που ενισχύει την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής 

σκέψης (Schilit, Golovchinsky & Price 1998: 249, Hinson 2015: 2, SMCHS guide to 

active reading: 1) και συμπεριλαμβάνει τη δυνατότητα του αναγνώστη να 

υπογραμμίσει, να σχολιάσει, να αναδείξει, ή να αμφισβητήσει και να αναθεωρήσει, 

τις σκέψεις, τις απόψεις, τις ιδεολογικές συνιστώσες, αλλά και τα αξιακά 

συστήματα που ενυπάρχουν και συνδιαμορφώνουν το κείμενο. Συχνά η 

ενεργητική ανάγνωση απαιτεί  από το αναγνωστικό κοινό να μετακινηθεί από το 

ένα κείμενο στο άλλο για να ικανοποιήσει τις πληροφοριακές του ανάγκες (Schilit, 

Golovchinsky & Price 1998: 249). 

Τεχνικές ενεργητικής ανάγνωσης 

Ο ενεργητικός αναγνώστης εφαρμόζει συνειδητά μια σειρά από τεχνικές για την 

πρόσκτηση του λογοτεχνικού κειμένου. Μία απόπειρα καταγραφής τους με μία 

λογική σειρά –σε καμία περίπτωση δεν τηρείται απαρέγκλιτα- θα μας οδηγούσε 

στην παρακάτω σχηματοποίηση:  

● Επιχειρεί να βεβαιωθεί ότι το βιβλίο που κρατά στα χέρια του 

ανταποκρίνεται στις αρχικές του προσδοκίες. Για να το επιτύχει αυτό διαβάζει τον 

τίτλο, την περίληψη, την εισαγωγή, μαθαίνει για τον συγγραφέα/είς, από διάφορα 

κείμενα κριτικής, άρθρα, αφιερώματα, κ.ά. 

● Θέτει ερωτήματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ανάγνωση και 

αναζητά πρώτες  απαντήσεις. 

● Ανακαλεί, συγκρίνει, συνδέει και συνθέτει πρότερες γνώσεις και 

αναγνωστικές εμπειρίες. 

● Ξαναδιαβάζει, επανεξετάζει, εστιάζει στα βασικά σημεία του κειμένου, 

εντοπίζει στοιχεία όπως πλάγια ή έντονα γράμματα που θα τον βοηθήσουν να 

αποκωδικοποιήσει και να κατανοήσει τις θέσεις του συγγραφέα/ων, κυκλώνει 

λέξεις που του έκαναν εντύπωση. 

● Αναζητά λέξεις-κλειδιά 

● Καταγράφει όχι μόνο τις θέσεις του συγγραφέα για το θέμα, αλλά και τις 

δικές του ιδέες και προβληματισμούς που αναδύονται κατά την αναγνωστική 

πράξη και μετά από αυτή. 

● Προβλέπει τη συνέχεια στο έργο. 

● Φαντάζεται τοπία, γεύσεις και αξιοθέατα που περιγράφονται στο βιβλίο. 

● Αποτυπώνει με δικά του λόγια –προφορική ή γραπτή εκφορά λόγου- τι 

έχει διαβάσει. 
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● Εξάγει αρχικά συμπεράσματα που συνήθως οδηγούν σε περαιτέρω 

επεξεργασία. 

● Συζητά με άλλους για το θέμα του βιβλίου 

 Η ενεργητική αυτή αναγνωστική εμπειρία μεταστοιχειώνεται σε γραφή 

δημιουργική και μπορεί εν μέρει να αποτυπωθεί στο παρακάτω σχήμα, όπως 

παρατίθεται στους (Van Woerkum 2012: 268-272, Hinson 2015: 8-13, Active 

Reading Strategies 2014: 2, SMCHS guide to active reading 2010: 1, Tse et al. 

[2009]: 1).  

 

Εξάγει αρχικά 
συμπεράσματα που 
συνήθως οδηγούν 
σε περαιτέρω 
επεξεργασία. 

Ο ενεργητικός 
αναγνώστης   

Επιχειρεί να βεβαιωθεί ότι το 
βιβλίο που κρατά στα χέρια 
του ανταποκρίνεται στις 
αρχικές του προσδοκίες. Για 
να το επιτύχει αυτό διαβάζει 
τον τίτλο, την περίληψη, την 
εισαγωγή, μαθαίνει για τον 
συγγραφέα/είς, από 
διάφορα κείμενα κριτικής, 
άρθρα, αφιερώματα, κ.ά. 

Θέτει ερωτήματα πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά 
την ανάγνωση και 
αναζητά πρώτες 
απαντήσεις. 

Αναζητά λέξεις-
κλειδιά. 

Προβλέπει τη 
συνέχεια στο 
έργο. 

Φαντάζεται τοπία, 
γεύσεις και 
αξιοθέατα που 
περιγράφονται 
στο βιβλίο. 

Ξαναδιαβάζει, επανεξετάζει, 
εστιάζει στα βασικά σημεία 
του κειμένου, εντοπίζει 
στοιχεία όπως πλάγια ή 
έντονα γράμματα που θα τον 
βοηθήσουν να 
αποκωδικοποιήσει και να 
κατανοήσει τις θέσεις του 
συγγραφέα/ων, κυκλώνει 
λέξεις που του κάνουν 
εντύπωση. 

Αποτυπώνει με 
δικά του λόγια-
προφορική ή 
γραπτή εκφορά 
λόγου- τι έχει 
διαβάσει. 

Καταγράφει όχι 
μόνο τις θέσεις του 
συγγραφέα για το 
θέμα, αλλά και τις 
δικές του ιδέες και 
προβληματισμούς 
που αναδύονται 
κατά την 
αναγνωστική 
πράξη και μετά 
από αυτή. 

Ανακαλεί, συγκρίνει, 
συνδέει και συνθέτει 
πρότερες γνώσεις και 
αναγνωστικές εμπειρίες. 

Συζητά με 
άλλους για το 
θέμα του 
βιβλίου. 
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Πώς να διαβάζετε μυθοπλασίες,  ποιήματα, θεατρικά έργα 

Στις γλωσσολογικές θεωρίες η διδασκαλία και η εκμάθηση της ανάγνωσης 

συνιστούν ένα τεράστιο ερευνητικό πεδίο. Η λογοτεχνία όμως δεν διέπεται μόνο 

από τα γενικά συμπεράσματα για την ανάγνωση, αλλά και από ειδικές αρχές που 

εδράζονται στους νόμους της διαμόρφωσης ενός συνολικού έργου. Κατά την 

ανάγνωση λογοτεχνικών έργων οι άνθρωποι προβλέπουν τα όσα πρόκειται να 

συμβούν σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ όσο αν διάβαζαν πληροφορίες για 

πραγματικά γεγονότα. Η λογοτεχνική πρόβλεψη συμβάλλει στο να δοθεί νόημα 

στο παρόν περικείμενο, σχεδόν τόσο πολύ όσο η ανασκόπηση, αφού και η 

προϋπάρχουσα γνώση της μορφής άλλων έργων δυνητικά λειτουργεί ως 

μοντέλο εργασίας για την ερμηνεία του. Η πρόβλεψη επαυξάνει την ικανότητα για 

συσχετισμό των λεπτομερειών, έτσι ώστε να τις θυμάται ο αναγνώστης, όπως 

θυμάται την απόδοση νοήματος με βάση τον τρόπο που η λογοτεχνία 

διαφοροποιεί το γλωσσικό ύφος για τους μοναδικούς σκοπούς της με χιλιάδες 

σχήματα λόγου, συνδυασμούς, αλληγορίες, ρητορικά σχήματα, ακόμα και 

επινοήσεις. Πάνω απ’ όλα δημιουργείται η διαρκής αίσθηση ότι η ιστορία θα έχει 

κάποιο σημείο καμπής το οποίο θα οδηγεί στην κλιμάκωσή της. (Σακελλίου & 

Σουλτς 2013: 31-36). Ο αναγνώστης ενός λογοτεχνικού έργου μπορεί να πάει πίσω 

από τη σκηνή, στα παρασκήνια, για να ακούσει τον συγγραφέα να του κάνει 

προτάσεις ή ακόμα και να ελευθερωθεί από τα δεσμά μιας σχέσης  στην οποία 

είναι αναγκασμένος να παρατηρεί απλώς και να περάσει στο στάδιο μιας πιο 

ουσιαστικής, ενεργητικής και πολυφωνικής ανάγνωσης. Με τον τρόπο αυτό θα 

φέρει στο φως την ίδια τη διαδικασία της συγγραφής, της δημιουργίας δηλαδή, 

ενώ η συμμετοχή του δεν περιορίζεται μόνο στην αισθητική απόλαυση, αλλά 

καθορίζει την ίδια τη διαλεκτική της φύσης της ανάγνωσης. 

Η πλειονότητα των ανθρώπων που διαβάζουν μυθοπλαστικά έργα είναι 

σαφέστατοι στο να μας περιγράψουν τι δεν τους άρεσε σε ένα μυθιστόρημα και 

όχι στο τι τους άρεσε, τι είναι αυτό που τους γοήτευσε, που τους συγκλόνισε (Adler 

& Van Doren 1998: 187).   Η αλήθεια είναι ότι όσοι δεν μπορούν να εκφράσουν 

αυτό που τους άρεσε σε ένα μυθιστόρημα δεν το διάβασαν παρά μόνο 

επιδερμικά, επιφανειακά, δεν άφησαν τις λέξεις να συνηχήσουν μέσα τους, να 

τους θέλξουν ώστε να αποκτήσουν το  δικαίωμα της εκ των υστέρων θεώρησης. 

Η κριτική ανάγνωση οποιουδήποτε βιβλίου εξαρτάται από την αντιληπτική 

ικανότητα του εκάστοτε αναγνώστη. Όταν διαβάζουμε ένα λογοτεχνικό κείμενο 
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αποκτούμε έναν απώτερο λόγο ύπαρξης. Δεν αρκεί το απλό ξεφύλλισμα του, 

πρέπει να αναδιφήσουμε στο δημιουργικό λεκτικό πλέγμα του και να 

ανακαλύψουμε την αόρατη μαγιά της συνοχής (Birkerts 1997: 91).  Η ενεργητική 

ανάγνωση ενός μυθοπλαστικού έργου ενυπάρχει σε ένα πλαίσιο αλληλένδετων 

δομικών, ερμηνευτικών και κριτικών κανόνων (Adler & Van Doren 1998: 192, 

Πεσκετζή 1994: 64-70). Στη δομική ομάδα εντάσσονται κανόνες που μας 

διευκολύνουν να ανακαλύψουμε την ενότητα του έργου, στην ερμηνευτική 

υιοθετούμε τρόπους που μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε και να 

ερμηνεύσουμε όρους, εισηγήσεις και επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο 

συγγραφέας όταν γράφει το έργο· τέλος στην κριτική, αφού εκτελέσουμε όλες τις 

παραπάνω ενέργειες   πρέπει να είμαστε σε θέση να  αιτιολογήσουμε με ευφυή 

τρόπο αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε μαζί του.  

Η δομική προσέγγιση ενός μυθοπλαστικού κειμένου θα μπορούσε να 

συγκροτηθεί από τις παρακάτω προτάσεις – στάδια προς τους αναγνώστες: 

● Ταξινομήστε ένα μυθοπλαστικό έργο ανάλογα με το είδος του. Ένα λυρικό 

ποίημα προσεγγίζει αφαιρετική ή αφηγείται την ιστορία από την άποψη μιας 

μοναδικής συγκινησιακής εμπειρίας. Αντίθετα σε ένα θεατρικό έργο με πολλούς 

χαρακτήρες που επιδρούν ο ένας στον άλλο και εξυφαίνουν μία σύνθετη πλοκή, 

όπως και στα μυθιστορήματα άλλωστε, η αφήγηση  γίνεται αποκλειστικά μέσω 

πράξεων και ομιλιών. Ο θεατρικός συγγραφέας δεν μπορεί να μιλήσει μόνος του 

όπως ο μυθιστοριογράφος, ο οποίος μας μιλά κατά τη διάρκεια συγγραφής του 

έργου ενδεδυμένος το προσωπείο του αφηγητή. Ο ενεργητικός αναγνώστης θα 

πρέπει να ξεχωρίζει γρήγορα το είδος της λογοτεχνίας που διαβάζει. 

● Προσπαθήστε να ανακαλύψετε την ενότητα του έργου. Η ενότητα της 

μυθοπλασίας βρίσκεται στην αποτύπωση μιας συγκεκριμένης εμπειρίας, στην 

πλοκή της(Adler & Van Doren 1998: 193). Η πλοκή κατά τον Brooks είναι ένας 

ιδιότυπος δομικός χειρισμός των μηνυμάτων που αναπτύσσονται μέσα από μια 

χρονική αλληλουχία, είναι η λογική και η δυναμική μιας αφήγησης. Έχει το δικό της 

σημασιακό εύρος που με δημιουργικό τρόπο μπορεί να διευρύνει κανείς 

(Παπαντωνάκης & Κωτόπουλος 2011: 146). Για να δείτε αν έχετε συλλάβει την 

ενότητα του έργου, πρέπει να μπορείτε να συνοψίσετε την πλοκή της σε μια 

σύντομη αφήγηση, να διευθετήσετε δηλαδή χωροχρονικά το έργο.  

●   Πρέπει να μπορείτε να διακρίνετε τα μέρη ενός έργου. Τα μέρη της 

μυθοπλαστικής γλώσσας εντοπίζονται στα διάφορα βήματα που επιλέγει ο 
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συγγραφέας για να αναπτύξει την πλοκή του, στις λεπτομέρειες του επεισοδίου σε 

αντίθεση με τα μέρη ενός επιστημονικού ή φιλοσοφικού βιβλίου τα οποία 

διατάσσονται με λογικό τρόπο. Σε μια λογοτεχνική διήγηση, τα μέρη είναι 

απαραίτητο να ταιριάζουν σε ένα χρονικό σχήμα σε κάτι που έχει αρχή, μέση και 

τέλος, ακόμα κι αν αυτά για λόγους αισθητικής απόλαυσης δεν παρατίθενται με 

τη λογική τους σειρά (in medias res, flashback, flashforward). Συχνά οι ενότητες 

και τα μέρη που συναποτελούν τα επιστημονικά συγγράμματα μπορούν να 

διαβαστούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί σε ένα 

μυθιστόρημα, διήγημα, θεατρικό έργο ή στην ποίηση, γιατί τα κομμάτια αυτά 

παραμένουν σχεδόν χωρίς νόημα αν αποσπαστούν το ένα από το άλλο (Adler & 

Van Doren 1998: 193).  

Η ερμηνευτική προσέγγιση ενός μυθοπλαστικού κειμένου θα μπορούσε να 

συγκροτηθεί από τις παρακάτω προτάσεις - στάδια: 

► Τα μυθοπλαστικά στοιχεία βρίσκονται στα επεισόδια, στα συμβάντα, 

στους χαρακτήρες, καθώς και στις σκέψεις τους, στα συναισθήματά τους, στις 

πράξεις και στις ομιλίες τους. Με τον χειρισμό αυτών των στοιχείων ο συγγραφέας 

αφηγείται στην ιστορία του. Πρέπει να εξοικειωθείτε με τις λεπτομέρειες των 

γεγονότων και με τους χαρακτήρες του έργου (Adler & Van Doren 1998: 194). Ο 

όρος χαρακτήρες χρησιμοποιείται για να δηλώσει τις έμφυτες ιδιότητες και μορφές 

συμπεριφοράς ενός προσώπου. Το σύνολο των πνευματικών, συγκινησιακών και 

κοινωνικών ποιοτήτων που το διακρίνουν. Ο λογοτεχνικός χαρακτήρας μπορεί να 

είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας ή μια λεκτική κοινωνική κατασκευή που 

δομείται από τον αναγνώστη όπως ακριβώς και το κείμενο  νοηματοδοτείται απ’ 

αυτόν (Παπαντωνάκης & Κωτόπουλος 2011: 75, 85, 89).  

●  Ο συνδετικός κρίκος όλων των στοιχείων της μυθοπλασίας είναι η σκηνή, 

δηλαδή ο χώρος και ο χρόνος της ιστορίας κατά την οποία συμβαίνουν τα 

γεγονότα (Παπαντωνάκης & Κωτόπουλος 2011: 19), το υπόβαθρο μέσα από το 

οποίο ξεπροβάλλουν ανάγλυφα. Ο (ικανός) μυθιστοριογράφος δημιουργεί έναν 

μυθοπλαστικό κόσμο, ένα χωροχρονικό σύμπαν, μέσα στο οποίο ζουν και 

κινούνται οι χαρακτήρες του. Νιώστε άνετα σ’ αυτό τον φανταστικό κόσμο, γίνετε 

ενεργά μέλη  της ζωντανής κοινωνίας του, εκφράστε την επιθυμία να βοηθήσετε 

τους χαρακτήρες του όπως θα κάνατε άλλωστε και με ένα φίλο σας.  Υπάρχει ένα 

τελευταίο βήμα στην ερμηνευτική ανάγνωση της λογοτεχνίας: 
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● Έχοντας γνωρίσει έναν καινούργιο κόσμο, έχοντας ταξιδέψει στους 

δρόμους του, έχοντας δοκιμάσει φαγητά του, έχοντας συναινέσει στους νόμους 

της κοινωνίας του, πρέπει να ακολουθήσετε τους χαρακτήρες στις περιπέτειές 

τους (Adler & Van Doren 1998: 194). Πλοκή,  κατά τη Lukens είναι η ακολουθία των 

γεγονότων που δείχνουν τη δράση των χαρακτήρων, ενώ για τον P. Nodelman, 

είναι η ακολουθία των γεγονότων που κατασκευάζει μια ιστορία. Με άλλα λόγια, 

η εκτύλιξη της πλοκής είναι η μηχανή, ο κινητήριος μοχλός, η ψυχή μιας διήγησης 

(Παπαντωνάκης & Κωτόπουλος 2011: 147). Για να την διαβάσετε ενεργά πρέπει να 

είστε ευαίσθητοι σε κάθε παλμό της (Adler & Van Doren 1998: 194). 

●Μην κρίνετε τη φανταστική συγγραφή αν δεν εκτιμήσετε  πρώτα αυτό που 

ο συγγραφέας προσπάθησε να κάνει δική σας εμπειρία. Δεν μπορείτε να 

εκτιμήσετε ένα μυθιστόρημα αν το διαβάζετε παθητικά. Η ομορφιά της λογοτεχνίας 

βρίσκεται στην ευχαρίστηση που μας δίνει. Όσο καλύτερα διαθέτετε την 

ανακλαστική ικανότητα να εντοπίσετε τα αίτια της ευχαρίστησής σας κατά την 

ανάγνωση ενός μυθοπλαστικού βιβλίου  ή ενός ποιητικού έργου, τόσο  βαθύτερα 

ανακαλύπτετε τις καλλιτεχνικές αρετές του. Η πρώτη σας κρίση είναι φυσικό να 

προέρχεται από το γούστο σας. Θα μπορείτε να πείτε  τις σας άρεσε, τι δεν σας 

άρεσε και γιατί. Για να κρίνετε όμως ένα έργο μυθοπλασίας, πρέπει να καταστήσετε 

τις αντιδράσεις σας πιο αντικειμενικές, δείχνοντας τα σημεία του έργου που τις 

προκάλεσαν. Πρέπει να αποκτήσετε την κριτική ικανότητα να πείτε τι είναι καλό για 

το βιβλίο, τι είναι κακό, τι θα αλλάζατε  και γιατί. Το καλό γούστο στη λογοτεχνία 

αποκτάται απ’ αυτόν που διαβάζει ενεργητικά (Adler & Van Doren 1998: 195-196). 

● Όταν διαβάζετε μια μυθοπλαστική διήγηση, το πρώτο που πρέπει να 

κάνετε είναι να την διαβάσετε γρήγορα και με προσήλωση. Αν δεν την διαβάσετε 

γρήγορα δεν θα μπορέσετε να δείτε την ενότητά της, αν δεν την διαβάσετε  με 

προσοχή δεν θα μπορέσετε να δείτε τις λεπτομέρειες. Οι όροι μιας διήγησης είναι 

συνήθως οι χαρακτήρες και τα γεγονότα της (Adler & Van Doren 1998: 199-200). 

Ίσως να μην καταλάβουμε τα γεγονότα από τη στιγμή που συμβαίνουν, αν όμως 

την έχουμε διαβάσει και ανατρέχουμε αργότερα σ’ αυτήν καταλαβαίνουμε τη 

σχέση των γεγονότων και τη σειρά των πράξεων. Ο μυθοπλαστικός λόγος 

ικανοποιεί τόσο τις συνειδητές όσο και τις ασυνείδητες ανθρώπινες ανάγκες και 

αυτό γιατί τις περισσότερες φορές προάγει το στοιχείο της δικαιοσύνης. Ο «θεός-

συγγραφέας» προσωπογραφεί με ευκρίνεια τον ψυχισμό και τη συμπεριφορά των 
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χαρακτήρων και τους επιβραβεύει ή τους τιμωρεί ανάλογα με την πραγματική τους 

αξία (Adler & Van Doren 1998: 201-202). 

Στην ανάγνωση ενός λυρικού ποιήματος ή ποίηση γενικά τα πράγματα 

είναι λίγο διαφορετικά. Πολλοί πιστεύουν ότι δεν μπορούν να διαβάσουν λυρική 

ποίηση γιατί απαιτεί μεγάλη προσοχή και προσπάθεια. Ένα λυρικό ποίημα πρέπει 

να το διαβάζετε ολόκληρο χωρίς να σταματήσετε είτε πιστεύετε ότι το 

καταλαβαίνετε, είτε όχι. Η ενότητα ενός λυρικού ποιήματος βρίσκεται στο σύνολό 

του και όχι σε κάποιο από τα μέρη του. Αφού το τελειώσετε, ξαναδιαβάστε το αυτό 

τη φορά μεγαλόφωνα. Η εκφώνηση των λέξεων θα σας βοηθήσει να τις 

καταλάβετε καλύτερα, να δώσετε έμφαση εκεί που πρέπει. Είναι απίστευτο το πώς 

μερικές λέξεις ξεπετάγονται και σας κοιτούν κατάματα, μήπως επαναλαμβάνονται; 

Τις συνοδεύει ο ρυθμός; Η ρίμα; Μήπως κάποιες στροφές αναφέρονται στις ίδιες 

ιδέες; Μήπως αυτές οι ιδέες σχηματίζουν κάποιο είδος ακολουθίας;   (Adler & Van 

Doren 1998: 208-210, Henderson 2008: 1, Hirsch 2007).  

 Τα περισσότερα λυρικά ποιήματα περιγράφουν κάποια σύγκρουση η 

οποία συχνά υπονοείται, δεν δηλώνεται. Η σύγκρουση μπορεί να είναι μεταξύ 

ανθρώπων, ιδεών ή εικόνων. Είναι εύκολο να ανακαλύψετε αν η σύγκρουση 

γίνεται ανάμεσα στον έρωτα και στον χρόνο, στη ζωή και στον θάνατο, στην έλξη 

των εφήμερων πραγμάτων, στον θρίαμβο της αιωνιότητας, π.χ. τα περισσότερα 

σονέτα του Shakespeare αναφέρονται στον φθοροποιό χρόνο.   Η ανάγνωση 

ενός  λυρικού ποιήματος αποτελεί έργο ζωής και για να το καταλάβετε πρέπει να 

το διαβάζετε ξανά και ξανά, όχι με την έννοια ότι πρέπει να το επεξεργάζεστε για 

την υπόλοιπη ζωή σας, αλλά με την έννοια ότι αξίζει να επιστρέφετε σ’ αυτό και να 

το διαβάζετε πολλές φορές. Φυσικά γνώσεις για τον συγγραφέα και την εποχή του 

ίσως να αποδειχθούν πολύτιμες. Το διάστημα που ασχολούμαστε με κάτι άλλο και 

όχι με το συγκεκριμένο ποίημα μπορούμε να μάθουμε περισσότερα γι’ αυτό απ’ 

όσα συνειδητοποιούμε (Adler & Van Doren 1998: 212-213, Henderson 2008: 1, 

Hirsch 2007).  

Ένα θεατρικό έργο γίνεται περισσότερο κατανοητό όταν το βλέπουμε να 

παίζεται στη σκηνή. Όταν το διαβάζουμε από ένα βιβλίο χάνει μια φυσική του 

διάσταση την οποία όμως παράσχει ο αναγνώστης. Προσπαθήστε να 

ανακαλύψετε σε τι αναφέρεται  το έργο τόσο συνολικά όσο και λεπτομερώς. 

Προσποιηθείτε ότι το βλέπετε να παίζεται, γίνεται δηλαδή σκηνοθέτης. Πολλοί 

θεατρικοί συγγραφείς όπως ο Bernard Shaw, στους προλόγους των έργων τους 
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δίνουν οδηγίες στους αναγνώστες πώς να τα κατανοήσουν, άλλοι όχι. Διαβάστε 

το αργά και με έκφραση και αφήστε τις λέξεις να αποκτήσουν νόημα για σας 

(Adler & Van Doren 1998: 204-206, Reading a play 2016). 

Από την ενεργητική ανάγνωση στη δημιουργική γραφή 

Είναι αληθές και καθόλου παρατραβηγμένο ότι ο συγγραφέας διαβάζει 

γράφοντας και ο αναγνώστης γράφει διαβάζοντας (Birkerts 1997: 128). Η 

ενεργητική ανάγνωση ενός μυθοπλαστικού βιβλίου δύναται να περιγραφεί ως η 

δημιουργία και η συνεχής διαδοχική τροποποίηση του περιεχομένου. Όταν 

διαβάζουμε ένα μυθιστόρημα δεν ανακαλούμε προτάσεις και παραγράφους, 

αυτό που συγκρατούμε στη μνήμη μας είναι εντυπώσεις και εικόνες, δηλαδή τις 

γενικές δομές του νοήματος που αποκτήσαμε από τις λέξεις. Ανάλογα με την 

καλλιτεχνική δύναμη του έργου αλλά και τη δεκτικότητά μας σ’ αυτό, 

διαμορφώνουμε και διατηρούμε μια ζωντανή ρεαλιστική εικόνα (Birkerts 1997: 114). 

Η δημιουργική συγγραφή είναι μια μνημειώδης σύνθετη λειτουργία μέσω 

της οποίας το βίωμα, η φαντασία και η ενόραση ενσταλάζονται στη γλώσσα·  η 

ενεργητική ανάγνωση, ξεκινά με την ενεργό αποκωδικοποίηση των συμβόλων και 

τελειώνει όταν το περιβάλλον του εαυτού μας συμπυκνώνεται σε σκέψη και πράξη, 

όταν μεταβάλλεται σε γραφή (Birkerts 1997: 113). Τον όρο «Δημιουργική Γραφή» το 

χρησιμοποιούμε διττά. Από τη μια για να αναφερθούμε στην ικανότητα που έχει 

κάποιος να ελέγξει δημιουργικές σκέψεις και να τις μετατρέψει σε γραφή, και από 

την άλλη για να επεκτείνουμε τη σημασία του στο σύνολο των διαφόρων 

εκπαιδευτικών και τεχνικών πρακτικών που στοχεύουν στην κατάκτηση 

συγγραφικών κυρίως λογοτεχνικών δεξιοτήτων, διεγείροντας τη δημιουργικότητα 

με τρόπο ελκυστικό και παιγνιώδη οδηγούμαστε στην παραγωγή λόγου. Μέσα 

από το διδακτικό αντικείμενο της δημιουργικής γραφής, οι μαθητές έχουν τη 

δυνατότητα να πειραματιστούν με ποικίλα λογοτεχνικά είδη, να εξοικειωθούν με το 

λόγο, να βιώσουν τη γραφή, να ανακαλύψουν το προσωπικό τους ύφος και να 

αξιοποιήσουν προσωπικές εμπειρίες, συναισθήματα και λογοτεχνικές αναγνώσεις 

με τρόπο ευφάνταστο και παιγνιώδη. Ας μην λησμονούμε ότι ο γράφων υιοθετεί 

μια ενεργή κριτική προσέγγιση για να είναι σε θέση να συγγράψει (Κωτόπουλος 

2015: 801-802) 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σχέση ανάμεσα στη γραφή και την ανάγνωση 

είναι αμφίδρομη με τη διαφορά ότι η ανάγνωση αποτελεί το σημείο εκκίνησης κάθε 

δημιουργικής συγγραφικής πράξης (Lizza 2007: 2). Η δημιουργική γραφή ως 
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αυθύπαρκτο γνωστικό αντικείμενο είναι το κατεξοχήν εκπαιδευτικό 

προπαρασκευαστικό εργαλείο όπου τα αναγνωστικά αποθέματα εγκολπώνονται 

στη γραφή.  Η αυτοέκφραση, η πρωτοτυπία, ο πειραματισμός και η ανακάλυψη 

(Κωτόπουλος 2011a: 31) βρίσκουν πλέον τον δικό τους ζωτικό χώρο, τη δική τους 

στέγη, το δικό τους πεδίο  λογοτεχνικών δοκιμών. Σήμερα, η δημιουργική γραφή  

επικεντρώνει τη δυναμική της στην ενεργητική πρόσληψη των λογοτεχνικών ειδών 

(Κωτόπουλος 2014: 38) Μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές βελτίωσης που 

προτείνει,   προσκαλεί τους αναγνώστες να αποδομήσουν και να αναδομήσουν 

το κείμενο, να γνωρίσουν την ομορφιά του οργανωμένου λόγου διαρθρώνοντας 

κάθε φορά μια καινούργια διήγηση (Κωτόπουλος 2011a: 32), (Κωτόπουλος 2014:  

39).   

Ποιός είναι ο κεντρικός χαρακτήρας; με ποιο τρόπο υπερπηδά τα εμπόδια; 

συμφωνείτε με το τέλος που έδωσε ο συγγραφέας στην ιστορία του; κ.ά. (Active 

reading… 2012: 5 ) είναι μερικά από τα πολλά ερωτήματα που ο ενεργός 

αναγνώστης καλείται να απαντήσει. Κάθε σελίδα τον σταματά και του ζητά να 

παρατηρήσει, να σκεφτεί, να συμπεράνει, να προβλέψει, να διαμειφθεί με αυτό που 

ανοίγεται μπροστά του και να του δώσει μια άλλη προοπτική (Οικονομίδου 2010: 

68-69, 72).    Η ανάγνωση φορτίζει τη μνήμη και το γράψιμο την εκφορτίζει. Ο 

ενεργός αναγνώστης φαντάζεται, σημειώνει, στοχάζεται, ανακεφαλαιώνει, αντλεί 

από τη δεξαμενή προσωπικών και αναδημιουργημένων εμπειριών και τις 

μεταστοιχειώνει σε γραφή. Ας μην ξεχνάμε ότι ο μισός δρόμος για να αγαπήσεις 

τη λογοτεχνία είναι να τη διαβάσεις και ο άλλος μισός είναι να την γράψεις 

(Κωτόπουλος 2013: 4). Ο όρος δημιουργική γραφή είναι ελαστικός, όπως 

άλλωστε και οι χαρακτήρες ενός μυθιστορήματος. Όταν ένα λογοτεχνικό έργο 

διαβαστεί με ενεργητικό τρόπο και ακολουθεί μια πράξη δημιουργικής γραφής, οι 

λέξεις απελευθερώνονται από τις συμβατικές τους χρήσεις, αποκτούν ιδιαίτερη 

απόχρωση, βρίσκουν την ακραιφνή έκφρασή τους, γονιμοποιούν και 

ενσωματώνουν εσωτερικές και εξωτερικές παραμέτρους που ομολογουμένως 

οδηγούν σε μια νέα ανάγνωση, σε μια ανάγνωση που προκύπτει με τρόπο φυσικό 

και αβίαστο (Κωτόπουλος 2013: 7, Κωτόπουλος 2011b: 335, 339, Δεγερμεντζίδης 

2010: 160).  

Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και συγκεκριμένα στα 

Αναλυτικά Προγράμματα μετά το 2002 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

βρίσκουμε ως στόχο την προαγωγή της δημιουργικότητας, την απόλαυση της 
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ανάγνωσης, την ατομική έκφραση. Οι Βακάλη & Μουλά μελετώντας τα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών  έδειξαν ότι  διδασκαλία της δημιουργικής γραφής στα 

ελληνικά σχολεία βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο και όσο ανεβαίνουμε τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης τόσο λιγότερα δημιουργικά πράγματα ζητάμε από τους 

μαθητές. Όταν ο όρος «Δημιουργική Γραφή» μετονομάσει αυτό που συναντάμε 

στα ΑΠΣ ως «Παραγωγή γραπτού λόγου», όταν γράψουμε λογοτεχνικά κείμενα 

διαφόρων ειδών αντί «έκθεση» (Κωτόπουλος 2015: 814-816),  όταν οι μαθητές 

κατορθώσουν να γίνουν ενεργητικοί αναγνώστες, και όταν η παθητική πρόσληψη 

της λογοτεχνίας μετατραπεί σε ενεργητική,  τότε μπορούμε να μιλάμε για 

εκπαιδευτική τομή. Η δημιουργικότητα, η δημιουργική γραφή και κατά συνέπεια ο 

ενεργητικός τρόπος ανάγνωσης είναι προϊόν διανοητικής δραστηριότητας που 

ευνοούν απρόσμενους συνδυασμούς ιδεών, γνώσεων και εμπειριών. Το οξυγόνο 

της δημιουργίας είναι η ελευθερία. Ο συγγραφέας του 19ου αιώνα H. L. Mansel 

έλεγε: «Μπορούμε να σκεφτούμε τη δημιουργία μόνο ως αλλαγή της κατάστασης 

αυτού που υπάρχει ήδη» (Whitfield 1975: 7).  
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Ευαγγέλου Κωνσταντίνα  
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Πρόεδρος του τμήματος Ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

kevangel@itl.auth.gr 

Λίγα λόγια για τον Κώστα Ταχτσή 

O Κώστας Ταχτσής γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1927. Οι γονείς του, με 

καταγωγή από την Ανατολική Ρωμυλία, χώρισαν όταν εκείνος ήταν επτά ετών κι 

έκτοτε εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου έμεινε με τη γιαγιά του. Πέρασε στη 

Νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά φοίτησε μόνο δύο χρόνια.  

Στα γράμματα εμφανίστηκε το 1951 με τη συλλογή «Ποιήματα» και το 1952 

με τη συλλογή «Μικρά ποιήματα». Μέχρι το 1956 κυκλοφόρησαν τα: «Περί ώραν 

δωδεκάτην» (1953), «Η συμφωνία του Μπραζίλιαν» (1954) και «Καφενείον το 

Βυζάντιον» (1956). Η ποίησή του κινείται στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής και 

χαρακτηρίζεται από έντονη λυρική διάθεση. Την ίδια περίοδο συναναστρέφεται με 

τον Οδυσσέα Ελύτη, το Νίκο Γκάτσο και τον Ανδρέα Εμπειρίκο. 

Aσχολήθηκε με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, δούλεψε στην ταινία 

«Το παιδί και το δελφίνι» (Ύδρα 1956) κι έγινε μάνατζερ του πιανίστα Τώνη Γεωργίου 

στην Αφρική. Στην Αυστραλία εργάστηκε ως εμποροϋπάλληλος σε κατάστημα και 

στο σιδηροδρομικό σταθμό. 

Το 1960 αποφάσισε να κάνει το γύρο της Ευρώπης. Στις χώρες που 

επισκέφτηκε έγραψε το Τρίτο στεφάνι το οποίο ολοκλήρωσε στην Αυστραλία. 

Όταν το έστειλε στην Ελλάδα να εκδοθεί, το έργο απορρίφθηκε. Προχώρησε τότε 

σε ιδιωτική έκδοση το 1962 στην Αθήνα. Από τότε το μοναδικό του μυθιστόρημα 

γνώρισε πολλές εκδόσεις, μεταφράστηκε, αγαπήθηκε και διαβάστηκε από το 

ελληνικό κοινό ως πιστός, αληθινός πίνακας της νεοελληνικής ζωής. 

Συνεργάστηκε με το πρωτοποριακό λογοτεχνικό περιοδικό «Πάλι», έγινε 

ξεναγός και μεταφραστής, κυρίως των έργων του Αριστοφάνη. Το 1967, επί 

mailto:linavaletopoulou@gmail.com
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δικτατορίας, πρωτοστάτησε στην έκδοση Ελλήνων Συγγραφέων με τον τίτλο «18 

κείμενα» κατά της λογοκρισίας. Το 1972 εκδόθηκαν «Τα ρέστα» και το 1979 το 

βιωματικό έργο «Η γιαγιά μου η Αθήνα».  

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Κώστας Ταχτσής εγκατέλειψε το 

γράψιμο. Δυστυχώς στις 25 Αυγούστου 1988 δολοφονήθηκε άγρια. Το έγκλημα 

παραμένει ως σήμερα ανεξιχνίαστο και ο δράστης ασύλληπτος. 

Ο Κώστας Ταχτσής και το Τρίτο στεφάνι 

Ο Κώστας Ταχτσής μας έδωσε το 1962 ένα εντελώς ιδιότυπο και συναρπαστικό 

στην πληθωρικότητά του μυθιστόρημα, Το Τρίτο στεφάνι, από τα κορυφαία 

ασφαλώς επιτεύγματα της μεταπολεμικής πεζογραφίας1. Η επιτυχία που γνώρισε 

το έργο στα χρόνια της μεταπολίτευσης δείχνει ότι η κοινωνία στην οποία 

απευθύνθηκε το είχε ανάγκη: ο Ταχτσής της πρόσφερε κάθαρση και μνημείωση 

γι’ αυτό και το έργο του χαρακτηρίστηκε  ως ένα έπος του μικροαστισμού2. Από 

την άλλη μεριά, το γεγονός ότι το Τρίτο στεφάνι δεν δείχνει να παλιώνει δεν 

οφείλεται μόνο στις λογοτεχνικές του αρετές, αλλά και στην εντυπωσιακή 

ανθεκτικότητα του ηθικού και ψυχικού τοπίου που απεικονίζει. Μισό αιώνα ύστερα 

από την πρώτη τους εμφάνιση, και ενώ η μικροαστική Ελλάδα συνεχίζει να 

μεταμορφώνεται, οι παραληρηματικές αφηγήσεις του Ταχτσή εξακολουθούν να 

ιστορούν το ήθος της καταγωγής των Ελλήνων3.  

Το Τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή είναι ένα μυθιστόρημα σπονδυλωτό και 

εκτυλίσσεται με φόντο την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Γράφτηκε πριν από 

πενήντα περίπου χρόνια ωστόσο η διαχρονικότητά του είναι πλέον φανερή. Στις 

σελίδες του σκιαγραφείται η ελληνική πραγματικότητα της τότε εποχής. 

Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας παρουσιάζει σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση τη ζωή 

της Νίνας, μιας αστής του Μεσοπολέμου, που μιλά για τους τρεις γάμους της, και 

της Εκάβης, με την  οποία ήταν φίλες και στην πορεία έγινε η πεθερά στον τρίτο 

γάμο της. Η Νίνα και η Εκάβη γνωρίστηκαν στο σπίτι της πρώτης και, παρά τη 

διαφορά ηλικίας που υπάρχει ανάμεσά τους, συμπαθούν η μία την άλλη, γιατί 

                                                 
1  Λίνος Πολίτης, «Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας», Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 

Τραπέζης, 1995) 

2  http://www.kathimerini.gr/356897/article/politismos/arxeio-politismoy/o-kwstas-taxtshs-

gohteyei-akomh, επίσκεψη 31/1/16 

3 ό.π. 

http://www.kathimerini.gr/356897/article/politismos/arxeio-politismoy/o-kwstas-taxtshs-gohteyei-akomh
http://www.kathimerini.gr/356897/article/politismos/arxeio-politismoy/o-kwstas-taxtshs-gohteyei-akomh
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υπήρξαν και οι δύο θύματα ανάλογων οικογενειακών συμφορών. Αυτές οι 

συμφορές αποτελούν το βασικό πλαίσιο της ιστορίας, με σκηνικό την Ελλάδα του 

πρώτου μισού του 20 αιώνα. Οι αφηγήσεις τους, αν και συνδέονται μεταξύ τους, 

διατηρούν ωστόσο και την αυτοτέλειά τους και, παρ’ όλο που δεν υπάρχει 

συγκεκριμένη χρονική σειρά στη ροή τους, καθώς ξετυλίγονται με διάθεση 

κουτσομπολιού, δημιουργούν έναν λαογραφικό καμβά, στον οποίο 

αποτυπώνεται ζωντανά η περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής. Ποτέ πριν στη 

νεοελληνική λογοτεχνία ένα μυθιστόρημα δεν χρησιμοποίησε σε αυτή την έκταση 

και σε αυτό το βαθμό την προφορικότητα της αφήγησης και το καθημερινό 

ιδιόλεκτο της μικροαστικής τάξης. Υπήρχαν μόνο διάλογοι που αποτύπωναν τον 

προφορικό λόγο των ηρώων κι αποτελούσαν απλά παρένθεση στην αφήγηση 

πρωτοπρόσωπη ή τριτοπρόσωπη. Το κυρίως κείμενο ήταν γραμμένο σε 

λογοτεχνική γλώσσα. Ο Παπαδιαμάντης π.χ. παρουσίαζε τους ήρωές του να 

μιλούν λαϊκά και με ιδιωματικό τρόπο ενώ το αφηγηματικό μέρος ήταν στην 

καθαρεύουσα με μεγάλες προτάσεις και δύσκολη σύνταξη.  

Ο συγγραφέας μεταφέρει την αφήγηση δύο γυναικών, που μιλούν σε 

πρώτο πρόσωπο, πότε η μία και πότε η άλλη. Η αφήγηση δίνεται σε μιαν 

ασταμάτητη ροή, με πρωθύστερα, παρεκβολές και συναισθηματικές 

αποστροφές, και με μια γλώσσα άμεση, ελεύθερη, χωρίς δεσμεύσεις και 

αποκρύψεις. 4  Έτσι ολοκληρώνεται μυθιστορηματικά η ζωή των δύο αυτών 

γυναικών και προβάλλεται, μέσ’ από την καθημερινότητα η ίδια η ζωή –και ό,τι 

αυτό μπορεί να σημαίνει, ενώ παράλληλα γίνονται επίσης αναφορές στα 

σύγχρονα ιστορικά γεγονότα, από τους Βαλκανικούς πολέμους μέχρι την Κατοχή 

και τον Εμφύλιο. Είναι η φωνή της γυναίκας στη μεταπολεμική Ελλάδα και η φωνή 

της γίνεται μια μορφή υβριδικής έκφρασης με κοινωνιολογικές προεκτάσεις.  

Η γυναίκα και στον Ταχτσή, όπως και στην πλειονότητα των 

μυθιστορημάτων της μεταπολεμικής γενιάς, κατέχει τη θέση του αντικειμένου. Από 

τα λεγόμενα της ηρωίδας αντλούνται στοιχεία για την μετριοφροσύνη, το 

σεξουαλικό ήθος, τα μητρικά προσόντα, την ειλικρίνεια , την παράδοση. Οι φιλικές 

σχέσεις είναι ελάχιστες, σε αντίθεση με τις αντιζηλίες που αφθονούν μεταξύ των 

γυναικών. Υπάρχει περιορισμός στις επαφές με τον έξω κόσμο κι έχουμε έντονες 

συναισθηματικές και οικογενειακές σχέσεις, με έμφαση στα μητρικά-συζυγικά 

καθήκοντα. Όσον αφορά την εργασία, λόγω των επικρατούντων ιδεολογικών 

                                                 
4 http://latistor.blogspot.gr/2010/06/blog-post_8843.html, επίσκεψη  31/1/16 

http://latistor.blogspot.gr/2010/06/blog-post_8843.html
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σχημάτων της εποχής, θεωρείται κοινωνικά κατώτερη επιλογή και δείγμα ξεπεσμού 

μιας γυναίκας, αν τελικά εργαστεί από ανάγκη5. 

Η ζωντανή προφορικότητα και η χρήση μιας γλώσσας ελεύθερη από τους 

περιορισμούς της κανονικής δημοτικής στοχεύει να δομήσει το χαρακτήρα της 

Νίνας με σκοπό να μεταφέρει στο αναγνωστικό κοινό το ιστορικό γίγνεσθαι της 

εποχής, το ρόλο της κοινωνίας, τα πιστεύω και τις σχέσεις της ηρωίδας με το φιλικό 

και οικογενειακό περιβάλλον. Ο απόηχος δε των μεγάλων ιστορικών συμβάντων 

στην Ελλάδα φτάνει στους αναγνώστες μέσα από τη δική της περιορισμένη θέση. 

Σήμερα πια κανείς σχεδόν δεν το αρνείται: Εκείνο που χαρακτηρίζει το Τρίτο 

στεφάνι είναι το γλωσσικό ιδίωμα των ηρωίδων του. Αντλώντας από πρωτοπόρες 

αφηγηματικές τεχνικές, ο Ταχτσής ήταν ο πρώτος που έκανε ύφος τη γλώσσα των 

μικροαστών, όπως τονίζει ο Κουμανταρέας, κρατώντας αποστάσεις από τη 

δικτατορία της καλλιέπειας και της φιλολογίας. 

Κι αυτή η αμεσότητα της γραφής του καρπός επίπονης επεξεργασίας ήταν 

που στάθηκε αποφασιστική για τους νεότερους συγγραφείς, επιτρέποντάς τους 

να χρησιμοποιούν μια προφορικότητα προσαρμοσμένη στην ηλικία και την εποχή 

τους. Ποτέ πριν στη νεοελληνική λογοτεχνία ένα μυθιστόρημα δεν χρησιμοποίησε 

την προφορικότητα στη γραφή και το καθημερινό ιδιόλεκτο μιας τάξης. Ο Ταχτσής 

είχε την ευφυΐα αλλά και το ταλέντο να το αναπαραγάγει σχεδόν θεατρικά. Με την 

υπερβολή που διέκρινε και τον ίδιο (και χωρίς υπερβολή δεν κάνει κανείς τέχνη), 

αλλά και τη σοφία να ξέρει τι θα κρατήσει και τι θα διαγράψει απ' αυτό το υλικό6. 

Πρωτοπρόσωπος, ομοδιηγητικός-αυτοδιηγητικός αφηγητής 

Στα λογοτεχνικά αφηγηματικά κείμενα (διηγήματα, νουβέλες, μυθιστορήματα) 

έχουμε γεγονότα που διακρίνονται σε δράσεις, όταν οι χαρακτήρες δρουν, και 

περιστατικά, όταν οι χαρακτήρες υφίστανται μία δράση. Όταν ο αφηγητής 

ταυτίζεται με το βασικό χαρακτήρα της ιστορίας, είναι δηλαδή ομοδιηγητικός, 

πρωτοπρόσωπος και ειδικότερα αυτοδιηγητικός, τότε επιδιώκει να μιμηθεί τον 

προφορικό λόγο, όπως βεβαίως τον συγκροτεί σε γραπτό ο υπονοούμενος 

συγγραφέας. Ο λόγος του χαρακτήρα ταυτίζεται-ενσωματώνεται με το λόγο του 

                                                 
5 Σακαλάκη Μ. (1984/). Κοινωνικές ιεραρχίες και σύστημα αξιών, Αθήνα, Κέδρος, σελ.114 

6 Ταχτσής Κ. (2009). Το τρίτο στεφάνι, Επίμετρο, Μένης Κουμανταρέας, Αθήνα, Γαβριηλίδης, 

σελ.321 
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αφηγητή χωρίς άμεση εξάρτηση από λεκτικό ή γνωστικό ρήμα και η διήγηση 

εμποτίζεται έμμεσα ή άμεσα από το ιδίωμα του ήρωα7.  

 Σ’ αυτό το πλαίσιο, όπως αναφέρει ο Καψωμένος, ο συγγραφέας 

κατασκευάζει ένα εναλλακτικό εγώ και ως αφηγητής ήρωας αντικρίζει-περιγράφει 

τα πάντα μέσα από το προσωπικό αντιληπτικό του φίλτρο. Η υιοθέτηση αυτή του 

περιεχομένου του λόγου ενός χαρακτήρα-ήρωα λειτουργεί ως μερική 

παραχώρηση στην υποκειμενικότητα της οπτικής και της φωνής του ήρωα, με 

στόχο τη συναρμογή της αφηγηματικής έκθεσης γεγονότων με τη σκέψη και το 

λόγο που τον εκφράζουν8. 

Με τα παραπάνω ο συγγραφέας επιτυγχάνει τη ζωντανή εξιστόρηση με τη 

σύγκλιση αφηγητή και ήρωα. Εισάγει τον αναγνώστη στο λογοτεχνικό σύμπαν της 

ιστορίας κι επιδιώκει να σκιαγραφήσει με αμεσότητα το προφίλ του υποκειμένου 

μέσα από τα ίδια του τα λόγια και να εξαντλήσει τις πτυχές της ιστορίας που θέλει 

να διηγηθεί. Εδώ έχουμε τη μη περιγραφή του εστιακού προσώπου, ούτε καν 

ζωγραφίζεται απέξω και ποτέ οι σκέψεις και οι αντιλήψεις του δεν αναλύονται 

αντικειμενικά από τον αφηγητή Έτσι το πρόσωπο το βλέπουμε μέσα από την 

εικόνα που σχηματίζει για τους άλλους. Το νιώθουμε όπως νιώθουμε τους εαυτούς 

μας μέσα στην άμεση συνείδησή μας για τα πράγματα και στις στάσεις μας έναντι 

αυτού που μας περιβάλλει, γι’ αυτό που μας περιβάλλει κι όχι για μας9. 

Ο μονόλογος είναι το κατ’ εξοχήν εργαλείο για να επιτευχθεί η υπαινικτική 

αφήγηση και τότε μοιάζει με θεατρικό μονόλογο. Η γλώσσα είναι προφορική, 

συχνά βερμπαλιστική και η ροή του λόγου γρήγορη με κοφτές μεταβάσεις και 

σπάνιες αλλαγές παραγράφου, εφόσον ο συγγραφέας επιδιώκει να δώσει με το 

κείμενό του την αίσθηση μιας συναισθηματικά φορτισμένης μαρτυρίας, μιας “εν 

βρασμώ” κατάθεσης. 

Ο αφηγητής «αυτοβιογραφικού τύπου», είτε πρόκειται για πραγματική είτε 

για φανταστική βιογραφία μπορεί φυσιολογικότερα να μιλήσει εξ ονόματός του 

απ’ότι ο αφηγητής μιας «τριτοπρόσωπης αφήγησης». Ο αυτοβιογραφικός 

αφηγητής δεν έχει κανένα λόγο να επιβάλλει σιγή, μην έχοντας καμιά υποχρέωση 

                                                 
7 Καψωμένος, Ε. (2010). Αφηγηματολογία, Αθήνα, Πατάκης, 2010 (Genette και η θεωρία 

του αφηγηματικού λόγου,σελ.141-142) 

8 ό.π. 

9 Genette, G. (2007). Σχήματα ΙΙΙ, Αθήνα, Πατάκης, 2007, σελ.264 
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να είναι διακριτικός απέναντι στον εαυτό του. Ο λόγος του εκφράζει την «οπτική 

γωνία» του ήρωα, με τους περιορισμούς του οπτικού πεδίου της, τις στιγμιαίες 

άγνοιές της και αυτό ακόμη που ο ήρωας θεωρεί αφέλειες, μάταιες αυταπάτες10. 

Το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου είδους γραφής είναι η απόλυτη ελευθερία της 

υποκειμενικής κρίσης και μειονέκτημά της είναι το αντίστροφο, η απώλεια κάθε 

προοπτικής για μια αντικειμενική εκτίμηση. Από πραγματολογική σκοπιά δε ο 

πρωτοπρόσωπος αφηγητής δεν διαθέτει γνώσεις που υπερβαίνουν την 

προσωπική αντίληψη. Η γνώση του είναι αποτέλεσμα προσωπικής εμπειρίας με τα 

πρόσωπα και τις καταστάσεις στις οποίες αυτά και ο ίδιος εμπλέκονται. 

Η φωνή της Νίνας- Αναβίωση της ηρωίδας με αφορμή το Τρίτο στεφάνι 

Τίθεται λοιπό το ερώτημα με τη βοήθεια των τρόπων της δημιουργικής γραφής, 

πως μπορούμε να αναβιώσουμε τη φωνή της Νίνας. Και δεν έχουμε την πρόθεση 

να αντιγράψουμε τον Ταχτσή αυτό άλλωστε θα ήταν ανώφελο και ουτοπικό. Αυτό 

που επιζητούμε ως φιλόδοξοι συγγραφείς είναι ένα κείμενο αντάξιο και όχι ισάξιο 

του πρωτότυπου κειμένου. Σκοπός είναι η ανασύσταση ενός κοινωνικού γίγνεσθαι 

και η δόμηση ενός χαρακτήρα που να αντικατοπτρίζει μια συγκεκριμένη εποχή. Τα 

νέα γυναικεία πρότυπα θα μετουσιωθούν σε χαρακτήρες με βάση το ύφος και τις 

τεχνικές του Κώστα Ταχτσή.  

Το δημιουργικό αυτό κομμάτι είναι βασικό να στηριχτεί σε μια αντιμετώπιση 

του πρότυπου έργου με βασικό εργαλείο την παρωδία. Η παρωδία στην εποχή 

μας αντιμετωπίζεται ως καλλιτεχνικό έργο που μιμείται,σχολιάζει ή και κρίνει ένα 

άλλο καλλιτεχνικό έργο. Στόχος της παρωδίας είναι το θέμα και το ύφος του 

λογοτεχνικού κειμένου. Η αισθητική της αξία είναι αδιαμφισβήτητη και εχέγγυο για 

την ποιότητά της και απαραίτητη συνθήκη αποτελεί η δυνατότητα του παρωδού 

να διεισδύσει σε ένα κείμενο και να το μεταμορφώσει γνωρίζοντας καλά τα μυστικά 

της δημιουργίας11. 

Επιπλέον χρειάζεται να διερευνηθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν 

την εστίαση, τον αφηγητή καθώς και τον τρόπο που εκφέρεται ο μονόλογος σε 

όλη την έκταση του κειμένου. Σημαντική θα αποδειχθεί και η μελέτη κατά την 

ηθογραφία όπου θα καταδείξουμε την εποχή, τον τρόπο ζωής, τις συμπεριφορές, 

                                                 
10 ό.π. 

11 Βαγενάς, Ν. (2016). Δύσκολοι καιροί για την παρωδία, εφ. Το Βήμα, (γνώμες), 1/2/16, 

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=84524 
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την ιδεολογία, τις σχέσεις των γυναικών μεταξύ τους, τις φιλίες κι ότι άλλο διέπει το 

σύμπαν μιας εξιστόρησης με μία λογική αντιστοιχίας κι όχι αντιγραφής. Κι 

οπωσδήποτε μείζονος σημασίας είναι το θέμα της γλώσσας που θα πρέπει να 

είναι όμοια με προφορική και με αβίαστη ροή του λόγου, για να μπορέσουμε να 

αγγίξουμε τον αναγνώστη με την αληθοφάνεια μιας συναισθηματικής μαρτυρίας.  

Η Νίνα γεννήθηκε το 1901 και σαν άτομο υπήρξε συντηρητική, με 

μικροαστικές ανησυχίες, θυμίζοντας εν πολλοίς τον χαρακτήρα μιας ξεπεσμένης 

αριστοκράτισσας. Μας παρουσιάζεται νέα, απλή και με τον αστικό χαρακτήρα 

της γυναίκας του Μεσοπολέμου. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς το γεγονός 

ότι είναι ταλαιπωρημένη. Στην προσωπική της ζωή ατύχησε, μην μπορώντας να 

παντρευτεί τον Αργύρη. Μετά τον χωρισμό τους δεν ερωτεύτηκε ποτέ ξανά. Ο 

πρώτος της γάμος ενώ είχε την κοινωνική αποδοχή αποδείχτηκε μεγάλο λάθος, 

λόγω της ανηθικότητας του Φάνη, πάντοτε κατά τις δικές της πεποιθήσεις. Ο 

καρπός όμως του γάμου αυτού, η κόρη της Μαρία, έρχεται να δικαιώσει την 

απόφασή της να παντρευτεί άλλες δύο φορές. Η Νίνα είναι δυναμική και υπομένει 

καρτερικά τα όσα της συμβαίνουν, επιδεικνύει ανεκτικότητα και ξεπερνά τις ατυχίες 

που παρουσιάζονται στο δρόμο της. Τέλος καταφέρνει να επιβιώσει χωρίς να χάνει 

το κουράγιο της για τη ζωή. 

Στον αντίποδα της Νίνας έχουμε μια νέα ηρωίδα την Ανθούλα. Γεννημένη 

το 1920, στο Βόλο, με το μονόλογό της εξιστορεί τη ζωή της, τις καταστάσεις που 

την ταλαιπωρούν αλλά και τις αποφάσεις που παίρνει για τη ζωή της. Είναι η 

γυναίκα της εποχής του Μεσοπολέμου, όπως και η Νίνα του Ταχτσή, στην οποία 

ζει και δεν μπορεί να ξεφύγει από τα ιστορικά συμβάντα αλλά και τις κοινωνικές 

δεσμεύσεις και προκαταλήψεις που καθορίζουν την πορεία της. Η Ανθούλα από 

μικρή αναγκάζεται να εργαστεί, αρχικά ως υπηρέτρια σε αρχοντική κατοικία της 

εποχής και αργότερα μαθητευόμενη μοδίστρα σε φημισμένο ραφτάδικο. Τότε 

γνωρίζει το Στράτο κι ενώ πρόκειται για σχέση με έντονο το ερωτικό στοιχείο, ο 

γάμος τους αποτυγχάνει. Ο Στράτος βασανίζει την Ανθούλα με τις απιστίες του κι 

εκείνη, εμμένοντας στις αντιλήψεις του καιρού της που θέλουν τη γυναίκα άβουλη 

και πειθήνιο όργανο στις επιταγές του συζύγου- αφέντη,  βιώνει καταστάσεις 

ακραίες. Η Φιλιώ είναι μία ζωντοχήρα που αποκτά μόνιμο δεσμό με τον Στράτο και 

η ίδια θα διαδραματίσει σοβαρό ρόλο στις εξελίξεις της ιστορίας. Μόνο όταν ο 

Στράτος φύγει από τη ζωή και μάλιστα με ιδιαίτερα αυνήθιστο τρόπο η Ανθούλα 

θα μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή της, ποτέ όμως ξανά δεν γνωρίζει τον έρωτα. Η 



Η φωνή της Νίνας – Αναβίωση της ηρωίδας με αφορμή το Τρίτο Στεφάνι του Κ. Ταχτσή  
Βαλετοπούλου Νίνα, Ευαγγέλου Κωνσταντίνα 
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σχέση της με τη Φιλιώ θα εξελιχθεί με το πέρασμα των χρόνων από σχέση μίσους 

σε απόλυτη εξάρτηση, χάριν της επιβίωσης της Ανθούλας αρχικά, και κατόπιν σε 

παραληρηματική έξαρση μιας αγάπης στο πρόσωπο της Φιλιώς που έμελλε να 

είναι το μοιραίο πρόσωπο στη ζωή της.  Η Ανθούλα στην πορεία της ζωής της θα 

τύχει εκμετάλλευσης από επιτήδειους γαμπρούς αλλά και θα συναντήσει την Νίνα 

όταν για κάποιο διάστημα εγκατασταθεί στην Αθήνα. Καρπός του γάμου της με 

το Στράτο είναι βέβαια και μια κόρη, για την οποία και αναγκάζεται να εργαστεί για 

να την φροντίσει. 

Μετά την ολοκλήρωση του το παραχθέν θα τεθεί στην διάθεση των 

διδασκόντων αλλά και του αναγνωστικού κοινού για την όποια τελική αποτίμηση. 
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Πώς ο Προυστ μπορεί να κάνει δημιουργική τη μετα-γραφή 

σου. Η περίπτωση του μεταφραστή Νάσου Δετζώρτζη   
 

Βλαβιανού Αντιγόνη  

Επίκουρος Καθηγήτρια Ιστορίας της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας  

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο  

 vlavianou@eap.gr 

 

Σύμφωνα με τον ελβετό φιλόσοφο και συγγραφέα Alain de Botton, στο βιβλίο του 

Πώς ο Προυστ μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου1 –στον τίτλο του οποίου παραπέμπει 

σαφώς η επικεφαλίδα της παρούσας ανακοίνωσης, παραφράζοντάς τον κατά 

το δοκούν– μπορούμε να μάθουμε πολύ σημαντικά πράγματα για ένα συγγραφέα 

μελετώντας τί τον ενοχλεί περισσότερο.     

Εις επίρρωσιν του ισχυρισμού του, εστιάζοντας στην περίπτωση του 

Marcel Proust, ο Botton περιγράφει εκτενώς –δια στόματος Lucien Daudet, 

ομοτέχνου και φίλου του πρώτου– τη δυσφορία που προξενούσε στον γάλλο 

συγγραφέα η αναίτια προσφυγή συνομιλητών του σε τετριμμένα δάνεια της 

αγγλικής γλώσσας, όπως ο αγγλιστί αποχαιρετισμός «goodbye» «ή, επί το 

λαϊκότερον, “bye-bye”» (Botton 1997: 106), που τον έκαναν να μορφάζει 

ενοχλημένος σαν να άκουγε κιμωλία να τρίζει σε μαυροπίνακα. Παρόμοια 

έκφραση δυσφορίας έπαιρνε ο Proust όταν άκουγε συνανθρώπους του να 

διανθίζουν τον λόγο τους με «εκφράσεις του συρμού», αποκαλώντας, επί 

παραδείγματι, την Αγγλία «Αλβιώνα» και τη Μεσόγειο «Απέραντο μπλε», ή 

χαρακτηρίζοντας μια μεγάλη παγωνιά ως «ψοφόκρυο» και  μια δυνατή νεροποντή 

με το φραστικό σχήμα «ρίχνει καρεκλοπόδαρα».2      

Σύμφωνα με τον Lucien Daudet, αυτό που ενοχλούσε περισσότερο τον 

γάλλο συγγραφέα στην εν λόγω αβασάνιστη προσφυγή των ανθρώπων σε 

εκφράσεις-κλισέ ήταν η εκφραστική ανεπάρκεια της ομιλίας τους –σε επίπεδο 

                                                 
1 Botton, A. de (1997) How Proust can change your life / Πώς ο Προυστ μπορεί να αλλάξει 

τη ζωή σου, μτφρ. Ιωάννης Ανδρέου (2000), Αθήνα: Πατάκης. [Όπου η υπογράφουσα έκρινε 

αναγκαίο να επέμβει με δική της ευθύνη στην ελληνική απόδοση του πρωτοτύπου, η μεταφραστική 

παρέμβαση εντάσσεται εντός αγκυλών.]     

2 Βλ. σχετικά, στο ίδιο.   

mailto:vlavianou@eap.gr
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ψυχολογίας, μάλλον, παρά ορθής χρήσης της γλώσσας–,3 που μαρτυρούσε με 

τη σειρά της μιαν επιδερμική και, κατ’ ουσίαν, ανειλικρινή ενασχόλησή τους με τις 

ιδιαιτερότητες κάθε περίστασης. Στο ίδιο πνεύμα άρνησης μιας «επιφανειακής 

διατύπωσης», που αδικεί «το αρχικό μας ερέθισμα» και μας απομονώνει από τις 

εντυπώσεις μας «σαν να τις κοιτάζουμε [πίσω] από ένα τζάμι που έχει πιάσει πάγο» 

(Botton 1997: 108), ο Proust δεν δίστασε, άλλωστε, να ψέξει και τον ίδιο τον φίλο 

του «μια μέρα» που, βγαίνοντας από ένα κοντσέρτο όπου είχαν ακούσει την 9η 

συμφωνία του Beethoven, o Daudet επιχείρησε να εκφράσει τον ενθουσιασμό 

του σιγοτραγουδώντας μερικές νότες και αναφωνώντας εμφατικά: «”Έξοχο 

σημείο αυτό!”». «”Μα, αγαπητέ μου Λυσιέν”», του απάντησε ο Proust βάζοντας τα 

γέλια, «”με το [παμ, παμ, παμ] αποκλείεται να μεταδώσεις την ομορφιά του! Θα 

ήταν καλύτερ[α] αν δοκίμαζες να το εξηγήσεις!” Εκείνη τη στιγμή δεν χάρηκα πολύ» 

(Botton 1997: 107), ομολογεί ο Daudet · πλην όμως, δεν άργησε να καταλάβει ότι 

η φιλική επίπληξη του Proust «συνηγορούσε υπέρ μιας ειλικρινέστερης και 

ακριβέστερης προσέγγισης» στη διατύπωση, έναντι ενός συμφυρμού 

εκφράσεων-κλισέ, οι οποίες «βλάπτουν» ακριβώς «στο βαθμό που μας εμπνέουν 

την πεποίθηση ότι περιγράφουν διεισδυτικά [μια] περίσταση, ενώ απλώς [την] 

ψαύουν»  επιφανειακά. (Botton 1997: 107, 109.) 

Δεδομένου, λοιπόν, ότι «ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε [είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένος] με τον τρόπο με τον οποίο αισθανόμαστε» (Botton 1997: 109) και, 

κατά συνέπειαν, το πώς περιγράφουμε αντανακλά το πώς βιώνουμε κάτι, κατά 

τον Marcel Proust, η αθέμιτη προσφυγή μας σε επίκτητους «γλωσσικούς κώδικες» 

και «λεκτικά μοτίβα» ή σε ανεπιτυχείς απομιμήσεις κοινότοπων  φράσεων κενών 

νοήματος, καταργεί ipso facto ένα ευρύ φάσμα νεροποντών, φεγγαριών, 

λιακάδων και συναισθημάτων που αυτές οι «τυποποιημένες εκφράσεις» 

αδυνατούν να συλλάβουν, περιορίζοντας τις διαστάσεις της «οπτικής [μας] 

πραγματικότητας» σε εξίσου «κοινότοπες αναπαραστάσεις του κόσμου» μέσα 

από «ανεπαρκείς ή παραπλανητικές θεωρήσεις» του (Botton 1997: 119, 123), που 

τον περιορίζουν και τον αλλοιώνουν.   

Αυτή τη δυναμική και, εκ των πραγμάτων, πρωτότυπη αποδέσμευση από 

τον περιοριστικό κλοιό μιας οπτικής τυποποιημένης εκπροσωπεί στην Αναζήτηση 

του χαμένου χρόνου ο ιμπρεσιονιστής ζωγράφος Elstir τη στιγμή που καταργεί τη 

                                                 
3 Όπως ο ίδιος διατεινόταν, άλλωστε: «Κανείς δεν ξέρει από [ορθή] σύνταξη [του λόγου] 

τόσο λίγα όσο εγώ». (Βλ. σχετικά, στο ίδιο.)    
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διαχωριστική γραμμή του ορίζοντα μεταξύ ουρανού και θάλασσας, επιχειρώντας 

να αναπαραστήσει «αυτό που βλέπουμε όταν κοιτάζουμε γύρω μας και όχι αυτό 

που [ξέρουμε] ότι βλέπουμε». (Botton 1997: 124.) Αποκαθιστώντας μπρος στα 

μάτια μας με τον χρωστήρα του –ως άλλος Renoir, Manet ή Degas– «μια 

παραμορφωμένη ή παραμελημένη πλευρά της πραγματικότητας», δεν αναιρεί 

μόνο δια μιας όλους τους ισμούς των αντιληπτικών συνηθειών μας, αλλά «θέτει», 

συγχρόνως, «υπό αμφισβήτηση την ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε το 

κάλλος». (Botton 1997: 125, 165.)   

Σε αυτήν ακριβώς την επαναστατικά πρωτότυπη αποδέσμευση από μια 

περιοριστική αντίληψη του ωραίου –που «δεν είναι αμετάβλητη»  (Botton 1997: 164), 

όπως μας εκπαιδεύουν οι αναγνωστικές συνήθειές μας, και δύναται να ανευρεθεί 

στην πιο παραμελημένη πτυχή της περιρρέουσας πραγματικότητας– προσβλέπει 

και ο Marcel Proust όταν ισχυρίζεται σε μια επιστολή του: «Κάθε συγγραφέας 

[οφείλει] να δημιουργήσει τη δική του γλώσσα, όπως ακριβώς κάθε βιολονίστας 

[οφείλει] να αναπτύξει το[ν] δικό του “τόνο”...» Και διευκρινίζει: «[Οι συγγραφείς] 

αρχίζουν να γράφουν καλά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι είναι πρωτότυποι, ότι 

πλάθουν [δηλαδή] μια προσωπική γλώσσα.» Προτού καταλήξει: «[Είναι εφικτή 

βεβαίως η διόρθωση], όπως […] και η τελειοποίηση [ενός] ύφους, αλλά [εκείθεν 

της πρωτοτυπίας], όταν έχεις αφήσει πλέον πίσω σου τα ψεγάδια, κι όχι [πριν].» 

(Botton 1997: 115.)   

Αν, λοιπόν, «ποίηση είναι ένας παρατεταμένος δισταγμός ανάμεσα σ’ ένα 

νόημα (sens) κι έναν ήχο (son)»4 –σύμφωνα με μια φράση του Paul Valéry, που 

αναμηρυκάζει με δέος ο ποιητής Pasolini σε μια συνέντευξή του–, ο Proust 

νομιμοποιείται να ισχυριστεί ότι κάθε συγγραφέας οφείλει να διαμορφώσει «τη δική 

του γλώσσα» προκειμένου να αποδώσει ακριβέστερα την ιδιαίτερη ηχητική χροιά 

(timbre) της δικής του σκέψης, θέτοντας έτσι «την προσωπική του σφραγίδα στη 

γλώσσα» και, συγχρόνως, προβάλλοντας «την εικόνα της ζωής που εκείνος [έχει] 

στο μυαλό του, δηλαδή, την «εσωτερική του αντίληψη της ομορφιάς» που 

συνθέτουν «μόνο [όσα] φέρουν ανεξίτηλη [τη σφραγίδα] τ[ων] επιλογ[ών] μας, 

                                                 
4 «La poésie est une hésitation prolongée entre le sens et le son», in Pasolini P. P. (1969), 

L’Inédit de New York, entretien avec Giuseppe Cardillo, présenté par  Fontanella L. (2015), traduit 

de l’italien par Anne Bourguignon (p. 50), Paris : Arléa.   
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του γούστου μας, τ[ων] δικ[ών] μας [δισταγμών], [των] επιθυμ[ιών] και [των] 

αδυναμ[ιών] μας».5   

Με τον ίδιο τρόπο, όμως, που ο Marcel Proust χρειάστηκε πρώτα να 

γνωρίσει, να αγαπήσει και να βαλθεί να μεταφράσει6 με πρωτόγνωρο πάθος 

μέρος των βιβλίων του άγγλου κριτικού τέχνης John Ruskin, –ο οποίος τον 

βοήθησε «ν’ ανακαλύψει την ομορφιά όχι μόνο των τοπίων […] και των μεγάλων 

καθεδρικών ναών της Βόρειας Γαλλίας», αλλά και κάθε παραμελημένης πτυχής 

της πραγματικότητας, που έχει «νεκρωθεί από την έξη και την έλλειψη προσοχής», 

κάνοντάς τον να αισθανθεί ότι «το σύμπαν απέκτησε πάλι, αίφνης, άπειρη αξία 

στα μάτια [τ]ου»–, με τον ίδιο τρόπο και ο κερκυραίος λογοτέχνης Νάσος 

Δετζώρτζης (1911-2003),  πρώτος μεταφραστής του Proust 7  στην Ελλάδα, θα 

χρειαστεί πρώτα να γνωρίσει και να αγαπήσει με εφάμιλλη περιπάθεια το έργο του 

γάλλου συγγραφέα, για να αισθανθεί να διευρύνεται μέσα του η αντιληπτική 

ικανότητα του ορατού κόσμου, αναπλάθοντας εντός του –μέσω της διαδικασίας 

της μετάφρασης– τη «μεγαλοφυή δεξιότητα [του Proust, πλέον], με την οποία 

μετουσίωνε τις εντυπώσεις του σε λέξεις».8     

Κατά τα διαδοχικά στάδια μετάβασης από τη γραφή ενός λογοτεχνικού 

κειμένου στη μετα-γραφή του, εν αρχή ην ένας «περιπαθής αναγνώστης»,9 άρα, 

που μετουσιώνει τη μετάφραση σε «πράξη ερωτική», δηλαδή σε «προσπάθεια  [του 

μεταφραστή] να κατακτήσ[ει] ένα ξένο κείμενο που [τ]ου έχει αρέσ[ει] […] και θέλ[ει] 

να το χαρ[εί] γλωσσικά δικό [τ]ου».10 Η εν λόγω περιπάθεια δεν εδράζεται, όμως, 

μόνο σ’ ένα είδος «envoûtement», όπου ο μεταφραστής, «envoûté» (Δετζώρτζης, 

1995a:31) από ένα συγγραφέα (η λέξη είναι αμετάφραστη, κατά τον Δετζώρτζη, 

έστω κι αν επιχειρεί να την αποδώσει ως «στοιχειωμένος από τον…; υπό την 

                                                 
5 Botton A. de (1997), Πώς ο Προυστ μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου, ό.π., σσ. 117, 167, 173, 

116-117.  

6 Παρά το γεγονός ότι «ο Προυστ μετά βίας μιλούσε την αγγλική», στο ίδιο, σ. 205.  

7 Η πρώτη μετάφραση Marcel Proust στην ελληνική γλώσσα αφορά στο διήγημά του «Η 

εξομολόγηση ενός κοριτσιού», σε μετάφραση Ν. Δετζώρτζη (1933). Νέα Εστία, έτος Ζ, τ. 13ος, τχ. 150. 

8 Στο ίδιο, σσ. 204, 205, 203.   

9 «[…] δεν είμαι μελετητής του Beckett, αλλά απλώς ένας περιπαθής αναγνώστης του», 

δηλώνει ο Δετζώρτζης εμφατικά. Στο Δετζώρτζης, Ν. (1995 a). «Αντί εισαγωγής», Πέντε κείμενα του 

Samuel Beckett στα ελληνικά – Άπαντα τα ελάχιστα ευρισκόμενα 5. Αθήνα: Γαβριηλίδης: 11.  

10 Δετζώρτζης Ν. (1997) «Χρειάζονται πονηρεμένοι δάσκαλοι – Μετάφραση: διδάσκεται ή 

βιώνεται;», συνέντευξη στη Χαρτουλάρη Μ., εφημ. Τα Νέα, «Πανόραμα», Νοέμβριος 22 : 12.   
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μαγγανεία του…;» (Δετζώρτζης, 1995a: 31)), δονείται από εσωτερική αναστάτωση, 

αλλά, κυρίως, στην υπόγεια διαδρομή που συνδέει, κατά τον Proust, ένα 

λογοτεχνικό έργο με τον αναγνώστη. «Στην πραγματικότητα, κάθε αναγνώστης 

μελετά τον εαυτό του τη στιγμή που διαβάζει», ισχυρίζεται ο γάλλος συγγραφέας, 

μετατρέποντας έτσι το λογοτεχνικό έργο  σε «οπτικό όργανο», το οποίο 

προσφέρεται στον αναγνώστη για να διακρίνει μέσω αυτού κάτι που δεν θα έβλεπε 

ποτέ εντός του, ίσως, χωρίς αυτό το βιβλίο.    

Τρεις μπορεί να είναι οι συνέπειες αυτής της κατοπτρικής σχέσης μεταξύ 

λογοτεχνικού έργου και εαυτού του αναγνώστη:   

Θα τη διατυπώσω επιγραμματικά: Να το θαυμάσει τόσο πολύ που να 

σωπάσει, όπως στην περίπτωση της Virginia Woolf, η οποία «λίγο έλειψε να 

φιμωθεί από την ανάγνωση του έργου του Proust», καθώς, εν αντιθέσει με την 

άποψη του Walter Benjamin ότι «γίνεται κανείς συγγραφέας διότι αδυνατεί να βρει 

ένα ήδη γραμμένο βιβλίο που να τον ικανοποιεί πλήρως» (Botton 1997: 214, 215), 

για ένα μεγάλο διάστημα, τουλάχιστον, η Woolf νιώθει    απολύτως πεπεισμένη ότι 

το έχει βρει στην Αναζήτηση του χαμένου χρόνου. («”Ο Προυστ ερεθίζει τόσο την 

επιθυμία μου να εκφραστώ, ώστε μετά βίας μπορώ να αρθρώσω μία φράση. Ας 

μπορούσα να γράψω κι εγώ έτσι!’ [αναφωνώ] […], αλλά με κάνει να χάνω την 

ψυχραιμία μου με κάθε δική του φράση“, ομολογεί σε μια επιστολή της. Και 

συμπληρώνει: ”Η μεγάλη μου περιπέτεια είναι στην πραγματικότητα ο Προυστ. […] 

Τι απομένει να πεις ύστερα απ[ό] εκείνον;“».) (Botton 1997: 216, 217.)      

Παρόμοιο αίσθημα εκφραστικής ένδειας και συνακόλουθης υποταγής στη 

σιωπή βιώνει και ο μεταφραστής του Νάσος Δετζώρτζης, καθώς o Proust 

αφυπνίζει μέσα του το κατά Πίνδαρον «εμφυές ήθος» (Δετζώρτζης, 1995a: 15), 

που διογκώνει τον βαθμό ευθύνης τού μεταφραστή έναντι αυτού που δύναται και 

αυτού που αδυνατεί να μεταφράσει – είτε αφορά, εν προκειμένω, στην «ποιότητα 

του ύφους του πρωτοτύπου» σε συνδυασμό με τη «δυσγεφύρωτη […] διαφορά 

[…] ανάμεσα σ[ε] δύο πολιτισμικές κληρονομίες»11 (όπως στην περίπτωση της 

μετάφρασης της Recherche, που ο Δετζώρτζης δεν δίστασε να αφήσει ημιτελή), 

είτε αφορά στην υφή αυτής καθαυτής της γλώσσας του πρωτοτύπου (όπως στην 

                                                 
11 Δετζώρτζης, Ν.(1994) «Εφ’ όλης της ύλης ή σχεδόν – Μια συνέντευξη με τον Μισέλ Φάϊς», 

Συνεντεύξεις και έρευνες – Άπαντα τα ελάχιστα ευρισκόμενα 4, Αθήνα: Γαβριηλίδης: 102.     
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περίπτωση του Rivage des syrtes του Julien Gracq, που ο Δετζώρτζης έκρινε 

αμετάφραστο έχοντας «συνείδηση των ορίων των δυνατοτήτων [τ]ου»12).             

Δεύτερη πιθανή συνέπεια της κατοπτρικής σχέσης μεταξύ λογοτεχνικού 

έργου και εαυτού του αναγνώστη είναι να αισθανθεί ο δεύτερος αδήριτη την 

ανάγκη να το κατακτήσει και να το δαμάσει για να το χαρεί «γλωσσικά δικό του», 

σύμφωνα με τον Δετζώρτζη πάντα, μέσω μιας συγγένειας οργανικής που 

προϋποθέτει, όμως, ότι «ο μεταφραστής γνωρίζει καλά «τα μυστικά της γλώσσας 

τού πρωτοτύπου και της γλώσσας [υποδοχής του] και κατέχει διαχρονικά τις 

ποικίλες σημασίες των λέξεων και των εκφράσεων […] των δύο γλωσσών».13    

Τότε μόνον ο μεταφραστής δύναται να μετατρέψει τη μεταγραφή σε 

«αναδημιουργία», ενεργώντας «έτσι με επιτυχία και μέσα στο πνεύμα του 

πρωτοτύπου»,14 κατά τον Κ. Θ. Δημαρά, όπως συμβαίνει με τη μεταγλώττιση των 

ονομάτων των ηρώων στους Αθλίους του Hugo, που ο Ισιδωρίδης Σκυλίτσης 

εξελληνίζει με εντυπωσιακή ευστοχία, μετονομάζοντας τον Jean Valjean σε Γιάννη 

Αγιάννη, τον επίσκοπο Myriel σε Μυριήλ, τον Javert σε Ιαβέρη, την Cosette σε 

Τιτίκα, τον Enjolras σε Ενζολωρά και τον Gavroche σε Γαβριά. Χάρη στα 

«ελληνότροπα ονόματά τους» –τα οποία επιπλέον ομοηχούν: «ο Αγιάννης με τον 

Άγιο, ο Μυριήλ με τα αρχαγγελικά Μιχαήλ και Γαβριήλ, η Τιτίκα με το τιτιβίζω (όπως 

το Cosette με το causer […]) και ο Γαβριάς με το γαυριάζω»– «όλ’ αυτά τα 

σημαδιακά πρόσωπα […] [αποβαίνει] να επιζούν ανάμεσά μας σαν ζωντανές 

οντότητες, να έχουν γίνει παροιμιώδη και να έχουν διαμορφωθεί σε αληθινά 

σύμβολα», κατά τον Δετζώρτζη. (Δετζώρτζης 1995c: 312, 313.)    

Πέρα από την ακουστική ευπάθεια στο ακριβοζύγισμα των λύσεων (ζήτημα 

«δισταγμού ανάμεσα σ’ ένα νόημα κι έναν ήχο» κατά τον Paul Valéry) κι ένα 

συνακόλουθο αίτημα καλαισθησίας («ζήτημα αυτιού, ματιού», 15  κατά τον 

                                                 
12 Δετζώρτζης, Ν. (1995 b) Ραδιοφωνική συνέντευξη με τη Γιολάντα Τερέντσιο: «Ο κόσμος 

χθες, σήμερα, αύριο» (ΕΡΤ, Νοέμβριος 4, αρχείο Ν. Δετζώρτζη).              

13 «Δετζώρτζης, Ν. (1997) «Χρειάζονται πονηρεμένοι δάσκαλοι – Μετάφραση: διδάσκεται ή 

βιώνεται;», ό.π.   

14  Δετζώρτζης, Ν. (1995 c) «Η μνημειώδης μετάφραση των “Misérables” από τον Ι. 

Ισιδωρίδη Σκυλίτση»,  Ποικίλα χρονολογικώς – Άπαντα τα ελάχιστα ευρισκόμενα 3, Αθήνα: 

Γαβριηλίδης: 309.       

15 Δετζώρτζης Ν, (1995 c), «Οι δημοσιογράφοι και η γλώσσα»: 46 (α΄ δημ. Νέα Εστία, 

15/5/1931).    



Δημιουργική Γραφή και Ζητήματα Μεθόδου  και Συγγραφής 
 

[151]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Δετζώρτζη)  έναντι της «γλωσσικής αναρχίας»16 που οδηγεί σε «ανίατες κακώσεις 

της ορθοέπειας και της καλλιέπειας»,17 τα desiderata της γλωσσικής τιθάσευσης 

και κατάκτησης ενός κειμένου αφορούν, πρωτίστως, στη διαμόρφωση αυτής 

καθαυτής της γλώσσας υποδοχής του βάσει του ύφους τού πρωτοτύπου. 

Συνεπώς, ο ίδιος μεταφραστής αποδίδει με διαφορετικό γλωσσικό ιδίωμα ένα 

κείμενο του ανατρεπτικού Marcel Proust, “χωρίς δράση, χωρίς πλοκή, χωρίς λύση, 

[…]  το δασύ και περίπλοκο ύφος [του οποίου], πάντοτε αριστοτεχνικά 

αρχιτεκτονημένο, πλέκεται σε [ιδιαιτέρως μακροπερίοδες] φράσεις […], με πλήθος 

παρενθέσεις και παρεμπίπτουσες, που αποδίδουν ζωηρά τη ρευστότητα της 

συνείδησης και το ανυπότακτο του στοχασμού»18 του, κι ένα θεατρικό κείμενο του 

Samuel Beckett, ο ψυχρός, αυστηρός και «μεταλλικός» τόνος του οποίου ωθεί με 

τη σειρά του τον μεταφραστή να υιοθετήσει ένα ύφος πιο λόγιο «απ’ όπου […] δεν 

εξελαύνονται […] οι πιο κοιν[ές] και τετριμμέν[ες] λέξε[ις]» και «χωρίς να 

αποκλείονται οι νεολογισμοί, ή και οι γλωσσικοί, ακόμη και οι συντακτικοί βιασμοί, 

στο μέτρο που “εφαρμόζουν” ακριβώς στα μεταφραστέα νοήματα». (Δετζώρτζης 

1995a: 32-33).          

Αν, λοιπόν, «ο μόνος τρόπος να υπεραμυνθ[είς] της γλώσσας είναι να της 

επιτεθ[είς] […]!» (Botton 1997: 115), σύμφωνα με τον Marcel Proust, νομιμοποιείται 

τότε και το credo του μεταφραστή ότι ο μόνος τρόπος να μεταγράψεις ένα κείμενο 

από γλώσσα σε γλώσσα είναι μέσω μιας «τόλμης» ευρηματικής. (Δετζώρτζης 

1995c: 389.)  Η τόλμη του Δετζώρτζη διαφαίνεται, άλλωστε, από νωρίς μέσω της 

ευρηματικής απόδοσης της Éducation européenne του Romain Gary με τον τίτλο 

Ευρωπαϊκή θητεία (1947), τη στιγμή που άρθρα επωνύμων19 στον ημερήσιο τύπο 

                                                 
16 Δετζώρτζης Ν, (1995 c), «Η γλωσσική αναρχία»: 18-21 (α΄ δημ. Νέα Εστία, 1/9/1930).  

17Δετζώρτζης Ν, (1995 c). «Η γλώσσα των ειδήσεων στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση»: 

221.    

18  Δετζώρτζης Ν, (1995 c). «Πρόλογος σ’ ένα απόσπασμα της Recherche du temps 

perdu»: 126-127 (α΄ δημ. Νέα Εστία, 1/4/1937).       

19 «Στο Βήμα, ο Βενέζης […] το είχε ονοματίσει Ευρωπαϊκή Αγωγή, ομοίως και η Πολύμνια 

Λάσκαρη στα Κυπριακά Γράμματα. Ο Σωτήρης Πατατζής, που μετέφρασε αποσπάσματα στον 

Ριζοσπάστη, το ονόμαζε Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση», δηλώνει ο Ν. Δ., ενώ στιγματίζει και τη μετάφραση 

του Λεωνίδα Ζενάκου, που δεν κατονομάζει όμως, η οποία βγήκε αργότερα σε σειρά βιβλίων τσέπης 

με τον δικό του τίτλο, «χωρίς μιαν απλή μνεία της αρχικής έκδοσης, κατά τα ελληνικά ήθη και έθιμα». 

Βλ. σχετικά, Δετζώρτζης Ν. (1994) «Romain Gary και Ευρωπαϊκή θητεία – Μια συνέντευξη με την 

Γιολάντα Τερέντσιο», Συνεντεύξεις και έρευνες, ό.π., σσ. 14, 20.         
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της εποχής επείγονται να ονοματίσουν το έργο Ευρωπαϊκή εκπαίδευση ή 

Ευρωπαϊκή αγωγή.  

Την ίδια τόλμη επιδεικνύει, επίσης, ως προς τη μετάφραση του τίτλου τού 

Marcel Proust Les plaisirs et les jours, που ο Σεφέρης είχε μεταφράσει Χαρές και 

Μέρες, καθώς ο Δετζώρτζης φρονεί ότι ο γαλλικός τίτλος «παραπέμπει σαφώς 

στον τίτλο του Ησιόδου Έργα και Ημέραι» κι ότι αυτό πρέπει ο ελληνικός τίτλος «να 

το διασώσει», συνδυάζοντας τη λέξη Τέρψεις, που κείται στον Ησίοδο, με «τον τύπο 

Ημέραι, που είναι ατόφιος του Ησιόδου»20 για να καταλήξει στον τίτλο: Τέρψεις και 

Ημέραι.   

  Η τόλμη του δεν περιορίζεται, όμως, στο εύρημα ενός τίτλου, αλλά 

στρέφεται, πρωτίστως, «προς την κατεύθυνση της ανεξιγλωσσίας» ή και «προς 

την κατεύθυνση της ανεξιτυπίας» (Δετζώρτζης 1995c: 391), καθώς δεν ορρωδεί να 

παραβλέψει ενίοτε «τα περιούσια αιτήματα της δημοτικιστικής “ορθοδοξίας”» 

(Δετζώρτζης 1994: 388), εντάσσοντας στον μεταφραστικό του λόγο λόγιες λέξεις 

και δάνεια της καθαρεύουσας, ή προσφεύγοντας, ενίοτε, σε τολμηρούς 

νεολογισμούς, που «δεν αποστέργει», όπως λέει, να υιοθετήσει επιδιώκοντας το 

«ιδεώδες δέον». Αναφέρω ενδεικτικά, για του λόγου το αληθές, τον νεολογισμό του 

τίτλου του Beckett Ο ερημωτής, που βασίζεται στον επίσης νεολογισμό του 

γαλλικού πρωτοτύπου Le Dépeupleur (1971) –για το αγγλικό πρωτότυπο 

προτιμήθηκε ο τίτλος The Lost Ones / Οι χαμένοι (1972)– ο οποίος προέρχεται 

σαφώς από τον στίχο του Lamartine: Un seul être vous manque et tout est 

dépeuplé / άνθρωπος ένας σου έλειψε και ο κόσμος ερημώθη, σε απόδοση 

Δετζώρτζη. Από το ίδιο έργο, αλιεύω τον νεολογισμό καταχρησίας (που αποδίδει 

τον νεολογισμό του γαλλικού abuseur), κατά το επιδειξίας, καταληψίας, ή το 

επίρρημα ομοσαρκηδόν κατά το ομοθυμαδόν. Τέλος, από το θεατρικό τού 

Beckett Συντροφιά (Company / Compagnie, 1980), παραθέτω εξίσου ενδεικτικά 

τους νεολογισμούς δυσεξία (ως αντίθετο και κατά μίμησιν του ευεξία) και 

μονοπνοΐς (ως ανάλογο των καζαντζακικών μονοφωνίς, ολοκορμίς ή λοξοματίς) 

(Δετζώρτζης 1995a: 190, 191, 193, 195) από τη μετάφραση της Θείας Κωμωδίας 

του Δάντη.       

Ιδού που καταλήγουμε έτσι στην τρίτη συνέπεια της κατοπτρικής σχέσης 

μεταξύ λογοτεχνικού έργου και εαυτού του αναγνώστη, η οποία υπερβαίνει το να 

                                                 
20 Δετζώρτζης Ν. (1994) «Refluum Temporis – Αναμνήσεις και αποτιμήσεις. Ένας περίπατος 

με την Αντιγόνη Βλαβιανού», στο ίδιο, σσ. 158-159.        
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θαυμάσεις και ωθεί στο να αναμηρυκάσεις στοχαστικά, μετουσιώνοντας την 

ανάγνωση σε αφετηρία εσωτερικής ανασκαφής –σε αυρηλιανό κέλευσμα ένδον 

σκάπτε, δηλαδή–, που αφυπνίζει ipso facto το μνημονικό του αναγνώστη-

μεταφραστή, το οποίο  ενεργοποιεί με τη σειρά του μια περίπλοκη συναρμογή 

προσωπικών αναμνήσεων, αναγνωστικών ζυμώσεων και διασταυρώσεων 

διαφόρων παραμελημένων πλευρών της ζωής.   

Πώς αλλιώς να ερμηνεύσω  το γεγονός ότι ο Δετζώρτζης, επιστρέφοντας 

σαράντα χρόνια μετά (το ’83) στη μετάφραση του ποιήματος «Une seule pensée» 

/ «Μια μόνη σκέψη» του  Éluard, που πρωτοδημοσίευσε στη Νέα Εστία το ’43 

προκρίνοντας τότε το μήνυμα του ποιήματος εν μέσω Κατοχής, 21  επιλέγει να 

επιφέρει 23 αλλαγές στο αρχικό μετάφρασμά του, πραγματώνοντας έτσι –βάσει 

της υποθήκης του Μάρκου Αυρηλίου– μιαν ενεπίγνωστη κατάδυση στο 

πολυδύναμο μνημονικό του; Αρκεί να εστιάσω ενδεικτικά σε δύο παραλλαγές της 

μετάφρασης του ’83 σε αντιβολή με τη μετάφραση του ’43 για του λόγου το 

αληθές: 

α) Στη 17η στροφή του πρωτοτύπου, ο στίχος Sur les lèvres attentives θα 

αποδοθεί στην πρώτη μεταφραστική εκδοχή: Στα χείλη τα προσεχτικά και θα 

τυπωθεί το ’43 με τη διατύπωση: Στα χείλη που προσέχουνε. Πλην όμως, το ’83, ο 

μεταφραστής, αναπολώντας τον σολωμικό στίχο Παντ’ ανοιχτά, παντ’ άγρυπνα, 

τα μάτια της ψυχής μου, θα μεταγράψει τον στίχο: Στα χείλη τα πάντα άγρυπνα.   

β) Οι σολωμικές απηχήσεις θα γίνουν, επίσης, αιτία να επιστρέψει ο 

Δετζώρτζης στην αρχική μετάφραση του τίτλου «Une seule pensée» / «Μια μόνη 

σκέψη» και –αναδιφώντας ποιητικά παράλληλα– να ανασύρει από τον Διάλογο 

του Σολωμού, όπου ο ποιητής μιλάει για τη Γλώσσα και την Ελευθερία, τη 

φρασεολογία του έλληνα υμνωδού,22 με την οποία θα τιτλοφορήσει το ίδιο ποίημα 

το ‘83: «Μήγαρις έχω άλλο στο νου μου».  

Πώς αλλιώς να ερμηνεύσω, επίσης, το γεγονός ότι, μεταφράζοντας το 

θεατρικό Τότες που του Beckett, ο Δετζώρτζης επιλέγει τη λαϊκή έκφραση «τα 

σίδερα», αντί της ξενόγλωσσης λέξης «ράγιες» ή της κατά τι απρόσωπης 

«γραμμές», ενθυμούμενος ότι «υπήρχε κάποτε στη λεωφόρο Κηφισιάς, πριν 

κομβοποιηθεί η διασταύρωση προς Καλογρέζα και Χαλάνδρι, ένα σημείο που οι 

                                                 
21 Για την ενδιαφέρουσα ιστορία της εν λόγω μετάφρασης, βλ. Δετζώρτζης Ν. (1995c) «Το 

ποίημα του Paul Éluard Μήγαρις έχω άλλο στο νου μου», Ποικίλα χρονολογικώς, ό.π., σσ. 228-237.  

22 Μήγαρις έχω άλλο στο νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;   
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Δετζώρτζη   
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Αθηναίοι το ‘λεγαν “Στα σίδερα”, γιατί από ‘κει περνούσαν οι ράγες του τραίνου 

του Λαυρίου» (Δετζώρτζης 1995a: 199) –ιδού μια εκδοχή προσωπικής αντίληψης 

της ομορφιάς που εγκλείει μια παραμελημένη  πλευρά της ζωής, κατά τον Proust– 

ή πάλι, εξίσου ενδεικτικά, το γεγονός ότι στη Συντροφιά του Beckett ο ίδιος 

μεταφραστής αποδίδει στα ελληνικά το γαλλικό «au jugé/κατά κρίσιν» και το 

αγγλικό «on feel/ψηλαφητά» με την «οικογενειακή [τ]ου λέξη μαντευτάκι (κατά τα 

τροπικά επιρρήματα νεράκι, τρεχάκι, τον πήγαν καρεκλάκι [ή] μας πάνε [οι 

πολιτικοί μας …] καροτσάκι» (Δετζώρτζης 1995a: 193). Τέλος, την ίδια διεργασία 

μαγικής καταβύθισης στις παιδικές και, εν μέρει, χαμένες αναμνήσεις του 

μεταφραστή –ως άλλη θαυμαστή βύθιση ενός μικρού κομματιού μαντλέν στο τσάι 

της θείας Léonie του Proust– εντοπίζω και στην ευρηματική μεταγραφή της βίλας 

ονόματι Foley’s Folly στο αγγλικό και Folie Fourier στο γαλλικό πρωτότυπο από το 

Τότες που του Beckett, σε βίλα Παλαβρέντζου, εν είδει αναβίωσης μιας πάλαι ποτέ 

σπουδαίας έπαυλης στην Κέρκυρα, που «ξεσήκωνε τη φαντασία» του Δετζώρτζη 

στους παιδικούς του περιπάτους και ανήκε «σ’ έναν κύριο πολύ πλούσιο, πολύ 

θεωρητικό, ελαφρά σκυφτόν […] σαν να είχε ένα αριστοκρατικότατο lumbago, και 

πάντα εξαιρετικά καλοντυμένον, έναν Κύριο Καλαβρέντζο». (Δετζώρτζης 1995a: 

203.)          

Εν κατακλείδι, βάσει αυτής της in situ μελέτης των τριών συνεπειών της 

κατοπτρικής σχέσης μεταξύ λογοτεχνικού έργου και εαυτού του αναγνώστη, κάθε 

μετάφραση, ως επ-ανάγνωση μιας γραφής –πολλώ μάλλον μιας «ημιγραφής», 

όπως στην περίπτωση του Beckett, ο οποίος προσφέρει σε κάθε επίδοξο 

μεταφραστή «την επικίνδυνη τιμή: αυτόν, τον Ανθιστάμενο να τον κάμε[ι] να 

μιλήσει»–,23 ωθεί αφ εαυτής σε μιαν «επαναγραφή» αυτόχρημα ανα-δημιουργική, 

η οποία δεν εγείρει  μόνον, ως conditio sine qua non, την κατά Νάσο Δετζώρτζη 

αναγκαιότητα κάθε μεταφραστής να διαθέτει «όλες τουλάχιστον τις δεξιότητες και 

τις ευαισθησίες [ενός] λογοτέχν[η]» (Δετζώρτζης 1997: 13), αλλά παραπέμπει, 

συγχρόνως, στην κατά Marcel Proust προτεραιότητα κάθε ποιοτικής λογοτεχνικής 

μετα-γραφής: ότι, δηλαδή, (παραφράζω εκ των πραγμάτων) κάθε μεταφραστής  

«αρχίζει να [μετα]γράφ[ει] καλά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι είναι 

                                                 
23 Βλ. σχετικά, Moutote, D. (1983) «La prise en compte du lecteur», Journal de Psychologie 

Normale et pathologique, Paris : PUF τχ. 1-2, pp. 117-131.  [Η απόδοση στην ελληνική από τον Ν. 

Δετζώρτζη «Περί στίξεως και αστιξίας», Ποικίλα χρονολογικώς, ό.π., σσ. 296, 299.]    



Δημιουργική Γραφή και Ζητήματα Μεθόδου  και Συγγραφής 
 

[155]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

πρωτότυπο[ς], ότι [δύναται] να [διαμορφώσει] μια γλώσσα προσωπική» και, εν 

ανάγκη, «να της επιτεθ[εί]» για να την «υπεραμυνθ[εί]». (Botton 1997: 115.)        
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Εισαγωγή 

Η κριτική θεάτρου αποτελεί ένα παρεξηγημένο, μικτό πεδίο, λογοτεχνικής, 

καλλιτεχνικής και θεατρολογικής έκφρασης (Πεφάνης, 2007: 407). Οι περισσότεροι 

σημερινοί κριτικοί είναι είτε πρώην ηθοποιοί ή θεατρολόγοι με γενικές γνώσεις (Ερ. 

1 του ερωτηματολόγιου που εκπονήσαμε). Στην εισήγηση αυτή επιχειρείται η μελέτη 

όλων των σύγχρονων δεδομένων αυτού του είδους της γραφής, ήτοι οι τρόποι 

προσέγγισης των κριτικών προς τις παραστάσεις που βλέπουν και κριτικάρουν, 

οι μέθοδοι και τα συστήματα που ακολουθούν για να γράψουν, τα προβλήματα, 

τα εμπόδια και οι δυσκολίες που συναντούν. Ερευνάται εδώ αν οι κριτικές θεάτρου 

είναι ένα στοιχείο αναφοράς και αν αποτελούν ένα εργαλείο μελέτης μελλοντικών 

ερευνητών, δηλαδή αν κάθε κριτική προσέγγιση μιας παράστασης μπορεί να 

αποτελέσει αντικείμενο θεατρολογικής και γενικότερα ιστορικής μελέτης από 

πολλούς θεωρητικούς του Θεάτρου (Prédal, 1988: 58). Τέλος ερευνάται κατά πόσο 

κάθε κριτική είναι ταυτόχρονα και ένα τεκμήριο πραγματοποίησης μιας 

παράστασης, με δεδομένο ότι συγγράφεται σε ένα κόσμο γεμάτο καλλιτεχνικές 

εκδηλώσεις που, ακριβώς επειδή είναι πολλές, "χάνονται" ή ξεχνιούνται από τη 

μεγάλη πλειοψηφία του κοινού. Θα εξετάσουμε, λοιπόν, αν η ύπαρξη τέτοιων 

έντυπων ή ηλεκτρονικών κειμένων, πέρα από κάθε αντίδραση ή έστω και άρνησή 

τους από τους καλλιτέχνες, αποτελεί τεκμήριο του ότι όντως μια παράσταση έγινε. 

mailto:stamatis_gargalianos@yahoo.gr
mailto:mariahondrogianni2510@gmail.com
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Μεθοδολογία 

Ως βάση έρευνας για την παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο 

ερωτηματολόγιο, απευθυνόμενο σε σύγχρονους Έλληνες κριτικούς θεάτρου. 

Περιείχε 59 ερωτήσεις κλειστού τύπου, απευθυνόμενες σε 10 (δέκα) κριτικούς 

θεάτρου στην Ελλάδα (αλφαβητικά: Ζωή Βερβεροπούλου, Σταμάτης Γαργαλιάνος, 

Σωτηρία Ζαντέλη, Κώστας Καρδερίνης, Ιωάννα Λιόλιου, Αγγέλα Μάντζιου, Σάββας 

Πατσαλίδης, Βαγγέλης Ραφτόπουλος, Μαρώ Τριανταφύλλου, Γιάννης 

Φραγκούλης). Οι ερωτήσεις αφορούσαν τον τρόπο με τον οποίο αυτοί 

εργάζονται όταν γράφουν μια κριτική, τόσο πριν την ξεκινήσουν όσο και κατά την 

εκπόνηση. 

Μια άλλη μέθοδος έρευνας που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ενδελεχής μελέτη 

και ανάλυση 116 (εκατόν δεκαέξι) κριτικών άρθρων των ανωτέρω συγγραφέων 

και, στη συνέχεια, η συσχέτιση των απαντήσεών τους με όσα αυτοί γράφουν σε 

αυτές. 

Μια τρίτη, τελευταία, μεθοδολογική προσέγγιση ήταν αυτή της ανάλυσης 

θεωρητικών απόψεων θεατρολόγων σχετικών με την κριτική θεάτρου μέσα από 

κείμενα βιβλίων και άρθρων και η συσχέτισή με τα όσα μας απάντησαν οι κριτικοί 

αλλά και όσα διαβάσαμε στις κριτικές τους. 

• Ο τρόπος επιλογής των δέκα κριτικών-συγγραφέων (ανάμεσα σε 

μια τριαντάδα που λειτουργούν στην χώρα μας) ήταν: 

• η ποιότητα των κειμένων τους,  

• η ποιότητα του ή των μέσων που χρησιμοποιούν όταν γράφουν,  

• οι σπουδές τους (κατά πόσο είναι σχετικές με το θέατρο), 

• τα χρόνια που αυτοί γράφουν (εμπειρία γραφής).  

Το θέμα, βέβαια, είναι κατά πόσο μπορεί να μετρηθεί η ποιότητα δια μέσου 

των ανωτέρω παραμέτρων, όμως επειδή αυτές είναι τέσσερις, εξασφαλίζεται ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας των μελετούμενων κειμένων. Ας σημειωθεί πως 

αποκλείσαμε κριτικούς που συνηθίζουν να εκφράζονται και να περιορίζονται σε 

κριτικές βασισμένες σε απλά επίθετα (υπέροχη παράσταση,  εκπληκτικοί ηθοποιοί 

κλπ.) και προτιμήσαμε να αναλύσουμε αυτούς που δεν μένουν σε 

χαρακτηρισμούς, αλλά τεκμηριώνουν τις απόψεις τους. 
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Θεωρητικό υπόβαθρο 

Κάθε κριτικός βρίσκεται αντιμέτωπος αρχικά με ένα άσπρο χαρτί ή, πλέον στην 

σύγχρονη εποχή, με μια κενή ηλεκτρονική επιφάνεια στον υπολογιστή του. 

Ταυτόχρονα, για να κρίνει, έχει να υπολογίσει και αναλύσει πέντε διαφορετικά 

δεδομένα που βλέπει ή ακούει σε μια παράσταση: α. το κείμενο, β. την σκηνοθεσία, 

γ. την υποκριτική, δ. τα υπόλοιπα σκηνικά στοιχεία (μουσική, φωτισμοί, ντεκόρ, 

κοστούμια, κ.ά.) αλλά και ε. τα εξωγενή της παράστασης δεδομένα, όπως 

(ενδεικτικά) ο χώρος που δίδεται η παράσταση, το κοινό, η φήμη της Ομάδας που 

παίζει κλπ. (Γραμματάς, 2011: 148). Τα ανωτέρω παρατίθενται σχηματικά στο 

διάγραμμα  που ακολουθεί: 

 

 

Οφείλει, λοιπόν να σταθμίσει όλα αυτά προκειμένου να συγγράψει ένα 

κείμενο, το οποίο στην συνέχεια θα παραδοθεί (σταλεί, αναρτηθεί) σε ένα μέσο 

μαζικής επικοινωνίας, για να διαβασθεί (σπανίως ακουστεί, ήτοι από ραδιόφωνο) 

από ένα αναγνωστικό κοινό, αλλά και, πιθανόν, από τους ίδιους τους καλλιτέχνες 

που συμμετέχουν στην παράσταση που κρίνεται. 

Κατά συνέπεια ο κάθε κριτικός έχει να αντιμετωπίσει μια πλειάδα δεδομένων 

που είτε δυσχεραίνουν, είτε -ακόμη και, σπανίως- ευνοούν το συγγραφικό έργο 

του. Από την κενή σελίδα μέχρι την ανάρτηση και ανάγνωση του τελικού κειμένου 
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Σχήμα1: Δεδομένα ενασχόλησης Κριτικών 
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μεσολαβούν πολλά στάδια, τα οποία ο κριτικός έχει να "διαβεί", και μάλιστα σε 

μικρό χρονικό διάστημα, με στόχο να συμβάλλει, με τον δικό του τρόπο, στην όλη 

καλλιτεχνική διαδικασία. Έχει, επίσης, να υπολογίσει τους αποδέκτες των κριτικών 

του κειμένων οι οποίοι είναι: α) το αναγνωστικό κοινό, β) οι καλλιτέχνες, γ) οι 

μελετητές, δ) οι θεατές και ε) οι οργανωτές θεάτρου. 

 
 

 

Αναρωτηθήκαμε, επίσης, σε μικρότερο επίπεδο, αν τα Πανεπιστήμια 

(Τμήματα Θεάτρου) ελληνικά ή ξένα, προσφέρουν σε μια θεατρική κοινωνία 

πτυχιούχους κριτικούς θεάτρου ή αν αυτή η πρωτοβουλία ανήκει σε ιδιώτες και 

μεμονωμένα άτομα. Συγκεκριμένα, μπορεί κάποιος χωρίς ειδικές γνώσεις ή 

σχετικές σπουδές να αυτοονομαστεί έτσι και ειδικότερα (δικαιωματικά, ίσως) μετά 

από την συγγραφή πολλών κριτικών, την στιγμή μάλιστα που οι 

προαναφερθέντες  απόφοιτοι δεν λαμβάνουν ειδικό πτυχίο κριτικής, αλλά απλά 

παρακολουθούν κάποια -ελάχιστα- αντίστοιχα μαθήματα; (βλ. Οδηγούς Σπουδών 

των Τμ. Θεάτρου των Πανεπιστημίων Αριστοτέλειο, ΕΚΠΑ, Πατρών και Ναυπλίου, 

2010-15). 

Αξίζει να σημειωθεί πως η εποχή στην οποία ζούμε (εννοούμε τα τελευταία 

25 χρόνια) διακρίνεται από μια πληθώρα παραγωγής θεατρικών παραστάσεων 

(Γραμματάς, 1990:  73-77), τόσο μεγάλη που αρκετές από αυτές δεν τυγχάνουν 

της προσοχής και προσέλευσης του κοινού, ακόμη δε περισσότερο και των 
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Σχήμα 2: Αποδέκτες κριτικών κειμένων 
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κριτικών θεάτρου. Κατά συνέπεια το ερώτημα που τίθεται είναι “ποιος είναι ο 

ρόλος των σύγχρονων κριτικών θεάτρου σε αυτήν την υπερβολική παραγωγή 

θεαμάτων”.  

Μέρος 1ο : Η αρχή μιας κριτικής – Βασικά ερωτήματα 

Τα προαναφερθέντα κενό χαρτί ή άδεια οθόνη του υπολογιστή ενός κριτικού, λίγο 

πριν αρχίσει αυτός μια κριτική θεάτρου, ασφαλώς και θυμίζουν ένα κενό που 

πρέπει να καλυφθεί ώστε να ικανοποιήσει ορισμένες κοινωνικές και καλλιτεχνικές 

ανάγκες, μικρές ή μεγάλες, σημαντικές ή ασήμαντες. Αυτά τα άδεια κενά σίγουρα 

μοιάζουν με εκείνα του κάθε λογοτέχνη, πριν αρχίσει να γράφει οποιοδήποτε 

κείμενο ή ενός ζωγράφου πριν αρχίσει να ζωγραφίζει. Το νέο ερώτημα που τίθεται 

είναι αν η κριτική θεάτρου έχει κάποιο ρόλο στο σύγχρονο Θέατρο, π.χ. αν βοηθά 

(βλ. παροτρύνει) τους αναγνώστες της να μεταβούν σε ένα θεατρικό χώρο για να 

παρακολουθήσουν μια παράσταση ή αν κάνει παρατηρήσεις που ωθούν τους 

καλλιτέχνες να βελτιωθούν (Pavis, 2006: 277). Ένα δευτερεύον ερώτημα είναι αν η 

κριτική θεάτρου βοηθά τους αναγνώστες και κατοπινούς θεατές να 

προσεγγίσουν και να καταλάβουν καλύτερα μια παράσταση. Συμπληρωματικά σ' 

αυτό θα υπογραμμίσουμε πως υπάρχει μια μικρή μερίδα αναγνωστικού κοινού 

που συστηματικά διαβάζει κριτικές αλλά δεν επιλέγει να πάει στις αντίστοιχες 

παραστάσεις, απλά το κάνει για λόγους ενημερωτικούς ή επιστημονικούς. 

Αναρωτηθήκαμε, αρχικά, αν μια κριτική παίζει το ρόλο της υπενθύμισης σε 

μελλοντικούς μελετητές επί της πραγματοποίησης μιας παράστασης και αν, 

ταυτόχρονα, αποτελεί και μια μαρτυρία για τον τρόπο που αυτή ανέβηκε 

(Γλυτζουρής, 2011: 18). ΄Ετσι στην έρευνά μας (στο ερωτηματολόγιο και στις 

προσωπικές μας συναντήσεις και συζητήσεις με τους δέκα προαναφερθέντες 

κριτικούς) δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό. 

Σε ένα δεύτερο, αλλά εξ ίσου σημαντικό, επίπεδο που μας απασχόλησε 

στην παρούσα συγγραφή ήταν αν υπάρχουν κανόνες στην σύνταξη μιας κριτικής 

θεάτρου. Ποια μέθοδο, δηλαδή, ακολουθεί κάθε κριτικός για να γράψει ένα σχετικό 

κείμενο; Ποιες είναι οι διαδικασίες στην σύνταξη μιας κριτικής; Υπάρχουν σημεία ή 

“οδοί” που οι κριτικοί πρέπει να ακολουθήσουν οπωσδήποτε; Υπάρχουν τεχνικές 

και αν ναι, μαθαίνονται αυτές; (Prédal, ό.π.: 13). 

Ένα άλλο ερώτημα το οποίο πέρασε από την διαδικασία σύνταξης του 

ερωτηματολόγιου, ήταν κατά πόσο η κριτική θεάτρου συνδέεται με την 

σημειολογία και την δραματολογία (Pavis, ό.π.: 278). Αυτό ήταν ένα κυρίαρχο 
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ερώτημα, που απεδείχθη ικανό να μας οδηγήσει στο να κρίνουμε με ακρίβεια, την 

ποιότητα τόσο των κριτικών για κάθε κριτική που γράφουν, όσο και του συνολικού 

έργου τους. Το πράξαμε διότι η μεν  σημειολογία θεάτρου έχει άμεση σχέση με την 

παραστασιολογία (ήτοι με όλα όσα συμβαίνουν επί σκηνής) (Kowzan: 1992), η δε 

δραματολογία σχετίζεται με την ανάλυση των θεατρικών κειμένων (υπόθεση, 

ρόλοι, χαρακτήρες, πλοκή κλπ.) (Monod, 1977: 111). Και τα δύο αυτά σημαντικά 

θεατρικά πεδία προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις στους κριτικούς οι οποίοι, κατά 

συνέπεια, οφείλουν, αν θέλουν να είναι έγκυροι και αξιόπιστοι, να κατέχουν ή να 

επιδιώκουν να αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις επ' αυτών. Οι ερωτηθέντες, στην 

πλειοψηφία τους, απέδειξαν ότι όντως διαθέτουν, γενικά, ένα ικανοποιητικό 

επίπεδο των ανωτέρω γνώσεων. 

Αυτά ήταν τα ερωτήματα βάσης που μας απασχόλησαν κατά την σύνταξη 

του παρόντος άρθρου, αλλά και κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων του 

ερωτηματολόγιου. Τόσο η διατύπωση των ερωτήσεων, όσο και οι απαντήσεις των 

δέκα κριτικών που ερωτήθηκαν, μας έβαλαν σε μια δημιουργική διαδικασία 

σκέψης, η οποία βελτίωσε το δικό μας τρόπο εργασίας γενικότερα, αλλά και την 

όλη συλλογιστική αυτού του κειμένου. 

Μέρος 2ο : Γενικές διαπιστώσεις επί των κριτικών 

Μια κριτική έχει δυο βασικές διαστάσεις: την εξωτερική και την εσωτερική. Εξωτερική 

είναι αυτή που συσχετίζεται με τον όγκο του κειμένου, το μέσο που αυτή αναρτάται 

ή δημοσιεύεται, κ.λπ. Εσωτερική διάσταση είναι οι εκφράσεις που εμπεριέχονται 

εντός αυτής, η ποιότητα του κειμένου, κ.λπ. Όσον αφορά τις εξωτερικές 

διαστάσεις, δεχόμαστε ότι, αρχικά δυο είναι οι βασικές: οι έντυπες και οι 

ηλεκτρονικές (που τα τελευταία 10 χρόνια είναι και οι περισσότερες). Σε ένα δεύτερο 

επίπεδο και όσον αφορά το μέγεθός τους, έχουμε διάφορους τύπους: οι πολύ 

μικρές, οι μεσαίου μεγέθους και οι μεγάλες. Μεγάλη η συζήτηση που γίνεται για το 

αν μια κριτική πρέπει να είναι μικρή ή μεγάλη σε μέγεθος. Λέγεται πως μια μεγάλη 

κριτική αποτρέπει, έμμεσα, τους πιθανούς αναγνώστες από το να την διαβάσουν 

ενώ, αντιθέτως, μια μικρή είναι κίνητρο θετικό (Prédal, ό.π: 36). Εντούτοις 

οφείλουμε να πούμε πως υπάρχει ένας νέος τύπος κριτικών, αυτός με τους πέντε 

αστερίσκους, όπου οι κριτικοί μιας παράστασης, αντί να γράψουν κείμενα, 

κλικάρουν αστερίσκους σε ένα ειδικό ηλεκτρονικό πλαίσιο, όπου ο ένας μόνον 

είναι ένδειξη κακής παράστασης και οι πέντε αντιθέτως είναι ένδειξη πολύ καλής (I 

Poli Ston Kosmo, 2010-15). Πρόκειται για μια μορφή σύντομης και κωδικοποιημένης 



Η κριτική θεάτρου ως δημιουργική γραφή: κανόνες, μέθοδοι, διαδικασίες 
Γαργαλιάνος Σταμάτης, Χονδρογιάννη Μαρία 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [162] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

κριτικής που, σε κάποιες περιπτώσεις, είναι πιο εύγλωττη, άρα χρήσιμη στους 

αναγνώστες-θεατές. Στην ίδια συλλογιστική υπάρχουν και οι πολύ σύντομες (30-

100 λέξεων) κριτικές σε ποικίλης ύλης περιοδικά, (τα οποία αναγκάζουν τους 

κριτικούς να είναι λακωνικότατοι –τα χωροταξικά περιθώρια στα περιοδικά αυτά 

είναι τόσο μικρά) οι οποίες, σε τελική φάση, είναι καλύτερες από τις μακροσκελείς 

και πιθανόν φλύαρες. Συνήθως τέτοιες λακωνικές κριτικές γράφονται από 

χρονογράφους, οι οποίοι δίνουν  έμφαση στα περί της παράστασης (κοινό, 

καιρός, ανέσεις κλπ.) και λιγότερο στο ίδιο το θέαμα (Βερβεροπούλου, 2009: 142). 

Στη εσωτερική μορφή των κριτικών, επιχειρήσαμε να κάνουμε μια πρώτη, 

γενική, διαπίστωση από την ανάγνωση των 116 επιλεχθέντων κριτικών άρθρων. 

Υπάρχουν αρκετοί κριτικοί που, λόγω άγνοιας ή αδυναμίας να κριτικάρουν ή 

ακόμη -έστω- και να περιγράψουν/καταγράψουν μια παράσταση, καταφεύγουν 

στην λογοτεχνία ή και την φιλοσοφία. Η καταφυγή στις λογοτεχνικές εκφράσεις ή 

τις φιλοσοφικές ιδέες καταδεικνύει την αδυναμία τους να γράψουν επικεντρωμένη, 

στα όσα βλέπουν επί σκηνής, κριτική. Πλείστα είναι τα παραδείγματα κριτικών που 

αντί να προβαίνουν σε κρίση των τεκταινόμενων επί σκηνής, καταλήγουν σε 

επίδειξη λογοτεχνικών ικανοτήτων (Γαργαλιάνος & Χασάπης, 2014). Οι τελευταίες 

αφενός αποδεικνύουν το ότι οι κριτικοί αυτοί δεν μπορούν να  κριτικάρουν σωστά 

μια παράσταση, αφετέρου δυσκολεύουν την κατανόηση αναγνωστών και 

θεατών. 

Από μια άλλη πλευρά, μερικοί κριτικοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτε άλλο 

από το να περιγράφουν τις παραστάσεις που βλέπουν. Αυτό καταδεικνύει και πάλι 

μια αδυναμία των κριτικών, οφειλόμενη σε έλλειψη σχετικών ποιοτικών γνώσεων, 

όμως το ίδιο το θέατρο, γενικά, έχει την ανάγκη τέτοιων περιγραφών ή ακόμη και 

καταγραφών (Πεφάνης, ό.π.: 423). Συνεπώς δεν νομιμοποιούμαστε να μειώνουμε 

τέτοιους κριτικούς (στην ουσία “καταγραφείς”) διότι, χωρίς να το θέλουν, 

προσφέρουν μια μεγάλη υπηρεσία στο θέατρο και τους μελλοντικούς του 

μελετητές: ακόμη και αν ένας κριτικός περιορίζεται στην περίληψη των θεατρικών 

έργων, αυτό είναι μια μεγάλη υπηρεσία. 

Μέρος 3ο : Ειδικές απαντήσεις των κριτικών  

Αν και οι ερωτήσεις μας χωρίστηκαν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες (Α. Γενικές 

επί του κάθε κριτικού, Β. Γενικές επί των κειμένων, Γ. Οικονομικές – Διαφημιστικές, 

Δ. Εσωτερικές επί των κειμένων) και παρότι αναλύσαμε όλες τις κατηγορίες 

ισότιμα, εμείς θεωρούμε πως το ενδιαφέρον μας εδώ οφείλει να επικεντρωθεί σε 
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μια και μόνο, δηλαδή αυτήν που αναφέρεται στον τρόπο που ο κάθε κριτικός 

δουλεύει, δηλαδή στις μεθόδους, τις τεχνικές και τις διαδικασίες που ακολουθεί, κάτι 

που είναι και ο τίτλος και ο στόχος του παρόντος άρθρου. Οι υπόλοιπες 

ερωτήσεις μας βοήθησαν να συμπληρώσουμε έμμεσα τα όσα βασικά 

επιθυμούσαμε να μάθουμε, καθώς και τις γενικές γνώσεις μας επί των μεθόδων 

των Ελλήνων κριτικών. Πιστεύουμε, δηλαδή, πως ακόμη και γενικές-τεχνικές 

ερωτήσεις είναι πολύ χρήσιμες στην έρευνά μας, όπως π.χ. τι υλικά γραφής 

χρησιμοποιεί (Ερ. 9), πόσο χρόνο κάνει για να ολοκληρώσει μια κριτική (Ερ. 7), αν 

κρατάει σημειώσεις εν ώρα παράστασης (Ερ. 8α), διότι μας προσφέρουν ένα 

σφαιρικό πεδίο εμπειριών και γνώσεων, χρήσιμο για την συνολική μας έρευνα. 

Έτσι στο ερωτηματολόγιο, και με στόχο να μάθουμε όσο το δυνατόν 

περισσότερα για τους κριτικούς, αναρωτηθήκαμε ποιο πρέπει να είναι το 

υπόβαθρο ενός κριτικού, δηλαδή τι πρέπει να έχει σπουδάσει (Ερ. 1). Κι αν δεν έχει 

σπουδάσει κάτι σχετικό με το θέατρο (ακόμη και ως ηθοποιός) χρειάζεται να 

καλύψει το κενό αυτό με αντίστοιχες αναγνώσεις βιβλίων; (Ερ. 22). Βέβαια, 

ξεχωριστές περιπτώσεις αποτελούν εξειδικευμένα βιβλία θεατρικής 

παραστασιολογίας, όπως τα περί σημειολογίας (Πούχνερ, 1985· Kowzan, 1992· 

Pavis, 1982· Ubersfeld, 1982), δραματολογίας-ανάλυσης θεατρικών έργων 

(Monod, ό.π.) ή και σκηνοθεσίας (Bablet, 2008). Η ανάγνωση τέτοιων κειμένων 

πιστεύουμε πως ισοσταθμίζει κατά πολύ την τυχόν έλλειψη σπουδών ή την 

απουσία πρακτικής ενασχόλησης με το αντικείμενο. Εντούτοις, οι σύγχρονοι 

Έλληνες κριτικοί θεάτρου συνήθως δεν συμβουλεύονται βιβλία ή άρθρα για να 

γράψουν μια κριτική, όπως φαίνεται και από τις απαντήσεις τους στις Ερ. 57 και 

57α, περιορίζονται δηλαδή στις ήδη αποκτηθείσες κατά το παρελθόν τους, 

παλαιότερο ή πρόσφατο, γνώσεις.   
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Διάγραμμα 1: Ερώτηση 57 του ερωτηματολογίου 

Στο πρακτικό μεθοδολογικό κομμάτι και σύμφωνα με τις απαντήσεις τους  

στην Ερ. 8α, οι κριτικοί στην πλειοψηφία τους δεν κρατούν σημειώσεις, ούτε 

χρησιμοποιούν μαγνητόφωνο (8 στους 10). Αυτό σημαίνει πως οφείλουν να 

ξεκινούν και να ολοκληρώνουν την κάθε κριτική τους πολύ γρήγορα, ήτοι σε 

ελάχιστες ώρες από την θέαση, ώστε να μην παραλείπουν τίποτε από όσα είδαν 

ή άκουσαν. 

                
Διάγραμμα 2: Ερώτηση 8α του ερωτηματολογίου 

 
Δουλεύουν στο κομπιούτερ τους και ολοκληρώνουν την κάθε κριτική τους 

κατά μέσο όρο σε 1 με 2 ημέρες από την ημέρα θέασης (Ερ. 7). Θεωρούν πως οι 

πολλές σελίδες ή οι πολλές λέξεις (Ερ. 12) δεν είναι θετικό στοιχείο, διότι αντίθετα οι 

αναγνώστες αποθαρρύνονται και δεν διαβάζουν μεγάλες κριτικές (7 στους 10).                                                                                                                                                                     
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Διάγραμμα 3: Ερώτηση 12 του ερωτηματολογίου 

 
Ταυτόχρονα και οι ίδιοι δεν επιθυμούν να γράφουν μεγάλα κείμενα, παρότι 

μερικοί από αυτούς πιστεύουν πως οι κριτικές τους θα αποτελέσουν αργότερα 

αντικείμενο αναλύσεων από μελλοντικούς επιστήμονες -θεατρολόγους ή ακόμη 

και σκηνοθέτες-ηθοποιούς (Ερ. 59) (7 στους 10). Το ότι δεν γράφουν μεγάλα 

κείμενα επιβεβαιώθηκε και από την συνολική ανάγνωση  και σύγκριση όλων των 

μελετηθέντων κειμένων, τα οποία σε μεγάλο ποσοστό (95 στα 116) είναι μικρότερα 

των 3 σελίδων.  

Το μέγα ζήτημα που τίθεται είναι αν η επιθυμία τους να γράφουν μεγάλα 

κριτικά κείμενα πηγάζει από μια ανάγκη να εκφραστούν και να καταθέσουν 

υπερβολικά μεγάλες σε μήκος και έκταση προσωπικές απόψεις (Γαργαλιάνος, 

2012). Όμως όσο πιο μεγάλη είναι μια κριτική τόσο πιο πολλά λάθη, κάθε είδους, 

μπορεί να εμπεριέχονται εντός αυτής. Όλοι ξέρουμε πως κάθε κριτική είναι 

αντικείμενο ανάγνωσης (εκτός από τους απλούς αναγνώστες-θεατές) και από 

πολλούς σχετικούς με μια παράσταση ή και θεατρολόγους, άρα υπόκειται και 

εκείνη, με τη σειρά της, σε κριτική. Τυχόν λάθη, κυρίως θεατρολογικά, μπορεί να 

κοστίσουν στους συγγραφείς αυτούς την αξιοπιστία τους, κάτι που ενδεχομένως 

να τους αναγκάσει ακόμη και σε διακοπή του συγγραφικού τους έργου. 

Ταυτόχρονα, όμως, μεγάλες κριτικές ίσως να είναι και ο μόνος τρόπος για 

μερικούς συγγραφείς να πουν όσα πραγματικά θέλουν, ήτοι τα μεγάλα σε έκταση 

κείμενα να είναι η μόνη λύση για να πουν μερικοί αυτά που πραγματικά επιθυμούν, 

διότι απλά δεν συμβιβάζονται ή ικανοποιούνται με μικρότερα. Ας μη λησμονούμε 
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πως μια μικρή σε έκταση κριτική δεν αναλύει πραγματικά μια παράσταση, ειδικά 

όταν αυτή ανήκει στην κατηγορία των “σημειολογικών” θεαμάτων (Ραφτόπουλος, 

2015: 61-63). Από μια άλλη πλευρά, μια μεγάλη σε έκταση κριτική θα είναι πιθανόν 

το αντικείμενο ανάλυσης από ορισμένους μελετητές, όσα χρόνια κι αν περάσουν 

(Γραμματάς, ό.π.: 73). 

                       
Διάγραμμα 4: Ερώτηση 59 του ερωτηματολογίου 

 
Όσον αφορά τις ειδικές αναγνώσεις μετά το πέρας κάθε συγγραφής 

κριτικής (λέγοντας ειδικές αναγνώσεις εννοούμε εκείνες που χρησιμεύουν να 

εντοπισθούν ορθογραφικά, συντακτικά και εννοιολογικά λάθη, δηλαδή ζητήματα 

όχι σχετικά με την ίδια την παράσταση) (Ερ. 13 και 13α) οι κριτικοί κατά μέσο όρο 

προβαίνουν σε 1 με 2 αναγνώσεις, χάρις στις οποίες καταφέρνουν, μετά την 

πρώτη “θεατρική” γραφή, τη μέγιστη βελτίωση των κειμένων τους σε όλα τα 

επίπεδα (8 στους 10). 
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Διάγραμμα 5: Ερώτηση 13 του ερωτηματολογίου 

 

Ελάχιστοι εξ αυτών διαβάζουν κριτικές άλλων (Ερ. 18) ακόμη δε 

περισσότερο και ξένων κριτικών (Ερ. 18β και 18γ) (3 στους 10). Ελάχιστοι εξ αυτών 

έχουν ή είχαν έναν τωρινό ή παλαιότερο κριτικό ως πρότυπο, έστω κι αν αυτός 

τους επηρέασε θετικά (Ερ. 19) (4 στους 10). 

Όσον αφορά το βαθύτερο εσωτερικό των κριτικών κειμένων, μεγάλη 

σημασία δώσαμε στην έρευνά μας για το αν μια κριτική θεάτρου πρέπει να αναλύει 

ιστορικά ή δραματουργικά δεδομένα ή είναι προτιμότερο να επικεντρώνεται στην 

ίδια την παράσταση (Ερ. 49) (Γλυτζουρής, ό.π: 17-18). Τόσο από τις απαντήσεις 

τους, όσο και από την ανάγνωση των ίδιων των κριτικών τους κειμένων, βγαίνει το 

συμπέρασμα πως τα ποσοστά διχοτομούνται: οι μισοί από τους ερωτηθέντες 

αναλώνονται περισσότερο σε ιστορικά δεδομένα του κειμένου ή της παράστασης 

(πόσες φορές ανέβηκε και από ποιους, ή ποια τα φιλοσοφικά νοήματα του κάθε 

κειμένου), ενώ οι υπόλοιποι δεν κάνουν καμία τέτοια αναφορά. 
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Διάγραμμα 6: Ερώτηση 49 του ερωτηματολογίου 

 

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της έρευνάς μας αποτέλεσε η σχέση των 

κριτικών με την λογοτεχνία καθώς και τα ποσοστά χρήσης της από αυτούς. Όπως 

αναφέραμε ανωτέρω, η λογοτεχνία αποτελεί “καταφύγιο” για ανήμπορους 

κριτικούς. Έτσι, τόσο από τις απαντήσεις τους (Ερ. 52) όσο και από τις ίδιες τις 

κριτικές τους, καταλάβαμε πως οι Έλληνες κριτικοί αρέσκονται στο να 

χρησιμοποιούν λογοτεχνικές εκφράσεις ως αντιστάθμισμα στις σοβαρές 

γνωσιακές ελλείψεις τους πάνω στην θεατρική πράξη (εδώ έγινε συσχέτιση 

ανάμεσα στις Ερ. 1 και 52 – η ερώτηση 1 αφορά τις σπουδές τους και η Ερ. 52 την 

λογοτεχνία). 
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    Διάγραμμα 7: Ερώτηση 52 του ερωτηματολογίου 

 

Ενδιαφέρον είναι και το ζήτημα της καταγραφής ή περιγραφής μιας 

παράστασης. Από τη μία πλευρά, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες 

κριτικούς πιστεύουν (Ερ. 50) (8 στους 10) πως μια καταγραφική ή περιγραφική 

κριτική μπορεί να βοηθήσει μελλοντικούς μελετητές, οι ίδιοι όμως στα γραπτά τους 

το αποφεύγουν (το αποδεικνύουν και οι αντίστοιχες αναγνώσεις αυτών που 

κάναμε) ίσως γιατί δεν ξέρουν να κάνουν μια τέτοιου είδους κριτική (περιγραφική 

καταγραφή παραστάσεων). 

                   
Διάγραμμα 8: Ερώτηση 50 του ερωτηματολογίου 
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Οι κριτικοί που αναλύσαμε συνήθως (8 στους 10) δεν ενθαρρύνουν τους 

δυνητικούς θεατές να δουν μια παράσταση (Ερ. 15), όμως αγνοούν  πως μια 

θετική κριτική μπορεί και να παροτρύνει, έμμεσα, πιθανούς θεατές να το κάνουν ή 

και το αντίθετο: μια αρνητική κριτική να  μην μεταβούν στο θέατρο. ΄Ετσι 

διαπιστώνουμε μια σχετική άγνοια των συγγραφέων-κριτικών απέναντι στην 

δύναμη των κριτικών τους (Γραμματάς, ό.π.: 85-86).  
Οι αναλυθέντες, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, κριτικοί βασίζονται στα 

προγράμματα-φυλλάδια (που αγοράζουν είτε ως ενθύμια, είτε ως βοηθήματα στις 

κριτικές τους) (Ερ. 47α και 47β) (7 στους 10). 

 

                  
Διάγραμμα 9: Ερωτήσεις 47α και 47β του ερωτηματολογίου 

 
Τέλος οι κριτικοί δεν αναλώνουν, ως επί το πλείστον, το χρόνο ή την 

συγγραφική τους ενέργεια στα ΠΕΡΙ την παράσταση (π.χ. καλή ορατότητα, 

ανέσεις για τους θεατές, σχέση τιμής εισιτηρίου και ποιότητας θεάματος κλπ.) (Ερ. 

53) (το κάνουν  μόνο  3 στους 10).  
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   Διάγραμμα 10: Ερώτηση 53 του ερωτηματολογίου 

 

Συμπεράσματα 

Τα ερωτήματα που τέθηκαν στο πρώτο μέρος της έρευνάς μας απαντήθηκαν με 

αρκετή σαφήνεια από τους μελετηθέντες κριτικούς, σε σημείο που ξεκαθάρισαν 

τις βασικές μας επιστημονικές ανάγκες, αλλά και συμπλήρωσαν τις γνώσεις μας 

γύρω από τον τρόπο που λειτουργούν οι κριτικοί όταν γράφουν. Τα όσα μας 

έδωσαν ως απαντήσεις επιβεβαιώθηκαν από τα δικά τους κείμενα, αλλά και από 

θεωρητικές απόψεις γνωστών θεατρολόγων ή θεωρητικών του θεάτρου. 

Σαν γενικά συμπεράσματα έχουμε να πούμε πως οι κριτικοί που 

ερωτήθηκαν ναι μεν γράφουν, σε μεγάλο ποσοστό, στα κείμενά τους για την ίδια 

την παράσταση, αλλά οι μισοί εξ αυτών αναφέρονται σε  πολλά θεωρητικά, 

φιλοσοφικά και ιστορικά στοιχεία αυτής.  Χρησιμοποιούν αρκετές λογοτεχνικές 

εκφράσεις, αλλά παράλληλα προτιμούν να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικοί 

και ευθείς. Θεωρούν πως οι πολλές εκφράσεις τέτοιου είδους απομακρύνουν τους 

αναγνώστες από την ουσία της πραγματικής κριτικής και δεν βοηθούν τους 

θεατές να κατανοήσουν καλύτερα μια παράσταση. 

Διαπιστώσαμε πως οι κριτικοί δεν έχουν κοινούς κανόνες στην σύνταξη των 

κειμένων τους. Οι μέθοδοι που ακολουθεί κάθε κριτικός για να γράψει ένα σχετικό 

κείμενο είναι προσωπικοί και όχι γενικοί. Οι διαδικασίες στην σύνταξη μιας κριτικής 

είναι απλές και ακολουθούν τους τρόπους σύνταξης κάθε άλλου κειμένου.  

Δηλαδή δεν υπάρχουν σημεία, “οδοί” ή τεχνικές που οι κριτικοί πρέπει να 
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ακολουθήσουν οπωσδήποτε. Ο καθένας ακολουθεί το ένστικτό του, το οποίο 

βασίζεται σε μια πρώτη αίσθηση ή γνώμη για κάθε παράσταση που βλέπει, τις 

οποίες αποτυπώνει στο χαρτί με τρόπο αυθόρμητο και τελείως προσωπικό, όπως 

κάνει και με άλλου είδους κείμενα. Δυστυχώς εδώ (στην παλαιά γενιά κριτικών, 

δηλαδή όχι στους νέους πτυχιούχους θεατρολογίας)  διαπιστώνουμε την 

ανυπαρξία γνώσης κανόνων στην σύνταξη κριτικών. Ένα ενδιαφέρον ζήτημα θα 

ήταν η σύγκριση των μεθόδων παλαιών (θα ονομάζαμε “αυτοδίδακτων”) κριτικών 

και των νεοτέρων, δηλαδή των αποφοίτων Τμημάτων Θεάτρου. Μια τέτοια 

σύγκριση θα πρέπει σίγουρα να  αποτελέσει το έναυσμα για την σύνταξη ενός 

νέου άρθρου, σαν ένα είδος “συνέχειας” του παρόντος. 

Στα ειδικότερα συμπεράσματα έχουμε να καταδηλώσουμε πως οι 

σύγχρονοι Έλληνες κριτικοί θεάτρου παραδίδουν στο καλλιτεχνικό και κοινωνικό 

γίγνεσθαι κείμενα που, ανεξάρτητα από την ποιότητα ή ποσότητά τους, βοηθούν 

στην ύπαρξη μιας ειδικής μνήμης, ικανής να ικανοποιήσει σε μέσο- και μακρό-

πρόθεσμα χρονικά διαστήματα, τις ανάγκες μελετητών του θεάτρου κάθε είδους. 

Επίσης, τα κείμενα τους βοηθούν στην πιστοποίηση της πραγματοποίησης των 

παραστάσεων, κάτι που αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμο σε μια κοινωνία που 

χαρακτηρίζεται από μια ολοένα αυξανόμενη προσφορά καλλιτεχνικών 

γεγονότων, που λησμονιούνται στο ευρύτερο πέρασμα του χρόνου. 
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Εξομολογητική ποίηση: η περίπτωση της Αν Σέξτον. Κατερίνα 

Γώγου: η ελληνίδα εκπρόσωπος; 

 
Γεωργοτά Αγγελική  

φιλόλογος  

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στη « Δημιουργική Γραφή» 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

angiegeorgota@yahoo.gr 

 «Τραγουδώ τον εαυτό μου» 

Τραγουδώ τον εαυτό μου, ένα απλό ξεχωριστό πρόσωπο 

Ωστόσο προφέρω τη λέξη Δημοκρατικός, Μαζικός. 

 

Τραγουδώ την ανθρώπινη φυσιολογία απ΄την κορφή μέχρι τα πόδια 

Ούτε η φυσιογνωμία ούτε το μυαλό από μόνα τους είναι αντάξια της Μούσας 

Εγώ λέω ότι ολόκληρη η Μορφή αξίζει πολύ περισσότερο 

Τραγουδώ τη Γυναίκα την ισότιμη με τον Άντρα. 

 

Την απέραντη ζωή με τα πάθη ,τον παλμό ,τη δύναμή της 

Τη χαρούμενη, τη φτιαγμένη από θεϊκούς νόμους, για τη μεγαλύτερη ελευθερία 

Τραγουδώ τον Σύγχρονο Άνθρωπο. 

 

Από όταν ο Walt Whitman ,ο μεγάλος πατέρας της αμερικανικής ποίησης έγραψε 

τον πρώτο στίχο του ομότιτλου ποιήματός του «Τραγουδώ τον εαυτό μου, ένα 

απλό ξεχωριστό πρόσωπο» , ένας προβολέας φώτισε το «εγώ» των αμερικανών 

ποιητών και η θεματική των ποιημάτων τους στράφηκε προς τον ξεχωριστό  εαυτό 

τους ως βασική πηγής πληροφορίας, όπως και η έμπνευση. Με αυτό του το 

ποίημα ο Walt Whitman άνοιξε το δρόμο για την απομάκρυνση από το 

απρόσωπο ύφος και για τη χρήση προσωπικών αυτοβιογραφικών θεμάτων στην 

ποίηση, που βρήκαν συνέχεια με την έκδοση του «Ουρλιαχτού» του Άλεν 

Γκίνσμπεργκ και των «Life Studies» του R. Lowell.  Σε αυτή την παράδοση 

εντάσσεται και η αμερικανίδα ποιήτρια Αν Σέξτον, η οποία με τη γυμνή και 

αποκαλυπτική ,συναισθηματική φύση των ποιημάτων της μας οδηγεί στην 

αποκάλυψη του εσωτερικού της κόσμου, αλλά και της δικής μας ζωής. 

mailto:angiegeorgota@yahoo.gr
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Παράλληλα, στον δικό μας χώρο, μια ποιήτρια ,που έμεινε μακριά από 

καλλιτεχνικά κυκλώματα και κλίκες, η Κατερίνα Γώγου, χρησιμοποιεί και εκείνη τα 

προσωπικά της βιώματα και τη σχέση της με τον πολιτικό χώρο ως βασική πηγής 

για το έργο της. Βέβαια, για εκείνη είναι σαφές ότι δεν θέλει να χαρτογραφηθεί ως 

εκπρόσωπος της επίσημης κουλτούρας  . «Εκείνο που φοβάμαι πιο πολύ  / είναι 

να μη γίνω  «ποιητής» γράφει και « Μη μάθω μέτρο και τεχνική /και κλειστώ μέσα 

σ΄ αυτά /για να με τραγουδήσουν». 

Η σχέση της Κατερίνας Γώγου με την αναρχία είναι γνωστή και είναι ίσως η 

κύρια, αν όχι μοναδική ανάγνωση του έργου της. Μπορεί κανείς να υποστηρίξει 

ότι η γλώσσα που χρησιμοποιεί ,αλλά και οι ιδέες της είναι που τη θέτουν στο 

περιθώριο. Μια γυναικεία επαναστατική φωνή σ΄ έναν χώρο που μέχρι την εποχή 

της ανδροκρατούνταν, γράφει με αιχμηρούς και επιθετικούς στίχους.  Είναι έτοιμη 

ν’ «ανατινάξει» το σύστημα , «να βάλει μπουρλότο στην ιδιοχτησία» και «στα 

σκλαβοπάζαρα της γης». Η γλώσσα της είναι σκληρή και αμείλικτη (και να τινάξω 

όλες τις πουστομηχανές του κόσμου στον αέρα/ Η εποχή μας. Νάνι φαί και 

πήδημα). 

 Αλλά είναι η γλώσσα της αλήθειας της, γιατί « Αν κάποιος που βιώνει κάτι, 

ξέρει τι είναι ταυτόχρονα αυτό που βιώνει, τότε ό, τι λέει ένας τρελός , ένας 

ονειροπόλος ή οποιοσδήποτε άλλος, πρέπει πάση θυσία να το αποδεχτούμε , 

αρκεί να βεβαιωθούμε ότι η γλώσσα εκφράζει σωστά αυτό που βιώνει ο ομιλητής» 

( Maurice Merleau – Ponty). Αυτή την αλήθεια, που η ίδια δεν άντεξε και την 

οδήγησε στο προοιωνισμένο τέλος της, καταγράφει στην ποίηση της η Γώγου. 

(Ένα δέντρο. Εργαλείο της αυτοκτονίας. Ένα δέντρο. Σημάδι της ζωής. Της μη 

αυτοκτονίας. Της αναβληθείσας ίσως). Όταν σε μια συνέντευξη ο Δ. Γκιώνης την 

ρωτά για τον τρόπο που βλέπει τη γραφή , αν είναι μια κίνηση αναγκαιότητας ,για 

να αποφύγει την αυτοκτονία ,εκείνη απαντά: «Είναι και κάτι άλλο. Εκτίθεσαι. Βγάζεις 

την ψυχή σου στο φως. Και υπάρχουν κι αυτοί που βλέπουν κι αλληθωρίζουν. Γι 

αυτό λέω ότι υπάρχει και η διαπόμπευση». 

Διαβάζοντάς την ανακάλυπτα μια ποίηση που σαφώς δεν ακολουθεί τις 

συνηθισμένες νόρμες, μα που έχει βάθος. Η Γώγου ξέρει τι γράφει. Δεν παίρνει το 

χαρτί για να καταγράψει τις στιγμές της σαν να κρατά ημερολόγιο, ούτε μόνο 

εξομολογείται «τα πολιτικά της αδιέξοδα και την αηδία της για την ανακολουθία του 

κομμουνιστικού κόμματος», όπως γράφει ο Μπαλούρδος. Δεν είναι απλώς μια 

αναρχική που εξοργίζεται ούτε μπορεί να περιοριστεί  στην ταμπέλα της  
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φεμινίστριας. Είναι ταυτόχρονα γυναίκα, μάνα, κόρη, επαναστάτρια, αναρχική, μα 

πάνω από όλα είναι Άνθρωπος. Και αυτή η αγάπη της για τον άνθρωπο είναι που 

την ωθεί να εκφραστεί με στίχους σαν και αυτούς : «Γι’ αυτό που είμαι σίγουρη για 

μένα είναι πως αγαπάω με ερωτικό πάθος τον άνθρωπο» .Αυτή δεν είναι η 

κινητήρια δύναμη της γραφής; Από εκεί δεν ξεκινά κάθε μορφή Τέχνης; Από αγάπη 

για τον Άνθρωπο δεν αποκάλυψε τις αδυναμίες του ο κόμης του Λωτρεαμόν και 

ο Ρεμπώ ,επιζητώντας ουσιαστική αγάπη ,πέρα από το συμφέρον και την 

ιδιοτέλεια; 

Παράλληλα , η Αν Σέξτον (1928-1974) έτυχε άλλης αναγνώρισης. Παρότι και 

εκείνη επικρίθηκε από πολλούς για την θεματική της και τον τρόπο γραφής της , 

βραβεύτηκε με βραβείο Πούλιτζερ, ενώ δίδαξε δημιουργική γραφή στο γυμνάσιο 

Wayland και στο πανεπιστήμιο Colgate.  Η ποίησή της εντάσσεται στη σχολή  της 

«confessional poetry» της ποίησης δηλαδή ,που στρέφεται στα σκοτεινά βιώματα 

του ποιητή και διεισδύει στα μύχια της ψυχής του αφήνοντας έκθετη την 

τραγικότητα , την μοναξιά την αδυναμία, το θάνατο, την τρέλα, χωρίς καμία 

εξιδανίκευση. Εξάλλου, για την Αν Σέξτον η ποίηση ξεκίνησε ως μορφή θεραπείας 

για να τη «σώσει» από την τρέλα και την αυτοκτονία, αφού με παρότρυνση του 

ψυχιάτρου της Δρ Ορν καταφεύγει στους στίχους ,για να σχηματοποιήσει τον 

κόσμο της και να ανακαλύψει την ψυχική της ταυτότητα. 

Η ετικέτα της εξομολογητικής ποίησης για την Σέξτον, όπως και της 

αντισυμβατικής-αναρχικής ποιήτριας για τη Γώγου αποτελούν μια παγίδα που 

αποτρέπει αναγνώστες και κριτικούς να κατανοήσουν το εύρος του 

κατορθώματός τους. Στενεύει τα όρια της ανάγνωσης σε μια εστίαση στο εγώ που 

μοιάζει να καταπίνει ο,τιδήποτε άλλο. Αυτή η περιοριστική προσέγγιση του έργου 

τους πηγάζει από την αντίληψη ότι «η τέχνη απαιτεί περισσότερα από την απλή 

συναισθηματική απόλαυση, απαιτεί ένα σεβασμό για την πειθαρχία και την 

πραγματικότητα μακριά από τις συναισθηματικές ανάγκες και τις αμείωτες 

επιθυμίες του εαυτού» ,όπως χαρακτηριστικά γράφει η Patricia Spacks για την Αν 

Σέξτον.  

 Τι είναι όμως αυτό πού ορίζει ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να γραφτεί 

ή να διαβαστεί ένα ποίημα; Και γιατί μας ενδιαφέρει τελικά το ξεκίνημα, η πηγή της 

γραφής; Γιατί να θεωρήσουμε ότι οι στίχοι αποτελούν απλή παρόρμηση που 

προέρχεται από την ανάγκη του δημιουργού να εξιλεωθεί; Έχουμε το δικαίωμα για 

μια τέτοια ερμηνεία; 
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Και οι δύο ποιήτριες εξάλλου εξερεύνησαν μέσα από τον εαυτό τους , αλλά 

και μέσα από τις προσωπικές τους σχέσεις και τα αδιέξοδά τους, θέματα ευρύτερα 

που αφορούν «την ανθρώπινη φυσιολογία, τον Σύγχρονο Άνθρωπο» ,όπως τον 

τραγούδησε και ο Walt Whitman. 

Έτσι, μέσα από το γυμνό σύμπαν της έκφρασής τους προβάλλει  

η αρχετυπική σχέση ανάμεσα σε μητέρα και κόρη: 

 

«Ποιος με παράτησε γυμνή 

Να αιωρούμαι στον αιθέρα 

Μονάχα με τη ροζ τη ζέρσει κομπινεζόν 

Της μάνας που σιχαίνομαι 

Γεμάτη από πίσω με ξεραμένα αίματα 

Και την επίσημη γόβα  

της μάνας μου της μάνας μου 

που΄ναι κι αυτή από πολύ καιρό πεθαμένη» ( Γώγου) 

 

και η Σέξτον 

 

«Σε κλείδωσα, Μητέρα, 

Αγαπητή νεκρή γυναίκα, 

Έτσι που οι μεγάλες σου κουδούνες, 

Αυτά τα αγαπημένα άσπρα πόνι 

Μπορούν να συνεχίζουν να καλπάζουν, 

Να καλπάζουν ,όπου κι αν βρίσκεσαι» 

 

η σχέση πατέρα και κόρης : 

«Πατέρα είμαι τριάντα έξι  

Κι όμως ακόμα ζω στο λίκνο σου»  ( Σέξτον) 

 Και η Γώγου  

 

«Είμαστε ξανά οι δυο μας τώρα. 

Εσύ συνταξιούχος, μωρό μου. 

Κι εγώ ανεβασμένη στην καρέκλα 

Με τον ίδιο ηλίθιο φιόγκο. 
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5 χρονώ. 19 χρονώ. 20. 30. 

Όλη μου τη ζωή, πατέρα» 

 

Η σχέση τους με το Θεό 

 

«Γιατί ίσκιοι είναι οι θεοί, απάνθρωποι, μες στους 

Αποθαμένους. 

Σε σύννεφα μέσα και βουνά κι αγάλματα νύχτας 

Μπήγονται 

Τον άνθρωπο εφθόνησαν, φθονούνε και φοβούνται» (Γώγου) 

 

Και η Σέξτον  

 

Η πίστη μου  

Είναι ένα μεγάλο βάρος 

Που το κρεμώ από ένα σύρμα κοντό 

Όπως κρεμά η αράχνη  

Το μωρό της σ΄έναν λεπτό ιστό» 

 

Η σχέση με την κόρη τους 

 

«Σου΄χω πει ψέματα. 

Πάντοτε σου΄λεγα 

Πως είναι όμορφοι οι άνθρωποι τα χρώματα κι η 

Μουσική. 

Μέτρησε μόνο τα μεροκάματα που έκανα 

Μ’αυτό θα μάθεις πως έζησα» (Γώγου) 

Και η Σέξτον: 

 

« Παιδί μου, 

Τι να εύχεσαι και ποια συνθήκη τάχα να υπογράφεις; 

Ποιο ποντικάκι άραγε τρέχει ανάμεσα στα μάτια σου; Ποια κιβωτό 

μπορώ να σου ετοιμάσω όταν ο κόσμος αγριεύει; 

…. 
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Παιδί μου, δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα βγει η ευχή σου» 

 

Η  σχέση τους με το άλλο φύλο: 

 

«αν θες καλύτερα –καλύτερο- 

να κοιμηθούμε αγκαλιά 

δεν θα βήχω τη νύχτα 

δεν θα τραβάω τα σεντόνια 

θα λουστώ 

θα΄ μαι φρόνιμη 

ακούνητη» 

 

και η Σέξτον 

 

«Κάποτε το κορμί μου ήτανε βάρκα, σκέτο ξύλο 

σε αχρηστία , με δίχως θάλασσα από κάτω, 

με την μπογιά της ξεφτισμένη. Ένας σωρός σανίδες, 

τίποτ΄άλλο . Όμως εσύ με σήκωσες, μ΄αρμάτωσες. 

Έγινα η εκλεκτή σου» 

  

Η σχέση τους με το θάνατο  

  

«Τέλος, ζώντας λεπτομερώς όλες τις αποχρώσεις του θανάτου μου, θα 

συνεχίσω να ζω με σαλεμένο μυαλό παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες…» ( Γώγου) 

 

Και η Σέξτον: 

 

« Λοιπόν, ο θάνατος βρίσκεται εδώ 

καιρό τώρα 

και έχει κολασμένα μεγάλη σχέση 

με την κόλαση» 

 

Η τέχνη δεν τις έσωσε. Είναι όμως τέχνη που μας αφορά όλους. Εξάλλου, 

όπως γράφει ο Ερνστ Φίσερ  « Λειτούργημα της τέχνης είναι πάντοτε να συγκινεί 
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ολόκληρο τον άνθρωπο, να κάνει ικανό το εγώ να ταυτιστεί με τη ζωή κάποιου 

άλλου, να κάμει δικό του εκείνο που δεν είναι δικό του μα που, ωστόσο, μπορεί να 

γίνει δικό του». 

Η ευθύτητα που χαρακτηρίζει και τις δυο ποιήτριες, η ειλικρίνεια και η 

συσχέτιση των θεμάτων τους με προσωπικά τους βιώματα οδηγεί στην άποψη ότι 

υπάρχει μια εμμονή με τον εαυτό τους και ότι όλα περιστρέφονται γύρω από «τον 

τρόμο τους, τις φοβίες, τις πίκρες, την απελπισία , την αυτοεγκατάλειψη, τις εικόνες 

υπαρξιακής αγωνίας, τις συναισθηματικές εκπυρσοκροτήσεις» για να δανειστώ 

τα λόγια του Γ. Μπαλούρδου για τη Γώγου.  

Όμως η εμμονή τους δεν είναι με το εγώ, αλλά με την ίδια τη γραφή: 

 

«Μπορώ. Μπορώ. Γράφω ξανά. 

Δεν θα ακρωτηριαστώ 

Τα δάχτυλά μου πήρανε κάθαρσης φωτιά» 

 

 γράφει η Γώγου, 

ενώ και η Σέξτον βασανίζεται από την ίδια ανάγκη 

 

«Θα΄ θελα μια ζωή απλή και όμως  

Όλη τη νύχτα σ΄ ένα μακρόστενο κουτί  

ποιήματα αραδιάζω» 

 

Είναι λοιπόν η ποίηση μια κατασκευή , είναι η ευκαιρία όχι να ζήσεις μια νέα 

ζωή, αλλά να ξαναγράψεις μία , να παράγεις μια νέα κειμενική ταυτότητα. Είναι 

αδύνατον να παρουσιάσεις έτσι και αλλιώς μια «αληθινή» εικόνα του εαυτού σου 

: το μόνο που μπορείς να επιτύχεις είναι κάτι σαν  εσένα, μια ομοιότητα, κάτι που 

μοιάζει, αλλά δεν είναι η ταυτότητά σου. Είναι μια μεταφορά, μια μετωνυμία του 

προσώπου σου. Αφού δεν μπορείς να τον παρουσιάσεις αλλιώς: 

 

« Είμαι βροχή είμαι απάντηση είμαι απόδειξη θέλω όλα 

Τα θέλω πίσω 

Δεν πιάνομαι αόρατος κλοιός με προστατεύει  

Είμαι χρυσόσκονη είμαι τα χρώματα είμαι γλαράκι 

Του Μισισιπή 
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Είμαι τα νέγρικα μπλουζ είμαι η Νέα Ορλεάνη 

Είμαι αγόρι είμαι πολεμιστής γυναίκα είμαι γυναίκα και παιδί 

Είμαι αέρας ανασφαλής στη νέκρα της γης 

Είμαι εγώ τα ποιήματα βαθιά κάτω από τη γη που 

Κουνιέται» 

 

μας παρουσιάζεται η Γώγου, 

 

Ενώ η Σέξτον 

 

«Είμαι ολόκληρη ένα δέρμα, ίδια ψάρι 

Δεν είμαι περισσότερο γυναίκα 

Απ΄ όσο ήταν άντρας ο Χριστός» 

 

Επομένως, στο έργο της Γώγου και της Σέξτον δεν βλέπουμε τις ίδιες, αλλά 

τον κατασκευασμένο εαυτό τους. Η Σέξτον προχωρεί σε αυτή τη διαδικασία 

περισσότερο συνειδητοποιημένα, χρησιμοποιώντας προσωπεία, ταυτιζόμενη με 

τη φωνή που μιλάει, γιατί τη βοηθά να εκφραστεί με περισσότερη ειλικρίνεια. 

Συνειδητά όμως φτιάχνει «μάσκες», πλάθει ιστορίες ,όπως φαίνεται και από τον 

τίτλο του ποιήματος «Σακάτηδες και άλλες ιστορίες» ,που υπονοεί ότι η 

«εξομολόγηση «είναι κατά βάθος μια από τις πολλές πλαστές ιστορίες. Mε τον ίδιο 

τρόπο και στο ποίημα «Για τη χρονιά των παραφρόνων» λειτουργεί ως 

δημιουργός του εαυτού της μέσα από την ποίηση, για να βρει μια πιο γνήσια 

εικόνα της, ελεύθερη ίσως από τα κοινωνικά δεσμά: 

 
«Όλο και πλησιάζει 

Η ώρα του θανάτου μου 

Καθώς το πρόσωπό μου ξαναφτιάχνω, πηγαίνω προς τα 

Πίσω, 

Γίνομαι πάλι ασχημάτιστη και με ίσια μαλλιά» 

 

Από την άλλη η Γώγου, μοιάζει να καταθέτει περισσότερο αβίαστα τη ζωή 

της, να αυτό-αποκαλύπτεται ,χωρίς ενδιάμεσα προσωπεία, εφόσον η ποίησή της 

«είναι ψυχοσωματική». Όμως, από τη στιγμή που αυτό που ξεκίνησε ως 
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προσωπική έκφραση εκδίδεται, μεταμορφώνεται σε μια πιο συνολική θεώρηση 

των πραγμάτων. Αυτόματα αποκτά ένα κοινό στο οποίο απευθύνεται, ένα 

πρόσωπο αόρατο, μα υπαρκτό: 

 

«Η ελευθερία μου είναι στις σόλες 

των αλήτικων παπουτσιών μου. 

Φέρνω τον κόσμο άνω κάτω. 

Μπορώ να σεργιανίσω 

ό,τι ώρα μου γουστάρει. 

Π.χ. την ώρα που βάζετε τις μασέλες σας 

στο ποτήρι με το νερό πριν κοιμηθείτε» (τρία κλικ αριστερά) 

 

Σύμφωνα με το Γ. Μπαλούρδο , αν αναζητήσει κανείς την ποιητική φωνή 

της Κ. Γώγου σε ανθολογίες ποιητών της γενιάς του ’70 ,σε μελετήματα ή άρθρα 

που αναφέρονται σε αυτή τη μετά - Σεφερική γενιά, δεν θα συναντήσει το όνομά 

της. Ο λόγος του αποκλεισμού της εξαντλείται σύμφωνα με τον ίδιο στο ύφος της 

,που θυμίζει «πολιτικές μπροσούρες», και στον επιθετικό ρητορισμό της. Από την 

άλλη, η Σέξτον, αν και επικρίθηκε για το απογυμνωμένο ύφος της και για την 

προβολή των προσωπικών της αδιεξόδων,  είχε άλλη λογοτεχνική  « τύχη». 

Και οι δύο πάντως  ακολουθούν ένα τρόπο γραφής περισσότερο οικείο και 

λιγότερο στιλιζαρισμένο, που υπονομεύοντας όλα τα μοντέλα συντήρησης ,τις 

φέρνει σε σύγκρουση με τον κυρίαρχο τρόπο αντίληψης για την ποίηση.  Οι στίχοι 

τους καταδεικνύουν ότι η ποίηση δεν ανήκει μόνο σε μια διανοητική ελίτ. Είναι στίχοι 

κοφτεροί ,που δημιουργούν μια στενή σχέση ανάμεσα στον αναγνώστη και τον 

ομιλητή.  Είναι στίχοι που «ανοίγουν» τα όρια της ποίησης ,για να μας χωρέσει 

όλους, με τις ανθρώπινες αδυναμίες μας ,τα πάθη μας, το φύλο μας, τους ίσκιους 

μας, καθώς αγωνιζόμαστε να δώσουμε νόημα στη ζωή. 

Εξάλλου «κάθε ποιητής ,για να απευθυνθεί στις ψυχές των αναγνωστών 

του, αποδέχεται κάποιες σταθερές και απαράβατες αρχές που του δίνονται έτοιμες 

ή παίρνει στα χέρια του την ύπαρξή του και τελεί το μυστήριο της ποιητικής 

δημιουργίας. Δηλαδή αναπαριστά το δράμα που παίζεται μέσα στην ψυχή του, με 

τα δικά του μέσα.» (Γ. Μπλανάς για τον Ντύλαν Τόμας). Αυτό κάνουν η Σέξτον και 

η Γώγου με την ποίηση τους. 
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Αν και οι δυο ποιήτριες δεν χαίρουν της εκτιμήσεως ενός Μίλλερ, Έλιοτ ή 

Σεφέρη και τα ονόματά τους δεν φιγουράρουν στις λίστες του «λογοτεχνικού 

κανόνα» ,αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά στην ίδια την αναγκαιότητα ύπαρξης 

του λογοτεχνικού κανόνα. Ο ιεραρχισμός, η αντίληψη ότι υπάρχει υψηλή και 

ευτελέστερη τέχνη εγκυμονεί κινδύνους, εφόσον εύκολα περιθωριοποιεί τα 

ενδιαφέροντα κάποιων ομάδων και συντηρεί ιδεολογίες. Ένα έργο πρέπει να 

εκτιμάται εφόσον έχει κάτι άξιο λόγου να πει και όχι ως σύμπτωμα ενός μη 

κειμενικού πράγματος, είτε αυτό είναι  η ψυχική ζωή του συγγραφέα ή η ομοφοβία 

της αστικής κοινωνίας ή οι κοινωνικές εντάσεις μιας περιόδου.  Εξάλλου, 

σύμφωνα με τον Culler « η λογοτεχνία είναι ένα θεσμός που επιβιώνει εκθέτοντας 

και ασκώντας κριτική στα ίδια τα όριά του, δοκιμάζοντας τι θα συμβεί εάν κάποιος 

γράψει διαφορετικά».  

Και κλείνω με λόγια της Κ. Γώγου 

«Στην γη είναι όλα παλιά. Έχουν ειπωθεί όλα. Εκείνο που σώνει τον 

άνθρωπο σε έναν βαθμό είναι η Τέχνη. Και η Τέχνη γίνεται από μια μικρή κάστα 

ανθρώπων, είτε “διανοούμενων”, είτε “λαϊκών”, που την καθοδηγεί, την εκφράζει 

και τελικά την λυμαίνεται, με το πρόσχημα ότι αυτοί είναι που ξέρουν κι όλοι οι άλλοι 

είναι πρόβατα… Για μένα όμως, δεν υπάρχει μεγαλύτερο έργο τέχνης από τον 

άνθρωπο που περπατάει ολομόναχος μέσα στον χρόνο, με οδυνηρές 

συγκρούσεις μέσα του. Πράξη και όνειρο, ατομικό και κοινωνικό, άσπρο και 

μαύρο. Μου μοιάζει ο άνθρωπος με έναν ήλιο, που καίγεται από μόνος του. Και η 

Τέχνη σαν άρρωστος και γιατρός μαζί». 
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1.Ετεροτοπικές Προσεγγίσεις  

Η σύγχρονη νεωτερική κοινωνία έχει να επιδείξει μια απίστευτη ικανότητα στο να 

αφομοιώνει πρακτικές και συμπεριφορές που μοιάζει να την αντιστρατεύονται ή 

να την αμφισβητούν. Έτσι, στο να προσδιορίζει το αλλού όσο γίνεται πιο μακριά, 

αμόλυντο και άπιαστο από την κυρίαρχη ιδεολογία, οχυρωμένο στην ετερότητά 

του, αποτελεί και τον πυρήνα μιας επαναστατικής επιθυμίας υπέρβασης του 

υπάρχοντος ή μια εναλλακτική διευθέτηση. 

Οι ετεροτοπίες, ως τόποι του «έτερου», δηλαδή του άλλου, του 

διαφορετικού, του μη κανονικού, εκεί όπου οι κοινωνικές σχέσεις 

διαφοροποιούνται από τις κυρίαρχες, αποδόθηκαν με συγκεκριμένα υλικά χωρικά 

παραδείγματα στην φουκωική «ετεροτοπολογία»   

Η ετεροτοπία, παρότι κατά γενική ομολογία, είναι μια έννοια που μέχρι τη 

δημοσίευση της διάλεξης του Foucault το 1984 ήταν σχεδόν άγνωστη και δεν είχε 

αποτελέσει πεδίο ιδιαίτερου προβληματισμού και συζήτησης, φάνηκε πως έκρυβε 

μια εξαιρετική δυναμική. Το ενδιαφέρον για το περιεχόμενό της, ταυτίστηκε με την 

αναζήτηση θεωρητικών εργαλείων που θα μπορούσαν να αποτυπώσουν και να 

ερμηνεύσουν την πολυπλοκότητα των σύγχρονων κοινωνιών. Η ασαφής 

«κλίμακα εφαρμογής» της, την έκανε ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο σε γεωγράφους όσο 

και σε πολεοδόμους και αρχιτέκτονες.(Μάνος 2012:37)  

Το σημαντικό όμως είναι, πως πέρα απ’ το επιστημονικό ενδιαφέρον που 

παρουσιάζει, φάνηκε πως αποτελεί κυρίαρχα μια πολιτική έννοια. Τόσο γιατί έφερε 

στην επιφάνεια σημαντικές πτυχές της λειτουργίας του συστήματος, όσον αφορά 

την ανάγκη του για αναπαραγωγή και «επέκταση» (π.χ. φυλακή, κλινικές), αλλά 

κυρίως γιατί ανέδειξε νέους τρόπους και νέα εργαλεία κοινωνικών αντιστάσεων. 

Αντιστάσεων, που όπως φάνηκε δεν περιορίζονται μόνο στις αρνήσεις απέναντι 
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στην εξουσία, αλλά που είναι συνυφασμένες με το αίτημα για συνολική ανατροπή 

της τάξης της κοινωνικής πραγματικότητας. (ο.π) 

Ο M. Foucault προσδιορίζοντας τις «ετεροτοπίες» αποκάλυψε την ύπαρξη 

πολλών και διαφορετικών ετεροτοπιών στις σύγχρονες κοινωνίες. Ουσιαστικά θα 

εντοπίσει τρεις κατηγορίες ετεροτοπιών: υπάρχουν οι ετεροτοπίες της κρίσης, της 

απόκλισης και της ψευδαίσθησης. 

Στις αποκαλούμενες “πρωτόγονες” κοινωνίες παρατηρούμε τις ετεροτοπίες 

της κρίσης (crisis heterotopias), οι τόποι δηλαδή που προορίζονται για εκείνα τα 

άτομα τα οποία βρίσκονται σε κρίσιμες σχέσεις  με το κοινωνικό περιβάλλον τους, 

όπως οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες γυναίκες ή οι έφηβοι. Στις μοντέρνες κοινωνίες, 

αυτές οι ετεροτοπίες αντικαθίστανται από τις ετεροτοπίες απόκλισης. Αυτές 

αποτελούν έναν τόπο που είναι προορισμένος για εκείνα τα άτομα, η 

συμπεριφορά των οποίων θεωρείται αποκλίνουσα ως προς την απαιτούμενη 

νόρμα. 

Εδώ θα συναντήσουμε τα άσυλα των απόρων (οικονομική απόκλιση), τις 

ψυχιατρικές κλινικές (ψυχική απόκλιση) ή τις φυλακές(κοινωνική απόκλιση), τα 

νοσοκομεία (βιολογική απόκλιση) ή τους οίκους ευγηρίας (ηλικιακή απόκλιση). 

(Πεφάνης 2010: 239)   

Ο Foucault σημειώνει για τις ετεροτοπίες της ψευδαίσθησης, ότι ενώ είναι 

τόποι που μπορεί ο καθένας να μπει, ωστόσο η είσοδός του σε αυτές, τις 

ετεροτοπικές τοποθεσίες που φαίνονται σαν απλά και αγνά ανοίγματα, κρύβει 

παράξενους αποκλεισμούς. Όλοι μπορούν να εισέλθουν σε αυτές, αλλά αυτό δεν 

είναι παρά μία ψευδαίσθηση: πιστεύεις ότι μπαίνεις και από το γεγονός και μόνο 

ότι μπαίνεις, αποκλείεσαι. Αυτοί οι τόποι αμφισβητούν τον ορθολογικό μανδύα του 

υπόλοιπου χώρου, αναδεικνύοντας τα όρια, τις νόρμες και τις προϋποθέσεις του.  

Σ' αυτήν την κατηγορία, χρησιμοποιεί το παράδειγμα των οίκων ανοχής που 

μπορούμε να πούμε πως παίζουν αυτόν τον ρόλο στο πεδίο της σεξουαλικότητας. 

Αυτές οι «νεκρές ζώνες» σύμφωνα πάντα με τον Foucault, λειτουργούν ως τόποι 

που παρουσιάζουν τον υπόλοιπο χώρο, ως απατηλό, κοινωνικά φορτισμένο και 

υπό μία έννοια ανεπαρκή. Αποτελούν τόπους όπου αναπτύσσονται μορφές 

κοινωνικότητας που ξεφεύγουν απ' το κυρίαρχο πρότυπο των κοινωνικών 

σχέσεων. Τόποι στους οποίους, συνειδητά ή μη, καταστρέφεται η σύνταξη της 

κοινωνικής πραγματικότητας.  
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Σε αντίθεση με τις ετεροτοπίες των ψευδαισθήσεων, ο Foucault τοποθετεί 

τις «ετεροτοπίες της αντιστάθμισης». Αυτές θέλουν να αναδείξουν την 

ανορθολογικότητα των υπόλοιπων χώρων. Πρόκειται για τόπους οι οποίοι, όντας 

τέλειοι, σχολαστικοί και άριστα οργανωμένοι, έρχονται να διευθετήσουν τον 

αποδιοργανωμένο και πρόχειρο υπόλοιπο χώρο. Το παράδειγμα που φέρνει εδώ 

είναι οι αποικίες, οι οποίες, δεν αφήνουν απλώς το σημάδι τους στους χώρους και 

στους πολιτισμούς που τοποθετούνται, αλλά επιδιώκουν να αποτελέσουν ένα 

ιδανικό θα λέγαμε μοντέλο οργάνωσης, στο οποίο αυτοί πρέπει να 

προσαρμοστούν.  

Οι ετεροτοπίες λοιπόν, είναι περισσότερο χώροι στους οποίους 

αναδύονται, με σταθερά οξυμένο τρόπο, αντιφάσεις των δομών της κοινωνικής 

πραγματικότητας. Έτσι, για παράδειγμα ο οίκος ανοχής μπορεί να μην είναι το 

προπύργιο της σεξουαλικής απελευθέρωσης, αλλά αποτελεί τον τόπο που έστω 

και ασυνείδητα εκδηλώνεται η αμφισβήτηση της νόμιμης, οικογενειακής ερωτικής 

ζωής. (Foucault 1967:9) 

1.1 Βασικές αρχές «ανάγνωσης» των ετεροτοπιών  
Η μελέτη, η ανάλυση, η περιγραφή και η ανάγνωση αυτών των διαφορετικών 

χώρων, των άλλων τόπων, θα μπορούσε να ονομαστεί ετεροπολογία. Έτσι, μέσα 

από την αποδοχή κάποιων βασικών αρχών, ο Foucault θα αναλύσει τους 

μυθικούς αυτούς χώρους και ταυτόχρονα πραγματικής διεκδίκησης του χώρου 

στον οποίο ζούμε.  

Ο Foucault αναφέρει επίσης, ότι δεν υπάρχει καμία κουλτούρα στον κόσμο 

η οποία να μην δημιουργεί ετεροτοπίες. Αυτό αποτελεί σταθερά κάθε ανθρώπινης 

ομάδας. Οι ετεροτοπίες όμως λαμβάνουν φυσικά μορφές, εντελώς 

διαφοροποιημένες, και ίσως κανείς δεν μπορεί να βρει μία μοναδική μορφή 

ετεροτοπίας η οποία θα είναι απολύτως παγκόσμια. (Foucault1967) Αυτό εξάλλου 

το διαπιστώνουμε με την μετάβαση από τις ετεροτοπίες κρίσεις που χαρακτήριζαν 

τις πρωτόγονες κοινωνίες σε αυτές της απόκλισης. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί 

και την πρώτη αρχή στην φουκωική ετεροπολογία.  

Η δεύτερη αρχή περιγραφής των ετεροτοπίων, είναι ότι μια κοινωνία κατά 

την ιστορική της εξέλιξη, μπορεί να κάνει μια ετεροτοπία, η οποία δεν εξαφανίστηκε 

ποτέ, να λειτουργήσει κατά κάποιο τρόπο τελείως διαφορετικό. Πράγματι, κάθε 

ετεροτοπία διαθέτει μια σαφή και καθορισμένη λειτουργία σε μια κοινωνία, και η 

ίδια ετεροτοπία μπορεί, ανάλογα με την συγχρονικότητα της κουλτούρας στην 
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οποία βρίσκεται να έχει μια διαφορετική λειτουργία. Ο Foucault θα φέρει ως 

παράδειγμα την παράξενη ετεροτοπία του  νεκροταφείου. Αυτός ο ιδιαίτερος 

τόπος, ενώ σε κάποια εποχή μπορεί να αποτελούσε τον ιερό και αθάνατο άνεμο 

μιας πόλης, σε κάποια άλλη ήταν η «άλλη πόλη» όπου κάθε οικογένεια κατείχε τη 

δική της σκοτεινή κατοικία. (ο,π:6). Κάθε κοινωνία μπορεί επομένως να ακυρώσει 

μια παλαιότερη λειτουργία της ετεροτοπίας και να αναπτύξει μία καινούργια στη 

θέση της.  

Η τρίτη αρχή προβάλλει τη δυνατότητα μια ετεροτοπίας να αντιπαραθέσει 

σε έναν πραγματικό τόπο πολλούς χώρους, πολλές θέσεις, οι οποίες από μόνες 

τους είναι ασύμβατες. Με αυτόν τον τρόπο το θέατρο κάνει να διαδέχονται ο ένας 

τον άλλο στο ορθογώνιο της σκηνής μία σειρά από τόπους ξένους μεταξύ τους. 

(ο,π:7) Η θεατρική σκηνή είναι η κατ’ εξοχήν ετεροτοπία, στον βαθμό που 

δημιουργεί μονίμως νέα νοητικά τοπία, νέους συνειδησιακούς τόπους. Σε αυτήν 

την τυπικά περιορισμένη περιοχή, όπου εργάζονται οι ηθοποιοί, σχηματίζονται 

ταυτόχρονα ποικίλοι τόποι από τη φαντασιακή γεωγραφία του συγγραφέα, των 

καλλιτεχνών και των θεατών. (Πεφάνης: 241) 

Η τέταρτη αρχή του Foucault σχετίζεται με τον χρόνο. Έτσι, για λόγους 

συμμετρίας, αναφέρεται στις ετεροχρονίες(heterohronies). Στις αληθινές 

ετεροτοπίες υπάρχει κάποιο είδος απόλυτης ρήξης με τον παραδοσιακό χρόνο 

των ανθρώπων.(ο,π:245) Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το 

κοιμητήριο αποτελεί πράγματι έναν τόπο σαφώς ετεροτοπικό, καθώς για το άτομο 

το νεκροταφείο ξεκινάει με αυτήν την παράξενη ετεροχρονία, την απώλεια της 

ζωής, και με την οιονεί αιωνιότητα όπου δεν σταματάει να αποσυντίθεται και να 

ξεθωριάζει.  

Οι ετεροτοπίες είναι πάντα περιορισμένες και καλώς οριοθετημένες 

περιοχές. Έτσι, η πέμπτη αρχή σχετίζεται με την ύπαρξη ενός συστήματος 

ανοίγματος και κλεισίματος το οποίο τις  απομονώνει και συγχρόνως τις καθιστά 

προσπελάσιμες.(ο,π:248) Γενικώς ένας ετεροτοπίκος τόπος δεν είναι τόσο 

ελεύθερα προσβάσιμος. Ή εξαναγκαζόμαστε να βρεθούμε εκεί, όπως συμβαίνει 

στην περίπτωση μιας φυλακής, ή πρέπει να συμμετέχουμε σε ιεροτελεστίες και 

εξαγνισμούς. Δηλαδή, δεν μπορεί να εισέλθει κανείς εάν δεν διαθέτει μια ειδική 

άδεια και αφού επιτελέσει συγκεκριμένες κινήσεις.  

Το τελευταίο χαρακτηριστικό των ετεροτοπιών, το οποίο αποτελεί και την 

έκτη αρχή, είναι ότι διαθέτουν μία λειτουργία σε σχέση με τον υπόλοιπο χώρο. Η 
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λειτουργία αυτή ξετυλίγεται μεταξύ δύο αντίθετων πόλων. Είτε έχουν ως ρόλο να 

δημιουργήσουν έναν χώρο ψευδαισθήσεων ο οποίος καταγγέλλει σαν ακόμη πιο 

απατηλό κάθε πραγματικό χώρο, όλες τις τοποθεσίες στο εσωτερικό των οποίων 

η ανθρώπινη ζωή είναι οριοθετημένη. Ίσως αυτός να είναι ο ρόλος που 

διαδραμάτισαν για πολύ καιρό οι περίφημοι οίκοι ανοχής, τους οποίους τώρα 

στερούμαστε. Είτε, αντιθέτως, δημιουργώντας έναν άλλο χώρο, έναν πραγματικό 

χώρο, τόσο τέλειο, τόσο σχολαστικό, τόσο καλά συγκροτημένο που ο δικός μας 

να φαίνεται αποδιοργανωμένος, άσχημα διευθετημένος και πρόχειρος. Αυτή δεν 

θα ήταν η ετεροτοπία της ψευδαίσθησης αλλά της αντιστάθμισης. (Foucault: 9) 

2. Ετεροτοπία vs. Ουτοπία  

Πώς όμως, η ίδια νεωτερική κοινωνία η οποία σε όλα τα προτάγματά της από τον 

Διαφωτισμό έως και τις μέρες μας, προκρίνει την ανθρώπινη ανάταση και εξέλιξη 

μέσω της ορθολογικότητας και του σεβασμού, έχει δημιουργήσει ένα πλέγμα 

αντιθέσεων και αντιφάσεων σε επίπεδο ανθρώπινων σχέσεων αλλά και πολιτικών 

που τις διευθετούν; Πολιτικές που διευθετούν το έτερο στον παρόντα χρόνο έτσι 

ώστε να υπάρξει εκείνη η δυνατότητα, η δυναμική μιας επερχόμενης 

κανονικότητας, στα όρια όμως μιας περιγραφόμενης ουτοπίας.  

Για αυτήν λοιπόν την διευθέτηση, τη διευθέτηση του έτερου του μη 

κανονικού σε σχέση με τις υπάρχουσες ιδεολογίες αλλά και ιδεοληψίες, θα 

αναπτυχθεί μια κοσμοθεωρία που θα οργανώσει και θα διεγείρει εφεξής το 

ανθρώπινο σκέπτεσθαι 

Η ετεροτοπία ορίζεται καλύτερα με βάση τη διαφορά της από τον κυρίαρχο 

τρόπο οργάνωσης του χώρου και αποτελεί περισσότερο μια κίνηση, ένα πέρασμα 

προς το διαφορετικό, παρά μία εφήμερα έστω, παγιωμένη κατάσταση. Ορίζεται 

όμως και με τη διαφορά «προσέγγισης» της κοινωνίας θα λέγαμε από αυτή της 

ουτοπίας.   

Έτσι, και καθώς οι πιο πολλές ουτοπίες που  προσπαθούν να περιγράψουν 

ή να υποδείξουν ένα αλλιώτικο μέλλον, παίρνουν την μορφή ενός τόπου 

αλλιώτικου, όπου η ζωή θα είναι αλλιώς, η ιδανική κοινωνία περιγράφεται με τη 

μορφή μιας ιδανικής πόλης. Εκεί, μακριά από όσα μέρη γνωρίζουμε, θα ζουν 

άνθρωποι ευτυχισμένοι. Όλες οι αντιθέσεις θα έχουν λυθεί, όλα τα προβλήματα 

θα έχουν αντιμετωπιστεί… (Σταυρίδης1998:51) 

Η περιγραφή μιας άλλης ζωής μέσα από εικόνες μιας ιδανικής μακρινής 

πολιτείας έχει τη δύναμη να ορίζει το αλλιώτικο, το έξω, με ένα τρόπο χειροπιαστό. 
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Το έξω της Πολιτείας του Ήλιου του Καμπανέλα, το έξω της Ουτοπίας του Μορ ή 

της Νέας Ατλαντίδας του Μπέικον.(ο,π:52) 

Αλλά σε αντίθεση με την ουτοπία, η ετεροτοπία είναι ένας πραγματικός 

τόπος, που όντως υπάρχει έξω από όλους τους τόπους, ως ένας ξεχωριστός 

τόπος κοινωνικά συγκροτημένος, ως ένας αντί- τόπος τρόπον τινά, ως μία 

ενεργοποιημένη ουτοπία, στην οποία ταυτόχρονα αναπαρίσταται, αμφισβητείται  

και αντιστρέφεται η πραγματική τοποθεσία. (Foucault: 23)   

Οι ετεροτοπίες δείχνουν πως η κατασκευή του «άλλου», δεν είναι μια 

διαδικασία εύκολη, τελεολογική και λυτρωτική, αλλά μία διαδικασία επίπονη, όπου 

οι νέες υποκειμενικότητες που παράγονται και οι νέες σχέσεις που αναπτύσσονται 

μέσα σ’ αυτές, καθορίζουν το ίδιο το περιεχόμενό τους, την ίδια τους τη 

δυνατότητα να εκπληρώσουν τις ανάγκες που τις γέννησαν.  

Οι υπαρκτοί αυτοί τόποι, λειτουργούν συνήθως έτσι σε προκαθορισμένο 

θεσμικό πλαίσιο και αποτελούν πολλές φορές οι ίδιοι, μικρές κοινωνίες σε μια 

μεγαλύτερη κοινωνία. Είτε στην εφήμερη, είτε στην πιο σταθερή εκδοχή τους, έχουν 

τη δυνατότητα να συμπυκνώνουν τον κοινωνικό και πολιτικό χρόνο, να 

αναδεικνύουν ή ακόμα και να δημιουργούν νέους συσχετισμούς. Έχουν τη 

δύναμη, πέρα απ’ το να συμμετέχουν δυναμικά στο σήμερα, να διαμορφώνουν 

δεδομένα, να ανοίγουν περάσματα και να δοκιμάζουν το «άλλο».  

Τα άτομα που τις απαρτίζουν έχουν συγκεκριμένο «ρόλο», θέση καθώς και 

προκαθορισμένες σχέσεις μεταξύ τους. Σε μια ετεροτοπία εντοπίζονται εύκολα 

εναλλακτικές διατάξεις των κοινωνικών σχέσεων, καθώς η είσοδος του ατόμου σε 

μια ετεροτοπία του προσδίδει ιδιότητες ή καλύτερα τον τοποθετεί σε μια 

διαφορετική κατάσταση     

2.1 «Σχέσεις» Εξουσίας  
Ο Antonio Gramsci, στις αρχές του 20ου αιώνα, αναφερόμενος στις ιστορικές 

στιγμές που οι κυρίαρχοι αδυνατούν να προβάλουν ένα καθολικό κοινωνικό 

όραμα, μίλησε για την κρίση ηγεμονίας. Για καταστάσεις, όπου το συνηθισμένο, 

το «κανονικό» αμφισβητείται, όπου εμφανίζονται διαφορετικές «έτερες» κοινωνικές 

μορφές, όπου ανοίγονται νέα πεδία δυνατοτήτων. Δυνατοτήτων, όχι 

προκαθορισμένων, άλλα ενδεχομενικών, όπου το νέο μπορεί να φαντάζει ξένο και 

εχθρικό προς το παλιό. (Μάνος: 38) 

Οι ετεροτοπίες, στις διάφορες μορφές τους, αποτελούν τόπους που 

λειτουργούν σε «μη-ηγεμονικές» συνθήκες, χώρους που δε συμμετέχουν στην 
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κοινωνική πραγματικότητα με ομαλό και παθητικό τρόπο, αλλά πεδία στα οποία 

μπορούν να διαμορφώνονται οι όροι που «το παλιό πεθαίνει και το καινούργιο 

πασχίζει να γεννηθεί». Παραφράζοντας το Gramsci, μπορούμε να πούμε πως οι 

ετεροτοπίες είναι οι χωροχρονικές εμπειρίες των «τεράτων». (ο, π)   

 

«Η εξουσία βασίζεται τώρα πολύ λιγότερο σ’ ένα άτομο και πολύ 

περισσότερο σε μια προσχεδιασμένη κατανομή των σωμάτων, των επιφανειών, 

των φώτων, των βλεμμάτων, σ’ ένα σύνολο από εσωτερικούς μηχανισμούς που 

παράγουν οι ίδιοι τη σχέση όπου παγιδεύονται τα άτομα» (Foucault1976: 256)  

«Η πειθαρχία αρχίζει πρώτα με την κατανομή των ατόμων στον χώρο» (ο, 

π: 267) 

Από την παραπάνω προσέγγιση του Foucault διαπιστώνουμε πώς 

αντιλαμβάνεται τη σχέση εξουσίας και υποκειμένου. Έτσι γι’ αυτόν, το υποκείμενο 

δεν αποτελεί μια αυθύπαρκτη οντότητα με υπεριστορικά χαρακτηριστικά, αλλά 

είναι αποτέλεσμα εξουσιών που ασκούνται στο άτομο. Η ίδια η εξουσία είναι που 

μετατρέπει το άτομο σε υποκείμενο.  

Ο Foucault θα συνεχίσει πάνω σε αυτή την προβληματική της σχέσης 

εξουσίας –υποκειμένου αναφερόμενος στο ότι η πειθαρχία, είναι πλέον η 

σύγχρονη μορφή εξουσίας. Ικανοποιώντας τις ιδεολογικές προϋποθέσεις ενός 

συστήματος που έχει οικοδομηθεί πάνω στις αξίες του φιλελευθερισμού και του 

ανθρωπισμού.  Είναι απ’ αυτήν την άποψη, η «οικονομικότερη» μορφή άσκησης 

της εξουσίας που αποφεύγει τον κίνδυνο να ηρωποιήσει τα θύματα της, 

αντικαθιστώντας τις μεγαλεπήβολες συμβολικές της ενέργειες, με λεπτομερείς, 

ορθολογικές μορφές ελέγχου. Σε αυτήν την αναζήτηση, ο Foucault εστιάζει στο 

χώρο, που με βάση τις αναλύσεις του, φαίνεται να αποτελεί το κατ’ εξοχήν υλικό 

πεδίο, υποδοχέα και διαμορφωτικό παράγοντα των σχέσεων εξουσίας. 

(Μάνος:17)  

Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται ξεκάθαρο πως οι ετεροτοπίες δεν 

αποτελούν κάποια ουδέτερα εργαστήρια (είτε σταθερά, είτε εφήμερα) όπου 

δοκιμάζονται βελτιώσεις της κοινωνικής τάξης. Οι ετεροτοπίες, ακριβώς με τη 

λογική των «εναλλακτικών τακτοποιήσεων», εμπεριέχουν κοινωνικο-χωρικές 

πρακτικές, αναπαραστάσεις και διαταράξεις της τάξης με συγκεκριμένα κοινωνικό 

πρόσημο, το οποίο μπορεί να μην είναι στατικό και νομοτελειακό, αλλά υπάρχει.  
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Πάνω σ’ αυτήν την ενδεχομενική προβληματική των ετεροτοπίων, 

τοποθετείται και αυτό που ο Σταύρος Σταυρίδης ονομάζει κατώφλι. Το κατώφλι 

(threshold) ως μεταφορά, προσπαθεί να αναδείξει πώς οι ετεροτοπίες (ως 

κατώφλια) δεν είναι υλοποιημένο «διαφορετικό», αλλά τα εν δυνάμει περάσματα 

προς αυτό. Τόποι, (υλικοί, αναπαραστατικοί, κλπ) που ανοίγουν νέα πεδία 

δράσης, σκέψης και ενδεχομενικοτήτων, τόποι που αναδιατάσσουν και 

επερωτούν την τάξη που ορίζει την κοινωνική πραγματικότητα. (ο,π:35)  

Μπορεί κανείς, παρατηρώντας τα κατώφλια ως διατάξεις χώρου να 

συμπεράνει αρκετά πράγματα, για την ποιότητα των σχέσεων του ιδιωτικού με το 

δημόσιο ή του μέσα με το έξω, που μια κοινωνία ρυθμίζει. Είναι προφανές ότι 

χώροι οι οποίοι χαρακτηρίζονται απλά από μια διάταξη που εμποδίζει με ένα 

μονοσήμαντο και οριακό τρόπο τη διέλευση ή την εκτρέπει, τέτοιοι χώροι 

οριοθετούν μια απόλυτη εχθρότητα, μια απόλυτη διαφορά ανάμεσα στο μέσα και 

στο έξω. Οποιαδήποτε μορφή ταυτότητας, οποιαδήποτε μορφή οντότητας 

χρειάζεται τα όρια της, χρειάζεται ένα «καταστατικό έξωθεν», όπως το ονομάζουν 

ο Λακλάου και ο Ντεριντά, για να οριστεί. (E. Laclauv 1996: 96, 97)  

 Το ζήτημα είναι ποιά μπορεί να είναι η σχέση της οντότητας αυτής με το 

«έξωθεν» και αν η σχέση αυτή μπορεί να είναι μόνο μία. Εάν η ανάγκη να 

οριοθετηθεί οποιαδήποτε οντότητα στηρίζεται στην απόλυτη εχθρότητα προς τα 

έξω, τότε αυτή η οντότητα ούτε ενδιαφέρεται, ούτε μπορεί, ούτε θέλει να 

επικοινωνήσει με οτιδήποτε είναι έξω. (Σταυρίδης: 59,60)  

Έτσι έχοντας από τη μία πλευρά ένα τεχνοεπιστημονικό σύστημα που θα 

επιχειρήσει να ελέγξει όλη την επικράτεια του πραγματικού, η αλήθεια θα γίνει ένα 

ερώτημα που καλείται να απαντήσει το ίδιο το υποκείμενο, να το διερευνήσει στην 

επάρκεια των μοναδικών συλλογισμών του. Μια αλήθεια που θα οργανώσει όλες 

τις αναπαραστάσεις του ανθρώπου. www.leximata.blogspot.gr 

 Πέρα όμως από αυτό το πλέγμα των τόσο ετερόκλητων προοπτικών, 

εκείνο που στη δική μας περίπτωση χρίζει περαιτέρω διερεύνηση, από τη στιγμή 

που είναι  καθολική πλέον η αποδοχή  μιας αν όχι δυσλειτουργίας,  μιας μη 

κανονικής ρύθμισης του κανονικού, αν , οι έτεροι- άνθρωποι θα μπορούσαν να 

δουν  μέσα από μια camera obscura, την προοπτική της ομαλής επανένταξης.  

Έχει μια τέτοια δυναμική η διδασκαλία, ή καλύτερα η επαφή με την τέχνη της 

γραφής, ώστε να δημιουργηθούν και επιπλέον προϋποθέσεις  για αυτή την ομαλή 

επανένταξη;  Με το να δημιουργήσει κανείς, στους έτερους- άλλους  την αίσθηση 

http://www.leximata.blogspot.gr/
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ότι η ζωή τους ελέγχεται πλήρως από εμάς-τους κανονικούς, θα αφαιρούσε την 

ατομικότητάς με διάφορους τρόπους. Γενικώς, αυτό οδηγεί σε μια αίσθηση 

αδυναμίας. Δηλαδή σε αυτήν την κατάσταση εμείς έχουμε την δύναμη ενώ αυτοί 

δεν έχουν καθόλου.   

3. Δημιουργική Γραφή  

Η γραφή ως πράξη είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια δράση φυσικού 

σχηματισμού λέξεων. Είναι φορέας μηνυμάτων και συνοψίζει την ιστορία του 

συγγραφέα, την κουλτούρα του, περιλαμβάνει την κοινωνική ταυτότητα, τα 

κίνητρα και τους στόχους του.  

Χαρακτηριστική είναι η συμβολή της Pennebaker, η οποία από το 1980, 

ήδη, διεξήγαγε έρευνα για τη θεραπευτική διάσταση της γραφής. Αυτή η 

δυνατότητα που προσφέρει η γραφή για να εκφράσει κάποιος, θα λέγαμε το 

«είναι» του, αυτή η έκφραση συναισθήματος. Αναφερόμενη στην έκφραση 

συναισθήματος, τονίζει, ότι όταν μιλώ ή γράφω για κάτι, αυτή η γραφή γίνεται μια 

ιδιαίτερη γλώσσα που με βοηθάει στην κατανόησή του. Αν δε, γράφω για μια 

τραυματική εμπειρία, η κατανόηση αυτού του γεγονότος θα μας οδηγήσει και στην 

υποβάθμιση του γεγονότος, και την υποβάθμιση του αντίκτυπου του τραύματος 

(Baker & Mazza 2004, Feldman 2011). 

 Υπό αυτό το πρίσμα, η ποίηση της μαρτυρίας, η αυτοβιογραφική  δηλαδή, 

η μαρτυρία για τη βία, την παραβίαση και το τραύμα, μοιάζει να αποκτά ξεχωριστή 

σημασία.  

Εξάλλου, Έχει αναφερθεί πως ο Freud δίνει το προνόμιο στους ποιητές και 

συγγραφείς να είναι οι πρώτοι που ανακαλύπτουν το ασύνειδο και το φέρνουν 

στην επιφάνεια. Στα ευεργετήματα της δημιουργικής γραφής περιλαμβάνεται η 

ενδυνάμωση που προκύπτει από την ίδια την πράξη καθώς και το γεγονός ότι το 

χαρτί και το μολύβι, ως άλλος σιωπηλός αλλά σε εγρήγορση θεραπευτής, είναι 

πάντα και παντού διαθέσιμα εκεί, μέρα νύχτα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες 

(Kempler 2003).  

Στην δική μας περίπτωση,  αυτή των ετεροτοπιών, έχουμε πλέον δείγματα 

από το πόσο ευεργετική είναι η ενασχόληση των υποκειμένων που ζουν και 

αλληλεπιδρούν, μέσα στα προκαθορισμένα πλαίσια που αυτές, οι ετεροτοπίες 

κυρίως της απόκλισης επιβάλλουν, με τη δημιουργική γραφή.   
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Αυτή η μορφή της  ανθρώπινης δημιουργικότητας, λειτουργεί δυναμικά, 

τόσο στην πρόληψη, όσο και στη θεραπεία, την επανόρθωση και την επανένταξη 

(Gladding 2011).  

Θέλοντας να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση των πλεονεκτημάτων της 

χρήσης της δημιουργικής γραφής, εκεί που έχει εφαρμοστεί έως τώρα, θα 

μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε τα εξής: 

• Ανάπτυξη και βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων. 

• Προαγωγή επικοινωνίας. 

• Αναγνώριση του πολύπλευρου της ανθρώπινης φύσης. 

• Παιγνιώδης διάθεση και ευχάριστη ατμόσφαιρα. 

• Αντικειμενικότητα καθώς οι τέχνες εκλαμβάνονται ως ουδέτερες και 

δεν προκαλούν αντίσταση (Gladding2011). 

Σε αυτό το πλαίσιο που δημιουργείται από τις παραπάνω μορφές 

επικοινωνίας, η ανάγκη να εξωτερικεύσουμε πράγματα που στοιβάζονται μέσα 

μας, βρίσκει το κατάλληλο μονοπάτι επικοινωνίας, αποκτά την ιδιαίτερη γλώσσα 

για να εκφραστεί και επομένως να κατανοηθεί. Κατανόηση, για τους 

προβληματισμούς και τις αναζητήσεις που άτομα τοποθετημένα σε μια 

ετεροτοπία βιώνουν και θέλουν να προβάλλουν.  

Η γραφή και η δυναμική της ως διαμεσολαβητικό εργαλείο, λειτουργεί 

ταυτόχρονα και ως μεταβατικό αντικείμενο πάνω στο οποίο προβάλλονται τα 

συναισθήματα. Λειτουργεί δε και ως μεταβατικός χώρος, όπου το άτομο μπορεί 

με ασφάλεια να επεξεργαστεί τα ζητήματά του.  Ένας χώρος τελείως διαφορετικός, 

έτερος όμως, μέσα σε αυτόν της ετεροτοπίας που η δράση της δημιουργικής 

γραφής θέλει να προσεγγίσει.   

Θα μπορούσαμε να δανειστούμε από το χώρο της Δραματοθεραπείας την 

έννοια της αισθητικής απόστασης καθώς εκεί είναι πιο διακριτή. Η αισθητική 

απόσταση είναι εκείνη που δημιουργεί ασφάλεια. Το άτομο, έχει τη δυνατότητα να 

γίνει κάποιος άλλος επάνω στη σκηνή, στο χαρτί, στο παραμύθι Δεν απειλείται 

διότι ο ίδιος είναι ο δημιουργός κι όποτε θέλει μεταπλάθει, το αναδεικνύει ή το 

καταστρέφει. Το καλλιτεχνικό πόνημα γίνεται το μεταβατικό αντικείμενο πάνω στο 

οποίο μπορεί κανείς σε ασφαλές περιβάλλον να προβάλει ότι επιθυμεί, να γίνει ένα 

μαζί του αλλά ταυτόχρονα να γνωρίζει ότι υπάρχει ξεχωριστά από αυτό. (Jones, 

2001, www.aeon-dramatherapy.gr). 

http://www.aeon-dramatherapy.gr/
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3.1 Η δημιουργική γραφή ως «ενδιάμεσος» 

 
«Το να δημιουργείς είναι σαν να ζεις δυο ζωές» 

Αλμπέρ Καμύ  

 

«Το σχολείο μας είναι «εντός των τειχών» αλλά θέλει και προσπαθεί να ανοίξει 

παράθυρα και πόρτες. Να ‘ρθει η «ελεύθερη» κοινωνία και να ανασάνουμε τον 

αέρα της, να μας αφουγκραστεί και να μας νοιώσει.» 

Η πιο πάνω φράση ανήκει στην Φιλιώ Μαρινοπούλου, διευθύντρια του 3ου 

σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, που λειτουργεί εντός του σωφρονιστικού 

καταστήματος Διαβατών Θεσσαλονίκης. Σε μία από τις συνεργασίες του 

μεταπτυχιακού «Δημιουργική Γραφή» του Π.Δ.Μ με το εν λόγω σχολείο, πράγματι 

αναδείχθηκαν όλες εκείνες οι δυνατότητες που η γραφή, η τέχνη της λογοτεχνικής 

αποτύπωσης των συναισθημάτων και των προσωπικών ανησυχιών, μπορεί να 

αναδείξει.  

Ενεργοποίηση των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ελεύθερη 

έκφραση, ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης, δημιουργικότητα και συνύπαρξη 

μέσα στη διαφορετικότητα, είναι κάποια από τα οφέλη αυτής της δημιουργικής 

επαφής. 

Μέσα από τα ερεθίσματα που οι συμμετέχοντες είχαν από τους εκπαιδευτές, 

αποτύπωσαν ο καθένας με τον ιδιαίτερο τρόπο του, του προσωπικού 

αφηγήματος, αξιόλογες ιστορίες, μαρτυρίες προσωπικές, υπό το πρίσμα της 

“θεραπευτικής” δυναμικής της γραφής. 

www.https://3sdethes.wordpress.com 

Αλλά και αυτή, η συνεργασία του Προγράμματος Δ. Γ με το Εναλλακτικό 

σχολείο του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, έχει να επιδείξει αξιόλογα αποτελέσματα: Γνωριμία των 

μελών της θεραπευτικής κοινότητας με τον κόσμο της λογοτεχνίας και της 

ποίησης,  καλλιέργεια της λογοτεχνικής έκφρασης, ανάδειξη της δημιουργικότητάς 

τους και η δια ζώσης επαφή τους με σύγχρονους έλληνες συγγραφείς και ποιητές.  

Στην περίπτωση αυτή, η κοινή αντίληψη που υπάρχει καθρεφτίζει στον 

χρήστη την απόκλιση και παρεκτροπή του, την ετερότητά του,  από το πρότυπο 

αξιακό σύστημα και ο ίδιος με τις πράξεις του επιβεβαιώνει την αντίληψη αυτή. Το 

αποτέλεσμα είναι η θεραπεία και η επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο να 

φαντάζουν ουτοπία. Ο δρόμος της επανένταξης και της απεξάρτησης είναι 

http://www.https/3sdethes.wordpress.com
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δύσβατος, ωστόσο έχει μεγάλη αξία και τα οφέλη που αποκομίζει κανείς είναι 

τεράστια.  

Αξίζει να αναφερθούμε και στην ετεροτοπία, αυτή των οίκων ευγηρίας. 

Πόσο μπορεί να βοηθήσει η οποιαδήποτε δημιουργική δραστηριότητα, τη θέση 

της τρίτης ηλικίας στη σημερινή κοινωνία; Μια κοινωνία που επιλέγει να αφήσει τον 

παππού ή την  γιαγιά, ακόμη και αν είναι ψυχικά υγιής, σε μονάδα φροντίδας 

ηλικιωμένων, σε έναν  οίκο ανοίκειο; 

Για τον Foucault οι οίκοι ευγηρίας βρίσκονται κατά κάποιο τρόπο στη 

διαχωριστική γραμμή μεταξύ της ετεροτοπίας κρίσης και ετεροτοπίας της 

απόκλισης, αφού τελικά τα γηρατειά αποτελούν μια κρίση, αλλά και μια απόκλιση 

σε μια κοινωνία όπου οι δραστηριότητες αναψυχής είναι ο κανόνας και η 

αδράνεια αποτελεί μια μορφή απόκλισης.(Foucault 1967: 6)   

Έτσι, καθώς υπάρχουν ηλικιωμένοι που αισθάνονται ακόμη ενεργοί, 

δραστήριοι και ακμαίοι, η ενασχόλησή τους  με οτιδήποτε δημιουργικό, μπορεί να 

τους βοηθήσει να έχουν μια καθημερινότητα γεμάτη και ενδιαφέρουσα.  

Δεχόμενοι πλέον τα θεραπευτικά οφέλη της δημιουργικής γραφής και της 

αφήγησης, τα πρόσωπα αυτά, μπορούν μέσα από την δυνατότητα αποτύπωσης 

συναισθημάτων, και των ιδιαίτερων πράγματι προβληματισμών τους, απέναντι 

στην αντίληψη που έχει επικρατήσει στην νεωτερική κοινωνία να τους τοποθετεί 

στο περιθώριο, να αποκτήσουν το ελάχιστο, τουλάχιστον, μιας αξιοπρεπούς 

καθημερινότητας. 

Ενεργοποίηση, ελεύθερη έκφραση, δημιουργικότητα, παιγνιώδης διάθεση, 

που δεν πρέπει να μένει εγκλωβισμένη μέσα στην άνοια που η στασιμότητα και οι 

συνθήκες διαβίωσης την ενισχύουν, μπορούν να  αποκτηθούν.  

4. Η διαφορά κατασκευάζει την διαφορά 

Έτερος, άλλος, ξένος, όπως και να ονομάσει κανείς τον διαφορετικό, αυτόν που 

αποκλίνει, η έννοια της ασυμβατότητάς του με την τεχνητή τάξη μέσω του 

ανθρώπινου σχεδιασμού δεν έχει να κάνει τόσο με την υπαρξιακή αναζήτησή του 

μέσα στον κόσμο της ρευστότητας.   

Ο δικός μας κάτοικος του έτερου, προκαλεί δυσφορία στην ευταξία της 

κοινωνίας αλλά και ένα άβολο άγχος στα ευνομούμενα μέλη της. Άγχος που 

πρέπει να καταπολεμηθεί από τους μηχανισμούς προφύλαξης της 

μετανεωτερικής νιρβάνα. Αυτοί οι μηχανισμοί προφύλαξης που το νεωτερικό 



Ετεροτοπία και Δημιουργική Γραφή 
Γεωργούλας Γεώργιος 
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κράτος χρησιμοποιεί για να εξασφαλίσει την έννομη τάξη και τις διαχωριστικές 

γραμμές που το ίδιο έχει βάλει, οδηγούν:  

 -είτε στην αφομοίωση του ξένου, την εξομοίωση δηλαδή του διαφορετικού, 

καταπνίγοντας έτσι τις πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές και ενσωματώνοντας 

τα πάντα στην ολοκληρωτική τάξη, 

-είτε στον αποκλεισμό. Στόχος, ο περιορισμός τους μέσα στα ορατά τείχη 

των γκέτο ή να τους απαγορεύσει τον συγχρωτισμό με τους υπολοίπους. 

(Δεμερτζής Ν. & Περεζούς Κ 2010: 362) 

O Heidegger, ζώντας σε μία μικρή καλύβα με εμβαδόν 6 επί 7 μέτρων, σε 

υψόμετρο 1150 μέτρων στα νότια του Μέλανα Δρυμού, αναζήτησε τις απαντήσεις 

για τις συνθήκες κατοίκησης του Είναι. «Είμαι αυτό που κατοικώ, θα υποστηρίξει, 

ο περίκλειστός χώρος, το ενδιάμεσο που ορίζουν τα τέσσερα ντουβάρια. Το οικείο 

περιβάλλον της κατοίκησης μου που εγγυάται την ελευθερία μου, τη ειρήνη και τη 

διαφύλαξή μου.» Αυτό σίγουρα δεν μπορούμε να το πούμε για τις ετεροτοπίες, όχι 

τουλάχιστον με αυτή την ερμηνεία που ο Heidegger δίνει. Γιατί πολύ απλά στις 

ετεροτοπίες της απόκλισης ή αυτές της διαφοράς που ο Marco Cenzatti ονομάζει, 

δεν υπάρχει τίποτα το οικείο.(www.leximata.blogspot.com) 

Για τον Heidegger ο άνθρωπος κατοικεί σε συγκεκριμένους τόπους και όχι 

στην απροσδιοριστία ενός χώρου. Οι χώροι υπάρχουν επειδή κατοικούνται, το 

τοπίο υπάρχει επειδή το διασχίζει ο δρόμος, οι δύο όχθες υπάρχουν επειδή τις 

ενώνει η γέφυρα, η γέφυρα που δεν είναι ένα “αδιάφορο πέρασμα του ποταμού”, 

αλλά το κτίσμα μέσω του οποίου υπάρχει και το ποτάμι και οι όχθες. Ο άνθρωπος 

οδεύει στο σπίτι του « υπομένοντας χώρους». (ο, π) 

Το να υπομένεις χώρους, χώρους όχι συμβατούς με την ανθρώπινη 

ανάγκη για αποδοχή και κοινωνικότητα, είδαμε ότι είναι κάτι, ας μας επιτραπεί η 

έκφραση, «αφύσικο» για τον άνθρωπο των νεωτερικών προταγμάτων. Ο Stephen 

King έχει πει ότι «το γράψιμο είναι μαγεία, όπως το νερό της ζωής και όπως κάθε 

άλλη δημιουργική τέχνη. Το νερό είναι τζάμπα. Γι’ αυτό πιες. Πιες γεμίζοντας μέχρι 

επάνω». Όπως συμβαίνει όμως, ο δρόμος, οι συνθήκες που πρέπει κανείς να 

αντιμετωπίσει ήταν και εξακολουθούν να είναι αντίξοες. Το γεγονός ότι το κάθε 

πρόσωπο αποτελεί και μια πηγαία δημιουργικότητα, η γραφή ως μέσο 

δημιουργίας, οδηγεί στο να μπορεί ο καθένας μας να γράψει την δική του 

«προσωπική ευεξία».  

http://www.leximata.blogspot.com/2008/08/heidegger_303.html
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Ετεροτοπία, μια έννοια που θα αλλάζει διαρκώς όσο το αφήγημα της κάθε 

εποχής θα μορφοποιεί την θέση του ανθρώπου μέσα στη νεωτερικότητα, 

μετανεωτερικότητα ή όπως αλλιώς θα ονομάζεται κάθε φορά ο υπαρξιακός του 

χώρος. Εξάλλου, στην εποχή των πολλαπλών ταυτοτήτων, η ανάγκη ξεκινά από 

το προσωπικό αφήγημα του καθενός από μας.  

Ετεροτοπία, όχι ως τόπος καταναγκασμού αλλά ως τόπος ελευθερίας και 

δημιουργικής μετάβασης.  

Αντί Επιλόγου 

                                  Ήμουν έκθετος. 

                        Στην εποχή του ταυτόχρονου,  

                              τοποθετημένος εκεί, 

                                   στο εκτός…  
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Λεξητανίλ 

Το λένε Λεξητανίλ κι όταν το ακούς μοιάζει με φάρμακο. Αλλά δεν είναι. 

Τουλάχιστον όχι με τον συμβατικό τρόπο.  

Είναι το περιοδικό των ασκούμενων συγγραφέων, το περιοδικό των 

φοιτητών του Π.Μ.Σ. της Δημιουργικής Γραφής στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής 

Μακεδονίας που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σε έντυπη μορφή το 2009.  

Επρόκειτο για ένα εγχείρημα που εμπνεύστηκε και πραγματοποίησε μαζί με τους 

φοιτητές του ο αείμνηστος Μίμης Σουλιώτης, πρώτος διευθυντής και επιστημονικά 

υπεύθυνος του μεταπτυχιακού μέχρι τον θάνατό του το 2012. Σε αυτή την πρώτη 

έντυπη μορφή του κυκλοφόρησαν τέσσερα τεύχη.1  Η καινοτομία του περιοδικού 

ήταν πως υπεύθυνοι για την προετοιμασία, την επιμέλεια και την έκδοση κάθε 

τεύχους ήταν οι δευτεροετείς φοιτητές του ΠΜΣ της Δημιουργικής Γραφής.  

Στόχος ήταν το λεξητανίλ να αποτελέσει ένα πρώτο σκαλί, ένα μέσο 

έκφρασης το οποίο θα συγκέντρωνε και θα αγκάλιαζε τη δημιουργική δουλειά των 

φοιτητών, δουλειά που γινόταν στα πλαίσια των μαθημάτων, των σεμιναρίων και 

                                                 
1 2009, 2011, 2012 και 2013 
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εργαστηρίων του μεταπτυχιακού. Και στον στόχο του αυτόν έφτασε με μεγάλη 

επιτυχία. Έπτά χρόνια μετά αυτός εξακολουθεί να είναι πρωταρχικός του στόχος. 

Ένα έντυπο περιοδικό  φέρει φυσικά την αναντικατάστατη μαγεία του χαρτιού και 

της μελάνης, αλλά δυστυχώς δε μπορεί να φτάσει πολύ μακριά.  

Έτσι, το 2015, το λεξητανίλ ακολουθώντας την εποχή κάνει το επόμενο βήμα 

του. Η καινούρια συντακτική ομάδα 2 μαζί με τον επιστημονικά υπεύθυνο του 

προγράμματος,  καθηγητή κ. Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο, αποφασίζει να 

προχωρήσει στην ηλεκτρονική πλέον έκδοση του περιοδικού.  

Στόχος είναι το λεξητανίλ να φτάσει πιο μακριά, να επικοινωνήσει με 

περισσότερο κόσμο ως ένας νέος χώρος δημιουργικής έκφρασης, ανταλλαγής 

και επεξεργασίας ιδεών, και ανατροφοδότησης, ένας χώρος όπου θα μπορεί 

οποιοσδήποτε πλέον να διαβάζει και να γνωρίζει νέους ανθρώπους, 

ασκούμενους συγγραφείς στα πρώτα τους βήματα, αλλά και ένας διαδικτυακός 

τόπος ο οποίος σταδιακά θα εμπλουτίζεται από ποικίλα θέματα λογοτεχνικού 

ενδιαφέροντος. Ένας χώρος φτιαγμένος από τους φοιτητές, που όμως θα 

απευθύνεται πλέον σε όλους και που φιλοδοξεί να αποκτήσει μια θέση ανάμεσα 

στους άλλους λογοτεχνικούς ιστότοπους. 

Η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού περιοδικού δεν είναι εύκολη υπόθεση, 

πόσο μάλλον όταν οι επίδοξοι δημιουργοί του δε έχουν παρά μόνο βασικές 

γνώσεις υπολογιστών και καμία σχεδόν σχέση με προγραμματισμό. Χρειάστηκαν 

πολλές ώρες και αρκετές συναντήσεις της συντακτικής ομάδας, προκειμένου να 

οριστικοποιηθεί η μορφή και η δομή του περιοδικού, αλλά κυρίως μέχρι να 

πραγματοποιηθεί το στήσιμο της σελίδας. Σε ό,τι αφορά το καθαρά τεχνικό 

κομμάτι επιλέχθηκε η σελίδα να στηθεί σε wordpress και οι βασικότεροι λόγοι για 

την επιλογή αυτή ήταν η λειτουργικότητα και η εμφάνισή της. Ζητούμενό ήταν η 

εύκολη πλοήγηση και μια σύγχρονη αισθητική, που να συνάδει με το ύφος και το 

γενικότερο πνεύμα μέσα στο οποίο κινείται το λεξητανίλ.  

Μπαίνοντας  στη σελίδα μπορεί αμέσως  κάποιος να αντιληφθεί τη δομή 

του περιοδικού, το οποίο χωρίζεται ταυτόχρονα σε επτά μεγάλες κατηγορίες, αλλά 

και σε τεύχη - ένα τεύχος για κάθε έτος. Έτσι ο επισκέπτης μπορεί αφενός μεν να 

                                                 
2  Κυριακή Μιζαμίδου, Σοφία Παπαδοπούλου, Παύλος Καστανάρας, Μαρία Ζαγκλαρά, 

Γιώργος Αντωνόπουλος, Βασίλης Μόσχος και Γιώργος Μπάτσιος, όλοι δευτεροετείς φοιτητές του 

ΠΜΣ της Δημιουργικής Γραφής κατά την περίοδο 2014-2015, που υλοποιήθηκε η ηλεκτρονική μορφή 

του περιοδικού. 
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βλέπει τη σελίδα συνολικά, αφετέρου δε πατώντας στο σχετικό σύνδεσμο μπορεί 

να βλέπει και συγκεντρωμένες τις αναρτήσεις κάθε τεύχους/έτους, ενώ 

ταυτόχρονα υπάρχει και η δυνατότητα της αναζήτησης.  Απο τις επτά μεγάλες 

κατηγορίες οι τρεις πρώτες Πεζός λόγος, Ποίηση & Στιχουργική και Δραματουργία 

χωρίζονται σε άλλες μικρότερες κατηγορίες, κάθε μια από τις οποίες φέρει το 

όνομα του διδάσκοντος στα μαθήματα του οποίου παρήχθησαν τα αναρτημένα 

κείμενα. Οι υποκατηγορίες αυτές θα εμπλουτίζονται κάθε χρονιά αναλόγως των 

διδασκόντων.  

Η επιλογή των κειμένων που αναρτώνται στις κατηγορίες αυτές γίνεται κάθε 

φορά από τους ίδιους τους φοιτητές. Αυτοί αποφασίζουν ποια κείμενά τους 

θέλουν να αναρτηθούν στο λεξητανίλ και εντός μιας ορισμένης προθεσμίας τα 

στέλνουν στην συντακτική ομάδα η οποία αναλαμβάνει εξολοκλήρου την 

επιμέλεια  και την ανάρτησή τους. Κάθε κείμενο συνοδεύεται από μια φωτογραφία 

που κινείται σε ανάλογο με αυτό ύφος και κλίμα. Η ισορροπία και ο διάλογος που 

γίνεται ανάμεσα σε εικόνα και κείμενο κρίθηκε απαραίτητη για λόγους αισθητικούς, 

αλλά και καλλιτεχνικούς. Αξίζει να σημειωθεί πως οι φωτογραφίες που 

συνοδεύουν τα κείμενα ανήκουν εξολοκλήρου σε φοιτητές του μεταπτυχιακού που 

πρόθυμα τις παραχώρησαν στο περιοδικό, κι αυτό όχι μόνο για λόγους 

προστασίας της σελίδας απο ξένα πνευματικά δικαιώματα, αλλά και για λόγους 

προσωπικής ευχαρίστησης, αφού πολλοί ασκούμενοι συγγραφείς αγαπούν και 

τη φωτογραφική άσκηση.  

Ένα σημαντικό κομμάτι του περιοδικού αποτελούν οι συνεντεύξεις. 

Σπουδαίοι και σημαντικοί άνθρωποι δέχτηκαν με προθυμία να μιλήσουν στη 

συντακτική ομάδα και να στηρίξουν με τον τρόπο αυτό το ηλεκτρονικό ξεκίνημα 

του λεξητανίλ. Ο θεατρικός συγγραφέας και πεζογράφος Μάριος Ποντίκας, οι 

Χρήστος Θηβαίος και Αλκίνοος Ιωαννίδης, που είναι και διδάσκοντες στο 

μεταπτυχιακό, ο Κώστας Κρεμμύδας, εκδότης του περιοδικού και των εκδόσεων 

Μανδραγόρας,  ο Σάμης Γαβριηλίδης απο τις εκδόσεις Γαβριηλίδη και ο 

Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος είναι μερικοί από αυτούς. Σκοπός  είναι μέσα απο 

αυτές, να γνωρίσουμε καλύτερα ενδιαφέροντες ανθρώπους του χώρου, να 

ακούσουμε τις απόψεις τους, να δούμε για λίγο μέσα απο τα μάτια τους τον κόσμο 

της γραφής, της τέχνης, της λογοτεχνίας και των εκδόσεων και γιατί όχι, να 

εμπνευστούμε απο το έργο και την πορεία τους. 
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Ηλεκτρονική- Έντυπη έκδοση βιβλίου 

Η ηλεκτρονική και έντυπη έκδοση  βιβλίου με έργα των δευτεροετών φοιτητών του 

Π.Μ.Σ. ήταν το αποτέλεσμα της συνεχούς εξελισσόμενης θετικά αλληλεπίδρασης 

τριάντα διαφορετικών από κάθε άποψη ανθρώπων που έτυχε να βρεθούν και να 

πορευτούν μαζί στα μονοπάτια της Δημιουργικής γραφής. 

Η ιδέα έκδοσης κάθε χρόνο ενός συλλογικού βιβλίου με κείμενα των 

δευτεροετών μεταπτυχιακών φοιτητών έγινε άμεσα αποδεκτή από τους 

μεταπτυχιακούς αλλά και τον επιστημονικό υπεύθυνο του Μεταπτυχιακού 

προγράμματος κ. Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο. 

Ο δάσκαλος μας, Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, αγκιάλασε την ιδέα και  

δόθηκε η έγκριση. 

Η συλλογή των έργων, η επιμέλεια, το εξώφυλλο έγιναν από μια ομάδα 

ανθρώπων που εργάστηκαν εθελοντικά: Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος (επιμέλεια 

κειμένων), Μαρία Λαγού (Καλλιτεχνική επιμέλεια εξώφυλλου), Κυριακή Μιζαμίδου 

(Συλλογή έργων-προσαρμογή-επεξεργασία), Ειρήνη Στέφα(EyeQcreative-

Σελιδοποίηση) 

Η πρώτη αυτή συλλογική έκδοση αποτελείται από διηγήματα και ποιήματα.  

Τίτλος: Τριάντα μέρες... «σινιάκι» 

Ο τίτλος της πρώτης έκδοσης, των δευτεροετών του ΜΠΣ «Δημιουργικής 

Γραφής» είναι συμβολικός.  

Τριάντα μέρες... αφορά τον αριθμό των μεταπτυχιακών που συμμετέχουν 

στο βιβλίο. 

Το δεύτερο μέρος η λέξη «Σινιάκι» όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι, 

αναφέρεται σ’ ένα τοπικό φαινόμενο στη χαμηλή σαν σεντόνι απλωμένη ομίχλη 

που εμφανίζεται συχνά από το φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη στην πόλη της 

Φλώρινας. 

Τριάντα συγγραφείς διαπραγματεύτηκαν μέσα από τη μυθοπλασία και 

έστησαν τους δικούς τους ήρωες που ζουν, δρουν, αισθάνονται, παλεύουν με τη 

δική τους μοίρα και χτίζουν ένα κόσμο που ασφυκτιά στα στενά όρια μιας σελίδας 

και αποζητά τον απεγκλωβισμό μέσα από τα χείλη του εκάστοτε αναγνώστη.  

Μέσα από τα κείμενα ο αναγνώστης δύναται να αποκωδικοποιήσει τη 

σημειολογική, συμβολική και ιδεολογική διαμόρφωση των ηρώων, που διαλεκτικά 

κινούν σκέψη, δράση και συναισθήματα  και μαζί με αυτά την πλοκή κάθε 

ιστορίας. 
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30 δόκιμοι συγγραφείς του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Δημιουργικής 

Γραφής» χαράσσουν σε ένα συλλογικό έργο το λογοτεχνικό αποτύπωμα τους στο 

χώρο της ελληνικής πεζογραφίας και ποίησης. Ένα έργο ιδιαίτερο, γραμμένο με 

την ελπίδα να είναι η αρχή του λογοτεχνικού μας ταξιδιού στο χώρο της ελληνικής 

και γιατί όχι και ξένης λογοτεχνίας. 

30 μέρες... «σινιάκι» 

«...Ανάμεσα στα υπαρκτά και επείγοντα ζητήματα διαχείρισης του χρέους, 

της έλλειψης ρευστότητας, της οικονομικής ύφεσης και της αναπτυξιακής 

στασιμότητας, μία σειρά από ερωτήματα στρατηγικής του προσανατολισμού της 

χώρας περιμένουν άμεση και σθεναρή απάντηση. Μέσα σ’ αυτόν τον 

επικοινωνιακό ορυμαγδό της κυρίαρχης ιδεολογίας περί του ρόλου και της 

λειτουργίας της Λογοτεχνίας, το πολιτιστικό παράδειγμα της Δημιουργικής 

Γραφής ξεπερνά προκαταλήψεις και στερεότυπα, κυτταρικά στοιχεία της 

νεοελληνικής λογοτεχνικής παθολογίας, και συναποτελεί μέρος των ριζικών 

μεταρρυθμίσεων που αιμοδοτεί την προβολή ενός νέου λογοτεχνικού 

παραδείγματος. 

  Η συλλογή αυτή κειμένων των τελειοφοίτων του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» (Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας) του 2015 έρχεται όχι να μας δώσει «ασφαλείς απαντήσεις» σε όλα τα 

προηγούμενα ερωτήματα και «ακλόνητες βεβαιότητες» για να πορευτούμε εν 

ειρήνη και ηρεμία. Έρχεται να μας υπενθυμίσει τη ρήση του Μαξ Βέμπερ, πως σε 

όλο τον κοινωνικό φάσμα ελλοχεύει πάντοτε το «παράδοξο των μη αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων». Έρχεται να καταθέσει την ψυχή και την άποψη ανθρώπων που 

επιχειρούν να υπερβούν το μιντιακό και συστημικό κατεστημένο του πολιτισμικού 

«γίγνεσθαι», μέσω της Λογοτεχνίας. Γράφω άλλωστε σημαίνει οργανώνω τον 

κόσμο, εξυφαίνω συστήματα αξιών και μέσα από διαρκείς, φανερές ή σιωπηρά 

σημαίνουσες, διασυνδέσεις ανάμεσα στο κείμενο και τα ιδεολογικά του 

συμφραζόμενα, διεγείρω προβληματισμούς και ενεργοποιώ αναγνωστικές 

στάσεις και συμπεριφορές3...» 

Ευχαριστίες 

Το κόστος για την υλοποίηση της ιστοσελίδας και την έντυπη έκδοση του 

συλλογικού βιβλίου το κάλυψε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ηθική 

στήριξη και καθοδήγηση μας πρόσφερε απλόχερα ο Τριαντάφυλλος 

                                                 
3 Απόσπασμα από το βιβλίο «30 μέρες... σινιάκι», 2015, Εκδόσεις Βάρφη, Θεσσαλονίκη 
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Κωτόπουλος, που πίστεψε εξαρχής σε εμάς και μας εμπιστεύθηκε το περιοδικό και 

την έντυπη έκδοση. Είμαστε όλοι εδώ και μιλάμε για τη δημιουργική γραφή. Εκτός 

απο τη δημιουργική γραφή, όμως, υπάρχει και η δημιουργική ανάγνωση. Είναι 

αυτή που ελπίζουμε να απολαύσετε διαβάζοντας το Λεξητανίλ και το πρώτο 

συλλογικό βιβλίο του ΜΠΣ «Δημιουργική Γραφή». 



Η «Ιστορική Μέθοδος» και οι εφαρμογές της στη Δημιουργική Γραφή 
Καρακίτσιος Ανδρέας 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [204] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Η «Ιστορική Μέθοδος» και οι εφαρμογές της στη Δημιουργική 

Γραφή 
 

Καρακίτσιος Ανδρέας  

Καθηγητής  

Παιδαγωγική Σχολή, ΑΠΘ  

akarakit@nured.auth.gr 

 

Το βασικό μέλημα του άρθρου περιορίζεται-όσο μπορεί-στην ανίχνευση, 

καταγραφή και αποσαφήνιση εκείνων των συγγραφικών χαρακτηριστικών ή 

καλύτερα των άπειρων επιλογών (λεκτικών, υφολογικών, μορφολογικών, 

σημασιολογικών) που προσδιορίζουν τη φύση και τη μορφή της ποιητικής 

γραφής του Κωνσταντίνου Καβάφη. Είναι αναμενόμενο ότι τα περισσότερα από 

αυτά τα χαρακτηριστικά δεν έχουν το ίδιο ειδικό βάρος και την ίδια επιρροή στη 

γραφή του ποιητή αλλά συνδέονται άμεσα ή έμμεσα, τυπικά η άτυπα, ολικά η 

μερικά με τον ξεχωριστό τρόπο σκέψης, έκφρασης και τελικά της γραφής του 

ποιητή που ορίζεται υπό τον ευρύ όρο «ιστορική μέθοδος».  

Η όποια ανίχνευση και καταγραφή των κεντρικών ουσιωδών 

χαρακτηριστικών της ποιητικής  του Αλεξανδρινού συνδέεται υποχρεωτικά και με 

την ειδική λειτουργία των χαρακτηριστικών αυτών στην φύση και στην ουσία της 

ποιητικής του. Έτσι, πέρα από την καταγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών τη 

ποίησης του ΚΠΚ τα οποία έχουν επισημανθεί πολλαπλώς από την πληθωρική και 

πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξένη), η ουσία της εργασίας αυτής συνδέεται 

και με μια εναργή ανάγνωση και κατανόηση του έργου του ποιητή κυρίως «από 

μέσα» και με μια αναμενόμενη και πιθανή εφαρμογή των καταγεγραμμένων 

χαρακτηριστικών στα πρώτα και βασικά βήματα συγγραφής των ασκουμένων 

συγγραφέων/μαθητών.   

Πρέπει να ειπωθεί εκ προοιμίου ότι ο στόχος της εργασίας αποτελεί ένα 

μείζον γραμματολογικό εγχείρημα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια τεράστια 

βιβλιογραφία η οποία καταγράφει την εξέλιξη και πορεία της ποιητικής του 

Αλεξανδρινού. Επομένως η εργασία θα στηριχτεί περισσότερο στην ανάγνωση 

και διερεύνηση ποιημάτων που ανήκουν σε δυο εμβληματικού κύκλους. Είναι κοινό 

μυστικό ότι και τα 154 κλασικά ποιήματα αλλά και τα υπόλοιπα αδημοσίευτα 

ποιήματα καταχωρημένα μετά το θάνατο του ποιητή σε Συλλογές με διάφορες 



Δημιουργική Γραφή και Ζητήματα Μεθόδου  και Συγγραφής 
 

[205]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

ονομασίες («Κρυφά», «Ατελή», «Αποκηρυγμένα») κατηγοριοποιούνται αρκετά 

εύκολα με βάση τις θεματικές και μορφολογικές επιλογές του ποιητή, κάτι που 

ευνοεί τον μελετητή και ιδιαίτερα τη στοχοθεσία της παρούσης εργασίας. 

Συγκεκριμένα, ένα βασικό χαρακτηριστικό της ποιητικής του Καβάφη είναι ότι 

επανέρχεται με νέα ποιήματα σε θέματα που τα είχε σχολιάσει δημιουργικά σε 

παλαιότερα ποιήματα, φωτίζοντας χωρίς επαναλήψεις με ιδιαίτερη φροντίδα μια 

άλλη πτυχή του γεγονότος ή του προσώπου ή του επεισοδίου και προσθέτει έτσι 

μια νέα εκδοχή. Έτσι, πολλά ποιήματα του συνδέονται με μια εσωτερική θεματική 

συνάφεια αναγνωρίσιμη έτσι ώστε να   δημιουργούνται  κύκλοι και τύποι, ομάδες 

και κατηγορίες στις οποίες εντάσσεται σχεδόν το σύνολο του ποιητικού έργου. 

(Μερτίκα  & Πανουργιά-Σαββανή 2000). Μια τέτοια ομαδοποίηση επιτρέπει μια 

καλύτερη ματιά στην εξελικτική πορεία των υφολογικών, μορφολογικών και 

θεματικών χαρακτηριστικών και των ενδιαφερόντων του ποιητή.  

Κλασικό  παράδειγμα  αποτελεί το ποίημα «Απολείπειν ο θεός Αντώνιον», 

1911 το οποίο συνιστά ένα είδος αναγνωριστικού αλλά και συνεκτικού στοιχείου 

του συνόλου μιας ομάδας ποιημάτων με ανάλογο θέμα. Ξεκινώντας από το 

παραπάνω ποίημα, όπου ο ποιητής εντέχνως επισημαίνει την απόσταση ανάμεσα 

στην επιφάνεια και το βάθος των γεγονότων και καταστάσεων, φωτίζοντας έτσι 

την ουσία των πραγμάτων συνεχίζει με τον «Καισαρίων» 1918, όπου οι ποιητικοί 

υπαινιγμοί σαν σε συνέχεια επικεντρώνονται στην εξωτερική εμφάνιση του 

Καισαρίωνα και ακολουθούν τα ποιήματα, «Το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια» 1924, το 

«Εν Δήμω της Μικράς Ασίας»1926 με τους ανάλογους υπαινιγμούς. Τα ποιήματα 

αυτά συνδέονται με μια χρονική περίοδο περί το 31 π.Χ., μια εποχή που δείχνει 

εμφαντικά το τέλος της ελληνιστικής εποχής και την πλήρη επικράτηση της 

ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και κυρίως επιβεβαιώνεται η έλξη του ποιητή από μια 

περίοδο  μεταιχμιακή γεμάτη από επεισόδια και γεγονότα πολιτικών και κοινωνικών 

κρίσεων. 

Εκτός από την έλξη σε εποχές κυρίως μεταιχμιακές και κρίσιμες ο ποιητής 

επιμένει σε κάποια πρόσωπα, τραγικά και μάλλον αθώα τα οποία τον γοητεύουν, 

όπως για παράδειγμα ο πρίγκιπας Ιουλιανός που εμφανίζεται σε μια πλειάδα (7) 

ποιημάτων ή και ατελών σχεδιασμάτων, είτε ως κεντρικό πρόσωπο είτε ως απλή 

αναφορά, ως εκφραστής μια ιστορικής περιόδου καθοριστικής για την πλήρη 

επικράτηση της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας και ιδεολογίας και για την 

αντίστοιχη συρρίκνωση της αρχαίας ελληνικής. (Σαββίδης 1966). Αυτά είναι 
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δημοσιευμένα και μη τα: «Ο Ιουλιανός εν μυστηρίοις, 1896», «Ο Ιουλιανός και οι 

Αντιοχείς, 1926», «Εις τα περίχωρα της Αντιοχείας, 1933», «Ο Ιουλιανός ορών 

ολιγωρίαν, 1923», «Η διάσωσις του Ιουλιανού, 1923», «Ο επίσκοπος Πηγάσιος, 

1930», «Αθανάσιος,1920» και το όγδοο σχεδίασμα «Hunc deorum templis, 

1926»(Lavagnini  2006). 

Εξελικτικό σκιαγράφημα της ποιητικής 

α. πρώτη φάση, η εκκίνηση (1882-1891, το ρεύμα του ρομαντισμού) 

Στα χρόνια 1882 - 1891 ο ποιητής γράφει ποιήματα που εντάσσονται 

μορφικά και θεματικά στην τεχνοτροπία του ρομαντισμού, καθώς διαβιεί στην 

Αλεξάνδρεια και έρχεται περισσότερο σε επαφή με την φαναριώτικη εκδοχή του 

Ρομαντισμού παρά με την δυτική ευρωπαϊκή εκδοχή του. Ήδη εντελώς βασανιστικά 

καταστρέφει τα πρώτα του ποιήματα και χαίρεται αργότερα για αυτό (Anton 2000). 

Τα πρώτα του ποιήματα έχουν ως κύρια  θέματα τα κλασικά εκείνα του 

ρομαντισμού, την απαισιοδοξία, τη μελαγχολία, τον ανέφικτο έρωτα, τη φθορά, 

τα γηρατειά, το θάνατο, τα μεγάλα ανεκπλήρωτα όνειρα και είναι γραμμένα σε μια 

γλώσσα αρχαιοπρεπή και με έντονο ρητορισμό. Την περίοδο αυτή γράφονται τα 

«Βακχικόν»1886, «Αν μ’ αγαπάς»,  «Το Νιχώρι», «Ο Βεζαϊδές προς την ερωμένη του». 

Είναι πλήρως αποκομμένος από τις διεργασίες και εξελίξεις στην μητροπολιτική 

Ελλάδα, όπου ανατέλλει το άστρο του Κωστή Παλαμά και των ομοϊδεατών του.  

β. ενδιάμεση φάση(1891-94), παρνασσισμός, συμβολισμός και 

αποδέσμευση από το ρομαντισμό. 

Ο ποιητής επικοινωνεί με τα ρεύματα του Παρνασσισμού και Συμβολισμού. 

Η επαφή  του με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία είναι άμεση και φυσική λόγω της 

ιδιαίτερης επικοινωνίας της Αλεξάνδρειας με την Δύση και λόγω της ευρωπαϊκής 

του παιδείας και της γλωσσομάθειάς του ποιητή (αγγλικά, γαλλικά). Την περίοδο 

αυτή είναι έντονο το ενδιαφέρον του για την ευρωπαϊκή ποίηση, το μυθιστόρημα, 

το γαλλικό ρομαντισμό και μελετά προβλήματα μετρικής και ύφους, παρόλο που 

η καθαρεύουσα επιμένει. Η επίδραση του γάλλου συμβολιστή Beaudelaire και του 

Edgar Alan Poe είναι καταλυτική μέχρι και το 1903, όταν ο Καβάφης  κατασταλάζει 

στη δική του Ποιητική το 1903 (Anton 2000, Πιερής 1981). Στο εξής ο Καβάφης 

απομακρύνεται από το δόγμα του συμβολισμού αλλά όχι και από τη χρησιμότητα 

των συμβόλων. Ήδη ένα εμβληματικό ποίημα της βασανιστικής αυτής περιόδου 

(1891- 1894), είναι μια πρώτη μορφή του ποιήματος «Η Πόλις», με τίτλο «Στην ίδια 

Πόλι». Ήδη από πριν με το ποίημα «Κτίσται» 1891, ο Καβάφης δοκιμάζει τη 



Δημιουργική Γραφή και Ζητήματα Μεθόδου  και Συγγραφής 
 

[207]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

λειτουργία του ποιητικού συμβόλου, ενώ με το «Τιμόλαος ο Συρακούσιος» (1892) 

συνδυάζει στοιχεία συμβολισμού και παρνασσισμού. Με στοιχεία και των δυο 

τεχνοτροπιών είναι και τα παρακάτω ποιήματα «Κεριά, 1892, Πριάμου 

Νυκτοπορία», και θα ακολουθήσουν τα ποιήματα, «Κτίσται, 1891»,  «Κεριά  1893», 

«Τρεις Εικόνες», η Πόλις 1894.( Πιερής 1981) Είναι μια περίοδος γόνιμης 

διασταύρωσης με τα δυο ρεύματα, όπου κυριαρχεί ο λυρικός τόνος, η στροφή 

προς τον εσωτερικό κόσμο και το ατομικό δράμα, η έκφραση ψυχικών 

καταστάσεων μέσα από συμβολικά αντικείμενα, η μουσικότητα του στίχου με ρίμα 

και επαναλήψεις, με ομοιοκαταληξία πλούσια. Μαζί με τα μορφολογικά σχήματα 

και οι προσωπικές θεματικές, η απομόνωση, η αδιέξοδη ζωή και κυρίως η δουλική 

υποταγή γιατί οι τρόποι αντίδρασης ελαχιστοποιούνται. Αυτό συνεχίζεται 

περιοδικά μέχρι και το 1908, όταν και πάλι ο ποιητής παρά την τεράστια επιρροή 

του συμβολισμού, διατηρεί τη μοναδικότητα της γραφής του, ( Σεφέρης 1974 Α’ ). 

γ. Αναζήτηση νέων εκφραστικών τρόπων  1895-1903 η διασταύρωση με 

τον παρνασσισμό και το συμβολισμό  

Σχεδόν περίπου 10 χρόνια ο ποιητής αγκυροβολεί στο ευρύχωρο ρεύμα του 

συμβολισμού αλλά με μια διάθεση ενεργητική καθώς επικοινωνεί κατευθείαν με τις 

πηγές του συμβολισμού και τους αντίστοιχους εκφραστές του. Προς το τέλος της 

δεκαετίας ποιητής έχει ανάγκη από νέα σύμβολα αλλά και από άλλον πιο 

σύγχρονο, πιο νέο τρόπο έκφρασης που να του επιτρέπει να υπερβεί τα 

προσωπικά του δεδομένα (υποκειμενικά/ατομικά) και να ανοιχτεί στο συλλογικό 

πεδίο. Εμφανίζεται έτσι ως ιδιαίτερη τεχνική ο δραματικός διάλογος, στο «Πρώτο 

σκαλί» και ειδικότερα στο «Περιμένοντας τους βαρβάρους» 1898, όπου ο 

δραματικός διάλογος προσφέρει στο ποίημα την ανάδειξη του ουσιαστικού, του 

καίριου και του σημαντικού. Αυτήν την περίοδο επίσης ο ποιητής ανανεώνεται, 

προβληματίζεται και από την τεχνοτροπία του Παρνασσισμού και δανείζεται τα 

μυθικά και ιστορικά θέματα, τα οποία αποδίδονται με μια δραματική παρουσίαση 

ή τέλος πάντων με έναν τρόπο που επιτρέπει γενίκευση και τυποποίηση. Επιλέγει 

να κρατήσει την ανάμνηση, την αναπόληση, αρνείται τη ροή του ασυνειδήτου και 

περιβάλλει τα θέματά του με ρεαλισμό και με το δικό του προσωπικό τρόπο. Το 

ποίημα « Μύρης Αλεξάνδρεια 340», αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα  

τελειοποίησης  τέτοιων τεχνικών (Μερτίκα  & Πανουργιά-Σαββανή  2000).  

δ. Φάση ρεαλισμού 1903-1911 
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Μετά το 1903 ο ποιητής γράφει ποιήματα περισσότερο 

ιστορικά/φιλοσοφικά και τα προσωπικά (ηδονικά/ ερωτικά) που δεν δημοσιοποιεί. 

Το 1907 το ποίημα «Το τέλος του Αντωνίου» εγκαινιάζει τον κύκλο των 

αλεξανδρινών ποιημάτων. Γράφει αυτήν τη δεκαετία αρκετά ποιήματα, 

«Σατραπεία», «Δημάρατος», «Οροφέρνης» και στα 1910 τα κορυφαία «η Πόλις», 

«Ιθάκη», «Απολείπειν ο θεός Αντώνιον» (1910) σε μορφή μονολόγου με αθέατο 

συνομιλητή και μια θεματική με αναπαράσταση, ο άνθρωπος με τις αδυναμίες του 

και με τους νόμους της φύσης που τον ξεπερνούν, χωρίς να είναι υπεύθυνος για 

τα πάντα.  

ε. Ώριμη φάση ρεαλισμού 1911-1933 

Σε αυτήν την περίοδο ο Καβάφης γράφει τα πιο σπουδαία ποιήματά του. 

Ένα πλήθος από διάφορα πρόσωπα, θαρρείς σαν σκιές αλλά σε 

καλοσχηματισμένα  πορτραίτα ξεπροβάλλουν για να δώσουν υφή και υπόσταση 

στις ιδέες του ποιητή. Είναι πρόσωπα ξεχασμένα άλλοτε ιστορικά άλλοτε προϊόντα 

της φαντασίας του με ονόματα άλλοτε αγαπημένα ίχνη φίλων ξεπροβάλλουν από 

σελίδες της ιστορίας ή και από οξείες γωνίες της μνήμης του. Είναι πρόσωπα όχι 

πάντοτε γνωστά αλλά με ευδιάκριτα χαρακτηριστικά που σκιαγραφούνται 

ανάγλυφα σε μια κρίσιμη και καθοριστική στιγμή της προσωπικής τους ζωής που 

σχεδόν γίνεται ιστορία. Δεν έρχονται πλέον ως σύμβολα αλλά ως πρόσωπα της 

ιστορίας ή της μνήμης ή της φαντασίας , τοποθετούνται σε ένα ρεαλιστικό και 

σύγχρονο πλαίσιο και νοηματοδοτούν με τον τρόπο τους σκέψεις, κινήσεις και 

συμπεριφορές του σήμερα, του αύριο και του πάντοτε.  

Συνοψίζοντας ο Καβάφης σε μια πολύ πρώιμη φάση γύρω στα 1884 κινείται 

με σχετική ευχέρεια στα όρια του ρομαντισμού, εμφαίνοντας στα κύρια 

χαρακτηριστικά της τεχνοτροπίας αυτής. Γύρω στα 1891 και αφού έχει έρθει σε 

επαφή με την ποίηση του Beaudelaire και του  Endgar Alan Poe εγκαταλείπει τα 

μαθήματα του ρομαντισμού και πλέει στα ταραγμένα νερά του συμβολισμού και 

του παρνασσισμού, σε ένα τελείως διαφορετικό ύφος σε σχέση με αυτό των 

Αθηνών (Anton 2000). Στα 1903 και κυρίως στο 1911 εγκαταλείπει και τα ασφαλή 

ύδατα του συμβολισμού και να ζητεί την προσωπική του ιδιοτυπία και ποιητική 

μοναδικότητα (Πιερής 1981). 

Kαβαφικές τεχνικές  

a. Η ιδιοτυπία της ιστορικής μεθόδου 
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Στο έργο του Καβάφη φαίνεται ξεκάθαρα η ειδική σχέση με την Ιστορία, κάτι 

που επισημαίνεται και από τον ίδιο αλλά και από τις πολυάριθμες εργασίες. Στο 

έργο του παρελαύνουν ήρωες, πρόσωπα ιστορικά αλλά και φανταστικά και 

μυθικά που ενσαρκώνουν τη μοίρα και τη τύχη τους απέναντι στο πεπρωμένο. Οι 

περιπέτειες του Καβάφη με το μύθο είναι διαφορετικές από αυτές του Σεφέρη. Ο 

Καβάφης πιο υπομονετικός ή μάλλον πιο ανυποψίαστος προτίμησε τη μέθοδο της 

προοδευτικής παράταξης. Ξεκίνησε από τον προλογοτεχνικό μύθο, προχώρησε 

στην αρχαιοελληνική (ομηρική και τραγική) λογοτεχνική του μόρφωση, για να 

καταλήξει στην ποιητική μεταμόρφωση της ρωμαϊκής, αλεξανδρινής και 

βυζαντινής ιστορίας. Έχουμε μια ουσιαστική κάθοδο από το μύθο στην ιστορία ( 

Μαρωνίτης 1986) Από ένα σημείο και μετά ο ποιητής γράφει για τα περιστατικά 

της ζωής του και της εποχής του μικροσκοπώντας ιστορικά στιγμιότυπα που τα 

αναζητούσε ή τα επινοούσε ψάχνοντας σε γραμματειακές πηγές με 

μεταλογοτεχνικό χαρακτήρα.  

Ο Σεφέρης είναι ο πρώτος που «φώναξε» αυτήν την ιδιότυπη συσχέτιση 

Αλεξανδρινού Joyce  και Elliot και κατά κάποιο τρόπο επισημοποίησε την γοητεία 

της γραφής του Καβάφη. Βεβαίως τα πρόσωπα των ποιημάτων λειτουργούν 

ενδεχομένως και ως προσωπεία του ίδιου του Αλεξανδρινού, δεν έχουν το 

συμβολικό χαρακτήρα που έχουν συνήθως στα ποιήματα του Σεφέρη. Oι πρώτες 

νύξεις για τη σχέση Καβάφη/Σεφέρη μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι ανιχνεύονται 

σε κείμενα των Γ. Π. Σαββίδη (Σαββίδης 1981)-μάλλον είχε δυσφορήσει για το 

κείμενο αυτό ο Σεφέρης- και Γιάννη Δάλλα (Δάλλας 1986). Ακολουθούν το άρθρο 

του Δ. Ν. Μαρωνίτη( Μαρωνίτης1986) η δημοσίευση του βιβλίου, «Ο Καβάφης του 

Σεφέρη» το άρθρο της Μαρίας Στασινοπούλου, (Στασινοπούλου 2003) που 

εξειδικεύουν τις εκλεκτικές συγγένειες και τις αποκλίσεις. Ήδη ο Σεφέρης έχει 

περιγράψει αυτήν την ουσιαστική σχέση του Καβάφη με την ιστορία και τον 

ιστορικό χρόνο που ανιχνεύεται στο έργο του Joyce και εφαρμόζεται και 

διατυπώνεται θεωρητικά από  Τ. Σ. Έλλιοτ στο εμβληματικό του έργο «Έρημη 

Χώρα». «Η χρήση του μύθου και της ιστορίας είναι ένας αδιάκοπος 

παραλληλισμός του σύγχρονου και της αρχαιότητος που μπορεί να δώσει μορφή 

και σημασία στο απέραντο πανόραμα ματαιότητας και αναρχίας που είναι η 

σύγχρονη ιστορία». Και συνεχίζει ο Σεφέρης: «Αυτή η μέθοδος που ονομάστηκε 

μυθική μέθοδος εφαρμόζεται συστηματικά από τον Καβάφη πολύ πριν φανεί ο 

Οδυσσέας του  Joyce και πρωτύτερα από τον Yeats»(1993). Οι δυο παραπάνω 
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εμβληματικές στοχαστικές παρατηρήσεις είναι επαρκείς για την δημιουργική σχέση 

του ποιητή με την Ιστορία και συμπληρώνονται επακριβώς με μια σειρά τεχνικών 

που προσδιορίζουν τη σκέψη και τη γραφή του ποιητή. 

β. Η σκηνοθετική δεινότητα ( αποστασιοποίηση) 

Επιπρόσθετα ο Σεφέρης ( Σεφέρης1993)  επισημαίνει και μια άλλη τεχνική 

του Αλεξανδρινού: «Στον Καβάφη, πού συχνά, ενώ η γλωσσική διατύπωση είναι 

ουδέτερη και ασυγκίνητη, η κίνηση των προσώπων και των γεγονότων είναι τόσο 

πυκνή, τόσο στεγανή που θαρρείς πως τα ποιήματά του τραβούν τη συγκίνηση 

δια του κενού». Αυτό που αντιλαμβάνεται ο σημερινός αναγνώστης είναι ότι ο 

Καβάφης  τακτοποιεί ένα σύνολο αντικειμένων, καταστάσεων περιστατικών, 

επινοεί μια σκηνοθεσία η οποία θα λειτουργεί ως πλαίσιο, ως υποδομή, ως 

ατμόσφαιρα, ως κλίμα, που θα προκαλέσει  έναν ειδικό τύπο συγκίνησης. Το 

καβαφικό έργο ως μια ενιαία σύνθεση, work in progress. Όταν οι αισθήσεις μας οι 

βασικές κοιτάξουν το πλαίσιο και τον προσανατολισμό συναντούν τη συγκίνηση. 

π.χ. το πλαίσιο των γεγονότων (η πλοκή, οι κινήσεις των ηρώων, η ψυχολογία 

τους) της Οδύσσειας, της θείας Κωμωδίας ή το έργο του Σέξπηρ «Αντώνιος και 

Κλεοπάτρα». Αυτό είναι μια συνειδητή σκηνοθετική επιλογή του ποιητή που 

εξακτινώνεται σχεδόν σε όλα τα ποιήματα της ώριμης περιόδου. 

γ. Η τεχνική του μοντάζ 

Συγκεκριμενοποιώντας τις παραπάνω παρατηρήσεις ο Δημηρούλης 

(Δημηρούλης 2015) καταλήγει στην τεχνική του μοντάζ, δηλαδή επισημαίνει απλές 

παρεμβάσεις/επιλογές που συνθέτουν συνολικά την τεχνική του μοντάζ, δηλαδή 

περικοπή, μετάθεση, μεγέθυνση, σμίκρυνση, λεπτομέρεια ή γενίκευση. Με αυτόν 

τον απαράμιλλο τρόπο ο ποιητής επέλεγε από μια πλειάδα προσώπων, από ένα 

σύνολο γεγονότων, καταστάσεων, λόγων και έργων ένα μόνο κάθε φορά 

στοιχείο που ταίριαζε στη συγκίνηση και στο νόημα που ήθελε να προκαλέσει και 

παράλληλα πρόσωπα, σκηνές και εικόνες τις αναδείκνυε ως κεντρικά κλασικά 

παραδείγματα. 

δ. Επιλογή συγκεκριμένων προσώπων, η ανασυγκρότηση των 

συναισθημάτων 

Eπιλογή γνωστών αλλά και άγνωστων προσώπων, ιστορικών και 

ψευδοϊστορικών. Το χαρακτηριστικό όμως γνώρισμα είναι η εμφάνισή τους, η 

παρουσία τους σε μια κρίσιμη και μεταιχμιακή φάση της ζωής τους. Τα επεισόδια 

που καταγράφονται στα ποιήματα είναι εν πολλοίς ασήμαντα, άγνωστα και 
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σπανίως κατασκευασμένα. Προηγείται όμως εξονυχιστική και λεπτομερής έρευνα 

των ιστορικών πηγών και έργων (Lavagnini 2006).  

Ο Καβάφης κατασκευάζει με λιτότατα μέσα μια φορτισμένη ατμόσφαιρα. 

Έτσι ως αλχημιστής φτιάχνει με ένα όνομα μονάχα το κλίμα μιας ιστορικής εποχής 

που γνώρισαν η Αντιόχεια, η Αλεξάνδρεια και άλλα κέντρα του ανατολικού 

ελληνισμού και ιδίως στη φάση της μείξης ελληνικού, ρωμαϊκού και χριστιανικού 

πολιτισμού ( περίοδος μεταβατική και μεταιχμίου). Είναι γνωστή η έλξη του για μια 

εμβληματική προσωπικότητα όπως π.χ. ο Ιουλιανός. Το κύριο όμως και 

ουσιαστικό στοιχείο που ενδεχομένως να  επικυρώνει τη μοναδικότητα του Καβάφη 

είναι ότι παρόλο που ελέγχει πάντοτε περισσότερο από δυο πηγές το ιστορικό του 

θέμα και την ατομική ιστορία των ιστορικών προσώπων των ποιημάτων του, 

εντούτοις επιμένει κυρίως όχι τόσο στην αντικειμενική ανασυγκρότηση των 

ιστορικών γεγονότων αλλά για να αποτυπώσει τα συναισθήματα και τις 

αντιδράσεις των πρωταγωνιστών (Lavagnini 2006). Επιπρόσθετο στοιχείο είναι και 

η αρχή της εικασίας, δηλαδή η υποθετική εμπειρία μέσω φαντασίας, η χρήση 

συναφών κοντινών γεγονότων και η εξονυχιστική διερεύνηση που μετατρέπει την 

εικασία σε «προσωπική εμπειρία», πάντοτε σύμφωνα με τις αρχές της Ποιητικής 

του Καβάφη (Καβάφης 2003). Χαρακτηριστικό παράδειγμα ποίημα «Το τέλος του 

Αντωνίου» από  τα «Κρυμμένα Ποιήματα», 2000. Λογία πηγή του ποιήματος είναι η 

τραγωδία του Σέξπηρ «Αντώνιος και Κλεοπάτρα»  και συγκεκριμένα οι στίχοι 51-58. 

Παρατίθεται το απόσπασμα και το ποίημα. 

 
«…Τhe miserable change now at my and  

Lament nor sorrow at: but please your thoughts  

In feeding them with those my former fortunes,  

Wherein I lived, the greatest prince of the world,  

The noblest; and do now not basely die,  

Nor cowardly put off my helmet to  

My countryman-a Roman by a Roman  

Valiantly vanquished…»στ. 51-58  

 Shakespeare, Antony and Cleopatre…»    

 

Το τέλος του Αντωνίου 
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Αλλά σαν άκουσε που εκλαίγαν η γυναίκες 

και για το χάλι του που τον θρηνούσαν, 

με ανατολίτικες χειρονομίες η κερά, 

κ' η δούλες με τα ελληνικά τα βαρβαρίζοντα, 

η υπερηφάνεια μες στην ψυχή του 

σηκώθηκεν, αηδίασε το ιταλικό του αίμα, 

και τον εφάνηκαν ξένα κι αδιάφορα 

αυτά που ως τότε λάτρευε τυφλά - 

όλ' η παράφορη Αλεξανδρεινή ζωή του - 

κ' είπε «Να μην τον κλαίνε. Δεν ταιριάζουν τέτοια. 

Μα να τον εξυμνούνε πρέπει μάλλον, 

που εστάθηκε μεγάλος εξουσιαστής, 

κι απέκτησε τόσ' αγαθά και τόσα. 

Και τώρα αν έπεσε, δεν πέφτει ταπεινά, 

αλλά Ρωμαίος από Ρωμαίο νικημένο[ς]».  

 
Ιούνιος 1907 

Το σχεδίασμα των 15 ανομοιοκατάληκτων ιαμβικών στίχων φέρει 

χρονολογία 1907 και είναι αδημοσίευτο. Ο ποιητής επιλέγει το κλίμα μιας ιστορικής 

εποχής που γνώρισε η Αλεξάνδρεια και άλλα κέντρα του ανατολικού ελληνισμού 

και ιδίως στη φάση της μείξης ελληνικού και ρωμαϊκού και πολιτισμού (περίοδος 

μεταβατική και μεταιχμίου). Eπιλέγει εδώ πρόσωπα ιστορικά, γνωστά. Το επεισόδιο 

που καταγράφεται στα ποιήματα είναι εν πολλοίς άγνωστο  ή και κατασκευασμένο 

ή εμπνευσμένο από την τραγωδία. Το χαρακτηριστικό όμως γνώρισμα δεν είναι 

τόσο η εμφάνισή τους, η παρουσία τους σε μια κρίσιμη και μεταιχμιακή φάση της 

ζωής τους, όσο οι σκέψεις τους, οι αντιδράσεις τους τόσο διαφορετικές ανάμεσα 

στην Κλεοπάτρα, τη συνοδεία τους και στον Αντώνιο. Ο Καβάφης επιλέγει αυτόν 

τον τρόπο σύνθεσης, προσανατολίζει τον αναγνώστη στην ψυχολογία και κίνηση 

των ηρώων. Ενδιαφέρον έχει και η επιλογή της στιγμής αλλά και η εγγραφή στο 

ποίημα της κριτικής στον μειξοβάρβαρο πολιτισμό της Ανατολής…στην 

αποστροφή του για την παρακμή των αρχαιοελληνικών ιδεωδών. Επικεντρώνει τη 

ματιά του αναγνώστη σε μια σκηνή που τον ενδιαφέρει, απομακρύνει από το 

προσκήνιο την Κλεοπάτρα (το υποδηλώνει ο τίτλος) και την υπόλοιπη συνοδεία 

της. Εμφανίζει τον Αντώνιο, ως κεντρικό ήρωα σε μια ομολογουμένως  κρίσιμη 



Δημιουργική Γραφή και Ζητήματα Μεθόδου  και Συγγραφής 
 

[213]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

στιγμή, μόνο του, μετανοιωμένο για τον τρόπο της ζωής του  και τις επιλογές του. 

Σκηνοθετείται η μεταστροφή του, η αποστροφή του για όλα αυτά τα ανατολίτικα 

(ο θρήνος των γυναικών και της Κλεοπάτρας, η παράφορη αλεξανδρινή ζωή). 

Στο ποίημα εγγράφονται δυο σκηνές αντιθετικές, γυναίκες#άντρες, 

αυτοκράτωρ#αυτοκράτειρα, Ανατολή#Ρώμη. Διαπιστώνεται ότι επαναλαμβάνει 

στους 10 δικούς του στίχους  το απόσπασμα της τραγωδίας και αντιγράφει τα 

λόγια του Αντώνιου από την τραγωδία   «… countryman-a Roman by a Roman/ 

Valiantly vanquished…». 

ε. Δραματοποίηση 

Αυτό το ποίημα όπως και πολλά άλλα π.χ. «Μύρης», «Αλεξάνδρεια του 340 

μ.Χ.», «Η αρρώστια του Κλείτου», «Τα Βήματα», «Ο Δημάρατος»,  «Η Σατραπεία» 

έχουν έκδηλο δραματικό χαρακτήρα στη σύνθεσή τους, είναι δράματα στην υφή 

τους, όπου βλέπουμε να τοποθετούνται και να αποτυπώνονται με ακρίβεια 

ολοκληρωμένοι χαρακτήρες και δρώντες σαν σε κανονική θεατρική παράσταση. 

Ο Καβάφης δεν είναι λυρικός ποιητής, είναι δραματικός, θεατρικός «…σπανίως 

κάνω χρήσιν εμφάσεως, όταν δε συναντήσωμεν τοιαύτην, κάτι ασφαλώς 

σημαίνει. Δεν έγινε τυχαίως ή από παρασυρμόν λυρισμού. 

Κατασκευάζει τους χαρακτήρες των τραγικών προσώπων με συμμετρία και 

δραματική ευαισθησία. Πρόκειται για μια διαπίστωση που φέρει τις υπογραφές 

ήδη των πρώτων μελετητών του έργου του ποιητή του Τέλλου Άγρα ( Άγρας 1933) 

του Παπανούτσου (Παπανούτσος1985) του Παράσχου, (Παράσχος1933) του 

Σαρεγιάννη (Σαρεγιάννης 1963) αλλά και του Σεφέρη ( Σεφέρης 1947). Τα ποιήματα 

του Καβάφη είναι σωστά δράματα στην υφή και στη σύνθεσή τους, όπου 

τονίζονται οι δραματικοί μονόλογοι με τη μορφή μη αφηγηματικών στοιχείων 

όπως ο εσωτερικός μονόλογος, ο ελεύθερος πλάγιος λόγος αλλά και ο ευθύς 

διάλογος. Εμβληματικότερον όλων το ποίημα «Περιμένοντας τους βαρβάρους» 

και το ποίημα «Ο Δαρείος» με τις μικρές παραλλαγές του δραματικού μονόλογου, 

που μετατρέπεται σε ευθύ και σε πλάγιο σκηνικό μονόλογο ή με τις τρεις 

αυτόνομες σκηνές, όπου ο ήρωας και ο αφηγητής αλληλοεμπλέκονται και 

αλληλεπιδρούν για την κατασκευή του νοήματος που προσλαμβάνει ο 

ανύποπτος αναγνώστης. 

  στ.  Η  γοητευτική νοθεία της γλώσσας και η καβαφική ειρωνεία 

Τέλος είναι και η γλώσσα, μια γλώσσα του ποιητή που σήμερα τουλάχιστον 

σημαίνει και μόνο από τις μορφολογικές της επιλογές. Λέξεις λόγιες πλάι σε λέξεις 
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της καθημερινότητας, λέξεις της καθαρεύουσας πλάι σε λέξεις της δημοτικής, 

στίχοι σμιλεμένοι και συνειδητά ασμίλευτοι διαμορφώνουν ένα γλωσσικό 

στερέωμα που απογειώνει το ποίημα και προσθέτει νέες σημασιοδοτήσεις και 

σημασιολογικές προεκτάσεις. Σημειώνει ο Σεφέρης το 1942 ( Σεφέρης  1993). 

«…Αυτός ο Καβάφης μου ‘χει στραβώσει τη γλώσσα μου , την έκφρασή μου. Τι 

είναι αυτά που λέει κάποτε!» 

Ο Καβάφης κάνει ποίηση με τη γλώσσα της πεζογραφίας, ωστόσο η 

γλώσσα του δρα συγκινησιακά με όμοιο αποτέλεσμα  με εκείνο της αισθησιακής 

έκφρασης. Εδώ λειτουργεί με την αποσιώπηση, με την υπονόηση, όχι με αυτό που 

φαίνεται αλλά αυτό που διαφαίνεται.  Στην ώριμή του φάση ο ποιητής  σταδιακά 

ουδετεροποιεί οποιαδήποτε άλλη τεχνική πρόκλησης συγκίνησης (εικόνες, 

μεταφορές & γλωσσικά σχήματα). Και αυτός είναι ένας λόγος που οι σύγχρονοί 

του τον είπαν άχαρο πεζολόγο, σημειώνει ο Σεφέρης (Σεφέρης 1993). Ο ίδιος ο 

Αλεξανδρινός εξομολογείται: «…Δηλαδή να σε ειπώ, φίλε. Έγραψα με ρίμα που 

σπανίζει. Έκαμα ομοιολεξία. Και αν δεν με απατά η μνήμη πρώτη η Πετρούλα 

Ψηλορείτη αντελήφθη το πράμα  και το έγραψε. Γράφω αιδώ και εδώ, Τύχη και 

τείχη. Δεν επεδίωξα τη ρίμα. Την ομοιολεξία  την έχω αφήσει εδώ και χρόνια. Κάποτε 

όμως έρχεται αυθόρμητα» και αλλού: σπανίως κάνω χρήσιν εμφάσεως, όταν δε 

συναντήσωμεν τοιαύτην, κάτι ασφαλώς σημαίνει. Δεν έγινε τυχαίως ή από 

παρασυρμόν λυρισμού..»(Δασκαλόπουλος 2006).  

Σχεδόν οι περισσότεροι κριτικοί εστίασαν και στην τεχνική της ειρωνείας που 

διατρέχει κατά μήκος και κατά πλάτος το ποιητικό του έργο και λειτουργεί ως μια 

άλλη δυνατότητα ή ευκαιρία νοηματοδότησης του κειμένου ( Βαγενάς1998). Η 

λιτότητα του ύφους, η στεγνή επιλογή ουδέτερων και άχρωμων λέξεων σε 

συνδυασμό με τις τεχνικές της αφαίρεσης, της συμπύκνωσης και της έλλειψης 

πολλαπλασιάζει τη δυναμική της νοηματοδότησης και της πολυσημίας. Ο 

ρητορικός τόνος και η σοβαροφάνεια με τη επιλεκτική χρήση λόγιων λέξεων 

συνιστούν το πρώτο επίπεδο της ειρωνείας. Ταυτόχρονα η συνεχής μετακίνηση 

του προσανατολισμού της σκέψης των ιστορικών προσώπων επιτρέπει μια 

ανοιχτή ανάγνωση αλλά και ένα φόβο, ένα δισταγμό στη σαφήνεια των 

νοημάτων και επιτρέπει ένα δεύτερο επίπεδο ειρωνείας επί των καταστάσεων. 

η. Ο Καβάφης ως πεζογράφος 

Η άποψη αυτή πρωτοδημοσιεύτηκε από τον Δημηρούλη (Δημηρούλης 

2013) ότι δηλαδή τα ποιήματα του Καβάφη είναι σαν μικρά διηγήματα, στα οποία 
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επιτρέπεται-εάν δεν ευνοείται-στον αναγνώστη η απρόσκοπτη ταύτιση με τους 

ήρωες και διευκολύνεται η νοηματοδότηση. Στα ποιήματα του Καβάφη η εξαιρετική 

σκηνοθεσία λειτουργεί έτσι ώστε όλα, πλοκή, κινήσεις ηρώων, ψυχολογία, 

δραματικότητα στιγμών, γλωσσικά δραματικά στοιχεία να καθοδηγούν το βλέμμα 

του αναγνώστη προς μια κατεύθυνση και να συντείνουν στην καταγραφή της 

κορύφωσης, του μοναδικού γεγονότος/επεισοδίου που υποστηρίζεται από όλο 

το διήγημα και είναι βασικό χαρακτηριστικό του διηγήματος έναντι των 

αφηγήσεων ευρείας φόρμας. Εκείνο όμως που ξεχωρίζει είναι  η έντεχνη τροπή 

του τέλους που δημιουργεί όχι απλά μια έντονη συγκινησιακή φόρτιση, ανάλογη 

του κλεισίματος των ιστοριών αλλά μια συγκινησιακά ισχυρή αποκάλυψη, μια 

έλλαμψη, μια «επιφάνεια» όπως την προσδιόρισε ο Τζέημς. Η «επιφάνεια» 

συνδέεται με την έννοια του απρόοπτου που αποτελεί στην ουσία βασικό 

συστατικό στοιχείο και χαρακτηριστικό του νεοτερικού κυρίως διηγήματος. Είναι 

μια ιδιαίτερη αφηγηματική τεχνική που πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον Τζέιμς 

Τζόυς και συνίσταται στην αιφνιδιαστική προβολή ενός ασήμαντου γεγονότος με 

τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να προβληθεί μια νέα διαφορετική πτυχή και διάσταση της 

πραγματικότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ποίημα «Η Διορία του 

Νέρωνος». Οι τρεις τελευταίοι στίχοι ανατρέπουν όλο το νόημα που αναπτύσσεται 

στην πρώτη ενότητα του ποιήματος και υποχρεώνει να δούμε όλη την ιστορία με 

τελείως διαφορετική ματιά. Πρέπει να προσέξουμε επίσης ότι με το παράδειγμα του 

Νέρωνος, ο ποιητής αναδεικνύει τα θέμα προβάλλοντας τη συνηθισμένη 

ανθρώπινη αδυναμία: να πιστεύουμε τα ευχάριστα, να δυσπιστούμε στα 

δυσάρεστα. Το απόν πρόσωπο, ο Γάλβας, δραματοποιεί την κατάσταση και 

εκφράζει την ποιητική  συγκίνηση. 

 
Διορία του Νέρωνος 

Δεν ανησύχησεν ο Νέρων όταν άκουσε 

του Δελφικού Μαντείου τον χρησμό. 

 

«Τα εβδομήντα τρία χρόνια να φοβάται.» 

Είχε καιρόν ακόμη να χαρεί. 

Τριάντα χρονώ είναι. Πολύ αρκετή 

είν’ η διορία που ο θεός τον δίδει 

για να φροντίσει για τους μέλλοντας κινδύνους. 
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Τώρα στην Pώμη θα επιστρέψει κουρασμένος λίγο, 

αλλά εξαίσια κουρασμένος από το ταξίδι αυτό, 

που ήταν όλο μέρες απολαύσεως — 

στα θέατρα, στους κήπους, στα γυμνάσια ... 

Των πόλεων της Aχαΐας εσπέρες ... 

A, των γυμνών σωμάτων η ηδονή προ πάντων ... 

 

Aυτά ο Νέρων. Και στην Ισπανία ο Γάλβας 

κρυφά το στράτευμά του συναθροίζει και το ασκεί, 

ο γέροντας ο εβδομήντα τριώ χρονώ.  

 

ζ. Η Διακειμενικότητα 

Η Διακειμενικότητα συνίσταται από περικοπές, ονόματα προσώπων, 

αποσπάσματα, υπαινιγμούς και κανονικές αναφορές σε συγγραφείς και 

λογοτεχνικά έργα, διάφορα περιστατικά ή σκηνές. Προϋποθέτει ότι κάθε κείμενο 

κατασκευάζεται σαν μωσαϊκό από περικοπές, κάθε κείμενο είναι απορρόφηση και 

μετασχηματισμός ενός άλλου κειμένου.  Υπονοεί την επικοινωνία ανάμεσα σε 

κείμενα σύγχρονων και διαφορετικών εποχών, άρα και συγγραφέων της ίδιας ή 

διαφορετικής εποχής. Είναι τα λόγια μας πολλών ανθρώπων λόγια, έλεγε με 

τρόπο εμφαντικό ο ποιητής Σεφέρης. Η Διακειμενικότητα προϋποθέτει την 

παρουσία και επιρροή μιας σειράς άλλων εξωλογοτεχνικών παραγόντων που 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην πρόσληψη και νοηματοδότηση των 

κειμένων. Για παράδειγμα, η παρουσία με οποιοδήποτε τρόπο του μύθου του 

Θησέα, του Μινώταυρου και της Αριάδνης στην τριλογία του Σ. Τσίρκα 

«Ακυβέρνητες Πολιτείες» νοηματοδοτεί ολόκληρη την Τριλογία, όπως και ο μύθος 

των Ατρειδών επιβάλλει μια άλλη ανάγνωση στο μυθιστόρημα της Ευγενίας 

Φακίνου «Εκατό δρόμοι και μονοπάτια», Καστανιώτης, 1997. 

Η Διακειμενικότητα στο ποιητικό έργο του Αλεξανδρινού είναι πληθωρική 

και ποικιλόμορφη. Αναφορές αποσπασμάτων, τίτλων, κειμένων, σκηνών και 

ατόφιων παραθεμάτων κινητοποιούν τον αναγνώστη και τον προτρέπουν να 

ανακαλύψει τα εσώτερα μηνύματα του ποιητικού λόγου. Διακειμενικά στοιχεία 

άλλοτε στον τίτλο του ποιήματος, άλλοτε ως προμετωπίδα, άλλοτε ενσωματωμένα 



Δημιουργική Γραφή και Ζητήματα Μεθόδου  και Συγγραφής 
 

[217]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

στο corpus  του ποιήματος, άλλοτε ακριβή και αντικειμενικά και άλλοτε απλά 

αληθοφανή. Ακολουθεί ενδεικτικό παράδειγμα (Δημηρούλης 2015). 

ΠΑΡΘΕΝ 

Aυτές τες μέρες διάβαζα δημοτικά τραγούδια, 

για τ’ άθλα των κλεφτών και τους πολέμους, 

πράγματα συμπαθητικά• δικά μας, Γραικικά. 

 

Διάβαζα και τα πένθιμα για τον χαμό της Πόλης 

«Πήραν την Πόλη, πήραν την• πήραν την Σαλονίκη». 

Και την Φωνή που εκεί που οι δυο εψέλναν, 

«ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης», 

ακούσθηκε κ’ είπε να πάψουν πια 

«πάψτε παπάδες τα χαρτιά και κλείστε τα βαγγέλια» 

πήραν την Πόλη, πήραν την• πήραν την Σαλονίκη. 

 

Όμως απ’ τ’ άλλα πιο πολύ με άγγιξε το άσμα 

το Τραπεζούντιον με την παράξενή του γλώσσα 

και με την λύπη των Γραικών των μακρινών εκείνων 

που ίσως όλο πίστευαν που θα σωθούμε ακόμη. 

 

Μα αλίμονον μοιραίον πουλί «απαί την Πόλην έρται» 

με στο «φτερούλιν άθε χαρτίν περιγραμμένον 

κι ουδέ στην άμπελον κονεύ’ μηδέ στο περιβόλι 

επήγεν και εκόνεψεν στου κυπαρίσ’ την ρίζαν». 

Οι αρχιερείς δεν δύνανται (ή δεν θέλουν) να διαβάσουν 

«Χέρας υιός Γιανίκας έν» αυτός το παίρνει το χαρτί, 

και το διαβάζει κι ολοφύρεται. 

«Σίτ’ αναγνώθ’ σίτ’ ανακλαίγ’ σίτ’ ανακρούγ’ την κάρδιαν. 

Ν’ αοιλλή εμάς, να βάι εμάς, η Pωμανία πάρθεν.» 



Η «Ιστορική Μέθοδος» και οι εφαρμογές της στη Δημιουργική Γραφή 
Καρακίτσιος Ανδρέας 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [218] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Παράρτημα   

Ενδεικτικές ασκήσεις 

Άσκηση 1η  
Με βάση τις ιστορικές πηγές που αναφέρονται στη μελέτη της Renata 

Lavagnini «Ατελή ποιήματα», σελ., 109-113, Ίκαρος, 2006, Αθήνα, συμπληρώστε 

τους ελλείποντες στίχους. Έχουμε στο νου μας:  

Σκηνοθεσία των προσώπων, καβαφικός υπαινιγμός, επιφάνεια, 

σκηνογραφία του χώρου, επιλογή των κινήσεων των δυο προσώπων (τα ποια 

πρέπει να λεχθούν, τα ποιά πρέπει να παραλειφτούν, και εις ποια πρέπει να 

σταματήσει η προσοχή) για ανασυγκρότηση των συναισθημάτων, επιλογή 

λεξιλογίου, επιλογή ανάδειξης της κρισιμότητας της συνεύρεσης δύο εξεχόντων 

κρυπτοχριστιανών. 

 

Επίσκοπος Πηγάσιος  

Εισήλθαν στον περικαλλή ναό της Αθηνάς 

ο χριστιανός επίσκοπος Πηγάσιος  

ο χριστιανός ηγεμονίσκος Ιουλιανός. 

…………………………………………… 

……………………………………………………. 

…………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

ο ψεύτης χριστιανός επίσκοπος Πηγάσιος  

ο ψεύτης χριστιανός ηγεμονίσκος Ιουλιανός. 

  

Άσκηση 2η 

Έχοντας τώρα πια μπροστά σας το τελικό σχεδίασμα του ποιητή «Ατελή 

ποιήματα», σελ., 114),  επιχειρείστε να ανασυνθέσετε το ποίημα έχοντας ως 

αφηγητή τον επίσκοπο Πηγάσιο ή τον Ιουλιανό. 

Άσκηση 3η 

Με βάση το απόσπασμα από την τραγωδία Antony and Cleopatre, 51-58) 

να συνθέσετε ένα ποίημα με πρωταγωνιστή την Κλεοπάτρα, έχοντας στο μυαλό 

σας έναν υπαινιγμό για το σήμερα. To απόσπασμα υπάρχει στο άρθρο 
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Η ιστορία και ο θεσμός των εργαστηρίων Δημιουργικής 

Γραφής στο γαλλόφωνο χώρο: θεωρίες γραφής, 

εκπαιδευτικές και πολιτισμικές πρακτικές, σύγχρονη 

λογοτεχνική εντοπιότητα 

 
Kατσαντώνη Μαρία  

ΣΕΠ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

markatsantoni@hotmail.com 

 

Ιστορική αναδρομή 

Σταθμοί στην εξάπλωση των εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής στη Γαλλία 
Σταθμοί στην εξάπλωση και εδραίωση των εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής 

στη Γαλλία μετά τη δεκαετία του 1970 σημειώνουν διαχρονικές εξελίξεις 

πρωτοποριακών λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών ρευμάτων, όπως ο ντανταϊσμός, 

ο σουρεαλισμός, αργότερα ο μινιμαλισμός που σηματοδοτούν τη γαλλική τέχνη 

και κοινωνία καθόλη τη διάρκεια του 20ου-αρχές 21ου αι. 

Πολύ πριν την εμφάνιση μίας από τις πιο γνωστές ομάδες πρωτοπορείας 

με γλωσσικούς πειραματισμούς, όπως το Εργαστήρι Δυνητικής Λογοτεχνίας 

(ΟuLiPo) τη δεκαετία του 1960, δημιουργικές δραστηριότητες οι οποίες 

παραπέμπουν περισσότερο σε παιχνίδια γραφής κάνουν την εμφάνιση τους με το 

κίνημα του ντανταϊσμού και του σουρεαλισμού.  

Και τα δύο αυτά κινήματα, όπως άλλωστε κάθε μορφή πρωτοπορίας, δεν 

ικανοποιούνται με προγενέστερες σχολές, αλλά στρέφουν τη δύναμη τους για 

ρήξη και άρνηση στον ίδιο το θεσμό στον οποίο ανήκουν. Η περιπλοκότητα της 

γραφής κάνει τη σύνθεση της μέσα από απρόσμενους συνδυασμούς λέξεων και 

φράσεων, τεχνικές όπως το μοντάζ και το κολάζ και μέσα από διαφορετικές λαϊκές 

παραγωγές -εκτός της λόγιας λογοτεχνικής παραγωγής-, όπως 

επιφυλλιδογραφήματα, ρεκλάμες, καταλόγους, καλλιγραφήματα. Η πρωτότυπη 

παρουσίαση, η ειρωνεία, η σάτιρα, το βίαιο χιούμορ και η προκλητική διάθεση 

προς το κοινό χαρακτηρίζουν άλλωστε μεγάλο μέρος των λογοτεχνικών και 

ποιητικών έργων των ντανταϊστών και σουρεαλιστών.  

mailto:markatsantoni@hotmail.com
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Γύρω στη δεκαετία του 1960 το Εργαστήρι Δυνητικής Λογοτεχνίας1 και οι 

βασικοί του εκπρόσωποι μεταξύ των οποίων ο Raymond Queneau, François Le 

Lionnais, Georges Perec, Italo Calvino, Jacques Roubaud, Hervé Le Tellier 

αναζητούν νέα εργαλεία έκφρασης παράγοντας κατ’αυτόν τον τρόπο νέους 

τύπους κειμένων. Την ευρηματικότητα τους χαρακτηρίζουν παιxνίδια λεκτικά και 

υφολογικά που διαφοροποιούν το χτίσιμο ενός λεξιλογίου, αλλά και της δομής 

μιας πρότασης 2 . Αφορισμοί λέξεων, ευφυολογήματα, ατάκες σε υποθετικούς 

διαλόγους, χίλιες σύντομες απαντήσεις, πρωτότυπες κατά το πλείστον εκφράσεις, 

αλλά και δανεισμένες, αποτελούν πλούσιο σήμερα υλικό για μαθητές και 

εκπαιδευτές εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής.   

Taυτοχρόνως, αξίζει να σημειωθεί πως καθόλη τη διάρκεια του 20ουαι.  στη 

Γαλλία τόσο η εξέλιξη της λογοτεχνίας ως είδος καλλιτεχνικής έκφρασης, όσο και 

διαφορετικές στάσεις και προοπτικές στη μελέτη και διδακτική του λογοτεχνικού 

κειμένου με όρους που αφορούν την αισθητική χρήση του λόγου, σημειωτικά και 

πραγματολογικά μοντέλα ανάλυσης και ανάγνωσης κειμένων,  ρεύματα όπως ο 

δομισμός, ο ρωσικός φορμαλισμός, ο νεο-κριτικισμός αποτελούν στοιχεία που 

αντικαθιστούν παλαιότερες ιστορικές, κοινωνικές και ψυχολογικές ερμηνείες και 

ανοίγουν νέους δρόμους στη ρητορική, κριτική και ποιητική λειτουργία 

λογοτεχνικών κειμένων.  

Το πέρασμα επίσης από το μοντερνισμό στο μετα-μοντερνισμό θέλει τους 

συγγραφείς να σχολιάζουν οι ίδιοι τη γραφή τους και τις αισθητικές τους 

επιλογές3. Η λογοτεχνία δεν αποτελεί πλέον ελιτίστικη και μοναχική επιλογή, ένα 

μυθοποιημένο προϊόν που εξιδανικεύει τον καλλιτέχνη και τον καθιστά δυσπρόσιτο 

στο κοινό. Η νεο-μυθιστορηματική λογοτεχνία (Moreau: 1992), θέλει την 

πεζογραφία να μη συνιστά τόσο μυθοπλασία, όσο «ένα είδος φαντασιακής 

επεξεργασίας της εμπειρίας». Συγγραφείς της εποχής και εκπρόσωποι του νεο-

μυθιστορηματικού κινήματος όπως ο Alain Robbe-Grillet, η Νathalie Sarraute, 

                                                 
1 Équipe Oulipo (1973) La littérature potentielle. Créations, re-créations. Paris: Gallimard 

Coll. Idées.  

2 Βλ.Κατσαντώνη, Μ. (2014) διαδικτυακό άρθρο, 

http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/arxiki-selida/10-first-conference/2013-conference-

articles/58-2014-05-22-04-43-56. 

3 Βλ. Blanckeman, B. Dambre, M. Mura-Brunel, A. dir. (2004) Le Roman français au tournant 

du   XXIème siècle, Presses de la Sorbonne Nouvelle.  
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o Milan Kundera, δημιουργούν έργα και σχολιάζουν τις λειτουργίες των ηρώων 

τους, όπως και τις γλωσσικές τους επιλογές. Σημειωτέον δε, ότι η λογοτεχνία στη 

σύγχρονη εκδοχή της είναι λογοτεχνία και λόγος για τη λογοτεχνία ταυτοχρόνως.  

 Εργαστήρια Élisabeth Bing  -1980 έως σήμερα- 

Τα εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής εδραιώνονται επισήμως στη Γαλλία χάρη 

στην Élisabeth Bing, φιλόλογο σε σχολείο ειδικής αγωγής, ψυχολόγο και 

συγγραφέα (Rossignol: 2006).  Η περιπέτεια της γραφής και η εμπειρία της με τους 

μαθητές της αποτυπώθηκε αρχικά στο βιβλίο της με τίτλο «Πλέοντας ως τη  

σελίδα4» (1976) που γνώρισε μεγάλη δημοσιότητα προβάλλoντας κυρίως την 

κοινωνικο-θεραπευτική διάσταση των εργαστηρίων της. Το 1981 ιδρύει τα ιδιωτικά 

εργαστήρια που φέρουν το όνομα της «Ateliers Élisabeth Bing» 5  και είναι 

δημοφιλέστατα στο Παρίσι μέχρι και σήμερα. Η ιδιωτική της επιχείρηση 

απευθύνεται σε ενήλικες που επιθυμούν να γράψουν με βάση κυρίως το 

λογοτεχνικό κείμενο. Οι θεματικές ωστόσο και τα είδη των κειμένων 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Τα εργαστήρια 

Élisabeth Bing  περιλαμβάνουν παράλληλα ενότητες επιμόρφωσης 

εκπαιδευτών/εμψυχωτών εργαστηρίων δημιουργικής γραφής και επικεντρώνονται  

κυρίως σε : 

• ασκήσεις γραφής με βάση το λογοτεχνικό κείμενο (μυθιστόρημα,  

• νουβέλα, ποίηση, θέατρο) ; 

• προφορικές εξιστορήσεις και βιοαφηγήσεις ; 

• επιμέλεια χειρόγραφων ; 

• λογοτεχνικές βραδυές (συναντήσεις με συγγραφείς, λέσχες 

• ανάγνωσης) ; 

• οργανώσεις διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων ; 

• προτάσεις ασκήσεων μέσω διαδικτύου. 

                                                 
4 Βλ. γαλλικό τίτλο βιβλίου Bing, É. «Et je nageais jusqu’à la page ». Η É. Βing είναι η πρώτη 

που χρησιμοποιεί τον όρο εργαστήρια δημιουργικής γραφής στη Γαλλία  «ateliers d’écriture 

créative» αντίστοιχο του αγγλοσαξωνικού  όρου «creative writing workshops ». 

5 Για περαιτέρω πληροφόρηση βλ. διαδικτυακό ιστότοπο εργαστηρίων Élisabeth Βing 

http://www.elisabethbing.fr. 
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Απώτερος ωστόσο στόχος των εργαστηρίων τα οποία εντάσσονται και 

στη γενικότερη φιλοσοφία των εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής σήμερα 

αποτελεί: 

• η κριτική ανάγνωση κειμένων ; 

• η αποδέσμευση της φαντασίας και η ενεργοποίηση  

• των συγγραφικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων ; 

• η αποφυγή κριτικής λαθών των κειμένων των συμμετεχόντων και  

• κατ΄επέκταση η αποδοχή τους  μέσα από τη μεγαλόφωνη 

ανάγνωση τους στην ομάδα. 

Τέλος, η κοινωνική σφαίρα των εργαστηρίων και η διασφάλιση της 

επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων αποτυπώνουν έναν εξίσου σημαντικό 

στόχο των εργαστηρίων Élisabeth Bing.  

Δημιουργική γραφή και ιδιωτικοί φορείς  
Η εξάπλωση των εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής μέσα από ιδιωτικούς φορείς 

και επαγγελματικές ιστοσελίδες με έμφαση στη λογοτεχνική γραφή, αλλά και σε 

άλλα είδη χρηστικού και δοκιμιακού λόγου είναι αισθητή και στην περιφέρεια της 

Γαλλίας. Συναντώνται κυρίως :  

-εργαστήρια λογοτεχνικής γραφής γύρω από μία θεματική ή μία 

αφηγηματική τεχνική ; 

- εργαστήρια για παιδιά και εφήβους που συνδυάζουν παιχνίδι, σχέδιο, 

γραφή ;  

- εργαστήρια κοινωνικο-θεραπευτικά που προσφέρουν ψυχική εκτόνωση, 

ενδυναμώνουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεπίγνωση του ατόμου. Τα 

τελευταία χρησιμοποιούνται κυρίως σε θεραπευτικά προγράμματα ατόμων 

με ειδικές ανάγκες, προγράμματα επανένταξης ή απεξάρτησης από ουσίες, 

κοινωνικά προγράμματα κατά του αστικού αναλφαβητισμού ; 

- τέλος, εργαστήρια σε ατομικό επίπεδο καθοδηγούν σπουδαστές που 

σκοπεύουν να ασχοληθούν επαγγγελματικά με τη συγγραφή.  

Πολύ γνωστά επίσης ιδιωτικά εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής με μεγάλη 

εξάπλωση σήμερα σε διαφορετικές πόλεις της Γαλλίας είναι τα εργαστήρια Aleph-

Écriture 6  με πρωτεργάτη τον Alain André, πρώην μαθητή των εργαστηρίων 

                                                 
6 Βλ. βασικούς εκπροσώπους των εργαστηρίων «Aleph Écriture» Αlain André, αλλά και 

Dαnièle Nony και Jacqueline Dupret και διαδικτυακό ιστότοπο http://www.aleph-ecriture.fr. 
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Élisabeth Βing και μετέπειτα επιμορφωτή. Παράλληλα, το Διαπολιτισμικό Kέντρο 

Επικοινωνίας Γλωσσών με Παιδαγωγική Κατεύθυνση CICLOP 7  (Centre 

Interculturel de Communication, Langues et Orientation Pédagogique) γίνεται 

ολοένα και περισσότερο γνωστό στη Γαλλία χάρη στη διαφορετική φιλοσοφία 

που υιοθετεί ως προς την ανάπτυξη διαπολιτισμικών και διαπροσωπικών 

δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. Στο κέντρο CICLOP η τέχνη της αφήγησης 

επιτυγχάνεται μέσα από δραστηριότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας (παιχνίδια 

ρόλων, προσομοιώσεις, παιχνίδια διαπροσωπικά) με στόχο τη διαχείρηση 

συγκρούσεων σε επικοινωνιακό και επαγγελματικό επίπεδο, την ενδυνάμωση της 

αυτοπεποίθησης και της αυτογνωσίας των συμμετεχόντων. Βασικός εκπαιδευτής 

του Κέντρου CICLOP υπήρξε είναι ο Pierre Frenkiel γνωστός για το παιδαγωγικό 

του εγχειρίδιο του «Παιχνίδια γραφής» («Jeux d’écriture» 2007) και ο Roland 

Gohkle. 

Δημιουργική Γραφή και εκπαιδευτική κοινότητα  

Επιρροές παλαιότερων εκπαιδευτικών πρακτικών σε σχολικό πλαίσιο 
Δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής έχουν ενταχθεί από παλαιότερα στα 

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του γαλλικού Υπουργείου Παιδείας. Η 

συμβολή των εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής στη σχολική κοινότητα, τόσο 

στη διδασκαλία της γαλλικής ως μητρικής, αλλά και ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 

είναι αξιοσημείωτη. Η θεσμοθέτηση τους συνδέεται με σύγχρονες εκπαιδευτικές 

πρακτικές, όπως επικοινωνιακή προσέγγιση, βιωματική μάθηση, διαθεματική 

προσέγγιση, διαφοροποιημένη παιδαγωγική και παιδαγωγική των 

πολυγραμματισμών.  

Εκλεκτικές συγγένειες με σημαντικές ωστόσο εκπαιδευτικές μεταβολές στα 

σημερινά εργαστήρια δημιουργικής γραφής διαπιστώνονται ήδη από τα μέσα του 

20ου αι. Ο γάλλος παιδαγωγός Célestin Freinet (1896-1966) είναι από τους 

πρώτους που προβάλλει μέσα από την έκδοση της σχολικής εφημερίδας και την 

παιδαγωγική του ΄σχεδίου΄ εργασίας τη συγγραφή ελεύθερων κειμένων τα οποία 

αποκαλεί «textes libres»8. Οι δραστηριότητες και οι τεχνικές στις οποίες στηρίζεται 

                                                 
7  http://ciclop.free.fr/index.htm. 

8 Αναφορικά με τις παιδαγωγικές τεχνικές και τη συμβολή του έργου του Célestin Freinet βλ. 

το βιβλίο του Philippe Meirieu (2001) Célestin Freinet. Comment susciter le désir d'apprendre ? éd.: 

PEMF. 
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ενεργοποιούν την καλλιέργεια συγγραφικών δεξιοτήτων των μαθητών, 

αποδεσμεύουν τη φαντασία τους, ευνοούν τον αυτοσχεδιασμό και τη συμμετοχή 

τους στη σχολική πράξη μέσα από συνεργατικές ομάδες. Πρόκειται για 

παραμέτρους διδασκαλίας γύρω από τις οποίες στηρίζεται μεταξύ άλλων και η 

σύγχρονη εκπαιδευτική πρακτική.  

Σημείο αναφοράς για την εδραίωση των εργαστηρίων Δημιουργικής 

Γραφής στη γαλλική σχολική κοινότητα αποτελεί επίσης γύρω στα τέλη του 

δεκαετίας του 1960 η «Ομάδα για τη Νέα Παιδεία» GFEN 9  (Groupe Français 

d’Éducation Nouvelle). Πρόκειται για παιδαγωγικό κίνημα του συλλόγου 

καθηγητών του γαλλικού Υπουργείου Παιδείας, το οποίο σηματοδοτεί τα χρόνια 

εκείνα νέες στάσεις στη διδασκαλία της γραφής (ειδικότερα της λογοτεχνίας και 

της ποίησης) έχοντας ως επίκεντρο το σχολείο, τη γνώση και την επιμόρφωση. 

Πολλοί οπαδοί και επιμορφωτές της Ομάδας για την Νέα Παιδεία ιδρύουν τη  

δεκαετία του 1970-1980 τα γνωστά ακόμα και σήμερα σε όσους ασχολούνται με 

τη λογοτεχνία περιοδικά Glyphes και Filigranes10, που περιλαμβάνουν ασκήσεις 

γραφής (όπως παιχνίδια λέξεων, ακροστιχίδες, ποιητικούς παραλληλισμούς κ.α.). 

Πληθώρα άλλων τεχνικών της Ομάδας διαδόθηκαν αργότερα χάρη στο περιοδικό 

Revue Cahier de Poèmes. 

Μετά τη δεκαετία του 1980 σημαντική επίσης υπήρξε η συνεισφορά του 

συγγραφέα και θεωρητικού της γραφής Jean Ricardou ο οποίος διευρεύνησε 

ποικίλους τρόπους που τα κείμενα λειτουργούν και ανασυντίθενται. O Ricardou 

υπήρξε επίσης ένας από τους βασικούς θεμελιωτές του νεο-μυθιστορηματικού 

κινήματος. Λίγο αργότερα καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση και εξάπλωση των 

εργαστηρίων σε εκπαιδευτικό πλαίσιο σημειώνει η Claudette Oriol-Boyer.  

Δημιουργική γραφή και ακαδημαϊκή κοινότητα  
Ήδη από τη δεκαετία του 1970-1980 και μετά τα γαλλικά Πανεπιστήμια ανοίγουν τις 

πόρτες τους στα εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής προτάσσοντας ως βασικό 

αίτημα τη δημιουργικότητα μέσα από τη λογοτεχνική γραφή.  

                                                 
9 Βλ. διαδικτυακό ιστότοπο συλλόγου GFEN http://www.gfen.asso.fr/fr/accueil και Collectif 

GFEN (1988). L’atelier d’écriture, le pouvoir d’écrire. éd. Cahier de Poèmes. 

10 Βλ. λογοτεχνικό περιοδικό Glyphes και Filigranes http://www.ecriture-partagee.com/a 

Fili numero/a fili.htm. 

http://www.gfen.asso.fr/fr/accueil
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Το Πανεπιστήμιο του Aix-en-Provence11 με καθηγήτρια την Αnne Roche 

είναι το πρώτο που εντάσσει εργαστήρια Δημιουργικής γραφής στο Πρόγραμμα 

Προπτυχιακών Σπουδών του κατόπιν πρωτοβουλίας και πάλι της Élisabeth Bing 

(Rossignol: 2006). Aρχικός ωστόσο στόχος των τότε εργαστηρίων ήταν η 

κατάρτιση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

μέσα από Τμήματα Επιστημών της Αγωγής. Πολλά από τα γνωστά 

Πανεπιστημιακά Κέντρα Κατάρτισης Δασκάλων στη Γαλλία ΙUFM (Instituts 

Universitaires de Formation des Maîtres) χορηγούν πιστοποιημένα διπλώματα 

εκπαιδευτών Δημιουργικής γραφής με χαρακτηριστικό παράδειγμα το 

Πανεπιστήμιο της Νίκαιας12. Ακολουθούν σήμερα το Πανεπιστήμιο της Τοulouse, 

το Πανεπιστήμιο της Brest, το Πανεπιστήμιο του Cergy-Pointoise. To τελευταίο 

χορηγεί εξειδικευμένο δίπλωμα DU (Diplôme Universitaire) « Écriture Créative et 

Métiers de la Rédaction » 13 . To προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών του 

περιλαμβάνει σεμινάρια συγγραφής σεναρίου, νουβέλας, ποίησης και ψηφιακής 

γραφής.  

Γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1990 αρχές 21ουαι. η Δημιουργική Γραφή 

αποτελεί πλέον σύγχρονο επιστημονικό κλάδο και γνωστικό αντικείμενο με ισχυρή 

παρουσία 14  σε Τμήματα Φιλολογικών και Πολιτισμικών κυρίως 

Σπουδών. Maθήματα και εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής εντάσσονται ως 

υποχρεωτικά και επιλογής μάθηματα και προσφέρονται πολύ συχνά ως 

συμπλήρωμα σε μαθήματα Θεωρίας λογοτεχνίας, Αφηγηματολογίας, Θεωρίας 

ανάλυσης του λόγου, Τεχνικών της έκφρασης και Διδακτικής του λογοτεχνικού 

κειμένου. Τα εργαστήρια  διαφοροποιούνται ανάλογα με τη θεματική τους, τις 

ειδολογικές και αφηγηματικές διαφορές των κειμένων και διακειμένων που 

προτείνουν. Πλαισιώνονται από ακαδημαϊκούς, θεωρητικούς της γραφής με την 

παρέμβαση πολύ συχνά επιλεγμένων συγγραφέων. Εργαστήρια Δημιουργικής 

                                                 
11  Πανεπιστήμιο του Αix-Marseille, Formation à l’animation d’Ateliers d’écriture,  

http://sites.univ-provence.fr/~wffae/pages/ateliers.htm. 

12 Πανεπιστήμιο της Νίκαιας (Université de Nice Sophia Antipolis) διαδικτυακό ιστότοπο 

http://unice.fr. 

13 Πανεπιστήμιο Cergy-Pontoise προσφερόμενο Πρόγραμμα Σπουδών https://www.u-

cergy.fr/fr/formation-continue/diplomes-universitaires-specifiques/du-ecriture-creative.html. 

14  Βλ. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προγραμμάτων Δημιουργικής Γραφής (EACWP) 

http://www.eacwp.org. 
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Γραφής συναντάμε και σε Τμήματα Επικοινωνίας, Πολιτικών Επιστημών και 

Ψυχολογίας. Ταυτοχρόνως, προσφέρονται μέσα από τους πολιτιστικούς ομίλους 

Πανεπιστημίων και αποτελούν αναμφισβήτητα τόπο συνάντησης σπουδαστών 

και διδασκόντων και μέσο ψυχαγωγίας. Επιμορφωτικά προγράμματα 

εργαστηρίων γραπτής έκφρασης και δημιουργικής γραφής (Expression Écrite et 

Atelier d’écriture créative) διοργανώνται και από τον Πολιτιστικό Τομέα του 

Πανεπιστημίου της Σορβόννης-Παρίσι IV 15  σε συνεργασία με καθηγητές των 

Τμημάτων Langue Française et Lettres Modernes, αλλά και συγγραφείς. 

Από το 2010-2012 αξιοσημείωτη είναι η δημιουργία πολλαπλών 

Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων επιπέδου Master II που φέρουν τον ευρύτερο τίτλο 

«Δημιουργική Γραφή» ή «Λογοτεχνική Δημιουργία» . Tα πιο γνωστά Μεταπτυχιακά 

Προγράμματα Σπουδών εδραιώθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Τoulouse ΙΙ-Jean 

Jaurès (Master II «Métiers de l’Ecriture» et Master ΙΙ «Création Littéraire»16), στο 

Πανεπιστήμιο του Havre (Master II «Lettres et Création Littéraire» 17 ), στο 

Πανεπιστήμιο Paris 8 Vincennes Saint-Denis (Master II «Création Littéraire»18) και 

παρέχουν θεωρητική, πρακτική και επαγγελματική κατάρτιση. Άλλα πάλι φέρουν 

παρεμφερείς τίτλους, όπως « Επαγγέλματα γραφής » (Métiers de l’écriture), 

εμπνεόμενα από αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του 

αγγλοσαξωνικού χώρου. Τα τελευταία έχουν ως στόχο να προσφέρουν νέες 

ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης στους σπουδαστές. Απευθύνονται όχι 

μόνο σε εκπαιδευτικούς, αλλά σε επιμελητές, λογοτεχνικούς συμβούλους  

εκδοτικών οίκων, βιβλιοθηκονόμους, δημοσιογράφους και γενικότερα σε όσους 

επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις συγγραφικές τους δεξιότητες για να εργαστούν σε 

                                                 
15  Βλ. διαδικτυακό ιστότοπο πολιτιστικού τομέα Πανεπιστημίου Paris IV-Sorbonne, 

http://www.culture.paris-sorbonne.fr/ateliers-de-pratique-artistique. 

16  Πανεπιστήμιο της Τοulouse προπτυχιακό επίπεδο εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής 

http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/decouvrir-nos-formations/lm0611x-atelier-d-

ecriture-18464.kjsp και μεταπτυχιακό επίπεδο Master II «Métiers de l’écriture» http://www.univ-

tlse2.fr/accueil/formation-insertion/decouvrir-nos-formations/master-metiers-de-l-ecriture-

177769.kjsp και Master II «Création littéraire». 

17  Πανεπιστήμιο του Havre Master II «Lettres et Création littéraire» https://www.univ-

lehavre.fr/spip.php?article518. 

18  Πανεπιστήμιο Paris 8 Master II «Création littéraire», http://www.master-creation-

litteraire.univ-paris8.fr. 

http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/decouvrir-nos-formations/lm0611x-atelier-d-ecriture-18464.kjsp
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/decouvrir-nos-formations/lm0611x-atelier-d-ecriture-18464.kjsp
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/decouvrir-nos-formations/master-metiers-de-l-ecriture-177769.kjsp
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/decouvrir-nos-formations/master-metiers-de-l-ecriture-177769.kjsp
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/decouvrir-nos-formations/master-metiers-de-l-ecriture-177769.kjsp
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υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκπαιδευτικούς, 

επιμορφωτικούς ή/και πολιτισμικούς φορείς.  

Παρόμοια συνεργασία με στόχο νέα επαγγελματικά ανοίγματα σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα το χειρισμό δεξιοτήτων γραπτής επικοινωνίας 

για φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν όχι απαραίτητα ως εκπαιδευτικοί 

σε τάξη, εγκαινιάστηκε το 2014-2015 στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης Καθηγητών 

Γαλλικής Γλώσσας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μέσω των διμερών 

συμφωνιών των προγραμμάτων erasmus+ σε συνεργασία με το Μάστερ ΙΙ 

Écrifore (Écriture –Remédiation – Formation) του Πανεπιστημίου Paris Ouest 

Nanterre La Défense19.  

Δημιουργική Γραφή και γαλλοφωνία 

Η εξάπλωση των εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής είναι εμφανής και σε 

γαλλόφωνες χώρες όπως το Βέλγιο, η Ελβετία, ο Καναδάς και η Βόρειος Αφρική.  

Βασικοί άξονες των εργαστηρίων αποτελούν η επιμόρφωση μελλοντικών 

εκπαιδευτών και η πληροφόρηση του ευρύ κοινού μέσω πολιτιστικών και 

εκπαιδευτικών φορέων (βιβλιοθηκών, πολιτιστικών κέντρων, σχολείων). Πολύ 

συχνά τα εργαστήρια αυτά δέχονται επιδοτήσεις από κρατικούς φορείς όπως το 

Υπουργείο Πολιτισμού και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου.  Αξιοσημείωτη ωστόσο είναι η 

                                                 
19  Πανεπιστήμιο Paris Ouest Nanterre La Défense Μaster II FLDL, κατεύθυνση Écrifore 

http://master-fldl.u-paris10.fr/formation-master-linguistique-generale-et-linguistique-appliquee-

fldl/master-linguistique-generale-et-linguistique-appliquee-br-specialite-fonctionnements-

linguistiques-et-dysfonctionnements-langagiers-fldl--333180.kjsp?STNAV=&RUBNAV.http://master-

fldl.u-paris10.fr/formation-master-linguistique-generale-et-linguistique-appliquee-fldl/master-

linguistique-generale-et-linguistique-appliquee-br-specialite-fonctionnements-linguistiques-et-

dysfonctionnements-langagiers-fldl--333180.kjsp?STNAV=&RUBNAVhttp://master-fldl.u-

paris10.fr/formation-master-linguistique-generale-et-linguistique-appliquee-fldl/master-

linguistique-generale-et-linguistique-appliquee-br-specialite-fonctionnements-linguistiques-et-

dysfonctionnements-langagiers-fldl--333180.kjsp?STNAV=&RUBNAV 
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συμβολή του Λογοτεχνικού Ελβετικού Ινστιτούτο20 που ιδρύθηκε το 2006 στη Βέρνη 

αρκετά καινοτόμου ως προς τους στόχους του και την παροχή προγραμμάτων 

σπουδών σε ζητήματα λογοτεχνικής δημιουργίας.  To Λογοτεχνικό Ελβετικό 

Ινστιτούτο κατέχει σήμερα τη θέση Ανώτατης Ομοσπονδιακής Σχολής Τεχνών. 

Δέχεται γαλλόφωνους και γερμανόφωνους φοιτητές προτείνοντας ένα δίγλωσσο 

3ετές πρόγραμμα σπουδών σε επίπεδο Βachelor (Βαchelor of Arts in literary 

writing)με έμφαση στη λογοτεχνική γραφή και τις μεταφραστικές σπουδές.   

Πολιτιστικές πολιτικές μέσα από την πολιτική της πολιτιστικής αποκέντρωσης  

Η συγγραφή μέσω της λογοτεχνικής γραφής αποκτάει αναμφισβήτητα κοινωνικο-

πολιτισμικό χαρακτήρα, αποτελεί αν μη τι άλλο μία κοινωνική πρακτική, συγκρίσιμη 

με άλλες, προϊόν που θεσμοθετείται και γίνεται αντικείμενο εκπαίδευσης μέσα σε 

συνθήκες συλλογικής ζωής και μετατρέπεται στη συνέχεια σε πολιτιστικό δρώμενο 

(Bourdieu: 1964).  

Πολιτιστικές πολιτικές στη Γαλλία ήδη από τη δεκαετία του 1960 στοχεύουν 

στην ανάπτυξη αναγνωστικής και συγγραφικής δεξιότητας σε περιφερειακές 

πόλεις μέσα από την πολιτική της πολιτιστικής αποκέντρωσης21, που είχε ήδη 

χαράξει ο Αντρέ Μαλρό κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Υπουργός 

Πολιτισμού (Goetsche & Loyer 2011: 202-203, 243-248). Δημόσιοι, αλλά και 

ιδιωτικοί 22  τοπικοί πολιτιστικοί φορείς διοργανώνουν oλοένα και περισσότερο 

πολιτιστικά ‘σχέδια’ συγγραφής ιστοριών, προκηρύσσουν τοπικά λογοτεχνικά 

βραβεία με την υποστήριξη της πολιτείας, διοργανώνουν βιβλιοπαρουσιάσεις, 

λογοτεχνικές βραδυές σε δανειστικές βιβλιοθήκες ή πολυχώρους με 

οπτικοακουστικά μέσα, σπίτια νεότητας και στέγες συγγραφέων 23 . Οι 

δραστηριότητες αυτές συνδέονται με την ψυχαγωγία των χώρων και 

αποδεικνύουν ότι η συγγραφή αποτελεί  μέσο δημοκρατικοποίησης και 

                                                 
20  Ελβετικό Λογοτεχνικό Ινστιτούτο Bachelor of Arts in literary writing 

http://www.hkb.bfh.ch/fr/etudes/bachelor/baliteratur/ και Master in Contemporary Arts Practice 

and Literary Writing. 

21  Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας, Ministère de la Culture, (avril 2011) CH/GT Histoire 

des politiques de démocratisation culturelle. DT. 2012 :2-5, 8-9 & 17-18.  

22  Βλ. http://www.lignesdecritures.org/ και Βoutique d’écriture du Grand Toulouse, 

http://www.crl-midipyrenees.fr/creation-et-vie-litteraires/ 

23 Βλ. http://www.m-e-l.fr. 

http://www.hkb.bfh.ch/fr/etudes/bachelor/baliteratur/
http://www.lignesdecritures.org/
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συμμετοχής στον πολιτισμό, χειραφετική διαδικασία και κοινωνική σημαντική 

δύναμη.   

Δραστηριότητες δημιουργικής γραφής λαμβάνουν επίσης χώρα σε 

μουσειακούς χώρους μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που 

διαφοροποιούνται ανάλογα με το κοινό, την εκπαιδευτική προσέγγιση των 

αντικειμένων των μουσείων, κυρίως μέσα από μορφές εικαστικής έκφρασης, 

δραματοποίησης, εξιστόρησης ιστοριών με ψηφιακό υλικό βίντεο, οι τελευταίες 

αποδεικνύοντας ότι η δραστηριότητα της συγγραφής έχει περάσει πλέον από τον 

έντυπο λόγο στα οπτικο-ακουστικά μέσα24.  

Σύγχρονη λογοτεχνική εντοπιότητα  

Παρότι παλαιότεροι γάλλοι συγγραφείς περισσότερο συντηρητικοί 

αντιτάσσονταν στην ιδέα και μόνο ότι η τέχνη της συγγραφής μπορεί να διδαχθεί, 

η πλειονότητα των σύγχρονων συγγραφέων συμμερίζεται σήμερα την παραπάνω 

άποψη. Πολλοί σύγχρονοι συγγραφείς δημιουργούν ως  ελεύθεροι επαγγελματίες 

- πολλοί για βιοποριστικούς λόγους, άλλοι με ελάχιστο ή μηδαμινό κόστος- δικά 

τους εργαστήρια στους τόπους κατοικίας τους, σε σχολεία, σπίτια νεότητας, 

γηροκομεία, εργοστάσια, φυλακές σε περιθωριοποιημένες συνοικίες, 

σχολιάζοντας και εξερευνώντας ταυτοχρόνως τους τρόπους γραφής τους.  

Αξιοσημείωτο για τη σύγχρονη γαλλική λογοτεχνική εντοπιότητα είναι το 

παράδειγμα του συγγραφέα François Bon25 (1953-...) γνωστού για τον κοινωνικό 

χαρακτήρα του έργου του και τη συμμετοχή του σε δράσεις εργαστηρίων κατά του 

αστικού μαζικού αναλφαβητισμού και κατ’επέκταση της ανεργίας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού. Ο François Bon θεωρείται ο πρώτος σύγχρονος 

συγγραφέας που εμψυχώνει εργαστήρια δημιουργικής γραφής σε φυλακές στην 

περιφέρεια του Παρισιού και ο πρώτος επίσης συγγραφέας τη δεκαετία του 1980 

που καλείται από ακαδημαϊκούς να συντονίσει και να εμψυχώσει εργαστήρια 

Δημιουργικής Γραφής στην πανεπιστημιακή κοινότητα (όπως στην Ανώτατη 

Σχολή Καλών Τεχνών, στο Πανεπιστήμιο Παρίσι 8 και στη Σχολή Πολιτικών 

                                                 
24  Βλ. Μουσείο Jean Cocteau Menton (Νότια Γαλλία) 

http://www.museecocteaumenton.fr/Ateliers-Scolaires.html και Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

Στρασβούργου, http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=docs-mamcs 

25  Βλ. προσωπική ιστοσελίδα συγγραφέα François Bon http://www.tierslivre.net και 

http://classes.bnf.fr/ecrirelaville/textes/00.htm. 

http://www.tierslivre.net/
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Επιστημών).  Το βιβλίο που συνοψίζει τις προτάσεις του γύρω από την τέχνη της 

συγγραφής «Ολες οι λέξεις ανήκουν στους ενήλικες»  («Tous les mots sont adultes»  

2005) έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές. Σε αυτό περιλαμβάνονται προτάσεις 

δραστηριοτήτων βασιζόμενες σε έργα των Perec, Novarina, Michaux, Koltès, 

Gracq, Beckett, Calvino. To 2001 ιδρύει τη γνωστή λογοτεχνική ιστοσελίδα 

remue.net26.  

Σημαντικές παρουσίες συγγραφέων που εμψυχώνουν εργαστήρια 

Δημιουργικής Γραφής αποτελούν επιπροσθέτως ο γαλλόφωνος συγγραφέας 

τυνησιακής καταγωγής, μυθιστορηματογράφος, ποιητής, δοκιμιογράφος και 

ζωγράφος Ηubert Haddad. Το έργο του αποτελεί μέρος μιας μεταναστευτικής 

λογοτεχνίας. Ο Haddad θεωρείται επιπλέον ένας από τους βασικούς 

εκπροσώπους της νεομυθοπλασίας στη Γαλλία «Νοuvelle-fiction»27. Ήδη από το 

1970 εμψυχώνει εργαστήρια Δημιουργικής γραφής σε δημόσιους χώρους 

(σχολεία, κοινότητες, βιβλιοθήκες, νοσοκομεία, πανεπιστήμια). Έχει συγγράψει το 

γνωστό δίτομο εγκυκλοπαιδικό εγχειρίδιο γύρω από την τέχνη της συγγραφής  «Le 

Nouveau Magasin d’écriture». Πολλά από τα εργαστήρια του aπευθύνονται 

όπως και του François Bon σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.  

Άλλοι γνωστοί συγγραφείς στις μέρες μας με δικά τους εργαστήρια 

Δημιουργικής Γραφής, προσωπικές ιστοσελίδες28 και συστηματικές παρεμβάσεις 

σε σχολεία και πανεπιστήμια είναι ο Pascal Quignard, Valère Novarina, Antoine 

Volodine, η Marie Didier, ο Bernard Noël, Régime Détambel, Gérard Noiret και 

Christian Rullier.  

Θεωρίες γραφής  

Για την προσέγγιση της γραφής θα αναφερθούμε στη χρήση διαφοροποιημένων 

μοντέλων που αξιοποιούν αρχές της θεωρίας της λογοτεχνίας ως προς τη δομή 

και μελέτη λογοτεχνικών κειμένων, όπως και στη χρήση εργαλείων από τη 

σύγχρονη γλωσσολογία και ειδικότερα την κειμενική γλωσσολογία, την υφολογία, 

τη θεωρία ανάλυσης του λόγου. Διαφορετικές κειμενικές στρατηγικές 

υπαγορεύουν συγκεκριμένα στάδια συγγραφής και σύγχρονες στάσεις στην 

                                                 
26 Βλ. λογοτεχνική ιστοσελίδα remue.net littérature. 

27 Moreau, J.-L. (1992) La Nouvelle Fiction. Paris: Critérion. 

28  Βλ. http://remue.net/atel και Viart, D. & Baetens J. (1999) (dir). Écritures contemporaines 

2, État du roman contemporain. éd: Minard -Lettres Modernes.  

http://remue.net/atel
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παραγωγή γραπτού λόγου στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα (Κωστούλη: 

2009). 

Οι αλληλοεξαρτώμενες θεωρίες γραφής θα αναφερθούν στο πλαίσιο που 

χρησιμοποιήθηκαν σε εργαστήρια δημιουργικής γραφής που συντονίσαμε τόσο 

στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, όσο 

και πρόσφατα σε εργαστήρια σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και 

Επιμόρφωσης του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. Επιπλέον, αποτελούν καρπό 

εμπειρίας επιμορφωτικών εργαστηρίων σε καθηγητές της γαλλικής ως ξένης 

γλώσσας στη μέση εκπαίδευση.  

Ενας από τους βασικούς μας ωστόσο στόχους ήταν να διερευνήσουμε τον 

τρόπο που μία ομάδα μαθητών/συγγραφέων διαχειρίζονται δύο βασικές έννοιες: 

i) τη διακειμενικότητα και  ii) τη διαλογικότητα.  

Διακειμενικές και διαλογικές προσεγγίσεις στην έρευνα παραγωγής γραπτού λόγου  
Πολλές από τις πιο πρόσφατες μελέτες στην παραγωγή γραπτού λόγου έχουν 

εμπνευστεί ως γνωστόν από το έργο του Μ. Μπαχτίν (1975). Οι απόψεις του για τη 

γλώσσα, το κειμενικό είδος και τα ιστορικοποιημένα νοήματα των εκφωνημάτων 

παρέχουν ένα πλούσιο θεωρητικό πλαίσιο που μας επιτρέπει να δούμε τα κείμενα 

και τα εκφωνήματα όχι ως συλλογές ατομικών χαρακτηριστικών, αλλά κυρίως ως 

πολύπλοκες και δυναμικές στιγμές διεπίδρασης με άλλα κείμενα (θεωρία της 

διακειμενικότητας). Επιπλέον, ως διαδικασίες που διαποτίζονται από προηγούμενα 

αφηγηματικά ή μη γεγονότα, λεκτικές ή μη λεκτικές συνομιλιακές πράξεις (θεωρία 

διαλογικότητας). 

Στη θεωρία της διακειμενικότητας και της διαλογικότητας, όπως αυτή 

ορίστηκε αρχικά από τον Μπαχτίν, ο εκφωνητής εμφανίζεται ως αντανάκλαση 

μέσα στο «εκφώνημα» και το εκφώνημα είναι κατ΄επέκταση πάντα διατομικό και 

διακειμενικό. Το εκφώνημα δεν είναι ποτέ μονόλογος, αλλά διάλογος, πολύ 

περισσότερο όταν δεν ανήκει στη ‘γλώσσα’, αλλά ανοίγεται στον κοινωνικό 

κόσμο, τον κόσμο των αξιών και μεταφέρει ιδεολογία (ό.α. 1975: 156-162 & 171-

172) 29 . Το τελευταίο αποτελεί στάδιο ενός εν εξελίξει διαλόγου ο οποίος 

                                                 
29 Τα αναφερόμενα στοιχεία έχουν αντληθεί από τη δημοσιευμένη διαδικτυακή ανακοίνωση 

που έλαβε χώρα στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής του Παν. Δυτικής Μακεδονίας 

(2013), βλ. Κατσαντώνη, Μ. (2014) http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/arxiki-selida/10-

first-conference/2013-conference-articles/58-2014-05-22-04-43-56 κεφ. 3.2.1. Μεθοδολογικές 

προκαταβολές. 

http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/arxiki-selida/10-first-conference/2013-conference-articles/58-2014-05-22-04-43-56%20%CE%BA%CE%B5%CF%86.%203.2.1
http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/arxiki-selida/10-first-conference/2013-conference-articles/58-2014-05-22-04-43-56%20%CE%BA%CE%B5%CF%86.%203.2.1
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πραγματώνεται εντός ενός επικοινωνιακού περιβάλλοντος και μέρος του 

περιβάλλοντος είναι το συγκείμενο ή κειμενικό περιβάλλον. Ο διάλογος στο 

Μπαχτίν αποτελεί ένα πεδίο δυναμικών αλληλεπιδράσεων ανοικτό σε όλες τις 

διαστάσεις της ιστορίας.  

Στη συνέχεια η J. Kristeva επαναπροσδιορίζει τον όρο δια-κειμενικότητα 

θεωρώντας ότι η δια-κειμενικότητα σχετίζεται, στον υψηλότερο βαθμό, με την 

καθολική πλευρά της λογοτεχνικότητας με αυτό που συναρτά ένα κείμενο με άλλα 

κείμενα, κατά τρόπο συνειδητό ή όχι (1978 & 1968). Και οι δύο αυτές θεωρίες 

προσδιορίζουν ως γνωστόν τη διακειμενικότητα ως μέθοδο ερμηνείας και ως 

αναγκαία συνιστώσα του σχήματος επικοινωνίας: 

« Kάθε κείμενο συγκροτείται ως μωσαϊκό παραθεμάτων, κάθε κείμενο είναι 

απορρόφηση και μετασχηματισμός ενός άλλου κειμένου. Στη θέση της έννοιας 

της διϋποκειμενικότητας εγκαθίσταται εκείνη της διακειμενικότητας, και η ποιητική 

γλώσσα διαβάζεται, τουλάχιστον ως διπλή » (Kristeva 1978: 85).  

Η διακειμενικότητα και η διαλογικότητα, η δυνατότητα που έχουν τα 

λογοτεχνικά κείμενα ανεξάρτητα από τις ειδολογικές και ιστορικές τους διαφορές 

να διαλέγονται μεταξύ τους διευρενήθηκε και επαναπροσδιορίστηκε καλύτερα στο 

έργο Palimpsestes (1982) του G. Genette. Θεωρητικοί που άσκησαν εξίσου 

σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη της έννοιας της διακειμενικότητας Μ. 

Foucault, R. Barthes, L. Bloom, F. François.  

Στις μέρες μας σε κειμενικό επίπεδο, η έννοια της διαλογικότητας 

διευρευνήθηκε  ιδιαίτερα από το γάλλο γλωσσολόγο Frédéric François , ο οποίος 

εισήγαγε την έννοια της αναπαραγωγής-μετασχηματισμού (reprise-modification) 

που λειτουργεί ως θεμελιώδης κειμενική κίνηση σε διαφορετικές μορφές λόγου. Η 

διαλογικότητα πραγματώνεται στο κειμενικό επίπεδο και εκδηλώνεται μέσα από 

διαφορετικά χαρακτηριστικά γλωσσικής δομής όπως μέσα από τις λέξεις, τη 

σύνταξη έως και τις κειμενικές δομές (François: 1998). Ειδικότερα, μπορεί να 

εντοπιστεί μέσα από την αναπαραγωγή/ενσωμάτωση λέξεων, εκφράσεων, 

φωνών στο κείμενο, εκφωνημάτων, παραγράφων και άλλων γλωσσικών 

χαρακτηριστικών (διαδραστικών προτύπων, εκφράσεων ρητορικών τρόπων) με 

μία ποικιλία τρόπων που ταυτόχρονα μετασχηματίζουν το λόγο και αναδεικνύουν 

τα διαλογικά στοιχεία του κειμένου.  
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Κειμενικές στρατηγικές  
Στρατηγικές από παλαιότερα γνωστές, αλλά και πιο σύγχρονες που συναντάμε 

ως προς τη διδασκαλία παραγωγής λογοτεχνικού κειμένου είναι οι ακόλουθες:  

i. στρατηγικές της αφηγηματικής οπτικής ή διπλής οπτικής που 

αναφέρεται στην τεχνική της διπλής όρασης κατά πόσο το ξένο και 

το οικείο παρουσιάζονται μέσα από διαφορετικές εννοιολογικές 

προοπτικές τις οποίες εκπροσωπούν συνήθως διαφορετικά 

πρόσωπα/ήρωες (Rabatel: 2002 & 2008) ; 

ii. στρατηγικές που αναδεικνύουν σχέσεις πολυφωνίας (δίκτυο 

σχέσεων διαλόγου, συνομιλιακές πράξεις ομιλίας, παράφραση, 

παράθεση, ορισμός) και ετερογλωσσίας (γλωσσική 

ποικιλομορφία) και  περιγράφουν πολλαπλές φωνές και ιδιώματα 

στο δίκτυο σχέσεων διαλόγου κειμένων ; 

iii. στρατηγικές όπως μορφές υβριδικότητας κυρίως σε κείμενα με 

διαπολιτισμική προσέγγιση, όπου η υβριδικότητα εκφράζει μορφές 

πολιτισμικής μείξης, όπως δυναμικές αλληλεπιδράσεις πολιτισμικών 

κωδίκων που βιώνει ένας μετανάστης (Βakthine: 1981, Authiez-

Revuz & Grésillon A.: 2004); 

Οι τρεις αυτές στρατηγικές υποστηρίζουν ότι η παραγωγή γραπτού λόγου 

μπορεί να εκληφθεί ως μία εγγενώς διαλογική και κοινωνικά εντεταγμένη 

διαδικασία κατασκευής νοημάτων μέσω των κειμένων/φωνών. Σύμφωνα με τη 

θεωρία αυτή, τα γραπτά κείμενα δεν θεωρούνται ουδέτερα οικοδομήματα 

αυτόνομων συγγραφέων, αλλά μονάδες κοινωνικής δράσης που εκφράζουν 

ιδεολογικά νοήματα (Κωστούλη: 2009).  

Στις θεωρίες της διακειμενικότητας και της διαλογικότητας έρχονται να  

προστεθούν σύγχρονα μεθοδολογικά πλαίσια όπως το κίνημα του γραμματισμού 

στα κειμενικά είδη (genre literacy) (Cope-Kalantzis:1993), η μεταβυγκοτσκιανή 

κοινωνιογνωστική έρευνα (Pratt:1986), και η διεπιδραστική αφηγηματολογία 

(Rabatel: 2008), η τελευταία με μεγάλη απήχηση στη Γαλλία στη διδακτική της 

γαλλικής ως μητρικής και ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.  

Είδη κειμένων και προτεινόμενες δραστηριότητες  
i. ως προς την κατηγορία της αφηγηματικής οπτικής ή διπλής οπτικής 

επικεντρωθήκαμε κυρίως κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων σε είδη 

αυτοβιογραφικού λόγου, ημερολογιακή γραφή, γενεαλογικές 
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ιστορίες κατοίκων μιας περιοχής, οδοιπορικά, προφορικές 

εξιστορήσεις και βιοαφηγήσεις μέσα από συμβάντα της 

καθημερινότητας και αναμνήσεις παιδικής ή εφηβικής ηλικίας. Τα 

συγκεκριμένα είδη λόγου μας επέτρεψαν να μελετήσουμε την 

καταγραφή ατομικών και συλλογικών δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιεί κανείς μιλώντας μέσα από την τεχνική της διπλής 

οπτικής σε πρωτοπρόσωπη και τριτοπρόσωπη ρηματική αφήγηση 

(ζητήματα συστήματος φωνών-οπτικής γωνίας του αφηγητή, 

ζητήματα εστίασης). Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε επίσης στον 

τρόπο με τον οποίο οι μαθητές/ομιλητές διηγούνται προσωπικές 

μαρτυρίες ή ανασκευάζουν ιστορίες/μνήμες άλλων ; 

ii. ως προς τη δεύτερη κατηγορία της πολυφωνίας και ετερογλωσσίας, 

επικεντρωθήκαμε σε δραστηριότητες που αφορούν κυρίως 

εξιχνιάσεις μυστηρίων (αστυνομικό μυθιστόρημα), φανταστικό 

διήγημα, ιστορικό μυθιστόρημα και σε σύγχρονες μορφές 

αυθιστόρησης, όπως χρήση επιστολογραφίας.  Η ενσωμάτωση 

διαφορετικών κειμενικών ειδών στα ίδια τα κείμενα επέτρεψε στους 

συμμετέχοντες των εργαστηρίων να ανακαλύψουν τον κατεξοχήν 

ετερογλωσσικό και  πολυφωνικό τους χαρακτήρα ; 

iii. σύμφωνα με την τελευταία στρατηγική ενδιαφέρον κείμενο-

έμπνευση και αντικείμενο μελέτης σε εργαστήρια Δημιουργικής 

γραφής σε προχωρημένο επίπεδο σπουδαστών (ενηλίκων επιπέδου 

γλωσσομάθειας Γ2) αποτέλεσε το λογοτεχνικό έργο της αλγερινής 

συγγραφέως Leϊla Sebbar «Δεν μιλώ τη γλώσσα του πατέρα μου» 

(«Je ne parle pas la langue de mon père» 2003 30 ) αυθεντικό 

τεκμήριο μιας εθνοτικής μεταναστευτικής γαλλόφωνης λογοτεχνίας. 

Η βιοαφήγηση της Sebbar αποτελεί μια μορφή αυτοβιογραφίας. Το 

κείμενο είναι ενδιαφέρον γιατί εκφράζει μορφές υβριδικότητας μέσα 

από την καταγραφή αντίθετων γλωσσικών συνειδήσεων και 

κοινωνικών γλωσσών (γλωσσικών κωδίκων) που βιώνει ένας 

                                                 
30 Bλ. Sebbar,  L. (2003) Je ne parle pas la langue de mon père. éd.: Julliard. 
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μετανάστης στην περίπτωση αυτή η Leϊla Sebbar στη χώρα 

υποδοχής της τη Γαλλία 31.  

Δραστηριότητες επαναγραφής-ανασύνθεσης κειμένων  
Αντιπροσωπευτικές δραστηριότητες διακειμενικών και διαλογικών διαδικασιών 

αποτελούν οι δραστηριότητες επαναγραφής ή ανασύνθεσης κειμένων 

(Κατσαντώνη: 2014)32. Στην περίπτωση αυτή η κειμενική στρατηγική επιχειρείται με:  

- αλλαγή γένους   

- αλλαγή εκφοράς λόγου  

- αλλαγή οπτικής γωνίας της αφήγησης  

- αλλαγή είδους κειμένου  

- αλλαγή επιπέδου λόγου  

- αλλαγή θέματος (εποχής, προσώπων/ηρώων) 

- μεταφράζοντας ένα έργο σε μία άλλη γλώσσα (κειμενική στρατηγική 

που απευθύνεται σε μαθητές/σπουδαστές με πολύ υψηλό επίπεδο 

γλωσσομάθειας) » (Κατσαντώνη: 2014). 

Επίσης μέσα από δραστηριότητες μίμησης (παστίς) και μετασχηματισμού 

(παρωδία) όπου ο μαθητής/μεταγραφέας τροποποιεί στο ελάχιστο δυνατό 

βαθμό το αρχικό κείμενο. Οι δραστηριότητες αυτές προσδιορίζουν καλύτερα 

σύμφωνα με τη θεωρία του Genette τη διακειμενικότητα, τη σχέση δηλ. 

συμπαρουσίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κειμένων και το γενετικό καθεστώς 

ενός κειμένου. Συμπεριλαμβάνουν επιπλέον τις προσωπικές επιλογές του 

γράφοντος, εφόσον οι μαθητές/μεταγραφείς τροποποιούν και αναπαράγουν 

τόσο το κείμενο που διαβάζουν όσο και το περικείμενο.  

Γραφή της επινόησης  
Στην κατηγορία των δραστηριοτήτων επαναγραφής-aνασύνθεσης αξίζει να 

σημειωθούν σύγχρονες παιδαγωγικές δραστηριότητες όπως η Γραφή της 

                                                 
31  Βλ. επίσης ως προς την ανάλυση της βιοαφήγησης της Sebbar και την ανάπτυξη 

γλωσσικών και αφηγηματικών δεξιοτήτων το διαδικτυακό άρθρο Κατσαντώνη (2012) 

http://www.frl.uoa.gr/fileadmin/frl.uoa.gr/uploads/sinedria/Actes_2010_572-726.pdf, σελ. 574-582. 

32  Βλ. δημοσιευμένο διαδικτυακό άρθρο 

http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/arxiki-selida/10-first-conference/2013-conference-

articles/58-2014-05-22-04-43-56, κεφ. 3.1.1. Δραστηριότητες επαναγραφής, κεφ. 3.1.1. 

Δραστηριότητες μετατόπισης ή διασκευής κειμένων και κεφ. 3.2. Δραστηριότητες μίμησης ή 

μετασχηματισμού. 

http://www.frl.uoa.gr/fileadmin/frl.uoa.gr/uploads/sinedria/Actes_2010_572-726.pdf
http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/arxiki-selida/10-first-conference/2013-conference-articles/58-2014-05-22-04-43-56
http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/arxiki-selida/10-first-conference/2013-conference-articles/58-2014-05-22-04-43-56
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επινόησης (Écriture d’invention), που πρωτοεμφανίστηκε ως εκπαιδευτική 

καινοτομία στη Γαλλία ήδη από το 2006 (Κατσαντώνη: 2014)33. Η γραφή της 

επινόησης εντάxθηκε στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του γαλλικού λυκείου 

και αφορά τη δομή των εξετάσεων και τις θεσμικές απαιτήσεις ειδικότερα των δύο 

τελευταίων τάξεων προετοιμασίας για το απολυτήριο Baccalauréat. Οι εξετάσεις 

του γαλλικού απολυτηρίου επιτυγχάνονται μέσα από γραπτά δοκίμια και 

προφορικές εξετάσεις ανεξαρτήτως της κατεύθυνσης επιλογής των υποψηφίων 

(τεχνολογικής, επαγγελματικής ή γενικής). Ειδικότερα, η ικανότητα παραγωγής 

γραπτού λόγου μαζί με τον ευρύτερο πολιτισμικό γραμματισμό (Culture 

Générale) αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας για όλες τις κατευθύνσεις των 

υποψηφίων.  

Η δραστηριότητα της γραφής της επινόησης περιλαμβάνει συγγραφή 

δοκιμίου με επιχειρηματολογικό χαρακτήρα με βάση κάποιο κείμενο αφόρμηση, 

κυρίως λογοτεχνικό. Ο μαθητής/σπουδαστής στηριζόμενος σε αυτό καλείται να 

παράξει επιχειρηματολογικό λόγο και να αναπτύξει ένα θέμα (τοποθέτηση μιας 

άποψης), όπως αυτό διατυπώνεται από την εκφώνηση της άσκησης. Ο 

μετασχηματισμός ένα κειμένου β΄ (κείμενο-πηγή) σε ένα κείμενο α΄ (παραγόμενο 

κείμενο) το οποίο δίνει λαβή σε σχόλιο συμπεριλαμβάνει ωστόσο την αλλαγή 

εποχής των πρωταγωνιστών του κειμένου ή την εκφορά του λόγου. 

Παρότι οι δραστηριότητες της γραφής της επινόησης περιορίζονται αρχικά 

αρχικά στον τομέα της έκθεσης (dissertation), θεωρούνται αρκετά δημιουργικές 

εφόσον στο τέλος οι μαθητές καλούνται να παράξουν ένα δικό τους κείμενο χωρίς 

να στηρίζονται στα  κειμενικά και ειδολογικά χαρακτηριστικά του κειμένου 

αφόρμηση. Αναφορικά με τις δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν, οι γραπτές 

παραγωγές των μαθητών περιελάμβαναν κυρίως : 

- αναπαραγωγές μέσω παράφρασης 

- αναπαραγωγές του ύφους κειμένων 

- αναπαραγωγές επιπέδου γλώσσας κειμένων 

- αναπαραγωγές οπτικής γωνίας του αφηγητή 

- αναπαραγωγές εποχής ηρώων/συμπρωταγωνιστών.   

                                                 
33  ό.α. http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/arxiki-selida/10-first-

conference/2013-conference-articles/58-2014-05-22-04-43-56, κεφ. 3.3 Γραφή της επινόησης.  

http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/arxiki-selida/10-first-conference/2013-conference-articles/58-2014-05-22-04-43-56
http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/arxiki-selida/10-first-conference/2013-conference-articles/58-2014-05-22-04-43-56
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Δραστηριότητες ελεύθερης φαντασίας  

Στη συνέχεια, δραστηριότητες ελεύθερης φαντασίας 34  καλούν τους  

συμμετέχοντες ενός εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής να χτίσουν μία δική τους 

ιστορία ή να προεκτείνουν την πλοκή μίας υπάρχουσας ιστορίας, κατευθύνοντας 

τους ήρωες και τη δράση τους (Κατσαντώνη: 2014).  

Ωστόσο και στην κατηγορία των δραστηριοτήτων ελεύθερης δημιουργικής 

έκφρασης διερευνήθηκαν οι στρατηγικές που προαναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 

7.1. με επίκεντρο στην προκειμένη περίπτωση τη διαλογικότητα. 

Ενδεικτικές επιλογές κειμένων που παρακολούθησαν οι συμμετέχοντες των 

εργαστηρίων ώστε να εξοικειωθούν με συγκεκριμένα είδη και τύπους λόγου 

περιελάμβαναν αποσπάσματα από τις ακόλουθες πηγές35:    

- αστυνομικά μυθιστορήματα του Daniel Pennac  «La Fée 

Carabine» ; 

- αποσπάσματα από το επιστολογραφικό μυθιστόρημα «Les Liaisons 

dangereuses» του P. Choderlos de Laclos και αποσπάσματα από 

το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ ; 

- αυτοβιογραφικά κείμενα των Michel Leiris, Simone de Beauvoir, 

Annie Ernaux ; 

- αποσπάσματα από το ιστορικό μυθιστόρημα της Marguerite 

Yourcenar «Les Mémoires d’Adrien» ; 

- παρωδίες ποιημάτων του Georges Fourest «La négresse blonde» 

βασιζόμενη στην τραγωδία «Le Cid» του P. Corneille, μετάφραση 

                                                 
34  ό.α. http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/arxiki-selida/10-first-

conference/2013-conference-articles/58-2014-05-22-04-43-56, κεφ. 5 Δραστηριότητες ελεύθερης 

φαντασίας.  

35 Bλ. βιβλιογραφικές αναφορές έργων των Pennac, D. (1987) La fée Carabine. éd.: Folio-

Gallimard., Choderlos de Laclos, P. (1782) Les liaisons dangereuses. Classiques de Poche (réédition 

1975), Le journal d’Anne Frank (2013). (version intégrale) Livres de poche, Littérature & Documents, 

Yourcenar, M. (1951) Mémoires d’Hadrien, Folio (réédition 1977), Fourest, G. (1909) La Négresse 

blonde. éd. Grasset, coll. «Les cahiers rouges»  (rééedition 2009), De Courville, B. (2012) F. Œdipe 

roi de Pasolini. Poétique de la mimésis. Paris: L’Harmattan.  

 

 

  

 

http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/arxiki-selida/10-first-conference/2013-conference-articles/58-2014-05-22-04-43-56
http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/arxiki-selida/10-first-conference/2013-conference-articles/58-2014-05-22-04-43-56
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στη γαλλική διασκευής σκηνών του Οιδίποδα Τύραννου από το 

σκηνοθέτη P. Paolo Pasolini.  

Στις παραπάνω δραστηριότητες διακειμενικών και διαλογικών διαδικασιών 

ελέγχονται με διαβάθμιση η γλωσσολογική ικανότητα (έλεγχος λεξιλογίου, 

σύνταξης, γραμματικής, ορθογραφίας), η κοινωνιογλωσσολογική ικανότητα 

(κοινωνικο-πολιτισμικά στοιχεία αναφορικά με ποικίλες λειτουργίες κειμένων, 

γλωσσικοί συμβολισμοί σχέσεων, συμβάσεις ευγενείας, πολιτιστικές αναφορές), 

η πραγματολογική ικανότητα (ικανότητα πρακτικών και προτύπων λόγου, 

υφολογική παραγωγή, σχέσεις συνοχής και συνεκτικότητας κειμενικών χώρων), η 

λειτουργική ικανότητα (χρήση λειτουργικών σκοπών όπως επιχειρηματολογία, 

διευκρίνιση, πειθώ, διαμαρτυρία, σχόλιο) και τέλος, η ικανότητα διαδραστικών 

προτύπων (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς γλωσσών, 2005: 86-101).  
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Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ξεκίνησε μία πολύ ιδιαίτερη συνεργασία με το 

3ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης που εδρεύει μέσα στις Φυλακές 

Διαβατών τη σχολική/ακαδημαϊκή χρονιά 2012–2013. Επιστημονικά Υπεύθυνος 

του Προγράμματος «Δημιουργική Γραφή και Εγκλεισμός» υπήρξε από την πρώτη 

χρονιά ο Επίκουρος Καθηγητής Δημιουργικής Γραφής και Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας του Π.Δ.Μ. και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ. «Δημιουργική 

Γραφή» Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος. Συντονίστρια της Δράσης του 

Μεταπτυχιακού ορίστηκε η απόφοιτος του εν λόγω Προγράμματος κ. Γιαπαλάκη 

Μαρία, η οποία διατηρήθηκε στη θέση αυτή και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, 

ενώ στη συνέχεια αποχώρησε για καθαρά προσωπικούς (οικογενειακούς 

λόγους). Την τελευταία διετία Συντονιστής ανέλαβε ένας άλλος απόφοιτος του 

Τμήματος ο κ. Μαρουδής Αστέριος (την τρέχουσα χρονιά σε συνεργασία με την 

τελειόφοιτο κ. Μπαλαή Εύα). Οφείλουμε εδώ να τονίσουμε εμφατικά την εξαιρετική 

συνεργασία και σύμπνοια απόψεων για τη λειτουργία και τους στόχους του 

Προγράμματος με την κυρία Μαρινοπούλου Φιλιώ, Διευθύντρια του Σχολείου τις 

πρώτες δύο χρονιές και τον αντικαταστάτη της (λόγω συνταξιοδότησης) 

Καραγιαννίδη Θόδωρο. 

Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 οι εκλεκτοί συνεργάτες - 

διδάσκοντες υπήρξαν είτε απόφοιτοι και τελειόφοιτοι του Μ.Π.Σ. είτε γνωστοί 

mailto:evabalai@gmail.com
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πεζογράφοι και ποιητές της Θεσσαλονίκης. Η προθυμία για συμμετοχή ήταν 

εντυπωσιακή και συμμετείχαν φοιτητές μας από Αθήνα, Κοζάνη, Βέροια, Τρίκαλα, 

πάντα σε εθελοντική βάση. Ο εκπαιδευτικός χρόνος χωρίστηκε ισόποσα στη 

διδασκαλία διηγήματος και ποίησης. Οι μαθητές και μαθήτριες μας ήταν είκοσι 

τρεις (23) στο ανδρικό και επτά (7) στο γυναικείο τμήμα. Θα πρέπει να 

σημειώσουμε ότι λόγω των πολλών αποφυλακίσεων κατά τον μήνα Μάιο ο 

αριθμός αυτός μειώθηκε σε ένα ποσοστό της τάξης του 20%. Για την ιστορία 

αναφέρουμε ότι κατά την σχολική χρονιά 2014-2015 πραγματοποιήθηκαν τριάντα 

επισκέψεις με τέσσερις εκπαιδευτές κάθε φορά, δεδομένου ότι για πρώτη φορά το 

πρόγραμμα επεκτάθηκε και στη γυναικεία πτέρυγα. Μέσα από αυτές τις 

εργαστηριακού τύπου συναντήσεις μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωριστούμε 

καλύτερα, να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλο, να δουλέψουμε ατομικά, αλλά και 

ομαδικά και αναπόφευκτα να γίνουμε αποδέκτες πολλών προσωπικών 

αφηγήσεων.  

Τα Εργαστήρια της Δημιουργικής Γραφής πραγματοποιούνταν μια φορά 

την εβδομάδα κάθε Τρίτη για δυόμιση ώρες σε ολόκληρη τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι αφορούσαν τόσο την ουσιαστικότερη 

κατανόηση των λογοτεχνικών κειμένων, όσο και τον τρόπο δημιουργίας τους 

μέσα από μία καθαρά βιωματική – συγγραφική προσέγγιση. Μαθητές και 

μαθήτριες «συνομίλησαν» με την πεζογραφία και την ποίηση μέσα από 

καταξιωμένα έργα, ασκήθηκαν στο ύφος, τους χαρακτήρες, το σκηνικό, την 

πλοκή, τον αφηγητή, τον χρόνο, την οπτική γωνία, τις ομοιοκαταληξίες, τα μέτρα, 

τα είδη, τον ελεύθερο στίχο κ.τ.λ. Όλα τα παραπάνω υπήρξαν ενταγμένα σε 

εβδομαδιαίες εργασίες. Οι συγγραφείς και ο συντονιστής διάβασαν και δικά τους 

κείμενα στους μαθητές και τους παρακίνησαν να τους μιμηθούν ή απλώς να 

εμπνευστούν από αυτά στη σύνθεση προσωπικών τους έργων. Στη διάρκεια της 

επιμέλειας των κειμένων που οι ίδιοι οι έγκλειστοι μαθητές επέλεξαν ανάμεσα στα 

όσα συνέγραψαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οι συζητήσεις υπήρξαν 

συγκλονιστικές, καθώς πολλοί από αυτούς υπήρξαν μετανάστες ή πρόσφυγες με 

εμπειρίες ζωής μοναδικές, και η μεταναστευτική τους εμπειρία, που χαρακτηρίζει 

όλη την ιστορική διαδρομή της ανθρωπότητας, αποτέλεσε τον καμβά 

συγκινητικών κειμένων. Ενώ από την άλλη κρατούμενοι για κάθε είδους 

παράπτωμα, από τα «ανεπαισθήτως» ως τα πλέον ειδεχθή, ένιωσαν την ανάγκη 

να μεταφέρουν βιώματα και τραύματα στο χαρτί, του οποίου η δράση αποδείχτηκε 
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για άλλη μία φορά αρκούντως ψυχοθεραπευτική. Καρπός της προσπάθειας 

αυτής αποτελεί το βιβλίο «Κλειδιά Ελευθερίας» (εκδόσεις Ενδυμίων), όπου 

φιλοξενούνται πεζά και ποιητικά κείμενα των μαθητών και των μαθητριών μας.  

Θα πρέπει να καταγραφεί πάντως, πως, αν και οι μαθητές μας φοίτησαν ή 

φοιτούν σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας επιπέδου Γυμνασίου, αντιμετωπίσαμε 

προβλήματα εκφοράς τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό τους λόγο. Οι 

περισσότεροι από αυτούς έχουν ελλιπή ή και αρνητική εμπειρία από την 

εκπαίδευση. Φυσικά το ενδιαφέρον στο μάθημα επικεντρώνεται στην δημιουργία 

ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και την 

προσωπική ανάπτυξη παρά στους κανόνες της γραμματικής ή σημεία στίξης. 

Στόχος ήταν να παρέχει μια δημιουργική διέξοδο στους μαθητές και ταυτοχρόνως 

να τους βοηθά στη διερεύνηση δικών τους σκέψεων και δράσεων. Έτσι τους 

συμβουλεύαμε να μην ανησυχούν καθόλου για την ορθογραφία και την 

γραμματική· απλώς να γράφουν τις λέξεις τους στο χαρτί.  

Ωστόσο αρκετοί εύλογοι προβληματισμοί τέθηκαν για τη σημασία αυτών 

των μαθημάτων. 

Τι σημαίνει να διδάξουμε γλώσσα και λογοτεχνία σε έγκλειστους; Πόσο 

μακριά μπορεί να φτάσει η άποψή μας για την επανορθωτική αξία της παιδείας; 

Θα είχαμε κάποιο αποτέλεσμα ακόμα και σε αυτό το πιο σκοτεινό και 

αμφισβητούμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον; Επίσης πόσο η δύναμη της γραφής 

μπορούσε ν’ αγγίξει ανθρώπους που η προηγούμενη επαφή τους με την 

εκπαίδευση υπήρξε αποσπασματική και ελλιπής; Οι περισσότεροι από αυτούς 

είναι αλλοδαποί άρα ακόμα και η γλώσσα μπορούσε να αποτελεί εμπόδιο. 

Οι έγκλειστοι έχουν μάθει να καλλιεργούν ένα προσωπείο, ένα αλεξίσφαιρο 

εξωτερικό, ενώ το γράψιμο αφορά την επαφή με τον εαυτό μας και τη διάθεσή μας 

να εκτεθούμε μέσω των γραπτών μας. Μπορεί αυτό το εμπόδιο να ξεπεραστεί στα 

πλαίσια μιας τάξης, έστω και όχι υποχρεωτικής, όπως ήταν η δική μας; Επιπλέον, 

είναι εφικτή η προώθηση της ελευθερίας της έκφρασης στους φυλακισμένους, 

όταν ρυθμίζονται ακόμα και οι πιο προσωπικές τους στιγμές; 

Τέλος η δημιουργική γραφή συντελεί στην προώθηση των σωφρονιστικών 

στόχων μιας επανορθωτικής δικαιοσύνης; Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέσαμε 

στον εαυτό μας.  

Εν τέλει ποιος ήταν ο στόχος αυτών των μαθημάτων; Γιατί ο στόχος 

οπωσδήποτε δεν ήταν να καλλιεργήσουμε συγγραφείς.  Η δημιουργική γραφή ως 
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διδακτικό αντικείμενο δεν επιδιώκει σε καμία περίπτωση την ανεύρεση 

συγγραφικών ταλέντων. Το μάθημα αντιμετωπίζεται λιγότερο σαν εξάσκηση μιας 

ικανότητας και περισσότερο σαν μια ελεύθερη έκφραση  της προσωπικότητας, 

σαν μια «λεκτική διατύπωση της ατομικής δημιουργικότητας» ή «σαν μια γραπτή 

έκφραση στην οποία οι μαθητές τοποθετούν στο χαρτί τις ιδέες, τα συναισθήματα 

τους και τις εντυπώσεις τους με τα δικά τους λόγια. Πρόκειται για μια γραφή που 

είναι  πρωτότυπη, σε αντίθεση με τη μιμητική γραφή» (Dawson 2005: 21,). Μέσα 

από το διδακτικό αντικείμενο της δημιουργικής γραφής οι μαθητές πειραματίζονται 

σε ποικίλα λογοτεχνικά είδη χωρίς το φόβο σωστού ή λάθους (Morley 2009: 6). Η 

τριβή με τον γραπτό λόγο και η γνωστική διαδικασία που ξεκλειδώνει ένα 

λογοτεχνικό κείμενο τόσο στη δομή του όσο και στις τεχνικές του βοηθούν τους 

μαθητές να εκτιμούν την ομορφιά του οργανωμένου λόγου (Κωτόπουλος), και όχι 

μόνον αυξάνει την αυτοπεποίθηση τους σε σχέση με τον γραπτό λόγο, αλλά 

ταυτόχρονα οξύνει την ικανότητα τους να σκέφτονται Skelton (2006: 28,). 

Η μέχρι σήμερα εμπειρία της δημιουργικής γραφής αποδεικνύει ότι 

καλλιεργεί πολύπλευρα τον εκπαιδευόμενο, ενώ ταυτόχρονα δρα ως αθέατη 

υποστήριξη σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, βελτιώνοντας κατά πολύ τη γλωσσική, 

διανοητική και συναισθηματική εξέλιξη του μαθητή (Benton 1999:527). Και η 

διεθνής εμπειρία από τη διδασκαλία δημιουργικής γραφής σε φυλακές συνηγορεί 

με αυτά τα συμπεράσματα καθώς βρέθηκε ότι κρατούμενοι που είχαν 

ολοκληρώσει με επιτυχία προγράμματα διδασκαλίας τεχνών βελτίωσαν τις 

ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης (Brewster, 2012) 

Επίσης η δημιουργική γραφή θεωρείται ένα χρήσιμο εργαλείο για να 

ξεκλειδώσει το δημιουργικό δυναμικό, ώστε να ενισχυθεί η αγάπη των μαθητών για 

τη γλώσσα  και να προσφέρει μια ισχυρή διέξοδο για την αυτο-έκφραση.  

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι οι μαθητές αποκτούν μια φωνή για να 

εκφραστούν, διδάσκονται ακριβώς το πώς να έχουν μια φωνή. Και αυτό μπορεί 

να είναι πολύ ισχυρό και θεραπευτικό. 

Η επιστημονική έρευνα σχετικά με τα οφέλη της συγγραφής είναι 

απρόσμενα μεγάλη. Μελέτες έχουν δείξει ότι το να γράφει κάποιος για τον εαυτό 

του και τις προσωπικές εμπειρίες μπορεί να βελτιώσει τις διαταραχές της διάθεσης 

(Gortner, 2005), να βοηθήσει στη μείωση των συμπτωμάτων στους ασθενείς με 

καρκίνο (Milbury Kathrin at al.) , στη βελτίωση της υγείας ενός ατόμου μετά από 

http://jco.ascopubs.org/search?author1=Kathrin+Milbury&sortspec=date&submit=Submit
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καρδιακή προσβολή, τη μείωση των ιατρικών επισκέψεων (Pennebaker 1997) 

ακόμη και στην ενίσχυση της μνήμης(Klein K, Boals A.). 

Τώρα οι ερευνητές μελετούν κατά πόσο η γραφή και η επαναδιατύπωση 

της προσωπικής μας ιστορίας μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στη συμπεριφορά 

και στην επίτευξη της ευτυχίας.  

Όλοι έχουμε μια προσωπική αφήγηση που διαμορφώνει την άποψή μας 

για τον κόσμο και τους εαυτούς μας. Αλλά μερικές φορές η εσωτερική φωνή μας 

δεν έχει το απόλυτο δίκιο. Το γράψιμο μάς υποχρεώνει να επεξεργαστούμε  τις 

ιστορίες μας και να τις επαναδιατυπώσουμε. Έτσι  μπορούμε να αλλάξουμε τις 

αντιλήψεις μας για τον εαυτό μας και να εντοπίσουμε τα εμπόδια που στέκονται 

στο δρόμο της καλύτερης υγείας αλλά και της ευτυχίας μας. 

Μπορεί να ακούγονται σαν ανόητες συνταγές αυτοβοήθειας, αλλά η 

έρευνα δείχνει  ότι τα αποτελέσματα είναι πραγματικά. Δύο έρευνες στα 

Πανεπιστήμια του Stanford και στο Dyke University έδειξαν ότι οι φοιτητές που 

πήραν μέρος σε προγράμματα γραφής που τους επέτρεπαν να εκφράσουν 

ελεύθερα το άγχος και τις  αρνητικές τους σκέψεις και μέσω της γραφής να τις 

επαναδιαπραγματευθούν είχαν καλύτερη προσαρμογή και υψηλότερους 

βαθμούς από την ομάδα ελέγχου (Timothy D. Wilson  2012) 

Στο Πανεπιστήμιο του Τέξας (Pennebaker 1997)  αντίστοιχη μελέτη έδειξε ότι 

οι φοιτητές που πήραν μέρος σε προγράμματα γραφής αρρώσταιναν λιγότερο 

και επισκέπτονταν σπανιότερα τους γιατρούς. 

 Αλλά και σε έρευνα που αφορούσε σε παντρεμένα ζευγάρια έδειξε ότι όσοι 

έγραφαν για τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις τους ήταν σε θέση να τις 

αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά (Finkel, Slotter et al. 2013). 

Μέσα από τα γραπτά τους οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ποιοι είναι και 

πού θέλουν να πάνε. Η γραφή είναι μια πορεία διόρθωσης της ζωής   

Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε και η Sindi Fiona Gordon, στην 

διπλωματική της για τις δυνατότητες τις δημιουργικής γραφής να συμβάλλει στην 

επίτευξη της προσωπικής ανάπτυξης  (University of Sussex,2015). Συνοψίζει:  

«1.Η δημιουργική γραφή επέτρεψε στους συγγραφείς να 

αποστασιοποιηθούνε από τις προσωπικές αφηγήσεις, να δούνε αντικειμενικά το 

προσωπικό τους υλικό καθώς και τον εαυτό τους από διαφορετικές οπτικές 

γωνίες.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klein%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11561925
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boals%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11561925
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Finkel%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23804960
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Slotter%20EB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23804960
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2.Μέσω της διαδικασίας της δημιουργικής αυτοβιογραφικής αφήγησης 

απέκτησαν μια αντίληψη του εαυτού που ενσωματώνει πολλές και διαφορετικές 

πλευρές.  

3.Προσπαθώντας οι συμμετέχοντες να βρουν την φωνή τους μέσα από τη 

γραφή τους απέκτησαν μια αίσθηση προσωπικής ελευθερίας και αυτό τους 

επέτρεψε να μιλούν με μεγαλύτερο κύρος.  

4.Η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τη δημιουργικότητα 

ήταν απαραίτητο για να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να προχωρήσουν με 

σιγουριά στην προσωπική τους ενδοσκόπηση και το γράψιμο.» 

Οι έρευνες που αφορούν σε φυλακισμένους είναι λιγότερες, αφορούν 

γενικότερα τη διδασκαλία τεχνών γενικότερα και όχι μόνο λογοτεχνίας αλλά 

υπάρχουν και δείχνουν τα προτερήματα αυτής της διδασκαλίας τόσο κατά την 

διάρκεια της φυλάκισης όσο και μετά την αποφυλάκισή τους. Στην Καλιφόρνια το 

πρόγραμμα Arts in Corrections λειτουργούσε με επιτυχία για 30 χρόνια, πριν 

σταματήσει λόγω της οικονομικής κρίσης το 2010. Σε έρευνα πάνω στ’ 

αποτελέσματα του προγράμματος ο L. Brewster από το Πανεπιστήμιο της 

πολιτείας του Σαιν Χοσέ έδειξε ότι υπήρξαν λιγότερες πειθαρχικές ποινές κατά την 

κάθειρξη ανάμεσα στους κρατούμενους που συμμετείχαν σε πρόγραμμα 

διδασκαλίας τεχνών. Σε κάποιο από τα σωφρονιστικά ιδρύματα μάλιστα η μείωση 

έφτασε το 80 %. Το σωφρονιστικό τμήμα της Πολιτείας της Καλιφόρνια αφού 

διεξήγαγε την δική του έρευνα για 4 χρόνια ανακοίνωσε ότι η υποτροπή μειώθηκε 

ανάμεσα στους συμμετέχοντες σε προγράμματα διδασκαλίας τεχνών. (Gussak,  

Ploumis-Devick, 1997). 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε το 

μαθησιακό περιβάλλον μιας συνηθισμένης τάξης όσο το δυνατόν από την άποψη 

των παιδαγωγικών προσεγγίσεων, εργασιών, και δομής, αν και ο εγκλεισμός και 

η εποπτεία ήταν πανταχού παρόντες. 

Τα παραδείγματα γραφής που έχουμε στην διάθεσή μας είναι αποτέλεσμα 

ασκήσεων άλλοτε πολύ συγκεκριμένων Π.χ. Αλλάξτε το τέλος σε μια δεδομένη 

ιστορία. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι μαθητές μπορούσαν να διαλέξουν το 

περιεχόμενο με μεγαλύτερη ελευθερία. Όμως παρά την ελευθερία επιλογής που 

πρόσφεραν οι ασκήσεις και τα θέματα η πραγματικότητα που ζούσαν βάραινε 

τόσο, ώστε να μην μπορεί να μείνει έξω από τη θεματολογία τους.  
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Τα γραπτά τους είναι ειλικρινείς  εικόνες της ζωής τους γεμάτα πόνο και 

αγάπη. Δείχνουν έναν πόθο να επαναπροσδιορίσουν τις ζωές τους και να βρουν 

έναν δρόμο αποκατάστασης, ώστε να μην επιστρέψουν ποτέ στη φυλακή. Πάντα 

υπάρχει ο κίνδυνος επιστροφής στις ίδιες εύθραυστες συνθήκες, από όπου 

ήρθαν, και τα ίδια παλιά εμπόδια θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τη δύναμή τους. 

Θα πρέπει να είναι δυνατοί και τα γραπτά τους είναι μια επιβεβαίωση της πίστης 

και της δύναμής τους 

Τα αυτοβιογραφικά τους σημειώματα συχνά έχουν μια ωμότητα και μια 

ειλικρίνεια που καταλήγει σε καλό γράψιμο. Και μπορεί οι προσωπικές  ελευθερίες 

τους να είναι λίγες αλλά οι αναμνήσεις τους είναι άφθονες και μ’ αυτές καλύψαμε 

150 ώρες διδασκαλίας. Και πολλές φορές στάθηκε δύσκολο να πείσουμε να 

κάνουν το άλμα από τη ζωή στην μυθοπλασία.  

Η ζωή στη φυλακή είναι ένα θέμα που επανέρχεται με συχνότητα: 

Δεν μπορείς να αντιδράσεις, δεν μπορείς να τους λυγίσεις, να τους 

ξεπεράσεις, τσιρίζει η ψυχή, παγώνει το σώμα, ματώνει η καρδιά, νοιώθεις πως 

έρχεται το τέλος. Κάγκελα, κάγκελα, πολλά κάγκελα, ξεπέρασες «ανθρώπους 

κάγκελα». Παντού κάγκελα, παντού, παντού, παντού, λες, ελπίζεις, αφού δεν 

μπορείς να ανοίξεις τα κάγκελα κάποιος να σε βοηθήσει… Πας, ελπίζεις, 

ονειρεύεσαι, προσεύχεσαι. Γιούλη 

Έξω είναι σκοτεινά και κάνει κρύο. Βλέπω πίσω από τα κάγκελα και τι να δω;  

Μεγάλα ντουβάρια και σύρματα. Μέσα μου νοιώθω πόνο και μοναξιά. 

Αναρωτιέμαι που έκανα  λάθος και έφτασα μέχρι εδώ; Αλίκη 

Εδώ κλεισμένη, χωρίς κινήσεις, χωρίς δυνατότητες επιλογής. Νικολίνα 

Άλλοι ήταν πιο πιθανό να ασχοληθούν στην δημιουργική τους γραφή με 

την οικογένεια, τη ζωή τους πριν τη φυλακή και με εκφράσεις μεταμέλειας και 

αποκατάστασης. 

Αναζητώ την οικογένειά μου ακόμη και στα όνειρά μου. Τους αγκαλιάζω 

και φεύγω μην τους προλάβει η αυγή και ανυπομονώ την βραδινή επάνοδό τους 

να τους ξαναβρώ. Νικολίνα 

 «Κανένας δεν σου το έχει πει πως εξαφανίστηκα μέσα σε μια στιγμή γιατί, 

γλυκιά μου κόρη, ο μπαμπάς που τόσο αγαπάς μπήκε στη φυλακή.» Τζιν 

Κάποιοι αναφέρονται στα εγκλήματά τους  
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«Την ώρα που φόρτωναν τα κιβώτια, τους περικύκλωσε η αστυνομία. Ήταν 

πολλοί και κρατούσαν όπλα. Στην έρευνα που έκαναν στο φορτηγό ανακάλυψαν 

κρυμμένη μέσα στα χάλκινα καλώδια ηρωίνη.»  Τζιν 

Πολλοί από τους αλλοδαπούς γράφουν για την προσπάθειά τους να 

φτάσουν στην Ελλάδα, είτε νόμιμα είτε παράνομα.  

«Κάποια στιγμή βρέθηκα σε αδιέξοδο. Έπρεπε ν’ αποφασίσω να φύγω 

αλλά πού να πάω, πώς ν’ αφήσω τα παιδιά μου, την οικογένειά μου. Όμως δεν 

γινόταν αλλιώς, αποφάσισα να έρθω στην Ελλάδα. Ξεκίνησα και πίσω μου άφησα 

δακρυσμένα μάτια, δάκρυσα και εγώ, θ’ αντέξω; Ήρθα, είδα, έζησα, συνήθισα, 

αγάπησα.» Γιούλη 

Ενώ κάποιοι υιοθετούν μια διδακτική γραφή, προσπαθώντας να 

συνετίσουν με τα δικά τους παθήματα τους άλλους. 

«Μια φορά μας δίνεται η δυνατότητα να την ζήσουμε και πρέπει πάση 

θυσία να την απολαμβάνουμε να την αντιμετωπίσουμε με θετική στάση, ειδάλλως 

μπορεί να φύγει σε κάποια ξένα χέρια και τότε θα είναι αργά.» «Να έχεις πίστη στο 

Θεό και Αυτός θα σε ανταμείψει  με πίστη σε σένα. Να κτίζεις καθημερινά την υγεία 

σου. Να αγαπάς τον εαυτό σου. Μέρα με την μέρα , μήνα τον μήνα, χρόνο το 

χρόνο να βάζεις στόχους εφικτούς για σένα.» Σαϊμίρ 

Τέτοια κομμάτια έδωσαν τους συγγραφείς μια ευκαιρία για να εκφράσουν 

τη θλίψη τους και να αναλάβουν την ευθύνη για τις πράξεις τους. Ταυτόχρονα, 

τους έδωσε την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά και να ανακαλύψουν ότι 

είχαν κάποια ικανότητα γραφής. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα κείμενά τους από τα οποία έβγαιναν 

συμπεράσματα για το ψυχολογικό υπόβαθρο των μεταναστών εγκλείστων 

μαθητών. Τα πιο πολλά συγκλίνουν σε έναν  παραληρηματικό λόγο, χωρίς 

κόμματα και τελείες με ατέλειωτες φράσεις. Σε αντίθεση υπήρχαν κείμενα με 

αγχωτικό λόγο και πολλές τελείες. Παραθέτουμε δυο κείμενα χαρακτηριστικά.  

Η Ρωρώ από Βουλγαρία έγραψε: 

Τα ματωμένα κάγκελα 

 Τα μάτια της ήταν κλειστά. Έβλεπε όμως κάγκελα… μαύρα. Δεξιά, 

αριστερά, πάνω και κάτω. Κρύωνε πολύ. Τριγυρνούσε κάθε νύχτα και κρύωνε. Τι 

μου συμβαίνει; Σκέψεις αόριστες και σκόρπιες. Γυρνούσε κάθε βράδυ γύρω γύρω  

από το όμορφο μνήμα που το περιτριγύριζαν μαύρα κάγκελα… Τι μου συμβαίνει; 

Δεν μπορούσε να ορίσει το μυαλό της. Πως θα μπορούσε άλλωστε… ήταν νεκρή. 
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Η Αλίκη από Αλβανία έγραψε: 

Σκέψεις 

Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του νου μου 

Βρήκα τα λάθη μου τα πάθη μου 

Ακριβά μάτια μου 

Τα πλήρωσα και το  τσιγάρο μου να καίγεται, καπνούς, η ατμόσφαιρα 

γέμισε μαζί του καίγομαι κι εγώ στους καπνούς και χανόμουν, και,  

Στάχτες πίσω μου αφήνω 

Σαν παλιό ρεμπέτικο τραγούδι, νταλκαδιάρικο, που σεκλετισμένο βαρεί, έτσι 

είναι η ψυχολογία μου απόψε, Βράδιασε στο γεμάτο κι ούτε νύχτα 

Μαύρα πέπλα διπλώθηκαν  στα μέσα μου  σύγχρονη Σαλόμε, 

Ένα ένα θέλω, να τα πετάξω από πάνω μου κι ύστερα  

Να αποκεφαλίσω αυτό το τέρας που ήρθε στο δρόμο μου, το 

Φυλακή μου, το φυλακή σου, τη φυλακή μας, αχ μάτια μου, πόσο θ αντέξω 

από το μονοπάτι κι αν αντέξω κι αν αντέξεις, μάτια μου, φοβάμαι, μην ξαναπέσω  

Παράνομο παιδί κι εγώ βλέπεις η αμαρτία είναι γλυκιά  

Με αδειάζει  από  η φυλακή με αδειάζει λίγο λίγο κράτα με σφιχτά μην μ’ 

αφήσεις να σου φύγω μαζί σου θέλω, να περπατήσω μαζί σου μωρό μου και στα 

δύσκολα και στα εύκολα χαμένη είμαι μάτια μου χαμένη 

Σε σκοτεινά καλντερίμια, με έκλεισε, μέσα σου, σε λαβύρινθο, του να μη 

θέλω   να σταματήσω να σκέφτομαι με σένα θέλω να γεμίσει τον  νου μου 

Φώλιασες μέσα μου, η θύμηση σου, η σκέψη σου, η μυρωδιά σου γλυκά 

με τυραννάνε τις νύχτες, τούτες τις νύχτες τούτες που ένα  φιλί θα με λύτρωνε   

μακριά μου είσαι και πώς να αγγίξω    μάτια μου πώς να τα φτάσω τα χέρια σου   

πώς να κλείσω τις παλάμες μου στις δικές σου πως να κλειδώσω τον ήχο της 

φωνή σου πως μάτια μου σφικτά να σε κρατήσω αέρας είναι η φωνή σου μόνο  

η φωνή σου και η αγάπη που σου έχω με κρατάνε στη θύμηση σου αγάπη μου 

λείπεις      

Οι έγκλειστοι μαθητές, μετανάστες,  ήταν ικανοποιημένοι και χαρούμενοι 

που κάποιοι ενδιαφέρονται για τα προβλήματά τους.  

Ο Σαιμίρ γράφει σε μια επιστολή του μετά την αποφυλάκισή του: 

Τριαντάφυλλε κι Αστέρη ουδέποτε είχα φανταστεί πως θα γνωρίσω στην ζωή μου 

ανθρώπους με τέτοια διάνοια. Πέρα από την  ευφυΐα σας μας φέρατε σε επαφή 
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με πολλούς πεπειραμένους και σπουδαίους συγγραφείς που πολλοί 

συνάνθρωποί μας πληρώνουν τα μαλλιά της κεφαλής τους για να έχουν μια ώρα 

οδηγίες, το πώς αυτά που ζούμε να τα μεταφέρουμε σε διηγήσεις. Βρήκαμε έναν 

τρόπο έκφρασης των συναισθημάτων μας, δίνουμε τις σκέψεις μας σε κάποιους 

άλλους, με τον σωστό τρόπο. Σας είμαι ευγνώμων για όσα κάματε για μας.  Και 

καταλήγει: 

Με κάνατε αετό 

Φτερά με βάλατε να πετάξω 

Να δω τον κόσμο αγνά και καθαρά 

Και να τους πω 

Όπως εμένα τους αγαπώ 

Να τους πω να ονειρεύονται 

Και παντού την ζωή να γεύονται. 

 

 Στα πλαίσια της καλύτερης γνωριμίας μας δόθηκε στους μαθητές 

ερωτηματολόγιο που αφορούσε στοιχεία της ζωής τους, προσωπικές μαρτυρίες 

και απόψεις τους, με στόχευση καθαρά να διαπιστωθεί το ενδιαφέρον τους, αλλά 

και η γνώμη για την εμπειρία που αποκόμισαν από τα εργαστηριακά μαθήματα 

Δημιουργικής Γραφής. 

Παραθέτουμε το ερωτηματολόγιο και μια χαρακτηριστική περίπτωση:  

1. Όνομα, ηλικία, προέλευση. 

2. Από πού ξεκίνησες το ταξίδι σου; 

3. Όταν ξεκίνησες από τη χώρα σου ήξερες που θα πας; 

4. Πότε αποφάσισες να πας στην Ελλάδα; 

5. Αν θέλατε να πάτε Ελλάδα γιατί στην Ελλάδα; 

6. Τι ακούσατε για την Ελλάδα και θέλατε να έρθετε; ή βρέθηκες τυχαία; 

7. Πώς έφτασες; Από πού; Πόσο χρόνο πήρε το ταξίδι; 

8. Υπάρχει απώτερος προορισμός; οικογένεια αλλού στην Ευρώπη;  

Άρα η Ελλάδα ως ενδιάμεσος σταθμός; 

9. Όταν αποφυλακιστείτε πού θα πάτε; 

10. Εκεί που θα πάτε, με τι θέλετε να ασχοληθείτε; 

11. Τι οικογένεια αφήσατε πίσω; 

12. Τι σχεδιάζεται τώρα για την οικογένειά σας;  
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13. Με τι μέσα, (μεταφορικά-λεφτά) ξεκινήσατε για τον προορισμό σας; 

(ενδιάμεσα μέσα). 

14. Κατάσταση στη χώρα σας ή στην οικογένεια, που σας ώθησε στην 

μετακίνηση. 

15. Γραμματικές γνώσεις (επίπεδο μόρφωσης ή επαγγελματικές 

δεξιότητες) 

16. Πως σου φάνηκε το μάθημα της δημιουργικής γραφής; 

17. Πόσο και γιατί σου φαίνεται ή δεν σου φαίνεται ενδιαφέρον 

18. Πόσο σε δυσκολεύουν οι ασκήσεις; 

19. Πόσο σε ικανοποιεί το μάθημα της λογοτεχνίας; 

20. Πώς αισθάνεσαι όταν απαντάς στις ερωτήσεις-ασκήσεις της 

δημιουργικής γραφής; 

21. Πώς αισθάνεσαι όταν ξεκινάς, κατά την διάρκεια και στο τέλος της 

γραφής 

22. Πώς γράφεις; αυθόρμητα ή μετά από σκέψη; 

23. Πώς αισθάνεσαι, όταν διαβάζεις τις ασκήσεις σου στην τάξη; 

24. Πώς αισθάνεσαι, όταν ακούς σχόλια συμμαθητών και καθηγητών 

όταν διαβάσεις ένα κείμενό σου στην τάξη; 

 Παραθέτουμε τις απαντήσεις ενός από τους έγκλειστους μαθητές. 

Ο Φουάντ Α. είναι 29 χρονών από την Παλαιστίνη. Ξεκίνησε από την Γάζα 

και ο στόχος του ήταν η Ευρώπη γενικά. Το 2002 έφτασε Ελλάδα, πήγε στην Γαλλία 

για επτά χρόνια και τον έπιασαν και τον έστειλαν πίσω στην Ελλάδα. Η Ελλάδα για 

μένα είναι μια χώρα καλή και φτηνή αλλά έχει δυσκολία στα χαρτιά. Ο Φουάντ 

επρόκειτο να αποφυλακιστεί τον Μάιο αλλά, όταν ρωτήθηκε, δεν ήξερε ακόμα πού 

θα πήγαινε. Σκόπευε να απασχοληθεί σε βουλκανιζατέρ ή ως βαφέας, μάγειρας ή 

εργάτης. Στην Παλαιστίνη άφησε πίσω του οικογένεια με γονείς και ένδεκα αδέλφια, 

εκ των οποίων η μια αδελφή τυφλή και έναν αδελφό χωρίς πόδια. Τα αδέλφια είναι 

7 αγόρια και πέντε κορίτσια είναι όλοι παντρεμένοι και δουλεύουν. Εγώ είμαι ο 

μικρότερος, μας λέει. Το ατύχημα τα αδέλφια του το έπαθαν πηγαίνοντας στο 

σχολείο από βόμβα. Η διαδρομή του ήταν με τα πόδια από την Γάζα ως την 

Κωνσταντινούπολη και μετά Ανδριανούπολη-Ορεστειάδα-Αλεξανδρούπολη. Από 

Κωνσταντινούπολη ως την Αλεξανδρούπολη περπάτησε 2 βδομάδες. Από κει με 

λεωφορείο έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Εδώ τον έφερε ο πόλεμος με το Ισραήλ. 

Τέλειωσε πέντε τάξεις δημοτικού αλλά δεν ήταν καλός μαθητής και μόνο στην 
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Ελλάδα έμαθε να διαβάζει. Νοιώθει όμορφα στο μάθημα της δημιουργικής 

γραφής, αν και ήρθε από περιέργεια. Νοιώθει άβολα όταν παίρνει μια άσκηση 

αλλά μετά νοιώθει ευχάριστα,  όταν αρχίσει να γράφει ή όταν τελειώνει. Αυτό που 

γράφει είναι αυτό που σκέφτεται κι αυτό που είναι σωστό. Αισθάνεται όμορφα, 

όταν παρουσιάζει τα κείμενά του στην τάξη και θεωρεί μεγάλο επίτευγμα την 

έκδοση βιβλίου, που θα είναι μια πράξη που θα τον επικυρώνει στην κοινωνία και 

θα τον κάνει να αισθανθεί ελεύθερος επικοινωνώντας με τον έξω κόσμο. 

Αισθάνεται αμήχανα στην κριτική των συμμαθητών του αλλά συγχρόνως χαίρεται 

γιατί ασχολούνται μαζί του. 

Τα συμπεράσματα που βγήκαν από την συνέντευξη ήταν ότι βασική αιτία 

φυγής ενός μετανάστη ή πρόσφυγα είναι η εμπόλεμη περιοχή στην οποία 

κατοικούν και εκ δευτέρου τα οικονομικοκοινωνικά προβλήματα. Σκοπός τους είναι 

να φτάσουν σε μη εμπόλεμη ζώνη και συγχρόνως σε αναπτυγμένη περιοχή που 

αυτή την στιγμή εκπροσωπεί η αναπτυγμένη Ευρώπη γενικά. Το επίπεδο 

μόρφωσης ήταν βασικές τάξεις αντίστοιχης δημοτικής ελληνικής εκπαίδευσης, 

ίσως γιατί τα δείγματα τα πήραμε κυρίως από το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που 

φιλοξενεί μόνο αποφοίτους ή μη δημοτικής εκπαίδευσης. Η οικογένεια που 

άφησαν συνήθως αποτελεί στοιχείο αναφοράς κι ενδιαφέροντος με την 

αποστολή χρημάτων για επιβίωση. Η μετανάστευση έγινε με δύσκολο κυρίως 

τρόπο με τα πόδια ή σε άθλιες συνθήκες ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Τέλος η 

άποψη τους για την Ελλάδα είναι ότι αποτελεί μια χώρα που έχει καλούς 

ανθρώπους και φιλόξενους. 

Επιστέγασμα όλης της προσπάθειας παροχής μαθημάτων δημιουργικής 

γραφής  για τους έγκλειστους μαθητές θεωρείται η έκδοση του βιβλίου «Κλειδιά 

Ελευθερίας» που περιέχει τα κείμενα τους. Η έκδοση αυτή εκτός από την 

ανθρωπιστική πλευρά της δημιουργικής διαδικασίας, έχει ιδιαίτερη σημασία για 

τους έγκλειστους συγγραφείς. Θεωρούν αυτό το είδος της γραφής ως μια κίνηση 

προς την κοινωνία.  θεωρούν την δημοσίευση αυτού του βιβλίου ως μια μορφή 

ελευθερίας. Μέσω των γραπτών τους είναι παρόντες στον ελεύθερο κόσμο. Όμως 

κύρια ωφέλεια από όλη την διαδικασία είναι η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.  Αν και 

βρίσκονται στην δυσχερέστερη θέση, τα γραπτά τους θεωρήθηκαν αρκετά καλά 

ώστε να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό. 

Τέλος το βιβλίο  αποτελεί μια προσπάθεια ενίσχυσης ενός επανορθωτικού 

σωφρονισμού καθώς όλα τα έσοδα πηγαίνουν στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας 
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των φυλακών για την αντιμετώπιση ελλείψεων. Και αυτό είναι μια ακόμα 

καταφατική απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο ένα τμήμα δημιουργικής γραφής 

αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης σωφρονιστικής προσπάθειας. 

Παράρτημα Κειμένων Μαθητών 

Η παρηγοριά μου - Σίσσυ  
Ξέρεις τι είναι να βρεθείς στη φυλακή; Σε μια στιγμή; Από τη ζωή σου κρέμεται ένα 

μαύρο σύννεφο. Πρέπει να προσπαθήσεις να ξεπεράσεις τις δύσκολες στιγμές και 

να μην αφήσεις να σε παρασύρει ο καημός. Ναι, για όλους είναι δύσκολες οι 

στιγμές που περνάμε εδώ, γιατί είμαστε μακριά από την οικογένειά μας. Αλλά αυτή 

είναι η μοίρα μας και δεν μπορείς να την ξεπεράσεις. Αφού ο θεός αποφάσισε να 

περάσεις αυτό ακόμα το εμπόδιο, έτσι πρέπει να γίνει. Όμως τι θα κάνουμε εδώ για 

να περάσει πιο γρήγορα ο χρόνος μας. Βρήκα την δική μου παρηγοριά. Γράφτηκα 

στο σχολείο και είμαι πολύ ευτυχισμένη. Μας δίνουν μια πολύ καλή δεύτερη 

ευκαιρία όχι μόνο για να μορφωθούμε. Μπορούμε να μάθουμε πολλά ωραία 

πράγματα στη ζωή μας, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι για λίγο ξεχνάς που 

βρίσκεσαι και αφήνεις στην άκρη τον πόνο, τα θλιβερά συναισθήματα και τις 

δύσκολες στιγμές. Απλά το μυαλό μου είναι γεμάτο με άλλες σκέψεις αν δηλαδή 

πετύχεις να πάρεις το μέγιστο από τη γνώση. Αυτό που θα πάρεις θα σε βοηθήσει 

και έξω στη ζωή. Όπως λένε: «η γνώση ομορφαίνει τον άνθρωπο». 

Το αγγελούδι - Αλίκη 
Έξω είναι σκοτεινά και κάνει κρύο. Βλέπω πίσω από τα κάγκελα και τι να δω;  

Μεγάλα ντουβάρια και σύρματα. Μέσα μου νοιώθω πόνο και μοναξιά. 

Αναρωτιέμαι που έκανα  λάθος και έφτασα μέχρι εδώ; Ναι, όλοι κάνουμε λάθη. 

Αφήσαμε την οικογένειά μας και τα παιδιά μας, που πονάνε για μας. Αλλά αυτό 

πρέπει να είναι ένα μάθημα, που μας το έδωσε ο θεός, για να μπορούμε να 

σταθούμε στα πόδια μας και να συνεχίζουμε μπροστά.  

Ακόμα μια νύχτα είμαι μακριά από την οικογένειά μου. Μέσα μου σκοτεινά 

και πόνος αλλά κρύβεται κάπου εκεί και μια ελπίδα πως γρήγορα θα είμαι σπίτι, 

δίπλα στα παιδιά μου, τα αγγελούδια μου, που μου δίνουν δύναμη και υπομονή. 

Πίσω από τα κάγκελα κάθομαι και κοιτώ  τον ουρανό και τα αστέρια και τα ρωτώ: 

πως είστε; τι κάνετε;  

Αυτήν την ώρα μου λείπετε τόσο πολύ! Σας στέλνω ένα αγγελούδι να σας 

προσέχει… να είναι μαζί σας. 
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Ο τοίχος - Γιώργος 
Η ιστορία ξεκινάει το χίλια εννιακόσια εβδομήντα οκτώ σε ένα χωριό της Λειβαδιάς. 

Εκεί σ’ αυτό το χωριό που λεγόταν Βάγια  το 1978 τον Ιούλη στις δεκαοκτώ 

γεννήθηκε και μεγάλωσε ένα αγόρι που το ονόμασαν Γιώργο. Από τότε που 

θυμάται τον εαυτό του κάπου στα επτά ήταν πάντα ο γιος του μπεκρή και της 

χοντρής. Τον είχαν στο περιθώριο. Πάντα γι αυτόν η κοινωνία του χωριού ήταν 

ένας τοίχος πελώριος που προσπαθούσε να τον σπάσει. Στο σχολείο τα ίδια στο 

τελευταίο θρανίο μόνος του και πάντα. Ο τοίχος του φαινόταν όχι μόνο πελώριος 

αλλά και αδιαπέραστος.  Αυτός επέμενε να τον γκρεμίσει και συνέχιζε να πηγαίνει 

σχολείο χωρίς ο τοίχος να πέφτει ως τα δώδεκα που τέλειωσε το δημοτικό. Γι αυτόν 

ήταν σαν να έσπασε ένα κομμάτι του τοίχου. Το μόνο που ήθελε ήταν να 

μεγαλώσει ακόμα λίγο να εργαστεί. Έτσι πέρασαν ακόμα τρία δύσκολα χρόνια, 

χωρίς το αγαπημένο σχολείο ώσπου γνώρισε  την Κατερίνα. Η Κατερίνα ήταν 

γειτόνισσα. Το πρώτο σκίρτημα της παιδικής του καρδιάς. Την ερωτεύτηκε από την 

πρώτη στιγμή που την φαντάστηκε σαν  γυναίκα στο πλευρό του. Την πλησίασε 

για να της πει τα αισθήματά του. Του είπε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα μεταξύ τους 

λόγω της κοινωνικής διαφοράς. Έτσι σηκώθηκε μεγαλύτερος τοίχος. Ήταν κιόλας 

στα δεκαεπτά. Για την Κατερίνα ο Γιώργος συνέχιζε να είναι ο γιος του μπεκρή και 

της χοντρής. Τότε ο Γιώργος αποφάσισε να πάει και να δηλώσει εθελοντής στον 

ελληνικό στρατό. Για να ξεφύγει από το χωριό. Πριν λίγο είχε χάσει τον πατέρα του. 

Ήταν το 1996 τον Ιούλη που παρουσιάστηκε στο πεζικό στο Μεσολόγγι. Η Κατερίνα 

είχε σχεδόν ξεχάσει το γιο του μπεκρή και της χοντρής, τον είδε σχεδόν αγνώριστο 

και τον πλησίασε δειλά δειλά. Τον ρώτησε πως τα περνάει. Ένοιωσε τόσο 

ευχαριστημένος που έστω και για μια στιγμή είχε σπάσει αυτός ο πελώριος τοίχος. 

Ανάμεσα σε κείνον και κείνην. Άρχισαν να κάνουν παρέα να βγαίνουν μαζί να 

κάνουν όνειρα για το μέλλον. Καινούριες δυσκολίες όμως παρουσιάστηκαν. Η 

μητέρα του έπασχε από καρκίνο και έπρεπε να την φροντίζει καθώς ήταν 

μοναχοπαίδι. Η Κατερίνα έπρεπε να αποφασίσει αν ήθελε να συνεχίσει τις σπουδές 

της στην πιο δύσκολη στιγμή του Γιώργου. Ο Γιώργος δέχτηκε δυο απανωτά 

χτυπήματα. Η μητέρα του έφυγε από τη ζωή και η Κατερίνα στην Αθήνα για 

σπουδές. Ξανά ο τοίχος σηκώνονταν στο Γιώργο, που ήταν πια στα είκοσι οκτώ. 

Εκείνος στο χωριό κι εκείνη στην Αθήνα. Μεγάλη Δευτέρα και στην κηδεία της 

μάνας του δεν ήταν παρά ελάχιστοι συγγενείς, κανένας φίλος ή συμμαθητής. Έξι 

μήνες από το θάνατο της μάνας, έξι μήνες απελπισίας και απογοήτευσης, έξι 
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μήνες κατάρρευσης. Αηδίασε με τον εαυτό του, τους συγχωριανούς και 

αποφάσισε να φύγει από το χωριό. 

 Πήγαινε στην Αθήνα όχι μόνο για την αγάπη που είχε χάσει αλλά και για 

μια νέα ζωή. Το πρωί κατέβηκε στα Κάτω Πατήσια. Δεν ήταν η πρώτη φορά που 

πήγαινε. Πήρε τον ηλεκτρικό, έφτασε Ομόνοια, επιβιβάστηκε στο μετρό με τελικό 

προορισμό την Καλλιθέα. Έπρεπε να περπατήσει άλλα δέκα λεπτά, να φτάσει στην 

οδό Ειρήνης αριθμό 75 στο δεύτερο όροφο. Εκεί έμενε η Κατερίνα. Είχε πάει άλλες 

δυο φορές. Στο μπαλκόνι είδε την Κατερίνα να φιλιέται με έναν άνδρα.  

Ο καθρέφτης - Νικολίνα  
Μέσα από τον καθρέφτη της φυλακής ο κόσμος έξω. Σήμερα δεν απέχει πολύ από 

την φυλακή. Οι περισσότεροι είναι απελπισμένοι, άστεγοι, στεναχωρημένοι, 

σκεφτικοί, κλεισμένοι στο καβούκι τους. Βουβοί κι αμίλητοι οι περισσότεροι. Η μόνη 

ελευθερία που υπάρχει, είναι η ελευθερία να κινείσαι με πρόσωπο σκυθρωπό.  

Πλησιάζουν Χριστούγεννα και όλα τα λαμπιόνια είναι αναμμένα στις 

πλατείες και στους δρόμους. Φαντάζομαι όμως την πόλη έρημη με λιγοστούς 

ανθρώπους χαρούμενους. 

 Ήρθα στην Ελλάδα για μια καλύτερη τύχη και βρέθηκα στη φυλακή. Άφησα 

την οικογένειά μου. Επιστροφές-επιστροφές, στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου, 

να στολίζουμε το δένδρο. Το κάθε παιδί μου μια ευχή και μια μπάλα στο δένδρο, 

ένα τραπέζι κεντημένο χριστουγεννιάτικο με γλυκίσματα.  Χαρά που ένοιωθα στην 

ηλικία των παιδιών μου! Εδώ κλεισμένη, χωρίς κινήσεις, χωρίς δυνατότητες 

επιλογής. Μόνο η λέξη υπομονή αλλά ως πότε;  Για ένα μικρό αδίκημα χάνεις την 

ελευθερία. Εδώ κατάλαβα και οραματίζομαι τον κόσμο έξω. Πρέπει να απελπιστείς, 

για να αναζητήσεις ελπίδα. Πρέπει να ζητήσεις τη γνώση, για να σου δοθεί. Πρέπει 

να δίνεις αγάπη κι ας μην πάρεις από κανέναν. Εσύ θα νοιώθεις χαρούμενη που 

προσέφερες αυτό που έχεις μέσα σου. Αναζητώ την οικογένειά μου ακόμη και στα 

όνειρά μου. Τους αγκαλιάζω και φεύγω μην τους προλάβει η αυγή και ανυπομονώ 

την βραδινή επάνοδό τους να τους ξαναβρώ. Ο καθρέφτης μου αυτός, μου 

φέρνει πολλές αντανακλάσεις, αντανακλάσεις από τη χώρα μου, από την 

οικογένειά μου, που περνούν γρήγορα σαν ασπρόμαυρο φιλμ μιας ξεχασμένης 

μηχανής. 

 

Αλήθεια ποιος έφταιξε και φτάσαμε ως εδώ;   
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Μεταθανάτια εμπειρία- Μόσχος 
Βαρύ ξενύχτι έκανα την προηγούμενη μέρα στα Τέμπη, στη Λάρισα και στην 

Κατερίνη. ’Αραξα με τους φίλους στο πάρκο του Ξαρχάκου μέχρι το μεσημέρι . 

Ξεκίνησα για το σπίτι της μητέρας μου, κι ας ήξερα ότι δεν θα ήμουν και πολύ 

καλοδεχούμενος. Πριν φτάσω στο σπίτι άρχισαν να κλείνουν τα μάτια μου. Το 

κατάλαβα σε κάποιο από τα φανάρια. Άντε λίγο ακόμα. Άντε ακόμα λίγο. Έφτασα 

στο σπίτι της μητέρας μου. Χτυπάω την πόρτα, μου ανοίγει. Είναι κόσμος 

μαζεμένος, γεννούσε μια ξαδέρφη μου και περίμεναν τα ευχάριστα. Κάθισα σε μια 

καρέκλα, όπου άθελά μου έκλεισαν τα μάτια από την κούραση. Ξαφνικά ένοιωσα 

ένα χέρι να με να με σκουντάει με δύναμη και να μου λέει «Καλά ρε εδώ ήρθες να 

πεθάνεις!» Ανοίγω τα μάτια και βλέπω τον ξάδερφό μου να φωνάζει μπροστά σε 

όλους. Αντί να με πάει στο δωμάτιο να κοιμηθώ με έδιωξε. Ανέβηκα στη μηχανή.  

Με κλειστά τα μάτια οδηγούσα τη μηχανή χωρίς να ξέρω πού πηγαίνω. Την 

τελευταία φορά άνοιξα τα μάτια μου έξω από το Λιμάνι. Τότε ένοιωσα ότι κοιμάμαι 

από κάτι κορναρίσματα στο φανάρι. Ξεκίνησα και δεν θυμάμαι τίποτε. Το μοιραίο 

δεν άργησε να γίνει. Σε κάποιο φανάρι προς το Λευκό Πύργο με κλειστά μάτια 

έπεσα πάνω σε ένα φορτηγό με 110 χιλιόμετρα. Το μόνο που θυμάμαι είναι το 

χτύπημα και που βρέθηκα κάτω ανοίγοντας τα μάτια, χάνοντας την εστίασή μου 

σα να έβλεπα λίγο το σώμα μου από πάνω.  

Χάθηκα σ’ ένα μαύρο άπειρο σαν νύχτα χωρίς να έχω σώμα πηγαίνοντας 

προς τα πάνω. Κάτι με τραβούσε έχοντας την όραση και την ψυχή μου χωρίς ύλη. 

Σαν οπτασίες περνούσαν πρόσωπα δικά μου απ’ τη συνείδησή μου. Μετά βλέπω 

ένα μεγάλο φως, που με τραβούσε από μακριά και φτάνοντας σ’ αυτό  ένιωσα 

ότι κάποιος ήταν εκεί και να με περίμενε, σαν ένας παπάς με μαύρα ρούχα. Και 

όσο πλησίαζα η καρδιά μου έσφιγγε. Τρόμαξα πάρα πολύ. Έβλεπα αυτήν την 

μαύρη σκιά να τρεμοπαίζει και να με καρτεράει σαν να ήθελε να με τελειώσει. Τότε 

μέσα στην τρομάρα μου φώναζα «Τι έκανα, Θεέ μου; Πού είσαι;» και  από μακριά 

αντίκρισα κάτι αναμμένες δάδες με φλόγες που λάμπανε και φωτίζανε έναν 

στρατό με αρχαία ρούχα που ερχόταν για μένα. Ξαφνικά έφυγε όλος ο φόβος. 

Τώρα βρισκόμουν σε ένα ήσυχο σκοτάδι και διέκρινα κάποιον να έρχεται, ένα ψηλό 

παλικάρι γύρω στα τριάντα με καθαρό πρόσωπο και άσπρο χιτώνα, ξανθός. 

Εντυπωσιάστηκα και τον ρώτησα δύο φορές «ποιος είσαι;». Δεν μου απάντησε 

αλλά σαν κάτι να ήθελε να πει στη συνείδηση μου. Κούνησε το χέρι και βρέθηκα 

σε ένα άλλο μέρος, Ήμουν γυμνός και γύρω μου οι στρατιώτες με αρχαίες στολές. 

Κοίταξα το σώμα γυμνό και λερωμένο. Με πλησίασαν δύο στρατιώτες λέγοντας 
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μου «Αδερφέ, κουράστηκες πάρα πολύ, να σου δώσουμε ρούχα, να σε 

καθαρίσουμε και να ξεκουραστείς».  Με καθαρίσανε από τις πληγές και τις 

μαυρίλες και μου φόρεσαν μια στρατιωτική στολή. Και απορούσα ρωτώντας τους 

«Εδώ θα μείνω;» «Ναι, κάτσε να φας, για να δυναμώσεις.» Καθίσαμε κάτω και μου 

έφεραν να φάω και να πιω μέσα σ’ ένα αρχαίο κράνος. Έφαγα και ήπια 

καθισμένος. Μόλις τελείωσα μας πλησίασε ένας στρατιώτης λέγοντας σε μένα 

«Έλα, σήκω, σε θέλει ο αρχηγός ή ο κύριος αυτού του τάγματος.» Έκανα διστακτικά 

να σηκωθώ και βρέθηκα να αιωρούμαι στο σκοτάδι και να σου απέναντί μου ο 

νεαρός με τον άσπρο χιτώνα. Τον ρώτησα ποιος είναι αλλά δεν πήρα απάντηση. 

Μονάχα με κοιτούσε με περίεργο βλέμμα σαν να σκεφτόταν με απορία τι να με 

κάνει. Ξαφνικά Σαν να άρχισε να με σκουντάει με τα χέρια του. 

 Μονομιάς ανοίξανε τα μάτια μου. Ήμουν πάνω στο κρεβάτι του 

νοσοκομείου δώδεκα μέρες. Κλινικά νεκρός. Κοίταξα γύρω μου, βλέπω τα πόδια 

μου με γύψο, το κεφάλι μου με γάζες, το χέρι μου με γάζες, το πρόσωπό μου 

τούμπανο. Μόλις σηκώθηκα, με βλέπει μια νοσοκόμα και μου λέει κανόνας τον 

σταυρό της «Πώς σηκώθηκες εσύ; Πήγαινε στο κρεβάτι σου μην πέσεις κάτω και 

λιποθυμήσεις. Είσαι σοβαρά χτυπημένος στο κεφάλι, να φωνάξω το γιατρό, να σε 

δει.»  Πήγα στη τουαλέτα, είδα το πρόσωπο μου στον καθρέφτη και τρόμαξα. Τότε 

κατάλαβα ότι το καντήλι μου δεν ήταν για να σβήσει. Πέρασα μια μεταθανάτια 

εμπειρία που θα μείνει για πάντα ελπίδα σ’ όλη μου τη ζωή. 

Περιπέτεια- Tζιν 
Ήταν νεαρός, γύρω στα τριάντα. Ποτέ δεν είχε κάνει παρανομίες, ούτε καν είχε 

ασχοληθεί με τέτοια πράγματα εδώ και 17 χρόνια που ζούσε στην Ελλάδα. Ήταν 

οικογενειάρχης, μόλις είχε αποκτήσει και ένα κοριτσάκι οκτώ μηνών. Εργατικό παιδί 

κοιτούσε τη δουλειά του και, όσο μπορούσε, στεκόταν μακριά από προβλήματα.  

Μετά όμως την Ελλάδα την χτύπησε η οικονομική κρίση και οι δουλειές 

έγιναν όλο και πιο δυσεύρετες. Τον Απρίλιο πήρε την οικογένειά του και πήγε στην 

Αλβανία στο πατρικό τους με τη γυναίκα και το κοριτσάκι του. Και εκεί όμως 

δύσκολα τα πράγματα και τα χρήματα λιγοστά. Αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι 

μόνος  του λοιπόν στην Ελλάδα για δουλειά, να μαζέψει κάποια χρήματα για ένα 

μικρό διάστημα και να γυρίσει πίσω στα αγγελούδια του. Μένανε στον πεθερό του 

το διάστημα εκείνο. Ξεκίνησε λοιπόν το παλικάρι ήρθε εδώ, έψαχνε για δουλειά 

πάνω, κάτω δεξιά και αριστερά. Όπου έβρισκε δούλευε, δεν του ξέφευγε ούτε 
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λεπτό. Δούλευε σαν το σκυλί. Αν και μικρός στο μπόι, πολύ δουλευταράς, δεν 

άφηνε μέρα να του πηγαίνει χαμένη.  

Εκείνη την περίοδο ήταν στην επαρχία, ασχολούνταν με τα χωράφια. Μια 

Κυριακή τον παίρνουν τηλέφωνο να πάει στη Θεσσαλονίκη ένα ταξίδι. Τα μάζεψε 

και πήγε, με την ευκαιρία συνάντησε και παλιούς φίλους και γνωστούς. 

 Ένας από τους γνωστούς τον ρωτάει αν θέλει δουλειά ο νεαρός. «Θα πας 

να φορτώσεις χαλκό»  του είπε, «Ήταν να πάω εγώ μα πρέπει να γίνει αύριο βράδυ. 

Και εγώ έχω τον γιο μου με πυρετό και η γυναίκα μου δουλεύει βραδινή. Πάρε και 

αυτό το νούμερο, είναι το αυτοκίνητο που θα φορτώσεις. Έχει καλά λεφτά, θα 

πάρεις 100 ευρώ μόλις τελειώσεις.» Αυτός δέχτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη. «Και 

βέβαια θα πάω στη θέση σου. Κράτα μάλιστα και το μεροκάματο. Για τον μικρό 

που είναι άρρωστος…» 

Την ώρα που φόρτωναν τα κιβώτια, τους περικύκλωσε η αστυνομία. Ήταν 

πολλοί και κρατούσαν όπλα. Στην έρευνα που έκαναν στο φορτηγό ανακάλυψαν 

κρυμμένη μέσα στα χάλκινα καλώδια ηρωίνη.  Και από τότε μέχρι και σήμερα ο 

νεαρός βρίσκεται στην φυλακή. Και η οικογένειά του είναι στον πεθερό του χωρίς 

τον προστάτη της και αυτός συνεχίζει το ταξίδι του, που έχει πολύ μεγάλο δρόμο. 

Ψάχνοντας πατρίδα- Γιούλη 
Κάποια στιγμή βρέθηκα σε αδιέξοδο. Έπρεπε ν’ αποφασίσω να φύγω αλλά πού 

να πάω, πώς ν’ αφήσω τα παιδιά μου, την οικογένειά μου. Όμως δεν γινόταν 

αλλιώς, αποφάσισα να έρθω στην Ελλάδα. Ξεκίνησα και πίσω μου άφησα 

δακρυσμένα μάτια, δάκρυσα και εγώ, θ’ αντέξω; Πρέπει. Και εκεί που θα πάω τι θα 

συναντήσω, η χώρα εκείνη πώς θα με συναντήσει και πώς θα την συναντήσω 

εγώ; Τι θα μου πει η χώρα εκείνη και τι θα της πω και εγώ, θα με καταλάβει; Θα με 

αγκαλιάσει όπως με αγκάλιαζε η πατρίδα μου, θα μπορέσω να κάνω τον κόσμο 

αυτό δικό μου; Ο ήλιος θα με ζεσταίνει όπως εκεί στην πατρίδα μου; Ήρθα, είδα, 

έζησα, συνήθισα, αγάπησα. Τώρα έχω και δεύτερη πατρίδα, τόσο αγαπημένη όσο 

η δική μου. Κρίμα που τελειώνουν όλα εδώ. 

 

Το ταξίδι - Σαιμίρ 
Καθώς κατεβαίνω από το τρένο, άρχισαν να με καταλαμβάνουν και οι τύψεις μου 

για τις πράξεις μου, ή μάλλον την έλλειψή τους.  Καθόλου δεν μου άρεζε ο εαυτός 

μου. Να είμαι τόσο κλειστός και απομονωμένος, απορούσα. Παραμιλούσα 

συνεχώς· ακόμα και το λόγο που ταξίδευα παραλίγο να ξεχάσω. Πρώτη φορά μου 
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συμβαίνει κάτι τέτοιο. Συνήλθα κάπως και θυμήθηκα τον κύριο λόγο που βρέθηκα 

να ταξιδεύω. Προσπάθησα να μην δώσω τόση σημασία στο τι συνέβη. 

Αισθανόμουν περίεργα, όμως για πρώτη φορά αντιμετώπισα τέτοιον πόλεμο με 

τον εαυτό μου. Με πείραξε το να είμαι ανίκανος να μιλήσω με απλά λόγια σε ένα 

κορίτσι που έτυχε να βρίσκεται μπροστά μου  και που έτυχε να ταυτίζεται στο μυαλό 

μου με την τέλεια γυναίκα. Ήθελα να την ξαναδώ και να της πω έστω και μια 

καλημέρα τουλάχιστον να μην βλέπω τον εαυτό μου σε τέτοια αμηχανία και να μην 

είμαι τόσο πια αντικοινωνικός. Έσπευσα ξανά να γυρίσω πίσω στο βαγόνι που 

την είχα δει καθώς δεν είχα απομακρυνθεί  και πολύ.  Όλο το τρένο ήταν σχεδόν 

άδειο, μόνο οι εισπράκτορες είχαν μείνει που και αυτοί αποχαιρετούσαν ο ένας τον 

άλλον και έφευγαν σιγά σιγά. Απογοήτευση. Όμως δεν ήθελα να τα παρατήσω 

και έτρεξα από την άλλη έξοδο μπας και την δω και την γνωρίσω. Πανικοβλημένος 

ψάχνω τριγύρω και ακούω μια φωνή από μακριά να φωνάζει « Ζωή!». Γύρισα και 

εγώ το κεφάλι και βλέπω τη θεά να χαιρετά έναν άντρα που έδειχνε να είχε καιρό 

να την δει. Πλησίασα κοντά τους να ακούσω, να καταλάβω τη σχέση τους καθώς 

δεν έδειχναν να είναι ζευγάρι. Όμως δεν πρόλαβα να ακούσω ούτε λέξη και το 

αγόρι την παίρνει και μπαίνουν σε ένα ταξί. Δεύτερη φορά που την είδα και δεν 

μπόρεσα να της  μιλήσω. Έφυγε, έφυγε, έφυγε φώναξα απελπισμένα και η φωνή 

μου έτρεμε. 

 Μετά από λίγο αισθάνομαι ένα χέρι στον ώμο και να με σκουντάει και 

κάποιον κύριο με βραχνιασμένη φωνή να μου λέει: Ε, κύριος, κύριος το τρένο 

έφτασε στον προορισμό του και δεν θα κουνηθεί από δω το επόμενο οκτάωρο. 

Πρέπει να κατεβείτε γιατί έχουμε και καθάρισμα να κάνουμε.  

Είχα κοιμηθεί στο τρένο καθώς ταξίδευα για μια εργασία κάτω στην Αθήνα. 

Είχα αποκοιμηθεί και έβλεπα όνειρο που μετατρεπόταν σε εφιάλτη. Είδα τον εαυτό 

μου έτσι όπως είμαι σε μια καθημερινή συμπεριφορά μου. Δεν μ’ άρεσε ο εαυτός 

μου έτσι και το υποσυνείδητό μου υπέδειξε ότι πρέπει να αλλάξω συμπεριφορά στη 

ζωή και ό,τι υπάρχει ανάμεσά της. Κατάλαβα πως το όμορφο κορίτσι –η θεά αυτή- 

μπορεί να ήταν η ίδια η ζωή που εμείς με τη συμπεριφορά μας δεν της δίνουμε 

τόσο αξία και επειδή την θεωρούμε δεδομένη δεν πλησιάζουμε πιο κοντά της να 

την γνωρίσουμε και να την γευτούμε ολοκληρωτικά. Μια φορά μας δίνεται η 

δυνατότητα να την ζήσουμε και πρέπει πάση θυσία να την απολαμβάνουμε να την 

αντιμετωπίσουμε με θετική στάση, ειδάλλως μπορεί να φύγει σε κάποια ξένα χέρια 

και τότε θα είναι αργά. ‘Έτσι πλέον εγώ θα ζήσω κάθε λεπτό με την καλύτερη στάση 
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απέναντί της και θα απολαύσω κάθε γεύση που μου δίνει γιατί το δικαιούμαι να το 

ζω. Την πίκρα, τη γλύκα, την αλμύρα, το ξίνισμα όλα θα τα δοκιμάσω, γιατί θέλω 

να γεύομαι τα πλούτη της και θα είμαι ευγνώμων σε Αυτόν που μου την δώρισε 

και θα Τον Ευχαριστώ για πάντα. Οι δυσκολίες σ’ αυτήν είναι μαθήματα για μένα 

ενώ οι χαρές είναι τα βραβεία που μας δίνει. 

Ο Διογένης- Μόσχος 
Ένα ωραίο πρωινό στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα ο φιλόσοφος 

Διογένης ξύπνησε από έναν ήχο παράξενο που έβγαζε ένα μυστήριο όργανο. Το 

έπαιζε ένας γιγαντόσωμος άνθρωπος και έβγαζε μια πολύ γλυκιά μελωδία. Και 

παίζοντας ομόρφαινε και μάγευε όλη τη φύση γύρω του. Κελαηδούσαν τα πουλιά 

και ο αέρας σάλευε τα δέντρα, τα σπαρτά, λες και τραγουδούσαν μαζί του. Από 

τη μια μεριά ο Διογένης έξω από το πιθάρι του και από την άλλη ο γίγαντας να 

παίζει μουσική αιχμαλωτίζοντας και  ομορφαίνοντας τη φύση.  Ο Διογένης  

ρώτησε «Πού έμαθες να παίζεις αυτό το όργανο έτσι που να σαγηνεύει την αύρα 

της γης;» Του απάντησε «Εγώ είμαι ο Θεός Απόλλων, ο Θεός της  μαντικής, της 

αρμονίας και της μουσικής. Πιστεύω, Διογένη, πως σου άρεσε η μουσική μου». 

«Και βέβαια Θεέ Απόλλων. Αλλά από την όψη σου σε πέρασα για τρελό, καθώς 

όμως άκουσα τη μουσική σου σε πλησίασα με θάρρος γιατί ξέρω ότι άνθρωπος 

που παίζει μουσική και χαμογελάει κάτι καλό έχει μέσα του. Μόλις είδε ο Θεός 

Απόλλων πού έμενε τον ρώτησε «Εδώ μένεις, στο πιθάρι;» «Ναι, εδώ.» «τι θέλεις να 

σου δώσω που σου άρεσε τόσο πολύ η μουσική μου, Διογένη;» « Δεν θέλω τίποτα 

άλλο εκτός από την ησυχία μου». « Θα σου δώσω τότε ησυχία. Και κάθε πρωί θα 

σε ξυπνάω με την ωραιότερη μουσική. Και θα χορταίνεις την πείνα σου 

ακούγοντας τη μουσική μου». Από τότε ο θεός Απόλλων έγινε φίλος με τον 

Διογένη. Και συναντιόντουσαν κάθε πρωινό και έκανε παρέα ο ένας στον άλλο. 

Και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς να ζήσουμε καλύτερα. 

Η βασίλισσά μου- Τζιν 
Κάθε φορά που ξυπνάω στην καρδιά μου κάτι λείπει. Για την απουσία σου 

παρηγοριέμαι  μόνο με τις φωτογραφίες σου, στην σκέψη μου όλη την ώρα 

τριγυρνάς. Πάντα σκέφτομαι τις στιγμές που σε φέρνουν και με συναντάς. Αλλά 

τα είκοσι λεπτά το τρίμηνο είναι λίγα. Και  μια μόνο αγκαλιά κάθε φορά. Κανένας 

δεν σου το έχει πει πως εξαφανίστηκα μέσα σε μια στιγμή γιατί, γλυκιά μου κόρη, 

ο μπαμπάς που τόσο αγαπάς μπήκε στη φυλακή.  
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Την κάθε στιγμή στην καρδιά μου σε κρατώ, γιατί πάντα μας χωρίσει ένας 

τοίχος από σίδερο και μπετόν που φτιάξανε για να κρατήσουν τους ανθρώπους 

περιορισμένους, κλεισμένους. Κι όμως εγώ είδα ότι οι καλύτεροι άνθρωποι και με 

την πιο καλή ψυχή βρίσκονται στη φυλακή. Αλλά εγώ πολύ σύντομα θα φύγω από 

εδώ Βασίλισσά μου. Εσύ τώρα μεγαλώνεις αλλά μην ξεχνάς ότι κάπου μακριά είναι 

ο μπαμπάς που αγαπάς γιατί και αυτός είναι μοναχός στην καρδιά και τα 

αισθήματα κι ας είναι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους. Όμως τα κενά είναι 

κενά μέσα στην καρδιά και μόνο εσύ μπορείς να τα γεμίσεις γλυκιά μου βασίλισσα.  

Ταξίδι εφιάλτης- Αλίκη   
Μετά από μια όμορφη νύχτα που είχα με το σύντροφό μου, τον Λούση. Του έλεγα 

πως ονειρευόμουν να περάσω δέκα μέρες στην Ιταλία μαζί του. Το πρωί που 

ξύπνησα είδα δύο εισιτήρια στο κομοδίνο μόλις τα πήρα στα χέρια μου χάρηκα 

πάρα πολύ ένιωσα ότι θα πραγματοποιούνταν τα όνειρα. Ετοιμάσαμε μαζί τις 

βαλίτσες μας, τακτοποιήσαμε κάποιες υποχρεώσεις και φύγαμε αεροπορικώς για 

την Ιταλία. Μόλις φτάσαμε μας περίμεναν ο Λάντη και η Μέλπω. Μας φιλοξένησαν 

στο σπίτι τους, τακτοποιήσαμε τα πράγματά μας και βγήκαμε για βόλτα. Όπως 

περπατούσαμε είδα ένα φόρεμα που μου άρεζε πάρα πολύ. Το αγόρασα. Ήταν 

14 Φεβρουαρίου. Ήταν πολύ όμορφα όλα στολισμένα με κόκκινα μπαλόνια σε 

σχήμα καρδιάς. Πήγαμε σ’ ένα ελληνάδικο για διασκέδαση. Καθίσαμε πρώτο 

τραπέζι. Καθώς χόρευα με τη Μέλπω δύο αγόρια ήρθαν κοντά μας πετώντας μας 

λουλούδια. Συνέχισα μα χορεύω και δεν τους έδινα σημασία. Ο Λούση  όμως 

νευρίασε σηκώθηκε και τους ζήτησε το λόγο. Αυτοί άρχισαν να βρίζουνε και από 

τη σούρα τους βγάλανε μαχαίρια. Τράβηξα το Λούση για ν’ αποφύγει το μαχαίρι 

και μαχαίρωσαν το Λάντη με έξι μαχαιριές. Ο Λάντη έμεινε στα χέρια μου λέγοντας 

μου να προσέχω τη Μέλπω. Καλέσαμε ασθενοφόρο και τον πήγε στο κοντινότερο 

νοσοκομείο. Ήταν ήδη νεκρός. Έτσι την επόμενη μέρα γυρίσαμε στην Αλβανία και 

μετά στην Ελλάδα. Αυτό το ταξίδι έγινε εφιάλτης. 
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Τοίχος - Σαιμίρ 
Είναι τεράστιος και είναι φτιαγμένος έτσι επίτηδες να εμποδίζει τον καθέναν μας να 

συναντά εύκολα την ελευθερία. Έχει όμως τεράστια διαφορά με τους άλλους 

τοίχους που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε… ξεπερνά κάθε φαντασία διότι έχει μια 

σπάνια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τους άλλους τοίχους… είναι αόρατος. Ήξερα ότι 

του ορατούς τοίχους μπορείς να τους γκρεμίσεις ακόμα και με σφυρί όμως αυτό 

το παράξενο τέρας με τι σπάζει; Στη ζωή μου γνώρισα και τρεις εμπειρογνώμονες 

και χάρηκα για την ύπαρξή τους στη ζωή μου. Τους λέγαν Αδράνη, Γρηγόρη και 

Σοφοκλή. Και οι τρεις ήταν πρωταθλητές σ’ αυτό που κάνανε και γνώριζαν καλά 

τα κατατόπια του παράξενου «τοίχου». Για να μην αδικήσω κανέναν τους πήρα με 

αλφαβητική σειρά πράγμα για το οποίο συμφώνησαν κι αυτοί διότι η ηλικία τους 

δεν είχε διαφορά. Ρωτάω λοιπόν τον Αδράνη. Ποιος είναι ο τρόπος για να 

διαπεράσω αυτόν τον τοίχο; Τον τοίχο εσύ δεν θα τον διαπεράσεις ποτέ γιατί δεν 

έχεις καμιά σχέση μ αυτόν και κακώς έχει φτάσει στ’ αυτιά σου. Μέσα στη ζωή 

πάντα θα είσαι μικρός. Οι πετυχημένοι άνθρωποι γεννιούνται. Αν γεννηθείς 

φτωχός, θα πεθάνεις φτωχός. Δεν βλέπεις ότι υπάρχει κρίση; Δεν βλέπεις πως 

έρχεται το τέλος του κόσμου; Δεν είσαι γεννημένος ηθοποιός, τραγουδιστής, δεν 

είσαι μοντέλο, δεν είσαι ποδοσφαιριστής, δεν είσαι γιος βουλευτή, δεν γεννήθηκες 

από βασιλική οικογένεια, κοίτα μη σηκώνεις ψηλά το κεφάλι, θα στο σπάσουνε. 

Μην ζητάς πολλά, το μέλλον σου ανήκει σε κάποιον άλλον. Και για να τελειώνουμε, 

είσαι φτιαγμένος να κτίσεις τα όνειρα κάποιου άλλου και όχι τα δικά σου.  

Αυτό είπε ο Αδράνης και έφυγε χωρίς να με χαιρετήσει. Με ταπείνωσε. 

Απογοητεύτηκα. Είχε δίκιο σε όσα μου είπε. Όμως ας ρωτήσω και τους άλλους 

έτσι …από περιέργεια. Πήγα λοιπόν στον Γρηγόρη που είχε περάσει πολλές φορές 

τον τοίχο και η φήμη του ξεπερνούσε τον Αλ Καπόνε. Τον ρωτάω λοιπόν: Πώς να 

περάσω αυτόν τον τοίχο;  Σήκωσε το φρύδι του, με κοίταξε με άγριο βλέμμα και με 

βαριά φωνή μου λέει «Κοίταξε, μάγκα, όλα γίνονται, αγόρι μου. Πίστεψε πολύ στον 

εαυτό σου. Μην μασάς από κανέναν. Όρμα πάνω τους και πάρτα τους όλα. Ό 

νόμος σου θα ισχύει όπως και να ‘χει. Δεν υπακούς σε άλλους και, αν χρειαστεί 

να «πάρεις κεφάλια», βάρα και μη μασάς. Τα δυο χέρια για ένα κεφάλι είναι. Όλοι 

θα σε φοβούνται και θα σε σέβονται. Όπου υπάρχει χρήμα σου ανήκει, είναι δικό 

σου. Βάλε την εξυπνάδα σου να δουλεύει. Δεν υπάρχουν έξυπνοι, δούλεψέ τους. 

Κορόιδεψε τους ανθρώπους, παίξε τον σκληρό και μην υποτάσσεσαι σε κανέναν. 

Οι δυσκολίες και τα εμπόδια δεν σταματάνε εσένα, σταματάνε αυτούς, που τους 

κυριεύει ο φόβος. Ο φόβος δεν υπάρχει για σένα που είναι άλλωστε αυτό που εσύ 
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ονομάζεις «τοίχο». Τον φόβο ή τον «τοίχο» μας τον παρουσιάζουν οι άλλοι, απλά 

για να κτίζουν τα δικά τους όνειρα. Να εξαφανίσεις λοιπόν αυτό το φάντασμα και 

με την ευφυΐα σου θα κερδίσεις πολλά. Να μην ξεχάσεις ότι κάποια στιγμή θα 

πληρώσεις και το τίμημα. Όλα έχουν κάποια τιμή και πληρώνονται σε τούτη τη ζωή. 

Προσεκτικά όμως, διότι αυτά που είπαμε μπορούν να γκρεμίσουν τον τοίχο του 

φόβου όμως αντίστοιχα μπορούν εύκολα να κτίσουν το ντουβάρι, το ντουβάρι 

εναντίον της ελευθερίας και πιθανόν να κλειστείς σαν το λιοντάρι σε σιδερένιο 

κλουβί. Αυτό έρχεται γιατί κάποιοι δεν συμφωνούν μ’ αυτά που έκανες κι αυτό που 

έκανες μπορεί να το ονομάζουν έγκλημα. Το έγκλημα τιμωρείται με την αφαίρεση 

της ελευθερίας που σημαίνει ότι θα ζήσεις χωρίς να έχουν σημασία τα θέλω σου. 

Θα υπάρξεις εκεί μόνο σαν αριθμός. Να προσέχεις λοιπόν να μην στραφούν 

θεμελιώδεις αρχές εναντίων σου. Αυτά μου είπε ο Γρηγόρης και αποχώρησε 

αφήνοντας σε μένα ένα δίκοπο μαχαίρι στα χέρια μου, να αποφασίσω ποιο 

δρόμο να πάρω και πώς να μην περιορίσω περισσότερο την ελευθερία μου. 

Βρισκόμουν σε σταυροδρόμι αλλά κάποια πράγματα μπορούσα να τα κάνω 

όμως ας ακούσω και τον Σοφοκλή τι έχει να μου πει γι αυτό τον τοίχο που τελευταία 

μ’ εμποδίζει να φτάσω στην ελευθερία και ποια θα ήταν η επιτυχημένη οδός για 

την κατάκτηση αυτή.  

Ο Σοφοκλής ερχόταν με πολλές εμπειρίες στη ζωή του και ήταν πολύ 

ευτυχισμένος. Φαινόταν σαν να τα είχε όλα. Χαμογελούσε, γελούσε συνέχεια και 

όλοι ήθελαν να αισθανόταν σαν αυτόν. Το ίδιο είχα την ανάγκη κι εγώ. Πλησίασα 

λοιπόν κοντά του κι, αφού χαιρετηθήκαμε, ήθελα να μπω απ ευθείας  στο θέμα 

μου, που με βασάνιζε τόσο πολύ και με καθήλωνε μέρα με τη μέρα. Τον ρώτησα 

κι αυτόν λοιπόν πώς να σπάσω αυτόν τον αόρατο τοίχο που είναι για μένα 

αδιαπέραστος. Χαμογελώντας σαν να ήξερε την απάντηση με ρώτησε. Υπάρχει 

αυτός ο τοίχος για σένα;  Χωρίς να το πολυσκεφτώ απάντησα πως ναι υπάρχει 

και μάλιστα με εμποδίζει να βρω την ελευθερία. Πάλι χαμογέλασε και με ρώτησε. 

Γιατί τη θες την ελευθερία;  Δύσκολη ερώτηση για μένα όμως βρήκα την απάντηση 

στα γρήγορα και του είπα. Θέλω κι εγώ να γελάω, θέλω κι εγώ να βοηθάω, θέλω 

κι εγώ να μην εξαρτώμαι απ τους άλλους, να κάνω κάτι όπως εγώ το θέλω και 

όταν το θέλω. Να γνωρίσω και να ταξιδέψω σε όλα τα μέρη του κόσμου, να έχω 

φίλους και να μοιράζω τις χαρές που ο Παντοδύναμος Θεός μας χάρισε… Καθώς 

έλεγα τα θέλω μου ο Σοφοκλής σοβάρεψε πράγμα που έδειχνε ότι κάτι δεν του 

ακούονταν καλά και άρχισε να με ρωτάει κι οι ερωτήσεις αυτές μου φαίνονταν σα 
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να έδινα συνέντευξη και ότι σ’ αυτές τις απλές ερωτησούλες κρυβόταν η λύση του 

γρίφου, ερωτήσεις που δεν είχαν θέσει οι δυο προηγούμενοι φίλοι μου.  

Καθώς η συζήτηση συνεχίζονταν και μιλούσα για τις επιθυμίες μου, το 

σώμα μου άρχισε να αναζωογονείται και τα μάτια μου έλαμπαν. Αισθανόμουν ότι 

έβρισκα την πόρτα να περάσω το διαβόητο τοίχο και άκουσα τον Σοφοκλή να λέει. 

Τι πρόκειται να κάνεις από δω και πέρα γι αυτά που εσύ θες;  Και να μην ξεχνούμε 

πως ό,τι βιώνουμε έχει το ανάλογο τίμημα. Εάν πρόκειται να αποκτήσω ευημερία 

και να έχω μια ευκατάστατη ζωή, απάντησα, θα κάνω ότι απαιτείται και, εάν είναι 

να πληρώσω οποιοδήποτε τίμημα μέχρι τελευταίας δεκάρας, ώστε να είμαι 

αξιοπρεπής άνθρωπος και να είμαι το καλό παράδειγμα προς τους 

συνανθρώπους μου. Χαμογέλασε ο Σοφοκλής και με ανυπομονησία τον ρώτησα. 

Τι πρέπει να κάνω; Από πού να αρχίσω; Τι πρέπει να κάνω; Έκατσε για λίγο 

σιωπηλός και μου είπε. Από σένα θα πρέπει να αρχίσουμε. Επειδή έχεις τα θέλω, 

πρέπει να αρχίσουμε από τα βασικά και αφού καταλάβεις αυτό το μυστήριο, όλα 

τα άλλα είναι θέμα χρόνου. Το λέω μυστήριο, γιατί εμείς οι άνθρωποι λειτουργούμε 

παράξενα. Θέλουμε κάτι να κάνουμε, το ξεκινάμε και ξαφνικά μετά από λίγοι καιρό 

το παρατάμε και ασχολούμαστε με κάτι άλλο, που δεν έχει σχέση μ’ αυτό που 

θέλαμε. Ή τα παρατάμε, γιατί μας φαίνεται δύσκολο να τα καταφέρουμε και 

γυρνάμε στην ζώνη του βολέματος χωρίς να καταφέρνουμε τίποτα στη ζωή μας. 

Ακούγεται φρικτό, μου λέει, όμως έτσι είναι και έτσι περνάει η ζωή χωρίς να 

καταφέρουμε σημαντικά πράγματα. Για να θέλεις κάτι πρέπει να ξέρεις ,γιατί το 

θέλεις. Αν ξέρεις που θα πας, το πως θα πας, θα βρεθεί ο τρόπος να το 

κατακτήσεις αρκεί να τα πας καλά με τον εαυτό σου. Να έχεις πίστη στο Θεό και 

Αυτός θα σε ανταμείψει  με πίστη σε σένα. Να κτίζεις καθημερινά την υγεία σου. 

Να αγαπάς τον εαυτό σου. Μέρα με την μέρα , μήνα τον μήνα, χρόνο το χρόνο 

και πάει λέγοντας να βάζεις στόχους εφικτούς για σένα. Να βάζεις σε σειρά τις 

προτεραιότητες και να κτίσεις πραγματικές σχέσεις με τους συνανθρώπους σου 

γιατί όπως λέει η παροιμία: Για να θερίσεις πρέπει πρώτα να σπείρεις. Κτίσε όσο 

μπορείς καλές σχέσεις Κι με οτιδήποτε ασχοληθείς θα τα καταφέρεις. Θα φτάσεις 

εκεί που θες να πας και θα εξαφανίσεις για πάντα αυτόν τον «τοίχο» που σ’ 

εμποδίζει να δεις γαλήνια. Φεύγα τώρα μου λέει και γκρέμισε αυτόν τον τοίχο βήμα 

βήμα και μη γυρίσεις το κεφάλι σου πίσω. Πήγαινε και κτίσε τα όνειρά σου και μαζί 

θα ειδωθούμε το επόμενο έτος και να μην ξεχάσεις αυτό που λέει μια κινέζικη 

παροιμία:  «Για να έχεις ένα χρόνο ευημερία καλλιέργησε δημητριακά, για να έχεις 
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δέκα χρόνια ευημερία καλλιέργησε δένδρα, για να έχεις εκατό χρόνια ευημερία 

καλλιέργησε ανθρώπους». Αυτά μου είπε ο Σοφοκλής κι αφού τον ευχαρίστησα 

για τις σοφές σκέψεις του, του είπα ότι θα τον ξαναδώ και πάλι όμως την άλλη 

φορά θα έχω σίγουρα κατακτήσει ευημερία. Αυτά που μου είπε ο Σοφοκλής αυτά 

τα βήματα θα ακολουθήσω όπως οι πολύ επιτυχημένοι άνθρωποι που 

ακολούθησαν την ίδια συνταγή. Συνταγή, η οποία θα με κάνει να γκρεμίσω τον 

τοίχο της αποτυχίας και να κτίσω το κάστρο των ονείρων μου. Γιατί το αξίζω και 

θα πολεμάω γι αυτό. Γιατί ο Θεός ο Μεγάλος, μου έχει δώσει πολλά δώρα και το 

πιο μεγάλο δώρο είναι ο εαυτός μου. Κι εγώ για να τον ευχαριστήσω σαν δώρο 

από μένα θα προσφέρω τις υπηρεσίες μου, για να βοηθάω τον εαυτό μου και 

τους συνανθρώπους μου, ώστε να γκρεμίσουμε αυτό το αδιαφανές πράγμα που 

ονομάζεται «τοίχος».  

Η νύφη (αλλαγή τέλους του διηγήματος «Ξουρισμένος», από την συλλογή διηγημάτων 
«η κλεψιά», του Αστέρη Μαυρουδή) - Γλυκερία 
Αρραβώνας γινόταν. Ν’ ακούσουμε την νύφη. Φώναξαν όλοι. Ήταν συνήθιο σε 

κάθε αρραβώνα η νύφη να λέει ένα τραγούδι. Η νύφη κοίταξε τον Κώστα. Πες είπε 

ο Κώστας. Θα πω είπε η νύφη, αγέλαστη και με πόνο που έκανε τα μάτια της να 

πετάνε φωτιές. «η πρώτη αγάπη δεν ξεχνιέται και αν ξεχαστεί δεν λησμονιέται». Ο 

Κώστας σφίχτηκε και πλημύρισε από θυμό. Ήξερε πως έκανε λάθος μα δεν 

έφυγε… Πίστευε πως θα την κάνει να ξεχάσει. Αυτός είναι πια μακριά σκέφτηκε, θα 

της περάσει… Ο αρραβώνας έγινε. Μετά ήρθε και ο γάμος. Τα χρόνια περνούσαν, 

εκείνη συνέχιζε να ζει με την θλίψη της και με την ελπίδα ότι ο καλός της θα γυρίσει. 

Είχε πια ξεχάσει να χαμογελάει. Ο Κώστας την παρατηρούσε και ο θυμός του 

μεγάλωνε. Αποφάσισε να της μιλήσει. Τα χρόνια πέρασαν… γυναίκα, της είπε, 

ακόμα τον περιμένεις; Η απάντησή της ήταν πάντα μια  «η πρώτη αγάπη δεν 

ξεχνιέται κι αν ξεχαστεί δεν λησμονιέται».  

Κάποια μέρα ο Κώστας ξέσπασε. Την στιγμή που εκείνη του απάντησε για 

άλλη μια φορά με το τραγούδι της εκείνος την χτύπησε. Ήθελε να την δει να ματώνει 

πιστεύοντας πως ίσως έτσι της βάλει μυαλό. Ακόμα και μετά απ αυτό εκείνη 

συνέχισε το τραγούδι της. Η ελπίδα της δεν έσβηνε… και πραγματικά, ένα πρωινό 

που ο ουρανός ξύπνησε με τα πιο όμορφα χρώματά του, εκείνη και το ένστικτό 

της  δεν έκαναν λάθος. Έτρεξε στο παράθυρο… ήταν αλήθεια… ο καλός της 

στεκόταν απέναντι. Έτρεξε γρήγορα κοντά του και τα μάτια τους μίλησαν… 

φεύγουμε. Το χαμόγελο εμφανίστηκε και πάλι στα χείλη της. Χωρίς δεύτερη σκέψη 



Δημιουργική Γραφή και Ζητήματα Μεθόδου  και Συγγραφής 
 

[267]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

άφησε τα πάντα πίσω της και φύγανε. Όταν ο Κώστας γύρισε στο άδειο σπίτι 

κατάλαβε πως όλα τέλειωσαν. Ήταν  μόνος πια και παραμιλούσε. Γυναίκες… 

πεισματάρες, διάβολοι… 

Τα χρόνια πέρασαν. Έφτασε κι έγινε ογδόντα χρονών πια. Συνέχισε να 

παραμιλάει ακόμα. Γυναίκες, όλες ίδιες, διάβολοι… με αυτά τα λόγια άφησε την 

τελευταία πνοή του. 

 Ο Κώστας δεν αγάπησε γι αυτό δεν αγαπήθηκε. Ένα πρωί τον βρήκαν 

νεκρό με βλέμμα άδειο, κενό.  Ίσως εκεί που πήγε να βρει την αγάπη, είπε κάποιος 

χαμηλόφωνα στην κηδεία του. 

Τα ματωμένα κάγκελα-Γιούλη 
Η ζωή  ένας παράδεισος ατέλειωτος. Ο ουρανός, ο ήλιος, τα φυτά, η θάλασσα, 

η καθημερινότητα. Με χαρά, με χρώματα, πολλά χρώματα ζεις και δεν 

καταλαβαίνεις την αξία τους. Δεν εκτιμάς γιατί νομίζεις πως θα είναι για πάντα. 

Ώσπου μια μέρα εκεί που δεν το περιμένεις όλα αλλάζουν. Μαζί μπορεί να αλλάξει 

όλη η κοσμοθεωρία σου. Πόσες στροφές παίρνει τότε το μυαλό. Σήμερα, τώρα, 

αυτή τη στιγμή, απέναντί σου έχεις «ανθρώπους» σαν κάγκελα. Είσαι 

εγκλωβισμένος. Δεν μπορείς να αντιδράσεις, δεν μπορείς να τους λυγίσεις, να 

τους ξεπεράσεις, τσιρίζει η ψυχή, παγώνει το σώμα, ματώνει η καρδιά, νοιώθεις 

πως έρχεται το τέλος. Μετά; Μετά, αν γίνει το θαύμα και ξεπεράσεις αυτή τη φρίκη 

έρχεται άλλο. Δεν ήταν μόνο αυτό. Μετά και άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Αυτό που λένε, 

«άμα είναι να στραβώσει η ζωή στραβώνει μια και καλή». Έτσι με τα κάγκελα. 

Κάγκελα, κάγκελα, πολλά κάγκελα, ξεπέρασες «ανθρώπους κάγκελα». 

Θα βρεθείς ανάμεσα στα κάγκελα που δημιούργησαν οι ίδιοι οι άνθρωποι 

και είσαι εκεί. Παντού κάγκελα, παντού, παντού, παντού, λες, ελπίζεις, αφού δεν 

μπορείς να ανοίξεις τα κάγκελα κάποιος να σε βοηθήσει, η κάποιος να σε βγάλει 

στο δρόμο της αλήθειας, να σου δώσει χέρι βοήθειας, είσαι μες στο παραμύθι. 

Στέκεσαι σε ένα σταυροδρόμι και σκέφτεσαι ποιον δρόμο να διαλέξεις για να σε 

γυρίσει πίσω στο σπίτι, εκεί στη ζωή, εκεί που την άφησες, δεν ξέρεις… Προσπαθείς 

όμως, σε βοηθάνε, σου ανοίγουνε ένα ένα τα κάγκελα και τις σιδερένιες πόρτες. 

Πας, ελπίζεις, ονειρεύεσαι, προσεύχεσαι, είσαι σε έναν ανεξερεύνητο δρόμο λες 

μήπως αυτός ο δρόμος είναι σωστός, μήπως αυτός ο δρόμος είναι της αλήθειας;  

Να σε πιστέψω, να σε γιατρέψω, όχι! Σου λένε δεν είναι αυτό! Δεν κατάφερες να 

διαλέξεις το δρόμο της ζωής. Σε γυρίζουν πίσω στα κάγκελα ξανά και ξανά! 

Μάταια προσπαθείς ξανά και ξανά, χάνεις την ελπίδα, την εμπιστοσύνη. Δεν 
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πιστεύεις λες «πώς γίνεται, πώς είναι έτσι αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς καρδιά, χωρίς 

ψυχή, χωρίς ανθρώπινα συναισθήματα. Πού είναι η αλήθεια και πού το ψέμα;”  

Αυτά που ήξερες και πίστευες ή αυτό που ζεις τώρα;  Μπερδεύεσαι είσαι και δεν 

είσαι ζεις και δεν ζεις αναρωτιέσαι «εγώ είμαι;»  και αν είμαι εγώ πως βρέθηκα εδώ; 

Και μένεις με ένα μεγάλο πώς και γιατί;  Και πάλι τα κάγκελα, αχ αυτά τα κάγκελα, 

πόσα κρύβουν, πόσα ξέρουν, πόση αλήθεια, πόσο ψέμα, πόση λύπη και χαρά, 

πόσα δάκρυα, πόση απογοήτευση, πόσα μυστικά! Αν μπορούσαν να μιλήσουν 

θα ήταν η σωτηρία σου. Αφού δεν κατάφερες να αγγίξεις με την αλήθεια τους 

ανθρώπους μήπως σε πιστέψουν τα σιδερένια κάγκελα. Ονειρεύεσαι ότι μια μέρα 

θα ανοίξουν μόνα τους και θα σε γυρίσουν στη ζωή και ποτέ δεν ξέρεις μήπως 

γίνει αυτό το θαύμα. Γιατί στη ζωή γίνονται πράγματα που δεν περιμένεις. Τώρα 

νοιώθεις αφόρητο πόνο, σου κόβεται η ανάσα, η καρδιά βαραίνει, νοιώθεις 

άρρωστη, αλλά δεν ξέρεις τι αρρώστια είναι, ψάχνεις γιατρό, θα βρεθεί γιατρός; 

Ο γιατρός που θα καταλάβει τι αρρώστια έχεις, να αγγίξει με καθαρό χέρι το σώμα 

σου, να καταλάβει τι έχεις, να δώσει σωστή συνταγή! Να σου κλείσει πληγές που 

σου άνοιξαν, την καρδιά σου την ράγισαν, να σου ζεστάνει το σώμα που σου 

πάγωσαν και την ψυχή που σου την έντυσαν με κάγκελα… ματωμένα κάγκελα! 

Ριντώ- Γιούλη 
Σκοτεινό αμφιθέατρο, σβησμένα φώτα, κατεβασμένες αυλαίες, δεν μου λένε 

τίποτα. Μόνο μου δημιουργούν μελαγχολία. Προτιμώ λαμπερό αμφιθέατρο, 

γεμάτο με λαμπερές παρουσίες, παντού φως και λάμψη, ανυπομονησία…. ανοίγει 

η αυλαία εμφανίζεται ο… και όπως μια φίλη μας μια όμορφη τσιγγάνα μόλις είδε 

τη φωτογραφία φώναξε…. ααααα ο Παπαρότης… Παβαρότης ήθελε να πει… 

έγινε τόσο αυθόρμητα εγώ και η Νάνσυ γελάσαμε πολύ, αλλά εκείνη τη  μέρα στο 

σκοτάδι, πίσω από την αυλαία είδε τον Παβαρότη. Ο Παβαρότης! Η φωνή του 

τραντάζει τους τοίχους, λάμπουν τα πολύφωτα που διασκορπίζουν ατέλειωτα 

χρώματα, ενέργεια μουσικής, μια νότα, ύστερα μια άλλη… γεμίζουν, κυλούν, μες 

στις ψυχές των ανθρώπων, μέσα στις αισθήσεις τους. Ο μεγάλος καλλιτέχνης, 

λαμπερό ακροατήριο, λαμπερά πρόσωπα γίνονται ένα και …γλυκιά  ατέλειωτη 

ροή που είναι η ζωή! 

 



Δημιουργική Γραφή και Ζητήματα Μεθόδου  και Συγγραφής 
 

[269]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Παλιές και νέες αγάπες(αλλαγή τέλους του διηγήματος «Ξουρισμένος», από την 
συλλογή διηγημάτων «η κλεψιά», του Αστέρη Μαυρουδή)- Άλικ 
Τραγούδα, τραγούδα θα σε κάνω εγώ να κελαηδάς. Το σκέφτηκε και σηκώθηκε να 

χορέψει για να δείξει ότι είναι απτόητος και μοναδικός. Αφού τέλειωσαν οι 

αρραβώνες ο Κώστας έπιασε τη νύφη και την ρώτησε: Τι τραγούδι ήταν αυτό, ρε 

νύφη; Η πρώτη αγάπη δεν ξεχνιέται, τραγουδάς στους αρραβώνες μας; Θες να 

χαλάσουμε τον αρραβώνα; Αγαπάς ακόμα τον πρώτο άνδρα που γνώρισες; Πες 

μου, θέλω να ξέρω, γιατί με πλήγωσες πολύ χτες το βράδυ. Δεν θέλω να είμαι το 

υπόλοιπο της ζωής μου με μια γυναίκα που δεν με αγαπάει. Όχι, Κώστα, απάντησε 

η νύφη. Το τραγούδι δεν έχει καμιά σημασία για μένα. ήταν απλά ένα τραγούδι που 

μου ήρθε εκείνη τη στιγμή. Άλλωστε είχα άγχος. Τον άλλο τον έχω ξεχασμένο, 

εσένα αγαπάω, εσένα λατρεύω. Εξ’ άλλου σε επτά μήνες θα είμαστε τρεις και όχι 

δύο, μωρό μου. Θα έχω δύο αγάπες στη ζωή μου. Ο Κώστας τρελάθηκε, μούδιασε 

και γέμισε από χαρά. Έπιασε τη νύφη και την φύλαγε και της έλεγε πως την αγαπάει 

πολύ κι η νύφη έκλαιγε από χαρά και από την έξαψη για τον Κώστα.  

Κι οι δυο πικράθηκαν, η νύφη παλιότερα ο Κώστας χτες μα σήμερα πήραν 

την μεγαλύτερη χαρά της ζωής τους. 

 Τα ματωμένα κάγκελα-Γλυκερία 
 Τα μάτια της ήταν κλειστά. Έβλεπε όμως κάγκελα… μαύρα. Δεξιά, αριστερά, πάνω 

και κάτω. Κρύωνε πολύ. Τριγυρνούσε κάθε νύχτα και κρύωνε. Τι μου συμβαίνει; 

Σκέψεις αόριστες και σκόρπιες. Γυρνούσε κάθε βράδυ γύρω γύρω  από το 

όμορφο μνήμα που το περιτριγύριζαν μαύρα κάγκελα… Τι μου συμβαίνει; Δεν 

μπορούσε να ορίσει το μυαλό της. Πως θα μπορούσε άλλωστε… ήταν νεκρή. 

Ο τοίχος της αγάπης-Γιουσέφ 
To 2006 ήμουν στο γυμνάσιο, τότε γνώρισα μια κοπέλα που την λέγανε Τζαμιλά, 

που στα ελληνικά σημαίνει όμορφη. Ήτανε μαζί μου τρεις μήνες στην τάξη και δεν 

μιλήσαμε καθόλου. Μου άρεσε πολύ και την αγαπούσα από μακριά χωρίς να της 

μιλήσω. Μια μέρα το αποφάσισα. Ήμουνα στο σπίτι και σκεφτόμουνα τι να κάνω  

να έρθει πιο κοντά η μακρινή αγάπη μου Και το πρωί την άλλη μέρα στο διάλειμμα 

αποφάσισα να μιλήσω μαζί της. Ότι είναι να γίνει θα γίνει. Κατάλαβα ότι 

ντρεπόταν. Της είπα όταν σχολάσουμε να βρεθούμε ακριβώς πίσω από το 

σχολείο ακριβώς στον τοίχο. Χτύπησε το κουδούνι βγήκαμε έξω, πήγα στον τοίχο 

και βρήκα την Τζαμιλά εκεί και ξεκινήσαμε να μιλάμε πιο χαλαρά. Περάσαμε 

πολλούς μήνες και κάθε μέρα βρισκόμασταν εκεί στον τοίχο. Ώσπου ήρθε η μέρα 
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που έπρεπε να χωρίσουμε  και η στεναχώρια μας ήταν μεγάλη, για τις τρυφερές 

στιγμές που έπρεπε να αφήσουμε πίσω μας. Έπρεπε οι δρόμοι μας να χωρίσουνε. 

Όμως κάθε φορά που περνάω από τον τοίχο γράφω το όνομά της.  Κάποια φορά 

που ξαναπέρασα και είδα δίπλα στο όνομά της και κάποια άλλα γράμματα. 

Πλησίασα για να δω καλύτερα. Ήταν το δικό μου όνομα κι είχε γραφτεί τόσο 

ωραία, που φαινόταν σαν ν’ αγκάλιαζε το δικό της. Γι αυτό από τότε ο τοίχος 

αυτός ήταν και θα είναι ο τοίχος της αγάπης 

Φατιμά-Μαχμούτ 
Στο χωριό μου ζούσε μια κοπέλα, η Φατιμά, πήγαμε σχολείο μαζί, κάναμε πολλά 

όνειρα για το μέλλον μας. Περιμέναμε να τελειώσουμε το σχολείο για να 

παντρευτούμε, αγαπιόμασταν πολύ. Ήμασταν από φτωχιές οικογένειες και οι δύο, 

η κοινωνία ήξερε για τη σχέση μας, εγώ ήμουν μια τάξη πιο πάνω από την Φατίμα. 

Όταν ήρθε η ώρα ν’ αλλάξω σχολείο και να πάω στην πόλη και να μείνω με το 

θείο μου η επαφή μου με την Φατίμα που έμεινε στο χωριό ήταν ελάχιστη, δεν 

είχαμε σχεδόν καθόλου επικοινωνία. Όσο περνούσε ο καιρός και δεν την έβλεπα 

στεναχωριόμουνα πάρα πολύ αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Όταν ήρθε η 

μέρα που η σχολική περίοδος τελείωσε κατέβηκα στο χωριό να δω την Φατίμα και 

την οικογένειά μου που τόσο πολύ μου έλειψε. Ήταν καλοκαίρι. Έφτασα στο χωριό, 

πήγα στη μάνα μου και την αγκάλιασα και την κοίταξα στα μάτια και κατάλαβα ότι 

κάτι μου έκρυβε και δεν μου έλεγε. Τότε ρώτησα την αδερφή μου και μου είπε με 

λύπη ότι πάντρεψαν την Φατίμα με έναν φαντάρο, την βάλανε με το ζόρι να 

δεσμευτεί λόγω οικονομικών προβλημάτων. Το μηνιάτικο του γαμπρού ήταν 200 

ευρώ. Έστειλα την αδερφή μου να της μιλήσει αλλά δεν την βρήκε μόνη της, ήταν 

με τον άλλον. Έτσι, η αδελφή μου γύρισε σπίτι. Όλο το βράδυ δεν μπορούσα να 

κοιμηθώ. Δεν το χωρούσε ο νους μου ότι η Φατίμα είναι με άλλον άνδρα, έτσι το 

πρωί πήρα το θάρρος να πάω να της μιλήσω. Ξαφνικά καθώς πήρα το δρόμο 

για το σπίτι της, την είδα μπροστά μου. Δεν μπορούσε να με κοιτάξει στα μάτια 

από την ντροπή της. Τότε με πήρανε τα δάκρυα και δεν έβγαλα λέξη. 

Ήρθε το μεσημέρι και αποφάσισα να γυρίσω στην πόλη. Έκατσα μια 

εβδομάδα στο  θείο μου, έβγαλα διαβατήριο, με βοήθησε οικονομικά και έφυγα 

για Ελλάδα όπου είχα ένα φίλο, τον Αλί. Όταν έφτασα Αθήνα έπιασα δουλειά για 

ένα εξάμηνο, γνώρισα πολλούς φίλους, όταν ήρθε ο καιρός να βγάλω άδεια 

παραμονής, έκανα απεργία πείνας 33 ημέρες, για να πάρω χαρτιά και τελικά τα 

κατάφερα. Όσο περνούσε ο καιρός μάθαινα τα ελληνικά καλύτερα, γνώρισα την 
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Κατερίνα  και έκανα σχέση μαζί της, δουλέψαμε μαζί στο σινεμά. Μετά από 3 

χρόνια σχέσης την έπεισα να πάμε στο χωριό μου. Κατεβήκαμε με το αεροπλάνο 

στο Μαρόκο και μετά για το πατρικό μου. Εκεί μόλις φτάσαμε στο χωριό πήγαμε 

στη μάνα μου και στην αδερφή μου. Ρώτησα την αδερφή μου στα αραβικά -να 

μην καταλάβει η Κατερίνα- τι κάνει η Φατίμα και μου είπε ότι έκανε δύο παιδιά αλλά 

χώρισε με τον άντρα της. Την άλλη μέρα το πρωί πήρα την Κατερίνα να την δείξω 

στο χωριό μου και ξαφνικά είδα την Φατίμα στο δρόμο, είχε αλλάξει πολύ, της 

μίλησα αλλά ντράπηκε να μου μιλήσει, της είπα να προσέχει και έφυγα. Έκατσα 

μια εβδομάδα στο χωριό και γύρισα Ελλάδα με την Κατερίνα. 

 Η εκδρομή της ζωής μου-Νικολίνα 
Ήταν μια κυριακάτικη μέρα που ποτέ δεν θα ξεχάσω, ένα ανοιξιάτικο πρωινό. Δεν 

ήταν τυχαίο, διότι ήταν τα γενέθλιά μου, γι' αυτό μου έμεινε αξέχαστο. Ο 

αγαπημένος μου με ξύπνησε με ένα ποτήρι αρωματικό καφέ, ένα μεγάλο 

μπουκέτο κόκκινα τριαντάφυλλα και στο κέντρο ένα λευκό φάκελο. Δεν είχα 

υπολογίσει ότι αυτός ο φάκελος θα άλλαζε τη ζωή μου. Το δώρο για τα γενέθλιά 

μου ήταν σ' αυτό τον άσπρο φάκελο, μια εκδρομή, όχι οπουδήποτε, στην Αφρική. 

Αποφασίσαμε αυτό το ταξίδι να είναι γυναικεία υπόθεση και ο αγαπημένος μου 

δεν είχε καμία αντίρρηση. Μαζευτήκαμε τέσσερις γυναίκες δυναμικές, έτοιμες για 

περιπέτεια και ακραίες καταστάσεις. Το άγνωστο για μας ήταν πρόκληση, 

άλλωστε τέτοιες γυναίκες είμαστε έτοιμες να ρισκάρουμε. Ετοιμάσαμε τις βαλίτσες 

μας και πετάξαμε για τον προορισμό μας. Μπορείτε φυσικά να μαντέψετε τι 

βάλαμε στις βαλίτσες μας, κρέμες, καλλυντικά. Ο άντρας μου ξέχασε να μου 

αναφέρει μια λεπτομέρεια, ότι είχε οργανώσει σαφάρι και όχι χορό μασκέ. 

Φανταζόμασταν ξενοδοχείο πολλών αστέρων δίπλα στα νερά του Νείλου  

και βρεθήκαμε στην ερημιά που αν καταφέρει να βρει κανείς σκιά κάτω από 

κανένα δέντρο είναι μεγάλη τύχη. Μας είπανε ότι το ξενοδοχείο μας ήταν τρεις 

σκηνές. Δεν είπαμε τίποτα. Θέλαμε να κάνουμε μπάνιο ύστερα από τέτοιο ταξίδι, 

όμως κι αυτό ακόμα ήταν πρόβλημα. Ένα μικρό ρυάκι που ήταν κοντά στον 

παράδεισό μας έγινε το τζακούζι μας. Είχαμε και κέντρο σπα αφού το νερό 

περνούσε σπάνια με αποτέλεσμα στο μέρος αυτό να δημιουργείται λάσπη. Πάλι 

δεν είπαμε τίποτα. Ήρθε η ώρα του φαγητού, έπρεπε να φτιάξουμε μόνες μας κάτι 

να φάμε. Αλλά τι θα μπορούσαμε να φάμε σ' αυτή την ερημιά; Ούτε χόρτα για 

σαλάτα δεν είχαμε μαζί μας. Αχ! Αγαπημένε μου, που με έστειλες; 
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Νωρίς το πρωί ακούσαμε σινιάλο, για να ξυπνήσουμε. Ήταν μόλις πέντε το 

πρωί, ώρα για ακόμα μια πρόκληση. Η εκδρομή περιελάμβανε ένα μονοήμερο 

σαφάρι, που ήταν πληρωμένο. Μας περίμεναν δυο ερυθρόδερμα πρόσωπα, 

ντυμένοι κατάλληλα για σαφάρι. Εμείς, τέσσερις γυναίκες ντυμένες για ντίσκο 

κλαμπ. Μόνο τα ρολά μας έλειπαν από το κεφάλι. Ο κόσμος, μας κοιτούσε και 

σίγουρα θα αναρωτιόταν από ποιο πλανήτη είχαμε έρθει. Δεν έφτανε μόνο το ότι 

δεν ήμασταν κατάλληλα ντυμένες, δεν ξέραμε και τη γλώσσα. Αυτό ήταν το 

κερασάκι στην τούρτα. Ξεκινήσαμε, για πού, δεν είχαμε ιδέα. Ο δρόμος ήταν 

δύσβατος, μόνο άμμος κι αγκάθια. Τα στομάχια μας γουργούριζαν από την πείνα. 

Σκεφτήκαμε ότι ίσως βρίσκαμε φρούτα, όμως τίποτα. Βρίσκαμε μόνο πεινασμένα 

ζώα. 

Βγάζαμε φωτογραφίες. Το αυτοκίνητο σταμάτησε, οι άντρες μας έκαναν 

σήμα να συνεχίσουμε. Βρεθήκαμε σε ένα μέρος που δεν θύμιζε σε τίποτα ότι 

ήμασταν στην έρημο. Πράσινο, υγρασία και αρώματα λουλουδιών. Αυτή ήταν 

κάποια όαση. Για μια στιγμή ξεχάσαμε την πρωτόγονη ζωή, που ακολουθούσαμε 

για δυο ολόκληρες μέρες η οποία μας είχε φανεί αιώνας. Αλλωστε η εικόνα που 

είδαμε μας γέμισε επιθυμία για ζωή. Διψάσαμε πολύ από το μακρύ ταξίδι. Δεν 

σκεφτήκαμε ούτε ένα λεπτό και σκύψαμε όπως τα ζώα στην ίδια πηγή και ήπιαμε 

καθαρό νερό σαν την πρωινή δροσιά. Όλα εκείνη τη στιγμή ήταν σαν τον 

παράδεισο. 

Για πρώτη φορά ακουμπήσαμε με την παλάμη μας τέτοιο δέντρο και 

κόψαμε μπανάνες. Έπρεπε κάτι να φάμε γιατί στις τσάντες μας μπορούσε κάποιος 

να βρει μόνο τσίχλες μέντας. 

Αποφασίσαμε να μπούμε πιο βαθιά σ' αυτή την παραδεισένια γωνιά. 

Έμεινα τελευταία γιατί είχα αποφασίσει να βάλω τα καινούργια μου παπούτσια τα 

οποία άρχισαν να με πιέζουν. Είχα πληγές στα πόδια μα δεν μίλησα καθόλου. 

Περπατούσα, λίγο αργά, αλλά περπατούσα. Αποφάσισα να βγάλω τα 

παπούτσια μου και να συνεχίσω ξιπόλητη. Αυτό με καθυστέρησε με αποτέλεσμα 

να απομακρυνθώ από το γκρουπ. Αυτή η αργοπορία μου, στάθηκε καθοριστική. 

Θα την θυμόμουνα σε όλη μου τη ζωή. Αυτή η αργοπορία, μου άνοιξε τα μάτια, 

μου έδωσε θάρρος και δύναμη για ζωή. Τη στιγμή που έσκυψα να πάρω τα 

παπούτσια μου σηκώνοντας το πρόσωπό μου απέναντι μου ο βασιλιάς της 

ζούγκλας, πέσαμε σχεδόν πρόσωπο με πρόσωπο. Η καρδιά μου σταμάτησε να 
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χτυπά, για μια στιγμή όλος ο κόσμος πάγωσε για μένα. Σκέφτηκα ότι αυτό είναι το 

τέλος της ζωή μου. 

Το μόνο που παρατήρησα ήταν τα λιονταράκια που ακολουθούσαν 

καθυστερημένα τη μαμά τους και το λιοντάρι που καθόταν έτοιμο να μου επιτεθεί 

ήταν σίγουρα ο μπαμπάς τους. Ήταν λογικό ότι έπρεπε να τα προστατέψει. 

Άρχισα να κλαίω. Έβλεπα να έρχεται το τέλος της ζωής μου, η καρδιά μου 

κόντευε να σπάσει. Ξέχασα γιατί είχα σταματήσει. Στα μάτια μου έλαμπαν τα 

κάτασπρα δόντια τους, το μυαλό και η καρδιά μου όμως πλημύρισαν με 

καλοσύνη και μια ζεστή φλόγα που έβγαινε από τα μάτια μου διαπέρασε την 

καρδιά του ζώου. Ξαφνικά κατάλαβα ότι δεν έκλαψα για την οικογένεια μου. 

Γύρισα, η μητέρα λιονταρίνα βρυχήθηκε δίνοντας σήμα στα μικρά της να 

συνεχίσουν και μου χάρισαν μια καινούργια ζωή. 

Κανείς δεν πιστεύει την ιστορία μου, όλοι σκέφτονται ότι την επινόησα. Δεν 

έχει σημασία. Αυτό που αξίζει για μένα είναι ότι η ζωή μου άλλαξε και μόνο προς 

το καλύτερο. Ευχαριστώ τον αγαπημένο μου γι' αυτό το αξέχαστο δώρο, από κείνη 

τη μέρα ξεκίνησα να υπολογίζω το κάθε λεπτό της ζωής μου. Ευχαριστώ το Θεό 

που με έφερε αντιμέτωπη μ' αυτή την πραγματικότητα για να καταλάβω τι είναι 

ζωή, τι είναι δύναμη, τι θα πει καλοσύνη κι ότι εκεί στηρίζεται ο κόσμος. Η καλοσύνη 

μας δίνει φτερά, η καλοσύνη στην καρδιά μας δίνει ζωή. 

Του έδωσα καλοσύνη, μου έδωσε ελευθερία!! 

Η ώρα μου-Νικολίνα  
Τώρα είναι η δικιά μου ώρα να μιλήσω. 

Νικολίνα… το όνομα που θέλω να έχω.  

Αγόρασα ένα εισιτήριο για να ταξιδέψω σε ένα καλύτερο μέλλον. Έτοιμη να 

ζήσω μια ζωή αγνοώντας το παρελθόν μου. Γιατί μια μεγάλη καρδιά μπορεί να 

ζήσει με το τίποτε.  Τώρα είμαι χαρούμενη, τώρα νοιώθω δυνατή. Μακάρι το ταξίδι  

αυτό που ξεκινάω τώρα με τόση όρεξη να βγει αληθινό. Μπήκε μες στη καρδιά 

μου μια αόρατη δύναμη, βρήκε εκεί ένα όνομα. Αυτό το όνομα δεν θα διαφέρει 

από το είναι μου. Τώρα είμαι ερωτευμένη, καθαρή σαν μωρό. Τώρα είμαι 

ευχαριστημένη για το όνομά μου με το οποίο σβήνω όλα τα λάθη μου. 

 

Το ταξίδι των αγγέλων-Γιώργος  
Οι άγγελοι λένε ότι γεννιούνται μετά τον θάνατο των ανθρώπων, οι οποίοι 

κάποιοι πάνε στον παράδεισο και κάποιοι στην κόλαση ανάλογα με τις αμαρτίες 
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που έχει κάνει ο κάθε άνθρωπος. Άλλοι ταξιδεύουν για να γίνουν άγγελοι και άλλοι 

στην κόλαση για να γίνουν διαβολάκια ώστε να τρομάζουν τα όνειρά μας. Αυτοί 

που ταξιδεύουν στον παράδεισο σύμφωνα με τις παραδόσεις γίνονται διαφόρων 

ειδών ζώα, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας από μας. Το ταξίδι των αγγέλων 

δεν τελειώνει ποτέ είναι κάθε ώρα, κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο  ατελείωτο και 

απέραντο και γι’ αυτό ονομάζω το ταξίδι των αγγέλων που μπορεί να είναι ακόμα 

και οι δικοί μας άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεταμορφωθεί σε αγγέλους, ώστε να σε 

προστατέψουν από διάφορες κακοτοπιές, για να σε προστατέψουν και να σε 

οδηγήσουν στο σωστό δρόμο. Το ταξίδι των αγγέλων μπορεί να κρατήσει μια 

στιγμή ή και μια αιωνιότητα γιατί είναι ένα ταξίδι χωρίς αρχή και τέλος. 

Το ταξίδι-Σίσσυ 
Η Σεβτζάν βαρέθηκε. Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Σπίτι δουλειά, δουλειά σπίτι. 

Ήθελε κάτι διαφορετικό. Αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι και διάλεξε την Μύκονο. 

Αλλιώς το είχε ονειρευτεί αυτό το ταξίδι. Ήθελε να το κάνει με τον Άλεξ. Αλλά μετά ο 

Άλεξ τα έφτιαξε με την Κριστίνα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις τους, της είπαν. Και 

η Σεβτζάν έχασε τον σύντροφο και την καλύτερή της φίλη σε μία στιγμή. Θα το 

έκανε όμως το ταξίδι , ας ήταν και μόνη της. 

Από την πρώτη μέρα γνώρισε τον Χουσεΐν . Αυτός έτρεχε να προλάβει την 

παρέα του και το σκυλάκι της έτρεχε να παίξει με τον Χουσεΐν και η Σεβτζάν έτρεξε 

να πιάσει το σκυλάκι. Και τότε σκόνταψε στην ματιά του άνδρα. Το βράδυ βγήκαν 

μαζί για ποτό. Περνούσαν καλά αλλά ο Χουσεΐν την κοιτούσε στα μάτια και δεν 

μιλούσε πολύ.  

-Με ποιον είσαι εδώ; Τη ρώτησε. 

-Μόνη μου, του απάντησε. 

Την κοίταξε. Και σκέφτηκε τόσο όμορφη κοπέλα κι είναι μόνη. 

-Εσύ; Τον ρώτησε η Σεβτζάν. 

Και αυτός ήταν από τη Βουλγαρία. Έμενε χρόνια στην Ελλάδα. Δούλευε σ’ 

ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Καλά ήταν, της είπε. Και το μεροκάματο καλό. 

-Μόνος σου; 

Δίστασε. Όχι, όχι μόνος του. Με τη γυναίκα του και το γιο του. Ήταν οκτώ 

χρονών. 

Όταν το άκουσε αυτό η Σεβτζάν, σκέφτηκε να μην τον ξαναδεί. Σκέφτηκε 

ακόμα και να φύγει από τη Μύκονο. Αλλά οι γαλάζιες θάλασσες και οι άσπρες 
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γειτονιές της είχαν κλέψει την καρδιά. Έτσι έλεγε. Αλλά έλεγε ψέματα. Ήθελε να 

ξαναδεί τον Χουσεΐν.  

Έτσι ο Χουσεΐν ερωτεύτηκε την Σεβτζάν και η Σεβτζάν ερωτεύτηκε τον 

Χουσεΐν.   

Από τότε βρισκόντουσαν κάθε βράδυ. Και την ημέρα, αν τα κατάφερνε 

αυτός να ξεκλέψει ώρες. Ή και λεπτά. Όταν δούλευε, η Σεβτζάν πήγαινε και καθόταν 

στο μπαρ του ξενοδοχείου. Έπινε έναν καφέ και περίμενε να δει τη σκιά του. Ας 

ήταν και από μακριά, της έφτανε.  

Μια μέρα παραφύλαξε έξω απ΄ το σπίτι του. Ήθελε να δει τη γυναίκα του. 

Ήταν όμορφη και σοβαρή. Είδε και τον γιο του μαζί. Ήταν ψηλός για την ηλικία του 

και με σοβαρό βλέμμα σαν άντρας. 

Ήρθε η μέρα να φύγει η Σεβτζάν. Δεν ήθελε να φύγει. Τον αγαπούσε τόσο. 

Αλλά δεν ήθελε να χαλάσει και την οικογένειά του  

-Πες μου να μην φύγω και δεν θα φύγω. Ή έλα εσύ μαζί μου, του είπε. 

Ο Χουσεΐν δεν ήθελε να την αφήσει να φύγει. Ποτέ άλλοτε δεν είχε νιώσει 

έτσι. Θυμήθηκε όμως μάτια του γιου του. Τι θα γίνονταν χωρίς αυτόν; Το παιδί δεν 

μπορούσε να ζήσει μακριά του.  

-Δεν θα σε ξεχάσω, της είπε. 

-Ούτε εγώ θα σε ξεχάσω, του είπε.  

Και έλεγαν και οι δυο την αλήθεια. Η αγάπη δεν ξεχνιέται όταν είναι αληθινή!  

Απρόοπτο ταξίδι-Yousef 
Στα 18 μου χρόνια πήγα φαντάρος 500 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη μου. Στην 

αρχή ήμουν χαρούμενος «Επιτέλους θα φτιάξω τον εαυτό μου και θα μάθω πολλά 

πράγματα που θα με βοηθήσουν στη ζωή μου». Μόλις έφτασα στο στρατόπεδο 

στην πόρτα μας κάνανε έλεγχο και μπήκα μέσα. Ήμασταν πολλά άτομα οι 

καινούριοι. Άκουσα από αυτούς ότι θα περιμέναμε μια βδομάδα περίπου για να 

έρθει γιατρός και μετά θα μπούμε στο πρόγραμμα του στρατού, που ήταν να 

μπούμε κστευθείαν στη μάχη. 

Γνώρισα έναν που τον έλεγαν Καρίμ. Αυτός ο άνθρωπος μου έκανε 

εντύπωση γιατί ήτανε πολύ στεναχωρημένος 

-Γιατί είσαι συνέχεια στεναχωρημένος 

-Ξέρω ότι δεν θα αντέξω πολύ καιρό εδώ μέσα. 

-Και εμένα δεν μου αρέσει Δεν φαντάστηκα ότι θα τα βρω έτσι τα πράγματα. 

Αν έχεις διαβατήριο και χρήματα θα γλυτώσουμε από δω. 
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-Ναι, ναι ,τα έχω όλα έτοιμα στο σπίτι. 

Βρήκαμε τον τρόπο πώς να αποδράσουμε από το στρατόπεδο, πήραμε τα 

διαβατήρια και τα χρήματα από το σπίτι μας. Συναντηθήκαμε στο αεροδρόμιο. 

Αγοράσαμε εισητήριο για την Κωνσταντινούπολη 

-Καρίμ, γιατί είσαι ακόμα στεναχωρημένος. Αφού γλιτώσαμε το στρατό; 

-Όχι, όχι δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είχα σκεφτεί ότι θα έρθει μια μέρα που θα 

μου λείπει η οικογένεια, η πατρίδα, οι φίλοι μου.  

Η αλήθεια είναι πως δεν είχα σκεφτεί έτσι ως τότε. Ήμουν νέος. Δεν ήξερα τι 

σημαίνει ταξίδι. Πρώτη φορά ταξίδευα. 

Μετά από έξι ώρες φτάσαμε στην Κωνσταντινούπολη. Μας άρεσε πολύ, τα 

φαγητά, τα κτήρια, όλα. Μετά από τέσσερις μέρες πληρώσαμε χρήματα για να 

φύγουμε στην Ελλάδα μετανάστες. Και από κει και πέρα διαλέγαμε σε ποια χώρα 

θα ζήσουμε.  

Περίπου τρεις μέρες δρόμο για μα φτάσουμε στην Αθήνα με πολλή 

ταλαιπωρία και φόβο της αστυνομίας. Αυτές οι τρεις μέρες οι πιο άσχημες μέρες 

της ζωής μου. Περπατούσαμε βράδυ και τη μέρα κρυβόμασταν. Κλέβαμε φρούτα 

και τρώγαμε. Ο Καρίμ μετά από ένα μήνα έφυγε με πλαστά χαρτιά στην Γερμανία. 

Εγώ αποφάσισα να ζήσω στην Ελλάδα. Γιατί δεν ήθελα να ταξιδεύω ξανά 

παράνομα. 

Η πρώτη αγάπη-Αλμπάν 
Ξεκίνησα στα 14 από την Αλβανία να έρθω στην Ελλάδα. Είχα έναν ξάδερφο στη 

Θεσσαλονίκη. Μου είπαν για μια δουλειά στη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη 

συνάντησα μια κοπέλα, την Ελένη. Λίγα ελληνικά ήξερα. Την ρώτησα για τον 

σταθμό της Χαλκιδικής. Δεν ήξερε, όμως πιάσαμε την κουβέντα. Της είπα ότι είχε 

ωραία μάτια. Μου έδωσε το τηλέφωνό της και τη φίλησα στο μάγουλο. Δεν μου 

πήγαινε η καρδιά να φύγω. Έμεινα στον ξάδερφό μου ένα μήνα ακόμα και 

βρισκόμασταν. ‘Έφυγα για έξι μήνες στη Χαλκιδική αλλά ξαναγύρισα. Έπιασα 

δουλειά στη Ν. Μαγνησία και ήμουν μαζί με την Ελένη. Έξι χρόνια έλεγα δεν θα μας 

χωρίσει ούτε ο θάνατος. Μας χώρισε η αστυνομία. Με βρήκανε χωρίς χαρτιά και 

με απελάσανε στην Αλβανία. Την έχασα. Δεν θα την ξεχάσω όμως ποτέ, ήταν ο 

πρώτος μου έρωτας. 
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Περιστρεφόμαστε-Τζιν 
Και ΄γω, και συ, και οι άλλοι, περιστρεφόμαστε, αλλά πλέοντας σε αιθάλη, 

περιστρεφόμαστε και κοιταζόμαστε, λέμε τι κρίμα διαρκώς να σκοτωνόμαστε και 

πάμε σπίτι μας και ήσυχοι κοιμόμαστε, και ΄γω, και συ και οι άλλοι… 

Κάπως έτσι θα μπορούσε να ξεκινήσει η ιστορία μας…  

Βράδυ Σαββάτου στο Βαλέορβο, ένα καταφύγιο στα 1100 μέτρα του όρους 

Πάϊκο. Καλοκαιρινή πανέμορφη βραδιά. Ένα απαλό αεράκι δροσίζει και παίζει 

συγχρόνως μουσική με τις φυλλωσιές των δένδρων. Ο Γεώργιος και η Απολλωνία 

αποσβολωμένοι χαζολογούν σκαλίζοντας κάθε τόσο τη φωτιά που εδώ και ώρα 

τους ζεσταίνει, τους φωτίζει παίρνοντας διάφορες μορφές. Άραγε τι καλό έκαναν 

και μόλις σε δύο ώρες από την πόλη βρέθηκαν στον παράδεισο. 

«Άκου, άκου, το ποτάμι μας» τραγουδάει και αυτό είναι δυνατόν; 

Αναρωτιέται η Απολλωνία που πρώτη φορά στη ζωή της νιώθει τόσο ζωντανά και 

έντονα τη χάρη, δύναμη, ομορφιά της φύσης. Όλα τριγύρω είναι ζωντανά 

μονολογεί… χαμογελώντας ο Γεώργιος ρίχνει άλλο ένα ξύλο στη φωτιά. Πέρυσι 

έμεινε 4 μήνες στο Βαλέορβο μόνος με την Άτμα την αγαπημένη του σκύλα…  

-Πράγματι της απαντά, σε λίγο θα ΄ρθουν οι πυγολαμπίδες. Κάθε βράδυ 

έρχονται λέει στην Απολλωνία.  

-Τι είναι οι πυγολαμπίδες; ρωτά εκείνη.  

-Θα δεις κορίτσι είναι πανέμορφα όταν έρχονται, θα δεις μόνο μη βιάζεσαι. 

-Είσαι σίγουρος ότι θα ΄ρθουν;, ρωτά γεμάτη περιέργεια 

-Όσο σίγουρα θα ξημερώσει το πρωί, της απαντά… 

Η φωτιά έχει χαμηλώσει λες και το σύμπαν συνωμοτεί για να απολαύσουν 

τα δυο παιδιά μια πανδαισία από χιλιάδες φωτάκια (έτσι τα είδε η Απολλωνία) να 

έρχονται και να χορεύουν ένα μαγικό χορό.  

-Περιστρεφόμαστε αναφώνησε ο Γεώργιος και γω και συ και οι άλλοι… 

Ήρθανε καλή μου ήρθανε.  

Βήμα στην ελευθερία-Νικολίνα 
Ήρθε η ώρα να χαμογελάσω, Ήρθε η ώρα να δω άσπρο ουρανό. Σκούπισα τα 

δάκρυά μου και το χαμόγελό μου φαίνεται στο πρόσωπό μου. Ήρθε η ώρα να 

μαζέψω τα πράγματά μου. Ο Θεός μ’ ευλόγησε. 

 Δεν ξεχνώ όμως ποτέ αυτές τις σκοτεινές μέρες που πέρασα εδώ 

Γιατί από αυτές οι μέρες θα βρω το δρόμο της καινούριας ζωής σου. Μέσα 

σ’ αυτή τη σκοτεινιά συνάντησα εχθρούς αλλά βρήκα και φιλαράκια που μάζεψα 
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κάτω απ το φτερά μου. Σ’ αυτή τη φωλιά  όλοι ήμασταν θύματα. Σα μια οικογένεια 

ζήσαμε ένα κακό όνειρο. Ελεύθερη μπροστά στην πόρτα, ακούγονται παιδικές 

φωνές… οικογενειακή ζεστασιά. Η καρδιά μου χτυπάει, η ψυχή μου μαζεύτηκε, 

άνοιξα τα χέρια μου και είμαι έτοιμη να αγκαλιάσω τα παιδιά μου. Κοίταξα τον 

ουρανό κι ευχαρίστησα τον θεό που στο σπίτι με έχει φέρει.  

Είμαι εδώ-Γλυκερία 
Όλα είναι δύσκολα εδώ… Άλλος ένας θάνατος στη ζωή μου... η μοναδική γυναίκα 

που είπα μάνα… η πεθερά μου… και μείναμε μόνοι, εγώ... κι εκείνος, αυτός που 

αγαπώ....κανένας για μένα όμως πουθενά, άλλοι νομίζουν ότι είμαι ακόμα εκεί… 

στην φυλακή, κάποιοι νομίζουν ότι πέθανα… εγώ είμαι εδώ όμως, ζω…με την 

θλίψη, που μόνιμα πια κατοικεί μέσα μου… με ψυχοφάρμακα παρέα... πόλεμος, 

δάσκαλε…πόλεμος. Ζω στο χρυσό μου κλουβί… με μια γάτα και τον άντρα που 

πάντα αγαπώ...μα νιώθω τον θάνατο πάλι τόσο κοντά μου… φοβάμαι να 

κοιμηθώ! Θα ξυπνήσω το πρωί η θα φύγω κι εγώ;  Φοβάμαι πολύ. Ο πόλεμος 

όμως δεν τέλειωσε ακόμα… Καληνύχτα δάσκαλε μου... θα σου γράφω πάντα... 

 -Ποίηση 

Να ζούσα ξανά εσένα-Άλικ 
το άγγιγμά σου μια γλυκιά  ανατριχίλα, 

το δάγκωμά σου αναστατώνει τον κόσμο μου, 

η καρδιά μου σπαρταράει στην ανάσα σου, 

το κορμί σου άπειρη απόλαυση, 

τα βράδια μαζί σου κόλαση, 

η αγάπη σου και ο σεβασμός σου Παράδεισός μου, 

η ψυχή σου για μένα άβυσσος, 

αίνιγμα, υπέροχη σπαζοκεφαλιά. 

Ας ξαναζήσω όσα ζήσαμε άλλη μια φορά 

Και ας τελείωνε η ζωή μου. 

Αγάπη, έρωτας, χαρά, λάθη, νεύρα, ένταση, λύπη και μετά έμενε η αγάπη. 

 

Κάστρο- Αλίκη  
Στη ζωή σου είναι ωραία 

Το δικό σου να χτίσεις κάστρο 

Και να θυμάσαι ότι πάντα 
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Θα είναι κάστρο παραδεισένιο για σένα 

Κάστρο όμορφο για όλη τη ζωή σου 

Μου φέρνει αναμνήσεις παλιές 

Με κάστρα και δένδρα 

Κι όταν θα βγω 

Στο κάστρο θα πάω με τα παιδιά μου 

Εδώ κοντά στην Νεοχωρούδα 

Χαικού-(ομαδική εργασία στο γυναικείο τμήμα) 
Η Καληνύχτα  

που θα σου πω εγώ   

θα σε πληγώσει 

 

Η πεταλούδα  

πετάει ελεύθερα,  

Πώς τη ζηλεύω! 

 

Σαν πεταλούδα  

πετώ κρυφά μες στο νου  

του για μία σκέψη 

 

Σ’ αγαπώ, μπορεί  

μάτια μου να τρελαθώ  

θέλω να σε δω 

 
 Η αγάπη μου  

τώρα που δεν σε βλέπω  

επιθυμία 

 

Την αγάπη μου  

πετάς λες πως μ’ αγαπάς  

γιατί με πονάς; 

 

Ήλιος μαζί-Γιούλη 
Πες ήρθα να γεμίσω τη ζωή σου  
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Να σου κρατώ σφικτά τα χέρια 

 Να  σε κρατάω στη ζωή 

 Θάλασσα να περπατήσουμε μαζί 

 Πες «ήρθα» «Ήλιος» «μαζί»  

Έρωτας-Νάνσυ 
Έρωτας, Κόκκινο, το λουλούδι του έρωτα 

Έρωτας, γάτα με νάζι μπροστά στη σόμπα 

Έρωτας, καλοκαίρι ρομαντικό με ιδρωμένα σώματα 

Έρωτας, Σάββατο ξημέρωμα Κυριακής, με κόκκινα σεντόνια 

σ’ ένα φτηνό ξενοδοχείο για δυο στιγμές… 

Η αγάπη δακρύζει- Άλικ 
Η αγάπη όταν πονάει δακρύζει να ξέρεις πως ξεχειλίζει 

το δάκρυ αγαπούλα μου σταγόνες η αγάπη στα μεγάλα μου μάτια 

μέσα μου ογκώνεται ένας πόνος, μια θλίψη. 

Πολλοί άνθρωποι που αγάπησα 

με προσπέρασαν ή τους προσπέρασα εγώ 

αλλά εσένα πρέπει να σε παραβγώ 

να σε προλάβω στη στροφή 

για να σου πω ότι σ’ αγαπώ 

και να σταματήσω τον κατηφορικό όλεθρο γιατί η  

αγάπη μου για σένα δακρύζει 

Πρέπει η αγάπη μας να κλαίει το θάνατό της;  

Σκέψη-Γιουσέφ 
Σκέψη η μοναχή 

Σκέψη, και η σκέψη της μακραίνει 

Διαβάζω στα μάτια της τη ζωή μου 

Και αυτή διαβάζει εφημερίδα 

Θέλω να της πω… Θα της πω;  

Δύσκολα, δεν μπορώ  

‘Όπως αδιαφορεί, θέλω και εγώ να αδιαφορώ 

Αλλά πάλι μου φαίνεται ότι δεν μπορώ 

Θέλω να της πω ..να της πω ότι  

Σ’ αγαπάω 
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Ζωή  μου- Άλικ 
Ζωή μου με οδήγησες σε μονοπάτια δύσβατα 

Ζωή  μου είσαι θάλασσα με ταραγμένα κύματα 

Ζωή μου είσαι φίλη μου και ταυτόχρονα εχθρός μου 

Ζωή μου σ’ αγαπώ και σε μισώ 

Για τα όσα καλά και κακά έχω περάσει 

Η ψυχή μου ζωή μου δεν λέει να ησυχάσει 

Γιατί το πιο όμορφο και καλό που μου’δωσες 

Και το πήρες πίσω 

Δεν μπορώ το μυαλό μου να ηρεμήσω 

Ούτε το παράπονό μου να πνίξω 

Δεν θέλω ζωή μου να επιβιώνω μα να ζήσω 

Με τη γυναίκα που αγαπώ μέχρι να σβήσω. 

Η Αγάπη-Άλικ 
Η αγάπη είναι παράλογη με λίγη δόση τρέλας 

Σε αυτή τη ζωή σε αγαπάει έτσι ένας μόνο ένας,  

Εγώ 

Η αγάπη που νιώθω είναι απεριόριστη και ατελής 

Για μία μόνο μία, εσένα. 

 

Σκάσε σ’ αγαπώ- Σίσσυ 
Σκάσε, 

Όταν είμαι μαζί σου, σε αγαπώ 

Και όταν είσαι μακριά, σε μισώ 

 Και όταν περπατάμε μαζί, είσαι ο κόσμος όλος 

 Πες «αγάπη», «μίσος», «ελευθερία» 

 

Ο πόνος και η ελπίδα-Άλικ 
 

Είναι η κατάθεση της ψυχής μου 

στο βωμό της αγάπης του πόνου 

και της ελπίδας. 

Η καρδιά μου πληγωμένη απ’ την απουσία σου 

Λυπημένη για την απομάκρυνσή σου. 
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Χάνω τις μέρες μου μακριά σου  

ζω ανούσια χωρίς να’μαι κοντά σου  

θέλω η ζωή μου να’ναι μαζί με τη δικιά σου. 

Το πάθος μάταια δεν χύνω στο χαρτί 

είναι η πληγή που δεν μπορεί να κλείσει 

η αγάπη μου ζητά μιας ελπίδας σπίθα. 

Την ώρα την υπέρτατη που πάλι θα βρεθούμε 

μ’ ένα μόνο χαμόγελο σου θα με κάνεις καλά 

την ψυχή το μυαλό και την καρδιά μου θα ξανα 

Ζωντανέψεις. 

Έρωτας ροζ-Σίσσυ 
Έρωτας, ροζ, μικρό μπουμπούκι τριαντάφυλλου 

Έρωτας, αλεπουδίτσα που πηδάει χαρούμενη στο δάσος 

Έρωτας, άνοιξη προχωρημένη, με λουλούδια 

Έρωτας, Κυριακή ξεκούρασης και χαράς 

Εσύ- Άλικ 
Τα μάτια σου στο χρώμα της αγάπης καστανό 

Πρώτος έρωτας τα χείλια σου σαν τα φιλώ 

Η ψυχή σου παντοτινή μου αγάπη 

Ήλιος το πρόσωπό σου 

Τα μάτια σου καστανά αστέρια 

Το χαμόγελό σου άνθος μες του χειμώνα τα χέρια 

Όλες οι εποχές μαζί σου είναι καλοκαίρια. 

Σ’αγαπώ-Νάνσυ 
Τι να κάνω;   

Πώς να ζήσω;   

Θα πεθάνω απ τον καημό 

Αχ καρδιά μου αχ ψυχή μου 

Πολλά τα χρόνια δεν μπορώ 

Θέλω να τον δω 

Τον Θεό παρακαλώ 

Να γυρίσει πάλι πίσω 

Να μην χαθεί 
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Να ‘ρθει να με δει 

Τη ζωή μου θα την χάσω 

Αν δεν έρθει να με δει 

Αχ καρδιά μου, αχ ψυχή μου 

Σ’ αγαπώ 

Πώς να γιατρευτώ; 

Πες μου πως;  

Πες μου! 

Το φως σου-Γιούλη 
Όταν τις νύχτες δεν κοιμόμουνα,  

Όταν ένιωσα τη μοναξιά ή χαιρόμουνα, 

Τότε στο δικό σου φως τυλιγόμουν  

με τις σκέψεις μου ταξίδευα  

και προσευχόμουνα 

Τώρα πια τις νύχτες δεν σε βλέπω. 

Τώρα σε αναζητώ και υποφέρω. 

Τώρα ούτε εσύ δεν με φωτίζεις και κρυώνω.  

Τώρα ούτε μια ακτίνα δεν μου στέλνεις,  

για να καταλάβω ότι υπάρχεις, 

και να αισθανθώ ότι ζω. 

Φεγγάρι μου  

Σε αναζητώ 

Ψάχνω την προηγούμενη ζωή.  

Να ‘μαι, φώτισέ με να τη βρω. 

Αγάπη για πάντα-Νικολίνα 
Αγάπα με, κοίτα με, μη φεύγεις, 

Στάσου, σεβάσου 

Να μου κρατάς το χέρι 

Μείνε εδώ Πες «άντρας», «θέλω», «αγάπη για πάντα 

Η ξενιτειά σε πήρε-Άλικ 
Μας χώρισε η ξενιτειά 

η ζωή σε πήρε μακριά από μένα 

και από τότε ένα χαμόγελο πικρό 
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και ένα χαμένο βλέμμα. 

Η ξενιτιά πόνος βαρύς 

και πιο πολύ για μένα 

αλλά η παρηγοριά μου είναι 

κάθε ταξίδι και ένας γυρισμός 

και κάποτε να δω της αγάπης μου το βλέμμα. 

Πυκνή βροχή-Νάνσυ 
Μίλα, έλα, μη φεύγεις, μη χαθείς,  

Αγάπε με, έρωτά μου  

Αμμουδιά, δυο σώματα ενωμένα με στοργή, 

Πες «έρωτας», «ηλιοβασίλεμα», «πυκνή βροχή».  

Γυναίκα μάνα-Γιούλη 
Είμαι γυναίκα, 

Μάνα, 

Και τι να γράψω.  

Σταμάτησα να σκέφτομαι,  

να ονειρεύομαι 

Ήξερα ποια ήμουν, τώρα πια δεν ξέρω  

και αν είμαι και δεν είμαι 

Μπερδεύονται οι σκέψεις με την αλήθεια.  

Τώρα ποια είμαι αναρωτιέμαι 

πολλές φορές, Εγώ είμαι; 

Ερωτευμένα μάτια-Γιουσέφ 
Όταν κοιμούνται όλα τα μάτια 

 Μένουν μόνο τα ερωτευμένα μάτια 

Ξενυχτάει μόνη της… 

 

 ακροστιχίδες του Άλικ 
Αγάπη είναι η ψυχή να παρατά το σώμα, να κάνει ταξίδια, 

Λαμπερά σε ουρανό και χώμα, να δίνεις και να δίνεσαι  

Ιερή η ύπαρξη της μορφής και της ψυχής σου 

Και η αγάπη σου γιατρειά στην άχαρη ζωή μου 
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Άνθος 

Λύρα χρυσή 

Ηλιοβασίλεμα 

Καραϊβική 

Χαϊκού-(ομαδική εργασία ανδρών)  
Γράφω διαβάζω, 

Ποιήματα τι πολλά 

Ψέματα όλα 

 

Έμαθα λέξεις 

Τι ωραία σου μάτια 

Πού είσαι τώρα; 

 

Σ’ αγαπώ πολύ 

Μα με παιδεύεις χωρίς 

Να καταλαβαίνεις 

 

Καλός ο καιρός 

Έτοιμος να μας βρέξει 

Τσάμπα κόπος. 

 

Γλυκά σαν μέλι  

Της καρδιάς μου τα μάτια 

Παραπλάνησε 

 

Καλή, σκέψου να  

γράφω το πρόσωπό σου  

σε μια εικόνα  

 

Φυλακισμένος 

Περνάω δυσκολίες 

Χαμένες στιγμές 
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Μόνο για μένα-Σίσσυ 
Περπατώ στην αμμουδιά 

Και σκέφτομαι εσένα 

Γιατί εσύ αγάπη μου 

Είσαι μόνο για μένα 

Η γαλάζια θάλασσα -Αλίκη   
 

Τα γαλάζια μάτια σου κοιτώ  

και τα χείλη σου φιλώ  

και ένα τριαντάφυλλο για σένα.  

Σ’ αγαπώ  

και ένα για μένα τριαντάφυλλο.  

Μια νύχτα, μιαν αυγή  

πάρε με μαζί σου στα αστέρια  

και να αγκαλιαστούμε  

και να σ’ ακούω   

μονάχα εμείς οι δύο,  

σ’ αγαπώ.  

Κοίταξε με με τα μάτια τα γαλάζια  

και διώξε το σκοτάδι από μέσα  

και έλα να αγκαλιαστούμε  

στη γαλάζια θάλασσα.  

Μονάχα εμείς οι δύο  

σ’ ολόκληρη τη γη.  

Κοίτα τα μάτια μου-Νάνσυ 
Χιλιάδες βάσανα 

Χίλια παράπονα 

χαμένοι κόποι μιας ζωής 

κι είναι οι ώρες μου 

χάρτινη πόρτα 

κοιτάζω απ το παράθυρο της φυλακής μου 

Θεέ μου φωνάζω 

Ας με κοιτάξεις μια στιγμή 

Κοίτα τα μάτια μου με στο παράπονο 
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Το δάκρυ έγινε βροχή 

Παράκληση-Νάνσυ 
Στον ουρανό ανέβηκα στ αστέρια 

Με δώδεκα μαχαίρια 

Εσένα αγάπη μου να σώσω 

Απ του θεού τα χέρια 

Νύχτα, άγγελε μου, μαγική 

Έλα μες στη φυλακή 

Να σου μιλήσει 

Η Αθανασία σου 

Άγγελέ μου βγάλε με  

Από τη φυλακή 

Και βοήθα το παιδί μου  

Μια καταστροφή-Νάνσυ 
Πες μου, Θεέ 

Γιατί σε μένα  

Να ‘ναι όλα γκρεμισμένα 

Ποια κατάρα κυνηγάει 

Με πληγώνει, με πονάει 

 Πες, Θεέ, γιατί σε μένα 

Δυστυχία και πληγή 

Είναι όλη μου η ζωή 

Κι ότι αγαπώ το χάνω. 

Θα πεθάνω, αν σε χάσω  

πριγκηπέσα μου μικρή 

Δάκρυα στα χρόνια μου μετράω 

Μοναξιά και δυστυχιά μετράω 

Είναι όλη μου η ζωή 

Μια καταστροφή 

Γιούλη -Έρωτας 
Γαλάζια θάλασσα, ανοιχτή κι απέραντη  

Έρωτας, 

Ζωηρό άσπρο άλογο  
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Έρωτας,  

Καλοκαίρι, γυμνά κορμιά  

Έρωτας , 

Κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα 

Μεταγωγή-Νάνσυ 
Μαζί σου θέλω να περπατήσω 

Κι αν ο δρόμος μας στρώθηκε μ’ αγκάθια 

 Μαζί σου θέλω να ζω 

Έρωτά μου θέλω να σε δω 

Να σε αγγίξω, να σε μυρίσω 

την απουσία σου δεν αντέχω, 

φτάνει! 

Άραγε αδυναμία να σ’ αγαπώ είναι; 

Που νοιώθω τόσα αισθήματα για σένα; 

Μη με πληγώσεις, μάτια μου 

Αυτό θα με σκοτώσει 

Κι ύστερα 

Θα σε καταδικάσω σε αιώνιες τύψεις 

Στο πυρ το εξώτερο θα σε ρίξω 

Μεταγωγή  

Μες στην καρδιά μου! 

Γελούσα-Γιουσέφ 
Γελούσα με τις λέξεις,  

όπως «είναι όμορφη» 

Και ακόμα 

Υπάρχουν  

Στιγμές που  

Είμαι χαρούμενος  

Όχι φοβισμένος. 
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εμφυλιακή Ισπανία 

 
Μαργαρώνη Μαίρη  

Φιλόλογος Μ.Α., Κοιν. Ανθρωπολόγος Μ.Α., Υπ. Δρ Κοινωνικής Ιστορίας  

Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

mary.margaroni@hotmail.com 

Εισαγωγή 

Η παρούσα μελέτη προσεγγίζει συγκριτικά το ταξιδιωτικό έργο των Ν. Καζαντζάκη 

(1927/2002) και Κ. Ουράνη (1933), που αφορά την Ισπανία σε μια κρίσιμη περίοδο 

της ιστορίας της: πριν την εμφύλια σύρραξη, η οποία έλαβε χώρα κατά το χρονικό 

διάστημα 17.7.1936-31.3.1939. Επιπλέον, επίσης υπό το πρίσμα της συγκριτικής 

προσέγγισης με άξονα τη νοητική χρονογραμμή πριν και μετά την έναρξη της 

εμφύλιας ισπανικής σύρραξης, η μελέτη εξετάζει τα δημοσιογραφικά κείμενα που 

δημοσίευσε κατά το διάστημα 24.11.1936-17.1.1937 ο Ν. Καζαντζάκης ως 

απεσταλμένος πολεμικός ανταποκριτής για την έναρξη του ισπανικού εμφυλίου 

πολέμου στην Καθημερινή. 

Η μελέτη χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχόμενου και 

εγγράφεται ευρύτερα στο γνωστικό αντικείμενο της ταξιδιωτικής λογοτεχνίας. Μετά 

από δύο αρχικές, συνοπτικές υποενότητες, που εισαγάγουν τον αναγνώστη 

αφενός στο πολιτικοκοινωνικό πλαίσιο του ισπανικού εμφυλίου και αφετέρου σε 

βασικά θεωρητικά ζητήματα της ταξιδιωτικής λογοτεχνικής γραφής, των γραπτών 

πολεμικών ανταποκρίσεων συμπεριλαμβανομένων (παρά τη σαφή ιδιαιτερότητά 

τους), η μελέτη εστιάζεται σε ζητήματα που αφορούν: 

α. το ταξίδι (ακόμη και στην ιδιαίτερη μορφή του με σκοπό τις πολεμικές 

ανταποκρίσεις) ως αφόρμηση για παραγωγή αφηγηματικού (λογοτεχνικού με 

στοιχεία δημοσιογραφικού) λόγου· 

β. εννοιολογικές προσλήψεις και –κατ’ επέκταση– νοητικές κατασκευές των 

συγγραφέων σχετικά με το αντικείμενο αναφοράς τους (προεμφυλιακή και 

εμφυλιακή ισπανική κοινωνία)· 

γ. αφηγηματικές και ρητορικές τεχνικές των υπό εξέταση έργων, 

προκειμένου οι ταξιδιώτες-συγγραφείς να αρθρώσουν λόγο για μια 
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«μυθοποιημένη» και «εξωτικοποιημένη» κοινωνία στο κατώφλι ενός από τους πιο 

φρικτούς πολέμους στην Ευρώπη του 20ού αιώνα. 

1. Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος: αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις ιδεολογιών 

Τον Ιούλιο του 1936 ο στρατηγός Francisco Franco (1892-1975) με 44 συνεργάτες 

του στασίασε εναντίον της νόμιμα εκλεγμένης ισπανικής κυβέρνησης. Ως εκ 

τούτου, η Ισπανία διχάστηκε σε δύο μέρη: αφενός στην επονομαζόμενη 

«Δημοκρατική» ή «Ερυθρά Ισπανία» του κυβερνώντος αριστερού συνασπισμού 

του Λαϊκού Μετώπου και αφετέρου στην αυτοαποκαλούμενη «Εθνική Ισπανία» του 

κινήματος του Φράνκο. Ο πόλεμος αυτός δεν αποτέλεσε μόνο την πιο αιματηρή 

ευρωπαϊκή εμφύλια σύρραξη του προηγούμενου αιώνα αλλά πολύ περισσότερο 

συνέβαλε στην πυροδότηση της αντιπαράθεσης των δύο βασικών πολιτικών 

ιδεολογιών τού 20ού αιώνα: του κομμουνισμού και του φασισμού. Ως εκ τούτου, 

ο ισπανικός εμφύλιος, αν και χωροχρονικά περιορίστηκε στην Ισπανία στο 

δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1930, αποτέλεσε ωστόσο το προοίμιο του Β΄ 

παγκοσμίου πολέμου όχι μόνο σε επίπεδο ιδεολογιών αλλά και σε επίπεδο 

πρακτικών: κατά τη διάρκειά του εφαρμόστηκαν νέες μέθοδοι πολεμικών 

επιχειρήσεων, όπως ο (πρώτος) μαζικός βομβαρδισμός άμαχου πληθυσμού στην 

πόλη Γκερνίκα στις 26.4.1937 (Lebeau 2010: 47), και δοκιμάστηκαν όπλα νέας 

τεχνολογίας, που συνέβαλαν στην ακόμη πιο μαζική διάσταση της καταστροφής 

(Φιλιππής 2010α: 6-7). 

Δεδομένου ότι ο πόλεμος δεν είναι ένα ξαφνικό κοινωνικό φαινόμενο που 

γεννάται ex nihilo, αλλά αφού έχουν δημιουργηθεί ήδη όλες οι προϋποθέσεις και 

κατάλληλες συνθήκες γέννησής του (Καφφές 2001: 108), διαπιστώνει κανείς ότι και 

στην Ισπανία ο στερεοτυπικός της διαχωρισμός σε δύο εκ διαμέτρου αντιθετικά 

μέρη είχε κάνει την εμφάνισή του ήδη στα χρόνια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας 

(1808-1813), έχοντας πάρει πολιτικό περιεχόμενο. Η αντιπαράθεση αυτή βρήκε 

έκφραση στις δύο μεγάλες πολιτικές κουλτούρες της χώρας, αφενός στον 

ρεπουμπλικανισμό και συγγενικά του ρεύματα, όπως τον μαρξισμό, και αφετέρου 

στον συντηριτισμό και τον καθολικισμό, ο οποίος ασκούσε ουσιαστικά, παρά την 

ύπαρξη φιλελεύθερου Συντάγματος, την εξουσία, επιφέροντας στη χώρα μία 

βαθιά ταξική όξυνση (Σφήκας 2010: 34). 

Η κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση λίγο πριν την έναρξη του εμφυλίου έδωσε 

οριακή νίκη στο Λαϊκό Μέτωπο (Ρόκερ & CNT-Fai 1996: 40-41), μία συμμαχία 

φιλελεύθερων αριστερών, σοσιαλιστών και κομμουνιστών επί της ενοποιημένης 
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Δεξιάς (Beevor 2006: xxix-xxx). Η νόμιμη αυτή εκλογική νίκη ωστόσο δεν επέφερε 

την πολυπόθητη ομαλότητα, καθώς κατά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα 

αυξήθηκαν τα περιστατικά βίας, οι κοινωνικές αντιπαλότητες και οι εξτρεμιστικές 

ιδεολογίες και πρακτικές. Οποιεσδήποτε φωνές για εξομάλυνση της κατάστασης 

και διαλλακτικότητα σίγησαν. Μια κουλτούρα βίας (Casanova 2010: 30) 

παραμέρισε την οποιαδήποτε διάθεση για μια κουλτούρα ειρήνης, με στόχο και 

από τις δύο πλευρές την υπεράσπιση της δημοκρατίας (Hobsbawm 1999: 211). Η 

μαζική πολιτικοποίηση και η πόλωση αποτελούσαν σίγουρα τα πιο βασικά 

χαρακτηριστικά αυτού του πολέμου (Σφήκας 2000). 

Στις 17.7.1936 εξεγέρθηκαν επιτυχώς τα αποικιακά στρατεύματα στο 

Μαρόκο υπό την ηγεσία του στρατηγού Φράνκο. Το επόμενο διήμερο η στάση 

γενικεύτηκε και ο Φράνκο ανέλαβε τη διοίκηση του «Στρατού της Αφρικής», που 

ήταν επιχειρησιακά το καλύτερο αλλά και το πιο «αιμοσταγές» τμήμα των 

ισπανικών ενόπλων δυνάμεων (Μπούκτσιν 1995: 9). Το γεγονός αυτό μαζί με την 

τροφοδότηση του φρανκικού στρατού με πολεμικό υλικό από Ευρωπαίους 

φασίστες συμμάχους βοήθησε τον τελευταίο να εξαπλωθεί γρήγορα σχεδόν σε 

ολόκληρη την ισπανική επικράτεια. Ήδη στις αρχές του φθινοπώρου του ίδιου 

έτους ο φρανκικός στρατός κατευθυνόταν προς την ισπανική πρωτεύουσα. Παρά 

την κινητοποίηση ολόκληρου του πληθυσμού για την οχύρωση της πόλης και την 

καθοριστικά χρήσιμη εξωτερική βοήθεια που έφτασε στη χώρα με τη μορφή της 

διεθνιστικής αλληλεγγύης των Διεθνών Ταξιαρχών, η Μαδρίτη τον Νοέμβριο του 

1936 ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που βίωσε τις καταστροφικές 

συνέπειες του σύγχρονου ολοκληρωτικού πολέμου. Από την άνοιξη του 1937 ο 

πόλεμος γενικεύτηκε και η κεντρική Ισπανία μετατράπηκε σε πολυαίμακτη αρένα. 

Η φρανκική ιδεολογία, ένα αμάγαλμα ισπανικού σοβινισμού, φασιστικού 

μιμητισμού και θρησκευτικού ιντεγκρισμού, άρχισε να επιβάλλεται διά φωτιάς και 

σιδήρου σε άπαντες τους αντιφρονούντες. Τον Δεκέμβριο του 1938 ο Φράνκο 

έστειλε πάνω από 500 αεροπλάνα εναντίον της Καταλονίας, ενώ ένα μήνα 

αργότερα τεθωρακισμένα, υπό εντολή του, εισήλθαν στη Βαρκελώνη. Η Μαδρίτη 

ήταν ο τελευταίος σταθμός για τους Εθνικιστές, η είσοδος των οποίων θύμιζε 

παρέλαση ενός στρατού κατακτητών. Στις 31 Μαρτίου 1939 ο πόλεμος επίσημα 

είχε τελειώσει μαζί με την ζωή 600.000 ανθρώπων. Η περίοδος της φρανκικής 

δικτατορίας, που μόλις ξεκινούσε, θα αποδεικνυόταν ανθεκτική και μακρόβια στο 

πέρασμα των δεκαετιών (Κατσούδας 2010: 18-19). 
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2. Ταξιδιωτική λογοτεχνία: το ευτυχές συναπάντημα ταξιδιού και λογοτεχνικής 

γραφής. Απόπειρα μιας θεωρητικής προσέγγισης 

Αντικείμενο της ταξιδιωτικής λογοτεχνίας είναι το ταξίδι, το οποίο, σύμφωνα με τον 

Clifford (1997: 201-202), συνιστά ένα σημείο συνάντησης του τοπικού με το 

παγκόσμιο, μία «ζώνη επαφής» και ένα «χώρο συγκρότησης της ταυτότητας και 

διαχείρισης διαφορετικών πολιτισμικών παραδόσεων». Η ταξιδιωτική λογοτεχνία, 

στις περιπτώσεις που αφηγείται –μεταξύ άλλων– τα βιώματα και τις εντυπώσεις του 

γράφοντος ταξιδιωτικού υποκειμένου, εντάσσεται στα αυτοβιογραφικά κείμενα με 

την ευρύτερη σημασία του όρου. Ο συγγραφέας-ταξιδιώτης δεν περιγράφει μόνο 

τον κόσμο που επισκέφτεται αλλά και τον εαυτό του μέσα στον κόσμο αυτό. Ή 

τουλάχιστον περιγράφει τον επισκεπτόμενο κόσμο μέσα από την εαυτή οπτική. 

Έτσι, τα ταξιδιωτικά λογοτεχνικά κείμενα ανήκουν στην κατηγορία των αφηγήσεων 

του κόσμου, του εαυτού συμπεριλαμβανομένου ως μέρους του πρώτου. 

Πρόκειται δηλαδή για κοσμοαφηγήσεις και βιοαφηγήσεις ταυτόχρονα. Παλιότερες 

προσεγγίσεις των κειμένων αυτών έμπαιναν στη λογική μιας μανιχαϊστικής 

αναζήτησης αλήθειας, αυθεντικότητας και ακριβούς πραγματικότητας ή, 

αντίθετα, ψεύδους, ανειλικρίνιας και εικονολογικής αναπαράστασης. Νεότερες 

προσεγγίσεις απεγκλωβίζονται από τέτοιου είδους απλουστευτικές διχοτομίες και 

στρέφουν το ενδιαφέρον τους κυρίως προς την οργάνωση της βιωμένης 

εμπειρίας μέσα στη γραφή και το αφηγηματικό πλαίσιο, σε συνάρτηση με το 

μνημονικό γεγονός, δηλαδή τους τρόπους με τους οποίους θυμούνται οι 

άνθρωποι τόσο ως υποκείμενα όσο και ως μέλη ευρύτερων κοινωνικών ομάδων. 

Οι κάθε είδους κοσμοαφηγήσεις μελετούνται πλέον υπό το πρίσμα των 

κοινωνικών κατασκευών και των ρητορικών στρατηγικών πρόσληψης του κόσμου 

και του εαυτού, των κατασκευών της ετεροεικόνας και της αυτοεικόνας, της 

ετεροπαρουσίασης και της αυτοπαρουσίασης. Σε κάθε περίπτωση, παρόλο που 

το ταξιδιωτικό βίωμα και η ανάμνησή του, όπως άλλωστε γενικότερα η μνήμη 

(Fernadez 2005: 25), είναι ατομικό, η ταξιδιωτική γραφή και το ταξιδιωτικό αφήγημα 

δεν είναι μόνο ή αυστηρά ατομικό αλλά συνδιαμορφώνεται και από τις 

συλλογικότητες, στις οποίες ανήκει ο ταξιδιώτης-συγγραφέας/αφηγητής, όπως 

λ.χ. την εθνοπολιτισμική, εθνική, ταξική, πολιτική, θρησκευτική, έμφυλη. Και βέβαια 

ο αφηγηματικός λόγος, ακόμη και αν αρθρώνεται/μετουσιώνεται σε γραφή έστω 

και ελάχιστο χρονικό διάστημα μετά τη βιωμένη εμπειρία, ενσωματώνει τη 

διάσταση της (βραχείας) μνήμης, η οποία, κατά τις σύγχρονες κοινωνιολογικές 
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προσεγγίσεις, δεν είναι μία ομογενοποιημένη, στατική και αμετάβλητη οντότητα 

αλλά, αντίθετα, βρίσκεται υπό συνεχή μεταβλητότητα και διαμόρφωση (Rosenthal 

1995, Shotter 1990: 120-138). 

Η περίπτωση των ταξιδιωτικών αφηγήσεων και των ταξιδιωτικών 

συγγραφέων είναι ιδιαίτερη, γιατί οι ιστορίες που αφηγούνται, χαράσσουν 

συμβολικά τα όρια ανάμεσα στο οικείο και στο διαφορετικό, το «εαυτό» και το 

«άλλο», την άγνοια και τη γνώση. Οι ταξιδιωτικές αφηγήσεις είναι ένα ιδιαίτερα 

παλιό και αγαπημένο λογοτεχνικό είδος και καλύπτουν ένα ευρύτατο χρονικό 

φάσμα. Παρά την αξιοσημείωτη εσωτερική διαφοροποίησή τους, παρουσιάζουν 

κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, που εντοπίζονται στις απαντήσεις 

ερωτημάτων, όπως γιατί οι συγγραφείς ταξίδεψαν, τι βίωσαν, γιατί έγραψαν και 

ποιοι ήταν οι αποδέκτες της γραφής τους. Απαντώντας στα παραπάνω 

ερωτήματα, προκύπτουν κάποια «οικουμενικά» χαρακτηριστικά της ταξιδιωτικής 

γραφής/αφήγησης, τα οποία διαφαίνονται στα ερωτήματα που θέτει κάθε ταξίδι, 

καθώς ανοίγεται σε έναν άλλο χώρο: το ζήτημα της ετερότητας και της 

απόστασης, ο προνομιακός ρόλος της θέασης, η γοητεία που προκαλεί η 

άγνωστη γεωγραφική τάξη, ένα είδος κατάπληξης ή θαυμασμού που 

μεταφράζεται σε «γνωστική εμπειρία». Σε κάθε περίπτωση, η ταξιδιωτική 

λογοτεχνική γραφή και τα ταξιδιωτικά κείμενα είναι επεξεργασμένες αφηγήσεις 

σύμφωνα με τις προθέσεις και την κοσμοαντίληψη του συγγραφέα τους και 

ανάλογα με τα εννοιολογικά εργαλεία που αυτός διαθέτει. Αφετέρου τα ταξιδιωτικά 

κείμενα, με τη σειρά τους, παράγουν παραστάσεις, που αναστατώνουν τη 

γνωστική τάξη πραγμάτων και διεκδικούν τον ρόλο της «πραγματικότητας» 

(Μπενβενίστε 2000). 

Οι πολεμικές ανταποκρίσεις εγγράφονται στα ευρύτερα πλαίσια των 

ταξιδιωτικών κειμένων, καθώς εμπεριέχουν βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

των κειμένων αυτών: δηλαδή τίθεται το θέμα της ετερότητας, στην περίπτωση που 

ο ανταποκριτής έρχεται από άλλο γεωγραφικό μέρος του πλανήτη, για να 

καταγράψει και εν συνεχεία να κοινωνήσει τα πολεμικά δρώματα. Ως εκ τούτου, 

τίθεται επίσης το θέμα του χώρου και της απόστασης. Επιπλέον, ο πολεμικός 

ανταποκριτής δεσμεύει για τον εαυτό του όχι μόνο τον προνομιακό ρόλο της 

θέασης αλλά και τον προνομιακό ρόλο της περιγραφικής, ερμηνευτικής και 

αξιολογικής γραφής, που η θέαση του προσφέρει. Έτσι, η γραφή του είναι 

εξουσιαστική, με την έννοια ότι κατασκευάζει και μεταφέρει εικόνες και εντυπώσεις 
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ανάλογα με τις επιθυμίες, τις επιδιώξεις και τη στοχοθεσία του. Το γεγονός ότι ο 

πολεμικός ανταποκριτής είναι «αυτόπτης μάρτυρας» των γεγονότων, όντας 

παρών τη στιγμή της γέννησής τους, προσδίδει στον λόγο του τις ποιότητες της 

πειστικότητας, της αυθεντικότητας και του αληθούς. Παρά τις προαναφερθείσες 

ομοιότητες των πολεμικών ανταποκρίσεων με τις ταξιδιωτικές κοσμοαφηγήσεις 

(και τις βιοαφηγήσεις), οι πολεμικές ανταποκρίσεις και οι πολεμικοί ανταποκριτές 

παρουσιάζουν και διαφοροποιητικά στοιχεία από τη συνηθισμένη ταξιδιωτική 

λογοτεχνική γραφή και τους συνηθισμένους ταξιδιώτες-αφηγητές. Η 

σημαντικότερη, ενδεχομένως, διαφορά είναι ότι το ταξίδι ως gustus αντίκειται στον 

πόλεμο ως dolor, ο οποίος ως υπέρτατη μορφή μίας κουλτούρας βίας 

μεταμορφώνει την ίδια την κοινωνία σε «μη-κοινωνία» (Καφφές 2001: 92), 

ακυρώνοντας, επομένως, την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη με όλες τις περαιτέρω 

συνακόλουθες προεκτάσεις. Η πιθανή αναμέτρηση με τον θάνατο (του κάθε 

υποκειμένου, που βρίσκεται στην πολεμική εστία, του πολεμικού ανταποκριτή 

συμπεριλαμβανομένου) προσδίδει στο ίδιο το συγγραφικό γεγονός και κατ’ 

επέκταση στο συγγραφικό δημιούργημα ακόμη περισσότερο την ποιότητα του 

εφήμερου, του συγκυριακού και του άκρως ευάλωτου. Μέσα από αυτήν την 

επιπρόσθετη οπτική, παράλληλα με τις οπτικές που εξετάζουν την κάθε ταξιδιωτική 

λογοτεχνική γραφή, της πολεμικής ανταπόκρισης συμπεριλαμβανομένης, ως 

κοινωνική κατασκευή, ως επικοινωνιακή πράξη που χρησιμοποιεί ρητορικές 

στρατηγικές, και ως εξουσιαστικό λόγο πάνω στο αναγνωστικό κοινό, εξετάζεται 

στη συνέχεια η γραφή του Ν. Καζαντζάκη και του Κ. Ουράνη για την προεμφυλιακή 

και εμφυλιακή ισπανική κοινωνία. 

3. Το ταξίδι ως αφόρμηση για παραγωγή αφηγηματικού (λογοτεχνικού με 

στοιχεία δημοσιογραφικού) λόγου. Η περίπτωση του Ν. Καζαντζάκη και του Κ. 

Ουράνη. Ποιος, τι, πότε και γιατί έγραψε; 

Τα ταξίδια του Ν. Καζαντζάκη στην Ισπανία και οι αντίστοιχες ανταποκρίσεις του 

για αυτά έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα 1926-1937. Συγκεκριμένα, ο 

Καζαντζάκης διέμεινε στην Ισπανία την περίοδο 12.12.1926-7.1.1927 και οι 

ανταποκρίσεις που έγραψε, δημοσιεύονταν στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Τη 

δεύτερη φορά που ο Καζαντζάκης βρέθηκε ξανά στην Ισπανία, ήταν κατά το 

χρονικό διάστημα Οκτώβριος 1932-Μάρτιος 1933. Αυτή τη φορά οι ανταποκρίσεις 

του δημοσιεύονταν στην εφημερίδα Καθημερινή, η οποία στις αρχές Οκτωβρίου 

1936 και για 40 μέρες τον έστειλε ξανά στην Ισπανία ως πολεμικό ανταποκριτή και 
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δημοσίευσε τα κείμενά του κατά το χρονικό διάστημα 24.11.1936-17.1.1937. Οι 

πολεμικές αυτές ανταποκρίσεις αποτελούν τη μεγάλη ενότητα Viva la muerte! 

στην έκδοση του βιβλίου Ισπανία. Νίκος Καζαντζάκης, Ταξιδεύοντας Ισπανία 

(Εκδόσεις Καζαντζάκη, Αθήνα). Ήδη το 1937 συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά τα 

ισπανικά «Ταξιδιωτικά» του συγγραφέα σε έναν τόμο από τον εκδοτικό οίκο Πυρσό. 

Δεδομένης της ευρείας απήχησης του ισπανικού εμφύλιου πολέμου, τα δύο 

αντίπαλα στρατόπεδα γνώριζαν ότι ο αγώνας θα κρινόταν, μεταξύ άλλων, και 

από τη μάχη των εντυπώσεων, στην οποία τα ΜΜΕ και ο διεθνής Τύπος 

συνέβαλλαν τα μέγιστα. Όντως, ο Τύπος και τα δημοσιογραφικά πρακτορεία σε 

παγκόσμια κλίμακα δημιούργησαν πρωτοφανείς, για την εποχή, μηχανισμούς 

πληροφόρησης, καθώς διαπίστωναν ότι ο ισπανικός εμφύλιος προσέλκυε το 

παγκόσμιο ενδιαφέρον και «πουλούσε» ως θέμα (Φιλιππής 2008). Το γεγονός ότι 

πλήθος εθελοντές, προερχόμενοι από περισσότερο από 50 χώρες, της Ελλάδας 

συμπεριλαμβανομένης (Λάζος 2001, Λάζος, 2010: 42-53), ήρθαν να πολεμήσουν 

στο πλευρό των αριστερών ομοϊδεατών τους, σχηματίζοντας τις Διεθνείς 

Ταξιαρχίες, έδωσε στον εν λόγω πόλεμο ακόμη μεγαλύτερη αίγλη (Θεθίλια 2008). 

Πλήθος επώνυμοι συγγραφείς, όπως ο Καζαντζάκης, έρχονταν να βιώσουν από 

κοντά το πολύκροτο γεγονός και να καταγράψουν τις προσωπικές εμπειρίες και 

τις εντυπώσεις τους (Benson 1967). Έτσι, ο «θρυλικός» πόλεμος εγγραφόταν 

ακόμη πιο αποφασιστικά και ανεξίτηλα στη σφαίρα του μύθου (Φιλιππής 2010β: 

267). 

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση του Ν. Καζαντζάκη, αριστερού 

διανοούμενου, να συνεργαστεί με μια συντηρητική εφημερίδα δημιούργησε πολλά 

ερωτηματικά, ενώ έδωσε έναυσμα κατά καιρούς να κατηγορηθεί ως 

«φιλοφρανκικός» ή «εθνικιστής». Αποδεχόμενος την πρόταση του διευθυντή της 

Καθημερινής Γ. Βλάχου «να πάει στους Μαύρους, ενώ θα προτιμούσε στους 

Κόκκινους» (Καζαντζάκη 1983: 407), σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο για τον 

ίδιο και τη σύντροφό του, αντιμετώπισε δίχως άλλο την πρόκληση, δεδομένης της 

πολιτικής κατάστασης της εποχής εκείνης στην Ελλάδα, να τηρήσει τους όρους 

της δεοντολογίας και να σεβαστεί τη γραμμή της εφημερίδας, η οποία ήδη στις 2 

Οκτωβρίου 1936 διαφήμιζε την αποστολή αυτή ακολούθως: «Μια μεγάλη 

αποστολή της Καθημερινής εις την Ισπανίαν, την χώραν η οποία λόγω των 

συνταρακτικών γεγονότων του εμφυλίου πολέμου ευρίσκεται εις την πρώτην 

γραμμήν του παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επεφόρτισε διά την 
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αποστολήν αυτή τον κ. Νίκον Καζαντζάκην, τον διακεκριμένον λόγιον, ο οποίος 

ζήσας άλλοτε επί διετίαν εις την σπαρασσομένην χώραν θα ήτο ασφαλώς ο 

ικανώτερος όλων διά να περιγράψη την σημερινήν τραγωδίαν, εις την οποίαν 

έρριψε την Ισπανίαν η εγκληματική αφροσύνη των ερυθρών.» (Πετροπούλου 

1999). 

Από την άλλη πλευρά, ο πεζογράφος και συγγραφέας ταξιδιωτικής 

λογοτεχνίας Κ. Ουράνης, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Κλέαρχος 

Νιάρχος ή Νεάρχου, ταξίδεψε σχεδόν σε όλον τον κόσμο, ως δημοσιογράφος και 

ανταποκριτής. Τα ταξιδιωτικά του έργα, συγγραφική απόρροια των γεωγραφικών 

του μετακινήσεων, εισήγαγαν ένα κοσμοπολιτισμό πρωτόγνωρο στην ελληνική 

λογοτεχνία. Το 1931 ο Ουράνης ταξίδεψε και διέμεινε στην Ισπανία πριν τον 

ισπανικό εμφύλιο, όταν εγκαθιδρύθηκε η Δημοκρατία με Πρόερδο τον Manuel 

Azaña Díaz. Ήταν ανταποκριτής στο Ελεύθερο Βήμα, το οποίο δημοσίευσε τα 

κείμενά του για την Ισπανία, την άνοιξη και το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς. Όπως 

σημειώνει στον πρόλογο του βιβλίου τού Ουράνη, η δεύτερη σύζυγός του και 

κριτικός λογοτεχνίας Ε. Νεγρεπόντη, της οποίας το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο ήταν 

Άλκης Θρύλος, ο Ουράνης συνήθιζε να λέει «γράφω υποκειμενικά και όχι 

αντικειμενικά», τονίζοντας, με τη σειρά του, την υποκειμενικότητα της συγγραφικής 

διαδικασίας. 

Οι δυο –όντως πολυταξιδεμένοι– συγγραφείς αναστοχάζονται και 

αναλύουν στο έργο τους τους λόγους του συγγραφικού τους εγχειρήματος. 

Ο Καζαντζάκης εγγράφει το ταξίδι του στην Ισπανία και την εξ αυτού 

συγγραφική του δημιουργία ως απόπειρα γνωριμίας με τον εαυτό του, όπως 

φαίνεται και από το παρακάτω απόσπασμα στον πρόλογο του έργου του: 

«Το ταξίδι κι η εξομολόγηση (κι η δημιουργία είναι η ανώτερη και πιστότερη 

μορφή της εξομολόγησης) στάθηκαν οι δυο μεγαλύτερες χαρές της ζωής μου. 

Να γυρίζεις τη γης, να βλέπεις – να βλέπεις και να μη χορταίνεις – [...] τούτη η 

αλχημεία της καρδιάς, είναι, θαρρώ, μια μεγάλη, αντάξια του ανθρώπου ηδονή. 

Γιατί έτσι μπορείς όχι μονάχα να γνωρίσεις τον εαυτό σου, παρά, πολύ 

σπουδαιότερο: να ξεπεράσεις το ζουρλοπερήφανο εγώ σου, βυθίζοντάς το, 

αρμονίζοντάς το μέσα στο αγωνιζόμενο και περιπλανώμενο στράτεμα του 

ανθρώπου.»  

Γνωρίζοντας το «έτερο», επαναπροσδιορίζει κανείς το «εαυτό», υποστηρίζει 

άλλωστε και ο F. Barth (1994: 11-32) αρκετές δεκαετίες αργότερα. Έτσι, για τον 
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Καζαντζάκη η (ταξιδιωτική) γραφή δεν είναι απλά και μόνο καταγραφή και 

αποτύπωση εξωτερικών γεγονότων και καταστάσεων αλλά πολύ περισσότερο 

μια εσωτερική έκφραση και εξομολόγηση σκέψεων και συναισθημάτων, που 

(ανα)τροφοδοτούνται διαμέσω της συγγραφικής δημιουργίας. Ο εξομολογητικός 

της χαρακτήρας τής προσδίδει την ποιότητα του ιερού και καθαγιασμένου, 

διαχωρίζοντάς την από την κοσμικότητα μιας μηχανιστικής γραφής αμιγώς 

περιγραφικού τύπου. Έτσι, η ίδια η γραφή αναδεικνύεται ως ταξίδι και ως μετάβαση 

στην εαυτή ενδοχώρα και μετουσιώνεται σε αρωγό στοιχείο πρόσκτησης του 

γνώθι σαυτόν. Πολύ περισσότερο, το γραπτό κείμενο δύναται να αποτελέσει 

αρωγό στοιχείο αναστοχασμού και για τους εν δυνάμει αποδέκτες/αναγνώστες 

του, οι οποίοι πιθανόν διανύουν παρόμοιες (εσωτερικές) διαδρομές. Αποκαλύπτει 

στον πρόλογο του έργου του: 

«Θα πασκίσω, συντρίβοντας τη στέρεη κρούστα του λογικού, που 

κατασκεπάζει την ψυχή μου, να θυμηθώ. Το ταξίδι μου σημάδευε –πότε αιτία, πότε 

αποτέλεσμα– μιαν εσωτερική μου, γιομάτη πλάνταγμα και μεσολογγίτικη έξοδο, 

κρίση. Και λέω, αν μπορέσω να τη στεριώσω με λόγια, θα βοηθήσω κι άλλες ψυχές 

που κίνησαν κατά τον ίδιο δρόμο, με αδερφικό μαζί μου ρυθμό, να συντομέψουν 

την αγωνία τους. η εξομολόγηση τούτη μακάρι να ’χει την αξία μιας καλής 

πράξης· τίποτα μεγαλύτερο δεν πεθυμάει. Γιατί δεν κάνω τέχνη αφήνω την καρδιά 

μου να φωνάζει.»  

Ο Καζαντζάκης αναστοχάζεται την ευθύνη που φέρει η μαρτυρία και η 

γραφή του στην κατάδειξη της οδύνης που συνεπάγεται ο πόλεμος για την 

ανθρώπινη ύπαρξη. Το γεγονός ότι ο ισπανικός εμφύλιος αποτελεί, στην 

προκειμένη περίπτωση, ετεροτοπία, δεν εμποδίζει σε επόμενη στιγμή να αφορά τα 

ημέτερα: 

 «Τώρα που επιχειρώ να γράψω, νιώθω όλη την ευθύνη της μαρτυρίας μου. 

Θα πω ό,τι είδα, τίμια, καθαρά, χωρίς καμιά μεροληψία. Γιατί σκοπός μου, 

συνειδητός ή υποσυνείδητος, δεν είναι να υποστηρίξω τούτη ή εκείνη την ιδέα, να 

κρύψω ή να εξάρω τους ηρωισμούς ή τα εγκλήματα τούτου ή εκείνου του 

στρατοπέδου. Σκοπός μου είναι άλλος: να καταθέσω τη μαρτυρία μου για ό,τι είδα, 

για ό,τι άκουσα, να σας δείξω την ανοιχτή τούτη ανθρώπινη πληγή που σήμερα 

ονομάζεται Ισπανία. Αύριο θα ονομάζεται ίσως Γαλλία ή κόσμος ολάκερος...» (σ. 

145). 
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Ο Ουράνης, αν και λιγότερο ρητός και κατηγορηματικός στην αποκάλυψή 

του προς το αναγνωστικό του κοινό αναφορικά με τους λόγους που αποφάσισε 

να ταξιδέψει στην Ισπανία, υποψιάζει τον αναγνώστη ότι η συγγραφική αφόρμηση 

βρίσκει στέρεο έρεισμα επίσης στην ταξιδιωτική επιθυμία. Στην προκειμένη 

περίπτωση ωστόσο, όπως φαίνεται από το ίδιο το κείμενο, δεν πρόκειται για ένα 

ταξίδι απλά και μόνο προς έτερο χώρο. Ταυτόχρονα και κυρίως πρόκειται για ένα 

ταξίδι προς έτερο χρόνο, μια και κάνει λόγο για επιστροφή στο παρελθόν, κάτι που 

πολύ συχνά γοήτευε (και γοητεύει) την ανθρώπινη ύπαρξη, εξωτικοποιώντας 

ταυτόχρονα το αντικείμενο της θέασης: 

«Ταξιδεύοντας στην Ισπανία, είναι σα να γυρνάτε σ’ εποχές περασμένες. 

Στις άλλες χώρες της Ευρώπης, σ’ αυτήν ακόμα την Ιταλία ή στην Ελλάδα, η 

σύγχρονη ζωή πλημμυρίζει από παντού τα μνημεία που άφησαν οι αιώνες – και 

τα εκμηδενίζει. [...] Στην Ισπανία όμως συμβαίνει το αντίθετο: ό τι δίνει την εντύπωση 

του μακρυνού και του ξένου, ό τι προκαλεί την περιέργεια και την έκπληξη είναι το 

παρόν. [...] Πλαίσιο εκεί [στην Ισπανία] είναι το παρελθόν. Τα ήθη, η νοοτροπία, η 

ψυχή του λαού φέρνουν μέσα στον αιώνα μας τη σφραγίδα του παρελθόντος.» 

(σσ. 9-10). 

Η εμμονή στην παρελθοντική και αναχρονιστική διάσταση της Ισπανίας και 

στα κοινωνικά απολιθώματα στον χρόνο εγγράφει τη χώρα στη σφαίρα του 

αμόλυντου και του αγνού, που την κρατά μακριά από την κατακτητική επέλαση 

του μοντέρνου πνεύματος. Η διείσδυση του ταξιδιώτη-συγγραφέα στον κόσμο 

αυτόν τού προσδίδει τον θεαματικό ρόλο της θέασης: 

«Όλο το θέλγητρο της Ισπανίας είναι στον αναχρονισμό της, στην παθητική 

της αντίσταση να δεχτεί αυτό που λέμε μοντέρνο πνεύμα. […] Η ζωή της ξετυλίγεται 

με τον αργό και γραφικό ρυθμό του παρελθόντος. [...] Και πραγματικά σ’ ένα 

‘θέαμα’ παρευρίσκεσθε όλο τον καιρό που ταξιδεύετε στην Ισπανία. Ένα θέαμα 

που αρχίζει από το δέκατο έκτο αιώνα, δηλαδή απ’ την εποχή της μυστικόπαθης 

και πολεμικής Ισπανίας, και φθάνει ίσαμε την Ισπανία του ρομαντισμού και του 

μελοδράματος – ένα θέαμα που ξετυλίγεται σαν τεράστια τοιχογραφία, όπου 

ανακατεύονται χρώματα και θέματα του Γρέκο, του Βελασκέζ και του Γκόγια, 

περιγραφές και τοπία του Θερβάντες, κάστρα αλλοτινών καιρών και λουλούδια 

παντοτινά, πρόσωπα της ιστορίας που δίνουν την εντύπωση ζωντανών και 

πρόσωπα ζωντανά που φαίνονται βγαλμένα κατ’ ευθείαν μέσα από την 

ιστορία...» (σ. 12). 
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Ο Ουράνης τονίζει στο έργο του τη συναισθηματική διάσταση της Ισπανίας 

και του λαού της, γεγονός που την διαφοροποιεί από την έλλογη, θετική διάσταση 

των λαών του Βορρά. Αναπαράγει έτσι το στερεοτυπικό δίπολο Βορράς vs Νότος 

: πάθος vs λογική. Συνεπαρμένος από τη γοητεία αυτού του «πάθους», προσπαθεί 

αφενός να το συλλάβει και αφετέρου να το απελευθερώσει διαμέσω της γραφής 

του: 

«Αυτό το ‘πάθος’ κάνει τη γοητεία της Ισπανίας, τη μοναδική κι 

ανεξάντλητη. Ο παλμός και το χρώμα του περιβάλλουν τα πάντα σαν 

ατμόσφαιρα. [...] Η γοητεία της είναι χωρίς γλυκερότητες, έχει κάτι το αψύ και το 

δυναμικό, που μεθάει χωρίς να λιγώνει [...]. δεν τη δέχεσθε στην ψυχή σα μιαν 

αντανάκλαση γλαυκού ουρανού και πράσινων ειδυλιακών φυλλωμάτων πάνω σε 

μια γυαλιστερή επιφάνεια νερών. Κάθε τι που βλέπετε και που αισθάνεσθε πέφτει 

στα νερά της ψυχής σας σαν πέτρα – και σαν την πέτρα κάνει όλο και πιο 

πλατειούς κύκλους. Αυτούς τους κύκλους προσπάθησα να σχεδιάσω σε τούτο το 

βιβλίο.» (σσ. 17-18). 

4. Εννοιολογικές προσλήψεις και νοητικές κατασκευές στην ταξιδιωτική γραφή 

των Ν.Καζαντζάκη και Κ. Ουράνη για την προεμφυλιακή και την εμφυλιακή 

Ισπανία 

Οι βασικές κοινές νοητικές κατασκευές στην ταξιδιωτική γραφή των Καζαντζάκη 

και Ουράνη για την προεμφυλιακή και την εμφυλιακή Ισπανία αφορούν κυρίως 

δύο ζητήματα: αφενός ζητήματα κατασκευής της έννοιας της «αυθεντικής» 

αναπαραγωγής της ισπανικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του ισπανικού 

εμφυλίου στην περίπτωση του Καζαντζάκη· αφετέρου ζητήματα κατασκευής και 

εδραίωσης της έννοιας της διπολικότητας ως ουσιοκρατικής ποιότητας της 

Ισπανίας και του λαού της. Πρόκειται για μια έννοια που διατρέχει στη συνέχεια και 

τον τρόπο αναπαράστασης του ίδιου του ισπανικού εμφυλίου στην καζαντζάκεια 

γραφή. 

Η αυθεντικότητα αποτελεί μια διαπραγματεύσιμη ιδιότητα αντικειμένων και 

περιλαμβάνει δύο διαστάσεις: αυτή που παραπέμπει σε αισθήματα (λόγω 

«αυθεντικών» βιωμάτων στην επισκεπτόμενη κοινωνία) και αυτή που αφορά τη 

γνώση που απορρέει από αυτά (δηλαδή την «αυθεντική» γνώση λόγω της 

αμεσότητας των βιωμάτων και των κοινωνικών σχέσεων που εγκαθιδρύονται 

μεταξύ επισκέπτη και επισκεπτόμενου). 
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Ο Ουράνης αφήνει να εννοηθεί, έστω και επιδερμικά, η αυθεντικότητα της 

γραφής του, τονίζοντας την ιδιαίτερη στιγμή της άφιξής του στην Ισπανία: 

«Βρέθηκα στην Ισπανία τις ημέρες που ο λαός της έκανε ένα τεράστιο 

πήδημα για να τοποθετηθεί στην ίδια γραμμή με τα πιο συγχρονισμένα και τα πιο 

πρακτικά έθνη.» (σ. 10). 

Ο Καζαντζάκης αναδεικνύει ιδιαίτερα έντονα και αριστοτεχνικά την έννοια 

της αυθεντικότητας στη συγγραφική του δημιουργία. Μια αυθεντικότητα που 

απορρέει από την προνομιακή του ιδιότητα ως αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος 

χρησιμοποιεί μάλιστα όλες του τις αισθήσεις για να «συλλάβει» το γίγνεσθαι, όπως 

φαίνεται στο απόσπασμα της ανταπόκρισής του, η οποία δημοσιεύτηκε στο 

φύλλο της 24ης Νοεμβρίου 1936 της Καθημερινής. Τοιουτοτρόπως, προσδίδεται 

αφενός κατοχύρωση στον εκφερόμενο λόγο και αφετέρου αυθεντία σε αυτόν που 

τον εκφέρει: 

«Πήγα και είδα, τα μάτια μου γέμισαν. Μίλησα με τους αρχηγούς, έζησα με 

τους στρατιώτες, μπήκα σε χωριά ρημαγμένα, άκουσα τους θρήνους των 

γυναικών που μοιρολογιούνταν, δρασκέλισα σκοτωμένους στον πόλεμο, 

διάβασα τα γράμματα που βρέθηκαν στις τσέπες τους, παρακολούθησα μάχες 

στην ξηρά και στον αγέρα, είδα από τις όχθες του Μανθανάρες τη Μαδρίτη να 

βομβαρδίζεται και να καίγεται.» (). 

Αν η ιδιότητα του αυτόπτη μάρτυρα εκχειρεί στον τελευταίο τη δυνατότητα 

άμεσης πρόσβασης στην αλήθεια, η ιδιότητα του στρατευμένου διανοούμενου και 

γενικότερα του σκεπτόμενου ανθρώπου είναι αυτή που του προσδίδει θέληση να 

την μεταφέρει, όσο πικρή και επώδυνη και αν είναι, καθώς έχει πλήρη συναίσθηση 

για τη χρησιμότητά της στο μέλλον: 

«Στην κρίσιμη στιγμή που περνά η Ισπανία (και μαζί της η ανθρωπότητα 

αλάκερη) βρέθηκα τοποθετημένος σ’ ένα σημείο μάχης όπου δέχουμαι τα βέλη κι 

από τα δυο στρατόπεδα. Και διάλεξα ελεύτερα, ύστερα από σφοδρό κι οδυνηρό 

αγώνα, τη θέση αυτή. Όχι από ανόητη κι αλαζονική πρόθεση ούτε από αδιαφορία 

για τα βέλη· παρά γιατί νομίζω πως το πιο δύσκολο και το πιο γόνιμο χρέος του 

σκεπτόμενου σήμερα ανθρώπου είναι να λέει την αλήθεια. Αναγκαστικά η αλήθεια 

αυτή είναι πικρή κι αντιπαθητική σε όλους τους μαχόμενους, μα δεν πειράζει· μια 

μέρα αυτή θα χρησιμέψει δημιουργώντας το μελλούμενο» (σ. 146). 

Η δεύτερη σημαίνουσα κοινή νοητική κατασκευή στις δύο λογοτεχνικές 

γραφές είναι αυτή της ολοκληρωτικής αντίθεσης και της διπολικότητας, πάνω 
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στην οποία φαίνεται να εδράζει η ισπανική «οντότητα».  «Διπλό είναι το πρόσωπο 

της Ισπανίας. Από τη μια μεριά, η μακρουλή φλεγόμενη όψη του ιππότη της 

ελεεινής μορφής· από την άλλη, το πραχτικό τετράγωνο κεφάλι του Σάντσου.» 

αναφέρει ο Καζαντζάκης (σ. 11), για να σημειώσει ωστόσο ότι αυτή η 

διπλομορφία της Ισπανίας ουσιαστικά αποτελεί τις δύο όψεις του ίδιου 

νομίσματος: «Η Ισπανία είναι ο Δον Κιχώτης ανάμεσα στα έθνη. Ορμάει να σώσει 

τη γης. Καταφρονάει τα σίγουρα αγαθά και κυνηγάει τη χιλιοπλούμιστη άπιαστη 

χίμαιρα. [...] Κιχώτης και Σάντσος είναι ένα. Οι δυο μαζί αποτελούν τη μια, ενιαία 

ψυχή της Ισπανίας. Ο Θερβάντες μοίρασε την ψυχή μας σε δυο για να τη δούμε 

καλύτερα.» (σσ. 14, 17). 

Για τη διπλή ταυτότητα της Ισπανίας (και τις περεταίρω προεκτάσεις της) 

κάνει λόγο και ο Ουράνης. Η πρόσληψη της εσωτερικής ανομοιογένειας της 

ισπανικής κουλτούρας και κοινωνίας από τον Ουράνη οργανώνεται ουσιαστικά 

επίσης γύρω από αντιθετικά δίπολα, όπως λ.χ. πρακτικοί vs ονειροπαρμένοι ή 

εκσυγχρονισμένοι vs οπισθοδρομικοί (σσ. 15-16). 

Η χρήση του διχοτομικού, καρτεσιανού μοντέλου (και μάλιστα στην ακραία 

του μορφή) προσελκύει, δίχως άλλο, το ενδιαφέρον του αναγνώστη για τη χώρα 

των αντιθέσεων και του διπολισμού, στην οποία θα εκτυλιχθεί ο ισπανικός 

εμφύλιος. Ο αρχικός καμβάς πάνω στον οποίο θα κεντηθεί η θρυλική ιστορία του 

πολέμου αυτού και του θανάτου ξεδιπλώνεται στα μάτια (και τη φαντασία) του 

αναγνώστη ήδη στη γραφή των Καζαντζάκη και Ουράνη για την προεμφυλιακή 

Ισπανία. 

5. Αφηγηματικές και ρητορικές τεχνικές της ταξιδιωτικής γραφής για τη 

«μυθοποιημένη» και «εξωτικοποιημένη» ισπανική κοινωνία 

Ο χρονολογικός άξονας γύρω από τον οποίο οργανώνεται η βιωμένη εμπειρία 

του πολέμου με βάση την έναρξή του, αποτελεί τη βάση για την οργάνωση του 

αφηγηματικού άξονα στο έργο του Καζαντζάκη σε πριν και μετά (την έναρξη του 

εμφυλίου) ως δύο εννοιολογικές κατηγορίες διαμετρικά αντίθετες. Έτσι, ο λόγος 

για το ευτυχισμένο (προπολεμικό) παρελθόν μέσα από την τραγική εμπειρία του 

(πολεμικού) παρόντος αποκτά ποικίλες διαστάσεις ωραιοποίησης. 

Επιπλέον, ο Καζαντζάκης χρησιμοποιεί συχνά στις ανταποκρίσεις του για 

τον ισπανικό εμφύλιο, μεταξύ άλλων, τις αφηγηματικές τεχνικές α. της συγκριτικής 

(αντιπαραθετικής) προσέγγισης του πολέμου και όλων των επιμέρους 

συνιστωσών του με τις ακριβώς αντίθετες έννοιες και καταστάσεις· β. της 



Δημιουργική Γραφή και Ζητήματα Μεθόδου  και Συγγραφής 
 

[303]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

ανάδειξης εξέχοντων προσώπων ή τουλάχιστον προσώπων τα οποία ο ίδιος 

θαυμάζει και από τα οποία εμπνέεται, μέσα από την ανάδειξη των λόγων τους ως 

καθοριστικών και καθοδηγητικών· γ. της πυκνής περιγραφής, συχνά 

λογοτεχνικής, για την τραγικότητα του πολέμου· δ. της χρήσης της υπερβολής ή 

του τονισμού τού παράλογου. 

Έτσι, λ.χ. κάνει λόγο για τον θάνατο, στοιχείο που εγγράφεται στον 

παραδειγματικό άξονα του πολέμου, σε συγκριτική προσέγγιση με την ζωή, 

στοιχείο που εγγράφεται στον παραδειγματικό άξονα της ειρήνης. Κάνει, μάλιστα, 

λόγο για την αναγνώριση της ζωής μέσα από τον κίνδυνο του θανάτου ως 

«εμπειρία οριακών καταστάσεων» και ως μετασχηματίζουσα εμπειρία: 

«Και τότε ένιωσα πως ο πόλεμος εντείνει ως την ανώτατη κορφή τους, όλες 

τις πίκρες και τις χαρές του ανθρώπου. Και μια λεπτομέρεια μπορεί να δώσει στον 

πολεμιστή δριμύτατη ηδονή, που είναι αδύνατο να νιώσει ο άνθρωπος που 

κάθεται ακίντυνα και συλλογιέται τον πόλεμο. Τι θα πει γυναίκα, κρασί, ήλιος, ένα 

λουλούδι, το νιώθει στην απροσμέτρητή του αξία μονάχα όποιος πηγαίνει προς 

το θάνατο.» (σ. 147). 

Ο Καζαντζάκης φαίνεται να είναι θαυμαστής του Miguel de Unamuno 

(1864-1936), του μεγάλου Βάσκου συγγραφέα, αριστερών πολιτικών 

πεποιθήσεων, ο οποίος για κάποιο χρονικό διάστημα συνεργάστηκε με τους 

φρανκικούς, πράξη που ενδεχομένως στο νοητικό σύμπαν του Καζαντζάκη 

αντιστοιχεί, τρόπον τινά, με τη δική του συνεργασία με τη δεξιά εφημερίδα, στην 

οποία στέλνει τις ανταποκρίσεις του. Στη συνέντευξη που θα πάρει ο Καζαντζάκης 

από τον Ισπανό διανοούμενο στη Σαλαμάνκα, θα εξάρει αφηγηματικά τη νοητική 

απελευθέρωση του τελευταίου από τα συμβατά νοητικά σχήματα και από τις 

πεπερασμένες κατηγοριοποιήσεις «δεξιός-αριστερός», «φασιστής-μπολσεβίκος», 

ακόμη και με τίμημα την (εκούσια) μοναξιά. Ο πραγματικός ήρωας, όπως ο 

Unamuno για τον Καζαντζάκη, είναι μόνος, καθώς απαξιώνει να στεγάσει τις ιδέες 

του κάτω από επίπλαστες περιχαράξεις: 

«Στην κρίσιμη τούτη στιγμή που περνά η Ισπανία ήταν ανάγκη, έπρεπε να 

πάω με τους στρατιωτικούς, Αυτοί θα φέρουν την τάξη. Ξέρουν τι θα πει πειθαρχία, 

και μπορούν να την επιβάλλουν. Δεν έγινα, και μην ακούτε, δεξιός, δεν πρόδωκα 

την ελευτερία! Μα για τώρα ήταν απόλυτη ανάγκη να επιβληθεί η τάξη. Όμως 

γρήγορα θα σηκωθώ και θ’ αρχίσω να μάχουμαι πάλι για την ελευτερία 

ολομόναχος. Δεν είμαι φασιστής μήτε μπολσεβίκος. Είμαι μόνος!» (σ. 159). 
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 Ο Καζαντζάκης χρησιμοποιεί επίσης την πυκνή περιγραφή, συχνά 

ιδιαίτερα λογοτεχνική και κατ’ επέκταση συναισθηματική, για να αναδείξει την 

τραγικότητα του πολέμου, όπως λ.χ. φαίνεται ενδεικτικά στην περίπτωση της 

ισπανικής πρωτεύουσας, η καταστροφή της οποίας σηματοδοτεί και την 

εγκαθίδρυση και την έναρξη διακυβέρνησης του φρανκικού καθεστώτος: 

«Χάθηκε η Μαδρίτη μέσα στους καπνούς. [...] Ανάλαφρο αεράκι φύσηξε, 

σκόρπισαν οι καπνοί, φάνηκαν πάλι, σαν τρομαγμένα, σα συμμαζωμένα από τον 

τρόμο, τα σπίτια. Μα η νότια παρυφή της Μαδρίτης κάπνιζε· γλώσσες φωτιά 

τινάχτηκαν αγλείφοντας τις στέγες. Είκοσι μια τρύπες είχαν γίνει στα σπλάχνα της· 

η Μαδρίτη μαδούσε, έπεφτε κάρβουνο κάρβουνο, γίνουνταν στάχτη...» (σ. 199). 

Χρησιμοποεί επίσης την αφηγηματική τεχνική της υπερβολής ή του 

τονισμού του παραλόγου, προκειμένου ακριβώς να τονίσει τον άλογο ή 

παράλογο χαρακτήρα του πολέμου. Το πιο ενδεικτικό ίσως παράδειγμα αυτής της 

καζαντζάκειας αφηγηματικής/ρητορικής τεχνικής είναι αυτό που αναφέρεται σε 

ζητήματα ταυτότητας και αυτοπροσδιορισμού των ίδιων των Ισπανών για τους 

«εαυτούς» και για τους «έτερους» Ισπανούς, οι οποίοι, σε τελική ανάλυση, 

ξεχωρίζουν μεταξύ τους μόνο από το διαφορετικό χρώμα σκούφου που φορούν, 

χωρίς να διαφέρει πάντα και με σαφήνεια το ακριβές περιεχόμενο της ιδεολογίας 

τους. 

Έτσι, υπάρχουν οι Ρεκετές με τους κόκκινους στρογγυλούς σκούφους, που 

μάχονται «για την πίστη την αγία και [...] μιαν αθάνατη Ισπανία» και που θέλουν 

να επιστρέψει ο βασιλιάς. Έναν τέτοιον κόκκινο σκούφο θα φορούσε με 

ευχαρίστηση και ένας ηλικιωμένος συνομιλητής τού Καζαντζάκη, όχι επειδή 

οπωσδήποτε ο ίδιος είναι οπαδός του βασιλιά αλλά επειδή έρχεται χειμώνας και ο 

σκούφος είναι μάλλινος και ζεστός (σ. 151). 

Επίσης, υπάρχουν οι Φαλαγγίτες με τους μαύρους σκούφους, οι οποίοι 

διακηρύσσουν για τον εαυτό τους: 

«Δεν είμαστε, εμείς οι φαλαγγίτες, πολιτικό κόμμα. Είμαστε τάγμα μαχητικό. 

Θέμε να φέρουμε νέα κοινωνική δικαιοσύνη. Μιαν οικονομικήν οργάνωση απάνω 

από τα ταξικά συμφέροντα. (...) Θέμε ένα κράτος δυνατό, που να μην είναι μήτε 

καπιταλιστικό μήτε μαρξιστικό· (...) θέμε να δημιουργήσουμε μια νέα πατρίδα. 

Ποιος ξέρει, μια νέα αντίληψη ζωής.» (σ. 210). 

Επιπλέον, υπάρχουν οι οπαδοί της Renovación Española, της ισπανικής 

Αναγέννησης ή αλλιώς οι πράσινοι σκούφοι. Είναι επίσης μοναρχικοί αλλά 
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ξεχωρίζουν από τους Ρεκετές, μια και έχουν ως αρχηγό τους τον Δον Αντώνιο 

Γκοϊκοτσέα και επιθυμούν να ανεβάσουν στον θρόνο τον Αλφόνσο τον 13o, που 

είναι ακόμη εν ζωή. Έτσι, θεωρούν ότι –αν μη τι άλλο– υπερέχουν των κόκκινων 

σκούφων (σ. 211).  

Τέλος, είναι οι Αλμπινιάνοι, οι Καθολικοί μοναρχικοί, οι μπλε σκούφοι, που 

διαφέρουν και από τους Rεκετές και από τη Renovación Española, καθώς έχουν 

ως αρχηγό τους τον Αλμπινιάτη, ο οποίος ωστόσο εδώ και κάμποσους μήνες 

πέθανε στη φυλακή, «τον σκότωσαν οι κόκκινοι... Τον έκαναν κομματάκια... Κιμά!» 

(σσ. 212-213). 

Ο Καζαντζάκης, χρησιμοποιώντας την αφηγηματική τεχνική της υπερβολής 

ή του τονισμού του παραλόγου, αναδεικνύει την αναίρεση της λογικής και εξού 

τον παραλογισμό και τη ματαιοπονία του πολέμου, ειδικά στην περίπτωση της 

εμφύλιας σύρραξης, όπου πρόκειται για αιμοσταγή διαμάχη μεταξύ ανθρώπων 

με ίδιες εθνοπολιτισμικές ρίζες, σύμφωνα άλλωστε και με τα λόγια ενός γέροντα 

συνομιλητή του «Όλα τούτα τα σκουφιά είναι ισπανιόλικα» (σ. 151). 

Την αφηγηματική τεχνική τού απόλυτου διαχωρισμού παρελθόντος και 

παρόντος ακολουθεί και η γραφή του Ουράνη, με τη διαφορά ότι το παρόν τής 

γραφής του αφορά την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας από τον αριστερό 

συνασπισμό του Λαϊκού Μετώπου και τις ταραχές που προκλήθηκαν από την 

αλλαγή αυτή τού πολιτικού σκηνικού στην ισπανική κοινωνία. Τα μέρη του έργου 

του, στα οποία ο Ουράνης αναφέρεται στο παρελθόν της Ισπανίας, φαίνονται να 

λειτουργούν σχεδόν σαν ένα είδος τουριστικού οδηγού, που εξαίρει τις όμορφες 

πλευρές κάθε επιμέρους τόπου. Η ωραιοποίηση λαμβάνει χώρα άλλοτε με τη 

μορφή της παγίωσης στον χρόνο, όπως με τα Πουέμπλος της Castilla που 

αναπαριστώνται ως απολιθώματα στον χρόνο (σσ. 34-35)· άλλοτε με τη μορφή 

της παραμυθοποίησης, όπως με την παρουσίαση της Ávila (σσ. 50-51)· άλλοτε 

με τη μορφή της λαογραφοποίησης, όπως στην αφήγηση του ρωμαϊκού 

υδραγωγείου της Segovia (σ. 71)· άλλοτε με τη μορφή της βιολογικοποίησης, 

όπως στην περίπτωση της Ανδαλουσίας (σ. 111)· άλλοτε με τη μορφή της 

αισθητικής πανδαισίας, όπως στην περίπτωση της Sevilla (σ. 142). Στη γραφή του 

Ουράνη φαίνεται ότι στον αντίποδα της ευτυχισμένης και αγνής παρελθούσας 

ισπανικής ζωής εμφανίζεται ο βρόγχος των παροντικών εντάσεων και 

συγκρούσεων, τις οποίες διαπιστώνει άμεσα, καθώς εισέρχεται στην Ισπανία, από 

τα γαλλο-ισπανικά σύνορα, λίγο μετά την αντικατάσταση του Βασιλείου της 



Ταξίδι και δημιουργική γραφή:Το παράδειγμα των Ν. Καζαντζάκη και Κ. Ουράνη για την προεμφυλιακή και 
εμφυλιακή Ισπανία 

Μαργαρώνη Μαίρη  

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [306] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Ισπανίας από την Ισπανική Δημοκρατία. Τοιουτοτρόπως, η γραφή του, όπως και 

αυτή του Καζαντζάκη, εδραιώνει την αναπαράσταση ενός μονίμως 

ωραιοποιημένου παρελθόντος υπό το πρίσμα ενός αβέβαιου και απειλητικού 

παρόντος. 

Επίλογος  

Μέσα από τη συγκριτική προσέγγιση της ταξιδιωτικής λογοτεχνικής γραφής των 

Ν. Καζαντζάκη και Κ. Ουράνη για την ισπανική προεμφυλιακή και εμφυλιακή 

κοινωνία, αναδείχτηκαν –μεταξύ άλλων– ο μείζων ρόλος του ταξιδιού ως 

αφόρμηση για παραγωγή αφηγηματικής γραφής· η συμβολή του ταξιδιού και η 

εξ αυτού παραγώμενη γραφή στον επαναπροσδιορισμό του συγγραφικού 

υποκειμένου μέσα από τη γνωριμία με το έτερο· ο προνομιακός ρόλος της θέασης 

του ταξιδιώτη-συγγραφέα και η εξουσία που ο ρόλος αυτός προσδίδει στη γραφή 

ως επιλεκτική περιγραφή, αυθεντική προσέγγιση, ερμηνευτική οπτική και 

αξιολόγηση· οι αφηγηματικές και ρητορικές τεχνικές των δύο συγγραφέων, όπως 

η κατασκευή ενός ονειρικού παρελθόντος υπό το πρίσμα ενός αβέβαιου 

παρόντος, μέσω των οποίων αρθρώνουν λόγο για μια «μυθοποιημένη» και 

«εξωτικοποιημένη» ισπανική κοινωνία σε μία άκρως σημαντική ιστορική περίοδο 

ολόκληρης της Γηραιάς ηπείρου. 
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«Τότε τανκς, τώρα μπανκς»1. Όταν η γραφή συναντά τη ζωή. 

Παραδείγματα από το εργαστήρι του συγγραφέα                       

1. Λογοτεχνία και Ιστορία, 2. Μυθιστόρημα και Κρίση.  
 

Νικολαΐδου Σοφία  

Συγγραφέας, Δρ Παιδαγωγικής  

plagona@otenet.gr 

Α. Ιστορία και Λογοτεχνία. Ρεπορτάζ και επινόηση της πραγματικότητας 

Η σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία δεν είναι ευρέως γνωστή εκτός των συνόρων 

μας. Για λόγους που δεν είναι του παρόντος να συζητήσουμε, δεν έχει καταφέρει 

να διαμορφώσει ένα ισχυρό brand name, όπως για παράδειγμα η ισπανοϊβηρική 

ή η σκανδιναυική λογοτεχνία. Αν εξαιρέσουμε τον Καβάφη και πιθανότατα τον 

Καζαντζάκη, αμφιβάλλω αν ακόμα και οι νομπελίστες ποιητές μας είναι ιδιαίτερα 

αναγνωρίσιμοι στην Ευρώπη ή την Αμερική. Η ελληνική πολιτεία προτιμά να 

επενδύει στο αρχαίο κλέος παρά ενισχύει ένα είδος σύγχρονου πολιτισμικού 

ακτιβισμού, το οποίο θα έφερνε την Ελλάδα στο κέντρο μιας συζήτησης που θα 

αφορούσε τη σημερινή της ταυτότητα και όχι αυτό που υπήρξε χιλιάδες χρόνια 

πριν (Avloniti 2015). 

Η κρίση ίσως αποδειχτεί εντέλει η αφορμή να συζητήσουμε για τη χώρα μας 

με σύγχρονους όρους. Να μελετήσουμε την πρόσφατη ιστορία της, να 

ανιχνεύσουμε τις ιστορικές πληγές και τα κοινωνικά τραύματα, να αποτυπώσουμε 

συμβάντα, εντάσσοντάς τα στο ευρύ πλαίσιο της ανθρωπογνωσίας που χαρίζει 

η Λογοτεχνία. Το μυθιστόρημα αποτελεί ιδανικό εργαλείο: αποτυπώνει τον τόπο 

και την εποχή. Έχει πανίσχυρο ανθρωπογνωστικό έρμα. Όσο περνούν τα χρόνια, 

πείθομαι περισσότερο ότι αποτελεί το πιο ισχυρό μέσο πρόσληψης και 

κατανόησης του σύγχρονου κόσμου – μπορεί βεβαίως να το ισχυρίζομαι αυτό 

επειδή είμαι εμπαθής πεζογράφος. 

Τα τελευταία χρόνια, ιδίως από το 2010 και μετά, άλλαξε άρδην η αντίληψή 

μου για τη λειτουργία της λογοτεχνίας. Όταν εξέδωσα την πρώτη μου συλλογή 

διηγημάτων, την Ξανθιά πατημένη (Νικολαΐδου 1997), η λογοτεχνία για μένα ήταν 

ένα παιχνίδι: ένας δυναμικός τρόπος κατασκευής μικρών συγγραφικών κόσμων. 

                                                 
1 Νικολαΐδου 2012 
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Μια polaroid της στιγμής. Ένας τρόπος να καρφώνω τις λέξεις στη θέση τους, για 

να μη φεύγουν και χάνονται. Όταν, μετά από λίγα χρόνια, πέρασα στη συγγραφή 

του πρώτου μου μυθιστορήματος, Πλανήτης Πρέσπα (Νικολαΐδου 2002), το 

αφηγηματικό παίγνιο εξακολούθησε να αποτελεί  ουσιαστικό κομμάτι της 

συγγραφικής μου ταυτότητας. Όμως το θέμα της μακρόπνοης αφήγησης και της 

αποτύπωσης του ιστορικού χρόνου άρχισε να με απασχολεί  περισσότερο. 

Άλλωστε δε νοείται μυθιστόρημα χωρίς αίσθηση της Ιστορίας (Λιόσα 2006, 

Κούντερα 1996). Η Ιστορία δεν είναι μόνο κάτι που συνέβη αλλού και άλλοτε, είναι 

και κάτι που συμβαίνει εδώ, τώρα. Αυτό που ζούμε σήμερα, τη στιγμή που μιλάμε, 

θα αποτελέσει το ζωντανό υλικό για την Ιστορία του μέλλοντος. Τα παπούτσια που 

φοράμε, το φαγητό που φάγαμε, οι άνθρωποι που συναντήσαμε στο δρόμο, οι 

τίτλοι των ειδήσεων αποτελούν έναν καμβά μικροϊστορίας. Τα τελευταία χρόνια οι 

Ιστορικοί αναγνωρίζουν τη δυναμική της μικροϊστορίας για τη διαμόρφωση και 

την κατανόηση της μακροϊστορίας. Με άλλα λόγια: η Ιστορία (με Ι κεφαλαίο) 

συναντά τις ιστορίες των ανθρώπων (με ι μικρό). Τις πιο πολλές φορές, τις παίρνει 

παραμάζωμα. Τις τσαλακώνει.  

Η Ιστορία (ιδίως αυτή που αποτελεί αντικείμενο του μυθιστορήματος) 

χτίζεται με ταπεινό υλικό: με τις ιστορίες των ανθρώπων. Η αποκατάσταση του 

μεγάλου κάδρου, η ανάδειξη της ευρύτερης εικόνας στη μεγάλη φόρμα επιχειρείται 

μέσα από το παζλ της συνένωσης μικρότερων ψηφίδων. Η μεγάλη αφήγηση 

κατασκευάζεται μέσα από μικρότερες αφηγήσεις. Εντέλει, το μυθιστόρημα 

αναδεικνύεται σε κάτι παραπάνω από εργαλείο κατανόησης της πραγματικότητας 

– γίνεται μηχανή προσομοίωσής της.  

Ο Αριστοτέλης στο εμβληματικό για τη σύσταση και τη λειτουργία της 

Λογοτεχνίας βιβλίο του Περί Ποιητικής συζητά, ανάμεσα στα άλλα, τη σχέση της 

Λογοτεχνίας (στη συγκεκριμένη περίπτωση: τη σχέση της τραγωδίας) με την 

Ιστορία. Εκεί, στο διάσημο 9ο κεφάλαιο, αναφέρει κάτι που με συμφέρει ως 

μυθιστοριογράφο, γι’ αυτό το αναφέρω: ισχυρίζεται ότι η Ιστορία αποτυπώνει το 

συμβάν όπως ακριβώς έγινε, με άλλα λόγια επιχειρεί το ρεπορτάζ της 

πραγματικότητας «τὸν μὲν τὰ γενόμενα λέγειν» (Aristotle 1451b1), ενώ η Λογοτεχνία 

παρουσιάζει τα γεγονότα «οἷα ἂν γένοιτο καὶ τὰ δυνατὰ κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ τὸ 

ἀναγκαῖον» (Aristotle 1451b4), δηλαδή: όπως θα μπορούσαν να έχουν συμβεί. Η 

Ιστορία πιστώνεται με την αλήθεια (αν υπάρχει τέτοιο πράγμα στον κόσμο μας) 

και η Λογοτεχνία με την αληθοφάνεια. Γι’ αυτόν τον λόγο ο Αριστοτέλης 
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αποφαίνεται: «διὸ καὶ φιλοσοφώτερον καὶ σπουδαιότερον ποίησις ἱστορίας ἐστίν» 

(Aristotle 1451b5). Ο αρχαίος σοφός χαρίζει στη λογοτεχνία το ερμηνευτικό σχήμα 

και αφήνει στην Ιστορία την ρεπορταζιακή αποτύπωση της πραγματικότητας. 

Β. Πραγματική πραγματικότητα και επινοημένη πραγματικότητα 

Ποιος προσφέρει τα συγγραφικά καύσιμα; 
Το Χορεύουν οι ελέφαντες (Νικολαΐδου 2012) αποτελεί το δεύτερο μέρος μιας 

άτυπης τριλογίας, η οποία επιχειρεί να αποτυπώσει την περιπέτεια μιας πόλης (της 

Θεσσαλονίκης), μιας χώρας (της Ελλάδας), μιας εποχής (του 20ου - 21ου αιώνα). 

Εκτυλίσσεται σε δύο χρονικές περιόδους:  

Α. 1948 - 49: Θεσσαλονίκη. O Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος μπορεί να τελείωσε 

σε όλη την Ευρώπη, όχι όμως και στην Ελλάδα, η οποία πέρασε αμέσως μετά σε 

αιματηρό εμφύλιο. Ένας Αμερικανός δημοσιογράφος δολοφονείται. Βρίσκουν το 

πτώμα του να επιπλέει στον Θερμαϊκό, πενήντα απλωτές από τον Λευκό Πύργο. 

Ο Τζωρτζ Πολκ, γιατί αυτό είναι το πραγματικό όνομα του δολοφονημένου 

δημοσιογράφου, στο μυθιστόρημα συστήνεται ως Τζορτζ Τάλας (αρκετά 

αμερικάνικο στην ηχητική του αποτύπωση, με υπόρρητη την παραπομπή στο 

αρχαιοελληνικό επίθετο «τάλας» = δυστυχής, ταλαίπωρος). Ήταν σε πολλούς 

δυσάρεστος. Δεν ήξερε να κλείνει το στόμα του, σε μια εποχή που η σιωπή ήταν 

αρετή. Ο Πολκ υπονόμευε αριστερούς και δεξιούς στην Ελλάδα: τους αριστερούς 

για την ιδεολογική τους αρτηριοσκλήρωση και τον τρόπο που πολεμούσαν την 

ίδια τους τη χώρα και τους δεξιούς για τις υπεξαιρέσεις της αμερικάνικης βοήθειας. 

Ο Πολκ είχε αρχίσει να ερευνά πού πήγαιναν τα χρήματα του σχεδίου Μάρσαλ. Και 

αρκετά από αυτά, σύμφωνα με τις καταγγελίες του, ταξίδευαν με ταξιδιωτικούς 

σάκους στο εξωτερικό, για να μπουν στους λογαριασμούς υψηλόβαθμων 

αξιωματούχων της κυβέρνησης, τους οποίους δε δίστασε να κατονομάσει. Ούτε 

οι Άγγλοι όμως είχαν λόγο να συμπαθούν τον Πολκ. Ανακατευόταν στα πόδια 

τους, έθετε σε κίνδυνο τα σχέδιά τους. Η στιγμή της δολοφονίας ήταν κακή: ο 

εμφύλιος έβραζε, οι ξένοι (Η.Π.Α., Βρετανία) προσπαθούσαν να μετρήσουν τις 

δυνάμεις τους και να αυξήσουν την επιρροή τους στην περιοχή, είχαμε -για μια 

ακόμη φορά- ανάγκη από δανεικά για να επιβιώσουμε ως κράτος. Αμερικανοί 

αξιωματούχοι απαίτησαν από την ελληνική κυβέρνηση να βρεθεί ο ένοχος 

πάραυτα. Τα αμερικανικά ΜΜΕ οργίαζαν: «εμείς δίνουμε λεφτά στους 

ξεβράκωτους κι αυτοί μας σκοτώνουν», θα μπορούσε να είναι το διδακτικό 
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επιμύθιο. Με εντολή της κυβέρνησης η υπόθεση έπρεπε να κλείσει άμεσα. Κι αν δε 

έβρισκαν κάποιον ένοχο, βεβαίως μπορούσαν να κατασκευάσουν έναν. Για τον 

φόνο δικάστηκε και καταδικάστηκε ένας Έλληνας δημοσιογράφος2, ο οποίος είχε 

συναντήσει τον Πολκ για ένα περίπου πεντάλεπτο σε κάποιο εστιατόριο. Όλοι οι 

υπόλοιποι πιθανοί ένοχοι είχαν πλάτες: κανείς δεν μπορούσε να τους πειράξει. Το 

όνομά του Στακτόπουλου μεταλλάσσεται σε «Γκρης» στο μυθιστόρημα - λέξη που 

στα ελληνικά κρατά τον χρωματικό τόνο του επιθέτου. Άλλωστε πρόκειται για 

πρόσωπο που κινείται στις γκρίζες ζώνες της Ιστορίας. Την ίδια στιγμή, παίζει με 

την παρήχηση του ονόματος της χώρας, Greece). Παρόλο που δεν υπάρχουν 

καθόλου στοιχεία, ο Στακτόπουλος καταδικάζεται με βάση την ομολογία που του 

απέσπασε μετά από σκληρά βασανιστήρια ο αρχηγός της Ασφάλειας 

Θεσσαλονίκης. Μετά την καταδίκη του, ο Στακτόπουλος έμεινε 12 χρόνια στη 

φυλακή. Όταν αποφυλακίστηκε, υπέβαλε 4 αιτήσεις για αναψηλάφιση της δίκης 

του. Απορρίφθηκαν και οι τέσσερις. Όσο για τους άλλους δύο 

συγκατηγορούμενούς του, οι οποίοι καταδικάστηκαν ερήμην τους (ο Βασβανάς 

και ο Μουζενίδης, οι οποίοι υπήρξαν και οι δύο στελέχη του Κ.Κ.Ε.) αποδείχθηκε και 

τεκμηριώθηκε ότι ο ένας ήταν ήδη νεκρός όταν έγινε ο φόνος και ο δεύτερος 

βρισκόταν εκτός Ελλάδας (Κήλυ 2010, Καφίρης 2008).  

Ποτέ δεν ξέρεις τι είναι αυτό που ανάβει τα φώτα του μυαλού. Τι προσφέρει 

συγγραφικά καύσιμα, για να γραφτεί ένα μυθιστόρημα. Άρχισα να διαβάζω για 

την υπόθεση Πολκ (την υπόθεση Στακτόπουλου, όπως την έλεγα μέσα μου, γιατί 

αυτό που με απασχολούσε συγγραφικά ήταν το θέμα της απόδοσης δικαιοσύνης 

και τα παρελκόμενά του σε μία χώρα που αποδείχθηκε παιχνιδάκι στα χέρια 

μεγάλων δυνάμεων). Μελέτησα άμεσες και έμμεσες πηγές: τα πρωτοσέλιδα και τα 

ρεπορτάζ των εφημερίδων, τα δημοσιευμένα πρακτικά της δίκης, την έκθεση του 

γραφολόγου της υπόθεσης, επιστημονικές μονογραφίες, τη μαρτυρία του ίδιου 

του Στακτόπουλου για τα βασανιστήρια που υπέστη (Στακτόπουλος 1988) αλλά 

και του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Καφίρη που παραιτήθηκε - 

καλύτερα: τον παραίτησαν από τη θέση του - γιατί η κρατική παρέμβαση ήταν 

ηχηρή και σκανδαλώδης (Καφίρης 1988). Φωτογραφίες της αστυνομικής 

υπόθεσης και της δίκης και ντοκουμέντα της εποχής.  

                                                 
2 Για το άλυτο μυστήριο της ελληνικής «υπόθεσης Ντρέυφους» βλ. την εμβριθή 

μελέτη του Έντμουντ Κήλυ (Κήλυ 2010). 
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Ξεκίνησα να γράφω, αλλά γρήγορα στόμωσα. Ένιωθα πως μου έλειπαν τα 

εργαλεία. Δεν ήξερα πώς να διηγηθώ αυτήν την ιστορία – παρότι το θέμα της μου 

έκαιγε το μυαλό. Έτσι έκανα μια απλωτή. Κράτησα τις σημειώσεις μου και πήγα 

παρακάτω. Έγραψα το προηγούμενο βιβλίο μου, το Απόψε δεν έχουμε φίλους  

(Νικολαΐδου 2010), το οποίο εγκαινίασε μια άτυπη τριλογία με θέμα την ιστορική 

περιπέτεια της Ελλάδας στον 20ο και τον 21ο αιώνα. Τα κοινωνικά τραύματα και τις 

ιστορικές πληγές, που κληροδοτούνται από γενιά σε γενιά όπως το προπατορικό 

αμάρτημα. Εκεί εστίασα στους δοσίλογους της γερμανικής κατοχής, τους 

διανοούμενους και ακαδημαϊκά εξέχοντες υπερασπιστές του ναζισμού, οι οποίοι 

λειτούργησαν ως διαμορφωτές συνειδήσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης. Αντίκρυσα την πολυκύμαντη εποχή του 1940 με τη δεκαετία του 

1980 στο ελληνικό πανεπιστήμιο, την απόλυτη κυριαρχία του Ανδρέα Παπανδρέου 

στην πολιτική ζωή της χώρας με τις παλιές πληγές της γερμανικής Κατοχής και του 

ατιμώρητου δοσιλογισμού, που κακοφόρμιζαν στην ελληνική κοινωνία. Το 

συγκεκριμένο μυθιστόρημα άνοιξε μια συζήτηση στην Ελλάδα3: για τον σημαντικό 

(αλλά καλά κρυμμένο ως τότε) ρόλο της ελληνικής και ξένης διανόησης στη 

διάδοση και τη στήριξη του ναζισμού, την ατιμωρησία των υπαιτίων, την 

επικράτηση της αναξιοκρατίας στη χώρα, τα ανάλεκτα της ελληνικής ιστορίας και 

της ελληνικής κοινωνίας. Όσο τα κουκουλώνουμε, αυτά θεριεύουν. 

Στο μεταξύ, η ιστορία του Στακτόπουλου τριβέλιζε το μυαλό μου. Στον ύπνο 

και στον ξύπνο μου, επανερχόταν μια φωτογραφία και μια εξιστόρηση: 

                                                 
3  Βλ. το σύνολο των 46 αντιφατικών και αλληλοσυγκρουόμενων κριτικών που 

δημοσιεύτηκαν για το μυθιστόρημα στην ψηφιακή βάση της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ και την σχετική εισήγηση της 

Βενετίας Αποστολίδου (Αποστολίδου 2011). 
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Α. Η φωτογραφία: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν αναζητήσετε διαδικτυακές πηγές χρησιμοποιώντας ως λέξεις κλειδιά 

George Polk + murder είναι η πρώτη φωτογραφία στη σειρά: πρόκειται για το 

πτώμα του Πολκ, όπως ανασύρθηκε από τον Θερμαϊκό κόλπο: 

«Το πτώμα έπλεε γαλήνιο. Χάδι το κύμα, απείραχτα τα ρούχα, αίμα πουθενά. 

Αυγά σουπιάς κάλυπταν τα μάτια του νεκρού. Τα μάτια τρώνε πρώτα, θυμήθηκε 

ο βαρκάρης, έτσι τουλάχιστον έλεγαν οι παλιοί, κουβέντες της ταβέρνας, όταν 

περίσσευε το κρασί.  

Χέρια και πόδια δεμένα χαλαρά με καραβόσκοινο, ρούχα που φώναζαν 

ξένος. Τέτοιο σακάκι δεν έβρισκες στη Σαλονίκη, ύφασμα γερό, κομμένο και 

ραμμένο με φροντίδα ράφτη που δε γνώρισε πόλεμο, ανέμελες λεπτομέρειες στα 

τελειώματα, χαμένο ύφασμα στα σκέρτσα της τσέπης. Και το πουκάμισο ανοιχτό 

στο στέρνο, κρίμα το παλικάρι, σκέφτηκε ο βαρκάρης, γιατί εκεί το δέρμα του 

νεκρού ξάσπριζε και τύφλωνε. Δεν τον λυπήθηκε η θάλασσα. Τη λένε μάνα, μα 

είναι σκύλα μαύρη. Δε λογαριάζει νιάτα» (Νικολαΐδου 2012: 12-13). 

Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες: τα μάτια του νεκρού, βλέπετε, 

καλύπτονται από αυγά σουπιάς. Σκεπάζουν τις άδειες κόγχες προστατευτικά. Αυτή 

η λεπτομέρεια με στοίχειωσε. Ήθελα να γράψω την ιστορία του αγοριού που ήρθε 

από την άλλη άκρη του κόσμου στην Ελλάδα, τα έβαλε με όλους και βρέθηκε να 

επιπλέει δεμένος χειροπόδαρα στην ακτή του Θερμαϊκού. 

Η συγκεκριμένη φωτογραφία και μια σκηνή που αφηγείται ο ίδιος ο 

Στακτόπουλος στη μαρτυρία του μου χάρισαν τα πρώτα συγγραφικά καύσιμα για 

να γραφεί το βιβλίο. Είναι απόγευμα, ο Στακτόπουλος έχει φύγει από την εφημερίδα 

που εργάζεται και περιμένει στη στάση, για να επιβιβαστεί στο λεωφορείο για το 
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σπίτι του του. Διαβάζω τη σκηνή, όπως την έχω μεταγράψει στο βιβλίο (Νικολαΐδου 

2012: 14-15):  

«Το Σάββατο 14 Αυγούστου του 1948, παραμονή της Παναγίας, ο Μανόλης 

Γκρης, τριάντα οκτώ ετών, δημοσιογράφος της εφημερίδας Βαλκάνια και βοηθός 

ανταποκριτής του πρακτορείου ειδήσεων Abroad, περίμενε το λεωφορείο 

Καλαμαριά-Αρετσού για να πάει σπίτι του. Στεκόταν στην οδό Τσιμισκή, στάση 

Αγίας Σοφίας. Είχε ανάψει τσιγάρο. 

Ένας αστυνομικός τον πλησίασε. Του ζήτησε να τον ακολουθήσει στην 

Ασφάλεια. Φορούσε πολιτικά. Μιλούσε ευγενικά. Τον κοίταζε στα μάτια.  

Ο Μανόλης ρώτησε αν είχαν νέα από την κλοπή της μπουγάδας. Ο 

αστυνομικός ένευσε καταφατικά. 

Ο Μανόλης Γκρης επέστρεψε στο σπίτι του δώδεκα χρόνια μετά. Τα μάτια 

του παρέμεναν καστανά, όμως τα μαλλιά του είχαν ασπρίσει. 

Ήταν πενήντα χρονών». 

Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα από μας. Ο μηχανισμός της 

εξουσίας είναι παντοδύναμος. Αν αποφασίσει να σε βάλει στην μέγγενη, δε 

γλιτώνεις. Το αν θα συμβεί σε εσένα ή στον διπλανό είναι θέμα τύχης. Ζήτημα 

ιστορικής και γεωγραφικής συγκυρίας.  

Β. 2010 - 2011: Ένας άριστος μαθητής (λαμπερό αλλά ατίθασο πνεύμα) 

αρνείται να δώσει Πανελλαδικές Εξετάσεις. Οι γονείς του δεν ξέρουν πώς να 

χειριστούν την κατάσταση. Η μητέρα του αποτείνεται στον αγαπημένο του 

καθηγητή. Εκείνος του αναθέτει μια εργασία: να ερευνήσει την παλιά υπόθεση και 

να παρουσιάσει τα ευρήματά του στην τάξη, σε μια ανοιχτή παρουσίαση στο 

κοινό. Στο πλαίσιο της αναζήτησής του, ο έφηβος θα μάθει πολλά: για την Ιστορία, 

την πολιτική, το ψέμα, την αλήθεια, την αδικία, τη δικαιοσύνη, τον έρωτα - και το 

πώς το παρελθόν βρίσκεται πάντα μπροστά μας. 

Γ. Ίδμεν ψεύδη πολλά λέγειν ετύμοισιν ομοία 

Στο προοίμιο της Θεογονίας ο Ησίοδος αναδιηγείται τη συνάντησή του με τις 

Μούσες, οι οποίες του απονέμουν το ποιητικό χρίσμα. Λένε: «Ξέρουμε να λέμε 

πολλά ψέματα που μοιάζουν με αλήθειες» (Hesiod 1914: 27). Η αληθοφάνεια, η 

οικοδόμηση ενός συμπαγούς και συνεκτικού μυθοποιημένου κόσμου που μοιάζει 

με αληθινό υπήρξε αρχαιότατο αίτημα της μεγάλης φόρμας.  

Στο σύγχρονο ιστορικό μυθιστόρημα το αίτημα της αληθοφάνειας 

παραμένει. Όμως το μυθιστόρημα δεν είναι διδακτορική διατριβή ούτε ρεπορτάζ. 
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Τα ερωτήματα που προκύπτουν, όταν βάζει κανείς τα χέρια του στη φωτιά, όταν 

δηλαδή χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη της αφήγησής του ιστορικά γεγονότα που 

τεκμηριωμένα συνέβησαν, τα οποία αναμιγνύει με μυθοπλασία με στόχο να 

ζωντανέψει μια εποχή, είναι πολλά: κάποια νομικής ή ηθικής τάξης και κάποια 

αφηγηματικής. Για παράδειγμα: 

Τι κάνει ο συγγραφέας με τα ονόματα των ηρώων; Οι άνθρωποι που 

μνημονεύονται ή πρωταγωνιστούν στα ιστορικά συμβάντα έχουν 

ονοματεπώνυμο, συγγενείς, φίλους. Μπορεί να έχουν πεθάνει οι ίδιοι, όμως 

πιθανότατα ζουν κάποιοι από τους απογόνους τους. Το αν θα κρατήσω ή θα 

αλλάξω το όνομά τους δεν έχει να κάνει μόνο με πιθανές ή απίθανες νομικές 

κυρώσεις. Έχει να κάνει με την παραδοχή ότι το μυθιστόρημα μπορεί να εκκινεί από 

ιστορικά γεγονότα, παραμένει όμως μια μυθοπλαστική κατασκευή.  

Στην πρώτη παρουσίαση του συγκεκριμένου μυθιστορήματος, που έγινε 

στη Θεσσαλονίκη (Οξυγόνο, 22 Νοεμβρίου 2012), εμφανίστηκε μια ανιψιά του 

Στακτόπουλου. 

- Δεν ξέρω αν θα σας χρησιμεύσουν πουθενά, μου είπε, αλλά εγώ σας 

έφερα, να, αυτόν τον δίσκο που σκάλισε στο ξύλο ο θείος μου όσο ήταν στη 

φυλακή της Αίγινας. Α, κι αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Δείτε, τον απεικονίζει στην 

αγκαλιά της Τραπεζούντιας μάνας του.  

Μου σηκώθηκε η πέτσα. Ήμουν τόσο σίγουρη πως η Τραπεζούντια μάνα 

του ήρωά μου ήταν δική μου κατασκευή. Η γιαγιά μου καταγόταν από την 

Τραπεζούντα, η μυθοποιημένη μάνα του Στακτόπουλου πάτησε πάνω της, έχω 

ακόμα τον ήχο από τις λέξεις της στ’ αυτιά μου. Εβδομήντα χρόνια στην Ελλάδα, 

πρόσφυγας, μιλούσε μόνο ποντιακά. Προφανώς και είχα διαβάσει κάπου την 

πληροφορία – και μετά την ξέχασα. Όσο αναζητούσα τη φωνή της, όσο έγραφα 

την ιστορία της υπόρρητα κυκλοφορούσε μέσα μου η συγκεκριμένη γνώση. 

Όμως ρίζωσε πάνω στο ορυκτό υλικό της δικής μου μνήμης, πάνω σε αφηγήσεις 

και εικόνες με τις οποίες μεγάλωσα. Από ένα σημείο και μετά, όταν η συγγραφή 

είχε προχωρήσει αρκετά, ήταν αδύνατον να ξεχωρίσω τι ήταν πραγματική 

πραγματικότητα και τι επινοημένη κατασκευή. Γιατί αυτό το δυναμικό και αχώριστο 

μείγμα αποτελεί τη λογοτεχνική πρώτη ύλη. Η μυθοπλασία πατάει σ’ αυτά που 

έγιναν, σ’ αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν, σ’ αυτά που βλέπουμε και σ’ αυτά 

που επινοούμε, και σχηματίζει τη δική της πραγματικότητα, για να μας κάνει να 



«Τότε τανκς, τώρα μπανκς» . Όταν η γραφή συναντά τη ζωή.  Παραδείγματα από το εργαστήρι του 
συγγραφέα. 1. Λογοτεχνία και Ιστορία,  2. Μυθιστόρημα και Κρίση. 

Νικολαΐδου Σοφία 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [316] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

συλλάβουμε (με το νου) και να συναισθανθούμε (με τις αισθήσεις) την ανθρώπινη 

κατάσταση.  

Δ. Η Ιστορία δε συμβαίνει σε εξωγήινους. Συμβαίνει εδώ, σε μας, τώρα. 

Η ιδέα να γράψω ένα αμιγές ιστορικό μυθιστόρημα και απλώς να ζωντανέψω μια 

εποχή δε με ενδιέφερε συγγραφικά. Όσο εξετάζω την επιθυμία μου να αντικρίζω 

διαφορετικές εποχές στα μυθιστορήματά μου, καταλαβαίνω ότι συνδέεται με τον 

τρόπο που αντιλαμβάνομαι την Ιστορία. Για μένα, η Ιστορία δεν είναι κύκλος ούτε 

ευθεία γραμμή. Είναι σπείρα.  

Εξηγούμαι: Δεν είναι κύκλος, γιατί οι ανθρώπινες αντιδράσεις μπορεί να 

διαθέτουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά τα οποία επαναλαμβάνονται (από το 

αρχαϊκό έπος ως το μεταμοντέρνο μυθιστόρημα τα σπίτια και τα ρούχα μας 

άλλαξαν, οι ίδιοι όμως δεν αλλάξαμε και πολύ), όμως η περιρρέουσα 

ατμόσφαιρα, οι πολιτισμικές συνθήκες, το ιστορικοκοινωνικό περικείμενο δεν είναι 

ένα άδειο κουτί μέσα στο οποίο αναπτύσσονται ανθρώπινες συμπεριφορές. 

Μπορεί λοιπόν όσο μεγαλώνουμε και αποκτούμε πείρα ζωής (που είναι 

απαραίτητη για τη συγγραφή αλλά και την ανάγνωση του μυθιστορήματος) να 

αναγνωρίζουμε βασικά μοτίβα ανθρώπινης συμπεριφοράς, όμως αυτά 

παρουσιάζουν πάμπολλες παραλλαγές και εκβάλλουν σε διαφορετικά κάθε φορά 

αποτελέσματα.  

Το ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός δεν εκτυλίσσεται σε ευθεία γραμμή (και 

συνεπώς δεν βαίνει προς μια ιδεατή πρόοδο) είναι νομίζω εύκολο να αποδειχθεί. 

Αρκεί να σκεφτεί κανείς τους δύο Παγκόσμους Πολέμους του 20ου αιώνα ή τον 

τρόπο που τα ισχυρά κράτη επιβάλλουν την εξουσία τους στα αδύναμα. Μέσα 

στους αιώνες που μεσολάβησαν από τους Περσικούς Πολέμους ως τους 

οικονομικούς πολέμους σήμερα, εξακολουθούμε να είμαστε το ίδιο επινοητικοί και 

κυνικοί, όταν πρόκειται για τον θάνατο ή τον εξευτελισμό συνανθρώπων μας.  

Με δυο λόγια: αυτό που με ενεργοποιούσε συγγραφικά ήταν η ιδέα μου να 

αντικρίσω δύο ιστορικές εποχές που πιστεύω ότι συνομιλούν μεταξύ τους. Να 

αποτυπώσω την ιστορική περιπέτεια του κράτους που λέγεται Ελλάδα. Κάποια 

πράγματα αλλάζουν, γιατί αλλάζουν οι συνθήκες γύρω μας. Άλλα 

κληροδοτούνται ως πληγές ή ως ιστορικές μνήμες από γενιά σε γενιά. Άλλα 

μένουν κρυμμένα και ατιμώρητα: δηλητηριάζουν τα πάντα. Όσο νομίζουμε πως 

τα αφήνουμε πίσω μας, τα βρίσκουμε μπροστά μας.  
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Στην περίπτωση του Χορεύουν οι ελέφαντες, το τότε (1948 - 49) και το 

σήμερα (2010 - 11) συνομιλούν και συνδιαλέγονται: το ένα φωτίζει το άλλο. Η 

υπόθεση Πολκ, η οποία υπήρξε για πολλούς μελετητές η έναρξη του Ψυχρού 

Πολέμου στην Ευρώπη, διαθέτει τα πάντα: αθώο αίμα, δίκη - παρωδία, παρέμβαση 

των μεγάλων δυνάμεων, πολιτική ίντριγκα, επώδυνες δόσεις Ιστορίας.  

Αυτό που αναφωνεί ο έφηβος ήρωας στο βιβλίο έχει κάποια βάση 

(Νικολαΐδου 2012: 292): 

«Κύριε, γιατί επιμένετε στην απόδοση ευθυνών; Αν κατηγορήσουμε 

κάποιον, αθωώνουμε τους υπόλοιπους. Όλους αυτούς που συμμετείχαν, 

καθένας με τον τρόπο του. Κανένας τους δε σήκωσε πιστόλι. Φίλοι κι εχθροί 

έστησαν την υπόθεση. Σωστό ή λάθος, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ένας αθώος 

μπήκε φυλακή. Το θέμα έκλεισε». 

Πράγματι. Ακόμα κι αυτοί που δεν πυροβόλησαν τον Πολκ φέρουν ευθύνη 

για τον θάνατό του. Η σιωπή και η ουδετερότητα (ιδίως σε ταραγμένες εποχές) 

είναι πράξη.  

Μείζονα ερωτήματα προκύπτουν, καθώς οι εποχές αλλάζουν και η μια 

γενιά παραδίδει τη σκυτάλη στην επόμενη: 

- Τι συμβαίνει σε μια χώρα όπου η σιωπή μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, 

όπως το γενετικό υλικό; 

- Δικαιούμαστε να θυσιάσουμε έναν άνθρωπο, για να σώσουμε μια χώρα; 

- Ποιος κυβερνάει ένα ευνομούμενο κράτος; Η εκλεγμένη κυβέρνηση ή οι 

ξένοι που έχουν επενδύσει σ’ αυτήν; 

- Γιατί είναι τόσο δύσκολο να διδάξουμε έναν έξυπνο μαθητή; 

Ο αμερικάνικος τίτλος του βιβλίου “The Scapegoat” (Nikolaidou 2015) 

υπογραμμίζει τη συνομιλία των δύο εποχών: όπως σημειώνει και στο επίμετρο η 

μεταφράστρια του βιβλίου Karen Emmerich (Nikolaidou 2015: 241): «Αντικρίζοντας 

την ιστορία του Μανόλη Γκρη με την πρόσφατη οικονομική κρίση στην Ελλάδα, η 

Νικολαΐδου υπαινίσσεται ότι οι αδικίες του παρελθόντος επιβιώνουν ως σήμερα. 

Το να παρουσιάζεται κάποιος ως αποδιοπομπαίος τράγος και να απομονώνεται, 

όπως συμβαίνει με τους πολιτικούς αντιπάλους, τους μετανάστες, τους νέους που 

υφίστανται το μεγαλύτερο πλήγμα της οικονομικής κρίσης, αλλά και την ίδια τη 

χώρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια ιδέα, ένα νήμα που διατρέχει 

τις εποχές του βιβλίου και εκβάλλει στο σήμερα». 
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Δε θα μπορούσε να το διατυπώσει καλύτερα. Πιστεύω ότι η αναλογία 

ανάμεσα στην εμφυλιοπολεμική περίοδο της Ελλάδας και την εποχή που 

διανύουμε είναι έκτυπη: και τότε και σήμερα οι βασικές πολιτικές αποφάσεις 

λαμβάνονταν κάπου αλλού. Μοιάζει λίγο με παρτίδα σκάκι – ή με monopoly. 

Κάποιοι παίζουν το παιχνίδι, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, και οι κινήσεις τους 

αποφασίζουν τα πάντα στην Ελλάδα. 

Παρά ταύτα: 

- Μπορεί κανείς να επιρρίψει ευθύνες στο λαό για όσα συμβαίνουν στη 

χώρα; Ποιο είναι το μερίδιο ευθύνης των κυβερνήσεων;  

Η απάντηση δεν είναι μία. Κυρίως, δεν είναι τελεσίδικη. 

Τι συμβαίνει όταν διακυβεύονται χρήματα και επιρροή - δηλαδή τα πάντα; 

Ιδού η απορία. 

Ε. Το ύφος είναι ο άνθρωπος 

Η λογοτεχνία είναι θέμα ύφους. Όχι τι λέμε αλλά πώς το λέμε. Πώς καρφώνει ο 

γράφων τις λέξεις μέσα στη φράση. Το μυθιστόρημα θα πρέπει, στο πλαίσιο της 

αναζήτησης της κατάλληλης κάθε φορά φόρμας, να λύσει το ζητούμενο της 

αφηγηματικής δομής: εδώ πρωτεύον δεν είναι ο μύθος, αλλά η πλοκή, το πώς 

δηλαδή συνδυάζονται τα μυθοποιημένα συμβάντα μεταξύ τους, ώστε να 

ξεδιπλώσουν την ιστορία. Το θέμα επιλέγεται πρώτο. Αμέσως μετά, βρισκόμαστε 

μπροστά στο βασικό αφηγηματικό ερώτημα: Ποιος μιλάει; Τι γνωρίζει η 

αφηγηματική φωνή για την ιστορία μας - και τι δε γνωρίζει;  

Στο Χορεύουν οι ελέφαντες, οι διαφορετικές αφηγηματικές φωνές (έφηβοι, 

παππούδες και γιαγιάδες, πρόσφυγες, ακόμα και ένας πρώην κατάσκοπος που 

στη συνέχεια εργάστηκε ως αρχιτέκτονας τοπίου, σχεδιαστής κήπων και 

λαβυρίνθων) ήταν, νομίζω, ο πιο πρόσφορος τρόπος να αφηγηθώ την ιστορία. 

Όλοι οι επιμέρους αφηγητές, αθώοι ή ένοχοι, σημαντικοί ή ασήμαντοι, ισχυροί ή 

αδύναμοι μιλούν με το δικό τους ύφος και παρουσιάζουν τη δική τους οπτική στην 

εξιστόρηση. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, πιστεύουν ακράδαντα πως έπραξαν το 

σωστό. Μια τόσο αμφιλεγόμενη ιστορία δεν μπορεί παρά να ξεδιπλωθεί μέσα από 

ένα καλειδοσκόπιο διαφορετικών, ενίοτε αλληλοσυγκρουόμενων, φωνών.  

Παρά την αποφασισμένη πολυφωνία της αφήγησης, γρήγορα 

αντιλήφθηκα πως χρειαζόμουν μία πρόσθετη αφηγηματική φωνή: αυτή των 

απλών ανθρώπων που παρακολουθούν εξ αποστάσεως τα τεκταινόμενα. Ένα  

συλλογικό «εμείς», το οποίο θα λειτουργούσε λίγο πολύ όπως ο χορός στην 
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αρχαία τραγωδία. Ένα τρίτο μάτι, μια ψύχραιμη -ενίοτε ψυχρόαιμη- οπτική, η οποία 

θα σχολίαζε τα συμβάντα που γράφονταν στις εφημερίδες, συνέβαιναν στους 

δρόμους ή διαδραματίζονταν στην αίθουσα του δικαστηρίου.  

Ακούγεται, ίσως, μεταφυσικό: όλες αυτές οι φωνές ηχούσαν στο κεφάλι 

μου. Τις κατέγραφα. Καμία δεν ανέβαζε την ένταση. Ήταν ισότονες. Άλλωστε 

συγγραφέας δεν μεταμφιέζεται στους ήρωές του, δεν υποκρίνεται, με τον τρόπο 

που το κάνει ένας ηθοποιός για πάράδειγμα. Τη στιγμή που γράφει, γίνεται ο 

ήρωας. Φοράει τη σάρκα και τα κόκαλα των ανθρώπων που κυκλοφορούν στα 

βιβλία του. Αυτή η βαθιά ανθρωπογνωσία, η κυριολεκτική συμπάθεια, η απόλυτη 

συναισθησία, η κατανόηση της ανθρώπινης κατάστασης τον καθιστά ικανό να 

μιλά με τη φωνή των ηρώων του και να βλέπει τον κόσμο με τα δικά τους μάτια. 

Ο Μηνάς, ο έφηβος πρωταγωνιστής της ιστορίας μου, με επισκέφθηκε μια 

νύχτα στον ύπνο μου. Εμφανίστηκε κραδαίνοντας τη φράση: «Με λένε Μηνά και 

δε θέλω να περάσω στο Πανεπιστήμιο» (Νικολαΐδου 2012: 19). Γρήγορα 

αντιλήφθηκα ότι αυτός ο Μηνάς απαιτούσε να γίνει ιστορία. Δε θα με άφηνε 

ήσυχη, μέχρι να τα καταφέρει. 

Στην πρώτη γραφή του μυθιστορήματος, αντιλήφθηκα ότι η φωνή του 

Μηνά ακουγόταν φάλτσα στα αυτιά μου. Είναι ένα τέχνασμα που χρησιμοποιούμε 

συχνά οι συγγραφείς. Υποβάλλουμε τα γραμμένα σε ένα πανίσχυρο τεστ αντοχής: 

τα διαβάζουμε φωναχτά. Όταν ακούς και δε διαβάζεις απλώς σιωπηλά το κείμενο, 

εστιάζεις στις φράσεις που ακούγονται ψεύτικες, στις παραφωνίες του 

αφηγηματικού τόνου, στους ιδιωματισμούς που δεν ταιριάζουν στην ιδιόλεκτο των 

ηρώων κ.ο.κ. 

Στην πρώτη γραφή, ο Μηνάς δεν ακουγόταν στα αυτιά μου σαν έφηβος με 

σάρκα και οστά. Έμοιαζε φτιαγμένος από μελάνι και χαρτί. Το σκέφτηκα. Το 

ξανασκέφτηκα. Προσπάθησα να καταλάβω τι έφταιγε. Λίγες μέρες αργότερα, 

μπήκα στην τάξη (δουλεύω ως φιλόλογος σε σχολείο) και είπα στους μαθητές: 

- Ξέρω πώς μιλάτε, όταν βρίσκονται μπροστά σας ενήλικες. Σας 

κρυφακούω, όταν μαλώνετε στην αυλή (αρκετοί γέλασαν). Αυτό που δεν ξέρω 

είναι πώς μιλάτε μεταξύ σας, όταν δεν είναι παρών κανένας ενήλικας. Χρειάζομαι 

τις λέξεις σας. Θα ήθελα να μου τις χαρίσετε. 

- Μπορούμε να γράψουμε και βρισιές, κυρία; ρώτησε ένα τελώνιο. 

- Φυσικά. Αρκεί να μου δίνετε τα χαρτάκια σας εκτός τάξης. 
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Μέσα στους επόμενους μήνες, έφερναν συνεχώς σκισμένα χαρτάκια 

γεμάτα με λέξεις. Φράσεις που δεν ήξερες; θα ρωτήσετε. Αυτό είναι το πρόβλημα 

με εμάς τους ενήλικες που δουλεύουμε με τους εφήβους. Βαυκαλιζόμαστε ότι τους 

γνωρίζουμε, όμως στεκόμαστε στην απέναντι όχθη. Δε μαθαίνουμε από αυτούς 

όσα είναι πρόθυμοι να μας διδάξουν. 

Δυο χρόνια αργότερα, όταν το βιβλίο είχε πλέον εκδοθεί,  σε μια 

βιβλιοπαρουσίαση στα Τρίκαλα με πλησίασε ένας νεαρός, τρέμοντας. 

- Εγώ είμαι ο Μηνάς, ξεφούρνισε με ένταση. Η ιστορία του είναι η δική μου 

ιστορία. 

Σήκωσα το βλέμμα, χαμογέλασα. Σκέφτηκα ότι ο Μηνάς ήταν ζωντανός. 

Ήταν μια μικρή αφηγηματική νίκη. 

Η συγκρότηση ενός συμπαγούς αφηγηματικού σύμπαντος ελέγχεται στις 

ρεαλιστικές λεπτομέρειες. Μετά τους μήνες που πέρασα συζητώντας με τους 

μαθητές για τη ζωή και τις λέξεις τους, ήμουν σε θέση να αναφέρω τη μάρκα από 

τα αθλητικά παπούτσια που φορούσε ο Μηνάς την άνοιξη του 2011. Επρόκειτο 

για μια μάρκα που θα προκαλούσε καβγάδες στην οικογένεια. Η εφηβική μόδα 

(ιδίως η street fashion) κοστίζει χρήματα. Ο Μηνάς ήθελε να ξεχωρίζει, αλλά 

αποφάσισε να μη δώσει Πανελλαδικές, πράγμα που για τους γονείς του 

αποτελούσε το λογικό αντάλλαγμα για όλες τις παροχές. Φυσικά τον εκβίασαν. 

Μπορούσε να ξοδεύει κάποια χρήματα όσο ήταν αφοσιωμένος στη μελέτη του. 

Ειδάλλως, θα έπρεπε να υποστεί τις συνέπειες των πράξεών του. 

Η Αμερικανίδα μεταφράστριά μου, Karen Emmerich, σχολιάζει την 

ακαδημαϊκή αντίδραση - στο όριο της απέχθειας - του Μηνά. Η εκπεφρασμένη 

αναφυλαξία του απέναντι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις θα μπορούσε, λέει, να 

εξηγηθεί (Nikolaidou 2015): «Ο δισταγμός και η αντίδραση του Μηνά απέναντι στο 

ελληνικό πανεπιστήμιο μπορούν να γίνουν κατανοητά στο πλαίσιο του ζοφερού 

ποσοστού ανεργίας και της αίσθησης της απώλειας κάθε ελπίδας που 

χαρακτηρίζει τη γενιά του. Το 2010 32% των νέων κάτω των είκοσι πέντε ήταν 

άνεργοι. Το ποσοστό έχει φτάσει σήμερα πάνω από 60%».  

Η γενιά του Μηνά δεν έχει πλέον τίποτα να ελπίσει. Ακόμη χειρότερα: 200.000 

νέοι υψηλής ακαδημαϊκής μόρφωσης εγκατέλειψαν τη χώρα την τελευταία 

πενταετία, με αφορμή την οικονομική κρίση. Αφήνουν πίσω τον ήλιο, τη θάλασσα, 

τους συγγενείς και τους φίλους, προκειμένου να βρουν δουλειά και επαγγελματική 

αξιοπρέπεια.  
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«Το ύφος είναι ο άνθρωπος». Δεν είναι ζήτημα τεχνικής αλλά ουσίας. Ο 

τρόπος που μιλούν οι ήρωες (οι λέξεις που χρησιμοποιούν, οι ιδιωματισμοί, το 

επίπεδο ύφους, τα λεκτικά τικ, η χρήση της σιωπής, η επιλογή του τι λέγεται και τι 

αποσιωπάται) δείχνουν πώς προσλαμβάνουν τον κόσμο γύρω τους.  

Στη λογοτεχνία οι λέξεις είναι πράξεις. Όλες αυτές οι επιμέρους φωνές που 

διαλέγονται κι αντιδικούν δίνουν την πλήρη εικόνα. Καθεμιά από αυτές 

παρουσιάζει εκείνο που θεωρεί ως αδιαπραγμάτευτη αλήθεια από τη δική της 

οπτική γωνία.  

Ως αναγνώστες τις ακούμε και διαμορφώνουμε την δική μας άποψη. Η 

Λογοτεχνία δεν υψώνει το δάχτυλο, δεν προσφέρει αμάσητα διδάγματα, δεν 

καθοδηγεί. Το μυθιστόρημα δε λέει. Δείχνει (Νικολαΐδου 2014: «Μην το λες. Δειξ’ 

το»). Από τη σπηλιά ως τα διαστημόπλοια, το ανθρώπινο γένος έχει ένα διακριτικό 

στοιχείο που παραμένει αναλλοίωτο: Διηγούμαστε ιστορίες. Είναι ο πιο παλιός - 

και πιο αποτελεσματικός - τρόπος που έχουμε για να κατανοούμε τον εαυτό μας 

και ερμηνεύουμε τον κόσμο γύρω μας. 
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Η δυστοπία ως υπόβαθρο της μυθοπλασίας 

 
Παναγιωτίδης Γιώργος 

 συγγραφέας, ποιητής, υποψήφιος διδάκτορας  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

yiorgospandis@gmail.com 

 

«Δυστοπία» χαρακτηρίζεται η λογοτεχνική ή εν γένει καλλιτεχνική παρουσίαση μιας 

μελλοντικής κοινωνίας ή ενός μελλοντικού κόσμου, όπου κυριαρχεί η δυστυχία και 

η απαισιοδοξία. Η λέξη προκύπτει ετυμολογικά από το πρόθεμα δυσ- και τη λέξη –

τόπος. Η ίδια η λέξη συνιστά γλωσσικό αντιδάνειο από την αγγλική γλώσσα, 

καθώς οι αρχικές της ρίζες είναι ελληνικές. Η δυστοπία λογίζεται ως το αντίβαρο 

της ουτοπίας, ένα τρόπον τινά διαλεκτικό της αντίθετο.  

Η ουτοπία αναφέρεται σε ένα ιδεατό κράτος, τόπο ή κατάσταση, τα οποία 

είναι ιδανικά τέλεια όσον αφορά στην πολιτική, στους νόμους, στα έθιμα και στις 

συνθήκες διαβίωσης. Η ουτοπία είχε βρει τη θέση της στον χάρτη της λογοτεχνίας 

το 1516, όταν ο Thomas More συνέγραψε το έργο «Περί της καλλίστης 

δημοκρατίας, της ευρισκόμενης επί της νέας νήσου Ουτοπίας». Η Ουτοπία 

περισσότερο από ένας τόπος ανύπαρκτος, είναι ένας τόπος που περιμένει να 

ανακαλυφθεί. 

Η Δυστοπία από την πλευρά της αναφέρεται σε έναν φουτουριστικό, 

φανταστικό κόσμο, στον οποίο ο καταπιεστικός κοινωνικός έλεγχος και η 

ψευδαίσθηση μίας τέλειας κοινωνίας διατηρούνται μέσω ενός συλλογικού, 

γραφειοκρατικού, τεχνολογικού, ηθικού ή ολοκληρωτικού ελέγχου. Η δυστοπία, 

μέσα από την υπερβολή για τη χειρότερη εξέλιξη της κοινωνίας, ασκεί κριτική σε 

μία σύγχρονη, με τη δυστοπία, τάση της κοινωνίας, σε κοινωνικούς κανόνες ή σε 

ένα πολιτικό σύστημα. Τα χαρακτηριστικά μίας δυστοπικής κοινωνίας μπορεί να 

είναι: Η προπαγάνδα, η οποία χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των πολιτών της 

κοινωνίας. Ο περιορισμός των πληροφοριών, της ανεξάρτητης σκέψης και 

γενικότερα της ελευθερίας. Η λατρεία ενός προβεβλημένου, σπουδαιοφανούς 

προσώπου ή μίας έννοιας από τους πολίτες της κοινωνίας. Η συνεχής επιτήρηση 

των πολιτών η οποία γίνεται αντιληπτή ή θεωρείται δεδομένη και αποδεκτή. Οι 

πολίτες έχουν δυσπιστία ή φόβο για τον έξω κόσμο. Εξορίζεται ο φυσικός κόσμος. 

Οι πολίτες ζουν σε μία αποκτηνωμένη κατάσταση ανταποκρινόμενοι σε ενιαίες 

mailto:yiorgospandis@gmail.com
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προσδοκίες ενώ η ατομικότητα και η διαφωνία είναι κακό. Η κοινωνία είναι μια 

ψευδαίσθηση ενός τέλεια ουτοπικού κόσμου. 

Η θετική ουτοπική σκέψη μετατοπίζεται στην αρνητική δυστοπική εικόνα του 

μέλλοντος και ανθίζει στη βιβλιογραφία του δέκατου ένατου και εικοστού αιώνα. 

Μεγάλα ιστορικά γεγονότα του δέκατου ένατου αιώνα, όπως η Οκτωβριανή 

Επανάσταση του 1917 στη Ρωσία, η ναζιστική Γερμανία, ο Πρώτος και ο Δεύτερος 

Παγκόσμιος Πόλεμος, η τεχνολογική πρόοδος και η δημιουργία της ατομικής 

βόμβας, αποτέλεσαν το υλικό αμφισβήτησης μίας μελλοντικής ουτοπικής 

κοινωνίας και μαζί με την απογοήτευση καλλιέργησαν τον φόβο για ένα μέλλον 

σκοτεινό και δυσοίωνο.  

Η δυστοπία, εμπίπτει ως επί το πλείστον, αλλά όχι εντελώς, στο λογοτεχνικό 

είδος της επιστημονικής φαντασίας εφόσον οφείλει περισσότερα σε λογοτεχνικά 

είδη όπως το μελόδραμα και το γοτθικό μυθιστόρημα. O Lynan Tower Sargent1 

δίνει τον πιο συχνά αναφερόμενο ορισμό για τη δυστοπία ως «μια ανύπαρκτη 

κοινωνία που περιγράφεται με μεγάλη λεπτομέρεια και συνήθως βρίσκεται σε 

χώρο και χρόνο που ο συγγραφέας ορίζει ώστε ένας σύγχρονός του 

αναγνώστης να θεωρήσει ως σημαντικά χειρότερη από την κοινωνία στην οποία 

ζει.  

H Raffaella Baccolini 2σημειώνει: η δυστοπία έχει τις ρίζες της στην ιστορία. 

Η λειτουργία της είναι να προειδοποιήσει τους αναγνώστες σχετικά με τα πιθανά 

δυσοίωνα αποτελέσματα στο μέλλον του σημερινού κόσμου μας και συνεπάγεται 

την αρνητική παρέκταση των βασικών χαρακτηριστικών της σύγχρονης 

κοινωνίας. Η δυστοπική συγγραφή είναι μια κριτική της ιστορίας και ιδιαίτερα της 

ιστορίας της διαμόρφωσης της κοινωνίας. Η δυστοπική φαντασία έχει την τάση 

να προβάλλει την δυστοπική κατάσταση του συγγραφέα σε μια καθολική 

δυστοπική κατάσταση.  

Στην έννοια της δυστοπίας, όπως αναπτύσσεται στο παρόν άρθρο, μας 

εισάγουν συστηματικά τα δύο πολύ ενδιαφέροντα βιβλία του M. Keith Booker, τα 

οποία και εξέδωσε το 1994. Σε αυτά περιλαμβάνονται θεωρία και ερευνητικό έργο 

που αναφέρονται σε δυστοπικά μυθιστορήματα, θεατρικά και κινηματογραφικά 

                                                 
1 Professor of Political Science, University of Missouri-St. Louis. A founding member and past 

president of the Society, Professor Sargent is the author of British and American utopian literature  

2 Professor in Department of Interpreting and Translation of University of Bologna  
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έργα από όλον τον κόσμο. Ο Booker παραλληλίζει την πεσιμιστική στροφή της 

πολιτιστικής κριτικής και της λογοτεχνικής θεωρίας με την άνθιση της δυστοπίας 

στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο του εικοστού αιώνα3.  

Ο συγγραφέας ενός δυστοπικού μυθιστορήματος εκλαμβάνει τον εαυτό 

του ως ξένο προς την κοινωνία. Η δυστοπική κοινωνία προτείνεται από έναν 

συγγραφέα ο οποίος μπορεί κάλλιστα να δει τον κόσμο ως κάτι ξένο προς τον 

ίδιο. Συνήθως ζει στο περιθώριο του «πραγματικού κόσμου», μαρτυρεί από τα 

περιθώρια και τροφοδοτεί τους ήρωες του μυθιστορήματός του με τις δικές τους 

ευαισθησίες. Η φαντασία του συγγραφέα σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να είναι 

ιδιαίτερα ισχυρή και ο ίδιος να είναι παντογνώστης, καθώς το έργο του είναι η 

προφητική προειδοποίηση σχετικά με τη μελλοντική κατάσταση του κόσμου. 

Εφόσον ο συγγραφέας δεν επιδιώκει να επιτύχει κάτι άλλο εκτός από την 

ψυχαγωγία ή τον διδακτισμό, μπορεί να υποπέσει στον άκρατο υποκειμενισμό και 

τη διόγκωση της ατομικής συνείδησης. Σε αυτή την περίπτωση ο συγγραφέας δεν 

εστιάζεται σε ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό αλλά γράφει για τον εαυτό του ως 

αναγνώστη.  

Η δυστοπία συνήθως διαδραματίζεται σε μία αναγνωρίσιμη μορφή του 

πλανήτη Γη. Ο αντίκτυπος της δυστοπικής φαντασίας προέρχεται από μια 

διαστρέβλωση του τι είναι γνωστό, παρά από την αντικατάστασή του, όπως θα 

μπορούσε να συμβεί στην επιστημονική φαντασία. Στη δυστοπία υπάρχει ανάγκη 

του αναγνώστη για μια ιστορικά τεκμηριωμένη προοπτική στο μέλλον του κόσμου, 

που συνδέει αυτόν τον μελλοντικό κόσμο με το χρόνο του αναγνώστη. Ένα από 

τα πρώτα ερωτήματα του αναγνώστη είναι πιθανό να είναι: «Πώς ο κόσμος μου 

θα περιέλθει σε αυτό το μέλλον;» Στο πλαίσιο της εξέτασης του ιστορικού φορτίου 

που μεταφέρεται από τη δυστοπική φαντασία, πρέπει να δημιουργηθεί κάποια 

μελλοντική ιστορία για να δώσει αξιοπιστία στην δυστοπική κοινωνία. 

Η ανθρωπότητα έχει ως στόχο τη συνεχή πρόοδο και τη μετακίνηση προς 

ένα ανώτερο επίπεδο ζωής. Αλλά τι συμβαίνει αντί αυτού, όταν όλα πάνε στραβά; 

Μία συμβολή της λογοτεχνίας επιστημονικής φαντασίας όλα αυτά τα χρόνια ήταν 

να προβαίνει σε εικασίες για ένα μέλλον που παίρνει μία άσχημη στροφή προς το 

χειρότερο. Η δυσλειτουργική δυστοπία έχει επίκεντρο την σκοτεινή πλευρά της 

ζωής. Είναι μια δυσάρεστη (συνήθως κατασταλτική) κοινωνία, η οποία συχνά 

                                                 
3 M. Keith Booker, (1994) The Dystopian Impulse in Modern Literature: Fiction as Social 

Criticism and Dystopian Literature: A Theory and Research Guide. Greenwood Press, Connecticut. 
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προπαγανδίζεται ως ουτοπική. Η εγκυκλοπαίδεια της επιστημονικής φαντασίας 

αναφέρει ότι τα δυστοπικά έργα απεικονίζουν μία αρνητική άποψη για «τον τρόπο 

που ο κόσμος υποτίθεται ότι πρόκειται να εξελιχθεί» και με σκοπό την προπαγάνδα 

για μία αποφυγή αυτής της κατεύθυνσης».  

Το «1984», το «Φαρενάιτ 451», και το «Γενναίος Νέος Κόσμος» μπορούν να 

θεωρηθούν οι ακρογωνιαίοι λίθοι της δυστοπικής λογοτεχνίας στη νέα μορφή της. 

Ενδεικτική λίστα δυστοπικής λογοτεχνίας: 

The Time Machine H.G. Wells (1895)  

Iron Heel Jack London (1908)  

Brave New World Aldous Huxley (1932)  

1984 George Orwell (1949)  

Fahrenheit 451 Ray Bradbury (1953)  

Lord of the Flies William Golding (1954)  

The Chrysalids John Wyndham (1955)  

The Running Man Richard Bachman (1982)  

Handmaid’s Tale Margaret Atwood (1985)  

Neuromancer William Gibson (1984)  

The Children of Men PD James (1992)  

Armageddon’s Children Terry Brooks (2006)  

Η δυστοπία στον κινηματογράφο έκανε την εμφάνιση της το 1927 με το 

αριστουργηματικό Metropolis του Fritz Lang. Πολύ συχνά η δυστοπική κοινωνία 

αγγίζει τα όρια ενός δυσοίωνου ρεαλισμού. Η δυστοπία σε αυτήν την περίπτωση 

αναφέρεται στην τραγική αποτυχία της κοινωνίας να εξελιχθεί θετικά, με κείμενο 

μυθοπλαστικό, και ενίοτε μη μυθοπλαστικό, το οποίο αναδιφά τις αιτίες της 

αποτυχίας ή της κακής έκβασης ενός κατά τα άλλα ευγενούς ή ενάρετου 

ουτοπικού σχεδίου ή μίας συνειδητής κοινότητας, στις μη μυθοπλαστικές 

περιπτώσεις. Τέτοιες αιτίες μπορεί να αποδίδονται σε θεμελιώδεις συνιστώσες της 

«ανθρώπινης φύσης», σε ιδεολογικές αντιφάσεις και στη συνέχιση των 

ανταγωνισμών ή σε εξωτερικές περιστάσεις όπως η βίαιη καταστολή· εκείνο που 

παραμένει κρίσιμο είναι το ότι στόχος είναι να γίνει αντιληπτή η αποτυχία ως 

τραγική, τουλάχιστον μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Στον αρχικό ουτοπικό στόχο 

αποδίδεται ένας βαθμός αξιοπρέπειας και ευγένειας αντί αυτός να απαξιώνεται 

απερίφραστα.  
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Αναγνωστικά, ενώ η δυστοπία είναι απαισιόδοξη και καταθλιπτική, 

εμπεριέχει μία ρεαλιστική ορθότητα για ένα μέλλον το οποίο είναι αρνητικό και για 

τούτον τον λόγο και είναι ελκυστική. Είναι αποδεκτό ότι δυνητικά οι πολιτικοί, οι 

στρατιωτικοί και μεγιστάνες των εταιριών είναι ικανοί να κάνουν φοβερά 

πράγματα και έτσι η δυστοπία μοιάζει να είναι απολύτως ειλικρινής στη σχέση της 

με τον αναγνώστη. Επιπλέον υφίσταται μία αναγνωστική προτίμηση στη δυστοπία 

επειδή, δίνοντας απαισιόδοξα σενάρια για το μέλλον, υπάρχει η ελπίδα πως ίσως 

ταρακουνάει αρκετά την κοινωνία και έτσι μπορεί να συνδράμει στο να 

αποφευχθούν τελικά τα σενάρια αυτά και να μην συμβούνε στην πραγματική ζωή.  

Η συγγραφή ενός μυθιστορήματος απαιτεί άοκνη, συνεχή και παράλληλη 

έρευνα όσον αφορά στο πραγματολογικό του υπόβαθρο. Το ζητούμενο είναι η 

εξυπηρέτηση της αληθοφάνειας, εφόσον βεβαίως η ιστορία την οποία αφηγείται 

ο συγγραφέας, ως μυθοπλασία, ανταποκρίνεται στην ερμηνευτική οπτική της 

αντανάκλασης της πραγματικότητας.  Εάν όμως η ιστορία επιχειρεί να αναπλάσει 

μία μελλοντική ή μία ουτοπική κοινωνία, μία ουτοπία ή δυστοπία, τότε η 

μυθοπλασία απαιτεί την έρευνα της αιχμής της τρέχουσας πραγματικότητας και 

να περισυλλέξει όλες εκείνες τις συνιστώσες οι οποίες θα κάνανε την δυστοπία να 

φαντάζει αληθοφανής μελλοντική ή εναλλακτική πραγματικότητα σε κάποιο 

κοντινό ή μακρινό μέλλον. 

Στην περίπτωση της δυστοπίας, “dystopia”, η οποία και αναφέρεται σε μία 

φανταστική ή μελλοντική κοινότητα ή κοινωνία που θα μπορούσε να είναι είτε 

ανεπιθύμητη είτε τρομακτική, όπως συμβαίνει στον «Θαυμαστό Νέο Κόσμο» του  

Huxley Aldous Leonard ή στο «1984» του  George Orwell, η παράλληλη με τη 

συγγραφή διερεύνηση θα πρέπει να στοχεύει σε όλα εκείνα τα ουσιώδη και 

επουσιώδη συστατικά της σύγχρονης με τη συγγραφή κοινωνίας, των δομών της, 

των τάσεών της, της τεχνολογίας της και της φιλοσοφίας της, τα οποία θα 

μπορούσαν λογικώς και αληθοφανώς να συστήσουν τη δυστοπία ως πιθανή 

προβολή της σύγχρονης πραγματικότητας στο μέλλον ή να προβάλλουν πειστικά 

μια άλλη αόρατη – παράλληλη πραγματικότητα.  

Η αληθοφάνεια στη δυστοπία είναι αναγνωστικό ζητούμενο καταρχήν γιατί 

είναι το πλαίσιο εκείνο το οποίο θα κάνει ακόμα πιο ανεπιθύμητη, ακόμα πιο 

τρομακτική, ακόμα πιο πιθανή τη δυστοπία στα μάτια του αναγνώστη. Η δόμηση 

της φανταστικής κοινωνίας στην οποία θα διαδραματιστεί η ιστορία του 

μυθιστορήματος δεν θα μπορούσε να βασιστεί σε μιαν ανεδαφική, έωλη και 
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ανερμάτιστη πραγματικότητα γιατί σε αυτήν την περίπτωση δεν θα επιτύγχανε 

κανέναν συγκινησιακό κραδασμό του αναγνώστη, καμία εμπλοκή του στο πάθος 

των ηρώων – χαρακτήρων της ιστορίας οι οποίοι και βιώνουν τη δυστοπία.  

Η δυστοπία περιγράφει μία δυσοίωνη κοινωνία στην οποία μέλλεται να 

ζήσουμε. Δεν είναι συνώνυμο του μετά – αποκαλυπτικού ούτε του άθλιου και 

σκοτεινού φανταστικού μέλλοντος. Στη δυστοπία η ίδια η κοινωνία είναι ο 

ανταγωνιστής, είναι η κοινωνία  που φέρεται εναντίον των στόχων και των 

επιθυμιών του ήρωα. Αυτή η καταπίεση συχνά βιώνεται από μία ολοκληρωτική ή 

αυταρχική κυβέρνηση, με αποτέλεσμα την απώλεια των πολιτικών ελευθεριών και 

τις αβάσταχτες συνθήκες διαβίωσης, που μπορεί να προκληθούν από έναν 

αριθμό δυσμενών περιστάσεων, όπως ο παγκόσμιος υπερπληθυσμός, οι νόμοι 

για τον έλεγχο της αναπαραγωγής ή της γενετήσιας ελευθερίας του ατόμου, με  

τελικό αποτέλεσμα τη ζωή υπό διαρκή επιτήρηση. 

Εάν μία κοινωνία γίνεται αντιληπτή ως δυστοπία, αυτό καθορίζεται 

συνήθως από την υποκειμενική άποψη του καθενός. Αυτό που κάποιος μπορεί να 

θεωρεί ότι είναι φρικτή δυστοπία, ένας άλλος μπορεί να το βρίσκει απολύτως 

αποδεκτό ή ακόμη και σχεδόν ουτοπικό. Εάν, για παράδειγμα, κάποιος δεν 

νοιάζεται για την τεκνοποίηση, τότε ζώντας σε έναν κόσμο στον οποίο ο αριθμός 

των γεννήσεων ρυθμίζεται αυστηρά, δεν έχει καθόλου την αίσθηση της δυστοπίας 

σε αντίθεση με κάποιον άλλο που εκτιμά ότι εάν η κοινωνία είχε λόγο να ορίζει το 

πότε και το πόσο συχνά θα μπορούσε να τεκνοποιεί, θα του φαινόταν ως ένας 

εφιάλτης. Έναν άνθρωπος που δεν απολαμβάνει την ανάγνωση ή την πνευματική 

σκέψη μπορεί να μην ενδιαφερθεί για το αν τα βιβλία απαγορεύονται, ή και αν 

ακόμα συλλέγονται και καταστρέφονται, όπως στο Φαρενάιτ 451, ενώ ένας άλλος 

θα μπορούσε πιθανότατα να ενδιαφέρεται πάρα πολύ. 

Μία κοινωνία στη δυστοπία μπορεί να παρουσιάζεται ως ουτοπία όταν 

στην πραγματικότητα είναι δυστοπία. Πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου 

νομίσματος. Αυτή η φαινομενικά παράδοξη κατάσταση μπορεί να προκύψει, 

επειδή, σε μια δυστοπία, η κοινωνία συχνά παραχωρεί κάτι από τα κεκτημένα της, 

κάποια ελευθερία, σε αντάλλαγμα κάποιου άλλου αγαθού, αλλά το όφελος αυτού 

του αγαθού τυφλώνει την κοινωνία από την απώλεια των κεκτημένων και όχι μετά 

από πολλά χρόνια, όταν η απώλεια των κεκτημένων γίνεται αισθητή, τότε η 

κοινωνία αντιλαμβάνεται ότι ο κόσμος τον οποίο δημιούργησε, αυτόν που κάποτε 

θεωρούσε αποδεκτό ή ακόμη και ιδανικό, δεν είναι ο κόσμος στον οποίο βρίσκεται. 
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Μπορούμε, για παράδειγμα, να θεωρήσουμε πως θυσιάζοντας σε έναν βαθμό 

την ιδιωτικότητά μας και αποδεχόμενοι τις κάμερες παρακολούθησης, οι οποίες 

βρίσκονται πλέον σε όλους τους δημόσιους χώρους, έχουμε μία περισσότερο 

ασφαλή κοινωνία. Οι κάμερες παρακολούθησης όμως ήδη δεν αποτελούν απλά 

καθεστώς αλλά εξαπλώνονται ανεξέλεγκτα, σε τέτοιον βαθμό που ίσως μετά από 

λίγα χρόνια δεν υφίσταται πλέον κανένας ιδιωτικός χώρος. Αυτού του τύπου οι 

προοπτικές καθιστούν την εξέλιξη της κοινωνίας συναρπαστική και ύπουλη για τη 

δυστοπία. Η ιδέα πως θα μπορούσαμε να ζούμε σε μια δυστοπία ήδη χωρίς να το 

γνωρίζουμε ακόμη. Η δυστοπία είναι δηλαδή συχνά μία «προειδοποιητική ιστορία», 

αλλά η καλή δυστοπία δεν είναι ένα διδακτικό κατεβατό και δεν αντλεί τη δύναμή 

της από όποιο πολιτικό ή κοινωνικό σχόλιο κάνει αλλά είναι εκείνη η οποία μιλά για 

τα βαθύτερα νοήματα του τι σημαίνει να είσαι μέλος ενός πολιτισμού και τι να είσαι 

άνθρωπος. 

Η δυστοπική κοινωνία είναι μία κοινωνία απόλυτα ελεγχόμενη. Οι πολίτες 

της, ψυχή και σώμα, μοιάζουν με προγραμματισμένες και υπάκουες μηχανές οι 

οποίες ζούνε και εργάζονται μόνον για το καλό του κράτους ή του κοινωνικού 

συστήματος στο οποίο ανήκουν. Με τους ανθρώπους της υπάκουους, 

πειθαρχημένους, μαθημένους να ζούνε σε μία κανονισμένη καθημερινότητα η 

δυστοπική κοινωνία αυξάνει την παραγωγική της δύναμη, το κράτος επωφελείται 

οικονομικά, οι πολίτες δεν θέτουν δυσκολίες για τον έλεγχο τους και η ανώτερη, 

διοικούσα, κάστα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να απολαμβάνει τα προνόμιά της 

ανενόχλητη. Τύποι δυστοπικής, ελεγχόμενης κοινωνίας: Το μεγαλύτερο μέρος των 

δυστοπικών έργων παρουσιάζουν έναν κόσμο στον οποίο ασκείται καταπιεστικός 

κοινωνικός έλεγχος ενώ υπάρχει η ψευδαίσθηση μίας τέλειας κοινωνίας η οποία 

διατηρείται μέσω ενός ή περισσότερων από τους ακόλουθους τύπους ελέγχων: 

Α) Εταιρικός έλεγχος: Μία ή περισσότερες μεγάλες εταιρείες ελέγχουν την 

κοινωνία μέσω των προϊόντων τους, της διαφήμισης και των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης. Τέτοια παραδείγματα έχουμε στο Minority Report και στο Running.  

Β) Ο γραφειοκρατικός έλεγχος: Η κοινωνία ελέγχεται από μια ανόητη 

γραφειοκρατία μέσω ενός κυκεώνα αμείλικτων νόμων, κανονισμών και ανίκανων 

κυβερνητικών αξιωματούχων. Παράδειγμα τέτοιο αποτελεί η κινηματογραφική 

ταινία Man Brazil. 
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Γ) Ο Τεχνολογικός έλεγχος: Η κοινωνία ελέγχεται από υπολογιστές, από την 

τεχνολογία μέσω ρομπότ ή άλλων επιστημονικών μέσων. Παραδείγματα είναι  The 

Matrix, The Terminator, και I, Robot.  

Δ) Φιλοσοφικός ή/και θρησκευτικός έλεγχος: Η κοινωνία ελέγχεται από τις 

φιλοσοφικές ή θρησκευτικές ιδεολογίες οι οποίες συχνά επιβάλλονται μέσω μιας 

δικτατορίας ή θεοκρατικής διακυβέρνησης. 

Ο ήρωας της δυστοπίας συχνά αισθάνεται παγιδευμένος και αγωνίζεται να 

ξεφύγει, αναρωτιέται για τα υπάρχοντα κοινωνικά και πολιτικά συστήματα, πιστεύει 

ή αισθάνεται ότι κάτι είναι τρομερά λάθος στην κοινωνία στην οποία αυτός ή αυτή 

ζει, βοηθά τον αναγνώστη να αναγνωρίσει τις αρνητικές πτυχές του δυστοπικού 

κόσμου μέσα από τη δική του οπτική. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δυστοπία εξερευνά ένα φανταστικό 

μέλλον, αξιοποιώντας παροντικούς φόβους για την πορεία της κοινωνίας όπως 

αυτή φαίνεται να οδεύει σήμερα. Η τεχνική της εντοπίζεται στην απεικόνιση αυτού 

που δεν έχει ακόμη επινοηθεί αλλά μπορεί εύκολα να προβλεφθεί. Δεν είναι τυχαίο 

το ότι στη δυστοπία συχνά συνδιαλέγεται με την επιστημονική φαντασία, όπου η 

τεχνολογία διαδραματίζει καίριο ρόλο. Η ρομποτική, η νανοτεχνολογία, η 

προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, η κλωνοποίηση, και όλα τα συνακόλουθά τους, 

συχνά χρησιμοποιούνται ως συστατικά της μυθοπλασίας.  

Ο συγγραφέας της δυστοπίας4:  

Α)Θα πρέπει να γνωρίζει καλά την τεχνολογία της εποχής του και να σκεφτεί 

σοβαρά για το πώς θα μπορούσε να την προεκτείνει στο μέλλον. Για να 

οραματιστεί το πώς μπορεί να μοιάζει μία μελλοντική κοινωνία θα πρέπει να 

αναρωτηθεί για το πώς θα μπορούσε να εξελίσσεται εκείνη η κοινωνία που δεν 

υφίσταται ακόμα. Ο Άλντους Χάξλεϋ στον «Γενναίο Νέο Κόσμο», αναφέρεται στα 

αναπαραγωγικά εργοστάσια του μέλλοντος που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή ενός περιορισμένου αριθμού πολιτών, προορισμένων για μία κάστα 

ανθρώπων από τους οποίους θα απουσιάζει ο πόνος. Άλλα δυστοπικά 

μυθιστορήματα αποφεύγουν μεν την τεχνολογική διάσταση, αλλά οδηγούν τη 

εξέλιξή τους με ένα κεντρικό υπαρξιακό θέμα. Το κάψιμο των βιβλίων στο 

«Φαρενάιτ 451», η υπερβολική βία στο «Κουρδιστό πορτοκάλι» και η επανάσταση 

κατά του δεσποτισμού στη «Φάρμα των ζώων» είναι μερικά τέτοια παραδείγματα. 

                                                 
4 http://www.writersdigest.com/online-editor/writing-dystopian-fiction-7-tips 

 

http://www.writersdigest.com/online-editor/writing-dystopian-fiction-7-tips
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Β) Αφού ανακαλύψει το κεντρικό θέμα θα πρέπει στη συνέχεια να το 

εξερευνήσει με ακούραστο πάθος. Τα καλύτερα δυστοπικά μυθιστορήματα έχουν 

δύο κοινά στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι η αφήγηση ωθεί τις εσωτερικές διεργασίες 

του ψυχισμού του ήρωα στα άκρα. Η πλοκή εξελίσσεται έτσι ώστε καθώς πλησιάζει 

στο τέλος της να υπάρχει έντονη η αίσθηση του μοιραίου. Ο ήρωας οδηγεί την 

πλοκή εκεί πολλές φορές με τον θάνατο ως αποκορύφωμα της σύγκρουσης, 

αλλά πριν συμβεί αυτό υπάρχει μια δύναμη μέσα στην ιστορία η οποία οδηγεί τον 

αναγνώστη προς ένα δεύτερο κρίσιμο στοιχείο: Το εγγενές μήνυμα της ιστορίας 

το οποίο και συνδέεται στενά με τις ανησυχίες που ταλανίζουν τον ψυχισμό του 

ίδιου του συγγραφέα. Στο Oryx and Crake, της Margaret Atwood, η εταιρική 

κυριαρχία, με επικεφαλής τις εταιρείες βιοτεχνολογίας, ωθώντας την εξέλιξη των 

μικροοργανισμών που παράγονται βιομηχανικά προκαλεί την αναπόφευκτη 

κατάρρευση της ανθρωπότητας. Το μήνυμα: ο άνθρωπος είναι πολύ πιο έξυπνος 

από όσο χρειάζεται για το δικό του καλό και η απρόσκοπτη τεχνολογική εξέλιξη του 

χωρίς ηθικό έρεισμα θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Το κράτος επιτήρησης στο 

1984 του George Orwell είναι διάχυτο σε κάθε έκφανση της κοινωνίας. Η ιστορία 

ξαναγράφεται για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Μεγάλου Αδελφού και το έθνος 

βρίσκεται σε μία αέναη εμπόλεμη κατάσταση. Όλα τούτα μάλιστα, στην εποχή μας 

μοιάζουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο οικεία. Το 1984 μας προειδοποιεί για τη 

φύση του ολοκληρωτισμού.  

Γ) Η δυστοπία προσπαθεί να αποκαλύψει την αλήθεια στα αδιέξοδα του 

παρόντος προβάλλοντάς τα στο μέλλον και ενισχύοντάς τα. Όταν ο συγγραφέας 

της δυστοπίας το πετυχαίνει αυτό, τότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι 

πλησιέστερα στον στόχο του. Αναγνωστικά η ουτοπία είναι βαρετή. Οι 

αναγνώστες αισθάνονται την ουτοπία ως εκ φύσεως ακατόρθωτη. Οι άνθρωποι 

δεν είναι εθισμένοι σε ιστορίες χωρίς συγκρούσεις και το άλμα της σκέψης που 

απαιτείται να κάνουμε για να πιστέψουμε ένα σενάριο ενός τέλειου κόσμου, το 

οποίο φαντάζει ως το μεγαλύτερο ψέμα, είναι πολύ μεγαλύτερο από το άλμα που 

χρειάζεται για να πιστέψουμε σε ένα εφιαλτικό μέλλον. Εξάλλου, ήδη γνωρίζουμε 

τη φρίκη της δυστοπίας μέσω των δύο παγκόσμιων πολέμων του προηγούμενου 

αιώνα.  

Δ) Γράφοντας μία δυστοπία όπου το μέλλον συνήθως δεν είναι τόσο 

φωτεινό, μπορεί να αντλήσει υλικό από τα φρικτά παραδείγματα του παρελθόντος 

για να αφηγηθεί νέες μακάβριες εικόνες. Η δυστοπική φαντασία χρησιμοποιεί 
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συνήθως τις ίδιες σκληρές, καταθλιπτικές εικόνες τις οποίες χρησιμοποιεί η 

πεζογραφία γενικά. Αυτό που θα τις κάνει μοναδικές είναι, αν ο συγγραφέας το 

κατορθώσει, να χαραχθούν ανεξίτηλα στο μυαλό του αναγνώστη και τούτο 

μπορεί να είναι εφικτό εφόσον η δυστοπία βασίζεται στην πραγματικότητα που οι 

αναγνώστες γνωρίζουν και κατανοούν. Η δυστοπία μαγνητίζει την αίσθηση του 

αναγνώστη για το μοιραίο, όταν αναφέρεται στα απελπιστικά αδιέξοδα πολιτικά, 

απειλητικά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που όλοι μπορούν και 

διαβλέπουν.  

Ε) Για να γράψει ένα σπουδαίο δυστοπικό μυθιστόρημα θα πρέπει να 

εμπεδώνει τα σύγχρονα με αυτόν ζητήματα της κοινωνίας. Εάν υπάρχουν τέτοια 

που να τον θυμώνουν ή να τον προβληματίζουν, τότε υπάρχει περίπτωση το 

πάθος της ψυχής του να τον βοηθήσει να δημιουργήσει μία καλή ιστορία. 

Μεταφέροντάς της στο «χαρτί», με κάθε μέρα που περνά, το αφηγηματικό ψεύδος 

μετατρέπεται σε καθαρή υποψία της αλήθειας. Η ασφυκτική αστυνόμευση της 

κοινωνίας, η εξελιγμένη τεχνολογία, η διαρκής εμπόλεμη κατάσταση, δυνητικά, 

είναι συστατικά της επόμενης δυστοπίας που μπορεί να γραφτεί. Βλέποντας τον 

κόσμο διαφορετικά, το ζητούμενο είναι πώς μπορεί να το εκφράσει μέσα από τους 

ήρωές του, χωρίς να γράψει μία διατριβή για τις πεποιθήσεις του. Εδώ βρίσκεται η 

τέχνη της δυστοπικής μυθοπλασίας.  

Στην περίπτωση του μυθιστορήματος «Ίσος Ιησούς», το οποίο και 

συγγράφω ως μέρος της διατριβής μου στη Δημιουργική Γραφή, στο Π.Τ.Ν. του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με επόπτη καθηγητή τον επίσης συγγραφέα 

και ποιητή Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο, η δυστοπία και τα δυστοπικά 

μυθιστορήματα υποβοηθούν στον προσανατολισμό της μυθοπλασίας, στη 

δόμηση των χαρακτήρων και στην πλοκή. Το «Ίσος Ιησούς» είναι ένα κατεξοχήν 

δυστοπικό μυθιστόρημα, χωρίς να είναι αποκλειστικά αυτό. Αναφέρεται στη ζωή 

ενός ανθρώπου, στου οποίου τον εγκέφαλο εμφυτεύεται πειραματικά ένας μικρό-

υπολογιστής, ενώ βρίσκεται στην ηλικία των δώδεκα ετών, με σκοπό ή πρόφαση, 

να τον υποστηρίξει στην κοινωνικοποίησή του, καθώς είναι αυτιστικός. Με τη 

βοήθεια αυτού του μικρό-υπολογιστή μεταφορτώνεται σταδιακά όλη η μνήμη του 

σε ένα σκληρό δίσκο. Ο κυρίαρχος προβληματισμός είναι αν ένας υπολογιστής, 

ο οποίος μπορεί υποθετικά να περιέχει όλα τα δεδομένα ενός ανθρώπινου 

εγκεφάλου, μπορεί να είναι ένα είδος διαιώνισης της συνείδησής του. Το γεγονός 

εγείρει ηθικά και φιλοσοφικά ζητήματα που αφορούν σε ένα όχι και ιδιαίτερα 
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μακρινό μέλλον, όπου ο άνθρωπος και η μηχανή θα μπορούσαν να ενωθούν σε 

ένα φοβερό χιμαιρικό ον εφόσον μετά από το βιολογικό του τέλος κάθε 

άνθρωπος θα μπορούσε να επιβιώνει με κάποιον τρόπο «φορτωμένος» σε έναν 

σκληρό δίσκο υπολογιστή με πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από αυτήν του 

ανθρώπου. Η εξέλιξη αυτή αρχικά μοιάζει ουτοπική, αλλά στη πορεία 

αποδεικνύεται εφιαλτική. Τι είναι τελικά αυτό που μπορεί να εγκιβωτιστεί σε ένα 

σκληρό δίσκο; Είναι η ανθρώπινη συνείδηση ή είναι όλες οι μνήμες του; Και είναι 

αυτό ένα είδος τεχνολογικού παράδεισου ή είναι τελικά η αιώνια καταδίκη της 

ανθρώπινης ύπαρξης να είναι «φυλακισμένη» και «αφυπνισμένη» μέσα σε ένα 

ηλεκτρονικό σύστημα; Εγείροντας αυτά τα ερωτήματα, το  μυθιστόρημα «Ίσος 

Ιησούς» φιλοδοξεί να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των καλών δυστοπικών 

μυθιστορημάτων.  
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Η παρωδία ως τρόπος δημιουργικής γραφής 

  

Παναγιωτίδης  Γιώργος 

συγγραφέας, ποιητής, υποψήφιος διδάκτορας  

Πανεπιστήμι  Δυτ. Μακεδονίας  

yiorgospandis@gmail.com 

 

Από τις πρώτες απόπειρες του ανθρώπου να αφηγηθεί, να εκφραστεί 

λογοτεχνικά, έχουν ειπωθεί και γραφτεί κείμενα για όλα τα θέματα που 

απασχόλησαν και απασχολούν τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα. Οι θεματικές 

των λογοτεχνικών κειμένων επανέρχονται σε όλη την ιστορία της ανθρώπινης 

καλλιτεχνικής έκφρασης, θα μπορούσε μάλιστα κάποιος να ισχυριστεί ότι όλα 

εμπεριέχονται στα έπη του Ομήρου. Ο Αλμπέρ Καμύ ήταν άραγε ο πρώτος που 

έγραψε για τα παθήματα της ψυχής, ο Κάφκα ο μόνος που διερεύνησε την ενοχή 

και ο Μάρκες ο πρώτος που αποτύπωσε τη μοναξιά; Εκείνο που έκαναν ήταν να 

ανακαλύψουν έναν νέο τρόπο αφήγησης, ένα νέο ύφος, να καινοτομήσουν με τη 

χρήση νέων και λεπτών υφολογικών στοιχείων που χαρακτήρισαν τη 

σπουδαιότητα και την καινοτομία των έργων τους.  

Στη λογοτεχνία για να έχει ενδιαφέρον η αποτύπωση ενός θέματος θα 

πρέπει να γίνει με κάποιον διαφορετικό, νέο τρόπο του συγγραφέα να 

παρουσιάσει την ιστορία του, το θέμα του, με τις αφηγηματικές τεχνικές και τους 

αφηγηματικούς τρόπους που θα επιλέξει και για να το κατορθώσει αυτό θα πρέπει 

καταρχήν να γνωρίζει τους τρόπους παλαιότερων, εγνωσμένης αξίας 

συγγραφέων. Εντέλει σε ένα καλό σύγχρονο λογοτεχνικό κείμενο μπορούν να 

συνυπάρχουν τα παραδοσιακά και τα ανανεωτικά στοιχεία, να συνδυάζονται, να 

αλληλεπικαλύπτονται, να αλληλενεργούν, υπερισχύοντας πότε το ένα και πότε το 

άλλο, συνειδητά ή και όχι από την πλευρά του συγγραφέα. Η παρωδία στην 

περίπτωση αυτή αναδεικνύεται ως η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος για να πλησιάσει 

ο νεότερος συγγραφέας εκείνα τα λογοτεχνικά κείμενα των οποίων τον τρόπο θα 

ήθελε να εκμεταλλευτεί στην προσπάθειά του να οικοδομήσει τον δικό του τρόπο.  

Η παρωδία αποτελεί έναν τρόπο διερεύνησης ή προσδιορισμού των ορίων 

της γραφής και επιπλέον έναν τρόπο, μία μέθοδο, δημιουργικής γραφής. 

Εξάλλου, η παρωδία, παρότι τα κείμενα που διαχρονικά συγκρότησαν το corpus 

του σώματος της παρωδίας θεωρήθηκαν δεύτερης κατηγορίας λογοτεχνία, 

mailto:yiorgospandis@gmail.com
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συχνά υπήρξε πόλος έλξης για σημαντικούς λογοτέχνες. Τελικά, η παιγνιώδης 

διάθεση και οι τρόποι της παρωδίας μπορούν να βοηθήσουν τον ασκούμενο 

συγγραφέα να αντλήσει από τα παραδειγματικά κείμενα, να τα μετατρέψει σε 

καλούπια στα οποία θα δοκιμάσει τεχνικές και θα πειραματιστεί με υλικά, τεχνικές 

και μεθόδους εγνωσμένων συγγραφέων, ασκούμενος δημιουργικά.  Εξάλλου, τα 

κλασικά, συνήθως, κείμενα αποτελούν κοινή κληρονομιά, την οποία ο νεότερος 

συγγραφέας χρησιμοποιεί για να επεξεργαστεί το θέμα του, να το φωτίσει από μία 

ακόμα οπτική, να το αναπροσανατολίσει και να το οδηγήσει σε νέους ορίζοντες. 

Ο συνήθης ορισμός της παρωδίας αναφέρει πως πρόκειται για κωμική 

μίμηση ενός έργου, ενώ με μια ευρύτερη έννοια του όρου, περιλαμβάνει και την 

υπέρβαση της κωμικής μίμησης και προσδιορίζεται ως επανάληψη με διαφορά: 

όχι μόνο περιπαικτική και ευτράπελη, αλλά και ομόλογη και εμπλουτιστική· που 

περιλαμβάνει δηλαδή και έργα τα οποία χαρακτηρίζονται με τη φράση à la 

manière de. 1  Ο John Gross (1935-2011), άγγλος συγγραφέας και κριτικός 

λογοτεχνίας, θεωρεί ότι η παρωδία φαίνεται να κινείται κάπου ανάμεσα σε ένα 

χώρο όπου τα δύο άκρα είναι το pastiche και το burlesque. Στο λεξικό της 

Οξφόρδης η παρωδία ορίζεται ως μίμηση που έχει σκοπό να παράγει ένα κωμικό 

αποτέλεσμα.  

Αρχικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρωδία είναι η τέχνη που επιχειρεί τη 

μίμηση της σκέψης και του ύφους που έχει ένα μυθικό ή ιστορικό σχήμα, θεατρικό 

ή λογοτεχνικό κείμενο, συγγραφέας, ύφος, σχολή, εποχή, παράδοση κ.λπ. με 

στόχο ένα νέο κείμενο, όχι απαραίτητα διακωμωδώντας το αρχικό κείμενο. Στην 

παρωδία το ζητούμενο είναι η ισορροπία μεταξύ εξάρτησης και ανεξαρτησίας 

ανάμεσα στα δύο κείμενα, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται η εγγύτητα προς το κείμενο-

στόχο και να διατηρούνται τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του.  

Στις βασικές λειτουργίες τις παρωδίας2 εντάσσονται η κριτική μέσω της 

διακωμώδησης, η άσκηση ύφους και η παιγνιώδης ενασχόληση, η υπέρβαση και 

η αναδημιουργία, σε ένα διάλογο με τη λογοτεχνική παράδοση και όχι με στόχο 

την ενδοκειμενική ή εξωκειμενική κριτική αλλά την επαναδραστηριοποίηση και την 

                                                 
1 Νάσος Βαγενάς, Η παγκοσμιότητα της ποίησης του Καβάφη,( Κείμενο με αφορμή το βιβλίο 

του Δημήτρη Δασκαλόπουλου  Παρωδίες καβαφικών ποιημάτων – (1998) εκδ. Πατάκης), εφ. το 

Βήμα, (γνώμες),11/7/99, http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=112608 
2 Κατερίνα Κωστίου, Εισαγωγή στην ποιητική της ανατροπής, Σάτιρα – Ειρωνεία – Παρωδία 

– Χιούμορ, Αθήνα (Νεφέλη) 22005,206-220. 

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=112608
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επανακωδικοποίηση, την ανάπλαση δηλαδή, μιας λογοτεχνικής γραφής με σκοπό 

ν’ αποτελέσει μέρος της.  

Οι Ρώσοι φορμαλιστές είδαν την παρωδία ως καταλύτη της λογοτεχνικής 

αλλαγής. Ο Bakhtin 3  την όρισε ως ένα μεταγλωσσικό φαινόμενο με διπλή 

κατεύθυνση, όπως όλα τα μεταγλωσσικά φαινόμενα: προς το αντικείμενο του 

λόγου και προς τον λόγο ενός άλλου προσώπου. Η Margaret Rose σχολιάζοντας 

τη θεωρία του Bakhtin επισημαίνει πως μια τέτοια προσέγγιση ίσως υποβιβάζει την 

παρωδία αισθητικά και την περιορίζει σε μια μορφή μίμησης  αγνοώντας τις 

ευρύτερες μετά-μυθοπλαστικές και ιστορικές λειτουργίες της. Η παρωδία βοήθησε 

να επανεξεταστεί η έννοια της μίμησης και ενώ η μίμηση είναι τεχνική της παρωδίας 

η παρωδία υπερβαίνει τη μίμηση επαναπροσδιορίζοντας τη λογοτεχνική 

γλώσσα.4  

Η Margaret Rose σημειώνει ότι η παρωδία στο παρελθόν ορίστηκε από τα 

λεξικά με ελάχιστες διαστάσεις της, οι οποίες εντοπίζονται στην ετυμολογία της 

λέξης, στον κωμικό προσανατολισμό της, στη στάση του παρωδού έναντι του 

παρωδούμενου έργου, στην πρόσληψή της από τον αναγνώστη και στα κείμενα 

στα οποία η παρωδία δεν είναι μόνο μια ειδική τεχνική αλλά μια γενική μέθοδος του 

ίδιου του έργου.5  

Ο Genette 6  στο έργο του Palimpsestes (1982) χρησιμοποιεί τον όρο 

«υπερκειμενικότητα» για να δηλώσει τη σχέση ενός κειμένου μ’ ένα προηγούμενο 

κείμενο, επειδή θεωρεί ότι ο όρος παρωδία είναι ήδη φθαρμένος και υπάρχει 

δυσκολία να συμφωνήσουν όλοι με το σημαινόμενο της λέξης. Ο Genette ορίζει 

την παρωδία ως κειμενική μεταμόρφωση με κωμική λειτουργία. Χρησιμοποιεί δύο 

έννοιες, τη μεταμόρφωση και τη μίμηση για να διαχωρίσει την παρωδία από 

έννοιες με τις οποίες συγχέεται, όπως π.χ. το pastiche. Καθώς η μεταμόρφωση 

συμβαίνει μέσα στο κείμενο, ενώ η μίμηση παράγει ένα ύφος, δημιουργείται μια 

                                                 
3  Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895-1975), Ρώσος θεωρητικός, φιλόσοφος και κριτικός 

λογοτεχνίας που ασχολήθηκε με τη λογοτεχνική θεωρία και τη φιλοσοφία της γλώσσας. 
4 Margaret A. Rose, Parody: Ancient, Modern and Post-modern, Cambridge University Pre, 

1993, 22. 
5 Margaret A. Rose, Parody: Ancient, Modern and Post-modern, Cambridge University Pre, 

1993, 5. 
6 Gérard Genette (1930), Γάλλος θεωρητικός της λογοτεχνίας ο οποίος συσχετίστηκε με το 

κίνημα του δομισμού (στρουκτουραλισμού) και με τους επίσης δομιστές, Roland Barthes και Claude 

Lévi-Strauss. 
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σαφής διάκριση η οποία αίρει τη σύγχυση. Το pastiche είναι μίμηση ύφους ενώ η 

παρωδία μεταμορφώνει ένα κείμενο.  

Η προσφορά της θεωρίας του Genette έγκειται στη θέση του ότι η 

υπερκειμενικότητα δεν ορίζεται μόνο από τις σχέσεις μεταμόρφωσης και μίμησης 

που ενώνει τα υπερκείμενα με τα υποκείμενα, αλλά από τις λειτουργίες και τις 

σχέσεις. Αυτές τις λειτουργίες ο Genette τις διακρίνει σε κωμικές, σατιρικές και 

σοβαρές. Σύμφωνα με τον μελετητή, ο υπερκειμενικός χαρακτήρας του έργου δεν 

είναι ζήτημα ερμηνείας, ούτε εγγράφεται επεξηγηματικά μέσα στο έργο μέσω του 

τίτλου ή άλλων παρακειμενικών στοιχείων ούτε αποτελεί συμβόλαιο με τον 

αναγνώστη.  

Ο Νάσος Βαγενάς επισημαίνει αυτήν τη «θεωρητικολογική ακράτεια» των 

τελευταίων δεκαετιών που χαρακτήρισε τη μελέτη της παρωδίας, η οποία πάσχει 

από υπερβολική θεωρητικοποίηση και, ως εκ τούτου, από σύγχυση. Ένα μέρος 

της ευθύνης για τη σύγχυση αυτή πιστεύει ότι φέρουν οι όχι διαυγείς, αλλά παρ’ 

όλα αυτά αναμασώμενες έως σήμερα, απόψεις περί παρωδίας του Bakhtin. 

Αναπτύχθηκε λοιπόν, γράφει ο Βαγενάς, ένα εκτεταμένο φάσμα περιγραφών της 

παρωδίας, οι οποίες  κλιμακώνονται από τον ευρύτατο ορισμό της (ως ποικιλίας 

μορφών διακειμενικής διαλογικότητας) του Bakhtin ως την περιορισμένη έννοιά 

της (ως ελάχιστης μεταμόρφωσης ενός άλλου κειμένου) που βρίσκουμε στο 

Gérard Genette. Η πλέον ενδιαφέρουσα από αυτές τις περιγραφές - περιγραφή 

ουσιωδώς εκσυγχρονιστική - είναι της Linda Hutcheon (Α Theory of Parody, 1985), 

η οποία στην καθιερωμένη έννοια της παρωδίας ως κωμικής μίμησης ενός 

κειμένου προσθέτει την «επανάληψη με κριτική απόσταση, επανάληψη που 

σημειώνει περισσότερο τη διαφορά παρά την ομοιότητα», «μίμηση 

χαρακτηριζόμενη από ειρωνική αντίθεση, όχι πάντοτε εις βάρος του 

παρωδούμενου κειμένου».7 

Η Hutcheon διεύρυνε το περιεχόμενο της παρωδίας με ένα είδος 

διακειμενικών σχέσεων το οποίο ανακάλυψε  στη λογοτεχνία του 20ού αιώνα, με 

κορυφαίο δείγμα του τον Οδυσσέα του James Joyce (στη σχέση του με την 

Οδύσσεια) και γι’ αυτό τη χαρακτηρίζει μοντερνιστική παρωδία. Αυτήν την 

παρωδία την αναπαρήγαγαν οι μεταμοντέρνοι παρωδιολόγοι, παρά την 

αποστροφή τους προς την προϋπόθεση της αναγνώρισης της συγγραφικής 

                                                 
7  Νάσος Βαγενάς, Η παρωδία στη νεοελληνική λογοτεχνία, εφ. το Βήμα, (γνώμες), 

25/8/2002, http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=145007  

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=145007
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πρόθεσης, η οποία όμως είναι αναπόφευκτη για τη μελέτη της παρωδίας. Την 

αναπαρήγαγαν μάλιστα τόσο πρόθυμα, ώστε και η ίδια η Hutcheon να αρχίσει 

να τη βλέπει ως μεταμοντερνιστική, μάλιστα να την προσδιορίζει ως ένα από τα 

κύρια χαρακτηριστικά του μεταμοντερνισμού.8 

Η φύση της παρωδίας μπορεί να εξακολουθεί να αποτελεί θέμα προς 

συζήτηση στο διηνεκές, οι απόψεις της κριτικής φαίνεται όμως να συγκλίνουν 

τουλάχιστο σε ορισμένες ιδιότητές της. Έτσι η παρωδία μπορούμε να πούμε πως 

είναι μια ιδιαίτερα αυτοαναφορική μορφή τέχνης που αναδεικνύει την κειμενικότητα 

και πως αναπόσπαστο στοιχείο της είναι η λειτουργία της κριτικής, ενώ επίσης 

πρόκειται για υποκριτική μέθοδο, αφού ένας πετυχημένος δημιουργός παρωδίας 

οφείλει να βιώσει με τη φαντασία του τον παρωδούμενο. Η νέα ειδολογική διάκριση 

ορίζει τελικά την παρωδία ως «πνευματώδη, αισθητικά ικανοποιητική σύνθεση, σε 

πρόζα ή στίχο, συνήθως χωρίς κακία, στην οποία μέσα από ελεγχόμενη 

παραμόρφωση φθάνουν σε υπερβολή οι πιο έντονες ιδιαιτερότητες, 

θεματολογικές ή υφολογικές, ενός λογοτεχνικού έργου, συγγραφέα, σχολής ή 

γραφής, με σκοπό να επανεκτιμηθεί το πρωτότυπο.»9 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω μπορούμε να πούμε πως η παρωδία 

ενεργοποιεί ένα παλιότερο κείμενο και επεμβαίνει στην παράδοση. Μεταμορφώνει 

τα όρια των ειδών και τα επαναπροσδιορίζει. Η παρωδία, αντίθετα με ένα κείμενο 

ορθόδοξης κριτικής, γίνεται μέρος του έργου το οποίο στοχεύει, επεκτείνοντας έτσι 

την παράδοση. Εμπεριέχει κι εσωτερικεύει τα κείμενα που κρίνει ή θαυμάζει και 

προσδιορίζει τις προσδοκίες του αναγνωστικού κοινού. Επομένως, είναι 

αυτονόητο ότι δυνάμει εμπεριέχει στοιχεία της παράδοσης που εκτοπίζει.  

Με έμμεσο τρόπο αυτή η δημιουργική ιδιότητα της παρωδίας ίσως αποτελεί 

απάντηση των μεταμοντερνιστών παρωδών σε όσους θεωρητικούς εγείρουν 

αντιρρήσεις και θέτουν ερωτηματικά για το μεταμοντερνισμό, ως ρεύμα που θέτει 

σε κυρίαρχη θέση τον καταναλωτισμό στον κόσμο της τέχνης και των ιδεών, 

θεωρώντας πως αυτός δεν μπορεί να παράγει δημιουργήματα τέχνης ή ιδέες και 

πως είναι καταδικασμένος να εξαντλείται σε παρωδίες και αποδομήσεις του 

παρελθόντος, καθώς η παρωδία από σύμπτωμα του μοντερνισμού εξελίχθηκε σε 

κυρίαρχη τάση του.  

                                                 
8 ό.π.  
9 Κατερίνα Κωστίου, Εισαγωγή στην ποιητική της ανατροπής, Σάτιρα – Ειρωνεία – Παρωδία 

– Χιούμορ, Αθήνα (Νεφέλη) 22005,201   
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Απαράγραπτη προϋπόθεση μιας παρωδίας είναι η αναγνώριση της 

συγγραφικής πρόθεσης, αφού δεν υπάρχουν συμπτωματικές ή τυχαίες παρωδίες. 

Το παρωδούμενο πρότυπο μπορεί να χρησιμεύει άλλοτε ως στόχος, άλλοτε ως 

μέσο και άλλοτε ως στόχος και μέσο ταυτόχρονα. Ο θαυμασμός ή η συμπάθεια 

προς το παρωδούμενο πρότυπο μπορεί να μην αποκλείει καθόλου την ανηλεή 

περιπαικτική ανατροπή του ή την ιδιοποίηση της εγκυρότητάς του για την ενίσχυση 

της παρωδίας-εκδοχής του. Η παιγνιώδης ενασχόληση με το κείμενο στόχο μπορεί 

κάλλιστα να συμβαδίζει με μια προσπάθεια επανακωδικοποίησης, αν όχι 

αποδόμησης της γραφής του. Η βασική τεχνική της λογοτεχνικής παρωδίας είναι 

να εισάγει την αμφιθυμία του παρωδούντος απέναντι στο κείμενο-στόχο μέσα στο 

δικό του κείμενο. Η μίμηση και παράθεση άλλων αντικειμένων στην παρωδία μέσω 

της ανατροπής, αντανακλά όχι μόνο την αμφίθυμη σχέση εξάρτησης και 

απεξάρτησης από τα άλλα κείμενα, αλλά και την οφειλή όλων των λογοτεχνικών 

έργων σε προηγούμενα, λογοτεχνικά και μη γλωσσικά κείμενα.10 

Η ενδοκειμενική ενασχόληση της παρωδίας με τους γλωσσικούς και τους 

υφολογικούς κανόνες δεν αποκλείει de facto την εξωκειμενική επέκταση της 

στόχευσης και των ενδιαφερόντων της στα κοινωνικά ή πολιτικά και στα 

πολιτιστικά ή λογοτεχνικά  συμφραζόμενα της εποχής της παραγωγής της.11 

Εντέλει μπορεί να πει κανείς πως η παρωδία είναι μια ανακύκλωση της τέχνης με 

πολύ ιδιαίτερη μορφή και με σύνθετη κειμενική λειτουργία. Τα πράγματα 

περιπλέκονται για την παρωδία από τη στιγμή που οι θεωρητικοί του 

μεταμοντερνισμού διαπιστώνουν πως το στοιχείο της παρωδίας είναι ένα από τα 

κυρίαρχα και γενικευμένα χαρακτηριστικά της μεταμοντέρνας μας εποχής. Αυτή η 

διαπίστωση θα πρέπει λοιπόν να συνοδευτεί από μια αναγκαία διευκρίνιση και 

συνάμα λογικό επακόλουθο, ότι δηλαδή στον μεταμοντέρνο πολτό η παρωδία έχει 

καταντήσει παρωδία του εαυτού της. Με λίγα λόγια το πρόβλημα ενός παρωδού 

στην εποχή μας είναι πώς να παρωδήσει την παρωδία;12  

                                                 
10 Κατερίνα Κωστίου, Εισαγωγή στην ποιητική της ανατροπής, Σάτιρα – Ειρωνεία – Παρωδία 

– Χιούμορ, Αθήνα (Νεφέλη) 22005,206-220. 
11 Θόδωρος Γραμματάς, Διαδρομές στη Θεατρική Ιστορία, Αθήνα (Εξάντας) 2004, 207-227. 

(κεφ. «Η αρχαιοελληνική μυθολογία στη νεοελληνική κωμωδία»)  
12  Νάσος Βαγενάς, Δύσκολοι καιροί για την παρωδία, εφ. το Βήμα, (γνώμες), 24/3/2002, 

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=141262 

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=141262


Δημιουργική Γραφή και Ζητήματα Μεθόδου  και Συγγραφής 
 

[341]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Οι βασικές λειτουργίες τις παρωδίας13 μπορούν να οργανωθούν σε πέντε 

ομάδες, όπως το προτείνει και η Κατερίνα Κωστίου14:  

1) Κριτική μέσω της διακωμώδησης. Αυτήν τη λειτουργία την εκμεταλλεύτηκε 

συχνά και αποτελεσματικά μια νέα γενιά ποιητών για να επιτεθεί σε μια φθίνουσα 

και απερχόμενη γενιά. Πρόκειται για την παλαιότερη και πιο διαδεδομένη μορφή 

παρωδίας.  

2) Η άσκηση ύφους και η παιγνιώδης ενασχόληση, ένα είδος δημιουργικής 

γραφής δηλαδή. Η παρωδία, που συχνά θεωρήθηκε δεύτερης κατηγορίας 

λογοτεχνία, συχνά υπήρξε πόλος έλξης για σημαντικούς λογοτέχνες, και μεταξύ 

αυτών και για τον Γιώργο Σεφέρη ο οποίος, όπως γράφει στον Αντρέα 

Καραντώνη, θεωρούσε παρ’ όλα αυτά, ότι τέτοιου είδους εγχειρήματα βρίσκονταν 

στις παρυφές του έργου του.15 Τελικά η παιγνιώδης διάθεση και άσκηση του 

συγγραφέα με κείμενα, που ως επί το πλείστον αγαπάει, μετατρέπει τα κείμενα αυτά 

σε καλούπια στα οποία δοκιμάζει νέες τεχνικές και πειραματίζεται με νέα υλικά.    

3) Η ιδιοποίηση της εγκυρότητας ενός κειμένου με σκοπό το νέο κείμενο να 

τύχει μεγαλύτερης απήχησης από τους αναγνώστες. Εδώ θα μπορούσε να 

αναφέρει κανείς την περίπτωση του Καβάφη, ο οποίος, όπως αναφέρει η 

Κωστίου, είναι ίσως ο πιο παρωδούμενος ποιητής της νεοελληνικής ποίησης, 

ακριβώς επειδή το κύρος του έργου του και η διάδοσή του μπόρεσαν εύκολα να 

τον μετατρέψουν σε κοινόχρηστο κώδικα, ακόμα και καθημερινής επικοινωνίας.16 

Μια δεύτερη περίπτωση ιδιοποίησης της εγκυρότητας ενός κειμένου είναι η χρήση 

της παρωδίας ως μέσο ενδυνάμωσης, χωρίς όμως καμιά εμπλοκή του κωμικού 

στοιχείου, του νέου κειμένου, το οποίο δε στοχεύει στο αρχικό αλλά σε κάτι άλλο. 

Σ’ αυτήν την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι το αρχικό κείμενο χρησιμεύει 

επιπλέον και σε μια ισχυρότερη νοηματοδότηση του νέου κειμένου.  

                                                 
13 Κατερίνα Κωστίου, ό.π. 
14 Η Κατερίνα Κωστίου σπούδασε νεοελληνική φιλολογία στη Θεσσαλονίκη και στην Αγγλία 

(στο Norwich και στο Cambridge). Διδάσκει νεοελληνική λογοτεχνία στο Τμήμα Φιλολογίας του 

Πανεπιστημίου Πατρών. 
15 Κωστίου Κατερίνα, Στις παρυφές του ποιητικού έργου: Η παρωδία στο έργο του Σεφέρη, 

Μιχάλης Πιερής (φιλολογική επιμέλεια), Γιώργος Σεφέρης – Το ζύγιασμα της καλοσύνης, Αθήνα 

(Μεσόγειος) 2004, 127-139 
16 Ξ. Α. Κοκόλη, «Cavaphis vulgates aut demosiographicus», περ. Χάρτης, Αφιέρωμα στον 

Κ. Π. Καβάφη, 5/6 (Απρίλιος 1983) 733-737 (και ανάτυπο με προσθήκες). 
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4) Η υπέρβαση και η αναδημιουργία, σε ένα διάλογο με τη λογοτεχνική 

παράδοση και όχι με στόχο την ενδοκειμενική ή εξωκειμενική κριτική αλλά την 

επαναδραστηριοποίηση και την επανακωδικοποίηση, την ανάπλαση δηλαδή, 

μιας λογοτεχνικής γραφής με σκοπό ν’ αποτελέσει μέρος της. Η παρωδία δηλαδή 

μπορεί να αποτελέσει κι έναν τρόπο διερεύνησης ή προσδιορισμού των ορίων της 

γραφής. Έτσι η συνομιλία νεότερων ποιητών με την παράδοση υπερβαίνει τη 

νοσταλγική αναβίωσή της  και μέσα απ’ αυτήν στοχεύει στην υπέρβασή της και 

στην κατάκτηση μιας νέας ποιητικής γλώσσας.  

5) Η αυτοαναφορικότητα η οποία στοχεύει στην ίδια τη συγγραφική πράξη 

και τις συμβάσεις της λογοτεχνίας. Η αυτοαναφορική παρωδία υπήρξε αγαπημένη 

ενασχόληση ποιητών του μοντερνισμού. Στην ακραία εκδοχή της καταργεί τα όρια 

ανάμεσα στη μυθοπλασία και την κριτική ανάλυση. Πολλά έργα του Borges για 

παράδειγμα, αποτελούν ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων τα οποία υποκρίνεται ότι 

υπάρχουν. 

Οι λειτουργίες της παρωδίας σε συγκερασμό με τους στόχους της 

δημιουργικής γραφής μπορούν να καθοδηγήσουν τον δάσκαλο δημιουργικής 

γραφής και τον ασκούμενο συγγραφέα σε μία ιδιαίτερα απαιτητική και γόνιμη 

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

Δημιουργικής Γραφής στη Βρετανία σε επτά συναφείς κατηγορίες (Creative 

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

- Να εκπαιδεύσει επαγγελματίες συγγραφείς. 

- Να καταυγάσει την κριτική μαθαίνοντας εμπειρικά για την κατασκευή 

του κειμένου. 

- Να αναπτύξει πολλαπλά επίπεδα επικοινωνίας- μία καλή χρήση της 

γλώσσας σε πολλά είδη απασχολούμενων με αυτήν. 

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

κόπο. 

- Να διδάξει τη λογοτεχνική συγγραφή. 

- Να αναπτύξει το πνεύμα των φοιτητών, τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητα. 

- Να προετοιμάσει καθηγητές για τη διδασκαλία της Δημιουργικής 

Γραφής. 

Η χρήση έγκυρων και εγνωσμένων λογοτεχνικών κειμένων ως 

παραδειγματικών κειμένων από τον ασκούμενο συγγραφέα είναι σε άμεση 
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συνάφεια με τη χρήση των ίδιων κειμένων ως στόχων παρωδίας από τον παρωδό.  

Σε αυτά, όπως ο παρωδός έτσι και ο ασκούμενος συγγραφέας καλείται να 

διερευνήσει, να μιμηθεί σοβαρά, να εκμεταλλευτεί, να μετουσιώσει δημιουργικά το 

ύφος, τους τρόπους και τις τεχνικές, τη φόρμα και την αισθητική, με σκοπό, αφού 

τα γνωρίσει καλά, ακόμα και να τα αμφισβητήσει ή να τα ξεπεράσει, αναζητώντας 

το δικό του ξεχωριστό ύφος. Εντέλει κάθε καλό λογοτεχνικό κείμενο δεν είναι παρά 

ένα παλίμψηστο με τη διαφορά ότι τα παλαιότερα κείμενα δεν σβήνονται για να 

γραφτεί αυτό αλλά με κάποιο τρόπο εμπεριέχονται σε αυτό, αφανώς ή εμφανώς, 

όπως το ορίζει και η διακειμενικότητα, όρος ο οποίος αποδίδεται αρχικά στην Julia 

Kristeva. Η παρωδία τελικά, ως τρόπος της δημιουργικής γραφής, έρχεται να 

καλλιεργήσει συνειδητά το πλέγμα των σχέσεων που αναπτύσσουν τα 

λογοτεχνικά κείμενα μεταξύ τους και συνιστά μία τεχνική που δικαιώνεται από την 

παραδοχή των θεωρητικών της λογοτεχνίας για τη «συνομιλία των κειμένων».  

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση: 

Γραμματάς, Θόδωρος Διαδρομές στη Θεατρική Ιστορία, Αθήνα, εκδ. Εξάντας 2004. 

Κωστίου, Κατερίνα Εισαγωγή στην ποιητική της ανατροπής, Σάτιρα – Ειρωνεία – Παρωδία – Χιούμορ, 

Αθήνα, εκδ. Νεφέλη, 2005. 

Κωτόπουλος Η., Τριαντάφυλλος (2012). Η νομιμοποίηση της δημιουργικής γραφής, ηλ/κο περ. 

KEIMENA, 15, http://keimena.ece.uth.gr/  

Παναγιωτίδης, Γιώργος Γιώργος Σεφέρης – Βίος και Παρωδία, Αθήνα, εκδ. Γαβριηλίδης, 2014. 

Τσέχοφ, Άντον Η τέχνη της γραφής – Συμβουλές σε ένα νέο συγγραφέα. Μτφ. Βασίλης Ντινόπουλος. 

Αθήνα, εκδ. Πατάκης, 2007. 

Τσιλιμένη, Τ. & Παπαρούση, Μ. Η τέχνη της μυθοπλασίας και της δημιουργικής γραφής. Συγγραφείς 

και θεωρητικοί μιλούν για την τέχνη του μυθιστορήματος, (Επιμ.) Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 

2010.   

Τζιόβας, Δημήτρης (1993, 20022). Το Παλίμψηστο της Ελληνικής Αφήγησης - Από την 

αφηγηματολογία στη διαλογικότητα, Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας. 

Ξενόγλωσση: 

Bloom Harold, The Anxiety of Influence, 2nd edition, Oxford: Oxford University Press, 1997. 

Dawson Paul, Creative Writing and the New Humanities, London: Routledge, 2005. 

Margaret A. Rose, Parody: Ancient, Modern and Post-modern, Cambridge University Pre, 1993. 

Linda Hutcheon, Α Theory of Parody: The teachings of Twentieth-century Art Forma, New York, 

Menthuen, 1985. 

http://keimena.ece.uth.gr/


Δημιουργική Γραφή, εργαστηριακό μάθημα ή εργαστήρι δημοκρατίας; Διερεύνηση του επιπέδου ενημέρωσης 
και η μελέτη των στάσεων και απόψεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης φιλολογικών 

μαθημάτων για το αντικείμενο της Δημιουργικής Γραφής 
Παπαδέλη Χρύσα, Καρακίτσιος Ανδρέας, Κοντολέτα Μαρία, Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [344] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Δημιουργική Γραφή, εργαστηριακό μάθημα ή εργαστήρι 

δημοκρατίας; Διερεύνηση του επιπέδου ενημέρωσης και η 

μελέτη των στάσεων και απόψεων εκπαιδευτικών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης φιλολογικών μαθημάτων για το 

αντικείμενο της Δημιουργικής Γραφής 
 

Παπαδέλη Χρύσα  

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια  

Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» 

chrysapapadeli@gmail.com 

Καρακίτσιος Ανδρέας  

Καθηγητής  

Παιδαγωγική Σχολή, ΑΠΘ  

akarakit@nured.auth.gr 

Κοντολέτα Μαρία  

Φιλόλογος  

Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος  

Αναπληρωτής  Καθηγητής Δημιουργικής Γραφής και Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας  

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή»  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

tkotopou@gmail.com 

Εισαγωγή 

Ο «γραπτός λόγος» και ειδικότερα η κατανόηση και η παραγωγή «γραπτών 

νοημάτων» αποτελεί τον καθρέφτη εγγραμματισμού της νέας γενιάς, 

αντικατοπτρίζει το είδωλο (παραμορφωμένο ή όχι μένει ν’ αποδειχθεί) της Παιδείας 

ενός λαού και γίνεται πεδίο λογοδοσίας της Δημόσιας Εκπαίδευσης  Η 

εργασιακή πόλωση όπως καταγράφεται διεθνώς με συνεχή αύξηση του 

ποσοστού της ανειδίκευτης εργασίας στο συνολικό καταμερισμό εργασίας 

προβλέπει μια ανησυχητική πορεία προς γενικευμένου χαρακτήρα πολιτιστική 

υποβάθμιση. Τα σχολεία που προσαρμόζονται στις ανάγκες της σύγχρονης 

αγοράς θα ενισχύουν τη σχετική μορφωτική εξαθλίωση, δεν θα αντιμετωπίζουν 

ουσιαστικά ακόμη και ζητήματα σύγχρονου αναλφαβητισμού και τελικά θα 

υποθάλπουν την αμάθεια. Όσο το κράτος αποσύρεται από τις κοινωνικές του 
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λειτουργίες, οι δυνατότητες που διαμορφώνονται για το κάθε παιδί, θα δέχονται 

όλο και πιο ισχυρά τους περιορισμούς του οικογενειακού και κοινωνικού 

περιβάλλοντος, όπου μεγαλώνει. 

Εδώ εισέρχεται με τη δυναμική της φιλοσοφικής αναζήτησης το ερώτημα 

«πώς νοηματοδοτείται η μόρφωση που παρέχει μια οργανωμένη κοινωνία στα 

μέλη της» και με την ισχύ της ιστορικής αναγκαιότητας το ερώτημα «πώς 

οργανώνει η Πολιτεία την Παιδεία της νέας γενιάς». 

Σε τελευταία ανάλυση ποιό είναι το διακύβευμα για το θεσμό της 

Εκπαίδευσης; 

Αν δεχθούμε ως προϋπόθεση ότι: (1) Μόρφωση είναι η διατήρηση των 

ηθικών προϋποθέσεων μέσω των οποίων προάγεται η γνώση και έχει ως στόχο 

μέτρο και αποδέκτη τον Άνθρωπο (Αριστοτέλης). (2) Η Παιδεία αποσκοπεί στη 

διαμόρφωση πολιτών μέσω της διαμόρφωσης συνειδητής πολιτικής υπόστασης 

και ευθύνης του καθενός, σε μια οργανωμένη κοινωνία (Θουκυδίδης), θα αναζη-

τήσουμε τρόπους προαγωγής της δημοκρατικής πολιτότητας μέσω εκπαιδευτικής 

διαδικασίας που ορίζεται ως παιδαγωγική χειραφέτηση. 

Η παρούσα έρευνα μελετά τις διαστάσεις της παιδαγωγικής χειραφέτησης, 

τις αρχές που εμπεριέχει και τις διαδικασίες με τις οποίες προάγει τη δημοκρατική 

πολιτότητα ως απώτερο σκοπό της Παιδείας. Θέτει και απαντά στο ερώτημα αν η 

Δημιουργική Γραφή μπορεί ν’ αποτελέσει μέσο παιδαγωγικής χειραφέτησης και 

εργαλείο δημοκρατικού μετασχηματισμού. Αναζητά τις προϋποθέσεις γι’ αυτό, 

μέσα από τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών, της ενημέρωσης και 

της κατανόησης που διαθέτουν και του βαθμού ενδιαφέροντος που εκδηλώνουν 

για τη Δημιουργική Γραφή. 

Θεωρητικές Προσεγγίσεις 

Μεταξύ των σκοπών του σχολείου είναι η προετοιμασία των μαθητών για να 

ζήσουν σε μια μελλοντική κοινωνία, όπου θα είναι σε θέση να συμμετέχουν στις 

δημοκρατικές διαδικασίες να αναλάβουν τον ρόλο του υπεύθυνου πολίτη. Ενός 

πολίτη που συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή, 

αναπτύσσει αυτόνομη δράση, συλλογικό και κοινωνικό πνεύμα, καλλιεργεί 

περιβαλλοντική συνείδηση και ταυτόχρονα διέπεται από ανθρωπιστικές αξίες, 

σεβασμό στο συνάνθρωπο και τη διαφορετικότητα. 

H αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, η διαφύλαξη μιας 

κοινής κοινωνικής ρύθμισης στα σχολεία για μια δημοκρατική κοινωνικοποίηση 
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και η αναβάθμιση του ρόλου που διαδραματίζει ο σχολικός θεσμός κρίνονται 

αναγκαίες, για να προετοιμάσουμε τους νέους ανθρώπους, όπως είπε ο Freire, η 

εκπαίδευση επηρεάζεται από όλους τους κοινωνικούς τομείς αλλά είναι ο μόνος 

τομέας που μπορεί να επηρεάσει όλους τους κοινωνικούς τομείς. 

Δεν επιζητούμε από τους μαθητές μας να γίνουν ικανοί απλά να διεκδικούν 

τα κοινωνικά τους δικαιώματα, αλλά τα δικαιώματα τους ως πολίτες. Εξάλλου, 

αυτό είναι που διακρίνει τους ενεργούς από τους παθητικούς πολίτες. Η Marshall 

(1981) έχει κάνει το διαχωρισμό αυτό και έχει διαχωρίσει τις δύο αυτές μορφές 

δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα του πολίτη παρόλο που είναι ατομικά χρησιμεύουν 

και χρησιμοποιούνται για να δημιουργούν ομάδες, συνδέσμους, οργανώσεις και 

κινήσεις διαφόρων ειδών, ενώ τα κοινωνικά δικαιώματα εξαντλούνται στην 

αποδοχή των κοινωνικών και κρατικών υπηρεσιών. Υπάρχει φυσικά και μια σαφής 

διασύνδεση ανάμεσα στα κοινωνικά δικαιώματα και τα δικαιώματα του πολίτη, 

καθώς μέσα από την οριοθέτηση των δικαιωμάτων του πολίτη είναι που αποκτά 

κάποιος πολιτικά δικαιώματα και στη συνέχεια μέσα από τα πολιτικά δικαιώματα, 

τα οποία χρησιμοποιεί ως δύναμη, είναι που εγκαθιδρύει και διαφυλάσσει τα 

κοινωνικά του δικαιώματα. 

Η έλλειψη εμπλοκής των νέων και η αποσύνθεση των κοινωνικών δομών 

έχει επαναφέρει έντονα τη συζήτηση γύρω από την αναγκαιότητα οι μαθητές, να 

εκπαιδεύονται στην κατεύθυνση της ενεργού πολιτότητας μέσα από την 

προσφορά τόσο γνώσεων, όσο και δεξιοτήτων. Έρευνες που έχουν γίνει στην 

κατεύθυνση της αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων υποδεικνύουν πως 

μέσα από επίσημα και υποχρεωτικά προγράμματα αγωγής του πολίτη εκείνο που 

επιτυγχάνεται είναι κυρίως η βελτίωση των γνώσεων και όχι η αλλαγή των στάσεων 

(Niemi et al (1999), Maitles (2000)). Με αυτά τα δεδομένα είναι που στρεφόμαστε 

και στην πιθανότητα καλλιέργειας στάσεων και δεξιοτήτων που καθορίζουν τον 

ενεργό πολίτη. 

 Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Πολιτότητας (Institute of citizenship), η ενεργός 

πολιτότητα μπορεί να περιγραφεί ως ακολούθως: «Η ενεργός πολιτότητα μπορεί 

να είναι τόσο άμεση όσο να βοηθάς ένα γείτονα και τόσο προκλητική όσο να 

οργανώνεις μια καμπάνια. Σε μερικούς έρχεται φυσικά και αβίαστα ως αποτέλεσμα 

ίσως οικογενειακής παράδοσης, μιας τυχαίας συνάντησης ή ενός εμπνευσμένου 

δασκάλου. Για τους πιο πολλούς όμως χρειάζεται ενθάρρυνση, άσκηση, 

ανάπτυξη και πληροφόρηση». Στα πλαίσια της ανάγκης για ενθάρρυνση, 
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άσκηση, ανάπτυξη και πληροφόρηση είναι που εντοπίζουμε και το ρόλο της 

εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη της πολιτότητας στηρίζεται κύρια σε τρία επίπεδα: Την 

κοινωνική υπευθυνότητα, την κοινοτική συμμετοχή και τον πολιτικό αλφαβητισμό. 

Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής εμπνέεται, επιλέγει και εμπλέκεται σε συλλογικότητες 

στην προσπάθεια αναζήτησης και διαμόρφωσης ταυτότητας. 

Η συμμετοχή σε δραστηριότητες πέρα από το επίσημο αναλυτικό που 

υλοποιούνται εθελοντικά και βιωματικά, με στρατηγικές που επικεντρώνονται στη 

δράση γιατί θεωρούν ως κυρίαρχο σκοπό τη συνολική αλλαγή, που ανα-

πτύσσουν κριτική σκέψη γιατί θεωρούν πως η εκπαίδευση πρέπει να είναι ιδεολο-

γικά συνειδητοποιημένη και κοινωνικά κριτική, που στηρίζονται σε δημοκρατικές 

αρχές και διαδικασίες, ολιστικές γιατί μπορεί το όλο να αποτελείται από 

διασυνδεόμενα μέρη μεν, αλλά το σύνολο είναι σαφέστατα πιο σημαντικό, που 

στηρίζονται στο διεπιστημονικό και το πολυεπιστημονικό μοντέλο, γιατί υπάρχουν 

διασυνδέσεις ανάμεσα στις διάφορες αντιλήψεις και προσεγγίσεις (UNECE, 2003) 

ενδυναμώνουν την υποκειμενικότητα, διευρύνουν τις αντιλήψεις των μαθητών, 

εμπλουτίζουν τον εμπειρικό τους ορίζοντα και δρουν μετασχηματιστικά. 

Η ενεργός πολιτότητα αντιμετωπίζεται ως πρόκληση. Η πρόκληση αυτή 

μπορεί να συναντήσει την υλοποίηση της μέσα από παιδευτικές διαδικασίες, τόσο 

επίσημες όσο και ανεπίσημες, καθώς μέσα από την παιδεία είναι που είτε 

πυροδοτούνται είτε κατευνάζονται οι κοινωνικές ανατροπές. Το να είσαι χωρίς 

ταυτότητα είναι στον φιλελευθερισμό επιδίωξη και συγχρόνως απειλή. Η 

ρευστότητα της αντίθεσης και της σύγκρουσης με το κράτος είναι το να 

κινούμαστε πάνω στη λεπτή γραμμή που άλλοτε να επιζητούμε την ταυτότητα της 

κοινότητας κι άλλοτε να είμαστε αμίμητες μοναδικότητες (Agamben G., 2007). 

Παιδαγωγική χειραφέτηση και δημιουργικότητα 
Η παιδαγωγική χειραφέτηση συγκροτείται στις διαστάσεις της αυθόρμητης 

εμπειρίας, της εννοιολογικής εργασίας, της ιστορικής μνήμης και της κριτικής 

συνείδησης και προσδιορίζεται ως διανοητική αυτοδυναμία με μετασχηματιστική 

δυναμική. 

Το ερώτημα που τίθεται ως ερευνητική υπόθεση είναι: 

Α. «Μπορεί η Δημιουργική Γραφή να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο παιδα-

γωγικής χειραφέτησης;». Για ν’ απαντηθεί αυτό το ερώτημα θα πρέπει να διερευ-

νηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

(1) Υπάρχουν φιλοσοφικές, ιδεολογικές και πολιτικές προσεγγίσεις; 
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(2) Καταγράφονται κοινές ιστορικές αναφορές; 

(3) Μπορούν να στοχοθετήσουν τον ίδιο πνευματικό ορίζοντα, ώστε το 

μέσο να συμπυκνώνει και να προάγει το σκοπό; 

(4) Ως τι θα χρησιμοποιηθεί η Δημιουργική Γραφή για να προάγει την 

παιδαγωγική χειραφέτηση. Ως εφαρμοσμένη επιστήμη, ως παιδαγωγική τεχνική ή 

ως καλλιτεχνική παιδεία; 

Όσο βαθαίνει ο διαχωρισμός χειρωνακτικής και πνευματικής εργασίας 

(πράγμα που έχει φτάσει στο μέγιστο βαθμό στην εποχή του παγκοσμιοποιημένου 

καπιταλισμού) τόσο στην πυραμίδα των ανθρώπινων αναγκών, οι συλλογικές 

προσπάθειες αναγνωρίζονται στη βάση των θεμελιωδών αναγκών, ενώ στις 

υψηλές κορφές της καλλιτεχνικής δημιουργίας φωτίζονται οι χαρισμένες 

προσωπικότητες μεμονωμένων ατόμων, παρόλο που η δημιουργικότητα είναι 

χαρακτηριστικό του κάθε ανθρώπου που «αυτοπραγματώνεται» Maslow Α., 1968). 

Ενώ στην αρχαιότητα ο τεχνίτης και ο καλλιτέχνης δεν διαχωριζόταν σαν έννοιες, 

σήμερα τίθεται το ερώτημα αν και ποιοι έχουν δημιουργική ικανότητα και πολύ 

περισσότερο αν γεννιούνται με την κατάλληλη νοημοσύνη για δημιουργικό έργο. 

Τίθεται λοιπόν ένα καίριο ερώτημα που αγγίζει την ουσία της δημοκρατικής 

παιδείας για το αν μπορεί η εκπαίδευση να αξιωθεί το στόχο της δημιουργικότητας. 

Οι σύγχρονες θεωρίες ανάπτυξης της δημιουργικότητας μέσα από την 

εκπαιδευτική διαδικασία εδράζονται στη θεωρία του Piaget και συγκεκριμένα σ’ 

αυτό που ονόμαζε «ενεργητικό στοιχείο της γνώσης». Αυτό συνιστά εγκατάλειψη 

της εποπτείας ως ύψιστο σταθμό της παιδαγωγικής μεθοδολογίας, αφού η 

κατανόηση υποτάσσεται στην εφευρετική επινόηση, η οποία προσδιορίζεται ως 

έκφραση συνεχούς συγκρότησης συνολικών λογικών διαρθρώσεων επί νοερού 

πεδίου. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται πράξη χειραφέτησης, αφού η νοητική 

λειτουργία εκτελεί και συντονίζει πράξεις, πράξεις με εσωτερικοποιημένη και 

στοχαστική μορφή, πράξεις νοερών ανασχηματισμών φαινομένων και πραγμά-

των. Ο μαθητής δεν γίνεται πιο σοφός. Γίνεται αλλιώτικος. Το ίδιο και ο δάσκαλος. 

Κι ο κόσμος γύρω τους λίγο πιο πλούσιος αφού προσέφεραν ένα καινούριο 

προϊόν, μια νέα γνώση, μια ικανότητα που πριν συναντηθούν, δεν υπήρχε. 
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Το εργαστηριακό μάθημα ως εργαστήρι δημοκρατίας 

Το κριτήριο της αξίας της σχολικής εκπαίδευσης είναι ο βαθμός στον οποίο 

δημιουργεί μια επιθυμία για συνεχόμενη ανάπτυξη και προσφέρει μέσα για να 

τελεσφορήσει αυτή η επιθυμία στην πράξη.  

Η τάση να μαθαίνουμε από την ίδια τη ζωή και να κάνουμε τις συνθήκες 

της ζωής τέτοιες ώστε όλοι να μαθαίνουν από τη διαδικασία του βίου τους είναι το 

υψηλότερο προϊόν της σχολικής εκπαίδευσης (Dewey J., 1916). 

Η εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μια συνεχή αναδιοργάνωση, ανασυ-

γκρότηση, μεταμόρφωση∙ μία συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή – 

εκπαιδευόμενου. Αυτή η σταθερή αλληλεπίδραση και εξέλιξη βρίσκει τον ιδανικό 

χώρο σε περιβάλλον εργαστηριακής εκπαίδευσης. Βέβαια η συγκρότηση σε 

ομάδα δεν συνιστά από μόνη της μία κοινότητα. Το να δίνεις και να παίρνεις 

εντολές τροποποιεί τη δράση και τα αποτελέσματα, όμως δεν οδηγεί από μόνο 

του σ’ έναν συμμερισμό σκοπών και σε μια επικοινωνία ενδιαφερόντων. 

Η κοινότητα είναι μοίρασμα σκοπών, πεποιθήσεων, στόχων και νοο-

τροπίας. Σημαίνει μια επικοινωνία όπου ο καθένας ξεκαθαρίζει τις προθέσεις του 

και αποδέχεται τις προθέσεις των άλλων. Αυτή η επικοινωνία εξασφαλίζει τη 

συναίνεση και είναι από τη φύση της εκπαιδευτική. Το περιβάλλον που διαμορ-

φώνεται παίζει το διαμεσολαβητικό του ρόλο, ώστε το κάθε άτομο να συμμερίζεται 

ή να συμμετέχει σε κάποια από κοινού δραστηριότητα. Έτσι εκπληρώνοντας το 

μερίδιό του στη συνεργατική δραστηριότητα, το άτομο οικειοποιείται το σκοπό που 

την εμψυχώνει, εξοικειώνεται με τις μεθόδους και το υλικό της, αποκτά τις 

απαιτούμενες δεξιότητες και διαποτίζεται από το συγκινησιακό της πνεύμα. 

Οι σχέσεις μεταξύ των ατόμων που συμμετέχουν διαμορφώνονται στο 

μοίρασμα κοινών ιδεών και συναισθημάτων, γίνονται εταίροι και κοινωνοί μιας 

άτυπης εκπαίδευσης που διαμορφώνει και μετασχηματίζει, μέσω της αλλη-

λενέργειας μεταξύ τους. Με όποια μορφή κι αν συμμετέχει κάποιος πετυχαίνει τη 

βελτίωση της ποιότητας της εμπειρίας του. Ότι κομίζει και κοινωνεί με άλλα άτομα, 

αμβλύνει τις συναισθηματικές αιχμές του, κατανοείται σε βάθος και λειτουργεί ως 

κάθαρση, αυτογνωσία και αυτοβελτίωση.  

Καμία πνευματική ποιότητα όμως, δεν μπορεί ν’ αναπτυχθεί χωρίς ένα 

περιθώριο κινήσεων στην εξερεύνηση, τον πειραματισμό, την εφαρμογή κλπ. 

Μέσω της κριτικής της διαδικασίας η αληθινή γνώση αναθεωρείται και επεκτείνεται 

και οι πεποιθήσεις μας αναφορικά με την κατάσταση των πραγμάτων 
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αναδιοργανώνονται. Το «σώμα γνώσεων» που φτάνει στα εργαστήρια μπορεί και 

πρέπει να «κατασπαραχθεί», να αποδομηθεί και ν’ ανασυγκροτηθεί ως νέα 

δημιουργία από τους εκπαιδευόμενους. Έτσι αφομοιώνεται και γίνεται «δρώσα 

δύναμη». Έτσι η ελευθερία αποκτά το πραγματικό της νόημα ως 

συνειδητοποιημένη αναγκαιότητα. 

 Ορισμός Δημιουργικής Γραφής - Χαρακτηριστικά 

Αν η Δημιουργία αποτελεί ανθρώπινο ένστικτο, η Γραφή αποτελεί την υλική 

υπόσταση της ανθρώπινης ανάγκης για επικοινωνία. 

Αντικείμενο της Δημιουργικής Γραφής είναι η εκπαίδευση με βιωματικό 

τρόπο στην οργανωμένη έκφραση ατομικών απόψεων, ιδεών, θέσεων και 

συναισθημάτων σε όλες τις εκφάνσεις λόγου μιας εθνικής γλώσσας  

Από τα ιερογλυφικά σύμβολα των βράχων, μέχρι τα σύγχρονα τεχνολογικά 

μέσα, οτιδήποτε είναι αναγνωρίσιμο από την κοινωνία σε δεδομένη ιστορική 

στιγμή κάνει το άτομο ικανό να αλληλεπιδρά με το κοινωνικό σύνολο. Επειδή η 

μάθηση είναι διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης, η Δημιουργική Γραφή 

σηματοδοτεί τη μετουσίωση του είμαι – πιστεύω – θέλω σε κοινωνικό μήνυμα. Η 

επικοινωνία του ατόμου με το κοινωνικό σύνολο και η συμμετοχή του στην 

πολιτειότητα της εποχής του, είναι η άσκηση Δημοκρατίας. 

Η Δημιουργική Γραφή συγκροτείται στις διαστάσεις της Κατανόησης, της 

Εξήγησης και της Εφαρμογής. Η Κατανόηση προϋποθέτει την ευχέρεια, την 

ευελιξία και την πρωτοτυπία. Η Εξήγηση προϋποθέτει την οργάνωση σκέψης μέσα 

από τη γλώσσα καθώς και την εγγραφή στη σκέψη του ιστορικού και κοινωνικού 

γίγνεσθαι. Πρόκειται για μια διαδικασία ΑΝΑΛΥΣΗΣ – ΣΥΝΘΕΣΗΣ. Η Εφαρμογή 

προϋποθέτει μια αναγνωστική εμπειρία ζωής και το μετασχηματισμό και 

υλοποίηση των ιδεών των μαθητών. Η σελίδα που θα διαβαστεί συνιστά το υλικό 

σύνορο ανάμεσα στον πραγματικό κόσμο και στο επινοημένο σύμπαν. 

Διαβάζοντας τη λέξη διαβάζουμε τον κόσμο! Η Διδασκαλία δεν είναι απλή 

μεταφορά γνώσης αλλά κριτικός τρόπος κατανόησης και αντίληψης της 

ανάγνωσης της λέξης και του κόσμου, του κειμένου και του πλαισίου του. Η γνώση 

του τρόπου σύνθεσης και των λειτουργιών ενός κειμένου επιτρέπει τη δημιουργική 

υπονόμευση και αναδημιουργία του, σημείο από το οποίο αφορμάται εν μέρει και 

η παιδαγωγική διάσταση της Δημιουργικής Γραφής (Κωτόπουλος, 2012). 

Ο Ροντάρι στη «Γραμματική της Φαντασίας» αναγνωρίζει τη χειραφετητική 

πλευρά της γραπτής επινόησης, τη μορφωτική και απελευθερωτική αξία της λέξης. 
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«Όλες οι χρήσεις της λέξης σε όλους», όχι γιατί όλοι είναι καλλιτέχνες, αλλά για να 

μην είναι κανένας σκλάβος (Ροντάρι, 2003). 

Η Δημιουργική γραφή προϋποθέτει παραγωγική σκέψη, βιωματική μάθη-

ση, ελευθερία στην έκφραση, κατοχύρωση της αποδοχής και όπως κάθε παιδα-

γωγική πρακτική με μετασχηματικό στόχο την ουσιαστική αλληλεπίδραση 

ανάμεσα στον δάσκαλο και τους μαθητές, αλλά και μεταξύ των μελών της 

ομάδας. Δεν θα ήταν ακριβές να λέγαμε ότι προϋποθέτει τη δημοκρατική λει-

τουργία της ομάδας αλλά κάτι περισσότερο ότι γεννάει την ίδια τη δημοκρατία. Την 

εμπεριέχει, την πραγματώνει, την κάνει βίωμα, πράξη, γεγονός. Απευθύνεται στην 

ολότητα της υποκειμενικότητας του ατόμου. Αποσκοπεί στην ανάδειξη της 

«γενικής διάνοιας» που υπάρχει σε κάθε άτομο, η οποία συγκροτείται τόσο από τη 

διάχυτη κοινωνική γνώση (γλώσσες, κώδικες συμπεριφορών και συμβολικά 

συστήματα) όσο και από τις υποκειμενικές ικανότητες (επικοινωνία, 

δημιουργικότητα, καλλιτεχνική και διανοητική έκφραση και αισθαντικότητα). 

Αναγνωρίζει την αξία του βιωμένου κόσμου των μαθητών, προτάσσει το άκουσμα 

των φωνών τους και υλοποιείται μέσα από την ενίσχυση – ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς τους.  

Το εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής αποτελεί ένα κατ’ εξοχήν ευνοϊκό 

πεδίο να συμβάλει στη διαδικασία καλλιέργειας της συνείδησης στις παραπάνω 

μορφές της: α) διαμέσου της προσφοράς στους νέους ανθρώπους συγκε-

κριμένης κοινωνικής – ηθικής εμπειρίας, αποτελώντας οργανωμένη ικανότητα με 

βάση τις αρχές της συντροφικότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της 

και β) δια μέσου διδασκαλίας και γνώσης ανθρωπιστικών σπουδών, τέχνης, 

λογοτεχνίας, φιλοσοφίας, οι οποίες αποτυπώνουν την εξέλιξη της αυτογνωσίας 

των ανθρώπων, την αλλαγή των αντιλήψεών τους για το νόημα και το ιδεώδες του 

βίου κατά την ιστορική πορεία της ανθρωπότητας. 

Στο εργαστήρι της Δημιουργικής Γραφής όλα τα συσσωρευμένα πολιτιστι-

κά επιτεύγματα της ανθρωπότητας (θεωρητικές γνώσεις, καλλιτεχνικές παραδό-

σεις, τεχνοτροπίες, φιλοσοφικές ιδέες) αποτελούν αφορμή για εμπλοκή των 

μαθητών σε καταστάσεις διανοητικής δραστηριότητας όπου μυούνται στη 

διαδικασία της ανάλυσης και κριτικής εξέτασης των ιδεών, μαθαίνουν δηλ. να 

σκέπτονται δημιουργικά.  

 Το ατομικό αποτύπωμα αυτής της εξελικτικής διαδικασίας περισσότερο ή 

λιγότερο ηχηρό (ανάλογα με το ταλέντο) θα αποτυπωθεί στο μέσο καταγραφής 
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του γραπτού λόγου συγκροτώντας μια ταυτότητα μοναδικότητας που αποζητά 

την εξατομικευμένη υποστήριξή της. Εμείς αυτό το λέμε χειραφέτηση. 

Το «τι» θα διδάξουμε, «για ποιο σκοπό» και «με τι τρόπο» παίρνουν μορφή 

και μέσα από ένα υπερκείμενο παιδαγωγικό πλαίσιο αρχών και επιδιώξεων, που 

ορίζει τα γενικότερα ζητούμενα από το εκπαιδευτικό έργο, καθώς και τον τύπο της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ καθηγητών και μαθητών. Ο διδάσκων έχει την ευθύνη του 

διαμεσολαβητή σύμφωνα με το Vygotsky (2000), του υποκινητή στη μάθηση, 

συνθήκη απαραίτητη για την υλοποίηση μιας επιτυχημένης διδασκαλίας. 

Η Παρούσα Έρευνα 

Σκοπός 
Η διερεύνηση του επιπέδου ενημέρωσης και η μελέτη των στάσεων και απόψεων 

εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης φιλολογικών μαθημάτων για το 

αντικείμενο της Δημιουργικής Γραφής 

Σημασία της έρευνας 
Η γνώση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικής σημασίας για 

κάθε πεδίο διδασκαλίας. Προσδιορίζει ποιος και τι θα διδάξει (ποιος + τι). Η 

νοηματοδότηση που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί προσδιορίζει τη μορφή και τους 

στόχους της εκπαίδευσης, το πως και το γιατί της εκπαιδευτικής πράξης (πως + 

γιατί). 

Επιμέρους ερευνητικοί στόχοι  
1.  Διερεύνηση γνώσεων, επιμορφώσεων και φορέων υλοποίησης 

αυτών  

2.  Διερεύνηση της κατανόησης των ειδών και χαρακτηριστικών της 

Δημιουργικής Γραφής 

 3.  Διερεύνηση ιδεολογικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων της 

Δημιουργικής Γραφής  

4.  Διερεύνηση της ενσωμάτωσης της Δημιουργικής Γραφής στην 

τυπική εκπαιδευτική διαδικασία ή στις καινοτόμες δράσεις (άτυπη) 

 5.  Διερεύνηση της διάθεσης των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση, 

μετεκπαίδευση από σχετικούς φορείς 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται είναι: 

(1) Κατά πόσον είναι ενημερωμένοι οι εκπαιδευτικοί φιλολογικών 

κατευθύνσεων για τη Δημιουργική Γραφή. 
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(2) Ποιά κειμενικά είδη αξιολογούν ως έργα που προϋποθέτουν 

διαδικασία της Δημιουργικής Γραφής και με ποια χαρακτηριστικά. 

(3) Πώς νοηματοδούν τη διαδικασία της γραφής και ποια κριτήρια 

προτάσσουν. Ειδικότερα:   

– Συνδέουν τη Γραφή με τη Λογοτεχνική Γραφή; 

– Εκδηλώνουν οι ίδιοι ενδιαφέρον για τη Λογοτεχνία; 

– Συνδέουν τη Δημιουργική Γραφή με τη Φιλαναγνωσία; 

(4) Πώς αξιολογούν την είσοδο της Δημιουργικής Γραφής στην 

εκπαίδευση και ειδικότερα: 

α. Αν υπάρχει και πώς προσδιορίζεται η αξία χρήσης της Δημιουργικής 

Γραφής για τους μαθητές. 

β. Αν εμπλουτίζει την εκπαιδευτική σχέση καθηγητή - μαθητή. 

γ. Αν κομίζει κάτι νέο, αν δρα συμπληρωματικά στα ήδη υπάρχοντα 

αντικείμενα ή αν επιβαρύνει απλώς το Α.Π. 

(5) Με ποιες αναγκαίες προϋποθέσεις θα εφάρμοζαν οι ίδιοι τη 

Δημιουργική Γραφή. 

α. Χρειάζονται επιμόρφωση και από ποιόν; 

β. Εντός ή εκτός του Α.Π. (Εργαστηριακό μάθημα, Project ή ως σχολι-

κή δραστηριότητα. 

γ. Πώς θα έκαναν την επιλογή μαθητών. 

ε. Με ποιο στόχο και για ποιο λόγο (κίνητρα και επιδιώξεις).  

Χρονική περίοδος: Η κυρίως έρευνα έλαβε χώρα το πρώτο δεκαήμερο του 

Σεπτεμβρίου 2015.  

Υλικό και Μέθοδος 

Δείγμα: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 118 Καθηγητές θεωρητικών μαθη-

μάτων (Φιλόλογοι, Κοινωνιολόγοι, Πολιτικής Παιδείας και Ξένων Γλωσσών) 

 Μεθοδολογία 
Διανομή ερωτηματολογίου, μέσω της αλληλογραφίας των σχολείων, σε περίπου 

εξήντα (60) σχολικές μονάδες του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 

Η πιλοτική έρευνα (Ιούνιος 2015) έδειξε ότι διαθέτει ικανοποιητική Αξιοπιστία 

(Cronbah’s Alpha a=0,72), Εγκυρότητα Κριτηρίου (Criterion Validity) καθώς και 

Εποικοδομητική Εγκυρότητα (Construct Validity).  

Το ερωτηματολόγιο ήταν μεικτού τύπου και περιλάμβανε 
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Δημογραφικά στοιχεία: (Ηλικία, Έτη υπηρεσίας, Οικογενειακή κατάσταση 

Μορφωτικό επίπεδο, Τύπος Σχολείου) ως Ανεξάρτητους Παράγοντες 

Ερωτηματολόγιο 15 ερωτήσεων: 2 ερωτήματα ανοικτού τύπου που 

παραγοντοποιήθηκαν και 13 ερωτήματα κλειστού τύπου (διχοτομικές ερωτήσεις, 

κλίμακες ιεράρχησης, ερωτήσεις με απαντήσεις με σειρά κατάταξης) από τα οποία 

τα 12 ήταν μη παραμετρικά και το 1 με δώδεκα υποερωτήματα κλίμακας Likert.  

Στην 1η Ερώτηση (με 15 υποερωτήματα) έγινε ανάλυση παραγόντων και 

δημιουργήθηκαν 4 Υπερμεταβλητές. 

Δομικό στοιχείο: Έκθεση ιδεών, περίληψη, στοχαστικό δοκίμιο, σχέδιο 

μαθήματος, επιστημονικές εργασίες. 

Πρακτικό στοιχείο: Συνταγές μαγειρικής, οδηγίες χρήσης, άρθρο σε 

εφημερίδα και σενάριο. 

Λογοτεχνικό στοιχείο:  Μυθιστόρημα, διήγημα, ποίημα. 

Παραγωγικό στοιχείο: Καταιγισμός ιδεών, συνθήματα, στίχοι τραγουδιών. 

Στην 9η Ερώτηση (με 10 υποερωτήματα) έγινε παραγοντοποίηση και 

παρουσιάσθηκαν 4 Υπερμεταβλητές 

Στοιχείο προσανατολισμού: Γνώσεις για σπουδές φιλολογικές, καλλιέργεια 

προσδοκιών για μελλοντικούς συγγραφείς. 

Λειτουργικό στοιχείο: Γλωσσική ανάπτυξη, λογοτεχνικός γραμματισμός, 

κίνητρο φιλαναγνωσίας, φαντασία. 

Συναισθηματικό στοιχείο: Επικοινωνία, συναισθηματική έκφραση – 

λύτρωση. 

Κριτική σκέψη: Πολιτικός – κοινωνικός προβληματισμός, έκφραση 

απόψεων, συμμετοχική δημοκρατία. 

Στην 14η Ερώτηση (με 12 υποερωτήματα) έγινε παραγοντοποίηση και 

προέκυψαν 3 Υπερμεταβλητές. 

Χρηστικό στοιχείο: Εκπαίδευση στη γλώσσα, γνώση ορθογραφίας – 

συντακτικού, καλύπτεται από άλλα αντικείμενα, μπορεί να διδαχθεί, πρέπει να μπει 

στο Α.Π. 

Στάσεις:  Καλή σχέση με τη γραφή, επίδειξη κειμένων. 

Συμπεριφορές: Ασάφεια όρου, συνδυασμός γραφής – ανάγνωσης, 

δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με τις μεγάλες εκπαιδευτικές ανάγκες, 

εκπαίδευση – δημοκρατία. 
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Αποτελέσματα 
Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

Παραγόντων: 

Ηλικίας και έτη υπηρεσίας (p<0,001)  

Ηλικίας & Μορφωτικό επίπεδο (p<0,001) 

Έτη υπηρεσίας & Οικογενειακή κατάσταση (p=0,01) 

Οικογενειακή κατάσταση & Τύπος Σχολείου (p=0,01)  

 

      
 

 

1η Ερώτηση: Ανάλυση της σειράς των κειμένων που μπορεί να είναι ΔΓ (15 

δηλώσεις)  

3,40%

13,60%

62,70%

20,30%

Ηλικία Δείγματος

25-35 ετών

36-45 ετών

46-55 ετών

55 & άνω

27,10%

20,30%
39%

13,60%

Έτη Υπηρεσίας Δείγματος

1-10 έτη
11-20 έτη
21-30 έτη 
30 & άνω
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1η Ερώτηση: Κείμενα της ΔΓ (4 Υπερμεταβλητές) 

 
Υπήρξε σημαντική συσχέτιση μεταξύ Υπερμεταβλητών & Παραγόντων 

(p<0,001) 

 

2η Ερώτηση: Πόσο ικανοποιητική ήταν η ενημέρωση που λάβατε κατά τη 

διάρκεια των σπουδών σας στη ΔΓ; 

49,2%

16,6%
12,2%

6,5% 5,3%
2,1% 2,4% 1,3% 0,7% 0,9% 0,6% 0,9% 0,5% 0,3% 0,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

1η Ερώτηση: Ανάλυση της σειράς των κειμένων που μπορεί να είναι ΔΓ

69,5%

81,4%
76,3%

67,8%

30,5%

18,6%
23,7%

32,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Δομικό Πρακτικό Λογοτεχνικό Αποκλίνουσα Σκέψη

1η Ερώτηση: Κείμενα της ΔΓ

ΝΑΙ
ΌΧΙ



Δημιουργική Γραφή και Ζητήματα Μεθόδου  και Συγγραφής 
 

[357]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

 
3η Ερώτηση: Έχετε εκπονήσει προγράμματα ΔΓ; 

               
4η Ερώτηση: Έχετε επιμορφωθεί εκτός των βασικών σπουδών σας σε 

θέματα ΔΓ; 

  
5.1 Ερώτηση: Έχετε επιμορφωθεί από Προγράμματα  της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης; 

61%

25,40%

13,60%

0 0
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Καθόλου Λίγη Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ

2η Ερώτηση: Πόσο ικανοποιητική ήταν η ενημέρωση 
που λάβατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στη ΔΓ; 

91,50%

8,50%

3η Ερώτηση: Έχετε εκπονήσει 
προγράμματα ΔΓ;

ΌΧΙ
ΝΑΙ

89,8

10,2

4η Ερώτηση: Έχετε επιμορφωθεί εκτός 
των βασικών σποδών σας σε θέματα ΔΓ;

ΌΧΙ
ΝΑΙ
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5.2 Ερώτηση: Έχετε επιμορφωθεί από τη Β/θμια Εκπαίδευση; 

 
6η Ερώτηση: Σας ενδιαφέρει να επιμορφωθείτε στη ΔΓ; 

 
 

7η Ερώτηση: Ποιος είναι ο κατάλληλος επιμορφωτής στη ΔΓ; 

96,60%

8,50%

5.1 Ερώτηση: Έχετε επιμορφωθεί 
από Προγράμματα  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ;

ΌΧΙ

ΝΑΙ

91,50%

8,50%

5.2 Ερώτηση: Έχετε επιμορφωθεί 
από τη Β/θμια Εκπ/ση;

ΌΧΙ
ΝΑΙ

8,50%

91,50%

6η Ερώτηση: Σας ενδιαφέρει 
να επιμορφωθείτε στη ΔΓ;

ΌΧΙ
ΝΑΙ
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8η Ερώτηση: Πού οφείλεται η απουσία της ΔΓ; 

 
 

9η Ερώτηση: Η συμβολή της ΔΓ στην εκπαίδευση (10 δηλώσεις) 

40,7%

13,6%

18,6%

27,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Συγγραφέας Πανεπι/ Συγγραφ Πανεπιστημιακός Εκπ/κός με εμπειρία

7η Ερώτηση:  Ποιος είναι 
ο κατάλληλος επιμορφωτής στη ΔΓ; 

45,8%

33,9%

20,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Υπερφορτωμένο ΑΠΣ Άγνοια Έλεγχος της σκέψης

8η Ερώτηση: Πού οφείλεται η απουσία της ΔΓ;
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9η Ερώτηση: Η συμβολή της ΔΓ στην εκπαίδευση (4 Υπερμεταβλητές) 

 
 

 10η Ερώτηση: πόσοι μαθητές μπορούν να γράψουν με δημιουργικό 

τρόπο; 

34,8%

14,7%

8,7% 8,4%
6,3% 6,1% 5,6% 6,7% 5,7%

3,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

9η Ερώτηση: Η συμβολή της ΔΓ στην εκπ/ση 

35%

18% 17%

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Συναισθηματική 
νοημοσύνη

Λειτουργικό στοιχείο Προσανατολισμός ΔΓ Κριτική Σκέψη

9η Ερώτηση: Η συμβολή της ΔΓ στην εκπ/ση - Υπερμεταβλητές
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11η Ερώτηση: Για ποιους λόγους αδυνατούν να εκφραστούν οι μαθητές με 

το γραπτό λόγο; 

 
 12η Ερώτηση: Πιστεύετε ότι η Δημιουργική Γραφή απειλεί τη συνοχή της 

τάξης; 

 
 

5,1%

13,6%

25,4%

18,6%

37,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Κανένας Λίγοι Αρκετοί Πολλοί Όλοι

10η Ερώτηση: πόσοι μαθητές μπορούν 
να γράψουν με δημιουργικό τρόπο;

33,9%

28,8%

16,9%

8,5%

0%

11,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Απουσία 
Ενδιαφέροντος 

Έλλειψη 
Γνώσεων 

Έλλειψη 
Αυτοπεποίθ.

Φόβος 
Αξιολόησης

Φόβος Έκθεσης Αδυναμία 
έκφρασης

11η Ερώτηση: Για ποιους λόγους αδυνατούν να εκφραστούν
οι μαθητές με το γραπτό λόγο;

83,0%

17,0%

12η Ερώτηση: Πιστεύετε ότι η ΔΓ απειλεί 
τη συνοχή της τάξης;

Όχι
Ναι
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13η Ερώτηση: Πόσα λογοτεχνικά βιβλία διαβάσατε την προηγούμενη 

σχολική χρονιά; 

 
 

14η Ερώτηση: Η Δημιουργική Γραφή στην εκπαίδευση (12 δηλώσεις) 

 
14η Ερώτηση: Η Δημιουργική Γραφή στην εκπαίδευση (3 Υπερμεταβλητές) 

11,90%

40,70%

23,70% 23,70%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Κανένα 1-5 βιβλία 6-10 βιβλία Άνω των 10

13η Ερώτηση: Πόσα λογοτεχνικά βιβλία διαβάσατε
την προηγούμενη σχολική χρονιά;

35,9

14,7 15,2

8,2
5,7 4,2 4,2 5,8

2 1,3 1 1,8
0
5

10
15
20
25
30
35
40

14η Ερώτηση: Πόσο σας εκφράζει 
μια από τις παρακάτω δηλώσεις;
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15η Ερώτηση: Το εργαστήρι της Δημιουργικής Γραφής θα βοηθούσε τους 

μαθητές της Β/θμιας εκπαίδευσης, ως προς; 

 

0 1,7 00

27,2
32,3

5,4

44,4

54,2

47,6

25

10,1

47,3

1,7 3,4

0

10

20

30

40

50

60

Χρηστικό μέρος Στάσεις Συμπεριφορές 

14η Ερώτηση: Πόσο σας εκφράζει 
μια από τις παρακάτω δηλώσεις; - Υπερμεταβλητές

Διαφ. Απολύτως

Διαφωνεί

Ουδέτερα

Συμφωνεί

Συμ.απολύτως

42,4%

22%

35,6%

15η Ερώτηση: Το εργαστήρι της ΔΓ θα βοηθούσε 
τους μαθητές της Β/θμιας εκπ/σης, ως προς;

Σχολικές Δραστηριότητες

Project

Εργαστηριακό Μάθημα
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Συζήτηση 

Αναλύοντας το δείγμα των 118 καθηγητών θεωρητικών μαθημάτων διαπιστώ-

νουμε ότι τα 2/3 είναι γυναίκες άνω των 45 ετών και διαθέτουν επαγγελματική 

εμπειρία άνω των 10 ετών. Το 1/3 είχε μεταπτυχιακές σπουδές και όλοι εργάζονταν 

σε δημόσια σχολεία καθώς δεν απευθυνθήκαμε καθόλου σε ιδιωτικά ούτε σε 

δημόσια πειραματικά. Η ανταπόκριση ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη από τα Γ.Ε.Λ. σε 

σχέση με τα γυμνάσια, ενώ τα Ε.Π.Α.Λ. είχαν ενδεικτική μόνο συμμετοχή και όχι 

αντιπροσωπευτική. Κατά δήλωση των διευθυντών, οι καθηγητές αρνήθηκαν να 

συμπληρώσουν τα Ερωτηματολόγια δηλώνοντας παντελή άγνοια για το 

αντικείμενο της Δημιουργικής Γραφής, αλλά ευχαρίστως θα ενημερωνόταν αν 

τους καλούσαν οι Σύμβουλοι σε αντίστοιχο σεμινάριο. 

Το δείγμα μας συμφωνεί με αντίστοιχες έρευνες της Α/θμιας εκπαίδευσης 

όπου επικρατούν κατά παράδοση οι γυναίκες στις φιλολογικές σπουδές και λόγω 

της ελάττωσης μόνιμων διορισμών την τελευταία δεκαετία, οι καθηγητές της 

δημόσιας εκπαίδευσης έχουν μεγαλύτερη ηλικία και προϋπηρεσία άνω των 10 

ετών. Οι μισοί, όσων ανταποκρίθηκαν δηλώνουν έγγαμοι, στοιχείο που διαφορο-

ποιείται από παλαιότερες έρευνες και χρήζει ιδιαίτερης μελέτης. Οι μεταπτυχιακές 

σπουδές αφορούν τις νεότερες ηλικίες, αλλά δεν διερευνήθηκε το αντικείμενό τους. 

Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση για το «Ποια είδη κειμένων αποτελούν 

δημιουργική γραφή» διαπιστώνουμε τον προσανατολισμό των καθηγητών στο 

αξιολογικό σύστημα του λυκείου και τις απαιτήσεις των εξετάσεων που 

προτάσσουν ως δημιουργική γραφή τη σύνταξη περίληψης κειμένου, με μεγάλη 

ποσοστιαία διαφορά απ’ όλα τα υπόλοιπα είδη.  

Είναι εντυπωσιακό ότι ενώ το μυθιστόρημα κατατάσσεται στη δεύτερη 

θέση, το ποίημα και το διήγημα βρίσκονται στο τέλος πολύ πίσω από τις συνταγές 

μαγειρικής και πίσω ακόμα και από τις οδηγίες χρήσης. Αυτό δε συμφωνεί με 

αντίστοιχη έρευνα στην Α/θμια όπου το λογοτεχνικό στοιχείο (μυθιστόρημα, 

διήγημα, ποίημα) εκλαμβάνεται ενιαία και λαμβάνει 78% εκτίμηση ως Δημιουργική 

Γραφή. Για την καλύτερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων έγινε ανάλυση 

παραγόντων και δημιουργήθηκαν 4 υπερμεταβλητές.  

Διαπιστώνουμε ότι οι καθηγητές νοηματοδούν τη Δημιουργική Γραφή με 

χαρακτηριστικά επίδρασης στην καθημερινότητα σε ποσοστό που ξεπερνά το 

80% (συνταγές μαγειρικής, οδηγίες χρήσης, άρθρο σε εφημερίδα, σενάριο). Το 

πρακτικό στοιχείο, η εφευρετικότητα ταυτίζεται στη συνείδηση του σύγχρονου 
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ανθρώπου με τον ευφυή και δημιουργικό νου, εκείνου του τύπου τη νοημοσύνη 

που εξασφαλίζει χρόνο, στους φρενήρεις ρυθμούς της καθημερινότητας. Οι 

έξυπνες συσκευές, οι έτοιμες απόψεις, ότι δημιουργεί όρους γρήγορης και φθηνής 

αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης, επιβραβεύεται συνειδητά ή ασυνείδητα 

σε συνθήκες σύγχρονου τεχνοκρατικού καπιταλισμού, όπου το «δημιουργικό» 

ταυτίζεται με το «χρήσιμο» και όπου οι ανθρώπινες σχέσεις δεν αντιμετωπίζονται 

κάτω από τη δυναμική τους αλληλεπίδραση αλλά στο πλαίσιο παραγωγής και 

κατανάλωσης. 

Το λογοτεχνικό στοιχείο (ως σύνολο μυθιστορήματος, ποιήματος και 

διηγήματος) αναφέρεται ως δημιουργική γραφή φτάνοντας το ποσοστό του 76% 

παρόμοιο με ό,τι αναφέρεται και από την Α/θμια. 

Η δημιουργική γραφή κάνει την εμφάνισή της ως διδακτική πρακτική στη 

διδασκαλία της λογοτεχνίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ωστόσο διατηρείται 

μία εννοιολογική σύγχυση σχετικά με την ομοιότητα ή διαφοροποίησή της με 

άλλους όρους της μαθητικής γραπτής έκφρασης. Έτσι βλέπουμε τα 2/3 των 

καθηγητών θεωρητικών μαθημάτων να εντάσσουν το δομικό στοιχείο (έκθεση 

ιδεών, περίληψη, στοχαστικό δοκίμιο, σχέδιο μαθήματος, επιστημονικές εργασίες) 

στη δημιουργική γραφή. Αυτό ενισχύεται από την μονόπλευρα 

προσανατολισμένη εκπαιδευτική προσπάθεια στο λύκειο προς την εισαγωγή στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και σ’ αυτό το στίβο η λογοτεχνικότητα του γραπτού 

λόγου δεν επιβραβεύεται, αντίθετα μπορεί ν’ αποτελέσει και σοβαρό μειονέκτημα 

για τον υποψήφιο. 

Το παραγωγικό στοιχείο, η αποκλίνουσα σκέψη (καταιγισμός ιδεών, 

συνθήματα, στίχοι τραγουδιών) συγκεντρώνει επίσης υψηλό ποσοστό 68% αν και 

βρίσκεται στην τελευταία θέση.  

Η ευρύτητα των κειμενικών ειδών που στεγάζουν οι εκπαιδευτικοί κάτω από 

τον όρο Δημιουργική Γραφή είναι ενδεικτική της επίδρασης του μεταμοντερνισμού 

που αρνείται την διάκριση υψηλής - χαμηλής κουλτούρας και αποστειρώνει την 

τέχνη ως «κουλτούρα της μειοψηφίας» (Leavis, 1930). Επιβεβαιώνεται ο Barthes 

(1977), που υποστηρίζει ότι το «κείμενο» είναι μια μεγαλόψυχη έννοια αλλά και ο 

Foucault (1977) για τον οποίο το «κείμενο» είναι μια έννοια αντιφατική, 

γενναιόδωρη, φιλελεύθερη, πολύσημη και κυρίως γεννιέται από σύνθετες 

πολιτισμικές πρακτικές μέσα στα δίκτυα κοινωνικής εξουσίας. 
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Η Kristeva (1980) υποστήριξε ότι το κείμενο είναι ένα παραγωγικό προϊόν, 

καθώς η σχέση του με τη γλώσσα στην οποία αναπτύσσεται είναι αναδιανεμητική 

(αποδομητική και οικοδομητική. 

Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα επιμόρφωσης στη 

Δημιουργική Γραφή σε ποσοστό πάνω του 90% αφού στη διάρκεια των σπουδών 

τους δεν είχαν καμία ενημέρωση (πάνω από 60%) και ελάχιστοι ήρθαν σε επαφή 

με το αντικείμενο μέσω σεμιναρίων που διοργανώθηκαν από φορείς της Β/θμιας 

εκπαίδευσης (Πειραματικά σχολεία, σύμβουλοι, σχολικές δραστηριότητες) σε 

συνεργασία με τμήματα Πανεπιστημίων (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 

Α.Π.Θ.) ή μέσα από προγράμματα φιλαναγνωσίας που διοργάνωναν οι 

βιβλιοθήκες των Ο.Τ.Α.). Σαν καταλληλότερο επιμορφωτή επιλέγουν συγγραφέα, 

αντίστοιχα όπως και σε ανάλογες έρευνες της Α/θμιας. Η επιφύλαξη των 

εκπαιδευτικών απέναντι στους πανεπιστημιακούς δασκάλους (Βεργίδης κ.α.2011) 

είναι ένα θέμα που χρήζει διερεύνησης για το αν αφορά κώδικες επικοινωνίας, 

διδακτικές προσεγγίσεις ή στερεοτυπικά κατάλοιπα μιας εποχής που οι βαθμίδες 

της εκπαίδευσης λειτουργούσαν με στεγανά ανάμεσά τους.  

Είναι αλήθεια ότι το επιβαρυμένο Α.Π. από τη μία και ο μονόπλευρος 

προσανατολισμός από την άλλη, όλου του εκπαιδευτικού τοπίου προς τις 

εισαγωγικές εξετάσεις, οδηγούν τους εκπαιδευτικούς στην εναγώνια αναζήτηση 

εμπλουτισμού των διδακτικών τους πρακτικών, λήψης έτοιμης μεθοδολογίας 

παρά θεωρητικής και κριτικής προσέγγισης του ίδιου του παιδαγωγικού τους 

ρόλου. Ωστόσο αναδεικνύεται σήμερα όσο ποτέ άλλοτε σε εθνικό επίπεδο το 

έλλειμμα καταγραφής αναγκών, σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης 

των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Η επιλογή επιμορφωτών αποτελεί ένα 

ακανθώδες ζήτημα λόγω της συχνής υπερεκτίμησης των ακαδημαϊκών κριτηρίων 

σε σύγκριση με την επιμορφωτική πείρα σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. 

Η εκπαίδευση των επιμορφωτών, η δυνατότητα πιστοποίησης, η παρακο-

λούθηση (monitoring), η μεθοδολογία επιμόρφωσης αλλά και οι πρακτικές 

επιμόρφωσης με την αξιοποίηση καινοτόμων πρακτικών που χρήζουν ανίχνευ-

σης, ανάδειξης, υποστήριξης και μοντελοποίησης για την καλύτερη αξιοποίησή 

τους, θα πρέπει ν’ αποτελέσουν προτεραιότητα μιας εθνικής στρατηγικής για την 

επιμόρφωση με σχεδιασμό, στόχευση και συντονισμό. Στο πλαίσιο αυτό η χρυσή 

τομή και η αμφίδρομη επικοινωνία των από πάνω προς τα κάτω (top down) και 
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από τα κάτω προς τα πάνω (bottom up) πολιτικών επιμόρφωσης είναι ένα μεγάλο 

ζητούμενο (Μπαγάκης Γ., 2015). 

Οι καθηγητές προτάσσουν την συναισθηματική έκφραση μέσω της 

Δημιουργικής Γραφής ως τη σημαντικότερη συμβολή της στην εκπαίδευση. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι από την ανάλυση παραγόντων προκύπτει ότι η κριτική σκέψη δεν 

συνδέεται καθόλου με τη Δημιουργική Γραφή στις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών. 

Η καλλιέργεια πολιτικών και κοινωνικών προβληματισμών μέσω των 

κειμένων, η δημιουργία προϋποθέσεων για συγκρότηση δημόσιου λόγου και 

συμμετοχής σε κοινωνικά δίκτυα των μαθητών δεν απασχολεί καθόλου τους 

εκπαιδευτικούς θεωρητικών μαθημάτων ούτε αναγνωρίζουν κάποια διασύνδεση 

με τη δυναμική της Δημιουργικής Γραφής. 

Επίσης δεν φαίνεται να αναγνωρίζουν την Δημιουργική Γραφή ως σημα-

ντικό παράγοντα καλλιέργειας λογοτεχνικού γραμματισμού, γλωσσικής ανάπτυ-

ξης και φιλαναγνωσίας ή ανάπτυξη της φαντασίας. Δεν διαφαίνεται καν να 

αναδεικνύεται ο υποστηρικτικός ρόλος στην κατεύθυνση προσανατολισμού για 

φιλολογικές σπουδές ή ως  κίνητρο για μελλοντικούς συγγραφείς. 

Προφανώς οι καθηγητές Β/θμιας έχουν αποδεχτεί ότι η παρέμβασή τους 

στην ηλικιακή βαθμίδα της εφηβείας δέχεται τους περιορισμούς της σχολικής 

πορείας του μαθητή και της ήδη διαμορφωμένης προσωπικότητάς του, οπότε ο 

δικός τους παιδαγωγικός ρόλος είναι εκ φύσεως περιορισμένος. Παρόλο που 

δείχνουν να εμπιστεύονται το «εν δυνάμει» των μαθητών δηλώνοντας πως οι 

περισσότεροι μαθητές θα μπορούσαν να γράψουν, δεν δείχνουν εμπιστοσύνη 

στη δική τους ικανότητα να ξεκλειδώσουν αυτήν τη δυναμική.  

Με την εργασιακή επισφάλεια στο χώρο της εκπαίδευσης ν’ αυξάνει 

ραγδαία, την επαγγελματική εξουθένωση να εξαπλώνεται και την οικονομική κρίση 

να απειλεί τη δημόσια εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί νιώθουν αδύναμοι να 

αντιμετωπίσουν την έλλειψη γνώσεων, την ανεπάρκεια εκφραστικών μέσων και 

την αδιαφορία που διακατέχουν τους μαθητές τους.  

Η πολιτισμική «προίκα» που κουβαλά κάθε παιδί από το κοινωνικό και 

οικογενειακό του περιβάλλον, δείχνουν να καθορίζουν και τις προσλαμβάνουσες 

με τις οποίες συμμετέχει στη σχολική ζωή. Η εκπαίδευση ενός παιδιού είναι 

αυξανόμενα εξαρτώμενη από τον πλούτο και την επιθυμία των γονέων, παρά από 

την ικανότητα και τις προσπάθειες του ίδιου του παιδιού και αυτή η μεταλλαγή 
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χαρακτηρίζεται από ευρείας κλίμακας προγράμματα εκπαιδευτικής μεταρρύθμι-

σης, με σλόγκαν όπως «γονεϊκή επιλογή» (parental choice), «εκπαιδευτικά 

στάνταρντς» (educational standards) και «ελεύθερη αγορά» (free market) (Rinne, 

2000).  

Έτσι, όλη η εξωτερική κοινωνική ένταση εισέρχεται πια και στο εσωτερικό του 

σχολείου, στα σχολικά ιδρύματα και στις σχολικές τάξεις διαμέσου των σχέσεων 

και των ομάδων (Charlot, 1993), αφού, άλλωστε, το σχολείο δεν αποτελεί νησίδα 

έξω από την κοινωνία, αλλά χώρο σύγκρουσης εκτιθέμενο σε αντιφατικά και 

αλληλοσυγκρουόμενα αιτήματα διαφόρων κοινωνικών ομάδων (Charlot, 1992) 

και τελικά η κρίση του σχολείου είναι μια κρίση σχέσεων σχολείου και κοινωνίας 

(Ανδρέου, 2001).  

Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα μέσω του 

φόρτου εργασίας, της απομνημόνευσης και των εξετάσεων θέλει να ελέγχει τη 

σκέψη των μαθητών και αγνοεί την ισορροπημένη ανάπτυξή τους. Πρακτικά 

αποδέχονται ότι δεν μπορούν να προσφέρουν τις ίδιες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά 

αλλά μπορούν να αγκαλιάσουν τα συναισθήματά τους και να υποστηρίξουν τη 

συναισθηματική τους έκφραση. Θέλουν να εκπαιδευτούν πάνω στη Δημιουργική 

γραφή για την οποία πιστεύουν ότι μπορεί να το πετύχει αν εφαρμοστεί εκτός Α.Π. 

μέσα σε πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων. 

Οι ίδιοι διαβάζουν μέχρι 5 βιβλία το χρόνο, τα 2/3 δεν γράφουν και διατη-

ρούν μια ουδέτερη στάση απέναντι στη λογοτεχνία. Θεωρούν ότι η Δημιουργική 

Γραφή είναι ένα ομιχλώδες τοπίο, ένα ασαφές αντικείμενο, το οποίο  αν μπει στο 

Α.Π. μπορεί να προσφέρει γνώσεις ορθογραφίας και συντακτικού αν και 

καλύπτεται από άλλα αντικείμενα και οι ίδιοι δεν μπορούν να πάρουν θέση αν 

αποτελεί χρήσιμο παιδαγωγικό εργαλείο, ούτε αν έχει μετασχηματιστική δυναμική. 

Υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα, εάν μπορεί ο εκπαιδευτικός να είναι ένας 

παράγοντας των αλλαγών και των προκλήσεων όπως επίσης και της πολιτισμικής 

συντήρησης, καθώς ανήκει σε ένα από τα πιο συντηρητικά επαγγέλματα στον 

κόσμο (Castle, 1970), ενώ ταυτόχρονα θεωρείται ως ένας παράγοντας αλλαγής 

(Pereira, 1997). 

Η μεγάλη θεσμική επίδραση κάθε κοινωνίας στη νέα γενιά περνά μέσα από 

το έργο των εκπαιδευτικών. Στη χώρα μας οι εκπαιδευτικοί έχουν μεγάλα περιθώρια 

παιδαγωγικής αυτονομίας, αλλά έχουν και σε μεγάλο βαθμό υπαλληλοποιηθεί, 

δηλαδή ασκούν και εξαντλούν το έργο τους εν πολλοίς στα πεδία της διδακτέας 
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ύλης. Παράλληλα έχουμε μια συντηρητική στάση στις καινοτομίες και στα νέα 

ερευνητικά ευρήματα, αφού «ζητούμε μεν μεταρρυθμίσεις, αλλά φοβούμαστε 

υπερβολικά τις αλλαγές που οι ίδιοι ζητούμε» (Charlot B., 1993).  

Η πολιτική πρόκληση στο ιδεολογικό δίπολο «εκπαίδευση – μόρφωση vs 

εκπαίδευση – κατάρτιση», θέτει στις κοινωνικές δυνάμεις κρίσιμα ευρύτερα 

ερωτήματα: πώς θα αναπτυχθεί η δημοκρατική παιδεία για να καλλιεργηθεί μια 

κουλτούρα αμφισβήτησης, κριτικής σκέψης και χειραφέτησης στους νέους 

απέναντι στις πολλαπλές πηγές της εξουσίας και της άγνοιας; 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό θεσμικό ρόλο. Καμιά 

παράλειψη της πολιτείας έναντι του σχολείου δεν μπορεί να αποτελεί αιτιολογία 

παραίτησης των εκπαιδευτικών από την πρώτιστη παιδαγωγική ευθύνη: τη 

διαμόρφωση προσωπικότητας αυτεξούσιας και χειραφετημένης σ’ όλους τους 

νέους, τη διαμόρφωση αντίληψης και στάσης ζωής σ’ όλους τους νέους. Αλλιώς 

μεταπίπτουμε σε μηχανισμούς και παραγωγούς μετάδοσης γνώσεων και 

πληροφοριών χωρίς βασικό στόχο, χωρίς μια ουσιαστική ιδέα, χωρίς ένα 

καθοδηγητικό νήμα. Αλλά μπορεί το σχολείο να μην αποβλέπει στον 

εξανθρωπισμό του ανθρώπου και στη διαρκή πρόοδο της κοινωνίας; 

Νίκος Τσούλιας (Φιλόλογος, τ. 129) 
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α. εἰσαγωγὴ 

Προκειμένου νὰ προκαλέσει τὸ γέλιο ὁ Ἀριστοφάνης στὶς κωμωδίες του καὶ νὰ 

πετύχει ἕνα ἐντυπωσιακὸ ἀποτέλεσμα, μετέρχεται πολλοὺς τρόπους καὶ μεθόδους: 

ξεκινᾶ μὲ τὴν κωμικὴ ὑπόθεση, τὶς κωμικὲς καταστάσεις καὶ τοὺς κωμικοὺς τύπους· 

χρησιμοποιεῖ τὰ στοιχεῖα ὄψεως, τὴν ἐνδυματολογία, τὴ θεατρικὴ σκευή, τὴ 

σκηνογραφία, ἀλλὰ καὶ τὴν κίνηση, τὴ μουσικὴ καὶ τὴ χορογραφία. Πρωτίστως, 

ὅμως, ἀξιοποιεῖ στὸ ἔπακρο καὶ μὲ ἀνυπέρβλητη ἐπιδεξιότητα τὶς εὐκαιρίες ποὺ 

προσφέρει ἡ γλώσσα σὲ ὅποιον ἔχει τὴν ἱκανότητα εἴτε νὰ χειρίζεται κατάλληλα τὴν 

πολυσημία ἢ τὴν ἀμφισημία τῶν ὑπαρκτῶν λέξεων, εἴτε νὰ κατασκευάζει νέες, 

ἄγνωστες ἀλλὰ ἀναγνωρίσιμες λέξεις, δημιουργώντας ἔτσι συνειρμοὺς ποὺ 

προκαλοῦν γέλιο, πτυχὴ τὴν ὁποία χρησιμοποιεῖ μὲ ἰδιαίτερα δημιουργικὸ καὶ 

ἰδιοφυῆ τρόπο.   

Ἀπὸ τὰ λογοτεχνικὰ εἴδη τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας, ἡ Ἀττικὴ 

Κωμωδία εἶναι ἴσως τὸ εἶδος στὸ ὁποῖο ἡ γλώσσα παίζει τὸν πιὸ σημαντικὸ ρόλο. 

Στὰ ἑλληνικὰ διαθέτουμε τὴν μελέτη τοῦ Γ.Π. Ἀναγνωστόπουλου, «Περὶ τῆς 

γλώσσης τῶν κωμῳδιῶν τοῦ Ἀριστοφάνους», ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ  

Ἀθηνᾶ τὸ 1924.1 Ἀπὸ τοὺς ξένους ἐρευνητὲς ξεχωρίζουν οἱ μελέτες τοῦ Antonio 

Lopez Eire2 καὶ ἡ πρόσφατα δημοσιευμένη διδακτορικὴ διατριβὴ τοῦ Andreas Willi, 

The Languages of Aristophanes.3 Παρ’ ὅλα αὐτά, μολονότι ἡ σύγχρονη ἔρευνα 

ἔδωσε νέα ὤθηση καὶ ἄνοιξε νέες προοπτικὲς στὴν παρουσίαση τοῦ θέματός μας, 

ὑπάρχουν ἀκόμη πολλὰ ποὺ ἀξίζουν λεπτομερέστερη μελέτη καὶ περεταίρω 

                                                 
1 Ἀναγνωστόπουλος (1924) 3-60. 
2 Eire (1986) 237-274· τοῦ ἰδίου (1996)· τοῦ ἰδίου (1997) 189-212. 
3 Willi (2003) (repr. 2006)· τοῦ ἰδίου (2010) 471-510.  
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ἔρευνα, προκειμένου νὰ ἀναδειχθοῦν τὰ βασικὰ ζητήματα τοῦ ὕφους καὶ τῆς 

γλώσσας τοῦ Ἀριστοφάνη. 

Θὰ παρουσιάσουμε συνοπτικὰ τὰ γενικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς γλώσσας τοῦ 

ποιητῆ, τὶς ἰδιαιτερότητες, καθὼς καὶ τὰ στοιχεῖα ποὺ χρησιμοποιεῖ ἀπὸ τὶς ἄλλες 

διαλέκτους. Θὰ ἑστιάσουμε στὴν καθομιλούμενη γλώσσα τῆς κωμωδίας, ἡ 

παρουσία τῆς ὁποίας στὰ σωζόμενα κείμενα τῆς ἀρχαίας γραμματείας εἶναι γενικὰ 

περιορισμένη καὶ ἡ ὁποία σπάνια χρησιμοποιήθηκε στὴ σοβαρὴ ποίηση.4 Θὰ 

μιλήσουμε γιὰ τὴν μορφολογία τῶν λέξεων στὴν ἀριστοφανικὴ κωμωδία, τὴν 

ὑφολογικὴ καὶ γλωσσικὴ ποικιλία, τὴν τεχνικὴ γλώσσα, τὴν παρωδία τῆς σοβαρῆς 

ποίησης (ἐπικῆς, λυρικῆς, τραγικῆς) καί, τέλος, θὰ ἀναλύσουμε ὁρισμένες πτυχὲς 

τοῦ κωμικοῦ λόγου τοῦ Ἀριστοφάνη: τὰ λογοπαίγνια, τὶς παρανοήσεις, τοὺς 

αἰφνιδιασμούς, τὴ συσσώρευση λέξεων, τὶς πρωτότυπες κωμικὲς εἰκόνες καὶ τὶς 

εὐφάνταστες μεταφορές.   

β. γνῶμες τῶν ἀρχαίων γιὰ τὴ γλώσσα τοῦ Ἀριστοφάνη 

Ἀπὸ γλωσσικὴ ἄποψη στὴν κωμωδία τοῦ Ἀριστοφάνη κυριαρχεῖ ἡ ἀττικὴ 

καθομιλουμένη, ὄχι ὅμως ἡ γλώσσα τοῦ ἀμόρφωτου λαοῦ, ὅπως θὰ περίμενε 

κανείς, ἀλλὰ τοῦ μέσου μορφωμένου πολίτη. Ἡ ἀριστοφανικὴ κωμωδία 

χρησιμοποιεῖ τὴ δόκιμη γλώσσα ποὺ μεταχειρίζεται ὁ μέσος Ἀθηναῖος, τὴν μέσην 

διάλεκτον πόλεως, ποῦ εἶχε δηλαδὴ βάση τὴν καθημερινὴ ὁμιλία τοῦ 

καλλιεργημένου μεσαίου στρώματος, τὴ γλώσσα τὴν ὁποία ὁ ὁμιλητῆς διεκδικεῖ γιὰ 

λογαριασμό του στὸ ἀπ. 706: Διάλεκτον ἔχοντα μέσην πόλεως / οὔτ’ ἀστείαν 

ὑποθηλυτέραν / οὔτ’ ἀνελεύθερον ὑπαγροικοτέραν.5  

Ἡ μέση διάλεκτοs πόλεως εἶναι ἡ γνήσια ὁμιλούμενη ἀττικὴ διάλεκτος, ἡ 

ὁποία ἀπέχει τόσο ἀπὸ τὴν ἀστείαν ὑποθηλυτέραν, τὴν ὑπερεκλεπτυσμένη κομψὴ 

καὶ ἐπιτηδευμένη γλώσσα τῶν σοφιστῶν, τῶν ποιητῶν καὶ τῶν ρητόρων, ὅσο καὶ 

ἀπὸ τὴν  ἀνελεύθερον ὑπαγροικοτέραν, τὴ χυδαία γλώσσα τοῦ ἀμόρφωτου λαοῦ. 

Αὐτὲς ὁρίζουν τὰ δυὸ καταδικαστέα ἀκραία ὅρια γιὰ τὴ γλώσσα τοῦ Ἀριστοφάνη, 

ἡ ὁποία θεωρεῖται ὅτι ἀντιπροσωπεύει, ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς φωνητικῆς, τῆς 

σύνταξης, τῆς μορφολογίας καὶ τοῦ λεξιλογίου, τὴν πιὸ καθαρὴ μορφὴ τοῦ 

                                                 
4  Παραδείγματα τῆς ὁμιλούμενης γλώσσας, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κωμωδία, συναντοῦμε σὲ 

διάφορα χωρία τῶν πλατωνικῶν διαλόγων καί, μερικὲς φορές, στὶς ἀγροτικὲς συζητήσεις τοῦ 

Ἠρώνδα καὶ τοῦ Θεόκριτου. 
5 Ἀπ. 706 (685)· Kassel & Austin (1984) 362.   
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σύγχρονου ἀττικοῦ προφορικοῦ λόγου ποὺ χρησιμοποιοῦσε ὁ μορφωμένος 

Ἀθηναῖος στὸ σπίτι του, στὴν ἀγορά, στὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου καὶ στὸ 

δικαστήριο.6 Προτοῦ, ὅμως, μελετήσουμε τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτῆς τῆς ποιητικῆς 

γλώσσας λαϊκοῦ τύπου, ἂς δοῦμε ἐν συντομίᾳ πὼς ἀντιμετώπιζαν οἱ ἴδιοι οἱ ἀρχαῖοι 

τὴ γλώσσα τῆς κωμωδίας.  

Ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ γλωσσικὴ καθαρότητα συνετέλεσε καὶ στὴ διάσωση τῶν 

κωμωδιῶν τοῦ Ἀριστοφάνη, γιατί, παρὰ τὴν ἀθυροστομία τους, ἀποτελοῦσαν 

πρότυπα ἀττικοῦ λόγου. Αὐτὸ τὸ ἀναγνώριζαν καὶ οἱ ἀρχαῖοι γραμματικοὶ καὶ 

λεξικογράφοι, σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἡ Κοινὴ εἶχε ἀντικαταστήσει τὶς προγενέστερες 

διαλέκτους, ἀλλὰ οἱ μορφωμένοι προσπαθοῦσαν ἀκόμη νὰ γράψουν στὴν ἀττικὴ 

διάλεκτο τῆς κλασικῆς ἐποχῆς. Οἱ λεγόμενοι Ἀττικιστές, στὴν προσπάθειά τους νὰ 

μιμηθοῦν τὸ ἰδίωμα τῶν κλασικῶν ἀττικῶν συγγραφέων, ἐπέλεξαν καὶ συνιστοῦσαν 

ὡς ὑπόδειγμα ὕφους, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ κείμενα τῶν ρητόρων, καὶ αὐτὰ τοῦ Θουκυδίδη, 

τοῦ Πλάτωνα, τῶν τραγικῶν ποιητῶν καὶ τὶς κωμωδίες τοῦ Ἀριστοφάνη. Σὲ αὐτὸ τὸ 

πνεῦμα συντάχθηκαν  ἀττικιστικὰ λεξικὰ καὶ διατριβές, ὅπως αὐτὰ τοῦ Ἴστρου ἀπὸ 

τὴν Κυρήνη  (Ἀττικαὶ λέξεις, 3ος αἰ. π. Χ.), τοῦ Κράτητα ἀπὸ τὴ Μαλλὸ τῆς Κιλικίας 

(Περὶ ἀττικῆς διαλέκτου, 2ος αἰ. π.Χ.), τοῦ Δημητρίου Ἰξίωνα ἀπὸ τὸ Ἀδραμύττιο τῆς 

Μυσίας (2ος αἰ. π.Χ.), τοῦ Φιλήμονα ἀπὸ τὴν Αἰξωνὴ (Ἀττικαὶ γλῶσσαι, 2ος αἰ. π. 

Χ.) κ.ἄ. Τὴ γλώσσα τοῦ Ἀριστοφάνη μελέτησε, ἐπίσης, ὁ Λυκόφρων ἀπὸ τὴ Χαλκίδα, 

ποιητής τοῦ 3ου αἰ. π.Χ., ὁ ὁποῖος ἐξήγησε σπάνιες λέξεις καὶ ἐκφράσεις. Ἔγραψε 

11 βιβλία Περὶ κωμῳδίας, σὲ μορφὴ λεξικοῦ-καταλόγου, ποὺ καταγράφουν καὶ 

ταξινομοῦν τὰ ἔργα τῆς Ἀρχαίας καὶ τῆς Νέας Κωμωδίας.7 Ὁ Ἐρατοσθένης ἀπὸ 

τὴν Κυρήνη, γραμματικός, διευθυντὴς τῆς βιβλιοθήκης τῆς Ἀλεξάνδρειας καὶ 

πολύπλευρος λόγιος, ἔγραψε 12τομο έργο Περὶ ἀρχαίας κωμῳδίας, ὅπου 

μελετοῦσε τοὺς συγγραφεῖς, τὰ κείμενα καὶ τὴ γλώσσα τῶν κωμωδιῶν. 

Ὑπολείμματα ἀπὸ τὸ τεράστιο ἔργο ἐπιβιώνουν στὰ ἀρχαῖα σχόλια στὸν 

Ἀριστοφάνη. Οἱ ἐξηγήσεις του ἀναφέρονται στὴ γλώσσα τῆς κωμωδίας.  Ὁ 

Ἀριστοφάνης ὁ Βυζάντιος  (περίπου 257-180 π.Χ.) ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κριτικὴ ἔκδοση τοῦ 

ἀριστοφανικοῦ κειμένου, τὰ μελετήματα γιὰ τοὺς κωμικοὺς ποιητὲς (περὶ 

προσώπων και περὶ ἑταιρῶν), ἔγραψε καὶ τὸ ἰδιαίτερα χρήσιμο ἔργο Ἀττικαὶ Λέξεις, 

ὅπου ἐξηγοῦσε δύσκολες φράσεις καὶ λέξεις τῶν κωμωδιογράφων. Ἐπίσης, ὁ 

Χαῖρις ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια (2ος αἰ. π.Χ.), μαθητὴς τοῦ Ἀριστάρχου, ἔγραψε 

                                                 
6 Taillardat (1965)12-14. Eire (1997) 189-212.  
7 Πρβλ. Ἀθήναιος, 4, 140a· 7, 278a-b· 11, 485d, 501d-e· 13, 555a.   
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ὑπομνήματα γιὰ τὶς κωμωδίες τοῦ Ἀριστοφάνη, καθὼς καὶ τὸ σύγγραμμα Περὶ 

γραμματικῆς. Ἡ παλαιότερη σωζόμενη παρουσίαση τῆς φιλολογίας ὡς ἐπιστήμης 

παρουσιάζεται ἀπὸ τὸν Διονύσιο τὸν Θράκα (2ος αἰ. π.Χ.), μαθητὴ τοῦ 

Ἀριστάρχου, στὴν ἀρχὴ τοῦ βιβλίου του Τέχνη γραμματική. Ἡ μελέτη τῆς 

γραμματικῆς ἀποτελεῖ νέα ἐπιστήμη, ποὺ πραγματεύεται τὰ ἐπιμέρους στοιχεῖα καὶ 

τὴ δομὴ τῆς γλώσσας.8 Τὸ μικρὸ βιβλίο τοῦ Διονυσίου ἀποτέλεσε γιὰ αἰῶνες τὸ 

ἐγχειρίδιο γραμματικῆς ὡς τὴ Βυζαντινὴ περίοδο. Στὴν πραγματικότητα πρόκειται 

γιὰ μία τέχνη ἀνάγνωσης καὶ ἐκφώνησης τῶν γραπτῶν λέξεων καὶ λιγότερο γιὰ 

ἐγχειρίδιο ἐκμάθησης τῆς γλώσσας. Ὁ Δίδυμος (1ος αιώνας π.X.), ἐκτὸς ἀπὸ  

ὑπομνήματα καὶ σχόλια γιὰ τὴν ἀττικὴ κωμωδία, συνέγραψε καὶ τὸ ἔργο  λέξις 

κωμική, τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὸν Ἀριστοφάνη. Ὁ γραμματικὸς Μοῖρις (2ος / 3ος 

αἰ. μ. Χ.), συνέταξε ἀττικιστικὸ λεξικὸ μὲ τίτλο Λέξεις Ἀττικαί, ὅπου παραθέτει τὴν 

ἀττικὴ λέξη μαζὶ μὲ τὴν ἀντίστοιχη ἑλληνιστικὴ ἔκφραση· τὸ ὑλικὸ ποὺ πραγματεύεται 

προέρχεται ἀπὸ τὸν Θουκυδίδη, τὸν Ξενοφώντα, τοὺς ρήτορες, τὸν Πλάτωνα καὶ 

τὸν Ἀριστοφάνη. 

Δὲν ἔλειψαν, βέβαια, καὶ ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι εἶχαν διαφορετικὴ ἄποψη γιὰ τὴ 

γλώσσα τοῦ Ἀριστοφάνη. Ὁ Πλούταρχος (περίπου 50-120 μ.Χ.), γιὰ παράδειγμα, 

συγκρίνοντας τὴν Ἀρχαία μὲ τὴ Νέα Κωμωδία, καταδικάζει τὸν Ἀριστοφάνη, ἐνῶ 

προτιμᾶ τὸν Μένανδρο. Ὁ Πλούταρχος ὑποστηρίζει πὼς ἡ γλώσσα τοῦ 

Ἀριστοφάνη, ἐνῶ γοητεύει τὸν κοινὸ καὶ τὸν ἀπαίδευτο θεατή, προκαλεῖ δυσφορία 

στὸν καλλιεργημένο ἄνθρωπο.9 Ὁ Χαιρωνεὺς τοῦ καταλογίζει ὅτι χρησιμοποιεῖ 

ἀνομοιόμορφη γλώσσα μὲ μεγάλη κλίμακα τόνων καὶ χρωματισμῶν, ὅτι ὁ λόγος 

του δὲν ἀποδίδει τοὺς κατάλληλους χαρακτῆρες καὶ συνδυάζει μεταξὺ τους 

ἀταίριαστα πράγματα.10 Ἀντίθετα, ὁ Μένανδρος ἔχει στὸ ὕφος του ὁμοιογένεια 

ποὺ ταιριάζει στὰ πρόσωπα ποὺ χρησιμοποιεῖ στὴ σκηνή. Τὸ δηκτικὸ χιοῦμορ τοῦ 

Ἀριστοφάνη δὲν ἀρέσει πλέον οὔτε στὸν ἁπλὸ θεατὴ οὔτε στὸν διανοούμενο· ἡ 

ποίησή του εἶναι σὰν τὴν ἑταίρα ποὺ παρήκμασε καὶ παριστάνει τὴν νόμιμη 

σύζυγο· ὅλοι θαυμάζουν τὸν Μένανδρο. Ὁ Μένανδρος ἀκούγεται ἢ διαβάζεται στὰ 

θέατρα, στὶς διαλέξεις, στὰ συμπόσια, καθὼς καὶ σὲ συγγραφικοὺς ἀγῶνες. 

Βέβαια, ἡ διαφορὰ μεταξὺ λόγου καὶ ἤθους τῶν προσώπων τοῦ Ἀριστοφάνη, κάτι 

                                                 
8 Bλ. Lallot (1989).  
9 Καὶ γὰρ ὁ μὲν ἀπαίδευτος καὶ ἰδιώτης, οἷς ἐκεῖνος λέγει, ἁλίσκεται· ὁ δὲ πεπαιδευμένος 

δυσχερανεῖ, Πλούταρχος, Συγκρίσεως Ἀριστοφάνους καὶ Μενάνδρου Ἐπιτομή, 853b. 
10 Πλούταρχος, Συγκρίσεως Ἀριστοφάνους καὶ Μενάνδρου Ἐπιτομή, 853c-d. 
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γιὰ τὸ ὁποῖο τὸν κατηγορεῖ ὁ Πλούταρχος, εἶναι ἠθελημένη ἀπὸ τὸν ποιητή, 

προκειμένου νὰ πετύχει τὸ κωμικὸ ἀποτέλεσμα ποὺ ἐπιδιώκει, δηλαδὴ τὴν εὐτράπελη 

παρωδία, τὸ μπουρλέσκ.11 Αὐτὸ ποὺ ὁ Πλούταρχος παρουσιάζει ὡς ἀδυναμία 

εἶναι γλωσσικὴ ἀρετὴ τοῦ Ἀριστοφάνη: ἡ ἱκανότητά του στὰ λογοπαίγνια καὶ τὶς 

κωμικὲς ἀνατροπὲς ὕφους καὶ ἐπιπέδου ἐπισημότητας.  

Παρὰ τὶς ἐπικρίσεις τοῦ Πλουτάρχου γιὰ τὸν φορτικὸν καὶ βάναυσον λόγον 

τοῦ Ἀριστοφάνη, 12  τὰ ἔργα του συμπεριλαμβάνονταν ἀκόμη καὶ στὰ πιὸ 

απαιτητικά εγχειρίδια ύφους, όπως, για παράδειγμα, στην Ἐκλογὴ ῥημάτων καὶ 

ὀνομάτων ἀττικῶν (λεγόταν και Ἀττικιστὴς) του λεξικογράφου Φρυνίχου από τη 

Βιθυνία (2ος αι. μ.Χ.).13 Ο Αττικιστής Φρύνιχος ο Αράβιος δεχόταν ως πρότυπα 

ύφους τον Πλάτωνα, τον Θουκυδίδη, τους ρήτορες, τους τραγικούς ποιητές και 

τὸν Ἀριστοφάνη. Τὰ ἔργα του χρησιμοποιήθηκαν ἀπὸ τὸν Φώτιο καὶ τὴ Σούδα.14 

Οἱ ἀπόψεις τοῦ Φρυνίχου, σὲ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία ὁ Μένανδρος ἐθεωρεῖτο ἕνας 

ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους καὶ πιὸ ἀγαπητοὺς συγγραφεῖς, δείχνουν ὅτι, 

ἐνδεχομένως, εἶχε ἀνοίξει κάποια συζήτηση ἀναφορικὰ μὲ τὴ διδασκαλία τῶν 

κωμωδιῶν στὰ σχολεῖα, ἀφοῦ καὶ ὁ γιατρὸς Γαληνὸς (129-199 μ.X.) ἔγραψε 

σύγγραμμα σχετικὸ μὲ τὴ χρήση τοῦ μαθήματος τῆς ἀρχαίας κωμωδίας στὰ 

σχολεῖα. 

Ἀντιδρώντας στὶς αὐστηρὲς ἀντιλήψεις τῶν ἀττικιστῶν προδρόμων τοῦ 

Φρυνίχου, ἕνας ἄλλος (ἀνώνυμος) συγγραφέας τοῦ 2ου αἰώνα συνέγραψε λεξικὸ 

μὲ τὸν τίτλο Ἀντιαττικιστής, προκειμένου νὰ ἀποδείξει ὅτι πολλὲς ἀπὸ τὶς λέξεις ποὺ 

εἶχαν ἀπορρίψει οἱ Ἀττικιστὲς ἐμφανίζονταν καὶ σὲ γραπτὰ τῶν Ἀττικῶν 

συγγραφέων τῆς κλασικῆς ἐποχῆς. Καθὼς σημαντικὸ μέρος ἀπὸ τὸ ὑλικὸ τοῦ 

Ἀντιαττικιστῆ ἀντλεῖται ἀπὸ ποιητές τῆς Ἀττικῆς Κωμωδίας, τὸ λεξικὸ του εἶναι 

σημαντικὴ πηγὴ γιὰ τὴ γνώση τῆς κωμικῆς γλώσσας ἐκτὸς τῶν ὁλοκληρωμένων 

κωμωδιῶν τοῦ Ἀριστοφάνη.15 

Μολονότι τὸ περιεχόμενο τῶν κωμωδιῶν τοῦ Ἀριστοφάνη δὲν συμβάδιζε μὲ 

τὶς χριστιανικὲς ἀρχὲς τοῦ Βυζαντίου, τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ὀρθὴ χρήση τῆς 

                                                 
11 Βλ. Pappas (1989) 71-73.  
12  «Τὸ φορτικόν», φησίν, «ἐν λόγοις καὶ θυμελικὸν καὶ βάναυσον ὥς ἐστιν Ἀριστοφάνει, 

Μενάνδρῳ δ’ οὐδαμῶς», ὅ.π., 853b.    
13 Reynolds & Wilson (1981) 63-65· Dickey (2007) 96-97.   
14 Φώτιος, Βιβλιοθήκη, 158.101b (Henry,1960,118). 
15 Willi ( 2010 ) 474-476.  
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γλώσσας, τὸ κίνημα τοῦ Ἀττικισμοῦ, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὸν ἐκτοπισμὸ τοῦ 

Μενάνδρου ἀπὸ τὸν Ἀριστοφάνη. Ἔτσι, ὡς ἀττικὸ πρότυπο ὁ Ἀριστοφάνης εἶχε 

προτεραιότητα στὸ σχολεῖο, ἐνῶ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ κωμωδίες τοῦ Μενάνδρου δὲν 

προτιμήθηκαν εἶχε ὡς συνέπεια τὰ ἔργα του νὰ μὴ συνεχίσουν νὰ  παραδίδονται 

ὡς τὸν Μεσαίωνα.   

γ. φωνολογία καὶ μορφολογία   

Γιὰ νὰ ἀξιολογήσουμε τὸ ὕφος καὶ τοὺς ἐκφραστικοὺς τρόπους τῆς ἀριστοφανικῆς 

κωμωδίας, θὰ χρειαστεῖ νὰ διαπιστώσουμε ὡς πρὸς τί μοιάζει ἢ διαφέρει ἡ γλώσσα 

της ἀπὸ τὴν ἀττικὴ διάλεκτο τῶν ἄλλων λογοτεχνικῶν εἰδῶν τῆς κλασικῆς Ἀθήνας 

(τῆς τραγωδίας, τῆς ρητορικῆς ἢ τῆς ἱστοριογραφίας). Ἐπειδὴ δὲν μποροῦμε νὰ 

ἐξετάσουμε ἐδῶ ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἀττικῆς διαλέκτου θὰ περιοριστοῦμε σὲ 

ὁρισμένα βασικὰ στοιχεῖα, ὅπως εἶναι: ἡ φωνητική, ἡ μορφολογία, ἡ σύνταξη, ἡ 

χρήση τῶν ἄλλων διαλέκτων, ἡ παρωδία, τὸ λεξιλόγιο καὶ τὸ ὕφος. 

Οἱ διαφορὲς μεταξὺ τῶν ἑλληνικῶν διαλέκτων εἶναι κυρίως φωνητικῆς ὑφῆς 

καὶ μορφολογίας. Ὡς πρὸς τὴ φωνολογία, ἡ  αττική διάλεκτος διατηρεῖ τὸ 

μακρόχρονο ᾱ μετὰ ἀπὸ τὸ ι, ε, ρ (πλουσία, νέα, ὥρα)· Φιλίας (Πλοῦτ., στ. 990), 

νεᾱνίας (Νεφ., στ. 8), ἡμέρα (Νεφ., στ. 3)· σὲ ὅλες τὶς ἄλλες θέσεις τὸ ᾱ τρεπόταν σὲ 

η (μήτηρ αντί μάτηρ).16 Ὡστόσο, ἐξαιτίας τῶν δωρικῶν συγγενειῶν τῆς χορικῆς 

λυρικῆς ποίησης, οἱ στίχοι τῆς τραγωδίας χρησιμοποιοῦν τὸ μακρὸ  ᾱ ἐκεῖ ὅπου ἡ 

ἀττικὴ δὲν τὸ ἔχει. Ἀντιθέτως, στὴν κωμωδία, ἀκόμα καὶ τὰ λυρικὰ μέρη διατηροῦν 

τὴν κανονικὴ ἐκδοχὴ μὲ  η, μὲ ἐξαίρεση τὶς παρωδίες καὶ τὰ ἐλάχιστα ἀπολύτως 

σοβαρὰ ἄσματα: πολιοῦχος Ἀθάνα (Νεφ., στ. 602)· ἁχέτας (Εἰρ., στ. 1159)· ἡδομένᾳ 

φωνᾷ (Ὄρν., στ. 236)· ἐν ἁμέραισιν (Βάτρ., στ. 242). Τρέπει τὰ σσ σὲ ττ (θάλασσα: 

θάλαττα). Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι ἡ τραγωδία καὶ ἡ πρώιμη ἀττικὴ πεζογραφία 

ἀποφεύγουν τὸ ἄκουσμα αὐτὸ τῆς ἀττικῆς, πιθανῶς διότι ἀκουγόταν ἐπαρχιωτικό. 

Ἡ κωμωδία, ὡστόσο, καθὼς εἶναι λαϊκὸ λογοτεχνικὸ εἶδος, χρησιμοποιεῖ παντοῦ τὰ 

ττ, ἐξαιρώντας χωρία σὲ παρόδους, χωρία σὲ ξένες διαλέκτους, παραθέματα καὶ 

ἀναφορὲς σὲ ὑψηλὴ λογοτεχνία, ξένες λέξεις, ὑψηλοῦ ὕφους ἄσματα: π.χ. ἁλμυρᾶς 

θαλάσσης (Νεφ., στ. 567-568). Τρέπει τὸ συμφωνικὸ σύμπλεγμα ρσ σὲ ρρ, ἄρσεν: 

                                                 
16  Ἡ ιωνική τρέπει τὸ μακρόχρονο  ᾱ σὲ η (π.χ. φήμη, μήτηρ, ἱστορίη, ὥρη). Διατηρεῖ 

ἀσυναίρετα τὰ  -εο, -εω, -εα (π.χ. ἔθνεος, ἐθνέων, ἔθνεα, γένεος, γένεα). Τὰ οὐσιαστικὰ ποὺ 

παράγονται ἀπὸ ρήματα καὶ φανερώνουν τὸ πρόσωπο ποὺ ἐνεργεῖ, ἔχουν κατάληξη -τηρ αντί -της. 

π.χ. ἁρμοστὴρ ἀντὶ ἁρμοστής, δικαστὴρ ἀντί δικαστής.   
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ἄρρεν. Ἡ κωμωδία χρησιμοποιεῖ τὸ ἀττικὸ σύμπλεγμα ρρ (ἄρρενα, Νεφ., στ. 663· 

ἀρρενικόν, ἀπ. 222), ἐνῶ ἡ τραγωδία καὶ ἡ πρώιμη πεζογραφία χρησιμοποιεῖ το 

ρσ. Στὴν ἀττικὴ διάλεκτο, καὶ στὸν Ἀριστοφάνη, τὰ συμπλέγματα  εο καὶ εω 

τρέπονται σὲ ου καὶ ω (μέλεος=μέλους, μελέων=μελῶν). Όταν βρίσκουμε στον 

Αριστοφάνη ασυναίρετα αυτά τα φωνηεντικά συμπλέγματα συμπεραίνουμε ότι 

πρόκειται για παρωδία. Ελάχιστες εξαιρέσεις έχουμε σε σοβαρούς ύμνους, όπως 

στη στροφή του χορού των Νεφελῶν: πατρὸς ἀπ’ Ὠκεανοῦ βαρυαχέος / ὑψηλῶν 

ὀρέων κορυφὰς (στ. 278-279).17  

Η σίγηση του Ϝ στα συμφωνικά συμπλέγματα [νϜ] και [ρϜ] είχε ως 

αποτέλεσμα την έκταση του προηγούμενου βραχύχρονου φωνήεντος στην 

ιωνική, αλλά όχι και στην αττική διάλεκτο. Έτσι, το αρχικό ξένϜος, έγινε ξεῖνος στὴν 

ἰωνική, ἀλλὰ  ξένος στὴν ἀττικὴ (Σφῆκ., στ. 1221). Ἀντίστοιχα, τὸ κόρϜος ἔγινε 

κοῦρος στὴν ιωνική, κόρος στὴν ἀττική. Οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς προξένησαν μία σειρὰ 

ἁλυσιδωτῶν ἀντιδράσεων σὲ ὅλο τὸ φωνολογικὸ σύστημα. Ἔτσι, ἐνῶ στὴν 

τραγωδία συναντοῦμε καὶ τοὺς ἰωνικοὺς καὶ τοὺς ἀττικοὺς τύπους, στὴν κωμωδία 

(μὲ ἐξαίρεση χωρία τῶν παρόδων), ἐμφανίζονται μόνο οἱ ἀττικοὶ τύποι.  

Στὸν τομέα τῆς μορφολογίας, ἡ περιγραφὴ τῆς γλώσσας τοῦ Ἀριστοφάνη 

συχνὰ περιπλέκεται λόγω τῆς συνύπαρξης δυὸ ἢ περισσότερων ἐναλλακτικῶν 

τύπων. Συνήθως ὁ παλαιότερος τύπος ἀντικαθίσταται σταδιακὰ ἀπὸ ἕναν 

νεώτερο, ὅμως γιὰ ὁρισμένο χρονικὸ διάστημα ἐμφανίζονται καὶ οἱ δυὸ στὸ 

γλωσσικὸ σύστημα. Ἔτσι, διαπιστώνουμε ὅτι, ἐνῶ ἡ ἀριστοφανικὴ γλώσσα 

χρησιμοποιεῖ τὴν ἀττικὴ καθομιλουμένη τοῦ τέλους τοῦ πέμπτου καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 

τετάρτου αἰώνα, ἂν τὴ μελετήσουμε σὲ βάθος παρατηροῦμε ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὰ 

καθαρὰ ἀττικὰ χαρακτηριστικὰ προσφέρει μεγάλο σύνολο ἀπὸ διπλοὺς τύπους τῆς 

ἴδιας γραμματικῆς κατηγορίας. Ὁρισμένοι ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς τύπους εἶναι 

περισσότερο ἀττικοὶ καὶ πιὸ αὐθεντικοί, ἐνῶ ἄλλοι εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἐξέλιξης τῆς 

ἀττικῆς διαλέκτου, ἡ ὁποία ἁπλοποιεῖται καὶ προσαρμόζεται, ὥστε νὰ μὴν ἔχει 

ἰδιαιτερότητες· μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ ἀποτελέσει τὴν ἀρχὴ τῆς Ἑλληνιστικῆς Κοινῆς.  

Στὴν ἀριστοφανικὴ κωμωδία μποροῦμε νὰ ἀνιχνεύσουμε, ὅπως ἐξάλλου 

κατέδειξε καὶ ὁ Lopez Eire, τὰ «πρῶτα συμπτώματα» τῆς Ἑλληνιστικῆς Κοινῆς. 

Ἔχουμε κάποιες πρώιμες ἐνδείξεις γιὰ ὁρισμένα μετέπειτα γλωσσικὰ φαινόμενα 

ποὺ προῆλθαν ἀπὸ τὶς κωμωδίες τοῦ Ἀριστοφάνη, ὅπως ἐπίσης εἶναι σαφὲς ὅτι τὰ 

                                                 
17 Βλ. Duhoux (1983)· Lejeune (1972)· Eire (1986) 248-249. 
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συγκεκριμένα λογοτεχνικὰ ἔργα ἀποτελοῦν τὴν πρώτη ἐκτενῆ πηγὴ γιὰ τὴν 

καθομιλουμένη Ἀττικὴ γλώσσα· τὸ ἐπίπεδο γλώσσας τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ ἔχει 

συμβάλει στὸν σχηματισμὸ τῆς Κοινῆς. Δεδομένου ὅτι τὰ γλωσσικὰ στοιχεῖα τῆς 

καθομιλουμένης δὲν εἶναι ἀπαραιτήτως καινούρια στοιχεῖα, θὰ ἦταν λάθος νὰ 

συμπεράνουμε ὅτι ἡ Ἀττικὴ γλώσσα τοῦ Ἀριστοφάνη ἦταν ὑπὸ ὁποιαδήποτε ἔννοια 

‘μεταγενέστερη’ ἢ περισσότερο ‘ἀλλοιωμένη’ ἀπὸ ἐκείνη τῶν συγγραφέων τῆς 

ἐποχῆς του, ὅπως τοῦ Εὐριπίδη, τοῦ Θουκυδίδη ἢ τοῦ Λυσία. 18  Μάλιστα, ἡ 

πλειοψηφία τῶν στοιχείων ποὺ ἔχουμε στὴ διάθεσή μας, εἴτε ἐν εἴδει  γραμματικοῦ 

ὑλικοῦ εἴτε βάσει τῆς ἄποψης τῶν ἀρχαίων μελετητῶν, ἀποδεικνύουν τὸ ἀντίθετο.  

Εἶναι λοιπὸν ξεκάθαρο ὅτι ἡ γλώσσα τῆς ἀριστοφανικῆς κωμωδίας εἶναι μία 

γλώσσα ἰδιαίτερη ποὺ παίζει μὲ τὴν ἀντίθεση. Φαίνεται ὅτι στὴν ζωντανὴ γλώσσα 

ἀρκετὲς γλωσσικὲς μορφὲς προχωροῦσαν παράλληλα. Ἂς δοῦμε ὁρισμένα 

παραδείγματα μὲ ἀντιθετικὲς ἢ διπλὲς μορφές: Συναντοῦμε τὴν  πρόθεση ξύν (Νεφ., 

στ. 580· Σφῆκ., στ. 1081), ὅπως καὶ στὴ γλώσσα τῶν ἀττικῶν ἐπιγραφῶν, μαζὶ μὲ τὸ 

σύν (Νεφ., στ. 604, Πλοῦτ., στ. 144), ποὺ τελικὰ θὰ ἐπικρατήσει. Τὶς προθέσεις ἐς 

(Ἀχαρν., στ. 32) καὶ εἰς (Ἀχαρν., στ. 28), ἀπὸ τὶς ὁποῖες θὰ ἐπιζήσει μόνο ἡ τελευταία· 

χεῖρας (Εἰρ., στ. 317) ἀντὶ γιὰ χέρας (Θεσμ., στ. 914).  

Στὰ ἀρσενικὰ ὀνόματα συναντοῦμε μορφὲς τόσο σὲ -έης, ὅπως Περικλέης 

(Νεφ., στ. 895), ὅσο καὶ σὲ -ῆς, ὅπως Θεμιστοκλῆς (Ἱππ., στ. 884), ποὺ εἶναι πιὸ 

ἐξελιγμένη. Ἡ αἰτιατικὴ τοῦ πληθυντικοῦ ὄρνις (Ὄρν., στ. 717) εἶναι χαρακτηριστικό 

τοῦ ἀρχαϊσμοῦ, ὄρνιθας (Ὄρν., στ. 520), η νέα μορφή. 

Συναντοῦμε στὸν ἀόριστο φωνηεντόληκτων ρημάτων σὲ  -μι τύπους χωρὶς 

χαρακτήρα  κ στὴν ἐνεργετικὴ φωνή  (ἔδοσαν, Σφῆκ., στ. 717), ὅπως καὶ μορφὲς 

ἀνάλογες μὲ αὐτὲς τῶν τριῶν πρώτων προσώπων τοῦ ἑνικοῦ τῆς ἐνεργετικῆς 

φωνῆς (παρέδωκαν, Νεφ., στ. 968). Αὐτὸ ἀποτελεῖ ἐπίδραση τῆς ἀττικῆς 

ὁμιλούμενης γλώσσας, στὴν ὁποία τὸ παλαιὸ  ἔδοσαν καὶ ὁ νέος τύπος  ἔδωκαν, 

χρησιμοποιοῦνταν ὁ ἕνας δίπλα στὸν ἄλλον.  

 Ὁ Ἀριστοφάνης χρησιμοποιεῖ τὸν παλαιὸ ἀόριστο καταρρυείς (Εἰρ., 

στ. 71) καὶ τὸν νεότερο ῥεύσας (Ἱππ., στ. 526)· τὸν κανονικὸ καὶ πιὸ συνηθισμένο 

θεματικὸ ἀόριστο διαλιπὼν (Νεφ., 496), ἀλλὰ καὶ τὸν πιὸ σπάνιο  λείψας (ἀπ. 965)· 

τὸν ἀόριστο  εἶπον (Ἀχαρν., στ. 579), καθὼς καὶ τὸν ἀόριστο  εἶπας (Ἀχαρν., στ. 

152)· τὴν μορφὴ ἤνεγκον (Θεσμ., στ. 742) καὶ τὸν ἀντίστοιχο τύπο  ἤνεγκας (Θεσμ., 

                                                 
18 Adrados (2008) 278-279. 
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στ. 742)· τὸν ἐνεστώτα ἐθέλω (Ἱππ., στ. 791), ποὺ χρησιμοποιοῦσαν στὶς 

ἐπιγραφὲς τῆς ἀττικῆς μέχρι τὸν τρίτο αἰώνα π.Χ., καὶ τὴ μορφὴ  θέλω (Ἱππ., στ. 

713)· τὸν ἀττικὸ παρατατικὸ  ἔμελλον (Ἱππ., στ. 267, Νεφ., στ. 1301, Σφῆκ., στ. 1095, 

Θεσμ., στ. 1177, Πλοῦτ., στ. 1102), ἀλλὰ καὶ τὴ μορφὴ τοῦ παρατατικοῦ ἤμελλον 

(Ἐκκλ., στ. 597, Βάτρ., στ. 1038).  

Ὁ τύπος τοῦ μέλλοντα  θρέξω ἢ θρέξομαι τοῦ ρήματος τρέχω (π.χ. Νεφ., στ. 

1005, Εἰρ., στ. 261, Βάτρ., στ. 193) εἶναι πιὸ συχνὸς ἀπὸ τὸν συνήθη μέλλοντα  

δραμοῦμαι τῆς ἐπίσημης ἀττικῆς διαλέκτου  (περιδραμεῖται, Σφῆκ., στ. 1338). Ὁ 

μέλλοντας τοῦ βάλλω ἀπαντᾶ τόσο στὴν κανονική του μορφὴ (βαλῶ, -εῖς, Ἀχαρν., 

στ. 283) ὅσο καὶ στὴ νεώτερη (βαλλήσεις, Σφῆκ., στ. 1491). Συναντοῦμε ἐπίσης καὶ 

τοὺς δυὸ τύπους τοῦ μέλλοντα τοῦ ρήματος φεύγω: φεύξομαι (Σφῆκ., στ. 157) καὶ 

φευξοῦμαι (Ἀχαρν., στ. 1129, Ὄρν., στ. 932, Πλοῦτ., στ. 447), μὲ προτίμηση στὸν 

λεγόμενο δωρικὸ μέλλοντα γιατὶ οἱ τύποι -ούμενος, -ούμεθα προσαρμόζονταν 

εὐκολότερα στὸ μέτρο τοῦ στίχου  (π.χ. κλαυσούμεθα, Εἰρ., στ. 1081).  

Συχνὰ εἶναι τὸ μέτρο ποὺ ὁδηγεῖ τὸν Ἀριστοφάνη νὰ ἐπιλέξει, ἀπὸ τοὺς δυὸ 

τύπους ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὴν ὁμιλουμένη, πότε τὸν ἕναν καὶ πότε τὸν ἄλλον. 

Ἔχει ὅμως καὶ τὶς προτιμήσεις του. Ἔτσι, προτιμᾶ νὰ χρησιμοποιεῖ πιὸ συχνὰ τοὺς 

ἀσυναίρετους τύπους τῆς προστακτικῆς, στὸ δεύτερο ἑνικὸ τῶν ρημάτων σὲ -μι στὴ 

μέση φωνή, παρὰ τοὺς συνηρημένους (ἵστασο ἀντὶ ἵστω, τίθεσο ἀντὶ τίθου). 

Παραδείγματα: ἀντίστασο (Σφῆκ., στ. 286), ἵεσο (Σφῆκ., στ. 423), τίθεσο (Εἰρ., στ. 

1039)· ἐξίστω (Ἀχαρν., στ. 617), ἵστω (Ἐκκλ., στ. 737), ἐπανίστω (Πλοῦτ., στ. 539). 

Στοὺς Σφῆκες γιὰ τὸ ρῆμα καταβαίνω, ποὺ σχηματίζει τὸν ἀόριστο β΄ κατὰ τὰ 

ρήματα σὲ  -μι,  χρησιμοποιεῖ τὴν προστακτικὴ κατάβα, τέσσερις φορὲς στὸν ἴδιο 

στίχο, ἀντὶ γιὰ κατάβηθι (στ. 979), ἐνῶ στὴ Λυσιστράτη προτιμᾶ τὸν κανονικὸ τύπο 

κατάβηθι δεῦρο (στ. 873). Καθίσταται φανερὸ ὅτι ἡ κωμικὴ γλώσσα δὲν ἦταν 

ἀκριβὴς ἀναπαραγωγὴ τῆς πραγματικῆς ὁμιλούμενης γλώσσας: οἱ κωμωδίες 

περιέχουν ἕνα ποσοστὸ μορφολογικοῦ συντηρητισμοῦ ἢ ἀκόμη καὶ 

κατασκευασμένης γλώσσας. 

Χρησιμοποιεῖ τὸ ἐπίρημα ταχὺ (Ἀχαρν., στ. 1029) καὶ τὸ ταχέως (Ἀχαρν., στ. 

1006)· τὸν ἀσυναίρετο ὑποθετικὸ σύνδεσμο ἐάν (Ἀχαρν., στ. 39), ποὺ εἶναι ὁ 

μοναδικὸς ποὺ ἐμφανίζεται στὶς ἀττικὲς ἐπιγραφές, καὶ ἐπίσης τὸν συνηρημένο  ἢν 

(Ἀχαρν., στ. 60), ποὺ χρησιμοποιεῖ καὶ ἡ ἰωνικὴ διάλεκτος· τον σύνδεσμο ὅπως καὶ 

τὸ μόριο  ἂν ποῦ εἰσάγει τὶς τελικὲς προτάσεις μὲ ὑποτακτικὴ  (Ἐκκλ., στ. 716), καὶ 
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τὸν σύνδεσμο ἵνα (Ἐκκλ., στ. 720), ποὺ εἰσάγει ἐπίσης τελικὲς προτάσεις μὲ 

ὑποτακτική.  

Συναντούμε συχνά τον τύπο πλεῖν ἢ (Βάτρ., στ. 90), καθώς επίσης και τον 

τύπο πλέον ἢ (Ἐκκλ., στ. 1063)· καθῆντο (Ἐκκλ., στ. 302) και ἐκαθήμην (Ἐκκλ., στ. 

152)· κάθηται (Λυσ., στ. 597) και καθῆται (Ἱππ., στ. 754)· στο τρίτο πρόσωπο του 

πληθυντικού ευκτικής στη μέση φωνή, έχουμε την κατάληξη -ντο: γίγνοιντο (Νεφ., 

στ. 1191) και -άτο: ἐργασαίατο (Ὄρν., στ. 1147).  

Ὁ Ἀριστοφάνης, στὴν κλίση τῶν οὐσιαστικῶν καὶ τῶν ἐπιθέτων σὲ  -ος, 

προτιμᾶ συνήθως τὴν κατάληξη -οις στὴ δοτικὴ πληθυντικοῦ  τοῖς στρώμασιν 

(Ἐκκλ., στ. 39)· ἀνθρώποις (Πλοῦτ., στ. 87). Στὰ λυρικὰ χωρία ὅμως ἀπαντᾶ ὁ τύπος 

-οισι, ὁ ὁποῖος θὰ ἐξαφανιστεῖ μέχρι τὴν ἐποχὴ τῆς Νέας Κωμωδίας τοῦ 

Μενάνδρου. 19  Ὁ τύπος σὲ -οισιν εἶναι ἐξαιρετικὰ σπάνιος ἀκόμη καὶ στὶς 

ἐπιγραφὲς τῆς ἀττικῆς διαλέκτου τοῦ ὕστερου πέμπτου αἰώνα, κάτι ποὺ δηλώνει ὅτι 

μόνο ὁ τύπος -οις ἦταν σὲ χρήση. Αὐτὸ δείχνει πὼς ἡ κωμικὴ γλώσσα δὲν συνιστᾶ 

ἁπλῶς πιστὴ ἀναπαραγωγὴ τῆς ὁμιλούμενης ἀττικῆς, ἀλλὰ περιλαμβάνει καὶ 

κάποια τεχνητὰ στοιχεῖα. Παρόμοια εἶναι ἡ κατάσταση μὲ τὴ δοτικὴ πληθυντικοῦ 

τῶν καταλήξεων σὲ -α, ὅπου ὁ τύπος -αις ἐπικρατεῖ ξεκάθαρα ἔναντι τοῦ -αισι στὴν 

Ἀριστοφανικὴ Κωμωδία (οἰκίαις, Ἐκκλ., στ. 211, ἀλλὰ καὶ  οἰκίαισι, Σφῆκ., στ. 801).20  

Στὴν κλίση τῶν συγκριτικῶν σὲ -ίων καὶ -ων (π.χ. βελτίων, ἀμείνων) ἡ 

κωμωδία χρησιμοποιεῖ μὲ τὴν ἴδια συχνότητα καὶ τοὺς δυὸ τύπους στὴν αἰτιατικὴ 

ἑνικοῦ ἀρσενικοῦ καὶ θηλυκοῦ (π.χ. βελτίονα ή βελτίω), τὴν ὀνομαστικὴ καὶ αἰτιατικὴ 

πληθυντικοῦ, ἀρσενικοῦ καὶ θηλυκοῦ (βελτίονες ή βελτίους, βελτίονας ἢ βελτίους), 

τὴν ὀνομαστικὴ καὶ αἰτιατικὴ πληθυντικοῦ οὐδετέρου  (βελτίονα ἢ βελτίω).21   

Στὴν κωμωδία χρησιμοποιοῦνται ἐκτενῶς οἱ ἀντωνυμίες καὶ τὰ δεικτικὰ 

ἐπιρρήματα μὲ τὸ ἀποκαλούμενο δεικτικὸ  -ι (π.χ., ὁδί ἀντὶ ὅδε, ἐνθαδί ἀντὶ ἐνθάδε), 

κάτι τὸ ὁποῖο εἶναι σπάνιο στὴν τραγωδία καὶ τὸν πεζὸ λόγο. Ἡ εὐρεία χρήση τῶν 

δεικτικῶν ἀντωνυμιῶν, καθὼς καὶ τῶν δεικτικῶν μορίων, ὅπως τὸ οὑτοσί κ.ἄ., 

ἐξηγεῖται ἀπὸ τὴν καθημερινὴ χρήση τους στὴν ὁμιλούμενη ἀττικὴ διάλεκτο καί, 

                                                 
19 Τοῖσιν (Ἐκκλ., στ.  459), τοῖς (Ἐκκλ., στ. 39)· ἀνθρώποισιν (Πλοῦτ., στ. 161) καὶ ἀνθρώποις 

(Πλοῦτ., στ. 87).   
20 Willi (2002) 115.   
21 Βλ., γιὰ παράδειγμα, Ἀχαρν., στ. 650, Ἐκκλ., στ. 240. 
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ἐνδεχομένως, νὰ εἶχε κάτι τὸ ἐπαρχιακό. 22  Δίνει συνάμα τὴ δυνατότητα στὸν 

ὑποκριτὴ νὰ ἀναπτύξει τὶς κινήσεις τῶν χεριῶν του. 

Ἐπίσης, ἡ κωμωδία χρησιμοποιεῖ τὴν ἐξαφανισμένη ἤδη κατάληξη τοῦ 

πρώτου προσώπου τοῦ πληθυντικοῦ μέσης -μεσθα ἐξίσου συχνὰ μὲ τὴ -μεθα. Τὴν 

ἐπιλογὴ τῶν δυὸ καταλήξεων τὴν καθόριζε προφανῶς τὸ μέτρο. Ὑπάρχει 

σημαντικὸς ἀριθμὸς ἀπὸ ἐμφανίσεις τῆς κατάληξης  -μεσθα ἰδίως σὲ λυρικὰ χωρία, 

ἀλλὰ εἶναι φανερὸ πὼς ὁ τύπος -μεθα ἦταν ὁ μόνος ζωντανὸς. 23   Η Η   

φγξ΄δσφολγξφδσοξγδιφοξ 

Ἡ μορφολογία τῶν λέξεων ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ Ἀριστοφάνης 

χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴ μεγάλη συχνότητα τῶν ὑποκοριστικῶν, τὴν ὑπερβολικὴ 

ἐπέκταση συγκεκριμένων σχημάτων, τὴ χρήση κάποιων καθημερινῶν 

μορφολογικῶν τύπων ποὺ εἶναι σπάνιοι σὲ ἄλλα εἴδη καὶ τὴν ἐπινόηση κωμικῶν 

ὀνομάτων. Ἀπὸ τὴν προφορικὴ λαϊκὴ γλώσσα προέρχεται καὶ ἡ συχνὴ χρήση τῶν 

ὑποκοριστικῶν, ποὺ παρουσιάζουν τὴν τάση νὰ ἀντικαταστήσουν τὴ βασικὴ λέξη 

(π.χ. μειράκιον, ὑποκοριστικὸ τοῦ  μεῖραξ: Σφῆκ., στ. 687· Πλοῦτ., στ. 88 κ.ἄ.), 

γεγονὸς ποὺ δημιούργησε τὴν ἀνάγκη νὰ σχηματιστεῖ τὸ ὑποκοριστικὸ 

μειρακύλλιον: Βάτρ., στ. 89. Ἐπίσης, παιδάριον, ὑποκοριστικὸ τοῦ παῖς (Ὄρν., στ. 

494, 607, Νεφ., στ. 821), Δειλακρίων, δειλός, κακόμοιρος (Εἰρ., στ. 193, Ὄρν., στ. 

143), χιτωνίσκος, ὑποκοριστικὸ τοῦ χιτῶνος (Ὄρν., στ. 946). Ὅλα αὐτὰ τὰ 

ὑποκοριστικὰ συνδυάζουν οἰκειότητα καὶ ἐκφραστικότητα μὲ μία ἐξαιρετικὴ 

λεπτότητα νοημάτων. Κανένας ἄλλος Ἕλληνας συγγραφέας δὲν πλησιάζει τὸν 

Ἀριστοφάνη σ’ αὐτὴ τὴν ἀνεξάντλητη γλωσσοπλαστικὴ ἐπιδεξιότητά του ποὺ 

συνέβαλε στὴ δημιουργία σύνθετων κωμικῶν λέξεων.24 

Τὴν κωμικὴ χρήση τῶν ὑποκοριστικῶν ἀπὸ τὸν Ἀριστοφάνη ἔχει ἤδη 

ἐπισημάνει ὁ Ἀριστοτέλης στὴν  Ῥητορικὴν του (1405b 28-33): «ἔστιν δὲ ὁ 

ὑποκορισμός, ὃς ἔλαττον ποιεῖ καὶ τὸ κακὸν καὶ τὸ ἀγαθόν, ὥσπερ καὶ 

Ἀριστοφάνης σκώπτει ἐν τοῖς Βαβυλωνίοις, ἀντὶ μὲν χρυσίου χρυσιδάριον, ἀντὶ δ᾽ 

ἱματίου ἱματιδάριον, ἀντὶ δὲ λοιδορίας λοιδορημάτιον καὶ ἀντὶ νοσήματος 

νοσημάτιον». Σύμφωνα μὲ τὸν φιλόσοφο ὁ ὑποκορισμὸς ἐκφράζεται μὲ κάποιο 

ἐπίθημα καὶ ἐκτείνεται πρωτίστως στὰ ὀνόματα. Εἶναι φανερὸ ὅτι τὰ παράγωγά του 

ὑποκορισμοῦ δηλώνουν πραγματικὴ ἢ συναισθηματικὴ σμίκρυνση, ἐνῶ ὁ  

                                                 
22 Βλ.. Dover (1970) 19. 
23 Hoffman –Debrunner –Scherer (1988) 147. 
24 Γιὰ τὴ λειτουργία τοῦ  ὑποκορισμοῦ, βλ. Μπαμπινιώτης (1969) διδ. διατριβή. 
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Σταγιρίτης δεν παραλείπει να επισημάνει ότι σε ένα χωρίο των Βαβυλωνίων (απ. 92 

PCG, Kassel et Austin) ὁ Ἀριστοφάνης εἰρωνεύεται τὴν ὑπερβολικὴ χρήση τῶν 

ὑποκοριστικῶν.  

Τὰ ὑποκοριστικὰ σχηματίζονται μὲ τὴν πρόθεση ἁπλῶν καταλήξεων, ὅπως  

-ιον (παιδίον, Βάτρ., στ. 37), -άριον (πλοιάριον, Βάτρ., στ. 139), -ίσκος,-η,-ον 

(σανδαλίσκον, Βάτρ., στ. 405), ἢ μὲ διπλὲς καταλήξεις, ὅπως  -ίδ-ιον (Ξανθίδιον, 

Βάτρ., στ. 582), -ιδ-άριον (κῳδάριον, Βάτρ., στ. 1203), -ίσκ-ιον (χλανίσκιον), -ύλλ-

ιον (ἐπύλλιον, Βάτρ., στ. 942), ἢ ἀκόμα καὶ τριπλές, ὅπως  -ισκ-ίδ-ιον (χλανισκίδιον). 

Ἡ χρήση τῶν ὑποκοριστικῶν εἶναι πολλαπλή. Τὸ ἐπίθημα -άριον εἶναι μειωτικὸ  

(νηττάριον ἂν καὶ φάττιον ὑπεκορίζετο, Πλοῦτ., στ. 1011· ἀνδράριον, Ἀχαρν., στ. 

517· σκευάριον, Εἰρ., στ. 201· σκευάρια, Βάτρ., στ. 172· πλοιάριον, Βάτρ., στ. 139). 

Τὸ ἐπίθημα -ύλλιον χαϊδευτικὸ καὶ μειωτικὸ  (ἐπύλλιον, Ἀχαρν., στ. 398· μειρακύλλιον, 

Βατρ., στ. 89), -ύδριον κυρίως μειωτικὸ  (ἑλκύδριον, Ἱππ., στ. 907· μελύδριον Ἐκκλ., 

στ. 883). Στὴν καθομιλουμένη, τὰ ὑποκοριστικὰ ἐπιθήματα χάνουν γρήγορα τὴν 

πλήρη ἀξία τους καὶ τείνουν νὰ ὑποκαθίστανται ἢ νὰ ἐνισχύονται.25 Αὐτὸ ὁδηγεῖ σὲ 

συνονθυλεύματα ἐπιθημάτων ὅπως  -ίσκιον, -αρίδιον, -ιδάριον, τὰ ὁποία εἶναι 

κυρίως κωμικά. Τὰ ὑποκοριστικὰ μπορεῖ νὰ ἐκφράζουν στοργὴ μὲ συμπόνια καὶ νὰ 

λειτουργοῦν μειωτικὰ καὶ χαϊδευτικὰ  (Εὐριπίδιον, Ἀχαρν., στ. 404· Σωκρατίδιον, Νεφ., 

στ. 222, 237, 746· Δημακίδιον, Ἱππ., στ. 823· Μυρρινίδιον, Λυσ., στ. 872· Ξανθίδιον, 

Βάτρ., στ. 582, ὦδελφίδιον, Βάτρ., στ. 60· ἀρχίδιον, υποκοριστικό του ἀρχὴ (μικρό 

αξίωμα, θεσούλα),Ὄρν., στ. 1111). Ἑπομένως, ἕνας λόγος τῆς κωμικότητας τοῦ 

ἀριστοφανικοῦ  ὑποκορισμοῦ εἶναι ἡ δημιουργία νέων, πρωτότυπων καὶ 

ἀσυνήθιστων ὑποκοριστικῶν τύπων, οἱ ὁποῖοι ὡς ἀπροσδόκητοι ἐκπλήσσουν καὶ 

αἰφνιδιάζουν εὐχάριστα τόσο τὸν ἀκροατὴ ὅσο καὶ τὸν ἀναγνώστη!  

Οἱ καταλήξεις τῶν οὐσιαστικῶν σὲ -σις καὶ τῶν ἐπιθέτων σὲ -ικος ἀνῆκαν 

στοὺς πιὸ παραγωγικοὺς μορφολογικοὺς τύπους στὴν ἀττικὴ διάλεκτο τοῦ 

πέμπτου καὶ τέταρτου αἰώνα καὶ ἦταν ἰδιαίτερα συχνὲς στὰ διοικητικὰ κείμενα καὶ τὴ 

γλώσσα τῆς τεχνολογίας.26 Στὰ ἐπιγραφικὰ κείμενα τοῦ πέμπτου αἰώνα βρίσκουμε 

γιὰ παράδειγμα: ἀγαλματοποιϊκός, δημιουργικός, ἐπιβατικός, ληξιαρχικός, 

λιθοκομικός, τεκτονικός κ.ἄ. κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ τέταρτου αἰώνα π.Χ. ἡ χρήση τῶν 

ἐπιθέτων σὲ -ικός διευρύνεται ὅλο καὶ περισσότερο (βλ., γιὰ παράδειγμα, 

ἀρτοπωλικός, ὀργεωνικός, πρυτανικός, τειχοποιϊκός κ.ά.). Ἡ αὔξησή τους 

                                                 
25 Eire (1986) 257-258· Tabachowitz (1946) 144-179. 
26 Handley (1953) 129-142. 
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συνδέεται εὐθέως μὲ τὴν ἐμφάνιση τεχνικῆς, κοινωνικῆς καὶ πνευματικῆς 

ἐξειδίκευσης. Τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀριστοφάνη ἡ εἰδικὴ τεχνικὴ ὁρολογία βρίσκεται σὲ 

φάση διαμόρφωσης, γι’ αὐτὸ καὶ διακωμωδεῖται. Οἱ ὅροι αὐτοὶ γίνονται ἀντικείμενο 

σάτιρας, ὅπως, γιὰ παράδειγμα, ὅταν ὁ Ἀριστοφάνης εἰρωνεύεται τὴ δημιουργία 

νέων σοφιστικῶν ὅρων (διάλεξις, περίλεξις, κροῦσις, Νεφ., στ. 317-318, ἀφάνισις, 

Νεφ., στ. 764, ἀπόφευξις, κλῆσις, χαύνωσις, Νεφ., στ. 874-875). Ἡ χρήση καὶ ὁ 

σχηματισμὸς τῶν ἐπιθέτων σὲ  -ικός (Ἱππ., στ. 1375-1381, Νεφ., στ. 1172, Σφῆκ., στ. 

1209), πέρα ἀπὸ τὰ παιχνίδια τῶν ἤχων καὶ τῶν παρηχήσεων φαίνεται πὼς ἦταν τῆς 

μόδας μεταξὺ τῶν διανοούμενων νέων μὲ σοφιστικὴ παιδεία καὶ τῶν 

καλλιεργημένων τῆς ἐποχῆς.27  

Ο C. W. Peppler μελέτησε, ταξινόμησε καὶ δημοσίευσε, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 

προηγούμενου αἰώνα, πολλὰ οὐσιαστικὰ καὶ ἐπίθετα μὲ ἐπιτιμητικὴ ἢ 

περιφρονητικὴ ἀπόχρωση.28 Ἐνδεικτικῶς θὰ ἀναφέρω ὁρισμένα παραδείγματα μὲ 

κωμικὲς καταλήξεις: καταλήξεις σὲ -ικός: φορτικός (Νεφ, στ. 524), ἐξαρνητικός 

(Νεφ., στ. 1172), περαντικός (Ἱππ., στ. 1378), γνωμοτυπικός, κρουστικός (Ἱππ., στ. 

1379), ξυνουσιαστικός (Σφῆκ., στ.1209). Καταλήξεις σὲ -μα: πεπλώματα (Ἀχαρν., 

στ. 426), ἀλαζόνευμα (Ἀχαρν., στ. 63), βωμολόχευμα (Ἱππ., στ. 902), τρῖμμα (Νεφ. 

στ. 260), κηπεύματα (Ὄρν. στ. 1100), τεράτευμα (Λυσ., στ. 762), πόλισμα (Ὄρν., 

στ. 553, 1565). Ἐξαιρετικὰ πετυχημένη μετωνυμικὴ χρήση οὐσιαστικῶν σὲ -μα μὲ 

περιφρονητικὴ ἀπόχρωση συναντοῦμε στὸν στίχο 430 τῶν Ὀρνίθων, όταν ὁ Ἔποψ 

ἀπευθυνόμενος στὸν Πεισθέταιρο λέει: σόφισμα, κύρμα, τρῖμμα, παιπάλημ’ ὅλον! 

(Παμπόνηρη ἀλεποὺ, ἀπάτη, ἀτσίδα, μάρκα, σπίρτο μοναχό, μτφρ. Φ.Ἰ. Κακριδῆς). 

Στὴν καθομιλουμένη φαίνεται πὼς ἀνήκουν καὶ μορφολογικοὶ τύποι ποὺ 

ἀπαντοῦν στὸν Ἀριστοφάνη ἀλλὰ μὲ σπάνια παρουσία σὲ ἄλλα λογοτεχνικὰ εἴδη, 

ὅπως: α. ἐφετικὰ ρήματα σὲ  -σείω καὶ ρήματα σὲ -ιάω ποὺ δηλώνουν ἐπιθυμία καὶ 

ἐπίταση: χεσείω, Ἱππ., στ. 888· δρασείω, Σφῆκ., στ. 168· σιβυλλιάω, Ἱππ., στ. 61· 

μαθητιάω, Νεφ., στ. 183· οὐρητιάω, Σφῆκ., στ. 807· βινητιάω, Λυσ., στ. 715· 

μελλονικιάω, Ὄρν., στ. 639. β. Ὀνοματοποιητικὰ ρήματα σὲ  -ύζω, -ίζω καὶ -άζω: 

τονθορύζω Ἀχαρν., στ. 683· κικκαβάζω, Λυσ., στ. 761· καχάζω, Ἐκκλ., στ. 849· 

κοκκύζω, Ἐκκλ., στ. 31· ποππύζω, Πλοῦτ., στ. 732· παππίζω, Σφῆκ., στ. 609, 

                                                 
27 Dover (1978) 115· τοῦ ἰδίου (1970) 13. Ἀναλυτικὰ γιὰ τὴν τεχνικὴ ὁρολογία στὸν  Willi (2002). 

51-117.   
28 Peppler (1910) 428-444· τοῦ ἰδίου (1916) 459-465· τοῦ ἰδίου (1918) 173-183· τοῦ ἰδίου (1921) 

152-161. 
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πατερίζω, Σφῆκ., στ. 652, κατασικελίζω, Σφῆκ., στ. 911. γ. Μειωτικὰ συγκριτικὰ καὶ 

ὑπερθετικὰ σὲ -ίστερος /-ίστατος: πτωχίστερος, Ἀχαρν., στ. 425· μονοφαγίστατος, 

Σφῆκ., στ. 923· μισοπορπακίστατος, Εἰρ., στ. 662· λαλίστερος, Βάτρ., στ. 91. δ. 

οὐσιαστικὰ σὲ -αξ (τῶν ὁποίων τὴ λαϊκὴ προέλευση δείχνει ἡ παρουσία τοῦ μὴ 

ἀττικοῦ μακροῦ ᾱ): φέναξ, Ἀχαρν., στ. 89, Βάτρ., στ. 909· σύρφαξ, Σφῆκ., στ. 673.29 

Διαπιστώνουμε ὅτι στὴ γλώσσα τοῦ Ἀριστοφάνη κοντὰ σὲ ἀρχαιότερους 

τύπους ποὺ πέθαιναν ἀναδύονταν νέοι σχηματισμοὶ ποὺ κέρδιζαν ὁλοένα καὶ 

περισσότερο ἔδαφος. Εἶναι φανερὸ ὅτι στὴν ἀριστοφανικὴ κωμωδία τόσο οἱ λέξεις 

ὅσο καὶ οἱ καταλήξεις, καὶ ὁπωσδήποτε ὁ τονισμός, δίνουν ἰδιαίτερο ἦθος καὶ ὕφος 

στὸν λόγο.   

δ. σύνταξη καὶ ὕφος 

Εἶναι περισσότερο δύσκολο νὰ παρουσιάσουμε συνεκτικὴ καὶ συνολικὴ εἰκόνα γιὰ 

τὴ σύνταξη τοῦ Ἀριστοφάνη ἀπὸ ὅ,τι γιὰ τὴ φωνολογία καὶ τὴ μορφολογία του. Ἡ 

συντακτικὴ δομὴ τῆς γλώσσας τοῦ ποιητῆ δημιουργεῖ μᾶλλον συντηρητικὴ 

ἐντύπωση, παρ’ ὅ,τι εἶναι λαϊκή. Τὰ περισσότερα στοιχεῖα ἀναπαράγουν τὴν 

πραγματικὴ ὁμιλούμενη γλώσσα τῆς περιόδου, ὅμως μερικὰ ἴσως εἶναι καὶ κάπως 

τεχνητά.   

Ἀπὸ τὰ οὐσιώδη γνωρίσματα τοῦ προφορικοῦ λόγου εἶναι ἡ κατὰ παράταξη 

σύνταξη, συντακτικὸ σχῆμα τῆς καθομιλουμένης ποὺ συναντοῦμε συχνότερα στὴν 

κωμωδία ἀπ’ ὅ,τι σὲ ἄλλα λογοτεχνικὰ εἴδη.30 Ἡ καθομιλούμενη γλώσσα συνήθως 

ἀποφεύγει τὴν πολύπλοκη ὑποτακτικὴ σύνδεση τῶν προτάσεων. Συνήθως 

χρησιμοποιεῖ τὴν ἁπλὴ παράταξη μὲ τὸν σύνδεσμο  καί, ἡ ὁποία κατὰ κύριο λόγο 

χαρακτηρίζει τὴν προφορικὴ ἀφήγηση καὶ τὸ λαϊκὸ ὕφος.31 Αὐτὸ τὸ ὕφος ἀκριβῶς 

ἐκφράζει ὁ λόγος τοῦ Στρεψιάδη, ὁ ὁποῖος παραπονεῖται γιὰ τὶς ἔγνοιες καὶ τὰ 

βάσανα ποὺ τὸν ἀποσχολοῦν  (Νεφ., στ. 709-715): 

Στρ.  ἀπόλλυμαι δείλαιος· ἐκ τοῦ σκίμποδος / δάκνουσί μ᾿ ἐξέρποντες οἱ 

Κορίνθιοι, / καὶ τὰς πλευρὰς δαρδάπτουσιν / καὶ τὴν ψυχὴν ἐκπίνουσιν / καὶ τοὺς 

ὄρχεις ἐξέλκουσιν / καὶ τὸν πρωκτὸν διορύττουσιν, / καί μ᾿ ἀπολοῦσιν.  

                                                 
29 Willi (2010) 485-486· τοῦ ἰδίου (2003,2006²)135-136.  
30 Βλ., γιὰ παράδειγμα, Ἀχαρν., στ. 21-42, 178-185· Νεφ., στ. 408-411· Σφῆκ., στ. 1215-1217· 

Λυσ., στ. 781-796· Θεσμ., στ. 476-489. 
31Trenkner (1960) 59. 
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Στη σύνταξη της καθομιλουμένης προτιμάται, για παράδειγμα, να 

δηλώνουμε τις μεταγενέστερες χρονικές περιστάσεις μέσω των συνδέσμων εἶτα, 

ἔπειτα, ἐπεί, ἐπειδή, κᾆτα, ἐπειδάν. Ας δούμε ένα παράδειγμα (Ἀχαρν., στ. 689-690): 

Χο. ὁ δ᾽ ὑπὸ γήρως μασταρύζει, κᾆτ᾽ ὀφλὼν ἀπέρχεται, / εἶτ’ ἀλύει καὶ δακρύει καὶ 

λέγει πρὸς τοὺς φίλους. 

Καθίσταται, λοιπόν, σαφὲς ὅτι ἡ σύνταξη τῆς ἀριστοφανικῆς γλώσσας εἶναι 

ἁπλή, συνήθως παρατακτική, εὐκίνητη, ζωηρὴ καὶ ἐκφραστική. Εἶναι 

χαρακτηριστικὸ τὸ παράδειγμμα ἀπὸ τὶς Θεσμοφοριάζουσες, ὅπου μὲ ἀστεῖο 

τρόπο ὁ συγγενής τοῦ Εὐριπίδη (Κηδεστής), ντυμένος γυναίκα, διηγεῖται μία 

ἱστορία στὴν ὁποία κυριαρχεῖ ἡ παράταξη καὶ χρησιμοποιεῖται αὐθόρμητα καὶ 

ἀπροσδόκητα τὸ ἄμεσο ὕφος (Θεσμ., στ. 476-489):   Κη. ἐγὼ γὰρ αὐτὴ πρῶτον, 

ἵνα μἄλλην λέγω, / ξύνοιδ’ ἐμαυτῇ πολλὰ <δείν’>· ἐκεῖνο δ’ οὖν / δεινότατον, ὅτε 

νύμφη μὲν ἦν τρεῖς ἡμέρας, / ὁ δ’ ἀνὴρ παρ’ ἐμοὶ καθηῦδεν. ἦν δέ μοι φίλος, / 

ὅσπερ με διεκόρευσεν οὖσαν ἑπτέτιν. / οὗτος πόθῳ μου ’κνυεν ἐλθὼν τὴν θύραν· 

/ κἀγὼ εὐθὺς ἔγνων· εἶτα καταβαίνω λάθρᾳ. / ὁ δ’ ἀνὴρ ἐρωτᾷ· «ποῖ σὺ 

καταβαίνεις»; «ὅποι; / στρόφος μ’ ἔχει τὴν γαστέρ’, ὦνερ, κὠδύνη· / εἰς τὸν κοπρῶν’ 

οὖν ἔρχομαι». «βάδιζέ νυν». / κᾆθ’ ὁ μὲν ἔτριβε κεδρίδας, ἄννηθον, σφάκον· / ἐγὼ 

δὲ καταχέασα τοῦ στροφέως ὕδωρ / ἐξῆλθον ὡς τὸν μοιχόν· εἶτ’ ἠρειδόμην / παρά 

τὸν Ἀγυιᾶ κύβδ’, ἐχομένη τῆς δάφνης. 

Εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ ὅλη διήγηση ἀρθρώνεται μὲ τὸ μόριο δέ, τὸν συμπλεκτικὸ 

σύνδεσμο καί, καθὼς καὶ τὸν χρονικὸ σύνδεσμο εἶτα. Ὅπως εἴπαμε, ἡ χρήση τῶν  

συνδέσμων εἶτα, ἔπειτα, κᾆτα, κἄπειτα, εἶναι ἀξιοσημείωτη στὴν κωμωδία. Συνήθως 

ὁ σύνδεσμος κᾆτα τοποθετείται μεταξὺ μετοχῆς καὶ τοῦ ρήματος ἐξάρτησης. Ἕνα 

παράδειγμα: ἀλλ’ ὅμως οὗτος τοιοῦτος ὢν ἅπαντα τὸν βίον, / κᾆτ’ ἀνὴρ ἔδοξεν 

εἶναι (Ἱππ., στ. 391-392).  

Στὴν ἀριστοφανικὴ κωμωδία ὑπάρχουν ἀρκετὲς ἐκφράσεις ποὺ θυμίζουν τὴ 

σύνταξη τῆς Ἑλληνιστικῆς Κοινῆς καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης. Συγκρίνετε, γιὰ 

παράδειγμα, τὸν λόγο τοῦ Χρεμύλου: φράζε, καὶ πεπράξεται (Πλοῦτ., στ. 1027) μὲ 

τὴν παράκληση τοῦ ἑκατόνταρχου ποὺ ζητᾶ ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ νὰ θεραπεύσει 

τὸ γιό του: μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται (Κατὰ Ματθ. 8, 8).32 Ἐπίσης, συναντοῦμε 

συχνὰ στὸν Ἀριστοφάνη προτάσεις ποὺ εἰσάγονται μὲ τὸν τελικὸ σύνδεσμο ἵνα 

μετὰ ἀπὸ προστακτική: πρόσελθ’, ἵνα ξυναυλίαν κλαύσωμεν (Ἱππ., στ. 8)· ἔξελθ’ 

                                                 
32 Eire (1986)  252. 
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ἵνα εἰδῇς (Ἱππ., στ. 727)· δεῦρ’ ἔλθ’, ἵνα κλάῃς (Νεφ., στ. 58)· ἕπου μετ’ ἐμοῦ, 

παιδάριον, ἵνα πρὸς τὸν θεὸν ἴωμεν (Πλοῦτ., στ. 823-824). 

Ὁ συμπλεκτικὸς σύνδεσμος καὶ ποὺ ἀντικαθιστᾶ τὸ μόριο  δὲ στὴ συσχέτιση 

τῶν διαζευκτικῶν συνδέσμων μέν, δέ, κάτι τὸ ὁποῖο εἶναι συχνὸ στὴν ἀλεξανδρινὴ 

κοινὴ καὶ σύνηθες στὴ Νεοελληνική. Ἡ ἐξέλιξη αὐτὴ ποὺ δείχνει ὅτι τὸ παλαιὸ 

σύστημα τῶν μορίων μέν ... δέ, ἀντικαθίσταται σταδιακὰ ἀπὸ ἕνα νέο φαίνεται ἀπὸ 

τὸ παρακάτω παράδειγμα, ὅπου τὸ  καὶ χρησιμοποιεῖται ὡς δέ (Βάτρ., στ. 788-790): 

μὰ Δί᾽ οὐκ ἐκεῖνος, ἀλλ᾽ ἔκυσε μὲν Αἰσχύλος, / ὅτε δὴ κατῆλθε, κἀνέβαλε τὴν δεξιάν, 

/ κἀκεῖνος ὑπεχώρησεν αὐτῷ τοῦ θρόνου.  

Στὴν Καινὴ Διαθήκη, ὁ Λουκᾶς διηγεῖται τὴν παραβολὴ τοῦ σπορέα ὡς 

ἑξῆς:33 ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν 

ὁ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, ... καὶ ἕτερον ἔπεσεν ... καὶ ἕτερον ἔπεσεν ...   

Αὐτὴ ἡ παράταξη μὲ τὸν σύνδεσμο  καὶ κατὰ κύριο λόγο χαρακτηρίζει, ὅπως 

τονίσαμε ἤδη, τὸ προφορικὸ καὶ λαϊκὸ ὕφος. Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι αὐτὴ ἡ σύνταξη 

καὶ αὐτὸ τὸ ὕφος, χαρακτηριστικό τοῦ διηγήματος ἢ τῆς προφορικῆς ἀφήγησης, ὁ 

Ἀριστοφάνης τὸ συμπεριλαμβάνει ἐνίοτε καὶ στὰ λυρικὰ χωρία.  

Ἐπίσης, ὁ Ἀριστοφάνης χρησιμοποιεῖ μὲ δεξιοτεχνία τὴ σύνθετη δομὴ τῆς 

πρότασης στὴν ἀττικὴ διάλεκτο μὲ τὴν ποικιλία τῶν ἐξαρτημένων προτάσεων, 

ἀναφορικῶν, ἐπιρρηματικῶν, πλάγιων ἐρωτηματικῶν, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀπαρεμφάτου 

καὶ τῆς μετοχῆς. Προκειμένου νὰ ἐξυπηρετήσει τὶς ἀνάγκες τοῦ κωμικοῦ ὕφους, δίνει 

ἔμφαση τόσο στὴν πρώτη θέση τῆς πρότασης, ἡ ὁποία ἔχει πραγματολογικὴ 

λειτουργία, ἀλλὰ συχνὰ τοποθετεῖ τὸ θέμα (τὸ ὑποκείμενο) καὶ στὴν τελευταία θέση 

τῆς πρότασης. Ὁ ποιητὴς δὲν ἀρκεῖται στὴ μετακίνηση τῆς φράσης ἢ τῆς λέξης 

στὴν ἀρχὴ ἢ στὸ τέλος, προκειμένου νὰ δώσει σὲ αὐτὴ τὸν ρόλο τῆς ἔμφασης, ἀλλὰ 

ἐκμεταλλεύεται καὶ τὰ διάφορα ἐγκλιτικὰ στοιχεῖα, τὰ μόρια καὶ τοὺς συνδέσμους 

μέν, δέ, μήν, ἆρα, ἄν, οὖν, καί, ὅτι, ἵνα, ὅπως, ὡς, τε κ.ἄ. Χρησιμοποιεῖ μὲ ξεχωριστὴ 

μαστοριὰ τὰ μόρια, τοὺς συνδέσμους, τὶς ἀντωνυμίες καὶ τὰ ἐπιρρήματα τῆς 

γλώσσας καὶ πετυχαίνει νὰ ἐκφράσει τὶς πιὸ λεπτὲς ἀποχρώσεις νοημάτων στὴ 

σκέψη καὶ τὰ συναισθήματα τῶν ἡρώων του.34  

Ὁ κωμωδιογράφος χρησιμοποιεῖ τοὺς συντελεσμένους χρόνους τῶν 

μεταβατικῶν ρημάτων πιὸ συχνὰ ἀπὸ τοὺς τραγικοὺς ποιητές, τὸν Θουκυδίδη, ἢ τὸν 

                                                 
33 Κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιον, 8, 5 κ.ἑξ. 
34  Denninston (1927) 113-121· τοῦ ἰδίου (1954²). Devarii (1588¹, 9η ἔκδ. Klotz 1842). Βλ. 

Παππάς (2000) 241-271.  



Ἡ δημιουργικὴ γραφὴ τοῦ Ἀριστοφάνη 
Παππάς Θεόδωρος 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [388] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Πλάτωνα. Αὐτὴ ἡ χρήση τῶν συντελεσμένων χρόνων στὴ θέση τοῦ ἀορίστου στὴν 

κωμωδία ἀντανακλᾶ καὶ ἀναπαράγει προφανῶς μιὰ ὄψη τῆς ἀνανέωσης τῆς 

καθομιλουμένης τῆς ἐποχῆς του. Στὸ κείμενο τῶν κωμωδιῶν τοῦ εἰσέδυσαν λαϊκοὶ 

τύποι νεώτερης ἐποχῆς· ἔτσι συναντοῦμε τὸ ἀνάττικο πρῶτο ἑνικὸ πρόσωπο τοῦ 

ὑπερσυντέλικου σὲ -ειν: ἐγρηγόρειν (Ἐκκλ., στ. 32), ἠκηκόειν (Σφῆκ., στ. 800), 

ἐπεπόνθειν (Ἐκκλ., στ. 650), παράλληλα μὲ τὸν τύπο τοῦ ἀττικοῦ ὑπερσυντέλικου 

σὲ -η: Τουτὶ τοίνυν οὐκ ᾔδη ’γώ, (Ὄρν., στ. 511), ἐκεχήνη, (Ἀχαρν., στ. 10). 

Οἱ τελικὲς προτάσεις εἰσάγονται, συνήθως, ὅπως εἴπαμε ἤδη, στὶς 

κωμωδίες τοῦ Ἀριστοφάνη μὲ τὸν σύνδεσμο ἵνα. Ὅμως, ὁ κωμικὸς ποιητὴς 

χρησιμοποιεῖ ἐπίσης τὸν παλαιότερο παραδοσιακὸ ὅπως (ἄν) –συνολικὰ 24 

φορὲς– καὶ ἔχει ἀκόμη καὶ κάποια παραδείγματα τοῦ λογοτεχνικοῦ ὡς (ἄν). 

Σταδιακά, ὁ ἵνα ἔγινε ὅλο καὶ πιὸ συχνός, περίπου 180 φορὲς στὶς ἀριστοφανικὲς 

κωμωδίες, μέχρι ποὺ ἀντικατέστησε πλήρως τὸν ὅπως (ἄν).35 Ἐπίσης, ἡ χρήση τοῦ 

συνδέσμου ὡς κυριαρχεῖ στὸν Ἀριστοφάνη προκειμένου νὰ εἰσαχθοῦν ὀνοματικὲς 

προτάσεις, μολονότι ἀπαντᾶ, ἀλλὰ σὲ μικρότερη κλίμακα, καὶ ὁ εἰδικὸς σύνδεσμος 

ὅτι. Χρησιμοποιεῖται ἡ πρόθεση εἰς μὲ αἰτιατική,  ἐνῶ ἡ τραγωδία προτιμᾶ τὸν τύπο 

ἐς, μπροστὰ ἀπὸ σύμφωνο, καὶ τὸν τύπο εἰς, μπροστὰ ἀπὸ φωνῆεν, ὅταν τὸ μέτρο 

ἀπαιτεῖ μακρὰ συλλαβή. Ὅταν συναντοῦμε, σπάνια, στὴν κωμωδία τὸν τύπο ἐς, 

πρόκειται γιὰ χωρία παρατραγωδίας. Στοὺς διαλόγους ὁ Ἀριστοφάνης ἔχει τὴν 

τάση νὰ ἀποφεύγει ἐκφράσεις ποὺ εἶναι ποιητικὲς καὶ δὲν ἀνήκουν στὸ ὕφος τῆς 

καθομιλουμένης, ὅπως εἶναι λ.χ. τὸ ὡς ἀντί τοῦ ὥσπερ στὶς παρομοιώσεις, πρὸς ἢ 

ἐκ αντί τοῦ ὑπὸ, παράλειψη τοῦ ἄν ὅταν ἀκολουθεῖ ὑποτακτικὴ μετὰ τά: πρίν, εἰ, ἕως, 

ὅς καὶ ἄλλα ἀναφορικά.36  

Ὁ ποιητὴς συνεχίζει νὰ χρησιμοποιεῖ στὶς κωμωδίες του τὸν δυϊκὸ ἀριθμό, ὁ 

ὁποῖος φαίνεται ὅτι θεωροῦνταν ἐπαρχιώτικος καὶ κάπως χοντροκομμένος. Ἡ 

τραγωδία τὸν ἔχει καταργήσει, καὶ ὁ ἱστορικὸς Θουκυδίδης τὸν ἀπέφευγε 

συστηματικά. Χρησιμοποιεῖται ὅμως ἀκόμη στὸν προφορικὸ λόγο· ἀπαντᾶ ἐπίσης 

στὶς ἐπιγραφὲς τῆς ἐποχῆς (Ὄρν., στ. 1127). Στὴν τελευταία κωμωδία τοῦ ποιητῆ, 

τὸν Πλοῦτο, παρατηροῦμε ὅτι ὁ δυϊκὸς ἀριθμὸς συχνὰ ἀντικαθίσταται ἀπὸ τὸν 

πληθυντικό, ὅπως γιὰ παράδειγμα, στοὺς  στ. 507 κ.ἑ. Καθὼς ὑπάρχουν 

περιστασιακὲς ἐμφανίσεις τοῦ δυϊκοῦ ἀριθμοῦ ἀκόμη καὶ στὴ Μέση καὶ Νέα 

                                                 
35 Willi ( 2003, 2006²)264-265.   
36 Stanford (1993) 42.   
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Κωμωδία, φαίνεται ὅτι ὁ δυϊκὸς ἐπιβίωσε περισσότερο καὶ ἰσχυρότερα στὴν 

καθομιλουμένη ἀττικὴ διάλεκτο.37  

Ἡ μίμηση τῆς καθημερινῆς ὁμιλίας φαίνεται συχνὰ σὲ ἠθελημένα ἀτημέλητες 

συντάξεις καὶ ἀνακόλουθα σχήματα, ὅπως στοὺς  στ. 651-653 τῶν Ὀρνίθων: ὅρα 

νυν, ὡς ἐν Αἰσώπου λόγοις / ἐστὶν λεγόμενον δή τι, τὴν ἀλώπεχ’, ὡς / φλαύρως 

ἐκοινώνησεν αἰετῷ ποτέ. Ὡς [...] ἐστὶν λεγόμενον δή τι, αἰτιολογικὴ πρόταση. Τὴν 

ἀλώπεκα, ἀνακόλουθο. Ἐπίδραση τοῦ ρήματος τῆς κυρίας  (ὅρα), ποῦ ἔχει ὡς 

ἀντικείμενο τὸ ὑποκείμενο τῆς δευτερεύουσας. Ἰδιότυπος εἶναι καὶ ὁ γυναικεῖος 

λόγος τῆς Λυσιστράτης στ. 408 κ.ἑ., ὄχι μόνο στὴ σύνταξη ἀλλὰ καὶ στοὺς 

ἀκκισμούς, καθὼς καὶ στὶς προσφωνήσεις. Ἀνακολουθίες ἐντοπίζονται καὶ σὲ 

ὁρισμένες ἄλλες περιπτώσεις ἐρωτήσεων, ὅπου γίνεται μετάβαση ἀπὸ τὸν πλάγιο 

λόγο στὸν εὐθύ. Τὰ ἀνακόλουθα σχήματα, ἡ πρόληψη καὶ ἡ παραβίαση  των 

συντακτικών κανόνων τονίζουν την ταχύτητα του προφορικού λόγου, την ψυχική 

ταραχή ή και σκοπιμότητα του ομιλητή.  

Επίσης, ο Αριστοφάνης επιτρέπει στον εαυτό του μεγαλύτερη ελευθερία στη 

χρήση της έκθλιψης, της αφαίρεσης, της κράσης, της συνίζησης και της 

χασμωδίας από άλλους πιο συντηρητικούς ποιητές και πεζογράφους. Το ιδίωμα 

τῆς καθομιλουμένης φαίνεται καθαρὰ καὶ στὴ χρήση καθημερινῶν φράσεων καὶ 

παροιμιῶν. Σὲ γενικὲς γραμμές, ὅμως, οἱ κανόνες τῆς σύνταξης τηροῦνται 

ἀπόλυτα. Μάλιστα, ἡ σύνταξη γίνεται ἐπιτηδευμένη, τεχνικὴ καὶ περίπλοκη, ὅταν ὁ 

ποιητὴς μιμεῖται καὶ παρωδεῖ τὸ ὕφος τῶν ρητόρων, τὴ στερεότυπη γλώσσα τῶν 

ψηφισμάτων, τῶν νόμων, τῶν ἐπικλήσεων καὶ τῶν εὐχῶν πρὸς τοὺς θεούς. 

Αὐτὸ ποὺ χαρακτηρίζει, ἐπίσης, τὸν προφορικὸ λόγο, καὶ ἰδιαίτερα τὸν 

διάλογο, εἶναι οἱ συχνὲς ἐλλείψεις, ἡ ἀπουσία δηλαδὴ στὸν λόγο ὁρισμένων 

συστατικῶν της πρότασης, τὰ ὁποία συνήθως ἐννοοῦνται εὔκολα ἀπὸ τὰ 

συμφραζόμενα (π.χ. Εἰρ., στ. 107· Ὄρν., στ. 371-372· Λυσ., στ. 459-460· Ἐκκλ., στ. 

468, 800· Νεφ., στ. 154-155, 226-227· Βάτρ., στ. 1475).38 Ὁ Ἀριστοφάνης παραλείπει 

συχνὰ τὸ ρῆμα, τόσο στὶς ἐρωτήσεις ὅσο καὶ στὶς ἀπαντήσεις, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλα 

μέρη, ἐπιτυγχάνοντας ἔτσι νὰ ἀναπαριστάνει πιστὰ τὸν προφορικὸ λόγο τῶν 

ἡρώων του μὲ φυσικότητα καὶ ζωντάνια (Πλοῦτ., στ. 390 κ.ἑξ.). Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς 

πάμπολλες ἐλλειπτικὲς ἐκφράσεις, χρησιμοποιεῖ συχνὰ τὶς παραθετικὲς προτάσεις, 

προσδίδοντας οἰκειότητα στὸν λόγο του. Δυὸ παραδείγματα:  εἰπέ μοι, φιλεῖς ἐμέ; 

                                                 
37 Βλ. καὶ Poultney (1963) 359-376. 
38 Eire (1997) 189-212. 
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(Νεφ., στ. 82)· εἰπέ μοι, σὺ δὲ τὴν κορώνην οὐκ ἀφῆκας καταπεσών; (Ὄρν., στ. 

88).39  

Στὸ ἔργο τοῦ κωμωδιογράφου κυριαρχεῖ ἡ κτητικὴ σύνταξη  (ὁ ἐμὸς πατήρ 

ἔναντι τοῦ  ὁ πατήρ μου, ποὺ θὰ ἐπικρατήσει τελικά), κάτι ποὺ ἀναπαράγει, ἴσως, 

τὴ γλωσσικὴ πραγματικότητα τῆς ἀττικῆς διαλέκτου τοῦ πέμπτου αἰώνα κατὰ τρόπο 

ἐλαφρῶς διαστρεβλωμένο. Εἶναι δυσκολότερο, ὅμως, νὰ καθορίσουμε ἂν γενικὰ ἡ 

διατήρηση τῆς καταργημένης εὐκτικῆς στὸν Ἀριστοφάνη, ἀλλὰ ὄχι στὸν Μένανδρο, 

ἀντανακλᾶ τὴν καθομιλουμένη τῆς ἐποχῆς του. 

Χρησιμοποιεῖ συχνὰ ἐπιφωνήματα ποὺ φανερώνουν θαυμασμό, 

ἐνθουσιασμό, χαρά, λύπη ἢ ἀγανάκτηση. Στοὺς Ἀχαρνεῖς, γιὰ παράδειγμα, ὁ 

Δικαιόπολις ἐκφράζει τὸν θαυμασμὸ καὶ τὴν ἀπορία του βλέποντας τοὺς 

ἀπεσταλμένους τοῦ βασιλιᾶ τῆς Περσίας μὲ τὶς φανταχτερὲς στολὲς νὰ εἰσέρχονται 

στὴν ὀρχήστρα  (στ. 64): βαβαιάξ. ὦκβάτανα, τοῦ σχήματος, (πὼ πὼ πὼ πὼ, 

Ἐκβάτανα, ποὺ βρέθηκαν τέτοιες στολές)! Καὶ ἀμέσως μετά, μόλις ὁ ἀθηναῖος 

πρεσβευτὴς ἐξηγεῖ στοὺς πρυτάνεις ὅτι εἶναι ἐπικεφαλῆς τῆς πρεσβείας, τὴν ὁποία 

εἶχαν στείλει οἱ Ἀθηναῖοι πρὶν ἀπὸ δώδεκα χρόνια στὴν Περσία, ἐκφράζει τὴν 

ἀγανάκτησή του γιὰ τὴν ἄσκοπη σπατάλη  (στ. 67): οἴμοι τῶν δραχμῶν, (μοῦ 

’ρχεται νὰ κλάψω γιὰ τὸ δημόσιο ταμεῖο). Στὴν ἴδια κωμωδία, ὁ Δικαιόπολις, θὰ 

ἐκφράσει τὴν ἀηδία του γιὰ τὴν προσωρινὴ συνθήκη τῶν πέντε ἐτῶν μὲ τὸ 

ἐπιφώνημα αἰβοῖ (Ἀχαρν., 189). Τὰ ἐπιφωνήματα, τὰ ὁποῖα ὁ  Ἀριστοφάνης 

χρησιμοποιεῖ χωρὶς φειδὼ στὰ διαλογικὰ μέρη, οἱ βρισιὲς καὶ οἱ βωμολοχίες, γιὰ τὶς 

ὁποῖες θὰ μιλήσουμε παρακάτω, χαρακτηρίζουν τὴ λαϊκὴ διάλεκτο τῆς ἀττικῆς 

γλώσσας.  

Διαπιστώνουμε ὅτι ἡ ἀριστοφανικὴ γλώσσα, δομημένη σὲ στέρεα ὑποδομὴ 

καὶ συντακτικὴ βάση, συνδυάζει ὅλες τὶς μορφὲς τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ λόγου. Ὁ 

ποιητὴς μὲ ἀπεριόριστη ἐλευθερία διανθίζει τὴν ὁμιλία τῶν ἡρώων του μὲ τὰ πιὸ 

ἑτερόκλητα στοιχεῖα ἀπὸ ὅλες τὶς μορφὲς καὶ τὰ ἐπίπεδα τῆς γλώσσας, τῆς ἔντεχνης 

καὶ τῆς λαϊκῆς, τῆς γραπτῆς καὶ τῆς προφορικῆς. Αὐτὴν τὴν ποικιλία τῆς 

ἀριστοφανικῆς γλώσσας καὶ αὐτὲς τὶς γλωσσοπλαστικὲς καινοτομίες τοῦ 

ἀριστοτέχνη ποιητὴ θὰ ἐξετάσουμε στὴ συνέχεια. 

Ὁ Ἀριστοφάνης ἀπευθυνόταν τόσο στὸ μάτι ὅσο καὶ στὸ αὐτὶ τοῦ θεατῆ, 

προκειμένου νὰ τὸν κάνει νὰ γελάσει. Ὀπτικὰ διασκέδαζε τοὺς θεατὲς του 

                                                 
39 Ἀναγνωστόπουλος (1924) 36-39. 



Δημιουργική Γραφή και Ζητήματα Μεθόδου  και Συγγραφής 
 

[391]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

ἐφευρίσκοντας παράδοξες, ἀλλοπρόσαλλες καὶ ἐντυπωσιακὲς φορεσιές, 

βάζοντας τοὺς χαρακτῆρες νὰ κάνουν ἀστεῖες κινήσεις καὶ χειρονομίες. Αὐτὲς οἱ 

δηλωτικὲς κινήσεις τοῦ σώματος τῶν ἠθοποιῶν  συνιστοῦσαν τὴ μὴ λεκτικὴ 

ἐπικοινωνία στὸ θέατρο, κάτι ὅμως ποὺ ἔχει χαθεῖ γιὰ πάντα καὶ τὸ ὁποῖο ὁ 

σύγχρονος ἀναγνώστης δὲν ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ τὸ ἀπολαύσει πραγματικὰ μέσα 

ἀπὸ τὶς λίγες πληροφορίες ποὺ διαθέτουμε. Θὰ εἴχαμε πολλὰ νὰ κερδίσουμε, ἂν 

γνωρίζαμε τὸν ἀκριβῆ τόνο τῆς φωνῆς τῶν ἠθοποιῶν, τὶς χειρονομίες καὶ τὴν 

μίμηση ποὺ συνόδευαν τὴν παράσταση τοῦ κωμικοῦ ἔργου. Μποροῦμε, ὡστόσο, 

νὰ εὐχαριστηθοῦμε τὸ προφορικὸ χιοῦμορ τοῦ ποιητῆ. Καὶ ὁ Ἀριστοφάνης ἦταν 

ἕνας πραγματικὸς ἀριστοτέχνης τοῦ λόγου.   

Ἡ ὑφολογικὴ ἀνάλυση τοῦ Ἀριστοφάνη μπορεῖ νὰ ἐπιχειρηθεῖ μὲ δυσκολία, 

ἀφοῦ δὲν σώζεται κανένα πλῆρες ἔργο ἄλλου ποιητῆ τῆς Ἀρχαίας Κωμωδίας, 

προκειμένου νὰ ἐπιχειρηθεῖ κάποια σύγκριση. Εἶναι γνωστὸ ὅτι σὲ γενικὲς γραμμὲς 

μποροῦμε νὰ καθορίσουμε τὸ ὕφος τοῦ συγγραφέα συγκρίνοντάς το μὲ τὸ ὕφος 

ἄλλων συγγραφέων τοῦ ἴδιου εἴδους. Γιὰ παράδειγμα, μποροῦμε νὰ ὁρίσουμε τὸ 

ὕφος τοῦ Αἰσχύλου συγκρίνοντάς το μὲ ἐκεῖνο τοῦ Σοφοκλῆ. Ἑπομένως, τὸ 

μειονέκτημα αὐτὸ δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ καθορίσουμε μὲ ἀκρίβεια τὸ ὕφος τοῦ 

Ἀριστοφάνη, ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ ἀρκεστοῦμε σὲ γενικὴ περιγραφή. 

Στὸ στόχαστρο τοῦ ποιητῆ βρίσκονται ὁ κοινωνικὸς ρόλος καὶ ἡ γλωσσικὴ 

ἔκφραση προσώπων ποὺ ἀνήκουν σὲ πολλὲς κατηγορίες: ρήτορες, πολιτικοί, 

γυναῖκες, διανοούμενοι, συκοφάντες, δικαστικοί, στρατιωτικοί, ἀγρότες, 

παράσιτοι, ξένοι, δοῦλοι κ.ἄ. Ὁ Ἀριστοφάνης ἐπιδιώκει νὰ ἀποδώσει μὲ ρεαλιστικὸ 

τρόπο τὴ χρήση τῆς γλώσσας, τὸν τρόπο ἔκφρασης καὶ συμπεριφορᾶς αὐτῶν 

τῶν προσώπων, στὸ πλαίσιο, ὅμως, τῆς κωμωδίας. Μιμεῖται δηλαδὴ τὴν ὁμιλία 

τους, ἐνῶ ταυτόχρονα διαστρεβλώνει, παρωδώντας, τὸν τρόπο ἐκφορᾶς τοῦ 

λόγου τους τόσο στὴν καθημερινὴ ζωὴ ὅσο καὶ στὴ λογοτεχνία ἢ τὴ θεατρικὴ 

παράδοση.    

Ἡ γλώσσα του παρουσιάζει ἀσυνήθιστη ποικιλία καὶ εὑρηματικότητα. 

Χρησιμοποιεῖ ὅρους ἀπὸ τὴν καθημερινὴ γλώσσα δίπλα στὸ ἐπίσημο ὕφος πεζοῦ 

λόγου. Ἐκφράζει τὶς σκέψεις καὶ τὰ συναισθήματα τῶν χαρακτήρων του μὲ τὶς πιὸ 

ποταπὲς μὰ καὶ τὶς πιὸ μεγαλόπρεπες φράσεις ποὺ μπορεῖ κανεὶς νὰ φανταστεῖ. 

Διευρύνει μάλιστα τὰ ὅρια τῆς γλώσσας τοῦ καιροῦ του πλάθοντας πολλὲς 

καινούριες λέξεις. Δημιουργεῖ ἀπίθανους νεολογισμούς, ὀνοματοποιίες, 

ὑποκοριστικά, ἀνήκουστες μεταφορές, συσσωρεύσεις λέξεων. Ἐνίοτε, ἐπινοεῖ μία 
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ἀκατάσχετη πολυλογία μὲ ἀσυνάρτητες φράσεις, ὅπως ὁ λόγος τοῦ 

Δικαιοπόλιδος στοὺς  Ἀχαρνεῖς (στ. 541-554). 

Ἡ ἐκφραστικὴ δύναμη τοῦ Ἀριστοφάνη ἐνισχύεται καὶ ἐμπλουτίζεται μὲ τὰ 

διάφορα εἴδη καὶ τὴν πετυχημένη κωμικὴ χρήση τῶν σχημάτων τοῦ λόγου. 

Χρησιμοποιεῖ μὲ ἐπιτυχία τὴ μετατόπιση, τὸν αἰφνιδιασμό, τὴν ἐπανάληψη, τὴν 

ἀναστροφή, τὴν ἐπέκταση, τὴ μετωνυμία καὶ τὴν ἀντονομασία, τὴ δημιουργία καὶ 

τὴ χρήση κωμικῶν λέξεων, τὸ ἀσύνδετο, τὴν παρήχηση, τὶς πολυσύνθετες λέξεις καὶ 

πολλοὺς ἄλλους τρόπους τοῦ κωμικοῦ λόγου. 

Ἐκμεταλλεύεται στὸ ἔπακρον τὴν ἐκπληκτικὴ εὐχέρεια τῆς ἑλληνικῆς 

γλώσσας νὰ σχηματίζει πολυσύλλαβες σύνθετες λέξεις. Οἱ πολυσύνθετες λέξεις 

ἐμπλουτίζουν τὴν ἐκφραστικὴ δύναμη τοῦ ἀριστοφανικοῦ λόγου, χαρίζουν 

ζωντάνια καὶ πρωτοτυπία. Οἱ σύνθετες λέξεις ἐμφανίζονται στὴν κωμωδία του σὲ 

διάφορους τύπους καὶ λειτουργίες. Τὰ ὀνοματικὰ σύνθετα συχνὰ εἶναι πιὸ δραστικὰ 

γλωσσικὰ καὶ γι’ αὐτὸ εἶναι ἰδανικὰ γιὰ τοὺς σκοποὺς τῆς σάτιρας. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ 

λογοτεχνικὴ συνέχεια ἀπὸ τὸν ἴαμβο ὡς τὴν κωμωδία, πολλὰ ὑβριστικὰ σύνθετα θὰ 

πρέπει νὰ ἀνῆκαν στὸ μὴ λογοτεχνικὸ καθημερινὸ ἐπίπεδο τῆς ὁμιλούμενης ἀττικῆς 

διαλέκτου.  

Συνήθως οἱ πολυσύνθετες λέξεις στὸν Ἀριστοφάνη ἐπιτελοῦν ἰδιαίτερα 

σημαντικὴ λειτουργία· ἀποτελοῦνται ἀπὸ δυὸ ἢ περισσότερα συνθετικὰ τοῦ ἰδίου ἢ 

διαφορετικοῦ ἐπιπέδου: φιλοπότης, φιληλιαστής (Σφῆκ., στ. 79, 88)· πλουθυγίεια,  

Νεφελοκοκκυγία, (Ὄρν., στ. 731, 821)· σκοτοδασυπυκνότριχα, (Ἀχαρν., στ. 390)· 

σφραγιδονυχαργοκομήτας (Νεφ., στ. 332)· 

ὀρθροφοιτοσυκοφαντοδικοταλαιπώρων (Σφῆκ., στ. 505)· 

σπερμαγοραιολεκιθολαχανοπώλιδες, σκοροδοπανδοκευτριαρτοπώλιδες (Λυσ., 

στ. 457-458). Σὲ ὁρισμένες ἀπὸ αὐτὲς τὶς λέξεις συγχωνεύονται ἔννοιες, ἀντικείμενα 

καὶ ἰδιότητες. Συχνὰ ὀφείλουν τὸ κωμικὸ τους ἀποτέλεσμα στὸ πλῆθος τῶν 

συνθετικῶν τους. Στοὺς Βατράχους, γιὰ παράδειγμα, κάποια πολλαπλὰ σύνθετα 

εἶναι σχεδιασμένα ὥστε νὰ γελοιοποιοῦν τὸ ὕφος τοῦ Αἰσχύλου: 

κωδωνοφαλαροπώλους (στ. 963), σαλπιγγολογχυπηνάδαι, 

σαρκασμοπιτυοκάμπται (στ. 966). Ὑπάρχουν καὶ περιπτώσεις ὅπου ἡ 

πολυσύνθετη λέξη γίνεται ἀντιληπτὴ μόνο ἀπὸ τὰ συμφραζόμενα· χωρὶς αὐτὰ δὲν 

σημαίνουν ἀπολύτως τίποτα.   
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Στὶς Ἐκκλησιάζουσες (στ. 1169-1175), γιὰ νὰ περιγράψει ἕνα ὑποτιθέμενο 

φαγητό, δημιουργεῖ ἕνα λεξιλογικὸ μεγασύνθετο, τὴ διασημότερη πολυσύνθετη 

λέξη τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ποὺ περιλαμβάνει 27 συνθετικὰ καὶ 78  συλλαβές: 

 

λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεο-                    πάστοπεταλίδο - γαλεοσάλαχο 

κρανιολειψανοδριμυποτριμματο-            τούρσοπιπεράτο - μυαλολόμματα 

σιλφιολιπαρομελιτοκατακεχυμενο-          μελοπερεχύτο - μυτζηθρότυρο 

κιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστερα-             τρύγονοκοτσύφο - τσιχλοπίτσουνα 

λεκτρυονοπτοτιφαλλιδοκιγκλοπε-            ψήτοσουσουράδο - κοτοκέφαλα 

λειολαγῳοσιραιοβαφητραγα-                   αγριοπεριστέρο - λαγοκούνελα 

νοπτερυγών.                                            στράγαλοπετμέζο - φτερουγόδιπλες 

μτφρ. Θρ. Σταύρου 

 

Τὸ ἀστεῖο πηγάζει ἀπὸ τὴν προσπάθεια τοῦ ἠθοποιοῦ νὰ προφέρει βιαστικὰ 

τὴν πολυσύνθετη λέξη καὶ ἀπὸ τὴν ἀντίθεση τοῦ πλούτου τῶν φαγητῶν μὲ τὴ 

δήλωση ποὺ ἀκολουθεῖ:  «βάλε μέσα λίγη φάβα γιὰ νὰ φᾶς», στ. 1178. 

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ πολυσύνθετα, ἡ πρωτότυπη γλωσσικὴ συμβολὴ τοῦ 

Ἀριστοφάνη ἔγκειται στὴ γλωσσοπλαστικὴ ἱκανότητα, μὲ τὴ βοήθεια τῆς ὁποίας 

δημιουργεῖ «σημαίνοντα ὀνόματα» (π.χ. Δικαιόπολις, ὁ δίκαιος πολίτης, Τρυγαίος, 

Ἀγοράκριτος, αὐτὸς ποὺ κρίνεται στὴν ἀγορά,  Λυσιστράτη κ.ἄ.). Ὑπάρχουν 

ἀληθινὰ ὀνόματα τὰ ὁποῖα λίγο πολὺ παραλλάσσονται ἐλαφρά, προκειμένου νὰ 

ἀκούγονται κωμικά. Στοὺς Σφῆκες ὁ Κλεώνυμος γίνεται Κολακώνυμος (στ. 592). Πιὸ 

συχνὰ ἐπινοοῦνται ὁλόκληρα ὀνόματα, συνήθως ὡς ὁμιλοῦντα πρόσωπα. Ἡ 

Πραξαγόρα, στὶς Ἐκκλησιάζουσες, πράττει στὸ πεδίο τῶν ἀνδρῶν, στὴν ἀγορά, 

καὶ ὁ Πεισθέταιρος, στοὺς  Ὄρνιθες, εἶναι ὁ ρήτορας ποὺ πείθει τοὺς ἑταίρους. Ἡ 

Λυσιστράτη, εἶναι ἡ ἡρωίδα ποὺ θὰ καταλύσει τὸν στρατὸ τῶν ἀντιπάλων. Ὁ 

Τρυγαῖος, δὲν εἶναι μόνο ὁ ἀμπελουργός, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ ὁποῖος θὰ τρυγήσει τὶς 

χαρὲς καὶ τὶς χάρες τῆς Εἰρήνης καὶ τῆς Ὀπώρας!  

Ἐκτὸς ἀπὸ «σημαίνοντα» καὶ «ὁμιλοῦντα», τὰ ὀνόματα ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ 

Ἀριστοφάνης συμμορφώνονται συχνὰ στὰ ἔθιμα ὀνοματοδοσίας τῶν ἀρχαίων 

Ἑλλήνων. Στὰ παιδιὰ δινόταν ὄνομα, τὸ πατρώνυμο στὴ γενικὴ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ 

δήμου (γιὰ παράδειγμα: Ἀριστοφάνης Φιλίππου Κυδαθηναιεύς, Ἀριστοφάνης, 

γιὸς τοῦ Φιλίππου, ἀπὸ τὸν δῆμο τῶν Κυδαθηναίων). Ὁ ποιητὴς ἐκμεταλλεύεται, 

φυσικά, τὴ συνήθεια αὐτὴ τῶν Ἀθηναίων καὶ δημιουργεῖ ἀστεϊσμούς. Ἔτσι, ὁ 
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Στρεψιάδης θέλει νὰ ὀνομάσει τὸν γιό του  Φειδωνίδη, ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ πατέρα 

του, ἀλλὰ εἶναι φανερὸ ὅτι γίνεται ὑπαινιγμὸς στὴν τσιγκουνιά του, ἀφοῦ ἡ ρίζα φείδ- 

παραπέμπει στὴ λέξη φειδώ. Τελικά, ὁ γιὸς θὰ πάρει τὸ ὄνομα  Φειδιππίδης, ἀφοῦ 

θὰ ὑπερισχύσει ἡ ἐπιθυμία τῆς φαντασμένης ἀστῆς μητέρας του, ἡ ὁποία θέλει 

σύνθετο ὄνομα ποὺ νὰ περιέχει τουλάχιστο ἕνα συνθετικό, τὸ ὁποῖο νὰ φέρνει στὸν 

νοῦ κάτι ἀπὸ τὴν ἀριστοκρατία. Ἡ συμφωνία ἐπιτυγχάνεται μὲ τὸ συνθετικὸ -ιππίδης, 

τὸ ὁποῖο παραπέμπει στὸν ἵππο, καθημερινὸ σύντροφο τῶν πλούσιων Ἀθηναίων 

ἀστῶν. Στοὺς Ὄρνιθες, προκειμένου νὰ σατιρίσει τὸν ἀλαζόνα Προξενίδη, ὁ 

Ἀριστοφάνης κατασκευάζει τὸ ἀνύπαρκτο  δημοτικό Κομπασεὺς ἀπὸ τὸ ρῆμα 

κομπάζω (στ. 1126). Αὐτὸς ὁ  Προξενίδης ὁ Κομπασεὺς εἶναι ἐπίσης γνωστὸς ως 

ἀλαζόνας καὶ καπνὸς ἀπό τοὺς Σφῆκες, στ. 324-325. 40 Διαπιστώνουμε ὅτι στὴν 

ἀριστοφανικὴ κωμωδία τὰ πατρωνυμικὰ εἶναι συνήθως καταχρηστικὰ καὶ ἔχουν 

μεταφορικὴ σημασία, ἡ ὁποία ἐξυπηρετεῖ τὴν κωμικὴ καὶ σκωπτικὴ πρόθεση τοῦ 

ποιητῆ. Ἔτσι, τὰ σὲ  -άδης και -ίδης  πατρωνυμικὰ δηλώνουν τὴν καταγωγή, τὴν 

ἰδιότητα καὶ τὸ ἐπάγγελμα (πρινίδης, εὐφορίδης, Ἀχαρν., στ. 612), τὸν χαρακτήρα  

(Εὐελπίδης), ἠθικὲς ἢ σωματικὲς ἀδυναμίες καὶ ἐλαττώματα  (Παιονίδης, Χολίδης, 

Σκαμβωνίδης). 41  Πρωτίστως, ὅμως, ὁ κωμικὸς ποιητὴς χρησιμοποιεῖ μὲ 

περιφρονητικὸ τρόπο τὰ πατρωνυμικά, ψέγει ἢ εἰρωνεύεται τὸ συγκεκριμένο 

πρόσωπο ἀποδίδοντάς του ὑποδεέστερες ἰδιότητες, ὥστε νὰ προκαλέσει τὸ γέλιο.  

Ὁ σπουδαρχίδης (Ἀχαρν., στ. 595), γιὰ παράδειγμα, ὡς πατρωνυμικὸ δηλώνει τὸν 

γιό τοῦ σπουδάρχου, δηλαδὴ αὐτοῦ ὁ ὁποῖος ἐπιδιώκει νὰ καταλάβει κάποια  θέση 

(σπουδή + ἀρχὴ). Ὁ Ἀριστοφάνης θὰ μποροῦσε νὰ τὸν ἀποκαλέσει  Σπουδάρχη, 

προτιμᾶ ὅμως τὸ  σπουδαρχίδης, γιατί ἡ λέξη εἶναι ὑποτιμητικὴ καὶ σημαίνει τὸν 

πονηρό, τὸν ἀσήμαντο θεσιθήρα. Μὲ τὴν ἴδια σκωπτικὴ καὶ μειωτικὴ διάθεση 

χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ τὸν Δικαιόπολη  (Ἀχαρν., στ. 594-595), καὶ τὰ καταχρηστικὰ 

πατρωνυμικὰ στρατωνίδης καὶ μισθαρχίδης. Μειωτικὲς εἶναι ἐπίσης οἱ λέξεις 

στωμυλιοσυλλεκτάδης καὶ ῥακιοσυρραπτάδης (Βάτρ., στ. 841-842), οἱ ὁποῖες 

ἔχουν καταλήξεις πατρωνυμικῶν καὶ δηλώνουν τὸν γιὸ τοῦ φλυαρομαζώχτη 

(στωμυλία= πολυλογία, φλυαρία) καὶ τὸν συρραφέα κουρελιῶν  (ῥακιον= τὸ 

κουρελάκι). Εἶναι προφανὲς ὅτι στὸ χωρίο αὐτὸ ὁ Ἀριστοφάνης προσπαθεῖ νὰ 

μειώσει καὶ νὰ γελοιοποιήσει τὸν Εὐριπίδη, ὁ ὁποῖος συνήθιζε νὰ παρουσιάζει ἐπὶ 

σκηνῆς ρακένδυτους ἥρωες, ὅπως τὸν Τήλεφο. Τελευταῖο παράδειγμα κωμικοῦ 

                                                 
40 Peppler (1918)173-183. 
41 Ξυπνητός (1994). Βλ. καὶ Ghiron-Bistagne (1989) 89-98.  
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πατρωνυμικοῦ σὲ  -ίδης: κωμαρχίδης (Εἰρ., στ. 1142)· δηλώνει τὸν ἄρχοντα τοῦ 

κώμου, ἀλλὰ καὶ τὸν προεστὸ τοῦ χωριοῦ.         

Τὸ χαρακτηριστικὸ καθημερινὸ ἐπίπεδό του κωμικοῦ λεξιλογίου 

διαπιστώνεται ὄχι μόνο μὲ τὴ διαδεδομένη χρήση τῶν ὑποκοριστικῶν. Ἐμφανίζεται 

ἐπίσης σὲ διάφορες γλαφυρὲς καὶ εὐφάνταστες μεταφορές, στὴν ἐλεύθερη 

χρησιμοποίηση βωμολοχικῶν στοιχείων, στὴ συχνότητα τῶν ὅρκων, στὴ 

συσσώρευση λέξεων, καὶ στὴν προτίμηση πρὸς τὶς ὀξεῖες διατυπώσεις, πάντοτε 

μέσα ἀπὸ τὸ φίλτρο τῶν ὑψηλῶν καλλιτεχνικῶν ἱκανοτήτων τοῦ δημιουργοῦ.   

Ἡ τεχνική της ὑπερβολικῆς συσσώρευσης λέξεων ἀποτελεῖ στοιχεῖο τοῦ 

ἀριστοφανικοῦ χιοῦμορ καὶ ἔχει μελετηθεῖ ἀπὸ τὸν Ἠλία Σπυρόπουλο.42 Ἡ κωμικὴ 

συσσώρευση λέξεων ἔχει λαϊκὴ προέλευση καὶ τὴν συναντοῦμε σταθερὰ στὴν 

ἑλληνικὴ κωμικὴ ποίηση. Ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ φύση της ἡ συσσώρευση δημιουργεῖ 

κωμικὴ κατάσταση καὶ προκαλεῖ τὸ γέλιο. Εἶναι ἀποτελεσματικὸς ἐκφραστικὸς 

τρόπος, γιὰ νὰ φτάσει ὁ ποιητὴς στὸ ἐπιθυμητὸ κωμικὸ ἀποτέλεσμα. Παράδειγμα: 

στοὺς  Ἀχαρνεῖς, ὁ Θηβαῖος ἔμπορος ἀραδιάζει, μπροστὰ στοὺς ἐξαθλιωμένους 

καὶ πεινασμένους ἀπὸ τὸν πόλεμο Ἀθηναίους, τὰ καλούδια ποὺ φέρνει δῶρο στὸν 

Δικαιόπολη: ὀρίγανον, γλαχώ, ψιάθως, θρυαλλίδας, / νάσσας, κολοιώς, ἀτταγᾶς, 

φαλαρίδας, / τροχίλως, κολύμβως. […] χᾶνας, λαγώς, ἀλώπεκας, / σκάλοπας, 

ἐχίνως, αἰελούρως, πικτίδας, / ἰκτίδας, ἐνύδριας, ἐγχέλιας Κωπαΐδας.43 Τὸ κωμικὸ 

στοιχεῖο πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀντίθεση ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ τὴν λέξη ἁπλῶς, ποὺ 

προφέρει ὁ Θηβαῖος στὴν ἐρώτηση τοῦ Δικαιόπολη γιὰ τὸ τί φέρνει, καὶ  τὸν 

κατάλογο μὲ τὰ φαγώσιμα ποὺ ἀκολουθοῦν. 

Ἡ συσσώρευση εἶναι ἀποτελεσματικὸς ἐκφραστικὸς τρόπος γιὰ νὰ φτάσει 

ὁ ποιητὴς στὸ ἐπιθυμητὸ κωμικὸ ἀποτέλεσμα. Ἡ ἐκφραστικὴ δύναμη τῆς 

συσσώρευσης ἐμπλουτίζεται μὲ διάφορα σχήματα, ὅπως εἶναι τὸ ἀσύνδετο, ἡ 

παρήχηση καὶ ἡ ἐπανάληψη. Συνήθως, ἡ ἐπανάληψη εἶναι μιᾶς λέξης ἢ ἑνὸς 

μορίου, ἀλλά, μερικὲς φορές, παίρνει μεγαλύτερη ἔκταση, ὅπως στὶς  

Ἐκκλησιάζουσες, στ. 221-228: Καθήμεναι φρύγουσιν ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ· / ἐπὶ τῆς 

κεφαλῆς φέρουσιν ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ· / τὰ Θεσμοφόρι’ ἄγουσιν ὥσπερ καὶ πρὸ 

τοῦ· / πέττουσι τοὺς πλακοῦντας ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ· / τοὺς ἄνδρας ἐπιτρίβουσιν 

                                                 
42 Spyropoulos (1988) 121-162.   
43  Ρίγανη, φλησκούνι, ψάθες, φυτίλια, πάπιες, καλιακοῦδες, λιβαδοπέρδικες, φαλαρίδες, 

τρυποφράχτες, ἀγριόπαπιες, […] χῆνες, λαγούς, ἀλεποῦδες, τυφλοπόντικες, σκαντζόχοιρους, 

νυφίτσες, καστόρια, βίδρες, χέλια ἀπὸ τὴν Κωπαΐδα, Ἀχαρν., στ. 874-883. 



Ἡ δημιουργικὴ γραφὴ τοῦ Ἀριστοφάνη 
Παππάς Θεόδωρος 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [396] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ· / μοιχοὺς ἔχουσιν ἔνδον ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ· / αὑταῖς 

παροψωνοῦσιν ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ· / οἶνον φιλοῦσ’ εὔζωρον ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ· 

/ βινούμεναι χαίρουσιν ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ· 

Ἡ ἐπανάληψή τοῦ  ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ διεγείρει τὴν προσοχὴ τόσο τοῦ 

ἀκροατῆ ὅσο καὶ τοῦ ἀναγνώστη, περιγράφοντας τὶς σταθερὲς συνήθειες τῶν 

γυναικῶν, οἱ ὁποῖες καθιστές καβουρδίζουν, ὅπως πάντα∙ φορτώνονται 

κατάκορφα, ὅπως πάντα∙ ψήνουνε τὰ γλυκίσματα, ὅπως πάντα∙ τοὺς ἄντρες τους 

παιδεύουν, ὅπως πάντα∙ κρυφὰ τοὺς φίλους μπάζουν, ὅπως πάντα∙ ἰδιαίτερα 

ψωνίζουν, ὅπως πάντα∙ κρασάκι σκέτο τσούζουν, ὅπως πάντα∙ καὶ τοὺς ἀρέσουν 

τὰ ξινά, ὅπως πάντα.44  

Κοντὰ στοὺς καθημερινοὺς διαλόγους τῆς ἀγορᾶς τῆς ἐποχῆς βρίσκονται 

καὶ οἱ ἐρωταποκρίσεις ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ Ἀριστοφάνης. Οἱ ἐρωτήσεις ἀποτελοῦν 

βασικὸ στοιχεῖο τόσο τοῦ καθημερινοῦ ὅσο καὶ τοῦ ποιητικοῦ λόγου. Ὅσον ἀφορᾶ 

τὴν ἐκφορά, ὁ Ἀριστοφάνης χρησιμοποιεῖ ἐξαντλητικὰ ὅλα τὰ λεκτικὰ μόρια, τὶς 

ἀντωνυμίες καὶ τὰ ἐπιρρήματα στὴν εἰσαγωγὴ τῶν ἐρωτήσεων ὁλικῆς καὶ μερικῆς 

ἀγνοίας· καλύπτουν σημαντικὸ μέρος τῆς ἀριστοφανικῆς κωμωδίας καὶ ἀποτελοῦν 

οὐσιαστικὸ γλωσσικὸ ἐργαλεῖο, ἰδιαίτερα στὰ διαλογικὰ μέρη, στὰ χέρια τοῦ ποιητῆ 

γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν στόχων του. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ σκιαγράφηση τοῦ χαρακτήρα τῶν 

προσώπων ποὺ τὶς ἐκστομίζουν, οἱ ἐρωτήσεις αὐτές, μὲ τὶς ποικίλες ἀποχρώσεις 

τους (ὑποψία, κοροϊδία, σαρκασμό, ἐπίπληξη, κατάρα), ἀντανακλοῦν τὴν 

καθημερινὴ ζωὴ τῶν Ἀθηναίων καὶ τοὺς διαλόγους ποὺ χρησιμοποιοῦσαν στὴν 

ἀγορά. 

Ὁ Ἀριστοφάνης χρησιμοποιεῖ μὲ εὐρηματικὸ τρόπο κάθε εἴδους 

λογοπαίγνια, καλαμπούρια, ἀμφίσημα, βωμολοχίες, παρονομασίες, 

ἀπροσδόκητα, νεολογισμούς, παρετυμολογίες, ὀνοματοποιίες καὶ ἄλλα λεκτικὰ 

παιχνίδια κάθε μορφῆς. Τὸ πιὸ χαρακτηριστικὸ ὑφολογικὸ στοιχεῖο τῆς ποίησής του 

ἀποτελεῖ ἡ χρήση τῶν εἰκόνων καὶ τῶν μεταφορῶν. Στὴ γλώσσα τοῦ Ἀριστοφάνη, 

ἡ δημιουργία εἰκόνων, ὅπως ὁ ἴδιος τὶς ὀνομάζει  (τὰς εἰκούς, Νεφέλες, στ. 559) εἶναι 

ἐξαιρετικὰ σημαντική. Στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ μεταφορές, ἀλληγορίες, 

προσωποποιήσεις καὶ παρομοιώσεις, τὶς ὁποῖες ὁ ποιητὴς παρουσιάζει μὲ 

ἐκπληκτικὰ πλούσια ἐκφραστικὴ δεινότητα. Εἶναι φυσικό,  ἄλλωστε, ὅτι ἄλλοτε ὁ 

ποιητὴς ἀντλεῖ ἀπὸ προϋπάρχουσα εἰκόνα καὶ ἄλλοτε  δημιουργεῖ νέα, εἴτε ἐκ τοῦ 

                                                 
44 Eire (1986) 237-274. 
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μηδενὸς εἴτε μεταμορφώνοντας κάποια ποὺ προϋπῆρχε. 45  Οἱ περισσότερες 

εἰκόνες ποὺ ἀπαντοῦν στὶς κωμωδίες κατοπτρίζουν τὴν κοινωνικὴ πραγματικότητα 

τῆς ἐποχῆς καὶ γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο ἀντλοῦν τὴν ἔμπνευσή τους ἀπὸ τὸν ἀγροτικὸ καὶ 

τὸν ναυτικὸ κόσμο. Ἡ πιὸ γνωστὴ ἀριστοφανικὴ εἰκόνα προέρχεται ἀπὸ τὴ σκηνὴ 

τῶν  Βατράχων, ὅπου ὁ Εὐριπίδης καὶ ὁ Αἰσχύλος συναγωνίζονται μπροστὰ στὸν 

Διόνυσο γιὰ τὸ ποιὸς ἔχει τὰ πρωτεῖα στὴν τραγωδία. Ὁ ἀγώνας τῶν δυὸ ποιητῶν 

διεξάγεται μὲ κάθε σοβαρότητα καὶ ἔχει τὸ ἔναυσμά του στὴ μεταφορά. Οἱ στίχοι 

ποὺ ἀπαγγέλλει ὁ κάθε ποιητὴς ζυγίζονται γιὰ νὰ ἐξακριβωθεῖ ἡ ποιητικὴ ἀξία τους  

(στ. 797)! Πρὸς τοῦτο ἔχει στηθεῖ μία τεράστια ζυγαριὰ στὴν ὀρχήστρα καὶ οἱ δυὸ 

ποιητὲς στέκονται ἀπὸ τὴν κάθε πλευρὰ τῆς πλάστιγγας (στ. 1365-1410). Ὁ 

Διόνυσος δίνει τὸ πρόσταγμα: ἴθι δή. παρίστασθον παρὰ τὼ πλάστιγγε, Ἐμπρὸς 

λοιπόν. Ἐσεῖς οἱ δυὸ λάβετε θέσεις δίπλα στὶς δυὸ πλάστιγγες! (στ. 1377).  

Προκειμένου νὰ ξεχωρίσουμε καὶ νὰ μελετήσουμε τὰ διαφορετικὰ ὑφολογικὰ 

ἐπίπεδα τῆς γλώσσας τοῦ Ἀριστοφάνη, ὀφείλουμε νὰ λάβουμε σοβαρὰ ὑπόψη καὶ 

ἕναν παράγοντα ἀνατρεπτικό, τὴν ἀριστοτεχνικὴ παρωδία.  

ε. λογοτεχνικὴ παρωδία 

Ἡ γλώσσα τοῦ Ἀριστοφάνη συνδυάζει ὅλες τὶς γνωστὲς μορφὲς τοῦ ἀρχαίου 

ἑλληνικοῦ λόγου. Κινεῖται ἀπὸ τὴν ὑψηλὴ λυρικὴ ποίηση καὶ τοὺς κλητικοὺς ὕμνους 

στὸ ἕνα ἄκρο, καὶ φτάνει μὲ τὴν ἴδια γλωσσικὴ ἄνεση στὴν πεζότητα τῶν 

βωμολοχιῶν τῆς ἀγορᾶς καὶ τοῦ λιμανιοῦ στὸ ἄλλο. Ὡς ἐκ τούτου, ἐξετάζοντας τὰ 

διαφορετικὰ ἐπίπεδα τῆς γλώσσας του, πρέπει νὰ ὑπολογίζουμε καὶ τὴν παρωδία, 

ἡ ὁποία συμβάλλει στὴν ὑφολογικὴ ποικιλία τῆς κωμωδίας. Ἡ παρωδία ἔχει ὡς 

στόχο νὰ ἐκθέσει τὴν ὑψηλὴ ποίηση στὴν ἐπίκριση καὶ τὴ σάτιρα, ἀφοῦ ἀναπαράγει, 

παραποιεῖ καὶ διαστρεβλώνει στοιχεῖα τῆς σοβαρῆς ποίησης. Ὁ ποιητὴς 

ἐκμεταλλεύεται τὶς κωμικὲς δυνατότητες ποὺ τοῦ προσφέρει ἡ ἀσυμφωνία μορφῆς 

καὶ περιεχομένου, ὅταν ὁ μεγαλόπρεπος τραγικὸς λόγος συνδυάζεται μὲ 

καθημερινὲς ἀθυροστομίες καὶ χυδαιότητες. Τὸ τραγούδι, γιὰ παράδειγμα, τῶν 

Βατράχων, στοὺς στ. 209-220, ἀρχίζει μὲ γνήσιο λυρικὸ ὕφος καὶ τὴ γραφικότητα 

τῶν σύνθετων ἐπιθέτων, τυπικῶν τῆς χορικῆς ποίησης, ἀφήνει ὅμως μία αἴσθηση 

τραχύτητας καὶ διανθίζεται μὲ ἠθελημένες ἀπρέπειες καὶ παραδοξότητες. Αὐτὴ ἡ 

ποικιλία καὶ ἡ ρευστότητα στὸ ὕφος, ὅπου τὸ ὑψηλὸ ποιητικὸ λεξιλόγιο, τὸ 

                                                 
45 Βασικὴ γιὰ τὸ θέμα τῶν εἰκόνων στὸ ἔργο τοῦ Ἀριστοφάνη εἶναι ἡ μελέτη τοῦ J. Taillardat, 

Les images d’Aristophane. Etudes de langue et de style, Les Belles Lettres, Paris 1965.  



Ἡ δημιουργικὴ γραφὴ τοῦ Ἀριστοφάνη 
Παππάς Θεόδωρος 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [398] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

μεγαλόπρεπο, ὅπως στοὺς στίχους 814-829 τῶν Βατράχων, βοηθᾶ τοὺς θεατὲς νὰ 

φαντάζονται τὸν ἐπερχόμενο ἀγώνα ἀνάμεσα στὸν Εὐριπίδη καὶ τὸν Αἰσχύλο ὡς 

σύγκρουση ἄγριων ζώων ἢ ἡρώων της μυθολογίας. Οἱ στροφὲς ἀποτελοῦνται 

ἀπὸ δυὸ δακτυλικὰ ἑξάμετρα, ἕνα δακτυλικὸ πεντάμετρο καὶ ἕνα καταληκτικὸ 

τροχαϊκὸ δίμετρο, τὸ λεγόμενο  ληκύθιον. Παρατηροῦμε ὅτι, ἐνῶ οἱ μεγαλεπίβολοι 

δάκτυλοι ὑποβάλλουν ἡρωικὴ ἀτμόσφαιρα, ἡ ἀπότομη ἀλλαγὴ τῶν καταληκτικῶν 

τροχαϊκῶν διμέτρων προσφέρει ἐκτόνωση στὴν κορύφωση, ἀνατροπὴ καὶ 

ἐπιστροφὴ στὴν πεζότητα.  Ἐπίσης, καὶ πάλι ἀπό τους  Βατράχους, ὁ κορυφαῖος 

ξεκινᾶ στοὺς στ. 1004 κ.ἑ. μὲ καταληκτικὰ ἀναπαιστικὰ τετράμετρα σὲ ὕφος ὑψηλό 

(ἀλλ’ ὦ πρῶτος τῶν Ἑλλήνων πυργώσας ῥήματα σεμνά, στ. 1004), τὰ ὁποῖα 

γρήγορα ξεπέφτουν σὲ μωρολογίες καὶ πομπώδεις φλυαρίες (καὶ κοσμήσας 

τραγικὸν κλῆρον, θαρρῶν τὸν κρουνὸν ἀφίει, στ. 1005). Αὐτὸ τὸ μεῖγμα τῶν 

διαφορετικῶν εἰδῶν ὕφους παρουσιάζεται περίπλοκο καὶ φαντασμαγορικό.46 Ὁ 

ποιητὴς ἐκμεταλλεύεται κωμικὰ τὴν παραφωνία ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν 

ἀντιπαράθεση τῆς ὑψηλῆς ποίησης καὶ τῆς χυδαιότητας. 

Στὸν Ἀριστοφάνη ἡ παρωδία τῆς τραγικῆς γλώσσας, αὐτὸ ποὺ ὀνομάζουμε  

παρατραγωδία, παίζει ἰδιαίτερα σημαντικὸ ρόλο. Συνήθως, ὁ ποιητὴς 

ἐνσωματώνει ἐκφραστικὰ σχήματα ποὺ χαρακτηρίζουν τὴν τραγωδία, 

παραθέτοντας ὁλόκληρους στίχους αὐτολεξεὶ ἢ κατὰ προσέγγιση, τοὺς ὁποίους 

προσαρμόζει καὶ ἐντάσσει στὸ πλαίσιο τῆς ὑπόθεσης τοῦ ἔργου. Αὐτὰ τὰ χωρία 

μποροῦν νὰ γίνουν κατανοητὰ καὶ νὰ ἀναγνωριστοῦν ὡς εἰδικὰ σύνολα 

χαρακτηριστικῶν ποὺ ἀποκλίνουν ἀπὸ τὸ «ἦθος» τῆς κωμωδίας. Ὡστόσο, ὁ 

κωμικὸς ποιητὴς δὲν ἀντιγράφει ἁπλῶς τὴ γλώσσα τῆς τραγωδίας, ἀλλὰ ἐπιλέγει 

λέξεις, στίχους καὶ φράσεις ποὺ θεωρεῖ πὼς εἶναι τὰ πιὸ ἐξειδικευμένα μορφολογικὰ 

στοιχεῖα καὶ τὰ παρουσιάζει ἔτσι ὥστε νὰ μεγαλώνει τὸ χάσμα ἀνάμεσα στὸν κώδικα 

τῆς κωμωδίας καὶ αὐτὸν τῆς παρωδούμενης τραγωδίας. Τὸ κωμικὸ ἀποτέλεσμα 

προκύπτει ἀπὸ τὴν ἔντονη ἀντιπαράθεση ἀνάμεσα στὸ ὑψηλὸ τραγικὸ ὕφος, τὸ 

ὁποῖο ἀναγνωρίζει ὁ θεατής, καὶ τὶς ἀνοίκειες γιὰ τὴν τραγωδία καταστάσεις, ποὺ 

ἐπενδύονται μὲ λεξιλόγιο τῆς καθημερινῆς ζωῆς. Ὁ κωμικὸς ποιητὴς τροποποιεῖ καὶ 

ὑπονομεύει τὸ πρωτότυπο κείμενο ὑποκαθιστώντας, προσθέτοντας, 

ὑπερβάλλοντας ἢ ἀφαιρώντας ὁρισμένα στοιχεῖα του. Ἡ τεχνική τῆς ὑπονόμευσης 

τοῦ πρωτοτύπου δημιουργεῖται ἀπὸ τὴν ἀσυμφωνία μὲ τὰ συμφραζόμενα, ἀπὸ τὰ 

                                                 
46 Stanford (1993) 44, 243-244.  
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σχόλια τοῦ συνομιλητῆ καὶ ἄλλες τεχνικές. Ὁ ποιητὴς θὰ ἐκμεταλλευόταν ἐπίσης, 

ἐκτὸς ἀπὸ τὸν λόγο, τὴ μουσικὴ καὶ τὴν κίνηση, γιὰ νὰ ἐνισχύσει τὴν παρωδία του.  

Ἡ γλώσσα τῶν χορικῶν του Ἀριστοφάνη, μὲ τὸ μεγαλόπρεπο ὕφος καὶ τὴν 

ὑψηλὴ λυρικὴ ἔκφραση, πλησιάζει κατὰ πολὺ τὴ γλώσσα τῶν χορικῶν τῆς 

τραγωδίας. Ἔτσι, στὰ χορικὰ συναντοῦμε, πέρα ἀπὸ τὰ ὑψηλοῦ ὕφους λυρικὰ 

στοιχεῖα, ποὺ εἶναι κοινὰ στὰ λυρικὰ μέρη τῆς τραγωδίας, περίτεχνα σύνθετα 

ἐπίθετα  (κελαινοφαής, Βάτρ., στ. 1331), ἀλλὰ καὶ ἁπλὰ ρήματα· τὸ δωρικὸ  ᾱ ἀντί 

τοῦ η (δύστανον, Βάτρ., στ. 1332, Ἀθάνα, Νεφ., στ. 602, ἀχεῖ, Σφῆκ., στ. 1489, 

ἁχέτας, Εἰρ., στ. 1159, Ὄρν., στ. 1095, βαρυαχέες, Ὄρν., στ. 1750, εὔανδρον γᾶν, 

Νεφ., στ. 300)· τὰ φωνήεντα εἶναι ἀσυναίρετα  (ἀοιδάν, Βάτρ., στ. 213, 675, πάθεα, 

Ἀχ., στ. 1191, ὄρεα, Ὄρν., στ. 240, μελέων, Ὄρν., στ. 749, χρύσεον φάος, Ὄρν., στ. 

1748)· συχνὰ προτιμᾶται τὸ  -σσ της λογοτεχνικής γλώσσας ἀπὸ τὸ ἀττικὸ -ττ 

(θαλλάσσης, Νεφ., στ. 568, κισσός, Ὄρν., στ. 238, Θεσμ., στ. 987, 999), ἀπουσία 

μορίων καὶ ἄρθρων.47 

Ἡ γλωσσικὴ παρωδία λειτουργεῖ μὲ βάση τὰ πιὸ συνηθισμένα 

χαρακτηριστικὰ τοῦ παρωδούμενου εἴδους. Ὁ Ἀριστοφάνης, ὅμως, μολονότι βάζει 

καὶ ἀττικοὺς τύπους μερικὲς φορὲς στὴ θέση τῶν τύπων τοῦ πρωτοτύπου  (π.χ. 

τήμερον αντί σήμερον Ἀχ., στ. 440, Σφῆκ., στ. 179), ἀναπαράγει, στὴν  

παρατραγωδία, τὸ «ἦθος» τοῦ ποιητικοῦ εἴδους σὲ δικούς του στίχους. 

Μεταχειρίζεται γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ τὸ λεξιλόγιο καὶ τὴ φρασεολογία τῆς τραγωδίας 

στὴ γλωσσικὴ μορφὴ τοῦ πρωτοτύπου, σχηματίζει ὅμως ὁ ἴδιος τύπους καὶ λέξεις 

στὸ ὕφος τοῦ ἔργου ποὺ θέλει νὰ παρωδήσει. Στὴν πραγματικότητα διανθίζει μὲ 

αὐτοὺς τοὺς τύπους τὴ δική του γλώσσα, δημιουργεῖ στιχομυθίες σχεδὸν χωρὶς 

νόημα, παραλείπει τὰ ὁριστικὰ ἄρθρα, χρησιμοποιεῖ κατάλληλο ποιητικὸ λεξιλόγιο 

(π.χ. ἀμφίπολοι, Βάτρ., 1338), προσθέτει ἐπικὰ μακρὰ φωνήεντα καὶ συμβατικὲς 

ποιητικὲς μεταφορές. Αὐτὸ τὸ ἐπίπεδό του περίτεχνου ὕφους διατηρεῖται συνήθως 

μέχρι τοῦ σημείου ἀλλαγῆς στὸ ἰδίωμα καὶ μετάπτωσης ἀπὸ τὸ ὑψηλὸ στὸ χαμηλό, 

ποὺ ἔχει ὡς στόχο νὰ ἐμφανιστεῖ ἡ ἀνατροπὴ ὡς μιὰ κατάρρευση τοῦ ὑψηλοῦ 

τραγικοῦ ὕφους. Συνεπῶς, στὸ ὑφολογικὸ πεδίο ἡ παρωδία ἔγκειται στὴ 

δυσαναλογία μεταξὺ σοβαρῆς μορφῆς καὶ εὐτράπελου περιεχομένου.48  

Ἡ γλώσσα τῶν χορικῶν του Ἀριστοφάνη, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἀβίαστη καὶ 

ζωηρὴ γλώσσα τῶν διαλόγων καὶ τῶν μονολόγων, παρέχει, συχνά, ὑπέροχα 

                                                 
47 Hoffman –Debrunner –Scherer (1988) 144-145. 
48 Βλ. Silk (2007) 282-322. 
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παραδείγματα γνήσιου λυρικοῦ ὕφους  (π.χ. ὁ ὕμνος στὴ Μούσα ποὺ τραγουδοῦν 

οἱ γέροι δημότες στοὺς Ἀχαρνεῖς, στ. 665-675· ὁ χορὸς τῶν ἱππέων ποὺ προσκαλεῖ 

τὸν Ποσειδώνα νὰ συμμετάσχει στὸ τραγούδι του, Ἱππεῖς, 551-564· ἡ ὠδὴ καὶ ἡ 

ἀντωδὴ τῶν Νεφελῶν, στ. 563-574, 595-606· τὸ τραγούδι γιὰ τὶς χαρὲς τῆς ἀγροτικῆς 

ζωῆς στὴν Εἰρήνη, στ. 1127-1139· ἡ ἐπίκληση στὴ μούσα ἀηδόνα, στοὺς  Ὄρνιθες, 

στ. 737-752· τὰ τραγούδια τῶν Βατράχων στοὺς  στ. 209-220), ἀλλὰ μὲ σκόπιμες 

παρεμβολὲς πεζῶν παρατηρήσεων καὶ χοντρῶν κοπρολογικῶν καὶ σεξουαλικῶν 

χωρατῶν.49 Στὰ χωρία αὐτὰ τὸ λεξιλόγιο καὶ ἡ σύνταξη εἶναι κατὰ βάση αὐτὰ τοῦ 

παραδοσιακοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ λυρικοῦ μέλους, καὶ ἡ διάλεκτος εἶναι κυρίως ἡ 

λογοτεχνικὴ δωρική. Ἡ ἀντίθεση ἀνάμεσα στὸν πηγαῖο λυρισμὸ αὐτῶν τῶν 

τμημάτων, τὰ ὁποῖα μιμοῦνται τύπους καὶ τρόπους τῆς χορικῆς λυρικῆς ποίησης, 

καὶ στὸν γενικὸ τόνο τῶν ἄλλων μερῶν τῆς κωμωδίας συχνὰ ὀξύνεται καὶ 

προσγειώνει τὸ κοινὸ στὴν ἀθηναϊκὴ πραγματικότητα.50 

Ὁρισμένα λυρικὰ μέρη παρουσιάζουν, σὲ μιὰ ἐξαίρετη ποιητικὴ ἐπιμειξία, 

ρεαλισμὸ καὶ φαντασία. Ἀπὸ τὶς ἰδιαιτερότητες τοῦ ὕφους τοῦ Ἀριστοφάνη εἶναι ἡ 

ἐναλλαγὴ τῶν τόνων. 

Σὲ μία ὠδὴ ἐξέχουσας ὀμορφιᾶς καὶ ἀπόλυτης πρωτοτυπίας, ὁ 

Ἀριστοφάνης συνθέτει στὸ πρότυπο τῶν κλητικῶν ὕμνων τὴν ἐπίκληση στὴ μούσα 

Ἀηδόνα (Ὄρν., στ. 737-752). Σὲ τροχαϊκὰ καὶ δακτυλικὰ κῶλα στὸ ρυθμικὸ ὕφος τοῦ 

ὑπορχήματος, ὁ χορὸς ἀπευθύνεται στὴν Ἀηδόνα. Ἡ ὠδὴ ἀρχίζει μὲ σύντομο στίχο 

δυὸ λέξεων: «Mοῦσα λοχμαία», ἐνῶ οἱ δυὸ στροφὲς εἶναι κατασκευασμένες 

σύμφωνα μὲ τὸ ἴδιο ἐπαναληπτικὸ σχῆμα, ποὺ μιμεῖται τὸ τραγούδι τῶν πουλιῶν: 

τιοτιοτιοτιοτιοτιγξ, ἢ τοτοτοτοτοτοτοτοτοτιγξ, καὶ ἐπανέρχεται σὲ τακτὰ διαστήματα, 

προσδίδοντας φαντασία καὶ ζωντάνια στὸ χωρίο. Αὐτὴ ἡ ὠδὴ ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς 

πιὸ ἀξιόλογες ἐκφράσεις τοῦ λυρικὸ-μουσικοῦ οἴστρου τοῦ ποιητῆ καὶ εἶναι 

ἀξιοσημείωτο τὸ ὅτι ἡ ἐπίκληση στὴ μούσα δὲν ἀποτελεῖ παρωδία, ὅπως συνέβαινε 

συνήθως, ἀλλὰ ἀντίθετα ἔχει γραφτεῖ μὲ γνήσια φανταστικὴ ποιητικὴ διάθεση.  

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τραγωδία, τοὺς λυρικοὺς ποιητὲς καὶ τὸ ἔπος, ὁ Ἀριστοφάνης 

παρωδεῖ συχνὰ τὸ ὕφος τῶν ρητόρων, ἀλλὰ καὶ πολλὰ μὴ λογοτεχνικὰ κείμενα, 

ὅπως ἐπικλήσεις καὶ προσευχές, ὕμνους καὶ χρησμούς, παροιμίες, νόμους καὶ 

ψηφίσματα. Συνήθως αὐτὰ εἶναι εἴδη μὲ χαρακτηριστικὴ γλωσσικὴ ταυτότητα καὶ 

                                                 
49 Γιὰ τὰ λυρικὰ μέρη στὴν ἀριστοφανικὴ κωμωδία, βλ. Παππᾶς (1994) 89-177. 
50 Stanford (1993) 44 [Aristophanes: The Frogs, London 1958, 1963²]. 
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μὲ ἑδραιωμένη θέση στὴν καθημερινὴ ζωή. Ἡ σύνταξη γίνεται ἐπιτηδευμένη, τεχνικὴ 

καὶ περίπλοκη, καθὼς ὁ ποιητὴς μιμεῖται καὶ παρωδεῖ τὴ στερεότυπη γλώσσα τῶν 

κλητικῶν ὕμνων, τῶν ψηφισμάτων καὶ τῶν εὐχῶν πρὸς τοὺς θεούς.  

στ. ἐπίλογος 

Οἱ γνώσεις μας γιὰ τὴν ὁμιλούμενη γλώσσα τοῦ πέμπτου αἰώνα π.Χ. στὴν Ἀθήνα 

εἶναι περιορισμένες, ἀφοῦ δὲν διαθέτουμε παρὰ μόνο κείμενα, τὰ ὁποῖα μάλιστα 

εἶναι ποιητικὰ καὶ ὑπόκεινται σὲ μετρικὲς δεσμεύσεις καὶ περιορισμούς, ἐνῶ δὲν 

ὑπάρχει ἐλπίδα νὰ ἀποκτήσουμε ποτὲ ἠχητικὲς μαρτυρίες γιὰ τὸ πῶς ἐκφερόταν ἡ 

λαϊκὴ γλώσσα τῆς ἐποχῆς. Στὰ χρόνια τοῦ Ἀριστοφάνη, ἡ ἀττικὴ διάλεκτος δὲν ἔχει 

ἀκόμη διαμορφωθεῖ ὁριστικά. Ὁ κωμωδιογράφος συναγωνίζεται μὲ τὸν τραγικὸ 

ποιητή, τὸν ρήτορα, τὸν σοφιστὴ καὶ τὸν τεχνίτη, προκειμένου νὰ ἐμπλουτίσει τὴν 

ἑλληνικὴ γλώσσα δημιουργώντας νέες λέξεις. Ἐπίσης, ἡ ἀριστοφανικὴ κωμωδία, 

περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο λογοτεχνικὸ εἶδος στὴν κλασικὴ Ἀθήνα, ἀντανακλοῦσε 

καὶ συνέβαλε στὴ διαμόρφωση τῆς  συλλογικῆς ταυτότητας τῶν κατοίκων της. Ὑπὸ 

αὐτὴ τὴν ἔννοια, ἡ γλώσσα τῆς κωμωδίας ἐνδυναμώνει τὴν κοινωνικὴ συνοχή.   

Ἀπὸ τὴ μελέτη τῶν ἀριστοφανικῶν κωμωδιῶν μποροῦμε νὰ ἀποκτήσουμε 

κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον στέρεα γνώση γιὰ τὴν ἀττικὴ διάλεκτο, αὐτὴ ποὺ ὁμιλοῦσε ὁ 

μορφωμένος Ἀθηναῖος, διανθισμένη μὲ ἀγοραῖες ἐκφράσεις, ὕμνους ὑψηλῆς 

λυρικῆς ποίησης, βαρβαρισμούς, νεολογισμοὺς καὶ ρητορικὰ τεχνάσματα. 

Διαπιστώσαμε ὅτι ὁ Ἀριστοφάνης ἀναδεικνύεται ἀξεπέραστος δεξιοτέχνης τῆς 

ζωντανῆς ἀττικῆς διαλέκτου, ἕνας μεγαλοφυὴς γλωσσοπλάστης, μέσα ἀπὸ τὶς 

παραστατικὲς εἰκόνες καὶ μεταφορές, τὶς παροιμιώδεις φράσεις καὶ τὶς παροιμίες, 

τὰ εὐρηματικὰ λογοπαίγνια, τὰ ἀπρόσμενα εὐρήματα, τὶς καθημερινὲς καὶ τὶς 

ἄσεμνες λέξεις, τὶς ζωντανὲς ἐρωταποκρίσεις, τὶς παρωδίες καὶ τὰ ὑποκοριστικά· 

μια κωμική μεγαλοφυΐα.  
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Εισαγωγή 

Η ανθρώπινη ζωή και η βιωμένη πραγματικότητα, φαίνεται να προσλαμβάνεται 

από το άτομο μέσω δύο κατηγοριών σκέψης: ως αντικειμενική, χειροπιαστή και 

επαληθεύσιμη εμπειρία και ως υπέρλογη, υπερεμπειρική ή υπερβατικά ιδωμένη 

αλήθεια. Η πρώτη, είναι αντικείμενο των θετικών επιστημών, του πειράματος, των 

μαθηματικών μοντέλων ή ακόμα της ιστορικής μελέτης και έρευνας τού 

κοινωνικού ή ψυχολογικού βίου τού ανθρώπου (Γιανναράς, 2006:11). Η αστοχία 

τής θετικής σκέψης, όμως, να εξηγήσει ή να αιτιολογήσει με τα εργαλεία της το 

σύνολο τού ανθρώπινου βίου και του περιβάλλοντος κόσμου του, είναι αφορμή 

για την αφύπνιση τού άλλου είδους ανάγνωσης και ερμηνείας τής 

πραγματικότητας, του μεταφυσικού στοχασμού (Γιανναράς, 2006:13). Ο άλλος 

τρόπος με τον οποίο το άτομο έρχεται σε επαφή με τον σύμπαν κόσμο και 

διαλογίζεται ή προσλαμβάνει τη ζωή του, τη φύση, τη σχέση του με τον 

συνάνθρωπο, την τέχνη, το μυστήριο της ύπαρξης, και δεν επιδέχεται 

αντικειμενοποίηση ή πιστοποίηση, εμπίπτει στον χώρο τής μεταφυσικής 1 . 

Κοντολογίς, η μεταφυσική είναι η προσπάθεια τού ατόμου να κατανοήσει την 

πραγματικότητα στο σύνολο των εκφάνσεών της, θέτοντας ερωτήματα για την 

υφή και την ουσία της, εποπτεύοντας την ολότητά της.  

Καίριο μεταφυσικό ερώτημα και κύριος προσανατολισμός τής 

μεταφυσικής είναι η προβληματική για το υπερβατικό, ως το θείο αυτό στοιχείο που 

                                                 
1 Ο όρος «μεταφυσική», προέκυψε από τον τίτλο Μετά τα Φυσικά,  τον οποίο έδωσε 

ο Ανδρόνικος ο Ρόδιος (1ος αι. π.Χ.) στο έργο του Αριστοτέλη Πρώτη Φιλοσοφία. Αποτελεί 
κλάδο της φιλοσοφίας που ερευνά την ουσία του κόσμου και τον καθορισμό της υφής 
της πραγματικότητας στην ολότητά της. Επειδή η μεταφυσική ασχολείται με την ουσία των 
όντων, συνδέεται στενά με τον όρο «οντολογία (Αθανασοπούλου- Κυπρίου, 2009: 41). 
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επενεργεί, ή όχι, στον κόσμο και στο ανθρώπινο πεδίο. Η σχέση, μάλιστα, μεταξύ 

τού ανθρώπου με το θείο, είναι  η αρχή τής γέννησης τής θρησκείας (Μπέγζος, 

2009:21). Η θρησκεία, γεννιέται ως ανάγκη τού ανθρώπου να  προσεγγίσει την 

αλήθεια που τον περιβάλλει, να αντιληφθεί τη γενικότερη τάξη τής ύπαρξης, αλλά 

κι ως προβολή σε μια, ανώτερη από αυτόν, οντότητα στην οποία να αποδίδει τις 

ανεξήγητες και ακατάληπτες εμπειρίες του∙ τον φόβο, την αρρώστια, την οδύνη 

και σίγουρα τον θάνατο (Γιανναράς, 2006:17). Ο Eliade (οπ. αναφ. στο Μαράς, 

Τερέζης, Τριαντάρη, 2008) διευκρινίζει χαρακτηριστικά:  

θρησκεία είναι κάθε έκφραση τού θείου, κάθε μύθος, κάθε τυπική ή θεϊκή 

φιγούρα που αντανακλά την εμπειρία τού θείου και διαμέσου τής αποδοχής της 

ανάγει τον άνθρωπο στις έννοιες τής ύπαρξης, της σημασίας και της αλήθειας με 

μεταφυσικής τάξης περιεχόμενο... (σελ. 22) 

Η λατινική λέξη, εξάλλου, που χρησιμοποιείται για να δηλωθεί το 

θρησκευτικό φαινόμενο, η λέξη religio, ετυμολογείται, σύμφωνα με τον Κικέρωνα 

και τον Αυγουστίνο, από τα ρήματα religare και relegere  και σημαίνει δεσμός, 

ενότητα ή ένωση (Μπέγζος, 2009: 21). Όμοια και στα ελληνικά, η πιθανότερη 

ετυμολογική ρίζα τής λέξης θρησκεία είναι το ρήμα θρώσκω, που σημαίνει κοιτάζω 

ή αναφέρομαι από κάτω προς τα πάνω∙ δηλώνει ανάβαση ή ανάταση, μια 

αναφορικότητα και τάση συσχέτισης δυο οντοτήτων (Μπέγζος, 2009:21). Και στις 

δυο περιπτώσεις, πάντως, της λέξης religio που χρησιμοποιούν όλες οι 

δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες αλλά και της αντίστοιχης ελληνικής λέξης θρησκεία, η 

προέλευσή τους είναι δηλωτική τής αμφίδρομης και αμφίπλευρης σχέσης μεταξύ 

θείου και ανθρώπινου∙ δυο όρων που προαπαιτούνται για να υπάρξει η ίδια ως 

ενωτική και ενοποιητική μεταξύ τους κατάσταση. 

Εφόσον, όμως, οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την σχέση τους με οτιδήποτε 

θεωρούν θείο, δεν είναι απαραίτητη η προσχώρηση τους σε θρησκευτικές 

κοινότητες ή οργανισμούς, για να θεωρηθεί ότι θρησκεύουν ή ότι μετέχουν στη 

θρησκευτικότητα. Υπό αυτήν την έννοια, η θρησκευτικότητα μπορεί να είναι είτε η 

προσήλωση σε μια προσωπική ή εσωτερική θρησκεία, είτε η πίστη σε μια θεσμική, 

εξωτερική ή θετική θρησκεία (Ανδρουλιδάκης, 2005:377). Θρησκευτικότητα, 

πάντως, εννοείται πάντα η αναφορά σε ένα σύστημα συμβόλων το οποίο μπορεί 

να βασίζεται στον διαμορφωμένο πολιτισμικό και θρησκευτικό περίγυρο, αλλά 

εμπλουτίζεται με τον τρόπο που κάθε προσωπική, ατομική ιδιοσυγκρασία το βιώνει 

και το κατανοεί (Περσελής, 2010:117). Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για την 
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εποπτεία τού υπερβατικού, της υπερεμπειρικής πραγματικότητας, της υπέρλογης 

αλήθειας, της εξωκοσμικής εμπειρίας. Είναι, τρόπον τινά, η σχέση τού ανθρώπου 

με το «άλλως Άλλο» (Μπέγζος, 2009:22) ή, όπως όμορφα το διατυπώνει ο 

θεολόγος Schleiermacher, «το γούστο για το άπειρο» (όπως αναφ. στο 

Ανδρουλιδάκης, 2005:389).   

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, όπου ένας άνθρωπος ή ένας 

πολιτισμός προσπαθεί να αναγνωρίσει ή να προσεγγίσει το θείο, χρειάζεται να 

διανύσει μια διαδρομή ερωτημάτων, στοχασμών, συλλογισμών, περί αυτού του 

ίδιου τού θείου στοιχείου. Χρειάζεται, εν ολίγοις, να θεολογήσει, να παράγει 

θεολογική σκέψη. Η θεολογία σαν συνέχεια ή συμπλήρωμα τής θρησκείας, είναι ο 

συστηματικός τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος προσπαθεί να γνωρίσει το θεϊκό 

στοιχείο αλλά κι ο πνευματικός δρόμος μέσω του οποίου επιχειρεί την κατανόηση 

τού υπερβατικού μηνύματος που του παραδίδεται μέσω τής εμπειρίας, της μετοχής 

του σε αυτό (Μαράς κ.συν., 2008:22). Είναι ο λόγος περί του θείου απ’ τον 

άνθρωπο, αλλά κι ο λόγος τού θείου προς τον άνθρωπο.  

Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται η προσέγγιση τής ποίησης σε σχέση με 

τις έννοιες τής μεταφυσικής, της θρησκείας, της θρησκευτικότητας και της 

θεολογίας, όπως αυτές διασαφηνίστηκαν παραπάνω.    

Η θρησκευτικότητα τής παραδοσιακή ποίησης 

Ο ποιητής ζει, δρα και γράφει σε ένα χωρο-χρονικό πλαίσιο. Παρόλο που συχνά 

προφητεύει ή προλέγει το μέλλον, κι υπό αυτή την έννοια προηγείται της εποχής 

του, δεν παύει να ανδρώνεται σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό χρόνο και τόπο, να 

είναι αποκύημα τού παρόντος του. Μια ποιητική φυσιογνωμία διαμορφώνεται, 

επομένως, από ερεθίσματα των παραδόσεων της και απ’ τον τρόπο που ως 

ιδιαίτερη καλλιτεχνική προσωπικότητα απαντά στα αιτήματα τής εποχής της. Με 

αυτόν τον τρόπο, το κοσμοείδωλο κάθε περιβάλλοντος δεν μπορεί παρά να 

εκφράζεται ή να αντανακλάται, έστω και μέσα απ’ την αμφισβήτηση ή την 

υπέρβαση του, διαμέσου των ποιητών και των έργων τους. Κοντολογίς, η πρώτη 

ύλη τού ποιητή είναι, χωρίς να εξαντλείται, η ζωή του όπως αυτή βιώνεται και 

ξεδιπλώνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό, ιστορικό, γεωγραφικό και 

πολιτισμικό  περιβάλλον. 

Δεν είναι επομένως δύσκολο να κατανοήσουμε γιατί το μεγαλύτερο μέρος 

τής ποίησης όπως μας παραδόθηκε έως και τον Μεσαίωνα, όσο κι όλη η 

καλλιτεχνική δημιουργία, είχε θρησκευτικό χαρακτήρα ή πυρήνα. Σε παραδοσιακές 
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κοινωνίες, όπως ήταν οι αρχαϊκές αλλά κι οι κοινωνίες μέχρι τον Διαφωτισμό, η 

ποίηση εξέφραζε την συλλογική αντίληψη για τον κόσμο και την αλήθεια του 

(Φωκάς, 2004:364). Η΄ διαφορετικά, η ποιητική δημιουργία ταυτίζονταν με τη 

συλλογική πνευματική αναζήτηση τής απόλυτης αρχής, που επιτελούνταν μέσα 

από τη θρησκευτική πράξη. Η ποίηση ήταν συνυφασμένη με την έκφραση τού 

θρησκευτικού συναισθήματος και αποτελούσε λειτουργικό κομμάτι τής κοινωνίας. 

Ήταν σχεδιασμένη, δηλαδή, ώστε να εξυπηρετεί και να αναδεικνύει τις ανάγκες, τα 

αιτήματα, και μέσω αυτών, την καίρια αλήθεια που εξέφραζε ή επιζητούσε ένα 

πολιτισμικό σύνολο. Τα ποιητικά πονήματα των παραδοσιακών κοινωνιών, έτσι, 

αποτελούσαν μέσο λατρείας και διδασκαλίας αυτής της αναζήτησης. Η ποίηση, 

με αυτόν τον τρόπο, ενδυνάμωνε την πίστη τού συνόλου σε μιαν καθολική και 

ενιαία αλήθεια (Φωκάς, 2004:365). Έτσι, στους προϊστορικούς πολιτισμούς τής 

Μεσοποταμίας ή της Αιγύπτου, η ποίηση και η θρησκεία μάς παραδίδονται ως μια 

ενότητα (Φωκάς, 2004:364). Κι αργότερα στον ελλαδικό χώρο, στα ομηρικά έπη, 

στην ησιόδεια θεογονία ή στην τραγωδία, το θείο είναι ο πυρήνας τής έμπνευσης 

και της δημιουργίας (Κουκουλομάτης, 1992:17). Ελάχιστες ήταν οι εξαιρέσεις, 

όπως για παράδειγμα, η αρχαία λυρική ποίηση, κάποια μυθιστορήματα τής 

Ύστερης Αρχαιότητας ή τα βυζαντινά και μεσαιωνικά ιπποτικά μυθιστορήματα. 

Με τον ίδιο κανόνα θα λέγαμε, σχηματικά και συνοπτικά, όσο η θρησκεία 

ήταν ακμαία, τόσο η ποίηση κι ο ποιητής χρησιμοποιούσαν το θρησκευτικό 

πλαίσιο ως μήτρα τής δημιουργίας τους. Σε αυτήν την βάση, όσο η ποίηση ήταν 

«υπηρέτρια θρησκευτικών σκοπών» όπως καλοπροαίρετα το τοποθετεί ο 

Πεντζίκης (1990:208), το κύριο της ζητούμενο ήταν η συμμόρφωση με το 

θρησκευτικό credo που υπηρετούσε αλλά και το πόσο αποτελεσματικά το 

αναδείκνυε (Ζέρβας, 2004:373). Έτσι γράφτηκαν έργα μείζονος σημασίας, στα 

οποία η εκάστοτε θρησκευτική διδασκαλία καταδεικνύονταν μέσα από αισθητικές 

υπερβάσεις που προέκυπταν, ακριβώς, από το αμέριστο πάθος τού δημιουργού 

για την αποκάλυψη και υπεράσπιση τής ιδιαίτερης θρησκευτικότητάς του. Τέτοια 

ποιητικά έργα γράφτηκαν στην περίπτωση τού Βιργίλιου, του Λουκρήτιου, του 

Δάντη, αλλά και στην ξεκάθαρα θρησκευτική ποίηση∙ οι ύμνοι τού Γρηγόριου 

Ναζιανζηνού, του Ρωμανού τού Μελωδού, του Γεώργιου Πισίδη, του Συμεών τού 

Νέου Θεολόγου και πολλών άλλων σημαντικών χριστιανών συγγραφέων. Έργα 

που αποτέλεσαν ορόσημο για την παγκόσμια λογοτεχνία και παρόλο που 
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διατύπωναν μια συγκεκριμένου περιεχομένου θεολογία, δεν ήταν, πάντα, έργα 

στεγανά και αδιάλλακτα. 

Ο Ζέρβας (2004:373), σε άρθρο του στη Νέα Εστία, συνοψίζει αυτήν την 

συνέργεια μεταξύ τέχνης και θρησκείας, στην φράση «το δόγμα ως κοσμητική 

δύναμη». Η παραδοσιακή κοινωνία, και κατ’ επέκταση ο θρησκευτικός της 

χαρακτήρας, έδινε στον καλλιτέχνη μια στέρεα βάση, ένα σταθερό πλαίσιο μέσα 

στο οποίο όφειλε να διαχειριστεί την παραδεδομένη γλώσσα των ιερών συμβόλων 

και μορφών. Προσέφερε επομένως η θρησκεία, μια θεματική παλέτα και τα 

κατάλληλα εργαλεία ώστε ένα ποιητικό πόνημα να έχει καθολική απήχηση, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρξαν εξαιρέσεις. Τα δεδομένα αυτά, πάντως, 

στάθηκαν ικανά για να εκφραστούν συλλογικά αισθήματα που καθιστούσαν την 

ποίηση προφητεία, κατά τον Λορεντζάτο, και τον ποιητή τον αγγελιαφόρο του 

Θεού (οπ. αναφ. στο Καλαϊτζίδης, 2004:336) .  

Ο Μαλεβίτσης μάλιστα, τολμά να συγκρίνει τον ποιητή με τον άγιο (οπ. 

αναφ. στο Αργυριάδης, 1999:63). Ο ποιητής, σύμφωνα με αυτόν, πραγματοποιεί 

με την αισθητική του πράξη την αναγωγή στην αλήθεια, ως ωραιότητα. Ο άγιος, 

στην άλλη πλευρά, με την ηθική του πράξη επιχειρεί την αναγωγή στην αλήθεια, 

ως αγιότητα. Και τα δυο μέσα όμως, όπως συμπληρώνει, σώζουν τον άνθρωπο 

με την «οντολογική εγκυρότητα» που φέρουν και προσφέρουν. Εξάλλου, την ίδια 

περίπου σύγκριση κάνει κι ο Γουνελάς (1999:28) σε άρθρο του στη Σύναξη που εν 

πολλοίς θεωρεί την ποίηση και την αγιότητα εμπειρίες απόλυτες και 

ολοκληρωμένες, γι αυτό όμοιες. Σε άρθρο τού ίδιου περιοδικού, επισημαίνεται ότι 

η προσπάθεια τού καλλιτέχνη και του άγιου είναι να φτάσουν στην τελειότητα με 

μέσα ατελή (Στανιλοάε, 1986:9-10). Μοιράζονται κι οι δυο την ίδια αγωνία, 

διαθέτοντας μάλιστα τα ίδια μέσα. Σε κάθε περίπτωση που αναφέρθηκε, πάντως, 

ο ποιητής και ο άγιος θεωρούνται δημιουργοί μιας οδού προς μια ανώτερη τάξη 

πραγμάτων.     

Στην ίδια λογική,  «καθολικός ποιητής» είναι για τον Claudel (1996:4-9) ο 

ποιητής που εκφράζει την πίστη σε μια αιώνια αλήθεια κι όχι την αμφισβήτηση ή 

την ανατροπή της. Η θρησκεία και η προσήλωση, για τον ίδιο, κομίζει στην τέχνη 

τής ποίησης τρία σημαντικά οφέλη: το εγκώμιο, το νόημα και το δράμα. 

Αναφερόμενος αποκλειστικά στον χριστιανό, θεωρεί ότι η πίστη, σε αντίθεση με 

την απιστία, του δίνει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τον κόσμο, ορατό και 

αόρατο, ως μια ενότητα. Μόνον ο καθολικός ποιητής, για τον Claudel, αυτός που 
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αντιλαμβάνεται την απόλυτη ιδέα τού δημιουργού, διαθέτει τα εφόδια ώστε να 

αναδείξει τις αιτίες και τις δυνατότητες των πραγμάτων, να δημιουργήσει από κάτι 

υλικό κάτι πνευματικό, να φτιάξει ποίηση.   

Τα παραπάνω, πάντως, τα επιβεβαιώνει με κάποιο τρόπο και o σημαντικός 

σύγχρονος φιλόσοφος, Habermas (οπ. αναφ. στο Ζέρβας, 2004:376), όταν 

επισημαίνει ότι «υπάρχουν ηθικά αισθήματα τα οποία, μέχρι σήμερα, δεν στάθηκε 

δυνατό να εκφραστούν με την απαιτούμενη διαφοροποίηση παρά μόνο στη 

θρησκευτική γλώσσα». Η σύγχρονη βορειοαμερικάνικη λογοτεχνική κριτική, 

μάλιστα, έχει κάνει ένα βήμα παραπέρα στην μελέτη τής σχέσης τής λογοτεχνίας 

με τη θρησκευτική γλώσσα. Σημαντικοί εκπρόσωποι της, εστιάζουν στην 

αποκωδικοποίηση τής λογοτεχνικής γλώσσας μέσω τής θρησκευτικής και την 

συνάφεια τής πρώτης με τις θρησκευτικές τυπολογίες.  

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα τής παραπάνω σκέψης αποτελεί ο 

Καναδός Northrop Frye, ο οποίος με σειρά μελετών καταδεικνύει ότι η χριστιανική 

Βίβλος αποτέλεσε την μήτρα όλης τής δυτικής λογοτεχνίας (Κριστάλ, 2004:407). Το 

θεωρητικό του σχήμα στηρίχτηκε στον προσδιορισμό των αρχετύπων, των 

συμβόλων, των μύθων και των τυπολογιών που προέρχονται από τη Βίβλο και 

αποτελούν, γι αυτόν, πρότυπο για τα λογοτεχνικά κείμενα όλης τής δυτικής 

γραμματείας. Παρατήρησε, έτσι, ότι θέματα που προέρχονται από τη Βίβλο, όπως 

η δημιουργία, η πτώση, η καταστροφή, η εξορία, η λύτρωση και η αποκατάσταση, 

συνιστούν τα κεντρικά σχήματα τής λογοτεχνίας. Τελικά, στο έργο του Ανατομία 

της Κριτικής επιχειρεί να διατυπώσει μια συνολική και συνεκτική θεωρία τής 

λογοτεχνίας, στην οποία τεκμηριώνεται ο ισχυρισμός του ότι η Βίβλος είναι ο 

υπέρτατος μύθος τού δυτικού πολιτισμού.  

Απ’ την ίδια σχολή, ο Kenneth Burke, υποστήριξε την ιδέα ότι κάθε 

συμβολικό σύστημα αποτελεί το μέσο για τον εξαγνισμό τού συγγραφέα από τις 

ενοχές ή την διαδικασία μέσω της οποίας ο ίδιος προσδιορίζει την ταυτότητά του 

(Κριστάλ, 2004:413-419). Κάθε συμβολικό σύστημα γι’ αυτόν, όμως, 

αποσαφηνίζεται μέσα από τις μορφικές αρχές τής θεολογίας. Με αυτήν την αρχή, 

ο κριτικός λογοτεχνίας Harold Bloom, ξεπερνώντας τον δάσκαλό του, Burke, 

παρήγαγε ένα ερμηνευτικό μοντέλο με βάση τις τυπολογίες τού εβραϊσμού. Τέλος, 

ο μείζων κριτικός George Steiner, υποστήριξε ότι η τραγωδία αποκαλύπτει τα 

καίρια διλλήματα τού ανθρώπου ενώπιον τού Θεού, η παρουσία τού οποίου είναι 
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το κλειδί για τη συνεκτική κατανόηση τού συνόλου τής γλώσσας (Κριστάλ, 

2004:419-429). 

Η θρησκευτικότητα όπως εκφράζεται στη μοντέρνα ποίηση 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται, πάντως, ότι ο χαρακτήρας τής ποίησης και η 

σχέση της με τη θεολογία και το θρησκευτικό συναίσθημα, είναι συναφή με την 

επικρατούσα αντίληψη περί τού θείου στοιχείου. Όπως μας επιβεβαιώνει ο 

Σταμούλης (2004:18)  «η ματιά με την οποία βλέπει κανείς την τέχνη δεν είναι 

ανεξάρτητη από την περί Θεού, ανθρώπου και κόσμου αλήθεια του».  

Η μοντέρνα ποίηση αναδύθηκε , στα τέλη του 19ου αιώνα με αποκορύφωμα 

τις πρώτες δεκαετίες του 20ου και μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Μια ιστορική 

στιγμή που τα θρησκευτικά ιδεώδη είχαν κλονιστεί βαθειά, χάνοντας σημαντικό 

κομμάτι τής εξουσίας τους. Πολλοί στοχαστές, όπως ο Δαρβίνος, ο Νίτσε, ο Μαρξ 

και αργότερα ο Φρόιντ, ήταν η αφετηρία για τις ζυμώσεις που διήρκησαν αρκετές 

δεκαετίες έως την τελική σχηματοποίηση τού μοντέρνου καλλιτεχνικού κινήματος. 

Σημαντικές αλλαγές στην κοινωνικοπολιτική οργάνωση επέδρασαν, επίσης, 

δραστικά στην καλλιτεχνική σκέψη. Η εκβιομηχάνιση και η εισχώρηση τής 

τεχνολογίας στην καθημερινότητα, η αστικοποίηση και οι φιλελεύθερες πολιτικές 

πρακτικές, κλυδώνισαν κάθε σκεπτόμενο τής εποχής. Σε αυτήν τη συγκυρία, η 

θεολογική σκέψη αναζητούσε τρόπους να απαντήσει στις απαιτήσεις και στα 

αιτήματα τής εποχής, χωρίς όμως να έχει, αρχικά τουλάχιστον, την ετοιμότητα που 

επιβάλλονταν. Σ’ αυτές τις συνθήκες, η σύγκρουση τής ποίησης με την 

καθεστηκυία τάξη, διατυπώθηκε ολοκληρωμένα, σε μορφολογικό επίπεδο αλλά 

και σε επίπεδο περιεχομένου, στη μοντέρνα γραφή.  

Το κύριο αίτημα των μοντέρνων  καλλιτεχνών, υπήρξε η αυτονομία και η 

ανεξαρτησία τους από τις καθιερωμένες και παγιωμένες αξίες. Οι μοντερνιστές 

ζητούσαν την απελευθέρωση τής τέχνης τους από την ηθική, την απόλυτη 

αλήθεια, τον Θεό αλλά και από την παραδοσιακή αισθητική τάξη (Travers, 

2005:205-208). Αμφισβητούσαν την κυρίαρχη ιδεολογία, η οποία στηρίζονταν 

στον ορθολογισμό και στην διαφωτιστική σκέψη, αλλά και την ξεπερασμένη 

ρομαντική αντίληψη. Αρνιόντουσαν, με αυτόν τον τρόπο, να είναι εκφραστές τής 

αστικής ελίτ ή του κοινωνικού κατεστημένου και επεδίωκαν την ανατροπή και την 

επανεύρεση τού ρόλου τής τέχνης στο ιστορικό γίγνεσθαι.     

Με αυτά τα αιτήματα, η μοντέρνα τέχνη καλλιέργησε το κλίμα ώστε η 

καλλιτεχνική δημιουργία να θεωρείται αυτοσκοπός. Το σύνθημα «η τέχνη για την 
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τέχνη» διατυπώθηκε συστηματικά από το μοντέρνο κίνημα του αισθητισμού, στα 

τέλη τού 19ου αιώνα στη Γαλλία (Abrams, 2010:20). Οι εν λόγω Γάλλοι συγγραφείς, 

υποστήριζαν ότι το έργο τέχνης είναι ύψιστης αξίας σε σχέση με τα άλλα 

ανθρώπινα επιτεύγματα, ακριβώς διότι είναι αυτάρκες, αυτόνομο, χωρίς 

χρησιμότητα ή σκοπό. Ως μόνο στόχο τής τέχνης έθεταν την ομορφιά και την 

«μορφική τελειότητα» (Abrams, 2010:20). Αξίζει να σημειωθεί, όμως, ότι το κοίταγμα 

της τέχνης ως αυτοσκοπού, έχει τις ρίζες του στις αισθητικές θεωρίες τού Kant. Ο 

Kant, θεωρούσε ότι τα αισθητικά αντικείμενα έχουν «προθετικότητα χωρίς 

πρόθεση» (Culler, 2013:43-44). Η προθετικότητα τού καλλιτεχνικού 

δημιουργήματος, για τον ίδιο, έγκειται στην κατασκευή του, στο καλλιτεχνικό 

δημιούργημα καθαυτό και στην απόλαυση που προσφέρει. Δεν ενυπάρχει, για τον 

Kant, κανένας εξωτερικός σκοπός και καμία πρόθεση, πέρα από τις αισθητικές 

ιδιότητες τού ίδιου έργου. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα προηγούμενα αποτέλεσαν 

αφορμή για τους μοντερνιστές και για την διαμόρφωση μιας ολότελα νέας 

αισθητικής τάξης πραγμάτων.  

Ωστόσο, η αμφισβήτηση των θρησκευτικών αξιών και η επαναδιατύπωση 

τού ιερού και της σημασίας του, είχαν ήδη ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Στην νεωτερική 

λογοτεχνία τής ρομαντικής σχολής ή με μεμονωμένες περιπτώσεις δημιουργών, 

όπως του Baudelaire και του  Rimbaud, τα θρησκευτικά θεμέλια τής 

παραδοσιακής ποίησης είχαν αρχίσει να καταρρέουν. Στα τέλη του 18ου και στις 

αρχές του 19ου αιώνα, μάλιστα, διατυπώνεται από τους γερμανούς ρομαντικούς 

η άποψη ότι η τέχνη και οι γνωστικές δυνατότητές που προσφέρει είναι 

υπερβατικού χαρακτήρα· μιας ανώτερης τάξης περιεχομένου ανάλογης τής 

θρησκευτικής (Δημητράκης, 2004:389). Οι ρομαντικοί επεδίωκαν να δώσουν έναν 

ιερό χαρακτήρα στην καλλιτεχνική δημιουργία προβάλλοντας την ως μια 

«εκκοσμικευμένη μεταφυσική». Με αυτόν τον τρόπο επαναστατούσαν ενάντια 

στους συστημικούς εκπροσώπους τού Θεού και την ισχύ τους. Με έρεισμα την 

τέχνη, οι ρομαντικοί καλλιτέχνες επεδίωξαν να γίνουν φορείς τής πνευματικότητας 

και της ιερότητας, αντιστεκόμενοι στους θρησκευτικούς θεσμούς και στην 

κηδεμονία τού θρησκευτικού κατεστημένου (Δημητράκης, 2004:390).  

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η λογοτεχνία της νεωτερικότητας φαίνεται να 

τηρεί μια κοινή στάση ως προς τη θρησκευτικότητα. Ο Silvio Vietta, συνοψίζει τη 

θρησκευτικότητα τής νεωτερικής λογοτεχνίας, από τον ρομαντισμό τού  Hölderlin 
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(1770-1943) έως και τον ύστερο μοντερνισμό του Μπερνχαρντ (1931-1989), σε έξι 

σημεία (οπ. αναφ. στο Ελευθεράκης, 2007:31-32):    

    

1. Ενδοκοσμικότητα τού θεϊκού και ιεροποίηση τού ενδοκοσμικού 

2. Επαναμυθολόγηση και συγκρητισμός των μυθικών μορφών 

3. Απροσδιοριστία τής θρησκευτικής εμπειρίας και αδυναμία 

σύλληψης τού θεϊκού 

4. Θάνατος τού Θεού 

5. Αντικληρική, μη δογματική γλώσσα  

6. Είσοδος τής ιδεολογίας και της πολιτικής ως υποκατάστατων τής 

θρησκείας 

 

Εντούτοις, τα παραπάνω χαρακτηριστικά τής νεωτερικής λογοτεχνίας, δεν 

την καθιστούν μια εξολοκλήρου ά-θρησκη λογοτεχνία. Αν και ο Θεός, όπως 

διακήρυσσε ο Νίτσε, είχε πεθάνει, δεν είχε πεθάνει η πίστη (Ζέρβας, 2004:379). Ο 

Νίτσε προέβλεψε την επερχόμενη ρήξη τής ανθρώπινης διάνοιας και του 

πολιτισμού της, με τις παραδεδομένες αντιλήψεις για τη θεϊκή τάξη και τη 

θρησκευτική κηδεμονία. Ωστόσο, από αυτή τη σύγκρουση απέμεινε η πίστη, όχι 

στον Θεό τής ηθικής, του καλού και του κακού, αλλά στην τελείωση τού 

ανθρώπου, στην φανέρωση τής αλήθειας πίσω από το κρυμμένο νόημα τού 

κόσμου. 

Ο μεταφυσικός φόβος τού κενού, όπως αυτός κυριάρχησε μετά την 

απόσπαση τού ατόμου από την κοινότητα και τις ασφάλειές της, κατέστησε τη 

θρησκευτικότητα τής νεωτερικότητας μια προσωπική, περισσότερο, αδημονία για 

νέα νοηματικά και αξιακά ερείσματα. Η θρησκευτικότητα τής μοντέρνας ποίησης, 

έτσι, αλλάζει χαρακτήρα αλλά δεν εκλείπει. Η μοντέρνα γλώσσα εξακολουθεί να 

συνομιλεί, σε άλλη βάση, με τη θεολογική παράδοση και να την εξελίσσει.  

Το κοινό εργαλείο, εξάλλου, της λογοτεχνίας και της θεολογίας, παρέμεινε 

το ίδιο. Κι οι δυο μοιράζονται, ακόμα και στον μοντέρνο καιρό, την παραμυθία 

(Ζέρβας, 2004:374). Η μεν λογοτεχνία  αποσκοπεί, μέσω αυτής στην κατανόηση 

τού κόσμου και του εαυτού, η δε θεολογική γλώσσα επιδιώκει, με τον ίδιο τρόπο, 

να εμποτίσει την πλάση με ελπίδα και υπόσχεση. Το μυθικό περίβλημα και η μυθική 

γλώσσα είναι, σε κάθε περίπτωση, το μέσο για να εισέλθουν στη συνείδηση τού 

ανθρώπινου όντος (Καλαϊτζίδης, 2004:356). Κυρίως, δε, κι οι δυο κλάδοι 
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αντιλαμβάνονται την ανεπάρκεια τής συμβατικής γλώσσας να εκφράσει μια 

ευρύτερη αλήθεια που διεκδικεί την καθολικότητα.  

Στη μοντέρνα σκέψη και ποίηση φαίνεται ότι διαμορφώθηκε μια «δυναμική 

ανθρωπολογία», όπως ονομάζει ο Δημητρακάκης (2004:385) την χειραφετημένη, 

από απόλυτες αξίες και πυρήνες ύπαρξης, ταυτότητα των λογοτεχνών. Η 

διατύπωση μιας ρευστής και ευμετάβλητης προσωπικότητας ή ακόμα η έκφραση 

της προσπάθειας εξόδου ή παραίτησης από τον εαυτό, όπως αυτά 

διατυπώθηκαν στη νεωτερική γραφή, είναι ίσως μια ποιητική μεταγραφή της 

χριστιανικής εσχατολογίας. Για τη χριστιανική και ιδίως για την ορθόδοξη 

παράδοση, ο Σταμούλης (2008:266) μας διαβεβαιώνει ότι η άρνηση του «εν κινήσει 

εαυτού», η αρνητική στάση απέναντι στον ερχόμενο καιρό που αλλάζει και μας 

αλλάζει, είναι ο δρόμος για την πλήρη παρανόηση του θείου λόγου. Η πολυφωνία 

και η πολυπλοκότητα τού υποκειμένου, είναι μια πρόταση τρόπου υπάρξεως, 

ανάλογη τήας θεολογικής και δη της χριστιανικής σκέψης. Το πρόσωπο που δεν 

αποτελεί, για τη νεωτερική σκέψη, ένα στεγανό υποκείμενο αλλά έχει ρωγμές μέσα 

από τις οποίες εισέρχονται τα ερεθίσματα αυτά που μεταμορφώνουν και 

μετασχηματίζουν το άτομο.  

Η μοντέρνα συνείδηση προέκρινε, εξάλλου, την ανοιχτοσύνη προς το Άλλο, 

το διαφορετικό και το αλλιώτικου. Και η μοντέρνα ποίηση το εξέφρασε. Η 

προσωπική έκφραση, η ανάδειξη τής υποκειμενικότητας και της μοναδικότητας 

τού μοντέρνου δημιουργού και των έργων του, είναι ένας άλλος τρόπος με τον 

οποίο η καλλιτεχνική δημιουργία συνομιλεί με την θεολογία. Είναι η έκφραση μιας 

ταυτότητας που στρέφεται προς τα έσω για να ανακαλύψει την ετερότητά της, για 

να διατυπώσει μιαν ανεπανάληπτη και προσωπική γλώσσα, να διαμορφώσει την 

ιδιαίτερη φωνή με την οποία θα συνομιλήσει με τον κόσμο και τον εαυτό του.  

Κάθε ανθρώπινη ψυχή άλλωστε, όπως επισημαίνει ο σημαντικός θεολόγος 

Ματσούκας (1999:7), είναι ένα ολάκερο σύμπαν. Η νεωτερική γραφή, που συχνά 

της προσάπτεται ο υπερβολικά εξατομικευμένος χαρακτήρας, παρέχει μια 

δυνατότητα εμβύθισης στο μικροσύμπαν τού δημιουργού της και την προσωπική 

αλήθεια που φέρει. Όταν αυτή η διείσδυση συντελεστεί με αμεροληψία και 

καθαρότητα αλλά κι όταν ο λόγος τού δημιουργού είναι ειλικρινής και τίμιος, τότε 

μια ποιητική διατύπωση καθίσταται λόγος καθολικός και ως τέτοιος έχει πάντα μια 

θεολογική διάσταση.  
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Μία τελική αποτίμηση  

Να θανατώσουμε τις κοσμοθεωρίες/ είναι όλες μητρομανείς 

Οι κοσμοθεωρίες είναι μητρομανείς και ακόρεστες για τον Νίκο Καρούζο γι’ 

αυτό προτρέπει στην θανάτωση τους, αφού ακολούθως εξηγείται: «Δεν πρέπει να 

τις παίρνουμε τοις μετρητοίς, ακριβώς διότι, με το να είναι ακόρεστες η μία έναντι 

τής άλλης, η μια θέλει να εκτοπίσει την άλλη από την περιοχή τής αλήθειας, να γίνει 

δηλαδή η αλήθεια μια μινωταυρική θυσία» (Κοσμόπουλος, 1999:34).  

Η ποιητική δημιουργία που επιδεικνύει δογματικά μια απόλυτη αλήθεια και 

διεκδικεί την εγκυρότητά της στερείται, σαφώς, ανεξαρτησίας. Το ποίημα διεκδικεί, 

κατ’ αρχάς, την οντολογική συναίρεση τής λέξεως και του πράγματος 

(Κοσμόπουλος, 1999:35). Χρέος τού ποιητή, επομένως, είναι η αναζήτηση τής 

μορφολογικής και αισθητικής συνάφειας τής γλώσσας με το νόημα και την ουσία 

των πραγμάτων, χωρίς προκαταλήψεις και ιδεοληψίες. Όταν η ποίηση ξεκινάει από 

μια επιβεβλημένη νοηματοδότηση τού κόσμου κινδυνεύει να χάσει την ελευθερία 

που προϋποθέτει η καλλιτεχνική δημιουργία και να γίνει ιδεολόγημα ή παιδαγωγικό 

μέσο. Μια καλλιτεχνική φυσιογνωμία οφείλει να συνδιαλέγεται και να αλληλεπιδρά 

με ανοίκειες ιδέες, να είναι ανεξάρτητος δέκτης εναλλακτικών προτάσεων 

πολιτισμού. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εκφράσει την πραγματική φύση 

τής ύπαρξης, που είναι πολύπλευρη και πολυφωνική (Γκανάς, 2004:396).  

Προτεραιότητα τής ποίησης είναι, εξάπαντος, ο τρόπος που λέγονται τα 

πράγματα κι όχι οι πεποιθήσεις και οι οποιεσδήποτε θέσεις που προβάλλονται. Το 

γνήσιο έργο τέχνης, όπως εύστοχα και ξεκάθαρα το διατυπώνει ο σύγχρονος 

θεολόγος Ματσούκας (1999:5-8) είναι πρωτίστως το έργο που δονεί και συγκινεί 

τον αποδέκτη. Για τον Ματσούκα, οι ιδέες, τα μηνύματα και οι οραματισμοί έπονται. 

Κι αυτό, είναι κάτι που επιβεβαιώνεται στην ιστορία τής τέχνης και της λογοτεχνίας. 

Αν ένα έργο αποτελεί αληθινή καλλιτεχνική δημιουργία ή όχι, δεν κρίνεται από το 

αν υποτάσσεται σε κάποια κοσμοθεωρία ή σε οποιουδήποτε είδους ιδεολογική 

κατηγορία. Αντιθέτως, εκτιμάται και αξιολογείται η συνέπειά του με την προσωπική 

έκφραση τού δημιουργού του, η μοναδική κι ανεπανάληπτη σύλληψη που 

ευαισθητοποιεί και διεγείρει τον αποδέκτη. Η ζητούμενη καθολικότητα, εξάλλου, δεν 

έγκειται απαραίτητα στην διατύπωση τού απόλυτου ή της αλάνθαστης αλήθειας, 

αλλά και στην αποκάλυψη τής ανεπαρκούς ανθρώπινης φύσης και των 

ελλειμμάτων της.  
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Η δέσμευση άλλωστε του ωραίου με την θρησκευτική προσήλωση τού 

εκφραστή της, είναι ένας μονόδρομος που στερεί από τον καλλιτέχνη και τον 

ποιητή τη δυνατότητα τής ανατροπής και τής έκπληξης. Ο αναγνώστης μέχρι και 

τον Μεσαίωνα αδυνατούσε να ξεχωρίσει την αρετή και την αλήθεια από την 

ωραιότητα (Ζουμπουλάκης, 2004:431). Παρόλο που αυτός ο συσχετισμός υπήρξε 

σε πολλές περιπτώσεις αφορμή για την δημιουργία σημαντικών έργων τέχνης, δεν 

νομιμοποιείται η μονοσήμαντη και επιβεβλημένη θεώρηση τής ομορφιάς ως 

διατύπωση τής σοφίας τής θείας δημιουργίας. Η όραση και η αποτύπωση τής 

ομορφιάς έρχεται, πρωτίστως, μέσα από την ανατροπή τού κοινότοπου και 

στερεότυπου τρόπου θέασης τού κόσμου κι όχι μέσω οποιασδήποτε επιβολής 

της. Η φύση, ο υπαρκτός κόσμος, η ατελέσφορη ανθρώπινη ύπαρξη, ασκούν 

τόση γοητεία που, προφανώς, η ολοκληρωμένη πρόσληψή και διατύπωσή τους 

προϋποθέτει μια μεταφυσική διάσταση τού αισθήματος. Η ερμηνεία ή η απόδοσή 

τους, όμως, είναι αποτέλεσμα προσωπικής σχέσης με τον κόσμο∙ το πώς ο 

καλλιτέχνης βιώνει τον χώρο και τον τόπο, έκτακτα και ανεπανάληπτα. Ο τρόπος 

που θα αναγνώσει τη ζώσα ζωή κι όχι αυτός που θα καθρεφτίσει το είδωλο των 

πεποιθήσεων του. Όπως τονίζει ο Μαρσέλλος (2009:310) «το ωραίο είναι δώρο 

της κρίσιμης ώρας. Δεν το χαρακτηρίζει η γενικότητα των κανόνων, αλλά η 

μοναδικότητα του έκτατου συμβάντος».  Όπως λειτούργησε το 15ο κουαρτέτο του 

Μπετόβεν, για τον Aldous Huxley. Στο μυθιστόρημά του Στίξη και Αντίστιξη γράφει: 

«Η μουσική ήταν μια απόδειξη: ο Θεός υπήρχε. Αλλά μονάχα όσο έπαιζαν τα 

βιολιά… όταν το δοξάρι άφηνε τις χορδές, τι απέμενε; Χορδές, ανοησία και 

ανελέητη ξηρασία…» (οπ. αναφ. στο Στανιλοάε, 1986:21).   

Η λογοτεχνία, επομένως, δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωμένη να 

μιλάει θεολογική γλώσσα για να γίνει αποδεκτή ή να αξιολογηθεί θετικά 

(Καλαϊτζίδης, 2004:357). Αυτό το δεδομένο είναι αναγκαίο στον σύγχρονο κόσμο 

όπου η αυτονομία και η ανεξαρτησία των διάφορων εκφάνσεων τής ανθρώπινης 

σκέψης και δημιουργίας είναι απαραίτητο εφόδιο και εργαλείο για την προσπάθεια 

τού κάθε κλάδου να απαντήσει στα ερωτήματα που αφορούν τον τομέα του, 

χωρίς περιορισμούς, δεσμεύσεις και πλαίσια. Δεν είναι αναγκασμένη η ποίηση να 

παράγει θεολογική σκέψη ή να επιβεβαιώνει θρησκευτικά δόγματα, ούτε όμως η 

θεολογία και τα ιερά κείμενα είναι γραμμένα για να ερμηνεύονται και να 

αξιολογούνται με αμιγώς λογοτεχνικά κριτήρια (Καλαϊτζίδης, 2004:359). Καλώς ή 

κακώς, διανύουμε μια περίοδο όπου ο αναγνώστης είναι υποψιασμένος∙ είναι 
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ακόμα και θεσμοθετημένα ελεύθερος να επιλέξει το κοσμοείδωλο που τον πείθει, 

την ποίηση που τον εκφράζει, τον τρόπο ζωής που τον κάνει ευτυχή.     
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Το σύγχρονο ιαπωνικό μυθιστόρημα και η στροφή του προς 

την Δύση.  Περίπτωση Χαρούκι Μουρακάμι. 
 

Πασιά Καλλιόπη  

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Δημιουργικής Γραφής  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

kall iopi_pasia@yahoo.gr 

Πρόλογος 

Είναι γεγονός ότι για τη Δύση, η ιστορία της ασιατικής λογοτεχνίας αποτελεί ένα 

χαωτικό και σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο πεδίο. Ειδικότερα το κεφάλαιο της 

ιαπωνικής λογοτεχνίας, μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισε να απασχολεί ιδιαίτερα, 

και αυτό κυρίως χάρη στη μεταφραστική έκρηξη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την 

επαφή του ευρύτερου αναγνωστικού κοινού με αυτό το φαινόμενο που λέγεται 

Ιάπωνας λογοτέχνης.  

Στην συγκεκριμένη εισήγηση θα πραγματοποιηθεί μια σύντομη 

επισκόπηση στην ιστορία της ιαπωνικής λογοτεχνίας, αναδεικνύοντας τα βασικά 

χαρακτηριστικά της ανά περίοδο, καθώς και μια ειδικότερη αναφορά στο 

σύγχρονο ιαπωνικό μυθιστόρημα, τη θεματική και τους κυριότερους 

εκπροσώπους του.  

Θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στον Χαρούκι Μουρακάμι, και θα 

επιχειρηθεί μια ερμηνεία των επιρροών του συγγραφέα από τον Δυτικό κόσμο, και 

μια αναφορά στη στάση του λογοτεχνικού κόσμου της Ανατολής αλλά και της 

Δύσης απέναντι στο φαινόμενο Μουρακάμι, καθώς το έργο του έχει ανοίξει μέγα 

διάλογο.  

Σημειώνεται επί του παρόντος, ότι η προσπάθεια ανεύρεσης στοιχείων και 

ύλης προς επίρρωση της εισηγήσεως, καθίσταται για τους ως άνω λόγους 

εξαιρετικά δύσκολη, δεδομένων των ελάχιστων πηγών που έχουν συνταχθεί ή 

μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα, για το μεγαλύτερο δε μέρος έχει γίνει μια 

προσπάθεια μετάφρασης πηγών από ξένες ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, 

συνεντεύξεις, κριτικές. Η παρούσα εισήγηση αποτελεί προστάδιο αντίστοιχης 

μεταπτυχιακής διατριβής που θα συνταχθεί.  
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Περίοδοι της Ιαπωνικής Λογοτεχνίας 

Η ιαπωνική λογοτεχνία είναι χωρισμένη σε περιόδους ανάλογα με τη δυναστεία 

που ήλεγχε την εξουσία ή το όνομα της πρωτεύουσας που  ίδρυσε τη δυναστεία. 

Είναι αλήθεια ότι η ανάγνωση και η μελέτη της, ώστε να προσδιοριστεί το είδος και 

η περίοδος, είναι εξαιρετικά δύσκολη ακόμη και για έναν ειδικό. 

Αποκομμένη από την ασιατική ήπειρο, από μια θάλασσα δύσκολη στη 

ναυσιπλοϊα, η Ιαπωνία παρουσίασε σημαντική καθυστέρηση στην πολιτισμική 

πρόοδο κατά τους πρώτους  μ.Χ αιώνες, έναντι των ηπειρωτικών λαών και κυρίως 

έναντι της κινέζικης αυτοκρατορίας. (Ανθολογία Ιαπωνικής Λογοτεχνίας, 1997). 

Είναι γεγονός, ωστόσο, ότι στο πέρασμα των χρόνων από τον 7ο αιώνα μ.Χ μέχρι 

σήμερα, δεν υπήρξε ποτέ νεκρή περίοδος όσον αφορά στην παραγωγή 

λογοτεχνικού έργου.  

Στις απαρχές του, ο ιαπωνικός λογοτεχνικός λόγος δεν χρησιμοποιούσε τη 

δική του γλώσσα, παρά ακολούθησε την κλασική κινέζικη γραφή. Επιπλέον, δεν 

υπήρχαν λέξεις για να προσδιορίσουν τις αφηρημένες έννοιες (πχ τιμιότητα, 

δικαιοσύνη κλπ), οι οποίες και πάρθηκαν ως δάνειο από την Κίνα. Από πολύ νωρίς 

στους Ιάπωνες είχε σχηματιστεί η εντύπωση ότι αξία έχει η τέχνη στη σύνθεση των 

λέξεων και όχι τόσο η ορθή προφορά (άλλωστε η νέα γλώσσα αποτέλεσε μείξη 

άλλων) και κάπως έτσι δημιουργήθηκαν νέες φόρμες, όπως το tanka (σύντομο 

ποίημα των 31 συλλαβών). Παράλληλα, παρατηρείται μια ασυνέπεια στη δομή 

των κειμένων και μια αδυναμία στον συγγραφέα να οργανώσει τη σκέψη του και 

να την αποδώσει. Αντ΄αυτού, έντονη είναι η παρουσία των ημερολογίων, ιδίως δε 

των ταξιδιωτικών, ως πλέον αποσπασματικών κειμένων.   

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η ιστορία της Ιαπωνικής λογοτεχνίας χωρίζεται 

στις εξής περιόδους : 

Αρχαία Περίοδος / Classical (794 – 1185) Heian era 
Η περίοδος αυτή θεωρείται ο χρυσός αιώνας της τέχνης στην Ιαπωνία. 

Εμφανίζεται για πρώτη φορά η χρήση της αλφαβήτου Kana. Η ποίηση συναντάται 

στη μικρή μορφή των 31 συλλαβών, τα ονομαζόμενα Tanka.  

Την ίδια περίοδο αναπτύσσονται και πιο μακροσκελή ποιήματα, τα 

monogatari, τα οποία στην αρχή χρησιμοποιούνταν από τους ιερείς ως μέσο 

διδαχής. Κορυφαίο όλων των έργων είναι το μακροσκελές Genji Monogatari, 

γραμμένο από μια γυναίκα -είναι γεγονός ότι η γυναικεία παρουσία είναι πολύ 

έντονη στην Ιαπωνική λογοτεχνία-, την Murasaki Shikibu, και το οποίο αναφέρεται 
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στις ιστορίες του πρίγκηπα Genji με τις γυναίκες που ερωτευόταν. Θεωρείται το 

κορυφαίο έργο της περιόδου αλλά και γενικότερα της Ιαπωνικής λογοτεχνίας.  

Μεσαιωνική Περίοδος / Medieval period (1185-1603)  
Η περίοδος αυτή χωρίζεται επιμέρους ως εξής : 

Kamakura period (1185 – 1333) 

Η Kamakura περίοδος χαρακτηρίζεται από την έντονη στρατιωτική δράση 

και την υπεροχή των σαμουράι. Παράλληλα είναι ξεκάθαρη η αντιφεμινιστική τάση 

που επικρατεί. Δεν υπάρχουν πολλά αξιόλογα έργα την περίοδο αυτή. Η θεματική 

είναι επηρεασμένη κυρίως από τις ιστορίες των monogatari, με βασικά στοιχεία 

αυτά της ζωής και του θανάτου, των ιστοριών αγάπης και των ιστοριών με καλό 

τέλος.  

Στην περίοδο αυτή αναπτύσσεται έντονα ο συμβολισμός. Η χρήση της 

γλώσσας εξελλίσεται σε τέτοιο βαθμο, ώστε γεννάται πλέον ένα χαρακτηριστικό 

Ιαπωνικό στυλ. 

Muromachi period (1333 – 1573) και Azuchi Momoyama (1575 – 1603) 

Στις περιόδους αυτές εμφανίζεται μια νέα ποιητική μορφή, το ρένγκα (renga 

= linked verse) : πρόκειται για μία αλυσιδωτή μορφή ποίησης, η οποία γραφόταν 

στην διάρκεια ποιητικών συναντήσεων από διάφορους ποιητές μαζί. Ένα 

πρόσωπο ξεκινά με τρεις στίχους, δίνει ασαφείς ή παραπλανητικές εικόνες, 

συνεχίζει ο επόμενος. Μπορεί να διαβαστεί ανά στίχο ή και να αντιμετωπιστεί ως 

στιχουργικό σύνολο. Αποτέλεσε τον πρόδρομο των χαϊκού. (Ανθολογία 

ιαπωνικής ποίησης).  

Παρόλο που στο μεγαλύτερο μέρος της η παραγωγή δεν έχει ιδιαιτερη 

λογοτεχνική αξία, πλην όμως προδίδεται η ανάγκη μιας κοινωνίας που έχει βγει 

από τον πόλεμο και η επιθυμία της να υποδεχθεί την αλλαγή.  

Οι περισσότερες ιστορίες είναι ανώνυμες και γραμμένες τόσο από λαϊκούς 

όσο και από ιερείς.  

Παράλληλα, την περίοδο αυτή εμφανίζεται το Θέατρο Νο. Συνδεδεμένο με 

τη βουδιστική αντίληψη της επιστροφής, της αυτογνωσίας, της προηγούμενης 

ύπαρξης και της προσευχής, μιλά για έναν κόσμο αόρατο στα μάτια, που όμως 

μπορεί να αποδοθεί με την ομορφιά των κινήσεων του σώματος και του λόγου.  

Πρώιμη Σύγχρονη Περίοδος / Early modern period  
(1603 – 1867) – Tokugawa  
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Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από το τέλος του πολέμου και την 

αποκατάσταση της ειρήνης, την άνοδο της μεσαίας και εργατικής τάξης και την 

αρχή της εξωστρέφειας του Ιαπωνικού λαού.  

Η ανάπτυξη της τυπογραφίας έκανε εφικτή τη διάδοση της λογοτεχνίας. 

Είναι γεγονός πως οι Ιάπωνες γνώριζαν την τέχνη της τυπογραφίας ήδη από τον 

8ο αιώνα, πλην όμως τη χρησιμοποιούσαν μόνο για την αναπαραγωγή ιερών 

κειμένων. Αντιστάθηκαν πολύ στην αναπαραγωγή, καθώς μέχρι τότε επέλεγαν 

μονάχα το χειρόγραφο, λόγω της αγάπης τους για την καλλιγραφία και την 

εικονογράφηση.  

Στην περίοδο αυτή κάνουν πρώτη φορά την εμφάνισή τους μικροί εκδοτικοί 

οίκοι. 

Επιπλέον, η ως άνω περίοδος χωρίζεται στις επιμέρους κάτωθι :  

Early Tokugawa  (1603 – 1770)  

Στην περίοδο αυτή συντελείται, παρόλες τις αρχικές αντιρρήσεις, η 

μετάβαση από την ποιητική μορφή των tanka σε άλλες μορφές ποίησης.   

‘Εχουμε την εμφάνιση των χαϊκού (haiku) : πρόκειται για μικρή φόρμα 

αποτελούμενη από 17 συλλαβές, τρεις σειρές, διανεμειμένες ως εξής : πέντε, επτά, 

πέντε. Η θεματική των χαϊκού κινείται γύρω από τη φύση και τις εποχές. Στην πιο 

τελειοποιημένη μορφή τους τα χαϊκού παρουσιάζονται από τον Basho, ο οποίος 

δηλώνει ότι ένα χαικού πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την αίσθηση μιας αιώνειας 

αλήθειας όσο και ένα στοιχείο σύγχρονης πραγματικότητας.  

Την περίοδο 1600μ.Χ – 1682μ.Χ κάνουν την εμφάνισή τους τα λεγόμενα 

Kana books. Πρόκειται για κείμενα που απευθύνονται στον πολύ κόσμο, και 

περιλαμβάνουν στοιχεία όχι μόνο ιστορικά αλλά και στοιχεία καθημερινότητας, 

οδηγούς πρακτικών συμβουλών, κριτικές, ημερολόγια. 

Είναι χαρακτηριστική την περίοδο αυτή η άνθηση της ερωτικής λογοτεχνίας, 

η οποία σε σημεία αγγίζει την πορνογραφία. Η ανάπτυξη αυτή συνδέεται με την 

νομιμοποίηση των οίκων ανοχής, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να παρέχεται 

ενίσχυση αλλά και έλεγχος στη ζωή των σαμουράι. Χαρακτηριστικός 

εκπρόσωπος του ρεύματος, σημαντικός για την Ιαπωνική λογοτεχνία, είναι ο 

Saikaku (έργα του The life of an amorous man, Five Women who loved love). 

Λέγεται ότι σε όλο αυτό το γενικότερο κλίμα συντελείται η μετάβαση από τον 

λυπημένο κόσμο των βουδιστικών λέξεων στον επιπλέοντα κόσμο της απόλαυσης 

(from the sad world of Buddhist words to the floating world of pleasure). 
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Παράλληλα έχουμε την εμφάνιση του κουκλοθέατρου με κύριες θεματικές 

ιστορικά γεγονότα, θρύλους, στιγμιότυπα της καθημερινής ζωής.  

Late Tokugawa period (1770 – 2867)  

Η περίοδος αυτή δεν έχει να αναδείξει κάτι πολύ ιδιαίτερο πέρα από πολλές 

νέες και ταλαντούχες φωνές που εξέλιξαν τη θεματική των ήδη υπαρχόντων ειδών.  

Έχουμε ωστόσο την εμφάνιση των gesaki. Πρόκειται για ιστορίες στη ροή 

του καθημερινού λόγου. Στοχεύουν στην ευρεία πώληση και αποτελούν μέσο 

βιοπορισμού για τους συγγραφείς. Πρώτη φορά επίσης εμφανίζονται τα 

λεγόμενα sequels. 

Προς το τέλος της περιόδου αυτής, η Ιαπωνική λογοτεχνία παρουσιάζεται 

εξασθενημένη, ίσως στα χαμηλότερα επίπεδά της. 

 

Σύγχρονη Περίοδος / Modern Era (1868-1945) 
Κάπως έτσι περνάμε στη σύγχρονη περίοδο, την λεγόμενη βιομηχανοποιημένη. 

Είναι γεγονός ότι ακόμη και μετά την αμερικανική απόβαση το 1853 και το 

άνοιγμα προς την Δύση, η επιρροή υπήρξε μικρή και η φαντασία των 

συγγραφέων άτονη. Παρατηρείται μια εμμονή στη θεματική και την τεχνική του 

παρελθόντος.  

Μόνο μετά την μεταφορά της πρωτεύουσας στο Edo και την επικράτηση 

της αυτοκρατορίας Meiji το 1868, υπήρξε πραγματικό άνοιγμα προς την Δύση και 

αντίστοιχη επιρροή από την Ευρωπαική λογοτεχνία. Κάνουν την εμφάνισή τους οι 

πρώτες μεταφράσεις, οι οποίες ωστόσο υπήρξαν αρκετά ανακριβείς, καθώς ένα 

μεγάλο μέρος του κειμένου, το οποίο δεν μπορούσε να κατανοήσει ο Ιάπωνας 

λογοτέχνης – μεταφραστής, παραλείποταν.   

Η πρώτη αντίδραση των Ιαπώνων συγγραφέων ήταν να διαβεβαιώσουν 

τους αναγνώστες τους ότι τα συναισθήματα ήταν κοινά με αυτά που 

πραγματεύονταν η ξένη λογοτεχνία. Σύντομα όμως οι Ιάπωνες λογοτέχνες 

διαπίστωσαν τις διαφορετικές αξίες, και άρχισαν και οι ίδιοι σταδιακά να 

απομακρύνονται από τη διαρκή διδαχή και να κατευθύνονται προς μια 

περισσότερο αισθαντική προσέγγιση.  

Οι πρώτες απόπειρες αποτελούν μια προσπάθεια να διατηρηθεί η επιρροή 

του παρελθόντος αλλά και να επιχειρηθεί ένα πειραματισμός ως προς το ρυθμό 

και τη θεματική. Διαπιστώνεται παράλληλα το ενδιαφέρον των Δυτικών προς το 

διφορούμενο και το συμβολισμό που οι ίδιοι είχαν αναπτύξει, και αυτό δίνει στους 
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Ιάπωνες δημιουργούς περαιτέρω ώθηση. Την περίοδο αυτή μοιάζει να 

αναγεννιέται η τέχνη των haiku και των tanka.  

Εμφάνιση μυθιστορήματος 1905 – 1941 
Το κυριότερο στοιχείο της περιόδου αυτής αποτελεί η εμφάνιση του 

μυθιστορηματικού είδους.  

Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα κυρίαρχο ρεύμα είναι ο νατουραλισμός, αν 

και οι δυο πιο σπουδαίοι εκπρόσωποι του είδους (Mori Ogai και Natsume Soseki) 

παραμένουν εκτός του ρεύματος αυτού.  

Παρατηρείται μια τρομερή έκρηξη λογοτεχνικής παραγωγής η οποία 

ακολουθεί το τέλος του Ρωσοιαπωνικού πολέμου το 1905. Ίσως ποτέ πριν στην 

ιστορία της Ιαπωνικής λογοτεχνίας δεν υπήρχαν τόσοι πολλοί σημαντικοί 

συγγραφείς να παράγουν ταυτόχρονα.  

Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε τους Kafu Nagai (με σαφή επιρροή 

από τη γαλλική λογοτεχνία), Junichiro Tanizaki (με μία αρχική στροφή προς τη 

Δύση, στη συνέχεια όμως επιστρέφει στην παράδοση), Ryunosuke Akutagawa (ο 

οποίος έγραψε κυρίως σύντομες ιστορίες με κυρίαρχο το ιστορικό στοιχείο και την 

μοντέρνα ψυχολογία και ο ίδιος αυτοκτόνησε 1927). 

Την περίοδο αυτή έχουμε την εμφάνιση του κινήματος της προλεταριακής 

λογοτεχνίας. Κύριοι εκπρόσωποί της είναι οι Denji Kuroshima, Yuriko Miyamoto, 

Ineko Satta. Πρόκειται για μια προσπάθεια να επιτευχθεί μεταρρύθμιση, έως και 

επανάσταση έναντι των κοινωνικών αδικιών. Το κίνημα, ωστόσο, πνίγηκε από 

κυβερνητικές παρεμβάσεις, με αποκορύφωμα τη δολοφονία, μετά από 

βασανιστήρια, του συγγραφέα Takiji Kobayashi το 1933.  

Άλλοι πάλι συγγραφείς που θεωρούσαν ότι η λογοτεχνία δεν θα πρέπει να 

έχει προπαγανδιστικό αλλά αισθητικό χαρακτήρα, δημιούργησαν διάφορα 

ρεύματα : ρομαντισμός, νατουραλισμός, neonsensualism. Κορυφαίοι του είδους 

οι Riichi Vokomitsu και ο Yasunari Kawabata (ο οποίος ήταν και ο πρώτος 

Ιάπωνας που βραβεύτηκε με το Nobel λογοτεχνίας). 

Τέλος την περίοδο αυτή έχουμε την εμφάνιση του λεγόμενου I novel. 

Πρόκειται για μια πρώτη μορφή αυτοβιογραφίας. Κορυφαίος εκπρόσωπος του 

είδους την περίοδο αυτή ο Shiga Naoya.  

Μεταπολεμικό μυθιστόρημα  
Περνώντας στην περίοδο του λεγόμενου μεταπολεμικού μυθιστορήματος 

διαπιστώνουμε ότι όλη την προηγούμενη περίοδο η πατρονεία ανάγκασε τους 
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συγγραφείς να προπαγανδίζουν υπέρ της πολεμικής προσπάθειας. Κατά τη 

διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου (1941-1945) ήταν ελάχιστη η 

λογοτεχνική παραγωγή. Στη συνέχεια, παρόλη την πληγή που επέφερε η ήττα, 

παρουσιάζεται μεγάλη λογοτεχνική δραστηριότητα τόσο από παλιούς όσο και 

από νέους συγγραφείς.  

Περίοδος 1950 – 1960  

Χαρακτηριστικοί συγγραφείς της περιόδου αυτής είναι οι κάτωθι : 

Ως πρώτος ευρέως γνωστός και στον λοιπό κόσμο εμφανίζεται ο Yukio 

Mishima, ένας εξαιρετικά ταλαντούχος και έξυπνος συγγραφέας με κυριότερο 

έργο του : «The temple of the golden pavilion» (1956) 

Εξίσου γνωστός, ως χαίρων διεθνούς φήμης, και ταλαντούχος, ο Abe 

Kobo, το έργο του οποίου «The woman in the dunes» (1962) γυρίστηκε και ταινία. 

Πραγματεύεται κυρίως το πανανθρώπινο αίσθημα ανθρώπινου πάθους. 

Πολυγραφότατος συγγραφέας, ο Shusaku Endo, δεν πρόβαλε το εξωτικό 

στοιχείο της χώρας του αλλά ασχολήθηκε με θέματα πολύ διαφορετικά μεταξύ 

τους, όπως οι εμπειρίες από το Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο και η ακατανοησία 

ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Τα βιβλία του Σιουσάκου 'Εντο έχουν εκδοθεί 

σε 28 χώρες. Το μυθιστόρημά του «Σιωπή» έγινε σενάριο για ταινία του Μάρτιν 

Σκορτσέζε. Το τελευταίο βιβλίο που εξέδωσε είχε τίτλο «Βαθύ ποτάμι» (1993).   

Ο Kenzaburo Oe κέρδισε το Akutagawa Prize στην ηλικία των 23 και το 

Nobel Prize το 1994. Είναι γνωστή η πολιτική του τοποθέτηση υπέρ των αγώνων 

των φοιτητών. Γράφει για την αξιοπρέπεια της ανθρώπινης φύσης, τον 

υπαρξισμό, τον αντικομφορμισμό. Χαρακτηριστικό του έργο «The Changling» , 

2010.  

Μετά το τέλος του πολέμου, απαγορεύτηκε στην Ιαπωνία να επενδύει σε 

άμυνα και στρατιωτικές δυνάμεις και όλες οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην 

ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη.   

Η οικονομικοκοινωνική κατάσταση που επικρατεί σε κάθε χώρα θέτει τα 

επιμέρους θεμέλια του πολιτισμού της, συνεπώς είναι εξαιρετικά χρήσιμο να 

γνωρίζουμε τα στοιχεία αυτά που συγκροτούν τη διαφορετικότητα και συντελούν 

στη γένεση νέων μορφών και ειδών τέχνης. 

Κάπως έτσι περνάμε στην πλέον σύγχρονη περίοδο της Ιαπωνικής 

λογοτεχνίας, αυτής που καθίσταται ευρύτερα γνωστή στο αναγνωστικό κοινό. Η 

περίοδος αυτή ξεχωρίζει με τα επιμέρους ειδικότερα χαρακτηριστικά :  
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Κατά την δεκαετία 1960 και 1970 έχουμε την έκρηξη της κοινωνικής 

επανάστασης και των φοιτητικών αγώνων, με προέχοντες σε παρουσία τόσο 

κοινωνική όσο και συγγραφική του Haruki Murakami και του Kenji Nakagami.   

Ακολουθεί η δεκαετία 1980 – 1990 κατά την οποία συναντάται η εκρηκτική 

ανάπτυξη της οικονομίας, η δε περίοδος χαρακτηριστικά ονομάζεται «bubble 

economy».  

Στη συνέχεια, ωστόσο, έπεται η οικονομική κρίση, το Κραχ των ετών 1990 – 

1992 και οι δύο δεκαετίες που ακολουθούν 1992 – 2000 και 2000 – 2010 θεωρούνται 

ως «Lost Decades» – χαμένες δεκαετίες.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά της Ιαπωνικής λογοτεχνίας σε αυτή τη σύγχρονη 

περίοδο εντοπίζονται κυρίως στα εξής :  Ανάμεσα στην πληθώρα των θεμάτων, 

κύρια θεματική αποτελεί η ενασχόληση με τον εσωτερικό κόσμο. Η πλοκή και η 

δράση έρχονται σε δεύτερη μοίρα έναντι των συναισθηματικών προσεγγίσεων. 

Παρατηρείται μια σαφής επιρροή από τις βουδιστικές αντιλήψεις περί 

αυτογνωσίας. Ενίοτε συναντάται και μία νοσταλγική τάση για το παρελθόν, ως 

προσπάθεια να κρατηθεί το ιδιαίτερο ιαπωνικό στυλ. Έντονη είναι η κριτική προς 

την εποχή του υλισμού. Ζητήματα που απασχολούν είναι ο ρόλος του Ιάπωνα 

στον σύγχρονο κόσμο, η θέση της γυναίκας, ο κοινός άνθρωπος χαμένος στην 

περιπλοκότητα της αστικής κουλτούρας.  

Όλα τα είδη λογοτεχνίας αναπτύσσονται την περίοδο αυτή: παιδική 

λογοτεχνία, επιστημονικής φαντασίας, μυστηρίου και εγκλήματος, αστυνομικά, 

πολιτικά, ημερολόγια πολέμου, ταξιδιωτικά, ιστορίες για ζώα, κείμενα με 

επιχειρηματικό προσανατολισμό,  

Έχουμε την εμφάνιση των Manga. Πρόκειται για κόμικς που καλύπτουν 

κάθε τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας, ευρέως διαδεδομένα και αγαπητά, με 

ποσοστό 20-30% επί των ετήσιων εκδόσεων και πολλά κέρδη.  

Τελευταία εξέλιξη του 21ου αιώνα αποτελούν οι λεγόμενες Cell phone stories. 

Πρόκειται για πολύ σύντομα κείμενα, από και προς κινητό τηλέφωνο, και αφορούν 

κυρίως «ροζ» ιστορίες για νέα κορίτσια. Είναι το 4ο είδος στα 5 των πωλήσεων.  

Οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι του σύγχρονου ιαπωνικού μυθιστορήματος  

Banana Yoshimoto (1964) – αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο 

τραυματικές εμπειρίες καθορίζουν τη ζωή ενός ανθρώπου, τα όρια μεταξύ 

πραγματικότητας και φαντασίας, τον εσωτερικό κόσμο των νέων, τον υπαρξισμό.  

Γνωστά έργα της το «Kitchen» και το «Γυναίκες σε Λήθαργο».   
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Ryu Murakami (1952) – Βραβείο Tanizaki το 2000. Συγγραφέας του 

περίφημου φίλμ Audition (1999). Αμφιλεγόμενη φιγούρα στην Ιαπωνική 

λογοτεχνία, έγραψε το πρώτο του μυθιστόρημα όσο ήταν στο πανεπιστήμιο, έχει 

γράψει πάρα πολλά μυθιστορήματα, διηγήματα, δοκίμια, με θέμα τη σκοτεινή 

πλευρά της Ιαπωνίας, τα ναρκωτικά, τους φόνους και τις παραισθήσεις, τον 

πόλεμο. Το έργο του «Σχεδόν απεριόριστα διάφανο γαλάζιο», έκανε τεράστια 

αίσθηση στην Ιαπωνία του 1976 με τη βία και τον ωμό ερωτισμό του. Γι` αυτή του 

τη νουβέλα κερδίζει το βραβείο καλύτερου νέου συγγραφέα του λογοτεχνικού 

περιοδικού Γκούνζαϊ και το βραβείο Akutagawa. 

Natsuo Kirino (1951) – Κέρδισε το Βραβείο Tanizaki το 2008. Το έργο της 

«Out» (1997), έγινε best seller μέσα σε ένα μήνα. Συμβαδίζει με την περίοδο της 

έκρηξης του αστυνομικού μυθιστορήματος στην Ιαπωνία. Η ίδια ξεκίνησε 

γράφοντας πάνω σε θεματική περισσότερο αισθηματική, πολύ σύντομα ωστόσο 

κατευθύνθηκε προς την αστυνομική λογοτεχνία. Οι ηρωίδες της χαρακτηρίζονται 

από την ροπή τους προς σκοτεινές καταστάσεις, τα έργα της έχουν χαρακτηριστεί 

ως feminist noir.  

Shintaro Ishihara (1932) – Ίσως η πιο αντιφατική φιγούρα στον χώρο της 

Ιαπωνικής λογοτεχνίας. Δεν υπήρξε κατ’ επάγγελμα συγγραφέας αλλά γνωστός 

πολιτικός και πρώην κυβερνήτης του Τόκυο, έχει ήδη αποσυρθεί. Είναι γνωστός 

για τις θέσεις του εναντίον των ξένων που μένουν στην Ιαπωνία και ειδικά Κινέζων 

και Κορεατών.  Γνωστότερο του έργο το «Season of the Sun», 1955, όπου πρόκειται 

για ένα κοινωνιολογικό - πολιτικό μυθιστόρημα για την επαναστατική νεολαία στην 

μεταπολεμική Ιαπωνία.  

Mitsuyo Kakuta (1967) – Σημαντική εκπρόσωπος της μοντέρνας Ιαπωνικής 

λογοτεχνικής σκηνής, έχει γράψει πολλά μυθιστορήματα. Μαζί με άλλες γνωστές 

συγγραφείς, όπως η Natsuo Kirino, κριτικάρει την ψυχρή, εγωκεντρική, κοινωνία 

της Ιαπωνίας που έχει επηρεαστεί από τη Δύση, τα χρήματα, την έλλειψη 

καλοσύνης και τα χαλαρά ήθη. Έχει κερδίσει το Βραβείο Kaien for New Writers το 

1990. Γνωστό έργο της το «Woman on the Other Shore», 2007.  

Teru Miyamoto (1947) – Πρόκειται για έναν από τους πιο 

πολυδιαβασμένους συγγραφείς και δοκιμιογράφους. Έχει κερδίσει πολλά βραβεία 

λογοτεχνίας. Το έργο του «Maboroshi no Hikari» γυρίστηκε σε ταινίατο 1995 με τον 

αγγλικό τίτλο «Maborosi». Για το έργο του «Doro no kawa» (Muddy River) κέρδισε 
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το Dazai Osamu Prize 10 1977 και για το «Hotarugawa» (River of Fireflies) το 

Akutagawa Prize το 1978. 

Amy Yamada (1959) – Γνωστή για την αμφιλεγόμενη θεματική των έργων 

της, καθώς αναφέρεται σε ζητήματα που δεν θεωρούνται τυπικά της Ιαπωνικής 

λογοτεχνίας, όπως σεξ, ρατσισμός, ξενοφοβία, διαφυλετικές σχέσεις.  Γνωστό της 

έργο το «Bedtime Eyes» (1985) και το «Trash» (1991). 

Kenzo Kitakata (1947) – Συγγραφέας έργων μυστηρίου και ιστορικών 

μυθιστορημάτων. Πολλά από τα έργα του θεωρούνται καλτ. Απολαμβάνει φήμης 

ισάξιας της τρέλας για τον Σκανδιναβό Jo Nesbo. Υπήρξε Πρόεδρος της 

Ακαδημίας «Mystery Writers of Japan» για την περίοδο 1997 -2001 και έχει γράψει 

επιπλέον δύο σειρές 13 επεισοδίων ως retelling των περίφημων κλασικών έργων 

«Romance of the Three Kingdoms» (Sangokushi) και «The Water Margin» 

(Suikoden).  Γνωστό του έργο το «The Cage». 

Yoko Ogawa (1962) – Καθόσον εργαζόταν σε ένα ιατρικό Πανεπιστήμιο 

στην Οκαγιάμα, ξεκίνησε να γράφει νουβέλες. Το 1988 κέρδισε το βραβείοKaien 

για νέους συγγραφείς με τη νουβέλα της «Όταν σπάζει η πεταλούδα» και έκτοτε 

έχει κερδίσει πολλά λογοτεχνικά βραβεία, ανάμεσα σε αυτά το Akutagawa (1990), 

το Tanizaki (2006) και το Independent Foreign Fiction Prize (2014) για το έργο της 

Revenge : Eleven Dark Tales. Τα αφηγήματα της Ogawa χαρακτηρίζονται από 

βαθύ ενδιαφέρον για τον κόσμο του πνεύματος -ιδιαίτερα το σημείο συνάντησης 

των ζωντανών με τους νεκρούς-, μια φαντασιακή ατμόσφαιρα με αλλόκοτο 

ερωτισμό και ανομολόγητα συναισθήματα.  

*** 

Φαινόμενο Χαρούκι Μουρακάμι 

Είναι γεγονός πως στο παρελθόν η Ιαπωνική λογοτεχνία δεν ήταν ποτέ 

ιδιαιτέρως δημοφιλής στον Δυτικό κόσμο. Ωστόσο, τα βιβλία του Χαρούκι 

Μουρακάμι (Haruki Murakami) έχουν μεταφραστεί σε 42 γλώσσες, με παρουσία 

στις λίστες των best sellers σε όλο τον κόσμο, από τη Νότια Κορέα και την 

Αυστραλία μέχρι την Ιταλία, τη Γερμανία και την Κίνα. Παράλληλα, τα τελευταία 

χρόνια είναι διαρκής η παρουσία του στις υποψηφιότητες για το Nobel 

Λογοτεχνίας.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Romance_of_the_Three_Kingdoms
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_Margin
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Τον αποκαλούν ανανεωτή στη γραμμή των Ραίημοντ Τσάντλερ, Πωλ 

Όστερ, Τζ.Ντ.Σάλιντζερ, Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Συναγωνίζεται την Τζ. Κ. Ρόουλιγκ 

σε πωλήσεις.   

Είναι αλήθεια πως η αρχική παρουσία του Μουρακάμι, τα πρώτα του 

μυθιστορήματα δεν εντυπωσίασε τους Ιάπωνες κριτικούς λογοτεχνίας. Ήταν 

εμφανής η περιφρόνησή του για την ιαπωνική λογοτεχνική παράδοση, το 

«ανεπίσημο» στυλ γραφής του και οι συνεχείς αναφορές στη δυτική κουλτούρα, 

όλα δε αυτά μαζί θεωρήθηκαν σχεδόν προσβλητικά. Ενόχλησε το γεγονός ότι 

έγραψε το πρώτο του μυθιστόρημα στα Αγγλικά πριν καν το γράψει στα Ιαπωνικά 

και το ότι δεν έχει γράψει ποτέ για τον πόλεμο. Πρώτος πολέμιος του υπήρξε ο Oe, 

θεωρώντας μισητές τις μαγικές του ιστορίες και την διαρκή αναφορά σε ονόματα 

μεγάλων εταιριών της Αμερικανικής κουλτούρας.  

Ο Μουρακάμι κατηγορήθηκε από τους λογοτεχνικούς κύκλους της χώρας 

του ότι τα κείμενά του χαρακτηρίζονται από έλλειψη βάθους και πλούτου, σε 

αντίθεση με την Ιαπωνική παράδοση, καθώς και από εξαιρετική απλότητα, σε 

σημείο ανεπάρκειας. 

Ο ίδιος δηλώνει ότι όλες του οι αναγνώσεις εξ αρχής ήταν εκτός Ιαπωνικής 

λογοτεχνίας, την οποία θεωρούσε βαρετή. Στη συνέχεια, παραδέχτηκε ότι ήταν 

θέμα αντίδρασης προς τον πατέρα του αλλά και δυσπιστίας προς τους 

μεταπολεμικούς συγγραφείς. Σε όλες αυτές τις αιτιάσεις και τα σχόλια προς το 

πρόσωπο και το έργο του απαντά: 

«Κατά μία άποψη θεωρώ ότι είναι σαν να παίζουμε διαφορετικά παιχνίδια. 

Έτσι το σκέφτομαι. Είναι σαν να πρόκειται για το ίδιο παιχνίδι αλλά οι κανόνες είναι 

διαφορετικοί. Ο εξοπλισμός είναι διαφορετικός και το γήπεδο επίσης. Κάτι σαν το 

τένις και το σκουός».  

«Δεν τα πήγαινα καλά με το καλλιτεχνικό σύστημα στην Ιαπωνία και έτσι 

πήρα την απόφαση να φύγω από τη χώρα για να δουλέψω, κάτι που νομίζω πως 

μου βγήκε σε καλό. Εχω την εντύπωση πως δεν τα πάω καθόλου καλά με τα 

συστήματα γιατί είμαι άτομο που σκέφτεται με τον δικό του τρόπο. Οταν οι κανόνες 

του συστήματος έρθουν σε αντιπαράθεση με τους προσωπικούς μου κανόνες, 

θα προτιμήσω φυσικά τους δικούς μου». http://www.tovima.gr/books-

ideas/article/?aid=651030 

Επιλέγει να τάσσεται με τους Ντοστογιέφσκι, Ντίκενς, Τσάντλερ, Όργουελ, 

Ίρβινγκ, Κάρβερ, Φιτζέραλντ. Τα βιβλία του αντλούν τις αναφορές τους από τη 

http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=651030
http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=651030
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Δύση, και το ιαπωνικό στοιχείο από μόνο του μοιάζει να ατονεί μπροστά σε μια 

γενικότερα κοσμοπολίτικη μυσταγωγία. Οι ήρωες του Μουρακάμι, όπως 

χαρακτηριστικά έχει γραφεί «πίνουν εσπρέσο, ακούν κλασική μουσική, καπνίζουν 

μανιωδώς Μάρλμπουρο, οδηγούν Τζάγκουαρ, ντύνονται με ιταλικές φίρμες ή με 

BrooksBrothers, βλέπουν Γκοντάρ, αναφέρονται στον Στάλιν, τον Πούσκιν, στον 

Γκράουτσο Μάρξ, στον Άλντους Χάξλεϋ και στον Τζακ Κέρουακ. 

(http://booksjournal.gr/slideshow/item/750)  

Είναι αλήθεια ότι μια ματιά στην πορεία της ζωής ενός συγγραφέα μπορεί 

να μας δώσει πολλά στοιχεία, προκειμένου να κατανοήσουμε τη διαφορετικότητα 

των κειμένων και το στυλ του. Το ίδιο συμβαίνει και με την περίπτωση Μουρακάμι.  

Γεννήθηκε το 1949 στο Κιότο. Ξεκινά σπουδάζοντας θέατρο στο 

πανεπιστήμιο και η πρώτη δουλειά του είναι πωλητής σε κατάστημα δίσκων. Το 

1971 παντρεύεται και το 1974, μαζί με τη γυναίκα του, τη Γιόκο, με την οποία 

γνωρίστηκαν στο πανεπιστήμιο, ανοίγουν στο Τόκιο ένα τζαζ κλαμπ, το Peter Cat. 

Ξαφνικά, το 1978, στη διάρκεια ενός αγώνα μπέιζ μπολ, αποφασίζει ν' ασχοληθεί 

με τη λογοτεχνία. Αρχίζει να γράφει το πρώτο του βιβλίο, το «Άκου το τραγούδι του 

ανέμου», και να μεταφράζει Αμερικανούς συγγραφείς τον Φράνσις Σκοτ 

Φιτζέραλντ, τον Τρούμαν Καπότε, τον Τζον Ίρβινγκ, τον Ρέιμοντ Κάρβερ, τον Πολ 

Θέροου. 

Το 1981 πουλάει το κλαμπ και το 1986 κάνει ένα ταξίδι στην Ευρώπη. Το 1982 

αρχίζει να τρέχει ως ερασιτέχνης αθλητής. Η απρόσμενη επιτυχία του «Νορβηγικού 

Δάσους», το οποίο εξέδωσε το 1987, τον κάνει να στραφεί αποκλειστικά στο 

γράψιμο. Το 1991 ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και ξεκινά να διδάσκει στα 

πανεπιστήμια Πρίνστον και Ταφτ.  

Η θρησκεία, ο έρωτας και η μοναξιά, οι παράλληλοι κόσμοι και ο 

σουρεαλισμός, οι αινιγματικοί χαρακτήρες και οι άνθρωποι που αν και δείχνουν 

απαθείς συγκλονίζονται από βαθιά συναισθήματα, η νομοτελειακή φύση των 

πραγμάτων, οι ανθρώπινες σχέσεις, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά των 

έργων του Μουρακάμι.  

Οι εμμονές έρχονται και επανέρχονται: ένας μεγάλος έρωτας, αναφορές 

στο σεξ (ονειρώξεις, αυνανισμός, εκπαρθένευση, λεσβιασμός, παιδοφιλία, 

αιμομειξία), όνειρα, ενοράσεις, εξαφανίσεις, αυτοκτονίες και απόπειρες 

αυτοκτονίας, συχνές αναδρομές στα παλιά. 

http://booksjournal.gr/slideshow/item/750)
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Το παρελθόν στοιχειώνει τον εκάστοτε βασικό ήρωα, ο οποίος θυμάται τον 

εαυτό του νοσταλγώντας την παιδική και την εφηβική του ηλικία. Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό της γραφής του είναι το ότι οι ήρωες και οι ηρωίδες νομίζουν πως 

βρίσκονται σε άλλη διάσταση, σε έναν παράλληλο κόσμο. 

(http://www.avgi.gr/article/196992/xarouki-mourakami-enas-giaponezos-

suggrafeas-me-dutiki-koultoura) 

Επιλογή του Μουρακάμι είναι η αφαίρεση κάθε στοιχείου αμιγούς 

ιαπωνικής κουλτούρας, ενώ ταυτόχρονα η διατήρηση στοιχείων που είναι κοινά 

σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσες να 

τοποθετήσεις τις ιστορίες του σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.  Έτσι, 

καθαιρούνται τα τείχη της ηθογραφίας ή του γραφικού παραδοσιακού και το 

μυθιστόρημα γίνεται άπατρι αλλά μαζί και διεθνές. 

Παράλληλα συναντώνται, στα κείμενα του Μουρακάμι, ισχυρές δόσεις 

σεξουαλικότητας, που δεν αγγίζουν όμως τα όρια της πορνογραφίας, τα οποία 

επιτρέπουν στο διαχρονικό στοιχείο της σαρκικότητας να αποτελεί κοινή αναφορά 

και ένδειξη μιας ελεύθερης κοινωνίας.  

Όταν ο ίδιος ο Μουρακάμι ερωτάται για το πώς στέκεται απέναντι σε μια 

προσπάθεια κατηγοριοποίησης της δουλειάς του, απαντά: 

 «Για να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας, δεν αντιλαμβάνομαι τις έννοιες 

"μαγικός ρεαλισμός" και "μεταμοντερνισμός". Εγώ απλώς γράφω τις ιστορίες που 

υπάρχουν βαθιά μέσα μου. Αν θέλετε να τους βάλουμε οπωσδήποτε έναν -ισμό, 

τότε νομίζω μόνο το "Μουρακαμισμός" ταιριάζει αφού πρόκειται για κάτι εξ 

ολοκλήρου δικό μου. Εγώ προσωπικά πάντως ονομάζω το στυλ των 

μυθιστορημάτων μου sushi-noir» υπογραμμίζει με μια περιπαικτική διάθεση. 

http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=651030 

«Στα μυθιστορήματά μου στην ουσία δεν με αφορά η ανθρώπινη ευτυχία ή 

δυστυχία. Το πραγματικό νόημα της ζωής βρίσκεται στις επιλογές, πιστεύω. Οπότε 

δίνω μεγάλη έμφαση στη φύση της επιλογής. Όχι στο αποτέλεσμα. Οι επιλογές 

μας τις περισσότερες φορές γίνονται μέσα σε μια ανεμοθύελλα συγκυριών, στο 

σκοτάδι του παραλόγου. Παρ' όλα αυτά - φαντάζομαι θα συμφωνήσουμε πάνω 

σε αυτό- καλούμαστε υποχρεωτικά να αναλάβουμε την ευθύνη των επιλογών μας. 

Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και εγώ δεν ενδιαφέρομαι να μάθω το αποτέλεσμα, 

αλλά μάλλον το είδος της επιλογής. Πολλές φορές οι επιλογές μας δεν συμπίπτουν 

με τις πραγματικές προθέσεις μας εξαιτίας κάποιας εξάρτησης». 

http://www.avgi.gr/article/196992/xarouki-mourakami-enas-giaponezos-suggrafeas-me-dutiki-koultoura
http://www.avgi.gr/article/196992/xarouki-mourakami-enas-giaponezos-suggrafeas-me-dutiki-koultoura
http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=651030
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Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει τον Μουρακάμι να διαφοροποιείται από τους 

σύγχρονούς του είναι η πολύ έντονη παρουσία του στα κοινωνικά δίκτυα. 

Χρησιμοποιεί την τμηματική συγγραφή, όσο κανένας άλλος. Εμφανίζεται μέσω 

αποσπασματικών κειμένων, διατηρώντας έτσι την επαφή του με το κοινό, πλην 

όμως είναι αλήθεια ότι η ζωντανή παρουσία του είναι πολύ σπάνια. Ο ίδιος 

διατείνεται ότι επιλέγει να αφήνει μόνος του τα κείμενά του να φτάσουν άμεσα 

στους αναγνώστες του, προσφέροντάς τα έτσι ελεύθερα και πέρα από κάθε 

έλεγχο βιβλιοθηκών ή φορέων.   

Μέσα σε όλο αυτό το ευρύ κοινό που αναγνωρίζει και ουσιαστικά 

συμμετέχει με λατρεία στην ανάδειξη του φαινομένου Μουρακάμι, μπορεί κανείς 

να διακρίνει ένα συνδυασμό κουλτούρας και διαφορετικών αναγνωστικών 

επιπέδων, γεγονός το οποίο προκαλεί μεγάλο μέρος αντιδράσεων και φθόνου 

από την πλευρά των λοιπών συγγραφέων.  

Η τελευταία προσέγγιση προς το κοινό, ως καινοτόμο εγχείρημα, είναι η 

συγγραφή ενός βιβλίου, στο οποίο ο Μουρακάμι απαντά στις ερωτήσεις του 

κόσμου, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να τον γνωρίσουν καλύτερα. Για το λόγο 

αυτό στην ιστοσελίδα του απηύθυνε πρόσκληση και από τις 37.465 απορίες 

κατάφερε να απαντήσει σε 3.716. Χρειάστηκε τρεις μήνες για να απαντήσει στις 

ερωτήσεις, σημειωτέον δε ότι οι 2.350 ήταν γραμμένες σε ξένες γλώσσες, από 

άτομα που προέρχονται από 62 διαφορετικές χώρες και θρησκείες. Στην έντυπη 

μορφή περιλαμβάνονται οι 473 που επιλέχθηκαν από τον ίδιο τον Μουρακάμι και 

στην ψηφιακή μορφή όλες οι 3.716 στις οποίες απάντησε.  

Είναι γεγονός πως αυτή η διαρκώς αυξανόμενη δημοσιότητα του Χαρούκι 

Μουρακάμι, σε διεθνές επίπεδο, έχει καταλήξει να χαρακτηρίζεται ως «Φαινόμενο 

Μουρακάμι». Αυτό το «φαινόμενο» μοιάζει να έχει απόλυτη σύνδεση με την 

ανάπτυξη του ενός κοσμοπολιτισμού, ο οποίος βασίζεται στην αρχαία ελληνική 

ιδέα του «ανήκειν» ως πολίτης του κόσμου. Αυτή η ιδέα μοιάζει να διαποτίζει κάθε 

σφαίρα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η έλλειψη αυτής της ταύτισης με ένα 

αμιγώς ιαπωνικό στυλ είναι αυτό που προκαλεί ακόμη περισσότερο την προσοχή 

και την αφοσίωση του αναγνωστικού κοινού. Είναι γεγονός ότι παρόλες τις 

επιρροές του από τον Δυτικό πολιτισμό, δεν έχει μετατρέψει τα κείμενά του σε 

«αμερικανικά» προϊόντα. Παραμένει φορέας της ιαπωνικής κουλτούρας ενώ 

παράλληλα και αντιστάθμισμα αυτής. (Haruki Murakami, Challenging Authors, 

2016) 
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Βασικό στοιχείο η ενασχόλησή του με την ψυχή, τη φύση αυτής, το ευάλωτό 

της και τον σπουδαίο ρόλο που εν τέλει παίζει στην πορεία κάθε ανθρώπινης 

ιστορίας και της ανθρωπότητας. Αυτή ακριβώς η θεματική, καθώς αποτελεί 

παναθρώπινο κοινό σημείο, κάνει το αναγνωστικό κοινό, όποιας καταγωγής και 

προέλευσης, να αγαπά και να ακολουθεί πιστά το έργο του Μουρακάμι. 

Προσπαθώντας να βάλει κανείς μία κατακλείδα, σε ο,τι σύντομο ειπώθηκε 

για το μεγάλο αυτό λογοτεχνικό φαινόμενο, θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το 

έργο του Μουρακάμι δύναται να προκαλέσει μεγάλο διάλογο, ο οποίος ξεκινά 

από απλές αναλύσεις και καταλήγει σε εξαιρετικά περίπλοκες. Ο ίδιος, τόσο από 

τα κείμενά του όσο και από τη γενικότερη στάση του, δεν αξιώνει για τον εαυτό του 

τον τίτλο του διανοούμενου ή του εκπροσώπου του ιαπωνικού ύφους, τουναντίον 

πρόκειται για έναν αφηγητή ιστοριών και μάλιστα σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, 

καθώς κανείς ενίοτε αδυνατεί να εντοπίσει τόσο το μέρος όσο και τον γενικότερο 

σύμπαν στο οποίο διαδραματίζονται οι ιστορίες του Μουρακάμι. Επιλέγει θέματα 

παγκόσμιου ενδιαφέροντος τα οποία όμως είναι επιδεκτεικά διαφόρων ερμηνειών 

από τον κάθε αναγνώστη. Και εκεί ακριβώς είναι η μαγεία του, ότι ο κάθε 

αναγνώστης μπορεί να δανειστεί τον κόσμο του Μουρακάμι, να τον προσαρμόσει 

στα δικά του δεδομένα, προσωπικά και τοπικά – εθνικά, και να του δώσει ένα 

ξεχωριστό νόημα.  

Ο συγγραφέας Χαρούκι Μουρακάμι είναι η πιο πρόσφατη μα συνάμα και 

πιο τρανταχτή απόδειξη της «παγκοσμιοποίησης» του λογοτεχνικού έργου, της 

συνύπαρξης στοιχείων διαφορετικών πολιτισμών και κουλτούρας, της 

εξωστρέφειας της λογοτεχνικής παραγωγής στο πλαίσιο ενός διαδικτυωμένου 

κόσμου. Μένει να ανακαλύψουμε, σε βάθος χρόνου, τη διάρκεια αυτού του 

«φαινομένου» καθώς και την επίδραση – επιρροή που έχει στο σύνολο του 

λογοτεχνικού κόσμου, τόσο της Δύσης όσο και της Ανατολής.  
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Δημιουργική γραφή και écriture créative 

 
Πατεράκη-Χατζηαντωνίου  Όλγα  

 Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) στο Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.)  

         2ο  Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας     

opateraki@gmail.com   

Εισαγωγικά  

Η ανακοίνωση αυτή προέκυψε από προβληματισμούς μας σχετικούς με το πώς 

μπορούμε να μετατρέψουμε την υποχρέωση που νιώθει ο μαθητής στο σχολείο  

σε ευχαρίστηση ή, με άλλα λόγια, πώς να παρακολουθεί το μάθημά του με χαρά. 

Ειδικότερα, η ερώτηση αφορά στο μάθημα της ξένης γλώσσας (ξ.γ.)-γαλλικής και 

τίθεται ως εξής: πώς μπορεί ο μαθητής να «ξεχάσει» για λίγο το μάθημα και να 

νιώσει χαρά κατά τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, στο προκείμενο της 

γαλλικής, μέσω της εκπαιδευτικής πράξης της παραγωγής γραπτού λόγου, ήτοι 

της συγγραφής κειμένου;   

Εντασσόμενη στο σχολικό πρόγραμμα, η παραγωγή γραπτού λόγου ή, 

κατά τη σχολική ορολογία, «έκθεση ιδεών» αποκτά χαρακτήρα υποχρέωσης και 

ως εκ τούτου διαφέρει από τη συγγραφή σε ένα εργαστήριο δημιουργικής 

γραφής, όπου το ενήλικο -ή και το ανήλικο άτομο- παρακολουθεί τη διαδικασία με 

τη θέλησή του.  

Εξ ορισμού, η έννοια της σχολικής υποχρέωσης συνδέεται με την ανία, την 

αντίδραση,  την άρνηση να γράψει ο μαθητής για ένα θέμα που πιθανότατα του 

είναι αδιάφορο, και μάλιστα με δοκιμιακό τρόπο (επιχειρήματα, αιτιολογήσεις, 

τεκμηριώσεις, κλπ.),  μέσα σε δύο διδακτικές ώρες (90΄), χρόνος που προβλέπεται 

για την έκθεση ιδεών. Πέρα από την αρνητική υπάρχει και η θετική πλευρά και 

αφορά στα παιδιά που αγαπούν τη γραφή και την ανάγνωση. Όμως, το 

ζητούμενο είναι μέσα στην τάξη να συμμετέχουν όλοι, ει δυνατόν, με τον τρόπο 

που αρέσει στον καθένα. Αυτή είναι η δυσκολία και το στοίχημα για τον δάσκαλο.  

Με άλλα λόγια, θέλουμε να κάνουμε τη γραφή-έκθεση «δημιουργική», να 

προσδώσουμε δηλ. στη διαδικασία της συγγραφής κειμένου στο σχολείο μια 

δημιουργικότητα, η οποία, ίσως, διασκεδάσει τον ταλαιπωρημένο μαθητή, 

κάνοντάς τον να μαθαίνει χωρίς κόπο, με χαρά.  



Δημιουργική γραφή και écriture créative 
  Πατεράκη- Χατζηαντωνίου Όλγα 
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Ι. Η δημιουργική γραφή 

Ι.1 Λίγα λόγια για τη δημιουργική γραφή  
Η δημιουργική γραφή (ΔΓ) εμφανίζεται στις ΗΠΑ τον 19ο αι. στο Παν/μιο της Αïόβα, 

όπου οργανώνονται,  για πρώτη φορά, τμήματα δημιουργικής γραφής. Σε αυτά 

οι φοιτητές διαβάζουν στην τάξη προσωπικά τους κείμενα που γράφουν  στο 

σπίτι. Ο καθηγητής είναι συχνά και συγγραφέας.  Στόχος αυτών των τμημάτων 

είναι  η ανάδειξη νέων συγγραφέων και η ζωντανή -και όχι τυπική- διδασκαλία της 

λογοτεχνίας. Τα εργαστήρια αυτά δίνουν βάρος στο τεχνικό κομμάτι της 

συγγραφής,  απαιτώντας αυστηρούς κανόνες και αντικατοπτρίζουν το 

αγγλοσαξονικό πνεύμα που δεν έχει ενδοιασμούς και ενοχές να συνδέσει την τέχνη 

με την αγορά εργασίας και την οικονομία. 

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, μόλις το 2012, εμφανίζεται στο Παν/μιο της Χάβρης 

στη Γαλλία το πρώτο Μάστερ με θέμα τη λογοτεχνική δημιουργία. Χωρίς να έχουν 

το ίδιο πρακτικό πνεύμα με τα εργαστήρια δημιουργικής γραφής της Αμερικής, 

ανάλογα εργαστήρια δημιουργούνται και στην Ευρώπη.  

Το κίνημα της δημιουργικής γραφής δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει 

την εκπαίδευση και το σχολείο: τη 10ετία του ’30 ο Γάλλος παιδαγωγός Freinet 

αναπτύσσει τη θεωρία για μια ενεργή εκπαίδευση, κατά την οποία ο μαθητής 

κινητοποιείται και αναλαμβάνει την ευθύνη της μάθησής του. Μια από τις 

προτεινόμενες δραστηριότητες είναι η συγγραφή ελεύθερων κειμένων πάνω σε 

ένα θέμα, τα οποία δημοσιεύονται στη σχολική εφημερίδα. 

Πολύ αργότερα, τη 10ετία του ’60, γεννιέται στη Γαλλία το OuLiPo (l’Ouvroir 

de Littérature Potentielle, δηλ. το Εργαστήριο των “εν δυνάμει” λογοτεχνών) από 

τους Raymond Queneau και  François Le Lionnais, με κύριο μέλημα τη γλώσσα 

και τους περιορισμούς που θέτει η συγγραφή, όπου η συγγραφή θεωρείται ένα 

παιχνίδι κατασκευής που πραγματοποιείται μέσα σε κλίμα διασκέδασης  και έχει 

ως εργαλείο τη γλώσσα. 

Πάντα στη Γαλλία, το 1969, η καθηγήτρια γαλλικής Élisabeth Bing 

καταγγέλλει τη σχολική διδασκαλία της έκθεσης ως αντι-δημιουργική και μετά από 

ένα ταξίδι της στις ΗΠΑ δημιουργεί τα πρώτα εργαστήρια ΔΓ στο Παν/μιο της Aix-

en-Provence, στη Ν. Γαλλία. Έτσι,  αρχίζουν σιγά-σιγά να δημιουργούνται  

διάφορα εργαστήρια ΔΓ, τα οποία έχουν διαφορετικούς στόχους και κοινό: 

καθηγητές, επιμορφωτές, παρουσιαστές κ.ά.  και κινούνται στον ιδιωτικό, δημόσιο 

και πανεπιστημιακό χώρο.  
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Σήμερα, πολλοί θα ισχυριστούν ότι αυτά τα εργαστήρια είναι μόδα, αλλά, 

πέρα από τη μόδα, καλύπτουν σημαντικές ανάγκες σε σχολεία, βιβλιοθήκες,  

σωφρονιστικά ιδρύματα, τάξεις υποδοχής κ.λπ.   

Σε αντίθεση με την Αμερική, όπου τα εργαστήρια της δημιουργικής γραφής 

απευθύνονται σε μέλλοντες  συγγραφείς,  στην Ευρώπη απευθύνονται σε όποιον  

ανακαλύπτει ότι επιθυμεί να γράφει (Amélie Charcosset 2011-2012). 

Το ίδιο παρατηρούμε να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα, 

όπου έχουμε αύξηση των εργαστηρίων δημιουργικής γραφής,   με μεγάλη 

συμμετοχή ενδιαφερομένων. 

Ι.2 Δημιουργική γραφή και ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
Σχετικά με την παραγωγή γραπτού λόγου, η κατάσταση σήμερα στον χώρο της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι η εξής: στο Γυμνάσιο, ο στόχος 

της γλωσσικής διδασκαλίας -είτε πρόκειται για τη μητρική είτε για την ξένη γλώσσα- 

επικεντρώνεται  στην ανάπτυξη τεσσάρων δεξιοτήτων: της κατανόησης 

προφορικού και γραπτού λόγου και της παραγωγής προφορικού και γραπτού 

λόγου. Συνδυασμένες αυτές οι τέσσερις δεξιότητες οδηγούν στην επικοινωνιακή 

πράξη, η οποία θα «οπλίσει» τον μαθητή και μέλλοντα ενεργό πολίτη στην 

καθημερινή του ζωή. 

Η δημιουργική γραφή είναι άμεσα συνυφασμένη με τη δεξιότητα της 

παραγωγής γραπτού λόγου, η οποία έχει σαφώς σχέση αλληλεπίδρασης με τις 

άλλες τρεις.                                                   . 

Είναι γνωστό ότι στο Γυμνάσιο, στο μάθημα της Γλώσσας (μητρικής και 

ξένης) οι μαθητές, ανάμεσα σε πολλά άλλα, γράφουν  κείμενα που παλιά 

ονομάζαμε έκθεση ιδεών, ενώ σήμερα ονομάζουμε παραγωγή γραπτού λόγου. Η 

παραγωγή γραπτού λόγου είναι υποχρεωτική άσκηση και έχει σκοπό να μάθουν 

οι έφηβοι να οργανώνουν τη σκέψη τους πάνω σε ένα θέμα και να την εκφράζουν 

μέσω κειμένου που θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη οργάνωση, δηλ. αρχή, μέση 

και τέλος. Παράλληλα με το περιεχόμενο, οι μαθητές πρέπει να φροντίζουν και τη 

δομή, δηλ. τη συνοχή και συνεκτικότητα του κειμένου, καθώς και τη μορφή, δηλ. 

να σέβονται και να εφαρμόζουν  τους γραμματικούς κανόνες,  εν ολίγοις τη 

μορφολογία, τη σύνταξη, την ορθογραφία και το λεξιλόγιο. Ως μάθημα, η 

παραγωγή γραπτού λόγου είναι υποχρεωτική άσκηση και δεν έχει τον χαρακτήρα 

της ελεύθερης δημιουργίας που συναντά κανείς  σε ένα εργαστήριο ή σεμινάριο 

δημιουργικής γραφής. 
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Ι.3. Οι οδηγίες των Προγραμμάτων Σπουδών για την ελληνική και γαλλική γλώσσα   
Για τη γλωσσική διδασκαλία της νεοελληνικής και της γαλλικής- ξ.γ., το Υπουργείο 

Παιδείας αποστέλλει στην αρχή της σχολικής χρονιάς διευκρινιστική εγκύκλιο με 

οδηγίες. Έτσι, λοιπόν, στις Οδηγίες για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων 

Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016, έγγραφο ΥΠΑΙΘ, 

ΑΠ 144963/Δ2, 16-09-2015, σελ. 12-26, διαβάζουμε (έγγραφο διαθέσιμο από την 

ιστοσελίδα: https://www.minedu.gov.gr/gymnasio-m-2/didaktea-yli-

gymn/16775-15-12-15-2015-2016):  

Για τη διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιούνται τα εγχειρίδια 

Νεοελληνική Γλώσσα, Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών Α΄, Β΄ & Γ΄ τάξεων 

Γυμνασίου. 

Οι διδάσκοντες, στο πλαίσιο του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου, για την 

υλοποίηση των διδακτικών στόχων, όπως αυτοί ορίζονται από το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών, μπορούν να χρησιμοποιούν κατά περίπτωση κατάλληλο 

εκπαιδευτικό υλικό (κείμενα, δραστηριότητες κ.ά.) και από άλλες πηγές, με σκοπό 

την εμπέδωση των γραμματικών φαινομένων, την εξοικείωση των μαθητών με 

ποικίλα κειμενικά είδη και την καλλιέργεια της ικανότητάς τους να κατανοούν 

εύκολα και να παράγουν επιτυχώς προφορικό και γραπτό λόγο. 

Ειδικότερα, για τη Β΄ τάξη, μετά από τη διδασκαλία διαφόρων γραμματικών 

φαινομένων, τα οποία  περιλαμβάνουν λεξιλόγιο, μορφολογία και σύνταξη, οι 

μαθητές περνούν από την πρόταση στο κείμενο, διδάσκονται τη συνοχή και 

συνεκτικότητα του κειμένου και κατόπιν την περίληψή του. Τα θεματικά πεδία 

αναφέρονται στην πατρίδα, την οικογένεια, τους φίλους, το σχολείο, το 

επάγγελμα, την ενημέρωση και ψυχαγωγία, την καθημερινότητα, την κοινωνία, το 

διάστημα.  

Αντίστοιχα, στη Γ΄ Γ/σίου η Γραμματική περιλαμβάνει τη σύνθετη φράση 

(κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις), το λεξιλόγιο καθώς και την περίληψη 

κειμένου. Τα θέματα που απασχολούν τους μαθητές είναι η πατρίδα, η/οι 

γλώσσα/ες, η διαφορετικότητα, η Ευρώπη, ο πόλεμος, η ειρήνη, η πολιτική 

συνείδηση, η Τέχνη, το μέλλον.   

Σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιεί 

υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Γιατί να μην χρησιμοποιήσει, 

λοιπόν, δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, τη λειτουργία των οποίων 

https://www.minedu.gov.gr/gymnasio-m-2/didaktea-yli-gymn/16775-15-12-15-2015-2016
https://www.minedu.gov.gr/gymnasio-m-2/didaktea-yli-gymn/16775-15-12-15-2015-2016
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περιγράφει ο Μίμης Σουλιώτης αναφερόμενος στα Αναλυτικά Προγράμματα της 

Κύπρου: 

«Δημιουργική γραφή» σημαίνει, πάνω απ’ όλα, δημιουργικό σβήσιμο (…). 

Μία από τις καινοτομίες των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων είναι ότι στις 

βασικές δεξιότητες του λογοτεχνικού γραμματισμού έχει συμπεριληφθεί και η 

«ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών μέσω της βαθμιαίας εξοικείωσής 

τους με συγγραφικές πρακτικές (δημιουργική γραφή)», οι οποίες  τους βοηθούν 

«να συνειδητοποιήσουν, με άμεσο τρόπο, και να ευαισθητοποιηθούν απέναντι 

στη διαδικασία της λογοτεχνικής γραφής και γενικά της καλλιτεχνικής έκφρασης 

ως τρόπου με τον οποίο τα άτομα (οι δημιουργοί) δεν ‘‘περιγράφουν’’ απλώς το 

περιβάλλον τους, αλλά παρεμβαίνουν δυναμικά σε αυτό και το ανα-δημιουργούν»  

(Σουλιώτης 2012: 14) (διαθέσιμο από την ιστοσελίδα: http://dide-

anatol.att.sch.gr/perival/FAKELOS_LOGOTEXNIA/DimiourgikiGrafi-

OdigiesPlefseos.pdf ). 

Είναι, προφανές ότι η δημιουργική γραφή αποτελεί μια καινοτομία του 

κυπριακού Αναλυτικού Προγράμματος και περιλαμβάνεται ως άσκηση στις 

Οδηγίες  για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής γλώσσας.  

Για τη γαλλική γλώσσα, και ειδικότερα για την παραγωγή γραπτού λόγου, 

οι Οδηγίες διδασκαλίας στο ελληνικό Γυμνάσιο είναι διαφορετικές από αυτές για 

την  ελληνική και περιγράφονται ως εξής (Οδηγίες για τη διδασκαλία των 

θεωρητικών μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 

2015-2016, op. cit. 27-28): 

Η παραγωγή γραπτού λόγου προβλέπεται να πραγματοποιείται μέσω 

ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, μέηλ,  blogs, και ιστοσελίδων κοινωνικής 

δικτύωσης.  Τα θέματα που απασχολούν τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης είναι πιο 

πρακτικά και εστιάζονται στην οικογένεια, τους φίλους, την κατοικία, την 

ενδυμασία, τη κουζίνα, τις αγορές, την καθημερινότητα, το σχολείο, το παρελθόν 

και το μέλλον.   

Στις παραπάνω οδηγίες δεν προβλέπονται δραστηριότητες δημιουργικής 

γραφής, αλλά είναι στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού  να τις προτείνει. Όπως λέει η 

Vinciane Vanderheyde σε ένα ηλεκτρονικό της άρθρο, ο δάσκαλος μπορεί να 

αφυπνίσει τον ποιητή που ο καθένας κρύβει μέσα του, αρκεί να πείσει τον μαθητή 

ότι η συγγραφή κειμένων είναι μέσα στις δυνατότητές του ακόμα και στην ξένη 

γλώσσα και να τον οδηγήσει στο μονοπάτι της επιτυχίας. (Vinciane 

http://dide-anatol.att.sch.gr/perival/FAKELOS_LOGOTEXNIA/DimiourgikiGrafi-OdigiesPlefseos.pdf
http://dide-anatol.att.sch.gr/perival/FAKELOS_LOGOTEXNIA/DimiourgikiGrafi-OdigiesPlefseos.pdf
http://dide-anatol.att.sch.gr/perival/FAKELOS_LOGOTEXNIA/DimiourgikiGrafi-OdigiesPlefseos.pdf


Δημιουργική γραφή και écriture créative 
  Πατεράκη- Χατζηαντωνίου Όλγα 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [442] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Vanderheyde, http://www.form-a-

com.org/?option=com_content&view=article&id=24:lecriture-creative-en-

classe-de-francais-langue-etrangere&catid=6:divers&Itemid=3). 

Δίνοντας μια κοινωνικότερη διάσταση στα παραπάνω, η Εlisabeth Tardieu 

και η Nathalie Van Horne (2003) υποστηρίζουν ότι η δημιουργική γραφή στην τάξη 

της ξένης γλώσσας προσφέρει στους μαθητές όχι μόνο γνώσεις σε συνδυασμό 

προφορικού και γραπτού λόγου, αλλά και κοινωνικές δεξιότητες, τις οποίες στο 

μέλλον, ως πολίτες του κόσμου πλέον, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη 

αντιμετώπιση της εσωστρέφειας, του λάθους, την ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας, της συνεργασίας και της αυτονομίας.  

(Elisabeth Tardieu/Nathalie Van Hoorne 24/11/03 ) 

http://elisabeth.tardieu.free.fr/ateliers_ecrit_creative_en_cl_de_fle.

pdf).   

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι οι οδηγίες για την ελληνική και τη γαλλική ως 

προς την παραγωγή του γραπτού λόγου επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να 

χρησιμοποιεί όσες δραστηριότητες επιθυμεί, για να διδάξει αποτελεσματικότερα το 

γλωσσικό μάθημα. Ας εντάξει, λοιπόν, στη διδασκαλία του και δραστηριότητες 

δημιουργικής γραφής.  

ΙΙ. Η εφαρμογή στην τάξη 

ΙΙ.1 Προβληματική  
Μέλημα κάθε εκπαιδευτικού είναι να κάνει το μάθημά του ευχάριστο. Μέσα σε αυτό 

το πνεύμα και επιθυμώντας να μετατρέψουμε την  υποχρεωτική άσκηση σε 

διασκέδαση και ευχαρίστηση, που μπορεί κανείς να αντλήσει από τη δημιουργική 

γραφή, προτείναμε  στην τάξη της ξένης γλώσσας-γαλλικής σχετικές ασκήσεις 

που προβλέπονται, έτσι κι αλλιώς, για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. 

Εφόσον το μάθημα ήταν η γαλλική γλώσσα, οι μαθητές έπρεπε να παραγάγουν  

γαλλικό κείμενο. Όμως το επίπεδο των περισσοτέρων είναι το Α2-«βασική γνώση» 

με Β1-«μέτρια γνώση», σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις 

Γλώσσες  (http://www.greeklanguage.gr/certification/node/63),  γεγονός 

που καθιστά δύσκολη τη συγγραφή ενός κειμένου που ξεφεύγει από την απλή 

περιγραφή προσώπου ή τη συνομιλία σε μαγαζιά, κ.λπ. Ίσως, λοιπόν,  για να 

συνηθίσουν να γράφουν στη γαλλική, καλό θα ήταν να βασισθούν σε κάτι 

γνωστό, δηλ. τη συγγραφή ενός  ελληνικού κειμένου. 

http://www.form-a-com.org/?option=com_content&view=article&id=24:lecriture-creative-en-classe-de-francais-langue-etrangere&catid=6:divers&Itemid=3
http://www.form-a-com.org/?option=com_content&view=article&id=24:lecriture-creative-en-classe-de-francais-langue-etrangere&catid=6:divers&Itemid=3
http://www.form-a-com.org/?option=com_content&view=article&id=24:lecriture-creative-en-classe-de-francais-langue-etrangere&catid=6:divers&Itemid=3
http://elisabeth.tardieu.free.fr/ateliers_ecrit_creative_en_cl_de_fle.pdf
http://elisabeth.tardieu.free.fr/ateliers_ecrit_creative_en_cl_de_fle.pdf
http://www.greeklanguage.gr/certification/node/63
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Έτσι, η ιδιαιτερότητα αυτών των ασκήσεων ήταν ότι η συγγραφή κειμένου 

έπρεπε να γίνει και στις δύο γλώσσες, την ελληνική και τη γαλλική, περιορισμός 

που δυσκόλευε την άσκηση. 

Η συγγραφή και στις δύο γλώσσες προσφέρεται για μετάφραση, κατά την 

οποία μπορεί να γίνει αντιπαραβολή μεταξύ των δύο γλωσσών και να γίνουν 

σαφέστερα ορισμένα γραμματικά φαινόμενα, όπως π.χ. ο αόριστος και ο 

παρακείμενος,  οι αντωνυμίες, οι μετοχές, κ.λπ. Με άλλα λόγια, μπορούμε να 

κάνουμε γλωσσική διδασκαλία μέσω της μετάφρασης, αντιπαραβάλλοντας τις 

δύο γλώσσες.  

ΙΙ.2 Οι δραστηριότητες  
Το κοινό ήταν μαθητές 13-14 χρόνων του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθήνας, 

των τάξεων Β΄ (34 μαθητές) και Γ΄ Γ/σίου (36 μαθητές). Όπως είπαμε και 

παραπάνω, σε αυτή την τάξη, οι μαθητές βρίσκονται στα πρώτα επίπεδα της 

γαλλικής γλώσσας, δηλ. Α2 με Β1 τα πιο προχωρημένα, σύμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ibid.). Δεν νιώθουν γραμματική 

σταθερότητα (χρόνοι ρημάτων, λεξιλόγιο, επιρρήματα, σύνταξη, κλπ.), συνεπώς 

έχουν μια δυσκολία ως προς τη μορφή, η οποία, σε συνδυασμό με τον 

περιορισμένο χρόνο που τους καταπιέζει στην επιλογή ιδεών, καθιστά την όλη 

διαδικασία ιδιαίτερα επίπονη. Αυτά ήταν τα εμφανή προβλήματα, πριν την 

πραγματοποίηση των ασκήσεων 

Τις ασκήσεις που προτείναμε  στους μαθητές μας τις εμπνευστήκαμε  από 

ασκήσεις  σεμιναρίων δημιουργικής γραφής που είχαμε παρακολουθήσει 

παλαιότερα και στα οποία είχαμε μάθει πολλά πράγματα, διασκεδάζοντας. Ήταν 

μια μάθηση που σε εκπαιδευτική ορολογία θα ονομάζαμε «βιωματική».  

Οι μαθητές πραγματοποίησαν τις εξής τέσσερις ασκήσεις, χωρίς να 

υπάρξει διδασκαλία ή ανάγνωση κειμένου:  

1η άσκηση:  συγγραφή μέσα σε 20΄ (10΄για κάθε γλώσσα) δύο 

διαφορετικών μεταξύ τους κειμένων (ιστορία-αφήγηση), ενός στην ελληνική και 

ενός στη γαλλική και βασισμένων σε πέντε τυχαίες λέξεις του ελληνογαλλικού 

λεξικού. 

2η άσκηση: συγγραφή σε 20΄ (10΄για κάθε γλώσσα) δύο κειμένων (ιστορία-

αφήγηση) στην ελληνική και γαλλική, όπου οι μαθητές έπρεπε να 

χρησιμοποιήσουν τα ονόματα πέντε αντικειμένων, τα οποία δύο από αυτούς είχαν 

μαζέψει από εξωτερικούς  χώρους της τάξης (αυλή, διαδρόμους, κλπ.).  
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3η άσκηση: τα παιδιά άκουσαν ένα μουσικό κομμάτι και έγραψαν δύο 

ιστορίες στην ελληνική και γαλλική, εμπνευσμένες από αυτό, μέσα σε 20΄(10΄για 

κάθε γλώσσα)  (2ο βαλς του Σοστακόβιτς). 

4η άσκηση: το παιχνίδι της «μισοτελειωμένης ιστορίας», όπου οι μαθητές 

έπρεπε να συνεχίσουν (είτε σε πεζό είτε σε ποιητικό ύφος) ένα ποίημα, σε 10΄. Το 

ποίημα αυτό ήταν το «Déjeuner du matin» του J. Prévert. Εδώ, οι μαθητές έγραψαν 

μόνο στη γαλλική. 

Η διαδικασία τούς φάνηκε ευχάριστη, έγραψαν στα δεδομένα χρονικά όρια 

(περίπου), αλλά, ως προς το γαλλικό κείμενο, οι περισσότεροι μετέφρασαν το 

ελληνικό. Στην αρχή είχαν αντιρρήσεις και αντιστάσεις, έκαναν πολλές ερωτήσεις, 

μετά άρχισαν να γράφουν, άλλα με όρεξη και άλλα όχι.  

Τα κείμενα που προέκυψαν δεν είναι απαραίτητα λογοτεχνικά. Τα 

περισσότερα δεν είναι καν κείμενα αλλά φράσεις και μάλιστα, μερικές φορές, 

ασυνάρτητες. 

Στη συνέχεια, παρατίθενται τα επαρκή, δηλ. τα ολοκληρωμένα εννοιολογικά 

κείμενα και εκείνα που έχουν αντίστοιχα ελληνική και γαλλική εκδοχή, δεδομένου ότι 

δεν έγραψαν όλοι το γαλλικό κείμενο, επειδή, πολύ απλά, τους δυσκόλευε. Είναι 

διορθωμένα ως προς τη γραμματική και όχι ως προς την έκφραση:   

Άσκηση 1: 

 α) Διαλέγουμε τυχαία πέντε λέξεις από το ελληνογαλλικό λεξικό και με αυτές 

γράφουμε μια ιστορία σε 10΄. 

β) Με τις ίδιες λέξεις, που τώρα χρησιμοποιούμε στη γαλλική, γράφουμε μια 

ιστορία σε 10΄. 

Οι λέξεις που επέλεξαν οι μαθητές, ανοίγοντας τυχαία το λεξικό, ήταν: 

παραπονιέμαι/je me plains, δόντι/la dent, σκυθρωπός/triste, sombre, 

αριστερόχειρας/gaucher, δυνάστης/souverain.  

Ιστορία 1η: 

Ένας άνθρωπος ζούσε σε μία πόλη που κυβερνούσε ένας δυνάστης. Ο 

άνθρωπος παραπονιόταν και έλεγε πως ήταν άδικο. Μια μέρα, ο δυνάστης ήταν 

σκυθρωπός, γιατί οι άνθρωποι δεν τον υπάκουαν. Όμως, ήξερε ότι δεν γινόταν να 

του πάρουν τον θρόνο, επειδή ένας μύθος έλεγε ότι μόνο ένας αριστερόχειρας 

γινόταν να τον διώξει. Γι’ αυτό είχε απομακρύνει όλους τους αριστερόχειρες από 

την πόλη. Εκτός από ένα, ο οποίος βρήκε τον δυνάστη, του έριξε μια μπουνιά, του 

έβγαλε ένα δόντι και έγινε αυτός ο βασιλιάς.   
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Un souverain se plaint parce qu’il est gaucher. Les hommes se moquent 

de lui. Il est triste, c’est pourquoi il arrache les dents des hommes qui s’en 

moquent. 

Ιστορία 2η: (μαθητής που έκανε μόνο ένα χρόνο γαλλικά)  

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας δυνάστης, ο οποίος ήταν πάντα 

σκυθρωπός. Παραπονιόταν γιατί τον πόναγε το δόντι του. Έτσι, φώναξε τον 

αριστερόχειρα οδοντίατρό του και του το έβγαλε. Τέλος καλό, όλα κακά.  

Je suis triste à cause du souverain. Je me plains parce que j’ai mal aux 

dents. Le dentiste est gaucher. Fin. 

Ιστορία 3η: 

Παραπονιέμαι γιατί είμαι αριστερόχειρας δυνάστης με σκυθρωπά δόντια. 

Je me plains parce que je suis un souverain gaucher avec des dents 

tristes ! 

Γραμματικά φαινόμενα που μπορούν να αναλυθούν στη γαλλική: ρήματα 

μέσης φωνής, θηλυκό/αρσενικό επιθέτων, δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, 

κ.ά.   

Άσκηση 2: 

Μέσα σε 20΄ (10΄για κάθε γλώσσα) γράψτε δύο ιστορίες, μία στην ελληνική 

και μία στη γαλλική γλώσσα οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα εξής αντικείμενα: 

καρέκλα/la chaise, λουλούδι/la fleur, πέτρα/la pierre, καπάκι/ le couvercle, 

ξύλο/le bois. 

Ιστορία 1η: 

Στην τάξη μου υπάρχουν πολλές καρέκλες από ξύλο. Υπάρχουν επίσης 

αρκετά θρανία. Έχουμε ακόμα έναν υπολογιστή κι έναν πίνακα. Πάνω στην έδρα 

υπάρχει ένα βάζο με ένα λουλούδι. Κάθε μέρα το ποτίζουμε. Υπάρχει και ένα 

μπουκάλι με νερό που έχει ένα μπλε καπάκι. Λατρεύω την τάξη μου. 

Dans ma classe, il y a beaucoup de chaises en bois. Il y a aussi des tables. 

Nous avons aussi un ordinateur et un tableau. Sur la table du prof, il y un vase 

avec une fleur. Chaque jour, nous l’arrosons. Il y a de l’eau dans une bouteille à 

bouchon bleu. J’adore ma classe. 

Ιστορία 2η: 

Πριν μια βδομάδα, στο σχολείο, ενώ καθόμουν στην τάξη σε μια ξύλινη 

καρέκλα, πετάγεται μια πέτρα από το παράθυρο και χτυπάει τη δασκάλα στο 

κεφάλι. 
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Στο νοσοκομείο που πήγε, το οποίο λεγόταν ΚΑΠΑΚΙ, της πήγα λουλούδια, 

για να νιώσει καλύτερα. 

A l’école, nous jouons avec des pierres. Mon école est très grande et il y 

a des fleurs et beaucoup de chaises. Aussi, dans la cour de l’école, il y a 

beaucoup de bouchons. Aussi, dans la cour de l’école,  il y a une boîte en bois. 

Ιστορία 3η: 

Ένα κοτόπουλο καθόταν σε μια καρέκλα που ήταν ξύλινη. Πέταξα μια πέτρα 

στο κοτόπουλο και αυτό αποδήμησε εις Κύριον. Το μαγείρεψα και έβαλα μετά το 

καπάκι της κατσαρόλας, εννοείται πάνω στην κατσαρόλα. Μετά από μία ώρα το 

έφαγα με πατάτες τηγανιτές. Στο τέλος, το κοτόπουλο και ένα πεθαμένο λουλούδι 

πήγαν στον Παράδεισο.  

Un poulet est assis sur une chaise qui est en bois. Je lui jette une pierre et il 

est mort. Après, je cuisine le poulet. Je ferme le couvercle de la casserole. Et 

après une heure, je mange le poulet avec des frites. A la fin, le poulet et une fleur 

morts vont au ciel. 

Γραμματικά φαινόμενα που μπορούν να αναλυθούν στη γαλλική: 

περιγραφικά ρήματα, τοπικά επιρρήματα και προθέσεις, υλικά αντικειμένων, κ.ά. 

Άσκηση 3: 

Ακούστε όσες φορές θέλετε αυτό το μουσικό κομμάτι και σε 10΄(10΄για κάθε 

γλώσσα) γράψτε μια μικρή ιστορία που σας έρχεται στο μυαλό στην ελληνική και 

γαλλική γλώσσα (2ο βαλς του Σοστακόβιτς).  

Ιστορία 1η: 

Ένας άνθρωπος συμμετέχει σε έναν αγώνα τρεξίματος. Στην αρχή ήταν 

φοβισμένος, μα οι φίλοι του τον εμψύχωσαν. Ο αγώνας άρχισε. Ο άνθρωπος 

κουράστηκε και δυσκολεύτηκε, μα στο τέλος τα κατάφερε. 

Δεν υπάρχει γαλλικό κείμενο. 

Ιστορία 2η: 

Σήμερα, η Μαρία ξύπνησε και άκουσε μια περίεργη μουσική, γύρισε το 

κεφάλι της και συνειδητοποίησε πως προερχόταν από ένα γραμμόφωνο. 

Σηκώθηκε και κοίταξε έξω από το παράθυρο, αλλά, αντί να δει τα συνηθισμένα 

γκρίζα κτήρια της πόλης, είδε πολλά μικρά σπιτάκια.  

Δεν υπάρχει γαλλικό κείμενο. 

Ιστορία 3η: 
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Μια φορά ήτανε μία γάτα, η οποία πήγαινε κάθε μέρα στο σπίτι μιας γιαγιάς 

που την τάιζε. Η γιαγιά αγαπούσε πολύ τη γάτα, παρόλο που δεν ήταν δική της. 

Μια μέρα, η γάτα βρήκε τη γιαγιά αναίσθητη στο δρόμο και άρχισε να νιαουρίζει 

δυνατά μέχρι να την ακούσει κάποιος. Τελικά, η γιαγιά σώθηκε. Οι γιατροί είπαν 

στη γιαγιά ότι αν δεν ήταν η γάτα, τώρα θα μπορούσε να ήταν νεκρή. Έτσι, από 

κείνη τη μέρα, η γάτα έγινε προστάτης της γιαγιάς.  

Aujourd’hui, je vais à la maison de ma grand-mère. Ma grand-mère 

cuisine de la moussaka. Je mange la moussaka et après je rentre. 

Γραμματικά φαινόμενα που μπορούν να αναλυθούν στη γαλλική: 

εξαρτώνται από τα κείμενα που θα προκύψουν. 

Άσκηση 4: 

Αυτή η άσκηση απαιτούσε τη συγγραφή μόνο γαλλικού κειμένου. Ήταν μία 

άσκηση που θα την ονομάζαμε «Το παιχνίδι της μισοτελειωμένης ιστορίας», όπου 

οι μαθητές έπρεπε να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν, είτε σε πεζό είτε σε 

στίχους, ένα ποίημα, σε 10΄. Το ποίημα αυτό ήταν το «Déjeuner du matin» του J. 

Prévert.  

"Déjeuner du matin" de Jacques Prévert (Paroles) 

Il a mis le café 

Dans la tasse 

Il a mis le lait 

Dans la tasse de café  

Il a mis le sucre 

Dans le café au lait 

Avec la petite cuiller 

Il a tourné  

Il a bu le café au lait 

Et il a reposé la tasse 

Sans me parler 

 

Il a allumé  

Une cigarette 

Il a fait des ronds 

Avec la fumée 
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Il a mis les cendres 

Dans le cendrier 

Sans me parler 

Sans me regarder 

 

Il s'est levé  

Il a mis 

Son chapeau sur sa tête 

Il a mis son manteau de pluie 

Parce qu'il pleuvait 

Et il est parti 

Sous la pluie 

Sans une parole 

Sans me regarder 

 

Et moi j'ai pris 

Ma tête dans ma main 

Et j'ai pleuré. 

 
Ακολουθούν επτά εκδοχές: 

J’ai pris mon manteau de pluie  

Et j’ai couru pour le trouver 

Mais je n’ai pas pu le trouver et je suis tombée dans la mer. 

Et je suis partie aussi… 

Je me suis promené dans la ville  

J’ai regardé autour de moi 

J’étais triste. 

Je suis rentrée, 

J’ai vu les photos de notre mariage, 

J’étais triste. 

Je pleurais. 

J’ai pris sa tasse,  

J’ai bu son café,  
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J’ai allumé aussi sa cigarette. 

J’ai pris la boîte des pilules. 

Maintenant, je ne sais pas où je suis,  

Je reste. 

Et après elle a trop pleuré et elle est morte. 

(…et j’ai pleuré) sur mon oreiller, 

Et après je me suis suicidé. 

J’ai mis ma tête sous l’oreiller,  

J’ai essuyé mes larmes,  

J’ai bu du café,  

J’avais la tête lourde.  

La porte s’ouvre,  

Et il entre avec des sacs  

Du supermarché. 

Mais après,  

J’ai tourné la tête 

Vers la fenêtre  

Et je l’ai vu.  

Il retournait chez moi. 

J’ai ouvert la porte en plein enthousiasme. 

Il m’a dit 

Qu’il avait oublié ses cigarettes. 

  

Το εντυπωσιακό είναι ότι όλοι έγραψαν ποίημα και όχι πεζό. 

Τα γραμματικά φαινόμενα που μπορούν να αναλυθούν στη γαλλική είναι ο 

αόριστος /παρακείμενος, παρατατικός, τα κτητικά επίθετα, το λεξιλόγιο των 

ρούχων, του σπιτιού και της τροφής, τα μεριστικά άρθρα, κλπ.  

Συμπεράσματα   

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στο μάθημα γαλλικής-ξ.γ. επιχειρήθηκε μια 

προσπάθεια, ώστε να γίνει η διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου 

ευχάριστη και παιγνιώδης, υπό το πρίσμα της δημιουργικής γραφής. Προτάθηκαν  

ποικίλες δραστηριότητες στους μαθητές, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην αρχή 

συγκρατημένα και με κάποιους ενδοιασμούς, αλλά στο τέλος θετικά. Σιγά-σιγά 

άρθηκαν οι επιφυλάξεις και οι μαθητές συμμετείχαν αυθόρμητα, έκαναν πολλές 
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διευκρινιστικές ερωτήσεις και με χιούμορ, που διακατέχει αυτήν την ηλικία της 

εφηβείας.  Οι γενικές παρατηρήσεις μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:  

• Οι παραχθείσες γαλλικές ιστορίες είναι μικρότερης έκτασης, 

δεδομένης της δυσκολίας της γραπτής έκφρασης στην ξένη 

γλώσσα. Επίσης, στη Β΄ Γυμνασίου οι περισσότεροι 

χρησιμοποίησαν χρόνο ενεστώτα, επειδή δεν είχαν διδαχθεί 

παρελθοντικούς χρόνους. 

• Ο χρόνος συγγραφής είναι ένα δύσκολο σημείο που συνήθως δεν 

τηρείται και χρειάζεται εξάσκηση για να διορθωθεί. 

• Πολλοί μαθητές  δεν θέλησαν να εκτεθούν: εδώ παίζει ρόλο ο 

παράγοντας της διαπροσωπικής σχέσης μαθητή-δασκάλου. Όσο 

πιο υγιής είναι τόσο πιο καλά θα λειτουργήσουν και οι δύο 

εμπλεκόμενοι, ειδικά ο μαθητής ο οποίος εκτίθεται. Για να ξεπεραστεί 

η διστακτικότητα και εσωστρέφεια, μπορεί να συμμετέχει και ο 

δάσκαλος στο παιχνίδι της συγγραφής και να διαβάσει και αυτός το 

κείμενό του, τελευταίο από όλα. 

Στο τέλος, όταν ήρθε η ώρας της ανάγνωσης, οι μαθητές  δεν ήθελαν να 

διαβάσουν τα γραπτά τους, ήθελαν ανωνυμία, γι αυτό τα διαβάσαμε εμείς. Τα 

ρωτήσαμε ποια θεωρούν καλύτερα και διάλεξαν όσα είχαν ολοκληρωμένο νόημα. 

Έδειξαν να έχουν ένστικτο «καλού» κειμένου. 

Αξιολογώντας προφορικά την άσκηση, είπαν ότι τους άρεσε αλλά τους 

φάνηκε δύσκολη, όμως θα ήθελαν να ξανακάνουν το ίδιο.  

Ως καινοτόμος δραστηριότητα στην τάξη της ξένης γλώσσας, η 

δημιουργική γραφή επιτρέπει και ενισχύει τη δημιουργικότητα και την ευχαρίστηση 

του μαθητή. 

Για να διευρυνθεί περισσότερο η έρευνα στο είδος αυτό, προτείνουμε 

συνεχή άσκηση δημιουργικής γραφής, με παράλληλη συγγραφή ελληνικού και 

γαλλικού κειμένου. Η παρατήρηση θα μας επιτρέψει να εξακριβώσουμε αν η 

δραστηριότητα αυτή επιτρέπει τη συστηματική βελτίωση του μαθητή ως προς την 

τέχνη της συγγραφής, ή αν η συγγραφική δεξιότητα είναι τυχαία και περιστασιακή. 

Επίσης, θα μπορούσαν οι μαθητές να ασκηθούν σε μια «συγγραφική 

αγωγή» (ο όρος είναι δικός μας) και να κατανοήσουν βαθύτερα τη ρήση του 

Τσέχωφ:  
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««Δεν μας κλείνουν τις πόρτες επειδή γράφουμε. Αντίθετα, γράφουμε επειδή 

μας κλείνουν τις πόρτες και δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε.» 

(Τσέχωφ, 41). 

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι η εφαρμογή της δημιουργικής γραφής στην 

τάξη ανοίγει μια προοπτική για την ευχάριστη εκμάθηση της ξένης γλώσσας, 

αφυπνίζοντας τη δημιουργικότητα και φαντασία ακόμα και στους πιο 

εσωστρεφείς μαθητές. Λειτουργεί ως παιγνίδι μέσα στην τάξη, γεγονός που την 

καθιστά πηγή ευχαρίστησης και χαλάρωσης αλλά και πηγή γνώσης και νοητικής 

οργάνωσης.   
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http://www.form-a-com.org/index.php?option=com_content&view=article&id=24:lecriture-creative-en-classe-de-francais-langue-etrangere&catid=6:divers&Itemid=3
http://www.form-a-com.org/index.php?option=com_content&view=article&id=24:lecriture-creative-en-classe-de-francais-langue-etrangere&catid=6:divers&Itemid=3
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 «και τι ’ναι αυτές οι λέξεις;»: ψηλαφώντας τις διαδρομές της 

ποιητικής δημιουργίας * 

 
Πατερίδου Γεωργία  

Επίκ. Καθ. Νεοελληνικής Φιλολογίας  

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

gpateridou@eap.gr 

 

Στον Αμερικανό ποιητή Robert Frost χρωστάμε την οξυδερκή παρατήρηση: 

“poetry is what’s lost in translation” η οποία πραγματικά συμπυκνώνει τον 

αινιγματικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ποίηση –η καλή ποίηση θα 

προσθέταμε- και τις ποικίλες εκφάνσεις της που δεν μπορεί να οριοθετήσει 

απολύτως η κυριαρχία του λόγου (βλ. Sutherland 2014: 360).1 Aν και το 

σχόλιο αφορά ουσιαστικά τις δυσκολίες και τους περιορισμούς της 

μεταφραστικής εργασίας, η οποία οφείλει στην καλύτερη περίπτωση να 

κάνει κατανοητό σε μια άλλη γλώσσα ένα ολόκληρο πολιτισμικό σύστημα, 

κάνει διακριτή, επίσης, τη δυσκολία του ορισμού της ποίησης.2 Η δυσκολία 

αυτή συχνά υποκρύπτει μια επίπονη διαδικασία δημιουργικής προσπάθειας 

από την πλευρά του επίδοξου ή καταξιωμένου ποιητή. Δεν υπάρχει 

δημιουργός που να μην έχει αποτυπώσει με τον ένα ή άλλο τρόπο τη 

φόρτιση που προκαλεί αυτή η διαδικασία: το μόχθο, το πάλεμα με τις λέξεις 

και τα συναισθήματα, τον αναστοχασμό και την ανησυχία για την ίδια την 

τέχνη, τα όρια και τη δραστικότητά της ή την ευφρόσυνη πληρότητα που 

μπορεί να προσδώσει σε κάποιον. Αναφέρομαι ασφαλώς στα γνωστά 

«ποιήματα ποιητικής» και κυρίως στην υποκατηγορία που περιλαμβάνει 

                                                 
* Ευχαριστώ πολύ τον Λάμπρο Βαρελά και τη Μάρθα Βασιλειάδη για τις βιβλιογραφικές τους 

παρατηρήσεις.  

1 Οι λεπτομέρειες της μετάφρασης για παράδειγμα, οι λεπτές αποχρώσεις λόγου και ύφους 

είναι ασφαλώς λιγότερο σημαντικές για τον αναγνώστη που επιδιώκει περισσότερο να περάσει 

ευχάριστα την ώρα του (αναγνώστη-καταναλωτή).  

2 “Some words are charged with particular meanings in their host language, but that does 

not entail their carrying those associations into another tongue” (Morley 2007: 72).  



Δημιουργική Γραφή και Ζητήματα Μεθόδου  και Συγγραφής 
 

[453]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

αφενός αγωνίες και αναζητήσεις της ‘μούσας’ ή από την άλλη μεριά της 

πλάστιγγας τη διάθεση κατάφασης για τις δυνατότητες του δημιουργού και 

τους ορίζοντες της δημιουργίας. Φαίνεται ότι ήδη έχω ορίσει δύο υποείδη 

της κατηγορίας ‘ποιημάτων ποιητικής’ αν και τα πράγματα δεν είναι τόσο 

απλά.  

Δανειζόμενη τα λόγια (και εν μέρει τον στοχασμό) ενός καταξιωμένου 

ποιητή θα σημείωνα ότι το ποίημα ποιητικής γεννιέται τη στιγμή που 

αρθρώνεται το ερώτημα της ύπαρξής του (Βλαβιανός 2013: 269-270):  
 

ΧΑΡΗΣ ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΠΟΙΟΣ; 
 

… όπως το έθεσε ο Mauriche Blanchot 

Έρχομαι στο φως τη στιγμή που αυτoπροσδιορίζομαι ως ερώτημα.  

Το ερώτημα αυτό 

που δεν ταυτίζεται με τo άγχος ή τις αμφιβολίες σου 

και που διαρκώς σε πολιορκούσε όσο έγραφες 

(είτε είχες συνείδηση αυτής της πολιορκίας είτε όχι) 

είναι τώρα παρόν, 

κείτεται σιωπηλό ανάμεσα στις γραμμές μου 

περιμένοντας υπομονετικά αυτόν 

που θα επιχειρήσει τη λύση του.  

Το ερώτημα 

(που πλέον τίθεται ερήμην σου) 

έχει ως αποδέκτη εμένα 

και διατυπώνεται με λέξεις 

που έχουν στο μεταξύ 

«ως δια μαγείας» 

μεταμορφωθεί σε τέχνη. 

 

Η προσήλωση που δείχνω στον εαυτό μου 

μπορεί να θεωρηθεί νοσηρός ναρκισσισμός. 

Ωστόσο υπερασπίζομαι την τιμή μου 

θέτοντάς τη διαρκώς υπό αίρεση. 
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Επιβεβαιώνομαι μέσω μιας ανάκρισης 

που πολλές φορές οδηγεί στον διασυρμό μου. 

Η ιστορία μου δεν είναι παρά το χρονικό αυτής της ανάκρισης. 

 

Το ερώτημα λοιπόν δεν μπορεί ν’ απαντηθεί 

γιατί μόλις τεθεί 

μετατρέπεται αυτόματα σε κατηγορητήριο 

ενάντια στα μέσα και τους σκοπούς μου. 

Το βασίλειό μου οικοδομείται πάνω στα ερείπιά μου. 

Αν έχω κάποια δύναμη 

την αντλώ απ’ αυτήν ακριβώς 

την ατέρμονη διαδικασία ερήμωσης και ανοικοδόμησης. 

 

Κάθε ποίημα που διεκδικεί μια θέση στην ιστορία μου 

οφείλει να την αφηγηθεί εκ νέου 

με τρόπους όμως που δεν είναι εκ των προτέρων γνωστοί. 

Αν το παρελθόν μου οφείλει να το προϋποθέτει 

το μέλλον μου πρέπει ήδη να το περιέχει. 

Όμως ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι γνωρίζει το μέλλον; 

Εσύ; 

Ας κρατήσουμε προς το παρόν την αίσθηση και τα ερωτήματα 

αυτού του ποιήματος το οποίο θα επιχειρήσουμε να σχολιάσουμε 

περαιτέρω παρακάτω και ας επανέλθουμε στο ζήτημα προσδιορισμού του 

όρου.  

Πότε ακριβώς καθιερώνεται ο όρος «ποίημα ποιητικής»; Ο όρος 

παραπέμπει ευθέως στον Αριστοτέλη και στην Πραγματεία του Περί 

Ποιητικής,3 στη νεοελληνική φιλολογία συνδέθηκε, ωστόσο, από το 1983 με 

                                                 
3 Όπως σημειώνει ο Ιωάννης Συκουτρής, ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί τον όρο «ποιητική» με 

τη σημασία που αποδίδεται στην «ποίηση». Ωστόσο, η ποίηση είναι μια τέχνη που κατά τον ίδιο έχει 

τους νόμους της και υπακούει σε κάποιους κανόνες. Ο δημιουργός κατασκευάζει έναν κόσμο βάσει 

αυτών των κανόνων, αντλώντας από την ανθρώπινη συναισθηματική εμπειρία την οποία επιχειρεί 

να αναπλάσει  (1937: 66-67). Για το κείμενο του Συκουτρή βλ. και Πολίτου-Μαρμαρινού 1989: 29-38. 
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τον διακεκριμένο φιλόλογο και νεοελληνιστή Γ.Π. Σαββίδη.4 Το Λεξικό της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Πατάκη έχει μια εκτενή ανάλυση του όρου 

«ποιητική». Αντιγράφω και συνοψίζω κάποια βασικά σημεία του: «Ο όρος 

χρησιμοποιείται στις γραμματολογικές σπουδές με ποικίλες σημασίες. Με 

την αριστοτελική του σημασία ο όρος δηλώνει τους κανόνες και τους 

τρόπους σύνθεσης ενός ποιητικού έργου» (2014: 1828). Έχει μια ηλικία 

περίπου είκοσι πέντε αιώνων (μέσω του αριστοτελικού έργου), από το 

οποίο περνάει κατά τη ρωμαϊκή αρχαιότητα στο πεδίο της ρητορικής. Το 

έργο του Οράτιου με τίτλο Ars poetica (Ποιητική τέχνη) περιλαμβάνει, 

επίσης, κανόνες και τεχνικές που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός 

καλού ποιήματος και εμπνέει τη σύνθεση μιας σειράς αντίστοιχων έργων 

παρουσίασης μεθοδολογικών αρχών για την ποιητική δημιουργία (ό.π.). 

The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics (aπ’ όπου 

αντλείται εν πολλοίς και το αναλυτικό σημείωμα στο λεξικό Πατάκη) 

σημειώνει επίσης ότι: “The Ancient Greek concept of the poetics as maker 

is given greater authority by Horace, whose insistence on the importance 

of ‘the labor of the file’ (revision) made the Ars Poetica a central text 

throughout the Middle Ages” (1993: 922). Δύο σημαντικά, επομένως, έργα 

περιβάλλουν αυτόν τον όρο για να διασώσουν κανόνες για την ποιητική 

τέχνη και με τη μεσολάβηση ευρύτερων προβληματισμών που προέκυψαν 

κατά τον 20ό αιώνα σχετικά με τον λογοτεχνικό λόγο (δημιουργία 

σημαντικών θεωρητικών Σχολών) ο όρος «ποιητική» δηλώνει ό,τι στην 

εποχή μας κατανοούμε ως «θεωρία της λογοτεχνίας» (1993: 929-930) ή 

«θεωρία της κριτικής» κατά τον Northrop Fry που είναι ένα επίπεδο πιο πάνω 

από τη «θεωρία της λογοτεχνίας» (ό.π.).  

 Ο όρος «ποιητική» (χωρίς να προσδιορίζει ποιήματα) εμφανίζεται 

στα Μικρά Καβαφικά Β’ του Γ. Π. Σαββίδη, μελετήματα για τον Καβάφη, αν 

                                                 
4 Στο τρίτο Συμπόσιο Ποίησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Ιούλιος 1983) ο Γ.Π. Σαββίδης 

χρησιμοποίησε τον όρο «ποιήματα ποιητικής» για 45 συνολικά ποιήματα του Καβάφη που 

αναγνώστηκαν σ’ εκείνη την περίσταση (Βλ. Παρίσης 2003: 42). Η ομιλία έχει συμπεριληφθεί στον 

πρώτο τόμο από τα Καβαφικά του μαζί με τις αναλύσεις των 45 επιλεγμένων ποιημάτων (2011a: 281-

311). 
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και είναι πιθανόν ότι θα τον χρησιμοποιούσε και στα μαθήματά του στο 

Πανεπιστήμιο, πολύ πριν την έκδοση αυτού του βιβλίου. Τον χρησιμοποίησε 

για πρώτη φορά το 1963 όταν παρουσίασε προφορικά στην Έκθεση 

Καβάφη στο Μουσείο Μπενάκη, ανέκδοτα χειρόγραφα σημειώματα του 

ποιητή που τα περιέγραψε ως εξής: «[…] Εννοώ, την εσκεμμένη ιδιωτική 

φωνή του ποιητή –εκείνην που ο ίδιος φρόντισε να σωθεί σε μια [ιδιαίτερη] 

σειρά ημερολογιακών σημειώσεών του για θέματα ποιητικής και ηθικής» 

(Σαββίδης 2011b: 91). 5  Έχω την εντύπωση ότι αυτή η περιγραφή μας 

επιτρέπει να ξεδιπλώσουμε την έννοια του θέματος ‘ποιητική’∙ πρόκειται για 

μια φωνή ‘ιδιωτική’ και όχι δημόσια που αποδίδει στοχασμούς του 

δημιουργού.6 Δεν είναι άνευ σημασίας ο συσχετισμός ποιητικής και ηθικής 

καθώς προβάλλει μια στάση ζωής. Ο συσχετισμός θα επανέλθει εμφατικά 

στην εποχή της μεταπολεμικής ποίησης για να περιγράψει μια ιδιαίτερη 

στάση δράσης και δημιουργίας.7 Αν διατρέξουμε τα καβαφικά σημειώματα 

(γραμμένα μεταξύ των ετών 1902-1911), θα διαπιστώσουμε ότι 

συνυπάρχουν καταγραφές για πολλά αναγνωρίσιμα και οικεία στο 

σημερινό αναγνώστη καβαφικά θέματα: την Αλεξάνδρεια, την τέχνη, την 

κοινωνία, την ποίηση και τους ποιητές, την ομορφιά, τη φιλολογία, τη 

μούσα, τον έρωτα. Σύμφωνα με τον Σαββίδη, εντυπώνεται σ’ αυτά μια 

«αυτοσυνείδηση ολοένα διαυγέστερη» και μια «προοδευτική στερέωση της 

πίστης του Καβάφη στην αποστολή της τέχνης του» (ibid: 94). Δίνω ένα 

μικρό δείγμα στο πλαίσιο της συζήτησης που επιχειρείται στην παρουσίαση 

αυτή: 

Σημείωμα ΚΓ’8 

                                                 
5 Η αγκύλη όπως είναι στο πρωτότυπο.  

6 Εδώ πολλά θα μπορούσαν να προστεθούν από την αντίστοιχη εξομολογητική καταγραφή 

του Παλαμά με τίτλο: «Τα Χρόνια μου και τα Χαρτιά μου. Η Ποιητική μου» (Παλαμάς 1933 &1940).   

7 Πρόκειται για τη σύνδεση πολιτικής δράσης και ποιητική πράξης κατά τη μεταπολεμική 

περίοδο απ’ όπου προέκυπτε μια νέου τύπου ηθική, την οποία ο Δ. Ν. Μαρωνίτης όρισε (το 1976) 

ως «ποιητική και πολιτική ηθική». 

8 Η αρίθμηση είναι του επιμελητή Γ.Π. Σαββίδη. 
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Η ώρα του έτους που αγαπώ είναι το καλοκαίρι. Τ’ αληθινά καλοκαίρια 

όμως της Αιγύπτου ή της Ελλάδος – με τον δυνατόν ήλιον, με τα θριαμβευτικά 

μεσημέρια, με τες εξηντλημένες Αυγουστιάτικες νύχτες. Δεν μπορώ να πω όμως 

που εργάζομαι (καλλιτεχνικώς, εννοώ) περισσότερο το καλοκαίρι. Εντυπώσεις με 

δίδουν πολλές η καλοκαιρινές μορφές κ’ αισθήσεις∙ αλλά δεν παρετήρησα να τες 

υπετύπωσα ή να τες μετέφρασα κατευθείαν εις φιλολογικήν εργασίαν. Λέγω κατ’ 

ευθείαν∙ διότι η καλλιτεχνικές εντυπώσεις κάποτε μένουν καιρόν αχρησιμοποίητες, 

παράγουν άλλες σκέψεις, μεταπλάσσονται από νέες επιρροές, και όταν 

αποκρυσταλλούνται εις γραπτές λέξεις, δεν είναι εύκολο να ενθυμηθούμε ποια 

ήταν η ώρα της πρώτης αφορμής, από πού η γραπτές λέξεις αλήθεια πηγάζουν.  

(Σαββίδης 2011b: 121). 

Με ενάργεια αποτυπώνει ο ποιητής όχι μόνο τις περιοχές της εμπνεύσεώς 

του, τις καλοκαιρινές εικόνες (μορφές και αισθήσεις), αλλά και τον τρόπο που 

αυτές πιθανόν μεταπλάθονται σε ποιητικές μορφές, μια διαδικασία που δεν είναι 

απολύτως συνειδητή αλλά προκύπτει ως αλυσιδωτή αντίδραση σε ερεθίσματα 

αισθητικής φύσεως. Δεν είναι δύσκολο να κατανοήσουμε ότι ένα «σημείωμα 

ποιητικής» μπορεί να γίνει ένα ποίημα ποιητικής, στις στιγμές που οι λέξεις 

κατορθώσουν να μεταφέρουν «ό,τι χάνεται στη μετάφραση».  

Το ποίημα «Εκόμισα εις την Τέχνη»  (1921) φαίνεται να μεταφράζει αυτό 

ακριβώς το περίγραμμα που αποτυπώθηκε στο προαναφερθέν σημείωμα:  

 
Κάθομαι και ρεμβάζω.   Επιθυμίες κ’ αισθήσεις 

εκόμισα εις την Τέχνην-   κάτι μισοειδωμένα, 

πρόσωπα ή γραμμές∙  ερώτων ατελών. 

Κάτι αβέβαιες μνήμες.   Ας αφεθώ σ’ αυτήν. 

Ξέρει να σχηματίσει      Μορφήν της Καλλονής∙ 

σχεδόν ανεπαισθήτως    τον βίον συμπληρούσα, 

συνδυάζουσα εντυπώσεις,     συνδυάζουσα τες μέρες. (Καβάφης 1997: 33)  

 

Το ποίημα αυτό προβάλλει, βεβαίως, και μια αυτοβογραφική θεώρηση, 

έναν απολογισμό ζωής –άλλωστε γράφεται το 1921 όταν πλέον ο ποιητής έχει 

δώσει το στίγμα της τέχνης του. Δεν εμφανίζεται τόσο η αγωνία του δημιουργού 

όσο η σίγουρη καταμέτρηση δυνάμεων, στόχων που εκπληρώθηκαν και όσων 

έμειναν αχνά περιγράμματα επιθυμιών. Η διαπλοκή ποιητικής δράσης και στάσης 
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ζωής διατηρείται διαυγής: η μία δεν μπορεί να υπάρξει δίχως την άλλη∙ ο τρόπος 

ζωής διαπλάθει και την ποιητική ορμή, η ποιητική πράξη συμπληρώνει τη βιοτική 

αδράνεια, δοκιμασία ή ακόμη και πληρότητα. Αν και η ποιητική μορφή με το 

τυπογραφικό κενό που τέμνει καθέτως σαν ένα χάσμα (σαν μία γραμμή ζωής) το 

ποίημα-παλάμη σε  δύο μέρη, όσο και η γενική εντύπωση με τη χρήση 

συγκεκριμένων λέξεων (‘μισοειδωμένα’, ‘ατελών’, ‘αβέβαιες’, ‘ανεπαισθήτως’) 

προτάσσουν την αποσπασματικότητα, η τελική αίσθηση είναι αυτή της σιγουριάς: 

προκύπτει και από το βέβαιο «εκόμισα εις την Τέχνην» που περιέχει σε κάθε 

περίπτωση μια κατάφαση και από τον καταληκτικό στίχο όπου το κενό σαν να 

μετριάζεται κάπως με την επανάληψη της μετοχής «συνδυάζουσα». Με τον τρόπο 

αυτό ο μονήρης βίος αποκτά νόημα, η μοναχικότητα της τέχνης συμπληρώνει ως 

επίτευγμα μια κατά τα λοιπά πιθανόν στερημένη ζωή. 9  Η ποιητική, επομένως, 

κατανοείται ως ένα «σχέδιο οργάνωσης της έκφρασης» 10  το οποίο στην 

περίπτωση του Καβάφη σε συνδυασμό και με την σημασία του βίου του, 

συντονίζεται με την ποιητική της ‘ταυτότητας’, το σχέδιο οργάνωσης και 

έκφρασης της ερωτικής εμπειρίας σε μια σημαντική περιοχή της ποίησής του 

(Παπανικολάου 2014: 311).  

Προς αυτή την κατεύθυνση, ποιητική τέχνη-ποιητική της ταυτότητας, θα 

συμπεριλαμβάναμε και το παρακάτω ποίημα από την ομάδα των ατελών 

ποιημάτων με τον πολύ χαρακτηριστικό τίτλο: 

 Γένεσις ποιήματος (1922) 

Μια νύχτα που το φως τ’ ωραίο της σελήνης 

στην κάμαρή μου εχύθη… η φαντασία, κάτι 

παίρνοντας της ζωής: πολύ ολίγο πράγμα – 

                                                 
9 Ο Σαββίδης σχολιάζει με αφορμή το ποίημα αυτό που το συμπεριλαμβάνει στα ποιήματα 

ποιητικής του Καβάφη: «[…] η εμπιστοσύνη που ο Καβάφης δηλώνει απέναντι στη σοφία της Τέχνης, 

όχι ως συμπλήρωμα αλλά ως συμπληρώτρια της ζωής, ίσως επιτρέπει την εικασία πως η αρχικά 

συμβατική σχέση Ποιητή και Μούσας εν τέλει έγινε η μόνη ολοκληρωμένη ερωτική σχέση του 

Καβάφη» (2011a: 300).  

10  Συνοπτικά μπορεί να διατυπωθεί ότι η «ποιητική» αποτελεί επίσης το σύνολο των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ενός λογοτέχνη∙ τα ποιήματα για την ποίηση ή ποιήματα ποιητικής είναι, 

επομένως, μια έκφραση αυτών των χαρακτηριστικών, ένας τρόπος για να εκφράσουν οι ποιητές τις 

απόψεις τους για τη λειτουργία της ποίησης, για την αφετηρία της έμπνευσης, για την κατασκευή 

των ποιημάτων, για τη θεματική κλπ. 
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Μια μακρυνή σκηνή, μια μακρυνή ηδονή – 

Ένα είδωμα δικό της έφερε της σαρκός, 

Ένα είδωμα δικό της σε κλίνη ερωτική…(Καβάφης 2006:123) 

 

Παρά τον τίτλο του, το ποίημα (στην μορφή που ελήφθη) δεν κάνει τίποτε 

άλλο στην ουσία από το να ανακαλεί στιγμιότυπα προηγούμενων ερωτικών 

στιγμών συμπληρώνοντάς τα ή ενδεχομένως μεταπλάθοντάς τα σε μια καινούρια 

εμπειρία. Αυτή η ερωτική σκηνή, ηδονική στιγμή βιωμένη στο παρελθόν ή 

προσδοκώμενη για το μέλλον είναι το χτίσιμο μιας ‘έξαρσης’ που λαμβάνει κάτι 

από τη ζωή και κάτι από τη φαντασία για το ξεπέταγμά της (‘γένεσις’). Είναι σχεδόν 

περιττός ο προσδιορισμός που ακολουθεί το ‘γένεσις’) καθώς τα υλικά της 

ποίησης που υπαινίσσονται εδώ έχουν σαφέστατα ήδη κατατεθεί ως κλειδιά της 

ταυτότητας του δημιουργού στο ποιητικό του corpus. Όπως σημειώνει ο 

Παπανικολάου με αφορμή άλλες ποιητικές καταγραφές, το καβαφικό ποιητικό 

υποκείμενο μιλάει για την «οργάνωση της επιθυμίας και για τη σύνταξη του εγώ» 

(2014: 307).  

Διαβάζω, επομένως,  τα ποιήματα ποιητικής του Καβάφη όχι μόνο ως 

διερεύνηση των προϋποθέσεων ή κατάφαση για τις δυνατότητες της τέχνης και 

για τη ζωή του τεχνίτη, αλλά και ως αποτυπώσεις μιας ταυτότητας, ως ένα σύνολο 

στρατηγικών που συγκροτούν την υποκειμενικότητα (βλ. και Νehamas 1983: 295-

319). 

 Πάντως, είναι ενδεικτικό  ότι στην εποχή της ηλεκτρονικής κυριαρχίας η 

χρήση της λέξης-κλειδιού «ποιητική» στο διαδίκτυο θα παραπέμψει τον ερευνητή σε 

πολλές περιπτώσεις σε ποιήματα του Καβάφη ή του Καρυωτάκη. Και ο Παλαμάς, 

βεβαίως, συνέθεσε ουκ ολίγα ποιήματα που θα μπορούσαμε να εντάξουμε στην 

κατηγορία αυτή από τις «Πατρίδες» και τις «Εκατό  φωνές» του, αλλά έχει περάσει 

κάπως στο περιθώριο των αναγνωστικών και ερευνητικών προτιμήσεων σήμερα. 

Ο Καρυωτάκης, πάντως, όπως κι ο Καβάφης, δημιούργησε το σχήμα ταύτισης 

ποίησης και ζωής μέσω της σύνδεσης του προβληματισμού για την ποίηση με την 

ευρύτερη κοινωνική, πολιτική και ατομική αμφισβήτηση. Όπως σημείωσε η 

Φραντζή, εξετάζοντας τις θεματικές και μορφολογικές επιλογές μιας σειράς 

ποιημάτων του, ο Καρυωτάκης επιχείρησε, ενδεχομένως, να γίνει ο mystique που 

θα έβαζε τη ‘σάρκα και το αίμα’ στην τέχνη του (1998: 140). Άλλωστε, κατά τον 

Peter Mackridge, o Καρυωτάκης ήταν από τους πρώτους Νεοέλληνες ποιητές 
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που έγραψε ποιήματα για την ποίηση και τους ποιητές (σημειώνεται στο άρθρο 

της Φραντζή, ό.π.). Μόνο που συγκριτικά με τον Καβάφη δημιούργησε τη 

μυθολογία της ‘καταραμένης συντεχνίας’ που πέφτει «θύμα του περιβάλλοντος, 

της εποχής». Η παράδοξη αίγλη αυτής της ατομικής και κοινωνικής αμφισβήτησης 

δημιούργησε ένα μεγάλο κύμα μιμητών και μια ιδιαίτερη στάση ποιητικής 

έκφρασης (καρυωτακισμός), με την οποία και πάλι συνέπλεε η προσωπική ηθική 

του δημιουργού.  

Με αφορμή την παρατήρηση του Mackridge, εύλογα θα μπορούσε να 

αναρωτηθεί κανείς αν συνδέονται τα ποιήματα ποιητικής με μια συγκεκριμένη 

εποχή ή τεχνοτροπία. Η πρώτη αντίδραση θα ήταν να απαντούσαμε αρνητικά, 

καθώς ό,τι αφορά την αναζήτηση για τις αρχές, τα στοιχεία, την έμπνευση, το 

πάθος ή τα πάθη της τέχνης φαίνεται να έχει μια διαχρονική ισχύ. Πολλά 

παραδείγματα μπορεί να σημειώσει κανείς επιχειρηματολογώντας για τη σημασία 

και την επικαιρότητα του θέματος. Ωστόσο, σε μια δεύτερη ανάγνωση θα 

σημειώναμε με αφορμή το παράδειγμα του Καβάφη αλλά και άλλων ποιητών που 

εν μέρει σχετίστηκαν και με την ταυτότητα του καταραμένου ποιητή (poète 

maudit), Παλαμά, Καρυωτάκη, Φιλύρα, Σεφέρη -ταυτότητα που ενέχει την αίσθηση 

δυσφορίας απέναντι στο μαζικό, δημόσιο και καταναγκαστικό (διαυγές 

παράδειγμα εδώ το ποίημα «Αγορά» του Παλαμά)- ότι τα ποιήματα ποιητικής 

προϋποθέτουν σε μεγάλο βαθμό την έννοια της αυτονομίας της τέχνης και ως εκ 

τούτου με τη μορφή που τα όρισε ο Σαββίδης: «ποιήματα που έχουν, άμεσα είτε 

έμμεσα, ως αντικείμενό τους την ποιητική πράξη και γενικότερα την καλλιτεχνική 

δημιουργία: τις προϋποθέσεις της, τις ατομικές και κοινωνικές συνθήκες της, και 

τις συνέπειές της»11 εμφανίζονται αθροιστικά από το τέλος του 19ου αιώνα και μετά 

και συνεχίζουν βεβαίως να παράγονται αδιαλείπτως έκτοτε. Γιατί πώς αλλιώς 

μπορεί να εννοηθεί ευκρινέστερα η αυτονομία της τέχνης αν όχι έχοντας υπόψη 

τις πρακτικές έκδοσης/διάχυσης του ποιητικού λόγου που εφάρμοσε ο Καβάφης 

για την ποιητική του παραγωγή; (Κωστίου 2008: 233-234 & Καβάφης 2006: 18-29).12 

Ο Καβάφης ‘εκόμισε εις την τέχνη’ μια στάση ζωής και δημιουργίας, αυτό το λίγο 

                                                 
11  Βλ. Σαββίδης 2011α: 283. 

12 ΟJusdanis θεωρεί, αντιθέτως, ότι ο τρόπος που διαχειρίστηκε ο Καβάφης τα ζητήματα 

εκδοτικής και διάχυσης του έργου του καταδεικνύει την αντίληψη που είχε για τον ρόλο των 

διαμεσολαβητών στην τέχνη και γενικότερα για τον δημόσιο χαρακτήρα της, κάτι που μάλλον τον 

απομακρύνει από την αισθητιστική έννοια της αυτονομίας (2010: 49).  
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που όμως πλησίασε το ‘καθόλου’ του αριστοτελικού ορισμού («Η μεν γαρ ποίησις 

μάλλον τα καθόλου, η δ’ ιστορία τα καθ’ έκαστον λέγει»), αυτό το ‘όλον’ που 

αποτελεί την ουσία της λογοτεχνικότητας (Νιφτανίδου 1997: 252-253).  

Ποιήματα ποιητικής θα εντοπίσει κανείς σε πολλούς δημιουργούς της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ο Τζιόβας μελέτησε σε παλαιότερο άρθρο του 

ποιήματα τριών μεταπολεμικών ποιητών (Αλεξάνδρου, Αναγνωστάκη, Λειβαδίτη) 

με τον κοινό τίτλο «Ποιητική» σημειώνοντας ότι είναι από τα ελάχιστα που φέρουν 

αυτό τον τίτλο (2005: 198). Εκτός από τον εξομολογητικό τόνο, το περιεκτικό ύφος, 

την οργισμένη αγανάκτηση, τα ποιήματα αυτά εκφράζουν ένα λανθάνον 

αίσθημα ενοχής (όπως σημειώνει ο Τζιόβας) λόγω της εποχής τους, 

καταλήγοντας να προβάλλονται ως «αντιποιητικές», με τη διάψευση της 

δραστικότητας της ποίησης (211). Άρνηση που προκύπτει αφού έχει τονιστεί, 

ωστόσο, η αναγκαιότητα της δυναμικής των λέξεων: «Σαν πρόκες πρέπει να 

καρφώνονται οι λέξεις/να μην τις παίρνει ο άνεμος». Μένοντας στην μεταπολεμική 

γενιά αξίζει να σημειώσουμε επίσης δύο εργασίες που έγιναν για το έργο του 

Μίλτου Σαχτούρη με άξονα αυτή την κατεύθυνση, τη διερεύνηση της 

αυτοαναφορικότητας του ποιητικού έργου. Πρόκειται για μια παλαιότερη εργασία 

της Άντειας Φραντζή (1993-1994) και μια πιο πρόσφατη, του Γιάννη Στάμου (2012) 

–κάτι που αποδεικνύει ότι το θέμα «ποιήματα ποιητικής» παραμένει επίκαιρο και 

στον χώρο της φιλολογικής έρευνας.  

Στην ίδια κατηγορία με τα προαναφερθέντα, ποιήματα της μεταπολεμικής 

γενιάς, που γράφονται ως παρακαταθήκες αναζητήσεων νέων σταθερών σε ένα 

κόσμο που φτιάχτηκε από υλικά πολλαπλών διαψεύσεων, σε ατομικό και 

συλλογικό επίπεδο, το ποίημα του Μιχάλη Γκανά «Μέσα στην άφθονη ανωνυμία» 

από τη συλλογή Γυάλινα Γιάννενα (1989: 32-36). Το ποίημα χωρίζεται σε πέντε μέρη 

τα οποία μπορούν να σταθούν και ξεχωριστά, ως αυτόνομα ποιήματα αλλά 

συγκροτούν μια διαδοχή στιγμιοτύπων που ολοκληρώνει την εικόνα μιας 

διαδικασίας: ένας άνθρωπος που νιώθει την ανάγκη να επικοινωνήσει τη ζωή και 

την τέχνη του, αναζητώντας στη διαδικασία αυτή το νόημα μιας ζωής. Το ποιητικό 

υποκείμενο ορφανό μέσα στην ίδια του τη γλώσσα, αποκομμένο από την άφθονη 

ανωνυμία του πλήθους, επιθυμεί να ξεφύγει από τη ζωή και το σώμα του, όπως 

οι λέξεις τού διαφεύγουν σαν ένας ήχος που δεν μπορεί να εντοπίσει την 

προέλευση και την αποστολή του «[…] … θρύψαλα/ και τι’ ναι αυτές οι λέξεις/με 

μουσική βγαλμένες κι από πού […]».  Το μόνο του εφόδιο λίγα χαρτιά κι ένας 
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«μαρκαδόρος που τελειώνει» μαζί με το ποίημα, το οποίο παραμένει ανοικτό, 

αφήνοντας ένα αμφίσημο συναίσθημα παλινδρόμησης μεταξύ της 

ενεργοποίησης και της μελαγχολίας, της προσαρμογής και της ανοικείωσης. Με 

τον τρόπο αυτό, υπογραμμίζεται, κατά την άποψή μου, η αναγκαιότητα της 

διεκδίκησης που υπενθυμίζει πόσο επίπονη, απρόβλεπτη κι ανεξέλεγκτη μπορεί να 

είναι η διαδικασία της ποιητικής δημιουργίας. Αν το καβαφικό ποιητικό υποκείμενο 

ανατρέχει συχνά στο παρελθόν για την ποιητική ‘σύνθεση’ ενώ οι «ποιητικές» των 

τριών πολιτικών ποιητών είναι στραμμένες κυρίως προς το μέλλον (τι είδους 

καταφύγιο θα αποτελεί η ποίηση των ηττημένων;), το ποίημα του Γκανά προτάσσει 

το αδιέξοδο του παρόντος καθώς, μεταφορικά, η πράξη της ποιητικής 

δημιουργίας συντελείται πάντοτε σ’ ένα παρόν και στα εκάστοτε συμφραζόμενά 

του. Γίνεται έτσι ένας κλοιός που σφίγγει όλο και πιο πολύ τον επίδοξο δημιουργό.  

Είναι προφανές ότι μπορούν να σχολιαστούν πολλά ζητήματα με αφορμή 

την κατηγορία «ποιήματα ποιητικής» και τον τρόπο που αυτή εμφανίζεται στο 

corpus διαφορετικών ποιητών. Ασφαλώς, η εργασία αυτή δεν φιλοδοξεί να είναι 

εξαντλητική, αλλά να σχολιάσει κάποιες ενδιαφέρουσες παραμέτρους στο 

πλαίσιο της συχνής αναρώτησης για τις διαδρομές της ποιητικής δημιουργίας.  

Θα κλείσω με κάποιες σκέψεις για το ποίημα του Χάρη Βλαβιανού που προτάθηκε 

στην αρχή αυτής της συζήτησης.  Το ποίημα ενσωματώνει το στοιχείο της 

αναρώτησης που προαναφέρθηκε∙ ξεκινάει και καταλήγει με μια ερώτηση: 

«Ποιος;», «Εσύ;» ενώ παρουσιάζει αυξημένο βαθμό κρυπτικότητας. Αν το διαβάζω 

σωστά, το κλειδί του δίνεται στο motto του, στην αρχική κατάθεση: «όπως το έθεσε 

ο Μπλανσό». Το ποίημα συνδιαλέγεται, επομένως, με κάποια θεώρηση του Γάλλου 

δοκιμιογράφου και διανοητή που έχει καθοριστική σημασία για τη λογοτεχνική 

δημιουργία. Σημειωτέον ο Μπλανσό απεβίωσε το 2003, χρονιά που κυκλοφόρησε 

η ποιητική συλλογή του Βλαβιανού στην οποία εντάσσεται.13 Για τον Μπλανσό «η 

γλώσσα είναι σκοτεινή επειδή λέει πάρα πολλά, αδιαφανής επειδή δεν λέει τίποτα: 

το διφορούμενο είναι παντού» (όπως σημειώνει ο Δημήτρης Δημητριάδης στο 

Μπλανσό 1988). Η θεώρηση αυτή αποτελεί, βεβαίως, ταυτοχρόνως εμπόδιο και 

συνδρομή στην ποιητική λειτουργία. Στο βιβλίο του Ο χώρος της λογοτεχνίας 

(ελληνική μετάφραση 1994) του L’espace littéraire (1955) καθώς και στο Le livre à 

venir (1959), ωστόσο, ο Μπλανσό ισχυρίζεται ότι τα ίδια τα κείμενα καταλύουν τις 

ειδολογικές διακρίσεις και ταξινομήσεις (Aγγελάτος1990: 324). Πιο συγκεκριμένα 

                                                 
13 Πρόκειται για την ποιητική συλλογή «Μετά το τέλος της ομορφιάς». 
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και σε ακόμη πιο τολμηρό τόνο, διατείνεται ότι «δεν υπάρχει κανενός είδους 

ενδιάμεσο ανάμεσα στο συγκεκριμένο έργο και τη λογοτεχνία, θεωρούμενη ως το 

υπέρτατο «είδος»∙ τούτο συμβαίνει διότι το κάθε κείμενο δεν αποτελεί παρά ένα 

βασανιστικό και ανατρεπτικό ερώτημα που αφορά και απευθύνεται στην ίδια την 

ύπαρξη της λογοτεχνίας […] ένα βιβλίο δεν ανήκει πλέον σε κάποιο είδος, κάθε 

βιβλίο έχει να κάνει μόνο με τη λογοτεχνία […]» (ibid).14 Διαβάζοντας αυτούς τους 

στοχασμούς βλέπουμε ευδιάκριτα πλέον ότι το ποίημα του Βλαβιανού τους 

θεματοποιεί σε μια φαντασιακή συνομιλία μεταξύ δημιουργού – πεδίου (όπου το 

πεδίο είναι η λογοτεχνία και ειδικότερα η ποιητική τέχνη). Σχετικοποιώντας ή 

καλύτερα αμφισβητώντας τον ρόλο του δημιουργού και την ίδια τη διαδικασία, το 

λογοτεχνικό πεδίο διεκδικεί την αυτονομία της εξέλιξής του όσο και την υβριδικότητά 

του. Το έργο ως αναπόσπαστο κομμάτι ενός συνόλου ξεπερνάει την ιστορική 

στιγμή της εμφάνισής του και εντάσσεται στην κυλινδρική δίνη της δημιουργίας 

(δίχως αρχή, τέλος ή διαδικαστικά σχήματα: αποτελώντας μέρος μιας διαρκούς 

πολιορκίας). Για έναν ποιητή που έχει εντρυφήσει στην έννοια της υβριδικότητας 

δεν θα ταίριαζε παρά μια αντίστοιχη κατάθεση που υπαινίσσεται αυτή τη 

φιλοσοφική διάσταση, την απαλοιφή των ειδολογικών προσδιορισμών. 

Συγκρίνοντας το με τα υπόλοιπα ποιήματα που σχολιάστηκαν στο πλαίσιο αυτής 

της ανάλυσης, έχει ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι εδώ η ποιητική φωνή δεν 

μπορεί ν’ αποδοθεί στο ποιητικό υποκείμενο –δημιουργό, αλλά στο ποιητικό 

υποκείμενο-δημιούργημα (αντιστροφή των ρόλων με σκωπτική διάθεση για τον 

πρώτο). Κι όμως, στο «ερώτημα που δεν μπορεί ν’ απαντηθεί», αυτό με το οποίο 

αρχίζει και τελειώνει το ποίημα θα ορκιζόμουν ότι ακούω τον δημιουργό να 

ψιθυρίζει: «Ναι. Κι εγώ!» 
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Φιλοσοφικές Αναζητήσεις και Οπτικές στην ποίηση του Τίτου 

Πατρίκιου  
 

Πετροπούλου Π. Ασημίνα  

Φιλολόγος - Dr Κοινωνιολογίας  

petropouloumina@gmail.com 

 
Ο Τίτος Πατρίκιος στην ποιητική του πορεία και ιδιαίτερα στη συλλογή 

«Συγκατοίκηση με το παρόν» λειτουργεί ως συνεχιστής μεγάλων Ελλήνων 

διανοητών αλλά και δασκάλων της ανθρωπότητας, κυρίως του Αριστοτέλη και 

του Θουκυδίδη. Στο έργο του ενυπάρχει η Αριστοτελική φιλοσοφία και ηθική με τη 

θουκυδίδεια οπτική και γραφή. Ακολουθώντας επάξια μονοπάτια χαραγμένα 

αιώνες πριν από στοχαστές που τίμησαν με την προσφορά τους πρώτα και πάνω 

από όλα τον άνθρωπο, υπηρετεί ιδεώδη που σηματοδότησαν τη ζωή και την τέχνη 

του. Στόχος του είναι μέσω του εαυτού του να συναντήσει τον Άλλον, να 

συμπορευτεί μαζί του, να του δείξει πιθανούς δρόμους για την κατάκτηση της 

αρετής. 

Πάντα ο στόχος του είναι ο άνθρωπος και μέσω της ποιητικής του 

προσφοράς προσπαθεί να αποδείξει τους άρρηκτους δεσμούς με το παρελθόν 

και τις ακατάλυτες σχέσεις με το μέλλον. Σχέσεις που καθιστούν ισχυρό το αίσθημα 

της συνέχειας, που δεν αναφέρεται σε μια γενετική υπεροχή αλλά σε μια τάση 

έμφυτη λόγω κουλτούρας. Μια κουλτούρα που θεωρεί απαραίτητη την αγωγή, το 

ήθος, την αρετή, την ελευθερία, τη σκέψη και την παιδεία, για να μην υπάρχουν 

απλώς οι κοινωνίες αλλά να εξελίσσονται. 

«Η σπουδαιότερη υπόθεση της πόλης είναι η προσεκτικά σχεδιασμένη 

αγωγή της νεολαίας, η ασφαλέστερη εγγύηση για τη σταθερότητα ενός κράτους 

είναι η αγωγή των πολιτών» λέει ο Αριστοτέλης και ο Τίτος Πατρίκιος το κάνει 

πράξη. Μέσω προσωπικών βιωμάτων, ιστορικών γεγονότων, δυνατών 

αναμνήσεων άγει τον νέο, τον πολίτη, την ψυχή και έτσι διδάσκει τον αναγνώστη 

του. Η ποίησή του είναι δύναμη ψυχής που τολμά να εκτίθεται πάντα με σεβασμό, 

είναι όρθωση εσωτερικού αναστήματος,  πίστη στη δύναμη της σκέψης αλλά και 

στη βαρύνουσα σημασία που έχουν τα συναισθήματα – ο συναισθηματικός 

κόσμος του καθενός. 

mailto:petropouloumina@gmail.com
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Ο Τίτος  Πατρίκιος από τον τίτλο ακόμη ενεργοποιεί την οξύνοια του 

αναγνώστη. Τον οδηγεί στην παρατήρηση, τον κάνει συμμέτοχο της 

σημαντικότερης διεργασίας, όπως λέει ο Αριστοτέλης: αυτής της σκέψης, του 

ορθού λογισμού.   Με τη χρήση λέξεων που γίνονται  μεν κατανοητές αλλά που το 

νόημα τους χρειάζεται αναζήτηση και στοχασμό, ο ποιητής «μετά λόγου και 

διανοίας» σε κάνει να αναρωτηθείς. «Συγκατοίκηση με το παρόν» :  ίσως και να 

’ναι μια έμμεση αναφορά στις ουτοπίες του παρελθόντος, είτε του προσωπικού 

είτε της χώρας. Μπορεί όμως να έχει και μια υπαινικτική διάθεση: συγκατοίκηση με 

το παρόν αλλά στο μέλλον τί ακολουθεί;  Συγκατοίκηση, συνύπαρξη, έξωση, 

διωγμός; 

Στη διάρκεια της ανάγνωσης της συλλογής ο καθένας μας μπορεί να 

διεισδύσει σε μια άλλη ερμηνεία και να κατανοήσει το τίμημα των επιλογών. 

Συγκατοίκηση που; το σπίτι, στο δάσος της ζωής, της κοινωνίας, του αγώνα, των 

διαψεύσεων, του θανάτου, της απώλειας ή μήπως συγκατοίκηση ημών και των 

σωμάτων μας, της μόνης σίγουρης υπόστασης μας  στο χρόνο; 

Ο Τίτος Πατρίκιος αποδέχεται την πραγματικότητα, τη σχολιάζει με τη 

δύναμη της ποιητικής του γραφής και μέσω των καταστάσεων που βίωσε, ως 

ένας άλλος εμπειρικός φιλόσοφος, διδάσκει τι είναι ζωή και  πως διαδραματίζεται. 

Σε οδηγεί, αν όχι στην επιλογή αυτή καθ’ εαυτή, στο να στοχασθείς ποια πρέπει να 

είναι η προσωπική σου απόφαση. Διαιωνίζει την αξία της αγάπης, εκφράζει την 

απώλεια και το πένθος και μας μαθαίνει να τα αποδεχόμαστε, γιατί είναι μέρος της 

ζωής. Εξιστορεί τη δική του πορεία, που είχε αντιστασιακή δράση, εξορία, παρ 

ολίγον εκτέλεση, ποιητική αναζήτηση, πολιτική παρουσία και συμμετοχή. Μέσα 

όμως από τον εξομολογητικό τόνο, που τον διανθίζει με τρυφερότητα και ειρωνεία, 

παραθέτει την εξέλιξη της ελληνικής πραγματικότητας. Δίνει με λεπτότητα και 

αλήθεια το προσωπικό του βίωμα που μπορεί να προσληφθεί από τον καθένα και 

να γίνει καθολικό και διαχρονικό.  Μολονότι δεν φαίνεται να είναι από τα πιο 

μαχητικά του κείμενα, είναι από τα πιο προσωπικά και εκείνα που δίνουν τον τόνο 

της ήρεμης δύναμης, της σοφίας που κατατίθεται  για να γίνει η δυναμική της 

διεκδίκησης των άλλων. 

Στη συλλογή αυτή φιλοσοφικά επεξεργάζεται τον τρόπο για τη διαφύλαξη 

και την αξιοποίηση σημαντικών αρχών, που προστατεύουν και οριοθετούν την 

αξία της ηθικής και της αρετής. 
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Περιγράφοντας το φοβερό χειμώνα της γερμανικής κατοχής θυμίζει τον 

Θουκυδίδη, όταν αναφέρεται στο φοβερό λιμό κατά τη διάρκεια του 

Πελοποννησιακού πολέμου που αποδεκάτισε και καταρράκωσε τους Αθηναίους. 

Θυμίζει πάλι το μεγάλο ιστορικό στο «Σπίτι», όταν με εξαιρετική γνώση της 

ανθρώπινης ψυχολογίας καταγράφει «…παγωμένοι από φόβο και από μίσος/ 

είδαμε τις μηχανοκίνητες φάλαγγες των Γερμανών, να μπαίνουν αγέρωχες στην 

Αθήνα» και στις «Νεωτερικές σκηνοθεσίες» παραδέχεται «τον θάνατο πάντα τον 

φοβήθηκα/ακόμα και εκείνες τις φορές/ που πήγαινα καταπάνω του».  Σε όλο το 

χρονικό εξιστόρησης μας δίνει τη δική του απάντηση στο βασικό ερώτημα των 

Ηθικών του Αριστοτέλη που είναι το πως μπορούμε να πραγματώσουμε στη ζωή 

το αγαθό.  

Ο μόνος τρόπος για τον Πατρίκιο είναι το ενδιαφέρον για το κοινωνικό 

γίγνεσθαι, για το δίκιο και το πολίτευμα, για το Σύνταγμα και τις ελευθερίες που 

κατοχυρώνει. Αυτή η θέση συνάδει με του Αριστοτέλη «η γαρ πολιτεία βίος τις εστί 

πόλεως= η πολιτεία είναι τρόπος ζωής της πόλης».  

Επίσης, ο σταγειρίτης φιλόσοφος τονίζει πως οι άρχοντες πρέπει να 

ενεργούν προς το συμφέρον του συμπολιτών τους, όταν βρίσκονται στην 

εξουσία. Κατόπιν οφείλουν να εναλλάσσονται με άλλους ώστε να έχουν τον καιρό 

να φροντίσουν και το δικό τους συμφέρον. Η πολιτική πρέπει να ασκείται χάριν 

των αρχομένων και όχι προς το συμφέρον των ίδιων των αρχόντων. Το ίδιο 

υποστηρίζει και ο ποιητής μας στηλιτεύοντας τον τρόπο που ορισμένοι 

διαχειρίζονται την εξουσία και κατακερματίζουν την αξιοπρέπεια μιας ολόκληρης 

χώρας και του λαού της. Μιλάει για την αρετή που χάθηκε, για τους πολιτικούς του 

ξεπούλησαν, για την αλαζονεία της εξουσίας και τους εξαρτημένους από αυτή ( 

ποίημα «Οι γυμνοί και οι ντυμένοι»)   

Ενοχλείται από την ανυπαρξία Παιδείας και τους ανθρώπους που 

λειτουργούν εγωκεντρικά. Ο ίδιος προσπαθεί να το αποφεύγει καθώς δεν θεωρεί 

ότι ο κόσμος τελειώνει με τη δική του προσφορά και παρουσία. «Ο κόσμος βέβαια 

θα συνεχίσει να υπάρχει/ και όταν θα πάψω να τον βλέπω/ να παρακολουθώ τις 

εξελίξεις του/ να νοιάζομαι για την τύχη/ ακόμα και μιας μικρής ελιάς». Γι αυτό 

προσπαθεί η γραφή να γίνει εφαλτήριο για σκεπτόμενους ανθρώπους, να δώσει 

έναυσμα για μια νέα αρχή. Αναζητά τρόπους πραγμάτωσης του αγαθού, 

ενδιαφέρεται για το κοινωνικό γίγνεσθαι, «παιδεύει» και εξελίσσει όποιον διαβάζει 

την ποίησή του.  
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Ο Αριστοτέλης μιλά για την αξία της πείρας και της Παιδείας στην 

κατάκτηση της Αρετής.  Ο συγκερασμός, η συνύπαρξή τους δύναται να οδηγήσει 

στο σωστό, το οποίο εξαρτάται πάντοτε από την ιδιοσυγκρασία του καθενός 

(Ηθικά Νικομάχεια). Αυτήν την ιδιοσυγκρασία  ο λόγος του Πατρίκιου τη 

σφυρηλατεί συνεχώς.  Ο άνθρωπος μιμείται τη φύση, όταν δημιουργεί κάτι ως 

τεχνίτης, καλλιτέχνης, ειδικός λέει ο Αριστοτέλης. Γι αυτό οφείλει να την σέβεται και 

να την έχει ως παράδειγμα στη δική του ζωή.  Ο Πατρίκιος παρεμβάλει στην ποίησή 

του τη φύση στην ενότητα «Τα δάση» για να αναδείξει προσωπικές επιλογές, 

κοινωνικές καταστάσεις αλλά  και μια θεώρηση των σύγχρονων πολιτικών 

χειρισμών.  «Έναν καιρό περπάτησα κι εγώ στα δάση/ περισσότερο κυνηγημένος 

παρά κυνηγός».   

Ορθός λόγος για τον Αριστοτέλη νοείται η πνευματική δραστηριότητα που 

δίνει κατευθυντήριες γραμμές για το ανθρώπινο πράττειν. Δεν είναι ένας κανόνας 

αλλά μια δραστηριότητα του νου και έχει διανοητική ποιότητα, που αργά ή 

γρήγορα οδηγεί στο να βλέπουμε σωστά τα πράγματα. Πρόκειται για κάτι έμφυτο, 

που καλλιεργείται με την αγωγή και γίνεται καρπός της εμπειρίας και της σοφίας. 

Ο Τίτος Πατρίκιος δε γράφει κανόνες για το ηθικό πράττειν. Ποιητικοποεί 

σκέψεις, που η αποκωδικοποίησή τους οδηγεί στη διαπαιδαγώγηση και την 

απόκτηση της ηθικής γνώσης. Οριοθετώντας μια φιλοσοφία ζωής μέσω 

εμπειριών που γίνονται ποιήματα, μέσω του χειρισμού και της εμπλοκής λέξεων, 

νοημάτων, συναισθημάτων, δημιουργεί μια ποίηση – διδασκαλία. Μια ποίηση που 

αποπνέει το δυναμισμό του παρελθόντος και τη κατασταλαγμένη θέληση του 

παρόντος. Διαπαιδαγωγεί, καθώς οδηγεί όχι μόνο στη συνειδητοποίηση των 

κακώς κειμένων και της χρονικά περιορισμένης ανθρώπινης παρουσίας αλλά και 

της συνέχειας μέσω της διαδοχής από νέα πλάσματα.  Μας κάνει συνειδητά να 

μην είμαστε ματαιόδοξοι και αιθεροβάμονες, ούτε μεσσιανιστές και ηττοπαθείς. 

Συμβάλλει στην καλλιέργεια και στον εξευγενισμό της ψυχής 

παρουσιάζοντας με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο τη δυναστεία παθών και 

ενστίκτων. Δείχνει τον τρόπο μέσω του χρόνου, των εμπειριών, της αναθεώρησης 

στόχων και συμπεριφορών που οδηγεί στο αίσθημα της εσωτερικής ελευθερίας, 

η οποία ταυτίζεται με την εσωτερική πληρότητα και τη διαύγεια του νου. Σε οδηγεί 

να σκεφθείς πως οι ασφαλέστερες συνθήκες ειρηνικής διαβίωσης είναι η 

επικράτηση της δικαιοσύνης και η ενδυνάμωση του δημοκρατικού πολιτεύματος. 
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Η πίστη του στην αξία της Δημοκρατίας οριοθετεί τη ζωή του και καθορίζει 

την ποιητική του. Υπερασπίζεται και εγγράφως τη ρήση του Θουκυδίδη «τον μηδέν 

των πολιτικών πραγμάτων μετέχοντα ουκ απράγμονα αλλ’ αχρείον νομίζομεν» 

(όποιον δε συμμετέχει στα ζητήματα της πολιτείας, δεν τον θεωρούμε φιλήσυχο 

αλλά άχρηστο). Ο λόγος του είναι πλήρης νοημάτων και συλλογισμών, το βλέμμα 

του πάντα παρόν  για να ακολουθεί και να καταγράφει την πορεία και ο ίδιος 

παραμένει στις επάλξεις των αγώνων ως ενεργός πολίτης. 

Με μια ήρεμη δύναμη η γραφή του Τίτου Πατρίκιου υπηρετεί την 

αριστοτελική φιλοσοφία που έχει ως στόχο, μέτρο και αποδέκτη τον άνθρωπο 

αλλά και ασπάζεται και υπερασπίζεται τη θουκυδίδεια αρχή περί πολιτικής 

υπόστασης και ευθύνης  του καθενός, που συμμετέχει με την ιδιότητα του πολίτη 

σε οποιαδήποτε οργανωμένη κοινωνία. 
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Ο Περί Ποιητικής Μίμης Σουλιώτης 
 

Πεχλιβάνη Αγγελική  

Φιλόλογος, Απόφοιτος ΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή»  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

apechlivani@gmail.com 

 

Ο Μίμης Σουλιώτης (1949-2012) ανήκει στην ποιητική γενιά του ’70,  μια γενιά που 

άρχισε να ανθολογείται και άρα να διεκδικεί τη θέση της στην Ιστορία της 

Λογοτεχνίας, προτού ακόμα εμφανιστεί. Οι πρώτες ανθολογίες για τη γενιά του 

’70, η ποιητική αφετηρία της οποίας τοποθετείται στο τέλος της δεκαετίας του ’60, 

κυκλοφορούν το 1968 (Ποιητική Ανθολογία Νέων, της Ε. Στριγγάρη και Τ. 

Σπηλιάκου) και το 1969 (Ποιητική και Καλλιτεχνική Ανθολογία Νέων, του Γ. Γιόση).  

Ο Μ. Σουλιώτης εκδίδει την πρώτη του ποιητική συλλογή Σβούρα, το 1972. 

Ακολουθεί η συλλογή Εν Παρόδω το 1973. Έκτοτε και για είκοσι περίπου χρόνια  

σιωπά εκδοτικά για να επανεμφανιστεί το 1992 με τη συλλογή Βαθιά Επιφάνεια. Η 

ιδιάζουσα εκδοτική του πορεία, η εικοσαετής εκδοτική του σιωπή  -τη στιγμή που η 

ποιητική παραγωγή των συναδέλφων του ποιητών της γενιάς του ’70 είναι σχεδόν 

πληθωριστική- σε συνδυασμό με την επιλογή του να διαμείνει στην περιφέρεια της 

Ελλάδας (Φλώρινα), ίσως εξηγεί την αιτία για την οποία στις διάφορες 

γραμματολογικές αποτυπώσεις (αφιερώματα λογοτεχνικά, βιβλιοκρισίες, δοκίμια, 

περιοδικά, συνεντεύξεις κτλ.) λίγες γραμμές μονάχα βρίσκονται για αυτόν∙ 

τουλάχιστον μέχρι τώρα. 

Παρά την περιορισμένη παρουσία του στο λογοτεχνικό γίγνεσθαι και 

δούναι λαβείν των τελευταίων δεκαετιών, ο Μ. Σουλιώτης εντάσσεται οργανικά στη 

γενιά του ’70, άλλοτε συγκλίνοντας στο «σκληρό» μορφολογικό, αισθητικό και 

ιδεολογικό πυρήνα της και άλλοτε αποκλίνοντας∙ πάντα, όμως, παραμένοντας 

φυγόκεντρα στην τροχιά του.  
Προσφιλές θέμα  της γενιάς του ’70 είναι τα ποιήματα ποιητικής (ποιήματα 

που αναφέρονται στον εαυτό τους, ασχολούνται με τον ρόλο της ποίησης, το 

χρέος του ποιητή, την ίδια τη διαδικασία της ποιητικής γραφής, την πάλη του 

ποιητή με τις λέξεις προκειμένου να μορφοποιηθούν, κ.τ.λ.). Ο λόγος περί ποίησης 

μέσα από την ίδια την ποίηση ανιχνεύεται από τον Όμηρο, και, για να 

παραμείνουμε στα εντόπια δεδομένα, κορυφώνεται με την ποίηση του Καβάφη και 

mailto:apechlivani@gmail.com
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αργότερα του Σεφέρη και του Εγγονόπουλου (από τη γενιά του ’30) αλλά και των 

Σινόπουλου, Καρούζου και Δημουλά από τη μεταπολεμική γενιά. Η θεματολογία 

της γενιάς του ’70 είναι ποικίλη και πολλές φορές εστιάζεται σε θέματα ήσσονος 

σημασίας, αξιοποιώντας το ασήμαντο, το περιφερειακό και το «άνευ λόγου».  

Όμως όλα αυτά «τα ελάσσονα» περιστρέφονται ως δορυφόροι γύρω από τα 

βασικά θέματα της ποίησης που ούτως ή άλλως είναι ελάχιστα∙ τον έρωτα, τον 

θάνατο, τον χρόνο, την ελευθερία, τη μοναξιά και φυσικά την ποίηση. Όπως λέει 

και ο Ν. Βαγενάς 
 

Η ποίηση είναι το θέμα του ποιήματος. 

Απ’ αυτήν το ποίημα βγαίνει και σ’ αυτήν 

γυρίζει. 

 

Ο Μ. Σουλιώτης είναι ποιητής που ασχολείται επισταμένως με ζητήματα 

ποιητικής τέχνης ίσως και λόγω της φιλολογικής «σκευής» του. Το 1999 εξέδωσε 

συλλογή με τον χαρακτηριστικό τίτλο Περί Ποιητικής η οποία ασχολείται 

αποκλειστικά, όπως άλλωστε προϊδεάζει ο τίτλος, με θέματα ποίησης. Και στις 

άλλες όμως ποιητικές συλλογές του, πλείστα ποιήματά του ασχολούνται με την 

ποίηση αυτήν καθ’ αυτήν (αρκετά φέρουν τον τίτλο Περί Ποιητικής). Θα μπορούσε 

να είναι θεωρητικός της ποίησης με την έννοια ότι η ποιητική του θεωρία, εν είδει 

μανιφέστου, κατατίθεται  με περιεκτικότητα και σαφήνεια στο έργο του. Ο Μ. 

Σουλιώτης θα μπορούσαμε να πούμε πως, όπως ο αγαπημένος του ποιητής 

Καβάφης, είναι ένας ολοκληρωμένος θεωρητικός της λογοτεχνίας, όχι όμως με τα 

κριτικά του κείμενα αλλά με το ίδια τα ποιήματά του. Είναι από τους λίγους ποιητές 

της γενιάς του, ο οποίος καταθέτει στους στίχους του εμπεριστατωμένα και 

λεπτομερώς το ποιητικό του όραμα. Ο Μ. Σουλιώτης ομιλεί, πότε ρυθμολογώντας 

και πότε πεζολογώντας, για ποιητικούς ρυθμούς, στιχουργική, έμπνευση, για το 

ρόλο της ποίησης και τη θέση του ποιητή στον κόσμο αλλά και για την εμπλοκή 

του πεζογραφικού-δοκιμιακού στοιχείο με το ποιητικό, την σύγχρονη ποιητική του 

παραγωγή και το ποιητικό κατεστημένο. 

 

 



                                          Ο Περί Ποιητικής Μίμης Σουλιώτης 
Πεχλιβάνη Αγγελική 
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Ποίηση και προφορικότητα 

Ήδη από το motto της συλλογής Βαθιά Επιφάνεια, με την οποία ο Μ. Σουλιώτης 

επανεμφανίζεται ύστερα από είκοσι χρόνια στο εκδοτικό προσκήνιο, διαφαίνεται  

η σύνδεση που επιχειρεί μεταξύ ποίησης και προφορικού λόγου. Το γνωστό 

λατινικό απόφθεγμα «verba volant, scripta manent» αντιστρέφεται και γίνεται 

«scripta volant, verba manent». Αυτό λοιπόν που μένει, είναι τα λόγια, η 

προφορικότητα και η ζωντάνια της στιγμής∙ ο απροσχεδίαστος αυθορμητισμός 

του λόγου και του βίου. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο της ποιητικής του -άμεσα 

συνδεδεμένο με την προφορικότητα- είναι ή άποψη του ότι η ποίηση πρέπει να 

απαγγέλλεται. Οι στίχοι που απαγγέλλονται είναι διαδραστικοί γιατί έχουν 

αμεσότητα και δεν καταναλώνονται μέσα σε ένα πλαίσιο πολυεπίπεδων και 

βαθυστόχαστων  ερμηνειών, έχουν αποδέκτες των οποίων τα ποιητικά 

αντανακλαστικά κινητοποιούνται αυθόρμητα, σχεδόν βιολογικά∙ ζυμώνονται με τη 

στιγμή και τους ετέρους, αποκτούν κοινωνική διάσταση και γίνονται καλύτεροι  

 

Περί ποιητικής 

Να πιπιλίσω τις λέξεις παριστάνοντάς τες άχρηστες  

κι αφού μουλιάσει το κουκούτσι τους στο στόμα  

και τις ευχαριστηθώ νοιώθοντας την ικανοποίηση 

ότι ξέχωσα πράγμα από την γλώσσα στον αφρό, 

να τα δώσω να μου τα ευχαριστηθούν οι φίλοι  

και να μου τα σχολιάσουν οι εχθροί… (Ηλιος στην Σκοτία.) 

 

Ο στίχος πρέπει να βιωθεί με την προφορά, όπως οι ανθρώπινες κουβέντες 

ή όπως το τσίπουρο (το αγαπημένο ποτό του ποιητή) που καίει το στόμα, 

 

Νοξ, νόκτις 

Ξαναπές τον στίχο μέχρι να σ’ επηρεάσει, 

πιπίλισ’ τον, πρόφερέ τον με όρεξη, αφέσου στο νόημα∙ 

…Μάσησ’ τον 

φύλλο  δάφνης που θα σε ντοπάρει, δυνάμωσέ τονα 

χωρίς ταιρίγματα της βιοπάλης. 

Μίλα τον για να τον εντοπίσεις. Παραμίλα τον, 

μέχρι να αντηχήσει σύγκορμος, 
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πιο προφορικός από το εφικτό της εποχής (Βαθιά Επιφάνεια), 

 

η σχέση ποίησης και ομιλούσας γλώσσας είναι αγαπητική, ερωτική, όπως 

συνάγεται από το παρακάτω ποίημα για την κυπριακή γλώσσα στο Κύπρον ιν 

ντηντ, με τον εύγλωττο τίτλο   

 

Ποιο είναι το παν 

Όπως λέμε στον έρωτα το φιλί είναι το παν, 

ή το χάδι, το αίσθημα, το γλωσσίδι, η διαπίδυση, 

έτσι και στην γλυκιά χώρα της θεάς 

όχι το βαθύ φιλί μήτε το νυχάτο χάδι με ό,τι καλύτερο 

παρά η μιλιά και το άκουσμα είναι το παν, 

το τι κάμνει με τα φωνήεντα και τα σύμφωνα 

η μουσική φόρμα της Νήσου, και πώς τα ομορφαίνει, 

πώς τα φλοισβίζει, τα κυματίζει, τα γλύφει, 

τα ταχταρίζει μέσα της και τα ξεπροβοδίζει. 

Το βίωμα ως ποιητικό παρόν και η ποίηση της καθημερινότητας 

Για τον Μ. Σουλιώτη ό,τι αξίζει να γίνει ποίηση είναι η όσμωση με την 

καθημερινότητα, η πρωτογενής ανθρώπινη ύλη, ο βιωμένος χώρος και χρόνος, 

τα απλά και δυνατά αισθήματα 

 

Τι μένει 

Ποίηση που αξίζει είναι αυτή που λέει 

ότι εδώ ζήσαν άνθρωποι, την τάδε Πέμπτη, 

που ανάπνεαν, πονούσαν, γελούσαν, μιλούσαν 

και δεν γινόντουσαν βαρετοί. (Περί Ποιητικής) 

 

Το βίωμα ανάγεται σε αξία μοναδική∙ όχι όμως το βίωμα το νοσταλγικό που 

αποτυπώνεται ως ανάμνηση μέσα από την παραμορφωτική διάθλαση του 

χρόνου αλλά το βίωμα  του παρόντος, το συμβάν εν τη γενέσει του, η ζωή σε όλη 

τη δυναμική της, το παρόν αδιαμεσολάβητο από ποιητικές αναπολήσεις. 

 

Λιπαρά 

Ό,τι είναι να γίνει, να γίνει τώρα 



                                          Ο Περί Ποιητικής Μίμης Σουλιώτης 
Πεχλιβάνη Αγγελική 
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γιατί μετά θα έχω γίνει εβδομηνταπεντάρης 

άτονος της τρίτης ηλικίας 

από παρατεταμένος της δεύτερης που διανύω∙ 

και τότε θα τα γράφω από δεύτερο χέρι 

τη μούχλα των γεγονότων υπενθυμιστικά, 

τις αναμνήσεις, τα χάδια, όλα λιπαρά, 

την ψιλή κυριότητα των ετών. (Παλιές Ηλικίες) 

 

Η ποίησή του αντλείται από την πραγματικότητα∙ το μικρό, το ευτελές, το 

καθημερινό παρεισφρέουν στα ποιήματά του όχι ως στοιχεία επικουρικά του 

βασικού θέματος αλλά ως η βασική αρχιτεκτονική σκαλωσιά -μην ξεχνάμε ότι η 

επιφάνεια είναι το βάθος-  στην οποία οικοδομείται η ποιητική του φιλοσοφία. 

 

Σε βάναυση τέχνη 

Συγγνώμη, δεν φανταζόμουν 

πόση αφοσίωση και τάξη έχει 

να καθαρίζεις, να πλένεις, να ξεπλένεις 

και να σφουγγίζεις τα μαχαιροπίρουνα, 

και να τ’ απιθώνεις προσεκτικά, με ελάχιστο θόρυβο 

σεμνότυφα, σεμνά, σαν κανόνα μέσα στο σύμπαν, 

πάνω από τα σκουπισμένα άλλα. (Περί Ποιητικής)  

 

Οι λέξεις υποστηρίζουν το βίωμα, συστοιχίζονται με την κοινή 

καθημερινότητα και εξανθρωπίζονται περαιτέρω αμφότερες 

 

…Θυμοσόφησα πως αυτό είναι ποίηση 

ένα ημερολόγιο με τις φράσεις των οικείων 

πάνω σε χαρτιά μουτζουρωμένα ηθικά 

με λόγια που τρεμίζουν από ψυχή…(Αθήνηθεν). 

 

Για να έχουν υπόσταση και να σημαίνουν, πρέπει να εντάσσονται μέσα σε 

ένα πραγματικό πλαίσιο, σε ένα ιστορικό χωροχρόνο και να μην αυτονομούνται 

 

Ένα πρωί 
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Ένα πρωί τα πράγματα είταν ζόρικα 

οι λέξεις μου δεν απέπνεαν εκείνο που έπρεπε 

και δεν υπήρχε μια τοποθεσία  

που να τους έδινε υπόσταση στο χρόνο. 

Μου κυμαίνονταν με ενοχλητική αυτονόμηση… 

Στήσε μισόφωτη πανσέληνο 

πάνω στο φλοίσβο του Όστροβου 

να υγραίνει θρύλους η γλυκειά ομίχλη, 

βάλε κι ένα παλιό κάψιμο από σφαίρα 

ξυστά στον χωροφύλακα, 

σταύρωσε φυσεκλήκια του 1948, 

δείξε χιονίστρες στα πόδια του αντάρτη, 

στην εποχή του θεάματος  βάλε γόους, 

ιστόρισε την τέχνη του λόγου σου. (Παλιές Ηλικίες). 

 

 Η ζωή, η πράξη της ζωής, υπερτερεί της ποίησης. Και όπως γράφει στα 

Αυγά Μάταια    

 

«Η ποίηση πάντα  

θα προπορεύεται απ’ την πράξη» 

είπε ο Ρεμπό. 

«Το πολύ σα σκιά της∙ 

σκίστηκες στην απροσεξία», 

του λέω, άλλος πάλι εγώ. 

 

Για τον Μ. Σουλιώτη η ποίηση δεν είναι θέμα μονομανούς, σχεδόν ιερής 

προσήλωσης και αποχής από τα εγκόσμια αλλά καθημερινής δουλειάς με 

ανθρώπινους όρους. 

 

Περί ποιητικής, α΄ 

Ορισμένοι παίρνουν την ποίηση πολύ στα σοβαρά,  

επενδύουν και μιζάρουν μόνο σ’ αυτήν. Για παράδειγμα, 

δε παντρεύονται ή, κι αν παντρεύτηκαν πριν, 

τραβιούνται να μην κάνουν παιδί∙ αμολάν προκατειλημμένη γε- 



                                          Ο Περί Ποιητικής Μίμης Σουλιώτης 
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       νειάδα 

ξεχνώντας ότι ο Μπαχ τεκνοποίησε μια εικοσάδα 

και δήλωσε μετά: «Όποιος δουλέψει όσο εγώ, θα γράψει το 

      ίδιο καλά  

με μένα»… (Βαθιά Επιφάνεια) 

 

και  

 

…προτιμώ την ποίηση μες στους περισπασμούς 

και τα σπασίματα: «Φέρε δύο ξινόμηλα, 

Βγάλε το αλάτι, Κόψε ψωμί για τη μικρή». (Περί Ποιητικής) 

 

Έμπνευση κυριολεκτική 

Συχνά αποκαθηλώνει την έμπνευση -και τα υπερβατικά, θεόπνευστα 

συμφραζόμενά της- προσδίδοντάς της πρακτικό, σχεδόν χειρωνακτικό 

χαρακτήρα  

 

Οι κάλτσες 

Μου τονώνει την αντικειμενική μου υπόσταση 

να πλένω πουκάμισα ή κάλτσες, 

με συνυφαίνει με τον κοινωνικό ιστό 

ενώ το κάπνισμα με ξαποστέλνει∙ 

όση ώρα σαπουνίζω και μετά τις ξεπλένω 

ταπεινά, και όχι ταπεινά επίτηδες, αργοπορώ 

σαν να επικαλούμαι τη μοίρα, και τότε 

μισογίνονται τα στιχάκια σαν τις φυσαλίδες… 

 

ενώ άλλοτε τη συνδέει με την οικιακή  καθημερινότητα και τους «συζυγικούς 

διαλόγους»  

 

…με τη Μεκάση όρθιοι στην κουζίνα, 

ψιλοκοπώντας τον επένθετο μαϊντανό για τη σαλάτα εκείνη, 

κόβοντας φέτες το ορεινό τυρί εγώ. (Βαθιά Επιφάνεια) 
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 Η ποιητική έμπνευση του «σχεδόν κυριολεκτεί» όπως και ο ίδιος λέει 

στο Περί Ποιητικής, είναι συνδεδεμένη με το χθαμαλόν, το ταπεινό, δεν είναι θεϊκό 

ταλέντο ή αποτέλεσμα ενδοσκοπικής ιδιώτευσης αλλά «συνυφαίνεται με τον 

κοινωνικό ιστό», είναι «βουτιά» στην ετερότητα και την κοινωνική πραγματικότητα. 

Όπως γράφει στην παραπάνω συλλογή 

 

…Είμαι εκείνος απ’ τους δύο στο σπίτι 

που καταγίνεται με την στιχοποιία… 

Την τονώνω με καφέ, τη ντουμανιάζω με τσιγάρο, 

τη στηρίζω σε απόψεις, τη γυμνάζω με λέξεις, 

την χρίζω μες στα πρώιμα, 

κάνω ό,τι χρειαστεί για να ξεβγάλω την ιδιωτίλα, 

πιστός νομίζω δούλος του δημόσιου υλικού μου. 

 

 

Ποίηση «δημόσιου ήθους» 

Ο Μ. Σουλιώτης πιστεύει πως η ποίηση δεν πρέπει να παράγεται υπό συνθήκες 

απομόνωσης και αναχωρητισμού∙ η ακραία προσήλωση στην ποιητική πράξη, 

που φτάνει στα όρια της ομφαλοσκόπησης, είναι ένα είδος αυτισμού, ένα 

μηρυκασμός προσωπικού πόνου αμετάβατου. Η ποίηση είναι μια κοινωνική 

πράξη που συγχρωτίζει τον ποιητή με τον κόσμο, μια διαδικασία ζύμωσης με το 

κοινωνικό, μια ενέργεια που διαρκώς μεταβαίνει στον άλλον.  

 

…«δεν υπάρχει αλήθεια σε ατομικό σερβίρισμα». 

Μόνο δημόσια σιγουριά, με ψήγματα ιδιωτικού 

όσα χρειάζεται για να μη ψευτίσει 

όπου κολλήσει στο πολυγανωμένο τοίχωμα. 

 

και 

 

Τότε που έβριζα ότι στιχουργούν τη δωματίλα τους 

πιπιλίζοντας λεξούλες σαν αιθέριοι αυτιστικοί 

που έχουν κόψει τον λώρο με τους θεσμούς 



                                          Ο Περί Ποιητικής Μίμης Σουλιώτης 
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όπως το «Καλημέρα, γείτονα!» με πεποίθηση και πίστη 

στην κυριολεκτική του επενέργεια, 

το ψιλοϋποψιαζόμουν πως υπονοούσα και μένα… (Παλιές Ηλικίες) 

 

Ακόμα και…   

 

Τη γλώσσα τη χρεωνόμαστε ως ισόβια  ύλη- 

και τα ενδιάμεσα σ’ εκείνην και την αφασία της, 

και τις ανισορροπίες της απομόνωσης, που ωστόσο 

πρέπει να κατονομάζονται με δημόσιους τρόπους. 

 

Όποτε ασελγούμε με τη γλώσσα ως ιδιώτες, 

επέρχεται το επιμύθιο της μισής ντροπής 

και της έκδηλης χαλάρωσης. (Βαθιά Επιφάνεια) 

Ποίηση αντιποιητική 

Στην ποίηση του Μ. Σουλιώτη αποκαθηλώνεται η ποιητικότητα που στηρίζεται στην 

συναισθηματική υπερφόρτωση και ο εύκολος μεταφορικός λόγος, που τον 

θεωρεί ίδιον των «γηρασμένων». Σε ένα ποίημα από τη συλλογή Περί Ποιητικής, με 

τον δηλωτικό τίτλο Γέρικος, ο ποιητής λέει    

 

…το νευρικό μου πλέγμα έχει ξεχαρβαλωθεί 

και τα κέφια μου αραιώνουν σαν των ηλιθίων που μουτρώνουν. 

Φέτος ρέπω προς τη μεταφορική χρήση, 

Αλλά κρατιέμαι μη τις πάρει και τις σηκώσει  

ο μουσικολόγος άνεμος. 

 

και στη συλλογή Βαθιά Επιφάνεια ορίζει τη μη αναλώσιμη ποίηση ως εξής: 

 

…όχι οπτικές μανίες, μήτε επιμονή στη μελοποιία- 

τα’ χει δεσμεύσει η τέχνη της διαφήμισης. 

Χωρίς πολλή θέα και θέαμα, με θέμα οπωσδήποτε,  

όχι άναρχη, 

με συναισθηματική υποτονία. 

Μήτε όμορφη μήτε άσχημη: στην ώρα της, 
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όπως μεταρσιώνεται από την καθημερινή κουβέντα. 

 

Ακόμα απορρίπτει τη βαθυστόχαστη ποιητική λογιοσύνη, θεωρώντας ότι 

 

…τόση εμπαθής σοβαρότητα 

παράγει ποιητές με ποιητικό ύφος, ποιητικούς στίχους 

και μπόσικα ποιήματα (Βαθιά Επιφάνεια.) 

 

Όσο για τους ποιητές με ξέχειλη αισθαντικότητα, είναι πραγματικά 

απολαυστικός στο motto από την συλλογή Περί Ποιητικής  

 

Αυτός ο αισθαντικός 

με ύφος από ανάερη πατητούρα, 

νομίζει πως, άιντε, έτσι είναι η ποίηση! 

 

όπου το ποιμενικό επιφώνημα «άιντε» πραγματικά σμπαραλιάζει τη 

«ποιητική» ποίηση και γειώνει απότομα το «ανάερο» ύφος. 

 

«Απλή τούτη η τέχνη» 

Για τον Μ. Σουλιώτη η ποίηση -και η ειλικρίνειά της- συνίσταται στην 

απλότητα. Οι στίχοι πρέπει να ρέουν αβίαστα, χωρίς ρητορικά πυροτεχνήματα, 

αυθόρμητα, σαν να είναι καθημερινή κουβέντα. Η ποίηση είναι  θέμα ανάσας 

 

…Όπως σου βγαίνει η ανάσα 

θέλει μετά και λίγη τέχνη 

και πρέπει να τα διατυπώσεις 

σαν να έχουν διατυπωθεί από μόνα τους (Παλιές Ηλικίες) 

 

ή  

 

…Και μη γράφεις επίτηδες, 

γράφε εντελώς επίτηδες 

ως τη συντέλεια με το αυθόρμητο (Περί Ποιητικής) 

 



                                          Ο Περί Ποιητικής Μίμης Σουλιώτης 
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αλλά και νοήματος που δεν εδράζεται σε λέξεις αιθέριες, ανάερες, που δεν 

υλοποιούν το αίσθημα αλλά σε λέξεις απλές, γειωμένες, σε λέξεις του κόσμου 

ετούτου  

 

Λεξαξίες 

Καμία ποίηση δεν αντέχει 

και προπαντός δεν αντέχεται 

αν δεν πατάει στις λέξεις-αξίες του λαού της… 

όπως πατάν τ’ απόσκια στις σκιές… 

τα φυτά στο χώμα τους 

και τα πουλιά στα κλαδιά τους (Αθήνηθεν). 

 

Δε θα ήταν υπερβολή να υποστηρίζαμε ότι για τον Μ. Σουλιώτη η ποίηση 

είναι σχεδόν ακούσια, βρίσκεται παντού, ακόμα και στον δρόμο, σε μια επιγραφή 

με τυχαίες παρηχήσεις και συνηχήσεις 

 

Ιερροραφείον 

«ΡΑΦΕΙΟΝ ΙΕΡΩΝ ΑΜΦΙΩΝ 

<ΡΑΣΣΩΝ> ΚΑΙ ΑΝΤΕΡΙΩΝ»… 

Εδώ δεν έχουμε ποίηση ακριβώς 

μα όμως ποίηση παρά κάτι, όπου δύο αράδες 

περιέχουν την συνήχηση του φι 

το παιχνίδι με τα ρω 

και την παροξυτόνηση στο «αντερίων»… 

Η επιγραφή βρίθει από σχεδόν ποίηση 

ανεξάρτητα από τις προθέσεις του συντάκτη… (Κύπρον, ιν ντηντ) 

Ποίηση και στίξη 

Η προσήλωση του Μ. Σουλιώτη στην τυπογραφική τελειότητα και τη στίξη είναι 

σχεδόν ψυχαναγκαστική. Είναι γνωστό πως ο ποιητής είχε ιδρύσει δικό του 

παραδοσιακό τυπογραφείο το 1983 για τις ανάγκες της τοπικής εφημερίδας Κοινή 

Γνώμη την οποία εξέδιδε μαζί με τη σύζυγό του μέχρι το 1993 περίπου. Μαθήτευσε 

επί αρκετά χρόνια δίπλα στον τυπογράφο Γρηγόρη Αλεξίου και ίδρυσε στην 

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας παραδοσιακό τυπογραφείο, το οποίο αποτελεί 

τμήμα, όπως και το βιβλιοδετείο, του «Βιβλιολογείου».  Άλλωστε από μαθητής 
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σύχναζε στο τυπογραφείο του Κωνσταντινίδη της εφημερίδας « Έθνος», από όπου 

άρχισε να δημοσιογραφεί.  

Κατ’ αυτόν η  στίξη είναι καθοριστική στην ποιητική γραφή διότι το ποίημα 

δεν γίνεται μόνο με ιδέες ή ξεκρέμαστες  λέξεις και ατάκτως ειρημένα «λεκτικά 

βιώματα» αλλά με λέξεις στοιχισμένες στο βίωμα με εσωτερική συνοχή και 

διάρθρωση 

 

…«Κάν’ το πρόταση, 

κόψ’ το με κόμματα 

να το φουλάρεις»… (Ήλιος στην Σκοτία.). 

 

Η στίξη δεν είναι μόνο θέμα γραπτού λόγου αλλά και προφορικού. Η 

εκφορά του λόγου  πρέπει να γίνεται με διακυμάνσεις, 

 

η φωνή σου να κυμαίνεται 

να μάθει να κοντοστέκεται 

όπως οι σερβιτόροι που αναγγέλλουν το μενού 

…με τις άνω τελείες της βιοπάλης (Παλιές Ηλικίες). 

 

Η άνω τελεία που χάνεται στην ψηφιακή εποχή μόνον έτσι μπορεί να 

διασωθεί∙ μέσα από την καθημερινή πρακτική, μέσα από την καθημερινή ποίηση, 

από τους αυτοδίδακτους, από τους πραγματικά εγγράμματους της ζωής και των 

ρυθμών της.  

Το πάθος του Μ. Σουλιώτη για την στίξη είναι τέτοιο που μια απλή υπόδειξη 

λανθασμένης τελείας κατά τη διαδικασία της στοιχειοθεσίας, στο ομώνυμο ποίημα  

από τη συλλογή Παλιές Ηλικίες, γίνεται η αιτία ενός από τα πιο συγκινητικά 

χειροφιλήματα στην ιστορία της ελληνικής ποίησης  

 

Στοιχειοθεσία 

Μια μέρα στη δεκαετία του Εβδομήντα 

όπως μπήκε ο Καχτίτσης στο τυπογραφείο 

πέταξε μια παρατήρηση στον Φίλιππα Βλάχο 

που μάζευε γράμματα από τα κουτάκια: 

«Το κλισεδάκι σου θέλει λίγο σήκωμα 
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και η τελευταία τελεία στο τεμάχιο 

είναι από άλλη γραμματοσειρά». 

«Παράτα μας!» του φωνάζει ο Βλάχος 

κι όπως βριζόντουσαν σαν παλιοί φίλοι φαντάροι 

ψηλάφησε την εγκοπή του στοιχείου 

και διαπίστωσε με αυτοαφή 

ότι είταν πιο ψηλά απ’ των πλαϊνών. 

Αλλά είταν Επτανήσιος γενναίος: 

ασφάλισε το συνθετήριο πρώτα 

μη του χυθούν οι φτιαγμένες αράδες, 

άλλαξε την ξένη τελεία, και μετά γονατίζει 

στη μέση του παταριού κι ευλαβικά 

παίρνει το χέρι του φίλου του και το φιλεί.  

Περί κριτικής/κριτικών και αναγνωστικού κοινού 

Ο Μ. Σουλιώτης αντιμετωπίζει ειρωνικά όλους όσοι προσπαθούν με επιστημονικά 

εργαλεία να αναλύσουν -στην ουσία κατακερματίζοντας- την ποίηση. Πιστός στην 

άποψη του αγαπημένου του ποιητή Καβάφη «να δούμε τι απομένει πια, μετά τόση 

δεινότητα χειρουργική», ο Μ. Σουλιώτης αποκαλεί «βλακέντια» τη βιβλιοκρισία η 

οποία ωθεί το αναγνωστικό κοινό στην αναζήτηση βαθιών και περισπούδαστων 

νοημάτων στο ποίημα, αντί να αφεθεί αντανακλαστικά στη ρυθμική και εν τέλει 

αυθόρμητη πρόσληψη του όποιου νοήματος. Γράφει στο ομώνυμο ποίημα από 

τη συλλογή Βαθιά Επιφάνεια 

 

Τα χρόνια περνούν και δείχνω γριπωμένος, 

κι ίσως γι αυτό μου φαίνονται πιο ανούσια τα αναγνωστικά 

           κοινά 

που ιχνηλατούν τις βαθύτερες σκέψεις του ποιήματος- 

πράγμα που εργολαβικά έχουν αναλάβει 

άλλοι αποσχισμένοι κλάδοι του λόγου.- 

Η επιφάνεια είναι το βάθος… 

 

Οι κριτικοί δεν προωθούν και επιβάλλουν ερμηνείες μόνο, αλλά αναιρούν 

την ποιητική ρευστότητα και ουσία με την εργαλειακή και θετικιστική κατάτμηση 
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που επιχειρούν στο σώμα του ποιήματος. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο 

ποίημα από τη συλλογή  Αυγά Μάταια 

 

Εδώ απαθανατίζουμε τον άμουσο γλωσσολόγο 

που κόβει τ’ αβγά του σε μικρά τετραγωνάκια 

με μαχαιροπίρουνο εξ’ εφέδρων, 

σαν ψυχρό ψητό με κρύο αρακά.  

 

Εύγλωττη τέλος και πολύ χαρακτηριστική είναι η αποστροφή του ποιητή 

στον κριτικό 

 

Να απαγγέλλεις και κάπου κάπου, αχώνευτε∙ 

μας φλόμωσες στην στείρα κριτική. 

 

Όσον αφορά τον αναγνώστη, ο Μίμης Σουλιώτης άλλοτε του απευθύνεται 

προτρέποντάς τον να αναστήσει το ποίημα καθιστώντας το ενεργό και να γίνει 

συνδημιουργός του ποιητικού νοήματος και εν γένει της ποιητικής σκηνογραφίας,  

 

Βάλε τα δυνατά σου, σωτήριε αναγνώστη, 

και ανάστησε τη συνθήκη του ποιήματος… 

 

και άλλοτε τον οικτίρει γιατί είναι πια «ευνουχισμένος ακροατής», δεδομένου 

ότι 

  

τώρα περνάμε φάση όπου εξαχνώθηκε 

κι η πιο μύχια απαγγελία… (Βαθιά Επιφάνεια) 

 

Το χαρακτηριστικότερο, όμως ποίημα του Μ. Σουλιώτη για τον αναγνώστη 

βρίσκεται στη συλλογή Περί Ποιητικής 

 

Ο Αναγνώστης 

Πώς φαντάζομαι τον ιδαλγό αναγνώστη της Ποίησης:  

Με σκούρο σακάκι και ασήμαντο παντελόνι,  

μαλακό πουκάμισο με ρίγες και ραφτό,   
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χέρια σπουδασμένου αλλά με ρωμαλέα ράχη,  

διτονική επιδερμίδα με τις στάμπες του χρόνου, 

ψηλός, μάλλον, σάρκα τόση  

ώστε να κυριαρχεί το σκαρί, μία διακριτή ασθένεια το πολύ,  

παλιό παπούτσι ματ γυαλισμένο στο χέρι,  

γιατί τον γειώνει,/ κάλτσες πολύ ψιλές και μάλλινες 

και μαλλί προσεγμένο του 1950. 

Αθόρυβος, το βλέμμα κρατημένο. 

Φοράει το μειδίαμα ανώτατου διοικητικού παλιάς κοπής,  

ταξιδεύει στην πρώτη θέση με πολλές πρωινές εφημερίδες 

και στη διαδρομή, για να μη καταντήσει ακροατής, 

τα σταυρόλεξα δεν αποκλείονται. 

 

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο περιγραφόμενος αναγνώστης αποδίδεται τόσο 

ρεαλιστικά που ξεπερνάει τα όρια ενός τύπου αφαιρετικά και ποιητικά 

σχηματοποιημένου∙ γίνεται χαρακτήρας ηθογραφικού αφηγήματος. 

Προς ομοτέχνους 

Αρκετά συχνά, μέσω των στίχων του ο Μ. Σουλιώτης αναφέρεται ή και απευθύνεται 

-με περισσή ειρωνεία, ακόμα και έκδηλη αποστροφή- στους ομότεχνούς του. Το 

πορτραίτο του αλλοτριωμένου ποιητή που φιλοτεχνεί στο ποίημα Προς ομότεχνον 

από τη συλλογή Περί Ποιητικής είναι αξιοσημείωτο, αφενός για την σκωπτική του 

διάθεση, αφετέρου για τη λανθάνουσα πίκρα που το διαρρέει∙ μια πίκρα που η 

αιτία της είναι «το παλιό πέλαγος» που κάποτε ένωνε τους δύο ομοϊδεάτες και τώρα 

έχει στερέψει. 

 

Ματαιωμένα σχεδόν όλα τα μαλλιά του, 

φρύδι ανασηκωμένο από την ιδέα… 

Ειδήμων για τις κάθετες κι οριζόντιες περασιές της Χερσο- 

νήσου, 

ελλόγιμος, μεγάθυμος, παχύς, 

γράφει αδιατάρακτος στην επαρχία του: 

με Αλβανό οικόσιτο, τον Στράβωνα στα νέα ελληνικά. 

Στέλνω μποτίλια, μισέ Πόντιε,  

όχι μακριά απ’ το παλιό μας πέλαγο: Πιε, 
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το σκούρο μπρούσικο του Αμυνταίου. 

Λυώνει τις λύπες, μου το φέραν από σπίτι, 

Χάιτ’!, γίνου στην υγειά μου. 

 

Ένα θέμα που προκαλεί την οξεία κριτική του Σουλιώτη είναι η ανέξοδη 

ιδιώτευση ορισμένων συναδέλφων του και η αναποτελεσματική απομάκρυνσή 

τους από το δημόσιο γίγνεσθαι. Η τάση τους να εγκλείονται εκούσια στον 

προσωπικό τους κόσμο έχοντας «κόψει τον λώρο με τους θεσμούς όπως το 

‘Καλημέρα γείτονα!’», να γράφουν ποιητικά και να  σκέφτονται ποιητικά έχει ως 

αποτέλεσμα να παράγουν ποιήματα ασύμβατα με τον κόσμο,  «μπόσικα 

ποιήματα» όπως λέει στη συλλογή Βαθιά Επιφάνεια.  

Η επικριτική του διάθεση κλιμακώνεται όταν αναφέρεται σε αυτούς που 

 

...γράφουν ποιήματα  

για τις ζέστες που πιάνουν το κορμί 

όταν η Έτσι απουσιάζει και στα ξαφνικά  

παίρνει τηλέφωνο (Περί Ποιητικής), 

 

σε αυτούς που 

 

τους περιτυλίγει το ίδιο τους το γράψιμο…  

και το βλέμμα τους έχει γίνει υδρόχαρο, 

το δέρμα τους έγινε σαν από βαριανασάνικο ατμόλουτρο  

(Περί Ποιητικής),  

 

για να κορυφωθεί όταν καταθέτει την απορία του για τον «κάθε 

περιστασιακό φακίρη» ποιητή που «τραβάει μια κοντυλιά και με ξαφνιάζει». Όμως 

η ποιητική δικαιοσύνη είναι παρούσα, για αυτό και τον  

 

«…παρηγορεί ότι η επιτυχία τους πιάνει μόνο μία αράδα 

γιατί μόλις κατεβάσουν για την επόμενη, 

και βάλουν και την πρόθεση, το πράγμα ξεφουσκώνει: 

‘Ο καλός ποιητής στον δεύτερο στίχο φαίνεται, 

στο πλάγχθη, επεί Τροίης ιερόν πτολίεθρον έπερσεν, 
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το πρωτοστίχι το πετυχαίνουν 

κι οι πιο εχθρικοί στην Ποίηση» (Περί Ποιητικής). 

 

Εκεί όμως που ο Μ. Σουλιώτης ξεπερνάει τον εαυτό του στη δηκτικότητα και 

κυνική αμεσότητα είναι στο ποίημα με τον χαρακτηριστικό τίτλο Ζηλοφθονία, στο 

οποίο με τον συνήθη πεζολογικό τρόπο του αποδίδει τις σχέσεις μεταξύ ποιητών, 

τα προσωπικά διακυβεύματα, τις μικρότητες και τους αθέμιτους ανταγωνισμούς, 

τις αλληλοϋπονομεύσεις και τη διαχείριση της αυτοπροβολής τους  

 

Αν δεν σου αρέσουν τα δικά μου, πες το σκέτα 

αλλά μην επιχειρείς να οριοθετήσεις την ποίηση 

μόνο από τη μεριά σου, 

πες πως δεν είναι του γούστου σου 

και μη με ζαλίζεις με απόψεις. 

Και να μη θεωρηθούν τώρα ποίηση τα δικά μου, 

μπορεί να τα εντάξουν αργότερα 

και να πεταχτούν τα δικά σου στ΄ άχρηστα. 

Ανεξάρτητα απ’αυτό, θα βεβαιώνω παντού 

πόσο υπολήπτομαι τη δεξιοτεχνία σου (μόνο)∙ 

στο τηλέφωνο όμως δεν σε κάλεσα κι ούτε θα σε πάρω ποτέ, 

ενώ εσύ θα το διακινδύνευες, αν σε συνέφερε∙ 

αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά από τα τσογλάνια. (Περί Ποιητικής) 

Η αγωνία του ποιητή 

Ο προβληματισμός του Μ. Σουλιώτη για τη ματαιότητα της ποιητικής του 

προσπάθειας είναι συχνός. Αναρωτιέται εάν η ποίησή του θα βρει αποδέκτες, εάν 

θα φτάσει, την εποχή της τεχνογλωσσίας, στον προορισμό της. Φοβάται ότι οι 

λέξεις που χρησιμοποιεί είναι ανοίκειες στο κοινό γλωσσικό αίσθημα και 

παρεμποδίζουν την προώθηση και άρα την πρόσληψη της ποίησής του 

 

Προώθηση 

Για ποιους μιλάω, οι πληθυσμοί αλλάζουν, 

για ποιους γράφω σ’ αυτή τη γλώσσα, 

οι ξεπερασμένες συνήθειες των λέξεων 

με τον ήχο τους  
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μου παρεμποδίζουν την προώθηση (Παλιές Ηλικίες) 

 

ή 

 

Έρημος γράφεις, έρμος μουτζουρώνεις 

Παρακαλώντας να σ’ τα διαβάσουν οι άλλοι… (Περί Ποιητικής) 

 

Κατά τον ίδιο τρόπο ανιχνεύεται και η αγωνία του ποιητή για την τύχη της 

ποίησής του και τη διάρκειά της. Μια αγωνία αποδραματοποιημένη -μέσω 

χιούμορ και αυτοειρωνείας-  αλλά εμφανής. Όπως πολλοί από τους ποιητές της 

γενιάς του, έτσι και ο Μ. Σουλιώτης καταθέτει το άγχος του για την αντοχή του 

έργου του και αγωνιά μήπως τα ποιήματά του καταστούν 

 

Τσακισμένα αβγά χυμένα 

στο πάνθεο των αφανών συγκεχυμένα (Αβγά Μάταια). 

 

Μολονότι με χιούμορ υποσκάπτει την ποιητική του ιδιότητα 

 

Αν πράγματι υπήρχε 

Αν πράγματι υπήρχε ποιητής, 

τότε η σύζυγός του δεν θα τον εξόντωνε 

με το αντεπαναστατικό τάκλιν «Σήκω να στρώσω!» 

και στη συνέχεια «Σήκω τα πόδια σου, να σκουπίσω! ( Βαθιά Επιφάνεια) 

 

και αποδομεί εαυτόν αυτοσαρκαζόμενος 

 

…θα φλυαρώ όλο λογοδιάρροια πως τάχα, 

αν μ’ είχαν βάλει σε Κανονικές Συνθήκες 

Ποιητικής Θερμοκρασίας, 

θα έπλαθα έναν άλλο χαρακτήρα 

που θα εξύψωνε την τέχνη. (Περί Ποιητικής), 

 

εκλιπαρεί με παιγνιώδη τρόπο τον Θεό ώστε τα ποιήματά του να  
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 μην ακούγονται τόσο μπόσικα και βαρετά 

… ν΄ ακούγονται σαν εξωποιητικά μα ενδιαφέροντα- (Κύπρον ιν ντηντ) 

 

και εύχεται οι στίχοι του 

 

να λαλάν 

…πάρα πολλά χρόνια αφού θα έχει πεθάνει (Περί Ποιητικής). 

 

Και όμως…ήρθα για να μείνω 

Ο Μ. Σουλιώτης παρόλο που ως άλλος Καρυωτάκης αποκαλεί τον εαυτό του 

«ανάξιο στιχοπλόκο» και «ακροβολιστή της επαρχίας» που θα διαβάζεται «αριά και 

που», δεν παύει να πιστεύει στην αξία της ποίησής του. Η αυτοϋπονόμευσή του 

δεν είναι πειστική και εντάσσεται στην αυτάρεσκη τάση της γενιάς του να μιλάει για 

τον εαυτό της ακόμα και ακυρωτικά. Μια τάση που, όπως έχει επισημανθεί και σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, είναι κοινός τόπος για την γενιά του ’70. Ο ποιητής Μ. 

Σουλιώτης δεν κατατάσσεται στους μείζονες ποιητές της γενιάς του∙ τουλάχιστον 

προς το παρόν. Και αυτή τη μεταβλητότητα της τύχης ενός ποιητικού -και εν γένει 

καλλιτεχνικού- έργου, ο φιλόλογος Σουλιώτης την ξέρει καλά. Ξέρει καλά ότι όπως 

στην Ιστορία έτσι και στην Λογοτεχνία το παρελθόν ανασκευάζεται, πως οι ποιητές 

και η ποίησή τους δεν είναι μια σταθερά ες αεί. Η πρόσληψη του έργου δεν είναι 

παγιωμένη και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Για αυτό και ο ποιητής μας 

επενδύει στην ποίησή του  

 

...αχνίζω άρα υπάρχω-στέλνω ματιά ήθους 

σε λυγερή τροχιά προς τα ύψη… (Ήλιος στη Σκοτία) 

 

και οικτίρει όλους όσοι 

 

«κουφοί μαστουρωμένοι,  

τίποτα δεν καταλάβατε,  

κανένας δεν ψυλλιάστηκε τους στίχους μου,  

δίπλα σας πέρασε, ρε μούγκες, η ποίηση» (Περί Ποιητικής). 
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Με σόλοικο συντακτικό και ακανόνιστη γραμματική που διαλύει την 

αλληλουχία των χρόνων και του χρόνου, καταθέτει 

 

Τους αρέσουν από τώρα 

φαντάσου, όταν θα πέθανα. (Περί Ποιητικής) 

 

και τέλος θριαμβολογεί και ίσως θριαμβεύει επί του θανάτου  

 

Ο Χάρος 

Για την ώρα νικάει αυτός 

αλλά θα τον ισοφαρίσω  

όταν θα του έχω πεθάνει 

…θα είμαι ολόνεκρος σταυροκούμπωτος ή δίπετος, 

παστεριωμένος στους στίχους 

που για την ώρα αιωρούνται στην ατμόσφαιρα 

σαν γύρη από φτερά 

τιναγμένα σαν μικρά χαλιά 

στην τύχη. (Παλιές Ηλικίες)     

Ο ποιητής των στιγμών και των λέξεων 

Ο Μ. Σουλιώτης κάνει ποίηση ό,τι αγαπάει: την καθημερινότητα, τα Βαλκάνια, τη 

Φλώρινα, την ιστορία, την οικογένεια, τη Μεκάση, τον Μπαχ, τους φίλους, το 

ποδόσφαιρο, τη γλώσσα και τις λέξεις, την ίδια την ποίηση. Οι λέξεις είναι οι φορείς 

των πραγμάτων και της ζωής, δεν αυτονομούνται  από το βίωμα. Η ποίηση κατά 

τον Σουλιώτη παράγεται με ανθρώπινους όρους, χωρίς ιεροφαντικούς 

συμβολισμούς. Η πρώτη ύλη της ποίησής του είναι η βιωματική, τόσο που κάποιες 

φορές οι στίχοι του ξεχειλώνουν από το βάρος της υλικότητας. Όμως αυτή η 

ποίηση της καθημερινότητας και της συστοίχισης με τη συντελεσθείσα ζωή που 

οδηγεί, χωρίς να υποκύπτει στην αυτοβιογραφικότητα, σε έναν βιωματικό 

εξπρεσιονισμό (Θ. Παπαγγελής, αδημοσίευτη ομιλία για τον Σουλιώτη, 2013), 

διεγείρεται από κύστες γλωσσικής έκρηξης, από λέξεις-εξάρσεις που λειτουργούν 

φορμαλιστικά και μας αποεξοικειοποιούν  από τον κόσμο 

 

Μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις, 

μιάμιση εικόνα μιάμιση χιλιάδα λέξεις, 
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το χιλιοστό της εικόνας μία λέξη, 

ο κόκκος του ράστερ ένα φωνήεν, 

δέκα εικόνες, μύριες λέξεις, αλλά: 

το σπυρί της άμμου αστράφτει εξαιρετικά 

κι ένα ξεστόμισμα, την κρίσιμη στιγμή, 

της κατάλληλης λέξης, ζουρλαίνει την εικόνα του κόσμου. (Περί Ποιητικής). 

 

Στο παραπάνω ποίημα η κατάλληλη λέξη που ζουρλαίνει την εικόνα του 

κόσμου,  δεν έχει αναφορικό/πληροφοριακό περιεχόμενο, υπερβαίνει τη ζωή και 

απογειώνει το ποίημα και την ποιητική αίσθηση. Αυτή η λαμπερή αιφνίδια 

διατύπωση που «σκάει» μες στο ποίημα είναι 

 

Ήλιος αέρος-αέρος 

ανεδαφικός και με τη γείωση- 

όπως το πετυχαίνει η ποίηση (Ηλιος στη Σκοτία) 

 

γιατί 

 

…τι παραπάνω από φυσαλίδες είναι οι στίχοι 

που λάμπουν και σκαν μες στη σκέψη; (Παλιές Ηλικίες) 

 

Ο Μ. Σουλιώτης που κάνει ποίηση τους ήχους που παράγουν οι λέξεις, τα 

φωνήεντα, τα σύμφωνα, τις ντοπιολαλιές και τη γλώσσα στην πανθεϊστική της 

υπόσταση, θεωρεί αυτόν τον ελάχιστο λεκτικό φορμαλισμό, ως την μίνιμουμ 

προϋπόθεση για να ίπταται η ποίησή του, να «χορεύει» ενίοτε και να μην βαδίζει 

«πεζή». Η πίστη του στην αυτοδύναμη ισχύ της γλώσσας και των λέξεων 

αποτυπώνεται με σκαμπρόζικη ενάργεια στο παρακάτω ποίημα από τη συλλογή 

Βαθιά Επιφάνεια 

 

Απόψεις 

-«Μα υπάρχουν οι πολύ βαθιές καταστάσεις, 

που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις» 

είπε η χορεύτρια 

και έγινα έξαλλος. 
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-«Με την ίδια έννοια, υπάρχουν 

και οι πολύ βαθιές φράσεις, 

που δεν μπορούν να εκφραστούν με καταστάσεις» 

της είπα κι έφυγα 

αφήνοντας πίσω μου τη σωστή άποψη  

 

Ο Μ. Σουλιώτης είναι γλωσσικός ποιητής. Όμως δεν ζει για τη γλώσσα και 

τις λέξεις. Δεν είναι μονομανής των λεκτικών  τεχνασμάτων και στρατηγικών∙ δεν 

θέτει στο παρασκήνιο την αναφορική λειτουργία της γλώσσας αναδεικνύοντας 

την απτότητα των λέξεων ως φωνητικών σημείων, όπως οι φορμαλιστές. Ο Μ. 

Σουλιώτης αγαπάει τη γλώσσα και τις λέξεις και ζει μαζί τους μέσα στον κόσμο. 

Είναι λάτρης μιας ποίησης πεζολογικής, ο ρυθμός και το «μέλος» της οποίας 

παράγεται από τον συνταυτισμό των γλωσσικών σημείων και του νοήματος. Στην 

ποίησή του η γλώσσα δεν προϋπάρχει της πραγματικότητας, ούτε όμως οι ιδέες 

και τα νοήματα προηγούνται κατά πολύ της γλώσσας. Ο κόσμος, το βίωμα, 

προσωπικό και συλλογικό και οι λέξεις συντονίζονται, παράγοντας μιαν ιδιότυπη 

συγκίνηση, καινοφανώς ποιητική.  
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Ο ενιαίος δημιουργικός λόγος: η περίπτωση του Χάρη 

Βλαβιανού  

 
Πεχλιβάνη Αγγελική  

Φιλόλογος, Απόφοιτος ΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή»  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

apechlivani@gmail.com 

 

Ο Χάρης Βλαβιανός, εκπρόσωπος της αχαρτογράφητης ακόμα γενιάς του ΄80 ή 

της γενιάς του ιδιωτικού οράματος (Κάσσος, 1989), είναι ένας ποιητής με 

αδιάλειπτη ποιητική, μεταφραστική και εκδοτική παρουσία. Πιο συγκεκριμένα ο Χ. 

Βλαβιανός, ο οποίος γεννήθηκε το 1957, έχει εκδώσει από το 1983 έως και σήμερα 

δέκα ποιητικές συλλογές, ένα μυθιστόρημα σε σαράντα πέντε πράξεις -- όπως το 

τιτλοφορεί-- δοκίμια, μεταφράσεις, μεταγραφές κυρίως αγγλοσαξόνων ποιητών, 

και από το 2008 διευθύνει το περιοδικό Ποιητική που αποτελεί  μετεξέλιξη του 

περιοδικού Ποίηση.  

Επειδή το θέμα της εισήγησης είναι πολύ γενικό και αφορά το σύνολο του 

έργου του ποιητή και όχι ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του και τα χρονικά 

περιθώρια στενά, θα  κωδικοποιηθεί σε πέντε υποθέσεις εργασίας, υπό τη μορφή 

θεματικών περιόδων. 

Υπόθεση Πρώτη. Ο Χ. Βλαβιανός είναι ένας ποιητής αταξινόμητος που κινείται 

ελεύθερα ανάμεσα σε λογοτεχνικές σχολές και κειμενικά είδη παραβιάζοντας τα 

όριά τους.  

Ειδολογικά ετερογενής καθώς τα κείμενά του συναιρούν στοιχεία ελευθερόστιχης 

ποίησης (χωρίς να αποκλείεται το έμμετρο στοιχείο), πεζολογικής αφήγησης, 

δοκιμίου, αφορισμού και εσωτερικού μονολόγου. Μορφολογικά απροσδιόριστος 

δεδομένου ότι στην ποίησή του ενσωματώνει  ημερολογιακές καταγραφές,  

 

  Χριστούγεννα 1964: η μητέρα σου μπαίνει στο δωμάτιο  

               και με βιαστικές κινήσεις ακουμπάει πάνω στο κρεβάτι τρία 

  μάλλινα κασκόλ- σε όλες τις αποχρώσεις του μπλε [...] 

(Το αίμα νερό) 

 

mailto:apechlivani@gmail.com
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θεατρική σκηνογραφία 

 

Τρεις γυναίκες, 

  Τρεις γυναίκες. 

  (μάνα, κόρη και η κόρη της κόρης) 

Κι ένας άντρας. 

Ο άντρας είναι τώρα απών.  

Οι γυναίκες παραμένουν ακίνητες […] (ΑDIEU) 

 

και κινηματογραφικά πλάνα ή σεκάνς (Γαραντούδης, 2014) 

 

            Τον είχε γνωρίσει σε μπαρ της Ρώμης, στην Πιάτσα Ναβόνα,  

το 1961[…] Με το που την είδε ανάμεσα στους θαμώνες,  

την πλησίασε  αμέσως, της συστήθηκε και της ζήτησε επίμονα  

να κάτσει   στο τραπέζι της. Τι υπέροχη εικόνα : Ο Capo di Tutti Capi  

και η ωραία, μοιραία γιαγιά σου να πίνουν μαρτίνι και να  

κουβεντιάζουν χαμηλόφωνα. (Το αίμα νερό.) 

 

είναι ο πλέον υβριδικός ποιητής της γενιάς του. Ποιητής που ποιεί άλλοτε σε 

εξομολογητικό, στοχαστικό και λυρικό ύφος και άλλοτε σε σαρκαστικό έως 

ανάλγητα κυνικό∙ πότε με χιούμορ και παιγνιώδη παρωδιακή διάθεση και πότε με 

υψηλόφωνη δραματική ένταση∙ συχνά ναρκισσισευόμενος και υψιπετής και ενίοτε 

έκπτωτος και αυτοαναιρούμενος. 

Υπόθεση Δεύτερη. Η ποίηση του Χ. Βλαβιανού -χωρίς να παραγνωρίζονται οι 

κοινωνικοπολιτικές και φιλοσοφικές της όψεις- είναι μια ποίηση «εμμανώς» 

(Ψάλτη, 2014) αυτοαναφορική και κατεξοχήν αυτοβιογραφική.  

Όσον αφορά την ποιητική/αισθητική θεωρία του αποτυπώνεται με σαφήνεια όχι 

μόνο στα δικά του ποιήματα αλλά και στις μεταγραφές/διασκευές αγαπημένων 

του ποιητών που επιχειρεί. Διασκευάζοντας το ποίημα «Tristia» του Μιlosz και 

θέλοντας να υπογραμμίσει την αλήθεια της ποίησης μεταγράφει 

 

  […] γνωρίζουμε ότι μια καθαρή στροφή 

  μπορεί να περιέχει αλήθεια μεγαλύτερη 

  κι από χίλιες σελίδες καλοδουλεμένης πρόζας. 
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  (Μετά το τέλος της ομορφιάς) 

 

ενώ στο ποίημα «Ποίηση» επεκτείνει τον σχετικό προβληματισμό 

 

Κι εγώ την απεχθάνομαι∙ 

ασφαλώς και υπάρχουν 

πιο αναγκαία πράγματα στη ζωή 

απ’ αυτό το ατέρμονο scrabble 

με τις ξαφνικές κρίσεις λεκτικής ευφορίας. 

Διαβάζοντάς την όμως 

με απόλυτη αποστροφή 

ανακαλύπτει κανείς 

μέσα στις άχρωμες σελίδες της 

έναν τόπο προορισμένο για το αυθεντικό […] (ΑDIEU). 

 

Εκεί όμως που εναργώς καταθέτει το όραμά του για την ποίηση και 

ταυτοχρόνως αποδοκιμάζει, εμμέσως βέβαια, ποιητικά χαρακτηριστικά 

προβεβλημένων ελλήνων ποιητών που έχουν εκπέσει σε μανιέρα, είναι στο ποίημα 

με τον εύγλωττο τίτλο «Νέο Ποίημα» από τη συλλογή Διακοπές στην 

Πραγματικότητα. Το «Νέο Ποίημα», λοιπόν, 

 

δεν θα βουλιάζει με αυταπάρνηση στα βαλτόνερα της μνήμης, 

δεν θ’ αρμενίζει ανέμελα ανάμεσα στην Πάρο και τη Νάξο, 

δεν θ’ απαντάει μ’ ένα "ναι" ή ένα "όχι" στα εκβιαστικά διλήμματα 

της Ιστορίας, 

δεν θα κυνηγάει τρελούς λαγούς σε δάση χωρίς δέντρα, 

δεν θα ’χει φωτογένεια, 

δεν θα παίζει την αιωνιότητα στα γόνατά του,  

δεν θα γράφει στην εξώπορτα του σπιτιού του: "προσοχή, ποίημα!", 

δεν θ’ αμφισβητεί αυτό που έχει ήδη πεθάνει, 

δεν θα βλέπει ιδιωτικά οράματα κάθε φορά που κατηφορίζει 

τη Σόλωνος, 

δεν θα διατυμπανίζει τ’ όνομα και την καταγωγή του, 

και κυρίως 
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δεν θα κάνει όνειρα στα οποία να μπορείς να βασιστείς. 

 

Όμως, το πανταχού παρόν στοιχείο της ποίησης του Χ. Βλαβιανού, είτε ως 

κυρίαρχο θέμα, είτε ως θεματικό υπόστρωμα, είναι το βιωματικό. Ο ποιητής 

«εγγράφεται» μέσα στους στίχους του αυτοβιογραφούμενος. Η ζωή του (χωρισμοί 

γονιών, περιπλάνηση σε διάφορες πόλεις και γλώσσες, έρωτες, απιστίες, θάνατοι) 

και η «αγία» οικογένειά του εκτίθενται με τόλμη, ενίοτε πρωτοπρόσωπα και 

λυρικοδραματικά,  

 

 LA MADRE E (FINALMENTE) MORTA 

  

Στην άκρη του γυμνού δωματίου ένα φέρετρο. 

[…] Ό,τι άλλο κι αν δουν τα κουρασμένα μου μάτια 

Δεν θα ξεχάσω ποτέ 

το φέρετρο στην άκρη του δωματίου. 

Το φέρετρο. 

Ανοιχτό. 

Μέσα εσύ. 

Όμορφη ακόμη. 

Παγωμένη. (Άγγιξα τα δάχτυλά σου) 

Με τα μάτια όχι εντελώς κλειστά. 

 

Σου μιλάω. 

Άκου. 

Είμαστε ακόμα εδώ. 

Είμαι ακόμη εδώ. 

Δίπλα σου. 

Άκου. 

Σ’ αγάπησα. 

Πολύ. 

Σ’ αγάπησα. 

Όμως 

(Διακοπές στην πραγματικότητα), 
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κυρίως όμως δευτεροπρόσωπα, με τρόπο λακωνικό και 

αποστασιοποιημένο, σχεδόν ωμό, 

 

Τη συνέλαβαν στα γαλλοελβετικά σύνορα επειδή οι τελωνιακοί φρουροί  

βρήκαν στην τσάντα της ένα μεγάλο ποσό σε μετρητά[…] Η ποινή ήταν 

δύο  χρόνια φυλακή με εξαγορά. Τα χρήματα της εξαγοράς όμως δεν υπήρχαν  κι 

έτσι η principessa έμεινε μέσα ενάμιση χρόνο. Κάθε μέρα σχεδόν, κατά τη διάρκεια 

αυτών των μηνών, λάμβανες στην Οξφόρδη επιστολή της  στην οποία απειλούσε 

ότι θα αυτοκτονήσει  αν δεν την έβγαζες από τη φυλακή αμέσως. Τελικά δεν 

αυτοκτόνησε αλλά εσύ παραλίγο να κοπείς στις τελικές  εξετάσεις του πτυχίου. Αν 

ήταν να πάει στον πάτο θα έπαιρνε και σένα μαζί της -προπαντός εσένα, τον 

«λατρεμένο» της. (Το αίμα νερό) 

 

Ο Χ. Βλαβιανός δίνει στο βίωμά του ποιητική μορφή, μετατρέπει τη  ζωή του 

σε τέχνη, ίσως σε μια προσπάθεια να απελευθερωθεί από το έρμα της. Το ποιητικό 

του υλικό είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Ακόμα όμως και αν διατείνεται ότι η ποίηση, 

αντίθετα με τον Έλιοτ που πίστευε πως είναι «διαφυγή απ’ την προσωπικότητα», 

είναι επιστροφή σ’ αυτήν, αυτός ο εαυτός δεν παύει να είναι μια λογοτεχνική 

κατασκευή δεδομένου ότι καμιά αυτοβιογραφία δεν λέει όλη την αλήθεια. Ως εκ 

τούτου ο εαυτός του «δημιουργείται» όπως ένας χαρακτήρας, όπως μια persona 

του. Ίσως τελικά ο αυτοβιογραφούμενος Βλαβιανός να είναι μια persona του 

ποιητή Βλαβιανού. 

Υπόθεση Τρίτη. O X. Bλαβιανός όντας υπέρμαχος μιας αποεθνικοποιημένης, 

κοσμοπολίτικης ποίησης, εισάγει τον γλωσσικό και λογοτεχνικό διεθνισμό 

επιχειρώντας ένα διάλογο με όλες τις τέχνες σε ένα πλαίσιο διευρυμένης 

διακειμενικότητας. 

H ποιητική γλώσσα του Βλαβιανού αν και απλή, καθημερινή, δομημένη σε ευτελή 

υλικά και στο «χθαμαλόν», πολύ συχνά διεγείρεται από λέξεις ή και ολόκληρες 

φράσεις της ιταλικής, της αγγλικής, της λατινικής και σπανιότερα της γαλλικής και 

γερμανικής γλώσσας, συνιστώντας μια γλώσσα πλατιά, μια γλώσσα 

παγκοσμιοποιημένη. 

 Το πιο έκτυπο, όμως, στοιχείο της ποίησης του Βλαβιανού είναι ο 

κειμενικός διάλογος που επιχειρεί με την ελληνική και διεθνή λογοτεχνική 

παράδοση, διάλογος τόσο διευρυμένος που καθιστά τον εν λόγω  ποιητή ως τον 
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πιο διακειμενικό  ποιητή –poeta doctus-- της γενιάς του και ίσως όλης της 

μεταπολεμικής ποιητικής παραγωγής. Στην ποίηση του ο Βλαβιανός διαλέγεται με 

ένα πλήθος ελλήνων και ξένων λογοτεχνών, προβάλλοντας αφενός τις εκλεκτικές 

συγγένειες μαζί τους, αφετέρου προσδίδοντας διανοητικότητα στα σημαινόμενά 

του. Μέσα από τους στίχους του παρελαύνουν, οι Καβάφης, Ελύτης, Σεφέρης, 

Κάλας, Άγρας, Σικελιανός, Ρίτσος αλλά και οι Σταντάλ, Ρεμπώ, Σαίξπηρ, Μπρεχτ, 

Τσέλαν, Τζόυς, Έλιοτ, Πάουντ, Γέητς, Γουλφ, Μπέρρυμαν, Τσβετάγεβα, Κάρσον, 

Σέξτον κ.ά. δημιουργώντας ένα διακειμενικό υπόστρωμα πλούσιας 

πληροφοριακότητας. Επιπλέον ο Χ. Βλαβιανός είναι και αυτοδιακειμενικός ποιητής 

(Σουλογιάννη, 2014) δεδομένου ότι, σε αποστροφές εις εαυτόν, μνημονεύει 

προγενέστερα ποιήματά του. Γράφει στο 74ο από τα  Σονέτα της συμφοράς 

 

 Όταν έγραφες ένα χρόνο πριν το σονέτο 47, ζούσε ακόμη. 

Χθες πέθανε.  

 

Ή στο Αίμα Νερό  αναφερόμενος στους γονείς του, καταθέτει  

 

 Στο Adieu είχες γράψει ποιήματα πολύ σκληρά.  

Και για τους δυο τους 

 

Όμως ο διάλογος που επιχειρεί δεν περιορίζεται μόνο στη λογοτεχνία 

(Δούκας, 2014) και δη στην ποίηση∙ επεκτείνεται σε όλες τις τέχνες (μουσική, 

ζωγραφική, κινηματογράφος) αλλά και στη φιλοσοφία. Έτσι στους στίχους του 

εγγράφονται οι Μάλερ, Σούμπερτ, Λιστ, Ροσσίνι αλλά και Αρέθα Φράνκλιν, ο 

αγαπημένος του Βερμέερ, ο Βατώ, ο Μονέ, ο Ρέμπραντ, ο Μαζάτσο, ο Περουτζίνο, 

ο Πάουλ Κλέε, ο Μπέηκον  αλλά  και ο Χερστ, ο Μαστρογιάννι, η Μόνικα Βίττι, 

καθώς και οι φιλόσοφοι Νίτσε, Καντ, Αντόρνο, Χούσσερλ, Ζαν Πωλ Σαρτρ, 

Βιτγκενστάιν κ.ά. 

Οι παραπάνω εγγραφές συνιστούν ένα πλέγμα διακειμενικών αναγωγών 

που θα μπορούσαν να συσκοτίσουν, εξαιτίας της εγκεφαλικότητάς και της 

προβεβλημένης λογιότητας τους, το ποιητικό κλίμα της ποίησης του Βλαβιανού 

και να αποδυναμώσουν την ποιητική του ευθυβολία. Όμως το βιωματικό στοιχείο, 

που είναι το πρόπλασμα, η βάση της ποίησης του, λειτουργεί ενοποιητικά, 
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αποκαθαίροντας ό,τι επίπλαστο υπάρχει∙ έτσι κατορθώνει να μεταδώσει τη 

θερμότητα της συγκίνησης σε όλο το ποιητικό εποικοδόμημα.   

Υπόθεση Τέταρτη. Το έργο του Βλαβιανού είναι ένα έργο ανοιχτό, ένα έργο εν 

προόδω, ένα παλίμψηστο μεταγραφικού, μεταφραστικού και επανεγγραφικού 

χαρακτήρα (Ψάλτη, 2013). 

Πιο συγκεκριμένα ο ποιητής δεν εγκαταλείπει εύκολα τα ποιήματά του, είτε 

πρόκειται για μεταγραφές ποιημάτων άλλων είτε δικών του. Επανέρχεται διαρκώς, 

ως άλλος «καιόμενος» της έκφρασης και επαναπεξεργάζεται πολλά από τα 

προγενέστερα κείμενά του. Μολονότι τελευταία πειραματίζεται με αυστηρές 

ποιητικές μορφές όπως το σονέτο (έστω και αν υιοθετεί μόνο τη δεκατετράστιχη 

εκδοχή του) και το χαϊκού, η ποιητική του δομή είναι ανοιχτή (Ξηρογιάννη, 2013). 

Υπάρχει η αίσθηση ότι ο κειμενικός του κόσμος, αντικειμενικός και υποκειμενικός, 

αρνείται να  αποκρυσταλλωθεί∙  είναι ρευστός, μετεξελίσσεται δημιουργώντας 

επάλληλες και εναγώνιες στρώσεις εγγραφών, ένα είδος κειμενικού παλίμψηστου 

που αποζητά τη λύτρωση. Στη συλλογή Διακοπές στην πραγματικότητα  του 2009 

αναφερόμενος στη δραματική σχέση μεταξύ της μητέρας και της αδερφής του, 

γράφει  

 Λες και είχε κάνει κρυφή συμφωνία με τον θάνατο 

 πέθανε τη μέρα των γενεθλίων σου. 

 Φρόντισε έστω και καθυστερημένα  

 να σου χαρίσει αυτό που πάντα ζητούσες- 

 μια νεκρή μητέρα. 

 

Και πέντε χρόνια αργότερα στο Αίμα Νερό επανέρχεται στο ίδιο ακριβώς 

θέμα  

 

 Έσβησε μέσα σε τέσσερις μήνες, όπως είχε προβλέψει ο γιατρός. 

 Στις 2 Οκτωβρίου. Στα γενέθλια δηλαδή της κόρης της.  

Τα δικά της ήταν μια μέρα νωρίτερα. Της χάρισε αυτό που ήθελε πάντα: 

μια νεκρή μητέρα. 

 

Όμως τόσο στις μεταφράσεις όσο και στις μεταγραφές ο Βλαβιανός 

ακολουθεί την ίδια πορεία∙ επανέρχεται. Συχνά μεταφράζει και ταυτοχρόνως 

μεταγράφει το ίδιο ποίημα (όπως π.χ. το ποίημα «text» της Κάρολ Αν Ντάφυ)  ή 
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ενσωματώνει, συμφύροντας, ψηφίδες μεταφρασμένων κειμένων στα δικά του 

ποιήματα, δημιουργώντας ένα Παζλ στίχων και λέξεων με καταγωγή είτε τον 

Πάουντ, είτε από τους μεταμοντερνιστές ποιητές. Γι’ αυτόν η ποιητική γραφή, είτε 

πρόκειται για πρωτότυπα κείμενα είτε για μεταγραφές, είναι μια διαδικασία ατελής, 

εις το διηνεκές --«non finita». Τα ποιήματά του συχνά λειτουργούν διαμεσολαβητικά 

ως δίαυλοι αγαπημένων του ποιητών (Άσμπερι, Λόγκλεϊ, Στήβεν, Κάρσον, 

Χέρμπερτ κ.ά.)  οι δε μεταφράσεις/μεταγραφές του ως δίαυλοι των δικών του 

κειμένων. Στο έργο του όλα είναι υπό αίρεση και ταυτοχρόνως τίποτα δεν 

αποκηρύσσεται (Γιαννακόπουλος, 2014). Ακόμα και για τα νεανικά του  ποιήματα 

λέει 

 

Αρνούμαι ν’ αποκηρύξω το εύθραυστο πάθος μου. 

Αυτοί που διαφωνούν με τον τρόπο γραφής μου 

δεν έχουν διακινδυνεύσει τίποτα. (Η Νοσταλγία των ουρανών) 

 

Σε αυτήν την ανοιχτή ποιητική φόρμα χωρούν τα πάντα∙ άλλωστε όπως 

γράφει ο Βλαβιανός στο Adieu  

  

Σήμερα με παρηγορεί το περίγραμμα ενός ποιήματος ανοιχτού. 

Υπόθεση Πέμπτη. ο Χ. Βλαβιανός είναι  ένας  ποιητής στα όρια του μοντέρνου 

και του μεταμοντέρνου.  

Την απάντηση στο ερώτημα εάν ένας λογοτέχνης μπορεί να είναι ταυτόχρονα 

μοντέρνος και μεταμοντέρνος την δίνει ο ίδιος ο Βλαβιανός: «Δεν υπάρχει τείχος 

που χωρίζει το μοντέρνο από το μεταμοντέρνο. Υπάρχουν συγγραφείς που το 

έργο τους μπορεί να είναι και τα δύο, για παράδειγμα ο Οδυσσέας του Τζόυς είναι 

μοντέρνο ενώ το Finnegans Wake είναι μεταμοντέρνο».  

Πράγματι η ποίηση του Βλαβιανού θα μπορούσε να θεωρηθεί 

μεταμοντέρνα. Χαρακτηρίζεται από τη σύμφυρση ειδών και εκφραστικών τρόπων 

αλλά και από ένα ποικίλο υλικό που περιλαμβάνει το τετριμμένο στοιχείο, το life 

style, το κιτς και τη λαϊκή κουλτούρα. Το Super paradise, την dom perignon, το 

sauvignon blanc, τα  dinner parties αλλά και τη Λίζ Τέηλορ, την Αλίκη 

Βουγιουκλάκη και τον Κόλιν Φάρελ. Επιπλέον η παιγνιώδης διάθεση και το 

λογοπαίγνιο,  
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Ένας Μπέηκον αξίζει περισσότερο με ή χωρίς αυγά;  

(Σονέτα της Συμφοράς) 

 

το χιούμορ και η παρωδία,  

 

Όταν ακούς Αντόρνο και πολλά Moralia, κράτα minima καλάθια  

(Σονέτα της Συμφοράς) 

 

καθώς και παραδοξολογίες όπως 

 

Πες, ναι! Στα δικά μου έλα τα φιλήδονα κρεβάτια. 

Παράτα τον αυτόν! Έχει και γουρλωμένα μάτια! 

 

είναι στοιχεία που θα τον κατέτασσαν στους μεταμοντερνιστές∙ όπως και  η 

«βέβηλη» αποδόμηση της προσωπικής του παράδοσης, του συγγραφικού 

παρελθόντος του και η μετατροπή του βίου του σε θέαμα.  

Όμως το προεξάρχον στοιχείο μεταμοντερνισμού που διακρίνουμε στο  

έργο του Βλαβιανού, είναι η ενσωμάτωση ξένων κειμένων στα δικά του σαν να 

είναι ένα οργανικό  όλον, αυτό το ανακάτεμα μεταγραφών, σχεδιασμάτων και 

πρωτότυπων στίχων. Ο Βλαβιανός υιοθετώντας την αρχή της 

συμπληρωματικότητας του Ντερριντά, θεωρεί ότι κάθε τι  αρχίζει  να υπάρχει με τη 

διαμεσολάβηση --στην προκειμένη περίπτωση τη μεταγραφή, τη διασκευή, ακόμα 

και την αντιγραφή. Το πρωτότυπο δεν υπάρχει, τελεί υπό αναβολή∙ η ιδέα του 

πρωτοτύπου δημιουργείται από τις αναπαραστάσεις, τις διαμεσολαβήσεις, τις 

αντιγραφές. Άλλωστε όπως είπε ο Γέητς «όλοι είμαστε αναγκασμένοι να 

αντιγράφουμε αντίγραφα».  

Από την άλλη μεριά υπάρχουν στην ποίησή του χαρακτηριστικά που 

αντίκεινται στις αρχές του μεταμοντερνισμού. Ο  διεθνιστικός χαρακτήρας του 

έργου του σε συνδυασμό με τη λόγια διακειμενικότητα είναι ένα από αυτά. Για τον 

Βλαβιανό υπάρχει ανώτερη τέχνη, «τέχνη υψηλή», και φροντίζει να την προβάλλει 

σε σημείο που να επισύρει κατηγορίες περί ελιτισμού. Επιπλέον δίνει έμφαση στον 

συγγραφέα --συχνά με ναρκισσιστική υπερβολή--  ο οποίος είναι μια 

ψυχοπνευματική και ηθική οντότητα που εργάζεται σε συγκεκριμένο ιστορικό 

πλαίσιο και όχι μια μηχανιστική/διαμεσολαβητική λειτουργία του κειμένου που 
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μεταφέρει ό,τι του υπαγορεύει η γλώσσα. Η ποίησή του από την άλλη είναι 

επιδεκτική σε πολλές ερμηνείες αλλά όχι σε ένα απεριόριστο αριθμό ερμηνευτικών 

προσεγγίσεων που θα οδηγούσαν σε έναν παραλυτικό σχετικισμό σύμφωνα με 

τις επιταγές του μεταμοντερνισμού.  

Ισχυρή ένδειξη για την σχέση του Βλαβιανού με τον μεταμοντερνισμό 

συνιστά η διερώτησή του στη minima poetica εάν «ο μεταμοντερνισμός είναι 

ενδεχομένως μια μετάλλαξη (χρεωκοπία;) του δυτικού ανθρωπισμού;» και ακόμα 

περισσότερο οι στίχοι του από Την νοσταλγία των ουρανών 

 

Μετά από τόσους αιώνες φιλοσοφικής ορθοδοξίας 

η ορθοδοξία τώρα της αποδόμησης 

μετά από τόσους αιώνες ποιητικής αμφιβολίας όμως; 

(αφιέρωσα πολύ χρόνο στον εξάψαλμο των νέων ιησουιτών. 

Αυτοί που δοξάζουν τον ίδιο προφήτη 

Αυτοί ας φροντίσουν για το μνήμα.) 

 

Πολλή φασαρίa για το τίποτα 

Αν τελικά ο Ώντεν είχε δίκιο 

 

 For the poetry makes nothing happen.   

 

 Μετά από αυτή τη σχηματική παρουσίαση των πέντε υποθέσεων 

εργασίας, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν αυτόνομα μελλοντικά ερωτήματα 

προς διερεύνηση, νομίζω ότι μπορούμε να ισχυριστούμε πως Ο Χ. Βλαβιανός 

αποτελεί μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες φωνές της σύγχρονης ελληνικής 

ποίησης, μια ποιητική παρουσία που προκαλεί αντιπαραθέσεις και δίνει 

εναύσματα φιλολογικών συζητήσεων και  θεωρητικών εκκινήσεων. Κυρίως όμως 

αποτελεί μιαν ιδιάζουσα περίπτωση δημιουργικού λόγου, σχεδόν ολιστικού.   

Βιβλιογραφία 

Abrams, M. H. (2010). Λεξικό λογοτεχνικών όρων. Θεωρία, Ιστορία, Κριτική λογοτεχνίας (μτφρ. Γ. 

Δεληβοριά, Σ. Χατζηιωαννίδου) (6η έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.  

Αρτινός, Α. (2014). Το αποστρεφόμενο πρόσωπο. Εφ. Η Αυγή, 06 Ιουλίου 2014. 

Βαγενάς, Ν. (2012). Μεταμοντερνισμός και λογοτεχνία. (Έκδοση επαυξημένη) Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις. 

Βλαβιανός, Χ. (2009). Διακοπές στην πραγματικότητα. Ποιήματα/ Σχεδιάσματα/ Μεταγραφές. 

Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 



Δημιουργική Γραφή και Ζητήματα Μεθόδου  και Συγγραφής 
 

[503]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Βλαβιανός, Χ. (2011). Σονέτα της συμφοράς.[apologia pro vita et arte mea]. Αθήνα: Εκδόσεις 

Πατάκη. 

Βλαβιανός, Χ. (2011). Η ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας σε 100 χαϊκού από τους Προσωκρατικούς 

έως τον Ντερριντά. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 

Βλαβιανός, Χ. (2013). Ἡ εὔθραυστη ἐπικράτεια τῶν λέξεων. Ποιήματα/ Σχεδιάσματα/ μεταγραφές: 

1991-2003. Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη.  

Βλαβιανός, Χ. (2014). Το αίμα νερό. Μυθιστόρημα σε σαράντα πέντε πράξεις. Αθήνα: Εκδόσεις 

Πατάκη. 

Γαραντούδης, Ε. (2014). Τα ανεξάλειπτα ίχνη της οικογενειακής μνήμης μετά τον λυγμό. Ιστοσελίδα 

www.oanagnostis.gr (τελευταία επίσκεψη 18 Οκτωβρίου 2014). 

Γιαννακόπουλος, Χ. (2014). Το ποίημα ως άρνηση της ποιητικότητας και ως εναγκαλισμός της. Εφ. 

Εφημερίδα των Συντακτών. 22 Φεβρουαρίου 2014. 

Δούκας, Γ. (2014). Ο ποιητής (ανα)λυόμενος. Περ. “The Books’ Journal”, τ. 39.  

Κάλλερ, Τ. (2011). Λογοτεχνική Θεωρία. Μια συνοπτική εισαγωγή (μτφρ.Κ. Διαμαντάκου). Ηράκλειο: 

Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. 

Κάσσος, Β. (1989). Ασφυξία του βλέμματος. Σύγχρονη ελληνική ποίηση και ιδεολογία. Αθήνα: 

Εκδόσεις “Νέα Σύνορα” – A. A.  Λιβάνη. 

Ξηρογιάννη, Α. (2014). Στοιχεία ποιητικής μέσα στην «εύθραυστη επικράτεια των λέξεων». Περ. 

Fractal, Σεπτέμβριος 2014. 

Πανταλέων, Λ. (2014). Ποιητική αυτοβιογραφία. Εφ. Καθημερινή/ Τέχνες και Γράμματα. 07 Δεκεμβρίου 

2014.  

Σουλογιάννη, Ά. (2014). Δεσμοί αίματος. Ιστοσελίδα www.bookpress.gr (πρόσβαση 28 Μαΐου 2014). 

Τοπάλη, Μ. (2014). Ποίηση μιας διαμεσολάβησης. Εφ. Καθημερινή/ Τέχνες και Γράμματα. 30 Μαρτίου 

2014. 

Ψάλτη, Μ. (2013). Ο ποιητής, η τσαγιέρα και το (λευκό) τσάι: Βλαβιανός [auto-]revised. Περ. The 

Athens Review of Books, τ. 46. 

http://www.oanagnostis.gr/
http://www.bookpress.gr/


                                          Πώς να βοηθήσεις ένα άρθρο να γίνει ποίημα: μια εφαρμογή της Black-out Poetry 
στην εκπαίδευση ενηλίκων 

Σιδηροπούλου Μαρέττα 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [504] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Πώς να βοηθήσεις ένα άρθρο να γίνει ποίημα: μια εφαρμογή 

της Black-out Poetry στην εκπαίδευση ενηλίκων 
 

Σιδηροπούλου Μαρέττα 

Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  

 Μπχ. τίτλος Δημιουργικής Γραφής  

maretta.s@gmail.com 

 

Το κείμενο παρουσιάζει την Black-out Poetry, είδος που ανήκει στην ευρύτερη 

κατηγορία της Οπτικής Ποίησης ως τεχνική ποιητικής σύνθεσης και έκφρασης. Σε 

πρώτο επίπεδο, επιχειρείται μία αναφορά στις βασικές επιρροές του είδους και 

διερευνώνται οι διαστάσεις και η σύνδεσή του με το πεδίο της Δημιουργικής 

Γραφής όπως διαμορφώνεται σήμερα.  Ακολουθεί η παρουσιαση της 

προσέγγισης της Black-out Poetry στο πλαίσιο της διδασκαλίας Δημιουργικής 

Γραφής σε δύο τμήματα ενηλίκων (ΚΔΒΜ  Αθηνών και Δυτικής Αττικής) το 2015 

καθώς και όψεων του εργαστηρίου, αναστοχασμό και ανάλυση των προοπτικών 

της. 

Οπτική Ποίηση και Υλικότητα 

Ένας από τους πιο περιεκτικούς ορισμούς για Οπτική Ποίηση είναι ότι τα ποιήματα 

που ανήκουν σε αυτή την ευρεία κατηγορία προορίζονται να καταναλωθούν 

οπτικά, να ειδωθούν (Bohn 2013). Η Οπτική Ποίηση εκφράζεται με εικονιστικά και 

λεκτικά στοιχεία καταλύοντας τα λεπτά όριά τους και αναδεικνύοντας τη 

ρευστότητα μεταξύ κειμένου και εικόνας. Στη διαδραστική, συμπληρωματική σχέση 

λέξεων, εννοιών, τυπογραφικών στοιχείων, εικονικών αναπαραστάσεων, 

φωτογραφιών αποκαλύπτεται ο τρόπος της.  

Αυτό σημαίνει ότι ποιήματα που ανήκουν σε αυτή την ευρεία κατηγορία 

παρουσιάζονται ταυτόχρονα ως εικόνα και διαβάζονται ως εικόνα.  Όμως στην 

λογοτεχνία -και ιδίως στην ποίηση-  αυτή η ιδέα δεν είναι ξένη. «Kάθε ποίημα 

ανάλογα με το περιεχόμενό του, γεννά και τη  μορφή του»  όπως λέει ο ποιητής 

Οδυςσέας Ελύτης. Η μορφή δεν είναι ένα εξωτερικό στοιχείο που ακολουθεί ο 

δημιουργός καθηκοντολογικά. Αντίθετα, η μορφή, η αρχιτεκτονική ενός 

ποιήματος αποτελεί την ουσία, την ψυχή του, τον τρόπο με τον οποίο υπεισέρχεται 

στον κόσμο.  

mailto:maretta.s@gmail.com
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Αυτή η υλικότητα της ποιητικής σύνθεσης, που τείνει να περνά 

απαρατήρητη, τονίζεται ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Οπτικής Ποίησης με τη χρήση 

διαφορετικών στοιχείων. Αυτή η ιδέα γεννά ερωτήματα για το τι μπορεί να  σημαίνει 

για τη γλώσσα να γίνεται υλική (Haas 1996). Η συγγραφή η τεχνολογία και η 

δημιουργικότητα δεν είναι δυνατό θεωρηθούν σαν διακριτές διαδικασίες. Το 

γράψιμο αποτελώντας προϊόν κοινωνικο-πολιτισμικό συνιστά -από τη φύση του- 

τεχνολογία και συνδέεται με την υλικότητα της γραφής και ανάγνωσης. Αν η 

λογοτεχνική αισθητική είναι ένα ιστορικό προϊόν, οι νέες τεχνολογίες 

διαμορφώνουν και ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την επινοητικότητα της 

γραφής. Η γραφή είναι η υλικότητα της σκέψης (Haas 1996). 

Τα οπτικά ποιήματα είναι άμεσα αναγνωρίσιμα από την πλαστικότητα τους 

και την άρνησή τους «ευθυγραμμίζονται». Σε αντίθεση με την παραδοσιακή μορφή 

της ποίησης, έχουν σχεδιαστεί όχι μόνο ως λογοτεχνικά έργα αλλά λειτουργούν, 

ταυτόχρονα, ως εικαστικές συνθέσεις. Είτε σχηματίζουν με τα οπτικά τους στοιχεία 

ένα υποτυπώδες σχέδιο ή είτε συνιστούν το ένα ιδιαίτερα εκλεπτυσμένο σχέδιο, 

μετατρέπουν το ποίημα σε εικόνα (Bohn 2013). 

Η Οπτική Ποίηση βεβαίως ως μορφή έκφρασης δεν είναι καθόλου 

καινούργια, οι απαρχές της χάνονται στους αιώνες. Οι ρίζες μπορεί να πάνε τόσο 

πίσω όσο τότε που η γραφή ήταν αναλογικά αναπαραστατική, σε χαραγμένες 

ιστορίες σε σπήλαια, σε περίτεχνα αραβουργήματα με προσευχές ή στο δίσκο της 

Φαιστού. Οι Έλληνες είχαν σχηματογραφικά ποιήματα που ονόμαζαν 

Τεχνοπαίγνια οι Ρωμαίοι τα Carmina Figurata, o Apollinaire  τα Καλλιγράμματα. 

Στοχεύοντας παράλληλα στην οπτική και την λογοτεχνική απόλαυση η Οπτική 

Ποίηση αποτελεί μια ανεξάντλητη διερεύνηση και μια μορφή που εξελίσσεται ανά 

τους αιώνες ανάλογα με τα τεχνικά μέσα απεικόνισης και γραφής. Σήμερα, 

προσφέρονται ψηφιακά εργαλεία που έρχονται να προστεθούν στους 

χειροποίητους τρόπους για τη δημιουργία Οπτικής Ποίησης. 

Black-out Poetry 

Σε πρώτη φάση ας εξοικειωθούμε με το πώς μοιάζει ένα Black-out ποίημα. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό της σελίδας είναι μία μαύρη επιφάνεια που υποθέτει κανείς 

ότι καλύπτει μέρη ενός κειμένου  

που προϋπάρχει. Από αυτή την μαύρη επιφάνεια αναδύονται κάποια 

ξέφωτα από λέξεις, σπαρμένες μέσα στο μαύρο.  Το βλέμμα πέφτει κατευθείαν σ’ 

αυτές τις λέξεις που συνθέτουν ποιήματα κατά βάση αφαιρετικά, κάποιες φορές 
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αναπάντεχα σουρεαλιστικά. Ποιήματα συγκεκριμένης αισθητικής που ορίζεται 

από τα υλικά της δημιουργίας: το χρώμα, το υλικό της εφημερίδας, τα 

τυπογραφικά στοιχεία. 

Τα ποιήματα αυτά φέρνουν αυτόματα στο νου κείμενα άλλων εποχών, 

λογοκριμένα. Παραδόξως, διερευνώντας την προέλευση της Black-out Poetry θα 

μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι μια βασική επιρροή, είναι η πρακτική της 

λογοκρισίας. Αποτελώντας το σήμα κατατεθέν των ανελεύθερων καθεστώτων, 

από τη δίωξη των ανθρώπων για τις ιδέες τους, ως το κυνήγι και την απαγόρευση 

των βιβλίων η λογοκρισία μπορεί να θεωρηθεί ως έλεγχος των πληροφοριών και 

των ιδεών κυκλοφορεί μέσα σε μια κοινωνία. Το ενδιαφέρον στο πλαίσιο της Black-

out Poetry συνοψίζεται στην ανανοηματοδότηση αυτής της πρακτικής ως τεχνική 

αποδέσμευσης της έκφρασης. Πώς μπορεί μία πρακτική που έχει στόχο την 

καταστολή και στην απαγόρευση της έκφρασης να αξιοποιηθεί δημιουργικά; 

Αντλεί από την ιστορία των κειμένων, από τις στιγμές του περιορισμού της 

ελευθερίας της έκφρασης και του λόγου τους και διεκδικεί εκ νέου την τεχνική αυτή 

προς όφελος της έκφρασης. 
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Πέρα από τη συγγένεια με την συγκεκριμένη πρακτική όμως, η Black-out 

Poetry φαίνεται να έχει επιρροές και από περισσότερο «λογοτεχνικά» πεδία. 

Προερχόμενη από την Οπτική Ποίηση εμφανίζει ιδιαίτερες συνάψεις με το είδος της 

Cut-up Poetry, λογοτεχνικής τεχνικής βασισμένη στην τυχαιότητα κατά την οποία 

ένα κείμενο κόβεται και αναδιαμορφώνεται για να μετασχηματιστεί σε ένα νέο 

κείμενο. Η έννοια αυτή μπορεί να αποδοθεί στους Ντανταϊστές και στον Κριστιάν 

Τζαρά της δεκαετίας του 1920, αλλά διαδόθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και 

στις αρχές της δεκαετίας του 1960 από τον συγγραφέα Γουίλιαμ Μπάροουζ, και 

έκτοτε έχει χρησιμοποιηθεί σε μια ευρεία ποικιλία πλαισίων (Jones 1963). 

Με σημαντικότερες τις παραπάνω, μια ακολουθία επιρροών όπως τις 

καταγράφει στην ανασκόπηση του βιβλίου του οδήγησαν στην (επαν)ανακάλυψη 

και ανασύσταση της τεχνικής Black-out από τον ποιητή, συγγραφέα και σχεδιαστή 

Austin Kleon. Το 2010 εξέδωσε μία συλλογή ποιημάτων με τίτλο «Newspaper 

Blackout» που περιέχει ποιήματα που έχουν συντεθεί εξ’ ολοκλήρου με την 

τεχνική  Black-out εφαρμοσμένη σε εφημερίδες.  

Η εφημερίδα χρησιμοποιήθηκε ως πρώτη ύλη στην Cut-up Poetry, τεχνική 

που ανταποκρίνεται στο ντανταϊστικο πνεύμα, στην κατεύθυνση ενός ευρηματικού 

και παιγνιώδους τρόπου σύνθεσης βασισμένου στην τυχαιότητα. Γενικότερα, η 

ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΕΤΕ ΕΝΑ ΝΤΑΝΤΑΪΣΤΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ 

ΤΡΙΣΤΑΝ ΤΖΑΡΑ 

Πάρτε μια εφημερίδα. 

Πάρτε ένα ψαλίδι. 

Διαλέξτε από την εφημερίδα ένα άρθρο στο μέγεθος του ποιήματος που θέλετε 
να κάνετε. 

Κόψτε με το ψαλίδι το άρθρο. 

Κατόπιν κόψτε προσεχτικά τις λέξεις που αποτελούν το άρθρο και βάλτε τις μέσα 
σε μια τσάντα. 

Ταρακουνήστε μαλακά την τσάντα. 

Κατόπιν αρχίστε να βγάζετε από την τσάντα τη μια λέξη μετά την άλλη. 

Αντιγράψτε τις ευσυνείδητα με τη σειρά που βγήκαν από την τσάντα. 

Το ποίημα θα σας μοιάζει. 

Και να που γίνατε ένας άπειρα πρωτότυπος συγγραφέας με μια χαριτωμένη 
ευαισθησία, έστω κι αν δεν σας καταλαβαίνει το κοπάδι. 
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εφημερίδα συνιστά κειμενικό υλικό με ιδανικές προϋποθέσεις για πειραματισμό και 

λογοτεχνική δημιουργία. Εκτός από τον εφήμερο χαρακτήρα της, ένας ακόμη 

λόγος είναι ότι «μια εφημερίδα αποτελείται από τον ίδιο αριθμό λέξεων είτε 

υπάρχουν ειδήσεις είτε όχι»  έλεγε ο Άγγλος συγγραφέας Henry Fielding (1707-

1754). Στο πλαίσιο της Black-out Poetry η εφημερίδα παραμένει πρώτη ύλη, αλλά 

η τυχαιότητα μετατρέπεται σε επιλογή. Το πεδίο των λεκτικών επιλογών περιορίζεται, 

ο δημιουργός πρέπει να επιλέξει από ένα σύνολο ήδη επιλεγμένων λέξεων -από 

κάποιον που έχει επιλέξει πριν από τον ίδιο τις λέξεις για να συνθέσει το άρθρο του. 

Αυτός ο περιορισμός δρα με θετικό τρόπο συνιστώντας μια συγγραφική 

πρόκληση. Η πρακτική του «μαυρίσματος» της λογοκρισίας υιοθετείται τώρα από 

την Black-out Poetry ως δημιουργική διαδικασία που οδηγεί σε αφαίρεση. Αυτή η 

διαδικασία αναμόρφωσης μέσω του σβησίματος αποτελεί εξίσου «γραφή». 

Προσέγγιση της Ποίησης Black-out σε πλαίσιο εκπαίδευσης ενηλίκων 

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του αντικειμένου της Δημιουργικής Γραφής σε δύο 

ομάδες ενηλίκων το 2015 (ΚΔΒΜ  Αθηνών και Δυτικής Αττικής) πειραματιστήκαμε 

πάνω σε αυτή την τεχνική με τους συμμετέχοντες σε δύο Εργαστήρια.  

Από την προηγούμενη συνάντηση ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να 

φέρουν παλιά φύλλα εφημερίδων 1  και ένα μαύρο μαρκαδόρο. Μετά από μια 

εισαγωγή στο είδος της Ποίησης Black-out τους ζητήθηκε να δημιουργήσουν τα 

δικά τους ποιήματα σε αυτό το είδος. Να επιλέξουν δηλαδή ένα άρθρο και να το 

μετασχηματίσουν σε ποίημα, να «το βοηθήσουν να γίνει ποίημα». Στη συνέχεια 

δόθηκαν αναλυτικά κατευθύνσεις επί της τεχνικής. Οι συμμετέχοντες θα έπρεπε να 

διατρέξουν σύντομα το άρθρο με το βλέμμα και «σταθούν» σε λέξεις που τους 

κεντρίζουν. Τονίστηκε ότι στη φάση αυτή η δημιουργία διευκολύνεται με να 

προσπελάσουν – και όχι να διαβάσουν λεπτομερώς- το κείμενο κυκλώνοντας 

όσες λέξεις τους χρειάζονται (με μαρκαδόρο ή με ένα μολύβι) με σκοπό να βρουν 

το δικό τους μονοπάτι λέξεων. Αφού καταλήξουν στις λέξεις αυτές θα έπρεπε να 

μαυρίσουν ό,τι «περίσσευε», ότι βρισκόταν εκτός ποιήματος. Κατά τη σύνθεση θα 

μπορούσαν αν ήθελαν να κρατήσουν στοιχεία του άρθρου όπως φωτογραφίες, 

σκίτσα ή ό,τι άλλο κι ακόμα να φιλοτεχνήσουν σχέδια με το μαύρο μαρκαδόρο 

                                                 
1  Ας σημειωθεί εδώ πως η ίδια προσέγγιση μπορεί να γίνει με ένα βιβλίο. Σε αυτή την 

περίπτωση μια καλή ιδέα είναι να φωτοτυπήσει συγκεκριμένες σελίδες. 
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αντί να μαυρίσουν απλώς το φύλλο. Το ποίημα που θα προέκυπτε θα έπρεπε να 

διαβάζεται από τα αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω. 
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Αναστοχασμός και προοπτικές 

Τα αποτελέσματα του πειραματισμού των ενηλίκων με την τεχνική Black-out 

κρίνονται ιδιαίτερα αξιόλογα από την άποψη των δημιουργιών όσο και στην 

κατεύθυνση της ίδιας της πρόσληψης της διαδικασίας. Οι δημιουργίες των 

συμμετεχόντων αναδεικνύουν τα οφέλη μίας μορφής ποίησης που τροφοδοτείται 

από την καθημερινότητα, βασίζεται στην αφαίρεση και χρησιμοποιεί απλά 

εργαλεία για τη δημιουργία της. Η τεχνική black out  προωθεί τη δημιουργική 

ανάγνωση  (εναλλακτικές αναγνώσεις) και τις εναλλακτικές χρήσεις των κειμένων 

παρουσιάζοντας πώς μπορεί κανείς να “διαβάσει” την επικαιρότητα με διάθεση 

ποιητική, να αμφισβητεί και να μετασχηματίζει δίνοντας πρόταγμα στην 

καθημερινή έμπνευση και έκφραση.  

Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της ποίησης Black-out 

χρησιμοποιηθηκαν ως πλαίσιο παρέχοντας την ευκαιρία της έκφρασης. Μέσα 

στο πλαίσιο αυτό οι ενήλικες αποδεσμεύτηκαν εκφραστικά, καθώς το 

περιορισμένο εκ’ πρώτης όψεως σχήμα επιλογής λέξεων φάνηκε τελικά να 

λειτουργεί ανασταλτικά στο φόβο της λευκής σελίδας. Στο ίδιο πλαίσιο, επέλεξαν 

τυχαία άρθρα πολιτικού, οικονομικού, πληροφοριακού περιεχομένου και τα 

μετασχημάτισαν σε κάτι απολύτως προσωπικό, αποδίδοντάς τους το δικό τους 

νόημα. Αυτό άραγε δεν είναι η ουσία της λογοτεχνίας; Να προσδίδει το έργο μια 

νέα μορφή, ανοίκεια, ξένη και παράξενη στα πράγματα προτρέποντάς μας να τα 

δούμε όλα μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία. «Μόνο με αυτό τον τρόπο 

μπορεί να κλονίσει και να διαψεύσει τις αντιλήψεις που μας έχουν επιβληθεί από 
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την τετριμμένη καθημερινή γλώσσα και με τη βοήθεια των οποίων 

αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο» (Παρίσης & Παρίσης 2000). 

Πέρα από τον περιορισμό του πεδίου επιλογής λέξεων, για την ποιοτική 

αναβάθμιση της σύνθεσης –και ειδικά για το ποιητικό κείμενο- είναι επίσης 

απαραίτητη η καλλιέργεια της αφαιρετικής διάθεσης, είναι και αυτή μία 

δημιουργική διαδικασία. Η σημασία που δόθηκε σε αυτά τα φίλτρα λειτούργησε 

θετικά. Οι πειραματικές συγγραφικές ασκήσεις μετατράπηκαν σε μικρά 

ολοκληρωμένα ποιήματα- αντικείμενα. Σύντομα, περιεκτικά, προσωπικά. 

Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες, σε μία μετέπειτα ανατροφοδότηση 

ανέφεραν ότι υιοθέτησαν αυτή την τεχνική γενικότερα. Κάποιοι, έκαναν συνήθεια 

αυτή την τεχνική εν μέρει για τη θεραπευτική διάσταση που διαπίστωσαν ότι είχε 

στην καθημερινότητά τους καθώς λειτουργούσε όχι μόνο ως λογοτεχνική και 

καλλιτεχνική δημιουργία αλλά και αγχολυτικά, όπως είπαν. Η πρακτική φύση αυτής 

της τεχνικής μαζί με τη διαδικασία αφαίρεσης, μετασχηματισμού και προσωπικής 

έκφρασης παρέχουν προϋποθέσεις για μια τέτοια κατεύθυνση. Μπορεί όμως να 

προκύψει λογοτεχνικής αξίας κείμενο από αυτή την τεχνική; Είναι αυτό ποίηση; 

Αυτό το ερώτημα συναντά την εκτενή συζήτηση για τη διδασκαλία της ίδιας της 

συγγραφής, αλλά ας σκεφτούμε σύντομα το εξής. Αν αυτά τα ποιήματα 

απομονωθούν από το περιβάλλον τους, χωρίς να ξέρει κάποιος την διαδικασία 

σύνθεσής τους, ότι δηλαδή είναι προϊόντα Black-out θα έχουν λογοτεχνική αξία; 

Εξαρτάται. Όχι πάντοτε, αλλά βεβαίως μπορεί να έχουν λογοτεχνικό ενδιαφέρον. 

Η ποίηση είναι για όλους έλεγε ο Τζαρά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς ποιοι 

στίχοι προήλθαν από αυτή την τεχνική, αλλά αξίζει να αναφερθεί ότι, μεταξύ 

άλλων, ο David Bowie χρησιμοποιούσε την τεχνική cut-up ως εργαλείο σύνθεσης 

και μέσο έμπνευσης (Jones 2015).  

Αποδομώντας τη γραφή δημιουργείται καινούργια γραφή. Τα ποιήματα 

αυτά έχουν τη μοναδική ικανότητα να ανοικειώνουν τη συμβατική γλώσσα της 

καθημερινότητας –μέσα από μια αντιπροσωπευτική «γλώσσα της 

καθημερινότητας» όπως εκφράζεται από τον τύπο. Συνεπώς, η λογοτεχνική 

παρέμβαση στην γλώσσα αυτή γίνεται αφορμή για μια παρέμβαση την 

ανθρώπινη εμπειρία, και μια ανατροπή στους καθιερωμένους τρόπους με τους 

οποίους αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. 
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Τι λες λοιπόν να κάμουμε;  

ΠΕΙ.   Να! Ιδρύστε    μια χώρα.  

ΤΣΑ. Εμείς πουλιά, σαν τι είδους χώρα  να ιδρύσουμε μπορούμε; 

ΠΕΙ.   Αλήθεια; Λόγος  ανόητος που σου ξέφυγε απ' το στόμα!  Για κοίτα 

κάτω. Bλέπω.   Kοίτα πάνω.  

ΤΣΑ. Bλέπω. 

ΠΕΙ. Είδες τίποτε;  

ΤΣΑ.   Ναι, ουρανό και νέφη.  

ΠΕΙ. Αυτός δεν είναι των πουλιών ο χώρος;  

ΤΣΑ. Xώρος; Tι χώρος;  

Σα να λέμε τόπος·  

Αλλά επειδή όλα μέσα του χωρούνε  

και προχωρούν, γι' αυτό τον λέμε χώρο.  

Τώρα, αν τον χτίσετε, αν τον φράξετε όλον,  

αντίς για χώρο θα τον λένε χώρα. 

Αριστοφάνης, Όρνιθες (στ.187-200) 

 

Ο χώρος ενώνει και ο χώρος χωρίζει. Η συγκρότηση των υποκειμένων και οι 

μεταξύ τους σχέσεις είναι σχέσεις χωρικές. Ο Αριστοφάνης στους Όρνιθές του, 

αναφέρεται στη δημιουργία ενός τόπου στο διάκενο μεταξύ ουρανού, του τόπου 

των πουλιών, και γης, του τόπου των ανθρώπων, που θα μπορεί να ονομαστεί 

και χώρος, επειδή όλα μέσα του χωρούν, προ-χωρούν, υπο-χωρούν, από-

χωρούν, στενο-χωρούν.  Κι αν μάλιστα τον φράξουν,  τότε θα δημιουργηθεί η 

χώρα. Έτσι ο τόπος μεταβάλλεται  σε χώρο κι ο χώρος σε χώρα. Αυτό το διάκενο, 

τον ενδιάμεσο χώρο, το ρευστό, στον οποίο τα υποκείμενα αναζητούν ανάσες 

ελευθερίας   έρχεται η παρούσα εργασία να αναδείξει  με εστίαση στο έργο του 

mailto:evaspathara@yahoo.gr
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Βιζυηνού. Να φωτίσει το χώρο, τα καινούργια περάσματα που τα υποκείμενα 

προσπαθούν να ανοίξουν ώστε να υπονομεύσουν ετεροκανονικότητες και 

αδιάρρηκτες διχοτομίες. Η περίφραξη του χώρου, η εντός κι εκτός των ορίων 

κίνηση, η απόκλιση κι η νόρμα στη σχέση με και στη θέση στον χώρο, η διαλεκτική 

κινητικότητα καθορίζει αντιστοίχως την ταυτότητα των υποκειμένων, όχι ως μια 

αμετάβλητη σταθερά, αλλά ως μια διαρκή διαδρομή με ρητές ή υπόρρητες 

ρηγματώσεις ως προς το τι ορίζεται κάθε φορά ως κανονικότητα και ως 

παγιωμένος χώρος και ταυτότητα.  Ο Βιζυηνός είναι ένας ετεροτοπικός 

συγγραφέας. Οι χώροι που κατοικούν οι ήρωές του εξελίσσονται σε πεδία μάχης 

κι εγκαθίδρυσης ζωνών κυριαρχίας. Η διαρκής κίνηση σηματοδοτεί και τη διαρκή 

προσπάθεια του υποκειμένου να προσδιορίσει την ταυτότητά του, ένα κυνήγι μιας 

εν εξελίξει ταυτοτικής ρύθμισης κι απορρύθμισης ταυτόχρονα, έμφυλης, εθνικής, 

πολιτισμικής, θρησκευτικής. Στόχος λοιπόν της παρούσας μελέτης είναι να 

διερευνήσει αυτές τις ετεροτοπικές υβριδικές  υποκειμενικότητες, να μελετήσει τα 

κενά χώρου στα οποία το υποκείμενο ανασυνθέτει την ύπαρξή του, 

αναπλαισιώνοντας τη σχέση του με το χώρο. Προς αυτή την κατεύθυνση 

υιοθετείται η φουκωική πρόσληψη της ετεροτοπίας σε συνδυασμό με την 

υιοθέτηση του φύλου ως αναλυτική και μεθοδολογική κατηγορία. Παράλληλα και 

η γραφή τόσο ως διαδικασία, ως βιωματικό γεγονός, όσο και  το παραγόμενο 

αποτέλεσμα αυτής θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως το πεδίο-χώρος που προωθεί 

τις ετεροτοπίες είτε γιατί επιτρέπει την χρήση του έτερου του προσωπείου ή των 

προσωπείων, είτε γιατί ό,τι ορίζεται ως εαυτός δια της γραφής διαστέλλει το χώρο 

αναζητώντας περάσματα που θα επιτρέψουν την οικείωση του ανοίκειου, την  

ανάσυρση κρυμμένων τόπων και τοπίων αθέατων και ίσως αχαρτογράφητων. Κι 

ο Β., στο έργο του αυτά τα υπόγεια περάσματα διερευνά και τα βγάζει στο φώς, 

υπονομεύοντας κυρίαρχες δεδομένες αντιλήψεις περί συγκρότησης υποκειμένου, 

ταυτότητας και χώρου.  

Ταυτότητα: Μια απόπειρα -  δοκιμή ερμηνείας... 

Στο πλαίσιο της μετανεωτερικότητας διάχυτη είναι η άποψη ότι οι ταυτότητες 

αποκεντρώνονται, κατακερματίζονται, αποδιοργανώνονται. Κατακερματίζονται 

στο πεδίο της τάξης του φύλου, σεξουαλικότητας, εθνότητας, υπονομεύοντας την 

αίσθηση του εαυτού ως ενιαίου αρραγούς ολοκληρωμένου υποκειμένου. Η 

συμπληρωματικότητα του εαυτού και του άλλου είναι δομική διάσταση του 

αισθήματος προσωπικής ταυτότητας, ενώ η «ετερότητα» αποτελεί βασικό στοιχείο 
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για κάθε κοινωνιογνωστικό σύστημα κατηγοριοποιήσεων και αναπαραστάσεων 

του περιβάλλοντος. Η ετερότητα δηλαδή, αποτελεί την αναγκαία συστατική αλλά 

και την πιο προβληματική συνιστώσα της ταυτότητας που είναι ούτως ή άλλως 

μια διφορούμενη πραγματικότητα. (Κωνσταντοπούλου, Μαράτου, Αλιπράντη κ.α: 

11-33) 

Η απόκτηση μιας  ταυτότητας ή κατάκτηση, ή υιοθέτηση της αποτελεί και 

διαμορφώνει ταυτόχρονα ένα κοινό τόπο του συνανήκειν  και θέτει και ένα 

σύνορο, ένα όριο αντιστοίχως του μη συνανήκειν. Με άλλα λόγια πρόκειται για 

μια διαρκώς μεταβαλλόμενη  αντιστικτική πολλές φορές κατασκευή,  που τη 

διακρίνει η ρευστότητα και  αμφισημία. Από τη μια μεριά σημαίνει την απόλυτη 

ομοιότητα ή ισότητα ανάμεσα σε άτομα, ομάδες, απόψεις, πράγματα ή σύμβολα, 

τα οποία ταυτίζονται το ένα με το άλλο αντίστοιχα. Από την άλλη αντίθετα 

υποδηλώνει το σύνολο των χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν κάποιον ή κάτι 

από κάποιον άλλον.  

Η ταυτότητα δεν αποτελεί δακτυλικό αποτύπωμα, που οι εξωτερικές 

συνθήκες της κοινωνικής ύπαρξης αφήνουν στον ψυχικό μας κόσμο ως 

απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι», αλλά είναι δυναμικό αποτέλεσμα μιας 

διαρκούς αντιπαράθεσης, μιας αντίστιξης, ανάμεσα σε «ένα μέσα και ένα έξω». 

Στον αφορισμό του Σαρτρ, ταυτότητα είναι οι άλλοι, προτιμούμε την φουκωική 

απόδοση του όρου, σύμφωνα με τον οποίο ταυτότητα είναι μια διαδρομή. 

(Κωνσταντοπούλου Χρ, κ.α :16) 

Αν αισθανόμαστε γράφει ο Hall (Hall: 406) ότι έχουμε ενιαία ταυτότητα, είναι 

γιατί κατασκευάζουμε ένα παρηγορητικό ιστόρημα, ή «αφήγηση του εαυτού», 

γύρω από τους εαυτούς μας. Η τελείως ολοκληρωμένη ασφαλής και συνεκτική 

ταυτότητα είναι μια φαντασίωση 

   Η φεμινιστική προσέγγιση υιοθετώντας και ιδιοποιούμενη κριτικά τις 

μαρξιστικές – μαρξικές, ψυχαναλυτικές, γλωσσολογικές, φουκωικές προσεγγίσεις 

έθεσε το ζήτημα της ταυτότητας σε νέες βάσεις. Αμφισβήτησε την κλασσική 

διάσταση ανάμεσα στο έσω και έξω, ιδιωτικό και δημόσιο, πολιτικοποιώντας όλα 

τα πεδία της κοινωνικής συγκρότησης και τους τρόπους διάρθρωσης, 

συνάρθρωσης και διαπλοκής στη διαδικασία κατασκευής των ταυτοτήτων. 

Οικογένεια, αναπαραγωγικές σχέσεις, σεξουαλικότητα, εργασιακός 

καταμερισμός, ιδιωτικότητα  τοποθετήθηκαν στο κέντρο της πολιτικής διεκδίκησης 

και θεωρητικής διερεύνησης του φεμινιστικού λόγου τονίζοντας την έμφυλη 
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διάσταση της υποκειμενικότητας. Η έμφυλη κοινωνικοποίηση συνιστά ένα βίαιο 

καθεστώς κανονικοποίησης μέσω μιας παραγωγικής εξουσίας κατά Φουκώ και 

ενός Νόμου που επιβάλλεται που μας έχει πείσει ότι δεν είναι εξουσία. 

Στο έργο του Βιζυηνού κάθε προσπάθεια να οριστεί επακριβώς και να 

οριοθετηθεί το υποκείμενο αποτυγχάνει. Κινείται διαρκώς σε μια κατάσταση 

έμφυλης κοινωνικής και πολιτισμικής υβριδικότητας (Μικέ: 102-122) σε ένα κόμβο 

σε μια διασταύρωση ρευστότητας και διαρκούς αβεβαιότητας, πλάνης και 

πολλαπλής πραγματικότητας. Η αθηναϊκή κριτική δεν αντιμετώπισε σκωπτικά 

μόνο το ποιητικό του έργο αλλά και τον ίδιο.». (Μουλάς: ξς΄-ξζ) Γράφει σχετικά η 

Barbeito: Η αθηναϊκή κριτική καταχώρησε τον Βιζυηνό ως Τουρκομερίτη, μια έννοια 

που συγκροτεί την ταυτότητα στη βάση δύο αντιθετικών συγκρουόμενων 

χαρακτηριστικών, του χώρου και του έθνους. Ο Βιζυηνός προβληματοποιεί την 

έννοια της ομογενοποιημένης, έμφυτης ταυτότητας. Είναι ένας έλληνας από το 

χώρο της Τουρκίας. Ο γεωγραφικός όρος τουρκομερίτης δεν τον πολιτογραφεί 

ακριβώς ούτε ως Έλληνα αλλά κι ούτε ακριβώς ως Tούρκο. (Barbeito:299-326) Ο 

θρακιώτης,  το χωριατόπαιδο, ο κοσμικός, ο φαναριώτης, ο ρομαντικός ο 

ρεαλιστής, ο λόγιος, ο δημοτικιστής, ο ποιητής, ο πεζογράφος, ο πεισθείς στην 

Δύσιν και στην Ανατολήν  ο….ο ...., συνθέτουν  την ταυτότητα του υποκειμένου 

Βιζυηνός και την ιδιαιτερότητα του έργου του.     

Αντίστοιχα και στα  διηγήματα ο Βιζυηνός κινείται  και δημιουργεί  ό,τι 

ονομάζει ο Φουκώ ετεροτοπικό χώρο.  Τούτο σημαίνει ότι εξετάζει κανείς, μεταξύ 

άλλων, αν κατασκευάζονται υποκειμενικότητες σε ένα χώρο ωσμώσεων, τον 

«τρίτο χώρο» της εκφοράς, ο οποίος φυσικά απομακρύνεται από τον αμόλυντο, 

αγνό κι άσπιλο χώρο της πολιτισμικής και εθνικής καθαρότητας. Οι ετεροτοπίες, 

ως τόποι του «έτερου», δηλαδή του άλλου, του διαφορετικού, του μη κανονικού, 

εκεί όπου οι κοινωνικές σχέσεις διαφοροποιούνται από τις κυρίαρχες, 

αποδόθηκαν με συγκεκριμένα υλικά χωρικά παραδείγματα στην φουκωική 

«ετεροτοπολογία». Νοητικός ή και γλωσσικός τόπος και ταυτόχρονα υλικός 

χώρος, η ετεροτοπία ορίζεται καλύτερα με βάση τη διαφορά της από τον κυρίαρχο 

τρόπο οργάνωσης του χώρου και αποτελεί περισσότερο μια κίνηση, ένα πέρασμα 

προς το διαφορετικό, παρά μία εφήμερα έστω, παγιωμένη κατάσταση. Ο κύριος 

άξονας της προβληματικής του Foucault είναι η σχέση εξουσίας και υποκειμένου. 

Σύμφωνα με τον Foucault το υποκείμενο δεν αποτελεί μια αυθύπαρκτη οντότητα 

με υπεριστορικά χαρακτηριστικά αλλά είναι το αποτέλεσμα των εξουσιών που 
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ασκούνται στο άτομο. Δεν αποδέχεται μια εξωτερική φύση της εξουσίας που 

ασκείται σε ένα ήδη συγκροτημένο υποκείμενο. Δείχνει πως είναι η ίδια η εξουσία, 

ως σχέση, που μετατρέπει το άτομο σε υποκείμενο. (Αργύρης Μ., 

http://akea2011.com/author/akea2011/).   Οι εκδοχές της φεμινιστικής θεωρίας 

που διαπλέκονται με την αντίστοιχη φουκωική τοποθετούν στον πυρήνα της 

προβληματικής τους την κριτική ανάλυση της διαλεκτικής σχέσης ανάμεσα στο 

«φυσιολογικό» και το «μη φυσιολογικό» σώμα, εξετάζοντάς τη σε σχέση με τις 

επικρατούσες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, τους κοινωνικούς 

θεσμούς και τις παγιωμένες πρακτικές, τους ποικίλους επιστημονικούς λόγους και 

τεχνικές, και σε σχέση με ένα σύνολο σημασιοδοτήσεων που σε καμιά περίπτωση 

δεν είναι φυσικά δοσμένο. Η J. Butler από τη μεριά της, αντλώντας από τη 

φουκωική έννοια του πειθαρχημένου σώματος, εισάγει τον όρο επιτελεστικότητα 

(performativity) για να εξηγήσει πώς η ανάπτυξη του σώματος μέσω κινήσεων, 

ενεργημάτων, χειρονομιών, ειδικά σε σχέση με την έμφυλη σεξουαλικότητα, 

συντελείται μέσα από μια διαδικασία επανάληψης, μια παραγωγή ταυτότητας 

μέσα στο λόγο, η οποία είναι ταυτόχρονα περιορισμένη από κοινωνικές και 

πολιτισμικές κανονικότητες και ανοιχτή σε νέες εναλλακτικές 

επανασημασιοδοτήσεις. Κάθε σώμα λοιπόν είναι και έχει το χώρο του, παράγεται 

στο χώρο και ταυτόχρονα παράγει χώρο.  

Το αίτημα της αποδόμησης των διχοτομιών που συνιστά τον εγγενή 

καταπιεστικό χαρακτήρα κάθε προκαθορισμένης ταυτότητας που ομογενοποιεί 

τους φορείς της, και αποκρύπτει την ετερογένεια και πολυμορφία των υποκειμένων 

όσο και του χώρου που δρουν, επέβαλλε τον επαναπροσδιορισμό εκ μέρους των 

φεμινιστριών της θέασης του χώρου και των λειτουργιών που επιτελούνται 

σ΄αυτόν, προβληματοποιώντας  την αυστηρά διπολική γραμμική και μονόδρομη 

- διαχωριστική αντίληψη που ίσχυε μέχρι τώρα.(Μαλούτα-Παντελίδου:133) 

Τα ανδρικά σώματα στα διηγήματα μετακινούνται σε ευρύτερες χωρικές 

κλίμακες. Ο πατέρας είναι έμπορος γυρολόγος, ο Χρηστάκης ταχυδρόμος, κι ο 

αφηγητής ταξιδευτής σε διευρυμένες χωρικές ζώνες.  Ο ζωτικός τους χώρος 

απεριόριστος φαινομενικά τουλάχιστον. Γυρολόγος, όπερ σημαίνει ότι επιστρέφω 

σε μια δυναμική κυκλικότητα στο αρχικό μου σημείο εκκίνησης, τον οίκο. Όλα τα 

ανδρικά σώματα πριμοδοτούνται στη σχέση τους με το χώρο. Έχουν τη 

δυνατότητα κίνησης εκεί που το γυναικείο απαγορεύεται. Ακόμη και στους 

κατεξοχήν πολιτογραφημένους ιδιωτικούς γυναικείους χώρους, το ανδρικό σώμα 
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έχει τη δυνατότητα πρόσβασης. Η μόνη περίπτωση που στερείται ζωτικού χώρου 

και κίνησης μέσα σ αυτόν είναι ο παππούς στο διήγημα, το μόνον της ζωής του 

ταξείδιον. Ο λόγος προφανής. Η επιτέλεση του ρόλου του ως κορίτσι περιορίζει 

σημαντικά την κίνηση, ακόμη κι όταν απεκδύεται επισήμως τη γυναικεία του 

υπόσταση, το στίγμα έχει εντυπωθεί βαθιά. Και κείνος όμως φαντασιακά 

πραγματώνει το ταξίδι, την ανάγκη δηλαδή διεύρυνσης του χώρου, την ανάγκη ο 

βιωμένος χώρος να επεκταθεί. Η μπαϊρα ωστόσο παραμένει το ακραιφνές όριο 

και σημασιοδοτεί τις αποτυχημένες απόπειρες να διασπάσει το στενό χωρικό 

πλαίσιο. Εν αντιθέσει με τον παππού στο διήγημα, η γιαγιά επεκτείνει τη χωρική της 

δράση. Οικειοποιείται χώρους αποτελούν στόχοι ζωής για τον παππού. Ακόμα κι 

αν αυτά τα ταξίδια πραγματοποιούνται με συνοδεία αδελφού, αρσενικού δηλαδή, 

εν τούτοις δεν παύει να πραγματώνονται. Μοιάζει χώρος εδώ ως πεδίο μάχης κι 

εγκαθίδρυσης ζωνών κυριαρχίας. Η αποτυχία του ενός σώματος νίκη του άλλου. 

Κι εδώ το ανδρικό σώμα μοιάζει να αποτυγχάνει.   Στο Μοσκώβ Σελήμ, η αχανής 

οθωμανική αυτοκρατορία και η ρωσική αντίστοιχα αποτελούν το χώρο 

διαδραμάτισης των γεγονότων. Η διαρκής κίνηση στο αχανές του χώρου 

σημασιοδοτεί και τη διαρκή προσπάθεια του υποκειμένου να προσδιορίσει την 

ταυτότητά του, ένα διαρκές κυνήγι μια διαρκούς και εν εξελίξει ταυτοτικής ρύθμισης 

και απορρύθμισης ταυτόχρονα, έμφυλης, εθνικής, πολιτισμικής, θρησκευτικής. 

Πολλαπλές αναζητήσεις και ανάγκη να ορίσει και να προσδιορίσει αλλά  και να 

προσδιοριστεί την ίδια στιγμή από το χώρο. Και μάλιστα μ ένα τρόπο επιθετικό, τον 

πλέον επιθετικό, ως πολεμιστής του Σουλτάνου και της πατρίδας. Κι αν ο πόλεμος 

εκλαμβάνεται ως η πιο δυναμική επεκτατική ή αμυντική κίνηση μέσα στο χώρο, ως 

πολιτική επεκτατική διεκδίκησης, με τον ίδιο απέλπιδα τρόπο κι ο Σελήμ Μοσκώβ 

κινείται είτε για την περίσωση μιας ταυτότητας που δεν του αναγνωρίζεται είτε για 

την απόκτηση μιας νέας. Στο Μεταξύ Πειραιώς, παρουσιάζεται ένα νέο στοιχείο σε 

σχέση με τα υπόλοιπα διηγήματα. Εδώ ο χώρος δεν είναι η στεριά, αλλά το υδάτινο 

στοιχείο, το οποίο σηματοδοτεί  τη ρευστότητα, το διαρκές πέρασμα, τη διάψευση 

του υποκειμένου. Η σχέση χώρου και σώματος σε πλήρη ζεύξη.   

Στο διήγημα «Το Αμάρτημα» ο χώρος υφίσταται κυρίως ως δραματικός 

τόπος κυρίως στην αντίθεση μέσα-έξω, κλειστός-ανοιχτός χώρος  στον οποίο 

κινούνται τα πρόσωπα του έργου.  Η ανοιχτότητα συνδέεται με την κίνηση του 

ανδρικού σώματος σ αυτόν, εν αντιθέσει με τον κλειστό θεσμικά και εξωθεσμικά 

που προσιδιάζει στην κίνηση του γυναικείου σώματος, Κι εδώ η κίνηση είναι 
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διαβαθμισμένη, βάσει ηλικίας  και τάξης. Θα μπορούσε να αντιληφθεί κανείς την 

κίνηση των  γυναικείων σωμάτων στο χώρο ως σημείο σχεδόν στατικό, ενώ την 

αντίστοιχη των ανδρικών ως επικράτεια μεταβλητή.  Για  τη μάνα αντίθετα ο 

κλειστός χώρος είναι ένας οικείος χώρος. Είναι ο χώρος της δικής της 

δραστηριότητας, το δικό της μικροσύμπαν μιας και  η εξωοικιακή κοινωνικότητα 

που αναπτύσσεται δεν ανήκει στη γυναικεία σφαίρα αλλά στην ανδρική, και όποτε 

λαμβάνει χώρα είναι κάτω από κανονιστικές νόρμες και θεσμισμένες λειτουργίες 

που αφορούν στην ομαλή εξέλιξη της κοινότητας (γάμοι, πανηγύρια, βαφτίσια, 

γιορτές  ή αγροτικές κυρίως εργασίες ). 

Οι  χώροι που κινείται η Δεσποινιώ είναι πολύ περιορισμένοι όπως φαίνεται 

από το διήγημα. Η έμφυλη κανονιστικότητα περιφρουρείται κι από τον 

οριοθετημένο χώρο, από τα όρια της κίνησης εντός του. Διαστέλλεται και 

συστέλλεται βάσει των λειτουργιών που εκτελούνται κι η διεύρυνση της  

χωρικότητας ως προς το γυναικείο σώμα πραγματώνεται ανεμπόδιστα όταν η 

διαστολή συσχετίζεται με υλικές αντικειμενικές συνθήκες. Εδώ η ηθική πρόσληψη 

δυναμικής του χώρου ελαττώνεται όσο αυξάνεται η υλική κάλυψη συνθηκών 

ζωής. 

Η μετάβαση έξοδος της γυναίκας από τον ιδιωτικό στο δημόσιο χώρο που 

λειτουργεί ως μια βαλβίδα αποσυμπίεσης των συναισθημάτων της πίεσης και της 

ρουτίνας γίνεται με όρους που καθορίζει όχι η ίδια αλλά η κοινότητα. Η ιστορία 

αποτελεί τεκμήριο της απανθρωπιάς του άνδρα προς τη γυναίκα.(Bryson:60)  Οι 

ιδιωτικές πλευρές της πατριαρχίας σχετίζονται άμεσα και εντοπίζονται στην 

οικογένεια, την αναπαραγωγή , σεξουαλικότητα και βία. Η παρουσία των 

γυναικών ως προς την συνάρθρωση και τη συγκρότηση ανδρικής ταυτότητας 

στα διηγήματα του Βιζυηνού καταλυτική. Ιδιαίτερα η παρουσία της μάνας και 

συναρμογή σχέσης μάνας –γιου αποτελεί το πυρηνικό στοιχείο της ταυτότητας. Η 

γυναικεία παρουσία γράφει και συρράφει στοιχεία ενισχυτικά ή απορρυθμιστικά 

της αρρενωπής ταυτοτικής υποκειμενικότητας ή αντιστοίχως συρράφει διατρήτως 

και εγγράφει συγκρουσιακά και ποικιλοτρόπως το υποκείμενο, που 

ετεροπροδιορίζεται μέσω αυτής της σχέσης. Τα παραδείγματα σε ότι αφορά αυτή 

την προβληματική διάσταση της κανονιστικής ανδρικότητας, στο έργο  του 

Βιζυηνού συγκεκριμένα: Εγγονός, παππούς, Σελήμ, πατέρας του Σελήμ, Χασάν, 

αδελφός του Σελήμ. Όλοι έχουν συγκροτήσει την ύπαρξή τους στη βάση της έλξης 

και της απώθησης. Μια βάση που καθορίζεται και διαρθρώνεται κυρίως από τη 
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γυναίκα, αφήνει ανεξίτηλα σημάδια, αποτυπώνει  γραφές αβεβαιότητας, 

ερμηνείας και παρερμηνείας  στην καθεστηκυία  κυρίαρχη παραδοχή περί εαυτού 

και έτερου. Σε αντίστοιχη τροχιά ως προς τις αναπαραστάσεις των σωμάτων στην 

υλική τους και χωρική τους διάσταση  κινείται και το διήγημα Το μόνον της ζωής 

του ταξείδιον. Με μια διαφορά. Εδώ ο χώρος διαστέλλεται   και στη σφαίρα του 

παραμυθητικού, του φαντασιακού και φανταστικού  στην αρχή του διηγήματος 

για να γειωθεί άμεσα στη συνέχεια στο χώρο της πραγματικότητας με μικρά 

πετάγματα στην πορεία. Το διήγημα ανοίγει με τον παραμυθητικό χώρο, το 

δυνητικό, στον οποίο το απροσδόκητο, η ανατροπή μιας κανονικότητας και  

πραγματικότητας μοιάζει να είναι όχι μόνο εφικτή αλλά και αναμενόμενη. Σ αυτό 

το διάκενο δεν υπάρχουν αποδεκτά και μη αποδεκτά σώματα, εδώ συμφύρονται 

σε μια νέα κανονικότητα, σε ό,τι μπορεί να θεωρείται αποκειμενική σωματικότητα.. 

Το σώμα γίνεται γοργόνα, ευνούχος, σκυλοκέφαλο που αν και συντηρεί όλα τα 

στερεοτυπικά χαρακτηριστικά, εν τούτοις οι  σχισμές που δημιουργούνται είναι 

απολύτως ορατές. Τα όρια του σώματος κινούνται ευέλικτα σ ένα άλλο χώρο και 

χρόνο. Σώμα και χώρος, ένα δίκτυο με χιλιάδες εισόδους. Το σώμα γίνεται 

τρομακτική κραυγή και στη συνέχεια μια διαρκή μεταβαλλόμενη διαπίστωση.  Τα 

αποσυνάγωγα σώματα , τα παραλήποντα, τα εγγεγραμμένα στα ως αποκείμενα 

στο χώρο του παραμυθιού αποκτούν και παράγουν άλλες αναγνώσεις 

αποδίδουν άλλες πληροφορίες και ιδιότητες δεδομένου ότι η κάθε αλλαγή στο 

σώμα επανεισάγει και νέες ταυτότητες. Τερατόμορφες αναπαραστάσεις, 

γοργόνες βασιλόπουλα, νεράιδες, ξωτικά και ραφτάκια γεννούν υβρίδια αλλά και 

τέρατα. Κι εκεί ακριβώς εντοπίζεται η ρωγμή, η αναπαραστασιακή φαντασιακή 

πρόσληψη επεμβαίνει στο σώμα κατά το δοκούν και είτε απελευθερώνει είτε 

κατακυρώνει συμβατικές υλικές πραγματικότητες. Γίνομαι και ξαναγίνομαι 

διαρκώς, διαφορετικοί άνθρωποι αντλούν διαφορετικά λόγια από μένα αναφέρει 

η  Woolf κι αυτό αποτυπώνεται σ όλο το έργο. Ό,τι ενώνει παππού και εγγονό η 

ανάγκη απόδρασης στο χώρο του μύθου, του μη πραγματικού. Το πραγματικό 

εναλλάσσεται με το φανταστικό, ή άλλοτε το ένα παρεισφρέει στο άλλο 

δυναμιτίζοντας δεδομένες στερεοτυπίες, κανονιστικά σχήματα.  Αυτή η  έμφυλη 

επισφάλεια διατρέχει οριζόντια το διήγημα. Ο εγγονός προβληματοποιεί την 

συμπεριφορά του παππού κι όχι της γιαγιάς, όταν ο ίδιος ο παππούς 

αυτοπροσδιορίζεται σαν κάτι ενδιάμεσο. Ούτε ακριβώς άνδρας, ούτε και γυναίκα! 

Ή καλύτερα και τα δύο και άνδρας και γυναίκα! «Πριν με δώσουν στην γιαγιά σου 
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την Χατζίδενα, είπε ταπεινώσας τους οφθαλμούς  - Δεν ήμουν αγόρι!  Αμ’ τι, 

παππού; Κορίτσι ήσουνα; -Πες πως  ήμουνα κορίτσι ψυχή μου». Στο διήγημα η 

διάκριση άρρενος και θήλεος είναι επισφαλής: ο παππούς μέχρι τα δέκα του 

χρόνια νόμιζε ότι ήταν κορίτσι, ο εγγονός νόμιζε ότι άκουγε τη φωνή της 

βασιλοπούλας, ενώ όλοι οι συμμαθητές του ήξεραν ότι επρόκειτο για τη φωνή 

ευνούχου, η γυναίκα του παππού εξομοιώνεται  με Γενίτσαρο κι ο εγγονός, τέλος, 

διαπιστώνει ότι η μορφή του παππού, με το γυναικείο εργόχειρο στα χέρια του 

ενέχει «πολύ το θηλυπρεπές και γυναικείον». Παππούς και εγγονός  δυσκολεύονται 

να  ξεχωρίσουν το αρσενικό από το θηλυκό(Χρυσανθόπουλος:124). Η γιαγιά στο 

διήγημα, οικειοποιείται τόσο τον κλειστό χώρο του οίκου, όσο και τον ανοιχτό 

χώρο, τον ορίζοντα που διανοίγεται μπροστά της με τα ταξίδια που κάνει. Ενώ 

καταφέρνει κι αλώνει όλους τους χώρους που κινείται ο παππούς, έναν μόνο δεν 

πλησιάζει, λόγω αδυναμίας βιολογικής, λόγω ρευματισμών. Την Μπαϊρα. Αυτό 

είναι το όριο και το σύνορο μεταξύ αυτών των δύο προσώπων. Ο χώρος που ο 

ένας ρεμβάζει τον ανοιχτό ορίζοντα, και ο άλλος αδυνατεί να προσεγγίσει. Ο ένας 

αδυνατεί να ξεφύγει πέρα από αυτόν κι η άλλη αδυνατεί να φτάσει.. Ο παππούς 

πλέκει εκεί στην άκρη του συνόρου, στο πέρασμα που δεν τόλμησε να κάνει στην 

άλλη πλευρά κι ο εγγονός  αναιρεί και αναιρείται, επαναεφευρίσκει ένα νέο 

αφήγημα για τον αταξίδευτο παππού. Το πέρασμα , το ταξίδι πραγματώνεται μία 

και μοναδική φορά, χωρίς επιστροφή. Το ταξίδι αποζητούν και οι δυο, ως μέσο 

διαφυγής Που τοποθετούνται χωρικά αυτά τα  ταξίδια; Στο λιγο παρ΄εδώ, κομμάτι 

πιο κεί, βαθιά μεσα στο δάσος. Με άλλα λόγια δηλαδή η διάβαση των ορίων, η 

ρευστότητα δεν είναι χώρος, τόπος μακρινός, εγκατοικεί στο κομμάτι παρ΄εδω του 

υποκειμένου. Ο Βιζυηνός τοποθετεί τους ήρωες του ένας στο εθνικό και έμφυλο 

σύνορο.Σένα έτερο τόπο διασυνοριακό.  Το έργο του επίκαιρο σήμερα όσο ποτέ 

μια και τα όρια επαναπροσδιορίζονται, κυρίαρχα εθνικιστικά ταυτοτικά 

αφηγήματα καθορίζουν μεταναστατευτικές πολιτικές και περιστέλλουν  

δικαιώματα, ενώ το υποκείμενο ως άλλος μετανάστης «λάθρα» προσπαθεί να βρεί 

χώρους οικείωσης και ένταξης σε ένα καθεστώς διαρκών αποκλεισμών και 

ετερονομίας.  
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1. Εισαγωγική προσέγγιση της «φοβίας» στην ιστορικότητα της λογοτεχνίας: 

Παρακολουθώντας επί σειρά ετών όλα τα λογοτεχνικά και θεωρητικά ρεύματα – 

κινήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας κατέστη σαφές ότι τόσο παλαιότεροι 

συγγραφείς και λογοτέχνες, όσο και οι πιο σύγχρονοι, τόλμησαν να ξεφύγουν απ’ 

το κατεστημένο της γραφής και να αφηγηθούν (ή περιγράψουν) καταστάσεις που 

πηγάζουν από βαθιά μέσα μας∙ από την άβυσσο που όλοι μας κρύβουμε με 

τρόπο αριστοτεχνικό και την οποία κανείς μας δεν τολμά να την αναδεύει. 

Ενώ βέβαια ο ρεαλισμός και ο υπερρεαλισμός υπερτερούν σε πληθώρα 

κειμένων –ως βασικοί άξονες λογοτεχνικής απόδοσης– έχει παρατηρηθεί ότι νέα 

παρακλάδια και παράπλευρα ρεύματα εμφανίστηκαν, τα οποία αποτελούν 

ουσιαστικές εναλλακτικές στη δομή του ευρύτερου λογοτεχνικού κινήματος. 

Συγγραφείς τόλμησαν να αποτυπώσουν καταστάσεις εξωπραγματικές, 

φανταστικές, ακόμα και ουτοπικές, ενώ άλλοι ξεπέρασαν τα όρια της φύσης και 

του λογικού για να καταλήξουν στην αφήγηση στοιχείων που ίσως κανένα μυαλό 

δεν έχει βιώσει, ούτε καν έχει φανταστεί· εκτός από το δικό τους βέβαια, εκείνη τη 

μοναδική στιγμή. 

Υπό το πρίσμα αυτό, μεταξύ άλλων, γεννήθηκε η φανταστική λογοτεχνία με 

υπερφυσικά στοιχεία, η επιστημονική φαντασία στη λογοτεχνία, η φαντασία και ο 

τρόμος, ο μαγικός ρεαλισμός κ.λπ. ώστε τα κείμενα αυτά να αποτυπώσουν όχι 

μόνο βιώματα των συγγραφέων, αλλά και καταστάσεις που η καθημερινή λογική 

απέκρυπτε. 

Τα πιο ιδιαίτερα όνειρα, ίσως και οι εφιάλτες, έγιναν ιστορίες μυστηρίου. Το 

πιο αποτρόπαια εγκλήματα είχαν ως κίνητρο ψυχαναλυτικές καταστάσεις πέραν 

κάθε λογικής και αποτυπώθηκαν στην υπερβολή τους σε αστυνομική λογοτεχνική 

πλοκή. Ακόμα δε και μικρές στιγμές τρόμου ήταν ένας καλός λόγος για να 

mailto:locoego@gmail.com
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προκαλέσουν οι συγγραφείς φοβικά συναισθήματα στους αναγνώστες, 

δαγκώνοντας κάτι απ’ τη λογική του μυαλού τους.  

Τον 19ο αιώνα ο Edgar Allan Poe (1809 – 1849) ξεπροβάλλει σαν 

εκπρόσωπος του αμερικανικού ρομαντισμού και ποιητής. Το συνολικό του έργο 

όμως στήριξε τα σύγχρονα λογοτεχνικά είδη της αστυνομικής λογοτεχνίας και των 

ιστοριών φαντασίας και τρόμου. «Είναι αλήθεια ότι μεταγενέστεροι συγγραφείς 

μπορεί να έγραψαν σημαντικότερα έργα […] αυτός και μόνο αυτός τους δίδαξε με 

παραδείγματα και κανόνες την τέχνη. […] Ο Πόε έκανε εκείνο που κανείς άλλος δεν 

είχε κάνει ή θα μπορούσε να κάνει ποτέ, και σε αυτόν χρωστάμε τη σύγχρονη 

ιστορία φρίκης στην οριστική και τελειοποιημένη μορφή της. […] Έτσι, τα 

φαντάσματα του Πόε απέκτησαν μια πειστική κακότητα που δεν την διέθεταν εκείνα 

των προκατόχων του, εδραιώνοντας ένα νέο κριτήριο ρεαλισμού στα χρονικά της 

λογοτεχνικής φρίκης» (Lovecraft 1938, μτφ 2008). Με το έργο του άσκησε 

σημαντική επίδραση σε Αμερική και Ευρώπη, ιδίως δε στο κίνημα του γαλλικού 

συμβολισμού. Παρ’ όλα αυτά κείμενά του αποτελούν θεμέλιο λίθο για την εξέλιξη 

των μεταγενέστερων λογοτεχνικών ειδών της αστυνομικής λογοτεχνίας και των 

ιστοριών τρόμου και φαντασίας. 

Λίγα χρόνια αργότερα ο H.P. Lovecraft (1880 – 1937) υποστήριζε ότι «δεν 

είναι η κοιμισμένη λογική που γεννά τέρατα, αλλά η λογική με τα μάτια της 

ορθάνοιχτα» (Γιαννουλάκης & Καβακόπουλος 2000). Ο H.P. Lovecraft εμφανίζεται 

στις αρχές του 20ου αιώνα για να αποδείξει ότι ο καθένας μέσα του έχει μια σκούρα 

άβυσσο από φοβίες, την οποία αποφεύγει να αγγίξει, χωρίς όμως να μπορεί και 

να την διαγράψει οριστικά. Συνειδητά εγκλωβίζεται σε μια δική του κοσμοθεωρία 

και διαμορφώνει νέα δομή στη θεματολογία, νέα άποψη στη λογοτεχνία, νέα 

αφηγηματική απόδοση του εσωτερικού μας εαυτού. Γεννά την θεωρία του 

Κθούλου χωρίς να συμπλέει με τα λογοτεχνικά κινήματα και τα ρεύματα της εποχής 

του. Με μεγάλη προσοχή, αφοσίωση και συνέπεια γίνεται ο πατέρας της 

Μυθολογίας Κθούλου (Cthulhu Mythos). Διηγήματα και επιστολές που 

καθηλώνουν τον αναγνώστη, απορροφούν τη σκέψη, αποδομούν τη λογική και 

σαν ένα απλό υποχείριο τον ταξιδεύουν μέσα σε ένα κόσμο παράδοξο, μαγικό, 

βγαλμένο από τις πιο απροσδιόριστες φοβικές στιγμές του καθενός μας. Εκεί ο 

H.P. Lovecraft επιμένει να υπάρχει συνεπής και επιβλητικός, στήνοντας ίσως και 

άθελά του την «Λαβκραφτική Παράδοση» και επί της ουσίας αφήνει τα στίγματά 

του στους μεταγενέστερους αυτού συγγραφείς του φανταστικού. Δεν περιγράφει, 
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δεν αποδίδει, ούτε προσδιορίζει επακριβώς. Διαμορφώνει τον μύθο του Κθούλου 

(The Call od Cthulhu, 1928) ενώ «το ίδιο το πλάσμα δεν μπορεί να περιγραφεί – 

δεν υπάρχει γλώσσα για ν’ αποδώσει μια τόσο αβυσσαλέα φρίκη και πανάρχαιη 

παραφροσύνη για τέτοιες δαιμονικές αντιθέσεις προς κάθε έννοια ύλης, ενέργειας 

και κοσμικής τάξης» (Μπαλάνος 1993 & 1998). Μέσα από τη συγγραφική του αυτή 

ικανότητα εδραιώνει τη λεγόμενη Λογοτεχνία Υπερφυσικού Τρόμου, τη Λογοτεχνία 

του Παράξενου αλλά και πτυχές της Επιστημονικής Φαντασίας. Ο H.P. Lovecraft 

μόλις είχε γεννήσει μια νέα σχολή μέσα απ’ τα κείμενά του, τους φανατικούς του 

αναγνώστες αλλά και μαθητές, στηριζόμενος στη βασική του θεωρία: «δεν είναι 

νεκρό αυτό που αιώνια μπορεί να ακινητεί, και με το πέρασμα παράξενων αιώνων 

ακόμη και ο θάνατος μπορεί να πεθάνει.» 

Αρκετές δεκαετίες μετά και συγγραφείς όπως ο Stephen King εμφανίζονται 

για να συνδυάσουν αποτυπώματα του παρελθόντος και να κάνουν ένα ακόμα 

βήμα στη λογοτεχνία. Ο S. King συλλέγει όλα τα στοιχεία από τους 

προγενέστερους συγγραφείς του τρόμου και της φαντασίας και πλάθει μια δική 

του λογοτεχνική προσέγγιση. Επιλέγει απλούς καθημερινούς ήρωες –ακόμα και 

αναγνώστες–, θεματικές από την διπλανή μας πόρτα και μέσα από ιστορίες οι 

οποίες κάποιες στιγμές αγγίζουν ακόμα και τα όρια του υπερφυσικού, μπαίνει 

μέσα στο μυαλό μας και παράγει τρόμο και φαντασία.  

Στο «Περί Συγγραφής» δίνει έμφαση στο ρόλο του συγγραφέα και στην 

υποχρέωση που έχει απέναντι στους αναγνώστες του. Μιλά για συνέπεια και 

σεβασμό, ενώ δανείζεται μια έκφραση του Γουίλιαμ Στράνκ και αναφέρει ότι «είναι 

παλαιά παρατήρηση ότι οι περισσότεροι συγγραφείς κάποιες φορές αγνοούν 

τους κανόνες της ρητορικής. Είναι μάλλον προτιμότερο (ο συγγραφέας) να 

ακολουθεί του κανόνες, εκτός κι αν είναι σίγουρος ότι τα καταφέρνει καλά» 

(Stephen King 2000). 

Μέσα από όλη την πορεία του υιοθετεί παρελθοντικές επιρροές, αλλά 

προχωρά κι αυτός παραπέρα, διαμορφώνοντας ένα δικό του ύφος και στυλ στη 

λογοτεχνία. Αφηγήθηκε με απλές προτάσεις, αφηγηματικές τεχνικές και όπως 

αναφέρει ο Έλγουιν Μπρουκς Γουάιτ «ο αναγνώστης είναι ένα άνθρωπος που 

προσπαθεί να προχωρήσει μέσα σε ένα βάλτο, και είναι καθήκον όποιου 

προσπαθεί να γράψει […] να αποστραγγίσει γρήγορα αυτόν τον βάλτο και να 

βγάλει τον άνθρωπο σε στεγνό έδαφος ή τουλάχιστον να του ρίξει ένα σχοινί» 
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(Strunk & White 1999). Ο S. King, αλλά και άλλοι πολλοί συγγραφείς στο είδος τους, 

τουλάχιστον μας έριξαν το σχοινί. 

 

Όλα τα παραπάνω είναι μια σύντομη περιπλάνηση στο εύρος και στις 

δυνατότητες που η ίδια η λογοτεχνική φύση κρύβει, όπως επίσης και στο ότι όλες 

αυτές οι εξωπραγματικές προσεγγίσεις και ιδέες, αποτυπώθηκαν στα λογοτεχνικά 

κείμενα μέσα από ένα μικρό ερέθισμα, μια χαραμάδα σε κάποια από τις πόρτες 

που για αρκετά χρόνια παρέμεναν σκουριασμένες και ακίνητες. Όλοι μας όμως 

ως συγγραφείς έχουμε την υποχρέωση να σπρώξουμε την πόρτα που μας 

ταιριάζει και σκάβοντας να ανοίξουμε έναν ακόμα ορίζοντα στους αναγνώστες 

μας. 

2. Φόβος & Φοβίες [ορισμοί και διάκριση]: 

Όπως διάφορες άλλες παρεμφερείς έννοιες έτσι και η φοβία ουσιαστικά απέχει 

από τον φόβο. Μπορεί οι δύο λέξεις να μοιάζουν συνώνυμες, λόγω της κοινής 

τους ρίζας, αλλά υπάρχει αυτή η λεπτή διάκριση που επεξηγεί τη διαφορετικότητα. 

Κατ’ απόλυτη εννοιολογική προσέγγιση, ο φόβος οριοθετείται ως «το 

εξαιρετικά δυσάρεστο συναίσθημα που καταλαμβάνει κάποιον στην παρουσία ή 

τη σκέψη πραγματικού ή υποθετικού κινδύνου ή απειλής» (Μπαμπινιώτης 2006). 

Αποτελεί ένα έμφυτο αίσθημα που υπακούει στο αρχέγονο ένστικτο της 

αυτοσυντήρησης. Ο Αριστοτέλης υπονοεί στην Ρητορική ότι ο φόβος έρχεται όταν 

ο κίνδυνος πλησιάζει, «γιατί τα πολύ μακρινά δεν τα φοβούνται (οι άνθρωποι)». 

Αυτό που μας ενδιαφέρει βέβαια είναι ο δικός μας φόβος, αυτός που εμάς απειλεί 

και όχι τους άλλους, λησμονώντας κάθε στιγμή ότι «ο φόβος του θανάτου και του 

θνήσκειν είναι συνεχώς παρών στην ιστορία» (Bourke 2005). 

Η λέξη φοβία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το έτος 1786 (σύμφωνα 

με το Oxford English Dictionary) και είχε ονομαστεί αρχικά «αγχώδης υστερία» 

(Word 2010). Πλέον προσδιορίζεται ως «ο αγχώδης και παράλογος και επίπονος 

φόβος για συγκεκριμένο αντικείμενο, πρόσωπο, ζώο ή κατάσταση, του οποίου 

τον παράλογο και υπερβολικό χαρακτήρα αναγνωρίζει ο πάσχων, χωρίς όμως 

να μπορεί να απαλλαγεί από αυτόν, χωρίς να μπορεί να τον διαχειριστεί». 

Οι ψυχαναλυτικές ερμηνείες της φοβίας ασχολούνται με τον εσωτερικό 

κόσμο και κυρίως με τη σημαντική επίδραση της φαντασίωσης, του άγχους, της 

ψυχικής σύγκρουσης και ιδίως της αμφιθυμίας (σύγκρουση μεταξύ 

συναισθημάτων και διαρκής εναλλαγή). 
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Εμφανίζονται όταν το άτομο φοβάται κάποια εξωτερικά ερεθίσματα ή 

συνθήκες που δεν είναι αντικειμενικά επικίνδυνες (ύψος, έντομα, αίμα κ.λπ.), γιατί η 

κάθε φοβία αφορά έναν ακούσιο και εξαιρετικά έντονο φόβο για μια κατάσταση 

ή αντικείμενο, το οποίο όμως δεν αποτελεί έντονη απειλή τη συγκεκριμένη στιγμή.  

Η ουσιαστική διάκριση μεταξύ φόβου και φοβίας (Κουσιάδης Ε. 

http://www.kousiadis.gr) είναι ότι «φόβος είναι μία φυσιολογική και αναμενόμενη 

αντίδραση απέναντι σε έναν πραγματικό κίνδυνο ή μία ορατή απειλή, ενώ η φοβία 

είναι μία υπερβολική αντίδραση φόβου, καθαρά υποκειμενική και εντελώς 

δυσανάλογη με το μέγεθος του πραγματικού κινδύνου ή της επικείμενης 

απειλής (Marshall, 1994)». 

Εν προκειμένω επικεντρωνόμαστε στο εννοιολογικό ζήτημα της φοβίας, 

όπως αυτή μπορεί να αποτυπωθεί ή αποδοθεί στα διάφορα λογοτεχνικά είδη και 

προσδίδει στον αναγνώστη το συναίσθημα του παράλογου φόβου (= φοβία) με 

τέτοιο τρόπο, ώστε ο δέκτης του κειμένου να παγιδευτεί στο συναίσθημα, όπως 

ακριβώς και στην περίπτωση του πραγματικού φόβου. Επομένως, ο Φοβικός 

Ρεαλισμός στηρίζεται στη δύναμη του κειμένου να προκαλέσει στον αναγνώστη 

τέτοια αντίδραση σαν να απειλείται η ζωή του, υποβάλλοντάς τον στην 

υποκειμενική επεξεργασία και αξιολόγηση μιας κατάστασης ως απειλητικής, 

εκδηλώνοντας υπερβολικό άγχος και καταλήγοντας στο αίσθημα της φοβίας 

(Marks, 1969). 

3. Ορισμός του Φοβικού Ρεαλισμού: 

Το λογοτεχνικό ρεύμα βάσει του οποίου γεγονότα ρεαλιστικού χαρακτήρα 

αποβαίνουν σε υπερρεαλιστική εκτίμηση, λόγω κάποιου φοβικού ερεθίσματος, 

δίνοντας έμφαση στην υπερβολή της υποκειμενικότητας, στον ελεύθερο συνειρμό 

και στην απομείωση του χάσματος της πραγματικότητας με την φαντασία. 

4. Στοιχεία του Φοβικού Ρεαλισμού: 

Με σκοπό την οριοθέτηση ενός πλαισίου-πυρήνα του Φοβικού Ρεαλισμού, 

κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστούν τα βασικά στοιχεία του ή αλλιώς οι κατ’ 

ελάχιστον θεμελιώδεις προϋποθέσεις που πρέπει να εμπεριέχονται σε ένα 

λογοτεχνικό έργο, ώστε να υπάγεται στο πλαίσιο του «φοβικού ρεαλισμού» 

(i) Αφήγηση σε δεύτερο πρόσωπο: 
Σκοπός είναι ο αναγνώστης –ως ανυποψίαστος δέκτης του κειμένου– να 

πλησιάσει τον ήρωα και με την αμεσότητα της αφήγησης να ταυτιστεί μαζί του. 
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Από καθαρά τεχνικής πλευράς απόδοσης η δευτεροπρόσωπη αφήγηση 

προσδίδει στο κείμενο την απαιτούμενη αμεσότητα1. Ο τρόπος αυτός απόδοσης 

της ιστορίας μύθου στοχεύει ώστε ο αναγνώστης να μετατραπεί από απλό 

παρατηρητή σε παθητικό δέκτη και μέρος της. 

Τόσο οι λέξεις και οι φράσεις, όσο και η δομή του κειμένου αλλά και ο 

τρόπος απόδοσής του θα πρέπει να επενεργούν στη συνειδητή βούληση του 

αναγνώστη και να ανατρέπουν την όποια πρόθεσή του –ή έστω δυναμική του– 

αντίστασης προς την ενσάρκωση των όσων βιώνει ο ήρωας. Το κείμενο 

αποσκοπεί στην εξ αρχής διάπλαση λογοτεχνικής φοβίας στον αναγνώστη, να 

τον φέρνει κοντά σ’ αυτήν και να τον περιτυλίγει σε μια φοβική κατάσταση ακόμα 

και αν δεν το επιλέγει συνειδητά. 

Η προοπτική του αφηγητή στην ιστορία (οπτική γωνία) και η σχέση του με 

την υπόθεση θα πρέπει να είναι εσωτερική, δηλαδή ο ήρωας να αφηγείται την 

ιστορία και όσα υποπίπτουν στην αντίληψή του. Ο αυτοδιηγητικός τύπος 

αφήγησης συστήνεται ώστε ο ίδιος ο ήρωας–αφηγητής (αναγνώστης) να είναι 

και ο πρωταγωνιστής στην ιστορία που αφηγείται (G. Genette, 2007 & Ε. 

Καψωμένος, 2014). 

Με τον τρόπο αυτόν το αίσθημα του άγχους και της φοβίας, παγιώνεται 

στον ήρωα και ο αναγνώστης με τη σειρά του δεν παραμένει ένας απλός 

παρατηρητής, αλλά το βιώνει δεκτικά. Είναι μάλιστα σημαντικό η πρόκληση αυτού 

του αισθήματος να αποσκοπεί ακόμα και σε όσους αναγνώστες δεν θέλουν να 

το πιστέψουν, αφού κάπου μέσα μας –στο αχανές ασυνείδητο– υπάρχουν μικρές 

φοβίες που καραδοκούν και κανείς δεν θέλουμε να τις ενοχλήσει. 

«Χάνεις μονάχα ό,τι ξεχνάς. Και επειδή πολλά πράγματα δεν είναι στ’ 

αλήθεια ξεχασμένα αλλά απλώς καταχωνιασμένα σε κάποιες αραχνιασμένες και 

ασύχναστες γωνιές της πανανθρώπινης φυλετικής μνήμης, ανεξίτηλα 

αποτυπωμένα στους ίδιους ντελικάτους κρυστάλλους της έλικας του DNA –ποιος 

ξέρει;– ίσως μπορεί και να ξαναβρεθούν. Κάποια μονοπάτια για πιο παράξενους 

κόσμους!» (Μπαλάνος 1993 & 1998). 

                                                 
1 Συστήνεται η δευτεροπρόσωπη αφήγηση ως πιο άμεση επικοινωνία μεταξύ αφηγητή και 

αναγνώστη. Δεν αποκλείεται και η επιλογή της τριτοπρόσωπης ή και πρωτοπρόσωπης αφήγησης, 

αρκεί να επιτευχθεί η εξομοίωση του αναγνώστη με τον αφηγητή–ήρωα. 
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(ii) Αφήγηση καταστάσεων και όχι περιγραφή: 
Απαιτείται η αφηγηματική προσέγγιση καταστάσεων και αισθημάτων, δηλαδή 

ενασχόληση με πράξεις ή συμβάντα που λαμβάνονται ως καθαρές διαδικασίες 

(Genette, Marin Mathieu – Colas 1987). Όχι απλή περιγραφική απόδοση που 

καθιστά ανενεργή τη φαντασία, μειώνει τη δυναμική του φοβικού αντικειμένου και 

εν τέλει απομακρύνει τον αναγνώστη απ’ το κείμενο. 

Όπως έλεγε και ο Γάλλος κριτικός Σερζ Ντουμπρόβσκι, «η λογοτεχνία είναι 

φτιαγμένη από τόσες λέξεις όσες και σιωπές, αυτό που λέει, αποκτά το πλήρες 

νόημά του μέσα από αυτό που δεν λέει: και αυτό ακριβώς είναι η σημασία της» 

(Doubrovsky 1973). 

Η φαντασία του αναγνώστη πρέπει να λειτουργήσει ελεύθερα μέσα από 

αφαιρετικά και απροσδιόριστα στοιχεία της φοβίας, χωρίς αυστηρές υποδείξεις 

και συγκεκριμενοποίηση καταστάσεων ή γεγονότων. Δεν είναι απαραίτητο να 

προσδιορίζεται επακριβώς το φοβικό στοιχείο. Αρκεί η αφήγηση να σπέρνει 

ανοίκεια ψήγματα, ικανά να αφομοιωθούν από τον αναγνώστη και μετά να τον 

αφήνει μόνο του να τα αντιμετωπίσει. Έτσι κι αλλιώς «η γλώσσα εκφράζει τόσο με 

ό,τι βρίσκεται ανάμεσα στις λέξεις όσο και με τις λέξεις τις ίδιες και με ό,τι δεν λέγει 

όσο και με ό,τι λέγει, καθώς ο ζωγράφος ζωγραφίζει τόσο με ό,τι σχεδιάζει όσο 

και με τα κενά που αφήνει ή με τις πινελιές που δεν εκτέλεσε» (Merleau – Ponty 

1992). 

Μέσα απ’ το κείμενο θα πρέπει να έρχονται στην επιφάνεια εκείνα τα 

στοιχεία που δομούν τη φοβική κατάσταση, αλλά η περιγραφική τελική εικόνα να 

μην αποδίδεται. Η κειμενική μορφή είναι που θα αποδώσει την ουσία του 

περιεχομένου αφού η μορφή κατά κάποιον τρόπο αντηχεί, συμπληρώνει, ή 

υποδεικνύει το περιεχόμενο (Hawthorn 2012). Στο πλαίσιο αυτό ο αναγνώστης 

«αιχμαλωτίζεται» από τα ερεθίσματα της φοβικής κατάστασης και σε συνδυασμό 

με την πλοκή, την διαμορφώνει στο νου μόνος του, χωρίς υποδείξεις και επακριβείς 

προσδιορισμούς. Το φοβικό αντικείμενο θα περάσει μέσα απ’ την ιστορία και τον 

ήρωα, στον αναγνώστη-δέκτη, θα καταστεί οικείο και θα τον κάνει να πιστέψει ότι 

υπάρχει, ότι είναι και ο ίδιος μέρος αυτού και ότι δεν ελέγχεται με τη λογική του. Είναι 

ακριβώς το σημείο που ο αναγνώστης δεν συμπάσχει με τον ήρωα, ούτε τον 

λυπάται, αλλά γίνεται κομμάτι της ιστορίας του. 

Υπό το πρίσμα αυτό η ταύτιση του αναγνώστη με τον ήρωα θα τον 

βοηθήσει να ενσαρκώσει έναν φοβικό χαρακτήρα, χωρίς όμως να γνωρίζει και να 

έχει επίγνωση της αιτίας του παράλογου φόβου ή ακόμα και της πραγματικής του 
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υπόστασης. Ακόμα μάλιστα και αν αποδεχθεί ότι ο φόβος είναι «άλογος», δεν 

επαρκεί για να τον τραβήξει από την ψυχολογική κατάσταση που πλάθει και βιώνει. 

Παραμένει εγκλωβισμένος στην αρπαγή απ’ την φοβική αντίδραση και σέρνεται 

με τη ροή της αφήγησης. Ο συγγραφέας οφείλει μέσω του αφηγητή να κρατήσει 

γερά απ’ το χέρι τον αναγνώστη και να τον τραβήξει στις πιο μύχιες σκέψεις του. 

Να τον πείσει ότι το κείμενο απευθύνεται σ’ αυτόν τον ίδιο, δίχως επιλογή. Έτσι κι 

αλλιώς αρκετές φορές μιλάμε ή γράφουμε για κοινά πράγματα, αλλά ο καθένας 

μας τα αντιλαμβάνεται με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Αυτός ο τρόπος είναι που 

κάνει τη διαφορά γιατί ο καθένας μας κρύβει το δικό του φοβικό θυμικό. Είναι 

ακριβώς όπως στην περίπτωση που «…το κορίτσι αυτό αντέκρουε τις 

καλοπροαίρετες διαβεβαιώσεις του πατέρα της ότι τα λιοντάρια δεν μπορούν να 

σκαρφαλώσουν μέχρι το δωμάτιό της, λέγοντας με παράπονο πως, βέβαια, ο 

πατέρας της μιλούσε για τα πραγματικά λιοντάρια που δεν μπορούν να 

σκαρφαλώσουν, αλλά τα δικά της λιοντάρια μπορούν και παραμπορούν…» 

(Freud, A. 1977). 

Ο αφηγητής εμβαθύνει και επεμβαίνει στον ψυχισμό του ανυποψίαστου 

αναγνώστη για να προκαλέσει έστω και το ελάχιστο, να φυτέψει μια σπίθα 

παράλογου φόβου· αφού ένα λογοτεχνικό έργο ποτέ δεν γίνεται αντιληπτό από 

τον αναγνώστη με αθωότητα (Hawthorn 2012). 

Ακόμα και αν όλα παραμείνουν απροσδιόριστα, αποδοθούν ως 

ακατανόμαστα στοιχεία, σε υποκειμενική βάση παίρνουν μορφή, σχήμα, σάρκα 

και γίνονται φοβικό ερέθισμα-αντικείμενο που πλάθεται ελεύθερα και το βιώνει ο 

δέκτης. Γιατί όλοι μας ως αναγνώστες και ως ύπαρξη διαφυλάττουμε την ηρεμία 

και την ακεραιότητά μας, ακόμα και όταν όλα αρχίζουν να μας ζορίζουν, έστω και 

πίσω απ’ τις σελίδες. Κάποιες φορές όμως η αφήγηση αναστέλλει τη λογική και τα 

όριά μας, αφού είναι ίσως ο πιο άμεσος τρόπος να επιτρέψουμε σε ένα κομμάτι 

του εαυτού μας να τον προδώσει ολόκληρο, μιας και επί της ουσίας τα 

ανθρώπινα πάθη υποσκάπτουν την ακεραιότητα του έλλογου εαυτού μας. 

Δεν είναι αρκετό λοιπόν να υπάρχει αφήγηση, αλλά μέσω αυτής το κείμενο 

θα πρέπει να κάνει τον αναγνώστη να δώσει αξία στη φοβία που διαμορφώνεται. 

Να τον καθηλώσει στο πλαίσιο αυτό χωρίς να επιτρέπεται να μετατοπίσει την 

προσοχή του. Χρειάζεται μια δυνατή απόδοση, μια δυνατή στιγμή στην ιστορία 

που θα οδηγήσει στην πολυπόθητη ανοικείωση και θα κάνει την φαντασία 
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πραγματικότητα. Έτσι το φοβικό στοιχείο θα ξεπερνά τα προσωπικά όρια του δέκτη 

και η επίγνωσή του θα παραμένει προσηλωμένη στην αλήθεια της μυθοπλασίας. 

 Ο H.P. Lovecraft ανέφερε στις επιστολές του (Lovecraft 1976, α’ 

έκδοση στην Ελληνική γλώσσα 1997): «Οι άξεστοι συγγραφείς χρησιμοποιούν το 

παλιό κόλπο να αποκαλούν μια κρυμμένη φρίκη “υπερβολικά τερατώδη για να 

μπορεί να περιγραφεί”, απλώς ως δικαιολογία για να μην συγκροτούν και οι ίδιοι 

κάποια σαφή εικόνα της υποτιθέμενης φρίκης. Αλλά ο ασκημένος συγγραφέας 

που ξέρει τι κάνει, μπορεί συχνά να υπαινίσσεται κάτι με περισσότερη 

αποτελεσματικότητα απ’ όση θα είχε το ίδιο το πράγμα αν λεγόταν ανοιχτά». 

 Στον Φοβικό Ρεαλισμό δεν αποτυπώνονται καταστάσεις ή 

αισθήματα. Δεν περιγράφονται οι πιο ενδόμυχες σκέψεις και ανησυχίες. Ο 

συγγραφέας σπέρνει ερεθίσματα και αφήνει τον νου του αναγνώστη να χαθεί στα 

δικά του μονοπάτια, αυτά που γνωρίζει, αλλά και εκείνα που για πρώτη φορά θα 

αφήσει τα χνάρια του. 

 Έτσι κι αλλιώς «μιλώντας ή γράφοντας δεν αναφερόμαστε σε “κάτι 

να ειπωθεί” που είναι μπρος μας, διάφορο από κάθε μιλιά, αυτό που έχουμε να 

πούμε δεν είναι παρά το περίσσευμα αυτού που ζούμε πάνω σ’ αυτό που ήδη έχει 

λεχθεί» (Merleau – Ponty 1992). 

(iii) Ονειρικό στοιχείο: 
Ο συγγραφέας οφείλει με την αφηγηματική τεχνική να πλάθει τα θεμέλια για το 

ονειρικό στοιχείο. Μόνο έτσι θα μπορέσει να διαμορφώσει το μεταίχμιο μεταξύ 

πραγματικότητας και φαντασίας. Η ρεαλιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται –

σε συνδυασμό με τα παιχνίδια του νου (και όχι του μυαλού)– διαμορφώνει σκέψεις, 

εντυπώσεις και καταστάσεις που δεν άπτονται της πραγματικότητας, αλλά μιας 

στριφνής φαντασίωσης. Εκεί πρέπει να βρεθεί ο ήρωας και κατ’ επέκταση ο 

αναγνώστης. 

Αυτό ακριβώς είναι το σημείο που ο αφηγητής χάνεται ανάμεσα σε δύο 

κόσμους, τον πραγματικό και τον φανταστικό. Το επιλεγόμενο φοβικό ερέθισμα 

(ένας ήχος στο σκοτάδι, μια αντανάκλαση, ένας θόρυβος στο διπλανό δωμάτιο 

του σπιτιού, η υπόνοια για μια σκιά κ.λπ.) τον αποσπά απ’ τη λογική εκτίμηση και 

οριακά τον «έλκει» στην άλλη πλευρά· εκεί που η φαντασίωση οργιάζει και η 

πραγματικότητα γίνεται κάτι από εφιάλτης. Ο ήρωας χάνει την ψυχραιμία του, οι 

παλμοί του αυξάνονται, κρύος ιδρώτας λούζει το κορμί του και ο νους σκέφτεται 

τα χειρότερα. Με μόνο το ερέθισμα διαμορφώνει μια ονειρική κατάσταση που την 
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αποδέχεται ως φανταστική αλλά αδυνατεί να την αποφύγει και δεν μπορεί να την 

αντιμετωπίσει με λογική εκτίμηση. Εισέρχεται σε ένα άλλον κόσμο, μια άλλη 

παράλληλη ιστορία, η οποία όχι μόνο δεν αποτελεί ρεαλιστική αποτύπωση, αλλά 

τον αναγκάζει να την βιώσει στο έπακρο και με τα δεδομένα της να «παλέψει» για 

να απαλλαγεί απ’ την φοβία που μόνος του διαμόρφωσε. 

Η αφηγηματική αυτή απόδοση, σε συνδυασμό με την ταύτιση του 

αναγνώστη με τον αφηγητή, θα πρέπει να τον κάνει να σκέφτεται και έξω απ’ το 

κείμενο και να αναρωτηθεί για την αγωνία που υπερκαλύπτει το φοβικό αίσθημα 

του ήρωα. 

Όταν ο αφηγητής βρεθεί στο μεταίχμιο αυτό επικρατεί το στοιχείο της 

υπερβολής και οι αγωνιώδεις καταστάσεις του νου. Βυθίζεται στην ονειρώδη 

αλήθεια, την αποδέχεται ως πραγματικότητα και νοητικά παλεύει για να την 

ανατρέψει. Έτσι κι αλλιώς τα όνειρα είναι η νυχτερινή υπόμνηση ότι μπορούμε να 

πιστέψουμε σχεδόν τα πάντα και ο ήρωάς μας βρίσκεται ακριβώς εκεί να κρατά 

όσο το δυνατόν πιο γερά το χέρι του αναγνώστη μας. 

Υπερβολή και μυθοπλασία επομένως, γιατί στα βάθη της φαντασίας μας 

όλα μοιάζουν στην υπέρβαση, αλλιώς θα μιλάγαμε μόνο για στοιχεία της έλλογης 

πραγματικότητας.  

Ο Φοβικός Ρεαλισμός έγκειται στο στοιχείο της αυστηρής ακρότητας και 

της μεγαλοποίησης, της διόγκωσης των πιθανών γεγονότων. Ο ήρωας-

αφηγητής φοβάται αληθινά και μαζί με αυτόν και ο αναγνώστης. Υπό το κράτος 

πανικού, άγχους, φοβικών αισθημάτων, η σκέψη μας ξεφεύγει της αλήθειας και 

διαμορφώνονται φανταστικές καταστάσεις που διασκεδάζουν τον νου μας. 

Το κείμενο και η δομή της ιστορίας θα πρέπει να ξεπερνούν την απλή λογική 

και τη συσχέτιση του αναγνώστη με την ασφάλεια που του παρέχεται. Ουσιαστικά 

αποτελεί ένα δημιούργημα της φαντασίας σε συνδυασμό με την διαμορφούμενη 

εσωτερική κατάσταση που προκαλεί παράλογο φόβο και άγχος. Ο αναγνώστης 

πρέπει για λίγο να «χαθεί» μέσα στην ιστορία και να πιστέψει την αλήθεια της 

μυθοπλασίας του νου. Πρέπει να βρεθεί στη δύνη της φανταστικής ιστορίας, με 

τα ερεθίσματα που πλάθονται από την αφήγηση και έτσι να ενσαρκώσει, να 

πιστέψει, να ανατριχιάσει και προς στιγμή να πειστεί ότι όλα αυτά είναι πιθανά και 

εκτός αφήγησης ή ανάγνωσης του βιβλίου. Το ουσιαστικό στάδιο απόδοσης του 

φοβικού ρεαλισμού έγκειται στο παράδειγμα που ο αναγνώστης –επηρεασμένος 

απ’ την αφήγηση– κάνει ένα μικρό διάλειμμα για να ελέγξει ότι όλα τα παράθυρα 
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στο σπίτι του είναι ασφαλισμένα και κανένα πλάσμα δεν παραβιάζει την ιδιοκτησία 

του… ότι τίποτα δεν κρύβεται πίσω απ’ τον καναπέ που κάθεται και επομένως δεν 

μπορεί να τον αρπάξει απ’ τον σβέρκο… ότι ο θόρυβος που άκουσε από το 

διπλανό δωμάτιο δεν ήταν κάποιος ή κάτι, οπότε παρέλκει να ελέγξει τους χώρους 

κ.λπ. Τη στιγμή που ο αναγνώστης θα κατεβάσει για λίγο τις σελίδες του βιβλίου 

και με πρόφαση να ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπό του, ανάβει στην πορεία του όλα 

τα φώτα του σπιτιού «για να είναι σίγουρος», τότε ο Φοβικός Ρεαλισμός αποτελεί 

στοιχείο του λογοτεχνικού κειμένου. Είναι όπως ακριβώς όταν ο αναγνώστης 

διακόπτει τη συνηθισμένη μοναχική ανάγνωση κατά τις βραδινές ώρες, όχι γιατί 

νυστάζει, ούτε γιατί κουράστηκε, αλλά γιατί συνειδητά σκέφτεται και επιλέγει ότι 

προτιμά να συνεχίσει την επόμενη μέρα χωρίς σκοτάδι τριγύρω του ή σε κάποιο 

μέρος με κόσμο. Κάπως έτσι και ο αφηγητής μας χάνεται στην υπερβολή της 

ονειρικής πλευράς, μόνο που στην περίπτωσή του οι φράσεις στις σελίδες τον 

εγκλωβίζουν. 

Προς ενίσχυση του αισθήματος αυτού επισημαίνεται και το στοιχείο της 

αμφισβήτησης. Το κείμενο θα πρέπει εν τω συνόλω του να παράγει φοβικό 

αίσθημα και ίχνη ανασφάλειας. Πρέπει η αφήγηση να διαμορφώσει αίσθημα στον 

αναγνώστη (δέκτη) ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει. Όχι όμως οποιοδήποτε, αλλά 

αυτό του άγχους. Το άγχος αποτελεί το πρώτο στάδιο για τον φόβο που κατ’ 

επέκταση διαμορφώνει φοβικά στοιχεία και μέσω της φαντασίας και του 

παραλογισμού γίνεται μια γνήσια φοβία. Ο αναγνώστης πρέπει να χάνει την 

ψυχραιμία του και μόνο σκεπτόμενος. Το παραγόμενο συναίσθημα είναι κυρίαρχο 

στοιχείο και δεν πρέπει να απομυθοποιείται. Η όποια αποδόμηση αποτελεί και τη 

διάλυση της φοβίας, οπότε και πρέπει να αποφευχθεί. 

Το κείμενο είναι αυτό που θα προκαλεί τέτοιες σκέψεις, ώστε ο αναγνώστης 

να βιώνει τον κίνδυνο και να ενστερνίζεται τη φοβική κατάσταση, όπως αυτή 

διαμορφώνεται μέσω του ήρωα-αφηγητή. Το κείμενο γίνεται ένα με την αλήθεια 

του αναγνώστη και προκαλεί σκέψεις παράλογου φόβου, ακόμα και κατάσταση 

πανικού. 

Έτσι κι αλλιώς «τα συναισθήματα βασικά δημιουργούνται» (Bourke 2005). 

Μετά είναι στην κρίση του καθενός πόσο εύκολα θα απαλλαγεί απ’ αυτά 

ανεξαρτήτως ερεθίσματος. Γιατί αν αυτό είναι δυνατό, τότε αφήνει κατάλοιπα. 

Ακόμα και όταν κλείσεις το βιβλίο η αίσθησή του θα είναι εκεί, μέσα στο νου, να σε 
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προβληματίζει, να προκαλεί εικόνες και να κρατά δεμένη την επίγνωσή σου όχι 

μόνο σε όσα διάβασες, αλλά και σε όσα ξύπνησε μέσα σου 

(iv) Η εφαρμογή των «δύο ιστοριών» [η ιστορία μέσα στην ιστορία]: 
Στοιχείο του φοβικού ρεαλισμού αποτελεί και η εφαρμογή των «δύο ιστοριών». Η 

βασική ιστορία εμπεριέχει αφηγηματικά μια δεύτερη, η οποία προκύπτει 

αναπάντεχα στην πορεία της πλοκής (εγκιβωτισμός). 

Η πρωτεύουσα ιστορία δομεί την πλοκή των γεγονότων όπως αυτά 

συμβαίνουν. Αυτή αποτελεί τον κύριο άξονα του λογοτεχνικού κειμένου και της 

δράσης. Στην εξέλιξη όμως των γεγονότων και σαν φυσιολογική εκτίμηση, υπάρχει 

κάποιο συμβάν (φοβικό ερέθισμα = ένας ήχος, μια σκιά, μια παράλογη σκέψη, 

κατάσταση σκότους κ.λπ.) που γεννά μια νέα ιστορία (δευτερεύουσα) στον 

αφηγητή και τον παρεκκλίνει από τη ροή της πρωτεύουσας ιστορίας. 

Είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα συμβάν, ένα γεγονός, μια προκύπτουσα 

κατάσταση, για να οδηγηθεί ο ήρωας στη δευτερεύουσα ιστορία. Στο κομβικό 

αυτό σημείο διαμορφώνεται η καμπή της αφήγησης στον φοβικό ρεαλισμό. 

Το συμβάν αυτό αποτελεί μέρος της πρωτεύουσας ιστορίας, η οποία 

διατηρεί το ρεαλιστικό της χαρακτήρα. Το φοβικό γεγονός θα πρέπει να είναι ικανό 

να προκαλέσει τέτοια αισθήματα, ανησυχία, αλλά και αντίδραση στον αφηγητή, 

που θα είναι το βασικό ερέθισμα για παράλογες σκέψεις. Η διαμορφούμενη 

αγχώδης κατάσταση είναι και η βάση ώστε ο αφηγητής να απομακρυνθεί 

αρμονικά από την πρωτεύουσα ιστορία και να εμείνει στη δευτερεύουσα και στα 

παιχνίδια του νου που αυτή του επιφυλάσσει. Πλέον η αφήγηση επικεντρώνεται 

στη δευτερεύουσα πλοκή και στην πάλη του αφηγητή, αφού το κείμενο επενεργεί 

με την πρόκληση συναισθημάτων και τη διαμόρφωση επίγνωσης μορφής φοβίας 

(η φοβική κατάσταση αποδίδεται ως αληθινή κατάσταση). 

Στο κομβικό αυτό σημείο οι δύο ιστορίες αλλάζουν ρόλους2, αλλάζουν 

χαρακτήρα και ο αφηγητής αγωνιά και αποδίδει όλες τις παράλογες σκέψεις του, 

τις τρομακτικές του φαντασιώσεις, αλλά και τους άλογους τρόπους αντίδρασής 

                                                 
2 Δεν αποκλείεται (ίσως και να απαιτείται σε κείμενα με έκταση, νουβέλες ή μυθιστορήματα) 

μετά την κομβική μετάβαση στη δευτερεύουσα ιστορία, η αφήγηση να επανέλθει στην πρωτεύουσα 

και να υπάρξει ροή πραγματικών γεγονότων, ακόμα και εκτίμηση σκέψεων και καταστάσεων απ’ τον 

αφηγητή. Επίσης ίσως είναι σκόπιμα και κάποια μικρά διαλείμματα από την απόδοση της 

δευτερεύουσας ιστορίας και επιστροφή στην πρωτεύουσα, ώστε να αναδειχθούν επιμέρους στοιχεία 

του παραλογισμού τους αφηγητή-ήρωα.  
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του με βάση –όχι τα όσα συμβαίνουν– αλλά τα όσα ανέλεγκτα φαντάζεται ότι 

μπορεί να του συμβούν. 

Η μια ιστορία είναι η πραγματική και ρεαλιστικά εκτυλίσσεται, ενώ η δεύτερη 

είναι η φανταστική, δηλαδή αυτή που ο αφηγητής πλάθει με το νου του, υπό το 

κράτος του άγχους και με βάση κάποιο ερέθισμα που προέκυψε απ’ την 

πραγματική ιστορία. Τα ηνία πλέον ανήκουν στη φοβική ροή της φανταστικής 

ιστορίας, όπου ακόμα και ο εσωτερικό μονόλογος μπορεί να αποτελεί μια δυνατή 

έκφραση για τον αφηγητή μας. 

(v) Ιστορία χωρίς τέλος. 
Δεν είναι απαραίτητο να έχουν όλα ένα τέλος και μάλιστα οριοθετημένο 

επακριβώς. Σίγουρα η πρωτεύουσα ιστορία θα έχει μια πραγματική ροή και 

κατάληξη, αλλά η δευτερεύουσα; Αυτή που θα ανακατεύει τη μανία του νου μας; 

Η πρόταση για τα κείμενα του φοβικού ρεαλισμού είναι να μην υπάρχει 

προσδιορισμένο τέλος. Σε αντίθεση με την κλασσική μορφή λογοτεχνικής 

αφήγησης και τους κανόνες του κειμένου, ο Φοβικός Ρεαλισμός απλώνει παντού 

στο κείμενο και στο νου τα δομικά του στοιχεία, αλλά δεν καταλήγει κάπου 

συγκεκριμένα. Ο ήρωας πάσχει, υποφέρει, ταλαντεύεται μεταξύ πραγματικότητας 

και φαντασίας, και εν τέλει βασανίζεται από τον παραλογισμό του. 

Ο ήρωας γλιστρά από την πραγματική ιστορία και βυθίζεται στην 

φανταστική του φοβικού στοιχείου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Κωστής 

Παπαγιώργης, «η αγοραφοβία με πέταγε στην υπογλυκαιμία και αυτή με τη σειρά 

της με έριχνε πίσω αδιάφορη στον κατακλυσμικό πανικό. Τότε νομίζω άρχισα να 

σκέπτομαι σοβαρά την τρέλα» (Παπαγιώργης 1998). 

Αυτή ακριβώς η μαγεία πρέπει να διατηρηθεί. Ο αφηγητής διαμορφώνει τις 

ιστορίες του και ενώ όλα εκτυλίσσονται ρεαλιστικά τα παιχνίδια του φοβικού νου 

υπερισχύουν και επενεργούν ώστε ο καθένας μας (ως αναγνώστης), εντός και 

εκτός κειμένου, να έχει μια δική του εξήγηση ή ερμηνεία για την κατάληξη του ήρωα 

ή και την προσδιοριστική αποτύπωση της φανταστικής απειλής. 

Αν η φανταστική μας ιστορία έχει προσδιορισμένη εξήγηση, τότε η λογική 

θα διαμελίσει κάτι περισσότερο απ’ την ουσία του φοβικού ρεαλισμού και ο 

αναγνώστης θα χάσει την ελευθερία του νου του… όσο κι αν αυτός τον απειλεί. 

Βασικό χαρακτηριστικό του Φοβικού Ρεαλισμού είναι ότι διαμορφώνει ένα 

στεγανό πλαίσιο. Μέσα σε αυτό εγκαθιστά στοιχεία και βασικές προϋποθέσεις 

ταυτοποίησης, αλλά ποτέ δεν αποδομεί τη φαντασία. Αντίθετα επιδιώκει να 
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εγκλωβίσει τον αναγνώστη στα δεδομένα του πλαισίου αυτού και να του 

προσφέρει «τόσα όσα». Μετά επενεργεί ο νους από μόνος του και η φαντασία της 

φοβίας γίνεται στιγμή, εικόνα, απειλή ή και κάτι από δυνατό καρδιοχτύπι. 

5. Γιατί Φοβικός και γιατί Ρεαλισμός; 

Φοβικός γιατί η αφήγηση αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας φοβικής κατάστασης 

για το θυμικό του αναγνώστη, μέσα απ’ την πλοκή αλλά και τις παράλογες 

σκέψεις του ήρωα λόγω του φοβικού ερεθίσματος. Ο ήρωας ζει την 

πραγματικότητα στη ροή των γεγονότων, μέχρι που το φοβικό ερέθισμα τον ωθεί 

κυριολεκτικά στο άγχος και στον παραλογισμό. Οι αρνητικές σκέψεις γίνονται 

μανία και η λογική περιθωριοποιείται. Υπερτερούν μόνο το παιχνίδια του νου και 

τα φοβικά σημεία μιας νοητικής απειλής. 

Ρεαλισμός γιατί τίποτα δεν αλλάζει στην εξέλιξη των πραγματικών 

γεγονότων. Ο ήρωας εξακολουθεί να υπάρχει στο σκηνικό της αρχικής πλοκής 

χωρίς κάτι απ’ όσα στην πορεία φαντάζεται να συμβαίνουν. Το σκοτεινό δωμάτιο, 

το ερημωμένο πάρκο, η σφραγισμένη σοφίτα, ακόμα και το σκούρο χρώμα της 

απύθμενης θάλασσας παραμένουν όλα ίδια. Ο ήρωάς μας υπάρχει εκεί για να 

κοιμάται, να κάνει την βόλτα του, να ψάχνει παλιά αντικείμενα, ή ακόμα και να 

κολυμπήσει. Ο ρεαλισμός εξαντλείται εκεί και παραμένει ανέπαφος, ακλόνητος.  

Το γεγονός ότι οι καταστάσεις ή ακόμα και κάποιο ερέθισμα 

διαμορφώνουν μια διαφορετική αντίληψη και φοβική προσέγγιση στο νου του 

ήρωα, δεν ανατρέπει τον ρεαλιστικό χαρακτήρα της αφήγησης. Ο ήρωας σαν 

οντότητα υπάρχει ακόμα εκεί. Μέσα στο νου του είναι που ερμηνεύει φοβικά και με 

άκρατη φαντασία τις καταστάσεις και τις ενδείξεις. Από μόνο του μάλιστα το 

γεγονός ότι ο ήρωας υπάρχει και σκέφτεται (έστω και εκτός πραγματικότητας) 

επιβεβαιώνει και τον ρεαλισμό της ύπαρξής του, ο οποίος μάλιστα υπερτερεί στην 

ιστορία. 

Το μόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος σκέψης και συνειδητής επίγνωσης του 

ήρωα, όχι η πλοκή της ιστορίας. Εξάλλου, κανείς ποτέ δεν θα μας αποκαλύψει στο 

τέλος τι πραγματικά συνέβη… έτσι φτιάχνουμε τις μυστικές στιγμές μας –μέχρι να 

ξημερώσει ή να βγούμε απ’ το σκοτεινό πάρκο που μόνοι μας επιλέξαμε– μήπως 

και απαλλαγούμε απ’ αυτές.  

«Οι ψυχικές ασθένειες μπαίνουνε στην ψυχή με το τσουβάλι και βγαίνουμε, 

αν βγουν ποτέ, με τη βελόνα» (Παπαγιώργης 1998). 
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Μιλάμε λοιπόν για μια αμιγώς ρεαλιστική κατάσταση (πραγματική ιστορία) 

η οποία λόγω του φοβικού αισθήματος αγγίζει τα όρια της υπερρεαλιστικής 

προσέγγισης της φοβίας (φανταστική ιστορία). 

6. Αντί επιλόγου. 

Δεν θα μπορούσε να υπάρχει επίλογος σε μια σκέψη που ξεκινά μέσα από τις 

σελίδες αυτές. Αντίθετα μάλιστα υπάρχει μόνο μια αρχή, μια διάπλατα ανοιχτή 

πόρτα για όλους· για όποιον θέλει όχι μόνο να «ρίξει μια γρήγορη ματιά» αλλά και 

να περάσει στα ενδότερα. Αρκεί να διατηρεί την επίγνωση ότι, ξεπερνώντας το 

μεταίχμιο αυτό, κάθε βήμα πλέον είναι και ένα ακόμα χνάρι στα παιχνίδια του νου 

μας, έτσι όπως ποτέ ως τώρα δεν μας τα αφηγήθηκαν. 

Προσωπικά, λοιπόν, γνωρίζω ότι όλα αυτά ακούγονται σε κάποιους πολύ 

εκτός πραγματικότητας, αλλά έτσι είναι η αλήθεια μας· εκτός πραγματικότητας, 

αλλιώς η σκέψη μας δεν θα έτρεχε εκεί! 

«Έχω νιώσει τον φόβο στην πιο αποπληκτική και αποκρουστική μορφή του. 

Ωστόσο τόσο έντονα είναι τα αποτυπώματα του παρελθόντος, που δεν θα 

σταματήσει ποτέ να με σαγηνεύει ο φόβος ως θέμα που προσφέρεται για 

αισθητική επεξεργασία» (Lovecraft 1976, μτφ 1997). 

Βιβλιογραφία 

Αριστοτέλης (1995) Ρητορική, Αθήνα: Κάκτος. 

Bourke, Ι. (2005) Φόβος: Στιγμιότυπα από τον πολιτισμό του 19ου και του 20ου αιώνα [Fear: A Cultural 

History] (σελ. 13-14). Αθήνα: Σαββάλας. 

Γιαννουλάκης Π. & Καβακόπουλος Λ. (2000), Κθούλου. Αθήνα: Αρχέτυπο. 

Doubrovsky, S. (1973) The New Criticism in France, μτφ. Derek Coltman, Λονδίνο, University of 

Chicago Press. 

Freud, A. (1977) Fears, anxieties and phobic phenomena, στο  

Psychoanalytic Study of the Child τεύχ. 32, Yale University Press, Νιου Χέιβεν, σελ. 88. 

Genette, G. (2007) Σχήματα ΙΙΙ. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης. 

Genette, G. & Marin, L. & Mathieu – Colas, M. (1987) Τα όρια της διήγησης. Αθήνα: Καρδαμίτσα. 

Hawthorn, J. (2012) Ξεκλειδώνοντας το κείμενο – μια εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας. Αθήνα: 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 

Καψωμένος, Ε. (2014) Αφηγηματολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης. 

King, S. (2000) Περί Συγγραφής. Αθήνα: Bell. 

Κουσιάδης, Ε. Φόβος, Φοβία & Άγχος. 

http://www.kousiadis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=61 

Lovecraft, H.P. (1971) Selected Letters, Sauk City, Wisconsin: Arkham House Publishers. 

Lovecraft, H. P. (1973) Supernatural Horror in Literature. USA: Dover Publications, Inc. 



Φοβικός Ρεαλισμός 
Σπυράκης Γιώργος 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [538] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

 

Marks, I.M. (1969) Fears and Phobias, London: Heinemman Medical. 

Μarshall, J.R (1994) Shocial Phobia: From Shyness to Stage Fright,US: Basic Books 

Merleau – Ponty, M. (1992) Η Πρόζα του Κόσμου. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας. 

Μπαλάνος, Γ. (1993 & 1998), Η Σκιά Του Κθούλου, Αθήνα: Locus-7. 

Μπαμπινιώτης, Γ. (2006) Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. 

Παπαγιώργης, Κ. (1998) Σύνδρομο Αγοραφοβίας. Αθήνα: Καστανιώτης. 

Strunk, William Jr. & White, E.B. (1999, 4th Edition) The Elements Of Style. Longman, USA 

Ward, I. (2010) Φοβίες. Αθήνα: Ροές. 



Δημιουργική Γραφή και Ζητήματα Μεθόδου  και Συγγραφής 
 

[539]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Οι συντεταγμένες της ποιητικής γραφής:το παράδειγμα του 

καλλιμαχικού Catullus (Carmina 43 και 86) 
 

Σταματόπουλος Παναγιώτης  

Φιλόλογος-Καθηγητής Ιδιωτικής Μέσης Εκπαίδευσης  

(Μ.Δ.Ε. Κλασικής Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α.)  

pan_stam@hotmail.com 

 

Στα Carmina 43 και 86 ο Gaius Valerius Catullus αντιπαραβάλλει την Ameana και 

την Quintia προς την αγαπημένη του Lesbia.1 Τα δύο ποιήματα αναφέρονται σε 

σωματικές ατέλειες, αν και η αρνητική περιγραφή του Carmen 43 είναι πολύ πιο 

χαρακτηριστική από αυτήν του Carmen 86.2 Κατ’ αρχάς, η γυναικεία δυσμορφία 

αποτελεί στα δύο αυτά ποιήματα ένα ανεστραμμένο είδωλο του γυναικείου 

νεανικού σωματικού κάλλους. Πολύ περισσότερο όμως ο Catullus, από τον χώρο 

της εναλλακτικής και ανανεωτικής ρωμαϊκής λυρικής ποίησης των «Νεωτέρων» (ή 

νεωτερικών) ποιητών, των Ρωμαίων Poetae Novi ή Cantores Euphorionis, ανάγει 

τον λόγο για το αντι-πρότυπο της ομορφιάς και του έρωτα σε ένα ποιητικό αντι-

πρότυπο, μία εκ του αντιθέτου προγραμματική περί νεωτερικής ποιητικής και 

αισθητικής δήλωση. Σε γενικές γραμμές τόσο η Ameana όσο και η Quintia 

καθίστανται θύματα της ποιητικής του, 3  ενώ η Lesbia αναγόμενη σε επίπεδο 

μεταποιητικής ερμηνείας αποτελεί την εξυμνούμενη και αρχετυπική γυναικεία 

φιγούρα στην κατούλλεια ποίηση και ποιητική, το πρότυπο της puella formosa4 

και doctor, και ενσαρκώνει την πηγή της έμπνευσής του, τη Μούσα του, το 

καθαυτό ποιητικό του αντικείμενο και υλικό. Όσον αφορά στο πρόσωπο και τη 

φύση της τελευταίας, πολλοί μελετητές την ταυτίζουν με τη σύζυγο του Quintus 

Caecilius Metellus Celer, την Clodia, στην οποία ο ποιητής προσέδωσε το 

λογοτεχνικό ψευδώνυμο Lesbia· 5  ίσως όμως πρόκειται για ένα λογοτεχνικό-

                                                 
1 Quinn 1972: 64. 
2 Fordyce 1978: 195 και 377-78. 
3 Αναλυτικότερα, βλ. Rankin 1976: 4. 
4 Για τον όρο formosa βλ. ενδεικτικά Monteil 1964, Papanghelis 1991: 383-84. 
5 Βλ. Ovidius Tristia 2.427-28 και Lucius Apuleius Madaurensis Pro se de magia (Apologia) 

10.3. Στο ίδιο χωρίο (10.3) ο Apuleius δίνει τα λογοτεχνικά ψευδώνυμα και τα πραγματικά ονόματα 
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ποιητικό κατασκεύασμα-οικοδόμημα της ποιητικής persona. Η formosa Lesbia 

αποτελεί -επιπλέον της επιτομής και του ιδανικού της γυναικείας χάρης και 

κομψότητας και του σωματικού κάλλους- την προσωποποίηση και την 

ενσάρκωση συγκεκριμένα της καλλιμαχικής νεωτερικής αισθητικής και ποιητικής 

του Catullus. Κατ’ επέκταση και λόγω των καλλιμαχικών προσμείξεων στην 

κατούλλεια ποίηση και ποιητική η Lesbia διαθέτει τα χαρακτηριστικά της λεπταλέης 

Μούσης του Καλλιμάχου:6 είναι λεπτοκαμωμένη, ντελικάτη και χαριτωμένη. Δεν 

ισχύει όμως το ίδιο για τις puellae των Carmina 43 και 86: με φορέα ορισμένα 

σωματικά χαρακτηριστικά ο Catullus εκφράζει την αποστροφή του για τη μεγάλη 

κυκλική ποιητική αφήγηση και ενστερνίζεται τη νεωτερική αισθητική και ποιητική του 

Καλλιμάχου.7 

Αναλυτικότερα, στο Carmen 43 (ad Ameanam) ο ποιητής δίνει έμμεσα κι 

εκ του αντιθέτου τα στοιχεία που συνιστούν το γυναικείο νεανικό σωματικό κάλλος 

της Lesbia, αναφερόμενος στα σωματικά μειονεκτήματα και ελαττώματα της 

Ameana.8 Η εικόνα αυτής της κατ’ εξοχήν δύσμορφης γυναίκας αποτελεί το αντι-

πρότυπο του κάλλους, του έρωτα και της ποίησης. Ο ποιητής αντιστρέφει τη 

laudatio (έπαινος, εγκώμιο) του γυναικείου νεανικού σωματικού κάλλους σε 

vituperatio (ψόγος, μομφή) και συνεχίζει τη diffamatio/ defamatio (δυσφήμιση, 

διαβολή) του Carmen 41.9 Για τον Catullus, η laudatio βρίσκει βέβαια την απόλυτη 

έκφρασή της στο πρόσωπο της αστικής puella formosa Lesbia, για τα δεδομένα 

της επαρχίας όμως ενσαρκώνεται στο πρόσωπο της Ameana. 

 

Salve, nec minimo puella naso 

nec bello pede nec nigris ocellis 

nec longis digitis nec ore sicco 

nec sane nimis elegante lingua, 

decoctoris amica Formiani. 

                                                 
και δύο ελεγειακών puellae, της Delia (Plania) του Tibullus και της Cynthia (Hostia) του Propertius. Βλ. 

ακόμη Fordyce 1978: xiv-xviii, Τρομάρας 2004: 17-27, Green 2005: 4-9, 283-84 και 294-95. 
6 Καλλίμαχος Αἴτια 24: τὴ]ν Μοῦσαν δ᾽ ὠγαθὲ λεπταλέην. 
7 Για το Carmen 86 βλ. σχετικώς Papanghelis 1991: 372-86, και κυρίως 378-86. 
8 Dyson 2007: 263, 266 και 272. Βλ. Carmen 41.4 και Carmen 43.5. Αναλυτικότερα, για την 

Ameana στα Carmina 41, 42 και 43 βλ. Deroux 1969: 1060-64, Quinn 1972: 42-43, Forsyth 1977: 445-

50, Skinner 1978-79: 110-11, Thomson 1998: 310, Green 2005: 226 και 273. 
9 Τρομάρας 2004: 369-70. Βλ. και Carmen 41. 
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ten provincia narrat esse bellam? 

tecum Lesbia nostra comparatur? 

o saeclum insapiens et infacetum! 

 

Ο ποιητής αφιερώνει τους μισούς (!) στίχους του ποιήματος στην 

περιγραφή των φυσικών ατελειών του θύματός του.10 Αρχικά, τονίζει τη μακριά και 

τεράστια μύτη της Ameana (nec minimo puella naso), στοιχείο που είχε θίξει και 

στο Carmen 41.3 (turpiculo naso).11 Μάλιστα, η μύτη (nasus) της Ameana είναι 

μεγίστη (maximus), αφού nec minimo = maximo. Η Ameana διαθέτει επίσης 

άσχημα πόδια (nec bello pede), 12  ανοιχτόχρωμα μάτια (nec nigris ocellis), 

χονδρά δάκτυλα (nec longis digitis), 13  μη ξηρό 14  στόμα (nec ore sicco) 15  και 

καθόλου κομψή γλώσσα (nec sane nimis elegante lingua).16 Η μεγάλη μύτη, τα 

μεγάλα ή στραβά πόδια, τα γκρίζα μάτια και τα χονδρά δάκτυλα δεν αποτέλεσαν 

βέβαια ποτέ δείγμα γυναικείου σωματικού κάλλους. 17  Αντίθετα, μια μικρή και 

κομψή μύτη, τα λεπτά, μικρά και καλοσχηματισμένα πόδια, τα λεπτά, μακριά και 

κομψά δάκτυλα και τα μαύρα μάτια προτιμώνται από τους άνδρες γενικώς18 και 

από τους Ρωμαίους ελεγειακούς ποιητές ειδικότερα.19 Κατά μία άποψη μάλιστα, τα 

χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν το πρότυπο της μεσογειακής γυναικείας 

ομορφιάς -όπως αυτό απαντά στον Catullus και στους Ρωμαίους ελεγειακούς 

ποιητές-, ενώ παράλληλα υποθέτει κανείς ότι αποτελούν και τα σωματικά 

χαρακτηριστικά της Lesbia.20 Έτσι, ο ποιητής ειρωνεύεται καταφανώς21 αυτήν την 

άσχημη, άχαρη και άκομψη κοπέλα από την επαρχία (6) και δηλώνει πως επ’ 

                                                 
10 Forsyth 1977: 446. 
11 Αναλυτικότερα βλ. Νικολαΐδης 1994: 30-31, Τρομάρας 2004: 370. 
12 Βλ. Carmen 68.70-71 και Ovidius Amores 3.3.7-8. 
13 Βλ. Propertius 2.2.5-6 και Ovidius Ars Amatoria 1.621-22. 
14 Για την υγρή φύση της γυναίκας βλ. Carson 1999: 77-100. 
15 Η αναφορά στη μύτη και τα χείλη δεν απαντά αλλού, ούτε στον Catullus ούτε στη ρωμαϊκή 

αυγούστεια ερωτική ελεγεία (Νικολαΐδης 1994: 30). 
16 Fordyce 1978: 196, Thomson 1998: 313, Green 2005: 226. 
17 Thomson 1998: 313, Τρομάρας 2004: 370-71. 
18 Green 2005: 226. 
19 Fordyce 1978: 195-96. 
20 Τρομάρας 2004: 370. 
21 Βλ. και Carmen 42.8-9. 
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ουδενί συγκρίνεται με την αστικοποιημένη και κοσμοπολίτικη Lesbia (7-8). 22  Η 

Ameana έχει τους θαυμαστές της στην επαρχία (ten provincia narrat esse 

bellam?: 6), πράγμα που επιπλέον σημαίνει ότι είναι μάλλον μαζικής 

κατανάλωσης.23 Και στο σημείο αυτό βρίσκεται η ποιητική ουσία της διαφοράς 

ανάμεσα στη Lesbia και την Ameana. Η Μούσα του Catullus (και άρα, η ουσία 

της κατούλλειας νεωτερικής ποίησης) είναι εκλεπτυσμένη, καλοδουλεμένη και 

κοσμοπολίτικη· με άλλα λόγια, η ποίηση του Catullus είναι ποίηση της πόλης. 

Αντίθετα, η Ameana η οποία προέρχεται από την επαρχία (6), από την εξοχή, 

εκφράζει και ενσαρκώνει την ποιητική η οποία πραγματώνεται σε μη αστικά 

περιβάλλοντα (από αστούς ποιητές), όπως λ.χ. η Μούσα του Θεοκρίτου. Η αστική 

(άρα, νεωτερική και περισπούδαστη) Μούσα είναι μεν scortillum (πορνίδιον), αλλά 

είναι και lepida και venusta (χαριτωμένη και όμορφη), όπως καταδεικνύει και η 

περίπτωση της φιλενάδας του Varus (Carmen 10.3-4).24 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η άποψη ότι η καθ’ όλα αρνητική και 

σατιρική απεικόνιση της Ameana εξυπηρετεί την πολεμική, κριτική και τη σάτιρα 

του ποιητή εναντίον του πολιτικού του αντιπάλου και εραστή της Ameana, του 

Mamurra-Mentula· γι’ αυτό ίσως ο Catullus πιθανώς διογκώνει τα ίσως μικρά 

ελαττώματα της Ameana, ώστε αυτή να μοιάζει με καρικατούρα:25 η ασχημούλα, 

αχόρταγη, άπληστη και γεμάτη πλάνες και αυταπάτες Ameana θεωρεί εαυτήν (και 

θεωρείται για τα επαρχιακά μέτρα και δεδομένα) μία puella όμορφη, κομψή και 

ελκυστική, χαριτωμένη και ραφιναρισμένη, μία εξευγενισμένη και 

ακριβοπληρωμένη εταίρα πολυτελείας, ενώ δεν είναι παρά η εμφανισιακά μέτρια 

και χωρίς γοητεία amica, η μισθωτή πόρνη ενός ξοφλημένου και χρεωκοπημένου 

χωριάτη από την επαρχία. Έτσι, η κοπέλα καθίσταται στο Carmen 43 η καθ’ όλα 

ανεπτυγμένη μορφή του σατιρικού αρχετύπου, το οποίο αρχικώς στο Carmen 41 

παρουσιάζεται με αστείο και σατιρικό τρόπο ως στερεοτυπικό μοτίβο του 

                                                 
22 Προφανώς η Ameana είναι όμορφη για τα δεδομένα της επαρχίας (Thomson 1998: 313, 

Τρομάρας 2004: 370-71, Green 2005: 226). Για το επίθετο bellus βλ. το Carmen 3.15 (Τρομάρας 2004: 

261). Βλ. ακόμη Fordyce 1978: 197. Η αντίθεση των loci rusticus και inelegans προς τους loci urbanus 

και elegans απαντά ήδη στη Σαπφώ (57 Lobel-Page). 
23 Βλ. Carmen 86.1. 
24 Πρβλ. Carmen 6.1-5. 
25 Rankin 1976: 5 και 6, Fordyce 1978: 191, Skinner 1978-79: 110-14. 
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«άσχημου κοριτσιού» με μία άσχημη εξωτερική εμφάνιση από κοινού με έναν 

άσχημο χαρακτήρα.26 

Αντίστοιχα, στο Carmen 86 (ad Lesbiam) ο Catullus αναφέρεται στα 

σωματικά χαρακτηριστικά μιας μάλλον περιώνυμης για την ομορφιά της 

γυναίκας, της Quintia,27 η οποία, μολονότι multis θεωρείται formosa (= ωραία, 

καλλονή) (1), από τον ποιητή (mihi) θεωρείται απλώς όμορφη (1-2).28 Η Quintia 

δεν συγκρίνεται με τη δική του puella formosa, καθώς μόνο η Lesbia κατέχει τις 

χάρες της Αφροδίτης (5-6). 

 

Quintia formosa est multis. mihi candida, longa, 

recta est: haec ego sic singula confiteor. 

totum illud formosa nego: nam nulla venustas, 

nulla in tam magno est corpore mica salis. 

Lesbia formosa est, quae cum pulcerrima tota est, 

tum omnibus una omnis surripuit Veneres. 

 
Ο Catullus παραδέχεται ότι η Quintia διαθέτει ορισμένα όμορφα σωματικά 

χαρακτηριστικά (1-2), 29  τα οποία ωστόσο χαρακτηρίζουν παραδοσιακά κάθε 

ποιητική ερωμένη: η Quintia έχει λευκή (ή ανοιχτόχρωμη), λαμπερή και 

αστραφτερή επιδερμίδα και είναι (μάλλον υπερβολικά) ψηλή, ευθυτενής, 

λυγερόκορμη και καλοφτιαγμένη (mihi candida, longa,/ recta est)·30 της αρνείται 

όμως τον τίτλο της formosa (1 και 3).31 Ωστόσο, τα σωματικά χαρακτηριστικά της 

                                                 
26 Βλ. τη στερεοτυπική χρήση του Θερσίτη, στον οποίο ο Όμηρος αποδίδει μια άσχημη 

εξωτερική όψη από κοινού με έναν άσχημο χαρακτήρα. Εκεί, η φορμαλιστική μορφή του Θερσίτη 

εξοβελίζεται από το έπος, αλλά αποκαθίσταται μέσω του Αρχιλόχου (114 West) στη λυρική ποίηση. 

Εδώ, ο Catullus ψέγει τη μακρόσυρτη ποίηση με τα αδρά χαρακτηριστικά στο πρόσωπο της 

Ameana. 
27 Για την Quintia βλ. Fordyce 1978: 377, Thomson 1998: 516, Τρομάρας 2004: 582, Green 

2005: 306. 
28 Η δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου mihi «εκφράζει τη νεωτερική ομοδοξία» 

(Παπαγγελής 2002: 120). Βλ. ακόμη Green 2005: 261. Βλ. και Σαπφώ (16.1-4 Lobel-Page). 
29 Rankin 1976: 6. 
30 Fordyce 1978: 378-79, Thomson 1998: 516, Τρομάρας 2004: 582 και 299-300, Green 2005: 

261. 
31 Papanghelis 1991: 372. Βλ. Catullus 68.70-71 και 61.106-07 και Propertius 2.2.5-12 και 2.3.9-

12. 
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Quintia, μολονότι είναι ελκυστικά, δεν αρκούν, για να καταστήσουν μία νέα 

καλλονή (formosa). Είναι κάποια μόνο απ’ όσα στο σύνολό τους (totum) 

καθιστούν δυνητικά μία puella formosa. Μία γυναίκα απλώς longa και recta δεν 

είναι καλλονή, καθ’ όσον μάλιστα το μέγεθος και το μήκος δεν αποτελούν για την 

καλλιμαχική και την κατούλλεια νεωτερική αισθητική και εχέγγυο κάλλους. 

Άλλωστε, ο όρος formosa αναφέρεται στο ύψιστο -και μάλλον εξιδανικευμένο- 

γυναικείο σωματικό κάλλος, 32  στη γνήσια και την υπέρτατη ομορφιά. 33  Και ο 

Catullus εξηγεί περαιτέρω τους λόγους για τους οποίους η Quintia δεν είναι 

formosa: η γυναίκα αυτή στερείται χάρης, σπιρτάδας, πνεύματος, θηλυκότητας, 

γοητείας, κομψότητας, ελκυστικότητας, ερωτισμού και σεξουαλικότητας, αφ’ ης 

στιγμής έχει μεγάλο σώμα (nam nulla venustas,/ nulla in tam magno est corpore 

mica salis),34 πράγμα που τονίζεται και από την εκ διαμέτρου αντίθεση των όρων 

magno και mica. 35  Αντίθετα, λοιπόν, με την Quintia μία puella formosa και 

pulcerrima tota διακρίνεται για τη χάρη, τη λεπτότητα, την τρυφερότητα, τη γοητεία 

και τους αβρούς και ντελικάτους τρόπους της, 36  αλλά και για το μικρό και 

καλοσχηματισμένο σώμα της, το οποίο και την καθιστά πάνω από όλα κομψή και 

θηλυκή ως σύνολο. Συμπεραίνει από τα παραπάνω εύκολα κανείς ότι, αντίθετα με 

τη μεγάλη Quintia και την άσχημη Ameana, η Lesbia χαρακτηρίζεται από 

ισορροπία, αρμονία, πληρότητα και τελειότητα -ιδιότητες που την καθιστούν 

formosa- και διακρίνεται τόσο για τις καλές σωματικές αναλογίες όσο και για τη 

                                                 
32 Τρομάρας 2004: 582. 
33 Rankin 1976: 6. 
34 Πρβλ. Fordyce 1978: 380, Thomson 1998: 516. 
35 Βλ. Papanghelis 1991: 379. Βλ. επίσης Carmen 6.2, Carmen 10.4 και Carmen 36.17. Η 

φυσιογνωμική περιγραφή της Quintia και ο συμβολισμός της παραπέμπουν σ’ ένα ιδεολογικά πολύ 

συγγενές απόσπασμα από τον Lucretius (De Rerum Natura IV.1153 κι εξής, και κυρίως 1160-69), 

όπου επίσης σχολιάζεται η αντίληψη για το εξιδανικευμένο γυναικείο κάλλος. Και στον Lucretius η 

λέξη-κλειδί για την ποιητική αποτίμηση του γυναικείου κάλλους είναι το sal, «αλάτι». Γενικά, η 

παρομοίωση μιας ελκυστικής γυναίκας με αλάτι/ αρμύρα αποτελεί μοτίβο, καθώς υπάρχει επίσης 

και στον Πλούταρχο Quaest. conv. 685e: κάλλος γυναικὸς τὸ μήτ’ ἀργὸν μήτ’ ἀπίθανον, ἀλλὰ 

μεμιγμένον χάριτι καὶ κινητικόν, ἁλμυρὸν καὶ δριμὺ καλοῦσιν. Αυτή η αλμυρότητα, το αλάτισμα, που 

δεν ενυπάρχει σε κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, αλλά διακρίνει το σύνολο της εμφάνισης 

μιας γυναίκας, είναι υποκειμενικό και είναι αυτό που διακρίνει aliis paribus τη Lesbia από την Quintia. 

Μάλιστα και η κοπέλα του Lucretius, η οποία χαρακτηρίζεται ως tota merum sal (1162), ήτοι «άλας 

σκέτο», είναι βραχύσωμη, δηλαδή όχι magna. 
36 Βλ. Carmen 61.3-4 και 104-05. 
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θελκτική προσωπικότητά της, αφού χαρακτηρίζεται τόσο από venustas όσο και 

από sal, των οποίων ακριβώς στερείται η Quintia με το μεγάλο σώμα (3-4).37 Όλα 

αυτά τα σωματικά χαρακτηριστικά, η ομορφιά και η χάρη, αποτελούν ένα σύνολο 

(totum) που μόνο η Lesbia (omnibus una omnis) του Catullus διαθέτει (5-6). Έτσι, 

η δική του puella δεν διακρίνεται για το υπερβολικό της ύψος και την ευθυτενή 

κορμοστασιά της, αλλά για τη γυναικεία χάρη και τη θηλυκή αβρότητα, 

χαρακτηριστικά που προσδίδουν περαιτέρω ομορφιά, ελκυστικότητα και 

σεξουαλικότητα σε ένα γυναικείο σώμα. 

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον έγκειται στο γεγονός ότι ο ποιητής δεν περιγράφει 

άμεσα τα σωματικά κάλλη της Lesbia. Αντίθετα, μέσα από την παράθεση των 

σωματικών χαρακτηριστικών των οποίων η παρουσία ή η απουσία καθιστούν ένα 

γυναικείο σώμα δύσμορφο -ή τουλάχιστον όχι όμορφο και αψεγάδιαστο- και αντι-

ερωτικό, δίνει το ανεστραμμένο πρότυπο ή μοντέλο της γυναικείας ομορφιάς. Ως 

εκ τούτου, ενώ δεν προβαίνει στη σωματική περιγραφή ή στην παράθεση των 

σωματικών χαρακτηριστικών της Lesbia, αλλά δίνει την εικόνα του δυσειδούς 

γυναικείου σώματος μέσα από τη δυσφημιστική περιγραφή της Ameana και της 

Quintia, των οποίων, όπως ρητά λέγεται (43.7-8 και 86.5-6), σαφώς υπερέχει σε 

ομορφιά η Lesbia, ο Catullus αναφέρεται έμμεσα και αντίστροφα στα 

χαρακτηριστικά εκείνα για τα οποία προφανώς και διακρίνεται η τελευταία.38 Και 

στα δύο ποιήματα απορρίπτει την κοινή γνώμη και το κοινό γούστο και 

χρησιμοποιεί τη νεωτερική αισθητική, για να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του περί 

ανωτερότητας και τελειότητας της ομορφιάς της Lesbia.39 Θα μπορούσε κανείς 

ως εκ τούτου βάσει όσων λέγονται στα δύο υπό εξέταση Carmina για το ερωτικό 

αντι-πρότυπο να σκιαγραφήσει σε γενικές γραμμές τα εξωτερικά χαρακτηριστικά 

του ερωτικού προτύπου, καθώς τα χαρακτηριστικά της Ameana και της Quintia 

συνιστούν έναν κατάλογο χαρακτηριστικών αντίθετων από εκείνα της Lesbia.40 

Κρίνοντας λοιπόν εκ του αντιθέτου, η Lesbia διακρίνεται για την κομψότητα, τη 

χάρη, την αβρότητα, τη θηλυκότητα και τη γοητεία της. Όλα αυτά απορρέουν από 

την όμορφη εξωτερική της εμφάνιση: η formosa Lesbia διαθέτει πιθανώς μικρή και 

καλοσχηματισμένη μύτη, όμορφα μαύρα μάτια, λεπτά, καλοσχηματισμένα, 

                                                 
37 Παπαγγελής 2002: 118. 
38 Lee 1990: 160, Νικολαΐδης 1994: 26. 
39 Papanghelis 1991: 385. 
40 Rankin 1976: 3-11, Skinner 1978-79: 113 (υποσημ. 8). 
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ντελικάτα και κομψά μέλη (πόδια και χέρια), μακριά δάκτυλα, όμορφο, ξηρό (χωρίς 

σάλια;) και καλοσχηματισμένο στόμα, ωραία φωνή και κομψή γλώσσα και 

φρασεολογία, ένα κατάλληλο ανάστημα που χαρακτηρίζεται από μέτρο και ένα 

εν γένει καλοσχηματισμένο, και όχι ογκώδες, κορμί που είναι ταιριαστό με τη 

γενικότερη δομή και κατασκευή του σώματός της. Αν δε κρίνει κανείς από το 

Carmen 68b.70-71, η Lesbia διαθέτει επιπλέον μία ανοιχτόχρωμη και λαμπερή 

επιδερμίδα. 41  Αυτά τα χαρακτηριστικά την καθιστούν πρότυπο και ίνδαλμα 

γυναικείου νεανικού κάλλους, ενώ παράλληλα καταδεικνύουν τη στερεοτυπική, 

πάγια και επαναλαμβανόμενη τυπολογία του όμορφου γυναικείου σώματος, που 

διακρίνεται για τη χάρη και την κομψότητά του, στις διαχρονικές του διαστάσεις, 

από την αρχαϊκή λυρική ποίηση των Ελλήνων ως τη λυρική ποίηση των Ρωμαίων 

(συμπεριλαμβανομένης και της προσωπικής και ερωτικής αυγούστειας ρωμαϊκής 

ελεγείας). Γιατί τί άλλο υμνούν οι αρχαίοι Έλληνες ερωτικοί λυρικοί ποιητές της 

αρχαϊκής περιόδου παρά τη σωματική αβρότητα και χάρη; Δεδομένου δε ότι όλες 

οι σχετικές με το νεανικό σωματικό κάλλος περιγραφές φαίνεται να 

ανταποκρίνονται και να ανάγονται σε μία αρχετυπική νόρμα για το σωματικό 

κάλλος, εγείρονται ερωτήματα αναφορικά με τη φύση των υμνούμενων 

προσώπων: πρόκειται για πρόσωπα πραγματικά ή για την πάγιου και τυπικού 

χαρακτήρα φανταστική σύλληψη (fiction) εκάστου ποιητή, η οποία 

προσαρμόζεται σε μία προγενέστερη λογοτεχνική παράδοση; 

Ωστόσο, η κανονικότητα αυτή φαίνεται να επεκτείνεται και σε επίπεδο 

μεταποιητικής ερμηνείας και αυτοαναφορικών και ποιητολογικών συνδηλώσεων. 

Αυτή η ερμηνευτική πρόταση ενισχύεται και από τη θεώρηση της puella της 

ερωτικής λυρικής ποίησης του Catullus και των τριών ελεγειακών ποιητών της 

Ρώμης ως ποιητικής κατασκευής, πίσω από την οποία κρύβεται η ίδια η ποίηση. 

Μία όμορφη γυναίκα επαινείται για το κάλλος της και συνακόλουθα καθίσταται 

Μούσα του ποιητή· αντίστοιχα, μία άσχημη ή όχι απόλυτα όμορφη γυναίκα 

αποτελεί αντικείμενο ψόγου και ειρωνείας από τον ποιητή.42 Παράλληλα, όταν ο 

νεωτερικός Catullus ψέγει τα σωματικά χαρακτηριστικά της Ameana και της 

Quintia -και συνακόλουθα επαινεί τη Lesbia και την περιγράφει ως επιτομή του 

κάλλους- το κάνει με λεξιλόγιο και όρους που απηχούν τη νεωτερική ποιητική του 

                                                 
41 Rankin 1976: 11. 
42 Βλ. λ.χ. Σημωνίδης ο Αμοργίνος (7.2-6 και 71-82 West) ή Αρχίλοχος (188.1-4, 205 και 331 

West). 



Δημιουργική Γραφή και Ζητήματα Μεθόδου  και Συγγραφής 
 

[547]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Προλόγου (1-38) της δεύτερης έκδοσης των Αἰτίων και των άλλων 

προγραμματικών ποιητολογικών ποιημάτων ή αποσπασμάτων του 

Αλεξανδρινού νεωτερικού ποιητή Καλλιμάχου, της οποίας θεμελιώδης είναι η 

διάσταση ανάμεσα στο μακρόσυρτο από τη μία και το σύντομο από την άλλη 

πλευρά ποίημα.43 

Στο Carmen 43 οι καλλιμαχικές νεωτερικές ποιητικές και ποιητολογικές 

συνδηλώσεις καταφαίνονται πρωτίστως μέσω της άρνησης του μεγάλου 

μεγέθους της μύτης (nec minimo puella naso) ή του σώματος (in tam magno… 

corpore). Ειδικά το ευμέγεθες σώμα θεωρείτο ιδανικό του κάλλους στην ομηρική 

επική ποιητική παράδοση. Επομένως, η άρνησή του ως στοιχείου κάλλους είναι 

συμβατή με τη νεωτερική οπτική και αισθητική που εκτιμά και προκρίνει το κομψό, 

το χαριτωμένο και το ελκυστικό που ενοικούν στο μικρό μέγεθος. Κατ’ επέκταση, 

φαίνεται πως η άρνηση της μεγάλης μύτης και του μεγάλου σώματος είναι καθ’ 

όλα ποιητολογικά φορτισμένη με όρους της νεωτερικής ποιητικής, κατά τη 

νεωτερική οπτική του καλλιμαχικού αλεξανδρινού/ ελληνιστικού τρόπου, και 

συνεπάγεται την άρνηση του έπους και του μακρόσυρτου (επικού ή επικίζοντος, 

ομηρικού ή μάλλον ομηρίζοντος) ποιητικού αφηγήματος. Για την καλλιμαχική 

νεωτερική αισθητική του Catullus λοιπόν μία τέτοια ποιητική puella δεν έχει 

ομορφιά.44 

Εμβληματικότερο προς αυτήν την ανάγνωση είναι το Carmen 86 το οποίο 

αποτελεί μία λογοτεχνική προγραμματική-ποιητολογική δήλωση νεωτερικής 

αισθητικής και ποιητικής για τα μέτρα και τα χαρακτηριστικά της καλλιμαχικής-

κατούλλειας ποίησης και ποιητικής: ο Catullus αρνείται την πάγια και στερεοτυπική 

εικόνα της όμορφης και ψηλής γυναίκας με το μεγάλο σώμα που αποτελεί το 

κοινώς αποδεκτό πρότυπο και ιδανικό της puella formosa (multis)· στη θέση αυτού 

παραθέτει το δικό του μοντέλο (mihi) που ενσαρκώνεται στο πρόσωπο της 

Lesbia.45 Μολονότι η Quintia θεωρείται formosa, στερείται εκείνου που γοητεύει τον 

Catullus· αντίθετα, η Lesbia ενσαρκώνοντας την καινοτόμο σαπφική και την 

αλεξανδρινή/ ελληνιστική ιδέα αντιπαρατίθεται και ποιητικά στην περισσότερο 

παραδοσιακή Quintia. 46  Δεδομένου ότι το μεγάλο σώμα και το ανάστημα 

                                                 
43 Papanghelis 1991: 372-86 (και ειδικότερα 378-86). 
44 Papanghelis 1991: 384-85. 
45 Papanghelis 1991: 372-86, Παπαγγελής 2002: 118-21, Τρομάρας 2004: 581-82. 
46 Skinner 2003: 98, Green 2005: 261. 
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αποτελούν χαρακτηριστικά του επικού θεοειδούς ήρωα ή ενός θεού και ιδανικό 

κάλλους για μία επική ηρωίδα ή για μια θεά,47 πίσω από το αντι-πρότυπο της 

Ameana και της Quintia μπορεί κανείς να διακρίνει τη σχετική ποιητική παράδοση 

που θέλει τις γυναίκες υψηλές και μεγαλόσωμες, καθώς και την καλλιμαχική-

κατούλλεια αποστροφή προς καθετί το επίμηκες και μεγάλο. Έτσι, πίσω από το 

multis διακρίνεται η επική ποιητική παράδοση, προς την οποία αντιπαραθέτει η 

κατούλλεια νεωτερική ποίηση (mihi) τη formosa και pulcerrima tota Lesbia. 

Αντιπαρατίθεται η πολυμετρική Quintia (multis) προς την επιγραμματική Lesbia 

(mihi), η οποία διακρίνεται για τη sal που δεν διαθέτει η πρώτη. 48 Η νεωτερική 

διάθεση του Carmen 86 καταφαίνεται μέσα από όρους καλλιμαχικής αισθητικής. 

Για παράδειγμα, από κοινού με άλλους οι νεωτερικοί όροι venustas και salis και τα 

παράγωγά τους, 49  μολονότι ανήκουν στο λεξιλόγιο της Κωμωδίας, είναι 

φορτισμένοι με νεωτερικές ποιητολογικές συνδηλώσεις καλλιμαχικού χαρακτήρα 

και αισθητικής. Άλλωστε, και σε άλλα ποιήματά του ο Catullus ασκεί λογοτεχνική 

κριτική και πολεμική με νεωτερικούς ποιητολογικούς όρους και διατείνεται έμμεσα 

ότι η γοητεία ενοικεί σε μετρίου μεγέθους, ευσύνοπτες και λεπτεπίλεπτες, και όχι σε 

μεγάλες και μακρές, συνθέσεις.50 Έτσι, η Lesbia αντιπροσωπεύει μία καλλιμαχικού 

τύπου νεωτερική σύνθεση που διακρίνεται για τη μεσότητα του μεγέθους της, ενώ 

η Quintia μία μη καλλιμαχική και μη νεωτερική σύνθεση, πράγμα που σημαίνει ότι, 

όταν ο νεωτερικός Catullus συνθέτει το Carmen 86, έχει ως υπόβαθρο την 

καλλιμαχική νεωτερική αισθητική και ποιητική.51 

Αναλυτικότερα αναφορικά με την καλλιμαχική ποιητική, ο Αλεξανδρινός 

ποιητής σε αρκετά σημεία διακηρύσσει με θεμελιώδεις αντιθέσεις την αποστροφή 

του για τo μεγάλο και την προτίμησή του για το μικρό μέγεθος. Η λεπτότητα κατέχει 

κεντρική και εμβληματική θέση στην ποιητική του. Χαρακτηριστικά, ανάμεσα σε 

άλλα σημεία, στους στίχους 9-12 του Προλόγου της δεύτερης έκδοσης των 

                                                 
47 Τέτοιες γυναικείες μορφές είναι λ.χ. η Ανδρομάχη, η Πηνελόπη, η Ναυσικά, η Άρτεμις και η 

Αλκμήνη. Επίσης, βλ. Verdenius 1949: 294-98, Rankin 1976: 10, Fordyce 1978: 379-80, Νικολαΐδης 

1994: 17, 39-40 και 85 (υποσημ. 47). 
48 Dyson 2007: 272-73. 
49 Papanghelis 1991: 372-86, Τρομάρας 2004: 260, 295, 354 και 582. Βλ. και Seager 1974: 891-

94. 
50 Papanghelis 1991: 372-86 (ειδικότερα 378-86), Παπαγγελής 2002: 118. 
51 Papanghelis 1991: 372-86 (ειδικότερα 378-86). 
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Αἰτίων52 κάνει λόγο για τη μεγάλη γυναίκα (ἡ μεγάλη δ᾽ οὐκ ἐδίδαξε γυνή: 12) (= η 

εκτεταμένη και μακροσκελής ποιητική σύνθεση) την οποία απορρίπτει ως μέγεθος 

αντώνυμο των λεπτών συνθέσεων (α[ἱ κατὰ λεπτόν: 11), των ολιγόστιχων, 

ευσύνοπτων, μεστών και άρτιων ποιημάτων, τα οποία και προκρίνει στη θέση της 

μεγάλης γυναικὸς και τα οποία επιπλέον χαρακτηρίζονται και για τη γλυκύτητά 

τους (ἀ�[ηδονίδες] δ᾽ ὧδε μελιχρ[ό]τεραι: 16· βλ. τη venustas: Carmen 86.3). Πίσω 

από τη φράση ἡ μεγάλη δ᾽ οὐκ ἐδίδαξε γυνή πιθανώς υπονοείται η Ναννώ, το 

πολύστιχο και μακρόσυρτο ερωτικό ελεγειακό ποίημα του Μίμνερμου που 

τιτλοφορείται από το όνομα της αγαπημένης του Λυδής αυλητρίδας.53 Η Ναννώ 

φαίνεται πως αποτέλεσε τη Μούσα και την πηγή της έμπνευσής του, ώστε ο 

ποιητής να την αναγάγει σε αντικείμενο και υλικό της προσωπικής και ερωτικής 

ποιητικής του πραγμάτευσης.54 Αντίστοιχα, η Lesbia είναι η Μούσα που σε πλήθος 

ποιημάτων εμπνέει τον Catullus και αποτελεί το ερωτικό και ποιητικό αντικείμενο και 

υλικό του. 55  Η διαφορά των δύο έγκειται όμως πρωτίστως στο μέγεθος της 

αγαπημένης τους, άρα της ποιητικής και της ποίησής τους, ενώ και ο Καλλίμαχος 

                                                 
52 Καλλίμαχος Αἴτια 9-12: ……].. ρεην [ὀλ]ιγόστιχος· ἀλλὰ καθέλ[κει/ ……πο]λὺ τὴν μακρὴν 

ὄμπνια Θεσμοφόρο[ς·/ τοῖν δὲ] δ̣υ ̣οῖν Μίμνερμος ὅτι γλυκύς, α[ἱ κατὰ λεπτόν/ ……] ἡ μεγάλη δ᾽ οὐκ 

ἐδίδαξε γυνή. Βλ. και Αἴτια 3-6, 17-20, 27 και 31-32, Ὕμνος Εἰς Ἀπόλλωνα 108-09, Παλατινὴ Ἀνθολογία 

Ἐπίγραμμα XII.43.1-2. 

53 Αντίστοιχα, στη φράση τὴν μακρὴν ὄμπνια Θεσμοφόρο[ς (10) κάποιοι έχουν διακρίνει την 

ελεγειακή σύνθεση του Φιλιτά Δηώ. Άρα, η σύγκριση γίνεται ενδοκειμενικά με παραδείγματα από την 

ποίηση του Μίμνερμου και του Φιλιτά. Ίσως όμως συγκρίνονται τα μικρά ποιήματα του Μίμνερμου 

και του Φιλιτά με μακρόσυρτα ποιήματα επικών ποιητών που δεν κατονομάζονται στο κείμενο, 

πιθανώς με την ελεγειακή σύνθεση Λυδὴ του Αντιμάχου. Βλ. Papanghelis 1991: 380-81, Παπαγγελής 

2002: 118-21. 
54 Η όλη ορολογία τόσο του Καλλιμάχου όσο και του Catullus γύρω από το μέγεθος της 

Μούσας-ποίησης παραπέμπει στο «αντι-επικό» απόσπασμα του Αρχιλόχου 114 West (Οὐ φιλέω 

μέγαν στρατηγὸν). Και εκεί ο ποιητής αντιπαραβάλλει στα στερεοτυπικά ιδανικά του παραδοσιακού 

έπους για τα σωματικά χαρακτηριστικά του στρατηγού τη δική του άποψη (μοι) για τον ιδανικό 

στρατηγό. Περαιτέρω όμως βάσει της ορολογίας και της ποιητικής αντίληψης (ο μέγας στρατηγός 

δεν είναι άλλος από τον καλὸν κἀγαθὸν ομηρικό επικό ήρωα) αντιπαρατίθεται με όρους σωματικού 

μεγέθους η (ταπεινή και χαμηλή ιαμβική) λυρική ποίηση προς το υψηλό και μεγάλο ομηρικό έπος. 

Έτσι, η σχετική νεωτερική (καλλιμαχική και κατούλλεια) ορολογία και ποιητική και οι ποιητολογικές 

προγραμματικές συνδηλώσεις μπορούν να αναχθούν στη διάκριση του Αρχιλόχου από τον Όμηρο 

και των ποιητικών ειδών. 
55  Όπως λ.χ. και το πρώτο βιβλίο των ελεγειών του Propertius τιτλοφορείται Cynthia 

Monobiblos, από το όνομα της δικής του αγαπημένης puella-ποιητικού υλικού. 
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απορρίπτει τη Ναννὼ λόγω του μεγέθους της. Ο γνήσιος ερωτικός ποιητικός 

λόγος ενοικεί στις μικρές (και απλές;) ποιητικές συνθέσεις (α[ἱ κατὰ λεπτόν), 

ποιητική αντίληψη που πραγματώνεται στην εν γένει ερωτική λυρική ποίηση. 

Επομένως, η μεγάλη γυνὴ του Μίμνερμου προβάλλεται ως ερωτικό και ποιητικό 

αντι-πρότυπο ή ως αντι-ερωτικό και αντι-ποιητικό παράδειγμα· στη θέση της ο 

Catullus αντιπαραβάλλει τη δική του νεωτερική puella formosa που είναι σύμφωνη 

με και προεκτείνει τον καλλιμαχικό τρόπο: λεπτεπίλεπτη, μικρόσωμη, αβρή και 

ντελικάτη, μία γυναίκα που ως πρότυπο ερωτικό και ποιητικό συνιστά μία Μούσα 

λεπτεπίλεπτη, κατά τις επιταγές του νεωτερικού ποιητικού ρεύματος: τὴ]ν Μοῦσαν 

δ᾽ ὠγαθὲ λεπταλέην. 56 Αξίζει δε να επισημανθεί πως στον παραπάνω στίχο η 

καλλιμάχεια επιταγή για τη λεπτεπίλεπτη Μούσα παρουσιάζεται ως αίτημα του 

ίδιου του Απόλλωνα.57 Η Μούσα του Catullus οφείλει λοιπόν να είναι λεπτή και όχι 

χονδροκομμένη, ευσύνοπτη, ποιοτική και αποτέλεσμα επίπονης δουλειάς, 

επεξεργασίας και μόχθου, κυριολεκτικά λεπτουργημένη, καθώς τέτοια οφείλει να 

είναι και η ποίηση του poeta doctus (τοῦ ποιητοῦ ἅμα καὶ κριτικοῦ). 

Η Ameana με την άσχημη (ista turpiculo puella naso: Carmen 41.3) και 

πελώρια (nec minimo puella naso) μύτη, τα άσχημα και στραβά πόδια (nec bello 

pede), τα ανοιχτόχρωμα μάτια (nec nigris ocellis), τα μικρά και χονδρά δάχτυλα 

(nec longis digitis), το καθόλου ωραίο και υγρό στόμα και την άκομψη 

φρασεολογία (nec ore sicco/ nec sane nimis elegante lingua) και η Quintia με το 

τόσο ευμέγεθες σώμα (in tam mango est corpore) ενσαρκώνουν και 

συμβολίζουν το κατούλλειο νεωτερικό ερωτικό και ποιητικό αντι-πρότυπο, αντίθετα 

προς το οποίο ορίζεται το ποιητικό πρότυπο της Lesbia (βλ. και Carmen 43.7-8 και 

Carmen 86.5-6). Εντάσσονται λοιπόν στον αντι-ποιητικό χώρο της μεγάλης 

γυναικὸς και της Ναννοῦς, επειδή και καθώς δεν ανταποκρίνονται στο πρότυπο 

των κατὰ λεπτὸν ρήσεων ή της λεπταλέης Μούσης και την καλλιμαχική αισθητική 

και ποιητική. Ανεξάρτητα λοιπόν από τη φύση τους, ως πραγματικών και ιστορικά 

μαρτυρούμενων προσώπων ή λογοτεχνικών κατασκευών, η Lesbia, η Ameana 

και η Quintia λαμβάνουν έτσι κι αλλιώς διαστάσεις ποιητικής κατασκευής στην 

κατούλλεια ποίηση, καθώς μέσα από τη σύγκριση των χαρακτηριστικών τους και 

μέσα από το αντίστοιχο τεχνικό και προγραμματικό λεξιλόγιο που είναι ειλημμένο 

από τον χώρο του σώματος ανάγονται σε επίπεδο αυτοαναφορικό και 

                                                 
56 Καλλίμαχος Αἴτια 24. Βλ. Papanghelis 1991: 382-83. 

57 Καλλίμαχος Αἴτια 22-28 και Ὕμνος Εἰς Ἀπόλλωνα 105-13. 
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μεταποιητικό για την κατούλλεια ποίηση και ποιητική. Ο ποιητής ευθυγραμμίζει 

αλληγορικά την ανθρώπινη ανατομία με την αισθητική και την ποιητική θεωρία: 

μία γυναίκα μεγαλόσωμη και σαρκώδης, χωρίς να είναι lepida, salsa και venusta, 

είναι τίποτε. Ο Catullus δανείζεται τους όρους της καλλιμαχικής νεωτερικής 

αισθητικής και ποιητικής θεωρίας και της σύγκρισης των λογοτεχνικών ειδών και 

τους ενσωματώνει σε έναν διαγωνισμό ομορφιάς ανάμεσα στη μεγάλη Quintia -

και την άσχημη Ameana- από τη μία και τη formosa Lesbia από την άλλη πλευρά. 

Άλλωστε, το Carmen 43, και κυρίως το Carmen 86, κατατάσσονται στα ποιήματα 

του πρακτικού αισθητισμού.58 Επιτυγχάνεται λοιπόν μία σύζευξη έρωτος-ποιητικής 

μέσα από λεξιλόγιο του σώματος το οποίο μάλιστα παραπέμπει σε καλλιστεία. 

Η Ameana και η Quintia είναι επομένως φορτισμένες με ποιητολογικές 

συνδηλώσεις καλλιμαχικού χαρακτήρα, η Ameana κυρίως αναφορικά με την 

καλλιμαχική αισθητική, η Quintia κυρίως εν σχέσει με την καλλιμαχική ποιητική· οι 

puellae αυτές εύκολα μπορούν να αναχθούν σε επίπεδο αυτοαναφορικό και 

μεταποιητικό, καθώς τα σωματικά τους χαρακτηριστικά αποτελούν τον αντίποδα 

της κομψής και λεπτεπίλεπτης formosa Lesbia και της λεπταλέης Μούσης του 

Καλλιμάχου. Έτσι, τα Carmina 43 και 86 φαίνεται πως εντάσσονται στο ευρύτερο 

πλαίσιο ποιημάτων του Catullus τα οποία είναι φορτισμένα με συνδηλώσεις 

ποιητολογικού, προγραμματικού και αυτοαναφορικού για την ποίηση χαρακτήρα, 

καθώς ο ποιητής μοιάζει να τα φορτίζει σημασιολογικά, με μεταποιητικούς όρους 

νεωτερικής ποιητικής καλλιμαχικού αλεξανδρινού/ ελληνιστικού τύπου σχετικά με 

την αξία και την πρόκριση ή μη των λογοτεχνικών ειδών, της ευσύνοπτης και 

μεστής νεωτερικής ποίησης έναντι του μακρόσυρτου και φλύαρου (ίσως 

ομηρίζοντος και επικίζοντος) αφηγήματος.59 Παράλληλα, αντίθετα με τη μεγάλη 

Quintia και την άσχημη Ameana, η Lesbia χαρακτηρίζεται από ισορροπία, 

αρμονία, πληρότητα και τελειότητα, ιδιότητες που την καθιστούν formosa. Με 

μεταποιητικούς όρους πρόκειται για μία ιδανική και εναρμονισμένη ποιητική 

σύνθεση καλλιμαχικής νεωτερικής σύλληψης, σε αντίθεση με τη μη καλλιμαχική και 

μη νεωτερική Quintia,60 αλλά και με τη μη νεωτερική Ameana. Αναγόμενος τέλος 

                                                 
58 Papanghelis 1991: 381 και 386, Παπαγγελής 2002: 119-20. 
59  Κατά τρόπο αντίστοιχο και ο Αρχίλοχος στο 114 West καταφέρεται ενάντια στην 

ομηρίζουσα και την επικίζουσα -και όχι την ομηρική και την επική- καλοκαγαθία. 
60 Tartari Chersoni 1975-76: 49-62 (κυρίως 51-53), Papanghelis 1991: 372-86, Παπαγγελής 

2002: 120. 
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ο όρος formosa σε επίπεδο μεταποιητικής ερμηνείας και εντασσόμενος στο τεχνικό 

λεξιλόγιο της ars poetica και της αισθητικής θεωρίας σημαίνει το ποιητικό είδος 

που έχει forma (μορφή, σχήμα, κάλλος) στο σύνολό της (totum, όπως επισημαίνει 

ο Catullus)61 λεπτή, εύθραυστη και σίγουρα ευσύνοπτη, μεστή, καλοδουλεμένη και 

ραφινάτη. 
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Το τραγικό ιδωμένο…ανάποδα: Η παρωδία ως μηχανισμός 
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Εισαγωγή 

Ο Αριστοφάνης μέσα από τις κωμωδίες του μιλά για το θέατρο και τα θεατρικά 

είδη. Τα κείμενά του βρίσκονται σε διαλογική σχέση με την τραγωδία και ο 

αυτοπροσδιορισμός της κωμωδίας, μέσα από αυτόν τον διακειμενικό διάλογο, 

που παίρνει τη μορφή της παρωδίας, θέτει εκ νέου το ζήτημα της μίμησης.  

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η μελέτη της παρωδίας στον 

Αριστοφάνη, με εστίαση στις Εκκλησιάζουσες και τις Θεσμοφοριάζουσες, μέσα 

από το δίπτυχο της δια-κειμενικότητας και της δια-φυλικότητας, προκειμένου να 

προσδιοριστούν με επαρκή τρόπο η ταυτότητα των θεατρικών γενών (genres) και 

η ταυτότητα των κοινωνικών φύλων (gender) που αναπαρίστανται στην κωμική 

σκηνή. Επίσης, μέσα από τη συσχέτιση των δύο αυτών εννοιών, να διερευνήσει αν 

το δίπτυχο αυτό συνιστά μηχανισμό κατασκευής του κωμικού και πρόκλησης του 

γέλιου στην αριστοφανική κωμωδία.  

Αποτελεί η κωμωδία την άλλη όψη του νομίσματος, αυτό που ο Jean 

Genette ονομάζει "το τραγικό ειδωμένο από την ανάποδη" (Genette 1982: 27); Με 

την πραγμάτευση αυτού που ο Genette θεωρεί την πιο αυστηρή και εκλεπτυσμένη 

μορφή παρωδίας, και την αποκαλεί "ελάχιστη παρωδία" ή "ελάχιστη κειμενική 

μεταμόρφωση"   (Κωστίου 2005), μελετάται, εδώ, το διακείμενο ως στοιχείο  

δημιουργικής μεταγραφής του τραγικού σε κωμικό, καθώς και η σημασία του για 

τη δημιουργία ενός σκηνικού χώρου με δύο όψεις,  μέσα από συγκεκριμένα 

παραδείγματα.  

Η καταγωγή του όρου παρωδία ανάγεται στην κλασική αρχαιότητα και 

παρουσιάζεται στο Περί Ποιητικής του Αριστοτέλη ως λογοτεχνικός τρόπος. Στον 

ρου των χιλιετιών έχει υποστεί πλήθος μετασχηματισμών και μεταμορφώσεων και 

έχουν, αντιστοίχως, δοθεί από τους μελετητές της πλήθος ορισμών και 

χαρακτηρισμών, οι οποίοι και προκύπτουν από τις χρήσεις της. Η Margaret Rose 

έχει συνοψίσει και έχει συνθέσει ένα τρίπτυχο όπου τα στεγάζει σε τρεις κατηγορίες 

mailto:lifryd@yahoo.fr
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όρων, από τις οποίες εδώ θα εστιάσουμε στην τρίτη, στην οποία κυριαρχούν οι 

όροι «μεταμυθοπλαστική», «διακειμενική» και «κωμική». (Κωστίου , 2005: 199-201)  

Αναφερόμενος στην προέλευση του όρου, ο Jean Genette σημειώνει πως 

ετυμολογικά η λέξη παρωδείν, εξ’ ου και  παρωδία, είναι σύνθετη και παράγεται 

από τις λέξεις “Ωδή” και “παρά” “κατά μήκος”, "δίπλα” και σημαίνει τραγουδώ 

“δίπλα”, τραγουδώ παράφωνα, ή μέσα από μια άλλη φωνή, κατ’ αντιφωνία, κατ’ 

αντίστιξη, ή ακόμα τραγουδώ σε διαφορετικό τόνο. Η λέξη παρωδία σημαίνει, 

λοιπόν, την παραμόρφωση ή “μετα-φορά” μιας μελωδίας. Εφαρμόζοντας στο 

επικό κείμενο την έννοια της μετα-φοράς, ο Genette κάνει τις ακόλουθες 

υποθέσεις: 1) ο Ραψωδός αλλάζει, τροποποιεί την παραδοσιακή εκφορά του 

λόγου ή/και τη μουσική του συνοδεία, 2) παρεμβαίνοντας στο κείμενο, ο 

αφηγητής, με κάποιες “ελάχιστες” (minimal) τροποποιήσεις, το εκτρέπει προς ένα 

άλλο αντικείμενο και του αποδίδει ένα διαφορετικό νόημα, και 3) η μεταφορά ενός 

επικού κειμένου θα μπορούσε ακόμη να συνίσταται σε υφολογικές μετατροπές, 

παραδείγματος χάριν σε αλλαγή ύφους από ευγενές σε ευτελές. (Genette 1982: 

20-21) 

Ο γάλλος θεωρητικός, στο βιβλίο του Palimpsestes, εισάγει τον όρο 

“υπερκειμενικότητα”, για να δηλώσει τη σχέση ενός κειμένου με ένα προηγούμενο. 

(Genette, 1982). Ο ίδιος ορίζει την υπερκειμενικότητα ως "σχέση συν-παρουσίας 

δύο ή περισσοτέρων κειμένων" δηλαδή, ως "λειτουργική παρουσία ενός κειμένου 

μέσα σε ένα άλλο". Διακρίνει πέντε υποτύπους της εκ των οποίων θα 

ασχοληθούμε εδώ μόνο με την διακειμενικότητα, όρο δάνειο από την  Julia 

Kristeva, που θεωρεί ότι κάθε κείμενο είναι διακείμενο· είναι δηλαδή ο τόπος όπου 

συναντώνται αναρίθμητα άλλα κείμενα, από τα οποία και απαρτίζεται ένα κείμενο, 

με εμφανείς ή συγκαλυμένες αναφορές σε αυτά και υποστηρίζει ότι η παρωδία 

αποτελεί μία της μορφή. Ως προς την πρόσληψη ενός κειμένου, η θεωρία της 

διακειμενικότητας (Kristeva, 1969· Barthes, 1973α) υποστηρίζει ότι γίνεται αντιληπτή 

μέσω ενός “παιγνιδιού” προγενέστερων κειμένων τα οποία το διαπερνούν και το 

επηρεάζουν μετασχηματίζοντάς το (Pavis, 2006: 81). 

Τα κριτήρια του Genette είναι δομικά και αντικαθιστά με τον όρο 

υπερκειμενικότητα τον όρο παρωδία, ενώ δημιουργεί μια τυπολογία 

υπερκειμενικών πρακτικών που βασίζεται στις έννοιες μεταμόρφωση και μίμηση. 

"Η παρωδία", συνεχίζει ο Genette, "τροποποιεί το θέμα, χωρίς ωστόσο να 

αλλάζει το ύφος και αυτό το επιτυγχάνει με δύο τρόπους: είτε με τη διατήρηση ενός 
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ευγενούς κειμένου, για να το εφαρμόσει με κυριολεκτικό τρόπο σε ένα θέμα 

κοινότυπο, αγοραίο (πραγματικό και επίκαιρο), είτε σφυρηλατώντας, μέσω μιας 

υφολογικής απομίμησης, ένα νέο ευγενές κείμενο, για να το εφαρμόσει σε ένα 

θέμα κοινότυπο·  πρόκειται για την απομίμηση του ηρωϊκο-κωμικού (patsiche)". 

Αντίθετα, "η μπουρλέσκ “παρενδυσία” τροποποιεί το ύφος χωρίς να τροποποιεί 

το θέμα." (Genette 1982: 35) Καθιστά έτσι σαφή τη διάκριση ανάμεσα στους 

όρους παρωδία και patsiche που συχνά  συγχέονται: το patsiche μιμείται, παράγει 

ύφος, ενώ η παρωδία μεταμορφώνει ένα κείμενο εσωτερικά. Λειτουργεί, δηλαδή η 

παρωδία σε σχέση με το κείμενο-πρότυπο μέσω της διαφοράς, (….) ενώ το 

patsiche μέσω της ομοιότητας.  (Κωστίου, 2005: 232) 

Ο Genette θεωρεί ως την πιο αυστηρή μορφή παρωδίας, την οποία 

αποκαλεί και “ελάχιστη (minimal) παρωδία”, εκείνη που "χρησιμοποιεί ένα γνωστό 

κείμενο αυτούσιο για να του αποδώσει ένα νέο νόημα, παίζοντας εν ανάγκη και 

εφόσον είναι δυνατόν με τις λέξεις (...)". Πιστεύει, εξάλλου, ότι η πιο εκλεπτυσμένη 

μορφή παρωδίας, μέσα από την οικονομία της, είναι "η εκτροπή ενός 

παραθέματος από το νόημά του, ή απλά από τα συμφραζόμενά του και από το 

επίπεδο της “ευπρέπειάς” του (...)." (Genette 1982: 28). Ονομάζει, τελικά, 

“παρωδία” την εκτροπή ενός κειμένου με ελάχιστη μεταφορά" (σημασιολογικός 

μετασχηματισμός) και “παρ-ενδυσία” την "υφολογική μεταμόρφωση με μειωτική 

λειτουργία" (υφολογικός μετασχηματισμός,) (Genette 1982: 40). 

Από τις παρατηρήσεις αυτές, μπορούμε να θεωρήσουμε την τραγική 

παρωδία του Αριστοφάνη ως μεταφορά που αλλάζει άλλοτε το νόημα, και άλλοτε 

το ύφος των παρωδούμενων κειμένων, με απώτερο σκοπό την παραγωγή του 

κωμικού και την πρόκληση του γέλιου. Το κωμικό προκύπτει από τη σύγκριση της 

απομίμησης, της επεξεργασίας, της παρενδυσίας ενός κειμένου Α, που ο Genette 

ονομάζει υπο-κείμενο, σε κείμενο Β, το οποίο ονομάζει υπερ-κείμενο, σύγκριση που 

προϋποθέτει την γνωστική επάρκεια του αναγνώστη ή του θεατή.  

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να  διερευνήσει το κατά πόσον αποτελεί 

η κωμωδία την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, αυτό που ο Jean Genette 

ονομάζει "τραγικό ιδωμένο από την ανάποδη"; Επιτρέπει η παρωδία το πέρασμα 

από τα συναισθήματα που προκαλεί το τραγικό (έλεος και φόβος) σε αντίθετα 

συναισθήματα (γέλιο) διατηρώντας τις καθαρτικές ιδιότητες για τον θεατή και με 

ποιον μηχανισμό οδηγεί σ’ αυτό το αποτέλεσμα; Αποτελεί το διακείμενο στοιχείο 

δημιουργικής μεταγραφής του τραγικού σε κωμικό στον Αριστοφάνη; Αποτελεί το 
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δίπτυχο δια-κειμενικότητα/δια-φυλικότητα μηχανισμό κατασκευής του κωμικού 

και πρόκλησης του γέλιου στην αριστοφανική κωμωδία, και ποια μεθοδολογικά 

εργαλεία χρησιμοποιεί για να μεταγράψει ένα κείμενο χ σε ένα κείμενο ψ; Αυτά είναι 

κάποια βασικά ερώτηματα των οποίων την απάντηση θα επιχειρήσουμε να 

σκιαγραφήσουμε στη μελέτη αυτή.  

Σε τούτο θα προσθέσω ότι στον Αριστοφάνη, και συγκεκριμένα στις 

Θεσμοφοριάζουσες και στις Εκκλησιάζουσες, υπάρχει μια διαλεκτική σχέση 

ανάμεσα στο κείμενο και την όψιν καθώς η γλωσσική παρενδυσία που είναι η 

παρωδία και η οποία λειτουργεί σε λεκτικό επίπεδο, συμβαδίζει με την 

ενδυματολογική παρενδυσία, η οποία λειτουργεί σε οπτικό επίπεδο. Η συν-

παρουσία τους μέσα στο ίδιο κείμενο, εξηγεί την ισοδυναμία της δια-κειμενικότητας 

και της δια-φυλικότητας, όπως υπογραμμίζει η Froma Zeitlin (Zeitlin 1996: 171). 

Επομένως, βασικά σημεία στην προσέγγιση των έργων του Αριστοφάνη 

αποτελούν το ζήτημα του γένους (genre) και της μίμησης, καθώς και το ζήτημα 

του φύλου (gender). 

Μέσα από το δίπτυχο λοιπόν της δια-κειμενικότητας και της δια-φυλικότητας 

θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε την παρωδία των τραγικών κειμένων στις 

Θεσμοφοριάζουσες και στις Εκκλησιάζουσες, καθώς επίσης και τη δημιουργία 

του κωμικού που βασίζεται στο συσχέτισμό τους, εστιάζοντας σε κάποια 

παραδείγματα “ελάχιστης παρωδίας” που εντοπίζουμε στα παραπάνω κείμενα. 

Θα διερευνήσουμε πώς το διακείμενο αποτελεί στοιχείο δημιουργικής μεταγραφής 

του τραγικού σε κωμικό, καθώς και τη σημασία του διακειμένου για τη δημιουργία 

ενός σκηνικού χώρου με δύο όψεις.  

Ελάχιστες παρωδίες 

Στις Θεσμοφοριάζουσες έχουμε τη μεταφορά στην κωμική σκηνή δύο τραγικών 

ποιητών, του Ευριπίδη και του Αγάθωνα. Ο Ευριπίδης, μαθαίνοντας πως οι 

γυναίκες θέλουν να τον εξοντώσουν, επειδή τις συκοφαντεί μέσα από τις 

τραγωδίες του, καταστρώνει ένα σχέδιο για τη σωτηρία του. Ακολουθούμενος 

από τον Συγγενή του, επισκέπτεται το σπίτι του τραγικού ποιητή Αγάθωνα με 

σκοπό να ζητήσει τη βοήθειά του, προσπαθώντας να τον πείσει να μεταμφιεστεί 

σε γυναίκα και να εισέλθει κρυφά στα Θεσμοφόρια, για να εξευμενίσει τις γυναίκες. 

"Αγάθωνα, όποιος σύντομα κι ωραία μπορεί να πει πολλά, σοφός λογιέται. 

(Αίολος, Ευριπίδης) Μια συμφορά παράξενη με βρήκε κι ήρθα σε σένα ικέτης" 

(«καίπερ βαρεία συμφορά πεπληγμένος»:) (Άλκηστις, Ευριπίδης, στ. 856)  δηλώνει 
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με ύφος σοβαρό, χρησιμοποιώντας συνδυαστικά δύο ελάχιστες παραθέσεις που 

προέρχονται από δύο διαφορετικές τραγωδίες του ίδιου του Ευριπίδη.  

Η δήλωσή του αποτελείται από δύο προτάσεις αντιθετικές: η πρώτη 

πρόταση ξεκινά με ένα γενικό αξίωμα, το οποίο βρίσκει εφαρμογή στον ίδιο τον 

Ευριπίδη (σοφός καθότι μιλάει σύντομα κι ωραία λέγοντας πολλά) ενώ η δεύτερη 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του κωμικού προσώπου και 

περιγράφει ένα νέο status, (δυστυχής, χτυπημένος από βαριά συμφορά), που τον 

τοποθετεί σε σχέση με τον συνομιλητή του στη θέση του ικέτη και την αιτιολογεί. 

Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι αν και το λεξιλόγιο (σοφός, συμφορά, ικέτης) 

καθώς και το ύφος των δηλώσεων αποδίδουν στον Ευριπίδη-κωμικό πρόσωπο, 

γνωρίσματα ενός τραγικού ήρωα, η μεταφορά των στίχων από την τραγωδία του 

Ευριπίδη και η εφαρμογή αυτών των στίχων με τα συγκεκριμένα υφολογικά 

χαρακτηριστικά σε ένα νέο πλαίσιο, αυτό της κωμωδίας, τους ανανοηματοδοτεί, 

τους μετασχηματίζει σημασιολογικά και προκαλεί το κωμικό μέσα από την 

αποδυνάμωση του πρωτοτύπου, αφενός, και μέσα από την έκπτωση του ίδιου 

του Ευριπίδη από το status του τραγικού ποιητή στο status του κωμικού 

προσώπου, αφετέρου. Σκοπός του Ευριπίδη - ως κωμικού προσώπου πια και όχι 

ως τραγικού ποιητή – είναι, μετερχόμενος τα μέσα της τραγωδίας, να εγείρει στον 

Αγάθωνα – τραγικό ποιητή επίσης, αλλά και κωμικό πρόσωπο στις 

Θεσμοφοριάζουσες, συναισθήματα οίκτου, έτσι ώστε να πετύχει το σκοπό του. 

Όμως, καθώς το σχέδιο του Ευριπίδη είναι απάτη, οι δηλώσεις του με τον τρόπο 

που διατυπώνονται εδώ, λειτουργούν και ως παγίδα για τον Αγάθωνα. Πρόκειται, 

δηλαδή, για ένα μικρό τέχνασμα, στο πλαίσιο ενός γενικότερου τεχνάσματος. 

Μόνο που ο Αγάθων, ειδήμων ο ίδιος σε θέματα τραγωδίας, δεν πιάνεται 

στην παγίδα. Του απαντά χρησιμοποιώντας στίχους από την τραγωδία του ίδιου 

του Ευριπίδη Άλκηστις: «Ευριπίδη ... Έγραψες μια μέρα: "Είναι χαρά για σένα να 

βλέπεις το φως, για τον πατέρα σου δεν είναι;" (Θεσμοφοριάζουσες, στ. 194) και 

συνεχίζει: «Μην ελπίζεις λοιπόν πως την ατυχία σου, εμείς είμαστε αυτοί που θα την 

υποστούμε. Θα ήταν τρελό. Δικά σου βάρη, εσύ θα τα σηκώσεις. Τα πάθη μας 

παθητικά τα υπομένουμε, κι όχι με κόλπα» (Θεσμοφοριάζουσες, στ. 196-199). Στην 

ομώνυμη τραγωδία του Ευριπίδη, η Άλκηστις προσφέρεται να πεθάνει στη θέση 

του συζύγου της Αδμήτου. Ο Άδμητος κατηγορεί τον πατέρα του, τον Φέρη, πως 

αν και γέρος αφήνει να πεθάνει η Άλκηστις, αντί να πάρει εκείνος τη θέση της. Ο 

πατέρας του απαντά πως δεν οφείλει να πεθάνει στη θέση του γιατί χαίρεται και 
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εκείνος να βλέπει τον ήλιο. Και του αντιστρέφει την κατηγορία υποστηρίζοντας πως 

βρήκε τέχνασμα ποτέ να μην πεθάνει, πείθοντας μια γυναίκα να πεθαίνει κάθε 

φορά στη θέση του. Ο πρωτότυπος στίχος είναι εμφανώς ειρωνικός και παραμένει 

ειρωνικός και κατά τη μεταφορά του στην κωμωδία. Αντιστρέφοντας την πονηριά, 

όπως ο Φέρης αντιστρέφει την κατηγορία του Άδμητου στην Άλκηστη του 

Ευριπίδη, ο Αγάθων καταγγέλλει την απάτη του Ευριπίδη, υπενθυμίζοντάς του ότι 

το τραγικό πρόσωπο δεν θα πρέπει να καταφεύγει σε τεχνάσματα, αλλά θα πρέπει 

να αποδέχεται τη μοίρα του. Ο πρωτότυπος στίχος (Άλκηστις, στ. 691) εδώ δεν 

υφίσταται σημασιολογική μεταβολή. Η μεταφορά του αρχικού κειμένου σε άλλο 

πλαίσιο και η νέα χρήση του από τον Ευριπίδη επιτείνει το κωμικό στοιχείο. Ο 

Αριστοφάνης παραθέτει εδώ τον πρωτότυπο στίχο. Με την αντιπαράθεση των 

δυο κειμένων, του τραγικού και του κωμικού η παρωδία συνδέει δύο πεδία 

αναφοράς ή δυο αξιολογικά συστήματα. (Κωτσίου 2005: 238) Η παράθεση 

διατηρεί στενή διακειμενική σχέση με την πρωτότυπη δημιουργία, ενώ η σύγκριση 

τους συνδέεται με την ικανότητα πρόσληψης του αναγνώστη ή του θεατή· τη 

δυνατότητα δηλαδή να αποκωδικοποιεί το λόγο.  

Στα δύο παραδείγματα, που παρουσιάστηκαν μόλις, έχουμε δύο 

περιπτώσεις ελάχιστης παρωδίας. Οι τραγικοί στίχοι που παρατίθενται αυτούσιοι 

ή ελαφρώς παραλλαγμένοι, εκτρεπόμενοι από το πλαίσιό τους, λειτουργούν με 

συμπληρωματικό τρόπο και αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού που 

χρησιμοποιείται από τον Αριστοφάνη κατά τη διάρκεια αυτού του έργου, 

εξακολουθητικά. Ο ένας στίχος, λειτουργεί ως μέσο που μετέρχεται ο Ευριπίδης, 

για να παγιδεύσει τον Αγάθωνα. Ο άλλος, λειτουργεί ως μέσο που μετέρχεται ο 

Αγάθωνας, ώστε να μην πέσει στην παγίδα που του έστησε ο Ευριπίδης. 

Ταυτόχρονα όμως εξυπηρετούν και την κωμωδία του Αριστοφάνη που σατιρίζει 

τον Ευριπίδη καταγγέλλοντας τη χρήση τέτοιων τεχνασμάτων στις τραγωδίες του. 

Εν κατακλείδι, η παρωδία, αλλάζοντας τους συσχετισμούς  του παρωδούμενου 

κείμενου με νέα συμφραζόμενα, το χρησιμοποιεί ως μέσο δημιουργίας του 

κωμικού. 

Περνάμε τώρα στις Εκκλησιάζουσες, όπου ο Βλέπυρος, φορώντας το 

κροκωτό φουστάνι της γυναίκας του  που του έχει αρπάξει τα ρούχα για να πάει 

στη θέση του στην Εκκλησία του Δήμου, απαγγέλει τραγικούς στίχους, σε δύο 

περιστάσεις, για να εκφράσει την βαθειά του λύπη για τα χρήματα που χάνει λόγω 

της ακούσιας απουσίας του από την Εκκλησία του Δήμου. Πρόκειται για 
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παράθεση - παρωδία στίχου της χαμένης τραγωδίας του Αισχύλου Μυρμηδόνες. 

"Εμένα καλύτερα κλάψε, Αντίλοχε, που ζω, κι όχι ένα τριόβολο. Χάνω τα πάντα!" 

(Εκκλ. 392-393) λέει, θρηνώντας που έχασε το τριόβολο που θα είχε κερδίσει αν είχε 

πάει στην Εκκλησία του Δήμου. Στο κείμενο του Αισχύλου στη θέση της λέξης 

τριόβολο υπάρχει η λέξη “του τεθνηκότος”, επισημαίνει ο σχολιαστής. Ο Αντίλοχος 

είναι ο γιος του Νέστορα ο οποίος συμμετείχε κι αυτός στην εκστρατεία κατά της 

Τροίας, με τον Αχιλλέα και τον Πάτροκλο. Στο έργο του Αισχύλου, το τραγικό 

πρόσωπο, κατά πάσα πιθανότητα ο Αχιλλέας, προφανώς συντετριμμένος από 

το θάνατο του Πατρόκλου ζητά από τον Αντίλοχο να οικτίρουν περισσότερο τον 

ίδιο παρά τον νεκρό Πάτροκλο. Για το τραγικό πρόσωπο, που δεν είναι κάτι 

λιγότερο από ημίθεος και ήρωας, η σημασία της έννοιας φίλος, όταν αναφέρεται 

στον Πάτροκλο, εμπεριέχεται στη λέξη "τα πάντα".  Έχοντας χάσει τον φίλο του, 

πρόσωπο ηρωικό, εξίσου σημαντικό με τον ίδιο, ο Αχιλλέας χάνει τα πάντα, 

δηλαδή, την ύπαρξη του καθαυτή. 

Παρατηρούμε, επομένως, ότι η διαφορετική ερμηνεία της ίδιας λέξης που 

προκύπτει από τα συμφραζόμενα είναι αρκετή ώστε το τραγικό νόημα αυτού του 

στίχου να μετατραπεί σε κωμικό. Ο Βλέπυρος, από την πλευρά του, θρηνεί τις 

"πενταροδεκάρες" που έχασε, λόγω της απουσίας του από την Εκκλησία του 

Δήμου. Αυτό που κάνει αυτό το απόσπασμα εξαιρετικά αστείο, είναι η αντίθεση 

ανάμεσα στη βαρύτητα της πρότασης "για μένα όλα έχουν χαθεί", που συνιστά 

την ακραία απογοήτευση του ανθρώπου, και στην ελαφρότητα της αιτιολογίας 

αυτής της απογοήτευσης, που δεν είναι εδώ παρά η απώλεια ενός τριόβολου. 

Είναι προφανές πως αυτό που ο Genette αποκαλεί «επίπεδο ευπρέπειας» στο 

παράθεμα του κειμένου είναι διαφορετικό, υποβαθμισμένο σε σχέση με το αρχικό 

κείμενο από όπου έχει μεταφερθεί. Όσον αφορά στο περιεχόμενο, υπάρχει μια 

αντιστροφή ανάμεσα στο ευγενές και στο ευτελές, ανάμεσα στο ιδεατό και στο 

υλικό, ανάμεσα στο μεγαλοπρεπές και στο χαμηλό. Σε επίπεδο μορφής, 

λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα η πτώση της τραγωδίας και η άνοδος της 

κωμωδίας, η οποία, οικειοποιούμενη έναν τραγικό στίχο, επιτυγχάνει να 

προκαλέσει το γέλιο στο κοινό της. Είναι επίσης ο θρίαμβος του κωμικού 

προσώπου πάνω στην τραγική φιγούρα, ένας θρίαμβος που διατρέχει το έργο 

έως το τέλος. 

Λίγο μετά ο Βλέπυρος χρησιμοποιεί ένα νέο τραγικό παράθεμα το οποίο 

και αναπλαισιώνει συσχετίζοντάς το επίσης, μέσα στα νέα συμφραζόμενα, με τα 
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χρήματα. Στη δήλωση της  Πραξαγόρας, η οποία εξηγεί τους λόγους για τους 

οποίους η πόλη θα είναι ευτυχής, ότι: "στο εξής δεν θα υπάρχει δυνατότητα σε 

κείνους που τολμούν να την ντροπιάζουν, πουθενά δυνατότητα να 

ψευδομαρτυρούν, πουθενά δυνατότητα να συκοφαντούν ... " (Εκκλ.: 560-562), 

υπονοώντας ότι θα ξεφορτωθεί τους συκοφάντες, ο Βλέπυρος εξανίσταται: "Με 

κανέναν τρόπο, για όνομα των θεών, μην το κάνεις αυτό και μου στερήσεις τη ζωή 

μου". ("Μηδαμώς προς των θεών τουτί ποιήσεις μ’ αφέλη μου  τον βίον! ") (Εκκλ.: 

560-562). Πρόκειται για έναν δάνειο στίχο από τον Φιλοκτήτη του Σοφοκλή, με 

τροποποιημένη σύνταξη. ("Προς θεών πατρώων, τον βίον μη μ’ αφέλεις") 

Στο έργο του Σοφοκλή, Φιλοκτήτης, ο πρωταγωνιστής, ικετεύει τον 

Νεοπτόλεμο να του επιστρέψει τα όπλα του, γιατί χωρίς αυτά δεν θα μπορεί πλέον 

να κυνηγά και να τρέφεται. Ο κίνδυνος που διατρέχει είναι τεράστιος, αφού ο 

αφοπλισμός του σημαίνει ουσιαστικά το θάνατό του. Ο Αριστοφάνης παίζει με 

την έννοια της λέξης, η οποία στον Φιλοκτήτη χρησιμοποιείται κυριολεκτικά και 

σημαίνει το υπέρτατο αγαθό του ανθρώπου, δηλαδή τη ζωή, ενώ στις 

Εκκλησιάζουσες επέρχεται διολίσθηση του νοήματος, και η λέξη βίος σημαίνει τα 

χρήματα. Το να στερήσεις τον Βλέπυρο από το «επάγγελμά» του σημαίνει να του 

στερήσεις τους πόρους που αυτό του αποφέρει. Το διακύβευμα, επομένως, είναι 

διαφορετικής φύσης και αξίας στις δύο περιπτώσεις. Αυτή η αντιστροφή του 

ανώτερου και του κατώτερου, του σημαντικού και του ασήμαντου, του ιδανικού 

(σεβασμός της ζωής) και του υλικού (το τριόβολο) παράγει το κωμικό. Επιπλέον, 

το συν/υποδηλούμενο του εν λόγω αποσπάσματος "εγώ, ο Βλέπυρος, είμαι ένας 

συκοφάντης", ρίχνει νερό στον μύλο του κωμικού.  

Έχουμε, λοιπόν, εδώ τέσσερα παραδείγματα παρωδίας, στα οποία ο 

Αριστοφάνης διατηρεί το ευγενές κείμενο για να το εφαρμόσει με τον πιστότερο 

δυνατό τρόπο σε ένα αγοραίο, κοινότυπο θέμα. Κάνει λεπτές εκτροπές τραγικών 

παραθέσεων από το νόημα και το πλαίσιό τους και παίζει με τις λέξεις και τη 

σημασία τους. Η δυσαρμονία ανάμεσα στην υψηλή τραγική έκφραση και στα 

ταπεινά πράγματα στα οποία αναφέρεται, γεννά το κωμικό αίσθημα. (Ι. Μ. 

Κωνσταντάκος) Στις Θεσμοφοριάζουσες, στόχος του είναι να προκαλέσει το γέλιο 

του κοινού, σατιρίζοντας τη ευριπίδεια τραγωδία. Αντίθετα, στις Εκκλησιάζουσες, 

ο Σοφοκλής και ο Αισχύλος δεν αποτελούν στόχο του Αριστοφάνη. Είναι αφανερό 

ότι η παρωδία χρησιμοποιεί ένα κείμενο, άλλοτε ως στόχο της κι άλλοτε ως όχημα. 

Εδώ ο Αριστοφάνης απλά προσπαθεί να παίξει σε ένα διπλό επίπεδο, τραγικό και 
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κωμικό ταυτόχρονα, πάντοτε μέσα σε ένα πλαίσιο κρυφού/φανερού και ως μέρος 

του συνολικού σχεδίου, του οποίου απώτερος στόχος είναι η παραγωγή του 

κωμικού και η πρόκληση του γέλιου. 

Υπάρχουν ακόμη δύο παραδείγματα αλλαγής του θέματος όπου ο 

Αριστοφάνης προβαίνει σε παρωδική ενσωμάτωση τραγικών δομών και μοτίβων 

διατηρώντας ταυτόχρονα το ύφος της τραγωδίας. 

Το πρώτο παράδειγμα είναι ο πρόλογος στις Εκκλησιάζουσες: 

"Μάτι λαμπερό του τροχογύριστου λύχνου, 

τεχνούργημα έξοχο έξοχου τεχνίτη 

θα μιλήσουμε για την καταγωγή και την τύχη σου. 

με ορμή πλασμένος από τον τόρνο του αγγειοπλάστη, 

το ρουθούνι σου λειτούργημα έχει λαμπερό σαν του ήλιου... " (Εκκλ. 1-5) 

 
Ο πρώτος στίχος (Μάτι-λύχνου) αποτελεί προσαρμογή ενός τραγικού 

στίχου που αποδίδεται στον Αγάθωνα. Η αρχή αυτού του προλόγου παρωδεί το 

εμφατικό ύφος και τον τρόπο με τον οποίο ο Ευριπίδης, σε αρκετούς από τους 

προλόγους του,  μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με τη γέννηση και τη ζωή των 

ηρώων του, έως τη στιγμή εκκίνησης της σκηνικής δράσης. Ο Αριστοφάνης 

απομιμείται το υψηλό ποιητικό ύφος της τραγωδίας που αναφέρεται σε κάποια 

σοβαρή κατάσταση, για να αναφερθεί σε κάποιο καθημερινό, ασήμαντο 

αντικείμενο. Ξεκινά τις Εκκλησιάζουσες μεταφέροντας αυτή την τεχνική του 

Ευριπίδη στην κωμική σκηνή και εφαρμόζοντάς την σε έναν λύχνο τον οποίο 

προσωποποιεί, παρουσιάζοντας τη γέννηση και την τύχη του μέσα από την 

προσέγγισή του με το θεό ή ακόμα και με τον ήλιο. Μ’ αυτόν τον τρόπο παρωδεί 

τη διαδικασία (τεχνική, μέθοδο)  των τραγικών ποιητών να επικαλούνται στους 

προλόγους τους τον ήλιο ή τις θεότητες. Ας θυμήσουμε το παράδειγμα της 

Ιοκάστης, η οποία στον πρόλογο της τραγωδίας του Ευριπίδη Φοίνισσαι 

επικαλείται τον λαμπρό ήλιο, του οποίου η αχτίδα, πέφτοντας στη Θηβαϊκή γη την 

ημέρα που έφτασε εκεί ο Κάδμος, υπήρξε μοιραία για την πόλη. 

Ο στίχος 1 είναι μια διασκεδαστική παρωδία του στίχου που ακολουθεί, και 

ο οποίος αποδίδεται στον τραγικό ποιητή Αγάθωνα: "Ω όμμα λαμπρό του 

τροχηλάτου θεού" (Μάτι λαμπερό του ηνίοχου θεού). Η γενική “τροχηλάτου” έχει 

διπλή σημασία: όταν προέρχεται από το ουσιαστικό τροχηλάτης σημαίνει 

“ηνίοχος” και όταν προέρχεται από το επίθετο τροχήλατος σημαίνει 
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“τροχογύριστος”. Ο Αριστοφάνης “παίζει” με τη διπλή έννοια της γενικής 

τροχηλάτου, προσδίδοντας την έννοια του επιθέτου στο λύχνο. Έτσι, με μια 

ανεπαίσθητη τροποποίηση της πρότασης, έχουμε και πάλι μία “ελάχιστη 

παρωδία”, επομένως και μια σημασιολογική αλλαγή, καθώς και μια μετατόπιση 

του παραθέματος της τραγωδίας από το πλαίσιό του. 

Παράλληλα ο Αριστοφάνης επιτελεί μια μετάθεση των ιδιοτήτων του 

συμβόλου (θεός, ήλιος), το οποίο είναι της τάξης του υπερβατικού, στο μικρό 

καθημερινό αντικείμενο, το οποίο είναι της τάξης του πραγματικού. Κάνει μια 

μετάβαση από τον ατελεύτητο χώρο που πραγματεύεται η τραγωδία, στον 

πεπερασμένο χώρο που αποτελεί αντικείμενο πραγμάτευσης της κωμωδίας. 

Δοξάζει το μικρό και το ασήμαντο, εξυψώνοντας το στο υπέρτατο σημείο, 

τονίζοντας παράλληλα τη χρηστική λειτουργία του, δεδομένου ότι αυτό θα δώσει 

το αναμενόμενο σήμα εκκίνησης της σκηνικής δράσης. Δεν θα μπορούσα να μην 

συσχετίσω αυτό το σήμα (σινιάλο) με το σήμα της φλόγας που περιμένει ο 

φύλακας στον πρόλογο της τραγωδίας του Αισχύλου Αγαμέμνων, που θα φέρει 

τα νέα για την άλωση της Τροίας.  

Όλες αυτές οι μεταθέσεις των τραγικών στοιχείων στην κωμωδία του 

Αριστοφάνη εγγράφονται σε μία ευρύτερη μετάθεση, εκείνη του τραγικού ύφους, 

με το οποίο είναι γραμμένος ο κωμικός πρόλογος.  

Ας πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα παρωδίας ύφους, από το έργο 

Θεσμοφοριάζουσαι αυτή τη φορά. Ο Συγγενής χλευάζει τόσο την εμφάνιση όσο 

και τη μελωδία του Αγάθωνα: 

"Τι μελωδία γλυκιά, ω Γενετυλλίδες, 

γεμάτη θηλυκότητα και λάγνα 

φιλιά! Καθώς την άκουγα αισθανόμουν 

σα να με γαργαλούσαν από κάτω. 

Και θέλω παλικάρι, αν είσαι κιόλας 

παλικάρι, κι εγώ να σε ρωτήσω 

έτσι όπως σε ένα δράμα του ο Αισχύλος: 

Πούθε γενοκρατιέσαι γυναικοάντρα; 

Ποια η χώρα σου και τι στολή είναι τούτη: 

Τ’ ανακάτωμα τούτο τι σημαίνει; 

Το κροκωτό τι θέλει με τη λύρα; 

Το δίχτυ των μαλλιών με ζώου τομάρι; 
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Αγγείο αθλητικό με στηθοπάνι; 

Θαρρώ πως δεν ταιριάζουνε και τόσο. 

Ταιριάζει το σπαθί με τον καθρέφτη; 

Κι εσύ νεαρέ, ανατρέφεσαι σαν άντρας; 

Μα τότε που είν’ τ’ αντρίκειο σου σημάδι; 

Πού τ’ άρβυλά σου, η αντρική σου χλαίνα; 

πας για γυναίκα; Τότε, πού είναι, πες μου, 

τα κιτρολέμονά σου; Μίλησέ μας. 

Τίποτα; Αφού δε θέλεις να μιλήσεις, 

Εγώ απ’ τη μουσική σου θα σε κρίνω." (Θεσμ.: 130-145) 

Ο Συγγενής συνεχίζει την Αισχύλεια τεχνική που συνίσταται στη 

συσσώρευση ρητορικών ερωτήσεων, όπου, το τραγικό πρόσωπο, αφού τις 

θέσει, δίνει το ίδιο την απάντηση. Αντιπαραθέτουμε ένα απόσπασμα από το έργο 

του Αισχύλου Χοηφόροι, για να κατανοήσουμε τη διαδικασία καλύτερα. Ο 

Ορέστης, μετά το φόνο της μητέρας του και του Αίγισθου, απευθύνεται στο χορό, 

και θέλοντας να δικαιολογήσει την πράξη του, λέει:  

"Όμως αυτή. Που φρίκη σοφίστηκε ενάντια στον άντρα της. 

Που το σπόρο του βάσταξε – βάρος χαράς στην αρχή κι ύστερα ασήκωτο. 

Τι λες πως είναι; Έχιδνα ή δράκαινα που να σ’ αγγίξει σαπίζεις; 

Θράσος και ακόλαστο; Πως να την πω να την πετύχω; 

Παγίδα θεριού ή νεκροσέντονο απ’ την κορφή ως τα νύχια μέσα στο 

φέρετρο; 

Απόχη. Δίχτυ να την πω; Θηλιά; Κλέφτης θα τ’ αποκτούσε κάτι τέτοιο, 

ληστής 

Που ζει με κλεψιές και με σκότωμα ν’ αρπάζει ξένο βιος. 

Να μακελεύει όσους βρει και να το χαίρεται. 

Τέτοια γυναίκα θεός φυλάξει να μην μου τύχει. 

Ανύπαντρος να πεθάνω καλύτερα. Χωρίς παιδιά." (σελ.34, pdf 

www.eBooks4Greeks.gr/χοηφοροι-μεταφραση)  

Ο Αισχύλος θέτει, συσσωρευτικά, ρητορικά ερωτήματα με τη μορφή 

διχοτομίας. Κάθε ερώτηση αποτελείται από δύο ή και παραπάνω όρους μεταξύ 

των οποίων ο χορός (και ο θεατής) καλείται να επιλέξει για να απαντήσει· την 

απάντηση την δίνει τελικά το ίδιο τραγικό πρόσωπο που εκφέρει τις ερωτήσεις. 
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Ο Αριστοφάνης, χρησιμοποιεί αυτήν την τεχνική την οποία ωθεί στα άκρα, 

μέσα από μια τεράστια συσσώρευση ρητορικών ερωτήσεων που δεν περιμένουν 

απάντηση, και στις οποίες ο Συγγενής απαντά τελικά ο ίδιος πάλι με ερώτηση. 

Όπως ο Ορέστης θέτει ερωτήματα σχετικά με τη φύση αυτής της “τερατώδους” 

γυναίκας που είναι η μητέρα του, ο Συγγενής θέτει ερωτήματα στον Αγάθωνα 

αναφορικά με το βιολογικό του φύλο, σε μια προσπάθεια να τον κατατάξει. Το 

Αισχύλειο ύφος έρχεται σε αντίθεση με το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται. 

Η μεταφορά του τραγικού ύφους σε αυτό το υποβαθμισμένο πλαίσιο, όπου τόσο 

το κωμικό πρόσωπο ("νεαρός άνδρας που μοσχοβολά γυναίκα"), όσο και ο 

λόγος του (η "γλυκιά μελωδία" του χορωδιακού μέρους που τραγουδά ο 

Αγάθωνας) είναι θηλυπρεπείς, δημιουργεί το κωμικό αποτέλεσμα. Πρόκειται για 

άλλη μια γλωσσική μεταμφίεση της οποίας απώτερος σκοπός είναι η πρόκληση 

του γέλιου των θεατών.  

Ταυτόχρονα, μέσα από μια σειρά παρενδυσιών, το ένδυμα ως δομικό 

στοιχείο, καλύπτει, επικαλύπτει, αποκαλύπτει, δημιουργεί αμφι-βολία που επιτρέπει 

την ταύτιση ή την αποταύτιση μιας ταυτότητας και την απόκτηση μιας άλλης. 

Αμφιβολία που γεννιέται από το σώμα, ανατομία, στάση, συμπεριφορά, 

εκφραστικές μεταβολές που αφορούν χειρονομίες, κινήσεις, τονικότητες και 

εκφορά λόγου σε συνδυασμό με το ένδυμα.  

Οι αναλογίες της πλοκής των Θεσμοφοριαζουσών και των Βακχών του 

Ευριπίδη είναι εμφανείς και δεν θα επεκταθώ περαιτέρω. Θα ήθελα απλώς να 

σημειώσω ότι η δομή των Θεσμοφοριαζουσών είναι μια παρωδιακή εκδοχή της 

δομής της Ευριπίδειας τραγωδίας γενικότερα: εκείνη της πλοκής, όπου το τραγικό 

πρόσωπο πρέπει να αντιμετωπίσει κάποιον κίνδυνο και μετά από πολλές 

περιπέτειες, που συχνά περιέχουν μια αναγνώριση (ή και περισσότερες) ενός 

αγαπημένου προσώπου, καταφέρνει να σωθεί. Υπάρχει, λοιπόν, μια ιστορία, μια 

διάταξη των γεγονότων σε μια σχέση αιτίου και αποτελέσματος, μια λύση, με όλα 

τα χαρακτηριστικά της τραγωδίας, όπως την ορίζει ο Αριστοτέλης. Είναι προφανές 

ότι αυτή η κωμωδία λειτουργεί ως παρωδία της τραγωδίας, ως ποιητικού είδους, 

μετά τους νεωτερισμούς που επέφερε σ’ αυτό ο Ευριπίδης. 

Η εξέλιξη της πλοκής των Θεσμοφοριαζουσών είναι κατασκευασμένη έτσι 

ώστε η παρενδυσία, ενδυματολογική και γλωσσική, να συσχετίζεται με την 

παρωδία των τραγωδιών. Αν ο ρόλος του Ευριπίδη είναι εκείνος του ήρωα-

θύματος σε μια εκδοχή τραγικής παρωδίας, δεν καταφέρνει να σωθεί παρά μόνο 
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μετά από μια σειρά δευτερευουσών πλοκών (υπό-πλοκών), στο εσωτερικό της 

γενικότερης πλοκής, που αλληλοδιαδέχονται και αντιπαρατίθενται, και που θέτουν 

την προβληματική της μίμησης, καθώς και του θεάτρου μέσα στο θέατρο (Zeitlin 

1996: 174-176). Μέσα στο κωμικό πλαίσιο, υπάρχουν παρωδίες περιπετειών και 

διαδοχικών αναγνωρίσεων, ενώ η ίδια δομή επαναλαμβάνεται με τον Συγγενή ως 

ήρωα-θύμα και ούτω καθεξής.  

Αυτή η πολλαπλότητα των παρενδυσιών που έχουν ως αποτέλεσμα τους  

σημασιολογικούς μετασχηματισμούς των κειμένων, από τη μια μεριά  και οι 

γλωσσικές μεταμφιέσεις, από την άλλη, που άλλοτε συμβαίνουν ταυτόχρονα και 

άλλοτε λειτουργούν σε αλληλουχία, προκαλούν πολλαπλές αντιστροφές: 

αντιστροφή καταστάσεων (μεταξύ του Συγγενή και του Ευριπίδη), αντιστροφή 

φύλου και αντιστροφή ειδών (τραγωδία/κωμωδία). 

Τόσο οι ελάχιστες παρωδίες, όσο και οι παρωδίες ολόκληρων σκηνών, ή 

ακόμη και παρωδίες τραγικών δομών και μοτίβων επιτελούν διπλή λειτουργία: 

αφενός συμμετέχουν στην εξέλιξη της πλοκής, ως τεχνάσματα πλάνης κάποιου 

κωμικού προσώπου, και αφετέρου ως μηχανισμός δημιουργίας του κωμικού. 

Καθ' όλη την ανάπτυξή τους, οι τραγικές παρωδίες παίζουν όχι μόνον με 

την έννοια του είδους ως γραμματικής κατηγορίας, εκφράζοντας την ταύτιση του 

κωμικού προσώπου με το ανδρικό ή γυναικείο φύλο, αλλά και με την έννοια του 

ποιητικού γένους, δηλαδή την τραγωδία ή την κωμωδία· παίζουν ακόμη με το 

κοστούμι και τα πρόσωπα, με το κωμικό και το τραγικό, και δίνουν «μια ποικιλία 

παραλλαγών στο θέμα της μίμησης» (Zeitlin 1996: 182). Είναι φανερό ότι όλες οι 

παρενδυσίες στα δύο κείμενα δεν είναι παρά μετασχηματισμοί τεχνικών που 

χρησιμοποιεί ο Ευριπίδης για τις ανάγκες της αληθοφάνειας.  

Η δυνατότητα της οπτικής διάστασης της παράστασης να μετακαλεί 

λογοτεχνικά, θεατρικά και άλλα συστήματα αναφοράς, της επιτρέπει να λειτουργεί 

ως διακειμενικός δείκτης παράλληλα και εξίσου με τα λεκτικά σημεία (Πετρίδης, 

2014: 125-136). Έτσι, η μεταμφίεση παρουσιάζεται ως αληθοφανής στη ρεαλιστική 

παράσταση και πραγματοποιείται χάρη στην αλλαγή κοστουμιού ή προσωπείου 

και συνοδεύεται από αλλαγή ύφους, τρόπου ομιλίας, αλλαγή συμπεριφοράς. Η 

πρόκληση του κωμικού στις δύο κωμωδίες που εξετάζουμε, έγκειται κατά κύειο όγο 

στην ασυμφωνία της όψης και του λόγου. 

Είδαμε λοιπόν πως με την παρώδηση του τραγικού, ο κωμικός λόγος 

καλύπτει, επικαλύπτει, αποκαλύπτει με εκτροπές νοήματος, σχήματα λόγου, 
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ασυμβατότητες, γλωσσικά ολισθήματα, αμφισημίες, αντιφάσεις. Οι χρήση της 

απομίμησης, της μεταφοράς, της γλωσσικής, λεκτικής και υφολογικής 

«παρενδυσίας» του τραγικού, σε συνδυασμό με την ενδυματολογική παρενδυσία, 

συμβάλλει καθοριστικά στην πρόκληση του γέλιου και στη διατήρηση των 

καθαρτικών ιδιοτήτων του τραγικού λόγου στον κωμικό. 

Εμφανές είναι ότι όλα τα προαναφερθέντα δεν οδηγούν μόνο στην 

πρόκληση του γέλιου και την κάθαρση δι αυτού, αλλά αποτελούν συνάμα έναν 

τρόπο διερεύνησης ή προσδιορισμού των ορίων της γραφής, μια μέθοδο 

δημιουργικής γραφής. Τελικά, η παιγνιώδης διάθεση και οι τρόποι της παρωδίας 

και ό,τι τη συνιστά μπορούν να αξιοποιηθούν ως μήτρες πειραματισμού τεχνικής, 

μεθόδου και δημιουργικής μεταγραφής.  
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https://www.academia.edu/1740054/Introduction_to_Greek_comedy_in_Modern_Greek_
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Εισαγωγή 

Τι  θα συνέβαινε στο έπος του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών αν ο Γκάνταλφ  

ήταν ένας αρχομανής και τεχνοφοβικός μάγος, πολέμιος της επιστήμης “που 

καταστρέφει την αρμονία του κόσμου και στεγνώνει τις ψυχές των ανθρώπων” 

(Βαγγελάτος  2011); Ποια θα ήταν η έκβαση του Πολέμου  του Δαχτυλιδιού  αν ο 

Άραγκορν αποδεικνυόταν ένας αδίστακτος σφετεριστής της εξουσίας και ‘καλοί’ 

ήταν οι κάτοικοι της  Μόρντορ: αλχημιστές,  ποιητές, αστρονόμοι, φιλοσόφοι και 

γιατροί που αγωνίζονταν για την επί  (Μέσης) Γης ειρήνη με όπλα τον 

ορθολογισμό και τη νεότευκτη  τεχνολογία τους (Καρασαρίνης  2011); Και τι θα 

μπορούσε να είχε συμβεί στη συνέχεια της ιστορίας, αν ο Φρόντο αποτύγχανε 

στην αποστολή να καταστρέψει το Ένα Δαχτυλίδι στο Βουνό του Χαμού;  

Οι απαντήσεις βρίσκονται στον Τελευταίο Δαχτυλιδοκουβαλητή, την 

ανατρεπτική αφήγηση του Kirill Υeskov που γνώρισε μεγάλη επιτυχία όταν 

πρωτοεκδόθηκε στη Ρωσία το 1999 και σήμερα διαγράφει μια ιδιαίτερα 

επιτυχημένη πορεία στο διαδίκτυο. Με την πεποίθηση ότι η ιστορία γράφεται από 

τους νικητές, ο ρώσος παλαιοντολόγος προσεγγίζει το μύθο του Άρχοντα των 

Δαχτυλιδιών από την οπτική των ηττημένων και  ουσιαστικά τον υπονομεύει “με 

τρόπο προσεκτικό και προκλητικό” (Καρασαρίνης  2011), σε ένα βιβλίο που  άλλοι 

χαρακτηρίζουν  βαρετό και παιδαριώδες και άλλοι  ανώτερο του Άρχοντα, με 

κλασικό λογοτεχνικό ύφος και  επιρροές  από τον Τολστόι (Βαγγελάτος  2011).  

Ο Δαχτυλιδοκουβαλητής  αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός  

fanfic, μιας ιστορίας γραμμένης από οπαδούς ενός βιβλίου, μιας 

κινηματογραφικής ταινίας, μιας τηλεοπτικής σειράς ή μιας σειράς  κόμικς, με βάση 

τους χαρακτήρες, το σκηνικό και την  πλοκή  ενός ήδη υπαρκτού φανταστικού  

κόσμου (Pugh  2005: 2,  Thomas  2006: 226,  Derecho  2006:63,  Ross  2008, Jenkins  

2005).  Αυτές οι μη εξουσιοδοτημένες επεκτάσεις ενός έργου προς νέες 

κατευθύνσεις  συγκροτούν  την ιδιότυπη  λογοτεχνία των οπαδών (fan fiction) που 
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ξετυλίγεται   στις ”τρύπες της  πλοκής” (Ross 2008), “στις  ανεξερεύνητες  ή ατελώς  

εξερευνηθείσες  περιοχές” (Jenkins, 2007), αντικατοπτρίζοντας την επιθυµία του 

κοινού να συμπληρώσει τα κενά που έχει ανακαλύψει στο επίσημο και εµπορικά 

διαθέσιµο υλικó. 

‘Οπως συμβαίνει με όλα τα ‘πειραγμένα’ ή παράγωγα έργα, η  ρωσική 

επαναδιήγηση του τολκινικού μύθου  δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, χωρίς 

το πρωτότυπο και πρότυπό της. Το αυθεντικό έργο αποτελεί πάντα το μητρικό 

κείμενο από το οποίο οι  εξ αγχιστείας συγγραφείς δανείζονται ορισμένους ή  

óλους τους χαρακτήρες  για να τους τοποθετήσουν άλλοτε στον ίδιο και άλλοτε 

σε ένα διαφορετικό μυθοπλαστικό κόσμο. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του  

μυθιστορήματος  Η πλατιά θάλασσα των Σαργασσών (Rhys, 1966) η συγγραφέας  

δανείζεται από τη Charlotte Brontë το χαρακτήρα  της πρώτης συζύγου του 

Έντουαρντ Ρότσεστερ, Μπέρθα  Μέισον,   και  της  δίνει  πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Λειτουργώντας  ως  προοίμιο της Jane Eyre, το βιβλίο εισάγει μια νέα οπτική και 

επιπλέον παρέχει ένα νέο σημείο εισόδου για το μητρικό κείμενο. 

Το μυθιστόρημα της Jean Rhys, όπως και όλα τα fanfics που 

δημιουργήθηκαν με  βάση τη Jane Eyre, ναι μεν αναφέρεται στους χαρακτήρες, 

το σκηνικό και την πλοκή του πρωτογενούς έργου, όμως  δεν υπακούει στον 

κανόνα -στο σύνολο του επίσημου και αυθεντικού διηγητικού υλικού (Derecho  

2006:63,  Pugh 2005:25). Υπερβαίνοντας  τα χωροχρονικά πλαίσια που έχει θέσει ο 

κανονικός συγγραφέας,  οι οπαδοί επιχειρούν τη μείξη σκηνών και μοτίβων από 

διαφορετικά έργα, διαγράφουν ή ανασυνθέτουν επεισόδια  και δημιουργούν 

κειμενικές επεκτάσεις με πρωτότυπο περιεχόμενο (Jenkins 2007, Λαμπρόπουλος 

2009:565,  Štěpánová 2007). Μία τέτοια επέκταση αποτελεί  το έργο της   Phyllis 

Dorothy James,  Ο θάνατος έρχεται στο Πέμπερλι, που εμπλουτίζει την Περηφάνεια 

και Προκατάληψη (Αustin,1813) με μια περιπέτεια μυστηρίου1. Στη νέα γραμμή 

πλοκής  που τοποθετείται στα 1803, η  οικογενειακή γαλήνη του Ντάρσι και της 

Ελίζαμπεθ  που ήδη μετρούν  έξι χρόνια  γάμου και περιμένουν το τρίτο τους παιδί, 

θα διαταραχθεί με την άφιξη ενός  απρόσκλητου επισκέπτη.  (Spoiler alert: 

                                                 
1 “Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη”, γράφει η Ph. D. James,  “που ενέπλεξα 

την  Ελίζαμπεθ στην έρευνα μιας δολοφονίας, αλλά η μείξη αυτών των δυο πραγμάτων 
που με ενθουσιάζουν (τα μυθιστορήματα της Τζέιν Όστεν και το να γράφω αστυνομικές 
ιστορίες) μου προσέφερε μεγάλη ευχαρίστηση την οποία ελπίζω να μοιραστώ με τους 
αναγνώστες μου”. Βλ. Το Βήμα, 5 Ιανουαρίου 2012. 
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πρόκειται για τη Λίντια, τη νεότερη αδελφή της Ελίζαμπεθ, που σε κατάσταση 

πανικού τους πληροφορεί   ότι ο σύζυγός της, Τζορτζ Ουίκαμ, είναι νεκρός).  

Έχοντας συνδεθεί με τους χαρακτήρες μιας ιστορίας, η James  όπως και οι 

περισσότεροι fic συγγραφείς, αντιτίθεται στις επιλογές του συγγραφέα  και  κατά 

μία έννοια,  αισθάνεται υποχρεωμένη  να τη ξαναγράψει.  Μία τέτοια ‘υποχρέωση’ 

ενδεχομένως οδήγησε το 1850, τον William Makepeace Thackeray να γράψει το 

μυθιστόρημα Rebecca and Rowena. Έντονα δυσαρεστημένος από τον τρόπο 

που τελείωνε ο Ιβανόης του Sir Walter Scott και διαφωνώντας με την επιλογή ως 

νύφης της ψυχρής Ροβένα, ο Thackeray έγραψε το δική του εκδοχή, επιλέγοντας 

τη σύζυγο που ο ίδιος θεωρούσε κατάλληλη για τον Ιβανόη.  

Ιστορική αναδρομή 

Το έργο του Thackeray αποτελεί κλασική περίπτωση fanfic, ανεξάρτητα από το ότι 

ο όρος προφανώς δεν υπήρχε το 19ο αιώνα.  Στην πραγματικότητα οι ρίζες της 

λογοτεχνίας των οπαδών ανιχνεύονται στην αρχαιότητα, (και μάλιστα στην πλέον 

πρώιμη εποχή -σε εκείνη του προφορικού πολιτισμού) και το fan fiction είναι απλά 

μια καινούρια λέξη για μια παλιά ιδέα. Η δυναμική της μετασχηματιστικής αυτής 

διαδικασίας, γνωστής ως ‘οικειοποίηση’ (appropriation) (Zipes, 2002: 32),  ή 

‘αρπαγή’ (poaching) (Jenkins 2006: 40), ενυπάρχει σε όλες τις φάσεις της 

ιστορικής διαδρομής των παραμυθιών (Γιαννικοπούλου & Φώκιαλη, 2012). 

Συναντάται επίσης  στις ‘παράνομες’ αναδιηγήσεις του έργου του Σαίξπηρ και 

γενικότερα στην παράδοση της δυτικής λογοτεχνίας  όπου κάθε επανα-συγγραφή  

εισάγει μια νέα  ερμηνεία  που δίνει στην ιστορία 

τη δυνατότητα να  παραμείνει ζωντανή  σε κάθε κοινωνία και  εποχή  (Rodari 1985 

:14-15, Jamison 2013, Tatar 1987). 

Ωστόσο στη σύγχρονη εκδοχή της, η πρακτική της λογοτεχνίας των 

οπαδών εμφανίζεται μόλις στη δεκαετία του 1930, μέσα από τις σελίδες των 

ερασιτεχνικών περιοδικών επιστημονικής φαντασίας (fanzines) (Coppa, 2006: 42-

43)  όπου η διάκριση μεταξύ  ερασιτέχνη οπαδού (amateur fan) και επαγγελματία 

συγγραφέα αρχίζει να γίνεται ολοένα και περισσότερο  ασαφής (Μοrrison, 2012). 

Μέσα από τα συγκεκριμένα έντυπα και γενικότερα μέσα από τις κοινότητες των 

οπαδών της επιστημονικής φαντασίας (sci-fi communities) (Bacon-Smith, 2000), 

θα αναδειχθούν στη συνέχεια κανονικοί συγγραφείς,  προεξάρχοντος του  Isaac 

Asimov.  
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Στις δεκαετίες που ακολουθούν, καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη του fan 

fiction διαδραματίζει η κυριαρχία της τηλεόρασης. Αδιαφιλονίκητος 

πρωταγωνιστής  των fanfics της εποχής είναι ο Μπάτμαν  που γεννήθηκε το Μάιο 

του 1939 στις χάρτινες σελίδες  των Detective Comics για να γίνει στη συνέχεια 

ένας παγκόσμια αναγνωρίσιμος χαρακτήρας. Εξίσου  δημοφιλείς αναδεικνύονται 

και οι ήρωες της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς επιστημονικής φαντασίας, Star 

Trek (1966), που συμμετέχει στην αποστολή του  Εντερπράιζ “να ανακαλύψει 

παράξενους νέους κόσμους [….] να φτάσει θαρραλέα εκεί που κανείς δεν έχει 

φτάσει ποτέ"2.  

Με την εμφάνιση του Παγκόσμιου Ιστού  ως ζωτικού  χώρου, όχι μόνο για 

την οικονομία, την πολιτική την επιστήμη και την τέχνη, αλλά και για την 

απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων των χρηστών, το τοπίο του fan 

fiction αλλάζει δραματικά. Στο κατώφλι του 21ου αιώνα  οι ιστορίες με δανεικά 

συστατικά από κλασικά λογοτεχνικά έργα, δημοφιλείς κινηματογραφικές ταινίες 

και τηλεοπτικές σειρές  πολλαπλασιάζονται, παγκοσμιοποιούνται (Thomas 

2010:142) και κατακλύζουν  το διαδίκτυο. Το FanFiction.Net, ο μεγαλύτερος και 

πλέον δημοφιλής ιστότοπος του είδους,  φιλοξενούσε το Σεπτέμβριο του 2015,  

περίπου 3 εκ. εγγεγραμμένους χρήστες (κατά το ένα τρίτο νέους κάτω των 18)  και 

3,7 εκ. ιστορίες σε 30 διαφορετικές γλώσσες (Buechner 2002). Σύμφωνα με την ίδια 

πηγή, τo 80% των ιστοριών στην κατηγορία των βιβλίων  αναφέρονται στο Χάρι 

Πότερ, το Twilight   και  τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών.   

Στο σύγχρονο διαδικτυακό περιβάλλον και ερήμην των προθέσεων των 

αρχικών δημιουργών, τα παραπάνω έργα μεταμορφώνονται σε αυτόνομες 

οντότητες ζουν τη δική τους ζωή, γίνονται αντικείμενα συζητήσεων σε ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης  και διαρκώς επεκτείνονται  επιζητώντας απαντήσεις στα  

ερωτήματα:   

Τι θα συνέβαινε αν αντί για αυτό είχε συμβεί κάτι άλλο;  

Και τι θα μπορούσε να συμβεί στη συνέχεια; 

Fan fiction  και δημιουργική γραφή 

Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη δημιουργική γραφή; Αν  κάθε  είδους γραφή είναι 

έτσι κι αλλιώς, δημιουργική  -και ο όρος ‘δημιουργική γραφή’ είναι καταχρηστικός 

(Σουλιώτης 2012,  McVey 2008)-,  πόσο μάλλον  μια γραφή ευφάνταστη και 

                                                 
2 http://www.imdb.com/title/tt0060028/quotes 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B9%CE%B6&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/FanFiction.Net
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αντισυμβατική,  πρωτότυπα αναδυόμενη (Ramet 2007:13) προκλητικά  

ρεβιζιονιστική (Derecho 2011) που τολμά να εναντιώνεται στην επίσημη 

λογοτεχνία (Dawson 2005: 20). 

Ο Henry Jenkins (2004: 34) υποστηρίζει ότι η συγγραφική δραστηριότητα 

των οπαδών αποτελεί μια ιδιαίτερα δημιουργική διαδικασία  που συνδέεται  με την 

εμφάνιση του συμμετοχικού πολιτισμού, του συλλογικού συγγραφέα και του 

αναγνώστη-ερμηνευτή και παραγωγού νοήματος. Αυτό-χαρακτηριζόμενος ως 

‘ακαδημαϊκός οπαδός (aca-fαn) (Ηills 2002, Jenkins 2011) 3 , o συγγραφέας   

προβάλλει το συλλογικό και ατομικό δικαίωμα των κοινοτήτων των οπαδών 

(fandom) να συμμετέχουν στο σύγχρονο  πολιτισμό μέσω της παραγωγής 

καινοτόμων πολιτισμικών προϊόντων που επιτρέπουν άπειρο πλήθος νοημάτων 

(deCerteau σε Wiatrowski  2011).  

Χρησιμοποιώντας το αρχικό έργο ως βάση, εφαρμόζοντας ανατρεπτικές 

αναγνώσεις και ερμηνεύοντάς το εκ νέου, οι οπαδοί παράγουν τις δικές τους 

μυθοπλασίες που αν και δε δημιουργούνται  ‘εκ του μηδενός’,  ωστόσο 

συνδέονται  με ‘νέες ιδέες’,  με ‘κάτι που δεν υπήρχε πριν’ (Boden, 2005).  Αυτή η 

κειμενική παραγωγή που κατά τον Fiske  (1992: 39) έχει αξία συγκρίσιμη με εκείνη 

των προϊόντων της μαζικής κουλτούρας(Λαμπρόπουλος 2009: 571-572): 

[…]απομυθοποιεί τον σεβασμό στο γράμμα του κειμένου και την 

υπογραφή του συγγραφέα, τείνει να μετατρέψει από ένα παγιωμένο corpus τα ήδη 

γνωστά κείμενα σε μια πολύ πιο ρευστή κειμενικότητα και τα θέτει στη διάθεση ενός 

κοινού το οποίο, υπό διαφορετικές συνθήκες, δύσκολα θα στρεφόταν προς της 

λογοτεχνική γραφή  

Oρμώμενος από τις ‘τρύπες της πλοκής’ (Ross, 2008), ο οπαδός μπορεί να 

ερμηνεύσει ταυτόχρονα ένα κείμενο τόσο μέσω της κυρίαρχης όσο και μέσω της 

αντιθετικής ανάγνωσης, -με άλλα λόγια να ακολουθήσει ή να απομακρυνθεί από 

τον κανόνα στο βαθμό που επιθυμεί  (Wiatrowski, 2011).  Η όλη διαδικασία  

εμπεριέχει μια αντίφαση: από τη μία το έργο του ασκεί γοητεία και από την άλλη 

του προκαλεί απογοήτευση, εξαιτίας της άρνησης ή της αδυναμίας ορισμένων 

                                                 
3 Σύμφωνα με το Jenkins (2011) “An aca-fan is an academic who identifies as a 

fan.  [.. ]this uneasy synthesis of perspectives is part of my position as a media scholar and 

as a media lover and as a fan”. Βλ 

http://henryjenkins.org/2011/06/acafandom_and_beyond 

_week_one.html#sthash.qMS6pf7I.dpuf  
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παραγωγών να αφηγηθούν τα είδη των ιστοριών που ο  οπαδός επιθυμεί. Το fan 

fiction αποτυπώνει αυτό ακριβώς το δυϊσμό: oι αναγνώστες δεν αναπαράγουν το 

αρχικό κείμενο, αλλά το ξαναδουλεύουν, το ‘επισκευάζουν’ απορρίπτοντας τις 

αδύναμες πτυχές του και το ξαναγράφουν επεκτείνοντας τομείς που δεν έχουν 

επαρκώς αναπτυχθεί. Χωρίς να παίρνουν τη θέση του συγγραφέα  (αλλά ούτε τη 

θέση ενός συγγραφέα)  οι υποψιασμένοι αναγνώστες αποδομούν το κείμενο και 

συνδυάζοντας τα θραύσματά τους δημιουργούν κάτι νέο, μη οικείο και 

προπαντός διαφορετικό από τις προθέσεις του δημιουργού του πρωτότυπου 

έργου(Jenkins, 1992: 170). Για το λόγο αυτό, ανεξάρτητα από το αν περιέχει 

αναφορές σε κάποιο άλλο κείμενο, το fan fiction είναι  γράψιμο δημιουργικό, 

προϊόν  της αυτόνομης έκφρασης του εκάστοτε γράφοντα. 

Για την Derecho (2006:74)  η σπουδαιότητα των δημιουργιών των οπαδών 

συνίσταται ‘στην υλοποίηση των δυνατοτήτων του μητρικού κειμένου’. Η 

συγγραφέας υποστηρίζει ότι κάθε κείμενο περιέχει ένα μεγάλο πλούτο 

δυνατοτήτων (τουλάχιστον τόσων όσοι και οι αναγνώστες) που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν μέσα από τις διαφορετικές παραλλαγές του (Derecho, 

2006:74).  Ως εκ τούτου η πηγή της  δημιουργίας  δεν είναι  απλώς  ένα 

‘συγγραφικό κείμενο’ (writerly text) όπου οι αναγνώστες έχουν ενεργό ρόλο στην 

παραγωγή του νοήματος (Barthes,1970), αλλά  ένα κείμενο ‘producerly’ (Fiske 

1992: 41), ανοικτό, γεμάτο κενά  και αντιφάσεις, ικανό να αναδείξει δημιουργικές  

δυνάμεις και να μετατρέψει τον αναγνώστη σε συγγραφέα. Προκειμένου να 

λειτουργήσει  ως γεννήτρια άλλων κειμένων, το μητρικό κείμενο θα πρέπει  να 

οικοδομεί  πολυεπίπεδους, αληθοφανείς και συνεκτικούς κόσμους που 

αναστέλλουν τη δυσπιστία και παροτρύνουν το κοινό να βυθιστεί στο εσωτερικό 

τους, να αποσπάσει στοιχεία από αυτούς στην καθημερινή ζωή και να τους 

επεκτείνει μέσα από συμμετοχικές πρακτικές, όπως το fan fiction  (Φώκιαλη,  

2015).  

Ο αντίλογος 

Οι αντιδράσεις απέναντι στο φαινόμενο fan fiction ποικίλλουν. Ορισμένοι 

συγγραφείς όπως η Stephanie Meyer, το καλωσορίζουν την ίδια στιγμή  που 

κάποιοι άλλοι, όπως η Joanne Rowling και η Ursula Le Guin, το χαρακτηρίζουν 

βίαιη παραβίαση του έργου τους και ‘απαγωγή’ των  λογοτεχνικών τους παιδιών 
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(McKay 2011)4. Όπως είναι φυσικό, οι αντιθέσεις γίνονται όλο και πιο έντονες  όσο 

τα fanfics   κερδίζουν σε δημοτικότητα. 

Η πρώτη ένσταση αναφέρεται στο ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Με 

δεδομένο ότι  οι μυθοπλασίες των οπαδών σπανίως έχουν την άδεια του 

δηµιουργού, του εκδóτη ή του παραγωγού του αυθεντικού έργου και μπορούν 

νόμιμα να εκδοθούν μόνο μετά τη λήξη των πνευματικών δικαιωμάτων  

του συγγραφέα  (συνήθως 70 χρόνια μετά το θάνατό του), αναμφίβολα 

συνιστούν μια ευρεία, αν και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, παραβίαση 

πνευματικών δικαιωμάτων.  Όμως το τοπίο δεν είναι ξεκάθαρο, όχι μόνο επειδή δεν 

υπάρχει ιστορικό προηγούμενο και επαρκής νομολογία, αλλά  και επειδή 

διατυπώνονται  σοβαρά και έγκυρα επιχειρήματα υπέρ  της νομιμότητας του fan 

fiction (Jenkins 2006:189). Είναι ενδεικτικό ότι στις (σχετικά λίγες) περιπτώσεις που 

οπαδοί έχουν κατηγορηθεί για πράξεις και παραλείψεις από τις εταιρείες 

παραγωγής πολιτισμικών προϊόντων, έχουν αθωωθεί.  

Σύμφωνα με το δεύτερο αντεπιχείρημα, η λογοτεχνία των οπαδών στερείται 

λογοτεχνικής αξίας5. Μια τυχαία έρευνα στο FanFiction.net θα επιβεβαιώσει ότι η 

πλειοψηφία των έργων έχει πολύ χαμηλή ποιότητα -το ίδιο όμως ισχύει πιθανότατα 

για την παραγωγή ιστοριών από τους σπουδαστές των εργαστηρίων 

δημιουργικής γραφής (Jamison, 2013).  

Η τρίτη ένσταση αναφέρεται στην αυθεντικότητα. “Αξίζει τον κόπο να 

αφιερώσει ένας συγγραφέας το χρόνο του για κάτι τέτοιο;” αναρωτιέται  ρητορικά 

ο Rob Smedley (2010). Συγγραφέας ο ίδιος fanfic ιστοριών επισημαίνει πως ”ό,τι 

γράφεις  δεν είναι στην πραγματικότητα  δικό σου”, αφού  ανεξάρτητα  από το 

πόσο  καλή  είναι η ιστορία σου ”στο τέλος θα πρέπει να βάλεις πίσω στο κουτί τα 

ξένα παιχνίδια”. Αυτό είναι το πρόβλημα με το fanfic καταλήγει: πρόκειται για μια 

‘προσωρινή απόλαυση’ (Smedley, 2010). 

                                                 
4 Στο FanFiction.net, ανέκαθεν ιδιαίτερα προσεκτικό σε θέματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας, περισσότεροι από 20.000 λογαριασμούς χρηστών(περίπου 1 στους 100) έχουν 

διαγραφεί από το 1998,  για παραβιάσεις των όρων λειτουργίας της ιστοσελίδας. 

Παράλληλα, έχει γίνει  δεκτό το αίτημα δώδεκα συγγραφέων να αποκλείονται όλα τα fanfic 

που έχουν ως  βάση τα έργα τους. 
5 ‘Fic is just too derivative to be of literary merit’. 

Βλ.http://www.psmag.com/navigation /books-and-culture/fan-fiction-next-great-

literature-67706/ 
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Ωστόσο η προσωρινότητα δεν είναι απαραίτητα κακή. Και ανεξάρτητα από 

τα δανεικά παιχνίδια  το fanfiction “δεν είναι λογοκλοπή, είναι ένα πάρτι, από το 

πρώτο κεφαλαίο γράμμα ως την τελευταία τελεία”   (Fforde 2012. Και το πάρτι,  δεν 

είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο το fan fiction ‘αξίζει τον κόπο’.   

Αντί επιλόγου 

Γιατί ποιους λόγους το fanfiction αξίζει την προσοχή μας; 

Σε επίπεδο  λογοτεχνικής θεωρίας και κριτικής, η ανώνυμη πολιτισμική 

παραγωγή παρουσιάζει ενδιαφέρον επειδή θολώνει  μια σειρά από όρια που μέχρι 

πρότινος θεωρούνταν αμετακίνητα: πρόκειται για τα όρια μεταξύ  ανάγνωσης και 

γραφής, παραγωγής και κατανάλωσης, πρωτογενούς έργου και των 

μετασχηματισμών του, κανόνα (canon) και fanon.  

Ανεξάρτητα από το αν προ-οικονομούν ή όχι την εμφάνιση μιας 

ιδιόμορφης παγκόσμιας λογοτεχνίας, οι δικτυακοί τόποι με τις fan fiction θεματικές 

δεν αποτελούν απλά διαδικτυακές αποθήκες ιστοριών. Αντίθετα, συγκροτούν ένα 

μη κερδοσκοπικό, γόνιμο οικοσύστημα όπου οι αναγνώστες παράγουν 

συγγραφικό έργο και διατυπώνουν εκδοτικές προτάσεις στο πλαίσιο μιας 

καινοφανούς διαδικασίας που η Jamison (2013) αποκαλεί νέο ‘μοντέλο της 

συγγραφής’. Αυτή η νέα  υβριδική κειμενικότητα,  προϊόν της δυναμικής και 

ενεργού έκφρασης της επιθυμίας του κοινού να   απαντήσει  στην ανάγνωση, 

εξερεύνηση και επέκταση  των κειμένων, σηματοδοτεί τη δημόσια επανεμφάνιση 

μιας αρχέγονης δημιουργικότητας και κατά το Jenkins (2006) “τον τρόπο που ο 

σύγχρονος πολιτισμός επανορθώνει μια ατέλεια: το γεγονός ότι η ιδιοκτησία των 

αξιόλογων αφηγήσεων ανήκει στους οργανισμούς των μέσων αντί στο κοινό”.  

Σε επίπεδο  δημιουργικής γραφής, το fanfic απελευθερώνει  δημιουργικές  

συγγραφικές ικανότητες και σηματοδοτεί μια διαρκή αναζήτηση που µπορεί να 

µην ολοκληρώνεται ποτέ. Ταυτόχρονα συγκροτεί μια  αποκλίνουσα  παραγωγή,  

που ικανοποιεί  τις βασικές αρχές του κειµενοκεντρισµού και  επιπλέον διαθέτει 

πλούτο ιδεών, πολυσηµία, ευελιξία, πρωτοτυπία, οργάνωση, χιούμορ 

(Schirrmacher 1998). Οι   συγγραφικές κοινότητες fan fiction  παρέχουν  χώρους 

για την εξερεύνηση, την ανακάλυψη και την ανάδειξη των δημιουργικών 

ικανοτήτων  των ατόμων που ‘παίζουν’ συλλογικά για να δημιουργήσουν μια 

κουλτούρα που δίνει τελικά αξία στη γραφή, την αφήγηση και την  ιστορία (Τhomas  

2006). 
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Ειδικότερα στο χώρο της εκπαίδευσης,  το fan fiction ως δημιουργική 

γραφή  αφορά σε όλους όσους ζουν, μαθαίνουν και διδάσκουν  σε ένα ψηφιακό 

κόσμο. Αφορά σε μια γενιά που μπορεί να διεκπεραιώνει πολλές δραστηριότητες 

ταυτόχρονα, -όσα και τα παράθυρα που έχει ανοιχτά στον υπολογιστή της- 

(Sylvester & Greenidge 2009, Robin 2008: 224) λειτουργώντας συχνά ως μια 

συλλογική διανοητική κυψέλη που αποκωδικοποιεί, ερμηνεύει  και διαδίδει 

πληροφορίες σχετικές με μία ψυχαγωγική εμπειρία (Dinehart 2008). Αφορά σε 

εκείνους τους διδάσκοντες που θεωρούν ότι   ο αλφαβητισμός  στο  ψηφιακό 

κόσμο δεν μπορεί και δεν πρέπει να εξαντλείται στην καλλιέργεια δεξιοτήτων 

παραδοσιακού γραμματισμού. Αφορά τέλος στην πεποίθηση ότι η δημιουργική 

γραφή στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα δε συνδέεται  με  την ανεύρεση 

συγγραφικών ταλέντων, αλλά  με την ελεύθερη έκφραση της προσωπικότητας 

του αναγνώστη  που εξερευνά τις δυνατότητες  του κειμένου, τις προσεγγίζει 

ερμηνευτικά και αποτυπώνει µε τον δικό του τρόπο ιδέες, συναισθήµατα και 

εντυπώσεις (Κωτόπουλος 2014) χωρίς το φόβο σωστού ή λάθους  (Morley 2009: 

6).   

Σε  επίπεδο κοινού,  το fan fiction  αξίζει την προσοχή  όσων  επιθυμούν να 

εφαρμόσουν ανατρεπτικές αναγνώσεις και   να προτείνουν νέες ερμηνείες ενός  

κειμένου,  να γράψουν  το επόμενο μπεστ σέλερ ή να πειραματιστούν απλά   με τη 

γραφή. Ο θαυμαστός, καινούριος και δημιουργικός κόσμος του fan fiction  αξίζει 

την προσοχή  όσων  αγαπούν τόσο πολύ μια ιστορία ώστε θέλουν να γίνουν 

μέρος της. Όσων επιθυμούν να παράγουν καταδικά τους πολιτισμικά προϊόντα,  

χρησιμοποιώντας ένα πρωταρχικό  αρχικό έργο ως βάση.. Και βέβαια όσων 

πιστεύουν ακράδαντα ότι η Ερμιόνη ταιριάζει πολύ περισσότερο με το Χάρι παρά  

με το Ρον, όπως και η Τζο Μαρτς με το Λόρι.  

Όλοι οι παραπάνω γνωρίζουν καλά ότι τα ‘πραγματικά ενδιαφέροντα 

πράγματα’(Bey 2003), όπως είναι η απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων 

των χρηστών, μπορούν  να ξεδιπλωθούν  πλήρως μόνο σε ένα ελεύθερο, σχεδόν 

αναρχικό, περιβάλλον. Στα νησιά του παγκόσμιου ιστού, εκεί όπου η αυθεντία 

αμφισβητείται και οι κανόνες παραβιάζονται (Bey 2003, Cuntz-Leng 2013) η 

γραφή παύει να θεωρείται διαδικασία μοναχική και προσωπική,  απελευθερώνεται 

από το στερεότυπο του ταλέντου και της προεργασίας δεκαετιών και 

αναγνωρίζεται ως δικαίωμα κάθε δυνητικού συγγραφέα. 
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Το Παιδικό Θέατρο και το Παιδικό Βιβλίο ως παιδαγωγικό  

εργαλείο οικολογικής ευαισθητοποίησης των παιδιών. «Το 

πράσινο καπέλο». Μια πράσινη δράση δημιουργικής γραφής 

παιδιών προσχολικής ηλικίας 

 

Κυρίτση Ευαγγελία  

Νηπιαγωγός  

Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

 lil iakyr@gmail.com  

Παπαστεργίου Κατερίνα  

Νηπιαγωγός  

Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

 pedsteki@yahoo.gr   

Θεωρητική Προσέγγιση  

Η τάση της Παιδικής Λογοτεχνίας, από τη μεταπολίτευση έως τις μέρες μας, να 

θίγει  θέματα που αφορούν  περιβαλλοντικά ζητήματα  διαφαίνεται μέσα από τη 

μεγάλη, ποσοτικά, εκδοτική παραγωγή παιδικών βιβλίων και θεατρικών έργων για 

παιδιά με οικολογική θεματική. Από το 1990 παρατηρείται μια ανανέωση στα  

θέματα  και το περιεχόμενο, που ξεπερνά  την απλή αναφορά και συνειδητοποίηση 

των περιβαλλοντικών προβλημάτων και γίνεται  το έναυσμα για έναν ουσιαστικό 

μετασχηματισμό  της αντίληψης σε κριτική σκέψη και του ουδέτερου 

φιλοπεριβαλλοντισμού  σε δράση (Καρακίτσιος 2005, Ριζοσπάστης  2002).  

 Τα παιδικά βιβλία απαλλαγμένα πλέον  από την κινδυνολογία της 

καταστροφής, το διδακτισμό,  την άστοχη συνθηματολογία και τον κηρυγματικό 

λόγο επιχειρούν, ενεργοποιώντας κειμενικά συγκινησιακά στοιχεία, να 

«εκπαιδεύσουν» το παιδί και να το προετοιμάσουν να δεχτεί το μήνυμα, 

διατηρώντας την ισορροπία μεταξύ λογοτεχνικότητας και 

παιδαγωγικότητας(Ριζοσπάστης 2000, Διαδρομές 1987, 

lotypetrovits.blogspot.com). Το θέατρο για παιδιά μετατρέπεται σε  ένα 

mailto:liliakyr@gmail.com
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πολυεπίπεδο και  σύνθετο πλέον καλλιτέχνημα, με ιδιαίτερη δυναμική και  γοητεία 

μαγική (Βρύζας 1997). Κουβαλάει αλήθειες, μυστικά που πολλές φορές είναι καλά 

κρυμμένα και καλεί το μικρό θεατή να τα ανακαλύψει.  Όταν υπηρετείται σωστά, 

ως μορφή υψηλής τέχνης, απελευθερώνει, ενεργοποιεί τα πνευματικά χαρίσματα 

του  παιδιού και ανοίγει παράθυρα στη φαντασία, το όνειρο και την κριτική σκέψη. 

Το παιδικό οικολογικό θέατρο αναπαριστά τη ζωή και θίγει πλευρές που απαιτούν 

επαναπροσδιορισμό της σχέσης μας με τον κόσμο. Δημιουργεί πρότυπα, 

μεταδίδει γνώσεις, μηνύματα και εγείρει το συναίσθημα. Διαθέτει τη δύναμη και την 

«ευκολία», μέσα σε σύντομο χρόνο, να διδάσκει αβίαστα αξίες, συμπεριφορές  και 

στάσεις ζωής που άλλες τέχνες δυσκολεύονται να προβάλλουν. Παραφράζοντας 

τους στίχους του Ντίλαν Τόμας θα λέγαμε ότι  «Το θέατρο είναι ομορφιά. Παιδιά 

που με θαυμασμό κοιτούν τ’ αστέρια. Αυτός είναι ο σκοπός και το τέλος. Χωρίς 

να είμαστε τίποτε άλλο παρά μόνο άνθρωποι, περπατήσαμε συντροφιά με τα 

δέντρα».  

«Ο καθείς με τα όπλα του» (Αναγνωστόπουλος, Δελώνης 1984). Το Π.Β. και 

το Π.Θ. με περιβαλλοντική θεματική λειτουργούν ως ένα κοινωνικό και οικολογικό 

προτρεπτικό, όπου το καλό αμείβεται και το κακό τιμωρείται στο τέλος. Ως μέσα 

αγωγής και ψυχαγωγίας, στοχεύουν στην ανάγκη ανατροπής της κοσμοθεωρίας 

που θέλει τον άνθρωπο να κυριαρχεί στο φυσικό περιβάλλον και  

προσανατολίζονται στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών με κρίση, οικοκεντρική 

σκέψη και ηθική (Γκόβας 2002). 

Συγγραφείς παιδικών βιβλίων και θεατρικών έργων για παιδιά όπως: η 

Αγγελική Βαρελά, ο Ευγένιος Τριβιζάς, η Ελένη Βαλαβάνη, ο Χρήστος Μπουλώτης, 

η Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη, ο Δημήτρης Ποταμίτης, η Λίτσα Ψαραύτη, ο 

Νικόλας Ανδρικόπουλος, η Ρένα Ρώσση-Ζαϊρη  ο Γιάννης Ξανθούλης, η Δέσποινα 

Στίκα, η Κατερίνα Μουρίκη, η Κατερίνα Αναγνώστου, η Ξένια Καλογεροπούλου, η 

Κάρμεν Ρουγγέρη, η Άλκη Ζέη, η Σοφία Μαντούβαλου, ο Γιάννης Καλατζόπουλος, 

η Μάρω Λοϊζου, η  Θέτη Χορτιάτη, ο Γιώργος Λεμπέσης, η Μάρω Θεοδωράκη, η 

Μαριανίνα Κριεζή, η Ζωρζ Σαρρή,   ο Δημήτρης Μανθόπουλος, η Αργυρώ 

Κοκορέλη, ο Μάνος Κοντολέων,ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος, η Ιφιγένεια Γιανοπούλου 

και πολλοί άλλοι αξιόλογοι δημιουργοί, ατενίζοντας τον κόσμο με θετικό βλέμμα 

και αισιοδοξία, γράφουν, διασκευάζουν, σκηνοθετούν και παρουσιάζουν 

πραγματικά έργα τέχνης. Απαλλαγμένα από παραδομένες στερεοτυπίες και 
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λύσεις σχηματικού τύπου συμβάλλουν στη  δημιουργία ενός αξιακού συστήματος 

κάτω από το πρίσμα μιας διαφορετικής συλλογιστικής, που ξεφεύγει από την 

τεχνοκρατική αντίληψη για το περιβάλλον (Κανατσούλη 2000). Ένα σύστημα 

αξιών,  που προτάσσει διαφορετικές στάσεις και αντιλήψεις  για τη ζωή και θέλει 

τον άνθρωπο να συνυπάρχει αρμονικά με τη φύση. Εξάλλου  «ο σεβασμός για τη 

ζωή  περνά μέσα από το σεβασμό για τη φύση».  

 Τις τελευταίες δεκαετίες  οι δημιουργοί συνδέουν τα περιβαλλοντικά με τα 

κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που δημιουργούνται από το οικονομικό 

μοντέλο ανάπτυξης της κοινωνίας μας και καταπιάνονται με θέματα όπως: η 

εξαφάνιση των ειδών, ο κύκλος της ζωής, η τροφική αλυσίδα, οι κλιματικές 

αλλαγές, η ρύπανση της ατμόσφαιρας,  η μόλυνση της θάλασσας, η 

αστικοποίηση, η ερημοποίηση, τα απορρίμματα,  η ανακύκλωση, η διαχείριση των  

φυσικών πόρων, το νερό,  η φροντίδα  και η ενεργητική διαφύλαξη της φύσης 

αλλά και με θέματα διαπολιτισμικού περιεχομένου όπως: ο καταναλωτισμός, ο 

υπερπληθυσμός,  η αποξένωση, ο ατομικισμός,  η αλόγιστη χρήση της 

τεχνολογίας,  ο ρατσισμός και η διαφορετικότητα (Altrichter,  Posch,  Somekh 

2001, Παπαδάτος  1995). 

Κατάλογος Βιβλίων και Θεατρικών έργων για παιδιά με οικολογικό περιεχόμενο 

Ενδεικτικά παρουσιάζουμε  ένα σύντομο κατάλογο παιδικών βιβλίων και 

θεατρικών έργων,  που συνιστούν ποιοτική εξέλιξη στην κατηγορία τους και 

στρατεύονται με τους παιδαγωγικούς στόχους της παιδικής λογοτεχνίας και της 

Ψυχοπαιδαγωγικής: 

Π.Β. (Παιδικό Βιβλίο) «Εμένα με νοιάζει», Γρηγοριάδου-Σουρέλη Γαλάτεια, 

Πατάκης  

Π.Θ. (Παιδικό Θέατρο)«Ανέβα στη στέγη να φάμε το σύννεφο», Ξανθούλης 

Γιάννης 

Π.Β.«Το βρωμοχώρι», Ζαραμπούκα Σοφία, Κέδρος 

Π.Θ.«Ζήτω οι μικροί», Καρνάτσος Τάκης 

Π.Β.«Η πόλη με το ουράνιο τόξο» Μπουλώτης Χρήστος, Πατάκης 

Π.Θ.«Τενεκεδούπολη» Φακίνου Ευγενία, Κέδρος-Αντικειμενοθέατρο 

Π.Β.«Η Μαραζούπολη που έγινε Ανθούπολη», Αναγνώστου Κατερίνα, 

Μίνωας 
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Π.Θ.«Μέσα στο νερό δασκάλα», Ξανθούλης Γιάννης 

Π.Β. και Θ.Δ. (θεατρική διασκευή) «Τα τρία μικρά λυκάκια», Τριβιζάς Ευγένιος, 

Μίνωας 

Π.Θ.«Οι ιππότες της τηγανητής πατάτας», Τριβιζάς Ευγένιος 

Π.Β.«Λαμπερά αγκάθια», Μπόντης Γιώργος, Πατάκης 

Π.Θ.«Από πού παν στο Σκουπιδο…Πρασινιστάν», Κουτσαύτη Φ. 

Π.Β.«Η μοναχική φώκια και το παλτό της κυρίας προέδρου», Τασάκου Τζέμη 

Π.Θ.«Ο αόρατος κόσμος του δάσους», Κάντας Αριστείδης 

Π.Β.«Η στιγμούλα», Γιώτη Μαρίνα 

Π.Θ.«Λούλης ο ντροπαλούλης», Καρνάτσος Τάκης 

Π.Β.«Αχ βάου βάου κουκουβάου», Αστρινάκη-Καζάνη Μαρία, Δοκιμάκης 

Π.Θ.«Η ψαρόσουπα», Λεμπέσης Γιώργος 

Π.Β.«Περιπέτεια στη Σκουπιδανία», Μουρίκη Κατερίνα, Ψυχογιός 

Π.Θ.«Ο μάγος με τα χρώματα», Ξανθούλης Γιάννης 

Π.Β.« Ο κύριος Μπεν, η Μου και τα σκουπίδια», Ζαραμπούκα Σοφία, 

Πατάκης 

Π.Θ.«Το χτικιό της πόλης», Τζίκας Γιάννης 

Π.Β.«Η πασχαλίτσα που αγαπούσε τα λουλούδια», Βλαχοπούλου 

Σταυρούλα, Κέδρος 

Π.Θ.«Το ταξίδι του Φρύνη του Δελφίνι», Θεοδωράκη Μάρω 

Π.Β.«Ο Κότσυφας απαιτεί το δάσος να σωθεί», Ηλιόπουλος Βαγγέλης, 

Πατάκης 

Π.Θ.«Να πιει κανείς… ή να μην πιει», Δάφνης Νίκος (διασκευή από το έργο 

των Λίκνερ και Ράισνερ «Νερό για πέταμα») 

Π.Β.«Ο Τζιτζικο-Περικλής υπουργός Φύσης», Σβορώνου Ελένη, Μεταίχμιο

  

Π.Θ.«Η εκδίκηση των ζώων», Αντωνάκου Ελένη 

Π.Β.«Πώς ένα βιβλίο έγινε χαρταετός», Τσιλιμένη Τασούλα, Καστανιώτης 

Π.Θ.«Η περιπέτεια ενός σοφού φασολιού», Μέλλιου Τούλα-Σόφη  

Π.Β.«Το δάσος που το ’σκασε», Κάτζολα-Σαμπατάκου Βεατρίκη, Μίνωας 

Π.Θ.«Μια φορά κι ένα… νερό», Βέλλιου  Καλυψώ (διασκευή από το έργο 

των Λίκνερ και Ράισνερ «Νερό για πέταμα») 

Π.Β.«Η αρκούδα και το βατραχάκι», Κοντός Γιάννης, Παπαδόπουλος 
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Π.Θ.«Ζέβρα Πυτζάμα», Κριεζή Μαριανίνα-Παναγιωτοπούλου Άννα 

Π.Β.«Ένα δέντρο ζητάει αυλή», Παναγιωτοπούλου  Λίτσα, Μίνωας 

Π.Θ.«Σσσς… η φύση ξυπνά», Μενδρινός Γιώργος 

Π.Β.«Η κοκκινοσκουφίτσα και ο τελευταίος λύκος», Δαγιόγλου-Μαρμαρά 

Ν., Κέδρος 

Π.Θ.«Το Μαγεμένο πράσινο», Δοξαρά Κυριακή 

Π.Β.«Η αόρατη ομπρέλα», Μιχαηλάκη-Αλφαρά Β., Διάπλαση 

Π.Θ.«Η αμαδρυάδα», Τζήκας Ιωάννης 

Π.Β.«Η Πρασινοσκουφίτσα και το φλεγόμενο δάσος», Κάτσου-Καντάνη 

Σταυρούλα, Ψυχογιός 

Π.Θ.«Μια φορά κι έναν καιρό το δάσος», Παπά Χριστίνα, Μπόκαρη 

Παρασκευή, Φάκου Αιμιλιά 

Π.Β.«Ο Μπάμπης στη βροχή», Κοκορέλη Αργυρώ, Μικρή Μίλητος 

Π.Θ.«Μια Κυριακή στο δάσος», Παπαϊωάννου Θοδωρής 

Π.Β.-Π.Θ. «Παιδικές θεατρικές παραστάσεις με θέματα από την οικολογία 

και ελληνική μυθολογία», Γιαννοπούλου Ιφιγένεια, Ωρίων(Αργυρίδης 1999, 

Ελληνικό Κέντρο Θεάτρου για το Παιδί και τα Νιάτα 1991, Μπακονικόλα 

2002,http://www.theatroedu.gr, http://www.perizitito.gr/browse/vivlia/paidika-

vivlia/epistimi/fysi-kai- oikologia ). 

Το Πράσινο Καπέλο 

Στη συνέχεια θα αναπτύξουμε «Το πράσινο καπέλο», ένα σχέδιο «πράσινης 

δράσης» με παιδιά προσχολικής ηλικίας 5 ετών. Πρόκειται για ένα συνδυασμό 

δραστηριοτήτων  με θέμα την ηχορύπανση, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα 

των σύγχρονων μεγαλουπόλεων,  που μας απομακρύνει από την συλλογική 

μνήμη και την πολιτισµική μας συνείδηση, δρώντας επιβαρυντικά στον ψυχισμό 

του ανθρώπου.  

Η ανησυχία μας για τους έντονους, ενοχλητικούς και βλαβερούς  θορύβους, που 

δημιουργούνται από ανθρώπινη δραστηριότητα  μας οδήγησε να καταπιαστούμε 

μεθοδικά και επιστάμενα με το συγκεκριμένο ζήτημα και τον τρόπο που 

ενσωματώνεται στην καθημερινότητα των κατοίκων των αστικών κέντρων ως 

«φυσιολογικός» και συνήθης τρόπος ζωής. Το γεγονός ότι το θέμα δεν είχε 

απασχολήσει τη σύγχρονη παιδική βιβλιογραφία ιδιαίτερα  στάθηκε η αφορμή να 

http://www.theatroedu.gr/
http://www.perizitito.gr/browse/vivlia/paidika-vivlia/epistimi/fysi-kai-%20oikologia
http://www.perizitito.gr/browse/vivlia/paidika-vivlia/epistimi/fysi-kai-%20oikologia
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συνθέσουμε ένα  πολύπλευρο  παιχνίδι φαντασίας, δημιουργικής γραφής και 

συναισθηματικής έκφρασης με κεντρικό άξονα την ηχορύπανση.  

Στόχοι Δράσης 

Η στόχευση δεν περιορίστηκε μόνο στην περιβαλλοντική-πολιτισμική  εκπαίδευση 

των προνηπίων , αλλά εξακτινώθηκε και σε άλλες κατευθύνσεις όπως: 

• τη δημιουργία κινήτρων 

• τη χρήση επεξηγηματικού λόγου 

• την ενίσχυση της διανοητικής-συναισθηματικής σκέψης και 

έκφρασης 

• την ενεργοποίηση της  περιέργειας, της φαντασίας και της 

εφευρετικότητας 

• τη σύνδεση της γνώσης με την ίδια τη ζωή 

• την ενίσχυση και των πιο δειλών παιδιών 

• την καλλιέργεια του ομαδικό-συνεργατικού πνεύματος 

• την αισθητική τους απόλαυση 

• την δημιουργικά ενεργή συμμετοχή τους στην επεξεργασία 

παρουσίασης των αποτελεσμάτων(Faure & Lascar 1994, Βακάλη,  

Ζωγράφου-Τσαντάκη, Κωτόπουλος  2013) 

      Η  δράση βιντεοσκοπήθηκε  για παιδαγωγικούς λόγους, με τη σύμφωνη 

γνώμη των κηδεμόνων και με  αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος 

παρουσιάστηκε στους γονείς,  ως ολοκληρωμένο μουσικό-θεατρικό δρώμενο, 

συνδέοντας το οικογενειακό-κοινωνικό περιβάλλον με την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Λέξεις κλειδιά: περιβάλλον, φύση, υδροβιότοπος, βάλτος, ήχος, φασαρία, 

ηχορύπανση, ανεμοστρόβιλος (φυσικό φαινόμενο), εφεύρεση. 

Τα παιδιά 4-5 ετών με τις κατάλληλες δραστηριότητες και στρατηγικές, τόσο 

από τη νηπιαγωγό σε χώρους προσχολικής αγωγής όσο και από την οικογένεια  

στο σπίτι, είναι σε θέση να αφηγηθούν ή να αναδιηγηθούν μια ιστορία με αρχή, 

μέση και τέλος διατηρώντας τη χρονική ακολουθία των γεγονότων (Καρακίτσιος 

2005, Τσιλιμένη 2003). Με αφετηρία τούτη τη γνώση προηγήθηκε  μεθοδευμένη 

προσπάθεια  να εξοικειωθεί η ομάδα  με τακτικές λογοτεχνικής ανάγνωσης, 

αφήγησης και προφορικής επικοινωνίας μέσα από το εργαστήρι αναπαραγωγής 

λόγου και τέχνης, που λειτούργησε από την αρχή της χρονιάς. Κατά τη διάρκεια 
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του έτους είχαμε προσεγγίσει ολιστικά θεματικές ενότητες όπως: η γη, ο αέρας, το 

νερό, η φωτιά, τα έμβια όντα. Η διαθεματική τους προσέγγιση περιλάμβανε και 

δυνατότητες για ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Η χρήση εποπτικών μέσων 

όπως: εικόνες (έντυπες και ψηφιακές), μικρές ιστορίες, παραμύθια, CD με ήχους 

και μουσική,  βιβλία γνώσεων, χρήση Η/Υ, ντοκιμαντέρ, βιντεοπροβολέα,  σε 

συνδυασμό με οργανωμένες επισκέψεις στο μουσείο φυσικής ιστορίας, στο 

αντίστοιχο τμήμα της δημοτικής βιβλιοθήκης, περιπάτους και καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες (παραστάσεις κουκλοθέατρου-θεατρικές παραστάσεις-θεατρικό 

παιχνίδι), βοήθησαν το σύνολο σχεδόν των παιδιών να διακρίνουν και να  

κατανοήσουν     έννοιες όπως: φυσικό και ανθρωπογενές  περιβάλλον, ρύπανση, 

μόλυνση, εξοικονόμηση ενέργειας, ανακύκλωση, απειλούμενα είδη με εξαφάνιση 

και να συνδέσουν  τις προγενέστερες εμπειρίες τους με τις νέες 

πληροφορίες(Άλκηστις 1983, 2000, Meyer 2000, Καλαμπαλίκη 2007). Αναφορικά  

στο θέμα που επιλέξαμε να διαχειριστούμε έγινε στοχευμένη διάχυση 

πληροφοριών. Ιδιαίτερα η  ηχητική ενίσχυση του χώρου του Π.Σ. προκάλεσε 

ερωτηματικά και αρνητικά συναισθήματα στα παιδιά, δίνοντας το ερέθισμα για 

προβληματισμό, δράση και αντίδραση.  

Πορεία Δράσης   

Δραστηριότητα 1-Δημιουργική γραφή 
Διηγηθήκαμε στα παιδιά την αρχή μιας αλληγορικής ιστορίας από την ζωή των  

έμβιων όντων ενός βάλτου. Κεντρικός ήρωας-πρωταγωνιστής ο Φοίβος 

(ονοματίστηκε από τα παιδιά), ένα βατραχάκι που δεν αντέχει το θόρυβο που 

επικρατεί στον τόπο που διαμένει και προσπαθεί απεγνωσμένα ν’ απαλλαγεί από 

αυτόν. Δευτερεύοντες ήρωες η μητέρα του, που δρα υποστηρικτικά  και τα 

υπόλοιπα όντα του βάλτου, που εμπλέκονται αρνητικά στην πλοκή του μύθου 

προκαλώντας θόρυβο, αναδεικνύοντας το πρόβλημα της ηχορύπανσης ως 

μέγιστο για τη συμβίωση στο βάλτο.  Επιλέξαμε να πλέξουμε το συγκεκριμένο 

κοινωνικού και «διδακτικού»  χαρακτήρα μύθο, με ήρωα το βατραχάκι, ένα τόσο 

προσφιλές και οικείο πλάσμα στα παιδιά,  για να  αναπαραστήσουμε με όσο το 

δυνατόν περισσότερη σαφήνεια αυτό που θέλαμε να «διδάξουμε».  Συνειδητά 

οδηγηθήκαμε να αποδώσουμε πραγματικά και συμβολικά  ανθρωπομορφικά 

χαρακτηριστικά στους ήρωες του μύθου με σκοπό να βοηθήσουμε  το παιδί, μέσα 
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από τα περιστατικά της ιστορίας, να περιεργαστεί και να αποκαλύψει την 

πολυπλοκότητα της φύσης, να την συσχετίσει και να την προβάλει σε ανθρώπινες 

συμπεριφορές κριτικάροντας τη σημερινή  πραγματικότητα (Κανατσούλη 2000). 

Δίχως να παραποιείται η αυτονομία και η αλληλεξάρτηση των όντων της φύσης 

οι  εικόνες του μύθου οδηγούν σε οικολογικό αδιέξοδο  και δρουν παιδαγωγικά 

διαμορφώνοντας έναν πολιτισμό που στηρίζεται στο σεβασμό, την αποδοχή, την 

κατανόηση και την αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με το φυσικό 

περιβάλλον, απαραίτητη γνώση της οικολογικής συμπεριφοράς (Γεωργόπουλος 

2005, Κανατσούλη 2000, Τσαμπούκου-Καναβή 2004)). Η διήγηση σταμάτησε σε 

κάποιο σημείο  της ιστορίας,  όπου η εξεύρεση λύσης πρόβαλε ως  επιτακτική. Με 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου (Ποιος είναι ο ήρωας; Ποιους άλλους ήρωες έχουμε; 

Πώς ενεργούν; Για ποιο λόγο νομίζετε ότι ενεργούν  με αυτό τον τρόπο; Τι  ενοχλεί 

τον ήρωα της ιστορίας μας;  Πώς φαντάζεστε να νοιώθει ο Φοίβος; Τι ήθελε να 

κάνει; Τι προσπαθούσε να πετύχει; Γιατί δυσκολευόταν; Εσάς σας ενοχλεί η 

φασαρία και γιατί; Εσείς τι θα κάνατε στη θέση του;) ανιχνεύτηκε η κατανόηση του 

προβλήματος και η συναισθηματική  κατάσταση του  ήρωα. Συζητώντας με τα 

παιδιά επιβεβαιώσαμε την κατάκτηση των εννοιών (λέξεις κλειδιά) του μύθου και τα 

προτρέψαμε να σκεφτούν και να διατυπώσουν τις απόψεις τους.  Τα παιδιά δεν 

δυσκολεύτηκαν να ταυτιστούν με τον ήρωα και να συνδυάσουν τα βιώματά τους 

με τα δικά του.   Στη συνέχεια χωρίσαμε τα παιδιά σε δυο ομάδες εργασίας και τους 

ζητήσαμε να σκεφτούν λύσεις για το πρόβλημα του  Φοίβου και τρόπους να τον 

βοηθήσουν. Τα παιδιά οδηγήθηκαν σε φανταστικές λύσεις σχηματικού τύπου, 

μαγευτικές όμως για εμάς. Οι «λύσεις» καταγράφηκαν στο ημερολόγιο 

δημιουργικής γραφής. Όλοι μαζί    καταλήξαμε στην γενικότερα αποδεκτή λύση 

και συμφωνήσαμε τον  τίτλο της ιστορίας. Συνθέσαμε ακόμη και ένα δεκάστοιχο 

ομοιοκατάληκτο ποίημα, το οποίο χρησιμοποιήσαμε ως «σύνθημα» στη 

δραματοποίηση που ακολούθησε και την τελική παρουσίαση της 

δράσης(Ροντάρι 1985). Η ιστορία επαναδιατυπώθηκε από εμάς προκειμένου να 

πετύχουμε ένα ικανοποιητικό γλωσσικό αποτέλεσμα και ο μύθος διαμορφώθηκε 

ως εξής:                                                 

Ο Βάλτος της Φασαρίας 

Ο Φοίβος, ο έξυπνος βάτραχος, δούλευε μέρα – νύχτα για  να τελειώσει την 

 εφεύρεσή του. Ήθελε να κάνει ότι μπορούσε καλύτερο   για   τα  πλάσματα 
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 που ζούσαν στο Βάλτο της Φασαρίας, ένα τύμπανο και δύο κλαρίνα μόλις  

μακριά από τη Θορυβούπολη των ανθρώπων. 

Ησυχία δεν έβρισκες πια στην άλλοτε γαλήνια περιοχή. Όλοι σα να είχαν 

τρελαθεί. Αεροκούνουπα και μυγοπλάνα έσκιζαν τον αέρα κάνοντας όσο 

περισσότερο θόρυβο μπορούσαν. Μυρμηγκοφάγοι τρυπούσαν με μανία τη γη 

βάζοντας τα θεμέλια στις τεράστιες ζουζουνοκατοικίες. Οι μέλισσες έχτιζαν    

συνεχώς   κυψέλες,  τη    μια     πάνω  στην   άλλη , χτυπώντας με δύναμη τα φτερά 

τους. Οι πάπιες κουτσομπολεύοντας κροτάλιζαν τα ράμφη τους, ενώ στο έδαφος 

τα σκαθαροκίνητα πατούσαν συνεχόμενα τις τζιτζικοκόρνες μόνο και μόνο για να 

ξεκουφαίνουν τα μυρμήγκια. Τα άλλοτε αθόρυβα μυρμήγκια φορώντας τώρα 

σιδερένια παπούτσια τράνταζαν το χώμα ενοχλώντας όλους τους υπόγειους 

κατοίκους. 

«Είναι άσχημο τελικά να έχεις το σπίτι   σου  τόσο κοντά σε   μια πόλη 

ανθρώπων, όπως είναι η Θορυβούπολη, αποκτάς κακές συνήθειες », σκεφτόταν 

καθώς δούλευε την εφεύρεσή του ο Φοίβος ο βάτραχος.  

Τα πλάσματα που ζούσαν στο Βάλτο της Φασαρίας είχαν σχεδόν κουφαθεί 

από το θόρυβο. Η κυρία Φύση πολύ ενοχλημένη, έκλεινε με τις παλάμες της τ’ 

αυτιά της  και έσφιγγε δυνατά το στόμα της για να μη βάλει τις φωνές και ακουστεί 

σε όλη τη γη.  

Πηγαινοερχόταν οργισμένη από τη μια άκρη του Βάλτου έως την άλλη 

δημιουργώντας ανεμοστρόβιλους τόσο δυνατούς που κάποιες φορές δεν 

έβλεπες τίποτα μπροστά σου. Έτριζε τόσο πολύ τα δόντια της που οι κάτοικοι  του 

Βάλτου έτρεχαν φοβισμένοι να κρυφτούν στις φωλιές τους. Μεγάλη αναταραχή 

επικρατούσε σε όλο τον τόπο.  

(ΛΥΣΗ  ΠΑΙΔΙΩΝ) 

 Μετά από όλα αυτά ο Φοίβος ο βάτραχος αποφάσισε να πάρει την 

κατάσταση στα χέρια του. Χωμένος μέσα σε χιλιάδες γρανάζια, βίδες, σφυριά, 

κατσαβίδια και άλλα πολλά μηχανικά εξαρτήματα δούλευε για καιρό το σχέδιο που 

είχε στο μυαλό του. 

Από την πολύ δουλειά αρκετές φορές ξεχνούσε ακόμα και να φάει και τότε 

ήταν που τον μάλωνε η μαμά του η κυρία βατραχίνα Περιφάνου. Η κυρία 

Περιφάνου ήταν περήφανη για το γιό της όμως στο θέμα της διατροφής και του 

ύπνου ήταν πολύ αυστηρή μαζί του. «Θα τρως καλά και θα κοιμάσαι αρκετά αν 
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θες το μυαλό και το σώμα σου να δουλεύουν καλύτερα» του έλεγε με ύφος που 

δε σήκωνε δεύτερη κουβέντα. Ο Φοίβος ήξερε πως η μητέρα του είχε δίκιο γιατί 

μετά από κάθε γεύμα και ξεκούραση ένοιωθε πιο δυνατός. 

Και να που τώρα η εφεύρεση που είχε μπροστά του ήταν σίγουρος πως θα 

έδινε τη λύση. Επιτέλους είχε τελειώσει. Με τη βοήθεια της ορχήστρας των 

αηδονιών κατασκεύασε τους «τραγουδιστήρες», κάτι μηχανήματα σα χωνιά που 

έκαναν το θόρυβο να γίνεται τραγούδι. Όλοι θα φορούσαν τους 

«τραγουδιστήρες» αυτούς. 

Λίγες μέρες αργότερα ο Βάλτος της Φασαρίας άλλαξε όνομα. Έγινε ο 

Βάλτος των Τραγουδιστών. Βλέπετε τα αεροκούνουπα και τα μυγοπλάνα, οι 

μυρμηγκοφάγοι και οι πάπιες, τα σκαθαροκίνητα και τα σιδερομυρμήγκια 

συναγωνίζονταν τώρα για το καλύτερο τραγούδι. Οι «τραγουδιστήρες» που όλοι 

φορούσαν μάγευαν το θόρυβο, τον έκαναν τραγούδι και από τότε έζησαν αυτοί 

καλά κι εμείς καλύτερα.  

 

ΑΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:  

Να βουλώσει τα αυτιά του με βαμβάκι 

 να φορέσει ακουστικά και να ακούει μουσική όλη την ημέρα 

 να φύγει μαζί με την οικογένειά του για άλλη περιοχή 

 να φωνάξει την αστυνομία του βάλτου 

 με τη βοήθεια του μάγου Φαρ-Φαρ να  μεταμορφώσει όλους τους 

κατοίκους σε ψάρια ή άμμο ή σύννεφα και να ησυχάσουν τα αυτιά του. 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΠΟΙΗΜΑ 

«Δεν μπορώ τη φασαρία/Θέλω λίγη ησυχία/Με έχουν όλοι ξεκουφάνει/ 

Πονοκέφαλος με πιάνει/Επ! Μου ήρθε μια ιδέα/Μια εφεύρεση σπουδαία/Που τον 

θόρυβο θα κάνει/Τραγουδάκι μάνι-μάνι/Να ησυχάσουνε τ’ αυτιά μου/Να χαρεί και 

η μαμά μου» 

Δραστηριότητα  2-Δραματοποίηση 
Τα παιδιά κλήθηκαν, με την  καθοδήγησή μας, να δραματοποιήσουν στιγμιότυπα 

από το μύθο. Δημιούργησαν ήχους, με τη βοήθεια μουσικών οργάνων και 

αναπαρήγαγαν σκηνές από την ιστορία. Για την κατασκευή των τραγουδιστήρων 

επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν το παιδαγωγικό υλικό του Π.Σ. όπως σφηνώματα 

και εργαλεία μαστορέματος (Κουρετζής 2008).   
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Δραστηριότητα 3- Εικαστική έκφραση 
Κόψαμε, κολλήσαμε και φτιάξαμε με τα παιδιά  σύμβολα-καπέλα βατράχου, από 

πράσινο χαρτόνι κάνσον τα οποία φορέσαμε στη δραματοποίηση. Ζωγραφίσαμε 

τον ήρωα. Σε επόμενο χρόνο εικονογραφήσαμε σκηνές της ιστορίας για την 

παραγωγή του μύθου σε  βιβλίο-παραμύθι με τον τίτλο «Ο βάλτος της φασαρίας».  

Τέλος κατασκευάσαμε αφίσα με την παράσταση του κεντρικού ήρωα,  τον  τίτλο 

του παραμυθιού και αναφορές στο οικολογικό ζήτημα που διαπραγματευτήκαμε. 

Προστέθηκαν επίσης σε τίτλους όλοι οι εμπλεκόμενοι της δράσης ονομαστικά. Η 

αφίσα τοιχοκολλήθηκε σε κεντρικό σημείο του παιδικού σταθμού, ενώ το βιβλίο 

ανατυπώθηκε, βιβλιοδετήθηκε και μοιράστηκε σε όλα τα  παιδιά του Π. Σ., τη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου. Το πρωτότυπο 

βρήκε τη θέση του στη βιβλιοθήκη του Σταθμού. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 

ήταν: χαρτί Α4, πολύχρωμα χαρτόνια, ρευστή κόλλα, ψαλίδι, ξυλομπογιές, 

μαρκαδόροι, μολύβια, κουδουνάκια και πολύχρωμες κορδέλες (Βακάλη, 

Ζωγράφου-Τσαντάκη,  Κωτόπουλος 20013, Κιτσαράς 1993). 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στο τέλος της δράσης τα παιδιά είχαν κατακτήσει έννοιες όπως: 

υδροβιότοπος, βάλτος, ανεμοστρόβιλος, ηχορύπανση, εφεύρεση.                                                                                                  

• Ήταν σε θέση να διακρίνουν  τους φυσικούς από τους τεχνητούς 

ήχους του περιβάλλοντος.  

• Να αναγνωρίζουν, να κατονομάζουν τα πλάσματα του  βάλτου και 

να τα κατηγοριοποιούν  σε σχέση με τα υπόλοιπα όντα. 

• Να αναγνωρίζουν τους ήρωες και τα χαρακτηριστικά τους. 

• Να αναγνωρίζουν τις αρνητικές από τις θετικές συμπεριφορές και 

τις επιπτώσεις τους. 

• Να κατανοούν, να εκφράζουν και ονομάζουν  τα συναισθήματά 

τους. 

• Να μπαίνουν στη θέση του άλλου (καλλιέργεια ενσυναίσθησης).  

• Να αναγνωρίζουν κοινά στοιχεία του φυσικού με το ανθρωπογενές 

περιβάλλον, να ταυτίζουν νοητικά συμπεριφορές των έμβιων όντων 

με αυτές των ανθρώπων και να διαβλέπουν  την ανάγκη αρμονικής 

συνύπαρξης του ανθρώπου με τη φύση.  
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• Να αντιλαμβάνονται προβληματικές καταστάσεις και να 

ενεργοποιούν την εφευρετικότητά τους.  

• Να εκφράζονται ελεύθερα, να επιχειρηματολογούν και σκέφτονται 

κριτικά. Να κάνουν υποθέσεις και να προτείνουν λύσεις.  

• Να ακούν και να αποδέχονται τη γνώμη του άλλου. 

• Να αξιοποιούν τις ιδέες τους δημιουργικά.  

• Να συνεργάζονται και να λειτουργούν ομαδικά.  

• Να συμμετέχουν δημιουργικά στις δραστηριότητες. 

• Να εικονογραφούν και να δραματοποιούν ιστορίες.  

• Να διακρίνουν τον αυτοσχεδιασμό από την δραματοποίηση μιας 

ιστορίας και τη θεατρική παράσταση.  

• Να γνωρίσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός βιβλίου και τι απαιτεί 

η βιβλιοδεσία του.  

• Να δημιουργούν  αφίσα με συγκεκριμένο στόχο. 

• Να αναπτύσσουν κοινωνική δράση και συμμετοχή (Βακάλη, 

Ζωγράφου-Τσαντάκη,  Κωτόπουλος 2013) 

 

Προκειμένου να επιτευχθεί η κατάκτηση της γνώσης είναι ανάγκη η 

δημιουργική γραφή στην προσχολική ηλικία, που τα παιδιά δεν κατέχουν ακόμα τη 

λειτουργία της γραφής, να συνδυαστεί και με άλλες δραστηριότητες βιωματικής 

προσέγγισης και  αισθητικής εμπειρίας όπως τα εικαστικά, το θεατρικό παιχνίδι, η 

μουσική, η δραματοποίηση, το θέατρο  που συμβάλλουν σημαντικά στη 

μαθησιακή διαδικασία και στην αφομοίωση των πληροφοριών(Δαράκη 1995, 

http://www.rhodes.aegean.gr ).  Ο κόσμος του φανταστικού συναντά τον 

πραγματικό  μέσα από τη γλώσσα των αισθήσεων. «Μέσα στο φως φτάνουν 

εκείνοι που μπορείς να τους συγκινήσεις, να τους διασκεδάσεις, να τους αλλάξεις»  

γράφει ο Μπέρτολτ Μπρέχτ στο ποίημά του ΘΕΑΤΡΟ το1954.                                   

Η οικολογικοποίηση της συμπεριφοράς του ατόμου είναι 

πολυπαραγοντική και αποτέλεσμα μιας συνεχούς και αδιάλειπτης διαδικασίας  με 

ιδεολογικές προεκτάσεις, μέσα στο σχολικό και κοινωνικό μας γίγνεσθαι, που 

βοηθούν στην εσωτερίκευσή της(Γεωργόπουλος 2005, Φλογαϊτη 1993). «Να ζεις, 

να αγαπάς και να μαθαίνεις» μας λέει ο Λεό Μπουσκάλια.  Κι εμείς ακόμη 

μαθαίνουμε από τα παιδιά της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του  Οργανισμού Κοινωνικής 

http://www.rhodes.aegean.gr/
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Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου που σας τα παρουσιάζουμε όπως τα ζήσαμε και τ’ 

αγαπήσαμε όλη τη σχολική χρονιά.  
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Γράφοντας ένα ελληνικό εικονογραφημένο βιβλίο με βάση την 

παράμετρο «Σκηνικό» 
 

Κώτη-Παπαντωνάκη Δέσποινα  

Κάτοχος Ms-Υποψήφια διδάκτωρ  

Ο χώρος ως συνθετικό στοιχείο του σκηνικού στη λογοτεχνία  

Μια μυθοπλασία έχει τρία κύρια στοιχεία: πλοκή, χαρακτήρες και σκηνικό. Ενώ οι 

συγγραφείς περνούν αμέτρητες ώρες σχεδιάζοντας και δημιουργώντας 

χαρακτήρες και στη συνέχεια φαντάζονται διλήμματα του χαρακτήρα τους, συχνά 

δίνεται πάρα πολύ λίγη προσοχή στον χώρο. Αυτό είναι ένα μοιραίο λάθος, 

δεδομένου ότι ο τόπος σε μια μυθοπλασία σταδιακά παρέχει το πλαίσιο εντός του 

οποίου το κείμενο του συγγραφέα τελικά εξαντλείται. Αλλά το σκηνικό είναι κάτι 

περισσότερο από ένα απλό σκηνικό για δράση. Είναι μια διαδραστική πτυχή του 

μυθοπλαστικού κόσμου  που διαποτίζει την ιστορία με τη διάθεση, το νόημα και 

τις θεματικές συνδηλώσεις. Με την ευρεία έννοια, το σκηνικό  είναι η θέση της 

πλοκής, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής, της γεωγραφίας, του κλίματος, της 

γειτονιάς, των κτιρίων και των εσωτερικών  χώρων. Το σκηνικό, μαζί με τον ρυθμό, 

υποδεικνύει επίσης το πέρασμα του χρόνου. Ο τόπος απλώνεται σε κάθε σκηνή 

και αναδρομή στο παρελθόν, χτισμένος από στοιχεία όπως ο καιρός, ο 

φωτισμός, η εποχή και η ώρα. 

Για τα εικονογραφημένα και τον ρόλο τους στις ειδικές ανάγκες έχουμε ήδη 

ασχοληθεί  σε άλλη ανακοίνωσή μας στο πρώτο Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής1, 

στην οποία αναφερθήκαμε στις παραμέτρους συγγραφής και εικονογράφησης.  

Εδώ, εστιάζουμε στο σκηνικό, μια από τις τρεις βασικότερες συνιστώσες μιας 

λογοτεχνικής ιστορίας, χωρίς το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει ιστορία.  

Πρόκειται για μια από τις πλέον βασικές και αναγκαίες παραμέτρους σε ένα 

λογοτεχνικό κείμενο. Γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς τον ρόλο 

και τη λειτουργία του σε μια εικονογραφημένη ιστορία και ιδιαίτερα σε λογοτεχνικά 

                                                 
1 Τίτλος εισήγησης «Γράφοντας Ένα Εικονοβιβλίο Με Παιδιά Με Αναπηρίες». Βλ. Πρακτικά 

συνεδρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/ 

conference2013-proceedings/themes-ordering/cw-writng-method.  

http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/%20conference2013-proceedings/themes-ordering/cw-writng-method
http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/%20conference2013-proceedings/themes-ordering/cw-writng-method
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κείμενα που αναφέρονται στην αναπηρία. Με τον όρο «σκηνικό» εννοούμε τον 

χώρο και τον χρόνο των γεγονότων, μολονότι υπάρχουν μελετητές που τον 

αντιλαμβάνονται διαφορετικά και διαχωρίζουν τον χώρο από το σκηνικό, όπως 

διαπιστώνουμε σε σχετική μελέτη του Leonard Lutwack (1984). Ωστόσο, ο ίδιος 

συνδέει τον χώρο με τον χρόνο της ιστορίας κατά τον οποίο συμβαίνουν τα 

γεγονότα και όχι τη «διάρκεια», τη «συχνότητα» και τη «σειρά», όλα δηλαδή τα 

συστατικά του χρόνου που διερευνά η αφηγηματολογία και κυρίως ο Gérard 

Genette. Ο  Μ.Η.Abrams (2006:  436) ορίζει το σκηνικό (setting) ως «Το συνολικό 

σκηνικό μιας αφήγησης ή ενός δραματικού έργου είναι γενικά το μέρος, η ιστορική 

εποχή και οι κοινωνικές συνθήκες όπου εκτυλίσσεται η δράση του. Το σκηνικό ενός 

μόνο επεισοδίου ή μιας σκηνής σε ένα έργο είναι η φυσική τοποθεσία όπου αυτά 

διαδραματίζονται», ενώ ο J.A. Cuddon (19994:  812) με πολύ απλά λόγια θεωρεί 

ότι το σκηνικό είναι «το πού και το πότε μιας λογοτεχνικής ιστορίας ή ενός 

θεατρικού έργου». Οι  Norton et al. (20036: 85/2007: 94) θεωρούν ότι το σκηνικό 

μιας ιστορίας είναι η σχέση της με τον χώρο και τον χρόνο που «βοηθάει τους 

αναγνώστες να ακούσουν, να δουν, να μυρίσουν και να αγγίξουν ό,τι ακριβώς 

και οι χαρακτήρες», ενώ η Rebecca Lukens (19955: 111) εξαρτά την απεικόνιση των 

χαρακτήρων, την εξέλιξη της πλοκής και το θέμα από τον χρόνο και τον χώρο, 

συνιστώσες που ονομάζει σκηνικό. Ουσιαστικά δηλαδή,  όλοι οι μελετητές 

συμφωνούν ως προς το περιεχόμενό του.  

Ωστόσο,θεωρούμε χρήσιμο, στηριζόμενοι στη διεθνή βιβλιογραφία 

(Shaefer et al. 1998: 205, Burroway, 2000: 169)2 να διευκρινίσουμε ότι στις θεωρίες 

ανάγνωσης, είτε αυτές είναι συγγραφοκεντρικές είτε κειμενοκεντρικές είτε αμιγώς 

αναγνωστικές οπότε θεωρούν συνδημιουργό του κειμένου τον αναγνώστη, η 

διάθεση/τόνος εξετάζονται ως αυτοτελής παράμετρος του κειμένου, όπως την είδε 

αρχικά ο φορμαλισμός. Με τα δεδομένα αυτά αναφερθήκαμε στο περιεχόμενο της 

συγκεκριμένης συνιστώσας. Στις θεωρίες όμως γραφής, όπως δείχνει η διεθνής 

                                                 
2 Ναυσιπλοώντας επίσης στο διαδίκτυο, βρήκαμε μια πληροφορία την οποία μεταφέρουμε 

εδώ και την αξιοποιούμε πολύ γενικά, σχετικά με το συνιστώσες του σκηνικού: ότι στον χρόνο 

συμπεριλαμβάνουν ορισμένοι και την ατμόσφαιρα, περισσότερο ως γεωγραφική συνθήκη παρά 

ως ψυχολογική διάθεση, επειδή ως διάθεση αποτελεί ξεχωριστή και διακριτή λογοτεχνική παράμετρο 

που διαχέεται στο κείμενο και προσλαμβάνεται από τον αναγνώστη.   
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επίσης βιβλιογραφία, η ατμόσφαιρα και η διάθεση αποτελούν άρρηκτα 

συνδεδεμένο τμήμα του σκηνικού. Επομένως, στην παρούσα εργασία 

λαμβάνουμε υπόψη και την ατμόσφαιρα (ουσιαστικά εντάσσεται στον χώρο, 

καθώς αποτελεί συνθετικό στοιχείο του τοπίου, εφόσον σ’ αυτήν περιλαμβάνονται 

οι κλιματολογικές συνθήκες και άλλα χαρακτηριστικά του) και η διάθεση.  Πρόκειται 

για συνθετικά στοιχεία του χώρου τα οποία ένας συγγραφέας είναι φρόνιμο να 

λαμβάνει υπόψη, κατά τη σύνθεση και ανάπτυξη της ιστορίας του, όπως και όσα 

ακολουθούν.    

Μερικές φορές το σκηνικό δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, άλλοτε 

όμως αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα μιας ιστορίας, καθώς επηρεάζει τη δράση 

των μυθοπλαστικών χαρακτήρων, την πλοκή γενικότερα και συμβάλλει  

αποφασιστικά στην κατανόηση της ιστορίας. Ορισμένοι συγγραφείς αποδίδουν 

το σκηνικό με αρκετές λεπτομέρειες, ώστε ο χώρος προσφέρει στους αναγνώστες 

μια σαφή εικόνα της μυθοπλαστικής πραγματικότητας στην οποία οι τελευταίοι 

μεταφέρονται και τοποθετούνται στον χρόνο της ιστορίας καλύτερα. Ως χώρος 

δράσης προβάλλει συχνά ποικίλων τύπων εμπόδια στους λογοτεχνικούς 

χαρακτήρες ή τους παρέχει βοήθεια και επηρεάζει το σασπένς, υποβάλλοντάς με 

τον τρόπο αυτό στους αναγνώστες μια ευνοϊκή ή μη διάθεση και τους καθοδηγεί 

να δεχτούν ό,τι εκτυλίσσεται στην πλοκή. Παρέχει επίσης πληροφορίες για μια 

ορισμένη περιοχή, μια γεωγραφική οντότητα που δεν είναι από πριν γνωστή στον 

αναγνώστη ή αν του είναι «οικεία» αποκαλύπτει νέες ποιότητες και ανανεωμένες 

λειτουργίες της, όπως υποστηρίζουν οι Παπαντωνάκης και Κωτόπουλος (2011: 

19). Από την άλλη, ο χρόνος σε μια λογοτεχνική ιστορία εξυπηρετεί την κατανόηση 

των γεγονότων, αλλά και των ηρώων που εμπλέκονται με τη δράση τους σ’ αυτά. 

Ταυτόχρονα, προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τα προβλήματα, την 

πολιτισμική κληρονομιά, τις παραδόσεις και την ανθρώπινη πολυπλοκότητα που 

μπορεί να εστιάζεται σε μια –ή περισσότερες- συγκεκριμένη περίοδο. Μια 

επιτυχημένη διαχείριση του σκηνικού αποκαλύπτει την ποιότητα της λογοτεχνικής 

μυθοπλασίας και αυξάνει το ενδιαφέρον του αναγνώστη.     

Αποτελεί επομένως ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της γραπτής 

μυθοπλασίας. Αν ο αναγνώστης, δεν ξέρει πού λαμβάνει χώρα η ιστορία, θα χαθεί 

και θα πάθει σύγχυση, και θα είναι δύσκολο γι’ αυτόν να απολαύσει την ιστορία.  
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Η υπάρχουσα κατάσταση 

Η ενασχόλησή μας τον τελευταίο καιρό με τις εικονογραφημένες λογοτεχνικές 

ιστορίες που κινούνται στην ευρύτερη θεματική περιοχή της αναπηρίας, μας 

οδήγησε στη διαπίστωση, ότι με εξαίρεση ελάχιστα βιβλία, όπως τα τέσσερα της 

σειράς Μόζα η γάτα, έχουν γραφεί λαμβάνοντας υπόψη το σκηνικό και ειδικότερα 

τον χώρο που μας ενδιαφέρει στην παρούσα φάση. Ορισμένα μάλιστα, όπως το 

Δυο παπούτσια σε ένα καρότσι του Νικόλα Ανδρικόπουλου, είναι εμφανές ότι 

έχουν γραφεί με στόχο να στηλιτεύσουν την αδιαφορία των πολιτών απέναντι 

στην παραβίαση του χώρου και στη έλλειψη σεβασμού σε όσα η 

πολιτεία/κοινωνία προσφέρει στα άτομα με ειδικές ανάγκες και συγκεκριμένα 

στους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων. Τα βιβλία αυτά έχουν γραφεί με βάση το 

κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας, σύμφωνα με το οποίο δεν ευθύνεται ο ίδιος ο 

ανάπηρος αλλά η πολιτεία η οποία δεν έχει φροντίσει να πάρει τα κατάλληλα 

μέτρα. Έτσι, ο Λάζαρος στα Δυο παπούτσια σε ένα καρότσι κλείνει με το 

αυτοκίνητό του τη ράμπα-διάβαση χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων για ελάχιστο 

χρόνο –όσο να αγοράσει ένα ζευγάρι παπούτσι- με απρόβλεπτες –σε φαντασιακό 

επίπεδο- συνέπειες, καθώς πέφτοντας μεταφέρεται σε μια πολιτεία στην οποία όλοι 

κυκλοφορούν με αναπηρικά αμαξίδια ως θεία Νέμεσις για να ξυπνήσει και να 

ανακαλύψει ότι με το παρκάρισμά του εμπόδιζε τη διάβαση ατόμου με ειδικές 

ανάγκες που δεν μπορούσε να περάσει με το αμαξίδιό του απέναντι. 

Το εικονογραφημένο Ένας κήπος στην τάξη μας είναι η ιστορία ενός 

μαθητή σωματικά ανάπηρου που, λόγω της αναπηρίας του, δημιουργεί 

προβλήματα ακούσια στην τάξη του, καθώς ο χώρος δεν ευνοεί την 

παρακολούθηση μαθημάτων σε αίθουσα δευτέρου ορόφου που παραδοσιακά 

«ανήκει» στην τρίτη τάξη στην οποία φοιτά. Σταδιακά όμως, οι συμμαθητές του με 

τη βοήθεια του δασκάλου συνειδητοποιούν το σφάλμα τους, δείχνουν κατανόηση 

και συμπαράσταση και διαμορφώνουν ένα σκηνικό προσεγγίσιμο από τον 

ανάπηρο μυθοπλαστικό χαρακτήρα που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο. Είναι 

εμφανές ότι η επιλογή της ιστορίας και του σκηνικού από τη συγγραφέα 

αποκαλύπτει και την προθετικότητά της, να δείξει την απουσία ενδιαφέροντος από 

την πολιτεία και τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών (σκηνικό) και τη σταδιακή 

κυριαρχία του κοινωνικού μοντέλου αναπηρίας με τη δημιουργία των κατάλληλων 

για τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων σκηνικών-υποδομών. Αποτελεί 
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επομένως βατήρα για μελλοντικούς συγγραφείς, προκειμένου να δημιουργήσουν 

τις δικές τους συνθήκες.         

 Καθένα από τα εικονογραφημένα που διαθέτουμε στην κατηγορία αυτή 

λίγο ή πολύ θέτει το θέμα του σκηνικού με τον δικό του τρόπο ανάλογα  με την 

προθετικότητα του συγγραφέα, καθώς στις ιστορίες με ανάπηρους χαρακτήρες 

μπορούμε να κάνουμε λόγο για προθετικότητα, εφόσον πολλοί από τους 

συγγραφείς γράφουν την ιστορία τους είτε γιατί έχουν κάποιο γνωστό, φίλο ή 

συγγενή με ειδικές ανάγκες είτε για να διδάξουν μέσα από την πληροφόρηση που 

παρέχουν και τον στόχο τους να ανατρέψουν στερεότυπα και προκαταλήψεις και 

να αλλάξουν στάσεις και συμπεριφορές του ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος, αλλά και της πολιτείας, αλλά και να απαλύνουν την αναπηρία των 

ίδιων των ανάπηρων ως αναγνωστών και την αποδοχή της από τους λοιπούς 

αναγνώστες μέσα από μια λογοτεχνική ιστορία. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα 

επομένως πολύπλοκο ζήτημα στο οποίο εμπλέκεται και το σκηνικό. Και βέβαια το 

τελευταίο, καθώς απαρτίζεται από τον χώρο και τον χρόνο, ενδιαφέρει 

περισσότερο από την πλευρά του χώρου. Γιατί ο χρόνος μπορεί να είναι 

οποιοσδήποτε, εφόσον η αναπηρία έχει διαχρονική παρουσία, αν και ο χρόνος 

ως εποχή εμπεριέχει εκάστοτε διαφορετικές  πολιτισμικές αξίες και αντιλήψεις για 

την αναπηρία –και όχι μόνο- οι οποίες  

συνδέονται και με τον χώρο. Προφανώς, και ο χώρος μπορεί να είναι 

οποιοσδήποτε σε μια «παγκοσμιοποιημένη» μορφή, αλλά, επειδή μέσα σ’ αυτόν 

κινούνται οι με ειδικές ανάγκες μυθοπλαστικοί χαρακτήρες, διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο ως προς την ποιότητα της ζωής τους, τη διαγραφή του 

χαρακτήρα τους και προφανώς στην εξέλιξη της πλοκής και της ιστορίας, ενώ 

δείχνει και την πολιτισμική τους ταυτότητα. 

Όπως διαπιστώσαμε από τα ελληνικά εικονογραφημένα κείμενα, ο χώρος 

ουσιαστικά αποτυπώνεται ως χώρος καθημερινής δράσης αφενός και αφετέρου 

ως καταφύγιο, υπό την έποψη της λειτουργίας του, μολονότι ως χώρος άθλησης 

ή τέλεσης αγώνων ή απόλαυσης πολιτισμικών εκδηλώσεων λειτουργεί ως στοιχείο 

πολιτισμικής ταυτότητας. Διευκρινίζουμε ότι στην κατηγορία των 

εικονογραφημένων για παιδιά αλλά και των μυθιστορημάτων για εφήβους, οι 

ιστορίες με μυθοπλαστικούς χαρακτήρες με ειδικές ανάγκες έχουν γραφεί χωρίς 

ιδιαίτερες γνώσεις της ψυχολογίας αλλά και της λειτουργίας του χώρου από την 
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οπτική της λογοτεχνίας και ενδεχομένως χωρίς τις απαραίτητες επιστημονικές 

γνώσεις από την άποψη της αναπηρίας.  Μ’ αυτό, θέλουμε να πούμε ότι οι 

συγγραφείς δεν θα πρέπει να είχαν υπόψη τα μοντέλα αναπηρίας, κατά τη 

σύνθεση της ιστορίας τους. Στην καλύτερη περίπτωση να «γνώριζαν»  κάποιοι το 

ιατρικό μοντέλο, καθώς στην κοινή συνείδηση όλων είναι ριζωμένη η αντίληψη της 

αναγκαιότητας της ιατρικής, προκειμένου να απαλυνθεί ο πόνος και να 

διευκολυνθεί η ζωή των ατόμων αυτών και ο πόνος του άμεσου οικογενειακού 

περιβάλλοντος που θεωρεί στην πλειονότητά του ακόμα (στην πράξη, γιατί στη 

λογοτεχνία, λόγω της πρόθεσης του συγγραφέα να εξαφανιστούν τα 

στερεότυπα, τείνει να εξοβελιστεί) όνειδος την ύπαρξη ανάπηρου μέλους στην 

οικογένεια, χωρίς να αποκλείουμε και τη χριστιανική/θρησκευτική εκδοχή του ότι ο 

ανάπηρος είναι το τίμημα προγονικών αμαρτιών. Στην περίπτωση αυτή βέβαια, ο 

χώρος λειτουργεί ως καταφύγιο και συνήθως είναι περίκλειστος, εφόσον ο με 

ειδικές ανάγκες μυθοπλαστικός χαρακτήρας δεν κινείται σε χώρο αναπεπταμένο. 

Πρόκειται για διαπιστώσεις που απορρέουν από τα ελληνικά 

εικονογραφημένα βιβλία με ανάπηρους μυθιστορηματικούς χαρακτήρες ή 

επιτρέπουν τα διάφορα μοντέλα αναπηρίας να υποθέσει ο αναγνώστης, καθώς 

αποτυπώνουν από την οπτική του συγγραφέα την πρόσληψη μιας 

πραγματικότητας σε ένα συγκεκριμένο σκηνικό. Αυτό μπορεί να απεικονίζει 

σκηνικό που απορρέει από βιώματα του συγγραφέα είτε να αποδίδει καταστάσεις 

που δείχνουν το ενδιαφέρον των αρμόδιων φορέων είτε να απορρέει από το 

ιατρικό ή το κοινωνικό ή το πολυδιάστατο μοντέλο αναπηρίας.  

Δυνατότητες 

Όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε παραθέσει μέχρι τώρα χαρτογραφούν στον 

βαθμό που αυτό είναι δυνατόν μέσα στα στενά πλαίσια του χρόνου το σκηνικό 

στις εικονογραφημένες ιστορίες με μυθοπλαστικούς χαρακτήρες άτομα με ειδικές 

ανάγκες και μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν τον βατήρα πάνω στον οποίο θα 

πατήσουμε στερεά για να διατυπώσουμε κάποιες σκέψεις για τη μελλοντική 

διαχείριση του σκηνικού τόσο από τους συγγραφείς όσο και από τους 

εικονογράφους, λόγω της διπλής ταυτότητας του εικονογραφημένου βιβλίου, 

χωρίς να παραγνωρίζονται οι συνιστώσες αυτές.  Θεωρούμε αυτονόητη, αλλά το 

τονίζουμε, την αγαστή συνεργασία συγγραφέα-εικονογράφου, ώστε, ανεξάρτητα 
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από την απόσταση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ κειμένου και εικονογράφησης 

να μην υπάρχει σύγκρουση ανάμεσά τους. Έτσι, δεν θα προκαλείται σύγχυση 

στον αναγνώστη, καθώς επισημάναμε περίπτωση στην οποία η κειμενική 

πρωτοπρόσωπη αφήγηση παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναπηρία σε 

συνδυασμό με την εικονογράφηση της πρώτης σελίδας, ενώ στην εξέλιξη η 

εικονογράφηση αποτυπώνει διαφορετική. 

Το σκηνικό σχηματίζει ένα πλαίσιο  στο οποίο λειτουργεί και εκτυλίσσεται η 

ιστορία. Παρέχει στον αναγνώστη λεπτομέρειες για τα συμφραζόμενα, ώστε η 

δράση στην ιστορία να γίνεται πιο συγκεκριμένη και θέτει όριο στην ιστορία εντός 

των οποίων κινείται. Για να βοηθήσει ο συγγραφέας τον αναγνώστη να είναι σε 

θέση να αναφέρεται στην ιστορία, πρέπει να προσδιορίσει αυτές τις λεπτομέρειες 

στην αφήγησή του που εμπλέκουν τον χρόνο, τον χώρο και τη διάθεση στην 

ιστορία. Ο συγγραφέας μάλιστα καλό είναι να επιλέξει ειδικές λεπτομέρειες για να 

δημιουργήσει το κατάλληλο για την ιστορία σκηνικό. Αυτή η επιλογή περιλαμβάνει 

ένα χώρο γεωγραφικό και συγκινησιακό ή ακόμα και συμβολικό από τον οποίο 

μπορεί να αρχίσει την ιστορία του ο συγγραφέας.  

Όσον αφορά στη σχέση του σκηνικού με την πλοκή, ένας συγγραφέας 

καλό είναι να έχει υπόψη ότι το σκηνικό συχνά χρησιμοποιείται ως εργαλείο για να 

βοηθήσει στην πλοκή και στη δράση. Ως ένα από τα πιο απλά παραδείγματα, ο 

συγγραφέας σχεδιάζει συχνά σκηνικά για να δώσει στους χαρακτήρες ένα λόγο 

για να αναπτύξουν δράση. Μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει την πλοκή, 

χρησιμοποιώντας το σκηνικό για να θέσει ερωτήματα και προσδοκίες στον 

αναγνώστη του. Για παράδειγμα, ένα σκοτεινό κάστρο  με απαγορευμένη πτέρυγα 

μπορεί να κεντρίσει την περιέργεια του κοινού. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το 

σκηνικό, προκειμένου να ενεργοποιήσει τη φαντασία των αναγνωστών  του, να 

τους κάνει να θέλουν να μάθουν περισσότερα και να τους κρατά σε εγρήγορση.  

Προς μια «νέα» θεώρηση  

Όλα αυτά σε ιστορίες που κινούνται έξω από την περιοχή ενδιαφέροντος της 

εργασίας αυτής. Όταν όμως η ιστορία του αναφέρεται σε ειδικές ανάγκες, τότε 

προσαρμόζει το σκηνικό του κατά τρόπο που και τους ανάπηρους 

μυθοπλαστικούς χαρακτήρες να υπηρετεί και να αιφνιδιάζει τον αναγνώστη με την 

ευρηματικότητά του και να δίνει ιδέες για πρακτικές εφαρμογές από την κοινωνία 



Γράφοντας ένα ελληνικό εικονογραφημένο βιβλίο με βάση την παράμετρο «Σκηνικό»  
Κώτη – Παπαντωνάκη Δέσποινα 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [602] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

ή την πολιτεία. Στην περίπτωση των ειδικών αναγκών ένα σκηνικό που θα 

δημιουργούσε σφριγηλό και εντυπωσιακό σασπένς θα αφορούσε μόνο ιστορίες 

περιπέτειας και μυστηρίου στις οποίες θα εμπλεκόταν οι με ειδικές ανάγκες 

μυθοπλαστικοί χαρακτήρες.  

Ο συγγραφέας λοιπόν συλλαμβάνει το θέμα και τους χαρακτήρες του 

μέσα στην ευρύτερη περιοχή της αναπηρίας. Οι συνιστώσες αυτές  είναι βασικές 

παράμετροι που θα συμβάλουν στη σύλληψη και δημιουργία του σκηνικού αρχικά 

και στη συνέχεια θα μετασχηματιστούν, ιδιαίτερα οι χαρακτήρες, σε βασικά 

συστατικά του χώρου κυρίως και θα διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στη λεκτική 

και εικονιστική σχηματοποίηση και αποτύπωσή του. Ευνόητο είναι ότι θα πρέπει να 

αποφασίσει πού θα τοποθετήσει τους χαρακτήρες του  με ειδικές ανάγκες, αρχικά 

σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ή σε πολλαπλό σκηνικό. Η λεπτομερής περιγραφή 

του σκηνικού αυξάνει την πειστικότητα του κειμένου και καθιστά αυθεντικότερη την 

ιστορία, ακόμα και αν είναι φαντασιακή ή έχει καθαρά συμβολικό και αλληγορικό 

περιεχόμενο, αν λάβουμε υπόψη και την εκδοχή αυτή που υποστηρίζουν ορισμένοι 

μελετητές (ενδεικτικά: Beauchamp et al. 2010, Margolis et al. 1987: 18-22, Pajka-

West, 2007: 74)  κ.ά.). Συνήθως, τη λειτουργία αυτή δεν την αξιολογεί όπως θα 

έπρεπε ο συγγραφέας, ενώ οι εικονογράφοι, καθώς αδυνατούν να 

εικονογραφήσουν συχνά τις μη εμφανείς αναπηρίες (κωφότητα, ψυχικές 

διαταραχές κ.ά.), στρεφόμενοι στον σκηνικό χώρο, τον αποδίδουν με τη δική τους 

πρόσληψη. Σε κάθε περίπτωση, το σκηνικό είναι καλό να αποτυπώνεται κειμενικά 

και εικονιστικά με λεπτομέρειες είτε αυτό αποδίδεται με περιγραφή είτε με αφήγηση 

είτε τέλος με διάλογο.     

H ποιότητα των απεικονίσεων τoυ σκηνικού όχι μόνο είναι καλό να 

περιγράφει πού, πώς και πότε έζησαν ή ζουν οι χαρακτήρες, αλλά επίσης να 

περιλαμβάνει απεικονίσεις πολιτιστικών όψεων, ηθικού και κοινωνικού τόνου, 

χρηματοοικονομικές συνθήκες και ηθικές προκλήσεις, όπως υποστηρίζει και ο 

Sawers (2000).  Συμφωνούμε άλλωστε απόλυτα με τους Prater et al. (2006: 16) ότι 

τα περιγραφικά σκηνικά ενισχύουν την ιστορία, επιτρέποντας στους αναγνώστες 

να αισθάνονται ότι έχουν εισέλθει σ' αυτήν και μπορούν να περιηγηθούν με τον 

τρόπο τους στους κόσμους των χαρακτήρων, επειδή ευνοούν μια κειμενική 

βιωματικότητα.  
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Αφού παγιωθεί η φάση της σύλληψης, επειδή κατά τη γραφή και εξέλιξη 

της ιστορίας και της πλοκής είναι πιθανόν να επέλθουν μεταβολές στον χώρο 

(ανεξάρτητα από τη φυσιογνωμία του), ο/η συγγραφέας θα  προχωρήσει στη 

δημιουργία σχέσεων μυθοπλαστικών χαρακτήρων με ή χωρίς ειδικές ανάγκες με 

τον χώρο και τον χρόνο που θα απεικονίσει ανάλογα ο/η εικονογράφος. Η 

χαρτογράφηση αυτή των σχέσεων είναι βασική, επειδή αφενός προβάλλει τους με 

ειδικές ανάγκες ιδιαίτερα μυθοπλαστικούς χαρακτήρες και αφετέρου συμβάλλει 

στην ασφαλέστερη αποτύπωση τόσο της φυσιογνωμίας όσο και της λειτουργίας 

του χώρου. Το σκηνικό της ιστορίας του θα εκτυλιχθεί και θα αναπτυχθεί, καθώς 

θα προχωρεί η γραφή της και θα συνειδητοποιήσει σε βάθος ο συγγραφέας το 

θέμα πάνω στο οποίο γράφει, ενώ ο/η εικονογράφος δομεί εικονιστικά την 

ιστορία. Επιβάλλεται να έχει πάντα κατά νου επίσης ότι το πιο ενδιαφέρον πράγμα 

σε κάθε ιστορία είναι το τι εμπειρίες και το πώς τις αποκτούν οι χαρακτήρες και 

πώς αντιμετωπίζουν τις συγκρούσεις και πώς αξιοποιούν τις ευκαιρίες στην 

ιστορία (Shaefer et al. 1998: 205).  

Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι να έχει πάντα στο μυαλό του ότι το σκηνικό είναι ένα 

εργαλείο που κάνει την ιστορία ζωντανή (φέρνει την ιστορία στη ζωή) και καθιστά 

πιθανές συγκρούσεις ρεαλιστικές. Ένας εποικοδομητικός τρόπος εργασίας είναι 

ενδεχομένως ο ακόλουθος. Ο/η συγγραφέας: 

1. Αφιερώνει τον χρόνο που εκείνος κρίνει επαρκή ονειροπολώντας 

τον κόσμο του μυθιστορήματός του και να βρει αυτό που λειτουργεί 

καλύτερα για την ιστορία του και να το αξιοποιήσει στη μυθοπλασία 

του κατά τρόπο που να την καθιστά αξιόπιστη και πειστική, καθώς 

πρόκειται να γράψει μια ιστορία όχι ιδιαίτερα απλή, εφόσον έχει 

μυθοπλαστικούς χαρακτήρες με (αλλά και χωρίς) αναπηρίες.  

2. Καταρτίζει έναν κατάλογο με τις φυσικές λεπτομέρειες που δείχνουν 

τον τόπο και τον χρόνο της ιστορίας3. Σε άλλη στήλη του καταλόγου 

                                                 
3  Μια παρεμφερής συμπεριφορά είναι η ακόλουθη: Μόλις ο συγγραφέας έχει μερικές 

γενικές ιδέες για το σκηνικό, μπορεί να τις αξιοποιήσει αρχίζοντας να γράφει την ιστορία του. Δεν 

χρειάζεται να είναι κάτι πρωτοποριακό. Δεν χρειάζεται καν να γράψει σε πλήρεις προτάσεις, εάν δεν 

θέλει -μερικές φορές, μπορεί να καταγράφει μεμονωμένες λέξεις για να περιγράψει το σκηνικό, στα 

πρώτα στάδια της ανάπτυξης μάλιστα είναι προτιμότερο από  το να γράφει μεγάλες με 

πλατειασμούς παραγράφους. Ας καταγράψει οτιδήποτε του έρχεται στο μυαλό, ακόμα και αν δεν 



Γράφοντας ένα ελληνικό εικονογραφημένο βιβλίο με βάση την παράμετρο «Σκηνικό»  
Κώτη – Παπαντωνάκη Δέσποινα 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [604] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

συμπεριλαμβάνει τις τεχνολογικές λεπτομέρειες, εφόσον πρόκειται 

για ιστορία με μυθοπλαστικούς χαρακτήρες ήρωες με ειδικές 

ανάγκες, οι οποίες ενδεχομένως να απαιτηθούν για να δομηθεί 

πειστικά το σκηνικό.  

3. Ταξινομεί στη συνέχεια όλες τις λεπτομέρειες και τις περιγραφές που 

δηλώνουν τη συνολική διάθεση ή τα συναισθήματα της ιστορίας 

(δεν είναι το θέμα ή το περιεχόμενο της ιστορίας αλλά μάλλον η 

βασική συγκινησιακή θέση της ιστορίας, ειδικά στην αρχή της), 

εφόσον η δημιουργική γραφή θεωρεί τη διάθεση ως στοιχείο του 

σκηνικού, σχετικά με την αναπηρία ή τον ανάπηρο χαρακτήρα και 

τη σχέση του με το σκηνικό.  

Στα ερωτήματα που επιβάλλεται να απασχολήσουν αρχικά τον συγγραφέα 

(τον εικονογράφο θα τον απασχολήσει κυρίως το «πώς» και αφού ολοκληρωθεί 

κειμενικά η ιστορία) περιλαμβάνονται και: α) Πού λαμβάνει χώρα η ιστορία και πώς 

μπορεί να το αποδώσει λεκτικά: α1) Γενικός χώρος: περιοχή, πολιτισμός, εποχή, 

αντιλήψεις κοινωνίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, α2) Ειδικότερος χώρος: 

φυσική τοποθέτηση στον χώρο των χαρακτήρων και λεπτομέρειες, ιδιαίτερα όταν 

τα άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα είτε 

θεραπευτικής αγωγής είτε ψυχαγωγίας (αθλητισμός, θεατρική παράσταση ως 

ηθοποιοί, οικονομικής φύσεως δραστηριότητες4). Β) Ποια διάθεση ελέγχει την 

ιστορία ή είναι μέρος της; Λεκτικά με ποιο τρόπο μπορεί να αποδώσει την 

κατάσταση αυτή; Πιο συγκεκριμένα: β1) Συνολική διάθεση: συναισθήματα, 

κατάσταση, β2) Ειδική διάθεση: καιρός, φως, θερμοκρασία, ήχοι, ορμές, δράσεις 

και λέξεις των χαρακτήρων. Στον χρόνο, θα προβληματιστεί για τον χρόνο που θα 

τοποθετήσει την ιστορία του: χρόνος, περίοδος χρονική, εποχή, μέρα, ώρα5.    

                                                 
είναι σίγουρος ότι θα λειτουργήσει. Μπορεί εύκολα να απορρίψει όποιες ιδέες δεν χρειάζεται 

αργότερα και δεν προωθούν την ιστορία. 

4 Η σειρά Μόζα η γάτα αποτελεί ένα ωραίο παράδειγμα για συγγραφείς που μελλοντικά 

επιθυμούν να γράψουν για ειδικές ανάγκες. 

5 Ο εικονογράφος εδώ, εφόσον υπάρχει flashback αλλάζει το χρώμα, λ.χ. Μόζα η γάτα, 

προβλήματα ακοής. 



Δημιουργική Γραφή και Παιδική Λογοτεχνία 

[605]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Στόχοι συγγραφέα κατά τη δημιουργία σκηνικού 

Ποιοι θα πρέπει να είναι λοιπόν οι στόχοι του συγγραφέα για τη δημιουργία ενός 

σκηνικού σε ιστορία βραχείας φόρμας που κάνει ό, τι υποτίθεται ότι κάνει;  

1. Ο συγγραφέας επιβάλλεται να σκεφτεί ποια στοιχεία σκηνικού είναι 

ουσιαστικής σημασίας για την ιστορία. Εάν ένας χαρακτήρας 

πρέπει να δει κάτι, προκειμένου να έχει μια συγκεκριμένη αντίδραση, 

ας  βεβαιωθεί ότι έχει δημιουργήσει τον χώρο από τον οποίο μπορεί 

ο χαρακτήρας να τον δει. Αν ένα ορόσημο αποτελεί απαραίτητο 

στοιχείο της ιστορίας, ο συγγραφέας επιβάλλεται να το περιγράψει 

με λεπτομέρειες, να εξετάσει όλες τις θεματικές προσεγγίσεις που 

θέλει να χρησιμοποιήσει και στη συνέχεια να σκεφτεί πώς μπορεί να 

τις συσχετίσει με το σκηνικό. 

2. Καλό είναι να σκεφτεί τι χρειάζεται για τον χαρακτηρισμό, σε σχέση 

με το σκηνικό.  Για παράδειγμα, μπορεί μια φωτογραφία (στατικό 

σκηνικό) να του δώσει το έναυσμα για την ιστορία του ή ολόκληρη 

η ιστορία να «περνά» μέσα από οικογενειακές φωτογραφίες με 

εσωτερικά ή εξωτερικά σκηνικά. 

3. Ας σκεφτεί ως συγγραφέας το backstory που πρέπει να αφηγηθεί 

ως/ο αφηγητής. Ποια μέρη του σκηνικού έχουν επηρεαστεί από 

παρεμβάσεις για προσαρμογή στις ανάγκες των  με ειδικές ανάγκες 

μυθοπλαστικών χαρακτήρων;  Ο συγγραφέας επιβάλλεται ακόμα 

να σκεφτεί πώς να αποκαλύψει τον χρόνο, τον τόπο και τον 

πολιτισμό. Τα αντικείμενα στο δωμάτιο ή ό,τι περιβάλλει ένα 

χαρακτήρα αποκαλύπτουν το χρονικό διάστημα στο οποίο ο 

ήρωας ζει. Τα είδωλα και τα σύμβολα αποκαλύπτουν την κουλτούρα 

που συνδέεται με την ιστορία και τους χαρακτήρες μέσα σ’ αυτό. 

Όλα αυτά τα στοιχεία της πλοκής ίσως είναι προτιμότερο να 

αποτυπωθούν εικονιστικά με έμφαση παρά να λεχθούν, αφού ο/η 

εικονογράφος μέσα από προσεκτική εξέταση όλων αυτών επιλέξει 

πώς θα απεικονίσει ευστοχότερα και αποτελεσματικότερα το 

σκηνικό, ώστε η ιστορία να γίνει πειστικότερη.    
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Πώς κάνει ο συγγραφέας τον χώρο συγκεκριμένο;  

1. Ο συγγραφέας θα πρέπει να αφιερώσει λίγο χρόνο για να σκεφτεί  

το συγκεκριμένο σκηνικό στην ιστορία του. Εάν αυτό είναι ένα μέρος 

που υπήρχε παλιά, ίσως θα πρέπει να δει παλιές φωτογραφίες, 

χάρτες, ή καταχωρήσεις ημερολογίου (πβ Μόζα η γάτα). 

Επιβάλλεται ωστόσο να διαμορφώσει κατά τέτοιο τρόπο το σκηνικό 

που να είναι πειστικό και να μην επιτρέπει αμφισβητήσεις, 

παρερμηνείες και έλλειψη πειστικότητας.  Σ’ αυτό θα συμβάλει 

καθοριστικά και η εύστοχη εικονογράφηση. 

2. Ας ξεκινήσει με την όραση  που είναι για πολλούς από εμάς η πιο 

άμεση αίσθηση. Χρήσιμο είναι να γράψει κάτω από κάθε εικόνα που 

εμπνέεται, αν αυτή σχετίζεται με την ιστορία του ή όχι και με ποιο 

τρόπο μπορεί να τη συνδέσει.  Το θέμα προφανώς περιπλέκεται, 

καθώς το σκηνικό στην περίπτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες 

έχει τις ιδιαιτερότητές του, ακόμα και όταν πρόκειται για ιστορίες με 

μυθοπλαστικούς χαρακτήρες ήρωες σωματικά ανάπηρους, όπου 

το σκηνικό μπορεί να απεικονιστεί λεκτικά και εικονιστικά ευκολότερα, 

συγκριτικά με άλλες περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 

το διευθετήσει κατά τρόπο που να διευκολύνει τις κινήσεις τους, ώστε 

να μην αισθάνονται περιορισμένοι όσοι αντιμετωπίζουν κινητικά 

προβλήματα ή ακόμα και μη εμφανείς αναπηρίες, όπως η απουσία 

ακοής ή όρασης. Σ’ αυτό αργότερα θα συμβάλει σημαντικά και ο/η 

εικονογράφος, αν και σε κάποιες τουλάχιστον από τις μη εμφανείς 

αναπηρίες υπάρχει δυσκολία στην εικονογράφηση, γι’ αυτό και ο/η 

εικονογράφος θα είναι ιδιαίτερα ευφάνταστος και ευέλικτος.   

3. Μπορεί να προχωρήσει σχηματίζοντας εικόνες-σκηνικά, αν θέλει να 

αναφερθεί στην ίδια ιστορία σε πολλές αναπηρίες, αν και είναι 

προτιμότερο να εστιάσει σε άτομα με μία παρά σε άτομα με  

πολλαπλές αναπηρίες, λ.χ. στον ήχο, δηλαδή στην κωφότητα. 

Αναφερθήκαμε σε δύο περιπτώσεις (όραση-τυφλότητα και ακοή-

κωφότητα) που συνιστούν μη εμφανείς αναπηρίες. Κειμενικά, οι 

αναπηρίες αυτές σε σχέση με το σκηνικό μπορούν να 

αποτυπωθούν σε μια ιστορία. Εικονιστικά όμως, αξιοποιώντας την 
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εικονογράφηση, είναι δύσκολο να απεικονιστούν, ιδιαίτερα η 

κωφότητα. Το σκηνικό σε κάθε περίπτωση θα ξετυλίγεται σταδιακά, 

εάν είναι το ίδιο σε όλη την ιστορία, σπάνια περίπτωση, ή θα 

μεταβάλλεται (όχι με την έννοια της μεταβλητότητας που σημαίνει ότι 

το ίδιο σκηνικό υφίσταται μεταβολές, αλλά με την έννοια του 

διαφορετικού σκηνικού) και θα έχουμε κειμενικά και εικονιστικά 

πολλαπλά σκηνικά.   

4. Όταν αρχίσει ο συγγραφέας να περιγράφει ένα συγκεκριμένο 

σκηνικό, φανταστικό ή πραγματικό που θεωρεί ότι υπηρετεί την 

προθετικότητά του για να αποδώσει πληρέστερα μια ιστορία με 

ήρωα άτομο με ειδικές ανάγκες, ο αναγνώστης θα απαιτήσει την 

ακρίβεια και τη συνέπεια με τρόπους που ίσως να μην έχει προβλέψει 

ο συγγραφέας. Αν μάλιστα κάνει έστω και ένα μόνο λάθος στην 

περιγραφή του χώρου για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ακόμα και 

αν ο αναγνώστης δεν διαμαρτυρηθεί, η ιστορία χάνει την αξιοπιστία 

και την πειστικότητά της. Θα υπάρχει πάντα ένας αναγνώστης που 

θα προβληματίζεται διαρκώς για τη χρηστικότητα και τη λειτουργία 

του σκηνικού για τη συγκεκριμένη περίπτωση αναπηρίας γεγονός 

που δεν επιτρέπει στον/στη συγγραφέα ή στον/στην εικονογράφο 

να κάνει απρόσεκτα λάθη. Γιατί το σκηνικό είναι κρίσιμο στοιχείο 

προόδου ενός με ειδικές ανάγκες μυθοπλαστικού χαρακτήρα σε όλη 

την ιστορία. Αν μάλιστα το σκηνικό εναρμονίζεται με τον χαρακτήρα 

του -αυτός είναι στη φυσική θέση του-, τότε μια σειρά από 

δυνατότητες προκύπτουν. Αν όμως εκτοπίζεται από ένα φυσικό 

περιβάλλον με ένα αταίριαστο σκηνικό, η αλληλεπίδρασή του με το 

εν λόγω σκηνικό προσφέρει τρόπους στον/τη συγγραφέα για την 

ανάδειξη βασικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του, το 

σύνολο των πεποιθήσεων, καθώς και ίσως εκθέτοντας τους 

άγραφους κανόνες του νέου περιβάλλοντος. 

5. Ιδιαίτερη προσοχή είναι καλό να επιδείξουν οι δύο αυτοί συντελεστές 

του βιβλίου, ώστε ο χώρος να μην αποτελεί χώρο αναγκαστικού 

εγκλεισμού ή καταφύγιο για τους χαρακτήρες με ειδικές ανάγκες. 

διαιωνίζοντας έτσι στερεότυπα και προκαταλήψεις, αλλά να έχει την 



Γράφοντας ένα ελληνικό εικονογραφημένο βιβλίο με βάση την παράμετρο «Σκηνικό»  
Κώτη – Παπαντωνάκη Δέσποινα 
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ίδια λειτουργία που έχει και για τους μη ανάπηρους. Κειμενική και 

εικονιστική αποτύπωσή του σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να 

λειτουργεί ως αντίμαχος. Μέλημά του είναι να οδηγήσει την κοινωνία 

να διαμορφώσει επωφελώς για τους χαρακτήρες με ειδικές ανάγκες 

τον χώρο, ενώ ο/η εικονογράφος καλό είναι να εναρμονιστεί  μ’ 

αυτό.   

6. Εφόσον η αναπηρία που έχει κατά νου ο/η συγγραφέας το 

επιτρέπει, προκειμένου να αναδείξει την αυτονομία του 

μυθοπλαστικού χαρακτήρα του μέσα από οικονομικές διεργασίες, 

μπορεί να διαμορφώσει τον σκηνικό χώρο του κατά τρόπο που ο 

μυθοπλαστικός χαρακτήρας να μπορεί να παράγει ή να προβαίνει 

σε άλλες οικονομικής φύσεως δραστηριότητες (λ.χ. εμπόριο, 

εργασία σε Η/Υ κ.ά.) ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις (αθλητισμός, 

συμμετοχή ως ηθοποιός σε θεατρικές παραστάσεις κ.ά.), 

εκδηλώσεις τις οποίες  ο/η εικονογράφος καλό είναι να αποδώσει 

εικονιστικά με προσεκτικά επιλεγμένη εικονογράφηση.  

7. Τέλος, σε μία γραμμή ο συγγραφέας ή με τα ανάλογα φωτεινά 

κυρίως χρώματα ο εικονογράφος ας συνοψίσει/απεικονίσει τη 

διάθεση που ελπίζει να προκαλέσει στον αναγνώστη με τις επιλογές 

του. Ιδιαίτερα επωφελές και εποικοδομητικό είναι να συμβουλευτεί 

πιθανούς καταλόγους που έχει συντάξει. Ποια στοιχεία θα 

συμβάλουν στην κυρίαρχη διάθεση; Ποια στοιχεία θα την 

περιπλέξουν; Τι θα αποσπάσει την προσοχή από αυτό; 

Ολοκληρώνοντας σύντομα, είναι φανερό ότι γενικά το σκηνικό 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ως βασική συνιστώσα ενός λογοτεχνικού 

κειμένου. Ο ρόλος του αυτός γίνεται ουσιαστικότερος σε κείμενα της λογοτεχνίας 

με ήρωες ανάπηρους, καθώς διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην πιο 

απρόσκοπτη και άνετη βίωση της αναπηρίας τους αλλά και στην ανάδειξή τους 

ως ισότιμων μελών της κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό συγγραφείς και 

εικονογράφοι είναι επιφορτισμένοι με μείζον καθήκον να διαμορφώσουν το πιο 

κατάλληλο σκηνικό για τα άτομα με ειδικές ανάγκες της ιστορίας τους, καθώς αυτό 

είναι δυνατόν να επηρεάσει αναγνώστες με ή και χωρίς ειδικές ανάγκες.  
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Εισαγωγή  

Η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος ως τίμημα μιας ασύμμετρης 

ανάπτυξης στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και το αίτημα για 

την προστασία του επισημάνθηκε ήδη από τη δεκαετία του 1960, οπότε και 

εμφανίστηκε ειδική ορολογία, όπως «οικολογία», «περιβάλλον», «αειφορία», 

«οικοσύστημα» κ.λπ.  

Το πρόβλημα συνειδητοποιείται εντονότερα κατά τη δεκαετία του 1970, 

όπως μαρτυρούν η σχετική αρθρογραφία, η έκδοση βιβλίων, η σύγκληση 

συνεδρίων, η εισαγωγή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία και η 

ίδρυση οικολογικών σωματείων, κινημάτων και οργανώσεων τόσο διεθνούς (π.χ. 

Green Peace) όσο και καθαρά πολιτικού χαρακτήρα (οι Πράσινοι - Οικολόγοι). 

Στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση αρχίζει να παίρνει δυναμικό χαρακτήρα 

η τάση τα έργα της παιδικής λογοτεχνίας να έχουν ως κεντρικό πυρήνα το 

οικολογικό πρόβλημα. Ενδεικτικό του φαινομένου αυτού είναι ότι αυξάνονται οι 

εκδόσεις και το ποσοστό των συγγραφέων που ασχολούνται με κάποιο 

περιβαλλοντικό πρόβλημα, καθιερώνονται εκ μέρους των εκδοτικών οίκων 

οικολογικές εκδοτικές σειρές, ευρύνονται  τα οικολογικά θέματα σε όλα τα 

λογοτεχνικά είδη και θεσπίζεται ειδικό βραβείο από τον «Κύκλο του Ελληνικού 

Παιδικού Βιβλίου» για τη συγγραφή βιβλίου με θέμα την προστασία του 

περιβάλλοντος. Ξεχωριστό, λοιπόν, πεδίο ενδιαφέροντος και αγαπημένο θέμα, 

από τα μεγαλύτερα, στα βιβλία της παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας είναι το 

mailto:manikarou.m@gmail.com
mailto:anadalt@yahoo.gr
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Οικολογικό, με δείκτες από την μία πλευρά τα περιβαλλοντικά προβλήματα και από 

την άλλη το παιδί και τη δράση του (Αναγνωστόπουλος 2008, Παπαδάτος 1990, 

1993). 

Η σύγχρονη οικολογική παιδική λογοτεχνία προσδιορίζεται από τα εξής 

χαρακτηριστικά: Καταρχάς, οι ήρωες της βιβλιοπαραγωγής αυτής είναι 

προσωποποιημένα ζώα, φυτά, φυσικά φαινόμενα. Πρωταγωνιστές είναι και τα 

ίδια τα παιδιά. Και αυτό, γιατί η φύση έχει δυναμική παρουσία στα βιώματα του 

παιδιού και με αυτήν μπορεί να αναπτύξει μια διαλεκτική σχέση. Εξάλλου, ο 

σεβασμός προς τη φύση πρέπει να καλλιεργείται στο παιδί από τη μικρή του ηλικία, 

τότε που δημιουργείται ο ιδεολογικός και αξιακός του κώδικας και άρα είναι πιο 

εύστοχη και επιτυχής κάθε παιδαγωγική παρέμβαση, με απώτερο στόχο τη 

διαμόρφωση ενεργών μελλοντικών πολιτών.  

Επίσης, η ρομαντική και ειδυλλιακή ενατένιση της φύσης και η 

συνακόλουθη στείρα υμνολογία και δοξολογία για τα κάλλη της αποτελούν 

παρωχημένη τοποθέτηση της παλιότερης λογοτεχνίας. Στη σύγχρονη λογοτεχνία 

η φύση αντιμετωπίζεται κάτω από ένα ρεαλιστικό πρίσμα και η φροντίδα και η 

προστασία της επιτυγχάνονται μέσα από τη διαμαρτυρία, την καταγγελία και τους 

συλλογικούς αγώνες.  

Τέλος, τα οικολογικού περιεχομένου λογοτεχνικά παιδικά βιβλία, εκτός από 

την ενεργοποίηση της αισθητικής «όρασης» και την καλλιέργεια της αισθητικής 

συγκίνησης στους δέκτες τους, αποτυπώνουν μορφές της πραγματικότητας, 

κοινωνιολογικά δεδομένα και προβληματισμούς. Δημιουργείται, δηλαδή, μια νέα 

περιβαλλοντική ηθική, η οποία συνδέει και αντιμετωπίζει το οικολογικό ζήτημα σε 

συνάρτηση με τον καταναλωτικό τρόπο ζωής, τον υπάρχοντα οικονομικό τύπο 

ανάπτυξης και γενικότερα με το κοινωνικό πρόβλημα.  

Με άλλα λόγια, ζητούμενο είναι η αλλαγή των θεσμών, των ιδεών, του 

τρόπου ζωής των ατόμων και των κοινωνιών, ώστε, μέσα από τον 

μετασχηματισμό της σκέψης και της πράξης των ανθρώπων, αρχής γενομένης 

από την παιδική ηλικία, να αντιμετωπίζονται τα αίτια και όχι τα αποτελέσματα του 

οικολογικού προβλήματος.   
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Τα «Οικο-παραμύθια» της Τζέμης Τασάκου 

Τα «Οικο-παραμύθια» είναι μια σειρά έξι βιβλίων της Τζέμης Τασάκου, τα οποία 

κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά κατά το χρονικό διάστημα από το 2001 έως το 

2002 από τις εκδόσεις «Κέδρος». Οι τίτλοι των βιβλίων είναι: 1. Το Χρυσόδεντρο που 

τραγουδούσε (2001), 2. Η μοναχική φώκια και το παλτό της κυρίας προέδρου 

(2001), 3. Φοίβη, η ελαφίνα του φεγγαριού (2001), 4. Εγώ, ο Κανέλος (2001), 5. Ο 

κόκκινος γίγαντας (2002) και 6. Οι τρεις δροσοσταλίδες (2002). Το καθένα από 

αυτά ασχολείται με ένα θέμα που αφορά τον «οίκο» μας, το «σπίτι» μας, τον 

πλανήτη Γη. 

Η καταστροφή των δασών, τα απειλούμενα είδη, η τρύπα του όζοντος, η 

λειψυδρία, η μόλυνση και η ρύπανση του περιβάλλοντος είναι κάποια από  τα 

θέματα των βιβλίων, τα οποία πραγματεύεται η συγγραφέας με έναν τρόπο 

«παραμυθένιο», περιπετειώδη και πρωτότυπο. Την αφήγηση των παραμυθιών 

έχουν αναλάβει η χελώνα η Φιόνα και ο πολύ καλός της φίλος, ο νεαρός 

συγγραφέας Άρης, το Καλαμάρι. Τις ιστορίες τους αυτές οι αφηγητές τις 

εμπιστεύτηκαν στη συγγραφέα και εκείνη με τη σειρά της ανέλαβε να τις μεταφέρει 

και να τις διηγηθεί στα παιδιά. Ήρωες των «Οίκο-παραμυθιών» είναι το 

Χρυσόδεντρο, η δεσποινίδα Φώκια, η Φοίβη η ελαφίνα, ο σκύλος ο Κανέλος, ο 

κόκκινος Γίγαντας και οι τρεις Δροσοσταλίδες.   

Ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής και Οικο-παραμύθια 

Τα «Οικο-παραμύθια» της Τζέμης Τασάκου μπορούν να αξιοποιηθούν, 

προκειμένου να εμπλέξουν τα παιδιά σε ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής, 

ανάλογες με την ηλικία και την ωριμότητά τους. Πρόκειται, κυρίως, για ασκήσεις 

ενσυναίσθησης, που επιχειρούν να ενεργοποιήσουν τη φαντασία των παιδιών, να 

τους καλλιεργήσουν τη δημιουργική αλλά και την αποκλίνουσα σκέψη, να τα 

ευαισθητοποιήσουν απέναντι στις ιδιαιτερότητες και στα προβλήματα των 

συνανθρώπων και να ξυπνήσουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση. Αποτελούν 

έναν ευρηματικό τρόπο προσέγγισης της παιδικής ηλικίας, ο οποίος 

διαφοροποιείται από τον διδακτισμό και τη στενή περιχαράκωση στις οδηγίες του 

αναλυτικού προγράμματος. 

Οι προτεινόμενες πρακτικές και δραστηριότητες αποτελούν μια ενδεικτική 

διδακτική αξιοποίησης των οικολογικών παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων της 



Δημιουργική Γραφή και Παιδική Λογοτεχνία 

[613]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

συγγραφέως. Πεδίο εφαρμογής είναι οι τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και 

η πρώτη τάξη του Γυμνασίου, στο πλαίσιο είτε της τυπικής εκπαίδευσης είτε στην 

κατεύθυνση της άτυπης εκπαίδευσης (φιλαναγνωσία, ευέλικτη ζώνη, 

περιβαλλοντική εκπαίδευση). 

Το χρυσόδεντρο που τραγουδούσε  
Περίληψη:  

Στο Οικο-παραμύθι «Το Χρυσόδεντρο που τραγουδούσε», το Χρυσόδεντρο 

είναι ένα όμορφο δέντρο με χρυσή καρδιά. Του αρέσει να διηγείται ιστορίες στα 

πουλιά, που το ακούνε με το ράμφος ανοιχτό. Μια μέρα συμβαίνει κάτι το 

αναπάντεχο: Εμφανίζονται οι ιδιοκτήτες του χωραφιού, οι οποίοι εκδηλώνουν την 

πρόθεσή τους να χτίσουν  στο χωράφι το καινούριο τους σπίτι. Αποφασίζουν 

επιπόλαια ότι πρέπει να κόψουν το Χρυσόδεντρο ως εντελώς άχρηστο, αφού δεν 

δίνει καρπούς. Όλα τα ζωντανά πλάσματα του δάσους προτείνουν τιμωρίες για 

την ιεροσυλία, αλλά το ίδιο το Χρυσόδεντρο ζητάει απλώς  ο άνεμος να πάρει τους 

σπόρους του μακριά, για να ξαναγεννηθεί και να ζήσει μακριά απ’ τους 

ανθρώπους.  

Την άλλη μέρα οι άνθρωποι με τα τσεκούρια καταφθάνουν. Μόνο ο μικρός 

Δήμος, το παιδί του ζευγαριού, αντιδράει έντονα στη δολοφονία του δέντρου. 

Ασφαλώς δεν εισακούεται και το δέντρο κόβεται. Τότε κάτω από το φτωχικό κορμό 

αποκαλύπτεται η χρυσή καρδιά του, η οποία όμως δε φαινόταν, ως εκ τούτου ήταν 

άχρηστο για τους ανθρώπους. Στη θέση του φυτεύεται ένα κυπαρίσσι Gold Crest 

(χρυσή κορφή), λέξη που θυμίζει το Χρυσόδεντρο. Τα πουλιά τρέχουν με λαχτάρα 

γύρω του να το αγκαλιάσουν , θεωρώντας ότι ο αγαπημένος τους φίλος ξαναζεί 

με άλλη μορφή. Όμως το νεαρό δεντράκι είναι μεγαλωμένο στο θερμοκήπιο, δεν 

ξέρει να λέει ιστορίες και τραγούδια κι έτσι η παρέα των πουλιών διασκορπίζεται 

στις πέντε άκρες της γης. 

 

Ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής: 

• Πώς άραγε η καρδιά του Χρυσόδεντρου έγινε χρυσή; Σκέψου μια 

πιθανή εξήγηση. 

• Σκέψου και γράψε πέντε (5)  ακόμη επίθετα/παρατσούκλια που να 

ταιριάζουν στο Χρυσόδεντρο σύμφωνα με την περιγραφή του στο 

παραμύθι. 
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• Διάλεξε και διηγήσου κάποια από τις ιστορίες του Χρυσόδεντρου. 

(Το σπουργιτάκι που τρύπησε το σύννεφο και πήγε να συναντήσει 

τον Θεό, τον αχινό που γνωρίστηκε με τον σκαντζόχοιρο τον 

μακρινό του συγγενή ή όποια άλλη σου άρεσε). 

• Φαντάσου πως είσαι το Χρυσόδεντρο. Ποια ιστορία θα έλεγες σε 

μια παρέα παιδιών, για να τα παρηγορήσεις που οι γονείς τους 

έχασαν τη δουλειά τους την εποχή της κρίσης; 

• Τα δέντρα συζητούν και κάνουν υποθέσεις για το τι θα πει ζήλια. 

Γράψε την άποψη του καθενός.  

• Τι σκέφτηκε μέσα του το Χρυσόδεντρο, όταν άκουσε τους 

ανθρώπους να το βγάζουν άχρηστο και να ετοιμάζονται να το 

κόψουν; 

• Τι θα γινόταν αν στο Μεγάλο Χωράφι κατέφταναν αντί για τους 

ιδιοκτήτες, τρεις οικολόγοι ή τρία παιδιά-μέλη της Περιβαλλοντικής 

Ομάδας του σχολείου τους; 

• Ποιο τραγούδι τραγούδησαν τα πουλιά στο Χρυσόδεντρο την 

τελευταία νύχτα πριν το κόψουν; 

• «Τα τραγούδια δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, μικρέ», είπε στον Δήμο ο 

πατέρας του. Μπορείς να κάνεις μια λίστα με πράγματα που 

λατρεύουν τα παιδιά, αλλά δεν χρησιμεύουν καθόλου στους 

μεγάλους; 

• «Τι να το κάνεις όμως; Φαινόταν; Δε φαινόταν»! Γράψε μια 

ιστοριούλα που να τελειώνει με τη φράση αυτή. 

• «Οι μεγάλοι βλέπουν μόνο με τα μάτια τους κι όχι με την ψυχή τους», 

σημείωσε ο μικρός Δήμος στο ημερολόγιό του. Μπορείς να μας 

διαβάσεις τι έγραψε παρακάτω; 

• Ο μπούφος, το μόνο πουλί που έμεινε στο Μεγάλο Χωράφι, 

περιγράφει στη νυχτερίδα πώς νιώθει τώρα που έφυγαν όλοι του οι 

φίλοι. 

• Το κυπαρισσάκι διηγείται στη δεσποινίδα Κουτσουπιά πώς ήταν η 

ζωή του μέσα στο θερμοκήπιο. 

• Σκέψου ένα ευχάριστο τέλος γι’ αυτό το παραμύθι. 
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• Σκέψου τι θα συνέβαινε στην ιστορία, αν από τη ρίζα του κομμένου 

Χρυσόδεντρου ξεφύτρωνε μετά από καιρό μια πεταχτούλα άτακτη 

παραφυάδα. 

• Το Χρυσόδεντρο ξαναγεννιέται στην κορυφή ενός ψηλού βουνού!  

Ταξίδεψε ως εκεί και δες τι του συμβαίνει. 

2. Η μοναχική φώκια και το παλτό της κυρίας προέδρου 
Το Οικο-παραμύθι «Η μοναχική φώκια και το παλτό της κυρίας πρόεδρου» 

εκτυλίσσεται στο χωριό Δωρέα, το χωριό των λυπημένων ψαράδων (άλλωστε και 

η περιοχή στην οποία κατοικεί η κ. Τασάκου είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό της 

Δωρίδας). Σε μια άκρη του χωριού εγκαθίσταται η μοναχική  Φώκια και πιάνει φιλίες 

με τη Σμέρνα τη Σουβλεροδόντα. Ο Άρης το Καλαμάρι, ο δημοσιογράφος,  έχει 

αναλάβει το ρεπορτάζ και την καταγραφή της ιστορίας της περιοχής. Γράφει τις 

ιστορίες του με το μαύρο ζουμί που αφήνει πίσω του.  

Το καλαμάρι εξηγεί στη φώκια για ποιο λόγο οι ψαράδες είναι λυπημένοι: 

Τα δίχτυα τους είναι μονίμως αδειανά. Η οικολογική ισορροπία έχει διαταραχθεί 

εξαιτίας του υπερπληθυσμού των γαρίδων. Στο φίλο της το Καλαμάρι η φώκια 

αποκαλύπτει μια μεγάλη αλήθεια: «Τα πάντα είναι Α-λυ-σί-δα!», του λέει, τονίζοντας 

μια μια τις συλλαβές, για να δώσει έμφαση στα λεγόμενά της. Και παράλληλα 

αναφέρει τη λέξη «Ισορροπία!», που είναι η λέξη-κλειδί. Αυτή την ισορροπία 

αναλαμβάνει να αποκαταστήσει η μοναχική φώκια. Οι γαρίδες είναι η αγαπημένη 

της λιχουδιά. Αρχίζει παρευθύς να τρώει τις γαρίδες, οπότε τα φύκια αυξάνονται 

και παράγεται άφθονο πλαγκτόν. Έτσι, τρέφονται πλέον επαρκώς τα ψάρια και 

παραμένουν στο χωριό. Πολύ σύντομα αποκαθίσταται πλήρως η οικολογική 

ισορροπία στην περιοχή.  

Τα πράγματα προς στιγμήν διορθώνονται, τα ψάρια και οι ψαράδες 

επιστρέφουν και η περιοχή ευημερεί. Κάποια στιγμή όμως ξεσπάει το κακό. Η 

συμφορά λέγεται κ. Προέδρου, η οποία ζηλεύει το παλτό από δέρμα φώκιας που 

φοράει η κ. Νομάρχου και επικηρύσσει το κεφάλι της μοναχικής φώκιας. Όλοι οι 

ψαράδες ρίχνονται στο κυνήγι. Ένας νεαρός ψαράς σκοτώνει τη φώκια με καμάκι 

και το δέρμα της γίνεται παλτό. Οι γαρίδες αρχίζουν πάλι να εξαπλώνονται και 

διαταράσσεται ανεπανόρθωτα η ισορροπία. 

Ενδιαφέρον έχει το τέλος της ιστορίας και το επιμύθιο:   
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-«Και, τι κρίμα...! Η κυρία Προέδρου δεν έβρισκε καμιά κατάλληλη 

περίπτωση, για να φορέσει το μαύρο της παλτό. Κρεμασμένο στην ντουλάπα το 

έτρωγε η σκόνη κι εκείνη όλη τη μέρα πηγαινοερχόταν κι έλεγε: 

-Αχ, τι πάθαμε! Τι πάθαμε!  Πώς αλλάζουν έτσι τα πράγματα απ’ τη μια 

στιγμή στην άλλη… Πώς αλλάζουν…» 

Μέσα από το παραμύθι -με έμμεσο τρόπο- συνειδητοποιείται η βιολογική 

αλυσίδα και η αλληλεξάρτηση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

Ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής: 

• Μπορείς να σκεφτείς ένα όνομα για τη μικρή φώκια και ένα επίθετο 

που να ταιριάζει στο χαρακτήρα της;  

• Γιατί άραγε η μικρή φώκια ήτανε τόσο μοναχική; 

• Τι υποθέσεις να έκαναν άραγε για το παρελθόν της φώκιας τα 

υπόλοιπα ζώα; 

• «Το καλό και το κακό είναι σχετικό», είπε η Σμέρνα. Γράψε μια μικρή 

ιστοριούλα με αυτόν τον τίτλο ή με αυτό το συμπέρασμα. 

• Η φίλη της φώκιας, Σμέρνα η Σουβλεροδόντα, διηγείται στη φίλη της 

ένα περιστατικό που παρατήρησε κρυμμένη μέσα στο νερό και την 

έκανε να χάσει κάθε ιδέα για τους ανθρώπους και να τους 

αποφεύγει για όλη της τη ζωή. 

• Οι κάτοικοι του βυθού, πριν μεταναστεύσουν, κάνουν συνεδρίαση. 

Μπορείς να τρυπώσεις και εσύ εκεί ως δημοσιογράφος και να  

καταγράψεις τη συζήτηση; 

• Ο Άρης το Καλαμάρι γράφει την ιστορία της Σμέρνας της 

Σουβλεροδόντας και τελειώνει  με τη φράση: «Ποτέ μη δίνεις σημασία 

στις φήμες». Μπορείς να φανταστείς την υπόλοιπη ιστορία;  

• Το Καλαμάρι έγραψε εκείνο το βράδυ ένα αστείο ποιηματάκι για την 

κυρία Ισορροπία. Μπορείς να γράψεις κι εσύ ένα; 

• Πώς θα άλλαζε η ζωή για τους κατοίκους του βυθού, αν οι 

άνθρωποι εγκαθιστούσαν στη Δωρέα ένα τεράστιο ιχθυοτροφείο με 

κλωβούς και συνθετική/χημική τροφή; 

• Τι να σκεφτόταν άραγε η κυρία Προέδρου κοιτάζοντας την κυρία 

Νομάρχου; 
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• Η Σμέρνα η Σουβλεροδόντα, έναν χρόνο μετά το χαμό της μικρής 

φώκιας, μιλάει στη φωτογραφία της φίλης της και της λέει τα νέα του 

χωριού. Θα σου ήταν εύκολο να… κρυφακούσεις λιγάκι;  

• Η κυρία Προέδρου σε βραδινή κρεβατομουρμούρα γκρινιάζει που 

δεν έχει πια πού να βάλει το παλτό της. Μουρμουρίζει όμως και για 

την όλη κατάσταση έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Τι να του λέει άραγε του 

καημένου του Προέδρου; 

• Τι θα γινόταν, αν η κυρία Προέδρου ήταν φανατική οικολόγος και 

χορτοφάγος, ορκισμένη εχθρός του εμπορίου γούνας και 

δέρματος; Φαντάσου και περίγραψε τη συνάντησή της με την κυρία 

Νομάρχου. 

• Ο Άρης το καλαμάρι γράφει την ιστορία της φώκιας και το βιβλίο 

του γίνεται best seller! Άνθρωποι από όλα τα μέρη της γης τρέχουν 

να επισκεφτούν το μέρος που έζησε η φώκια και να ξαναζήσουν την 

ιστορία της. Εσύ, ένας διάσημος δημοσιογράφος, ετοίμασε ένα 

ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει τώρα στην περιοχή της Δωρέας και 

παρουσίασέ το στο κανάλι που δουλεύεις. 

Φοίβη, η ελαφίνα του φεγγαριού 
Περίληψη: 

Στο Οικο-παραμύθι «Φοίβη, η ελαφίνα του φεγγαριού» η μητέρα ελαφίνα 

μέσα στις φλόγες του καιόμενου δάσους γυρεύει εναγώνια τα νεογέννητα 

ελαφάκια της. Τι να έγινε άραγε στη συνέχεια;... 

Ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής: 

• Πώς θα ήταν εξωτερικά και εσωτερικά η ελαφίνα-ηρωίδα της 

ιστορίας μας, αν δεν ονομαζόταν Φοίβη, αλλά Περσεφόνη, Αθηνά 

ή Αφροδίτη; Τι χαρακτηριστικά θα είχε; Φαντάσου την και περίγραψέ 

την. 

• Τι τροπή θα είχε η ιστορία, αν η Φοίβη αντιπαθούσε τον Γενναίο με 

την πρώτη ματιά και αποφάσιζε να παντρευτεί ένα αδύνατο, δειλό 

ελάφι και να ζήσει μια συνηθισμένη ήρεμη ζωή; 

• Φαντάσου τις τελευταίες σκέψεις του Γενναίου, όταν πληγωμένος 

νιώθει τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν και το τέλος να έρχεται. 
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• Τι θα γινόταν, αν αντί για τους κυνηγούς εμφανίζονταν στο δάσος 

τρεις βιολόγοι, μελετητές της άγριας ζωής; 

• Η μικρή Άρτεμη διηγείται στην παρέα των φίλων της την ιστορία των 

γονιών της: Πώς συναντήθηκαν και γνωρίστηκαν και πώς 

αποχωρίστηκαν για πάντα. 

• Αν η μικρή ελαφίνα Άρτεμη μπορούσε να στείλει ένα γράμμα στον 

Γενναίο πατέρα της, τι ακριβώς θα του έγραφε;  

• Τα χελωνάκια, απογοητευμένα και δυσαρεστημένα με το θλιβερό 

τέλος της ιστορίας, αποφασίζουν να την ξαναγράψουν, αλλά αυτή 

τη φορά με ευχάριστη κατάληξη. Μπορείς να τα βοηθήσεις; 

• Γράψε μια ιστοριούλα που να έχει τίτλο το εξής: «΄Οπου χώνουν οι 

άνθρωποι την ουρά τους φέρνουν μεγάλη αναστάτωση». 

• Η νυφίτσα και ο ασβός πάντα ζήλευαν τη Φοίβη και χάρηκαν πολύ 

με τα παθήματά της. Τι λένε χαιρέκακα μεταξύ τους;  

• Τα ζώα του δάσους κάνουν δικαστήριο και καθίζουν τους 

ανθρώπους στο σκαμνί. Εισαγγελέας/δημόσιος κατήγορος είναι η 

Φοίβη, η οποία ξεκινάει την αγόρευσή της ως εξής: «Η αλήθεια 

πρέπει να λέγεται, όσο δυσάρεστη και αν είναι». Τι λέει παρακάτω; 

Κάθισε στο ακροατήριο και απόλαυσε το «κατηγορώ» της. 

4. Εγώ, ο Κανέλος 
Περίληψη: 

Στο Οικο-παραμύθι «Εγώ, ο Κανέλος» ένα αδέσποτο σκυλί γράφει την 

ιστορία του, την πορεία της σκυλίσιας ζωής του, ευαισθητοποιώντας τα παιδιά 

πάνω στο θέμα της προστασίας των αδέσποτων ζώων και αναπτύσσοντάς τους 

φιλοζωικά αισθήματα.  

Ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής: 

• Kανέλος περιγράφει στο φίλο του το Μαυρούκο το παλιό του σπιτικό 

και το νέο του δωμάτιο στο σπίτι της Ευγενίας. 

• Ο Κανέλος, πληγωμένος που δεν τον άφησαν να κάνει παρέα με το 

καθαρόαιμο κανίς, καταγράφει τα παράπονά του στο ημερολόγιό 

του. 

• Ο Κανέλος και ο Μαυρούκος συζητούν για τα χάδια και τη σημασία 

τους. 
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• Οι γονείς της Ευγενίας, ανακουφισμένοι που απαλλάχτηκαν από το 

ενοχλητικό σκυλί, συζητούν για την απαράδεκτη -κατά τη γνώμη 

τους- σχέση της κόρης τους με τον Κανέλο. Ένας κύριος της 

Φιλοζωικής Εταιρείας τούς ακούει και ενοχλείται υπερβολικά. 

Μπορείς να γράψεις τη σκηνή;  

• Η Ευγενία ψάχνει με αγωνία τον Κανέλο της και έβαλε και αγγελία στις 

εφημερίδες. Τι γράφει μέσα γι’ αυτόν; 

• Το Ροντβάιλερ υποφέρει μέσα στη φυλακή, επειδή είναι 

αναγκασμένο να συνυπάρχει μαζί με όλους τους παρακατιανούς. 

Ποιες σκέψεις τού βασανίζουν το μυαλό; 

• Ο Μαυρούκος διηγείται στον Κανέλο πώς έχασε το μάτι του και τον 

έπιασε ο μπόγιας. 

• Αν ήσουν ο Κανέλος και μπορούσες να μιλήσεις και να κάνεις και 

διαθήκη, τι θα έγραφες στους ανθρώπους και στους φίλους σου; 

• «Φαίνεται πως αυτό το ¨δίκιο¨, το οποίο παραείναι δυσεύρετο, πάει 

μονάχο του και συναντάει τους μεγάλους και τους δυνατούς». 

Γράψε μια ιστοριούλα που να τελειώνει με τη φράση αυτή. 

• Τι θα γινόταν αν οι γονείς της Ευγενίας αγαπούσαν τα ζώα; Δώσε 

ένα χαρούμενο και χιουμοριστικό τέλος στη λυπητερή αυτή ιστορία. 

• Καμιά φορά γίνονται και θαύματα! Ο Κανέλος έγινε άνθρωπος και 

τα πρώην αφεντικά του σκύλοι…! Πώς τους φέρεται και τι τους λέει; 

Αυτοί, παρότι σκύλοι, θυμούνται ακόμα τη γλώσσα των ανθρώπων. 

Τι του απαντούν άραγε; Πάρε θέση και… απόλαυσέ τους! 

5. Ο κόκκινος γίγαντας  
Περίληψη: 

Στο  Οικο-παραμύθι «Ο Κόκκινος Γίγαντας» πρωταγωνίστρια είναι η ίδια η 

Γη, η καλύτερη φιλενάδα του πιο εντυπωσιακού και όμορφου πλανήτη, του Ήλιου. 

Τόσο πολύ αγαπάει ο Ήλιος τη Γη, ώστε της χαρίζει ένα δώρο που την κάνει 

ξεχωριστή: το δώρο της ζωής. Κάποια στιγμή όμως τα πράγματα αλλάζουν 

δραματικά: Ο Ήλιος θυμώνει μαζί της και της δείχνει το κακό και σκληρό του 

πρόσωπο, το πρόσωπο του Κόκκινου Γίγαντα. Φταίχτης είναι ο άνθρωπος, που 

περιφρόνησε τα πλάσματα της Γης, έγινε εγωιστής, επεθύμησε πολλά και περιττά 

για τον εαυτό του, έχτισε τσιμεντένιες πόλεις, εργοστάσια και άλλα πολλά. Με αυτή 
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του τη συμπεριφορά κατέστρεψε τον περίφημο μανδύα του όζοντος, που 

πρόσφερε ο Ήλιος στη Γη για να την προστατεύει από την υπερβολική του 

θερμότητα, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει μια πελώρια τρύπα, την τρύπα του 

όζοντος. Άραγε υπάρχει ελπίδα σωτηρίας για τη Γη;  

Ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής: 

• Η χελώνα η Φιόνα έχει τρία χελωνάκια. Ποια είναι τα ονόματά τους; 

• Τι λένε μεταξύ τους τα χελωνάκια, καθώς περπατάνε κάτω από τον 

καυτό ήλιο; 

• Η οικογένεια του Ήλιου είναι μεγάλη. Γράψε ένα παρατσούκλι ή ένα 

αστείο επίθετο για καθέναν από τους πλανήτες. 

• Ο Ήλιος έπιασε ψιλοκούβεντο με τη φιλενάδα του, τη μικρούλα Γη. Τι 

λένε μεταξύ τους; 

• Η Γη περιγράφει στο ημερολόγιό της το πάθημά της, πώς τρύπησε 

ο μανδύας που της χάρισε ο Ήλιος. 

• Πώς είναι η ζωή στη Γη, τώρα που ο Ήλιος σκότωσε τις δύο εποχές; 

• Μπορείς να σκεφτείς ένα ευχάριστο και ένα δυσάρεστο τέλος για την 

ιστορία; 

• Το Καλοκαίρι κουράστηκε να λέει όλο «ναι» στον Ήλιο και αντιδράει. 

Τι του λέει άραγε; 

• Τι θα είχε συμβεί στην ιστορία, αν ο Ήλιος ήταν ένας κοντός, χλωμός, 

κομπλεξικός νεαρός και η Γη μια ψηλή, αεράτη, δυναμική κοπέλα, 

που τον έκανε ό,τι ήθελε και τον έσερνε ξωπίσω της; Γράψε έναν 

επεισοδιακό διάλογο μεταξύ τους. 

• Τα έμαθες τα νέα; Ο μανδύας της Γης δε σκίστηκε τελικά και οι άλλοι 

πλανήτες ζηλεύουν φοβερά τη μεγάλη εύνοια που της δείχνει ο 

Ήλιος. Τι λένε μεταξύ τους και τι σχέδια καταστρώνουν, για να 

αντιμετωπίσουν την κατάσταση; 

• Θα ήθελες να προτείνεις κάποια μέτρα για την προστασία του 

πλανήτη Γη και να τα στείλεις στο περιβαλλοντικό συνέδριο που θα 

διοργανώσει η WWF; 

6. Οι τρεις δροσοσταλίδες 
Περίληψη: 
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Στο  Οικο-παραμύθι «Οι τρεις δροσοσταλίδες» η Υδωρένια, η Κρυσταλλένια 

και η μικρή Θαλασσογέννητη, τρεις αδερφές δροσοσταλίδες, μιλούν μεταξύ τους 

για τα βάσανα που περνά ο πατέρας τους, το Νερό. Μιλούν για τις 

πετρελαιοκηλίδες, τα τοξικά απόβλητα των πλοίων, τα λύματα των εργοστασίων, 

τις δηλητηριώδεις ουσίες που προέρχονται από τα φυτοφάρμακα και τα 

εντομοκτόνα και για κάθε τι που μολύνει και ρυπαίνει τις θάλασσες, τις πηγές και 

τα ποτάμια. Παράλληλα, επισημαίνουν τη μεγάλη αξία του νερού για τη ζωή του 

πλανήτη αλλά και του ανθρώπου. Επειδή όμως είναι υπεύθυνες και με συνείδηση 

δροσοσταλίδες, αποφασίζουν να κάνουν κάτι: να διαμαρτυρηθούν, γιατί με τη 

σιωπή δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Αποφασίζουν να κάνουν μια μεγάλη  απεργία, 

ώστε να αναγκάσουν τους ανθρώπους να πούνε το νερό νεράκι.  

Ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής: 

• Οι τρεις δροσοσταλίδες έχουν και μια ακόμη μικρή αδερφή, μια 

μαμά, μια γιαγιά και έναν παππού. Πώς να τους λένε άραγε όλους 

αυτούς; 

• Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα της λέξης ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ με λέξεις 

από το παραμύθι.  

• «Τα ταξίδια ανοίγουν το μυαλό», είπε με στόμφο η Ποταμένια και 

ετοιμαζόταν να πει μια ωραία ιστορία, αλλά την έκοψε η αδερφή της. 

Μπορείς να μας την πεις εσύ; 

• Τι να σκεφτόταν άραγε η Ποταμένια, όταν έπεσε μέσα στην 

πετρελαιοκηλίδα;  

• Γράψε το τραγουδάκι που τραγούδησε ανακουφισμένη η 

Ποταμένια, όταν γλίτωσε από τα τοξικά απόβλητα, και ζωγράφισέ 

το. 

• Πώς κορόιδευαν οι άλλες πάπιες την πάπια που έπεσε μέσα στην 

πετρελαιοκηλίδα; Γράψε το σατιρικό ποιηματάκι που της έλεγαν. 

• Η πάπια που βούτηξε μέσα στην πετρελαιοκηλίδα γράφει το βράδυ 

στο ημερολόγιό της πώς αισθάνθηκε, όταν όλοι γύρω της την 

κορόιδευαν. Μπορείς να μπεις στο δωμάτιό της και να κοιτάξεις 

διακριτικά τι γράφει; 

• Οι τρεις δροσοσταλίδες κάνουν διαδήλωση. Γράψε τα συνθήματα 

που φωνάζουν. 



Οικο-παραμύθια: Μια φορά υπήρχε το... Περιβάλλον! 
Μανικάρου Μεταξούλα, Νταλταγιάννη Αναστασία, Σφήκα Μαρία 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [622] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

• Ο Παρδαλοκόκορας θέλει να εκφωνήσει το πρωινό δελτίο ειδήσεων 

σε δέκα (10) στιχάκια. Μπορείς να τον βοηθήσεις; 

• Φόρεσε τα γυαλιά ενός περιβαλλοντολόγου και γράψε το παραμύθι 

από την… ανάποδη! Μπορείς να αυτοσχεδιάσεις όσο θέλεις. Η 

φαντασία καλοδεχούμενη… 

Συμπέρασμα 

Μέσα από τις σελίδες των «Οικο-παραμυθιών» της Τζέμης Τασάκου, τα ζώα και τα 

φυτά συνομιλούν μεταξύ τους, φοβούνται, ανησυχούν και αναρωτιούνται. Στις 

διηγήσεις τους επισημαίνουν ότι ο παράγοντας άνθρωπος είναι «αστάθμητος» 

και δεν μπορούν ούτε τα ζώα ούτε τα φυτά να προβλέψουν τις συνέπειες από τις 

πράξεις του και να τις εμποδίσουν. Έτσι, αυτό το «ανεύθυνο δίποδο», ο άνθρωπος, 

προκαλεί το αναπάντεχο, το απρόοπτο, το ξαφνικό, και αλλάζει δραματικά τα 

πράγματα στη φύση, γιατί τη βλέπει ως ιδιοκτήτης και κτήτοράς της και όχι ως 

διαχειριστής και οικονόμος της.  

Τη σωτηρία, τελικά, του περιβάλλοντος η συγγραφέας, μέσα από τη φωνή 

των πρωταγωνιστών της, την αναζητά και την εναποθέτει στα παιδιά, στην 

αυριανή γενιά. Αυτά θα καταφέρουν να σώσουν τη γη και να φερθούν πιο 

συνετά, αρκεί να μάθουν, να ευαισθητοποιηθούν, να συγκινηθούν, να 

αφυπνιστούν. Βέβαια, για να συμβεί κάτι τέτοιο, χρειάζεται πολύς καιρός και 

μεγάλη προσπάθεια.  

Στη διαμόρφωση μιας οικολογικοποιημένης σκέψης του νεαρού 

αναγνώστη θα λειτουργήσουν συνεπικουρικά και οι ασκήσεις και δραστηριότητες 

δημιουργικής γραφής, οι οποίες ενεργοποιούν όλες τις δυνάμεις (πνευματικές, 

συναισθηματικές, ψυχικές) του παιδιού, διασφαλίζουν την αισθητική απόλαυση, 

επιτρέπουν τη φαντασιακή απελευθέρωση, προκαλούν την  παιγνιώδη διάθεση, 

την πολύμορφη και αβίαστη έκφραση και όλα αυτά με εμψυχωτικό, βιωματικό, 

πρωτότυπο, έξυπνο τρόπο και ευχάριστες εκπλήξεις.  
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Πριν καταγραφούν λίγα λόγια για τούτη την εισήγηση, θα ήθελα να διευκρινίσω 

πως σε όλες μου τις παρουσιάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης στο 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, δεν κρατώ χαρτί. Πράγμα που σημαίνει πως δεν υπάρχει ένα 

κείμενο το οποίο διαβάζω στο κοινό. Σηκώνομαι, αφηγούμαι, επικοινωνώ με φωνή 

και σώμα και από τις εκάστοτε προσλαμβάνουσες του ακροατηρίου, συνεχίζω. 

Έτσι, τούτη εδώ η εισήγηση, είναι μια περιληπτική περιγραφή της παρουσίας μου 

κατά το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα που είχα στη διάθεσή μου. 

Κι άρχισα ως εξής: 

Παραμύθι. Ψέμα; Μη φοβάστε, μην ανησυχείτε καν. Είναι ξεκάθαρο αυτό 

που λέει. Ελάτε να ακούσετε μια ιστορία που δεν είναι αληθινή. Ελάτε να ακούσετε 

τι συμβαίνει όταν λαμβάνει χώρα το θαυμάσιο. Το μαγικό. 

Οι παραμυθάδες εκφράζονται με μέσον το σώμα τους. Φανερώνουν όλες 

τις πτυχές της ψυχής μέσα από κινήσεις, από τη φωνή, από τις ρυτίδες έκφρασης 

που κάνει το πρόσωπό τους όταν μιλούν. Δημιουργούν τελετουργία. Και αφήνουν 

την υπέρβαση να έρθει και να απλωθεί στο χώρο. Σ’ έναν χώρο που μπαίνουμε 

ξυπόλυτοι, ήσυχοι και ταπεινοί. Με τα δικά του όρια και σταθμούς. Με τις μυρωδιές, 

γωνιές και μουσικές του. Μπαίνουμε σε εικόνες με όλες τις αισθήσεις σε διέγερση. 

Αγγίζουμε και αφηνόμαστε να αγγιχτούμε. 

Όταν ο παραμυθάς αφηγείται με τις αισθήσεις του ανοιχτές, η μέθεξη είναι 

γεγονός. Υπάρχει σχέση. Η τέχνη πάει ένα βήμα πίσω. Γιατί η αλήθεια της ιστορίας 

είναι στη δημιουργία σωστής σχέσης με το παραμύθι και κατ’ επέκταση με τους 

ακροατές. 

Αυτό που κάνει έναν παραμυθά να ξεχωρίζει είναι η ειλικρίνεια με την οποία 

λέει την ιστορία που αγαπά. Η απλότητα, το θάρρος, η ταπεινότητά του. Έχει δεχτεί 
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απ’ την αρχή πως όλα τα πρόσωπα για τα οποία μιλά, είναι κομμάτια του εαυτού 

του. Του εαυτού μας. Τα έχουμε μέσα μας και τα αναγνωρίζουμε. Χωρίς 

συγκεκριμένο τόπο, χωρίς συγκεκριμένο χρόνο, αναφέρονται υπαρξιακές 

ανησυχίες. Που απασχολούν όλους. Που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. 

Κι έτσι γίνεται η επιθυμητή ένωση. Του εκεί με το εδώ. Η παραμυθία 

ζωντανεύει και ζεσταίνει τις ψυχές. 

Στη συνέχεια, έκανα μια παρουσίαση της εμπειρίας μου από τα, ως τώρα, 

εργαστήρια παραμυθιών που έχω συντονίσει. Τις μεθόδους που χρησιμοποιώ για 

δέσιμο ομάδας, ασκήσεις σώματος και αναπνοής, γνωριμία των μελών, 

συζητήσεις για τα παραμύθια και τους μύθους, τη σχέση του καθενός με τη γραφή 

και την αφήγηση, καθώς και την έκθεσή τους μπροστά σε κοινό. Για προετοιμασία 

του κοινού αφηγήθηκα μια ιστορία με τίτλο «Η νύχτα με τους ανέμους». 

Συνήθως οι ενδιαφερόμενοι είναι άνθρωποι με φαντασία και 

δημιουργικότητα, άσχετα αν δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με τη γραφή ή ακόμη 

κι αν γνωρίζουν ορισμένα πράγματα συντακτικού και γεμίσματος μιας άδειας 

κόλλας χαρτιού. Ασχολούμαστε με μεθόδους γραφής, συνήθως μικρές 

προτάσεις στην αρχή, με διάφορες συνθήκες και χρονικά περιθώρια, όπως 

επίσης και ξεδίπλωμα της φαντασίας σε μέρη «πρωτόγνωρα» και «παραμυθιακά». 

Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν σώμα, μυαλό και δημιουργικότητα. Σκίτσα στο 

χαρτί, καταγραφή της ιστορίας που φτιάχνουν παράγραφο με την παράγραφο, 

εύρεση ήρωα και υποστήριξή του, βοηθοί, μαγικά στοιχεία που βοηθούν την 

υπόθεση να πάει παραπέρα, δέσιμο ιστορίας. Εκμάθηση συνοχής, αρχή, μέση και 

τέλος. Εύρεση τίτλου. Τέλος, γίνεται μάθηση στην τέχνη της αφήγησης. Πώς 

χρησιμοποιούμε το σώμα μας ως ηχείο, η απόστασή μας μεταξύ ημών και του 

κοινού, πιθανόν μουσικά οργανάκια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, 

χειροποίητες κατασκευές κλπ κλπ. 

Ο πραγματικός παραμυθάς είναι ον μοναχικό, το μυστικό είναι να βρίσκει 

τον τρόπο να επικοινωνεί βαθιά κάθε φορά με το κοινό του, και να το οδηγεί 

ανάλογα με τις επιθυμίες που πλανώνται στον αέρα! Η προφορική αφήγηση είναι 

γητειά της γλώσσας και τίποτα άλλο, επομένως, ο τρόπος κάνει τη διαφορά. 

«Αφηγητές» που στηρίζονται σε μουσικούς, σκηνικά, εντυπωσιασμούς και κάθε 

είδους «διαδράσεις» κατ΄ επανάληψη, δεν είναι αφηγητές. 
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Ο καλός αφηγητής είναι γυμνός! Με τα λόγια του και μόνο, και με τη φωνή 

του πρέπει να μπορεί να σε γοητεύει ανά πάσα στιγμή. Η ίδια ιστορία αλλάζει κάθε 

φορά ανάλογα με τις λαμβάνουσες από το κοινό – δεν λέγεται ποτέ 

πανομοιότυπα. Παραμυθία θα πει παρηγοριά, και κάθε ιστορία πρέπει να 

προσαρμόζεται κάθε στιγμή και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των παρευρισκομένων. 

Μετά το πέρας όλων αυτών των «μαθημάτων», η ομάδα είναι έτοιμη να 

εκτεθεί μπροστά σε κοινό και να παρουσιάσει τη δουλειά της. Διοργανώνουμε 

βραδιές αφήγησης, όπου ο καθένας λέει το παραμύθι που έχει φτιάξει και στο 

τέλος προτρέπουμε και το κοινό να ανέβει στη σκηνή και να συμμετάσχει. 

Μία όμορφη δουλειά που προέκυψε από ένα μου εργαστήρι, βγήκε σε 

βιβλίο, όπου οκτώ παραμύθια ζωντάνεψαν μέσα από εικόνες που σκιτσάρισαν οι 

ίδιοι οι «παραμυθάδες» και μάλιστα φιλοτέχνησαν και το εξώφυλλο. Το βιβλίο αυτό, 

έχει τον τίτλο «Γίνομαι το παραμύθι μου» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ζάθεον 

Πυρ». 

Συνεχίζουμε το εργαστήρι, μεθοδικά και με κέφι και μάλιστα, όπου  με 

καλούν πηγαίνω για συντονισμό ομάδων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. 

Το παραμύθι, αποτελεί μέρος της παράδοσης, της κουλτούρας ενός λαού, 

των συνηθειών, της γλώσσας και των εθίμων του. Είναι ένα ζωντανό στοιχείο (και 

στοιχειό συνάμα) που μεταδίδεται από στόμα σε στόμα, γραφή με τη γραφή, 

μεταδίδοντας παραμυθία. 

Ας το κρατάμε ζωντανό στις καρδιές μας και ας μεταδίδουμε τη φλόγα του 

παντού. 
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Τοπική Ιστορία και Δημιουργική Γραφή 

 
Μπίλλια Ισιδώρα  

Φιλόλογος,  ΠΜΣ Δημιουργικής Γραφής, 

Τμήμα Νηπιαγωγών, Παν/μιο Δυτ. Μακεδονίας 

isbi1@hotmail.gr 

Φλεμοτόμου Ιουστίνα  

Φυσικός, 3ο ΓΕΛ Κορωπίου  

iflemotomou@gmail.com 

 

Εισαγωγικά 

Η διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας εντάσσεται από το 2011, σύμφωνα με το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ), στη ζώνη των Βιωματικών 

Δραστηριοτήτων της τυπικής εκπαίδευσης -Α/θμιας και Β/θμιας- στο πλαίσιο 

«Σχολείο του 21ου αιώνα». Συνδέεται με την Περιβαλλοντική και Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση και ως πεδίο μελέτης και έρευνας «αναδεικνύει την ιστορικότητα του 

τόπου και τη σχέση του με τον άνθρωπο» (ΔΕΠΣ/ΑΠΣ 2011). 

Ο μεγάλος Κύκλος, η Γενική Ιστορία, διαρθρώνεται σε επιμέρους ενότητες, 

αποκτά συμπαγές περιεχόμενο και συνοχή. Παραμένει στο δρόμο της 

σηματοδότης των ενεργών πολιτών, που μεταβολίζουν τα βιώματα και τις γνώσεις 

τους σε στάσεις και αξίες. Η Δημιουργική Γραφή στη σύζευξή της με την 

Εκπαίδευση, τυπική και άτυπη, μεταποιεί την ιστορική αφήγηση με τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της Λογοτεχνίας και αναπτύσσει συνδέσεις ανάμεσα στις 

πολιτισμικές ρίζες και στο διάλογο της εποχής, διαμέσου της εκπαιδευτικής 

λειτουργίας. Η Δημιουργική Γραφή ως ανατρεπτική σταθερά σχηματίζει νέα 

περιβάλλοντα, για τα αποκαλυφθούν οι “Μεγάλες Ουσίες” στη μικρότητα του 

τόπου. Παρουσιάζονται δύο απόπειρες σύμπλεξης της Τοπικής Ιστορίας  με  το 

νήμα  της  Δημιουργικής  Γραφής  των  μαθητών δύο σχολείων, κατά  τα  έτη 2010-

2011 και 2011-2012, με θέματα -αντίστοιχα- “Μια χρυσοκλωστή για το Αμπελάκι 

Σαλαμίνας” και “Εγκώμιο για την ελιά και το αμπέλι στη Ζάκυνθο”, και μια τρίτη, 

όπως σχεδιάζεται την τρέχουσα σχολική χρονιά, με θέμα “Ανεμοκίνητοι υδρόμυλοι 

(water windmills) στη Σαλαμίνα”. Τέλος, στο τρίτο θέμα θα αναπτυχθεί ένα σχέδιο 

mailto:isbi1@hotmail.gr
mailto:iflemotomou@gmail.com
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"Δημιουργικής Γραφής με 1:1 χρήση tablet στην σχολική τάξη", θα διερευνηθούν 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εγχειρήματος με όρους συνεργασίας και 

εξατομίκευσης, θα διαμορφωθούν ρεαλιστικές προσδοκίες και θα καταγραφούν 

οι σχετικές ενδείξεις. 

Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση 

   «Κάμε ώστε ο μικρός Κύκλος, μέσα εις τον οποίον κινιέται η πολιορκημένη πόλη, 

να ξεσκεπάζει εις την ατμόσφαιρα του τα μεγαλύτερα συμφέροντα της Ελλάδας, 

για την υλική θέση, -οπού αξίζει τόσο για εκείνους οπού θέλουν να τη βαστάξουν, 

όσο για εκείνους οπού θέλουν να την αρπάξουν-, και για την ηθική θέση, τα 

μεγαλύτερα συμφέροντα της Ανθρωπότητας… Ας φανεί καθαρά η μικρότης του 

τόπου και ο σιδερένιος και ασύντριφτος κύκλος οπού την έχει κλεισμένη. 

Τοιουτοτρόπως, από τη μικρότητα του τόπου, ο οποίος παλεύει με μεγάλες 

ενάντιες δύναμες, θέλει έβγουν οι Μεγάλες Ουσίες.»      

(Διονύσιος Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι -Στοχασμοί του ποιητή-) 

Το φυσικό και ιστορικό περιβάλλον κάθε τόπου διαμορφώνουν τα άπειρα  

πεπρωμένα  του. Επιλέγουμε  ένα. Και τι μένει; Ο   μικρός  Κύκλος -αρχικά- η Τοπική 

Ιστορία. Και η Δημιουργική Γραφή; Έρχεται ακολούθως, να φανταστεί τον κόσμο, 

να τον μεταπλάσει. Η Δημιουργική Γραφή με σύρματα ηλεκτροφόρα μεταφέρει τα 

μηνύματά της στην πόλη, εκεί όπου η ψυχή λιγόστεψε και το φρέαρ στέρεψε. 

Εύπλαστο κερί ή ζυμάρι, μεταπλάθει εκ νέου τη μνήμη, υφαίνει τον τόπο και το 

χρόνο με τον πόνο και τον πόθο των ανθρώπων, δίνει πρόσωπο στον ιστορικό 

λόγο. 

  Η «Τοπική Ιστορία», αποτελεί ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό εγχείρημα, στο 

πλαίσιο διδασκαλίας της  Γενικής Ιστορίας στην τυπική εκπαίδευση,  που αποδίδει 

καρπούς ως ερευνητική διεργασία και ως διδακτική πράξη (Ασωνίτης Σπ.- Παππάς 

Θ. 2006). Οι μαθητές περπατούν σε δρόμους παλιούς και ανακαλύπτουν το 

συνάνθρωπο, ερευνούν το επιμέρους και ειδικό και ,ταυτόχρονα, κατανοούν το 

φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Παρατηρούν, καταγράφουν, κοινωνούν με τις 

πηγές του υλικού και άυλου κόσμου. Οι εμπειρίες τους, ως πρωτογενές προϊόν, 

και η αξιοποίησή τους είναι σταθερές που μετατρέπουν τα ποσοτικά και 

αριθμήσιμα χαρακτηριστικά  του τόπου σε ποιοτικά μεγέθη για την ερμηνεία της  

ευρύτερης κοινωνίας. Τα μέτρα και τα σταθμά ορίζονται από τη δίψα των μαθητών 
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και το πάθος των συμ-παραστατών δασκάλων τους να ανιχνεύσουν το 

παρελθόν, να αγγίξουν το μέλλον και να επιστρέψουν ενεργητικά σε ένα παρόν 

μετασχηματισμένο, κινητικό, ανθρωποκεντρικό και λυτρωμένο. Κύρια 

προτεραιότητα  παραμένει η δημιουργική αξιοποίηση των βιωμάτων και η 

αποκοπή από κάθε σύνδεση με ατομικιστικές, απομνημονευτικές και ανιαρές 

γνωστικές καταβολές  

(http://tab.ionio.gr/culture/activities/projects/local.htm#link05).  

Η Τοπική  Ιστορία  είναι  πολυδύναμη, με  δράσεις  που  προάγουν  «τη 

βιωματικότητα, τη  συνεργατικότητα  και τη  διερευνητική μάθηση»  και 

προσεγγίζουν τα ζητήματα διαθεματικά (ΔΕΠΣ/ΑΠΣ 2011). Είναι πρωταρχικής 

σημασίας η κατάθεση των εμπειριών, η παρατήρηση και η έρευνα των μαθητών 

σε πεδία γνώριμα, χρονικής διάρκειας και χωρικής εγγύτητας. Ειδικότερα, η 

πολυμορφία στην προέλευση του μαθητικού δυναμικού καθιστά αναγκαία την 

ύπαρξη της αμοιβαιότητας, της συνεργασίας και της κοινής εμπλοκής σε όρους 

σχολικής τάξης. Παράλληλα, με την ανακαλυπτική διαδικασία ερευνώνται πεδία 

πρωτόγνωρα, που ενδυναμώνουν την αυτο-εικόνα των ενεργών μαθητών και 

εμπλουτίζουν με στοιχεία το κοινωνικό τους πρόσωπο, καθώς οι ερωτήσεις για τα 

υπό διερεύνηση θέματα διαμορφώνουν αντίστοιχες απαντήσεις, κρίσεις, λύσεις 

και προτάσεις για τη ζωή τους (http://local.e-

history.gr/pages/viewpage.action?pageId=1933712). 

Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση 

Η Δημιουργική Γραφή -αντίστοιχα- ως γνωστικό αντικείμενο είναι αρχιπελαγική∙ 

απέραντη και λιτή, γνώριμη και άγρια, διέξοδη μαυροθάλασσα. Η ίδια, φύση που 

γεννά ατελεύτητα πυκνά στρώματα λέξεων∙ νησιά και περάσματα, “πράματα και 

θάματα”. Στα κειμενικά παραγόμενα, παρουσίες που είχαν αναβληθεί, 

διπλασιάζονται, σκέψεις που έμειναν στη μέση του δρόμου, αυγατίζουν, 

παραστάσεις και περιστάσεις επανέρχονται και αρθρώνονται. Επιλεγμένα 

“σημαίνοντα” οργανώνουν κεντρικά, εν υπνώσει “σημαινόμενα”, γύρω απ’ τα 

οποία διατάσσονται παραστάσεις σε άπειρους συνδυασμούς με ανεστραμμένη, 

συχνά, βάση και συνεχείς περιγράψιμες μεταμορφώσεις Οι ιδέες και τα 

συναισθήματα του δημιουργού γεννώνται σιωπηρά, βάσει ενός 

καλορυθμισμένου  εσωτερικού μηχανισμού, σε έναν πραγματικό χρόνο και χώρο. 
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Ομιλούσες συγκλίσεις αναπτύσσονται ,συχνά, σε κειμενικά πεδία αυτόνομα και 

προνομιούχα, καθώς συντελούνται προτερόχρονες συνδέσεις ανάμεσα σε 

καθαρά βιωμένες συνθήκες (Stephen King 2006).  

H σύνδεση της Δημιουργικής Γραφής με την τυπική, μη τυπική ή άτυπη 

εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργεί ένα περιβάλλον γόνιμου διαλόγου, στα 

πρόθυρα του οποίου αναστοχαζόμαστε -συνολικά- πάνω στους σκοπούς και 

στα μέσα της εκπαιδευτικής λειτουργίας και επαναπροσδιορίζουμε τις ορθές 

γωνίες  στο “καίριον” της γνώσης. Οι εμπειρικές ταξινομίες φαίνεται ότι 

εμπλουτίζουν τους γνωστικούς κλάδους στην εκπαίδευση και, ως δυνάμεις 

απελευθερωτικές, πλησιάζουν -συχνά με απροσδιόριστα παιγνιώδη τρόπο- 

αυτονομημένες σειρές διδακτικών εφαρμογών. Το υποκείμενο-μαθητής 

αναπαριστά με τον προσωπικό του τρόπο, αποκρυπτογραφεί, αναλύει και 

διαμορφώνει τον αποσπασματικό κόσμο, μέσα στον οποίο αναπτύσσεται 

(Κωτόπουλος Η. Τ. 2012). Εκτενείς γνωστικές περιοχές με συμπυκνωμένη εμπειρία 

γίνονται το πεδίο περιπλάνησής του, στον οποίο κινείται αργά, με διάθεση να 

ανιχνεύσει τα όριά του και να απαντήσει σε αινίγματα. Η ιδιαιτερότητα   της 

Δημιουργικής Γραφής έγκειται στην εμψύχωση του μαθητή για αυτοέκφραση και 

στη νέα ανάγνωση της ζωής. 

Τοπική Ιστορία και Δημιουργική Γραφή 

Η υλοποίηση σχεδίων εργασίας στο πλαίσιο διδασκαλίας της Τοπικής Ιστορίας 

στην τυπική εκπαίδευση (Γ’ Γυμνασίου), κατά τα σχολικά έτη 2010-2011 και 2011-

2012, ακολούθησε τα στάδια του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και 

ανέδειξε -σε μια πρώτη ανάλυση- τη βιωματικότητα ως προστιθέμενη αξία στην 

έρευνα της Επιστήμης της Ιστορίας. Οι μαθητές μετακινήθηκαν σε ένα πεδίο 

μελέτης και σπουδής, εμπλουτισμένο από τα προσωπικά τους βιώματα, γνώσεις, 

δεξιότητες και απόψεις και φαντασία (Ροντάρι Τ. 1985). Οι εργασίες τους (“Μια 

χρυσοκλωστή για το Αμπελάκι Σαλαμίνας” και “Εγκώμιο για την ελιά και το αμπέλι 

στη Ζάκυνθο”, αντίστοιχα), καινοτόμες και δημιουργικές, εγγράφονται στις 

σχολικές δράσεις, που ανακαλύπτουν και προάγουν τις τοπικές διαχρονίες, την 

πολιτιστική ποικιλότητα, την κινητικότητα της ανθρωπογεωγραφίας, την αειφόρο 

ανάπτυξη, την δυναμική του ιστορικού χρόνου. Οι ακόλουθες δεκατρείς (13) 

ασκήσεις – προτάσεις, με αφόρμηση εμπλουτισμένες κειμενικές καταθέσεις από 
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τη μελέτη της Τοπικής Ιστορίας, προβάλλουν το νέο παραγόμενο έργο με θέματα 

και τεχνικές της Δημιουργικής Γραφής (Σουλιώτης Μ. 2012). Επιπλέον,  “Οι 

Ανεμοκίνητοι υδρόμυλοι (water windmills) στη Σαλαμίνα” (μεταλλικοί ανεμοκίνητοι 

υδρόμυλοι για την άντληση υπόγειων υδάτων) αποτελούν ένα προτεινόμενο θέμα 

μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και ένα σχέδιο Δημιουργικής Γραφής με 1:1 χρήση 

tablet στην σχολική τάξη, με προοπτική υλοποίησης το τρέχον σχολικό έτος (2015-

2016). 

Ασκησιολόγιο 

Α’ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

«Μια χρυσοκλωστή για το Αμπελάκι Σαλαμίνας»,  

Γυμνάσιο Αμπελακίων Σαλαμίνας, σχ. έτος 2010-2011. 

Προτάσεις Δημιουργικής Γραφής, 

έγιναν πολλά διότι… 

 

Πρόταση 1η 
Πάει και με γιατρέψει 

«…Αρχίατρος στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο, που είχε οργανωθεί στο 

Αμπελάκι και στο οποίο κατέφευγε πλήθος τραυματιών , ήταν ο Βαυαρός 

φιλέλληνας, Ερρίκος Τράιμπερ. Ο ίδιος παρέλαβε το νεκρό ήρωα, Γεώργιο 

Καραϊσκάκη, στο λιμάνι, “κατωθάλασσα”, όταν τον έφεραν στο νησί για ταφή…» 

 (Από την έντυπη συλλογή:  

«Μια χρυσοκλωστή για το Αμπελάκι Σαλαμίνας») 

-Νοσοκομείο!… Υπήρχε; Τότε; Πού; 

-Υπήρχε, στη νότια άκρη του βυζαντινού χωριού∙ ένα χαμηλό σπιτάκι πάνω 

σε ένα στενό, δύο λεπτά να το περπατήσεις, «γειτονία των γιατρών» το ονομάζουν.  

Εδώ έδρασε ο Ερρίκος Τάιμπερ (19ος),  

εδώ γεννήθηκαν οι γιατροί,  

Βασιλική, Φωτούλα, Ελευθερία Βιλλιώτη  

και ο Πέτρος Χιώτης (αρχές 20ου). 
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24 Απριλίου 1826, ξημερώματα, φέρνουν τη σορό του Γ. Καραϊσκάκη, στο 

λιμάνι του Αμπελακίου. Κόσμος μαζεύτηκε για τον πεσμένο λιόντα. Ο Ερρίκος 

Τράιμπερ απλώνει στις πληγές του νεκρού φτερά γλάρου∙ να γειάνουν.  

Συνεχίζετε την ιστορία, κατά πώς θωρείτε… 

Πρόταση 2η 
Ήτο καλής ψυχής άνθρωπος 

«“Η Παναγιά Κονίστρα” είναι αμπελακιώτικο ιστιοφόρο. Το φούσκωμα των 

πανιών του το κάνει όμοιο με πουλί, έτοιμο να πετάξει και να φτάσει ασφαλές στο 

απάνεμο λιμάνι, με φλουριά, αγαθά και της Προύσας το μετάξι…»  

(από την έντυπη συλλογή: 

“Mια χρυσοκλωστή για το Αμπελάκι Σαλαμίνας”) 

 

Το πλοίο πέφτει σε άγρια  θαλασσοταραχή, ανοιχτά της Σύρας και το  

        ναυτόπουλο προσεύχεται:  

«Μέγ’ Αι- Νικόλα απ’τα Χανιά κι Αγια – Σοφιά απ’ την Πόλη και 

Χρυσοκασσωπίτρα μου απ’ των Κορφών τα μέρη,  

πολλές φορές μ’ εβόηθησες, βοήθα με και τώρα…» 

Συνεχίζετε το κείμενο, την προσευχή, σε κίνδυνο μέγα… 

 

Β’ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

«Εγκώμιο για την ελιά και το αμπέλι στη Ζάκυνθο», Γυμνάσιο Βανάτου 

Ζακύνθου, σχ. έτος 2011-2012. 

Προτάσεις Δημιουργικής Γραφής, 

έκανε κρύο, ο ουρανός κατέβαινε έως κάτω. 

Πρόταση 3η 

Αμπελιά 

«Η ελιά και το αμπέλι. Το λάδι και το κρασί. Είναι τα θεία δώρα, η ακριβή 

τροφή των Ελλήνων, τα άχρονα μεσογειακά φανερώματα και “σαν πεθαίνουμε,/ 

αν πεθαίνουμε, /δεν το ξέρουμε, ούτε εμείς, ούτε άλλος κανείς” (Γ. Σεφέρης).  

Είναι τα γεννήματα της ελληνικής γης, που τρέφουν τα κύτταρά μας 

βιολογικά και τη συνείδησή μας πολιτισμικά. Ώρες ατελείωτες παιχνίδι γύρω απ΄ τις 
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αιωνόβιες ελιές, το μάζεμα της ελιάς, το αγουρόλαδο χρυσοπράσινο. Μα, και … 

ο τρύγος, το κοφίνια, το πατητήρι, η μουστιά, το καλό κρασί.» 

 (Εισαγωγικό σημείωμα από την έντυπη συλλογή:  

“Εγκώμιο για την ελιά και το αμπέλι”) 

 

   Ένας Ζακυνθινός του Κάμπου, έγραψε στη διαθήκη του «… το λοιπό, 

αφήκω το αμπέλι μου και τση ελιές μου στο σκολειό του χωρίου∙ μόνο να ανάβει 

ο δάσκαλος το καντηλάκι μου, όποτε με θυμάται. Και τα σταφύλια να τα τρώγουν 

τα παιδία…».  

Συνεχίζετε το κείμενο της διαθήκης (60-80 λέξεις)… 

Πρόταση 4η 
Η Λιομαζώχτρα 

Με τη σκάλα στον ώμο, ανάμεσα στις ελιές, επέρασε 

το φάντασμά της. Ήταν η μάνα μου, τη γνώρισα 

απ’ το τσεμπέρι της που σάλευε λυμένο, από τα χέρια 

κι από τη δέσμη του φωτός που απόπνεε το χαμόγελό της.  

Η ώρα, το χώμα, ο γνώριμος κυματισμός του εδάφους 

ταίριαζαν με την παρουσία της. Τη φώναξα χωρίς 

αμφιβολία καμιά. εκείνη με χαιρέτησε 

μ’ ένα νόημα αέρινο. Πάτησε έπειτα στα νύχια,  

πήρε ν’ ανυψώνεται. Διάσχιζε τον αέρα 

προς τον ουρανό, όπως ήταν, με τη σκάλα της. 

(Κάθε τέτοια εποχή, απλώνει τα λιοπάνια της 

και τα ξαναμαζεύει. Έρχεται και βοηθάει τη γη.) 

  (Νικηφόρος Βρεττάκος,  

ποιητική συλλογή “Το Απογευματινό Ηλιοτρόπιο”) 

 

Ξαναγράφετε το ποίημα ταξινομώντας τους δώδεκα (12) στίχους του σε  

σειρά της επιλογής σας.  

 

Πρόταση 5η 

Μελλούμενο κρασί 
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«Το αµπέλι τούτο της Γης είναι δικό µας, σάρκα µας κι αίµα µας. Το σκάβουµε, 

το κλαδεύουµε, το τρυγούµε, πατούµε τα σταφύλια του, πίνουµε το κρασί, 

τραγουδούµε και κλαίµε, οράµατα κι Ιδέες ανηφορίζουν στην κεφαλή µας. Σε ποια 

εποχή του αµπελιού σου έλαχε ο κλήρος να δουλεύεις; Στα σκάµµατα; Στον τρύγο; 

Στα ξεφαντώµατα; Όλα είναι ένα. Σκάβω και χαίρουµαι όλον τον κύκλο του 

σταφυλιού, τραγουδώ µέσα στη δίψα και στο µόχτο µου, µεθυσµένος από το 

µελλούµενο κρασί.»             

                                                                      (Νίκος Καζαντζάκης, Ασκητική)  

 

   Με βάση τις εμπειρίες σας από τη μέρα που… σκάψατε, κλαδέψατε, 

τρυγήσατε, πατήσατε σταφύλια, ήπιατε κρασί ή τραγουδήσατε, γράφετε  μια 

ιστορία (120-150 λέξεις) σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση: «Ήταν κοντά στο 

ξημέρωμα, η μάνα μού’ βαλε μια άσπρη ζακέτα, μού’ δωσε το κοφινάκι μου και 

με ανέβασε κείνη στο κάρο. Θά’ μπαινα πρώτη στο αμπέλι και θά’ κοβα το πρώτο 

τσαμπί, πρώτη μέρα του τρύγου…».  

Συνεχίζετε την ιστόρηση… 

 

Γ’ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

Ανεμοκίνητοι  υδρόμυλοι («Water windmills»)  στη Σαλαμίνα, 

υλοποίηση για το τρέχον σχ. έτος (2015-2016). 

Προτάσεις  Δημιουργικής Γραφής , 

απόγευμα θά’ ναι. 

Πρόταση 6η 
Κύρια ονόματα 

«Καλοκαίρι 2015. Στον παραθαλάσσιο οικισμό, Σελήνια, σώζονται δέκα (10) 

ανεμοκίνητοι υδρόμυλοι («Water windmills») και στο γειτονικό Αμπελάκι, άλλοι επτά 

(7), μνημεία βιομηχανικής αρχαιολογίας στη Σαλαμίνα, με πρώτο χρονικό 

εντοπισμό τις αρχές του 20ου ...»  

 

Γράφετε τα οδωνύμια, οπού’ ναι ριζωμένοι οι υδρόμυλοι, καθώς και τα 

ονομ/νυμα των ιδιοκτητών τους (ονόματα της επιλογής σας). 

Ένας υδρόμυλος δεν έχει φτερωτή∙ περιγράφετε τον άπτερο μεταλλικό 

σκελετό… (50-70 λέξεις). 
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Πρόταση 7η 
Το στροβίλισμα 

«…και ο κόσμος είναι σαν ένα μήλο/ που στροβιλίζεται σιωπηλά στο 

διάστημα,/ όπως οι κύκλοι που βρίσκεις/ στους ανεμόμυλους του μυαλού σου,/ 

κλειδιά που κουδουνίζουν στην τσέπη σου,/ λέξεις που κουδουνίζουν στο μυαλό 

σου./ Γιατί πέρασε τόσο γρήγορα το καλοκαίρι…;» 

(Το τραγούδι «The Windmills Of Your Mind»  

γράφτηκε από τον Michel Legrand,  

σε στίχους των Alan και Marilyn Bergman,  

για την ταινία «The Thomas Crown Affair») 

 

Συνεχίζετε το ποίημα με επτά (7), επιπλέον, στίχους. 

Δίνετε έναν δικό σας τίτλο, συνολικά, στο νέο δημιούργημα. 

Ποια λέξη από το παραπάνω ποίημα σας γοητεύει, σας γεννά μια έντονη 

σκέψη ή συναίσθημα; Γράφετε τρεις στίχους, με πρώτη, τη λέξη της επιλογής σας. 

Πρόταση 8η 

Η δύναμη της Αιολικής Ενέργειας 

«…ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΟΡΕΣ ΑΝΕΜΟΙ που ιερουργούνε/ που σηκώνουν το πέλαγος 

σα Θεοτόκο/ που φυσούν και ανάβουνε τα πορτοκάλια/ που σφυρίζουν στα όρη 

κι έρχονται/ Οι αγένειοι δόκιμοι της τρικυμίας 

οι δρομείς/ που διάνυσαν τα ουράνια μίλια/ οι Ερμήδες με το μυτερό σκιάδι/ και 

του μαύρου καπνού το κηρύκειο,/ ο Μαΐστρος, ο Λεβάντες, ο Γαρμπής/ ο 

Πουνέντες, ο Γραίγος, ο Σιρόκος/ η Τραμουντάνα, η Όστρια.»                                                                    

(Άξιον εστί, Ο. Ελύτης,) 

 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες η αιολική ενέργεια προβάλλεται έντονα στο 

διεθνή ενεργειακό  χάρτη. Μαζί  με την ενέργεια από  τη  γη, τη  βιομάζα και -κυρίως- 

τον ήλιο, ονομάζονται «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» και σηματοδοτούν νέα 

πορεία στη σημερινή εποχή. Οι «water windmills» παραμένουν ένα σημαντικό 

εμπορικό είδος. Γράφετε έναν κατάλογο με πέντε οφέλη από τη χρήση της αιολικής 

ενέργειας, απ’ την οπτική γωνία ενός εμπορικού αντιπροσώπου  πώλησης «water 

windmills» στην Ελλάδα. 
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«…Οι ΣΗΜΑΝΤΟΡΕΣ ΑΝΕΜΟΙ που…» : Συμπληρώνετε τη φράση που δίνεται 

με πέντε αναφορικές προτάσεις, το περιεχόμενο των οποίων σχετίζεται με τη 

λειτουργία του υδρόμυλου («water windmill»). 

Πρόταση 9η 
Θαυμαστά πράγματα στην ξηρά 

«Ψυχήσιν θάνατος ύδωρ γενέσθαι,/ ύδατι δε θάνατος γην γενέσθαι,/ εκ γης 

δε ύδωρ γίνεται,/ εξ ύδατος δε ψυχή.»                                

(Ηράκλειτος) 

και 

 «Καλότυχοι οι νεκροὶ που λησμονάνε/ την πίκρια της ζωής./ Όντας βυθίσει/ 

ο ήλιος και το σούρουπο ακλουθήσει,/ μην τους κλαις,/ ο καημός σου όσος και 

νά’ ναι./ Τέτοιαν  ώρα οι ψυχὲς διψούν και πάνε/ στης λησμονιάς την 

κρουσταλλένια βρύση·/ μα βούρκος το νεράκι θα μαυρίσει,/ α στάξει γι᾿ αυτὲς 

δάκρυ όθε αγαπάνε./ Κι αν πιούν θολὸ νερὸ ξαναθυμούνται./ Διαβαίνοντας 

λιβάδια από ασφοδύλι,/ πόνους παλιούς,/  που μέσα τους κοιμούνται./ Α δε 

μπορείς παρά να κλαις το δείλι,/ τοὺς ζωντανοὺς τα μάτια σου ας θρηνήσουν:/ 

Θέλουν  μα δε βολεί να λησμονήσουν. /                                  

(Λορέντζος Μαβίλης, Λήθη) 

 

Γράφετε ένα αφήγημα (χθεσινοβραδινό όνειρο, κουβέντα με ένα φίλο, κλπ), 

που να περιλαμβάνει από το λόγο του Ηράκλειτου τις λέξεις: ύδωρ, θάνατος, γη 

και ψυχή (50-60 λέξεις). 

Διασκευάζετε το ποίημα του Λορέντζου Μαβίλη αντικαθιστώντας κάθε 

ουσιαστικό του κειμένου με μία από τις παρακάτω λέξεις: νεράκι, νεκροί, λιβάδια 

και ψυχές.  

Πρόταση 10η 
Υπόγεια ύδατα 

Συμπληρώνετε τα λόγια των ποιητών με δύο (2) στίχους : 

 

(Διονύσιος Σολωμός, Οκτώ ιταλικά ποιήματα - Το γάργαρο νερό 

κηλαϊδιστά φλιφλίζει) 

-Το γάργαρο νερό… 
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-Φαρμακερόφιδο δεν μόλυνε το φρέαρ… 

(Διονύσιος Σολωμός, Πειρασμός- απόσπασμα) 

-Nερά καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωμένα, χύνονται… 

(Κωστής Παλαμάς, Τάφος) 

-Κι αν διψάσεις, μην… 

(Νίκος Γκάτσος, Ήταν του Μάη πρόσωπο) 

-Κι αν θα διψάσεις για νερό, θα… 

(Νικηφόρος Βρεττάκος, Το νερό και η ευχαριστία) 

-Ήπια και πότισα……… 

-Το νερό σου περίσσεψε………… 

Πρόταση 11η 
Οι γίγαντες και ο ήρως της Ναυπάκτου 

«…Σε κάποιο χωριό της Μάντσας, που το όνομά του δε θέλω να ονομάσω, 

ζούσε πριν λίγα χρόνια, ένας ευγενής από εκείνους που είχαν μια λόγχη στην 

οπλοθήκη, μια παλιά ασπίδα, ένα καματερό άλογο και ένα λαγωνικό σκυλί… 

…Χωρίς να φανερώσει σε κανέναν τα σχέδιά του και δίχως να τον δει 

κανείς, ένα πρωινό προτού ξημερώσει, φόρεσε την πανοπλία του, καβάλησε τον 

Ροσινάντη και με χαρά μεγάλη ξεκίνησε για άγνωστες περιπέτειες… 

…ο Σάντσο Πάνσα, έτσι λεγόταν ο χωρικός, άφησε γυναίκα και παιδιά και 

πήγε ιπποκόμος του Δον Κιχώτη… 

…Πήραν το δρόμο τους κουβεντιάζοντας, όταν είδαν στον κάμπο κάπου, 

τριάντα με σαράντα ανεμόμυλους. Ο Δον Κιχώτης, μόλις τους αντίκρισε, είπε στον 

ιπποκόμο του: 

- Η τύχη οδηγεί τα βήματά μας. Βλέπεις εκεί, φίλε μου Σάντσο Πάνσα, 

τριάντα, ίσως και λιγότερους, τεράστιους γίγαντες που ενάντια τους θα πολεμήσω 

και θα τους πάρω τη ζωή;  

- Μα ποιους γίγαντες; είπε ο Σάντσο…»  

                                                    (Μιγκέλ ντε Θερβάντες , Δον Κιχώτης) 

 

Συνεχίζετε την αφήγηση (70-80 λέξεις), με σκηνικό τους επτά (7) «water 

windmills» της ερευνητικής  μονάδας στο Αμπελάκι, καμαρωτά βλαστάρια στα 

σπαρμένα χωράφια.  
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Ποιός, τι, πού, πότε, πώς, γιατί: Πώς αναδεικνύονται τα ερωτήματα στο 

παραπάνω απόσπασμα; Η κάθε απάντηση θα περιλαμβάνει 4-5 λέξεις. 

Εμπλουτίζετε το παραπάνω απόσπασμα με δέκα (10) επιρρηματικούς 

προσδιορισμούς (δευτ. επιρρ. προτάσεις, επιρρήματα, εμπρόθετοι 

προσδιορισμοί, πλάγιες πτώσεις ουσιαστικών) και το μετατρέπετε σε 

πρωτοπρόσωπη αφήγηση.  

Πρόταση 12η 
Ανεμοχρόνος 

«Χέρσα λιβάδια, οι λεωφόροι που περνάς/ κι οι ουρανοξύστες,/ 

ανεμόμυλοι που τρίζουν,/ τις πανοπλίες των εχθρών σου μην κοιτάς/ μόνο το 

φόβο τους στα μάτια που γυαλίζουν./Στέλνει ο άνεμος ευχές από μακριά./ Σκιές 

συντρόφων σου κυκλώνουνε την πόλη/ μια λιμουζίνα τ' άλογό σου προσπερνά/ 

άξιζε ο δρόμος ως εδώ κι ας λείπουν όλοι./ Ας λέει ο χρόνος/ πως γερνάει η ζωή./ 

Σφυρίζει ο άνεμος,/ ακόμα αυτές τις νότες/ τις τραγουδάνε/ μες στις πόλεις/ Δον 

Κιχώτες./  Ας λέει ο χρόνος/ πως γερνάει η ζωή.» 

(Δον Κιχώτες, από τον ομώνυμο κύκλο τραγουδιών/ 

στίχοι: Παρασκευάς Καρασούλος,  

μουσική: Θοδωρής Οικονόμου, 

πρώτη εκτέλεση: Μαρία Δημητριάδη ) 

Επιχειρείτε νέα αφετηρία στη γραφή του ποιήματος, τη βουστροφηδόν 

πορεία, από το τέλος προς την αρχή.  Κάπως έτσι: «Η ζωή γερνάει/ κι ας λέει ο 

χρόνος/ για Δον Κιχώτες/…».  

Συνεχίζετε... 

Γράφετε μια σύντομη ιστορία  

- για τον «άνεμο», που μπερδεύει τα φρεσκοαπλωμένα  ρούχα στην αυλή,   

- για τον «υδρόμυλο», που θωρούμε το χείμαρρό του να γεμίζει την πλαϊνή στέρνα, 

για να ξεδιψάσουν κήποι, ζώα, παιδιά και τσιμέντα. 

 

[Δημιουργείτε εικόνες, που διεγείρουν συναισθηματικά, ακινητοποιούν το 

χρόνο, ανακαλούν -ίσως- μνήμες από την παιδική ηλικία ή την πρόσφατη βόλτα 

στην κοντινή εξοχή.] 

 

Πρόταση 13 
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Ο περίπατος 

Δήμητρα και Περσεφόνη, μάνα και κόρη, περπατούν στα Σελήνια της 

Σαλαμίνας. Στην οδό Αγίου Νικολάου και Φοίνικος, γωνία, στέκουν. Στα 1959, 

άνοιξη ή φθινόπωρο. Η κόρη μετρά τα πτερύγια της φτερωτής του υδρόμυλου, 

που προβάλλει πίσω από τον ξερό ευκάλυπτο… Μετρά τα πτερύγια, όπως τα 

όνειρά της της∙  ένα, δύο, τρία…  

 

Ποιά είναι τα όνειρα της κόρης; 

Ένα πτερύγιο λείπει. Τι σκέφτεται η μάνα; 

Φυσάει. Τι λένε μάνα και κόρη, καθώς βλέπουν τη φτερωτή του 

ανεμοκίνητου  υδρόμυλου να περιστρέφεται; 

 

Σχέδιο "Δημιουργικής Γραφής με 1:1 χρήση tablet στην σχολική τάξη" 

Ακολούθως, συνοψίζεται η δραστηριότητα που αναπτύχθηκε για το Ασκησιολόγιο 

της Γ΄ περίπτωσης, Ανεμοκίνητοι υδρόμυλοι («Water windmills») στη Σαλαμίνα , με 

χρήση μαθητικού tablet. 

Τα σημεία ενδιαφέροντος της δραστηριότητας εστιάζονται γύρω από: 

τη δημιουργική γραφή σε πεδίο εκτός σχολικής αίθουσας, 

την παραγωγή και τον διαμοιρασμό ενός ηλεκτρονικού βιβλίου, 

τη σύνδεση των μαθητών/τριών με το χώρο και τον χρόνο των 

ανεμοκίνητων μηχανών, ιχνηλατώντας με ρεαλιστικές φωτογραφίες σε γνωστές 

και άγνωστες κοντινές γειτονιές, 

την ευαισθητοποίηση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αειφορίας και ήπιας 

κατανάλωσης ενέργειας. 

   Τα tablets, οι υπολογιστές ταμπλέτες, διαθέτουν φορητότητα, είναι 

γρήγορες και οικονομικές συσκευές, εύκολες στη χρήση. Στα βασικά τους 

χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται, η οθόνη πολλαπλής αφής, η σύνδεση με 

ασύρματα δίκτυα και δίκτυα τηλεπικοινωνιών -ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής 

ανταλλαγή δεδομένων-, η πρόσβαση σε εφαρμογές (applications), που 

πολλαπλασιάζονται ραγδαία, με τις γνώσεις και δεξιότητες προγραμματισμού στις 

πλατφόρμες αυτές να χαρακτηρίζονται ως “ο νέος εγγραμματισμός”. 
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   Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες εργάζονται ατομικά, με 

φορητές συσκευές (tablet ή smartphones οθόνης τουλάχιστον 5 ίντσες) κατά το 

μοντέλο 1:1. Την 1η διδακτική ώρα έχουν στη διάθεσή τους τις συσκευές του 

σχολείου ή ενημερώνονται ώστε να φέρουν τη δική τους συσκευή (BYOD, Bring 

Your Own Device). Ο/η εκπαιδευτικός έχει προετοιμάσει ένα κοινόχρηστο 

έγγραφο, το Ασκησιολόγιο, το οποίο διαμοιράζει στους μαθητές. Εξηγεί το 

περιεχόμενο της εργασίας και τον τρόπο που θα εργαστούν, δίνει τις βασικές 

οδηγίες, παρουσιάζει σε εισαγωγικό επίπεδο τις εφαρμογές, που προτείνονται, και 

καθοδηγεί τους μαθητές να τις κατεβάσουν στη δική τους συσκευή και να κάνουν 

απλές δοκιμές χρήσης. Συγκεκριμένα, το κοινόχρηστο έγγραφο (ενδεικτικά, 

αξιοποιώντας τις υπηρεσίες νέφους της Google, στην διεύθυνση 

tinyurl.com/j79atml) περιέχει τα κείμενα και τις εικόνες του Ασκησιολογίου.  

 
   Δίνονται στους μαθητές/τριες τα στοιχεία εντοπισμού των ανεμοκίνητων 

υδρόμυλων (διευθύνσεις ή γεωγραφικές συντεταγμένες), επισκέπτονται έναν 

κοντινό ανεμοκίνητο υδρόμυλο ακολουθώντας τα βήματα στο Street View της 

Google, όταν χρειάζεται. Βγάζουν φωτογραφίες και γράφουν το δικό τους κείμενο. 
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   Δίνεται αρκετός χρόνος για την επίσκεψη στο πεδίο (1-2 Σαββατοκύριακα) 

και λίγες μέρες, ακόμα, για την προετοιμασία του βιβλίου και η δραστηριότητα 

ολοκληρώνεται την 2η  ή 3η διδακτική ώρα με την οργάνωση και διεξαγωγή της 

παρουσίασης των βιβλίων, που ετοίμασαν. Για την δημιουργία των ebook 

χρησιμοποιήθηκε η δωρεάν εφαρμογή Book Creator (της εταιρίας Red Jumper, 

διατίθεται στο Play Store). 

 
   Η εισαγωγή των εικόνων γίνεται από τη συλλογή εικόνων της συσκευής ή 

από αρχεία, που έχουν ανεβεί στο web, οι εικόνες μπορούν να μετακινηθούν ή να 

αλλάξουν μέγεθος. Το κείμενο μπορεί να επικολληθεί, να πληκτρολογηθεί και να 

μορφοποιηθεί. Όταν ολοκληρωθεί το βιβλίο, εξάγεται στο Google Drive, 

αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αποθηκεύεται με μορφή ePub για 

υποβολή στο Google Play. 
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  Δημιουργική Γραφή και Τοπική Ιστορία: 

 Ο μύθος του Ανήλιαγου στο Κάστρο του Χλεμουτσίου Ηλείας 
 

δρ. Σπυρέλη Χρυσούλα  

Σχολική σύμβουλος φιλολόγων 

spyreli@yahoo.gr 

Υφαντής Ηλίας  

Φιλόλογος, επιμορφωτής ΤΠΕ 

linosyfantis@yahoo.gr  

Εισαγωγή 

Το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου «Δημιουργική Γραφή», παραπέμπει 

ευθύς εξαρχής σε διφορούμενα νοήματα (Κωτόπουλος, 2012). Θα μπορούσε να 

προσδιορισθεί ως τέχνη της συγγραφής, ως βιωµατική εκπαιδευτική μέθοδος 

διδασκαλίας, ως σύνολο τεχνικών που συντελεί στην ανάπτυξη της δημιουργικής 

έκφρασης, της επικοινωνίας, αλλά και της ένταξης στην ομάδα, ακόμα και ως μια 

θεραπευτική, λυτρωτική διαδικασία έκφρασης. Στον χώρο της εκπαίδευσης 

αντιμετωπίζεται ως µια ελεύθερη έκφραση της προσωπικότητας του παιδιού που 

γραπτά, αλλά και προφορικά αποτυπώνει ιδέες, συναισθήματα και εντυπώσεις µε 

τον δικό του τρόπο (Κωτόπουλος, 2012). Για πρώτη φορά εμφανίζεται επίσημα η 

Δημιουργική Γραφή στο ελληνικό σχολείο, με προτεινόμενες δραστηριότητες 

ενίσχυσης της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, στο «Πρόγραμμα Σπουδών 

για το Νέο Σχολείο» (2011). 

Ο όρος τοπική ιστορία είναι επίσης διφορούμενος, εφόσον κανένας τόπος 

δεν υπάρχει ανεξάρτητα από άλλους ευρύτερους και όλοι οι τόποι άλλωστε 

υπάγονται σε ένα ευρύτερο πλέγμα συναρτήσεων και αλληλεξαρτήσεων. Το 

τοπικό δηλαδή συσχετίζεται, ολοένα και πιο έντονα, άμεσα και με πολλαπλούς 

τρόπους με το υπερεθνικό. Εντούτοις το ενδιαφέρον  του μαθήματος της τοπικής 

ιστορίας στην εκπαίδευση εστιάζεται σε έναν περιορισμένο χώρο αναφοράς και η 

προσοχή του στρέφεται κυρίως στην ιστορία των καταλοίπων της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, που βρίσκονται στην περιοχή αυτή, ή την ιστορία γεγονότων 

που συνέβησαν μέσα στην περιοχή αυτή ή την ιστορία μιας μικρής κοινωνίας 

ανθρώπων που κατοικούν σε μια περιοχή κ.λπ. Ευρύτερα, τόπος μπορεί να είναι 

mailto:spyreli@yahoo.gr
mailto:linosyfantis@yahoo.gr
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η διοικητική περιφέρεια ή μια γεωγραφική ενότητα, συνήθως γύρω από ένα 

ορισμένο σημείο αναφοράς. Παράδειγμα: Το Κάστρο της Ναυπάκτου, τα Ενετικά 

Κάστρα της Αιτωλοακαρνανίας, της Ηλείας ή τα Ενετικά Κάστρα της  Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας, ή ακόμα και τα Ενετικά Κάστρα όλης της Ελλάδας.1 

Σύμφωνα με τους θεωρητικούς  του πεδίου της τοπικής ιστορίας, η χρήση 

παραδοσιακών διδακτικών μεθόδων, δεν είναι αποτελεσματική για τη μελέτη της, 

αλλά χρειάζεται μια δυναμική διαδικασία μάθησης, η οποία θα «δίνει πρωτεύοντα 

ρόλο στην ενεργό δράση των εκπαιδευομένων και στην παραγωγή ιστορικής 

γνώσης από τους ίδιους» (Φραγκούλης & Φραντζή, 2010: 22). Καθίσταται, εν 

πρώτοις, αναγκαία η διεπιστημονική προσέγγιση της τοπικής ιστορίας και κατά 

συνέπεια η αναγκαιότητα ανάπτυξης ποικίλων μεθοδολογικών και διδακτικών 

προσεγγίσεων καθώς και η άρση της ομοιομορφίας στη διδακτική πρακτική 

(Λεοντσίνης & Ρεπούση, 2001: 97-119, βλ. στο Φραγκούλης, 2013). Παράλληλα 

είναι απαραίτητη η αξιοποίηση των ιστορικών πηγών. Στις γραπτές πηγές της 

τοπικής ιστορίας μπορούν να ενταχθούν λογοτεχνικά έργα, όπως ιστορικά 

μυθιστορήματα,  ταξιδιωτικά, ηθογραφικά κείμενα, ιστορικά δημοτικά τραγούδια, 

κ.ά.  

Για την προσέγγιση θεμάτων τοπικής ιστορίας προτείνεται η μέθοδος 

project διότι, αφενός μεν, προάγει τη δημιουργική σκέψη, τη συνεργατικότητα και 

συμβάλλει στην ανάπτυξη του διεπιστημονικού τρόπου μάθησης, αφετέρου δε, 

παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αξιοποιούν κατάλληλα τις 

προϋπάρχουσες εμπειρίες τους και να οικοδομούν σταδιακά τις γνώσεις τους 

μέσα από κατάλληλη αξιοποίηση των αρχών της βιωματικής μάθησης 

(Φραγκούλης & Φραντζή, 2010:24). 

Άλλωστε, τα Σχέδια εργασίας/Ερευνητικές Εργασίες (project) υπάγονται 

στην κατηγορία των εκπαιδευτικών καινοτομιών, διότι βασίζονται σε παιδαγωγικές 

αρχές, με κυρίαρχα τα στοιχεία της ενεργού εμπλοκής των μαθητών, της επιλογής, 

της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και της σύνδεσης των προσωπικών 

βιωμάτων με τη σχολική γνώση και αυτών με τις πραγματικές καταστάσεις ζωής 

(Ματσαγγούρας, 2011) . 

                                                 
1 Αποτελεί το δευτεροβάθμιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης που καλύπτει το βορειοδυτικό 

τμήμα της Πελοποννήσου και το δυτικό της Στερεάς Ελλάδας από  το2011, όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα 
διοικητική διαίρεση του προγράμματος «Καλλικράτης». 
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Η αξιοποίηση της Δημιουργικής ανάγνωσης και της Δημιουργικής γραφής 

στο μάθημα της τοπικής ιστορίας 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στο σχεδιασμό του προγράμματος 

«Τοπική ιστορία: Το Καστρο του Χλεμουτσίου», εντάξαμε και μια σειρά 

δραστηριοτήτων οι οποίες συμβάλλουν στο να επιτευχθούν οι τρεις κατηγορίες 

των στόχων (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις- συμπεριφορές), που θέσαμε σύμφωνα 

με το Πρόγραμμα Σπουδών. Συγκεκριμένα, εστιάσαμε περισσότερο στην 

ανάγνωση ποικίλων κειμένων που αφορούσαν το μνημείο, κυρίως λογοτεχνικών, 

εκτιμώντας ότι θα λειτουργήσουν ως στάδιο συγγραφικής προετοιμασίας για να 

ακολουθήσουν οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής. 

 Τα βήματα σχεδιασμού  αυτών των δραστηριοτήτων, που τελικά 

υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, είναι συνοπτικά τα 

παρακάτω:  

Βήμα 1ο. Εκκίνηση από το παρόν. Ο τόπος μας διαστελλόμενος. 

Συζήτηση διδασκόντων και διδασκομένων για το Χλεμούτσι, το Κάστρο της 

περιοχής τους, σήμερα. Είναι επισκέψιμο; Πως αξιοποιείται κ.λπ. 2   Ξεκινώντας 

δηλαδή από το παρόν πηγαίνουμε στο παρελθόν και ως φορείς  του παρόντος 

χρόνου καθώς και των προσδοκιών μας για το μέλλον, περιγράφουμε, κρίνουμε 

και προσεγγίζουμε, στην προκειμένη περίπτωση, την ιστορία του Κάστρου 

(Παπαγιαννόπουλος, κ.ά.,1999:16, στο Φραγκούλης, 2013).  

Βήμα 2ο. Το Παρελθόν - Η Ιστορία . Εκκίνηση από την προϋπάρχουσα 

γνώση. Αναζήτηση πληροφοριακού διαδικτυακού υλικού για τα μνημεία της 

Ηλείας και συγκεκριμένα για τα ενετικά κάστρα. Προτάθηκαν δυο διαδικτυακοί  

τόποι που δίδουν και τη δυνατότητα πλοήγησης στον ελληνικό  χάρτη: Ο 

ΚΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ, με αντικείμενο τα Ελληνικά Κάστρα και Φρούρια των Μεσαιωνικών 

και νεότερων χρόνων. Ο ΟΔΥΣΣΕΥΣ, με θεματικό χάρτη πλοήγησης σε Μουσεία, 

Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους. Οι βασικές επισημάνσεις που πρόεκυψαν, 

μετά την περιήγηση, ήταν σε γενικές γραμμές οι εξής: α) Η αρχαία πόλη Ήλις 

                                                 
2Οι απαντήσεις συνοψίζονται ως εξής: Έχει ένα ενδιαφέρον μουσείο. Πηγαίνουμε εκδρομή 
με το σχολείο. Έρχονται Ευρωπαίοι τουρίστες. Τα τελευταία πέντε χρόνια πραγματοποιείται 
το Μεσαιωνικό Διήμερο στο Κάστρο. Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Περιβάλλοντος Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης κάθε χρόνο υποστηρίζει την εκδήλωση αυτή 
σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Κάστρου «Ο Παλαιολόγος». Φέτος 
απορρίφθηκε η συνεργασία του Δήμου στο 6ο Μεσαιωνικό Διήμερο. 



Δημιουργική Γραφή και Τοπική Ιστορία και Εντοπιότητα 

[647]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

υπήρξε η μεγαλύτερη πόλη και η πρωτεύουσα της ομώνυμης πόλης-κράτους. 

Μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους η Ήλιδα παρουσιάζεται και  με την 

επωνυμία  Παλαιόπολη. Δίπλα, σήμερα, βρίσκεται Τοπικό Διαμέρισμα που κρατάει 

την ονομασία «Αρχαία Ήλιδα». Υπάρχει στην περιοχή και ο αρχαιολογικός  χώρος 

της Ήλιδας. β) Δυο φράγκικα κάστρα ερειπωμένα (το Ποντικόν ή 

«Ποντικόκαστρο») ή εντελώς κατεστραμμένα (της Γλαρέντζας) 3  και ένα, το 

Χλεμούτσι, καλοδιατηρημένο, εξακολουθεί να αποτελεί εξαιρετικό δείγμα 

φρουριακής αρχιτεκτονικής της εποχής της Φραγκοκρατίας στην Πελοπόννησο. 

Δόθηκαν ύστερα φύλλα εργασίας με στοχευμένες ερωτήσεις για την 

εμπέδωση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με το Χλεμούτσι (ιστορία, 

ονομασία, στρατηγική σημασία της θέσης, ακμή και παρακμή του κάστρου).4 

γ) Η αναζήτηση άλλων Κάστρων της ίδιας περιόδου στην γειτονική 

Αιτωλοακαρνανία έγινε στον Ιστότοπο Μνημείων Αχαΐας Αιτωλοακαρνανίας. Το 

πρώτο εντοπίστηκε στην Αιτωλία, βορειοδυτικά του Μεσολογγίου, στη  θέση της  

                                                 

3Ποντικόκαστρο: Χτίστηκε τον 13ο αιώνα από τους Φράγκους πάνω στα ερείπια 
παλαιότερου Βυζαντινού φρουρίου και πάνω στην ακρόπολη της αρχαίας Φειάς. Η 
Γλαρέντζα ή Clarentia ή Clarence ήταν σημαντική οχυρωμένη πόλη και λιμάνι της 
Πελοποννήσου κατά την εποχή της Φραγκοκρατίας. Κάποτε ήταν από τα πιο σημαντικά 
λιμάνια της Μεσογείου. Χτίστηκε από τους Βιλλεαρδουΐνους του Πριγκιπάτου της Αχαΐας 
στη θέση της αρχαίας Κυλλήνης, στην Ηλεία λίγο μετά τα μέσα του 13ου αιώνα και 
χρησίμευσε ως επίνειο της Ανδραβίδας, της πρωτεύουσας του πριγκιπάτου. Η ιδιαίτερη 
σημασία της πόλης φαίνεται από το γεγονός ότι τα νομίσματα του πριγκιπάτου, τα 
τορνέζια, έφεραν την ένδειξη DE CLARENTIA και αργότερα DE CLARENCIA. Τα τορνέζια 
παράγονταν από το Πριγκιπάτο της Αχαΐας, με άδεια που έδωσε ο Ροβέρτος Β' ντε 
Κουρτεναί στο Γοδεφρείδο Β' Βιλλεαρδουΐνο. Το λιμάνι και τοκάστρο της Γλαρέντζας 
υποστηριζόταν και από Χλεμούτσι τα οποια απέχουν μεταξύ τους 5-6 χλμ. Βλέπε 
περισσότερα, στον  ιστότοπο Καστρολόγος  Ελληνικά Καστρα 
http://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=pontiko  

4Το Χλεμούτσι ή Χλουμούτσι ή Clermont ή CastelTornese ήταν τo σημαντικότερο κάστρο του 
Πριγκιπάτου της Αχαΐας. Κατασκευάστηκε κατά την εποχή της Φραγκοκρατίας από το Γοδεφρείδο Β' 
Βιλλεαρδουίνο στην Ηλεία και προστάτευε και την Ανδραβίδα, αλλά και το επίνειο της, τη Γλαρέντζα .Το 
Χλεμούτσι βρίσκεται πάνω σε ένα λόφο ύψους περίπου 220 μέτρων, σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα 
(περίπου 2-2,5 χλμ), στο δυτικότερο ακρωτήριο της Πελοποννήσου με θέα στο Ιόνιο Πέλαγος, απέναντι 
από τη Ζάκυνθο, στην ίδια ευρύτερη περιοχή με το λιμάνι και το κάστρο της Γλαρέντζας (σε απόσταση 5-
6 χλμ.) και την Ανδραβίδα (κάπου στα 12-13 χλμ), την πρωτεύουσα του Πριγκιπάτου της Αχαΐας. Το 
αρχικό όνομα του κάστρου ήταν Clermont, όπως το ονόμαζαν οι Γάλλοι ιδιοκτήτες του. Οι Έλληνες το 
ονόμασαν Χλουμούτσι όπως φαίνεται στο Χρονικό του Μορέως ή Χλεμούτσι, η ονομασία που έφτασε σε 
εμάς σήμερα. Κατά την εποχή της βενετσιάνικης κυριαρχίας ονομάστηκε CastelTornese, επειδή οι 
Βενετσιάνοι θεωρούσαν ότι εκεί γινόταν η κοπή των νομισμάτων του πριγκιπάτου της Αχαΐας, των 
τορνεζίων. Η ιστορία της κατασκευής του Κάστρου σώζεται στο Χρονικό του Μορέως. Βλέπε 
περισσότερα, στον ιστότοπο Καστρολόγος/ Ελληνικά Καστρα 
http://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=xlemoutsi  

http://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=pontiko
http://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=xlemoutsi
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Αρχαίας Πλευρώνας, γνωστό ως «Κάστρο της Κυρα-Ρήνης». Το δεύτερο βρίσκεται 

στην Ακαρνανία, στη δεξιά όχθη του Αχελώου, πάνω από τα ερείπια της αρχαίας 

πόλης των Οινιάδων.  Οι κάτοικοι αποκαλούν την περιοχή, Τρικαρδόκαστρο.  

Βήμα 3ο. Ιστορία και Λογοτεχνία. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, μετά από 

συζήτηση και καθοδήγηση από τους εκπαιδευτικούς, αναλαμβάνουν κατά ομάδες 

τη μελέτη λογοτεχνικών κείμενων που αναφέρονται στα μνημεία της περιοχής τους 

και τα παρουσιάζουν στην τάξη. Τα λογοτεχνικά κείμενα που μελετήθηκαν και 

παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια είναι τα παρακάτω: Το Χρονικό του Μορέως 

(αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή για τη φεουδαρχική οργάνωση του πριγκιπάτου 

της Αχαΐας), Δημοτικά τραγούδια («Το παράδωμα» του Κάστρου» και «Της κόρης 

για τον κλέφτη της αγάπης»), Ο Καστρολόγος του Φώτη Κόντογλου και Η 

Πριγκίπισσα Ιζαμπώ του Άγγελου Τερζάκη.  

Στόχος πρωταρχικός ήταν να αντιληφθούν ότι οι σχέσεις της Ιστορίας με τη 

Λογοτεχνία υπήρξαν ανέκαθεν στενές, αφού ο ιστορικός λόγος τροφοδοτούσε 

την ποίηση (επικά, ηρωικά, αφηγηματικά ποιήματα) και την αφηγηματική 

πεζογραφία (π.χ. ιστορικό  μυθιστόρημα). Τα παιδιά με κατάλληλες ερωτήσεις 

διαπιστώνουν  ότι υπάρχει ένας «ιστορικός» και ένας «λογοτεχνικός» τρόπος 

θέασης της πραγματικότητας και ενθαρρύνονται να διατυπώσουν την άποψή 

τους και να περιεργαστούν το μυθοποιημένο κόσμο. 

Βήμα 4ο- Ο Μύθος Ι. Ο Ανήλιαστος και η Ανήλιαστη στο Χλεμούτσι της 

Ηλείας. 

Ανάλογα  εκπαιδεύονται να μελετήσουν και την επίδραση των λαϊκών 

μύθων στη λογοτεχνία (Σπυρέλη: 2008). Είναι σημαντικό να διαπιστώσουν ότι ο Ν. 

Γ. Πολίτης –και η Λαογραφία επηρέασαν καθοριστικά όχι μόνο την ηθογραφία 

αλλά και την εν γένει λογοτεχνική παραγωγή της εποχής του.  

Αφιερώνεται επομένως χρόνος για ανάγνωση και ακρόαση των διαφόρων 

εκδοχών και διαδοχικών γραφών του μύθου που αφορά τον Ανήλιαγο και το 

Κάστρο τους. Η μυθική γοητεία μεταγγίζεται και με άλλες βιωματικές τεχνικές 

(παιχνίδι ρόλων, θεατρική ανάγνωση κ.λπ.). Δεν παραλείπεται η διευκρίνιση ότι η 

πρώτη καταγραφή του μύθου είναι μια αυθεντική αφήγηση από τοπικές 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
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παραδόσεις της περιοχής και η πρώτη δημοσίευση έγινε από τον πατέρα της 

ελληνικής λαογραφίας, Νικόλαο Γ. Πολίτη, στη συλλογή του Παραδόσεις.5  

Ο δρόμος για την κριτική αγωγή περνά μέσα από τη συν -ανάγνωση και 

το διάλογο των κειμένων. Έτσι θα προέλθει και η εξοικείωση με τον Άλλον που με 

τη σειρά της οδηγεί στην αποδοχή της ετερότητας και το σεβασμό προς το 

συνομιλητή μας.  

Ακολουθεί η ανάγνωση της πρώτη αυτής δημοσίευσης του μύθου:  

«Στο Χλουμούτσι ήταν μια όμορφη βασιλοπούλα, που την αγαπούσε το 

βασιλόπουλο της Παλιόπολης  Το βασιλόπουλο αυτό το λέγαν Ανήλιαστο, γιατί 

ποτέ δεν το έβλεπε ο ήλιος ούτε το φως της ημέρας, κι ήταν η μοίρα του, αν ήθελε 

το ιδεί ο ήλιος, να μαρμαρωθεί. Το ίδιο και η βασιλοπούλα, και για τούτο την έλεγαν 

κι αυτή Ανήλιαστη. Για να βλέπουνται, έκαμαν ένα λαγούμι από την Παλιόπολη ώς 

το Χλουμούτσι, και πήγαινε το βασιλόπουλο και την αντάμωνε στο Χλουμούτσι. 

Μια φορά όμως, κει που γύριζε το βασιλόπουλο στο παλάτι του, έτυχε να βρεθεί 

όξω από το λαγούμι την ώρα που έκραζε ο πετεινός, και το πήρε η ημέρα και 

μαρμαρώθηκε. Και βρίσκεται ακόμη μαρμαρωμένο μέσα στο λαγούμι που έτρεξε 

να μπει. Πολλοί εδοκίμασαν και μπήκαν μέσα στο λαγούμι για να παν' από την 

Παλιόπολη ώς το Χλουμούτσι, για να βρούν το μαρμαρωμένο βασιλόπουλο, μαζί 

μ'αυτούς ήταν κι ένας παπάς. Αλλά, θέλεις από το πολύ σκοτάδι, θέλεις από 

φόβο, εφοβήθηκαν κι εγύρισαν πίσω» (Ν. Γ. Πολίτης, 1994). 

Αμέσως μετά διαβάζουν ακόμα μια προφορική αφήγηση ενός γέροντα της 

περιοχής (1888), όπως την κατέγραψε, τότε, ο Σχολάρχης Λεχαινών για να τη 

στείλει στον Ν. Γ. Πολίτη: 6 

«Εδώ στον Αηγιάννη [αρχαία ακρόπολη] είναι μια τρούπα. Εκεί έμπαινε ο 

βασιλιάς ο Ανήλιαστος με το αμάξι του και είχε δρόμο και πάαινε μέσα στη γης και 

πήγαινε στο Κάστρο [Χλεμούτσι]. Αυτός έπαιρνε μαζί του και ένα κόκορα και μόλις 

ελάληγε ο κόκορας, έφευγε από ’κεί και γύριζε πίσω, γιατί άμα τον έβλεπε ο ήλιος 

                                                 
5Από τα τέλη του 19ου αι., το ενδιαφέρον των πνευματικών ανθρώπων, στρέφεται στον 
ανεξερεύνητο ακόμα τότε θησαυρό των παραδόσεων, των μύθων  και των παραμυθιών,  
σε μια προσπάθεια ανίχνευσης της εθνικής μας ταυτότητας. Τότε το έτος 1988 στάλθηκε 
εγκύκλιος στα σχολεία της Ελλάδας  να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν οι δάσκαλοι 
στον Ν.Γ. Πολίτη  τοπικές παραδόσεις.   

6Ο Σχολάρχης Λεχαινών  Χ. Παπαδημητρακόπουλος στο λαογραφικό υλικό της 3ης επιστολής 
προς τον Ν. Γ. Πολίτη  αποστέλλει «τον μύθον του Ανήλιαστου», όπως ακριβώς τον κατέγραψε από την 
αφήγηση ενός γέροντα της περιοχής(1888).   
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θα πέθαινε. Νια φορά ένας του πήρε τον κόκορα και του ’βαλε νια κότα. Περίμενε 

ο Ανήλιαστος να λαλήσει ο κόκορας, περίμενε, μέχρι που τόνε χτύπησε ο ήλιος και 

πέθανε εδεκεί…». 

Ο μετασχολιασμός και η λογιότερη διατύπωση του μύθου, που 

συμπλήρωσε ο Σχολάρχης, δίνει την αφορμή στους μαθητές να 

παρακολουθήσουν την «μεταποίηση» του κειμένου και να ανοίξουν εξαιρετική 

συζήτηση επ’ αυτού. 

Διαβάζουμε το κείμενο του Σχολάρχη που συνόδευε την παραπάνω 

αφήγηση:  

«Ο μύθος αφορά ένα βασιλόπουλο, που πηγαινοερχόταν υπογείως από 

ανατολών προς δυσμάς και τανάπαλιν με σημείο εκκίνησης την Παλιόπολη 

(Αρχαία Ήλιδα) κατευθυνόμενος παλινδρομικά προς το κάστρο Χλεμούτσι, 

προκειμένου να σμίξει ερωτικά με την επίσης « Ανήλιαστη» αγαπημένη του, μέχρι 

που τον είδε το απαγορευμένο γι’ αυτόν φως του Ήλιου και μαρμάρωσε»(βλ. 

Επίμετρο Α´, επιστολή 3η)7. 

 [Αποστέλλω] Μύθον τινα περί τινος βασιλόπαιδος κατά την Πίσαν, νυν δε 

Παλιόπολιν. Τρεις ώρας μακράν εντεύθεν απέχει η ρηθείσα Παλιόπολις, ήτις, ως 

μοι είπον γέροντές τινες 80-90 ετών, είναι εγγύς της αρχαίας Πίσσης, πόλεως  της 

Ήλιδος. Εκεί πέριξ υπάρχουσι υπό την γην τεθαμμένα αρχαία λείψανα, τα οποία 

εκάστοτε ανευρίσκουσιν οι χωρικοί την γην ανορύττοντες·[…]. 

 Εις το μέρος λοιπόν αυτό ανά τα στόματα των ανθρώπων φέρεται ότι 

υπήρχε και υπάρχει υπόνομος οχετός διήκων μέχρι του φρουρίου της Ήλιδος, του 

κατά τη Δ. άκραν της Πελοποννήσου κειμένου, κατά την Κυλλήνην, και 

ονομαζομένου «Χλουμουτσίου», ένθα ο οπλαρχηγός Μιχαήλ Σισίνης υπερήσπιζε 

την Ήλιδα εναντίον των επιδρομών του Κιουταχή κατά το 1827 μετά την άλωσιν του 

Μεσολογγίου και Ακροπόλεως Αθηνών. Ανά τα στόματα των ανθρώπων φέρεται 

                                                 
7Προφανώς η Επιστολή του Σχολάρχη, όπως σχολιάζει και η Ελένη Ψυχογιού,  κίνησε το 
ενδιαφέρον του Ν. Γ. Πολίτη να λάβει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά, 
ακόμα και να μεταβεί επιτόπου για σχετική «εθνογραφική» αυτοψία. Η απάντηση του 
Σχολάρχη και η λογιότερη διατύπωση έχει ενδιαφέρον. Βλ. Ελένη Ψυχογιού (2012). «Οι 
συλλογές λαογραφικού υλικού. Παράλληλα κείμενα από την Ηλεία», στο: Πρακτικά 
Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης», Μέγαρον Ακαδημίας 
Αθηνών, 4-7 Δεκεμβρίου 2003, Αθήνα: Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, 1045-
1080 . 
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ότι ακόμη υπήρχεν εκεί ποτε βασιλόπαις και τούτου το όνομα  Ανήλιαστος, όστις 

διά του οχετού εκείνου του υπονόμου επορεύετο νύκτωρ και μεθ’ ημέραν 

προς συνέντευξιν ερωτικήν βασιλοπούλας τινός κατοικούσης κατά το φρούριον, 

το ρηθέν Χλουμούτσιον, και ότι ποτέ θέλων να πορευθή προς την συνήθη 

συνέντευξίν του και αργοπορήσας κατελήφθη υπό του φωτός της ημέρας εκτός 

του υπονόμου, καθ’ ην ώραν ο αλέκτωρ εφώνει· και ότι αυτός απελιθώθη τότε και 

ευρίσκεται που εκεί εντός του υπονόμου. Ωνομάζετο «Ανήλιαστος», διότι ποτέ δεν 

έβλεπεν αυτόν ο ήλιος και το φως της ημέρας καθώς και η βασιλοπούλα 

ωνομάζετο και αυτή «Ανήλιαστη». Πολλοί επειράθησαν να βαδίσωσι μέχρι του 

Χλουμουτσίου διά του υπονόμου από της Παλιοπόλεως, ων και εις ιερεύς, αλλά 

δεν ηδυνήθησαν, ως άδεται, [θρυλείται], είτε εκ του φόβου, είτε εκ του μεγάλου 

σκότους, είτε εξ άλλου τινός.  Ισχυρίζονται και γέροντες και γραίαι ότι το 

απολελιθωμένον βασιλόπουλο, ο «Ανήλιαστος», ευρίσκεται εντός που του 

υπονόμου και ότι, αν γίνωσι ανασκαφαί, θέλει ευρεθεί σώον! Ταύτα επί του 

παρόντος. Ο Αδριανός μας ελησμόνησε !! Όλως πρόθυμος /Ο Σχολάρχης 

Λεχαινών /Χαράλαμπος Π. Παπαδημητρακόπουλος. 

Βήμα 5ο- Ο Μύθος IΙ. Ο Ανήλιαγος και η Κυρά –Ρήνη στην Πλευρώνα της 

Αιτωλοακαρνανίας. 

Τα παιδιά διαβάζουν από τη συλλογή του Ν.Γ. Πολίτη, δυο ακόμη 

προφορικές αφηγήσεις με θέμα τον Ανήλιαγο, καταγραμμένες, την ίδια εποχή, 

τέλη του 19ου αι., στην Ακαρνανία.  Πρόκειται για παραλλαγές του ιδίου μύθου, 

προσαρμοσμένες απόλυτα στην τοπογεωγραφία της Αιτωλοακαρνανίας και στα 

Κάστρα της. 

Το Κάστρο της Κυρά –Ρήνης στη νέα Πλευρώνα. Το Τρικαρδόκαστρο του 

Ανήλιαγου στο χώρο των  Αρχαίων Οινιάδων. Τα ένα στην Αιτωλία, το άλλο στην 

Ακαρνανία. Τα χωρίζει ο ποταμός Αχελώος! 

«ΤοΤρικαρδόκαστρο τόχε τόν παλαιό καιρό ένα βασιλόπουλο πεντάμορφο. 

Το έλεγαν Ανήλιαγο, γιατί δεν έπρεπε να το ιδή ο ήλιος, άμα το βλεπε θα πέθαινε. 

Είχε λοιπόν ένα υπόγειο παλάτι και εκεί έμενε. Αυτό αγαπούσε την Κυρά Ρήνη, που 

χε το κάστρο της, της Κυρά Ρήνης τό κάστρο, κι’ όταν ερχόταν η νύχτα, περνούσε 

τον ποταμό και πήγαινε και την αντάμωνε. Εκείνη που έβλεπε πως δεν έμενε όλη τη 

νύχτα μαζί της, γιατί πολύ πριχού να ξημερώσει σηκωνόταν κ’ έφευγε, αποφάσισε 

να το γελάση και να τον κρατήση περισσότερο. Εδιάταξε λοιπόν κ’ έσφαξαν όλα 
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τα κοκόρια. Ο Ανήλιαγος έτσι δεν κατάλαβε την ώρα που πέρασε. Αλλ’ όταν 

έφυγε, μόλις έφτασε στον ποταμό να περάσει, εφάνη ο ήλιος, και αυτός πέθανε». 

Η πρώτη (αρ. 81:"Ο Ανήλιαγος") συνδέει το Κάστρο της Κυρά –Ρήνης με το 

Τρικαρδόκαστρο, όπως μετονομάστηκαν αντίστοιχα στους βυζαντινούς χρόνους 

η Αρχαία Πλευρώνα της Αιτωλίας και η πυργωτή Ακρόπολη των Αρχαίων 

Οινιαδών της Ακαρνανίας: 

Η δεύτερη προφορική αφήγηση (αρ. 164: "Η Κυρά Ρήνη") συνδέεται 

αποκλειστικά με το ομώνυμο Κάστρο, το οποίο όμως σ’ αυτή την παραλλαγή 

ονομάζεται Γυφτόκαστρο γιατί στον έρωτα του Ανήλιαγου εμπλέκεται και ο 

Γυφτάκης που χτίζει για χάρη της το κάστρο. 

Βήμα 6ο- Ο Μύθος και η Λογοτεχνία. Ο μύθος αντιστέκεται στον τοπικό 

ανταγωνισμό, ακολουθεί την μοίρα του ανθρώπου και στήνει γέφυρες 

επικοινωνίας. Αιτωλοί και Ακαρνάνες//Ηλείοι και Αιτωλοακαρνάνες… Τα ανήλιαγα 

περάματα των θρύλων τα ακολουθεί μόνο η Φαντασία των ποιητών. Καταργεί και 

τη χρονική απόσταση των εποχών. Προσαρμόζεται διαστελλόμενος ή 

συστελλόμενος, αλλά πάντα πιστός στον αναγνώστη ή τον ακροατή. 

Γράφτηκε  πάνω στο μύθο του  Ανήλιαγου εξαιρετική ποίηση και θα 

γράφεται. Οι μαθητές με κατάλληλες ερωτήσεις θα παρατηρήσουν ότι η σκυτάλη 

του ποιητικού λόγου δόθηκε στον άνθρωπο από τα βάθη των μυθικών χρόνων. 

Τα προτρέπει ο δάσκαλος σε νέα συν-ανάγνωση με στόχο  κατά προτεραιότητα 

την απόλαυση! 

Ένας ενδεικτικός κατάλογος ποίησης και έμμετρων θεατρικών έργων είναι 

τα εξής (Σπυρέλη, 2006):   

1884 ο Γ. Δροσίνης (1859-1951) στην ποιητική συλλογή Ειδύλλια δημοσιεύει 

ποίημα 10 τετράστιχων στροφών με τίτλο "Ο Βασιλιάς Ανήλιαγος". Το  ποίημα 

φαίνεται να είναι η έμμετρη απόδοση της πρώτης προφορικής αφήγησης που 

κατέγραψε ο Πολίτης.  

1910 ο Ι. Πολέμης (1862-1924), με βάση το ποίημα του Δροσίνη "Βασιλιάς 

Ανήλιαγος", γράφει ομώνυμο θεατρικό έργο με τρεις πράξεις. Τα πρόσωπα του 

έργου διευρύνονται με φρουρούς, ιππότες, δέσποινες, υπηρέτες και άλλα στοιχεία, 

που παραπέμπουν στα δραματικά κείμενα της Κρητικής λογοτεχνίας. 

1943 ο Ν. Κατηφόρης (1903-1968) δημοσιεύει το θεατρικό έργο Ο 

Ανήλιαστος, δίνοντας κοινωνική διάσταση στα λόγια του ήρωά του. 
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1952 ο Τάσος Γιανναράς (1920-1977) στα Τραγούδια του Ανήλιαγου δίνει 

μια τελείως προσωπική εκδοχή στο λογοτεχνικό του μύθο για να παραστήσει 

καλύτερα τη δαιδαλώδη γήινη πορεία του ανθρώπου που έχει την ίδια μοίρα με 

τον Ανήλιαγο… 

Στη δεκαετία του ’60, ο Δημήτρης Χατζής (1914-1981) γράφει θεατρικό έργο 

με τίτλο Ο βασιλιάς Ανήλιαγος και υπότιτλο "τεχνική κωμωδία". Το έργο κινείται σε 

δυο επίπεδα, το πραγματικό και το φανταστικό. Χορός από λάμιες και από 

στρατιώτες. Νύχτα εξωτική. Οι δυο ήρωες γίνονται παιδιά… 

Βήμα 7ο- Δημόσια δημιουργική ανάγνωση και Δημιουργική γραφή.  

Στο τέλος προγραμματίστηκε βιωματική δράση στο χώρο του Κάστρου. Η 

δημόσια ανάγνωση ανατέθηκε σε όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Τον 

συντονισμό κατά ομάδες ανέλαβαν οι εκπαιδευτικοί. Τρεις ομάδες ανέλαβαν την 

ανάγνωση. Μια άλλη ομάδα μαθητών πρότεινε να συμμετέχει με μουσικά 

κομμάτια. Τα υπόλοιπα μέλη επέλεξαν να απαρτίσουν το διαδραστικό ακροατήριο. 

Όλοι, όμως, γνώριζαν εκ των προτέρων ότι στο τέλος θα «συνομιλήσουν» με τον 

Ανήλιαγο του ποιητή. Το σενάριο προσαρμόζεται ανάλογα με το ποίημα ή το 

θεατρικό που συναποφασίσθηκε να παρουσιάσουν…  

Ενδεικτικά παραθέτουμε, στο τέλος της παρούσας εισήγησης,  τρία 

ομαδικά  φύλλα εργασίας για δημιουργική γραφή, που δόθηκαν στις αντίστοιχες 

ομάδες, μετά το πέρας της δημιουργικής ανάγνωσης. 

ΕΜΕΊΣ (διδάσκοντες και διδασκόμενοι) επιλέξαμε το θεατρικό του Ν.  

Κατηφόρη «Ο Ανήλιαστος». Αυτή ήταν και η προτίμηση των μαθητών. Άλλωστε 

τους δόθηκαν οι παρακάτω τρεις αποσπασματικές ποιητικές εκδοχές, για να 

επιλέξουν τίνος δημιουργού –συγγραφέα το έργο θέλουν να αναγνώσουν μέσα 

στο Κάστρο της περιοχής τους. 

Για την επιλογή αυτή υποθέτουμε ότι συνέτρεξαν δυο λόγοι. Πρώτα διότι ο 

Ν.  Κατηφόρης διατηρεί την ηλειακή εκδοχή του ονόματος στον τίτλο (βλ. 

παραπάνω: Βήμα 4ο- Ο Μύθος Ι. Ο Ανήλιαστος και η Ανήλιαστη) και δεύτερον 

διότι, κατά τη γνώμη μας, ο Θάνατος του Ανήλιαγου (θύμα της μοίρας και του 

ανήλιαγου έρωτα) δεν «μαραζώνει» τα παιδιά αλλά τους δίνει την ευκαιρία να 

απολαύσουν την Αχίλλεια αντίληψη της ζωής και να εμπεδώσουν τον ύμνο του 

φωτός! 

Ο βασιλιάς Ανήλιαγος  
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Τόσο, που τι σοφίζεται η πονηρή Κυρά: 

Όλους με μια τους πετεινούς του κάστρου της σκοτώνει 

για να μη νιώσει μια φορά 

ο νιος πως ξημερώνει 

 

Ο βασιλιάς Ανήλιαγος γελιέται την αυγή! 

Και πριν να ρθεί στον Τρίκαρδο κοντά στην Παλιο-Μάνη, 

κατάρα! Ο ήλιος είχε βγει 

κι ο νιος είχε πεθάνει 

(Γ. Δροσίνης) 

 

Ανήλιαστος 

Καμιά ομορφιά, καμιά χαρά στον κόσμο δε λογιέται 

Χωρίς το λαμπερό ζεστό φως της ημέρας. 

Φως και Έρωτας ,την άχαρη ζωή μου σημαδέψαν, 

δίνω τα πάντα χίλιες φορές, ποτέ να μη τα χάσω. 

Γιατί το φως κοιτάζοντας δεν τρέμω ούτε το Χάρο 

(Ν. Κατηφόρης) 

 

Τα τραγούδια του Ανήλιαγου 

Με τη δίψα του βασιλιά Ανήλιαγου 

που σκάβει το ξερό βουνό,  

για να φέρει στην κυρά Ρήνη το νερό 

απ΄τη λίμνη του Αγγελοκάστρου 

με τη δίψα και το τσαπί του Ανήλιαγου 

Σκάβω κι εγώ στα σπλάχνα μου 

για να ξεθάψω αρχαία Αιτωλικά τραγούδια. 

(Τάσος Γιανναράς) 

 

Ως επίλογος  

 

Με ερωτηματολόγιο ανιχνεύσαμε τα θετικά αποτελέσματα της όλης 

δραστηριότητας και την καθολική παραδοχή όλων ότι ο χώρος του Κάστρου είχε 
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«μαγευτική ενέργεια για να ευχαριστηθούν τη δημιουργική γραφή». Αναρτήσαμε 

στην ιστοσελίδα του σχολείου τους τα κείμενα των μαθητών,  για να υπάρχει η 

αίσθηση της δημιουργικής κοινότητας του Κάστρου. Θεωρούμε ότι υπήρξαν  οι 

ιδιαίτερες εκείνες συνθήκες µέσα στις οποίες η δημιουργικότητα του ανθρώπου 

απελευθερώνεται, θέμα το οποίο διερευνά η ολιστική οπτική της Δηµιουργικής 

Γραφής (Κωτόπουλος 2014).  

 Ευελπιστούμε η ίδια δραστηριότητα να συνεχιστεί  στην ΠΛΕΥΡΩΝΑ με 

σχολεία της εκεί περιοχής και να γίνει μια κοινή εορτή τοπικής ιστορίας και 

δημιουργικής γραφής, με αφετηρία ότι  τα δυο Κάστρα τα χωρίζει η θάλασσα και 

όχι ο ποταμός! 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



  Δημιουργική Γραφή και Τοπική Ιστορία: Ο μύθος του Ανήλιαγου στο Κάστρο του Χλεμουτσίου Ηλείας 
Σπυρέλη Χρυσούλα, Υφαντής Ηλίας 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [656] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

 

 

 



Δημιουργική Γραφή και Τοπική Ιστορία και Εντοπιότητα 

[657]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

 

 

 



  Δημιουργική Γραφή και Τοπική Ιστορία: Ο μύθος του Ανήλιαγου στο Κάστρο του Χλεμουτσίου Ηλείας 
Σπυρέλη Χρυσούλα, Υφαντής Ηλίας 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [658] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

 

 

 



Δημιουργική Γραφή και Τοπική Ιστορία και Εντοπιότητα 

[659]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

 

 

 



  Δημιουργική Γραφή και Τοπική Ιστορία: Ο μύθος του Ανήλιαγου στο Κάστρο του Χλεμουτσίου Ηλείας 
Σπυρέλη Χρυσούλα, Υφαντής Ηλίας 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [660] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

 

 

 



Δημιουργική Γραφή και Τοπική Ιστορία και Εντοπιότητα 

[661]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

 

 



  Δημιουργική Γραφή και Τοπική Ιστορία: Ο μύθος του Ανήλιαγου στο Κάστρο του Χλεμουτσίου Ηλείας 
Σπυρέλη Χρυσούλα, Υφαντής Ηλίας 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [662] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Βιβλιογραφία 

Κωτόπουλος, Η. Τριαντάφυλλος, (2012). Η «νοµιµοποίηση» της Δηµιουργικής Γραφής, Κείµενα 15 

http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?view=article&catid=59%3Atefxos15&id=257 

%3A15-kotopoulos&option=com_content&Itemid=95. (ανακτήθηκε10-5-2015).  

Κωτόπουλος, Η. Τριαντάφυλλος, (2011). «Από την ανάγνωση στη λογοτεχνική ανάγνωση και την 

παιγνιώδη διάθεση της Δηµιουργικής Γραφής», στο Παπαντωνάκης Γ., Κωτόπουλος Τ. 

(επιµ.), Τα ετεροθαλή. Αθήνα: Ίων, 21-36. 

Κωτόπουλος, Η. Τριαντάφυλλος, (2014). «Πράξη και διδασκαλία της “Δηµιουργικής Γραφής” στη 

σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα», 

http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/kotopoulos_triantafyllos.pdf (ανακτήθηκε10-

5-2015). 

Καστρολόγος/ Ελληνικά Καστρα, http://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=xlemoutsi 

(ανακτήθηκε10-5-2015). 

Ματσαγγούρας, Ηλίας, (2011). Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο. Βιβλίο 

Εκπαιδευτικού, Αθήνα: Ο. Ε. Δ. Β. Διαθέσιμο στη διεύθυνση, 

http://ebooks.edu.gr/new/ps.php 

Μνημεία Αχαΐας – Αιτωλοακαρνανίας, http://monuments.hpclab.ceid.upatras.gr/ (ανακτήθηκε10-

5-2015). 

Οδυσσέας, Κόμβος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

http://odysseus.culture.gr/index_gr.html & http://odysseus.culture.gr/a/map/gmap.jsp 

(ανακτήθηκε 10-5-2015). 

Πολίτης, Νικόλαος Γ., (1994). Παραδόσεις, Αθήνα: εκδόσεις Γράμματα. 

Σπυρέλη, Χρυσούλα, (2006, 2007). «Μύθος και Λογοτεχνία. Ο Μύθος του Μελέαγρου και ο θρύλος 

του Βασιλιά Ανήλιαγου», περ. Φιλολογική Πρωτοχρονιά,τόμος 63 (2006) 441-446 και τόμος 

64 (2007)181-186. 

Φραγκούλης, Ιωσήφ, (2013).Τοπική Ιστορία. Εκπαιδευτικό υλικό για τα Κέντρα δια βίου μάθησης. 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-

2013). Διαθέσιμο στη διεύθυνση, http://kdvm.gr/Media/Default/Pdf%20enotites/6.10.pdf 

(ανακτήθηκε10-5-2015). 

Φραγκούλης Ιωσήφ & Φραντζή Φωτεινή, (2010). Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις της Τοπικής 

Ιστορίας στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Πάτρα: Εκδόσεις Γιάννης Σκ. Πικραμένος. 

Ψυχογιού Ελένη,  (2012). «Οι συλλογές λαογραφικού υλικού. Παράλληλα κείμενα από την Ηλεία»,  

στο: Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης», Μέγαρον 

Ακαδημίας Αθηνών, 4-7 Δεκεμβρίου 2003, ΑΘΗΝΑ: Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής 

Λαογραφίας, 1045-1080. 

 

 

http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/kotopoulos_triantafyllos.pdf
http://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=xlemoutsi
http://ebooks.edu.gr/new/ps.php
http://monuments.hpclab.ceid.upatras.gr/
http://odysseus.culture.gr/index_gr.html
http://odysseus.culture.gr/a/map/gmap.jsp
http://kdvm.gr/Media/Default/Pdf%20enotites/6.10.pdf


Δημιουργική Γραφή και Τοπική Ιστορία και Εντοπιότητα 

[663]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Η γραφή και ο λόγος στις τοιχογραφίες των εκκλησιών (16ος 

-19ος ) του πεδινού ανατολικού τμήματος της Καρδίτσας 

(Θεσσαλία).  Πηγή της Ιστορίας. 

 
Χηροπούλου Χρυσή  

Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας  

hhiropoulou@gmail.com 

 
Η επιλογή του θέματος αυτού, αν και στη  μεταπτυχιακή εργασία και στη επιπλέον 

έρευνα  συνάντησα ενδιαφέρουσες γραφές και λόγο, σχετίζεται άμεσα με τη 

μουσειακή σημασία των εκκλησιών από το 16ο ως το 19ο  αιώνα.  

Είναι δε και η μοναδική πηγή πληροφόρησης για αυτό το θεσσαλικό 

κομμάτι.  Άλλες γραπτές μαρτυρίες δεν υπάρχουν. 

Οι περισσότερες εκκλησίες ανακαινίζονται, ιστορούνται, την περίοδο των 

μεταρρυθμίσεων στο Οθωμανικό κράτος(Χάτι Σερίφ 1839, Χάτι Χουμαγιούν, 1856).  

Υπάρχουν όμως σημάδια από την αρχαιότητα, πρώτα χριστιανικά και βυζαντινά 

χρόνια.  

Διαπιστώνεται ότι ο υπόδουλος Θεσσαλός συνεχίζει να είναι σε επαφή με 

την αισθητική αντίληψη  του Βυζαντίου και της Κρητικής Σχολής. Υπάρχουν επαφές 

και με το Άγιο Όρος(σπουδάσας εις Άγιον Όρος γράφεται σε φορητή εικόνα, 

εκκλησία Συκεώνος). 

 Ωστόσο τόσο αισθητικά(λαϊκή αισθητική και τέχνη) όσο και 

θεματικά(μορφές ανθρώπων, σκηνές της καθημερινής ζωής, και 

λόγος)ενυπάρχει το λαϊκό στοιχείο. 

Μαθαίνει τη θρησκεία του, το ορθόδοξο δόγμα μέσα από τις αγιογραφίες 

και τις φορητές εικόνες. Μαζί με το όνομα του αγίου, (συνήθως κεφαλαία 

γράμματα), υπάρχει με μικρογράμματη γραφή προσδιοριστικό χαρακτηριστικό 

επίθετο(μέγας,  κοινοβιάρχης, Σαμψών ο ανδρείος, μυροβλήτης, ο τόπος 

καταγωγής κ.λπ.). 

Επίσης, τα επίθετα που συνοδεύουν τις επιγραφές του ναού(πάνσεπτος, 

ιερότατος, θείος, πλατυτέρα, ενδοξότατος, κ.λπ.)  γίνονται τα μέσα της δικής του 

έκφρασης. Οι Θεσσαλοί διαμορφώνονται γλωσσικά εκείνη την περίοδο. Οι 
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περιηγητές μιλούν συχνά για ακαταλαβίστικο λόγο στην περιοχή(άη, άη., με αυτό 

τον τρόπο αποδίδεται η απέχθεια για το θάνατο σε τοιχογραφία). Βέβαια δεν είναι 

τελείως απόλυτο. Υπάρχουν και παιπαιδευμένοι(δημοδιδάσκαλοι) αλλά  είναι λίγοι. 

Φαίνεται δε και από την ανυπαρξία λογοτεχνικής έκφρασης.  Η μόνη εκφορά 

λόγου είναι της εκκλησίας. 

Ακόμη, ιστορούνται με εικόνα και λόγο σημαντικές πτυχές της ζωής του 

αγίου στην ίδια τοιχογραφία ή τη φορητή εικόνα.  Παρατηρείται εκλαΐκευση και 

δέσιμο με το μυθικό στοιχείο. Παιδεύεται  όμως και διδάσκεται. 

Ο λόγος των κειμένων που συνοδεύουν τις τοιχογραφίες δείχνει ό,τι 

συγκινούσε και προβλημάτιζε όχι μόνο την επίσημη εκκλησία(μετανοείτε ήγγικε γαρ 

η βασιλεία των ουρανών, οι αρετές του μοναχού, το ζήτημα της αμαρτίας και η 

μετά θάνατο ζωή) αλλά και τον απλό άνθρωπο μιας και οι περισσότεροι που 

αγιογραφούσαν ήταν λαϊκά στοιχεία(η φράση εν τούτω συνεχίζεται από τη λέξη  

ΝΙΚΗ, στην εκκλησία της  Παναγίας,  Συκεώνα).  

Ταυτόχρονα αποκτά εικονική  γνώση της γραφής αλλά και εμπειρία αυτής. 

Αντιλαμβάνεται το γράμμα ως έκφραση της σκέψης. Γνωρίζει ότι είναι τέχνη και 

τεχνική. Μαθαίνει ανάγνωση(ακούσματα της γλώσσας) και γραφή. Ειδικά, όταν οι 

άνθρωποι κατά πλειοψηφία είναι αγράμματοι. 

Ο χριστιανισμός και η  ορθοδοξία(εικονική αναπαράσταση των 

θεωρητικών του χριστιανισμού, εικονίζονται να κρατούν γραφές π.χ. οι τρεις 

ιεράρχες, απεικονίζονται ως άγιοι, ο μοναχός Θεόδωρος Στουδίτης, Γρηγόριος ο 

Παλαμάς, Ιωάννης Δαμασκηνός κ.λπ.,  των αγίων,   βασιλέων του Βυζαντίου, 

Κωνσταντίνος και Ελένη, Ιουλιανός ο παραβάτης)  και η ιστορία που φέρουν μαζί 

με τους  συνειρμούς για τους οποίους ενέχονται(υπάρχει έντονος συμβολισμός( 

π. χ. στην εκκλησία της Λεύκης και της Συκεώνας μπρος από την απεικόνηση του 

Αγίου Δημητρίου υπάρχει ένα μαύρο παράθυρο φυλακής) οδηγούν στη 

διαμόρφωση σκέψης, οντότητας και αποφάσεων επαναστατικών, συχνά.   

Η καταγραφή των εκκλησιών του πεδινού τμήματος(περιοχή της 

Καρδίτσας) συγκεκριμένα των χωριών( Λεύκη, Ορφανά, Βλατάνι, Πέτρινος, 

Συκεών, Ηλιάς, Παλαμάς, Άγιος Δημήτριος,  Ιτέα(Κουτσερί)) έγινε με κριτήριο τα 

κοινά προσδιοριστικά στοιχεία(μορφολογία του εδάφους, ίδιες αγροτικές 

ενασχολήσεις και ίδια πολιτισμικά χαρακτηριστικά). Δεν έχει ασχοληθεί κανείς ποτέ 
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παρά την αξία τους. Μικρή αναφορά γίνεται για τις εκκλησίες των Αγράφων στην 

Ι.Ε.Ε.  

 Είναι  μια προσπάθεια με τρομερή γοητεία, φοβερή όμως δυσκολία. 

Οι άγιοι στους οποίους αναφέρονται οι εκκλησίες είναι ο άγιος Δημήτριος, 

ο άγιος Γεώργιος, ο άγιος Αθανάσιος, η Παναγία,  ο Προφήτης Ηλίας μαζί με την 

αγία Παρασκευή. Ωστόσο σε όλους σχεδόν τους ναούς απεικονίζονται μαζί,  στην 

πρόσοψη(τρίπτυχο). Αλλά και σε πολλές απεικονίσεις στο εσωτερικό. Η δε 

Παναγία στην δυτική πλευρά((εκκλησία των Ορφανών).  

 Δεν είναι τυχαία η επιλογή. Ο Άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρείας απεικονίζεται 

σε  όλους τους ναούς, σε πολλές μάλιστα τοιχογραφίες προφανώς, άλλων 

χρονικών στιγμών. Σχετίζεται με την ανθρωπόμορφη έκφραση κυρίως, του Θεού, 

ζητούμενο του ελληνικού πνεύματος). Ο Άγιος  Δημήτριος και Γεώργιος, μάρτυρες 

του χριστιανισμού, στρατιώτες που πέθαναν για του χριστού την πίστη. Ιδιαίτερα 

αγαπητοί στη Θεσσαλία και για το ότι ήταν καβαλλάρηδες άγιοι. 

Η χρονολόγηση των ναών δεν μπορεί να δοθεί κατά απόλυτο τρόπο. Η 

αναφορά στις χρονολογίες που υπάρχουν έξω και μέσα στο ναό μάλλον, 

αναφέρονται στην ανακαίνιση και ολοκλήρωση  εξαιτίας της  θρησκευτικής 

ελευθερίας που παραχώρησε το Οθωμανικό κράτος. Σε αυτό συνηγορεί και η 

επιγραφή στην εκκλησία των Ορφανών και στα ρήματα ωκοδόμησεν, 

εστερέωσεν, ανακαίνισεν. Η εσωτερική αυτή χρονολόγηση σημαίνει ότι  οι ναοί 

υπήρξαν για αιώνες και  πότε πρωτοδημιουργήθηκαν και με τι υλικά, αν 

προϋπήρχαν αρχαίοι ναοί, είναι δύσκολο να φανεί. Στην εκκλησία στη Λεύκη η 

αρχαιολογική υπηρεσία σημείωσε μια τέτοια πραγματικότητα( τμήμα αρχαίας 

παράστασης).  

 Συμπερασματικά, μέσα στις εκκλησίες του ο χριστιανός  ζυμώθηκε με τη 

γλώσσα την αρχαία, το γράμμα και το λόγο( όπως ήρθαν μέσα από τον 

εκκλησιαστικό βυζαντινό λόγο), την υψηλή αισθητική και μπόρεσε να εκφραστεί 

στα αμέσως επόμενα χρόνια(δημιουργία του Νεοελληνικού Κράτους).  

Μεγαλύτερη ανίχνευση, δηλαδή σε ποιο βαθμό συμμετείχε στην επιλογή των αγίων 

αυτών, πόσο επηρέασε στη διαμόρφωση των εκκλησιών του είναι δύσκολο να 

φανεί.  Συμμετείχε όμως στο τεράστιο πλούτο των εκκλησιών με τη βαριά 

φορολόγηση και τις δαπάνες(εις μνημόσυνον αιώνιον). 
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 Οι εκκλησίες αυτές, ειδικά οι παλαιότερες, είναι διαποτισμένες από 

ελληνικότητα και Βυζάντιο. 

Να σημειώσουμε ιδιαίτερα ότι το θέμα εκκλησίες(τοιχογραφίες και ό,τι αυτές 

φέρουν) και μόνο στο πεδινό τμήμα, μόλις αγγίχτηκε. Χρειάζεται  δουλειά ατέλειωτη 

για να μελετηθούν επαρκώς. Ασφαλή συμπεράσματα δεν μπορούν να εξαχθούν. 

Είναι κακοσυντηρημένες, πολλές τοιχογραφίες είναι κατεστραμμένες ή 

καλύπτονται από στρώματα ασβέστη ή η αναπαλαίωση ήταν ανεπιτυχής. Παρά 

ταύτα είναι η ιστορία του τόπου.  

Τεκμήρια γραφής και λόγου 

Ναός Αγίου Γεωργίου(Λεύκη Καρδίτσας) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αρχιτεκτονική του ναού είναι εντόπια καθώς και τα υλικά, όπως και στις 

υπόλοιπες.  

Γίνονται αναφορές(τελετουργικά αντικείμενα) σε 1771, 1808, 1835. 
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Η επιλογή ως πρώτου στην παρουσίαση  δεν έχει να κάνει με τη 

χρονολόγηση αλλά με το  ότι στις τοιχογραφίες υπάρχει ολόκληρη η θεωρία  του 

χριστιανισμού και της ορθοδοξίας. Ιστορείται και η βίβλος. 

Γραφή μεγαλογράμματη, καλλιγραφημένη σε χαράκια τοποθετημένη και 

προσεκτικά σχεδιασμένη. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τη μικρογράμματη(μη 

ορθογραφημένη, χωρίς στιλιζάρισμα).  Η μικρογράμματη φτάνει ως το 1900.  Η 

ιδιοτυπία στη γραφή είναι η χρήση Ευ ως CC.  
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Σημαντική είναι και η τοιχογραφία: ο  κόσμος(αρχαιοελληνική έννοια) 

ταυτίζεται με το θεό. Και ο χρόνος είναι μεταπτωτικός(καλός, κακός). Μοιάζει ο 

αγιογράφος να γνωρίζει το φιλτράρισμα του αρχαίου πνεύματος και τη σύζευξη 

του με τον  χριστιανισμό των τριών ιεραρχών.  

Ναός Αγίου Δημητρίου(Ορφανά Καρδίτσας) 

 

 

 

 

 

 

 

 Στην περιοχή  υπήρξε οικισμός από την μεσολιθική εποχή.   

Βασικά χαρακτηριστικά: 

 βρίσκεται αρκετά μέσα στη γη, όπως οι περισσότεροι. Παρά ταύτα, είναι 

ένα ισχυρό οικοδόμημα.   Αποπνέει δύναμη. Στο εσωτερικό του κυριαρχεί: το 

απαράμιλλης αισθητικής αντίληψης  ξυλόγλυπτο χρυσό τέμπλο, πλούσια 

αγιογράφηση και τοιχογραφίες με ενδιαφέρουσα γραφή(ανάμεικτη 

μεγαλογράμματη με μικρογράμματη).  

 Χρησιμοποιεί το ρήμα ωκοδόμησεν με δασεία χωρίς υπογεγραμμένη, 

όπως στο Βυζάντιο. Γνωρίζει το εστίν και το γράφει με μικρογράμματη γραφή.  

Ενδιαφέρον είναι το σύμπλεγμα στη λέξη άγιος. Το α ενώνεται στο επόμενο 

κεφαλαίο γράμμα. Υπάρχει ταυτόχρονη παρέμβαση και δεύτερου γράφοντα. 

Μονογράφει το όνομα του.  
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Συχνά, τελειώνει τη λέξη με μικρογράμματη γραφή. 

Μοιάζει να επιθυμούν οι αγιογράφοι να κάνουν άσκηση γνώσεων από τη 

θρησκεία και  άσκηση γραφής. 

 Αναφέρεται στην επιγραφή 23 νοεμβρίου α΄(ε;)νζ με παρέμβαση και 

νεότερων στοιχείων( 1557; ) .  

Μπορεί να εικάσει επίσης κανείς βάσιμα ότι εκείνη την 

περίοδο(τουρκοκρατία) το ενδιαφέρον στρέφεται στην γνώση της θρησκείας , την 

ενίσχυση και τη διατήρηση της πίστης(οι περισσότερες μορφές είναι βιβλικές).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ναός Αγίου Αθανασίου Βλατάνι Λαρίσης 1785 

αναφέρεται σε επιγραφή στο εξωτερικό του ναού 
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Αρχιτεκτονικό οικοδόμημα που αποπνέει δύναμη αν και είναι αρκετά μέσα 

στη γη. Εκπληκτικής ομορφιάς η πέτρα και το κτίσιμο. Η πιο πλούσια από τις 

εκκλησίες που κατέγραψα.  

 

  

 
 

 

 

 Χαρακτηριστικά: εκπληκτικό 

ξυλόγλυπτο τέμπλο, το χρυσό  και το 

κόκκινο χρώμα κυριαρχεί.  

  

Μικρογράμματη γραφή, 

ιδιαίτερη καλλιγραφική, προσιδιάζει 

στη νεότερη καλλιγραφική. Ποιητική η 

διάθεση του αγιογράφου, υμνεί το 

θάνατο της  παναγίας. 



Δημιουργική Γραφή και Τοπική Ιστορία και Εντοπιότητα 

[671]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Απόστολοι εκ περάτων, συναθροισθέντες 

ενθάδε, Γεσθημανή τω χωρίω( χρήση της 

υπογεγραμμένης) κηδεύσατε μου το σώμα και συ υιέ 

και θεέ μου, παράλαβε μου το πνεύμα.  

Λίγο πιο δεξιά το ίδιο χέρι με την ίδια γραφή 

ο γλυκασμός των αγγέλων των θλιβομένων η 

χαρά χριστιανών η προστάτις παρθένε μήτηρ κυρίου 

αντιλαβού μου και ρύσαι των αιωνίον βασάνων.  Το ο 

αντί του ω  υπάρχει σε όλες σχεδόν τις εκκλησίες. 

Δεν υπάρχουν και πολλές αγιογραφίες με 

κείμενα. Ωστόσο σε μια σημειώνεται:  

δεύτε ίδομεν των ποθούμενον ευλογών Χριστόν.  

Σημαντικό και ενδιαφέρον στοιχείο είναι 

η αναφορά πάνω από την πόρτα στο μέσα 

μέρος  του ναού του ονόματος του 

μητροπολίτη Λαρίσσης , ο αγιογράφος του 

ναού και οι μαθητές του. 

Ενδιαφέρον στοιχείο: οι πολλοί άγιοι σε 

πυκνή σειρά ευλογούν.   
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Ναός Αγίου Δημητρίου (1802) Πέτρινο Καρδίτσας 

 
Ενδιαφέροντα στοιχεία: μολονότι είναι σε ύψωμα  κτισμένος,  εν τούτοις έχει 

βάθος  και χρειάζεται να κατεβεί κανείς σκαλιά  και εδώ.  

Γραφή: συμπλέκεται η μεγαλογράμματη με τη μικρογράμματη. 

Χρησιμοποιείται το ν που μοιάζει με μ.  Συμπλέκεται το στ, το ου, το α με το επόμενο 

κεφαλαίο γράμμα, όπως στην εκκλησία του Ορφανά. 

Ακριβώς πάνω από την είσοδο του ναού αναφέρεται το όνομα του 

αγιογράφου εκ κόμης παλαμά. Ο δημιουργός υπογράφει με ολόκληρο το όνομα 

του. Μεγάλο μέρος είναι καλυμμένο με ασβέστη. 

Σημαντικό στοιχείο: η λέξη ναός γράφεται ως ραός. Δεν φαίνεται να αγνοεί 

το ν(το οποίο γράφει ως σύμπλεγμα).  

 
Ενδιαφέρον στοιχείο σε τοιχογραφία, απεικονίζεται ο άγιος Γεώργιος ο 

νεότερος με φουστανέλα και φέσι.. Δεν αποκαλείται κανείς με το όνομα του. Είναι 

άνδρες σε συστάδα και φέρουν το σταυρό( πολύ λιγότερο σε σχέση με τις 

παλαιότερες εκκλησίες) ή τη ρομφαία.  

Οι άγιοι ευλογούν.  Υπάρχει μορφή αγίου που μοιάζει με πολεμιστή της 

αρχαιότητας(φέρει ασπίδα, έχει γυμνά τα πόδια και φορά κνημίδες).  
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Το κόκκινο χρώμα κυριαρχεί και ζώνει περιμετρικά το εσωτερικό.  

Και εδώ το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο υψηλής αισθητικής. 

 
Ναός Αγίου Αθανασίου (Παλαμά Καρδίτσας), 1835 
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Ενδιαφέρον στοιχείο, στην 

εξωτερική όψη:  απεικονίζεται στο 

μέσον ο  άγιος Αθανάσιος. Μοιάζει 

με βασιλιά. Δεξιά και αριστερά του ο 

άγιος Δημήτριος και ο άγιος 

Γεώργιος. Πάνω ακριβώς με 

σύνταξη(υποτακτική, χρήση του 

όστις) και λόγο αρχαιοελληνικό με 

εκλαϊκευμένο περιεχόμενο για την 

αποφυγή της αμαρτίας. Η τοιχογραφία είναι του 1890.  

Στο εσωτερικό του ναού 

και πάνω από την πόρτα της 

εισόδου αναγράφονται τα 

ονόματα τεσσάρων ιερέων, του 

πρωτοπαππά(δεν υπάρχει άλλη 

τέτοια αναφορά) που 

ιερουργούσαν στους ναούς 

καθώς και των δωρητών 

προκρίτων.  Βεβαιώνεται η 

παρουσία προκρίτων και η 

σχέση τους με την εκκλησία. 

Ναός γενέσεως της 

Θεοτόκου Συκεών Καρδίτσας,  21 Μαΐου  1836 
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Ιστορείται: 0 θείος και πάνσεπτος Ναός της υπερευλογημένης(κεφαλαία 

γράμματα, και συνεχίζει με μικρογράμματη γραφή) ενδόξου δεσποίνης υμών 

Θεοτόκου και υπεραγίας παρθένου μαρίας…στη συνέχεια αναφέρει το όνομα του 

μητροπολίτη, με την προσφώνηση κυρίου, κυρίου, το όνομα του ιερέα, των 

επιτρόπων και : +έλαβε τέλος 1836 μαΐου21. 

   

 

Ναός Προφήτη Ηλία στο ομώνυμο χωριό 
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Πινακίδα στο εσωτερικό πληροφορεί ότι δημιουργήθηκε 1869: νοεμβρίου 

8. Στην αφιερωματική επιγραφή στο εσωτερικό του ναού γράφεται…τοῦ Θεού 

Χριστού εκ χορίον ές μνημόσυνον αιώνιον 1869:νοεμβρίου 8. 

 
Το γράμμα α(μοιάζει με μικρό) εξελίσσεται( δεν είναι εξάρτημα του αμέσως 

επομένου(Γ).  

Εικονίζεται η αγία Παρασκευή, 1868. Άλλη φορητή εικόνα φέρει τη 

χρονολογία 1855. Άρα προϋπήρχε και ο ναός.  

Δεν δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα από τον αγιογράφο ή τους βοηθούς του στα 

κείμενα. Σκόρπιες φράσεις , λείπουν γράμματα, μεγαλογράμματη και 

μικρογράμματη γραφή, ανορθόγραφες λέξεις. Κάτω από την αγιογραφία της  

αγίας τριάδας γράφεται: ΕΓω ΕΙΜΙ Ο ΚΑΛΟC O ΠOIMH 

Ο ΠΟΙΜΗΝ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΥΤΟΥ.  

Σε άλλη αγιογραφία το ένα από τα πρόσωπα της αγίας τριάδας είναι ο 

προφήτης Ηλίας. 

Ο θεός εκτός από ποιμήν είναι και το φως του κόσμου. 

Σε  άλλη φορητή εικόνα ζητά να είναι: πάντοτε μετεμού ή  μίμας αδικάς. 

Επίσης, σε φορητή εικόνα αναφέρεται η λέξη βασιλιάς( άκαιρα με το θέμα 

που εικονίζεται) 

Το πιο ολοκληρωμένο κείμενο  βρίσκεται στην εικόνα του Μιχαήλ 

:Θεούστρατηγός είμι την σπαθήν φέρων καί τους έν τάυθα εισιόντας εν φόβω 

φρουρώ προσμαχώ, υπερμαχώ καί σκέπω τους δε καρδία ρυπαρά εισιόντας 

πικρως εκτέμνω εν τή ρομφαία τή … 
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Ναός Αγίου Δημητρίου στο ομώνυμο χωριό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαρτυρία ιερέα αναφέρει ότι 

λειτουργούσε ως μοναστήρι. Η εξωτερική όψη μοιάζει με μοναστήρι. Τοιχογραφία 

της κοιμήσεως αναφέρει 1869 και φορητή εικόνα του Αγίου Δημητρίου 1860. 

Εικονίζεται σε ένα κατακόκκινο άλογο και η ενδυμασία του ανθρώπου που χτυπά 

παραπέμπει σε οθωμανό. 

Εικονίζεται ο άρχων Μιχαήλ με λαϊκή μορφή να απογράφει συνταγάς. Η 

γραφή μικρογράμματη. 



Δημιουργική Γραφή και Τοπική Ιστορία και Εντοπιότητα 

[679]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Εκκλησία Αγίου Αθανασίου Κουτσερί (Ιτέα ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Η επιλογή της εκκλησίας(δεν θυμίζει μοναστήρι) έγινε από ένα δισκάρι που 

αναφέρει : ΤΟΠΑΡΟΝΔΗΣΚΑΡΗΥΠΑΡΧΕΙΕΚΜΟΝΙΣΑΓΙΟΥΑΘΑΝΑΣΗΟΥΚΟΥΤΖΕΡΗ., 

1838. Μεγαλογράμματη γραφή χωρίς χωρισμό των λέξεων.  

 

 

 

Υπάρχει ακόμη δισκοπότηρο 1853. 

Εικόνα του αγίου Αθανασίου1860, αγιογράφος 

ο νικάλαος Γρεβένι. Επίσης φορητή εικόνα 1861. 

Ως μοναστήρι δεν αναφέρεται σε καμιά άλλη 

πηγή. Ούτε υπάρχει άλλη ένδειξη.  
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Από την εθνογραφία στη μυθοπλασία:  Η σκιά της Μίκας, 

μυθιστόρημα 
 

Αυδίκος Ευάγγελος  

Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  

avdikos@ha.uth.gr 

 

Ένα ερώτημα που προκύπτει από τον τίτλο είναι η σχέση 

εθνογραφικής/λαογραφικής έρευνας με τη σύλληψη και συγγραφή ενός 

μυθοπλαστικού κειμένου, όπως είναι το λογοτεχνικό, διήγημα, νουβέλα ή 

μυθιστόρημα. Υπάρχουν όρια ανάμεσα στην εθνογραφική έρευνα και τη 

μυθοπλασία;Ο Geertz αμφισβήτησε την ευκρίνεια των συνόρων επινοώντας τον 

όρο faction(1988: 141).Μήπως τελικά η λογοτεχνία όσων ασχολούνται με την 

εθνογραφική/λαογραφική έρευνα είναι μια προέκταση της έρευνάς τους(Narayan 

1999:134 Humphreys και Watson 2009:41); 

Προεξαγγελτικά θα πω ότι πολλά επιστημονικά κείμενα που αναδεικνύουν 

τον βιογραφικό λόγο, την ιστορία ζωής των πληροφορητών, βρίσκονται στα όρια 

ενός αυτό-εθνογραφικού κειμένου του υποκειμένου της έρευνας(Laterza 

2007:124-134), που διαπλέκει τον αφηγηματικό λόγο των άλλων με τη δική του 

εθνογραφική περιπέτεια(Pace 2012:1), μια μίξη που οδηγεί στη σύνθεση 

ιδιαίτερων, προσωπικών κειμένων που διέπονται από μυθο-συγκροτησιακές 

αφηγηματικές προτάσεις, οι οποίες έχουν  ως έρεισμα την αφηγηματική δεινότητα 

αλλά και τις λογοτεχνικές δεξιότητες του συγγραφέα-επιστήμονα(Clifford 1986:5). 

Δεν αναφέρονται στα εθνογραφικά ημερολόγια, αλλά στις σύγχρονες τάσεις , οι 

οποίες τελευταία συμπυκνώνονται ως αυτό-εθνογραφία(Wall 2008:38). 

Παραθέτω μια διευκρίνιση. «Αυτοεθνογραφία είναι μια προσέγγιση για έρευνα και 

συγγραφή που επιδιώκει να περιγράψει και συστηματικά να αναλύσει την 

προσωπική εμπειρία με σκοπό να κατανοήσει την πολιτισμική εμπειρία. Αυτή η 

προσέγγιση αμφισβητεί τους κανόνες διεξαγωγής έρευνας και αναπαράστασης 

των άλλων και μεταχειρίζεται την έρευνα ως μια πολιτική, κοινωνικά συνειδητή 

πράξη. Ένας ερευνητής χρησιμοποιεί αρχές της αυτοβιογραφίας και εθνογραφίας 
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για να κάνει και να γράψει αυτοεθνογραφία. Έτσι, ως μια μέθοδος, η 

αυτοεθνογραφία είναι και διαδικασία και προϊόν»( Ngunjiri 2010: 2).  

Κάνω αυτή την αναφορά, γιατί πρόκειται για μια αιώρα, που 

χρησιμοποιείται από όλους όσους επιδίδονται στη μυθοπλασία αντλώντας υλικό 

από την προσωπική αλλά και την πολιτισμική τους εμπειρία(Βέικου 2011:225). Αυτό 

στο παρελθόν αλλά και στην εποχή μας θεωρείται το μεγαλύτερο αμάρτημα της 

μυθοπλασίας, η οποία στιγματίζεται ως προσβεβλημένη ή ρέπουσα στην 

καλύτερη περίπτωση στην ηθογραφία ή νεοηθογραφία. Αυτό δεν μπόρεσα ποτέ 

να το αντιληφθώ. Θα το δεχτώ για την περίπτωση λογοτεχνικών ή λογοτεχνιζόντων 

κειμένων που επιχειρούν να ανασυγκροτήσουν, με εμφανή τον νοσταλγικό τόνο, 

την κοινωνία μιας εποχής, με ιδιαίτερη έμφαση στην παράθεση των ηθών και 

εθίμων. Εξαιρώ αυτή την περίπτωση. 

Δεν μ’ ενδιαφέρουν οι ταξινομήσεις, οι οποίες αφορούν τους κριτικούς της 

λογοτεχνίας, ή και τις λογοτεχνικές παρέες με σκοπό τη δημιουργία ενός 

λογοτεχνικού πεδίου, κατά την έννοια του Bourdieu, το οποίο θα οριοθετήσει τις 

ομάδες επιδαψιλεύοντας στα μέλη της κύρος και προνόμια(Bourdieu 2006). Υπ’ 

αυτή την έννοια, το δίλημμα εσωτερικός μονόλογος έξω από το πλαίσιο 

αναφοράς που εξελίσσεται σε μια ψυχολογική μανιέρα ή εξωστρεφή 

μυθοπλαστική αναφορά στον κοινωνικό και ιστορικό χωρόχρονο είναι επίπλαστο 

και εξυπηρετεί τις προαναφερθείσες ταξινομήσεις. Σπεύδω να διευκρινίσω ότι οι 

δημιουργοί λογοτεχνίας έχουν την απέραντη ελευθερία να χρησιμοποιήσουν τα 

μυθοπλαστικά τους εργαλεία, τα οποία θεωρούν πρόσφορα για ένα 

συγκεκριμένο δημιούργημά τους. 

Η λογοτεχνική δημιουργία, σε καμιά περίπτωση, δεν γίνεται εν λευκώ. Η 

έννοια της έμπνευσης δεν έχει μεταφυσικές διαστάσεις. Αντλεί υλικό από την 

προσωπική και την πολιτισμική εμπειρία, που μπορεί να είναι τα διαβάσματα ή η 

κοινωνική εμπειρία ως μέλη μιας κοινωνικής ομάδας. Νομίζω πως είναι επιστρέφω 

σε αυτονόητες παρατηρήσεις υπενθυμίζοντας το λόγια του Elliot πως η 

αξιολόγηση ενός οποιουδήποτε καλλιτεχνικού έργου συναρτάται με την 

τοποθέτηση σ’ ένα πλαίσιο(1920:44). Συνεχίζοντας ο σπουδαίος αυτός ποιητής 

και διανοητής επισήμανε πως αυτό που διακρίνει το καλλιτεχνικό γεγονός από 

οποιαδήποτε άλλη αφήγηση είναι η διαρκής προσπάθειά του να αυτοθυσιαστεί 



 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [684] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

εξαλείφοντας τα ίχνη της δικής του προσωπικότητας και αφήνοντας όλο το χώρο 

στο δημιούργημά του(ό.π.:47). 

Οι απόψεις του Elliot έχουν τροφοδοτήσει μεγάλη συζήτηση για τη σχέση 

«έμπνευσης» και καλλιτεχνικής δημιουργίας. «Πολύ θεωρητική συζήτηση έχει 

προκύψει τελευταία για την ταυτότητα και την λειτουργία του υποκειμένου στην 

αφήγηση. Τι είναι λοιπόν αυτό το «Εγώ», «εγώ είμαι»-ως πρόσωπο, δράστης ή 

υποκείμενο-τι είναι αυτό που το κάνει να είναι» αναρωτιέται ο πεζογράφος Θ. 

Γρηγοριάδης(2011). 

Η μυθοπλασία είναι  μια διαδικασία που μετασχηματίζει το υλικό, στο οποίο 

στηρίζεται. Αναφέρομαι στις μεγάλης μορφές του Ντοστογιέφσκι και του Τολστόι, 

που μετασχημάτισαν τις προσωπικές τους –και όχι μόνο-εμπειρίες σε αξεπέραστο 

μυθοπλαστικό αποτέλεσμα. Αυτό που κρίνουμε σήμερα δεν είναι τόσο οι 

προσωπικές και πολιτισμικές εμπειρίες του Παπαδιαμάντη και του Βιζυηνού, για 

παράδειγμα, όσο η λογοτεχνική τους δεξιότητα να δημιουργήσουν αφηγηματικό 

και αισθητικό αποτέλεσμα. Η ανάγνωση αυτών των σκέψεων ενισχύεται από τη 

διάκριση που κάνει ο Αράγης ανάμεσα στο βίωμα και την εμπειρία, κάτι που 

διατρέχει όλη τη λογοτεχνική παραγωγή. «Αναφορικά τέλος με το βιωματικό 

στοιχείο στο πεζογραφικό έργο για το οποίο μιλώ, είναι απαραίτητο αρχικά να το 

ξεχωρίσουμε από το εμπειρικό. Να ξεχωρίσουμε, μ' άλλα λόγια, το βίωμα από την 

κοινή εμπειρία. Με τη λέξη εμπειρία αναφέρομαι εδώ στα διάφορα περιστατικά στα 

οποία μετέχει κανείς και με τα οποία έρχεται σ' επαφή με τον κόσμο μέσα στον 

οποίο ζει.»(Αράγης 1988:160).  

Με άλλα λόγια,  όσοι γράφουν λογοτεχνία, ή παράγουν οποιαδήποτε 

μορφή τέχνης, χρησιμοποιούν κάποιες πηγές για το πρωτογενές υλικό της 

δημιουργίας τους, ώστε να δώσουν σχήμα στην έμπνευσή τους, να στήσουν 

αφηγηματικά το θέμα τους. Συχνά, αυτή η πηγή είναι η ίδια η ζωή τους, το στενό 

οικογενειακό περιβάλλον. Κλασικό είναι το παράδειγμα της Βιρτζίνιας Γουλφ, της 

οποίας το έργο , «που αποτυπώνει τον ανθρώπινο πόνο, τη μοναξιά και την 

απομόνωση στο πλήθος, επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από αυτοβιογραφικά 

στοιχεία: ο φάρος στη Σκοτία, στο ομώνυμο έργο της, είναι ο φάρος που 

βρισκόταν απέναντι από το εξοχικό σπίτι όπου έκαναν διακοπές με την οικογένειά 

της, στην Κορνουάλη. Οι ευτυχισμένες οικογενειακές στιγμές που περιγράφει εκεί 

είναι τα δικά της πρώτα χρόνια της αθωότητας…..κι ακόμη…εντάχθηκε στον κύκλο 
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του Μπλούμσμπερι, τα ήθη του οποίου  ήταν χαλαρά, η σεξουαλική 

αποκλειστικότητα δεν θεωρούνταν σημαντική, και η Βιρτζίνια συνήψε σχέσεις με 

ακόμη δύο συγγραφείς: τη Βίτα Σάκβιλ-Ουέστ –της ενέπνευσε τον «Ορλάντο»– και 

αργότερα τη Ματζ Βον, η προσωπικότητα της οποίας λέγεται ότι αντικατοπτρίζεται 

στην «Κυρία Ντάλογουεϊ»»(Κάτσουρα 2015). 

Το βίωμα και η εμπειρία της προσωπικής και πολιτισμικής εμπειρίας δεν είναι 

κάτι πρωτόφαντο. Είναι γνωστό πως ο «δρόμος» του Τζακ Κέρουακ είναι η το 

απόλυτα προσωπικό βίωμα, που γίνεται λογοτεχνία, μέσα από μια προσωπική 

προσπάθεια για απελευθέρωση. Είναι μια αφήγηση, καθώς μετασχηματίζει σε 

μύθο τον δρόμο και τα προσωπικά βιώματα του συγγραφέα(Μπαντές 2013). Αυτό 

που ο Κέρουακ το μεταφέρει άμεσα από το δρόμο στην αφηγηματική σύμβαση-

το εκρηκτηικό μίγμα μιας ενστικτώδους αυτό-εθνογραφίας-, η Παπαδάκη το 

παρακολουθεί να ωριμάζει μέσα σε μια διαρκή πάλη ανάμεσα στο βίωμα, την 

εμπειρία και τη μυθοπλασία τους. «Αν κάτι άλλαξε είναι ότι κουβαλώ τον χρόνο 

μέσα μου σαν σμιλεμένο βίωμα, ότι μπορώ και μιλώ για πράγματα που έχω ζήσει 

ή πάλι για πράγματα που θα μπορούσα να είχα ζήσει. Υπάρχει ένα περίεργο 

αίσθημα ενηλικίωσης στη γραφή, κι αυτό δύναται να το φέρει μόνο το πέρασμα 

του χρόνου, οι προσωπικές ήττες κι οι συμβιβασμοί, οι μεγάλες κι οι μικρές 

απογοητεύσεις, εκεί βρίσκεται το πρωτεύον υλικό»(Αγοραστός 2014). 

Το κρίσιμο στη λογοτεχνία και κάθε μορφή τέχνης είναι η μετάβαση από το 

βίωμα στην αφηγηματική σύμβαση1. Για να γίνει αυτό δεν επαρκεί μια ρομαντικού 

τύπου αντίληψη για την έμπνευση. Απαιτείται σκληρή δουλειά, στην οποία 

επιδίδονται πολλοί πεζογράφοι προκειμένου να αρχίζουν το γράψιμο. Με άλλα 

λόγια, χρειάζεται έρευνα, είτε αρχειακή είτε έρευνα πεδίου με συνεντεύξεις και 

καταγραφή αφηγήσεων.Ο Γάλλος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, 

ο Ζιλ Βενσάν, σε πρόσφατη συνέντευξή του, με αφορμή την παρουσίαση ενός 

βιβλίου του στην Αθήνα, λέει γι’ αυτό το   θέμα. «Πάντα προηγείται μεγάλη έρευνα. 

Στη μυθοπλασία αφήνω τη φαντασία ελεύθερη, ενώ η πραγματικότητα είναι 

απαραίτητη για την αξιοπιστία»(Σπίνου 2015). Θα ήταν μακρύς ο κατάλογος των 

Ελλήνων πεζογράφων, παλαιότερων και νεότερων που ομολογημένα διεξάγουν 

                                                 
1 «Εν τέλει, ο Σουηδός ποιητής(Τόμας Τρανστρέμερ) δεν αυτοβιογραφείται με σκοπό να μας 

αφηγηθεί το πόσο σπουδαία γεγονότα έζησε, αλλά κυρίως για να μας πείσει πως το προσωπικό βίωμα είναι 
εξ ορισμού σπουδαίο, άξιο αφήγησης, στοιχείο της συλλογικής μυθολογίας της γενιάς του καθενός 
μας.»(Παπαντώνης 2014). 
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μακρόχρονη έρευνα για την υλοποίηση του αφηγηματικού τους πυρήνα. Η Μάρω 

Δούκα, Η Ρέα Γαλανάκη, ο Βασίλης Γκουρογιάννης, ο Ανδρέας Μήτσου αλλά και 

πολλοί άλλοι οφείλουν ένα μέρος του αφηγηματικού τους υλικού στην αρχειακή 

και την επιτόπια έρευνα. Ενεργούν δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις ως ερευνητές 

πεδίου. Πολλοί απ’ αυτούς θα είχαν μάλιστα εξαιρετικοί πορεία στις ανθρωπιστικές 

σπουδές αν επιχειρούσαν να ασχοληθούν με την έρευνα. Ο Σωτήρης Δημητρίου, 

πιο συγκεκριμένα, παρόλο που δεν έχει επιστημονική εξοικείωση με την προφορική 

ιστορία, αναδεικνύεται σε δεινό χειριστή των προφορικών της πηγών, όταν γράφει 

τα βιβλία του(π.χ. Να ακούω καλά το όνομά σου).      

Συχνά ωστόσο, αυτό που θεωρείται αυτονόητο για τον οποιοδήποτε 

λογοτέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως παγίδα ή και αχίλλειο πτέρνα για ένα 

λαογράφο ή ανθρωπολόγο που αντλεί υλικό από την προσωπική και την 

πολιτισμική του εμπειρία, ιδιαίτερα την επιστημονική θητεία στο πεδίο έρευνας. Ο 

κίνδυνος να θεωρηθεί το εθνογραφικό υλικό, μια ιστορία, ως επαρκή παράμετρο 

για τη δημιουργία λογοτεχνικού αποτελέσματος είναι υπαρκτός. Όλοι όσοι 

θητεύουν στο πεδίο έρευνας μπορούν να πλανηθούν, μιας και πολλές φορές ο 

επιστήμονας καταγράφει ιδιαίτερα σπουδαίες ιστορίες, που στα χέρια ενός 

λογοτέχνη μπορεί να γίνουν το προζύμι μυθοπλαστική αναδιατύπωση. Γιατί στην 

τέχνη δεν είναι αρκετή η ιστορία. Αυτό που μετράει είναι η αφηγηματική μορφή και 

η ουσιαστική της αλληλεπίδραση με την ιστορία που εξιστορείται, καθώς και με τα 

πρόσωπα. 

  Σ’ αυτή τη θέση βρίσκομαι κάθε φορά που επιχειρώ να γράψω ένα 

μυθιστόρημα, γιατί « η ισορροπία ανάμεσα στον θεωρητικό – επιστημονικό λόγο, 

που καλλιεργεί εδώ και χρόνια, και στην τέχνη του λόγου είναι επώδυνη αλλά 

ταυτοχρόνως και άκρως ερεθιστική», όπως σχολιάζει ο Κούγκουλος(2014).  Το ίδιο 

συνέβη και με το μυθιστόρημά μου «Η σκιά της Μίκας», που εκδόθηκε το 2013 από 

τις εκδόσεις Ταξιδευτής. Την ώρα που σχεδίαζα αλλά και ξεκινούσα την περιπέτεια 

της γραφής είχα κατά νου μου την προηγούμενη εμπειρία αλλά και την ισορροπία 

ανάμεσα στην επιστήμη και τη λογοτεχνία, όπως διατυπώθηκε κι από τον Μουρίν. 

«Ευτυχώς, δεν είμαι ο μόνος με αυτή τη φαινομενικά σχιζοφρενική ύπαρξη - αρκεί 

να αναφέρω τον νομπελίστα Pete Medawer, τον Umberto Ecco ή τον Τσέχο 

ανοσολόγο και ποιητή Miroslav Holub. Ο τελευταίος κάποτε στην Πράγα μού είπε 

ότι δεν πρόκειται για δύο διαφορετικές δραστηριότητες αλλά για μία, με δύο 
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διαφορετικές οπτικές γωνίες. Και οι δύο μελετούν τη ζωή με διαφορετικά εργαλεία 

και αμφότερες απαιτούν ατέρμονη περιέργεια. Η επιστήμη με έμαθε να έχω 

υπομονή, να συλλέγω όλο το υποστηρικτικό υλικό και να το επιλέγω σωστά 

προτού αρχίσω να γράφω. Το μετά είναι μια άλλη ιστορία...»( Μουρίν 2009). 

Ο χώρος και ο χρόνος του μυθιστορήματος 

Στο μυθιστόρημα «Η σκιά της Μίκας» χώρος δράσης  είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερική(η Φιλαδέλφεια, η Νέα Υόρκη, το Κολόμπους του Οχάιο) αλλά και 

δευτερευόντως η Σμύρνη, η Χίος, η Αθήνα, κ.λπ. Ο χρόνος του μυθιστορήματος 

αναπτύσσεται, με συνεχείς επιστροφές στο παρελθόν,  από το 1922 ως την πρώτη 

δεκαετία του 21ου αιώνα. 

Στο μυθιστόρημα  παρακολουθούμε την ιστορία της Μίκας(Αδαλόγλου 

2013. Γουρδέα 2014. Μουντάκη 2014. Νταμπίκη 2014. Παππά 2014), που εξαρχής 

αποκαλύπτεται πως  είναι νεκρή.  Καθοριστικός  στην εξέλιξη του μυθιστορήματος 

είναι και ο ρόλος του Τρίκαρδου, ενός νέου  Έλληνα που διάλεξε να σπουδάσει 

στην Αμερική  στα τέλη του 20ου αιώνα και στη συνέχεια παντρεύτηκε Αμερικανίδα. 

Δυο Έλληνες που μετακινούνται στην Αμερική με διαφορά επτά δεκαετιών. Τους 

συνδέει η επιθυμία -αλλά και η ανάγκη- να φτιάξουν τη ζωή τους σε μια νέα χώρα: 

τις ΗΠΑ. 

Ο Τρίκαρδος αναζητεί τα ίχνη της Μίκας, μιας Ελληνίδας από τη Σμύρνη 

που πέθανε φτωχή αλλά που οι οικονομικές συγκυρίες  την έκαναν πλούσια μετά 

το θάνατό της. Παρόλο που οι δυο ήρωες έφτασαν στην Αμερική με  εβδομήντα 

χρόνια περίπου διαφορά(στο Μεσοπόλεμο η Μίκα, στα τέλη του 2ου ο Τρίκαρδος), 

τα όνειρα και οι ελπίδες είναι ίδια. Οι μετοχές είναι ένα στοιχείο που τους ενώνει. Η 

πρωταγωνίστρια Μίκα βρέθηκε στην Αμερική μετά την καταστροφή της Σμύρνης 

το 1922. Αγόρασε μετοχές με την παρακίνηση του Ιρλανδού συντρόφου της 

κυνηγώντας το αμερικανικό όνειρο. Το οικονομικό κράχ του 1929 και ο θάνατος 

του Πάτρικ στον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο οδήγησαν την Μίκα σε περιπέτειες 

και ταλαιπωρίες. Η Μίκα πίστεψε πως οι μετοχές θα τις άλλαζαν τη ζωή. Το ίδιο 

πιστεύει και ο Τρίκαρδος, ο νέος επιστήμονας που ήρθε στην Αμερική για σπουδές, 

παντρεύτηκε την αμερικανίδα γυναίκα του και αναζητούσε μιαν ευκαιρία να 

πετύχει, να κάνει πραγματικότητα το δικό του αμερικάνικο όνειρο   Πίστεψε πως οι 

μετοχές της Μίκας που κατρακύλησαν στην ανυποληψία το 1929 με την οικονομική 
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κατάρρευση στις ΗΠΑ  ήταν η δική του ευκαιρία να πετύχει ό,τι δεν κατάφερε η 

Μίκα. Δουλεύει σε μια εταιρεία της Φιλαδέλφειας, η οποία ανέλαβε να εντοπίσει 

απογόνους της Μίκας ώστε να κληρονομήσουν τα κέρδη από τις κερδοφόρες 

πλέον μετοχές της. Σε αντίθετη περίπτωση θα ρευστοποιούνταν από το 

αμερικάνικο δημόσιο. 

Η απάντηση στο ερώτημα αν υπάρχουν ή όχι απόγονοι της Μίκας 

λειτουργεί ως αφετηριακό σημείο για την ανάπτυξη και τη δομή του 

μυθιστορήματος. Κατ’ ανάγκη ο συγγραφέας  χρησιμοποιεί την τεχνική του 

αστυνομικού μυθιστορήματος. Αναζητεί τα ίχνη της Μίκας που γνωρίζει ότι είναι 

ήδη νεκρή. Ωστόσο, ποτέ το μυθιστόρημα δεν  εξελίσσεται σε  νουάρ.    

Ας μου επιτραπεί να ξεκινήσω από την αφετηρία, μια θραυσματική ιστορία 

που άκουσα από κάποιον φίλο, Ελληνοαμερικανό, πάνω στον οποίο οργάνωσα 

τον δεύτερο ήρωά μου, τον Κοσμά Τρίκαρδο, ο οποίος αναζητά τα ίχνη της Μίκας 

ή των απογόνων της. Νομίζω ότι ένας τρόπος για να γνωρίσεις ανθρώπους σ’ 

ένα καινούργιο τρόπο είναι ν’ ανταλλάσσει ιστορίες ζωής. Αυτό έκανα κι εγώ με 

τον Ηλία, ο οποίος πράγματι είχε αναλάβει να εντοπίσει τα ίχνη μιας γυναίκας που 

είχε αγοράσει προπολεμικά  μετοχές στις ΗΠΑ, οι οποίες έχασαν την αξία τους. Στη 

δεκαετία του 1980 ο τότε πρόεδρος Ρήγκαν εισήγαγε νομοθεσία , σύμφωνα με την 

οποία οι λιμνάζοντες λογαριασμοί περιέρχονται στο κράτος, αν δεν υπάρχουν 

δικαιούχοι. Η εταιρεία ανέλαβε τότε να εντοπίσει απογόνους ή συγγενείς της 

γυναίκας, για την οποία ήξεραν ένα όνομα, τίποτε άλλο. Ο ερευνητής εντόπισε 

τέσσερις με το ίδιο επίθετο στην Ελλάδα, δεν προέκυψαν συγγενικές σχέσεις με τη 

νεκρή και η εταιρεία αποφάσισε να μοιράσει τα χρήματα με τους τέσσερις, αφού 

οι συντελεστές πέρασαν πλουσιοπάροχες διακοπές σε γνωστό ξενοδοχείο 

πολυτελείας της Αθήνας.  

Η θραυσματική ιστορία μού παρακίνησε το ενδιαφέρον. Έκοψα και πέταξα  

την κατάληξή της, παραήταν νεοελληνική η ολοκλήρωση της αναζήτησης. Με 

ενδιέφερε το θέμα της μετανάστευσης και τα προβλήματα που προκύπτουν στην 

προσπάθεια προσαρμογής στο νέο τόπο. 

Προφανώς, η προσπάθεια για μυθιστορηματική ανάπλαση της ιστορίας 

της μετανάστευσης αντλεί υλικό από την προσωπική και επιστημονική εμπειρία. 

Πιο συγκεκριμένα, γεννήθηκα στα κράσπεδα του Ελαιώνα της Πρέβεζας από 

γονείς Συρρακιώτης που μόλις είχαν αποφασίσει να εγκατασταθούν στην πόλη 
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στη δεκαετία του 1950. Επιπρόσθετα αυτή η προσωπική εμπειρία μετεξελίσσεται σε 

επιστημονική , όταν εκπονώ τη διατριβή μου για την Πρέβεζα, τέλη της δεκαετίας 

του 1980, (Αυδίκος 1992), η οποία εστίασε στη διαδικασία ένταξης των νέων 

πληθυσμών-μεταναστών στην πόλη. Επιπλέον, στα μέσα της δεκαετίας του 1990 

ανέλαβα, στο πλαίσιο της Επιτροπής Ερευνών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης, τη διεξαγωγή τρίχρονης επιτόπιας έρευνας στους νεοαφιχθέντες από τις 

Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης(Αρμενία, Γεωργία, Αρμπαζεϊτζάν, 

Ουζμπεκιστάν, κ.λπ.), από την οποία προέκυψαν επιστημονικά κείμενα(Avdikos 

1998: 236-245). Παράλληλα, στο συγκεκριμένο ζήτημα αποκτιέται μια εμπειρία 

μέσα από συνεχείς συζητήσεις με μέλη της ελληνοαμερικάνικης κοινότητας στη 

Φιλαδέλφεια και το Κολόμπους του Οχάιο αλλά και σε επισκέψεις σε διάφορες 

άλλες περιοχές. Έτσι, συγκροτείται ένα αφηγηματικό σώμα για τους 

Ελληνοαμερικανούς, την Αμερική, τη σχέση με την Ελλάδα, αλλά και για άλλες 

εθνότητες. 

Το ερώτημά μου ήταν πώς να χρησιμοποιήσω αυτό το υλικό. Θα 

μπορούσα να γράψω ένα άρθρο, εξάλλου σε κάποιες πόλεις όπου παρουσίασα 

το μυθιστόρημα σχεδόν απαίτησαν να ακολουθήσει και μια μελέτη. Όμως, δεν 

ήταν αυτή η προτεραιότητά μου, θεώρησα ότι η λογοτεχνία είναι ένας τρόπος να 

απευθυνθώ σε περισσότερους. Εξάλλου, κάποιες φορές έχω την άποψη ότι η 

επιστήμη παραείναι καταπιεστική. 

Το κεντρικό ζήτημα, όθεν, ήταν πώς γίνεται η μετακίνηση από το 

εθνογραφικό υλικό στην μυθοπλασία. Αρκεί το εθνογραφικό υλικό, για να 

προκύψει ένα μυθιστόρημα με πλοκή , συνοχή και ήρωες που να είναι 

αληθοφανείς; Αρκεί η μεταφορά των ιστοριών στο μυθοπλαστικό πλαίσιο , για να 

έχουμε λογοτεχνική δημιουργία; Μήπως δηλαδή όλη αυτή η προσπάθεια 

καταλήξει σε μια νέο-ηθογραφία με την παράθεση επεισοδίων από τη ζωή του 

ελληνο-αμερικανού, του μετανάστη γενικότερα; 

Συνεπώς, το άμεσο ήταν η αφηγηματική δομή, που είναι πολύ βασική στη 

λογοτεχνία. Αφετηρία είναι μια νεκρή, οι μετοχές της κι ένας ερευνητής. Πώς  

χρησιμοποιείται το εθνογραφικό υλικό  για να χτιστεί η δομή του μυθιστορήματος; 

Η απάντηση στο ερώτημα αν υπάρχουν ή όχι απόγονοι της Μίκας λειτουργεί ως 

αφετηριακό σημείο για την ανάπτυξη και τη δομή του μυθιστορήματος. Κατ’ 

ανάγκη ο συγγραφέας  χρησιμοποιεί την τεχνική του αστυνομικού 
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μυθιστορήματος. Αναζητεί τα ίχνη της Μίκας που γνωρίζει ότι είναι ήδη νεκρή. 

Ωστόσο, ποτέ το μυθιστόρημα δεν  εξελίσσεται σε  νουάρ.     

Με δεδομένη την απόσταση του χρόνου και τη βιολογική απουσία 

συγχρόνων της Μίκας αξιοποιείται η τεχνική των σημειωμάτων και τα αρχεία. 

Βιολογικά η Μίκα είναι απούσα. Όμως, έχει αφήσει τα ίχνη της σε διάφορα 

σημειώματα που έγραψε . Ο Κοσμάς Τρίκαρδος αναλαμβάνει το ρόλο της 

αναζήτησης της Μίκας. Καθοριστικός για την εξέλιξη της υπόθεσης και την 

αφηγηματική κινητικότητα είναι τα σημειώματα που γράφει η Μίκα και εντοπίζονται 

στο μουσείο του Έλλις Άιλαντ, σε διάφορους γνωστούς, σε μπαρ που έζησε, κ.λπ.. 

Κάθε σημείωμα αποτελεί και μια ανάσα για την αφηγηματικό τόνωση του 

μυθιστορήματος. Αυτά τα σημειώματα λειτουργούν όπως και οι μαγικοί βοηθοί 

στο παραμύθι, που δίνουν ζωή στην αφήγηση, παρόλο που ο ρόλος τους  μπορεί 

να χάνεται μέσα στον κυκεώνα των πληροφοριών. Τα όνειρα δε του Κοσμά του 

μεταπολεμικού, Έλληνα μετανάστη τροφοδοτούν την εξέλιξη της αφήγησης και την 

αλληλοσυσχέτιση ανάμεσα στα επιμέρους αφηγηματικά μοτίβα και την ενίσχυση 

της συνοχής της μυθοπλασίας. Ο Τρίκαρδος κάθε φορά  ανανεώνει την ελπίδα 

πως θα καταφέρει να αγοράσει το σπίτι που ονειρεύεται. Έχει εναποθέσει τα όνειρά 

του σε μια νεκρή πατριώτισσά του.  

Το εθνογραφικό υλικό , λοιπόν, χρησιμοποιείται για τη μυθοπλασία του 

μεταναστευτικού γεγονότος, όχι από μια ρομαντική σκοπιά, όπως συχνά γίνεται 

σε άλλες περιπτώσεις. Στόχος είναι να πλαστούν πραγματικοί ήρωες, που δεν 

ικανοποιούν απλώς και μόνο τα εθνοπατριωτικά στερεότυπα. Στόχος ήταν να 

φτιαχτεί ένα μυθιστόρημα για τους ανθρώπους στη χώρα προορισμού, στην 

προσπάθεια να ενσωματωθούν, στις αντιφάσεις, στη μοναξιά τους. 
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Όταν ο δημιουργικός δημοσιογραφικός λόγος συνυφαίνεται 

με την πολιτική πρακτική.Το παράδειγμα της γραφής του 

Ιωσήφ Μομφερράτου. 

 
Γιαννάτου Αγγελική  

Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης  

a.giannatou@gmail.com 

 
Ο Ιωσήφ Μομφερράτος υπήρξε η γνησιότερη πολιτική προσωπικότητα του 

Επτανησιακού Ριζοσπαστισμού. Διετύπωσε με τη δημοσιογραφική πένα του τις 

ιδέες της ριζοσπαστικότερης φάσης της Γαλλικής Επανάστασης στο πλαίσιο των 

Επτανήσων κατά τα διάρκεια της αγγλικής «προστασίας» 1815-1864. Παράλληλα 

με την αρμοδιότητά του συντάκτη των εφημερίδων Η Αναγέννησις, εφημερίς 

εθνική και δημοκρατική (1849-1851 και 1858-1859), Ο Αληθής Ριζοσπάστης, 

εφημερίς πολιτική (1862-1863), και Αναμόρφωσις, εφημερίς πολιτική (1866-1867) 

υπήρξε και μαχόμενος πολιτικός. Ο ίδιος πίστευε ότι η «ελευθεροτυπία», ήταν «το 

μέγα και καθολικόν […] μέσον της δημοσιότητος το κατ’εξοχήν αναγκαίον εις την 

μόρφωσιν και ανάπτυξιν του δημοσίου πνεύματος, το ισχυρόν […] όργανον της 

κοινωνικής προόδου». Και που «χάρις εις την πρόοδον του ανθρωπίνου 

πνεύματος, εις τον φυσικόν και αδιάρρηκτον τούτον νόμον της ανθρωπότητος, 

όστις, αναμέσον παντοίων προσκομμάτων, εγχαράττει αδιακόπως νέας οδούς 

βελτιώσεως και τελειοποιήσεως˙ χάρις εις την περικλεή φεβρουαριανήν 

επανάστασιν της Γαλλίας, της οποίας η κοσμοσωτήριος επιρροή, […], ωρίμασεν, 

ούτως ειπείν, το κοινωνικόν πνεύμα της εποχής μας, και επετάχυνεν, ευτυχώς δια 

τους λαούς, την λύσιν των μεγαλητέρων πολιτικών και κοινωνικών ζητημάτων». 

(Μομφερράτος 1849: 1) 

Ωστόσο, για να γνωρίσουμε τη γραφή του Ιωσήφ Μομφερράτου 

χρειάζεται να ξεκινήσουμε από το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

έζησε. Γεννήθηκε στην Κεφαλονιά το 1816, ένα χρόνο μετά τη Συνθήκη των 

Παρισίων (1815) σύμφωνα με την οποία τα Ιόνια νησιά συγκροτήθηκαν σε ενιαίο 

κράτος με το όνομα Ηνωμένες Πολιτείες των Ιονίων νήσων υπό την «προστασία» 

της Μεγάλης Βρετανίας. Στο νέο «προστατευόμενο» κρατίδιο της Μεγάλης 
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Βρετανίας συντάχθηκε από τον αντιπρόσωπο της το Σύνταγμα του 1817. 

Επρόκειτο για ένα αυταρχικό Σύνταγμα. Απαγορευόταν η ελεύθερη λειτουργία 

ιδιωτικών τυπογραφείων και η ελεύθερη διακίνηση του έντυπου και όχι μόνο λόγου. 

Μόλις το 1848 ψηφίστηκε από την Ιόνιο Βουλή η ελεύθερη λειτουργία των 

τυπογραφείων και η έκδοση εφημερίδων, στο πλαίσιο πολιτικών αλλαγών στο 

ευρύτερο πνεύμα  των ευρωπαϊκών επαναστάσεων της εποχής. Ο Ιωσήφ 

Μομφερράτος είχε επιστρέψει στο μεταξύ στη γενέτειρά του μετά από πολύχρονη 

εκπαιδευτική κινητικότητα στην Κέρκυρα, το Παρίσι και την Πίζα. Εκεί ολοκλήρωσε 

τις σπουδές του στα νομικά και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα. (Πανάς 1888: 

5-9) Με την καθιέρωση της ελευθεροτυπίας στις Ηνωμένες Πολιτείες των Ιονίων 

Νήσων ο Ιωσήφ Μομφερράτος έκανε την εμφάνισή του στο ευρύ κοινό στις 22 

Ιανουαρίου 1849, με το πολιτικό του φυλλάδιο το οποίο είχε τίτλο, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 

Ήταν ήδη ενταγμένος στην πολιτική λέσχη «Δημοτικόν Κατάστημα» της νεολαίας 

του νησιού που συνωμοτούσε υπέρ της εθνικής αποκατάστασης των Ιονίων 

νήσων και της κοινωνικής και πολιτικής δικαιοσύνης σε αυτά. Η «προστασία» υπό 

το βρετανικό στέμμα είχε μετατραπεί σε κυριαρχία1  και αυτό δεν μπορούσε να το 

υπομείνει ο Μομφερράτος, ο οποίος ήταν γαλουχημένος με τις ιδέες της 

ριζοσπαστικότερης φάσης της Γαλλικής Επανάστασης. Ουσιαστικά πρόβαλε στο 

προσκήνιο της επτανησιακής πολιτικής σκέψης και πρακτικής ως ο διερμηνευτής 

του ριζοσπαστικού λόγου των ευρωπαϊκών οραμάτων. 

Με το Πρόγραμμά του ο Ι. Μομφερράτος έκανε γνωστό στο κοινό την 

πρόθεσή του να εκδώσει πολιτική εφημερίδα με τον τίτλο Αναγέννησις και τις 

πολιτικές αρχές τις οποίες ήταν διατεθειμένος να υπηρετήσει. Υποστήριζε ότι όπως 

για τα άτομα, έτσι και για τους λαούς υπήρχαν όροι που συνιστούσαν την 

κοινωνική τους ζωή, δηλαδή την ελεύθερη και ανεξάρτητη ανάπτυξή τους και 

κατεύθυνσή τους προς κάποιο σκοπό. Απαραίτητος όρος της ζωής του κάθε 

λαού έγραφε, ήταν η «ελευθέρα και ανεξάρτητος εθνικότης του». Έπειτα, το 

πολίτευμά του, το οποίο θα εγγυόταν την ελεύθερη και προοδευτική του ανάπτυξη 

και την εκπλήρωση της κοινωνικής του αποστολής. (Μομφερράτος 1849: 1)  

Κύριος στόχος της εφημερίδας του ήταν α) η εθνική αποκατάσταση του ελληνικού 

λαού στη βάση κοινών στοιχείων καταγωγής, θρησκείας, γλώσσας, ηθών και 

                                                 
1 Μια ενδιαφέρουσα πραγματεία της αποικιακής κυριαρχίας των Άγγλων στα Επτάνησα είναι του 

(Gallant 2014.) 
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εθίμων και β) η διάδοση και εφαρμογή των πολιτικών και κοινωνικών αρχών 

σύμφωνα με τις οποίες έπρεπε να είναι οργανωμένη κάθε κοινωνία, δηλαδή η 

κυριαρχία του λαού ως υπέρτατο, απαράγραπτο και αναπαλλοτρίωτο δικαίωμά 

της και η ελευθερία, ισότητα και αδελφότητα,  η οποία μεταφερθείσα «από τον 

χριστιανικόν εις τον πολιτικόν κόσμον, δια των ενδόξων του Γαλλικού λαού 

επαναστάσεων, συνιστά την βάσιν του νεωτέρου διοργανισμού των κοινωνιών, 

και προαναγγέλλεται ευτυχώς εις το μέλλον πολιτικόν θρήσκευμα πάσης 

ανθρωπότητος», έγραφε ο Μομφερράτος. (Μομφερράτος 1849: 1)  

Ο Μομφερράτος είχε επίγνωση των δυσκολιών που θα αντιμετώπιζε στο 

έργο του από τους αντιπροσώπους του βρετανικού στέμματος στο Ιόνιο αλλά και 

τους εγχώριους υποστηρικτές του. Δεν δίστασε. Εξέδωσε τρεις εφημερίδες και 

παράλληλα πολιτεύτηκε και εξελέγη βουλευτής στην 9η Ιόνιο Βουλή το 1850 με τη 

ριζοσπαστικότερη πολιτική παράταξη της εποχής, αργότερα το 1858 στην 11η και 

12η Ιόνιο Βουλή. Δεν έθεσε υποψηφιότητα στις εκλογές για τη 13η Ιόνιο Βουλή που 

θα συγκαλούνταν για να ψηφίσει την ένωση των Ηνωμένων Πολιτειών των Ιονίων 

Νήσων με το ελεύθερο ελληνικό κράτος. Για τα άρθρα του κυρίως στην 

Αναγέννησις εξορίστηκε από το βρετανικό καθεστώς, για αυτό και αναγκάστηκε 

να σταματήσει την έκδοσή της το 1851 για να την επανεκδώσει μετά από 

πολύχρονη εξορία, το 1858. Συνέταξε επιστολές, άρθρα και παμφλέτια τα οποία 

είχαν πάντα πολιτική στόχευση, τη γαλούχηση και τη διάδοση των ριζοσπαστικών 

ιδεών του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και την εθνική αποκατάσταση των 

Επτανήσων. Η αβασίλευτη δημοκρατία ήταν στη σκέψη του η άριστη πολιτειακή 

μορφή. Ενώ οραματιζόταν την πρόοδο «όλης της ανθρωπότητας» στη βάση της 

επίτευξης της αυτοδιάθεσης των λαών. Τι ήταν τελικά δημοσιογράφος ή πολιτικός; 

Ήταν ένας φορέας του ουμανιστικού –ριζοσπαστικού Διαφωτισμού που η 

ενεργητική του πολιτική εμπλοκή συνυφάνθηκε με τον δημοσιογραφικό πολιτικό 

του λόγο στην υπηρεσία της ανθρωπότητας. 

Ας δούμε όμως τη γραφή του Ιωσήφ Μομφερράτου. Όλα του τα κείμενα 

διαπνέονται από τις ιδέες που συμπύκνωσε μέσα στο Πρόγραμμά του το 1849, 

άλλοτε αυστηρά επαναλαμβανόμενες και άλλοτε προσαρμοσμένες στις πολιτικές 

εξελίξεις του τόπου του αλλά και του ευρύτερου ευρωπαϊκού. Αντίπαλός του ήταν 

το βρετανικό καθεστώς στα Ιόνια νησιά, οι ντόπιοι σύμμαχοί του αλλά και οι άλλοι 

πολιτικοί που αγωνίζονταν για μια θέση στην Ιόνιο Βουλή με κάποιον άλλο 
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πολιτικό σχηματισμό όπως οι Μεταρρυθμιστές και αργότερα ο σφετεριστής του 

ονόματος των ριζοσπαστών, Κ. Λομβάρδος από τη Ζάκυνθο. Χαρακτηριστικοί 

είναι οι τίτλοι των άρθρων που δημοσιεύει στην Αναγέννησις: «Προς τον λαόν της 

Επτανήσου», «Η Επτάνησος και η Προστασία», «Καταχθόνιος Συκοφαντία», 

«Σκέψεις τινές περί της Αγγλικής Προστασίας», «Το παράνομον της Προστασίας», 

«Η Νέα Πλάνη», «Τριπλούν Δείγμα της Διαθέσεως του  Αρμοστού της 

Προστασίας», «Η ομόθυμος τάσις του Λαού», «Ανασκευή αλληκότων θεωριών», 

«Η πλάνη αποκεκαλυμμένη», «Τα ολέθρια του ξενισμού αποτελέσματα», «Η νέα 

παγίς», «Αι παγίδες της Προστασίας», «Κυβερνητικαί μηχανοραφίαι», «Το 

επίβουλον των μεταρρυθμίσεων», «Ο γενικός αγών», «Αι καταχθόνιοι εισηγήσεις», 

«Φυλακισμοί και καταδιώξεις».  

Ο Ι. Μομφερράτος, ήταν κοσμοπολίτης, αστός, δημοσιογράφος, 

συντάκτης και πολιτικός. Όλες αυτές οι ιδιότητες συνύφαναν την προσωπικότητά 

του και το είδος της γραφής του. Πάνω από όλα όμως ήταν ιδεαλιστής και 

ουμανιστής. Καμία από αυτές τις ιδιότητες δεν διακρίνεται στη γραφή του 

μονοσήμαντα και μονολιθικά. Χρησιμοποιεί τον έντυπο λόγο, το δημοσιογραφικό 

λόγο για να στείλει τα μηνύματα που θέλει. Τα οποία είναι αμιγώς πολιτικά 

μηνύματα. Το μέσο είναι οι εφημερίδες του, τα πολιτικά φυλλάδια και οι επιστολές 

του. Τα μηνύματά του είναι σταθερά στις αρχές του, υπέρ της ελευθερίας, 

ισότητας, και αδελφότητας των ατόμων και των λαών. Απώτερος στόχος του η 

επίτευξη της «εθνισμού» των λαών και εν τέλει η ευνομία όλης της ανθρωπότητας. 

Ένα βήμα πριν τον τελικό προορισμό της ανθρωπότητας, όριζε και το ρόλο της 

Ελλάδας ως προς τον εκπολιτισμό της Ανατολής στη βάση εκκοσμικευμένων  

χριστιανικών αξιών και διδαγμάτων. Η επικράτεια της ιδεολογίας που υπηρετεί ο Ι. 

Μομφερράτος στην ουσία της δεν έχει πραγματολογικά όρια αλλά κυρίως 

λειτουργικά, «μέχρι εκεί όπου οι άνθρωποι λειτουργούν ως φιλελεύθερα –

ορθολογικά υποκείμενα». (Δοξιάδης 1995: 39) Τα όρια της επικράτειας για την 

οποία αγωνίζεται είναι τα όρια του κόσμου- της ανθρωπότητας. «Όλοι οι 

άνθρωποι οφείλουν να απελευθερωθούν και να εξορθολογισθούν». 

(Δοξιάδης1995: 40)  Έγραφε:  

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ. Δεδοξασμέναι ας ήναι 

αι ύψισται βουλαί της θείας προνοίας, αι απέναντι πάσης εναντίας θελήσεως 

εγχαράττουσαι τας οδούς του λαμπρού μέλλοντός σου, και προετοιμάζουσαι το 
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πλήρωμα των ευχών και των αγώνων σου! Δεδοξασμέναι ας ήναι αι πολυχρόνιοι, 

γενναίαι και καρτερικαί σου προσπάθειαι, δια των οποίων δύνασαι ήδη ευτυχώς 

να ελπίσης την προσεχή αποκατάσταιν της ασεβώς παραβιαζομένης εθνικότητός 

σου, την πλήρη ανάκτησιν των ανηλεώς καταπατημένων δικαιωμάτων σου! [...] Η 

απελευθέρωσις της Επτανήσου και η συνένωσις αυτής μετά της ελευθερωμένης 

Ελλάδος, ιδού η αληθής και σωτήριος μεταβολή της ενεστώσης οδυνηράς 

καταστάσεώς σου, ιδού η αληθής και μόνιμος απαλλαγή των δεινών σου. Η 

σύναψις όλων των εθνικών δυνάμεων, προς επελευθέρωσιν και συνένωσιν 

παντός του ελληνικού γένους, και προς τελείαν εκπλήρωσιν του ιερού αγώνος της 

ελληνικής αναγεννήσεως, ιδού ο γενικός κα σωτήριος σκοπός προς τον οποίον 

πρέπει να έχης συγκεντρωμένας όλας τας προσπαθείας σου. Προς επίτευξιν της 

μεταβολής ταύτης, προς εκπλήρωσιν του σκοπού τούτου, όλοι εκ συμφώνου, 

όλοι σταθερώς και ευτόλμως, ας εργασθώμεν, και κανείς ας μην αμφιβάλλη, ότι 

ο θεός θέλει ευλογήει το έργον μας. (Αναγέννησις, 1(09.04.1849): 1) 

Ήδη από το 1797 με την  παρουσία τους οι Γάλλοι στα Επτάνησα είχαν 

μπολιάσει τον τόπο με τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης.  

Αι από τινος ήδη καιρού ενεργούμεναι μεγάλαι μεταβολαί, σκοπόν έχουσαι 

την εκ θεμελίων ανατροπήν του σεσαθρωμένου οικοδομήματος της παλαιάς 

κοινωνίας, εντός του οποίου αλυσόδετοι έκειντο οι λαοί, και επί των ερειπίων αυτού 

η ανέγερσις του μεγάλου, του λαμπρού και στερεού οικοδομήματος της νεωτέρας 

κοινωνίας, τουτέστι της απελευθερώσεως των λαών, δια της αποκαταστάσεως 

των εθνικοτήτων, δια της καταστροφής πάσης μοναρχικής και αριστοκρατικής 

θεσμοθεσίας, και δια της εγκαθιδρύσεως θεσμοθεσιών αληθώς ελευθέρων και 

λαοσώων, επί τη μόνη στερεά βάσει της κυριαρχίας του λαού˙ ως εκ τούτου δε το 

προαίσθημα της προσεγγιζούσης απελευθερώσεως της επτανήσου και εν γένει 

της πολιτικής και κοινωνικής του ελληνικού έθνους παλιγγενεσίας, ιδού το αληθές 

αίτιον της γενικής και ενθουσιώδους του λαού συγκινήσεως. (Αναγέννησις, 4 

(30.04.1849): 1) 

Η γραφή του Ι. Μομφερράτου είναι δημιουργική στο βαθμό που 

αναπαράγει αναπροσαρμόζοντας τις ιδέες αυτές στις δεδομένες 

κοινωνικοπολιτικές συνθήκες των νησιών και εν γένει τον ελλαδικό χώρο. Δεν είναι  

η γραφή που από μόνη της «δημιουργεί» αλλά και οι συνθήκες στις οποίες εκείνη 

αναφέρεται, αντανακλά, και θέλει να αλλάξει. Η δύναμη της γραφής για αλλαγή 
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εγκολπώνει την πολιτική πρακτική, που εδώ ο Ι. Μομφερράτος υπηρετεί. Ο λόγος 

του είναι προοδευτικός και σε αυτό ακριβώς έγκειται μια πτυχή της 

δημιουργικότητάς του. Τα έντυπα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ι. Μομφερράτος 

αποτελούν το σημαντικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο επίτευξης της 

λειτουργικής επικράτησης του ριζοσπαστισμού –ορθολογισμού με την 

ταυτόχρονη διάδοση της ιδεολογίας του περί «εθνισμού». Προτείνει «τον καθολικά 

ισχύοντα δικό του- ορθολογικό- νόμο, […] επικρίνοντας τον υπάρχοντα- άδικο- 

νόμο του Κράτους […] ερχόμενος σε αντίθεση κατ΄ αυτόν τον τρόπο με την 

Κεντρική Εξουσία, αλλά μόνο προκειμένου να την υποκαταστήσει». (Δοξιάδης 

1992:170) Εκφράζεται κυρίως μέσω της γραπτής δημοσιοποίησης των απόψεών 

του- πλην των  λόγων του στο βουλευτικό σώμα-  διότι η «φύσις εχρημάτισε προς 

αυτόν φειδωλή ως προς το χάρισμα του [προφορικού] λόγου». (Ζερβός 

Ιακωβάτος 1888:15) Έχουμε να κάνουμε με το διανοούμενο- συγγραφέα 

ενταγμένο στο ριζοσπαστικό κόμμα που μάχεται για την πλειοψηφία στην Ιόνιο 

Βουλή, μάχεται να υποκαταστήσει την εξουσία εντός του κράτους που τον 

περιβάλει. Έπειτα ζητά να το καταλύσει. Αφού επιδιώκει την ένωσή του με το 

ελεύθερο ελληνικό κράτος  και που σε ένα ακόμη στάδιο εξέλιξης των εθνικών 

πλέον κρατών, οραματίζεται την κατάργηση των συνοριακών γραμμών μεταξύ 

των λαών. 

Ο συγγραφέας ενός μυθιστορήματος φτιάχνει με τις λέξεις ένα κόσμο 

όπως τον θέλει, όπως και με όποια δεδομένα θέλει. Μπορεί να φτιάξει τις 

κοινωνικές συμβάσεις, τους ήρωες και τις συνθήκες που θέλει για το αφήγημά του. 

Ο Ι. Μομφερράτος έχει, ζει μέσα σε μια δεδομένη εποχή. Οι πρωταγωνιστές της 

είναι συγκεκριμένοι. Η αφήγησή του αποσκοπεί στο να γνωρίσει ο αναγνώστης, 

να κατανοήσει, να πιστέψει και τον ακολουθήσει. Οι «καλοί» στην αφήγησή του 

είναι οι ριζοσπάστες και ο λαός, όλοι οι λαοί εν γένει. Οι «κακοί» είναι όλοι οι άλλοι, 

που έχουν και ασκούν εξουσία τόσο στον ίδιο όσο και σε όσους ορίζει ως 

«καλούς». Δηλαδή το βρετανικό στέμμα και οι αντιπρόσωποί του στα Επτάνησα, 

οι καταχθόνιοι γηγενείς φίλοι του, οι Μεταρρυθμιστές, ο Πάπας, ο Τσάρος, ο 

βασιλιάς στο ελληνικό κράτος, και γενικά όλοι οι δυνάστες των λαών. Δηλαδή οι 

«εχθροί της προόδου και της ανθρωπότητος». (Αναγέννησις, 7 (2105.1849):1) 

Άτομα τινά, των οποίων από τινος ήδη καιρού εγνωρίσθη αρκούντως η 

λαοπλάνος αγυρτική και επίβουλος εις τον έσχατον βαθμόν διαγωγήν, […],- 
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τουλάχιστον εις τας συναδελφάς νήσους˙ και να περιφέρωνται εις αυτάς, με 

ταρτουφικόν πρόσχημα εθνισμού και φιλοπατρίας, διαβάλλοντες αισχρώς τα υγιή 

φρονήματα της πατρίδος των, και τους υπέρ αυτής αγωνιζομένους και τα πάντα 

θυσιάζοντας συμπολίτας των. (Αναγέννησις, 3(23.04.1849):1) 

Ωστόσο,  

Τα δε αναφανέντα προσκόμματα, όσα εβράδυναν μέχρι τούδε και 

βραδύνουσιν ολονέν την προοδευτικήν πορείαν της ανθρωπότητος, καλώς 

εξεταζόμενα, θέλουσιν είσθαι επωφελές μάθημα δια το μέλλον, και θέλουσιν εις το 

εξής απαλλάξει την κοινωνίαν από πασαν απάτην˙ οι δε λαοί αναλαμβάνοντες την 

εξάσκησιν του ήδη  παραβιαζομένου υπερτάτου δικαιώματος της κυριαρχίας των, 

θέλουσιν αφαιρέσει από το μέσον παν εις αυτήν αντιφερόμενον πρόσκομμα, 

θέλουσι δώσει μεταξύ των αδελφικήν χείρα, θέλουσιν απελευθερώσει τας 

εθνικότητας, και ανεγείρει ούτως οριστικώς το μέγα και λαμπρόν οικοδόμημα της 

νέας κοινωνίας, επί τη στερεά βάσει του ευαγγελικού δόγματος της ισότητος, 

ελευθερίας και αδελφότητος. (Αναγέννησις 16(23.07.1849):1) 

Εγκαλεί τα άτομα σε  ιδεολογική ταύτιση μαζί του και σε δράση. Ο λόγος 

του είναι παραγωγικός και συγχρόνως ξύλινος. Ως πολιτικός με όραμα και 

ιδεολογία, εγκαλεί, προπαγανδίζει, υπαινίσσεται, υπονοεί, ειρωνεύεται, νουθετεί, 

προειδοποιεί, σχεδόν απειλεί, διδάσκει το αναγνωστικό του κοινό. Και από την άλλη 

ως δημοσιογράφος είναι κυριολεκτικός, αναλυτικός και απέριττος. Είναι 

συγχρόνως επιτηρητής και επιτηρούμενος. Ο ίδιος είναι μέρος της κοινωνικής 

«μηχανής», ως απλό υποκείμενο. Ταυτόχρονα ως πομπός μηνυμάτων λόγω της 

δημοσιογραφικής και εκδοτικής του λειτουργίας είναι επιτηρητής της κοινωνικής 

μηχανής, διότι μπορεί και ελέγχει το μηχανισμό μέσα στον οποίο λειτουργεί και ο 

ίδιος, αλλά και το κοινωνικό σύνολο-αφού ως διανοούμενος συγγραφέας και 

πολιτικός μπορεί μέσω των εφημερίδων του  να διατυπώνει ελεύθερα τη γνώμη 

του και να οραματίζεται. Πριν την ελευθεροτυπία, ήταν απλό υποκείμενο 

επιτήρησης και εξουσίας. Με την εφημερίδα του απέκτησε και ο ίδιος ρόλο 

επιτηρητή και εξουσία για να αλλάξει τον κόσμο όπως οραματιζόταν. Σε αυτό το 

σημείο έγκειται και η δημιουργικότητα της γραφής του. Γράφει για να αλλάξει τον 

κόσμο, δεν περιγράφει απλώς τον κόσμο. Ή διαφορετικά, περιγράφει τον κόσμο 

στο βαθμό που μπορεί-θέλει να τον κινητοποιήσει για να αλλάξει. Ο εσωτερικός 

του κόσμος αναβλύζει στα γραπτά του, στο βαθμό που πιστεύει αυτά που γράφει 
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και αυτό το απέδειξε με την ατομική/σωματική πολιτική του στάση, όπου προτίμησε 

να ζήσει για χρόνια εξόριστος μη υποκύπτοντας στις πιέσεις του καθεστώτος. Η 

πολεμική που ασκεί με την πένα του είναι μια μορφή βίας-αντιπαρατίθεται έντονα 

στο πεδίο του λόγου. Ασκεί συστηματικά με τα έντυπα που εκδίδει και συντάσσει, 

προπαγάνδα, η οποία από το επίπεδο του λόγου μετασχηματίζεται σε ύλη. Η 

προπαγάνδα «δεν υποκρύπτει ούτε αποσιωπά» είναι μια μορφή παραγωγικής 

βίας, διότι παράγει συνεχώς νέους λόγους και επεμβαίνει στην πραγματικότητα για 

να την «μεταλλάξει» δημιουργικά. (Δοξιάδης 2013: 2-6) Προσαρμόζει τη γλώσσα 

του στις απαιτήσεις του ακροατηρίου- τα κείμενά του είναι για την εποχή του 

εκλαϊκευμένα- εννοώ σε μια άψογη δημοτική γλώσσα της εποχής. Επιπλέον η 

ρητορική διάσταση του λόγου μέσω της πειθούς επιδιώκει τον προσεταιρισμό των 

αναγνωστών/οπαδών στην ιδεολογία που πρεσβεύει. Είναι άλλωστε 

αντιπολιτευόμενος και για αυτό χρησιμοποιεί περισσότερο βιωματικό λόγο, λεκτικά 

πληθωρικό, κατηγορητικό και με έντονο το στοιχείο της διαμαρτυρίας.  

Τι έκαμεν απ’αρχής της εις την Επτάνησον εγκαθιδρύσεώς της η απαίσιος 

αύτη προστασία, […]. Αλλοίμονον δε εις τον όστις ήθελε τολμήση να ενεργήση, ή 

καν να διανοηθή τι υπέρ την ούτω ταλαιπωρουμένης πατρίδος! Αλλοίμονον 

ακόμη και εις τον όστις, αναγκαζόμενος από την δριμύτητα των πόνων του, ήθελε 

τολμήσει να αναστενάξη! Αι φυλακαί, αι εξορίαι, αι μαστιγώσεις, ο φανερός και ο 

απόκρυφος καταδιωγμός, ήσαν η ανταπόδοσις των υπέρ πατρίδος φρονημάτων 

και προσπαθειών του, η τιμωρία και αυτών ακόμη των αναστεναγμών του! Δια 

τοιούτων Βιαίων και απανθρώπων μέσων, και δια της συνενοχής αθλίων τινών 

λειψάνων της βενετικής σκωρίας, ευτελών θρεμμάτων της ξενοκρατίας, τα οποία 

ακολούθως εφάρμοσε την καταχθόνιον εκείνη πράξιν, την αναιδώς και προς 

εμπεγμόν ονομασθείσαν, και εισέτι ονομαζομένην, σ ύ ν τ α γ μ α της Επτανήσου, 

ενώ άλλο πραγματικώς δεν εστάθη, ουδέ είναι, ειμή ο αυθαιρέτως δια της 

διαφθοράς ηδυνήθη εις τας πράξεις της να συμπαραλάβη, η αγγλική προστασία 

επροοιμίασε, συνώσευσε, και εποβληθείς χάρτης της δουλείας μας. Αφού δε 

τοιουτοτρόπως η αγγλική προστασία, όχι μόνον κανέν δικαίωμα δεν μας 

εξησφάλισεν, αλλ’ απεναντίας παν ίχνος ελευθερίας μας αφήρεσεν, αφού προς 

τοιούτοις κανέν μέσον δεν παρέλειψε, δια να μας βυθίση εις το βάραθρον της 

αμαθείας, της πενίας και της διαφθοράς, δια να δυνηθή ευκολώτερον να μας 

φέρη εις την κατάστασιν παντελούς είλωτας, όλα, τέλος πάντων, τα δυνατά όσα 
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εμηχανεύθη, δια να αλλοιώση, αν ήτο δυνατόν, και αυτόν ακόμη τον ελληνικόν 

χαρακτήρα μας, δια να εξαλίψη παν ίχνος και αυτού ακόμη του εθνισμού μας. 

(Αναγέννησις, 2(16.04.1849):1). 

Ωστόσο, ο Μομφερράτος δεν φέρει λιγότερο ποιοτικό πολιτικό λόγο, 

δηλαδή γνήσιο και δημιουργικό πολιτικό λόγο διότι έχει προτάσεις για το μέλλον 

του τόπου του αλλά και της ανθρωπότητας. Διατυπώνει με αποδεικτικό τρόπο 

προτάσεις, επιμένει σε θέματα αρχών, καταλήγοντας έτσι στην επίτευξη της 

πολιτικής και πνευματικής ωρίμανσης και των αποδεκτών του πολιτικού του λόγου. 

Ο πολιτικός λόγος του ενσωματώνει ρεαλιστικά στοιχεία αφού εγκαλεί σε πράξη η 

οποία τροποποιεί την πραγματικότητα, και παράλληλα διατυπώνει μεσσιανικές 

προτάσεις προκειμένου να ενισχύσει την ορμή του λόγου του. 

Προς επίτευξιν της μεταβολής ταύτης, προς εκπλήρωσιν του σκοπού 

τούτου, όλοι εκ συμφώνου, όλοι σταθερώς και ευτόλμως, ας εργασθώμεν, και 

κανείς να μην αμφιβάλλη, ότι ο θεός θέλει ευλογήσει το έργον μας. (Αναγέννησις 

1(09.04.1849):1) 

Η ελευθερία των ανθρώπων μετά της αδελφικής προς αλλήλους ισότητος, 

η κυριαρχία και η αυτονομία των λαών και εθνών μετά της μεταξύ αυτών 

αμοιβαιότητος και αλληλεγγύης, ιδού τα κύρια και ουσιώδη συστατικά των περί 

ων ο λόγος αρχών. Ολίγα τινά θέλουσιν εναργώς σαφηνίσει την έννοιάν μας. Η 

ελευθερία είναι φυσικόν και αρχικώτατον προσόν του ανθρώπου, διότι άνευ αυτού 

ο άνθρωπος δεν ήθελεν εμπορεί ούτε τας δυνάμεις του να αναπτύσση ούτε περί 

της διατηρήσεως και της ευημερίας του να προνοή προσηκόντως. Αλλ’ επειδή 

άνθρωπος μεμονωμένος και πάντη άσχετος προς τους άλλους δεν δύναται εις 

την κοινωνίαν να υπάρξη, και ο άνθρωπος δεν είναι ειμή μέρος ενός όλου, ήτοι 

μιάς τινος κοινωνίας ανθρώπων μετά των οποίων συζή και μετά των οποίων κοινά 

έχει τα συμφέροντα ως και τας ανάγκας, έπεται ότι κοινά πρέπει να έχη μετά των 

άλλων, των συγκοινωνών αυτού, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα˙ και εντεύθεν, 

άλλο επίσης αναγκαίον προσόν, η συσχετική και αχώριστος της ελευθερίας 

αδελφική ισότης. Δια των προσόντων τούτων, οι άνθρωποι δύνανται όχι απλώς 

και μόνον να ζώσιν, αλλά και να αναπτύσσωνται, να προάγωνται βαθμιαίως, και 

επί μάλλον και μάλλον να ευημερώσι, συντελούντες συνάμα και εις τον γενικόν 

σκοπόν της κοινωνίας την οποίαν συγκροτούσι και εις την οποίας ανήκουσιν. Ό, 

τι δε εννοείται περί των ανθρώπων προς αλλήλους, το αυτό, κατά φυσικόν λόγον, 



Όταν ο δημιουργικός δημοσιογραφικός λόγος συνυφαίνεται με την πολιτική πρακτική.Το παράδειγμα της 
γραφής του Ιωσήφ Μομφερράτου. 

Γιαννάτου Αγγελική 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [702] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

εννοείται και ως προς τους λαούς ή τα έθνη, άτινα, υπέρ της ιδίας αυτών 

συντηρήσεως και προαγωγής εργαζόμενα, οφείλουσι ενταυτώ να συντελώσι και 

εις τον γενικόν σκοπόν της εξ απάντων αυτών συγκροτουμένης ανθρωπότητος, 

μετα της οποίας πρέπει επί μάλλον και μάλλον να συνταυτίζωνται. Αι αρχαί, καίτοι 

ανεπίδεκτοι αμφισβητήσεως, πολύ απέχουσιν, ατυχώς […] μέχρι της ολικής και 

τελείας αυτών πραγματοποιήσεως». (Ο Αληθής Ριζοσπάστης, 1(15/27.09.1862):1) 

Ο ίδιος είναι κοσμοϊστορικό άτομο, όχι ένα απλό νεωτερικό άτομο. Είναι 

κεντρικό υποκείμενο της πράξης, μιας ιστορικής πράξης που είναι σύνθεση και 

αφορά πολλά επίπεδα ανθρωπίνων πράξεων και όχι μόνο το ίδιο τον 

κοσμοϊστορικό/αφηγητή άτομο. (Δοξιάδης 1995:59-63)  «Ταύτα αληθώς 

υπηγόρευεν ο ορθός λόγος, ταύτα απήτει το καλώς εννοούμενον συμφέρον του 

έθνους». (Ο Αληθής Ριζοσπάστης 33(04/16.05.1863):1) Τοποθετεί τη δράση του, 

την πένα του και τον αναγνώστη του, μέσα στο παγκόσμιο περιβάλλον της εποχής 

του με ανταπόκριση ειδήσεων από την Ουγγαρία, Γαλλία, Πρωσσία, Ιταλία,  

Αγγλία, Μαυροβούνιο, Πολωνία, ελευθερωμένη Ελλάδα, Αμερική, Ρωσία, Ρόδο, 

Κωνσταντινούπολή, Πρωσσία, Μολδοβλαχία, Βέλγιο. 

Όταν μετά την Ένωση εξέδωσε την Αναμόρφωσις, είχε αλλάξει οπτική. Είχε 

ήδη επιτευχθεί ο στόχος της Ενώσεως ως αποτέλεσμα της αγγλικής πολιτικής στη 

Μεσόγειο. (Βερέμης & Κολιόπουλος 2006:217-261). Η Μεγάλη Ιδέα διακατείχε τα 

πνεύματα στο νέο κρατικό μόρφωμα. Έγραφε: 

  Όσο και αν δεν είμεθα ανδρείοι ως οι Αλέξανδροι, οι Κωνσταντίνοι και οι 

ομόφρονες τούτων, ομολογούμεν ότι το τύμπανον του τοιούτου πολέμου 

ενέπνευσεν εις ημάς αρκετόν θάρρος, και μας επλήρωσε τοσούτου 

ενθουσιασμού, ώστε σχεδόν ητοιμαζόμεθα να τρέξωμεν υπό την σημαίαν των, και 

αναποδογυρίζοντες το ανθιστάμενον εις την ορμήν ημών σημερινόν υπουργείον, 

να πετάξωμεν εις Κωνσταντινούπολιν, όπως εκεί νέος Κωνσταντίνος στήση την 

σημαίαν του σταυρού επί του θόλου της Αγίας Σοφίας. Προς δε τους ερωτώντας 

που τα όπλα, τα πολεμοφόδια, τα δίκροτα και τρίκροτα ατμοκίνητα θωρακωτά, 

και που οι στρατοί ημών, ητοιμαζόμεθα ν’απαντήσωμεν, ότι οι επί διετίαν 

κυβερνήσαντες το κράτος έλαβον αφορμήν να γνωρίσωσι, και γνωρίζουσι 

βεβαίως, τους πόρους και τας δυνάμεις ημών˙ εάν δ’εξήντλησαν μέχρι πυθμένος 

τα ταμεία, ανάγκη να παραδεχθώμεν ότι ήρπασαν τα χρήματα μήπως άλλοι 

καταχρασθώσιν αυτά, και τα έχουσι δια την εκστρατείαν ταύτην 
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αναποτεταμιευμένα. Άλλως, ήθελον υποθέσει, αν όχι ολετήρας, τουλάχιστον 

ανοήτους, εκείνους οίτινες επί τοσούτον χρόνον εκράτησαν εις χείρας των τας 

ηνίας της κυβερνήσεως. (Αναμόρφωσις 4(30.07.1866) :1) 

Ο Μομφερράτος δεν υποστήριζε τις θέσεις που διατύπωναν άλλες 

εφημερίδες για κήρυξη του πολέμου στην Τουρκία από το ανίσχυρο ελληνικό 

κράτος. (Αναμόρφωσις 4(30.07.1866):1) Ωστόσο, ο ιδεαλισμός του δέχθηκε 

μεγάλο πλήγμα αφού οι ρεαλιστικές συνθήκες πολιτικής προσαρμογής τον 

οδήγησαν στην παραδοχή ότι: 

Δεν λέγομεν ότι πρέπει να εγκαταλείψωμεν τα όπλα˙ γνωρίζομεν δυστυχώς 

ότι, εν τη ενεστώση καταστάσει των εθνών, δεν αρκεί μόνον να έχη  τις υπέρ αυτού 

το δίκαιον, αλλ’ απαιτείται  και δύναμις προς υποστήριξιν και διεκδίκησιν τούτου. Ο 

στρατός ημών είναι μεν ανδρείος, αλλά μικρός και ανεπαρκής, τα δε μέσα της 

αυξήσεώς του ελλείπουσιν. Όθεν, φρονούμεν ότι ανάγκη μεν να περιποιώμεθα 

τούτον, αλλά συγχρόνως να καταρτίσωμεν την εθνοφυλακήν καθ’ όλην την 

επικράτειαν. (Αναμόρφωσις 4(30.07.1866):2) 

Όταν διατάχθηκε η απογραφή όσων ήταν για στρατολόγηση στο ελεύθερο 

ελληνικό κράτος το 1866, και εκφράστηκαν οι πρώτες ανησυχίες των πολιτών, 

εκείνος έγραφε: 

οι συμπολίται ημών πρέπει να αναλογισθώσιν ότι δεν δύνανται να 

υπάρξωσι δικαιώματα άνευ καθηκόντων, ότι η ανεξαρτησία και η ελευθερία 

καθιστώσι μεν τον άνθρωπον αυτεξούσιον, και ανυψούσιν αυτόν εις τον βαθμόν 

δι’ον επλάσθη υπό του Θεού, αλλ’επιβάλλουσιν εις αυτόν και την ευθύνην του να 

μεριμνά και συντελή εις παν ό,τι απαιτείται προς περιφρούρησιν και εξάσκησίν 

των. Τις ήθελεν επιθυμήσει να διατελή αιωνίως υπό κηδεμόνας, και καλοί αν 

υπετίθεντο ούτοι, και να μη λάβη αυτός όσον τάχιον την κυβέρνησιν και εαυτού και 

της περιουσίας του; Τις, έχων την συναίσθησιν της ανθρωπίνης αξιοπρεπείας, 

ήθελεν ανεχθή να φροντίζωσιν άλλοι υπέρ αυτού, να τον φυλάττωσιν εντός της 

οικίας του και να τον διατρέφωσιν αμέριμνον, ως αν ήτο άλογον ζώον»; 

(Αναμόρφωσις 6 (13.08.1866):1-2) 

Υποστήριξε με θέρμη την κρητικό αγώνα για ανεξαρτησία από τον 

Οθωμανικό ζυγό και κάθε άλλο απελευθερωτικό κίνημα. Θεωρούσε ότι η παρακμή 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οφειλόταν στο θρήσκευμά της και ότι μάταια 

μπορούσε να αποτελέσει προπύργιο της ρωσικής ορμής προς την Ευρώπη. 
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(Αναμόρφωσις 37(01.04.1867):2) Συντάχθηκε υπέρ «αμοιβαίων δικαιωμάτων των 

χριστιανικών λαών της Ανατολής» έναντι του οθωμανικού ζυγού (Αναμόρφωσις 

40(29.04.1867):1).   

Η ιδιότυπη σχέση εξουσιαστικών δομών της «προστασίας» υπό το 

βρετανικό στέμμα στα Ιόνια Νησιά λειτούργησε παραγωγικά ως προς τη 

δημιουργική ποιότητα της γραφής/λόγου του Ι. Μομφερράτου ως την Ένωση. 

Μετά το 1864, η ανέγερση του νέου κρατικού μορφώματος (του αρχικού ελληνικού 

κράτους ενωμένο με τις Ηνωμένες Πολιτείες των Ιονίων Νήσων) αποτέλεσε γόνιμο 

έδαφος για δημιουργία και διατύπωση νέων ιδεών και πολιτικών πρακτικών στη 

βάση όμως της ριζοσπαστικής οπτικής του για τον  κοινωνικό και πολιτειακό ιστό 

που είχε προκύψει από την ένωση των δύο τόπων.  Η προτροπή της γραφής του 

Ι. Μομφερράτου για δράση, στη βάση των πάγιων ιδεολογικών αρχών που 

πίστευε και με την πάροδο του χρόνου λόγω  της εξέλιξης των αντικειμενικών 

συνθηκών, είναι δημιουργική. Η ίδια η γραφή του, η δημιουργικότητά της, είναι 

πολιτική. 
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Η Δημιουργία της λατινικής γραφής 
 

Ζάχου Βιχελμίνα,  

Συμβασιούχος Λέκτορας, 

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας  

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

vzahou@ionio.gr 

 

Τα γεγονότα που οδήγησαν στη δημιουργία της λατινικής γλώσσας και γραφής, 

η σύστασή της ως ομιλούμενη γλώσσα, σαν γλώσσα κυρίαρχη στο χώρο του 

μεσογειακού πολιτισμού για μακρύ χρονικό διάστημα και, εν συνεχεία οι διάφοροι 

τρόποι με τους οποίους αυτή η γλώσσα επιβίωσε κι έφθασε να είναι γλώσσα του 

γραπτού λόγου και όχι του προφορικού, θα μας απασχολήσουν στην 

προσπάθεια  προσέγγισης του παρελθόντος μέσα από τη λατινική γραφή. 

Και ενώ στον κόσμο είναι πολλές οι ομιλούμενες γλώσσες, οι οποίες όμως 

δεν χρησιμοποιούνται στον γραπτό λόγο, η λατινική γλώσσα για μεγάλο διάστημα 

υπήρξε αντικείμενο μιας αντιθετικής κατάστασης. Δεν υπήρχαν πια άνθρωποι, οι 

οποίοι εκ φύσεως μιλούσαν λατινικά και επομένως, δεν υπήρχε έτσι μια ζωτική 

συνέχεια, αλλά εξακολουθούσαν να υπάρχουν συγγραφείς λατινικής γλώσσας, 

οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ως «απολίθωμα» αυτή την κληρονομιά που μας 

έφθασε  μέσα από ένα ευρύ corpus παραγωγής, το οποίο περιλάμβανε την 

αρχαιότητα, το μεσαίωνα και  μεταγενέστερες περιόδους. 

Η ιστορία της λατινικής γραφής (Fevrier 1959, Aguirre 1961, Haarmann 

1990, Jean 1992) έχει απαραίτητα σημείο έναρξης τα γεγονότα των 

ινδοευρωπαϊκών λαών, από τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος του ευρωπαϊκού 

κόσμου έγινε αποικία και κατοικήθηκε από πληθυσμούς, που ανήκαν σε αυτή την 

εθνική ομάδα, δηλαδή την ινδοευρωπαϊκή (Beekes 2004, Mallory 1995, Meier-

Brügger 2003, Campanile – Comrie – Watkins 2005). 

Ας δούμε το πλαίσιο, που απεικονίζει το μεσογειακό κόσμο.  

Οι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί μετακινήθηκαν από τα ανατολικά. Πράγματι, 

από την περιοχή των στεπών, κυρίως κατά την αρχαϊκή περίοδο, αναχώρησαν 

διάφορες μεταναστευτικές πληθυσμιακές ομάδες, κάποιες κατευθύνθηκαν προς 

την Ευρώπη μέσα από μια σειρά διαδοχικών κυμάτων με κατεύθυνση προς τα 
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δυτικά, και άλλες κινήθηκαν από αυτή την περιοχή προς τα νοτιο-ανατολικά σε 

κατεύθυνση προς τις Ινδίες. Αυτή η παρουσία λαών που ανήκαν στην ίδια 

πληθυσμιακή ομάδα τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ινδίες, μας εξηγεί την 

επωνυμία της ως ινδοευρωπαϊκή.    

Ένα μικρό μέρος των ινδοευρωπαϊκών πληθυσμών έκανε ένα πολύ μακρύ 

ταξίδι με κατεύθυνση  προς τα ανατολικά μέχρι την Κίνα. Οι Τοκάρι, κάτοικοι της 

δυτικής Κίνας, ανήκουν στην ίδια εθνική ομάδα στην οποία ανήκουν οι Ιταλοί, οι 

Ισπανοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι κάτοικοι Σκανδιναβικών χωρών, οι Ινδιάνοι κ.ο.κ. 

Τα αίτια μετακίνησης ήταν οι δυσμενείς κλιματολογικές αλλαγές των περιοχών της 

κεντρικής Ασίας, η δημογραφική αύξηση των λαών αυτών, καθώς και οι πιέσεις 

άλλων ανατολικότερων πληθυσμιακών ομάδων. 

Σε αυτές τις ινδοευρωπαϊκές μεταναστεύσεις δεν πρωταγωνίστησαν μόνο 

οι λαοί που κατέκτησαν την Ευρώπη από την αρχαιότητα, όπως οι Έλληνες, οι 

ιταλικοί πληθυσμοί, οι Κέλτες, οι οποίοι κατέκτησαν μια ευρεία περιοχή που 

περιλάμβανε την Ισπανία, τη Γαλλία, τη σημερινή Αγγλία, αλλά διαδοχικά έφθασαν 

στη δυτική Ευρώπη γερμανικά φύλα, και αυτά ινδοευρωπαϊκά, τα οποία 

εγκαταστάθηκαν αρχικά στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη και στη συνέχεια, 

αφού διέσχισαν το Ρήνο κατά μήκος του δυτικού συνόρου και το Δούναβη κατά 

μήκος του νότιου συνόρου, κατέληξαν να κατακτούν όλες τις περιοχές της παλιάς 

ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Αισθητή ήταν και η παρουσία σλαβικών πληθυσμών, 

ενός ινδοευρωπαϊκού λαού που κατοικούσε στα βορειο-δυτικά του Εύξεινου, οι 

οποίοι εγκαταστάθηκαν αρχικά στη βορειοδυτική Βαλκανική. 

Εκτός την κελτική, ελληνική και άλλες εγκαταστάσεις που έφθασαν από τη 

Μ. Ασία, παρατηρείται η παρουσία ινδοευρωπαϊκών πληθυσμών στην Ιταλία. 

Αυτοί οι ινδοευρωπαϊκοί πληθυσμοί ονομάζονται ιταλικοί, επειδή καλύπτουν με την 

εγκατάστασή τους το εσωτερικό μέρος  του πληθυσμού και έφταναν εκεί είτε από 

τα σύνορα των Άλπεων είτε διασχίζοντας την Αδριατική. Σε μερικές περιπτώσεις 

ινδοευρωπαϊκοί πληθυσμοί που εγκαταστάθηκαν στις παραλιακές περιοχές της 

νότιας Ιταλίας ήταν αποτέλεσμα του δεύτερου μεταναστευτικού κύματος. Ελληνικοί 

πληθυσμοί που είχαν καταλάβει την ελληνική χερσόνησο βρήκαν από τη μια στην 

ανατολική ακτή της Μ.Ασίας ένα σημαντικό σημείο για τη δημιουργία λιμανιών, 

απαραίτητων για την ανάπτυξη του εμπορίου τους και από την άλλη βρήκαν 
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αντίστοιχα σημεία στη δυτική πλευρά της νότιας Ιταλίας, στη Μεγάλη Ελλάδα και 

στη Σικελία. 

Βλέπουμε λοιπόν την εγκατάσταση Ελλήνων στη νότια Ιταλία, την 

εγκατάσταση των Ετρούσκων, η  οποία φυσικά  δεν είναι ανάλογη εκείνης των 

Ελλήνων, αλλά έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της κουλτούρας, της 

παράδοσης καθώς και της λατινικής γλώσσας. Αρκεί να θυμηθούμε την 

παράδοση που συνδέει στενά τους Ετρούσκους με τη Ρώμη, καθώς οι τελευταίοι 

βασιλείς της Ρώμης ήταν Ετρούσκοι. Μεταξύ αυτών των ετρουσκικών, κελτικών 

(βόρεια Ιταλία) και ελληνικών πληθυσμών έχουμε μια πραγματική εγκατάσταση 

στον ιταλικό χώρο που περιλαμβάνει τις Μάρκες, το Αμπρούτζο, ένα μέρος της 

Απουλίας, τη κεντρική Λουκανία, ένα μικρό μέρος της Καμπανίας και το Λάτσιο.  

Σημαντικό για την επιστήμη ζήτημα, που προκάλεσε πολλές συζητήσεις 

μεταξύ των μελετητών, είναι αυτό της καταγωγής της λατινικής γραφής. Ελληνική 

ή ετρουσκική είναι η προέλευση του λατινικού αλφαβήτου; Συνοψίζοντας τις 

σχετικές απόψεις, παρατηρούμε ότι το ετρουσκικό αλφάβητο διαμορφώθηκε κάτω 

από την άμεση ή έμμεση ελληνική επίδραση, είτε δηλ. υπό την επίδραση των 

Ελλήνων αποίκων της περιοχής της ιταλικής Κύμης1, είτε, κατά μια άποψη, από τη 

Βοιωτία, ήδη πριν από τον ελληνικό εποικισμό της Ιταλίας. Μεταξύ άλλων, η 

ετρουσκική γραφή υιοθέτησε από τους Έλληνες την «επί τα λαιά» γραφή, δηλ. 

γραφή του κειμένου από τα δεξιά προς τα αριστερά, καθώς και τη γραφή 

«βουστροφηδόν», δηλ. γραφή που σε κάθε γραμμή αλλάζει κατεύθυνση, από τα 

αριστερά στα δεξιά και στην επόμενη γραμμή από τα δεξιά στα αριστερά, 

χαρακτηριστικά που απαντώνται και στα αρχαιότερα λατινικά γραπτά μνημεία. 

Γεγονός είναι επίσης ότι το σχήμα των γραμμάτων στα αρχαιότερα λατινικά 

γραπτά μνημεία συγγενεύει αναμφίβολα και επομένως έχει δεχθεί την επίδραση 

από κάποιο δυτικό ελληνικό αλφάβητο. Η ελληνική λοιπόν επίδραση στη 

διαμόρφωση του λατινικού αλφαβήτου είναι αδιαμφισβήτητη και το πρόβλημα 

ουσιαστικά μετατίθεται στο αν η επίδραση αυτή υπήρξε άμεση, μέσω των 

                                                 
1 Cuma στην Καμπανία, ΒΔ της Νάπολι. Ιδρύθηκε από Ευβοείς από τη Χαλκίδα και 

την Κύμη στα μέσα του 8ου αι. Ήταν η πρώτη Ελληνική αποικία στην ιταλική ενδοχώρα και 

από τις πρώτες αποικίες που ιδρύθηκαν κατά τον δεύτερο ελληνικό αποικισμό. 
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ελληνικών αποικιών της Ιταλίας, ή έμμεση, μέσω των Ετρούσκων, άποψη που 

φαίνεται να κερδίζει σήμερα έδαφος στη Δύση2 (Pugliese Carrateli 1986). 

Στον ιταλικό λοιπόν χώρο αναπτύχθηκαν ουσιαστικά δύο ιταλικές 

πληθυσμιακές ομάδες∙ η μια από αυτές ονομάζεται osco-umbro (Villar 1997, Pisani 

1964) και η άλλη λατινική. Στην ουσία με το όνομα  osco-umbro καλύπτεται ένας 

μεγάλος αριθμός λαών, οι  λεγόμενοι “oschi”,  για παράδειγμα οι κάτοικοι της 

Σαρδηνίας και άλλοι. Οι osco-umbri ουσιαστικά είναι μια πολιτιστική μονάδα που 

μέσα από γραπτές μαρτυρίες γίνεται γνωστή η γλώσσα και η παράδοση αυτού 

του λαού. 

Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται οι Λατίνοι που αντιπροσωπεύουν  μια μικρή 

πληθυσμιακή  μονάδα, σημαντική για την ιστορική εξέλιξη αφού η γλώσσα  που 

θα κυριαρχήσει στο στρατιωτικό και οικονομικό χώρο αυτών των πληθυσμών, θα 

είναι η λατινική. Οι Λατίνοι, κάτοικοι μιας μικρής έκτασης της Ιταλίας, θα  

«επιβάλλουν» την κουλτούρα και τη γλώσσα τους σε όλη την χερσόνησο. Αυτό 

βέβαια θα γίνει αφού αποκτήσουν πολιτιστικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά, 

αποτέλεσμα της συναναστροφής με άλλους λαούς. 

Οι Λατίνοι θεωρούσαν ανώτερους τους Έλληνες και απευθύνθηκαν σε 

αυτούς για να μάθουν τα διάφορα λογοτεχνικά είδη, τις τεχνικές παραγωγής κτλ. 

Επίσης οι σχέσεις της λατινικής γλώσσας με την “osco-umbra” επηρέασαν τη 

σύσταση της λατινικής γλώσσας. 

Ακολουθούν οι πιο άμεσες επιρροές στους ιταλικούς πληθυσμούς ως 

προς τη λατινική γλώσσα.   

Η λατινική γλώσσα και η γλώσσα “osco-umbro” 

Επιρροή “osco-umbro”   Χωρίς επιρροή “osco-umbro” 

 bufalus  -   bubalus   

            bos3   -   vos 

                                                 
2 Eνδεχομένως το πραγματικό όνομα των Ετρούσκων, σύμφωνα με τον Διονύσιο 

τον Αλικαρνασεύς, να ήταν «Rasenna». 
3 Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε μόνο την επιρροή “osco-umbro” αλλά και την 

αγροτική φωνητική η οποία επικράτησε σε βάρος της αστικής φωνητικής. 
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lupus   -   luquos4 

 

Επικρατέστερη μορφή 

 

lacrima                       -                       dacrima (από το ελληνικό δακρύω) 

lingua               -     dingua 

 

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα στα οποία  οι ομοιότητες μαρτυρούν τη 

στενή σχέση μεταξύ των δύο γλωσσών. 

 

pase                 -    pace  

via              -    via 

 

Υπάρχουν επίσης παραδείγματα λέξεων που έχουν επικρατήσει και οι δύο 

τύποι στα λατινικά, π.χ. η λέξη “κουζίνα” στα “osco-umbro” είναι popina και στα 

λατινικά είναι coquina. 

Ακολουθούν όροι λατινικών των οποίων αντίστοιχοι υπάρχουν στο 

περιβάλλον του osco-umbro. 

 

“osco-umbro”         λατινικά 

numer                      nummus 

mota           multa 

adro                                                                 ater (ater-atris άρα   adro) 

kebu           cibus 

katel           catulus 

vas                     vas 

furo           forum  

 
Επίσης παρατηρούμε: 

ρίζα ang  Angulus (λατινικά) 

                                                 
4 Εδώ έχουμε την περίπτωση του ελληνικού π που στα λατινικά έγινε q, π.χ. ποιος - 

qualis 
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“σφίγγω” 

 
 

Angelo (umbro, χάνεται το 

φωνήεν) 

 

ρίζα 

wet  

“έτος” 
 

 

Vitulus5 (λατινικά) 

Vitlo (umbro, χάνεται το φωνήεν) 

 Η λατινική γλώσσα και η ετρουσκική 

 Το λεξιλόγιο της ιθύνουσας τάξης 

 

Ετρουσκικό     Λατινικό 

Pupli      populus6, poplicos, publicos 

Parchis                par7 

Spur      spurius8 

 

Στη Ρώμη υπήρχε η τρινομία: πρόσωπο-γενιά-οικογένεια 

π.χ. Gaius Iulius Cesares 

Έτσι καθόριζαν το όνομα οι Ετρούσκοι πράγμα το οποίο μαρτυρεί την 

παρουσία και επιρροή της ετρουσκικής γλώσσας στη λατινική. Όποιος είχε τρία 

ονόματα ανήκε σε ιθύνοντα στρώματα. 

Στη λατινική γλώσσα έγιναν φωνητικές προσαρμογές: 

Το λεξιλόγιο καθημερινής χρήσης 

machina9 / macina 

purpura 

triump(h)us 

                                                 
5 Εξ ου και το vitello, δηλαδή μοσχάρι ο οποίο έχει ζωή ενός έτους 
6 Populus ήταν οι ελεύθεροι κάτοικοι, δηλαδή η αριστοκρατία της πόλης 
7 Par ήταν ο ίσος, ο όμοιος, αυτός που ανήκε στην ίδια ανώτατη τάξη 
8 Spurius ήταν ο άνισος, αυτός που δεν ανήκε στην ίδια τάξη 
9 Το machina με το h βρίσκεται πιο κοντά στην ελληνική γραφή 
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gubernare10 

scopulus 

cyparissus 

Σημασιολογικές σχέσεις 

Πρόκειται για ελληνικές λέξεις τις οποίες οι Λατίνοι αναπαρήγαγαν μέσω 

δικών τους λέξεων. Δηλαδή έπαιρναν την ετυμολογία της ελληνικής λέξης, 

μετέφραζαν την πρωτότυπη ελληνική λέξη στα λατινικά και παρήγαγαν μια 

ανάλογη. Για παράδειγμα η λέξη casus (cadere) προέρχεται από την ελληνική 

πτώση (πίπτω). Άλλα παραδείγματα είναι τα ακόλουθα: 

articulus 

 declination 

participium 

medietas 

qualitas 

providential 

cognition 

essentia ( ουσία, από το ρήμα εἰμί – essere) 

Παρατηρούμε ότι από τα ελληνικά προέρχονται κυρίως όροι γραμματικής 

και ηθικής φιλοσοφίας 

Σε φωνολογικό επίπεδο → ph, th, ch  π.χ. philosophia 

Σε μορφοσυντακτικό επίπεδο → γενική ενικού feminaes, Valeriaes (κλίνονται 

όπως στις ελληνικές κλίσεις σε –ης) 

Μερικά ονόματα κλίνονταν όπως στην ελληνική ή είχαν διπλή κατάληξη 

(ελληνική και λατινική) όπως στο παράδειγμα της αιτιατικής πτώσης του ονόματος 

Aeneam ή Aenean (ελλ.). 

Όμως ποια είναι η χρονολόγηση της σύστασης του λατινικού αλφαβήτου; 

Η χρονολόγηση που προτείνει ο Bloch (Bloch 1963) για τη γένεση του 

λατινικού αλφάβητου είναι το πρώτο μισό του 7ου αι. π.Χ. και στηρίζεται σε δύο 

βασικά στοιχεία: το γεγονός ότι ο ετρουσκικός πολιτισμός δεν φαίνεται να είχε 

αναπτυχθεί ικανοποιητικά πριν το 700 π.Χ. και ότι το πιο παλιό δείγμα λατινικής 

γραφής ανάγεται γύρω στο 670-650 π.Χ. Αναφέρουμε παρακάτω ένα από τα 

                                                 
10 Από το κυβερνάω-ῶ 
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αρχαιότερα διαθέσιμα δείγματα λατινικής γραφής (Cencetti 1956, Cristofani 1978, 

Morandi 1982): 

Ορειχάλκινο έλασμα του Lavinii (περ. 500 π.Χ.), αφιέρωμα στους 

Διοσκούρους Κάστορα και Πολυδεύκη: 

 

 
CASTOREI PODLONQUEIQUE QUROIS 

Η γραφή τίθεται από τα δεξιά στα αριστερά 

Ακολουθεί το αρχαϊκό λατινικό αλφάβητο (ABECEDARIUM), όπως αυτό 

εμφανίζεται στα πιο αρχαία δείγματα, περιελάμβανε 18 γράμματα: 

 
Από αυτά τα πιο χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα: 
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Οι πρώτες λατινικές γραφές 

Η Κεφαλαιογράμματη Επιγραφική Γραφή 
Μέχρι το α΄ μισό του 3ου αι. π.Χ. η κεφαλαιογράμματη γραφή διατήρησε την 

αρχαϊκή της μορφή, μια μορφή με αβέβαιες γραμμές και δυσαρμονίες του 

υποδείγματος και του σχεδίου των γραμμάτων. Από το β΄ όμως μισό του 3ου π.Χ. 

αι. η γραφή αυτή, κάτω από την ελληνική επιγραφική επίδραση, εισέρχεται σε μια 

διαδικασία γραφικής εξομάλυνσης. Κατά τους 2ο και 1ο αι. π.Χ. η ομαλοποίηση 

ολοκληρώνεται και η γραφή αποκρυσταλλώνεται σε ένα γραφικό «κανόνα» που 

κατά την εποχή του Αυγούστου δίνει τα τελειότερά του δείγματα. Γενικά το τελικό 

αποτέλεσμα της γραφής αυτής είναι η εύκολη αναγνωσιμότητα και, αισθητικά, η 

αρμονία και η κομψότητα (Degrassi 1965, De Lasala 2010, Gordon 1957, Susini 

1966, Cencetti 1963). 

Η Κεφαλαιογράμματη «Ταχεία» (Επισεσυρμένη) 
Από τον 5ο αι. π.Χ. χρησιμοποιείται στον ιδιωτικό κυρίως χώρο μια γραφή που τείνει 

να μιμηθεί την κεφαλαιογράμματη επιγραφική της εποχής, αλλά με χρήση οξέως 

γραφικού αντικειμένου σε σκληρό υλικό. Μια τέτοια τεχνική γραφής έκανε βέβαια 

μάλλον δύσκολη την εκτέλεση οριζόντιων και καμπύλων. Η πλήρης τυποποίηση 

της «ταχείας» αυτής γραφής επέρχεται μεταξύ 1ου π.Χ. και 1ου μ.Χ. αι. 

Τα γενικότερα χαρακτηριστικά της «ταχείας» γραφής, όταν αυτή 

τυποποιείται, είναι η τάση προσαρμογής των γραμμάτων στο τετραγγραμικό 

σύστημα, χαρακτηριστικό που την εμφανίζει ως προδρομική της μικρογράμματης 

(Cencetti 1950, Casamassima – Staraz 1977, Mallon 1948, Tjäder 1952, Breveglieri 

1985). 

Η Κεφαλαιογράμματη Βιβλιακή ή Αγροτική (Rustica) 
Κατά τον 1ο π. Χ. αι. υπάρχει οργανωμένη βιβλιακή παραγωγή σε εργαστήρια, και 

αναφέρεται εμπόριο βιβλίων, ενώ στην αυτοκρατορική περίοδο η ίδρυση 

σημαντικών βιβλιοθηκών. 

Πρόκειται για μια γραφή ρευστή, με γράμματα όρθια, που διατηρεί από την 

επιγραφική τη διάκριση των γραμμάτων, αλλά όχι και των λέξεων, την  

κατακόρυφη αγωγή των γραμμών, την απόλυτη ομοιομορφία των προτύπων, τη 

διγραμμικότητα, ενώ απουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της «ταχείας» (Nicolaj 1973, 

Petrucci 1982, Cavallo 1989, De Lasala 2010). 
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Καταγωγή της Μικρογράμματης 
Μεταξύ 2ου και 3ου μ.Χ. αι. πραγματοποιείται μια μεταμόρφωση της λατινικής 

γραφής, όταν εμφανίζεται ένας νέος τύπος γραφής. Πρόκειται για μια 

μικρογράμματη γραφή, ενταγμένη δηλ. σε τετραγραμμικό σύστημα, η οποία 

εκτελείται υπό γωνία γραφής τελείως διαφορετική από αυτήν της 

κεφαλαιογράμματης, με διαφορετικό προσανατολισμό των «γεμάτων» 

τραβηγμάτων και με μορφές γραμμάτων αρκετά διαφορετικές από την 

κεφαλαιογράμματη. Η μεταβολή αυτή συνιστά μια από τις σημαντικότερες στιγμές 

στην ιστορία της λατινικής γραφής, καθώς επηρέασε τη μορφή γραφής 

χειρογράφων και αργότερα εντύπων στη δυτική Ευρώπη.   

Μικρογράμματη Ταχεία 
Αυτή η γραφή της δημόσιας και ιδιωτικής τεκμηρίωσης, αποκτά από τα μέσα του 

7ου αι. σημαντική αυστηρότητα στο σχήμα των γραμμάτων, «αταξία» στην 

ευθυγράμμιση και μη κανονικότητα στη χρήση των συνδέσεων. Δείγματα 

μικρογράμματης ταχείας σώζονται όχι μόνο σε παπύρους της αυτοκρατορικής 

καγκελαρίας που περιέχουν επίσημα έγγραφα, αλλά και σε tabellae defixionis, σε 

όστρακα, σε γκράφιτι και σε ιδιωτικά έγγραφα (Mallon 1948, Marichal 1952, 

Cencetti 1962, Tjäder 1954). 

Στρογγυλόσχημη (UNCIALIS) 
Η αναγκαιότητα να γίνουν κομψότερες και επισημότερες οι μορφές της 

«μικρογράμματης αρχαίας», που ήδη έτειναν προς το στρογγυλόσχημο, η 

ελληνική επίδραση, η εισαγωγή ως γραφικού οργάνου του φτερού χήνας, που 

επέτρεπε την εύκολη σχεδίαση καμπυλών, προφανώς και η δημιουργική 

πρωτοβουλία κάποιου δασκάλου γραφής σε αφρικάνικο εργαστήριο, ο οποίος 

γνώριζε να σχεδιάζει νέες μορφές γραμμάτων, υπήρξαν οι βασικές αιτίες της 

γέννησης της νέας βιβλιακής λατινικής γραφής, της στρογγυλόσχημης, η οποία, 

παρά την υιοθέτηση αρκετών στοιχείων της μικρογράμματης, τους περιόρισε τις 

κεραίες και ενέτασσε τα γράμματα στο διγραμμικό σύστημα.  

Η στρογγυλόσχημη χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα στη Δύση  από τον 4ο μέχρι 

τον 8ο/9ο αι., μέχρι δηλ. τη καρολίδεια μεταρρύθμιση, και ήταν η βιβλιακή με τη 

μεγαλύτερη διάδοση μετά την εξαφάνιση της χρήσης της κεφαλαιογράμματης, 

εξαφάνιση που συντελείται τον 6ο αι. (Tjäder 1974, Mayvaert 1983, Lowe 1971, 

Petrucci 1971, Troncarelli 1985, Cavallo-Magistrale 1985). 
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Μισοστρογγυλόσχημη (SEMIUNCIALIS) 
Η μισοστρογγυλόσχημη δεν χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή βιβλιακών ή 

λειτουργικών κειμένων, χώρο στον οποίο κυριάρχησε η στρογγυλόσχημη, αλλά 

για κείμενα μελέτης, όπως πατερικά, κανονικά κλπ.. Στη γραφή αυτή μεταξύ τέλους 

5ου και αρχών 7ου αι. γράφτηκε περίπου το 35% της ιταλικής παραγωγής 

κωδίκων, δηλ. ποσοστό που την τοποθετεί στη δεύτερη θέση μετά την 

στρογγυλόσχημη (Lowe 1924, Di Majo-Federici-Palma 1988). 

Οι τρεις βασικές γραφές 

Καρολίδεια 
Σταδιακά γεννήθηκε και διαδόθηκε μια γραφή, η οποία θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως η γραφική έκφραση της ενιαίας ρωμαιοκαθολικής κουλτούρας 

της αυτοκρατορίας του Καρλομάγνου και η οποία είναι γνωστή ως 

μικρογράμματη καρολίδεια. 

Η γραφική μεταρρύθμιση προέκυψε από την ανάγκη για ευανάγνωστα 

κείμενα λειτουργικών βιβλίων. Η καρολίδεια έγινε κύρια γραφή που επικράτησε 

στην Ευρώπη μέχρι το 12ο αι. και τα πρότυπά της στηρίχθηκαν στην 

ημιστρογγυλόσχημη και επισεσυρμένη στρογγυλόσχημη γραφή (Cencetti 1955, 

Schiaparelli 1926, Gieysztor 1953, Bischoff 1965, Vezin 1973, Ganz 1987, Kitterick 

1989, Dizenbalcher 1983, Supino Martini 1974, Koch 1979). 

Γοτθική 
Κατά το β΄ μισό του 11ου αι. εμφανίζεται στις βόρειες περιοχές της Γαλλίας και τη 

Γερμανία ένας τύπος γραφής, του οποίου στοιχεία είχαν ήδη εμφανιστεί στη νότια 

Αγγλία. Τη γραφή αυτή σήμερα ονομάζουμε «γοτθική» ακολουθώντας μια 

ορολογία που καθιερώθηκε το 16ο αι. Όμως, κατά το 15ο αι. «γοτθική», δηλ. 

βαρβαρική, ονόμαζαν οι ουμανιστές κάθε γραφή του παρελθόντος που δεν είχε 

αισθητικές αξιώσεις, όπως λ.χ. τη μεροβιγγιανή. Τη γραφή που μας απασχολεί οι 

σύγχρονοί της, ιδιαίτερα το 14ο αι. την χαρακτήριζαν με όρους όπως fractura, 

textualis, littera moderna, textura, de forma (Dobiache-Rojdestvensky 1925, 

Boussard 1951, Zamponi 1988, Steinmann 1979, Heinemeyer 1982, Kirchner 1966, 

Crous-Kirchner 1970, Meyer 1897). 
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Βενεβεντανή 
Η προέλευση της εθνικής αυτής γραφής της Νότιας Ιταλίας απασχόλησε τους 

μελετητές και διατυπώθηκαν σχετικά διάφορες απόψεις. Θεωρήθηκε ότι 

διαμορφώθηκε κυρίως στο μοναστήρι του Μόντε Κασίνο, το Βενεβέντο, ενώ κατά 

μια άποψη πρόκειται για βορειοιταλική γραφή που προέρχεται από το scriptorium 

της Nonantola. 

Η περίοδος ανάπτυξης και διάδοσης της τοποθετείται μεταξύ 9ου και 13ου αι., 

ενώ χώρος διάδοσής της υπήρξε η επικράτεια του δουκάτου του Βενεβέντου κατά 

την περίοδο της μεγαλύτερής του επέκτασης, αλλά και σε περιοχές έξω από αυτήν, 

μέχρι και τη δαλματική ακτή (Cencetti 1957, Palma 1979, Cavallo 1970, Pratesi 

1973, Belting 1968, Toubert 1971, Bloch 1986, Galasso 1967, Tristano 1979). 

Συνοψίζοντας λοιπόν μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η γραφή 

χαρακτηρίζεται από μια πολιτική εξέλιξη η οποία καταλήγει σήμερα στην ψηφιακή 

της μορφή. Το πιο σημαντικό όμως στάδιο αυτής της εξέλιξης είναι το πέρασμα 

από τον προφορικό λόγο στον γραπτό με τη γένεση της γραφής. Και επειδή η 

γραφή αποτελείται από σχέδια, φόρμες που, πέραν από τη φωνητική τους 

αντιστοιχία, έχουν τη δικής τους υπόσταση, μορφολογία, αλλά και αισθητική, η 

ιστορία της γραφής συμπληρώνεται με τη μελέτη των μορφών υπό τις οποίες αυτή 

εμφανίζεται κάθε φορά σε συγκεκριμένο πολιτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό 

πλαίσιο. 
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Ο λογοτέχνης ως κοινωνικό υποκείμενο στην πολιτική διαδικασία 

Ο πολιτικός λόγος στη λογοτεχνία μετασχηματίζεται μέσα από τις διαφορετικές 

αναγνώσεις της κοινωνικο-πολιτικής πραγματικότητας, που ορίζεται συνδυαστικά 

μέσα από εμπειρικά επεισόδια, που καλύπτουν διαφορετικές ιστορικές περιόδους 

σε ένα ενεργό χωρο-χρόνο1. Το πεδίο αντίληψης διευρύνεται μέσα από κειμενικές 

διαμεσολαβήσεις και ποικίλους υβριδικούς λόγους, που καθορίζουν λογο-

                                                 
1 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν λογοτεχνικά κείμενα που αναφέρονται σε σύγχρονα 

φαινόμενα της πολιτικής. Σε αυτή την κατηγορία, ενδεικτικά, θα μπορούσαμε να εντάξουμε 

τα έργα: α) Ραφαέλ Τσίρμπες «Στην άκρη του γκρεμού», β) Λόρεντς Λανγκενέγκερ «Bei 30 

Grad im Schatten», γ) Δημήτρης Φύσσας «Η Νιλουφέρ στα χρόνια της κρίσης» και δ) 

Τεύκρος Μιχαηλίδης «Εγκλήματα δημοσιονομικής προσαρμογής». 

Στο μυθιστόρημα του Ραφαέλ Τσίρμπες περιγράφεται η οικονομική, κοινωνική και 

πολιτισμική κρίση που έπληξε τους Ισπανούς το 2009. Ο Γερμανός συγγραφέας Λόρεντς 

Λανγκενέγκερ αναφέρεται στην οικονομική κρίση, εκφράζει έμμεσα την συμπάθεια του 

στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας την πολιτιστική και την πολιτική παράδοση. Πέρα από την 

οικονομική ή την κοινωνική ανάλυση με συμβολικό τρόπο αναδεικνύει πολιτικά θέματα 

παρεμβαίνοντας στην πολιτική αφήγηση. Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και το έργο της 

Μαρλένε Στρεερούβιτς, όπου η αναρχική ηρωίδα της επισκέπτεται την Ελλάδα, προκειμένου 

να αναδείξει τον οικονομικό εξανδραποδισμό του σύγχρονου ανθρώπου.  

Στο έργο του Τεύκρου Μιχαηλίδη διαφορετικά διηγήματα σχετίζονται με το 

αναπαραστασιακό στόχο προβολής της κρίσης στην Ελλάδα, σε μια διαφορετική 

αφήγηση, με αίτημα τη θεσμική λύση μέσω της δικαιοσύνης. Πρβλ. Το θέμα της κρίσης 

εκφράστηκε με την έκθεση «Tempus Ritualis» στο Βερολίνο.  

mailto:ekalerante@yahoo.gr
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αναλυτικές κατηγορίες αντίληψης της πραγματικότητας. Ιδιαίτερες αναλύσεις των 

δυναμικών πρακτικών του κυρίαρχου λόγου επανεξετάζονται σε μια δημιουργική 

διαδικασία λογοτεχνικής διαπραγμάτευσης του νοήματος.  

Τα όρια του λογοτεχνικού λόγου εμπεριέχουν και την υποκειμενική θέση, 

καθώς ρητά ή υπόρρητα λειτουργεί η διαδικασία έγκλισης που συνδέει το 

κοινωνικό υποκείμενο με τις αναπαραστάσεις της πραγματικότητας. Στις 

διαστρεβλωτικές εγγραφές της πραγματικότητας σε μια μετανεωτερική κατάσταση 

διαμορφώνονται ερμηνείες και εννοιολογήσεις θεμάτων με τη σύζευξη 

πραγματικότητας και ιδεολογίας2. Ο λογοτεχνικός λόγος λειτουργεί ταυτόχρονα 

μέσα σε μια διαδικασία,  παραγωγική και δεσμευτική, διότι στη διαδικασία της 

συγκρότησης και της κατασκευής της «αλήθειας», μέσα στις ρηματικές διαδικασίες 

οι αναπαραστάσεις της πραγματικότητας συγκροτούνται λειτουργώντας ως 

συνέπειες λογοτεχνικής αλήθειας.  

Σε αυτό το σημείο ο λογοτεχνικός λόγος διαχέεται στο αναγνωστικό κοινό, 

αποδεσμεύεται από το συγγραφέα και υπεισέρχεται στο σύστημα της 

επικοινωνιακής διαδικασίας διασύνδεσης λογοτεχνικού λόγου με τα αντιληπτικά 

πεδία των αναγνωστών 3. Ο λογοτεχνικός λόγος αναγορεύεται ως κυρίαρχος 

λόγος, ενώ ο λογοτέχνης αποσύρεται στο παρασκήνιο. Διαφορετικές οντότητες, 

σε κειμενικά επεισόδια, πρωταγωνιστούν δίνοντας νόημα σε σχεσιακά πεδία 

ατομικών και κοινωνικών προσδιορισμών. Οι αναγνώστες με την διαδικασία της 

μελέτης λειτουργούν στο πεδίο της δυναμικής της εξουσίας. Με τις δικές τους 

ερμηνείες, οικειοποιούμενοι το λογοτεχνικό έργο, προσλαμβάνουν πέρα από τα 

λογοτεχνικά ρηματικά στοιχεία, τις εντυπώσεις ως  αποσπάσματα των εξελικτικών 

επεισοδίων και μετασχηματισμών στο λογοτεχνικό έργο4.  

                                                 
2 Βλ. (Ενδεικτικά) Για τη διασύνδεση ιδεολογίας και πολιτικής με θεωρητικές 

απολήξεις που καθορίζουν την κοινωνική συγκρότηση (Billig 1991). 
3 Βλ. (Ενδεικτικά) Για τις επικοινωνιακές διαδικασίες ως σχηματικές διαδραστικές 

πρακτικές (Fiske 1987). 
4 Βλ. (Ενδεικτικά) Για ζητήματα εννοιολογικών προσδιορισμών και ερμηνείας των 

λογοτεχνικών αφηγήσεων με διασύνδεση λογοτεχνικών αναπαραστάσεων, ως 

αφηγήσεων, και κειμενικών εκδοχών του πολιτικού και κοινωνικού φαινομένου, σε 

διαφορετικές ιστορικές περιόδους (Parker 2011, Richter & Graff 1999).  
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Η έμφαση μετατοπίζεται από το λογοτέχνη στο κείμενο. Ο λόγος ως ιδεώδες 

πεδίο μορφικής εξέλιξης ιστορικοποιείται και εντάσσεται στο πεδίο γνώσης του 

αναγνώστη, ανατέμνεται και ενσωματώνεται σε νέες κατηγοριοποιήσεις 

γνωστικών χώρων. Ο αναγνώστης προβαίνει σε αποφάνσεις. Διαφορετικές 

αποφάνσεις αναγνωστών επανακαθορίζουν το πεδίο του λόγου, που ο 

λογοτέχνης δεν μπορεί να παρακολουθήσει, ακόμη και η κριτική στο βιβλίο του 

αντανακλά συγκεκριμένη νοηματοδότηση του κριτικού λογοτεχνίας.  

Οι προσεγγίσεις των αναγνωστών θέτουν το λογοτεχνικό έργο σε 

κατάσταση δράσης. Συστήματα και νοήματα αλλάζουν μετατοπίζοντας τα όρια 

ερμηνείας και αντίληψης. Η ερμηνεία από τους αναγνώστες κινείται πέρα από τις 

παγιωμένες δομές, με την ανάδυση νέων διασυνδέσεων. Το τυχαίο και το 

αυθαίρετο, το κανονικό και το μη κανονικό εμπεριέχονται στην πολιτική των 

δικαιωμάτων των αναγνωστών. Αυτή η θεώρηση εδράζεται στην υπόθεση ότι η 

γνώση διευρύνεται, καθώς διαφορετικά σημεία ως νοηματικές αναφορές 

ερμηνεύονται και σημασιοδοτούνται.  

Ο διαχωρισμός ανάμεσα στο λογοτεχνικό λόγο ως κατασκευή του 

λογοτέχνη και στο μετα-λόγο ως κατασκευή των αναγνωστών εκφράζει τη 

δημοκρατική στάση που δημιουργείται σε μια κοινωνικοποιητική διαδικασία 

ευελιξίας, όπου ο λογοτεχνικός λόγος, ως διαθέσιμος λόγος, τίθεται σε 

διαπραγμάτευση. Παρατηρείται ότι σε μια παγκοσμιοποιημένη κατάσταση 

κοινωνικής και πολιτισμικής αναπαραγωγής, ο λογοτέχνης εντάσσεται μέσα σε 

ευρύτερα περιβάλλοντα διάδρασης, όπως και οι αναγνώστες. Επομένως, η 

περιοριστική θεώρηση της έννοιας υποκείμενο λόγου διευρύνεται σε ένα 

συνδυασμό στοιχείων που επανορίζουν λόγους ως υβριδικά διακειμενικά παίγνια, 

που επηρεάζουν τα πεδία αντίληψης. Ο λογοτεχνικός λόγος ως επιλεγόμενος 

λόγος από τους αναγνώστες διατηρεί την ηγεμονική του θέση ως πεδίο 

παρέμβασης συναρθρώνοντας πολιτικά πεδία με ανταγωνιστικά συναισθηματικά 

πεδία, επενδύοντας σε μια κοινωνική κανονικότητα με την ανάδειξη και των 

συναισθηματικών συνεπειών  σε μια διαδικασία νομιμοποίησης της σύζευξης 

λόγου και συναισθήματος5. 

                                                 
5 Βλ. (Ενδεικτικά) Για τη λειτουργία του συναισθήματος στην αντίληψη, κατανόηση 

και ερμηνεία των πολιτικών συμβάντων (Hoggett & Thompson 2012).  
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Ιστορικές προσεγγίσεις στη Λογοτεχνία 

Σχηματικά από το 2000 παρακολουθούμε τη συγκρότηση ενός λογοτεχνικού 

λόγου, που λειτουργεί ως πολυ-τροπικό κείμενο, δηλαδή χρησιμοποιεί διαφορετικά 

σημειωτικά περιβάλλοντα και ενσωματώνει ιστορικά στοιχεία από διαφορετικές 

περιόδους. Οι ήρωες εντάσσονται μέσα στο πολιτικό σύστημα και την ιστορική 

δομή. Ο ιστορικός χρόνος και ο κοινωνικός τόπος προσανατολίζουν και τη 

λογοτεχνική εξέλιξη του έργου, οριοθετώντας πρακτικές, στάσεις και 

συμπεριφορές, που συγκροτούνται και διαμορφώνονται σε ένα ενεργό χωρο-

χρόνο, σε ένα περιβάλλον που δεν είναι στατικό, αλλά εξελισσόμενο6.  

Τα διαφορετικά περιβάλλοντα στα οποία κινούνται οι ήρωες εμπεριέχουν 

εννοιολογήσεις και ερμηνείες συμβάντων και δεδομένων, που επηρεάζουν 

αποφάνσεις και καθορίζουν στάσεις7. Τα λογοτεχνικά κείμενα μπαίνουν σε μια 

συζήτηση για τις ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, αναδεικνύοντας 

θεματικές για τη δημοκρατία, την εθνική ταυτότητα, το ρατσισμό, τις πολιτικές 

ιδεολογίες, τις μορφές ανισότητας 8 , τα όρια και την δυναμική της 

παγκοσμιοποίησης. Φαίνεται ότι έχει προηγηθεί μια κοινωνιο-γνωστική ανάλυση9 

από τους λογοτέχνες, ώστε μια λογοτεχνική σημειωτική κατάσταση να 

διαμορφώνει πεδίο ένταξης των ηρώων, που δεν είναι πλέον οι λογοτέχνες 

                                                 
6 Στο έργο της Ρέας Γαλανάκη «η Άκρα Ταπείνωση», με θέμα την ελληνική κρίση, οι 

ηρωίδες εμβαπτιζόμενες στο παρελθόν προσδιορίζουν το μέλλον, εξεικονίζοντας τα πάθη 

των ανθρώπων και με πολιτικούς όρους νοηματοδοτείται και η κρίση των δημοκρατικών 

θεσμών.   
7 Βλ. (Ενδεικτικά) Στο έργο του Jonathan Franzen “Purity”, ο ίδιος ο συγγραφέας 

παραδέχεται ότι επηρεάστηκε από το κίνημα “Occupy” και στο μυθιστόρημα του επέλεξε 

ως τόπο εξέλιξης της μυθοπλασίας του το Όκλαντ της Καλιφόρνιας, ένα από τα τρία 

κέντρα του κινήματος. (Συνέντευξη του Franzen στην Εφ. Καθημερινή 3 Μαΐου 2015) 
8 Βλ. (Ενδεικτικά) Τις μορφές κοινωνικής ανισότητας με πολυ-παραγοντική πολιτική 

προσέγγιση, που συνδυάζει μαρξιστικές και νεο-μαρξιστικές απόψεις για τη δομή του 

πολιτικού συστήματος και τη λειτουργικότητα των δημοκρατικών θεσμών (Hurst 2015).  
9 Βλ. (Ενδεικτικά) Για την κριτική ανάλυση λόγου με βάση την οποία ερμηνεύουμε  

τη λογοτεχνία, δίνοντας έμφαση στο κειμενικό ιδεολογικό περιεχόμενο (Chouliaraki & 

Fairclough 1999, Fairclough 1992). 
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αυτόνομες, αποσπασματικές φιγούρες, αλλά κοινωνικά υποκείμενα σε τάξεις 

λόγου, που σχετίζονται με την ιστορικο-πολιτική δομή.  

Οι ήρωες φαίνεται σαν να καταναλώνουν ή να ερμηνεύουν διαφορετικές 

εννοιολογήσεις και να χρησιμοποιούν την γλώσσα ως επικοινωνιακό συμβάν, 

που προσδιορίζεται από τη σύνθετη πραγματικότητα. Τα νέα επικοινωνιακά 

δίκτυα10, οι τυπικές και άτυπες διασυνδέσεις ατόμων, θεσμών και δομών έχουν 

διευρύνει τις πρακτικές προσέγγισης και ερμηνείας της πληροφορίας. Τα ιστορικά 

γεγονότα και οι πολιτικές στιγμές επανακαθορίζονται μέσα από νέο 

πληροφοριακό υλικό, που αποδεσμεύεται και είναι διαθέσιμο σε ευρύτερες ομάδες 

πληθυσμού. Αρχειακό υλικό 11 , προσωπικά ημερολόγια εξετάζονται και η 

διερεύνηση εντάσσεται στο ευρύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον της αντίληψης, 

κατανόησης και ερμηνείας των πολιτικών, κοινωνικών και ιστορικών 

καταστάσεων.  

Ο λογοτεχνικός λόγος συναρθρώνει τα διαφορετικά νοήματα μέσα από το 

διερευνητικό έργο του λογοτέχνη, που διασαλεύει τις κανονικότητες, διευρύνοντας 

οπτικές, δημιουργώντας νέα πεδία προβληματισμού12, ώστε τελικά ο λογοτεχνικός 

λόγος να μην λειτουργεί ως ένα λογο-αντίγραφο του κυρίαρχου 

«παραδείγματος», αλλά ανάλογα με τις διαθέσιμες πηγές, τις επικοινωνιακές 

στιγμές και τη ιδεολογική συγκρότηση του λογοτέχνη να διαμορφώνεται 

επεμβατικός λόγος, παρεμβατικός, εξαιτίας της συνάρθρωσης των διαφορετικών 

λόγων που εμπεριέχει. Η σύγχρονη λογοτεχνία μέσα από την άρθρωση των 

διαφορετικών πολιτικών λόγων και την διακειμενική αλυσίδα που δημιουργείται, 

                                                 
10 Βλ. (Ενδεικτικά) Για τον επικοινωνιακό λόγο και την δυναμική  του ως εργαλειακό 

λόγο (Flower 2008, Castells 2009). 
11 Για τη συγγραφή του βιβλίου «Η Ύπουλος Θωπεία- Ελλάδα και Ξένοι», η Λένα 

Διβάνη έκανε έρευνα στα αρχεία της Κοινωνίας των Εθνών και του Διεθνούς Ερυθρού 

Σταυρού.  
12 Στο έργο του Χαβιέρ Θέρκας «Οι Νόμοι των Συνόρων» προβάλλονται αφηγήσεις 

σε ένα διαφορετικό κοινωνικο-πολιτικό περιβάλλον ιεραρχήσεων, όπου διαπλέκονται 

ιστορικά στοιχεία για το διδακτορικό καθεστώς στην Ισπανία με αντιληπτικά πεδία των 

πρωταγωνιστών, που παρουσιάζονται να μεθερμηνεύουν γεγονότα.  
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συμβάλλει στον προβληματισμό εμπλουτίζοντας θεωρήσεις για την ιστορία13  και 

την πολιτική. Έτσι, φαίνεται να κυοφορούνται διαφοροποιημένες δυνατότητες, 

όπου ο λογοτεχνικός λόγος από ρευστός και ατελής μετασχηματίζεται σε 

παρεμβατικό αναδιαρθρωτικό των πολιτικών και κοινωνικών καταστάσεων. 

Λογοτέχνες, με σύνθετο μορφωτικό κεφάλαιο, δραστηριοποιούνται στις 

πρακτικές διερεύνησης του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο είναι εκτεθειμένοι 

οι ήρωες. Η συνύφανση των ιστορικο-πολιτικών πρακτικών με τις ευρύτερες 

ατομικές επιλογές μετασχηματίζει τις τάξεις αντίληψης των πολιτικών και 

κοινωνικών πρακτικών. Ο λογοτέχνης απελευθερώνεται συστεγάζοντας τα 

ανταγωνιστικά στοιχεία του λόγου, εφοδιάζοντας τους ήρωες και τους 

αναγνώστες με νοήματα ή αντιλήψεις αντίδρασης, αντίστασης, συναίνεσης σε 

ένα περιβάλλον αντιφατικότητας και αστάθειας, που προσδιορίζει την ίδια την 

ζωή, ως παραμέτρους της ύπαρξης. Το λογοτεχνικό παίγνιο με τους 

επιστημονικούς κλάδους της ιστορίας, της πολιτικής, της κοινωνιολογίας, της 

ψυχολογίας αντανακλά την τάση διερεύνησης που αναδεικνύεται στις σύνθετες 

κοινωνίες14, που ίσως είναι η αντίσταση στην κατανάλωση της κυρίαρχης τάσης, 

                                                 
13  Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναγνώσεις για γεγονότα της Ρώσικης 

επανάστασης, αναδεικνύοντας  θέματα πολιτικής, οργάνωσης του Λευκού Στρατού στην 

Νότια Ρωσία. Στο έργο του Γκαίτο Γκαζντάνοφ «Το Φάντασμα του Αλεξάντρ Βολφ» ο 

ανώνυμος αφηγητής εκτυλίσσει πολιτικές αναφορές, που εντάσσονται σε μια άλλη 

ιστορική σύγχρονη αφήγηση για την μελέτη του παρελθόντος, πέρα από τα διχαστικά 

ιδεολογικά κείμενα. Ο Βασίλι Γκρόσμαν στο έργο του «Ζωή και Πεπρωμένο» επανεξετάζει 

ζητήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Θανάσης Βαλτινός με το βιβλίο του 

«Ορθοκωστά» (1994), παρουσιάζει ένα μυθιστόρημα τεκμηρίων και ντοκουμέντων με θέμα 

τις βιαιοπραγίες του ΕΛΑΣ στην Πελοπόννησο. Ο Δημήτρης Φύσσας στο έργο του «Η 

Νιλουφέρ στα χρόνια της κρίσης» επανεξετάζει ζητήματα του εμφυλίου. με τη Μακρόνησο 

ως τόπο αναφοράς σε πολιτικούς προσδιορισμούς προβολής του ατόμου σε ένα 

προκαθορισμένο σκηνικό. 
14 Στο μυθιστόρημα του ο Καζούο Ισιγκούρο «Ο Θαμμένος Γίγαντας» αναδεικνύει 

την δυναμική της κοινωνίας, μέσα από τη διασύνδεση του ατομικού με το κοινωνικό, που 

επικαθορίζεται από την πολιτική ελέγχοντας και κατασκευάζοντας τη μνήμη, ως 

διασύνδεση παρελθόντος, παρόντος και οδηγητικού νήματος για το μέλλον.  
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της κυρίαρχης πληροφορίας, που τελικά νομιμοποιεί και ηθικοποιεί την 

καθεστηκυία κατάσταση.   

Λογοτεχνικός λόγος σε μια διακειμενική αλυσίδα νοημάτων 

Διαφοροποιημένες επικοινωνιακές καταστάσεις, που παρατηρούνται στη 

λογοτεχνία δεν είναι μεμονωμένα φαινόμενα, αλλά εντάσσονται στο ρηματικό 

λόγο, που λειτουργεί σε όλα τα πεδία επικοινωνιακών σχέσεων, που 

αποτυπώνονται στις εννοιολογήσεις και νοηματοδοτήσεις των συντακτών λόγου, 

που λειτουργούν ταυτόχρονα ως αναμορφωτές και οδηγοί σε μια πορεία 

διαφορετικών προσδιορισμών. Η ηγεμονία του λόγου, η αντικειμενικότητα που 

έμοιαζε να είναι δεδομένη στο περιβάλλον των κριτικών λογοτεχνίας υποχωρεί και 

εκφράζει μια απλή εντύπωση χωρίς να είναι ιδιαίτερα καθοριστική, επομένως ο 

λογοτέχνης απελευθερώνεται μέσα σε ένα ρευστό περιβάλλον πολλών 

διαφορετικών λόγων, που προβάλλονται ως ενδεχομενικοί. Η αντικειμενικότητα, η 

μια άποψη, η περιορισμένη θεματολογία  ή οι ιδεολογικές αγκυλώσεις απέρριπταν 

τους ενδεχομενικούς λόγους, δηλαδή περιόριζαν τα νοήματα και τα πεδία 

αντίληψης. Η μετα-μοντέρνα θεώρηση φαίνεται να επιδρά απελευθερωτικά στον 

ίδιο τον λογοτέχνη, που επενδύει με νόημα δικές του  πρακτικές και συμβάντα.  

Ο λογοτέχνης προσλαμβάνει μηνύματα, τα επεξεργάζεται και η 

συγκεκριμένη μορφή απόδοσης τους καθορίζεται από τα δικά του κριτήρια σε μια 

ανεξάλειπτη ενδεχομενικότητα-δυνατότητα, που του δίνει η συγκυρία, ως σύνολο 

στιγμών, που ορίζεται στο ανοιχτό δημοκρατικό περιβάλλον. Το ζήτημα της 

συγκρότησης του πολιτικού λόγου εμπεριέχει διαφορετικούς προσδιορισμούς, 

που ορίζονται στο πλαίσιο της κουλτούρας15. Η δυτική κουλτούρα φαίνεται να 

επιτρέπει την πολύτροπη δόμηση των σημαινόντων και των σχέσεων τους μέσα 

από διαφορετικές συναρθρώσεις, που συγκροτούν τον πολιτικό λόγο. Το νόημα 

δεν είναι εγγενές στα γεγονότα. Η λογοτεχνία δεν είναι ένας μύθος και ένα πεδίο 

αναπαραστάσεων που δεν λειτουργεί στη συγκυρία, αντίθετα χαρακτηρίζεται από 

μια χωρικότητα, στην οποία  εντάσσονται διαφορετικά σημαινόμενα.  

                                                 
15Βλ. (Ενδεικτικά) Για τη λειτουργικότητα της κουλτούρας στο κοινωνικό και πολιτικό 

περιβάλλον και στον επικαθορισμό στο  λόγο (Bhabha 1994). 
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Η διασύνδεση δημοκρατίας και λογοτεχνίας εμπεριέχει την πολιτική 

δικαιωμάτων, ώστε στην λογοτεχνία να εκφραστούν και να εγγραφούν 

κατακερματισμένα νοήματα που ανήκουν σε αντιθετικές θέσεις και 

ανταγωνιστικούς  λόγους. Η λογοτεχνία εγκλείει διαφορετικές ταυτότητες και 

συμπεριφορές μέσα από επιμέρους λόγους. Ειδικότερα, οι ήρωες  εγκαλούνται  

από αυτούς τους λόγους και διαμορφώνουν στάσεις και συμπεριφορές 16. Η 

ψυχολογική εξέλιξη ορίζεται με κοινωνικούς και πολιτικούς όρους ως αίσθημα και 

συνθήκη, που αναδύεται  από την συνείδηση του εαυτού στον κοινωνικό χώρο. Η 

πληρότητα ή το ανεκπλήρωτο δεν είναι απλά μια φαντασίωση ή ένας 

λογοτεχνικός μύθος, αλλά η ίδια η πορεία του κοινωνικού υποκειμένου στον 

ιστορικό χωρο-χρόνο, ώστε να φαίνεται ότι ο χωρο-χρόνος κινεί την λογοτεχνία 

αλλά και η λογοτεχνία παραμορφώνει τον χωρο-χρόνο.  

Η ταυτότητα του έργου συγκροτείται  από την κατασκευή των επιμέρους 

ταυτοτήτων των ηρώων. Διαφορετικές αναπαραστάσεις του εαυτού 

σχηματοποιούν αλυσίδες, που αποτυπώνουν την αλλαγή, την ακύρωση, το 

απρόβλεπτο ως δυναμική της πολιτικής και κοινωνικής δομής. Στο λογοτεχνικό 

λόγο η εγκαθίδρυση των αλυσιδωτών σχέσεων προτάσσει τις δυνατότητες και τα 

όρια του πολιτικού και κοινωνικού συστήματος. Η κουλτούρα με το θεσμικό 

πλαίσιο εννοιολογεί ιδεολογίες και σχηματισμούς με εναλλακτικές ερμηνείες, που 

όμως δεν αποκλίνουν από την οριζόμενη κοινωνικο-πολιτική συγκρότηση17. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει κυρίως στη μη δυτική κουλτούρα η «λογοτεχνία 

της διαφοράς». Ως λογοτεχνική θεώρηση που αναδεικνύει την έλλειψη 

δημοκρατίας, τις πολωτικές αντιθέσεις, τις σημαντικές κοινωνικο-πολιτικές 

κατηγοριοποιήσεις αποδυναμώνοντας τον κυρίαρχο θεματικό πολιτικό λόγο, 

προβάλλοντας ότι επισκιάζει το μη δημοκρατικό σύστημα18. Έτσι, οι διαχωριστικές 

                                                 
16 Βλ. (Ενδεικτικά) Για τη συγκρότηση των ταυτοτήτων, μέσα στο κοινωνικο-πολιτικό 

περιβάλλον (Breakwell & Canter 1993). 
17  Βλ. (Ενδεικτικά) Για την επικοινωνιακή πολιτική διαδικασία διαμεσολάβησης 

κουλτούρας γλώσσας (Hall et al. 1980).  
18  Βλ. (Ενδεικτικά) Στο έργο του Ουμπέρτο Έκο «Φύλλο μηδέν» εξετάζεται η 

εξαχρείωση του τύπου, μέσα από τη διαπλοκή των πρωταγωνιστών με το σύστημα 
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γραμμές για τις κοινωνικές τάξεις, τα πολιτικά δικαιώματα, τις δομές ευκαιρίας 

καταγράφονται στο λογοτεχνικό λόγο που διαμορφώνεται σε ανταγωνιστικό 

πολιτικό λόγο. Στην περίπτωση του ανταγωνιστικού λογοτεχνικού λόγου η έμφαση 

δεν βρίσκεται στην επίλυση, διότι ο λογοτεχνικός λόγος διαχωρίζει τη διαδικασία 

της εξάρθρωσης, ζητημάτων από το κοινωνικο-πολιτικό προσκήνιο, και τη 

διαδικασία της παρέμβασης για την επίλυση. Θα λέγαμε, σχηματικά, ότι στη 

λογοτεχνία καθηλώνονται σημασίες στην ανάδειξη των ζητημάτων και ίσως των 

αιτιών, παίζοντας  με λόγους και αιτίες που βρίσκονται σε σύγκρουση.  

Το ζήτημα της επίλυσης ή της αντιπρότασης προϋποθέτει αποδόμηση, 

άρθρωση ενός άλλου λόγου, που αυτή την ρηματική πρακτική η λογοτεχνία την 

αφήνει στην πολιτική ανάλυση. Τα κομβικά στοιχεία του πολιτικού λογοτεχνικού 

λόγου, στη δυτική και στη μη δυτική κουλτούρα, εμπεριέχουν τα σημαίνοντα ενός 

πολιτικού προσδιορισμού με την προβολή διαφορετικών ταυτοτήτων, λόγων, 

κοινωνικών και πολιτικών πεδίων, όπου συνδυάζονται αίτια με στάσεις και 

συμπεριφορές 19 . Οι συγκρούσεις αναλύονται με τον ανταγωνισμό των 

διαφορετικών προσώπων, αλλά και ευρύτερες σχηματοποιήσεις του «εμείς» και οι 

«άλλοι». Ο συγκρουσιακός λόγος και η ένταση δημιουργεί ένα οδηγητικό νήμα 

προς πιθανές λύσεις 20 , που συμβολικά ορίζονται πέρα από το συνηθισμένο 

                                                 
εξουσίας. Με τα χαρακτηριστικά υπαρκτών πολιτικών προσώπων κατασκευάζει τους 

πρωταγωνιστές του.  
19  Ενδιαφέρον παρουσιάζουν συγγραφείς από το αστυνομικό μυθιστόρημα, 

όπως η Ντ. Τζέιμς και η Ρουθ Ρέντελ. Η διαφορετική πολιτική τους ταυτότητα 

αντικατοπτρίζεται στα χαρακτηριστικά των ηρώων τους. Η Τζέιμς που είναι ενταγμένη στο 

συντηρητικό κόμμα, η θεματολογία της εντάσσεται στο συντηρητικό αξιακό μοντέλο, με 

έμφαση σε εθνοτικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά. Αντίθετα, η Ρέντελ αναδεικνύει 

ζητήματα ρατσισμού, κοινωνικής ανισότητας, βίας. Βλ. (Ενδεικτικά) Το έργο της Ντ. Τζέιμς 

«Περίπτωση Δικαιοσύνης» και της Ρουθ Ρέντελ «Πορτομπέλο». 
20 Βλ. (Ενδεικτικά) Στο έργο του Ραφαέλ Τσίρμπες «Στην άκρη του γκρεμού», αν και 

παρουσιάζονται οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης μέσα από την εμπλοκή των 

πρωταγωνιστών στις συνέπειες, με έμφαση στην κοινωνική περιθωριοποίηση ο 

συγγραφέας δεν προτείνει λύση για το κοινωνικο-πολιτικό αδιέξοδο. Ο Γ. Παλαιολόγος στο 

βιβλίο του «13ος Άθλος του Ηρακλή» εστιάζεται στις συνέπειες της κρίσης, δίνοντας βήμα 

και φωνή στους κοινωνικά περιθωριοποιημένους.  
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μοντέλο των πολιτικών επικαθορισμών 21 . Ανάλυση ρόλων, προσδιορισμός 

καταστάσεων  στο λογοτεχνικό λόγο αναδεικνύει τη δυναμική της συγκρότησης 

της πολιτικής-κοινωνικής πραγματικότητας22. Ο ίδιος ο λογοτέχνης βιώνει την 

αντιφατικότητα των ρόλων και των σχέσεων μέσα από τη διαλεκτική σχέση, με 

διαφορετικές διαστάσεις του κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος.  

Πολιτική ρητή διακειμενικότητα 

Σε αντίθεση με τον αποστασιοποιημένο λογοτεχνικό λόγο, σε κατεστημένες δομές 

λόγου, με αόριστα ηθογραφικά σύμβολα, παρατηρούμε ότι την τελευταία 

δεκαετία, όπως ήδη αναφέραμε, διαμορφώνεται μια λογοτεχνική παρέμβαση με 

διαφορετικές κειμενικές αναγνώσεις 23 . Στα μεθοδολογικά εργαλεία των 

λογοτεχνών εντάσσεται και η εμπειρική έρευνα, ώστε να κατασκευαστεί μια γέφυρα 

ανάμεσα στην πολιτική-κοινωνική ζωή και στην λογοτεχνία. Το λογοτεχνικό κείμενο, 

ως προϊόν, δεν προσιδιάζει  στο δημοσιογραφικό κείμενο, αντίθετα διατηρεί τα 

χαρακτηριστικά της λογοτεχνικής κειμενικής αφήγησης. Έτσι, ο λογοτεχνικός 

λόγος βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση με κείμενα, δομές και πρακτικές 

επιστημονικών τομέων, προκειμένου να διεισδύσει σε διαφορετικά θεωρητικά 

πλαίσια, που να ερμηνεύουν ιδεολογικούς, πολιτικούς και ιστορικούς 

προσανατολισμούς.  

Η μελέτη των πηγών εντάσσεται στο πλαίσιο της κατανόησης, πριν την 

περιγραφή, ώστε στο λογοτεχνικό κείμενο αλληλο-διαπλέκονται πολλές 

διαφορετικές διαστάσεις. Η λογοτεχνική αφήγηση ενσωματώνει την πολιτική και 

κοινωνική «συνείδηση», μέσα από την μελέτη των πηγών. Θεωρητικές αντιλήψεις, 

                                                 
21 Αν και ο λογοτέχνης απευθύνεται σε ένα κοινό με το δημόσιο λόγο του, τα 

χαρακτηριστικά του δεν προσιδιάζουν στους διαμορφωτές γνώμης. Βλ. (Ενδεικτικά) Για τα 

χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητα του δημόσιου λόγου (Bewes 2005). 
22 Βλ. (Ενδεικτικά) Για τη συγκρότηση της  κοινωνικής πραγματικότητας, με έμφαση 

σε ανταγωνιστικές θεωρήσεις για τον κοινωνικό κομφορμισμό, αλλά και τις πρακτικές 

αντίστασης, αντιπαράθεσης και αντικομφορμισμού. (Collin 1997). 
23  Στην ειδική κατηγορία κατανόησης των γεγονότων που σχετίζονται με την 

τρομοκρατία θα μπορούσαν να ενταχθούν μυθιστορήματα όπως: «Υποταγή» Μισέλ 

Γουελμπέκ και «Ο Γερμανός μουτζαχεντίν ή το ημερολόγιο των αδελφών Σίλλερ» Boualem 

Sansal.  
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ιστορικές αναφορές, πολιτικά συμβάντα αναλύονται  στο εμπειρικό περιβάλλον 

της χρήσης της γλώσσας24, ώστε να προβληθούν διαφορετικές αφηγήσεις ως 

δυνατές υποθέσεις, βασισμένες σε ποικίλα εμπειρικά παραδείγματα. Αδιαφανείς 

σχέσεις, απόκρυφα κοινωνικά γεγονότα 25 , απαγορευμένα πολιτικά δρώμενα, 

αδιαφανείς κοινωνικο-πολιτικές σχέσεις επανεξετάζονται και προωθούνται μέσω 

των λογοτεχνικών κειμένων.  

Η λογοτεχνία αυτο-προσδιορίζεται  από μια ρητή ή υπόρρητη κριτική 

προσέγγιση της πραγματικότητας, ενσωματώνοντας και προβληματισμούς του 

μεταμοντερνισμού, του μετα-δομισμού, του μετα-μαρξισμού, δηλαδή πρόκειται για 

νομιμοποίηση κριτικού προσανατολισμού 26 , που επικαιροποιεί την πολυ-

πρισματική προσέγγιση του κοινωνικο-πολιτικού φαινομένου, με τις ασυνέχειες, τις 

συνέχειες ή τις στάσεις αλληλεξάρτησης που το ορίζουν27.  

Στον  κριτικό λογοτεχνικό λόγο  η περιγραφή της πραγματικότητας 

βασίζεται στην προβολή των εναλλακτικών αναπαραστασιακών δυνατοτήτων. Η 

έρευνα δεν αποκλείει τον σχετικισμό, με την έννοια της ενδεχομενικότητας, όπου η 

έμφαση βρίσκεται στις διαφορετικές λογικές προτάσεις, που διέπουν τη 

συγκρότηση του πολιτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Η επιστημονική γνώση 

των τομέων και η λογοτεχνική απόδοση επιτάσσουν τον ανοιχτό διάλογο, ώστε η 

επιστημονική έρευνα να φυσικοποιεί τις διαφορετικές αναπαραστάσεις της 

πραγματικότητας σε ένα θεωρητικό πεδίο ενδεχόμενων συμβάντων. Επομένως, 

αυτός ο τύπος της λογοτεχνίας, που βασίζεται στην έρευνα, έχει μια προνομιακή 

πρόσβαση στις ασύμμετρες κοινωνικο-πολιτικές σχέσεις και πρακτικές, ώστε 

παράγει νοήματα και μετα-γνώση πέρα από τους στόχους του λογοτέχνη ως 

                                                 
24 Βλ. (Ενδεικτικά) Για τη δυναμική της γλώσσας σε άμεση σχέση με την κουλτούρα 

(Fowler et al. 1979). 
25 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το έργο της Meline Toumani “There was and there was 

not” για τη γενοκτονία των Αρμενίων.  
26 Βλ. (Ενδεικτικά) Για τις λογοτεχνικές τάσεις, ανάλογα με τα κοινωνικά ρεύματα με 

θεωρητικούς προβληματισμούς για τη σχέση της λογοτεχνίας με τις κοινωνικές και 

πολιτικές επιστήμες (Fry 2012).  
27  Βλ. (Ενδεικτικά) Για τον κριτικό αναλυτικό λόγο, που διαμορφώνεται σε μια 

απόπειρα «ανάγνωσης» των διαφορετικών κινημάτων, που διευρύνουν την πολιτική-

ιστορική οπτική (Kellner 1989). 
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αναπόφευκτο αποτέλεσμα. Έτσι, η τοποθετημένη λογοτεχνική γνώση ενεργοποιεί 

συνειρμούς, που πραγματοποιούν οι αναγνώστες σε μια επιτελεστική διαδικασία 

μετα-λογοτεχνικών εννοιολογήσεων και προσδιορισμών.  

Αναστοχαστικές ερευνητικές πρακτικές στη λογοτεχνία 

Στη λογοτεχνία με πολιτικο-ιστορικές διαστάσεις μας απασχολεί το θέμα της 

αναστοχαστικότητας και πώς αυτή συνδυάζεται με το εμπειρικό υλικό και τη 

λογοτεχνική αφήγηση. Όπως ήδη επισημάναμε, τα λογοτεχνικά έργα που 

εμβαθύνουν στην κοινωνική- πολιτική ανάλυση αναδεικνύουν ριζοσπαστικές 

παραλλαγές του κοινωνικού και πολιτικού λόγου. Ο λογοτέχνης δοκιμάζει στην 

πράξη τις δυνατότητες αποτύπωσης και έκφρασης του πολιτικού λόγου, στο 

ανοιχτό πεδίο που εννοιολογείται από τον σχετικισμό ως επιστημονικό 

παράδειγμα. Τα άτομα, ως ήρωες, εκφράζουν αυτές τις διαφορετικές εκδοχές του 

σχετικισμού, ώστε ο ρεαλισμός να ορίζεται μέσα από την δυνατότητα της 

αυθεντικής σχετικιστικής έκφρασης.  

Δημοκρατικές εννοιολογήσεις και προσδιορισμοί αναδεικνύονται και 

εκφράζονται ως λογοτεχνικές αναπαραστάσεις. Ο ζωντανός διάλογος  στο 

σχετικιστικό παράδειγμα ενσωματώνει την απαίτηση για την κοινωνική γνώση. Το 

εμπειρικό υλικό του λογοτέχνη ανακατασκευάζεται στη λογοτεχνική αφήγηση. Οι 

παραδοσιακές μορφές της έρευνας ακολουθούνται, αλλά η διαφορά από τα 

επιστημονικά πορίσματα εντοπίζεται στη διαλογική διεργασία, όπου ο ερευνητής 

συνδιαλέγεται με το εμπειρικό υλικό σε μια φάση ενεργού αναστοχασμού, που του 

επιτρέπει την επιλογή και την ανάδειξη θεμάτων. Δεν γράφει ιστορία, δεν εντάσσει 

το έργο του στην πολιτική επιστήμη. Το εμπειρικό του υλικό δεν είναι ένα ερευνητικό 

σχέδιο, το οποίο θα αξιολογηθεί ως προς την αξιοπιστία και την αυθεντικότητα 

του, με βάση τα κριτήρια της επιστημονικής έρευνας.   

Η επιστημονική έρευνα του λογοτέχνη εντάσσεται στην πολιτική ιστορική 

έρευνα, ώστε η γνώση ή η κατανόηση του κοινωνικο-πολιτικού περιβάλλοντος να 

ενεργοποιήσει διαλογικές σχέσεις ατόμων, ομάδων σε διαφορετικά επίπεδα, ώστε 

να αναδεικνύονται θέματα ιεραρχικών σχέσεων, όπως οι κοινωνικές τάξεις, το 
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μορφωτικό κεφάλαιο και οι μορφές κοινωνικής ανισότητας28. Εκκινώντας από την 

εμπειρική έρευνα, το λογοτεχνικό κείμενο κατασκευάζεται και έμμεσα υπενθυμίζει 

στον αναγνώστη τα στοιχεία του κοινωνικο-πολιτικού περιβάλλοντος. Έτσι, με 

διαφορετικές αναπαραστάσεις, καταδεικνύεται και η λειτουργία του πολιτικού 

συστήματος.   

Σταδιακά, από πειραματική λογοτεχνική γραφή εξελίσσεται σε λογοτεχνική 

τάση, βασιζόμενη στο λογοτεχνικό παράδειγμα της ανάδειξης των διαφορετικών 

εκδοχών λογοτεχνικού-πολιτικού λόγου. Κύρος, γνώσεις και συμβάντα επαν-

ορίζονται, μετατοπίζοντας και τον προσδιορισμό της αλήθειας. Στη συμβατική ροή 

πληροφοριών και επιστημονικών πορισμάτων παρεμβάλλεται το λογοτεχνικό 

κείμενο εννοιολογώντας μορφές αναστοχαστικότητας. Ο λογοτέχνης 

απελευθερώνεται από τις επιστημονικές δεσμεύσεις και επικυρώνει τη λογοτεχνική 

του γραφή με την επένδυση στην ενδεχομενικότητα, στη συναισθηματική 

επικύρωση, σε μια διαδικασία αναίρεσης της αντικειμενικότητας ως στόχου.  

Ο λογοτέχνης αναμετράται με τα γεγονότα. Πράξεις προκύπτουν και 

επανακαθορίζονται στο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον. Οι περιγραφές είναι 

αποτέλεσμα γνώσης, αλλά η τοποθέτηση της γνώσης απορρέει από τη 

λογοτεχνική οπτική, έτσι αναλύεται ως αντανάκλαση. Η αναστοχαστικότητα- με 

βάση τις πηγές, ως ώριμο στάδιο έκφρασης και παραγωγής λόγου- λειτουργεί ως 

μια λογοτεχνική «αντικειμενικότητα» πέρα από  τον επιστημονικό φετιχισμό της.  

Η έννοια της αναστοχαστικότητας29 προϋποθέτει ότι ο λογοτέχνης, που 

δίνει έμφαση στην κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, αντιλαμβάνεται το ρόλο 

                                                 
28 Στο έργο της Τούβε Αλστερντάλ «Οι Γυναίκες στην Παραλία» παρουσιάζεται το 

εμπόριο ανθρώπων και τις σύγχρονες μορφές δουλείας σε ένα παγκοσμιοποιημένο 

πολιτικό περιβάλλον παθητικότητας και αναλγησίας. Στο έργο του James Agee “Let Us 

Now Praise Famous Men” (από τη Σοφία Σειράχ της παλαιάς διαθήκης «Αινέσωμεν δη 

Άνδρας Ενδόξους») παρουσιάζεται το ταξικό μοντέλο οργάνωσης της κοινωνίας στον 

αμερικάνικο νότο το 1936, μέσα από την παρουσίαση της ζωής των φτωχών ακτημόνων. 

Με την σύγχρονη εκδοχή φτώχειας ασχολήθηκε ο Γουίλιαμ Βόλμαν στο έργο του «Φτωχοί 

Άνθρωποι». Με μαρξιστικούς όρους συσχετίζει την αλλοτρίωση με την ψευδή συνείδηση.   
29  Βλ. (Ενδεικτικά) Για τη λειτουργικότητα του αναστοχασμού στο δημοκρατικό 

σύστημα ως διαδικασία επεξεργασίας των θεσμικών αντιφάσεων και αντιθέσεων, με 

στόχο την υπέρβαση των κρίσεων (Rosanvallon & Goldhammer 2011).  
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του ως δημιουργού, που κατασκευάζει μια αναπαράσταση του κόσμου, μέσα 

από συναρθρώσεις επιμέρους στοιχείων με αξιολόγηση των πολιτικών και 

ιστορικών γεγονότων. Στη λογοτεχνική αφήγηση προβάλλονται οι παραδοχές του 

ως αναπόφευκτα συμβάντα διαπιστώσεις στην κατεύθυνση της συγκρότησης 

των λογοτεχνικών συμμετρικών σχέσεων, ανάμεσα στην πολιτική, την ιστορία και 

την λογοτεχνία.  

Συμπεράσματα 

Ο πολιτικός λόγος στην λογοτεχνία δεν ορίζεται ως πολιτική γραφή, αλλά ως 

στρατηγική αναστοχασμού, αναφορικά με την πολιτική και κοινωνική 

πραγματικότητα. Ο συγγραφέας μέσα από την μελέτη ιστορικών-πολιτικών 

πηγών και αξιοποίηση εμπειρικών δεδομένων διαμορφώνει το λογοτεχνικό του 

κείμενο με έμφαση στον ορθολογικό λογοτεχνικό προσδιορισμό, όπου στάσεις, 

συμπεριφορές και πράξεις των ηρώων εναρμονίζονται με το ιστορικό πολιτικό 

πλαίσιο. Οι επιστημονικοί τομείς δεν δεσμεύουν τον λογοτέχνη, διότι δεν αναζητά 

την επιστημονική αλήθεια.  Αν παράγεται γνώση μέσα από το λογοτεχνικό κείμενο 

είναι αποτέλεσμα του διαλόγου, που αναπτύσσεται μεταξύ κειμένου και 

αναγνώστη. Άλλωστε, ο σχετικισμός που διακρίνει την λογοτεχνική αφήγηση κάνει 

δυσδιάκριτες τις διαφορετικές ιδεολογικο-πολιτικές εκδοχές της γνώσης.  

Η προσπάθεια για αποτύπωση του κοινωνικού και πολιτικού 

περιβάλλοντος στην λογοτεχνία δίνει προβάδισμα στην πειραματική γνώση σε 

διαφορετικά στάδια εργασίας, ώστε η επιστημονική έρευνα να μην δεσμεύει τον 

λογοτέχνη και να μην περιχαρακώνει την λογική αφήγηση, με βάση το 

επιστημονικό πλαίσιο. Η ανάλυση του επιστημονικού υλικού προϋποθέτει 

ιεραρχήσεις και πιθανές παραδοχές, μέσα από επανακαθορισμούς σχέσεων για 

τις δυνατές εκδοχές προβολής της κοινωνικο-πολιτικής πραγματικότητας ως 

κατασκευής. Η ανάδυση ενός σχετικισμού είναι λειτουργική στη λογοτεχνία, διότι 

ρητά ή υπόρρητα νομιμοποιούνται διαφορετικές περιγραφές και αναλύσεις του 

πολυσύνθετου κόσμου, έτσι η γνώση διευρύνεται μέσα από την ενδεχομενικότητα 

και των λογοτεχνικών αναπαραστάσεων. Σε ένα περιβάλλον διαφοροποιημένων 

παραστασιακών σχέσεων ανακατασκευάζεται και η συναισθηματική ταυτότητα 

των πρωταγωνιστών. Οι βιογραφίες εμπλουτίζονται, αποφατικές και καταφατικές 

συμπεριφορές τους, αναδύονται αυθόρμητα, ενεργοποιώντας την 
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αποκωδικοποίηση της κρυφής κοινωνικο-πολιτικής παραλεξίας, όπου 

πρωταγωνιστές είναι: οι ήρωες του μυθιστορήματος, ο συγγραφέας και οι 

αναγνώστες. Σε μια δυναμική διαδικασία επινοούν και οι ίδιοι αναγνώσεις τον 

πολιτικό και κοινωνικό χώρο, σε ένα διαισθητικό παιχνίδι ενδο-κειμενικής 

προσέγγισης. 

Ο πολιτικός λόγος στο μυθιστόρημα δημιουργεί πεδία αλληλεπίδρασης 

ανάμεσα στο άτομο, στο χώρο και στο χρόνο. Η δράση των πρωταγωνιστών, οι 

απόψεις και οι στάσεις εννοιολογούνται μέσα από την αναλυτική διάσταση της 

δημιουργικότητας του συγγραφέα, ο οποίος διαμορφώνει ένα συμβολικό 

σύμπαν, όπου η κειμενική λογική κατανοείται με βάση το εξωτερικό πλαίσιο της 

ιστορικότητας. Η αφήγηση ως συμβολική ολότητα δεν υποτονίζει την αυτόνομη 

πορεία του συγγραφέα, αντίθετα συμβολίζει την αισθητική επιτέλεση ως επίτευγμα 

σε μια πορεία υποδειγματικών διαδικασιών, όπου τα κοινωνικά-πολιτικά δεδομένα 

συνδυάζονται με την προσαρμοστική επινόηση του. Η δημιουργική λειτουργία της 

λογοτεχνίας με το δυναμικό μοντέλο αλληλόδρασης χώρου, τόπου, εμπειριών 

κινητοποιεί δίκτυα αντιληπτικότητας, διαφοροποιήσεις και μεταβάσεις, που 

εξελικτικά υπηρετούν την μετάβαση σε ανώτερα πεδία πολυπλόκοτητας, πέρα από 

τις προσδιορισμένες πολιτικές εξελικτικές καθολικότητες, ώστε τελικά το 

μυθιστόρημα διαφοροποιείται ως αποτέλεσμα από τα πολιτικά και κοινωνικά 

συμβάντα, που ενδεχόμενα θα το επικαθόριζαν. Με βάση αυτή την οπτική, ο 

πολιτικός λόγος στο μυθιστόρημα δεν λειτουργεί ως ιδεολογική κατασκευή, δεν 

γενικεύει ούτε αποικοιοπεί αξίες, αντίθετα αναβαθμίζει τη λογο-συμβολική 

διαδικασία, πέρα από τα περιορισμένα πεδία του θεσμικού ερμηνευτικού λόγου.  

Φαίνεται ότι οι ενδο-δραστικές διαδικασίες στο μυθιστόρημα σταδιακά 

διαμορφώνουν μια ελευθεριακή νοοτροπία με μια εσωτερική διαδικασία αντι-

ιεραρχήσεων θέσεων και αξιών. Αντικομφορμιστικές παραστασιακές δομές 

προβάλλονται ενισχύοντας τη μοντελοποίηση της δυσαρμονίας και της 

αβεβαιότητας. Ο πολιτικός και κοινωνικός λόγος δεν επιδιώκεται να νομιμοποιήσει 

την κανονιστική λογική των μορφών εξουσίας ή των θεσμικών καταστάσεων. 

Αντίθετα, φυσικοποιεί αντικομφορμιστικές στάσεις, δομές και συστήματα.  
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fotostato.ap@gmail.com 

Συνοπτικό ιστορικό 

Το πρώτο εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής, το οποίο σηματοδότησε την απαρχή 

της έρευνας και την μετέπειτα στοιχειοθέτηση της μεθόδου, οργανώθηκε κι 

εμψυχώθηκε πριν έξι χρόνια από  τη συγγραφέα Χριστίνα Κόλλια, μετά από σχετική 

πρόσκληση που δέχθηκε, λόγω της ιδιότητάς της, από Κέντρο Τεχνών. Οι 

πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες απευθυνόταν το εργαστήρι αφορούσε παιδιά 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κι εφήβους. 

Σχεδιασμός πρώτου εργαστηρίου 

Η εμψυχώτρια επιστράτευσε κάθε γνώση κι εμπειρία από τη συγγραφική της 

ιδιότητα, τις σπουδές της στην ψυχολογία και τις μελέτες της σε παιδαγωγικά 

συστήματα, προκειμένου να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο 

εγχείρημα.  

Παρότι το διαθέσιμο γνωστικό υλικό ήταν αρκούντως ικανοποιητικό, κατά 

τον σχεδιασμό του εργαστηρίου προέκυψε ένα βασικό ερώτημα: τι ακριβώς 

επιχειρεί να προσφέρει στα παιδιά ένα εργαστήρι δημιουργικής γραφής, το οποίο 

εμψυχώνεται από έναν συγγραφέα. 

Σε αναζήτηση απαντήσεων, οι συζητήσεις με παιδαγωγούς και 

εκπαιδευτικούς, πρόθυμους να συνδράμουν, κατέληξαν στον αυτό 

παρονομαστή:  η πλειονότητα των παιδιών κι εφήβων της σύγχρονης εποχής έχει 

ανάγκη από νέα κίνητρα,  τα οποία θα αναθερμάνουν τη σχέση τους με τη 

δημιουργική όψη της γνώσης. Δραστηριότητες που  θα ανασχηματίσουν το 

mailto:fotostato.ap@gmail.com
mailto:fotostato.ap@gmail.com
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περιβάλλον δράσης τους και θα του προσδώσουν την απαραίτητη φαντασία και 

έμπνευση τόσο για τη γνωστική καθώς όσο και για την ευρύτερη ανάπτυξή τους, 

αφού «Η φαντασία είναι σημαντικότερη από την γνώση γιατί αγκαλιάζει όλο τον 

κόσμο και όλα όσα στο μέλλον θα γνωρίσουμε και θα κατανοήσουμε»  σύμφωνα 

με τον Άλμπερτ Άϊνσταϊν.  

Η πολύτιμη συμβολή των εκπαιδευτικών, που σηματοδότησε το πρώτο 

στάδιο της έρευνας, στάθηκε η αφορμή για την εμψυχώτρια να ανασύρει  βιώματα 

της παιδικής κι εφηβικής της ηλικίας. Έχοντας ξεκινήσει τη συγγραφική της πορεία 

σε ηλικία περίπου δέκα ετών, γράφοντας την πρώτη της ποιητική συλλογή, 

ανακάλεσε τον θεμελιώδη ρόλο της φαντασίας, ως έναν κατεξοχήν  ζωτικό και 

ανεκτίμητο  τρόπο έκφρασης. Την καθοριστική επίδραση που είχε στην 

αυτοεκτίμηση της παιδικής ηλικίας και τη συμβολή στην αναζήτηση διεξόδων στα 

αναπόφευκτα υπαρξιακά ερωτήματα που προκύπτουν στην εφηβική ηλικία.  

Συνειδητοποίησε για μια ακόμη φορά ότι μετασχηματίζοντας τον περιορισμένο 

αντιληπτό κόσμο - σε άπειρο κι ανεξάντλητο, προβάλλονται σημεία τομής 

ανάμεσα στη ρεαλιστική και την υπερρεαλιστική του διάσταση, με αποτέλεσμα 

«οτιδήποτε βλέπεις μπορεί να γίνει ένα παραμύθι και μπορείς να βγάλεις μια 

ιστορία από οτιδήποτε αγγίξεις» όπως θα υπογραμμίσει ο συγγραφέας/σύμβολο 

της παιδικής λογοτεχνίας, Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Με τις διαστάσεις του κόσμου 

να περισσεύουν γενναιόδωρα και τη φαντασία να τις αξιοποιεί δημιουργικά στο 

πραγματικό πεδίο, οι αισθήσεις επεκτείνονται, οι νοητικές επεξεργασίες  

διευρύνονται, κινητοποιώντας την έμπνευση, η οποία μαγνητίζεται από τον κόσμο 

των λέξεων και κατακτά τη γλώσσα «την ανώτερη ευφυΐα του ανθρώπου» 

(Μοντεσσόρι 1980).   

Καθώς, δε, επισημαίνει για τη σπουδαιότητα της γλώσσας ο ομαδικός 

αναλυτής Σίγκμουντ Φουκς «η γλώσσα θεωρείται το ανώτερο επίπεδο 

επικοινωνίας του ατόμου με αποτέλεσμα κάθε δυσλειτουργία στην επικοινωνία να 

είναι συνυφασμένη με την υγεία του ψυχικού οργάνου» (Dalal 2007). 

Καταλήγοντας στον σχεδιασμό του πρώτου εργαστηρίου Δημιουργικής 

Γραφής παιδιών κι εφήβων, η φαντασία, η έμπνευση, η γλώσσα, η ομαδικότητα 

και η επικοινωνία, απετέλεσαν τον πυρήνα του. Αναλυτικότερα η δομή του πρώτου 

εργαστηρίου βασίστηκε: 

1.  Στο πλαίσιο:  ομαδικό, ανοιχτό και βραδέως εναλλασσόμενο  
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2. Στη χωροταξία: άνετος, φωτεινός κι ευχάριστος χώρος, με κυκλική 

διάταξη θέσεων                                                                                                                       

3.  Στα οπτικά ερεθίσματα του χώρου:  βιβλία και εικαστικά αντικείμενα 

4. Στα ακουστικά ερεθίσματα: επιλεγμένη ορχηστρική μουσική, για την 

υποστήριξη της συγκέντρωσης, κατά τη διάρκεια της γραπτής έκφρασης 

5. Στη λογοτεχνία: αφήγηση επιλεγμένων μύθων και παραμυθιών, 

απαγγελία ποιημάτων 

6. Στα κίνητρα: ενθάρρυνση κι επιβράβευση της προσπάθειας πέραν του 

αποτελέσματος. 

Το πρώτο εργαστήρι ήταν διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους,  με 

συχνότητα ενός δίωρου εβδομαδιαίως, διανεμημένο σε δυο τμήματα:  

Α τμήμα: παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ( 8-12 ετών)  

Β τμήμα: έφηβοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (13-15 ετών) 

 

Προσδοκίες γονέων: απώτερος στόχος των γονέων για τη συμμετοχή των 

παιδιών στο εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής ήταν η υποστήριξή τους σε θέματα 

γλώσσας και η βελτίωσή τους στη σχολική επίδοση.   

Ανταπόκριση παιδιών:  στην πλειονότητά τους αγόρια, διατηρούσαν τη 

βεβαιότητα ότι το εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής αφορούσε μια κεκαλυμμένη 

προέκταση των σχολικών τους υποχρεώσεων, όπου και όφειλαν να αποδείξουν 

την ικανότητά τους στον γραπτό λόγο και ειδικά στην ορθογραφία. 

 

Κατά την εναρκτήρια συνάντηση διαπιστώθηκε αμέσως το άγχος που 

προξενεί η ορθογραφία, ειδικώς στα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Χρησιμοποιώντας την ανταλλαγή ρόλων (role playing)  προτάθηκε στα παιδιά να 

αποπειραθούν να γίνουν συγγραφείς, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κλίμα 

ενθουσιασμού στην ομάδα και κάμψη των αντιστάσεων. Στη συνέχεια 

επισημάνθηκε η δευτερεύουσα σημασία της ορθογραφίας στην απόδοση των 

κειμένων, με κυρίαρχο σκοπό να υποχωρήσει το άγχος και να απελευθερωθεί η 

έκφραση των ιδεών και των συναισθημάτων, γεγονός που ενίσχυσε καθοριστικά 

το θετικό κλίμα (Σάλτζεμπεργκερ, Χένρι & Όσμπορν  2002). 
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Έναρξη της έρευνας 

Κατά τη λήξη του πρώτου εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής παιδιών κι εφήβων, 

τα αποτελέσματα σημείωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συντελώντας στην απαρχή 

της έρευνας καθώς και στην εξελικτική στοιχειοθέτηση της μεθόδου «Γράφω-

εκφράζομαι-απελευθερώνομαι».  Κατατάχθηκαν δε ως εξής: 

Την αρχική άρνηση για την έκφραση του φαντασιακού πεδίου  διαδέχθηκαν 

γραπτές αφηγήσεις με κυρίαρχα στοιχεία τον λυρισμό και τον μαγικό ρεαλισμό. 

Η έμμετρη ποίηση στα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η ποίηση 

ελεύθερου στίχου στους εφήβους, ώθησε και τις δυο ηλικιακές ομάδες στην 

αναζήτηση του λεκτικού πλούτου της ελληνικής γλώσσας. 

Τα αρχικώς αδέξια και φτωχά κείμενα, έκτασης συνήθως μιας ή δυο 

παραγράφων, εξελίχθηκαν σε αφηγήσεις, μιας, δυο ή και περισσότερων σελίδων 

με βελτιωμένη έως και άρτια δομή και πλοκή. 

Καλλιεργήθηκε η φιλαναγνωσία και το ενδιαφέρον για τη ζωή και το έργο 

συγγραφέων.  

Αφυπνίστηκε η ενσυναίσθηση  για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα με 

χαρακτηριστικό υπόδειγμα τη δράση «Γράμματα σε φίλους» σε συνεργασία με την 

Κοινωνική Υπηρεσία του ΑΟΝΑ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ. Η συγκεκριμένη δράση, της οποίας 

η συνολική προεργασία διήρκεσε δυο μήνες ώστε να δρομολογηθεί η ενδεδειγμένη 

ψυχολογική προσέγγιση σχετικά με τη διαχείριση ανατροπών ζωτική σημασίας 

όπως τα θέματα υγείας, περιελάμβανε κείμενα συμπαράστασης  με τη μορφή 

επιστολών, που απευθύνονταν σε καρκινοπαθείς ασθενείς. Με την ολοκλήρωση 

της εργασίας οι επιστολές δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα του Κέντρου Τεχνών, η 

οποία δημιουργήθηκε δυο μήνες μετά την έναρξη του εργαστηρίου, με σκοπό την 

παρουσίαση των εργασιών των παιδιών.  Στην κατάληξη της δράσης  η εφημερίδα  

διανεμήθηκε στους ασθενείς του νοσοκομείου.  

Βελτιώθηκε η απόδοση στο σύνολο των σχολικών μαθημάτων με 

πρωτεύον αυτό της γλώσσας καθώς και η σχέση των παιδιών με το ευρύτερο 

σχολικό περιβάλλον, όπως επιβεβαίωσαν οι γονείς.  

 

Ενδεικτικά υποδείγματα 

1. Ο Π., μαθητής Δ΄ τάξης Δημοτικού, είχε βιώσει, ένα χρόνο πριν την 

έναρξη του εργαστηρίου, την τραυματική εμπειρία του θανάτου του πατέρα του. 
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Κατά την εγγραφή του στο εργαστήρι η μητέρα του  επεσήμανε ότι μετά το τραγικό 

συμβάν, το παιδί είχε κλειστεί στον εαυτό του, παραμελώντας τα μαθήματά του. 

Στις πρώτες συναντήσεις η ανταπόκριση του Πέτρου ήταν συγκρατημένη, αλλά 

θετική τόσο στη διαδικασία του εργαστηρίου όσο και στη σχέση του με την ομάδα.  

Τα αρχικά κείμενά του ήταν έκτασης μιας παραγράφου, αδύναμα, με εμφανή 

εκφραστικά μπλοκαρίσματα και ο γραφικός του χαρακτήρας αρκετά  

δυσανάγνωστος. Μετά την παρέλευση δυο μηνών, ο Πέτρος, ανέπτυξε 

εντυπωσιακά την γραπτή του έκφραση τόσο σε έκταση, όσο σε ύφος και 

περιεχόμενο. Τρεις μήνες πριν τη λήξη του εργαστηρίου έγραφε εξαιρετικές 

αφηγήσεις έκτασης δυο και τριών σελίδων, αποκαλύπτοντας την προτίμησή του 

σε θέματα ιστορικής φαντασίας. Στην αποχαιρετιστήρια συνάντηση του 

εργαστηρίου, ο Πέτρος, έγραψε στις εντυπώσεις του: 

 

«Το εργαστήρι της Δημιουργικής Γραφής μου αρέσει γιατί με βοηθάει πολύ 

στο σχολείο, επειδή τώρα ξέρω να γράφω καλύτερα μια ιστορία απ’ ότι παλιότερα. 

Ακόμη το λεξιλόγιό μου έχει αναπτυχθεί περισσότερο. Πολλά πράγματα έχουν 

αλλάξει από τότε που άρχισα. Είμαι πιο ήρεμος. Τώρα μπορώ να εκφραστώ, να 

διαβάσω και να συγκεντρώνομαι καλύτερα στα μαθήματα. Περνάω ωραία επειδή 

με τους φίλους εδώ, κάνουμε ωραία πράγματα.»  

 

2. Η Σ.,  μαθήτρια της Α΄ Γυμνασίου,  παιδί ιδιαιτέρως συνεσταλμένο και 

λιγομίλητο, παρουσίασε σημαντική δυσκολία στη γραπτή έκφραση από την 

πρώτη συνάντηση της ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου μήνα. Η 

γλώσσα γραφής της ήταν ένα συνονθύλευμα ελληνικών και greeklish, με 

αποτέλεσμα να δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την ήδη αδύναμη απόδοση των 

νοημάτων στα μικρής έκτασης γραπτά της.  

Σε διάστημα τριών μηνών είχε μικρή αλλά ασταθή βελτίωση, ενώ στη 

διάρκεια των μηνών που ακολούθησαν, μέχρι και τη λήξη του εργαστηρίου,  η 

βελτίωσή της ήταν σχεδόν αλματώδης. Έγραψε μικρά διηγήματα, αυξάνοντας 

σταδιακά την έκτασή τους και την αρτιότητα της δομής, διάχυτα από 

συναισθηματική φόρτιση.  Το «συγγραφικό» της έργο εμπλουτίστηκε και από 

ποιήματα, γεγονός που της έδωσε μεγάλη ικανοποίηση.   
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Την αποχαιρετιστήρια  ημέρα, η Στέλλα, εξομολογήθηκε συγκινημένη ότι το 

εργαστήρι είχε βοηθήσει εντυπωσιακά στην αποκατάσταση της δυσλεξίας που 

αντιμετώπιζε και ότι είχε πλαισιώσει με τρόπο θαυμαστό τη θεραπευτική 

υποστήριξη που δεχόταν από σχολικό ψυχολόγο.  

Υπόδειγμα της ποιητικής γραφής της Στέλλας, έξι μήνες μετά την έναρξη του 

εργαστηρίου: 

 
Αγάπη 

« Αγάπη είναι ο απαλός αγέρας 

Που φυσά γλυκά στα φύλλα της ελιάς 

Αγάπη είναι ο ζωγράφος ήλιος 

Που χρωματίζει αυτής της γης κάθε γωνιά 

Είναι τα φιλάκια που σου δίνει ένας σκύλος 

Είναι μια γάτα που χάδια σου ζητά» 

 

 

Οι αρχές της μεθόδου: 

το «ομαδικό πλαίσιο»   

προκειμένου να εδραιωθούν σχέσεις εμπιστοσύνης και ισότιμης 

επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, ανεξαρτήτως  φυλής και 

μορφωτικού επιπέδου, καθώς και σχολικής επίδοσης όσον αφορά παιδιά 

εφήβους. 

η «ελευθέρως ρέουσα συζήτηση»  

προκειμένου να ενισχυθεί η επικοινωνία της ομάδας, μέσω αφηγήσεων  

μύθων, παραμυθιών και της απαγγελίας  ποιημάτων. 

η «κοινή προσπάθεια» 

προκειμένου να υποστηριχθεί ο συναγωνισμός και η άμιλλα.  

Σημειώνεται ότι τα παιδιά και οι έφηβοι ανταποκρίνονται με ιδιαίτερη θέρμη 

στην προσπάθεια της γραπτής διαδικασίας όταν τα αναγνώσματα είναι ανέκδοτα 

έργα του εμψυχωτή κι έχουν γραφεί αποκλειστικά για τη θεματική του εργαστηρίου. 

η «αυθόρμητη ανάδυση του φαντασιακού»  
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προκειμένου να απενοχοποιηθεί και να εκφραστεί το πεδίο της φαντασίας, 

διαδικασία που συμπληρωματικά υποστηρίζεται μέσω εικόνων, θεατρικού 

παιχνιδιού και επιλεγμένων μουσικών συνθέσεων (Μπακιρτζής 1999). 

η «αυθόρμητη γραφή»  

προκειμένου να απελευθερώσει απεικονίσεις από προσδοκίες και φοβίες, 

που εδράζουν στο ασυνείδητο, μέσω της γραπτής έκφρασης. 

η «ενθάρρυνση»  

προκειμένου να ανιχνευτούν και να αναπτυχθούν εσωτερικά κίνητρα 

αυτοβελτίωσης και μάθησης. 

η «καλλιέργεια κριτικής σκέψης» 

προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα για συνδυαστική μάθηση και 

ανάπτυξη συλλογισμών μέσω της παρατήρησης αλλά και των βιωματικών 

ασκήσεων των ομάδων. 

η «ψυχική ενδυνάμωση» 

προκειμένου να ενδυναμωθεί το ψυχικό όργανο και να αναγνωριστούν – 

αντιμετωπιστούν, με ψυχικό σθένος, οι εκάστοτε δυσκολίες που προκύπτουν. 

η «ενίσχυση της αυτοεκτίμησης» 

προκειμένου να ενισχυθεί η πίστη στον εαυτό και στις ικανότητές του. 

Στοιχειοθέτηση της μεθόδου 
Ως απόρροια της έρευνας προέκυψε η στοιχειοθέτηση της μεθόδου «Γράφω – 

Εκφράζομαι – Απελευθερώνομαι» . Κατά την πορεία η μέθοδος εφαρμόζεται με 

αξιοσημείωτα αποτελέσματα στις εξής ομάδες πληθυσμού: 

1. ως δημιουργική γνωστική παρέμβαση  

α) σε παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, επί έξι συνεχιζόμενα έτη 

β) σε εφήβους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επί έξι  συνεχιζόμενα έτη             

2. ως δημιουργική αντιστρεσογόνος παρέμβαση  

σε ενήλικες, ανεξαρτήτως ιδιότητας, επί τρία συνεχιζόμενα έτη 

3. ως δημιουργική θεραπευτική παρέμβαση 

α) σε παιδιά με μαθησιακές/συναισθηματικές δυσκολίες και                            

δυσκολίες  συγκέντρωσης, επί δυο συνεχιζόμενα έτη 

β)  σε ενήλικες με χρόνιες ψυχικές διαταραχές, στο στάδιο της 

αποκατάστασης, επί οκτώ συνεχιζόμενους μήνες  

4.   ως επιμορφωτική παρέμβαση 
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σε σχολικούς ψυχολόγους, επί δυο συνεχιζόμενα έτη 

Βασικοί άξονες της μεθόδου 

1.Ξαναγράφοντας μύθους και ποιήματα 
Ο πρώτος άξονας της μεθόδου έχει ως στόχο την ανακάλυψη των πολλαπλών 

εκδοχών και δυνατοτήτων της πραγματικότητας με την αναδημιουργία και 

ανάπλαση μύθων και ποιημάτων, από τη στιγμή που «στην τέχνη δεν υπάρχει 

παρθενογένεση» σύμφωνα με τον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. Σε αυτή τη 

διαδικασία παιδιά  και ενήλικες αποκτούν ενεργό ρόλο σε ένα λογοτεχνικό έργο. 

Αξιοποιώντας τα στοιχεία που θα επιλέξουν, ως εφαλτήριο φαντασίας και 

έμπνευσης, παράγουν νέες ιδέες, εξασκώντας την κριτική σκέψη μέσω του 

διαλόγου και της γραπτής αναπαράστασης (Έσσε 2004). 

 

Ο πρώτος άξονας της μεθόδου εφαρμόζεται: 

- Σε ενήλικες, ανεξαρτήτως ιδιότητας, επί δυο συνεχιζόμενα έτη. 

Στόχος του εργαστηρίου είναι η έκφραση και ανάπλαση των 

εγκλωβισμένων συναισθημάτων βάσει των εξής αρχών της μεθόδου: το ομαδικό 

πλαίσιο, την ελευθέρως ρέουσα συζήτηση, την αυθόρμητη γραφή, την ψυχική 

ενδυνάμωση, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης (Behr &  Hearst 2005). 

- Σε παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κι εφήβους, επί τρία συνεχιζόμενα 

ακαδημαϊκά έτη. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής θεματικές ενότητες από τη διοργάνωση του 

Μουσείου Ηρακλειδών: 

Α. «Ξαναγράφοντας την ιστορία του Μικρού Πρίγκιπα συντροφιά με τον 

κύριο Έσσερ»  

Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής για παιδιά 8-12 ετών. 

Συμμετείχαν κατά μέσο όρο επτά παιδιά, σε κάθε δίωρο μάθημα, 

εβδομαδιαίας συχνότητας. 

Με επιλεγμένα έργα του Ολλανδού χαράκτη M. C. Escher και 

εναρμονισμένα, με τη θεματική των χαρακτικών, αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο 

μικρός πρίγκιπας» του Αντουάν Σαιντ Εξυπερύ, τα παιδιά εκφράστηκαν μέσα από 

τη δυνατότητα που παράγει η σύνθεση πεδίων.  Επινοώντας και γράφοντας 

αυτοτελείς ιστορίες, όπου ο Έσσερ με τα έργα του δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον 



Δημιουργική Γραφή και Άλλες Επιστήμες 

[745]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

δράσης για τον Μικρό Πρίγκιπα, χωρίς να «παραβιάζεται» η αρχική ιδέα του 

βιβλίου, αποκάλυψαν νέες διαστάσεις και νοήματα τόσο στα χαρακτικά όσο και 

στους ήρωες.  

 

Β. «Ξαναγράφοντας ποίηση συντροφιά με τον κύριο Έσσερ»  

εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής για εφήβους 13-15 ετών. 

Συμμετείχαν κατά μέσο όρο τέσσερα παιδιά, επί ένα δίωρο, εβδομαδιαίας 

συχνότητας. 

Με επιλεγμένα έργα του Ολλανδού  χαράκτη  και ποιήματα, ανάλογα με το 

θέμα των χαρακτικών, των: Οδυσσέα Ελύτη, Νικηφόρο Βρεττάκο,  Κωνσταντίνο 

Καβάφη κ.α. οι έφηβοι αναγνώρισαν, παρά τις αρχικές τους ενστάσεις για τη 

χρησιμότητα της ποίησης, τις πολύπλευρες ευεργετικές διαστάσεις της καθώς και 

τα ανεξάντλητα πεδία έμπνευσης και γνωστικής ανάπτυξης που προσφέρει.  Η 

ποίηση, μέσω της μεθόδου, αποκάλυψε τη ζωτική της επίδραση στη διεύρυνση 

της σκέψης και της έκφρασης, όταν τα παιδιά αναδημιούργησαν τα ποιήματα, 

που περιλαμβάνονταν στη θεματική του εργαστηρίου, εμπλουτισμένα με οπτικά 

ερεθίσματα από τα χαρακτικά του Escher. 

2.  Συνεχίζοντας μύθους και ποιήματα 
Ο δεύτερος άξονας της μεθόδου έχει ως στόχο τον παραλληλισμό των αρχαίων 

ελληνικών μύθων με την τρέχουσα εποχή. Τα παιδιά μεταβιβάζοντας τόσο τα 

σύγχρονα κοινωνικά θέματα όσο και τις ανησυχίες τους, σε έναν ήρωα σοφό, 

ανδρείο και κοινής αποδοχής ή σε γεγονότα της μυθολογίας, που φέρουν σημεία 

ταύτισης με το σημερινό γίγνεσθαι, εξερευνούν τα προβλήματα που συνδέουν την 

ανθρωπότητα ανεξαρτήτως εποχής. Αποφορτίζουν εποικοδομητικά το άγχος,  

εμπνεόμενα λύσεις από το «εκεί και τότε» προσαρμοσμένες στο «εδώ και τώρα» με 

εστίαση στις δεξιότητες της συσχέτισης και της ενσυναίσθησης (Καρασαββίδου & 

Κωτόπουλος 2010). 

 

Ο δεύτερος άξονας της μεθόδου εφαρμόζεται για δυο ακαδημαϊκά έτη.  

Ενδεικτικά αναφέρεται η θεματική από τη διοργάνωση του Ιδρύματος 

Μείζονος Ελληνισμού: 

«Συνεχίζοντας τους άθλους του Ηρακλή»  

Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής για παιδιά 8-12 ετών. 
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Συμμετείχαν, κατά μέσο όρο οκτώ παιδιά,  σε κάθε δίωρο μάθημα με 

συχνότητα μια φορά την εβδομάδα. 

Συσχετίζοντας τους άθλους του Ηρακλή  με τις ανάγκες της σημερινής 

εποχής τα παιδιά μεταβίβασαν αντιλήψεις, άγχη και αγωνίες, σ’ έναν Ηρακλή 

σύγχρονο, πιθανό απόγονο του γνωστού ήρωα της μυθολογίας. Έναν ήρωα που 

ζει και κινείται ανάμεσά τους, επιτυγχάνοντας άθλους, ειδικώς σε θέματα 

ενδοσχολικής βίας, ρατσισμού και περιβαλλοντικών καταστροφών, δίχως να 

ασκεί βία. 

 

Συνοπτικά υποδείγματα των εργαστηρίων 

Α) Υπόδειγμα εφήβου με μαθησιακές δυσκολίες: 

Ο Σ., 14 ετών, δυο μήνες μετά την έναρξη του εργαστηρίου γράφει στις 

εντυπώσεις του:   

 «Τέλειο, γιατί με έμαθε να προσπαθώ» 

Στη λήξη του εργαστηρίου:  

«Το εργαστήρι αυτό με διαφώτισε ψυχικά αλλά και πνευματικά, γιατί με έκανε 

να «νικήσω» την δυσλεξία. Τώρα πια μπορώ να καταλαβαίνω  τα προβλήματα των 

μαθηματικών και να τα λύνω μόνος μου. Αυτό ήταν αδύνατο πριν λίγους μήνες.»  

 

Β) Ο Α., 10 ετών, αναπαριστά τον σύγχρονο Ηρακλή πλαισιωμένο από 

ισχυρές γονεϊκές φιγούρες, επισημαίνοντας τον ρόλο και των δυο γονέων για τη 

διαμόρφωση ισχυρής προσωπικότητας εκ μέρους του παιδιού: 

*   Ο Ηρακλής είναι 20 ετών 

*   Μένει στο κέντρο της Αθήνας 

* Ο μπαμπάς του είναι στρατιωτικός και η μαμά του στρατιωτική νοσοκόμα 

*  Ο ίδιος σπουδάζει στρατιωτικός 

*  Έσωσε το δάσος από τη φωτιά 

 

Γ) Η Α., 9 ετών, θεωρεί ότι μόνο μια ισχυρή πατρική φιγούρα διαμορφώνει 

την ισχυρή προσωπικότητα του παιδιού:  

*   Ο Ηρακλής είναι πέντε ετών 

*   Μένει στη Δήλο 

*  Ο μπαμπάς του είναι αστυνομικός και η μαμά του ηθοποιός 
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*  Ο ίδιος πηγαίνει στο νηπιαγωγείο 

*  Ονειρεύεται ότι κάνει άθλους 

3. Γράφοντας παραμύθια και ποιήματα 
Ο τρίτος άξονας της μεθόδου απευθύνεται σε δυο ομάδες πληθυσμού:  

 

Α. Παιδιά και έφηβοι με μαθησιακές και συναισθηματικές δυσκολίες 

Εφαρμόζεται επί δυο συνεχιζόμενα ακαδημαϊκά έτη από τη σχολική 

ψυχολόγο, Ματίνα Σταθάκη, μετά από εκπαίδευσή της στη μέθοδο «Γράφω-

εκφράζομαι-απελευθερώνομαι». Στη συνέχεια υλοποίησε τη θεραπευτική 

παρέμβαση της μεθόδου, σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες καθώς και σε παιδιά 

με αυτισμό, ως εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης. 

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αναπτύσσουν φόβο αποτυχίας και 

έντονη ανασφάλεια (Miles 1996).  Η αυτοεκτίμηση είναι πολύ ευαίσθητο και 

σημαντικό ζήτημα ειδικά για τα παιδιά με δυσκολίες, επειδή συχνά αντιμετωπίζονται 

ως παιδιά που δεν είναι "έξυπνα". (Frank 2005, Riddick, Wolfe & Lumsdom 2002, 

Χατζηχρήστου 2004, Casey et al. 1992). 

Οι περισσότερες μέθοδοι αποκατάστασης των μαθησιακών δυσκολιών 

προσανατολίζονται κυρίως στις ελλείψεις που παρουσιάζουν τα παιδιά και μέσω 

στοχοθεσίας αναπτύσσονται οι δραστηριότητες. 

Ενσωματώνοντας τη μέθοδο στη θεραπευτική διαδικασία, η στοχοθεσία 

της παρέμβασης διευρύνθηκε, με εστίαση στα κίνητρα, την αυτοεκτίμηση και την 

αναπλαισίωση της δημιουργικής διάθεσης των παιδιών. Σύντομα διαπιστώθηκε 

ότι η παρέμβαση της μεθόδου, επέφερε σημαντικές αλλαγές στις μαθησιακές 

δυσκολίες. 

Ενισχύοντας τα κίνητρα και την αξία της μάθησης (Eccles & Wigfield 1995) 

για το κάθε παιδί, επιβεβαιώθηκε ότι η μάθηση είναι εσωτερική διεργασία. 

Αποδείχθηκε, δε, ότι  τα παιδιά είναι περισσότερο πρόθυμα να επενδύσουν 

σε χρόνο και προσπάθεια όταν αποδίδουν υψηλή αξία στις μαθησιακές 

δραστηριότητες και όταν αυτές συνδέονται με τα ενδιαφέροντά τους 

(Bandura, Barbaranelli, Caprara, & Pastorelli 1996).  

Παρόλο που είναι γνωστό πως οι μαθησιακές δυσκολίες δεν 

αποκαθίστανται πλήρως, η εφαρμογή της μεθόδου δημιουργεί μια ισχυρή 
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θεραπευτική επίδραση, επιβεβαιώνοντας πως η εμψύχωση της διάθεσης για 

μάθηση είναι πιο σημαντική από την ίδια τη μάθηση. 

 

Χαρακτηριστικά υποδείγματα 

1. Αγόρι 9 ετών, με αυτισμό, συναισθηματικές δυσκολίες και  εμμονικές 

σκέψεις. Θυμώνει και δεν μπορεί να διαχειριστεί το θυμό του. Δεν έχει καλές σχέσεις 

με τα άλλα παιδιά στο σχολείο και συχνά γίνεται θύμα εκφοβισμού. Μια μέρα 

ανέφερε πως τον χτύπησε ένας συμμαθητής του, στον οποίο είχε δώσει το 

ψευδώνυμο «ο βασιλιάς του πόνου».  «Τι ωραίος τίτλος για παραμύθι!» 

σχολιάστηκε αυθόρμητα από την σχολική ψυχολόγο, η οποία του προξένησε 

ενθουσιασμό όταν του πρότεινε να φαντάζεται την ιστορία και να την αφηγείται 

και εκείνη να την καταγράφει.  

Συνεχίζοντας στις επόμενες συνεδρίες την αφήγηση και την καταγραφή 

ιστοριών,  το αγόρι ανέφερε μετά την πάροδο δύο μηνών ότι είχε καταφέρει να 

αντισταθεί στο παιδί που το εκφόβιζε χωρίς να θυμώσει ή να του επιτεθεί όπως 

συνήθιζε και ότι επιπροσθέτως είχε εξασφαλίσει την υποστήριξη αρκετών 

συμμαθητών του.  Με τον καιρό το παιδί αγάπησε τις γραπτές δραστηριότητες, 

εμπιστεύτηκε τις ιδέες του και έμαθε πως το μολύβι δε συνδέεται μόνο με λάθη και 

δυσκολίες. Έξι μήνες μετά, είναι σε θέση να δομεί και να γράφει μόνος του μια μικρή 

ιστορία, ενώ πριν ήταν αρνητικός όχι μόνο να σκεφτεί, αλλά και να γράψει έστω 

μία πρόταση. 

 

2. Αγόρι 10 ετών, με σοβαρή δυσλεξία και έντονο άγχος επίδοσης. Όταν 

του προτάθηκε να γράψει ιστορίες και παραμύθια στην αρχή του φάνηκε 

παιδιάστικο. Αποφασίζοντας να γράψει, έπλαθε ήρωες που διακατέχονταν από 

έντονο άγχος, ήταν τελειομανείς, φοβισμένοι και αποτύγχαναν σε κάθε τους 

προσπάθεια. Δραματοποιώντας τους ήρωες και συζητώντας για τις αιτίες της 

συμπεριφοράς τους, το παιδί εντόπισε ότι αναφερόταν στον εαυτό του. Ήρθε σε 

επαφή με τα συναισθήματά του, τα αναγνώρισε και τα αποδέχθηκε.  

Ξεκινώντας συγγραφή ποιημάτων με σκοπό να εξασκηθεί στην εύρεση 

ομοιοκαταληξίας -δραστηριότητα που υποστηρίζει σημαντικά στην 

αποκατάσταση των φωνολογικών δυσκολιών της δυσλεξίας- διαπιστώθηκε ότι η 

ποίηση κινητοποιούσε το φαντασιακό του πεδίο, παρότι στην αρχή δεν 
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ανταποκρινόταν ικανοποιητικά στην ομοιοκαταληξία. Η ποίηση βοήθησε το παιδί 

να εκφράσει μέσω συμβόλων, ανησυχίες, ανάγκες, επιθυμίες και να ανακαλύψει 

τελικώς ένα ταλέντο το οποίο δεν φανταζόταν ότι θα μπορούσε να διαθέτει. 

Χαρακτηριστικό υπόδειγμα το πρώτο ποίημα που έγραψε με την 

υποστήριξη της σχολικής ψυχολόγου: 

 
Γεύση της φύσης 

Το ομορφότερο λουλούδι 

το βλέπεις με τραγούδι, 

το πιο νόστιμο το μήλο 

το τρως με έναν φίλο. 

 

Και μεγαλώνει ο βλαστός 

όταν είναι γελαστός. 

Βρίσκεις στο κλαδί 

της καρδιάς σου το κλειδί. 

 

Η καλύτερη η λύση  

είναι πάντοτε στη φύση, 

η καρδιά σου σαν τη γεύεται 

πλέει και μαγεύεται.  

 

Συνεχίζοντας τη συγγραφή ποιημάτων και παραμυθιών, το παιδί 

απελευθερώθηκε, αποκαθιστώντας με τον καιρό την αυτοεκτίμησή του. 

Αποφάσισε να προσέξει τα ορθογραφικά λάθη, εκδηλώνοντας την επιθυμία να 

γίνει συγγραφέας ή δάσκαλος. Πριν την εφαρμογή της μεθόδου δεν είχε διάθεση 

ούτε να σκεφτεί αλλά ούτε και την ικανότητα να οργανώσει τις ιδέες του. Η 

σημαντική διαπίστωση ήταν όταν ανακάλυψε πως όχι μόνο έχει ιδέες αλλά και τον 

ζήλο να τις αναπτύξει.  

 

3. Κορίτσι, 12 ετών, με νοητική υστέρηση. Η γραφή την απωθούσε και όταν 

έγραφε το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό καθώς δεν άφηνε κενά ανάμεσα στις 

λέξεις και το περιεχόμενο ήταν φτωχό. Είχε ένα μόνιμο φόβο αποτυχίας 
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ζωγραφισμένο στα μάτια. Μόλις έγραφε μια λέξη, σταματούσε για να ρωτήσει αν 

είναι σωστή. Στην πρώτη συνεδρία όπου εφαρμόστηκε η μέθοδος και μετά την 

αφήγηση ενός μικρού κειμένου, που αφορούσε τη διαφορετικότητα, της 

προτάθηκε να γράψει για κάποιον που είναι διαφορετικός και να  κρατήσει το 

γραπτό για τον εαυτό της. Ήταν η πρώτη φορά που εξέφρασε πολλές ιδέες και σε  

τέσσερις συνεδρίες ολοκλήρωσε την ιστορία, έκτασης τεσσάρων σελίδων, 

πράγμα πρωτόγνωρο, αφού συνήθως περιοριζόταν σε ελάχιστες σειρές. 

Διαβάζοντας την ιστορία της δήλωσε ιδιαίτερα περήφανη για τον εαυτό της και 

παρότι το γραπτό της ήταν εντελώς ανοργάνωτο, έλειπαν λέξεις και γράμματα, 

είχε κολλήσει λέξεις, η αυτοεκτίμησή της παρουσίασε δραματική αλλαγή:  

βγαίνοντας από την αίθουσα έλεγε με ενθουσιασμό, κάθε φορά, στον πατέρα 

της: «Ήμουν καταπληκτική!» 

Τα κείμενα που ακολούθησαν αποτελούνταν από μια σελίδα τουλάχιστον, 

η γραφή  βελτιωνόταν με την πάροδο των συνεδριών και η αυτοεκτίμησή της 

παρέμεινε αμείωτη:  «είμαι πολύ καλή με τις ιστορίες τελικά». 

 

Β. Ενήλικες ασθενείς, με χρόνιες ψυχικές διαταραχές, στο στάδιο της 

αποκατάστασης  

Σχετικά με την εφαρμογή της μεθόδου στην παραπάνω πληθυσμιακή 

ομάδα, ακολουθεί τοποθέτηση της Ε. Τριανταφύλλου, Κοινωνιολόγου Ψυχικής 

Υγείας, Δρ. Ιατρικής Σχολής Αθηνών: 

Η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση θεωρείται στρατηγική τριτοβάθμιας 

πρόληψης της αναπηρίας.  Αναπτύχθηκε και εδραιώθηκε ως θεωρία, αλλά και ως 

πρακτική με στόχο την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη των χρόνιων 

ψυχικά πασχόντων. Τα προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης 

προσανατολίζονται στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των ψυχικά πασχόντων, για  

την επαύξηση της λειτουργικότητάς τους  στο στεγαστικό, εκπαιδευτικό και 

επαγγελματικό χώρο, καθώς και στην ανάπτυξη των πόρων που θα τους 

υποστηρίξουν για την κοινωνική τους ενσωμάτωση. 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Προεργασίας και Ψυχοκοινωνικής 

Αποκατάστασης (ΚΕΠ), με Υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Μ. 

Οικονόμου,  αποτελεί πρότυπη μονάδα ψυχιατρικής  αποκατάστασης της Α΄  
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Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών -  Αιγινήτειο Νοσοκομείο και 

περιλαμβάνει τα  εξής τμήματα: 

1. Υπηρεσία  Ημερήσιας  Φροντίδας  (Υπ.Η.Φ.)  

2. Εργαστήρια  Επαγγελματικής  Κατάρτισης και Απασχόλησης  

3. Κοινωνική  Λέσχη 

 

Η Κοινωνική Λέσχη έχει κοινωνικοθεραπευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα 

και περιλαμβάνει δραστηριότητες που αποσκοπούν  στην ανάπτυξη 

διαπροσωπικών σχέσεων, στην ενδυνάμωση  της  αλληλεπίδρασης και της 

επικοινωνίας, στη βελτίωση της αυτενέργειας, στην ανάδειξη και αξιοποίηση 

ιδιαίτερων ικανοτήτων, ταλέντων, κλίσεων και εν γένει στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής.   

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Κοινωνικής Λέσχης περιλαμβάνεται και η 

Ομάδα Λογοτεχνίας- Ποίησης. Στην ομάδα αυτή συμμετέχουν δέκα έως δώδεκα 

ψυχικά πάσχοντες - μέλη του προγράμματος του Κέντρου, που συντονίζεται από 

την Κλινική Κοινωνιολόγο Ψυχικής Υγείας Δρ Ε. Τριανταφύλλου με τη συνεπικουρία 

-από τον Φεβρουάριο του 2015- της εμψυχώτριας ομάδων και εργαστηρίων 

δημιουργικής γραφής/συγγραφέως Χριστίνας Κόλλια,  μέσω της οποίας 

εντάχθηκε η  πειραματική εφαρμογή της μεθόδου «Γράφω – εκφράζομαι – 

απελευθερώνομαι» στο θεραπευτικό πλαίσιο της ομάδας. 

Η λογοτεχνία είναι ένα εξαιρετικό μέσον θεραπευτικής παρέμβασης,  

καθόσον με την ανάγνωση, την επεξεργασία αλλά και τη γραφή λογοτεχνικών 

κειμένων, ποιημάτων, μύθων, παραμυθιών δίνεται η  δυνατότητα  στο άτομο που 

υποφέρει από ψυχική διαταραχή να εκφράσει (με σύμβολα) ιδέες, συναισθήματα, 

ενοχές, φόβους και ψυχικά τραύματα, να συνδιαλλαγεί και να επικοινωνήσει 

λεκτικά ή εξωλεκτικά με τα υπόλοιπα μέλη και το συντονιστή της ομάδας, να 

αποκτήσει γνώσεις, καθώς, επίσης, να διαμορφώσει απόψεις και στάσεις ζωής.  

Στόχος της πειραματικής εφαρμογής της μεθόδου, στην Ομάδα 

Λογοτεχνίας της Κοινωνικής Λέσχης του Κέντρου Επαγγελματικής Προεργασίας 

και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΕΠ), της Α΄  Ψυχιατρικής Κλινικής 

Πανεπιστημίου Αθηνών -  Αιγινήτειο Νοσοκομείο, είναι η ανασύσταση του «εδώ 

και τώρα» μέσω της ανάπλασης  του «εκεί και τότε», προκειμένου να επιτευχθεί η 

θεραπευτική ενίσχυση της επούλωσης των τραυμάτων των ασθενών (Durkin 
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1964). Υπογραμμίζεται ότι με τη θεραπευτική αυτή παρέμβαση επιδιώκονται: η 

ενίσχυση των ικανοτήτων επεξεργασίας πληροφοριών, αντίληψης και  έκφρασης 

(λεκτικής και εξωλεκτικής) συναισθημάτων, η ανάπτυξη φαντασίας, η εξοικείωση 

με  συμβολικούς τρόπους έκφρασης,  η εξάσκηση στο γραπτό και προφορικό 

λόγο, η βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, η  εξέλιξη της 

συναισθηματικής νοημοσύνης, η επεξεργασία ενδοψυχικών συγκρούσεων, η 

επίλυση προβλημάτων και η συρρίκνωση του στίγματος για την ψυχική νόσο και 

του αυτοστιγματισμού.   

Στην εναρκτήρια συνεδρία της ομάδας υπήρξαν ελαφρές αντιστάσεις, από 

μερίδα των συμμετεχόντων,  που αφορούσαν το παραμύθι και τη χρησιμότητά 

του στους ενήλικες. Σχεδόν το σύνολο των ασθενών επιβεβαίωσε τη ματαιότητα 

του παραμυθιού στον ενήλικο κόσμο, όπου οι αντιξοότητες και τα αδιέξοδα 

κυριαρχούν και το «κακό» θριαμβεύει στο τέλος. Με την εξέλιξη της εφαρμογής της 

μεθόδου, οι περισσότεροι ασθενείς δήλωσαν ότι το σύνολο της εργασίας τους 

(προφορικής και γραπτής) έχει καταπραϋντικές επιδράσεις στην ψυχική τους 

διάθεση. Ανέφεραν, επίσης, ότι αισθάνονται ενθάρρυνση για την αντιμετώπιση 

της πραγματικότητας κι ότι έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν τη δυνατότητα λύσεων 

και την προοπτική ανακούφισης στα προσωπικά τους αδιέξοδα, από την 

ενεργοποίηση του φαντασιακού πεδίου.  

Χαρακτηριστικό υπόδειγμα αποτελεί το κείμενο της Χ., 40 ετών: 

«Από τα παιδικά μου χρόνια μια όμορφη ανάμνηση είναι τα παραμύθια. 

Άλλες φορές η μαμά και άλλες η γιαγιά τα αφηγούνταν με γλαφυρό τρόπο και 

μου άφηναν άπειρη ικανοποίηση ως συναίσθημα. Διαβάζοντας ή ακούγοντας 

παραμύθι βρίσκεις λύσεις στα αδιέξοδα. Η αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στο καλό 

και το κακό του παραμυθιού βρίσκει ανταπόκριση και στην πραγματική ζωή. Και 

είναι στο χέρι του καθενός στην πάλη του με το κακό και τα αδιέξοδα να βρίσκει 

λύσεις» 

Συμπεράσματα ανά πληθυσμιακή ομάδα εφαρμογής 

1. Παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και έφηβοι δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης:                                 
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Η εφαρμογή της μεθόδου, απέφερε αξιοσημείωτα αποτελέσματα στην 

τόνωση της αυτοεκτίμησης, με εμφανή βελτίωση σε κάθε γνωστική και κοινωνική 

δραστηριότητα, όπως επεσήμαναν παιδιά και γονείς.  

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου έχουν 

αποδείξει ότι οι τεχνικές ενεργοποίησης της φαντασίας καθώς και της γραπτής της 

αποτύπωσης, ανακατασκευάζουν την επικοινωνία του ατόμου με τον εαυτό του 

και την ομάδα, επιφέροντας αξιοσημείωτες αλλαγές στην ψυχική ενδυνάμωση και 

αυτοεκτίμηση (Maρούδα – Χατζούλη 2009). 

 

2. Ενήλικες       

Παρατίθεται κείμενο εντυπώσεων: 

«Παρακολουθώντας αρχικά το εισαγωγικό σεμινάριο των ενηλίκων 

αισθάνθηκα μικρή σε έναν καινούριο κόσμο που ξεδιπλωνόταν μπροστά μου. 

Μέθοδοι που ηρεμία και ισορροπία έφεραν στη δική μου ψυχή και σαν ποτάμι 

ξεχύθηκαν για να απλωθούν και στους ανθρώπους τριγύρω μου» Κυριακή, 40 

ετών, μαθηματικός 

 

3.  Παιδιά με μαθησιακές και συναισθηματικές δυσκολίες: 

Η παρέμβαση της μεθόδου Δημιουργικής Γραφής «Γράφω-εκφράζομαι-

απελευθερώνομαι» εστιάζει στο κίνητρο για δημιουργία, τη συναισθηματική 

απελευθέρωση, την αυτοεκτίμηση και τη θετική αυτοεικόνα ενηλίκων και παιδιών, 

όπως και στην κατάκτηση της  διάθεσης για μάθηση. Ειδικώς, δε, στα παιδιά και 

τους εφήβους, η μέθοδος επιδρά καταλυτικά  τόσο στη βελτίωση της σχολική 

επίδοσης όσο και στις όποιες μαθησιακές δυσκολίες.  Πιο συγκεκριμένα: 

Παιδιά με δυσκολίες ανάγνωσης, άρχισαν να αποκτούν ενδιαφέρον για το 

βιβλίο, τα παραμύθια και τους μύθους. Προσπάθησαν και κατάφεραν σε 

ικανοποιητικό βαθμό να κατανοήσουν το νόημα των ιστοριών και να τις 

αναπαραστήσουν. 

Παιδιά με δυσκολίες οργάνωσης και συγκέντρωσης εμπνεύστηκαν και 

δημιούργησαν τα δικά τους παραμύθια. 

Παιδιά με δυσκολίες και άρνηση στη γραφή έγραψαν ιστορίες και ποιήματα 

με ικανοποιητική δομή και παράλληλα βελτίωσαν τον γραφικό τους χαρακτήρα 

και τα ορθογραφικά λάθη. 
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Παιδιά με δυσκολίες στην έκφραση των συναισθημάτων, ταυτίστηκαν με 

τους ήρωες των παραμυθιών που δημιούργησαν, τα ίδια, ή που ξεχώρισαν στις 

αναγνώσεις κειμένων, με αποτέλεσμα  να εκφράσουν και να αποδεχθούν 

συναισθήματα, φοβίες, άγχος ή θυμό, ανακαλύπτοντας λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους. 

Παιδιά με εμμονικές ιδέες (είτε βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού είτε 

εκδηλώνουν ψυχαναγκαστική διαταραχή) μιλούν για τις σκέψεις και τις εμμονές 

τους και τις απελευθερώνουν γράφοντας. 

 

4. Ενήλικες με χρόνιες ψυχικές διαταραχές στο στάδιο της αποκατάστασης: 

Με βάση τα αρχικά θετικά συμπεράσματα από την θεραπευτική 

παρέμβαση της μεθόδου, η αξιολόγηση του αποτελέσματος της   παρέμβασης 

θα ολοκληρωθεί σε προκαθορισμένους χρόνους, με τη χρησιμοποίηση της 

κλινικής παρατήρησης – εκτίμησης και με τη χορήγηση, στους συμμετέχοντες, 

κλιμάκων εκτίμησης ποικίλων ψυχοκοινωνικών παραμέτρων.   
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Κούσλης Χρήστος  

Εκπαιδευτικός A΄Βαθμιας Εκπ/σης  

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Δημιουργικής Γραφής  
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Αλευριάδου Αναστασία 

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής  

 alevriadou@uowm.gr 

Σύντομη εισαγωγή στη μελέτη περίπτωσης 

Οι τεχνικές παρέμβασης εφαρμόστηκαν σε μαθήτρια της Β΄ Δημοτικού, που είχε  

διαγνωστεί με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή – Στοιχεία  Διαταραχής Asperger. 

Στον τομέα της ενσυναίσθησης, αν και μπορούσε να αντιληφθεί και να ονομάσει 

τα δικά της συναισθήματα, παρουσίαζε δυσκολίες στην κατανόηση των 

συναισθημάτων και της θέσης των άλλων. Οι πραγματολογικές της ικανότητες, 

ειδικά στην εκδήλωση ορθής συμπεριφοράς και κατάλληλου λόγου ανάλογα με 

το κοινωνικό πλαίσιο, παρουσίαζαν ελλείμματα. Αδυνατούσε να αντιληφθεί  τι 

πραγματικά σήμαιναν κάποιες επερχόμενες, σύνθετες καταστάσεις, με 

αποτέλεσμα να αγχώνεται. Δεν  ήξερε τι πρέπει να πει και με ποιον τρόπο, ώστε να 

πλησιάσει τα άλλα παιδιά. Υστερούσε ακόμα στην κατανόηση του μεταφορικού 

λόγου. 

 

Βελτίωση της ενσυναίσθησης 
Ένα ευρύ φάσμα ορισμών καλύπτει την έννοια της ενσυναίσθησης (στα αγγλικά 

empathy με προέλευση  από την αρχαία ελληνική λέξη «εμπάθεια»). Ως προς το 

γνωστικό επίπεδο αναφερόμαστε στη δυνατότητα κάποιου να βλέπει και να εκτιμά 

από τη σκοπιά του άλλου, ενώ ως προς το συναισθηματικό επίπεδο εννοούμε την 

ικανότητα του να συμμερίζεται τη συναισθηματική κατάσταση  ή την εμπειρία του 

άλλου ατόμου (Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό 1990). Ο 

άνθρωπος με ικανότητα ενσυναίσθησης προσπαθεί να λειτουργήσει μέσα στο 

mailto:christos_kouslis@hotmail.com
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εσωτερικό πλαίσιο αναφοράς του συνομιλητή του και να παραμείνει σε 

ενσυναίσθητη επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο (Greenberg & Elliott 1997).  

Η ποιοτική διαφορά στην κατανόηση και έκφραση των συναισθημάτων, 

που αρχικά περιγράφηκε από τον Asperger για τα άτομα με το σύνδρομο αυτό, 

αναγνωρίζεται και στα σχετικά διαγνωστικά κριτήρια τα οποία αναφέρουν 

«έλλειψη  κοινωνικής και συναισθηματικής αμοιβαιότητας» (DSM-IV),  «έκπτωση ή 

αποκλίνουσα αντίδραση στα συναισθήματα των άλλων» (ICD-10), «κοινωνικά και 

συναισθηματικά ακατάλληλη συμπεριφορά» (Gillberg), «δυσκολία συναίσθησης 

των αισθημάτων των άλλων» (Szatmari). Κατά τη διαγνωστική αξιολόγηση, στο 

άκουσμα ιστοριών με περιγραφές έντονων συναισθημάτων, τα  παιδιά με τυπική 

ανάπτυξη εμφανίζουν εκφράσεις προσώπου που δείχνουν ότι συμπάσχουν με τον 

κεντρικό χαρακτήρα, ενώ τα παιδιά με Asperger δείχνουν με το βλέμμα τους ότι 

προσέχουν, αλλά δεν εκδηλώνουν κανένα συναίσθημα (Attwood 2012). 

Τα κείμενα που συντέθηκαν για τη βελτίωση της ενσυναίσθησης της 

μαθήτριας ανταποκρίνονται στις νοητικές και αντιληπτικές της ικανότητες και 

βασίζονται στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά της (ζώα).  Η λειτουργία του ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος των παιδιών με σύνδρομο Asperger είναι πολύ σημαντική, αφού 

μπορεί να βοηθήσει το παιδί να ελέγξει τους φόβους του, να αντλήσει ευχαρίστηση 

και να κατανοήσει καλύτερα τα πράγματα (Attwood 2012). Η πρώτη ιστοριούλα 

αποτελεί  κάλεσμα  να μπει στη θέση του άλλου, και να κατανοήσει αυτή τη νοητική 

διαδικασία.  

 Το δεύτερο  είναι γραμμένο σε θεατρική μορφή, επειδή   «το Θέατρο είναι 

μια τέχνη σύνθετη, κοινωνική και γι αυτό βαθύτατα παιδευτική» (Κουρετζής 2010).   

Μέσα στο δραματικό περιβάλλον μιας ιστορίας το έδαφος είναι πρόσφορο για 

σκέψη και προβληματισμό με  την ασφάλεια που προσφέρει το δραματικό 

περιβάλλον, αφού πραγματεύεται μια ιστορία μυθοπλασίας. Η δημιουργία 

συνδέσεων και στη συνέχεια η κατανόηση γίνεται παρέχοντας στο παιδί κλίμα 

ασφάλειας και αποδοχής. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μπορούν να  

αναστοχαστούν επάνω σε συγκεκριμένα γεγονότα, εάν απομακρυνθούν από 

αυτά, «καθρεφτιστούν» και δουν από μακριά τη συμπεριφορά τους. 

Πρωταγωνιστές  τα αγαπημένα της ζώα με τα προσβλητικά τους σχόλια για την 

εξωτερική εμφάνιση του άλλου. Αφορμή  της  συγγραφής  αποτέλεσε η τάση του  

παιδιού να διατυπώνει  αρνητικά σχόλια για την εμφάνιση συμμαθητών της.  Ο 



Σύνδρομο Asperger: Τεχνικές παρέμβασης μέσα από κείμενα δημιουργικής γραφής 
Κούσλης Χρήστος, Αλευριάδου Αναστασία 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [758] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

ρόλος που ήξερε πως θα έχει από την αρχή ήταν αυτός του «θύματος», του 

διαφορετικού ζώου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Παρακολουθούσε  τα σχόλια 

των συμπρωταγωνιστών με την προτροπή, να σκέφτεται τι αισθανόταν ο ήρωας 

που υποδυόταν και τι θα μπορούσε να πει στο τέλος για όσα βίωσε. Έμπαινε στη 

διαδικασία να έρθει στη θέση του άλλου και με πρόκληση αναστοχασμού στη 

συνέχεια να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματα εκείνου. 

Παρατίθενται μικρά ενδεικτικά αποσπάσματα των κειμένων:  

ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 

 [Η ιστοριούλα  παρουσίαζε αρχικά την πεισματική απόφαση της φιλόζωης 

μικρής Μαρίνας να κρατήσει ένα περιστέρι, τη Χιονούλα, μέσα σε κλουβί. Ο 

πατέρας της, αφού κατέβαλε απέλπιδες προσπάθειες να την μεταπείσει, κάνει 

τελικά παραγγελία δύο κλουβιών. Στο τέλος της ιστοριούλας γίνεται αντιληπτό από 

την ηρωίδα το «μπαίνω στη θέση του άλλου»]: 

… Η Μαρίνα γούρλωσε τα μάτια της με απορία. «Μα τι είναι αυτά που λες, 

μπαμπά; Εννοείς πως το κλουβί αυτό  θα είναι για μένα; Θα μείνω εγώ σε κλουβί; 

Για πάντα; Δε γίνεται με τίποτα αυτό το πράγμα!  Αστεία λες. Έτσι δεν είναι;». 

«Καθόλου αστεία, παιδί μου. Θα έχεις τα πάντα εκεί. Θα σου φέρνω 

φαγητό, νεράκι, χυμούς. Κάπου κάπου θα σου φέρνω και καμιά φίλη σου για 

επίσκεψη. Θα έχεις τα παιχνίδια σου,  το περιστεράκι σου στο δικό του κλουβί  κι ό 

τι άλλο θέλεις. Θα είσαι ευτυχισμένη, όπως η Χιονούλα». 

«Μα μπαμπά… Με εμένα είναι αλλιώς. Δεν είμαι περιστέρι. Έχω τόσα να 

κάνω κάθε μέρα. Πόσο να αντέξω μέσα στο κλουβί; Θα είμαι φυλακισμένη!». 

«Θα είσαι ακριβώς όπως η Χιονούλα. Θα έχεις έρθει στη θέση της!». 

«Α! αυτό εννοούσες όταν μου είπες να έρθω για λίγο στη θέση της; Ε 

λοιπόν, δε μου αρέσει η θέση της, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος!». 

«Εσύ είσαι άνθρωπος και αυτή είναι περιστέρι. Είναι γεννημένη για να πετά 

όσο πιο ψηλά μπορεί, να χαίρεται την ελευθερία της, να κάνει τις αεροτούμπες της, 

να τρώει παρέα με τους φίλους της. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τη φυλακίσει, 

όσο κι αν την αγαπάει. Κι εγώ σε αγαπώ. Έχω όμως το δικαίωμα να σε κρατώ 

φυλακισμένη; Για πες μου; Θα είσαι ευτυχισμένη, έστω κι αν έχει τα πάντα το κλουβί 

σου;». 

Η Μαρίνα έμεινε για λίγα λεπτά συλλογισμένη. Σκεφτόταν πόσο 

δυστυχισμένη θα γινόταν, αν έμενε περιορισμένη μέσα στο μεγάλο κλουβί της. 
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Καταλάβαινε πολύ καλά πλέον τι σήμαινε το «έλα για λίγο στη θέση της», που της 

είχε πει ο πατέρας της.   

(…)« Έχεις δίκιο, μπαμπά!  Θέλω κι εγώ να είναι ελεύθερη και ευτυχισμένη.  

Το κατάλαβα επειδή μπήκα για λίγο στη θέση της.». 

 ΤΟ ΡΙΓΕ ΠΑΧΟΥΛΟ ΛΥΚΑΚΙ 

(Θεατρικό βραχείας φόρμας ) 

[Ανοιξιάτικη γιορτή στο δάσος. Συγκεντρώνονται όλα τα ζώα για να 

καλωσορίσουν την άνοιξη. Ανάμεσά τους κι ένα λυκάκι διαφορετικό από  τα άλλα, 

στρουμπουλό με κίτρινες ρίγες. Όλοι το παρατηρούν και σχολιάζουν με αγένεια] 

 Αλεπού : Ποιος είσαι εσύ μικρέ;  Τι παράξενο τομάρι έχεις;  Χάλια είσαι! 

Ελάφι: Μόνο παράξενο; Αυτές οι ρίγες είναι γελοίες! Πού ακούστηκε ριγέ 

λύκος; Απαράδεκτο! 

Αγριογούρουνο: Για δείτε! Είναι και χοντρός. Πιο χοντρός κι από εμένα. Χα 

χα!  Θα έπρεπε να λέγεται γουρουνόλυκος!  

… [Παρεμβάλλονται κακεντρεχή σχόλια πολλών άλλων ζώων] 

Σοφή κουκουβάγια: Ντροπή σας! Τόση ώρα σας ακούω  να κοροϊδεύετε 

αυτό το πλασματάκι. Τι σας έφταιξε; Γιατί είστε τόσο σκληροί; Επειδή απλά είναι 

διαφορετικό;  Γιατί το προσβάλετε; Σκεφτείτε λίγο πώς αισθάνεται που σας ακούει. 

Ελάτε για λίγο στη θέση του. (…) 

Περιστεράκι: Έχει δίκιο η κουκουβάγια. Δεν χρειάζεται να χτυπήσεις κάποιον 

για να τον πονέσεις. Πώς θα νιώθατε  εσείς, αν ήσασταν στη θέση του; 

Κουκουβάγια: Πρέπει να σκεφτόμαστε πριν μιλήσουμε άσχημα για τον 

άλλο. Ελάτε στη θέση του. Μίλα, μικρέ λύκε. Πες τους τι ένιωσες!  

 Ριγέ παχουλό λυκάκι: 

………………………………………………………………………… 

(Τον λόγο παίρνει το παιδί και μιλάει για όσα αισθάνθηκε σαν ριγέ παχουλό 

λυκάκι, ακούγοντας  τα άσχημα σχόλια .  Μπορούμε να το βοηθήσουμε με σχετικές 

ερωτήσεις). 

2. Πραγματολογικές Δεξιότητες 

Η Πραγματολογία ασχολείται με τη μελέτη της σημασίας των λόγων ενός ομιλητή 

(γράφοντα) και του τρόπου που ερμηνεύονται από έναν ακροατή (αναγνώστη). 

Συνεπώς, έχει περισσότερο να κάνει με την ανάλυση αυτού που εννοούν οι 
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άνθρωποι με τα εκφωνήματά τους παρά με το τι μπορεί να σημαίνουν από μόνες 

τους οι ίδιες οι λέξεις και οι φράσεις σε αυτά τα εκφωνήματα. Έτσι θα μπορούσαμε 

να πούμε πως η πραγματολογία έχει να κάνει με τη μελέτη της σημασίας του 

ομιλητή (Yule 1996). Είναι η επιδέξια επικοινωνία μέσω της ικανότητας του ατόμου 

να μπορεί να λέει το σωστό πράγμα, με το σωστό τρόπο, στο σωστό τόπο και 

χρόνο, όπως αυτός ορίζεται από την κοινωνική ομάδα (Frith 1999).  

Οι διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος, όπως ο Αυτισμός, το Σύνδρομο 

Asperger, το Σύνδρομο Rett, η Σημασιολογική - Πραγματολογική διαταραχή, 

συνδέονται με τις διαταραχές χρήσης του λόγου - πραγματολογίας (Wing & Gould 

1979). Η γενικότερη  δυσκολία στον τομέα της πραγματολογίας, ακόμα και όταν 

το επίπεδο των συντακτικών ή σημασιολογικών δεξιοτήτων είναι υψηλό, αποτελεί 

χαρακτηριστικό γνώρισμα των διαταραχών αυτών. Ο τρόπος που χρησιμοποιείται 

η γλώσσα για επικοινωνιακούς σκοπούς   περιλαμβάνεται στο πραγματολογικό 

επίπεδο του λόγου, στο οποίο παρατηρείται μειονεξία. Έτσι, οι πραγματολογικές 

δυσκολίες σε λεκτικό επίπεδο αφορούν την ουσία της επικοινωνίας. (Hulme & 

Snowling 2009). 

Οι δυσκολίες που εντοπίζονται στην πραγματολογία της επικοινωνίας 

θεωρούνται ως ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα στο σύνδρομο. Μελέτη  

σε εφήβους δείχνει ότι όταν το θέμα συζήτησης περιλαμβάνει θέματα κοινωνικά ή 

συναισθηματικά, τότε οι δυσκολίες των ατόμων με Asperger  γίνονται ακόμα πιο 

εμφανείς (Adams et al, 2002). Παρουσιάζουν αδυναμία να συμμετάσχουν σε 

διαδραστική επικοινωνία και ελλείμματα στη χρήση της γλώσσας σε κοινωνικό 

πλαίσιο, που αναφέρονται και ως πραγματιστικές γλωσσικές δυσκολίες  (Martin 

& McDonald 2004).  

Οι Κοινωνικές Ιστορίες της Carol Gray, εισήχθησαν ως θεραπευτική 

εκπαιδευτική μέθοδος από την ίδια το 1991, αναπτύχτηκαν και εφαρμόστηκαν για 

να αντιμετωπίσουν τα επικοινωνιακά και κοινωνικά ελλείμματα των παιδιών με  

Asperger. Κάθε ιστορία είναι  εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στο γνωστικό 

επίπεδο του παιδιού. Πρόκειται για ένα κοινωνικό σενάριο με σκοπό να μάθει στο 

παιδί τον τρόπο που θα πρέπει να αντιδρά σε μια κατάσταση που το αγχώνει, που 

του δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας και επιθετικότητα. (Kalyva & Avramidis 

2005). 
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Οι απλές αυτές παρεμβάσεις προσπαθούν να βελτιώσουν πτυχές της 

πραγματολογίας. Περιγράφουν τα σχετικά κοινωνικά μηνύματα μιας κατάστασης 

που θα μπορούσε να συναντήσει ένα παιδί, προτείνουν μια κατάλληλη απάντηση 

για να βελτιωθεί η συμπεριφορά του και να προετοιμαστεί για επικείμενες αλλαγές 

στη ρουτίνα του. (Gray 2000). 

Οι ιστορίες έχουν καθορισμένο ύφος και σχήμα. Ωστόσο, μπορούν να είναι 

αποτελεσματικές και χωρίς να ακολουθούν αυστηρά τους κανόνες συγγραφής. 

Άλλωστε κάθε περίπτωση παιδιού είναι ξεχωριστή και οι ιστορίες αυτές γράφονται 

από εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές και γονείς εξατομικευμένα  για  κάθε παιδί 

(Quilty 2007). 

Έρευνες αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών ιστοριών 

σε περιπτώσεις παιδιών, που εμφάνιζαν ακατάλληλη κοινωνική συμπεριφορά 

λεκτική ή μη και τη δυνατότητα υιοθέτησης από την πλευρά τους προτεινόμενων 

εναλλακτικών συμπεριφορών (Norris & Dattilo 1999).  Η παρέμβαση μέσω των 

κοινωνικών ιστοριών είναι αποτελεσματική ακόμα και όταν εφαρμόζεται στο 

σπιτικό περιβάλλον του παιδιού (Lorimer et al. 2002). Κοινωνικές Ιστορίες 

γραμμένες για την προετοιμασία παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή σε 

νέες κοινωνικές δραστηριότητες έχουν αποδειχτεί πολύτιμο εργαλείο. Η  συμμετοχή 

των παιδιών αυξάνεται , αφού έχει επιτευχθεί -μέσω των ιστοριών - κατανόηση  

βασικών σημείων των δραστηριοτήτων και υιοθέτηση προτεινόμενων 

στρατηγικών (Ivey 2004).  

Μια κοινωνική ιστορία μπορεί να έχει  πολλαπλό στόχο, όπως το να 

προετοιμάσει το παιδί για περισσότερο σύνθετες επικείμενες αλλαγές, να του 

εξηγήσει τι σημαίνουν, ώστε να προληφθούν ακραίες αντιδράσεις. Παράλληλα, 

μπορούν να καλλιεργηθούν οι κατάλληλες δεξιότητες, να υιοθετηθούν τεχνικές 

προσαρμογής και το παιδί  να αντιληφθεί τι πρέπει να κάνει ή να πει 

αλληλεπιδρώντας με τους άλλους. Έτσι,  βελτιώνονται οι πραγματολογικές 

δεξιότητες που αφορούν την ουσία της επικοινωνίας. Με αφορμή τον ερχομό ενός 

νέου μέλους στην οικογένεια για παράδειγμα, επιχειρείται να δοθούν στο παιδί 

πληροφορίες για να κατανοήσει  την ολότητα της  επερχόμενης κατάστασης, να 

προετοιμαστεί για τις επικείμενες αλλαγές στη ρουτίνα του, να θέσει υπό δοκιμή  τα 

νέα δεδομένα  και μετά τη γέννηση  να ανακαλέσει τις πληροφορίες που έχει 
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αποκτήσει  για να ρυθμίσει τη συμπεριφορά του απέναντι στο νέο μέλος  και  να 

κατανοήσει τη συμπεριφορά των άλλων. 

Στην ιστορία «Ένα αδερφάκι πρόκειται να γεννηθεί», που συντέθηκε για την 

προετοιμασία της μαθήτριας για τη  γέννηση αδερφού, επιλέχθηκε το γ΄ ενικό 

πρόσωπο για να δοθεί η πληροφορία πως ο ερχομός ενός νέου μέλους στην 

οικογένεια είναι κάτι που συμβαίνει και σε άλλους, όχι μονάχα στην ίδια. Έτσι μπορεί 

να γίνει αντιληπτή η καθολικότητα του φαινομένου της γέννησης, να 

απομυθοποιηθεί και η ίδια  να δει αποστασιοποιημένα αρχικά, τη νέα κατάσταση, 

να αναστοχαστεί, να εγκρίνει τη συμπεριφορά που προτείνεται και να την 

υιοθετήσει. 

Η δεύτερη  ιστορία, «Η γατούλα μου θα αποκτήσει γατάκια», αποτελεί 

πρόταση προσαρμογής της προηγούμενης  ιστορίας στο πλαίσιο των ιδιαίτερων 

ενδιαφερόντων του παιδιού. Έτσι, το φαινόμενο της γέννησης διευρύνεται και  

γίνεται προσιτό και οικείο. 

 ΕΝΑ ΑΔΕΡΦΑΚΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ 

( Σύνθετη κοινωνική ιστορία με πολλαπλό στόχο) 

 

Η μαμά του Κωστή έχει μεγάλη κοιλιά. 

Κάθε μέρα γίνεται και μεγαλύτερη. 

Μέσα στην κοιλιά της μεγαλώνει ένα μωράκι. 

Ο Κωστής τώρα κάθεται πολύ προσεκτικά στην αγκαλιά της μαμάς του. 

Προσέχει να μην χτυπήσει την κοιλιά της. 

(…) 

Ο πατέρας και ο Κωστής θα βοηθούν όσο μπορούν. 

Ο Κωστής θα ρωτάει τη μαμά αν θέλει να τη βοηθήσει σε κάτι. 

Καθώς  μεγαλώνει το αδερφάκι του ο Κωστής θα παίζει και θα περνά 

όμορφα μαζί του. 

(…) 

 

  Η ΓΑΤΟΥΛΑ ΜΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΓΑΤΑΚΙΑ ( Ιστορία προσαρμοσμένη στα 

ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του παιδιού) 

Η κοιλιά της γατούλας μου είναι φουσκωμένη. 

Σε λίγο καιρό θα γεννήσει γατάκια. 
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Όταν γεννηθούν δε θα μπορούν να κάνουν τίποτα μόνα τους. 

Θα βγάζουν περίεργες κραυγές συνέχεια.  

(…) 

Θα ρωτώ τον μπαμπά μου τι να κάνω με αυτά. 

Να φάνε ήσυχα πρώτα και να παίξω μαζί τους  μετά; 

Αυτός θα μου δείχνει πώς να τα φροντίζω σωστά. 

  

Μια ιστορία που βασίζεται στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του παιδιού και είναι 

επιπλέον γραμμένη σε ποιητική μορφή βοηθάει στην ευκολότερη απομνημόνευση 

και στην ταχύτερη ανάκληση των πληροφοριών και των αναμενόμενων 

δεξιοτήτων, όταν χρειαστεί, αφού η ομοιοκαταληξία και ο ρυθμός είναι τεχνική που 

σαφώς διευκολύνει την απομνημόνευση. Η ποιητική μορφή διατηρεί το θέμα της 

κοινωνικής ιστορίας προσθέτοντας ταυτόχρονα γρηγοράδα, ζωντάνια, ρυθμό, 

μουσικότητα. Η ομοιοκαταληξία  καθιστά  πανεύκολη την απομνημόνευση ακόμα 

και από μικρά παιδιά (Auntie 2014). Ακολουθούν μικρά ενδεικτικά αποσπάσματα: 

 

Η ΓΑΤΟΥΛΑ ΜΟΥ ΘΑ ΓΕΝΝΗΣΕΙ  ΓΑΤΑΚΙΑ 

(Δίστιχα, ομοιοκαταληξία ζευγαρωτή) 

Η γατούλα μου έχει φουσκωμένη κοιλιά 

Εκεί μέσα μεγαλώνουν τα μικρά της γατιά 

 

Όταν από εκεί κάποια μέρα θα βγουν 

Τροφή δε θα μπορούν μοναχά τους να βρουν 

(…) 

Όσο  κι αν με ενοχλούν 

Θα φροντίζω μη χαθούν 

(…) 

Θα  μου κάνουνε παρέα 

Και θα τα περνάμε ωραία. 

  ΟΤΑΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΙΞΩ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ 

(Τετράστιχες στροφές, ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία) 

 

Βλέπω τα παιδιά που παίζουν μαζί 



Σύνδρομο Asperger: Τεχνικές παρέμβασης μέσα από κείμενα δημιουργικής γραφής 
Κούσλης Χρήστος, Αλευριάδου Αναστασία 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [764] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Θέλω κι εγώ να πάω εκεί 

Πλησιάζω και λέω: να παίξω κι εγώ; 

Εξηγήστε μου όμως ποιο παιχνίδι είναι αυτό 

 

Μου λεν πώς το παίζουν κι ακούω καλά 

Ζητώ τους κανόνες άλλη μία φορά 

Τους βλέπω να παίζουν με πολλή προσοχή 

Ρωτάω και πάλι αν χρειαστεί 

(…) 

Κι αν μαλώνουν και μιλούν  δυνατά 

Ξέρω πως στα παιχνίδια συμβαίνουν αυτά. 

Μπορώ να τους πω: ελάτε παιδιά 

να βρούμε μια  λύση πολύ φιλικά. 

 ΤΙ ΚΑΝΩ ΟΤΑΝ ΜΕ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΕΣ ΦΩΝΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

(Τετράστιχες στροφές, ομοιοκαταληξία πλεκτή) 

 

Τα παιδιά  πολλές φορές τσιρίζουν 

Μαλώνουν και μιλούν  δυνατά 

Τα τζάμια από τις φωνές τους τρίζουν 

Κι εμένα  με πονάνε τ’ αυτιά. 

 

Τότε αντί να θυμώνω μαζί τους 

Πηγαίνω λιγάκι πιο μακριά 

Εκεί όπου δεν ακούω τη βοή τους 

Και συνήθως στη δασκάλα κοντά. 

(…) 

 

3. Κατανόηση Μεταφορικών Εκφράσεων και Ιδιωτισμών 

Παραδοσιακά, η μεταφορά θεωρείται ως μια σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων 

σημασιών, όπου μία λέξη διαθέτει μια κυριολεκτική σημασία και μια ή 

περισσότερες «μεταβιβασμένες» σημασίες. Η μεταφορά διαφοροποιείται από 

γλώσσα σε γλώσσα, ανάλογα με το φυσικό ή πολιτισμικό περιβάλλον που μιλιέται 
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(Palmer 1976). Μεταφορική γλώσσα (Figurative Language) είναι ακόμα η 

εμφανής απόκλιση από αυτό που οι ομιλητές μιας γλώσσας εκλαμβάνουν ως 

κανονικό νόημα των λέξεων ή κανονική σειρά των λέξεων με σκοπό την επίτευξη  

ενός ειδικού νοήματος ή αποτελέσματος. Τα σχήματα λόγου ενίοτε ορίζονται ως 

κατεξοχήν ποιητικά, ωστόσο είναι ενσωματωμένα στη λειτουργία της γλώσσας και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε είδους λόγο (Abrams 2005). 

Η σύγχρονη,  γνωσιακή θεωρία της μεταφοράς έχει αφετηρία της την 

άποψη των Lakoff και Johnson ότι η μεταφορά είναι μια βασική νοητική λειτουργία 

δια μέσου της οποίας κατανοούμε τον κόσμο, συλλαμβάνουμε αφηρημένες 

έννοιες, προσφέρουμε τη δυνατότητα στη σκέψη μας να λειτουργήσει σε 

αφηρημένο επίπεδο. Η μεταφορά είναι διάχυτη στην καθημερινή μας ζωή, όχι μόνο 

στη γλώσσα αλλά στη σκέψη και στην πράξη (Lakoff & Johnson 2005). H εννοιακή 

μεταφορά (conceptual metaphor) είναι ο μηχανισμός που επιτρέπει την 

πρόσβαση σε μια αφηρημένη έννοια (υποκειμενική εμπειρία) μέσω μιας απτής και 

συγκεκριμένης (αισθησιοκινητικής εμπειρίας), ενώ η γλώσσα αντανακλά απλώς 

τη σύλληψη του αφηρημένου μέσω του συγκεκριμένου (Lakoff & Johnson 1999). 

Περνώντας στο θέμα του ιδιωτισμού αρχικά πρέπει να διευκρινιστεί πως 

είναι καλό να γίνεται διάκριση ανάμεσα στους όρους «ιδιωματισμός» και το 

«ιδιωτισμός». Ιδιωματισμός είναι κάθε γλωσσικό στοιχείο,  που αναφέρεται σε 

γλωσσικό ιδίωμα ή διάλεκτο της Ελληνικής π.χ. «με δίνει» αντί του κοινού «μου δίνει» 

ή «πιδί» = παιδί.  Αντίθετα ιδιωτισμός είναι κάθε λεξιλογική φράση της κοινής 

ελληνικής, που αποτελεί ιδιαίτερη έκφραση με μεταφορική συνήθως σημασία π.χ. 

το έβαλε στα πόδια, τα τσουγκρίσαμε, τρώει ξύλο (Μπαμπινιώτης 2002). 

Οι ιδιωτισμοί ως είδος του μεταφορικού λόγου είναι μορφή λόγου όπου οι 

λέξεις ή οι φράσεις σημαίνουν κάτι διαφορετικό από το άθροισμα των νοημάτων 

των λέξεων. Είναι μια ακολουθία λέξεων, σημασιολογικά και συντακτικά 

οριοθετημένη, έτσι ώστε να λειτουργεί ως μια ενότητα. Με τον τρόπο αυτό οι λέξεις 

παράγουν ένα νόημα λειτουργώντας ως σύνολο και όχι με το ξεχωριστό νόημα 

που έχει η καθεμιά (Crystal 1999). Με άλλα λόγια μπορούν να θεωρηθούν κάτι σαν 

«μεγάλες λέξεις», αυτόνομες και ανεξάρτητες με περιεχόμενο καθιερωμένο και 

συμβατικό (Palmer 1976). 

Το παιδί με Asperger  τείνει  να ερμηνεύει κυριολεκτικά όσα του λένε οι άλλοι, 

ενώ οι ιδιωτισμοί, η ειρωνεία, ο σαρκασμός, οι υπαινιγμοί, το χιούμορ του 
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προκαλούν μεγάλη σύγχυση. Ακόμη και για τα παιδιά χωρίς Asperger η 

κατάκτηση των μεταφορικών ερμηνειών  είναι μία παρατεταμένη διαδικασία, που 

αρχίζει στην πρόωρη παιδική ηλικία και  συνεχίζεται καθ’ όλη την εφηβεία και την 

ενήλικη ζωή (Nippold & Duthie 2003). Από γνωστική άποψη οι ιδιωτισμοί 

αντιμετωπίζονται ως γλωσσική απόδοση των υποκείμενων εννοιολογικών 

μεταφορικών σχημάτων, δηλαδή των μηχανισμών κατανόησης αφηρημένων 

εννοιών με τους όρους της καθημερινής εμπειρίας (Lakoff & Johnson 2005). Έτσι 

έχουμε ουσιαστικά αντιστοιχίσεις ανάμεσα στο συγκεκριμένο (καθημερινή 

εμπειρία) και το αφηρημένο (μεταφορική έκφραση- ιδιωτισμός).  

Συχνά  απαιτείται εξειδικευμένη γνώση του εικονιστικού περιγράμματος και 

του κοινωνικού, πολιτισμικού πλαισίου που διαμόρφωσε τη φράση. Έτσι για 

παράδειγμα η φράση «μου βγήκε το λάδι», για κάποιον που είχε δει,  βιώσει ή  

ακούσει για τον τρόπο έκθλιψης του ελαιοκάρπου και την απαιτούμενη καταβολή 

προσπάθειας  για την εξαγωγή λαδιού, δεν αποτελούσε απλώς μια φραστικά 

παγιωμένη έκφραση. Οι ιδιωματικές παγιωμένες εκφράσεις δεν παράγονται  

αυθαίρετα. Έχουν πρώτα εννοιολογικό χαρακτήρα και μετά γλωσσικό. 

(Αναστασιάδη–Συμεωνίδη & Ευθυμίου 2006). 

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυθαιρεσία στην παραγωγή και παγίωση των 

ιδιωματικών και άλλων συνηθισμένων μεταφορικών εκφράσεων αποτελεί το κλειδί 

για να γίνουν κατανοητές από τα παιδιά με σύνδρομο Asperger. Η σύνδεση που 

υπάρχει ανάμεσα στην ιδιωματική φράση και το συγκεκριμένο πλαίσιο που τη 

διαμόρφωσε οδηγεί στην κατανόησή της. Με τις αντιστοιχίσεις αυτές δύο κατά 

βάση διαφορετικές μεταξύ τους έννοιες (η συγκεκριμένη και η αφηρημένη) 

προσεγγίζουν η μία την άλλη προς όφελος της κατανόησης (Βελούδης 2005). Η 

εννοιακή μεταφορά αποτελεί βασικό μηχανισμό με τον οποίο κατανοείται το 

άγνωστο με μια διαδικασία που συντελείται μέσω αντιστοιχίσεων, μεταφορικών 

προβολών, από εννοιακά πεδία του συγκεκριμένου σε εννοιακά πεδία του 

αφηρημένου (Νικηφορίδου 1999). 

Η επίτευξη της κατανόησης αυτής αποτέλεσε και τον στόχο των μικρών 

ιστοριών ή ιστοριών βραχείας φόρμας. Κατανοώντας το παιδί τις συνθήκες 

διαμόρφωσης των εκφράσεων αυτών, την αρχική κυριολεκτική  σημασία τους 

μπορούσε να εντοπίσει αναλογίες με τις καταστάσεις στις οποίες τις 

χρησιμοποιούμε και να τις κατακτήσει εννοιολογικά και στη συνέχεια να τις 
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υιοθετήσει λεκτικά. Έτσι, οι απλές αυτές ιστορίες, με επίλογο που θυμίζει επιμύθιο 

προσαρμοσμένο στην κάθε περίπτωση, γεφυρώνουν την απόσταση ανάμεσα 

στην κυριολεκτική και τη μεταφορική σημασία των φράσεων. Παρατίθενται  

αποσπάσματα - θραύσματα τριών ιστοριών. 

 

  ΑΥΤΟΣ… ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΤΟΥ 

(Σύνδεση  έκφρασης με όρους καθημερινότητας) 

 

Ο Θωμάς ήταν ένα μικρό αγόρι που του άρεζε πολύ να παίζει βιολί. Όταν 

έπαιζε ξεχνούσε τα πάντα: την πείνα του, τη δίψα του, τη νύστα του, τους φίλους 

του, τα μαθήματά του(…) Όταν όλα τα παιδιά έπαιζαν στο διάλειμμα διάφορα 

παιχνίδια, ο Θωμάς καθόταν σε μια γωνιά και έπαιζε το βιολί του. Όταν όλοι στο 

σπίτι παρακολουθούσαν τηλεόραση, αυτός έπαιζε το βιολί του. Τα καλοκαίρια που 

οι άλλοι έκαναν βουτιές στη θάλασσα, αυτός καθόταν στην αμμουδιά παίζοντας 

το βιολί του. Το χειμώνα ενώ οι υπόλοιποι έφτιαχναν χιονάνθρωπο,  αυτός το βιολί 

του... Μια καλοκαιρινή βραδιά, ο Θωμάς συμμετείχε σε μια μουσική εκδήλωση της 

πόλης του… Ξαφνικά ξέσπασε δυνατή βροχή. Οι δρόμοι, τα παγκάκια, τα 

καθίσματα έγιναν αμέσως μούσκεμα. Η πλατεία άδειασε. Μονάχα αυτός έμεινε 

εκεί, ολομόναχος, βρεγμένος και συνέχιζε το… βιολί του. Αρρώστησε βαριά, έμεινε 

για μέρες στο κρεβάτι με πυρετό. Αναγκάστηκε να στείλει το βιολί σε ειδικό τεχνίτη 

για επισκευή και ειδικό στέγνωμα. Όταν επιτέλους έγινε καλά, όλοι πίστευαν πως 

θα λογικευτεί. Αυτός όμως συνέχισε… το βιολί του. 

Έτσι, για κάποιον που δεν αλλάζει συνήθειες και συμπεριφορά, παρά τις  

συμβουλές των άλλων και  τα όσα παθαίνει, συνηθίζουμε να λέμε: «αυτός … το 

βιολί του». 

 

 ΜΟΥ ΕΒΓΑΛΕΣ ΤΟ ΛΑΔΙ 

(Σύνδεση  έκφρασης με το κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο που τη 

διαμόρφωσε.) 

 

Ο  μικρός Λευτέρης, ξαπλωμένος στο πάτωμα, έπαιζε  με τα αυτοκινητάκια 

του. Λίγο πιο πέρα ο παππούς του, καθισμένος στην κουνιστή πολυθρόνα, 

ξεδίπλωνε την εφημερίδα του. 
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«Λευτεράκη, φέρε μου σε παρακαλώ τα γυαλιά μου από το κομοδίνο» ( …) 

 «Ωχ, ρε παππού. Μου έβγαλες το λάδι. Φέρε αυτό, φέρε εκείνο». 

Ο παππούς έβγαλε τα γυαλιά του και κοίταξε τον κατσούφη εγγονό του. «Τι 

σου έβγαλα;» τον ρώτησε χαμογελώντας. Ξέρεις άραγε τι σημαίνει αυτό;… 

 «Άκου λοιπόν παιδάκι μου για να μάθεις. Όταν ωριμάσουν οι ελιές πάνω 

στα δέντρα, εκεί προς το τέλος του φθινόπωρου, πηγαίνουν οι άνθρωποι με 

μακριά ραβδιά και ραβδίζουν τους καρπούς. Οι ελιές πέφτουν πάνω σε μεγάλα 

πανιά, σαν σεντόνια, που έχουν στρώσει κάτω από τα λιόδεντρα. Στη συνέχεια με 

κάτι μεγάλες χτένες χτενίζουν τις πεσμένες ελιές(…)  Τις βάζουν μετά σε τσουβάλια  

και τις μεταφέρουν στο εργοστάσιο. Και μη νομίσεις πως τελειώνουν εκεί τα 

βάσανα της ελιάς. Αρχίζουν και τις πλένουν, τις περνάν μέσα από ένα δυνατό 

κύμα αέρα για να φύγουν τα φυλλαράκια που έχουν απομείνει.  Όταν είναι πλέον 

καθαρές τις περνάν από τον σπαστήρα για να τις συνθλίψει, να τις λιώσε(…). 

Παλιότερα, Λευτέρη μου, τη δουλειά αυτή την έκαναν τεράστιες πέτρες (…) 

πιέζοντας τις ελιές μέχρι να γίνουν ένας πολτός σαν κρέμα.» 

«Κατάλαβα, παππού. Κι έτσι τους βγαίνει το λάδι, ε;» 

«Μη βιάζεσαι, αγόρι μου. Το μαρτύριο της ελιάς συνεχίζεται. Δεν είναι 

εύκολο να της βγει το λάδι. Αυτές οι λιωμένες πλέον ελιές μπαίνουν σε άλλο 

μηχάνημα που λέγεται μαλακτήρας. Εκεί τις μαλάζουν με ζεστό νερό…κ.ο.κ. 

«Κατάλαβες τώρα αγόρι μου, τι εννοούμε όταν λέμε πως κάποιος μας 

έβγαλε το λάδι; Ότι ταλαιπωρηθήκαμε τόσο πολύ, όπως η ελιά μέχρι να της βγει  

επιτέλους το λάδι. 

 

  ΓΛΥΚΑ ΛΟΓΙΑ 

(Σύνδεση της μεταφοράς με αισθητηριακές εμπειρίες) 

 

Η μαμά  πάντα μου λέει 

τα λόγια μου να ΄ναι γλυκά 

για να κάνουνε τους άλλους 

να αισθάνονται καλά. 

Τη δασκάλα μου ρωτάω 

ποια λογάκια είναι γλυκά; 

Πες μου για να καταλάβω 
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είναι σαν ζαχαρωτά; 

Τότε εκείνη μου γελάει 

και αρχίζει να ρωτά: 

Σου αρέσει η σοκολάτα, 

οι φράουλες, τα παγωτά; 

Τα κεράσια, το καρπούζι; 

Οι μπανάνες, τα γλυκά; 

Ναι! Φωνάζω, μου αρέσουν 

είναι τόσο γευστικά. 

Σαν τα τρώω θέλω κι άλλα 

και ζητάω πιο πολλά. 

Δεν μ’ αρέσουν όσα καίνε, 

τα πικρά και τα ξινά. 

Τότε η δασκάλα λέει 

Βλέποντάς με σοβαρά: 

Έτσι είναι και τα λόγια 

τα γλυκά κι ευγενικά 

μας αρέσει να τ’ ακούμε 

και μας δίνουνε χαρά. 

Θέλουμε ν’ ακούμε κι άλλα 

γιατί έχουν ομορφιά 

τα λέμε πάντα ήρεμα 

και όχι νευρικά. 

Ποτέ μας δεν τσιρίζουμε. 

Λέμε «ευχαριστώ», 

«συγγνώμη», «καλώς ήλθατε» 

«γεια σας», «παρακαλώ». 

Αντίθετα, όταν μιλάς 

με νεύρα και θυμό 

βρίζοντας και φωνάζοντας 

έχεις λόγο πικρό, 

ξινό σαν το λεμόνι, 

πιπέρι καυτερό. 
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Γι αυτό τα λόγια τα γλυκά 

όλοι  θέλουν ν’ ακούν. 

Είναι σαν μέλι νόστιμα 

πάντα τα αγαπούν. 

Όταν μιλάμε ήρεμα, 

όμορφα και γλυκά, 

έρχονται οι φίλοι δίπλα μας 

και νιώθουνε χαρά. 

4. Διαπιστώσεις - Συμπεράσματα 

Γενικά, όλα τα κείμενα δημιουργικής γραφής αποδείχτηκαν πολύτιμο εργαλείο 

στην εξατομικευμένη βοήθεια της μαθήτριας στους τομείς αυτούς. Προκάλεσαν 

το ενδιαφέρον της, ερέθισαν τη φαντασία της, τη βοήθησαν να εμπλακεί νοητικά 

και συναισθηματικά στις υποτιθέμενες καταστάσεις, να κατανοήσει, να 

αναθεωρήσει παλιές και να υιοθετήσει νέες κατάλληλες, προτεινόμενες 

συμπεριφορές, να αντιμετωπίσει επερχόμενες διαταραχές στη ρουτίνα της. 

Επανερχόμασταν συχνά στα κείμενα αυτά και σε άλλα συναφή, επειδή της 

άρεσαν, συζητήσουμε και επαναλαμβάναμε κάποια σημεία τους. Η όποια 

υπενθύμιση προτεινόμενων συμπεριφορών γινόταν με παιγνιώδη τρόπο. Έβρισκε 

ευχάριστη πάντα την έμμετρη αναφορά. Για παράδειγμα, κάθε φορά που έπρεπε 

να σκεφτεί τη θέση του άλλου για να ρυθμίσει τη συμπεριφορά της λέγαμε « 

θυμήσου το κλουβί και σκέψου πώς νοιώθει  το παιδί». Έτσι, ανακαλούσε στη 

μνήμη της τη γνωστή της πλέον ιστοριούλα και τη διαδικασία του να μπει στη θέση 

του άλλου και ενεργούσε ανάλογα. Οι ιστορίες της δημιουργικής γραφής της 

παρείχαν με ένα μοναδικό τρόπο μια εύκολη και προσβάσιμη οδό για να βγει από 

τα δικά της αδιέξοδα μονοπάτια.  Επαληθευόταν, στην περίπτωσή της, ακόμη μια 

φορά  ο Vygotsky που υποστήριζε πως η τέχνη είναι μια μέθοδος για την 

απόκτηση ισορροπίας μεταξύ του ανθρώπου και του κόσμου του, στις πιο 

κρίσιμες και αποφασιστικές στιγμές της ζωής του (Vygotsky & Ivanov 1971). 

 Η δυνατότητα πειραματισμού ως προς το τι αποτελεί πόλο έλξης για το 

παιδί και η προσαρμογή του νέου κειμένου σε αυτά τα  ειδικά ή αναδυόμενα 

ενδιαφέροντα, αποτελεί προνόμιο της δημιουργικής γραφής. Το γεγονός ότι κάθε 

περίπτωση παιδιού είναι ιδιαίτερη, μοναδική και γι’ αυτό απαιτεί έναν ξεχωριστό 
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χειρισμό σχεδιασμένο πάνω στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητές του, καθιστά 

τις τυποποιημένες τεχνικές συχνά ανεπαρκείς και όχι πάντα απόλυτα κατάλληλες.  

Σχεδιάζοντας μια ιστορία, ένα θεατρικό ή ένα ποίημα με σκοπό να παρέμβεις 

βελτιωτικά σε κάποιον τομέα που υστερεί ή παρουσιάζει αδεξιότητα το παιδί, 

καταλήγεις να εμβαθύνεις περισσότερο στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Επιπλέον, 

εξετάζεις εξονυχιστικά τα πεδίο ενδιαφερόντων του , τους ισχυρούς δεσμούς του 

με πρόσωπα που η αναφορά τους στα κείμενα θα το προδιαθέσει θετικά, εστιάζεις 

και στην παραμικρή λεπτομέρεια της προσωπικότητάς του, έτσι ώστε η τελική 

παρέμβαση να είναι γι αυτό αρχικά ελκυστική και στη συνέχεια αποτελεσματική. 

Ταυτόχρονα, η μοναδικότητα του να  μοιράζεσαι μαζί του τη χαρά της αλλαγής 

προς το καλύτερο, ισχυροποιεί τους δεσμούς  και την επικοινωνία μαζί του, 

καθιστώντας  ακόμα πιο ουσιαστική και αποτελεσματική την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Η δημιουργία  κειμένων που ανταποκρίνονται με συνέπεια στα 

ζητούμενα της κάθε περίπτωσης αποτελεί μια  παιδαγωγική πρόσκληση και 

ταυτόχρονα  μια δημιουργική πρόκληση, ιδιαίτερα ανταποδοτική, όταν τελικά 

συντελεί έστω και στην ελάχιστη βελτίωση κάποιας δεξιότητας του παιδιού. 
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Σε όσους μας έμαθαν με τις ιστορίες και τα παραμύθια να ονειρευόμαστε και να 

γιατρεύουμε τις πληγές… 

Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια πρόταση Βιβλιοθεραπευτικής 

Ανάγνωσης  και Δημιουργικής Γραφής κατά την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα 

από ομάδες Ανάγνωσης και Δημιουργικά Εργαστήρια Γραφής στο Δημοτικό 

σχολείο καθώς και η εκπαιδευτική διεργασία για την προαγωγή της 

συναισθηματικής ανθεκτικότητας των μαθητών/τριών του Δημοτικού σχολείου 

στη διαχείριση των κρίσεων, αλλά και στην ανάπτυξη τεχνικών διαμεσολάβησης 

της ενδοσχολικής βίας. Μια  πρόταση διδασκαλίας με αφετηρία την ιστορία του 

Φεγγαροσκεπαστή, ένα ποιητικό παραμύθι για τη δύναμη της φιλίας και της 

αλληλεγγύης, του Έρικ Πιμπάρε ως μαγικού τρόπου σκέψης με παράλληλη χρήση, 
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εικόνων, θεατρικών παραστάσεων, προβολών ακουστικών μέσων, αφηγήσεων 

με κοινό θέμα, την ανάγνωση διαφορετικών εκδοχών της ιστορίας, αξιοποίηση 

της διακειμενικότητας, (μουσική, φιλμ, χορό, ζωγραφική, ενδοκειμενικές 

συνδέσεις.), δημιουργία μεταμυθοπλαστικών κειμένων και συγκριτικής 

ανάγνωσης, έτσι ώστε να προαχθεί  ο κριτικός και δημιουργικός στοχασμός, των 

μαθητών μας. Όλα αυτά πηγάζουν από μια προσπάθεια σύγχρονης 

παιδαγωγικής προσέγγιση της γλώσσας μέσω της δυναμικής της Λογοτεχνίας, 

της μυθοπλαστικής ικανότητας των μαθητών του δημοτικού σχολείου και της 

εμπλοκής της τέχνης, ως μέσου προσέγγισης των γλωσσικών εκφάνσεων, με 

στόχο την εκμάθηση, κατανόηση και εδραίωση της μητρικής γλώσσας σε ένα 

πρώτο επίπεδο, αλλά και τη δυνατότητα μετεξέλιξης του γλωσσικού εργαλείου, σε 

εργαλείο αυτόνομης παραγωγής λόγου και έκφρασης, μα και την καλλιέργεια της 

συναισθηματικής ανθεκτικότητας των μαθητών. 

Οι δυνατότητες των ψηφιακών κειμένων(υπερκείμενο) να συμπεριλάβουν 

οπτικό και ηχητικό υλικό αποτελούν τη μεγάλη πρόκληση και ένα ανταγωνιστικό 

Άλλο της ανάγνωσης. Ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να αναλάβει το ρόλο 

του αναμορφωτή και συνδιαμορφωτή του κειμένου, καθώς συναποφασίζει για τη 

δομή του και την πλοκή του. Η λογοτεχνική σύνθεση εξακολουθεί να είναι 

οργανωμένη λογοκεντρικά, αλλά διαφαίνεται η πρόθεση των συνδιαμορφωτών 

συγγραφέων να παρουσιάσουν ένα πολυτροπικό κείμενο, στο οποίο γραπτός 

λόγος, εικόνα, ήχος και video συνομιλούν, υφαίνοντας ένα πολυμεσικό έργο 

τέχνης (Χοντολίδου, 1999:115-118) 

Το κείμενο ως ανάγνωσμα, αφήγημα ή προσωπικό δημιούργημα 

χρησιμοποιείται στη βιβλιοθεραπεία και την αφηγηματική 

ψυχοθεραπεία(Bruner,1990)αναπτύσσοντας πολλές τεχνικές, με βασικότερη τη 

δυνατότητα ταύτισης του μαθητή/τριας με κάποιον μικρό ήρωα ή ηρωίδα που 

βοηθά στην αφηγηματοποίηση και νοηματοδότηση των εμπειριών τους. Η 

θεωρητική υποστήριξη γι’ αυτή τη διαλεκτική σχέση εντοπίζεται στις αρχές της 

Βιωματικής μάθησης και στη θεωρία της Αναγνωστικής Ανταπόκρισης αλλά και 

στην αρχή της Γνωσιακής –Συμπεριφοριστικής Θεραπείας (ΓΣΘ),για την 

προαγωγή της συναισθηματικής ανθεκτικότητας των παιδιών με γνώμονα 

πάντοτε το επίπεδο της νοητικής τους ανάπτυξης.  
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θεωρητικό Πλαίσιο  

Η Βιβλιοθεραπεία ως μέθοδος υπηρετεί την ευρύτερη έννοια του πολιτισμού στα 

πλαίσια της ανθρωπιστικής παιδείας. Για αυτή την παιδεία ο πολιτισμός δεν μπορεί 

στον έσχατο ορισμό του να μη σημαίνει ανθρωπισμό, με χαρακτηριστικά, που τα 

κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: α)Η αναγνώριση της αξίας της ζωής β) Η 

αναγνώριση της αξίας του ανθρώπου ως ανθρώπου και γ) Η αναγνώριση τέλος, 

ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα πάνω στην ευτυχία.  

Περιγραφή της μεθόδου  
Η μέθοδος αυτή για την αξιοποίηση της ανάγνωσης και της γλωσσικής έκφρασης 

για την διασφάλιση του δικαιώματος του ανθρώπου στο ευ ζην χρονολογείται στο 

300 π.Χ. και συνδέεται ιστορικά με μια επιγραφή σε βιβλιοθήκη των Θηβών της 

Αιγύπτου, η οποία αναφέρει «Ψυχής Ιατρείον». Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει  ότι η 

ανάγνωση επηρεάζει τα συναισθήματα και αποτελεί διαδικασία λύτρωσης. θα 

πρέπει να αναφέρουμε πως για πρώτη φορά ο όρος Βιβλιοθεραπεία εμφανίζεται 

σε άρθρο του G.O.Ireland το 1930 με θέμα την θεραπευτική και ψυχολογική χρήση 

της ανάγνωσης. Η θεραπευτική ανάγνωση κειμένων αρχίζει να εφαρμόζεται στην 

Αμερική το 1940. Χρησιμοποιείται  κυρίως σε ψυχιατρικά ασθενείς  για 

θεραπευτικούς σκοπούς. Η βιβλιοθεραπεία ως βοήθεια μέσω των βιβλίων για τα 

παιδιά χρησιμοποιήθηκε από το 1946 περιλαμβάνοντας τα οφέλη που 

προκύπτουν από τη συζήτηση, το συντονισμένο διάλογο ανάμεσα στα παιδιά και 

το δάσκαλο που προϋποθέτει την ενασχόλησή τους με έναν κοινό τόπο που είναι 

ένα λογοτεχνικό βιβλίο, μια αφήγηση.  

Πιο συγκεκριμένα, η βιβλιοθεραπεία ως διαδικασία επικοινωνιακής 

γλωσσικής αλληλεπίδρασης στην τάξη χρησιμοποιεί τα επιτεύγματα μίας μορφής 

τέχνης, της λογοτεχνίας για παιδιά και ως διδακτική μέθοδος που ακολουθεί 

κάποια στάδια εφαρμογής στη σχολική τάξη βοηθά τα παιδιά σε κοινωνικά και 

πολιτισμικά επίπεδα συνεύρεσής τους στο σχολείο να αναπτύξουν κοινωνικά και 

συναισθηματικά την προσωπικότητά τους γνωρίζοντας καλύτερα τον εαυτό τους 

και τον κόσμο γύρω τους. Αναφέρεται συνήθως στην προγραμματισμένη  

ανάγνωση παιδικών βιβλίων από το παιδί ή στο παιδί. Χρησιμοποιείται όμως και 

ευρύτερα, εφόσον θεωρείται ότι η ανάγνωση  βιβλίων δρα ούτως ή αλλιώς 

θεραπευτικά. Η συγκεκριμένη τεχνική εφαρμόζεται σε παιδιά ηλικίας 7-12 ετών και 

με συντονισμό του εκπαιδευτικού. Πολλές είναι οι τεχνικές συμβουλευτικής  που 
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χρησιμοποιούνται στο χώρο του σχολείου με κατάλληλες τροποποιήσεις. Οι 

Cooper και Upton(1994,όπ.αναφ.στον Ανδρουτσοπούλου Α.1998,σελ.13-15)1 

έχουν αξιοποιήσει την εμπειρία τους από την εφαρμογή τεχνικών της συστημικής  

οικογενειακής θεραπείας  στην αντιμετώπιση  των παιδιών με δυσκολίες 

προσαρμογής στο σχολείο. Η Campion(1991,όπ.αναφ.στοΑνδρουτσοπούλου 

Α.,1998,σελ.14-15) έχει αναφερθεί στη  χρησιμοποίηση τεχνικών συμβουλευτικής  

από εκπαιδευτικούς. Κατά τη διάρκεια  της εφαρμογής, η τάξη λαμβάνεται ως 

ασφαλής κύκλος, ο ρόλος του δασκάλου είναι διευκολυντικός, οι κανόνες 

διαφέρουν από τους κανόνες της τάξης και η αρχή και το τέλος της διαδικασίας  

της βιβλιοθεραπείας συνοδεύονται από την αλλαγή στη διάταξη του χώρου. 

Η βιβλιοθεραπεία παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στις δυσκολίες του 

μαθητή, τον διευκολύνει να προβεί σε ενόραση και τον κινητοποιεί για λήψη 

αποφάσεων και δράση καλλιεργώντας του την παρρησιακή συμπεριφορά και 

συμβάλλοντας στη συναισθηματική του ανθεκτικότητα. Τι είναι όμως η 

παρρησιακή συμπεριφορά; Όταν ένας άνθρωπος συμπεριφέρεται με τρόπο που 

δεν πληγώνει κανένα, ούτε βέβαια τον εαυτό του, είναι τίμιος, ευθύς, υπεύθυνος 

τότε λέμε ότι έχει παρησσιακή συμπεριφορά. Είναι ζήτημα προσωπικών επιλογών 

αποφασίζει το ίδιο το άτομο και δεν επιτρέπει στους άλλους να αποφασίζουν για 

τον εαυτό του. Τα παιδιά στη σχολική πραγματικότητα δεν είναι σε θέση συνήθως 

να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, παρατηρείται μια επιθετική συμπεριφορά 

που έχει αντίκτυπο στην ομαλότητα της σχολικής ζωής. Παρουσιάζεται ποικιλία 

προσωπικοτήτων και συνεπώς, ανάγκη για αρμονική συνύπαρξη και 

αλληλοκατανόηση. Ασφαλιστική δικλείδα, η αναγνώριση των συναισθημάτων 

καθώς και η ανάπτυξη της συναισθηματικής τους ανθεκτικότητας 

(Golemman,2008:25-27)με κυρίαρχο στόχο την κατάκτηση της παρρησιακής  

συμπεριφοράς τόσο του  εαυτού τους όσο και των άλλων συμμαθητών τους. Η 

ομαδική εκπαίδευση με τη βοήθεια της παρρησιακής  συμπεριφοράς καθιστά τη 

βιβλιοθεραπεία πιο αποτελεσματική από ό,τι μια ατομική παρακολούθηση.  

Τα Στάδια της μεθόδου για τη Διαθεματική Προσέγγιση της Ανάγνωσης  

Τα στάδια της Βιβλιοθεραπευτικής αξιοποίησης της ανάγνωσης με παιδιά στο 

σχολείο διαφοροποιούνται από αυτά που εξετάζονται καθαρά στην επιστήμη της 

Ψυχολογίας. Στην εκπαίδευση διακρίνονται ως εξής:  
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1
ο 

Στάδιο: Αναγνώριση (identification).  

2
ο 

στάδιο: Ιδεοθύελλα (brainstorming)  

3
ο 

στάδιο: Επιλογή (choice)  

4
ο 

στάδιο: Εμβάθυνση (insight / integration)  

5
ο 

Στάδιο: Αξιολόγηση (evaluation).  

Οι θεματικές ενότητες με τις  οποίες ασχολείται η βιβλιοθεραπεία 

εξυπηρετούν τους στόχους της ανθρωπιστικής παιδείας και του πολιτισμού του 

ανθρώπου, όπως προτείνει η συγκεκριμένη μέθοδος.  

Στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης θα εστιάσουμε σε τεχνικές 

ενεργοποίησης του στοχασμού μέσα από την Λογοτεχνία. Κυρίως θα 

ασχοληθούμε με ένα ερευνητικό project που εστιάζει την ανάγνωση- παρατήρηση 

των έργων τέχνης στον πυρήνα της διεργασίας της μάθησης, Artful Thinking με 

ειδικές στρατηγικές καλλιέργειας του στοχασμού μέσα από την παρατήρηση-

ανάγνωση έργων της Λογοτεχνίας(Perkins,2003:23). Ας δούμε λοιπόν συνοπτικά 

μερικές τέτοιες τεχνικές «εκμετάλλευσης της τέχνης» με στόχο την στοχαστική 

ενεργοποίηση( Βεργίδης, Δ. Κόκκος, Α, 2010:136-165).  

Το μοντέλο Perkins : Η προσέγγιση του D. Perkins, εστιάζει στη δημιουργία 

της κουλτούρας του στοχασμού. Η βασική ιδέα που θέτει ρητά στο έργο του, The 

intelligent eye:Learning to think by looking at art, (1994) είναι ότι ο παρατηρητής 

ενός έργου τέχνης-αναγνώστης μπορεί να ενεργοποιήσει τις στοχαστικές του 

δεξιότητες εφόσον ακολουθηθούν τέσσερα στάδια παρατήρησης-ανάγνωσης. 

Η μεθοδολογία του Οlson. 

 O Olson (Olson, 2000:32), στο βιβλίο του, The Arts and Critical Thinking in 

American Education, παρουσιάζει ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις στις οποίες 

δια μέσου της παρατήρησης της τέχνης, αλλά και της ακρόασης μουσικών 

συνθέσεων ενεργοποιείται ο στοχασμός. 

Εκπαιδευτικό υλικό 

Βασικό υλικό που στήριξε την προσπάθεια μας ήταν 12 ασκήσεις παρρησιακής 

συμπεριφοράς από το βιβλίο του Gotman και του Goleman «Συναισθηματική 

Νοημοσύνη», η θεατρική παράσταση, «Ο ΦΕΓΓΑΡΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ» που 
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παρακολούθησαν οι μαθητές, το διαδικτυακό υλικό πολυμεσικής εφαρμογής με 

θέματα από τον ΦΕΓΓΑΡΟΣΚΕΠΑΣΤΗ  και  το λαϊκό παραμύθι ο «Τσικοποντικούλης». 

Εμπλουτίσαμε τις παρεμβάσεις με τα παραμύθια, γνωρίζοντας ότι 

αποτελούν αποτελεσματικό μηχανισμό ταύτισης προβολών και συμβολοποίησης 

της πραγματικότητας με απόσταση ασφαλείας. Μας βοηθά να αναγνωρίσουμε 

πλευρές του εαυτού μας που έχουμε  αρνηθεί πεποιθήσεις και φωνές της ζωής 

μας που ανήκουν σε άλλους και τις ενστερνιστήκαμε χωρίς να τις αξιολογήσουμε.  

Όσα απεικονίζονται   στον κόσμο των παραμυθιών μας βοηθάνε  να 

δώσουμε  νόημα στις εμπειρίες μας. Τα θέματα και οι δομές του μύθου 

μετατρέπονται  σε καθολική αναζήτηση της  εσωτερικής  γνώσης  μέσα από τις 

διαδοχικές ασκήσεις που μετατρέπουν τον ακροατή μαθητή από παθητικό 

αναγνώστη σε ενεργητικό και δημιουργικό συμμετέχοντα. Έτσι δημιουργεί τις δικές 

του εικόνες, καλείται να δημιουργήσει  τον δικό του προσωπικό μύθο, να κάνει το 

δικό του ταξίδι δημιουργικής γραφής μέσα από τη δημιουργική ανάγνωση του 

μύθου. 

Επιπλέον, ένα δομημένο σενάριο παραμυθιών, μέσα από τις τεχνικές  και 

τις ασκήσεις της μη κατευθυντικής  παρεμβατικής προσέγγισης, επιτρέπει στα 

παιδιά να επεξεργαστούν αποτελεσματικά   βιώματα. Ακολουθεί το ρυθμό τους, 

χωρίς να τους κατευθύνει  και κυρίως χωρίς να τους επιβάλει να κάνουν κάτι που 

δεν θέλουν. 

Σύμφωνα με την προσέγγιση Gestalt, ο μαθητής ζωντανεύει το όνειρο του  

στο «εδώ και τώρα», καθώς διαβάζουμε το κείμενο- ως αναγνώστης - αλλά και 

αφού το παρακολουθήσει ως θεατής στην θεατρική παράσταση. Δίνει φωνή σε 

υλικά και άυλα, σε έμψυχα και άψυχα και οδηγείται  σε πληρέστερη κατανόηση του 

εαυτού του.  

Στον Φεγγαροσκεπαστή, οι γλαφυρές εικόνες και οι διάλογοι που 

αναπτύσσονται αποτελούν δυνατά ερεθίσματα και μια έτοιμη πρώτη ύλη που 

μπορεί να εμπνεύσει την ομάδα της τάξης  για τη δουλειά που πρόκειται να 

ακολουθήσει. Εικόνες, πρόσωπα και στοιχεία μπορούν να ζωντανέψουν μέσα 

από τις διαφορετικές τεχνικές της Gestalt. Οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους και 

τους ζωντανεύουν με τη φωνή τους στο «εδώ και τώρα», κίνηση, ρυθμό, ήχο και 

χρώματα. Όταν μπαίνουν στη διαδικασία να επεξεργαστούν διάφορα μέρη της 
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ιστορίας και αναγνωρίζουν δικά τους κομμάτια, προσωπικές δυσκολίες και 

προκλήσεις, γίνεται ξεκάθαρο τι τους απασχολεί και βρίσκουν λύσεις. 

Ο Zinker(1977) υποστηρίζει ότι ορισμένες εικόνες γοητεύουν κάποιους, ενώ 

άλλους όχι. Αυτές οι εικόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν  αποτελεσματικά για 

την κατανόηση του εαυτού τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γιατί επιλέγει 

κάποιος μαθητής μια συγκεκριμένη σκηνή ή έναν συγκεκριμένο ρόλο και όχι 

κάποιον άλλον. Στη συζήτηση που ακολουθεί την παρακολούθηση της θεατρικής 

παράστασης αλλά και της ανάγνωσης του ποιητικού παραμυθιού  είναι 

σημαντικό να αιτιολογήσουν οι μαθητές  την επιλογή τους και να μιλήσουν για 

αυτή. Οι απαντήσεις τους φέρνουν στην επιφάνεια αδιαφοροποίητο υλικό που 

μπορεί να οδηγήσει σε μια δημιουργική ατομική δουλειά. Όπως ακριβώς 

πραγματοποιήθηκε με την αντιστροφή της ιστορίας, με την εκ νέου γραφή της 

αλλά και με τη συνέχιση της. Πολύ σημαντική είναι και η απάντηση στην ερώτηση: 

«Ποιον ρόλο δε θα διάλεγες ποτέ από την ιστορία;» Συχνά οι απαντήσεις 

αναφέρονται στις δυσκολίες του μαθητή να αναγνωρίσει αποποιημένα ή 

αποξενωμένα μέρη του εαυτού τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο αποκτά μια πιο καθαρή 

εικόνα  των πλευρών που απορρίπτει. 

Διδακτικές προτάσεις  σε ένα Δημιουργικό εργαστήριο Γραφής 

Τα θέματα και το δομημένο σενάριο των επιλεγμένων ιστοριών καθώς και οι 

βιωματικές ασκήσεις μετατρέπουν τα παιδιά από παθητικούς ακροατές  σε  

αναγνώστες με κριτική εγγραμματοσύνη. Ο αναγνώστης μέσα από τις Ομάδες 

Ανάγνωσης και Δημιουργικής Γραφής  με τη βοήθεια του ήρωα του προσπαθεί 

να επιλύσει τα δικά του προβλήματα. Χρησιμοποιήθηκε η ομαδοσυνεργατική 

μέθοδος και η ενεργητική ακρόαση στα πλαίσια της βιωματικής μάθησης. Έχει 

εφαρμοστεί σε μαθητές ηλικίας10 ετών και στα τμήματα Δ ΄(2014-2015) και Στ ΄ 

(2014-2015) του 6/θ Δημοτικού Σχολείου Παραλίας Κατερίνης. Το περιεχόμενο της 

εργασίας περιλαμβάνει: Γνωριμία με τα συναισθήματα, διάκριση, αναγνώριση και 

τρόπο εκδήλωσής τους. Τη κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στη συμπεριφορά, 

στη σκέψη και στα συναισθήματα. Τη γνωριμία και την αντιμετώπιση των 

αρνητικών σκέψεων. Την αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων από ήρωες-

πρότυπα(Πλατσίδου,2010:54-57). Την εκπαίδευσή τους να αντιμετωπίζουν τέτοιες 

καταστάσεις στο χώρο του σχολείου με τη βοήθεια μικρών ιστοριών και μιμητικών 
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ρόλων, την εισήγηση, τη συνέντευξη, την αφήγηση, τις ομάδες ανάγνωσης, τα 

παιγνίδια ρόλων, την ποιοτική ανάλυση των ερωτηματολογίων και τα δημιουργικά 

εργαστήρια γραφής. 

Στόχοι 

Να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση τους. Να δουν τον εαυτό 

τους ως αξιόλογο πρόσωπο που η συμπεριφορά τους επηρεάζει στη σχέση με 

τους άλλους. Να ενισχύσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη  και κοινωνική 

τους νοημοσύνη, να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Να 

αναπτύξουν την ενδοπροσωπική και διαπροσωπική τους νοημοσύνη (Πάλμερ, 

2010: 98-115)μέσα από ομάδες ανάγνωσης και Δημιουργικά εργαστήρια Γραφής 

με εργαλείο τις ιστορίες για να ονειρεύονται  και τα παιγνίδια δημιουργικής γραφής 

για να μεγαλώνουν. 

Το παραμύθι που προτείναμε είχε περιεχόμενο σχετικό με προσωπικές ή 

διαπροσωπικές δυσκολίες που παρατηρούνται στην ομάδα της τάξης. Το 

παραμύθι που επιλέξαμε μας δίνει τη δυνατότητα  να αναγνωρίσουμε στον εαυτό 

μας πλευρές που μας εμποδίζουν να βιώνουμε τη ζωή με ισορροπία και να 

σχετιζόμαστε με υγιή τρόπο με τους άλλους. Αναφέρουμε ενδεικτικές 

δραστηριότητες βιβλιοθεραπευτικής προσέγγισης και δημιουργικής γραφής. 

Αφού διαβάσαμε το παραμύθι και παρακολουθήσαμε τη θεατρική 

παράσταση προτείναμε να συμπληρώσουν τον ήρωα της ιστορίας που διάλεξαν, 

να περιγράψουν το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο ήρωας και τι έκανε. Στη 

συνέχεια έγραψαν σε κύκλους τις βοήθειες που είχε ο ήρωας προκειμένου να 

αντιμετωπίσει το πρόβλημά του, σκέφτηκαν τον εαυτό τους και περιέγραψαν ένα 

δικό τους πρόβλημα. 

Στο κουτάκι της ανησυχίας γράψαμε τα χαρτάκια με τα «ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ», που 

μας έρχονται αυτόματα στο νου αλλά με συγκεκριμένο λόγο. Τα διάβασε ο 

καθένας. Τα βάζουμε στο κουτί και τα πετάμε στη θάλασσα ως μια μορφή τελετής 

αποχαιρετισμού. Ο καθένας είπε και μερικά λόγια αποχωρισμού αρχίζοντας με τις 

λέξεις : Δεν μπορώ να… Στο κουτάκι εφησυχασμού αποχωριστήκαμε το «ΔΕΝ 

ΜΠΟΡΩ», Ας πάει στο καλό και ας πορευτούμε από εδώ και πέρα με το «μπορώ», 

«θα το κάνω», …ζωγραφίσαμε τα παραπάνω. 
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Κατέγραψαν τα συναισθήματα, τα χώρισαν σε αρνητικά και θετικά και έγινε 

εικονογράφηση  των συναισθημάτων στη σκάλα των επιτυχιών του Τιμολέοντα. 

Άκουσαν τα τραγούδια της παράστασης και συζήτησαν με τη μουσικό και 

ηθοποιό που τα έγραψε. Είδαν το διαδικτυακό video με το θεατρικό του από το 

ομώνυμο  βιβλίο, ένα ποιητικό παραμύθι για τη δύναμη της φιλίας και της 

αλληλεγγύης, του Έρικ Πιμπάρε. Εικονογράφησαν τις έννοιες συναισθηματικού 

περιεχομένου « Φοβάμαι», «θυμώνω» « Ζηλεύω», « χαίρομαι», «λυπάμαι» όπως 

παρουσιάζονται στο κείμενο. Ανακάλυψαν ότι και τα αρνητικά συναισθήματα μας 

προστατεύουν όπως ο φόβος. «Ενεργητική ακρόαση Ενσυναίσθηση». Αυτή η 

άσκηση έρχεται κόντρα με τον εγωκεντρισμό που διακρίνει τα παιδιά ακόμα και ως 

έφηβοi καλούνται οι μαθητές να μάθουν όχι μόνο ν’ ακούν τον άλλο αλλά και να 

μπαίνουν στη θέση του, για να κατανοήσουν τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις 

τους. Έπαιξαν το Τιμολέοντα από τη μεριά του Ναπολέοντα και το αντίθετο. 

Αφηγήθηκαν την ιστορία από τη μεριά  Ναπολέοντα, δίνοντας μια άλλη πλοκή 

στην αφήγηση. 

Με αφορμή τις ιστορίες που δημιουργήθηκαν, τα παιδιά διάλεξαν δυο 

ιστορίες και δημιούργησαν με αυτόματη γραφή μια τρίτη ιστορία. 

Είχε δοθεί να καταγράψουν τα 4 συναισθήματα τους, κατά τη διάρκεια της 

μέρας και να τα σωματοποιήσουν. Διαπίστωσαν ότι όλα τα συναισθήματα δεν 

ελέγχονται το ίδιο εύκολα. Στη συνέχεια τροποποίησαν τα συναισθήματα τους, 

αλλάζοντας τη στάση του σώματος τους μπροστά σ’ ένα καθρέπτη. Δοκίμασαν 

να περιγράψουν τα συναισθήματά τους και κατανόησαν ότι οι ίδιοι επιλέγουν πώς 

θα αισθανθούν και είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για το συναίσθημά τους.  

Με την άσκηση αυτή οι μαθητές/τριες κατανόησαν την άμεση σχέση 

μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Μελέτησαν συγκεκριμένες συνθήκες 

χρησιμοποιώντας αυτορυθμιστικές στρατηγικές για να τροποποιήσουν τη 

συμπεριφορά τους. Στο τέλος κάθε άσκησης οι μαθητές/τριες έθεταν στόχους για 

αυτοβελτίωση. Τα αποσπάσματα από τον «Φεγγαροσκεπαστή» τους έδιναν το 

ερέθισμα να αναλύσουν τις έννοιες επικοινωνιακού χαρακτήρα. Η εικονογράφηση 

όλων αυτών των εννοιών –ασκήσεων έδρασε θεραπευτικά όπως και η ανάγνωση 

του βιβλίου. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με  την κριτική ανάγνωση και τη 

δημιουργική γραφή: παρουσίαση δραστηριοτήτων των μαθητών ( αφίσες καθώς 

και με την κατασκευή ενός χειροποίητου βιβλίου, ερωτηματολόγια, ζωγραφική, 
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κολλάζ, βιβλίο των συναισθημάτων, φύλλα εργασίας και κείμενα δημιουργικής 

γραφής σε παιγνιώδη ποιητική φόρμα αλλάζοντας τον τόπο του παραμυθιού, 

τους ήρωες αλλά και τη λύση των προβλημάτων).  

Εν είδει κατακλείδας 

Η σημασία της βιβλιοθεραπείας  στην συγκεκριμένη ιστορία του 

Φεγγαροσκεπαστή  ήταν: 

• Ο εκπαιδευτικός αλληλεπιδρά  με τον μαθητή  και βελτιώνεται η 

σχέση τους. 

• Το κείμενο αποκτά αξία. 

• Η βιβλιοθεραπευτική παρέμβαση ενισχύει την αυτοεικόνα του. 

• Η αναγνώριση  και η αποδοχή της διαφορετικότητας  ως 

φυσιολογικής στις κοινωνίες. 

• Η κατανόηση και ο σεβασμός απέναντι σε ανθρώπους 

διαφορετικής προέλευσης. 

Ζητήσαμε από τους μαθητές να αξιολογήσουν το πρόγραμμα μέσω ενός 

ερωτηματολογίου το οποίο δημιούργησε μια ομάδα μαθητών. Από τις 

απαντήσεις, συμπεραίνεται ότι οι μαθητές/τριες ενίσχυσαν την αυτοεκτίμηση τους. 

Για να επιλύσουν τις διαφορές τους επέλεξαν το διάλογο, ανέπτυξαν την 

ενσυναίσθηση, εφάρμοσαν την ενεργητική ακρόαση, εξέφρασαν τις σκέψεις τους 

και τα συναισθήματά τους με έντιμο και ειλικρινή τρόπο, ανέπτυξαν παρρησιακή 

συμπεριφορά και τόνωσαν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη. Η ανάγνωση 

του «Φεγγαροσκεπαστή» είναι μια κοινωνική λειτουργία σε μια λειτουργική 

κοινωνία. Δε διαβάζεται μονοσήμαντα. Πλέκει θέματα που ο αναγνώστης-θεατής 

μπορεί να επεξεργαστεί σε βάθος χρόνου (Dominique,2003:28-29).Είναι ιδιαίτερος 

ο τρόπος που χειρίζεται διαχρονικές αξίες, την ανθρωπιά, την ευγένεια, την 

αποδοχή του Άλλου, την ελευθερία της σκέψης. Επιπλέον η ευρηματικότητα των 

εικονιστικών τεχνασμάτων  του πολυτροπικού κειμένου αφυπνίζει τον αναγνώστη 

και συμβάλλει στην πολύπλευρη ανάπτυξη των επικοινωνιακών του δυνατοτήτων 

εγκαινιάζοντας το εσωτερικό διάλογο με το κείμενο. Επιγραμματικά, εκείνο που 

αντιπροτείνεται εδώ είναι μια Δημιουργική παιδεία που επιδιώκει τη διάδοση και 

διάχυση των εννοιών, των κριτηρίων, των τρόπων κρίσης και ερμηνείας της 

Λογοτεχνίας ως επιστημονικού και κοινωνικού λόγου, καθώς και των μεθόδων 
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ελέγχου και παραγωγής της γνώσης, με σκοπό αφενός την κριτική και δημιουργική 

συμμετοχή στη σύγχρονη σχολική κουλτούρα και αφετέρου την καλλιέργεια μιας 

διερευνητικής, στοχαστικής συνείδησης, βασισμένης στην ολιστική κατανόηση 

της συναισθηματικής νοημοσύνης.  
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I. 

Poems written ‘in the manner of’ another poet bring us closer to all-important 

workings of influence; to those internal translations that composing verse often 

entails. Freer renderings into another language also cause reflection: introducing 

his Imitations, Robert Lowell warned that his efforts “[…] should be first read as a 

sequence, one voice running through many personalities, contrasts and 

repetitions” (1990: xi). In an article on ‘The Power of Poetry’, Susan Bassnett 

summarizes the wider picture thus: 

[…] whatever a writer writes is to some extend a kind of translation, 

because that work will be the product that has emerged out of readings of other 

people’s writing. Sometimes that rewriting will be unconscious while at other 

times it will be a deliberate choice. This is particularly the case with poetry, when 

words and images used by one poet are echoed in the work of another (2011: 

164). 

The dialogue between poets is one way of sensing this relationship 

between translating and creativity; the dialogue between literary systems offers 

significant insight as well. Scholars like Willis Barnstone have already pointed out 

the crucial role given to translation during the European Renaissance and the 

Enlightenment: these were periods of intense activity in which the translator was 

“a radical artist and intellectual, bringing in and ordering the past, altering 

national traditions of writing and thought” (1993: 11). For the modernists in the 

previous century, translation also constituted an integral part of a program of 

cultural renewal, a crucial mode of writing. Ezra Pound was, according to Steven 

G. Yao,  
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the first broadly influential writer since at least the seventeenth century to 

bestow upon translation, over and above merely so-called original composition, 

an explicit and generative, rather than a derivative and supplementary, role in 

the process of literary culture formation (2002: 2). 

And in our days, works of classical translation and adaptations of ancient 

drama for the stage often function as new originals. Not only the dialogues of 

poets like Seamus Heaney, Anne Carson and Alice Oswald with Sophocles or 

Homer also embed comment on present affairs,1 in fact suggesting continuities 

of human nature better than any contemporary text; but often also lead to 

experimental approaches manifesting just how creative translation can 

become. The link with creativity is there however with any effort to meet the real 

requirements of translating literature and is the central issue discussed in The 

Practices of Literary Translation (Boase-Beier & Holman 1998), where productive 

tensions are carefully examined:  

While the writer […] is by no means free, being subject to a variety of 

constraints imposed by the chosen medium and the broad context of his or her 

creative activity, the translator is subject both to the ever present model of the 

source language (SL) text and also to the additional limitations imposed by the 

medium with which and the context within which the target language (TL), in 

turn, has to operate (7).   

We may then recognize how “this added burden of constraint can force 

a translator into new ways of overcoming it and thus into new creativity” (ibid.: 

13), just as the existence of various constraints –and various exercises in the 

classroom do suggest so– also positively affect the imaginative work and 

methods of the creative writer. 

In considering the other side of this coin, it is perhaps better to step outside 

writing: in cinema, where more and more we encounter dramatic potential in 

contexts of translation. The Interpreter, Babel and other recent films (as well as TV 

series) increasingly suggest how translation partakes in the very fabric of thought, 

                                                 
1 See, for instance, Heaney’s versions of Sophocles: The Cure at Troy (1991) and The Burial 

at Thebes (2004); Carson’s An Oresteia (2009) and Oswald’s Memorial (2012). Reception in these 

terms is quite obvious when one studies the reviews at the time of publication. 
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pervades cross-cultural contact, and shapes multilingual identities. Indeed, 

Michael Cronin comes across many cinematic thematizations in Translation Goes 

to the Movies (2008), where he already notes how “the inescapable linguistic 

and cultural diversity of the planet must make its way back into the very structure 

and narrative of the movies themselves” (24). Other translation theorists such as 

Sherry Simon have repeatedly considered (most recently in her Cities in 

Translation: Intersections of Language and Memory, 2011) how a certain kind of 

poetics seems to develop in geographical and linguistic borderlands; and the 

ways in which a rapidly interconnecting world renders modern experience as 

one of constant translations.  

In fiction, scenes of translation lead us to perceptions of the self; the very 

nature of the task lends itself to plot devices, rhetoric effects, metanarratives. We 

often come across acts of translation in decoding secrets in mystery or adventure 

novels; even more often, we meet with mistranslation’s humorous effects. If 

languages are also markers of social hierarchy and national identity, then 

representations of translation and interpreting often coincide with portrayals of 

cultural difference, conflicting loyalties and issues of trust. 

At the same time it is interesting to see how, in autobiographical accounts 

by bilingual or multilingual authors (see, for instance, de Courtivron 2003) those 

languages inhabiting the same brain seem to become living characters. Chains 

of signification, instances of explained or translated experience are parts of a life, 

aspects of its plot; vital components of a ‘personal myth’. Here, the life-writer 

recognizes the self’s fictional aspects, how intensely language can influence, 

propel, narrative. Here begins arguably, the will to write.  

Let us also recall in this context that leading figures in the Theater of the 

Absurd, drama that foregrounds language and subverts communication, were 

translinguals or from multilingual backgrounds –Samuel Beckett and Eugène 

Ionesco among them. In Beckett especially, the method includes acts of self-

translation, between English and French –as his plays are written in both 

languages. Several studies have indeed suggested that the content, and 
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economy, of Beckett’s dialogues owes also to a double process of composition: 

a continuous back and forth between the two versions.2   

There are comparable situations, such as that of Greek novelist Vassilis 

Alexakis who lived in France for several decades and too often writes in his 

second language, before translating his work into Greek (depending on the 

theme, the direction may sometimes be the opposite). In fact, his very first first 

book, Le Sandwich, published in 1974, was written in French, part of an effort to 

complete a linguistic and cultural integration and to communicate experiences 

that already took place in that language. And for over forty years now, the 

dialogues between mother and adopted tongue and culture, themes of home 

and exile provide inspiration for Alexakis’ novels: self-translation defines a 

consciousness, before shaping the literature it produces. 

 The shifts occurring when the actual self-translation takes place are not 

too significant, perhaps because this is a writing style that purposefully tends to 

be simple and unadorned, its vocabulary and syntactic structures coming from 

a place where, indeed, a kind of fusion seems to have occurred. But in terms of 

plot and characters’ actions (who are often involved in various scenes of writing 

or editing texts, obsessing about and discussing the links as well as distances 

between language and identity) we encounter tendencies and compositions 

that are characteristic of authors that find themselves in this situation. Consider 

the following words that Alexakis puts in the mouth of the protagonist of one of 

his novels (entitled Foreign Words) who is not only a writer, but also a self-

translator:  

“Your book came out either too early or too late,” my publisher said as he 

gazed absent-mindedly out the window. “The French don’t feel like crying this 

year.”  

The Tin Soldier will be published in Greek at the end of the year, with the 

same title (O Molyvénios stratiotis). I made several changes to the novel as I 

translated it. I got rid of quite a few sentences and abridged Martine’s interior 

monologue in the basement of the Galeries Lafayette. By rereading myself 

through the lens of another language, I see my weaknesses more clearly, I 

                                                 
2 See for instance, Fitch 1983 and 1988. 
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correct them, and this explains why I prefer to be read in translation rather than 

in the original. I hope my compatriots will have a more positive reaction to the 

story. But perhaps they don’t feel like crying either (Alexakis 2006: 2). 

The outcomes of such practices are perhaps even more dramatic and 

pronounced in cases like that of Nabokov; in the doubles of Lolita, or the 

invented language of Pale File. Metafictional and self-reflexive elements, 

characters that are too often shadowed, linked to themes of deception, of 

masking and unmasking, central in all art. Across Nabokov’s work, translation is a 

metaphor for instability; for identities fluid and uncertain.   

The weaving together of authorial and translational cognitions occurs 

almost inevitably then, in authors who experience geographical and linguistic 

dislocation. Salman Rushdie writes in one of his essays of how “[b]orn into one 

language, Urdu, I’ve made my life and work in another. […] [s]uch a journey 

involves a form of shape-shifting or self-translation […] [a]ll languages permit 

slightly varying forms of thought, imagination and play” (2002: 32). 

What happens to Rushdie, Nabokov and Alexakis, brought about by the 

mirror of multiple languages, is arguably an intensification of events already 

taking place in movements towards (creative) writing. From diaries to poetry, any 

act of writing rearranges the self just as parts of it are deposited in a text. And 

pseudonyms, personas and alter egos also have a very long history, allowing the 

channeling of different desires and abilities: John Banville has written about how 

Benjamin Black, his crime novelist alter ego, can write easily 1500 words a day – 

a total that “would have taken the poor drudge Banville a week to achieve, if 

he was lucky” (See Banville 2011). We don’t have to go back to R. L. Stevenson, 

to witness the metaphor poignantly explored. Stephen King, for instance, clearly 

senses the dualities that writing encourages –in a career where many of the 

central characters are writers, stand-ins for King himself, his 1990 horror novel 

entitled The Dark Half was actually written in the wake of his experience 

authoring a series of books during the late 1970s and early 80s, under the name 

Richard Bachman.  

In this sense too, a fictional translator can easily turn into a more 

consciously literary version of the doppelgänger theme. This brief survey of 

encounters of translation and creative writing would not be complete without 
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mention of Borges’ short story of Pierre Menard (see, for instance, Borges 1998), 

the fictional translator who undertakes a word-for-word re-writing of certain parts 

of Don Quixote, yet without copying it or somehow transforming himself into 

Cervantes; but rather (re-)arriving at it through his own experience. The absurdity 

of this project of course implies the impossibility of a faithful translation, the 

uniqueness of every reading; those key contexts of time, place and tradition; that 

even where there is verbal identity, there will still be a difference. (And, lest we 

forget, Cervantes himself poses as a translator; Don Quixote being perhaps the 

most famous case of a fictitious translation, or pseudotranslation).  

The fable about the meanings of translation, reading, and literary 

creativity that Borges wrote is potent enough to inspire iterations, variations in 

other literatures.  In Greek, there is the example of ‘Patroclus Yatras, or the Greek 

Translations of The Waste Land’ [Πάτροκλος Γιατράς, ή Οι Ελληνικές Μεταφράσεις 

της Έρημης Χώρας], the first of the three brief prose pieces comprising Nasos 

Vayenas’ 1976 book, The Guild [Η Συντεχνία]. Here, it is T. S. Eliot who occupies 

the position of Cervantes, and the Greek narrative proceeds ‘in the manner of 

Borges’ to discuss the fragments of a mysterious, further translation of Eliot’s 

poem. What is more, this is an image of translation that, in many ways, does 

materialize some years later, courtesy of another poet, Ilias Layios.3 The published 

version of a ‘Greek Waste Land’, largely following the form and structures of the 

original, yet boldly re-imagining content through sociopolitical events and 

characters drawn from Greece’s troubled modern history, suggests exactly how 

fruitful, how layered, these points of contact can be.  

II. 

A further, poignant manifestation occurs when translation theorists 

themselves stray from academic discourse, and into creative enactments of 

what could otherwise have been critical writing; it happens in Susan Bassnett’s 

2002 book Exchanging Lives: Poems and Translations, where we witness 

correspondences between her poetry and her translations of poems by 

Argentina’s Alejandra Pizarnik. Such a project inevitably fuels the critical work to 

                                                 
3 See Layios 1996, where Vayenas’ text is also reprinted at the end. 
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come: Bassnett went on to co-edit a volume on The Translator as Writer (2006) 

and, more recently, her Reflections on Translation (2011) includes articles on the 

relationships, existing and intended, between creative, critical and translational 

work. 4 At the same time, Bassnett criticizes imbalances between theory and 

practice in the academic context: although translation theory is certainly not 

useless, she argues that there certainly needs to be  

 

more thought given to linking theory with practice, to understanding how 

translators explain what it is that they do, and how scholars analyze translations. 

Perhaps one way to ensure closer links is for theorists also to engage in more 

practice. Interestingly, for several years now students have been voting with their 

feet to study literature through programmes that offer both critical analysis 

through reading along with creative writing, and some of the most successful 

literature degrees have a sizable writing component (2011: 163). 

Deploying, as well, creative writing exercises within the teaching of literary 

translation, crafting common didactic spaces, arguably is simple confirmation of 

how texts are generated in the course of literary history. The endeavour can be 

intensified at postgraduate level, and once those –often contradictory– 

conventions, contracts between reader, author and language mediator have 

been established with a little more clarity in students’ minds. At the Department 

of Foreign Languages, Translation and Interpreting of the Ionian University, a 

concerted effort started from the 2014-2015 academic year to bring creative 

writing closer to the experience of students of translation.  

An optional creative writing workshop will be part of the academic 

programme from now on, available in the Spring semester to students also taking 

literary translation courses at undergraduate level (typically during the final two 

years of the degree offered at our Department); meetings happen around twice 

a month, in one or two small groups of between 7 to 12 participants. There are 

                                                 
4 We encounter this also in the work of Josephine Balmer. Her poetry (see 2004 and 2009), 

following from her earlier activity as a classical translator and including hybrid forms and structures, 

is itself later integrated to an impeccably researched critical overview of the range of relationships 

between poetry and classical translation (see Balmer 2013). 
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already plans to also include guest seminars and regular invitations to writers –as 

well as to translators, editors and publishers. 

Without going into too much detail, a wide range of writing exercises and 

prompts are given in the course of the semester: they include situational 

constraints, haikus and microstories, doing dialogue and adopting points of view, 

the use of specific words and/or pictures, textual interventions and automatic 

writing. And these exercises synchronize in various ways with the regular 

experience of translating literary texts in other weekly modules taught at the 

DFLTI. 

 Then, especially at MA level, the meeting of worlds already hinted at in 

undergraduate translation classes is simulated more confidently. One of the non-

compulsory courses now taught in the autumn semester is titled ‘Literary 

Translation and Creative Writing’ [Λογοτεχνική Μετάφραση και Δημιουργική 

Γραφή]. Here, we attempt to explore the range of possibilities that exist between 

original and translation, and in ways that indeed establish limitations as well as 

freedoms; the real-world necessity of ‘translation proper’ is also part of this 

picture, just as regions of translation activity are better understood at the 

moment boundaries are transgressed. Meanwhile, through a focus on fictional 

translators, on the uses of imitation as well as on ideas about originality evolving 

across time, there is a consistent effort to relay to postgraduate students a picture 

as complete as possible. In the space of ten 2-hour classes, we listen to the 

‘voices from the field’ and observe the ever-shifting dynamics between authors 

and translators as they variously contact each other.  

In this particular context, practical engagement indeed produces a 

better understanding of the conditions engendering such texts. But how to really 

open a discussion of the creative possibilities offered by literary translation, the 

range of actions beyond fidelity? For instance, students are asked in one of the 

seminars to produce an experimental English version of a poem by Andreas 

Embirikos, extending the modes of surrealism and automatic writing into the 

process of translation, enacting a similar freeing of choices and associations. 
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They are also invited to include in their responses to the original, visual elements 

and typographical variation as well.5  

The guiding principle is always a better balance between the theory and 

practice of translation, along with continuing a more appropriate integration of 

creative writing in the didactics of literature. We proceed from realizing the need 

to foster a teaching environment where writing and translation can further gain 

from, and influence, each other. Not least as this is a relationship detected in so 

many examples of literary work, across history.  
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Εισαγωγή 

Το ενδιαφέρον και η ευρύτερη κινητικότητα για τη δημιουργική γραφή 1  στην 

Ελλάδα μετρά περίπου μια εικοσαετία. Αρχικά με τη μορφή διαλέξεων 2  ή 

«μαθημάτων» και στη συνέχεια ως ημερίδες, διημερίδες 3  και αργότερα ως 

εργαστήρια. Το όλο κλίμα ενισχύεται, ειδικά μετά το 2004, με  εκδόσεις βιβλίων 

Ελλήνων και ξένων συγγραφέων(Τσιλιμένη  2010)4 με συναφείς τίτλους. Προς την 

ίδια κατεύθυνση κινείται και ο ημερήσιος τύπος, έτσι μια πρώτη απόπειρα 

                                                 
1 Στο εξής Δ.Γ. 
2  Οι πληροφορίες έχουν αντληθεί από φυλλάδια φορέων που πρωτοστάτησαν στη 

διοργάνωση σχετικών διαλέξεων, όπως ο οίκος Christie’s International Art Studies, που το 2000 και 

συγκεκριμένα από 21/2/2000 έως 25/5/2000 στο πρόγραμμά του με τίτλο «Απογευματινές διαλέξεις» 

διοργάνωσε στην Αθήνα μεταξύ άλλων και «μάθημα» με τίτλο «Η τέχνη της συγγραφής» με εισηγητή 

τον Ν. Παπανδρέου. Το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στο πρόγραμμα έγραφε «Το μάθημα αυτό 

απευθύνεται σε όσους αγαπούν το βιβλίο και θέλουν να προχωρήσουν πέραν της πρώτης 

ανάγνωσης. Εξετάζεται η ύλη με την οποία χτίζεται  ο μαγικός αυτό κόσμος…Στοιχεία που μελετώνται, 

μεταξύ άλλων, είναι οι πηγές και η πλοκή του μυθιστορήματος, ο χαρακτήρας του ήρωα», η 

προοπτική και οπτική γωνία της αφήγησης, η δημιουργία του πραγματικού τόπου και χρόνου». Από 

προσωπικό αρχείο της υπογράφουσας.  
3Πρώτη Διημερίδα σε πανεπιστημιακό χώρο για τη δημ. γραφή διοργανώνεται στο ΠΤΠΕ του 

Παν. Θεσσαλίας με θέμα « Η τέχνη της μυθοπλασίας και της Δημ. Γραφής», το 2008 με καλεσμένους 

ομιλητές τόσο θεωρητικούς όσο και συγγραφείς: Δ. Πλατανίτης,Α.  Μαραγκόπουλος, Κ. Ακρίβος, Σ. 

ΝικολαΪδου, Μηλιώρη, Μ. Κοντολέων κ.α. 
4 Δεν θα αναφερθούμε εδώ στην εισαγωγή της δημ. γραφής στα πανεπιστήμια και δη στα 

Παιδαγωγικά Τμήματα, είτε σε προπτυχιακό επίπεδο (ΠΤΠΕ, Παν. Θεσσαλίας, με διδάσκουσα την 

υπογράφουσα ), είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο(Πρόγραμμα μεταπτ. Σπουδών  Παν. Δ. Μακεδονίας, 

με εμπνευστή τον Μ. Σουλιώτη και συνεχιστή τον Τρ. Κωτόπουλο) 

mailto:tsilimeni@uth.gr
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δημοσιοποίησης των μυστικών της γραφής επιχειρείται από τον Βαγγέλη 

Χατζηβασιλείου το 2004, στο ένθετο περιοδικό Βιβλιοθήκη, της «Ελευθεροτυπίας» 

και συγκεκριμένα στο τεύχος 326(24/9/2004), που με τίτλο «Στο εργαστήριο του 

συγγραφέα», φιλοξενεί 5 συγγραφείς(με αφορμή την κυκλοφορία του δοκιμίου 

«Αληθοναμές χαλκείο», του Κοτζιά), οι οποίοι θα γράψουν «για τη λογοτεχνική 

δημιουργία και τους προβληματισμούς ενός συγγραφέα». (Η. 

Παπαδημητρακόπουλος, Γιατρομανωλάκης, Κ. Παπαγεωργίου, Γ. Κιουρτσάκης, 

Χρ. Χρυσόπουλος). Αυτό αποδεικνύει τη σύνδεση κριτικής θεωρίας και 

συγγραφής.  

Το 2008, ο Μισέλ Φάις5, συγγραφέας, επιμελητής της σειράς «Στην κουζίνα 

του συγγραφέα», που έχει προηγηθεί χρονολογικά, αλλά και διδάσκων σε 

εργαστήρια Δ.Γ., εγκαινιάζει στο παραπάνω ένθετο δηλ. στη Βιβλιοθήκη, τη στήλη 

«Θαμμένοι σε λέξεις». Η στήλη επιχειρούσε να εκμαιεύσει τις απόψεις και τις τεχνικές 

της  συγγραφής, ή και συμβουλές, αναγνωρισμένων συγγραφέων όλων των 

λογοτεχνικών ειδών(θέατρο, ποίηση, μυθιστόρημα, διήγημα…). Στο σύντομο 

κείμενο  των 6 γραμμών που συνόδευε  τον τίτλο της στήλης, μπορούσε κανείς να 

διαπιστώσει την πρόθεση αυτού του εγχειρήματος: «… συγγραφείς ανοίγουν σε 

κοινή θέα το εργαστήρι της γραφής τους...[….]αποκαλύπτουν τη βάσανο που 

υποσκάπτει την απόλαυση του γραφιά…». 

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι μέσα από την περιδιάβαση της 

στήλης και των εξομολογήσεων των συγγραφέων που φιλοξενήθηκαν σε αυτή, 

να εντοπίσει εκείνα τα σημεία τα οποία αποτελούν κοινούς τόπους 

προβληματισμού για την τεχνική της συγγραφής,  σημεία που αποκαλύπτουν τι 

είναι σημαντικό, πρωτεύον για κάθε έναν και κατ΄επέκταση ενδιαφέρον για έναν 

μελλοντικό συγγραφέα. 

                                                 
5  Εκδόσεις Πατάκη( από το 2004) 
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Η στήλη: Μορφολογικά και άλλα 

Η στήλη εκτείνεται χρονικά από το 2008 έως και το 20096. Η πρώτη «συνέντευξη» 

δημοσιεύεται στο ένθετο  αρ. 491στις 22/2/2008. Διατηρεί την ίδια σταθερή θέση 

στο ένθετο, είτε στη σελίδα 31(τ. 491..), είτε στο οπισθόφυλλο( από το τ.  508, 509, 

510, …). Συνολικά φιλοξενούνται στη στήλη σαράντα συγγραφείς, 10 γυναίκες και 

30 άντρες,  παλαιότερης και σύγχρονης γενιάς. Μια πρώτη επισήμανση, χωρίς 

οποιοδήποτε σχόλιο, αφορά στο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών.   

Με σειρά φιλοξενίας ανά τεύχος πήραν μέρος οι συγγραφείς: 

Β. Χατζηγιαννίδης (491, 22/2/2008), Μάρω Δούκα(τ.492, 29/2/2008),Μαρία 

Μήτσορα (τ. 493, 7/3/2008), Πέτρος Τατσόπουλος (494, 14/3/2008), Κατερίνα 

Αγγελάκη-Ρουκ (495, 21/3/2008), Δημήτρης Πετσετίδης(496, 28/3/2008), Γιώργος 

Σκαμπαρδώνης (497,4/4/2008), Κώστας Μουρσελάς (498, 11/4/2008), Μάνος 

Ελευθερίου (499,18/4/2008), Κώστας Μαυρουδής (500, 25/4/2008), Δημοσθένης 

Κούρτοβικ (501, 2/5/2008), Ρέα Γαλανάκη (504, 23/5/2008),Γιάννης Βαρβέρης (505, 

30/5/2008),Μάρκος Μέσκος (506, 6/6/2008),Αριστείδης Αντονάς(507, 

13/6/2008),Απόστολος Δοξιάδης (508, 20/6/2008), Έρση Σωτηροπούλου (511, 

11/7/2008), Αχιλλέας Κυριακίδης (513, 25/7/2008),Παύλος Μάτεσις (515, 

8/8/2008),Φαίδων Ταμβακάκης (516, 22/8/2008),Βαγγέλης Ραπτόπουλος (517, 

29/8/2008),Πέτρος Μάρκαρης (518, 5/9/2008), Χρήστος Χρυσόπουλος (519, 

12/9/2008), Νίκος Δαββέτας (521,26/10/2008), Άλκη Ζέη (522, 3/10/2008), Γιάννης 

Καισαρίδης (523,10/10/2008), Χριστόφορος Μηλιώνης (525, 24/10/2008), Κώστας 

Κατσουλάρης (527,7/11/2008), Γιάννης Κοντός (528,14/11/2008), Τάσος Γουδέλης 

(529, 21/11/2008), Βασίλης Γκουρογιάννης (530, 28/11/2008), Νίκη Μαραγκού 

(531, 5/12/2008), Σοφία Νικολαϊδου (534, 2/1/2009), Σάκης Σερέφας (535, 

9/1/2009), Θοδωρής Γκόνης (536, 16/1/2009), Ελιάνα Χουρμουζιάδου (537, 

23/1/2009), Αλέξης Πανσέληνος (538, 30/1/2009), Στρατής Χαβιαράς (539, 

6/2/2009), Θεόδωρος Γρηγοριάδης (540, 13/2/2009), Αθηνά Κακούρη (541, 

20/2/2009) 

                                                 
6 Η στήλη σε κάποιες περιπτώσεις δεν φιλοξενείται στα τεύχη με αδιάκοπη συνέχεια. 

Γιαυτό και παρεμβάλλονται τεύχη που δεν δημοσιεύεται, για να συνεχιστεί στο επόμενο ή 

μεθεπόμενο, ώσπου και ολοκληρώνεται οι 40 «φωνές». 
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Η στήλη δημοσιεύει μια φωτογραφία του/της συγγραφέα, η οποία 

συνοδεύεται από έναν τίτλο/λεζάντα, που συνήθως είναι φράση του κυρίως 

κειμένου και κατά κάποιο τρόπο έχει το ρόλο του προοργανωτή.  Ενδεικτικά 

αναφέρουμε  τη λεζάντα στη φωτογραφία του  Β. Χατζηγιαννίδη που είναι Μια 

λευκή σελίδα αντί άδεια οθόνη. Στο κείμενο τον εντοπίζουμε στην πρόταση 

«…γράφω με μολύβι και χαρτί γιατί νιώθω ότι συγκεντρώνομαι καλύτερα 

κοιτάζοντας μια λευκή σελίδα αντί μια άδεια οθόνη(υπολογιστή)…»  

  Η Μάρω Δούκα με τον τίτλο Ένας τρόπος να υπάρχω, απαντά στο 

ερώτημα όχι μόνο γιατί γράφει, αλλά και ότι αυτή η διαδικασία την οδηγεί στο να 

επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της. «Κι αυτή η δυνατότητά μου να γράφω, 

δυνατότητα που έχει κυρίως να κάνει με την ανάγκη μου να κατανοήσω 

ουσιαστικότερα τον εαυτό μου και τον κόσμο, έχει γίνει πλέον τρόπος ζωής. Ούτε 

βάσανο, ούτε χάρις, απλώς τρόπος. Ένας τρόπος για να υπάρχω»(τ.492, 

29/2/2008). 

Ο Τατσόπουλος  με τον τίτλο ‘Αλλαξα πολλά εργαστήρια γραφής, 

αναφέρεται στην εμπειρία και στη μαθητεία της γραφής: «Κατά τη διάρκεια αυτών 

των τριών δεκαετιών-από τα δεκαοχτώ μου ως τα σαράντα οκτώ μου-άλλαξα 

πολλά εργαστήρια γραφής, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά(τ.494, 

14/3/2008). 

Το κατ΄εξοχήν εργαστήρι μου εδράζεται στο μυαλό μου σημειώνει ο 

Δημήτρης Πετσετίδης( 496, 28/3/2008)αποκαλύπτοντας ότι όλα είναι στο κεφάλι 

του συγγραφέα. 

Το ύφος γραφής των απαντήσεων/ απόψεων ποικίλει: Άλλες φορές η 

μορφή του κειμένου παραπέμπει σε συνέντευξη, αφού ένα ποσοστό συγγραφέων 

θέτει ερωτήσεις π.χ. «τι είναι η έμπνευση;» (ή υπογραμμίζει σημεία)  στις οποίες 

απαντά. (Νικολαϊδου, Μέσκος, Χρυσόπουλος)  κατασκευάζοντας έτσι έναν 

υποτιθέμενο αναγνώστη ή μελλοντικό συγγραφέα που θέτει τα ερωτήματα.  

Άλλοι απευθύνονται σε β΄πρόσωπο, απευθείας στον αναγνώστη, επίδοξο 

συγγραφέα(Χρυσόπουλος). Κάποιοι είναι πιο πρωτότυποι, όπως ο 

Χατζηγιαννίδης που απαντά σαν να είναι στον καναπέ του ψυχολόγου. («το 

πρόβλημα μ΄εμένα γιατρέ μου, είναι ότι στην περίπτωσή μου η διάθεση και η 

ανάγκη να γράψω ….») 
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Άλλες φορές πάλι έχει μια…λογοτεχνική χροιά, όπως του Κατσουλάρη: 

«Εντός κεραυνού7, ο κόσμος των πραγμάτων αναδίνεται που και που στην άκρη 

του βλέμματος, στη λεγόμενη περιφερειακή όραση, καθώς πηδάω από τη μια 

αράδα στην άλλη, σε αδυναμία αποκέντρωσης. Ένα φτερούγισμα αγγέλου, μια 

σκιά μου γνέφει από την έρημο του πραγματικού…». Παίζει με τίτλους βιβλίων και 

γραφές άλλων, και το παιχνίδι της διακειμενικότητας είναι παρόν 8 . Δανείζεται 

στίχους και φράσεις όπως   Πιστεύω εις ένα Υπολογιστήν του Καρούζου. 

Σε ό,τι αφορά τον τίτλο της στήλης [«Θαμμένοι σε λέξεις»], παρατηρείται ότι 

είναι ιδιαίτερα δηλωτικός. Δείχνει το πιο ουσιαστικό σημείο κυριολεκτικά και 

μεταφορικά. Αφορά στον «δαίμονα» του συγγραφέα, τις λέξεις, που  πρέπει να 

δαμάσει, που αποτελούν  το υλικό που θα τον οδηγήσει στη σύνθεση ενός 

ολόκληρου κόσμου.   

Για τις ανάγκες της μελέτης αυτής και με σκοπό όχι να συγκρίνω, αλλά να 

διαπιστώσω την ποικιλότητα (διαφορές, ομοιότητες, μετακινήσεις αντιλήψεων) 

των απόψεων των 40  συγγραφέων, υιοθετώ τη μέθοδο της μερικής συνεξέτασης 

των απόψεών τους με άλλους συγγραφείς, ξένους και Έλληνες, παλαιότερους και 

νεότερους, που δημοσιεύτηκαν σε άλλα βιβλία ή έντυπα, ώστε να αναδυθούν 

εκείνα τα σημεία που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μια πρώτη 

διαπίστωση είναι ότι γενικά οι απόψεις  συγκλίνουν στο μεγαλύτερο μέρος, χωρίς 

να λείπουν και οι περιπτώσεις των αποκλίσεων. Δημιουργείται ένα πλέγμα 

σχέσεων και ένας επικοινωνιακός ιστός με απαντήσεις μεταξύ των συγγραφέων, 

σύγχρονων αλλά και παλαιότερων, που κλήθηκαν στον ίδιο ρόλο, να 

συνεντευξιαστούν  είτε σε περιοδικά, όπως  το Paris Review, είτε αλλού. Και μπορεί 

κανείς να διακρίνει τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης μεταξύ του Μπόρχες, του 

Χαβιαρά, του Χέμινγουεϊ, της Δούκα κ.λπ. Η συνεξέταση αυτή κατά κάποιο τρόπο 

επιβάλλεται, αφού αρκετοί συγγραφείς για να στηρίξουν τις απόψεις τους 

                                                 
7 Το ίδιο κείμενο που δημοσιεύτηκε στη στήλη «Θαμμένοι σε λέξεις», και με τον τίτλο «Εντός 

κεραυνού», αναδημοσιεύτηκε στο Bibliotheque,(11/6/2013). Ανακτήθηκε στις 14/9/2015 από    

http://www.bibliotheque.gr/article/23431  
8 Καλωσορίσατε στην έρημο του πραγματικού! Slavoj Zizek, Αθήνα: Scripta 2003. Το βιβλίο 

αναφέρεται στο τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου και μιλάει για διλλήματα. Ο 

Κατσουλάρης επίσης αναφέρει στο κείμενό του τον στίχο  Πιστεύω εις ένα Υπολογιστήν του 

Καρούζου 

http://www.bibliotheque.gr/article/23431
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ανακαλούν φράσεις και λόγια άλλων συγγραφέων Ελλήνων και ξένων π.χ. 

Ραπτόπουλος ([«Για να γράψεις ένα μεγάλο μυθιστόρημα, χρειάζεται ένα θέμα 

μεγάλο όσο μια φάλαινα!» έλεγε, όχι ΄μόνο μεταφορικά, ο….Χέρβαν Μέλβιν»] και 

[«…ο Τσέχοφ έλεγε: «Όταν αρχίζεις μια ιστορία με ένα καρφί, θα πρέπει στο τέλος 

ο ήρωας να κρεμαστεί απ΄αυτό!»]. 

Για να οργανώσω τη μελέτη μου και να δαμάσω το πλούσιο και σύνθετο 

σε πληροφορία υλικό, προχώρησα σε μια πρώτη επισήμανση και επιλογή των 

σημείων στα οποία με μεγαλύτερη συχνότητα και επιμονή εστιάζουν οι 

περισσότεροι συγγραφείς, και  τους οδηγούν σε μια μεταξύ τους συνομιλία. 

Μελετώντας το υλικό της στήλης με το παραπάνω σκεπτικό, διαπιστώνεται ότι τα 

ζητήματα που κυρίως τους αφορούν και στα οποία εστιάζουν είναι: Το είδος του 

αφηγητή, οι χαρακτήρες, η γέννηση της ιδέας, το θέμα, οι τεχνικές συγγραφής, ο 

ρόλος του βιώματος και της εμπειρίας, η έμπνευση, η σχέση της πραγματικότητας 

με το μυθοπλαστικό κείμενο, η γλώσσα, η μίμηση ως τεχνική, οι συνθήκες και 

συνήθειες συγγραφής, η μοναξιά/απομόνωση,  τι σηματοδοτεί για κείνους η 

γραφή, γιατί γράφουν, εάν προσφέρουν και σε τι τα εργαστήρια δημιουργικής 

γραφής, ποιοι είναι οι αγαπημένοι τους συγγραφείς, εάν διαβάζουν κατά τη 

διάρκεια της γραφής, ο ρόλος της παιδικής ηλικίας και της μνήμης  κ.λπ. Οι 

λιγότερες αναφορές αφορούν στη γλώσσα και στην πλοκή. 

 Ενδεικτικά αναφέρουμε στη συνέχεια τις απόψεις τους για κάθε ένα από τα 

παραπάνω σημεία, ώστε να διαφανεί το πνεύμα της στήλης αλλά και οι 

«κατευθύνσεις/συμβουλές» προς τους αναγνώστες. 

Ο Αφηγητής 
Ο αφηγητής και το είδος του 9 , απασχολεί αρκετούς συγγραφείς, χωρίς να 

σημειώνεται σύμπνοια απόψεων. Άλλοι απαντούν ευθέως, άλλοι επιλέγουν τη 

μορφή της ερώτησης, όπως «..να παρακολουθήσω την ιστορία μέσα από τα 

μάτια ενός δευτεραγωνιστή, και όχι του κεντρικού ήρωα;…να τη γράψω άραγε σε 

τρίτο…ή σε δεύτερο;» (Ραπτόπουλος) 

                                                 
9  Περί του αφηγητή βλ. Stanzel Fr.(1999). Η θεωρία της αφήγησης, μτφ. Χρυσομάλλη-

Henrich Κ., Θεσσαλονίκη, University Studio Press 
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«..από την αρχή ξέρω αν θα μιλήσω  στο πρώτο ή στο τρίτο πρόσωπο ή 

και στα δυο…Φαντάζομαι κάθε λεπτομέρεια που το αφορά τόσο στον χαρακτήρα 

όσο και στην εξωτερική εμφάνιση» (Ζέη). 

Η πρώτη ιδέα, η αρχή, το θέμα 
Μια εικόνα, ένα πρόσωπο, ένας ήχος…μπορεί να είναι η αφορμή ή ιδέα εκκίνησης 

της ιστορίας τους. Άλλοι ανταποκρίνονται αμέσως στο ¨κάλεσμά της¨, κάποιοι  

στέκονται επίφοβοι απέναντί της μέχρι να πεισθούν οριστικά για την αξία της.  Η 

Άλκη Ζέη, π.χ., ο Ραπτόπουλο και η Ρουκ ακολουθούν τυχαίες εικόνες και 

εντυπώσεις. Σημειώνει χαρακτηριστικά ο  Ραπτόπουλος: «η βασική ιδέα  μπορεί να 

προέλθει από μια φράση, μια εικόνα, οτιδήποτε αρκεί να χτυπάει μια χορδή 

υποσυνείδητη», και συνομιλεί με τον Φώκνερ που για το έργο του Η βουή και η 

μανία σημειώνει: «Άρχισε με μια νοερή εικόνα…»(170). 

 «Έχω μόνο μια ιδέα κάθε φορά10. Αυτή την ιδέα όμως τη βασανίζω στο 

μυαλό μου πολύ και για μεγάλο διάστημα..» (Κούρτοβικ).  

 «Προσπαθώ μερικές φορές την ιδέα κι αν δεν μου δοθεί όπως θα ‘θελα, 

πετώ και τα χειρόγραφα….Όταν περάσει η «σεισμική ώρα» της ιδέας που επιβάλλει 

το συναίσθημα και τη μορφή της, τότε μου δίνεται η εντύπωση ότι όλα έχουν χαθεί-

μαζί και η ιδέα…» (Βαρβέρης). 

«Η ανικανότητα σωστής διαχείρισης των ιδεών μου με ταλαιπώρησε 

αφάνταστα, χρόνια πολλά…είχα μια καινούργια ιδέα, με ενθουσίαζε, άρχιζα να 

γράφω σαν μανιακός…αργότερα μου ερχόταν μια ιδέα καινούργια…οπότε 

παρατούσα την προηγούμενη για να πιάσω τη νέα…βρήκα σιγά σιγά έναν τρόπο 

να κουμαντάρω το χάος…των ιδεών μου». «Για να αρχίσω δουλειά σε μια ιδέα, 

πρέπει να έχει μείνει πολύ καιρό στο μυαλό μου» (Δοξιάδης). 

Ο Κυριακίδης παρομοιάζει την ιδέα με τη διαδικασία της επώασης σε 

κουκούλι «ενός είδους κάλυκα, θήκης, κάτι σαν κουκούλι, μέσα στο οποίο αυτή η 

περίφημη «ιδέα για ένα διήγημα» θα περάσει τη νυμφική της φάση.. κι ύστερα όταν 

έρθει η ώρα, πιάνω μολύβι και χαρτί, διαλέγω ένα cafe, το πιο πολυσύχναστο κι 

αφήνω να ξετυλιχτεί μπροστά μου η φαντασμαγορία της έκδυσης…».  

                                                 
10 Στην ιδέα η οποία στηρίζεται σε κάποιο υπόβαθρο αναφέρεται και ο Πανσέληνος, και 

δηλώνει ότι «σπάνια έχω από πριν καταστρωμένη ιστορία…» και ότι η πρώτη σκηνή «καθορίζει λίγο 

πολύ το βιβλίο μου ως το τέλος», ο.π. σελ. 54 
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Ο Ραπτόπουλος τονίζει το «…μεγάλο ειδικό βάρος(που)έχει η εναρκτήρια 

πρόταση». 

Οι χαρακτήρες( η γέννησή τους και η σχέση τους με την πραγματικότητα) 
Στο ερώτημα «από πού προκύπτουν οι χαρακτήρες;» και «ποια σχέση έχουν με την 

πραγματικότητα;», σπεύδουν να απαντήσουν οι περισσότεροι, και έτσι 

διαπιστώνεται η διαφορετικότητα των απόψεων. Ο Μάρκαρης ως καταστάλαγμα 

της άποψής του λέει ότι «Δεν υπάρχουν ούτε σίγουρες ούτε γενικές λύσεις…Εγώ 

διάλεξα τα πραγματικά πρόσωπα, στα οποία πρόσθεσα στοιχεία μυθοπλασίας». 

Σε αντίθεση με τον Κοτζιά(2004: 40), που σημειώνει: «…Κανένα από τα πρόσωπα 

στα βιβλία μου δεν είναι ξεπατικωμένο από πρόσωπο υπαρκτό…όλα  τα 

πρόσωπά μου, φέρουν βέβαια, στοιχεία- … λόγια,  χειραψίες, πράξεις, κ.λπ…που 

έχουν αντληθεί από την παρατήρηση γνωστών και αγνώστων». Οι απόψεις των 

King και Χέμινγουεϊ έρχονται να συνδεθούν με τις προηγούμενες και να δείξουν ότι 

είναι ένα πολύ προσωπικό το θέμα σχετικά με τους ήρωες: «Οι μυθιστορηματικοί 

χαρακτήρες βγαίνουν απευθείας απ΄τη ζωή; Προφανώς όχι, τουλάχιστον όχι ως 

προς την παραμικρή λεπτομέρεια» King(196). «Κάποιοι προέρχονται από την 

πραγματική ζωή. Κατά κύριο λόγο επινοείς ανθρώπους από τη γνώση, την 

κατανόηση και τα βιώματα που έχεις από ανθρώπους» (Χέμινγουεϊ: 73). 

Ως προέκταση της ερώτησης για τους χαρακτήρες, καταγράφονται οι 

τοποθετήσεις που αφορούν γενικότερα το ζήτημα της αναπαράστασης της ζωής, 

ή του βαθμού αντανάκλασης και την  «πραγματικότητα της φαντασίας» 

(Πλατανίτης 1997). Ότι δηλαδή λειτουργούν, σαν «λεπτές δοσολογίες και 

δοσοληψίες ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό, κατά τη Ζατέλη (2007). 

Αξίζει να διαβαστούν συνδυαστικά  με τις απόψεις των αξεπέραστων Χέμινγουεϊ 

και  Τσέχοφ: «…φτιάχνεις κάτι με τη βοήθεια της επινοητικότητάς σου, το οποίο δεν 

είναι μια απεικόνιση αλλά ένα εντελώς καινούργιο πράγμα, πιο πραγματικό από 

οτιδήποτε πραγματικό και ζωντανό…» Χέμινγουεϊ (79). «Να απεικονίσω με 

ειλικρίνεια τη ζωή και , με την ευκαιρία αυτή, να δείξω πόσο η ζωή αυτή αποκλίνει 

από τη νόρμα» Τσέχοφ ( 74). Τη δυσκολία της σύνδεσης των δύο κόσμων 

επισημαίνει και ο Μάρκαρης: «Η μετάβαση από τα πραγματικά γεγονότα στη 

μυθοπλασία ήταν εξαιρετικά δύσκολη, ακόμα και για μένα που αντλώ κατά 

κανόνα τις ιστορίες μου από την τρέχουσα πραγματικότητα…». 
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Η Γλώσσα 
Η χρήση της γλώσσας, η χειραγώγηση, ή  το «οπλοστάσιο» όπως το ονομάζει η 

Μήτσορα, που αποτελεί την πρώτη ύλη του συγγραφέα, υπόκειται χειρισμούς 

ανάλογα με το ύφος του κάθε δημιουργού και ανάλογους με  τις δικές του 

εκφραστικές ανάγκες, μέσω των οποίων ο συγγραφέας «επιδιώκει να υποτάξει τα 

νοήματά του, το προσωπικό του όραμα  σ’ αυτή»(Πλατανίτης, 1997).  

«Και τι είναι πιο πολύτιμο για έναν συγγραφέα από τον γλωσσικό πλούτο 

και την οξυμμένη αίσθηση των λειτουργιών της γλώσσας», αναρωτιέται ο  

Μηλιώρης.   

Μνήμη/ Βίωμα/εμπειρία  
Πολλοί είναι οι συγγραφείς οι οποίοι  αναφέρονται στην αξιοποίηση της εμπειρίας, 

της μνήμης  και του βιώματος στα κείμενά τους. Ακόμη κι αυτοί που την αξιοποιούν 

υπό όρους, σημειώνουν την επικινδυνότητά της ή την αμφισημία της. Γράφουν 

χαρακτηριστικά σημειώνουν: « Η προσωπική εμπειρία είναι η μοναδική βιωματική 

πηγή γνώσης που διαθέτεις και κινδυνεύεις να υπερεκτιμήσεις τη σπουδαιότητά 

της»(Χρυσόπουλος).«Τα  λεγόμενα «προσωπικά» βιώματα όταν χρησιμοποιούνται 

στη λογοτεχνία μαρτυρούν πενία πνεύματος, αφέλεια» (Μάτεσις,2007).  

Έμπνευση 
Η έμπνευση είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την κριτική της θεωρίας 

της λογοτεχνίας, αλλά και τους δημιουργούς, γιαυτό και αναπτύσσεται ιδιαίτερα 

στα εργαστήρια δημιουργικής γραφής. Η σημασία και η έννοια της έμπνευσης 

αντιμετωπίζεται σχεδόν πανομοιότυπα  από την πλειοψηφία των συγγραφέων της 

στήλης. Η σύμφωνη άποψη και η καθολική «καχυποψία» για τη συχνότητα και την 

αναγκαιότητα της για να προκύψει η μυθοπλασία, συναντά τις κοινές απόψεις 

παλαιότερων και νεότερων συγγραφέων, Ελλήνων και ξένων. Ειρωνεία 

διανθισμένη με χιούμορ χαρακτηρίζει τις απόψεις τους. Ο Stephen King(Περί 

συγγραφής): «Μην περιμένετε τη μούσα…Η δουλειά σας είναι να σιγουρευτείτε ότι 

η μούσα ξέρει πού θα είστε κάθε μέρα από τις εννιά ως το μεσημέρι ή από τις εφτά 

ως τις τρεις. Αν το ξέρει σας βεβαιώνω ότι αργά ή γρήγορα αυτός ο τύπος 

θ΄αρχίσει να εμφανίζεται…»(162). Ο Μίμης Σουλιώτης(2012),ως ποιητής ή 

πανεπιστημιακός που δίδαξε τη ΔΓ, καταθέτει την προσωπική του άποψη για την 

έμπνευση: «Ο συγγραφέας την προκαλεί ξεκινώντας με μικρές δοκιμές, ώσπου να 

διαπιστώσει ότι έχει βρει κάτι ενδιαφέρον…». 
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[Στο ίδιο πνεύμα με τον King κινείται και η Νικολαϊδου: «…Αν περίμενα τις 

μέρες που αυτή η ακαθόριστη διάθεση με αρπάζει και με στρώνει στον υπολογιστή 

για να γράψω, θα έγραφα μια βδομάδα τον χρόνο…».] 

Πλοκή 
Λίγοι από αυτούς κάνουν λόγο για την πλοκή. Ίσως τελικά να μην έχει τόση 

σημασία, όπως σημειώνει και ο King, που δηλώνει ότι δεν τον απασχόλησε εξ 

αρχής η πλοκή και ότι οι ιστορίες «…κατά κύριο λόγο πλάθονται μόνες τους…η 

πλοκή πιστεύω είναι, η έσχατη διέξοδος του καλού συγγραφέα και η πρώτη 

επιλογή του ανόητου»(168-169). Ενδεικτικά οι απόψεις τους: 

«Η πλοκή  παίζει σημαντικό ρόλο στα μυθιστορήματα και στα διηγήματά 

μου, αλλά δεν είναι αναπαράσταση της πραγματικότητας. Είναι μια μεταφορά, 

που προσπαθεί να κάνει ενεργό κάτι υπόγειο, περίπλοκο και αβέβαιο» (Κούρτοβικ). 

«Προσέχω να μη χαθώ μες στον λαβύρινθο της πλοκής, χωρίς τον οποίο 

ο ιστορίες καταδικάζονται στην εσχάτη των ποινών: τη βαρεμάρα…φροντίζω 

ακόμη και τα πλέον ετερόκλητα επεισόδια ή μοτίβα να συνδέονται μεταξύ τους» 

(Ραπτόπουλος). 

΄Αλλα σημεία αναφοράς: 
Άλλα σημεία στα οποία τοποθετούνται σε μικρότερο ή εκτενέστερο βαθμό, είναι: η 

μίμηση/αντιγραφή και αρκετοί δεν κρύβουν ότι βάδισαν πάνω σε χνάρια άλλων. 

Αναφέρονται επίσης στο «πώς γράφουν», προσπαθούν να ερμηνεύσουν την 

γραφή και να δείξουν τι σημαίνει για τον καθένα, την παρομοιάζουν με «..είσοδο 

σε έναν παράξενο και ξεχωριστό κόσμο», όπως  έλεγε ο Hawthorn,(1993). «Το να 

γράφεις είναι σαν να κυνηγάς έναν κορυδαλλό μες στο βυθό» λέει ο 

Σκαμπαρδώνης. Αποκαλυπτικές είναι και οι αναφορές στο «γιατί γράφω»:  «Τελικά 

τίποτε βέβαιο, αναγκαίες ψευδαισθήσεις για να «νικήσουμε το τέλος μας» (γι΄αυτό 

γράφουμε λοιπόν;)Μια συνομιλία ανάμεσα στους ζωντανούς και τους 

αναχωρίσαντες, ένα τόπι που καίει τα χέρια…»(Μέσκος). 

Αρκετοί είναι οι συγγραφείς που αναφέρονται στις ιδιαίτερες συνθήκες που 

χρειάζονται ή τηρούν κατά τη διαδικασία της γραφής, όπως η παρουσία ή 

απουσία θορύβου η μοναξιά11. Χαρακτηριστικά γράφει η Χουρμουζιάδου: «Για να 

                                                 
11  Στις συνθήκες γραφής αναφέρεται και ο King: « Αυτό που βοηθάει περισσότερο την 

τακτική παραγωγή είναι το να δουλεύεις σε γαλήνια ατμόσφαιρα. Είναι δύσκολο ακόμη και για τον 
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γράψω χρειάζομαι οπωσδήποτε έναν κλειστό, ήσυχο χώρο και μουσική…»και μας 

παραπέμπει στη V. Woolf και στο έργο της «Ένα δικό σου δωμάτιο».   

 Ιδιαίτερη σημασία δίνουν στην επαφή τους με το διάβασμα και στο 

πόσο αυτό έχει συμβάλλει στη συγγραφή. Η επαφή τους με τα βιβλία ως παιδιά, 

ως έφηβοι, ενήλικες και μέχρι σήμερα αναδεικνύει την επίδραση που ασκεί πάνω 

στην τέχνη τους. Ιδιαίτερα κάποιοι στέκονται στα βιβλία της παιδική στους  ηλικίας( 

Χουρμουζιάδου, κάτι που δηλώνουν και άλλοι συγγραφείς εκτός της 

συγκεκριμένης στήλης, όπως ο Πανσέληνος 12 (2004). Στο εργαστήριό τους 

κάποιοι έχουν δίπλα τους κλασσικούς προκατόχους τους, όπως Χέμινγουέι, 

Πίντσον, Μπόρχες, Μαρκές, Τζόις, Τσέχοφ, Καμύ, Προύστ , κ.λπ. Οι αναφορές 

ορισμένων στις επιρροές που δέχτηκαν διαβάζοντας βιβλία άλλων αποδεικνύει την 

άποψη ότι το διάβασμα είναι το καλύτερο σχολείο/εργαστήριο για την μύηση στην 

τέχνη της συγγραφής, π.χ. ο Χαβιαράς αναφέρεται στον Μπέκετ, απ΄τον οποίο 

δηλώνει ότι έμαθε «πώς να ζευγαρώνω το λυρικό στοιχείο με το πεζό, δαμάζοντας 

το πρώτο…». 

 «Συχνά ξεστρατίζω σε τεθνεώτες ή και σε ζώντες αγαπημένους 

συγγραφείς, αλλά όχι όταν είναι να γράψω: φοβάμαι  τη δύναμη και την επιρροή 

της φωνής τους…μπορεί να τους μιμηθείς χωρίς να το καταλάβεις. Νομίζω πως 

όταν γράφεις, είναι καλύτερα να διαβάζεις ουδέτερους για σένα συγγραφείς» 

(Βαρβέρης). 

 «Τυχαία διαβάσματα(ως έφηβος, φοιτητής) σχολικά αναγνώσματα, 

…Βερν, Ρώσσο συγγραφείς και Γάλλοι» (Γκουρογιάννης). 

 « Όλα τα βιβλία, είτε τα θαυμάζω είτε όχι, προσφέρουν τη δυνατότητα μιας 

διαρκούς μαθητείας. Κυρίως όμως, όταν γράφω, νιώθω στην καμπούρα μου την 

πίεση ενός πολύ μακρινού παρελθόντος…παραμύθια των Γκριμ και του Άντερσεν, 

Ιούλιος Βερν, Τζέιν Έιρ, Ντίκενς…» (Χουρμουζιάδου). 

                                                 
πλέον παραγωγικό, εκ φύσεως, συγγραφέα να δουλεύει σε περιβάλλον όπου ο σαματάς είναι 

κανόνας και όχι εξαίρεση»(159)  
12 Αναφέρει ότι διάβαζε πολύ ως παιδί «Εγώ είχα τη δική μου χωριστή βιβλιοθήκη. Γιορτές και 

γενέθλια  ήταν εποχές μεγάλης ανανέωσης…κλείνω τα μάτια και τα ξαναβλέπω. Τα τρία 

γουρουνάκια…»και συνεχίζει να παραθέτει ονόματα συγγραφέων όπως , η Π.Δέλτα, Δουμάς, Βερν, 

Σκοτ, Μ. Τουέιν, Ουγκώ κ.λπ. Πανσέληνος Α., Μία λέξη χίλιες εικόνες, Αθήνα, Πατάκης 2004, σελ.11-

15 
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Τη σπουδαιότητα των κλασικών ως μαθητεία, και την επίδραση βάθους, 

εύρους και έμπνευσης, αναφέρει ο Πανσέληνος σημειώνοντας «…μόνο η 

ανάγνωση σπουδαίων συγγραφέων βοηθά να κάνουμε καλά βιβλία»(76). 

 Την ανάγκη του για επαφή με τα έργα άλλων συγγραφέων αλλά και το 

πώς τα αξιοποιεί σημειώνει ο Βαρβέρης: «Συχνά ξαναγυρίζω σε τεθνεώντες ή και 

ζώντες αγαπημένους συγγραφείς, αλλά όχι όταν είναι να γράψω: φοβάμαι τη 

δύναμη και την επιρροή της φωνής τους…». 

Απόψεις, πιστεύω, συνήθειες, αρχές κ.α. είναι κοινές για πολλούς 

συγγραφείς της στήλης, του παρόντος αλλά και άλλων που κινούνται σε 

διαφορετικά μήκη και πλάτη χρόνου και χώρου. Ένας από αυτούς είναι ο King, που 

σημειώνει σχετικά με τη σπουδαιότητα της ανάγνωσης: «Αν θέλετε να  γίνετε 

συγγραφέας, πρέπει πάνω απ΄όλα να κάνετε δύο πράγματα: να διαβάζετε πολύ 

και να γράφετε πολύ…Κάθε βιβλίο που ανοίγετε έχει το δικό του μάθημα ή τα δικά 

του μαθήματα να δώσει…»(149)και συνεχίζει «Αν δεν έχετε χρόνο για διάβασμα, 

τότε δεν έχετε ούτε χρόνο ούτε εργαλεία για να γράψετε.»(152).  

Επίλογος 

Μελετώντας κανείς τα κείμενα της στήλης «Θαμμένοι σε λέξεις», διαπιστώνει ότι 

προσφέρουν μια πολύ καλή εικόνα για τον τρόπο που σκέφτονται ορισμένοι από 

τους/τις πιο γνωστούς/ές συγγραφείς καθώς και την δεοντολογία που υιοθετούν 

στη δουλειά τους. Μέσα από τις απόψεις μπορεί κανείς να διακρίνει προσωπικές 

στάσεις,  με επιδίωξη την κατανόηση όλων εκείνων των σημείων που πρέπει να 

διέπει αφενός τη σύνθεση, αλλά και την ανάγνωση ενός λογοτεχνικού έργου. Ο 

αναγνώστης της στήλης, εκτός από  την ξενάγηση στο εργαστήριο ενός 

συγγραφέα, και την όποια μαθητεία στην τέχνη της γραφής, εκείνο που 

αναμφίβολα κερδίζει διατρέχοντας τη στήλη είναι μια αναπάντεχη απόλαυση. Οι 

συγγραφείς κοινοποιώντας τις συνήθειες και τις τεχνικές τους, ενίοτε δίνοντας 

συμβουλές για τη συγγραφή, αποδέχονται εν μέρει ότι η τεχνική, όπως σε κάθε 

άλλη μορφή τέχνης, μπορεί να διδαχτεί. Αν μόνο αυτό είναι αρκετό για να παραχθεί 

ένα έργο, είναι μια άλλη υπόθεση, και αυτό φαίνεται στις απόψεις των 

περισσοτέρων που δε στέκονται αρνητικά στα εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής, 

αλλά σημειώνουν, όπως π.χ. ο Πανσέληνος: «…την τεχνική μπορεί κάποιος να τη 

μάθει…αλλά αυτό δεν είναι παρά ο σκελετός ενός κτίσματος που αποκτά την 
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πλήρη του μορφή μόνο όταν ο συγγραφέας διαθέτει κάτι άλλο, που κανένας δεν 

μπορεί να διδάξει και να μεταδώσει»(74). 

Επιλέγω να συνοψίσω τις απόψεις των σαράντα συγγραφέων με τη φράση 

του Π. Καλιότσου, που δείχνει την υποκειμενικότητα και σχετικότητα των 

απαντήσεων: «Ο κάθε συγγραφέας έχει τον τρόπο του για να γράφει» (9). 

Κλείνοντας θέλω να θέσω το ερώτημα πρωτίστως στο εαυτό μου: «Μπορούμε 

άραγε να θεωρήσουμε ότι οι απόψεις αυτές διαθέτουν τα στοιχεία εκείνα, ώστε να 

οδηγηθούμε στη σύνταξη ενός «κανόνα» της σύγχρονης μυθοπλασίας;». 
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Η δημιουργική γραφή στις κοινωνικές επιστήμες: 

διερευνώντας τον «ιδεότυπο» ενός «κριτικού Λόγου» απέναντι 

στον «εργαλειακό Λόγο» της μαζικής κουλτούρας. 
 

Φωτόπουλος Nίκος  

Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας  

 των Πολιτισμικών  & Εκπαιδευτικών Πρακτικών ΠΤΝ/ΠΔΜ  

nfotopoulos@uowm.gr 

Eισαγωγή 

Στην εποχή της κρίσης και της παγκοσμιοποίησης το νεωτερικό πρόταγμα του 

«ορθού Λόγου» αμφισβητείται περισσότερο από ποτέ. Παράλληλα, μεμονωμένα 

και ετερογενή ιδεολογικά, πολιτικά και αισθητικά ρεύματα - στο πλαίσιο της 

κοινωνικής σκέψης και της πολιτισμικής έκφρασης - ήρθαν αντιμέτωπα με το 

φορμαλισμό και το θετικισμό της τεχνολογικής ορθολογικότητας καθώς και με τις 

κυρίαρχες δομές και πρακτικές, μέσα στις οποίες αναπτύχθηκε το αφήγημα της 

κυρίαρχης ιδεολογίας στο σύγχρονο καπιταλισμό. Οι κοινωνικές επιστήμες σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις επιχείρησαν το πρόταγμα ενός «άλλου Λόγου» 

απέναντι στις κυρίαρχες αισθητικές, πολιτικές και ιδεολογικές δομές και πρακτικές 

εντός των οποίων το πρόταγμα του «εργαλειακού Λόγου» εδραιώθηκε. Ωστόσο, 

αυτό δεν είχε πάντοτε την μορφή ενός ομοιογενούς και συγκροτημένου κινήματος 

ή ρεύματος με σαφή και διακριτά ιδεολογικά, πολιτικά ή επιστημολογικά 

χαρακτηριστικά με συνέπεια ακόμα και σήμερα να ερχόμαστε αντιμέτωποι με 

φαινόμενα σύγχυσης, ρευστότητας αλλά και διαρκούς ιδεολογικής ματαίωσης. 

Ταυτόχρονα, χαρακτηριστικά όπως η ιδιώτευση, η δυσθυμία καθώς και η 

απογοήτευση διακρίνουν σημαντικά τμήματα της «διανόησης» (υπάρχει άραγε 

ένας ενιαίος χώρος ή ο όρος αποτελεί έναν «φενακισμένο ιδεότυπο» στον οποίο 

αναγκαστικά αναφερόμαστε προκειμένου να οριοθετήσουμε το ερεβώδες 

ιδεολογικό χάος και την αξιακή σύγχυση που μάς περιβάλλουν;) με συνέπεια την 

αδυναμία ανάπτυξης μιας ρεαλιστικής προοπτικής και ενός σχεδίου εξόδου από 

την πολιτισμική κρίση και το υφιστάμενο αδιέξοδο. Σε μια εποχή αξιακής κρίσης και 

ρευστότητας του αφηγήματος που εδραίωσε το “project” της νεωτερικότητας η 

διερεύνηση του «ιδεότυπου» ενός ρηξικέλευθου κριτικού Λόγου απέναντι στον 
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εργαλειακό Λόγο της μαζικής κουλτούρας αποτελεί τον κεντρικό προβληματισμό 

της εν λόγω ανακοίνωσης. Ειδικότερα, οι στόχοι της ανακοίνωσης αυτής 

περιστρέφονται γύρω από ερωτήματα όπως:  

ποιο ρόλο θα μπορούσε η δημιουργική γραφή να διαδραματίσει  - ως ένα 

νεοανερχόμενο πεδίο στο χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας - αναφορικά προς 

την κατεύθυνση της ανάπτυξης ενός εναλλακτικού παραδείγματος έκφρασης και 

κριτικού αναστοχασμού; 

• με ποιο τρόπο θα μπορούσαν η εμπειρία και οι δυνατότητες της 

δημιουργικης γραφής να λειτουργήσουν ενεργητικά στο πεδίο των  

κοινωνικών επιστημών;   

• πώς η δημιουργική γραφή δύναται να συνδεθεί με το πρόταγμα μιας 

ουμανιστικής φιλοσοφίας της πράξης;  

• ποια τα περιθώρια ανάπτυξης ενός κριτικού μεθοδολογικού 

παραδείγματος,  το οποίο με όχημα τη γλώσσα, τη δημιουργικότητα 

και τον ουτοπικό στοχασμό να αντιπαρατίθεται πολιτικά, ιδεολογικά, 

και επιστημολογικά στις δυνάμεις που αναπαράγουν την 

τυποποίηση, τον ανορθολογισμό, την καταφατική κουλτούρα και 

την αλλοτρίωση; 

• είναι εφικτή η αναζήτηση μιας τέτοιας προοπτικής  σε μια ιστορική 

φάση ανάπτυξης, η οποία πλαισιώνεται από ένα εκπαιδευτικό, 

πολιτιστικό και θεσμικό εποικοδόμημα που χειραγωγείται ευθέως 

από την ηγεμονία της αγοράς; 

Είναι σαφές πως η αναμόχλευση αλλά και ο επαναπροσδιορισμός 

διαχρονικών ερωτημάτων, κινητροδοτούν την επανατοποθέτηση και την 

επαναπροσέγγιση ζητημάτων, τα οποία όχι μόνο παραμένουν ανοικτά αλλά 

καθίστανται επίκαιρα και «ερεθιστικά» περισσότερο από ποτέ. Εν ολίγοις, στην 

προκειμένη περίπτωση η αναζήτηση και η κοινωνιολογική διερεύνηση όψεων και 

παραμέτρων της εκλεκτικής συγγένειας που ενυπάρχει ανάμεσα στη δημιουργική 

γραφή και το πεδίο των κοινωνικών επιστημών αποτελεί το βασικό έναυσμα της εν 

λόγω αναφοράς. 
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Το «project της νεωτερικότητας» στην εποχή της κρίσης και της παγκοσμιοποίησης: 
βασικές παράμετροι και μεταλλάξεις. 
Η συζήτηση για το τί εστί νεωτερικότητα, για το πότε αρχίζει, με ποια μεγάλα 

γεγονότα συνυφαίνεται και πάρα πολλά άλλα ερωτήματα είναι πλατιά, σύνθετη, 

συγκρουσιακή και ενίοτε αντιφατική μέσα στην ετερογένεια και την πολυμορφία 

των προσεγγίσεων.  Αναμφίβολα η γοητεία του ζητήματος παραμένει διαχρονική 

αφού εμπλέκονται μια σειρά από διαστάσεις και παραμέτρους, οι οποίες 

καθιστούν το θέμα της νεωτερικότητας ένα ανοικτό ζήτημα στη σκέψη των 

διανοητών (Beck, & Grande,2010). Κι αυτό γιατί κάθε φορά που προτιθέμεθα  να 

μιλήσουμε για τη φύση των δυτικών κοινωνιών ή επιπροσθέτως επιχειρούμε να 

κατανοήσουμε την εσώτερη ουσία τους επιδιώκοντας μια αξιολογικά ουδέτερη 

ερμηνεία της συγκρότησης και της εξέλιξής τους στο ιστορικό συνεχές, 

αναφερόμαστε στην περίοδο της αναγέννησης, στο Διαφωτισμό, στη 

βιομηχανική κοινωνία, στην εδραίωση του καπιταλισμού κ.ο.κ. (Beck, & 

Grande,2010). 

Με άλλα λόγια αναφερόμαστε στις βασικές συντεταγμένες μιας εποχής η 

οποία μετά την παρέλευση της μεσαιωνικής περιόδου οδήγησε την ανθρωπότητα 

σε ένα πολιτισμικό στάδιο ανάπτυξης όπου στην κορυφή της ατζέντας των 

κοινωνικών μεταρρυθμίσεων βρέθηκαν αιτήματα και διεκδικήσεις που ακόμα και 

σήμερα φαντάζουν άπιαστο όνειρο για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον 

πλανήτη. Eλευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, καθολική εκπαίδευση, 

ανεξιθρησκία, ανθρώπινα δικαιώματα, ατομικές ελευθερίες, αυτοδιάθεση κ.α 

αποτελούν μερικά από τα βασικά συστατικά ενός ορθολογικού προτάγματος το 

οποίο αναπτύχθηκε ως κοινωνικό αίτημα απέναντι στον ανορθολογισμό, τον 

σκοταδισμό και τη βαρβαρότητα των μεσαιωνικών χρόνων με σκοπό την, κατά 

Κάντ, έξοδο του ανθρώπου από την ανωριμότητά του (Foucault,1988) 

Αναμφίβολα, το πρόταγμα της νεωτερικότητας διαπνέεται από τον ορθό 

Λόγο αφού θεμελιώνεται στην περίοδο της Αναγέννησης και μετέπειτα στον 

«αιώνα των Φώτων», διαδραματίζοντας σημαίνοντα ρόλο στη ρύθμιση της 

συμπεριφοράς των ανθρώπων, των διαπροσωπικών σχέσεων και των σχέσεων 

τους με τη φύση αλλά και τις μορφές κρατικής και πολιτικής οργάνωσης. Η 

περαιτέρω έκρηξη των φυσικών επιστημών, οι μεγάλες εφευρέσεις και τα 

σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα σημάδεψαν τη ροή της κοινωνικής 

πραγματικότητας αναδεικνύοντας το διακριτό στίγμα της νεωτερικότητας πάνω 



Δημιουργική Γραφή και Άλλες Επιστήμες 

[813]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

στο ιστορικό συνεχές τόσο με όρους υλικούς όσο και με ιδεολογικούς (Agger, 

1991).  

Η απεριόριστη γνώση και η ακλόνητη πεποίθηση για συνεχή πρόοδο 

διέλυσαν τα σκοτάδια της άγνοιας, αμφισβήτησαν την υποταγή στις αυθεντίες, 

αποδυνάμωσαν τις δεισιδαιμονίες και τις προκαταλήψεις αναδεικνύοντας στο 

προσκήνιο την έννοια του καθολικού και της ολότητας μέσα από το αίτημα της 

χειραφέτησης των υποκειμένων απέναντι στο δογματισμό, τη μισαλλοδοξία και 

τον αυταρχισμό (Wegner,2007). 

Ταυτόχρονα η μαρξιστική σκέψη επαναπροσδιόρισε το διαχρονικό αίτημα 

της κοινωνικής απελευθέρωσης μέσα από τον αγώνα για κατάργηση της 

εκμετάλλευσης του ανθρώπου από άνθρωπο και τη διερεύνηση μιας αταξικής 

(κοινωνικής) προοπτικής με γνώμονα τη διαλεκτική της ταξικής πάλης και της 

ταξικής σύγκρουσης. Αναμφίβολα, θα ήταν ερμηνευτικό αλλά και ιστορικό λάθος 

να μην αναγνωρίσουμε ανοιχτά το ιστορικό άλμα που συντελέστηκε την περίοδο 

αυτή διαμορφώνοντας στο δυτικό κόσμο τους όρους για τη δόμηση «ανοικτών» 

κοινωνιών με ατομικές ελευθερίες, ανθρώπινα δικαιώματα, ποιοτικές συνθήκες 

διαβίωσης κ.α.  

Την ίδια στιγμή η εξέλιξη αυτού του μεγάλου αφηγήματος χαρακτηρίζεται 

από  ιμπεριαλισμό και αποικιοκρατία, κραυγαλέες κοινωνικές και οικονομικές 

ανισότητες, οικολογική ρύπανση και καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, 

νέες μορφές αλλοτρίωσης και ιδεολογικής χειραγώγησης με αποκορύφωμα την 

πρόκληση δύο παγκοσμίων πολέμων στον 20ο αιώνα, την άνοδο του φασισμού, 

τη γέννηση του ναζιστικού τέρατος, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και το 

ολοκαύτωμα διαμορφώνοντας σταδιακά τους όρους για τη μετάβαση σε  

κοινωνίες όπου η ανάπτυξη γίνεται αποκλειστικά συνώνυμη της ψυχαναγκαστικής 

κατανάλωσης, του φθηνού θεάματος, της μαζικής κουλτούρας (Adorno, 

Horkheimer, 2007). 

Αναμφίβολα μέσα στο συνεχές αυτών των μεταβολών σημαντικό μέρος 

της διανόησης από το χώρο της φιλοσοφίας και των κοινωνικών επιστημών 

τοποθετήθηκε κριτικά (Benhabib, 1981)απέναντι στην κυρίαρχη ιδεολογία την 

οποία διαμόρφωσε η νεωτερικότητα θεωρώντας πως το αφήγημα αυτό παρά τα 

επιτεύγματα αλλά και τις υποσχέσεις του δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στην 

ιστορική του αποστολή επιφέροντας σε αρκετές περιπτώσεις δραματικές εξελίξεις, 
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αλλοιώσεις και μεταλλάξεις οι οποίες συνέβαλαν στη δρομολόγηση 

αντικοινωνικών και αλλοτριωτικών κοινωνικών φαινομένων.  

Σταχυολογώντας τοποθετήσεις και κριτικές στάσεις απέναντι στη 

νεωτερικότητα θα μπορούσαμε να πούμε πως υπάρχουν διάφορες θεωρήσεις 

σχετικά με αυτό, (Turner, 1990) αφού άλλοτε η νεωτερικότητα αναφέρεται ως 

project σε διαρκή διάψευση, άλλοτε ως πρόταγμα εξαπάτησης και χειραγώγησης 

των μαζών και άλλοτε ως ρευστό και αβέβαιο περιβάλλον (Bryant, 2007), το οποίο 

μόνο μέσω της αποδόμησης στο πλαίσιο ενός μεταμοντέρνου σχετικισμού είναι 

δυνατόν να κατανοηθεί (Lee, 2005). Σε άλλες περιπτώσεις θεωρείται πως το 

project αυτό, βρίσκεται σε εξέλιξη παραμένοντας ανολοκλήρωτο ή πως ακόμα 

είναι εν εξελίξει. Ωστόσο δεν λείπουν και οι προσεγγίσεις σχετικά με την ύστερη 

νεωτερικότητα ή τη μετα-νεωτερικότητα σε μια προσπάθεια να κατανοηθεί η 

εξέλιξη και ο βαθμός μετάλλαξης αυτής της τόσο περιεκτικής περιόδου η οποία 

χάραξε βαθιά το συνεχές της ιστορικής και πολιτισμικής μας εξέλιξης (Falkheimer, 

2009). Είναι  απόλυτα σαφές πως δεν μπορούμε, εκ των πραγμάτων, να 

αναφερθούμε περαιτέρω στις θεωρήσεις αυτές, αφού στην εν λόγω ανακοίνωση 

αποσκοπούμε να  αναδείξουμε αυτό που κυρίως η σχολή της Κριτικής Θεωρίας 

ανέδειξε ως εργαλειακό Λόγο, τοποθετώντας το ρόλο της δημιουργικής γραφής 

απέναντι σε αυτόν τον ιστορικό και κοινωνικό επικαθορισμό.  

Αναμφίβολα λοιπόν, η εδραίωση του εργαλειακού Λόγου συνέτεινε στη 

δημιουργία νέων μορφών κοινωνικού ελέγχου, ανέπτυξε εκσυγχρονισμένες 

πρακτικές επιτήρησης και τιμωρίας, ενίσχυσε νέες μορφές κυριαρχίας και 

εκμετάλλευσης αποδυναμώνοντας ουσιαστικά το αίτημα αυτοκαθορισμού και 

χειραφέτησης των υποκειμένων. Επιπροσθέτως η γένεση του φασισμού και η 

πρόκληση του ολοκαυτώματος επιβεβαίωσαν την κορύφωση του 

ανορθολογισμού και της βαρβαρότητας αποδεικνύοντας την σκοτεινή όψη αλλά 

και την εκφυλιστική αντιστροφή του ορθού Λόγου σε μια εποχή που τόσο η 

καπιταλιστική βαρβαρότητα όσο και το μοντέλο του Σοβιετικού μαρξισμού 

αποτελέσαν δύο παράλληλα προβληματικές και απεχθείς όψεις της 

νεωτερικότητας (Μarcuse, 1985, 2013). Ειδικότερα, η σχολή της Κριτικής Θεωρίας 

(Boyle, 1985) στην προσέγγισή της για τη νεωτερικότητα, ανέδειξε την εκφυλιστική 

όψη του ορθού Λόγου ως την πραγματικότητα μιας απρόσωπης τεχνολογικής 

ορθολογικότητας η οποία με το πρόσχημα της επιστημονικότητας, της πολιτικής 
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ουδετερότητας ή του δόγματος της βασικής οικονομικής αρχής ανέδειξε την 

υπεροχή των μέσων στην εξυπηρέτηση ενός φετίχ - σκοπού διαμορφώνοντας νέα 

μεταφυσικά «πολιτισμικά τοτέμ» αλλά και αλλότρια «είδωλα πολιτισμού» 

(Τσουκαλάς, 1991) στα οποία τα υποκείμενα  οφείλουν να υποταχθούν εάν θέλουν 

να λογίζεται η στάση τους ως politically correct. Η ίδια απογοήτευση ωστόσο 

συνοδεύει και το παράδειγμα του Σοβιετικού μαρξισμού όπου αποδείχθηκε υπό 

άλλους όρους και για διαφορετικούς λόγους το πεδίο ενός γραφειοκρατικού 

ολοκληρωτισμού, οικειοποιούμενου ταυτόχρονα το πρόσχημα του σοσιαλισμού 

και της προλεταριακής επανάστασης με συνέπεια τη δόμηση ενός άλλου τύπου 

εργαλειακού Λόγου. Αν αναλογιστεί κανείς τις εξελίξεις και τις ιδεολογικές 

μεταλλάξεις τόσο των σοσιαλιστικών κομμάτων όσο και των συντηρητικών 

πολιτικών δυνάμεων στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης 

αντιλαμβανόμαστε πως ο εργαλειακός Λόγος όχι μόνο ισχυροποιήθηκε αλλά 

επιπλέον διαχύθηκε σε πολλά και επιμέρους πεδία κοινωνικών σχέσεων, θεσμικά 

περιβάλλοντα, καθημερινές πρακτικές αποικιοποιώντας βάναυσα το βιόκοσμο 

των κοινωνικών υποκειμένων στη δημόσια και  την ιδιωτική σφαίρα.  

«Εργαλειακός Λόγος», Μαζική Κουλτούρα και Πολιτιστικές Βιομηχανίες: όψεις και 
διαστάσεις της νέας χειραγώγησης. 
Στην προσπαθειά μας να σκιαγραφήσουμε το περίγραμμα που πλαισιώνει τη 

λειτουργία του εργαλειακού Λόγου είναι αναγκαίο να αναφερθούμε στη μαζική 

κουλτούρα και εν γένει στο ρόλο που διαδραματίζουν οι πολιτιστικές βιομηχανίες 

στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης (Schroeder, 2004).   

Είναι σαφές πως η έννοια της μαζικής κουλτούρας διαμορφώνεται ως 

τέτοια την περίοδο που η επικοινωνία και η μετάδοση του λόγου, του ήχου και της 

εικόνας αποκτούν μέσω των τεχνολογικών επιτευγμάτων μαζική διάσταση ενώ η 

διαχείριση του ελεύθερου χρόνου αποκτά εξαιρετικά σημαντικό ενδιαφέρον ως 

πεδίο κερδοφορίας (Schroeder, 2004).   

Επιπροσθέτως, οι διαδικασίες αυτές πέρα από το υλικό σκέλος της 

κερδοφορίας για λογαριασμό των οικοκομικών elites, συνέβαλαν καθοριστικά 

στην επιρροή και τον έλεγχο της κοινωνικής συνείδησης με συνέπεια μέσω αυτών 

των μηχανισμών να εντείνονται οι τάσεις αποϊδεολογικοποίησης και 

αποπνευματοποίησης, τάσεις που συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας 

«καταφατικής στάσης  ζωής» απέναντι στην κυρίαρχη ιδεολογία (Kelly, 2003).  Υπό 
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την έννοια αυτή, η μαζική κουλτούρα δεν δημιουργείται από τις μάζες (ως γνήσιο 

στοιχείο μιας ευρείας λαϊκής έκφρασης) αλλά κατασκευάζεται με βιομηχανικό 

τρόπο για να καταναλωθεί απ’αυτές ενέχοντας ως βασικά της συστατικά στοιχεία 

: την τυποποίηση, την ατέρμονη επανάληψη των ίδιων θεμάτων, μοτίβων και 

τεχνικών, την αναπαλαίωση παλιότερων θεμάτων και έργων, τη “διασκευή” 

κλασικών, αυθεντικών έργων τέχνης, την τεχνητή αναβίωση παλιών τεχνοτροπιών 

και τάσεων της μόδας, την αναίσχυντη εκμετάλλευση στοιχείων της λαϊκής 

κουλτούρας, την ψεύτικη ποικιλομορφία και ποικιλοχρωμία αποδεικνύοντας 

περίτρανα πως η μαζική κουλτούρα ως σύγχρονη μορφή χειραγώγησης 

εισβάλλει επικαθοριστικά σε κάθε έκφανση του δημόσιου και ιδιωτικού βίου. 

(Adorno, & Cook, 1971).   

Επιπροσθέτως, η προηγμένη τεχνολογία συμβάλλει καθοριστικά στην 

κοινωνική κατασκευή μιας σειράς στερεοτύπων και κλισέ τα οποία κατακλύζουν 

την καθημερινή επικοινωνία αλλά και το δημόσιο λόγο αναπαράγοντας μορφές 

και πρακτικές κυριαρχίας που επιβεβαιώνουν το κλίμα της συναίνεσης και της 

υποταγής στις επιταγές μιας απρόσωπης επιβολής που είτε άλλοτε γίνεται 

συνειδητή μέσω τους άγχους και της πλήξης, είτε ασυνείδητα βιώνεται ως φυσική 

πραγματικότητα εκτός της οποίας κανείς δεν φαντάζεται πως μπορεί να υπάρξει 

διαφορετικά. Παράλληλα η τυποποίηση και η στερεοτυπία δεν αφορούν 

μονομερώς τα παράγωγα και τα πολιτιστικά προϊόντα που κατασκευάζονται ως 

εμπορεύματα ευρείας κατανάλωσης αλλά τις στάσεις, τις αντιλήψεις, τις 

αντιδράσεις και τις απαντήσεις των πολιτών - καταναλωτών με συνέπεια τη 

διάχυση ενός ευρύτατου κομφορμισμού ο οποίος μεταφράζεται σε καθημερινές 

πρακτικές βίωσης αλλά και πρόσληψης της κοινωνικής πραγματικότητας 

(Adorno, & Rabinbach, 1975). Σε αυτή την εκ των προτέρων κατασκευή στάσεων 

και αντιλήψεων αποβλέπουν στην ουσία  οι αναλύσεις, τα  σχόλια και οι κριτικές 

που παρουσιάζονται από τις εφημερίδες, τα περιοδικά, το ραδιόφωνο και την 

τηλεόραση (πολιτιστικές βιομηχανίες) επιβάλλοντας στο κοινό πρότυπα ζωής και 

κατανάλωσης με συνέπεια αυτοί που δεν είναι σε θέση να τα ακολουθήσουν να  

θεωρούνται  «απορρίμματα της νεωτερικότητας»(Δεμερτζής, Περεζούς, 2010). 
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Ο ιδέοτυπος ενός Κριτικού Λόγου: ρεαλισμός και ουτοπία για τη       προορπική μιας 
ανθρωποκεντρικής κοινωνίας 
Είναι σαφές πως περισσότερο από ποτέ απέναντι στην ηγεμονία του 

εργλαλειακού Λόγου είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί η προοπτική ενός άλλου 

Λόγου με κριτήρια πολιτικά, ιδεολογικά αισθητικά αλλά και επιστημολογικά με 

στρατηγικό σκοπό την αποδέσμευση δυνάμεων και δυνατοτήτων. Η αναφορά 

μας στο Βεμπεριανό μεθοδολογικό εργαλείο του ιδεότυπου ουσιαστικά συνηγορεί 

στη νοητική κατασκευή ενός νέου μέτρου (χωρίς εν τέλει εμπειρικό αντίστοιχο) 

βάσει του οποίου να αναδείξουμε την προβολή ενός άλλου αφηγήγματος εξόδου 

από τη χειραγώγηση, την αλλοτρίωση και τον καταναγκασμό. (Hekman, 1983) 

Υπό την έννοια αυτή η έννοια ενός νέου ιδεότυπου αποτελεί  ένα 

μεθοδολογικό εργαλείο το οποίο δε συνιστά οντολογική περίπτωση αλλά ένα εν 

δυνάμει εξιδανικευμένο μοντέλο το οποίο βασίζεται στην ιστορική και εμπειρική 

πραγματικότητα προκειμένου να χρησιμεύσει για την ανάλυση, τη σύγκριση, τη 

θεωρητική απεικόνιση φαινομένων αλλά και τη μελέτη τους εν γένει. (Κονιόρδος, 

2002). Ειδικότερα, ο  Μαξ Βέμπερ αντιμετωπίζοντας την πολυπλοκότητα της 

κοινωνικής πραγματικότητας εφευρίσκει τον ιδεατό τύπο, (ideal type) ως 

αναλυτικό ερευνητικό εργαλείο.  Ο ιδεότυπος δεν αντιστοιχεί σε κάτι πραγματικό, 

εμπειρικό υπόδειγμα ή έναν στατιστικό μέσο όρο. Αντίθετα, αποτελεί ένα ουτοπικό 

υπέρμετρο διανοητικό κατασκεύασμα απομόνωσης της συνεκτικής ουσίας των 

ιδιοτήτων των κοινωνικών φαινομένων, αφού είναι ένα εργαλείο κατασκευής 

συγκριτικών υποθέσεων για την κατανόηση των όψεων, των διαστάσεων και των 

αιτιατών σχέσεων που καθορίζουν την κοινωνική πραγματικότητα. 

(Κονιόρδος,2002) 

Στην ουσία μέσω του ιδεότυπου ανασυντίθεται το καθαρό νόημα της 

κοινωνικής δράσης, όχι ως διαδικασία γενίκευσης αλλά ως λειτουργία κομβικής 

ζεύξης μεταξύ κοινωνικού και ατομικού, με στόχο την περιγραφή και αποσαφήνιση 

των νοημάτων, των ιδιαιτεροτήτων και σημείων που συγκροτούν τη ροή της 

ιστορικής ανέλιξης της κοινωνικής πραγματικότητας ως έννοιας αδιάσπαστης 

από το πολιτισμικό στοιχείο  (Κονιόρδος,2002). 

Aντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως σε συνθήκες κρίσης και ιδιαιτέρως σε 

συνθήκες νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης όπου η ηγεμονία του εργαλειακού 

Λόγου έχει αποικιοποιήσει κάθε έκφανση του κοινωνικού βίου, η ανάδειξη ενός 

άλλου κοινωνικού και πολιτισμικού παραδείγματος οφείλει να περάσει μέσα από 
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τη διαμόρφωση ενός κριτικού Λόγου ο οποίος να εδράζεται όχι μονομερώς στον 

ορθολογισμό αλλά και να τον υπερβαίνει διαλεκτικά. Είναι σαφές πως βασικά 

προαπαιτούμενα μιας τέτοιας υπέρβασης αποτελούν συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με αυτό που ιδεοτυπικά πάντα αποκαλούμε 

ανθρωποκεντρική κοινωνία. Μια κοινωνία δηλαδή που θα τοποθετεί τον άνθρωπο 

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της θεμελιώνοντας εκ νέου τις ιεραρχήσεις της 

σε σχέση με τη φύση, το περιβάλλον, το αίτημα για ανθρώπινη ευτυχία.  

Χωρίς αμφιβολία η ουσία του κριτικού Λόγου βρίσκεται μέσα στη διαλεκτική 

της άρνησης του κυρίαρχου Είναι το οποίο θεμελιώνεται σε μεταλλάξεις και 

εκφυλιστικές εκδοχές του ορθού Λόγου με συνέπεια τη διάχυση της βίας, της 

εκμετάλλευσης, του καταναγκασμού και της αλλοτρίωσης των μαζών.  

(Φωτόπουλος, 2010). Υπό την έννοια αυτή ο κριτικός Λόγος οφείλει να 

αντιπαρατεθεί πολιτικά, ιδεολογικά, αισθητικά, επιστημολογικά, κ.ο.κ σε εκφάνσεις 

και ιδεολογήματα του εργαλειακού Λόγου τα οποία είτε με πρόσχημα την 

απεριόριστη ανάπτυξη μέσω της κερδοφορίας, είτε μέσω της προπαγάνδας περί 

αναγκαιότητας της υφιστάμενης (νέας) τάξης πραγμάτων, είτε μέσω του φόβου 

της θρησκευτικής, πολιτισμικής ή εθνικής ετερότητας επιβάλλουν τη μαζική 

κουλτούρα της ανοχής και του κομφορμισμού απέναντι σε κραυγαλέες μορφές 

ανορθολογισμού, κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, καταστροφής του 

περιβάλλοντος, βίας και ανασκολοπισμού των πάσης φύσεων ετεροτήτων. Για 

παράδειγμα εκφράσεις όπως «ανθρωπιστικές βόμβες», «δημιουργική 

καταστροφή», «τέλος της ιστορίας», «τέλος των ιδεολογιών», «ίσες ευκαιρίες» κ.α 

αποτελούν κατά την άποψή μας, όψεις μιας «εργαλειακής γλώσσας» η οποία 

καλείται να νομιμοποιήσει, να απενοχοποιήσει ή να συγκαλύψει τη διαρκή βία, τη 

στυγνή εκμετάλλευση, τις οξύτατες ανισότητες και την άνοδο της βαρβαρότητας 

στο πλαίσιο ενός μεταμοντέρνου σχετικισμού όπου όλα είναι ανεκτά, όλα 

επιτρέπονται ακόμα κι αν  στρέφονται ευθέως κατά της φύσης και του ανθρώπου.  

Είναι σαφές πως αυτό που προαναφέραμε ως «εργαλειακή γλώσσα» στο 

πλαίσιο μιας εξίσου «εργαλειακής δημιουργικής γραφής» έρχεται ακριβώς να 

καταδείξει πως το κάθε αξιακό σύστημα μέσα στη διαρκή πάλη των τάξεων, των 

ιδεών και των κινημάτων, διαμορφώνει το δικό του γλωσσικό σύμπαν το οποίο 

πέρα από τους ανταγωνισμούς και τη σύγκρουση στο πεδίο των υλικών 

συμφερόντων, καλείται ως ιδεολογικός μηχανισμός να συμβάλει στην εδραίωση 
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του κυρίαρχου status quo (Κωτόπουλος, 2014). Aυτό λοιπόν που στην προκειμένη 

περίπτωση αποκαλούμε ιδεότυπο ενός κριτικού Λόγου, συνδέεται ευθέως με τη 

διερεύνηση μιας απελευθερωτικής προοπτικής (χωρίς εμπειρικό αντίστοιχο στις 

συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες) η οποία οφείλει να αποκτήσει καίρια πολιτικά, 

αισθητικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά καθώς και με την αναζήτηση μιας 

«ρεαλιστικής ουτοπίας» απέναντι σε όσα εδραιώνουν και νομιμοποιούν τη 

βαρβαρότητα στο σύγχρονο κόσμο. 

Δημιουργική Γραφή και Κοινωνικές Επιστήμες: διερευνώντας τη διαλεκτική μιας 
«εκλεκτικής συγγένειας» 
Εδώ ακριβώς βρισκόμαστε στο κρίσιμο σημείο της εν λόγω ανακοίνωσης, αφού 

ως βασική υπόθεση εργασίας έχουμε θέσει το ποιο ρόλο θα μπορούσε να 

διαδραματίσει η δημιουργική γραφή στο πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών. Είναι 

σαφές πως αυτό που πριν αποκαλέσαμε ως ιδεότυπο ενός κριτικού Λόγου δεν 

μπορεί να αφορά μονομερώς τις κοινωνικές επιστήμες. Αναμφίβολα η διερεύνηση 

και αναζήτηση ενός τέτοιου εγχειρήματος αποτελεί μια ολιστική 

επεναδιαπραγμάτευση στο πλαίσιο όλων των μορφών και εκδοχών του Λόγου 

αλλά και της τέχνης.  

Στην προκειμένη περίπτωση αναφερόμαστε στις κοινωνικές επιστήμες, γιατί 

τόσο η θεωρητική και επιστημολογική συγκρότηση του γράφοντος όσο και η 

εκλεκτική συγγένεια της νέας ακαδημαϊκής πειθαρχίας, που αποκαλείται 

«δημιουργική γραφή», είναι ορατή, αφού πεδία όπως οι πολιτισμικές σπουδές, η 

θεωρία της λογοτεχνίας, η σημειωτική, η φιλοσοφία της γλώσσας, η 

κοινιωνιολογία της τέχνης και του πολιτισμού, η κριτική κοινωνική και πολιτισμική 

θεωρία κ.α αποτελούν σημαντικές περιοχές οι οποίες αιμοδοτούν θεωρητικά το 

εγχείρημα της δημιουργικής γραφής (Κωτόπουλος, 2010). Εν κατακλείδι, ακόμα και 

σήμερα σε όλα τα διεθνή φόρα εξακολουθούν να συζητούνται με σθένος 

ερωτήματα και υποθέσεις εργασίας με συνέπεια να έχει διαμορφωθεί ένας 

δυναμικός, ετερόκλητος και πολυσυλλεκτικός καμβάς προσεγγίσεων. 

(Morley,2007).  

Ανάμεσα σε πολλά αναφέρεται πως η δημιουργική γραφή ως ακαδημαϊκό 

αντικείμενο αποτελεί «επιστημονική πειθαρχία», «καθαρή επιστήμη», «ανοιχτή 

συνομιλία με το διακύβευμα της γραφής»,  «σύμπτωμα των καιρών μιας ρηχής 

εποχής», «τάση συστημικής/ακαδημαϊκής ενσωμάτωσης της  γραπτής 
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έκφρασης» «διαδικασία πιστοποίησης ενός άτυπου επαγγελματικά χώρου»  

«γλωσσικό παιχνίδι» κ.α. (Tate, 1964, Burton,1969, Macris, 2006, Harper, 2010). Τι 

είναι εν τέλει η δημιουργική γραφή (Morley, 2007). και με ποιο τρόπο θα μπορούσε 

να συνδεθεί με το άρμα των κοινωνικών επιστημών στην προσπάθεια δόμησης 

και διαμόρφωσης ενός κριτικού Λόγου; Είναι κάτι τέτοιο εφικτό ή ακόμα και αυτή η 

υπόθεση εργασίας αποτελεί μια ιδεοτυπική προβολή σε κάτι που δεν υφίσταται ή 

δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει; Χωρίς αμφιβολία δεν είμαστε σε θέση να 

απαντήσουμε με σαφήνεια και απόλυτη βεβαιότητα σε αυτό. 

Η αναψηλάφηση ενός τέτοιου ερωτήματος εδράζεται στην ανάγκη για μια 

αναστοχαστική προσέγγιση πάνω σε νέες δυνατότητες και ερμηνείες που 

μπορούμε να δώσουμε απέναντι σε διαχρονικά ζητήματα τα οποία έτσι κι αλλιώς 

παραμένουν ανοιχτά αλλά επίκαιρα και επείγοντα περισσότερο από ποτέ. Στο 

πλαίσιο μιας τέτοιας προσέγγισης και στρατηγικής η δημιουργική γραφή 

εντάσσεται στη συλλογιστική μας ως μια διαδικασία αναζήτησης ενός «άλλου 

Λόγου» εντός μιας κυρίαρχης δύσθυμης και εκφυλιστικής πραγματικότητας. Υπό 

την έννοια αυτή για ορισμένους η δημιουργική γραφή είναι αναγκαίο να 

κατανοηθεί ως ένα «σημειωτικό σύμπαν» όπου «σημαίνοντα» και «σημαινόμενα» 

συνθέτουν δομικά μια διαλεκτική ενότητα (Witte,1992). Σε άλλες περιπτώσεις η 

δημιουργική γραφή γίνεται αντιληπτή όχι ως τέχνη που καλείται να περιγράψει την 

ορθολογική καθημερινή πραγματικότητα - ούτε να την κατανοήσει - αλλά να την 

υπερβεί και να την εκφράσει ανατρεπτικά (Κωτόπουλος, 2014), ενώ υπάρχουν και 

θεωρήσεις όπου η γραφή ως δημόσια  πράξη καθίσταται το μέσο για τη βίωση 

της ιδανικής πραγματικότητας αναδεικνύοντας τους συγγραφείς σε δημόσιους 

διανοουμένους (Dawson, 2004). 

Στη δική μας θεώρηση η δημιουργική γραφή προσφέρει στον κοινωνικό 

επιστήμονα ένα ευρύ και ταυτόχρονα εξειδικευμένο πεδίο ακτινογράφησης της 

πραγματικότητας κι αυτό γιατί δημιουργεί πολυτροπικές και πολυπρισματικές 

οπτικές προσέγγισης  και  ερμηνείας και εν δυνάμει σημαντικές δυνατότητες 

υπέρβασης του γλωσσικού, πολιτικού και κοινωνικού κατεστημένου επεκτείνοντας 

τα όρια και τη φαντασία των υποκειμένων. Χωρίς αμφιβολία μια τέτοια δυνατότητα 

βρίσκεται απέναντι στον κομφορμισμό, την αποπολιτικιοποίηση και την 

παθητικότητα που η μαζική κουλτούρα επιβάλλουν καθημερινά. Επιπροσθέτως η 

γραφή ως εγχείρημα δημιουργικό «δομεί» ένα σύμπαν την ίδια στιγμή που 
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«αποδομεί» ένα άλλο συνιστώντας  την πεμπτουσία του κριτικού Λόγου, της 

απελευθέρωσης και της αυτοπραγμάτωσης απέναντι στον «εργαλειακό Λόγο» 

της τυποποίησης, της μαζικής κουλτούρας και του ωχαδερφισμού.  

Αναντίλεκτα λοιπόν ο κοινωνικός επιστήμονας  μέσω της δημιουργικής 

γραφής δύναται να αξιοποιήσει αυτή την ενεργητική αντιφατικότητα (δόμηση  - 

αποδόμηση) όχι σαν κοινωνικός ανατόμος με οδηγό το θετικιστικό ξύλινο δίπολο 

αιτίας - αποτελέσματος αλλά σαν φιλόσοφος που αναζητά φαντασιακές σχέσεις 

σε συλλογικά προτάγματα που λειτουργούν απελευθερωτικά αποδεσμεύοντας 

απωθημένες δυνάμεις και δυνατότητες. Επιπροσθέτως μπορεί να αντικαταστήσει 

την κατεστημένη, ψυχρή και απρόσωπη καθημερινή «αρχή της πραγματικότητας» 

από μια «νέα αισθητικότητα», θεμελιώνοντας  την «αρχή του Ονείρου» με στόχο 

στην ανάδειξη μιας ουτοπικής συνείδησης, (Μarcuse, 1968,  Kellner, 1993)  η οποία 

θα επιδιώξει να αλλάξει ριζικά τον ρου των πραγμάτων.  

Στη δική μας θεώρηση η δημιουργική γραφή δύναται κάτω από 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις να αποτελέσει  ένα ανάχωμα απέναντι στην επιβολή 

της  ψηφιακής παθητικότητας και της τηλεοπτικής αποχαύνωσης, αφού μέσω 

αυτής το υποκείμενο καλείται να ανακαλύψει τον ίδιο του τον εαυτό, το πραγματικό 

του Είναι, όχι μέσα από το εμπειρικό Είναι αλλά μέσα από την ορμή της 

φαντασιακής προβολής αυτού που «δεν Είναι» ακόμα, αλλά δύναται να 

αναδειχθεί. Για τον Ερνστ Μπλοχ «ο ουτοπικός κόσμος του «Μη -Είναι - Ακόμα» 

(Νoch-Nicht-Sein) στηρίζεται πάνω στη φαντασιακή διάσταση που τον 

αποκαλύπτει ως εκπλήρωση, ως τελειότητα, ως έσχατον το οποίο αναδεύεται 

μέσω των πράξεων που κατατείνουν στο μέλλον (Bloch, 1985).  

Εν κατακλείδι η σύνδεση της δημιουργικής γραφής με τις κοινωνικές 

επιστήμες αποτελεί μια σοβαρή πρόκληση στην υπέρβαση του εργαλειακού 

Λόγου ο οποίος υπηρετεί και αναπαράγει τις κυρίαρχες πρακτικές ποδηγέτησης 

και χειραγώγησης των μαζών στο πλαίσιο που η νεωτερικότητα διαμόρφωσε ως 

κυρίαρχη πραγματικότητα. Συγκεκριμένα ο ιδεότυπος ενός «Κριτικού Λόγου» μέσω 

της Δημιουργικής Γραφής αποτελεί το διακύβευμα μιας ρηξικέλευθης 

προσέγγισης η οποία τοποθετεί το ζήτημα του επαναπροσδιορισμού της  

κουλτούρας  ολιστικά, σε επίπεδα όπως, η εκπαίδευση και η εκπαιδευτική πολιτική,  

η πολιτιστική παραγωγή,  η επικοινωνία και τα ΜΜΕ,  η παραγωγή πολιτικού και 

ακαδημαϊκού λόγου,  η παραγωγή λόγου στη δημόσια σφαίρα κ.α  
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Ο  ιδεότυπος αυτός αφορά  τη θεωρία και τη στρατηγική (φιλοσοφία της 

πράξης) μιας «επικοινωνιακής δράσης» με στόχο την χειραφέτηση των ατομικών 

συνειδήσεων και των συλλογικών υποκειμένων απέναντι στις δυνάμεις και τις 

τάσεις που αναπαράγουν το συνεχές του ανορθολογισμού, της αποξένωσης και 

της καταστροφής του ίδιου του ανθρώπου. Αναμφίβολα η σύνδεση αυτή δεν 

νοείται ως στράτευση ή ως μια νέα «πολιτική ή ιδεολογική θεολογία» μεσσιανικού  

χαρακτήρα, αφού εν τη γενέσει του το εγχείρημα της δημιουργικής γραφής οφείλει 

να είναι διαλεκτικό, αυτοκριτικό, αντιδογματικό και βαθιά ελεύθερο και 

δημοκρατικό. 

Είναι σαφές πως η γραφή από μόνη της δεν μπορεί να αλλάξει το κόσμο. 

Ωστόσο μπορεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις να συμβάλει στην 

αφύπνιση, στην αισθητηριακή εγρήγορση και στη συνειδητοποίηση του συνεχούς 

αγώνα του είδους μας απέναντι στην αθλιότητα της βαρβαρότητας που διαρκώς 

παραμονεύει. 
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Η θεραπευτική χρήση της δημιουργικής γραφής έχει πολλάκις τονιστεί, ιδιαιτέρως 

στο χώρο της ψυχικής υγείας, ως προς την έκφραση, την εκδήλωση και τη βίωση 

συναισθημάτων, την επιβεβαίωση και λεκτικοποίηση εσωτερικών προϊόντων 

σκέψης, τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον άλλο, είτε με τη μορφή του 

λογοτεχνικού υποκειμένου είτε με τη μορφή μιας ομάδας στην οποία ο γράφων 

είναι μέλος. Η σπουδαιότητα του να παρέχεται ένα ακροατήριο στον γράφοντα, 

ακόμα και όταν αυτό το ακροατήριο είναι ο ίδιος του ο εαυτός, δεν σχετίζεται μόνο 

με ψυχικές συνιστώσες αλλά και με γνωστικές.  

Στην «Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου. Ποιητού εν Κομμαγηνή. 595 

μ.Χ», ο Καβάφης εκφράζει την ένταση του πόνου που του προκαλεί η φθορά του 

χρόνου, και στρέφεται στην τέχνη της ποίησης, προσδοκώντας με τη δημιουργική 

δύναμη της ποιητικής τέχνης να απομακρύνει τη σκέψη του από τη φθορά που 

τον πληγώνει. Ο χρόνος δεν φθείρει, όμως, μόνο το σώμα αλλά και το νου. Από 

γνωστικής άποψης, με την πάροδο της ηλικίας, εξασθενούν προοδευτικά 

γνωστικές λειτουργίες που αφορούν την προσοχή και την ταχύτητα επεξεργασίας 

πληροφοριών, την ικανότητα ταυτόχρονης συγκράτησης και νοητικής 

επεξεργασίας πληροφοριών, το ρυθμό εκμάθησης και την ικανότητα ανάκλησης 

νέων πληροφοριών αλλά και την νοητική ευελιξία (Harada et al. 2013). Αντιθέτως, 
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διατηρούνται ή και βελτιώνονται διεργασίες που σχετίζονται με το εύρος του 

λεξιλογίου (Harada et al. 2013). Ωστόσο, ενίοτε η προαναφερθείσα φθορά μπορεί 

να είναι ταχύτερη του αναμενόμενου φυσιολογικού και να οδηγεί σε μια σοβαρή 

μεταβολή της πρότερης λειτουργικής ικανότητας του ανθρώπου, καθιστώντας 

τον ανίκανο να αντεπεξέλθει στις καθημερινές του δραστηριότητες, κατάσταση 

που συχνά περιγράφεται με τον όρο «άνοια»  (American Psychiatric Association 

1994).  Και στην περίπτωση αυτή, όπου μαζί με τον πάσχοντα ασθενή συμ-

πάσχουν και οι σημαντικοί άλλοι, οι άνθρωποι που τον φροντίζουν, η όποια 

προσπάθεια υποστήριξης της καθημερινής ποιότητας ζωής του ασθενούς και 

των φροντιστών, κρίνεται υψίστης σημασίας (Banerjee et al., 2008; 

Bhattacharyya et al., 2008). Μπορεί, λοιπόν, η δημιουργική γραφή να συμβάλλει 

και να αποτελεί ένα -μη φαρμακευτικό- θεραπευτικό μοντέλο εφαρμογής στην 

άνοια;  

Για να κατανοήσουμε τη φαινομενικά παράδοξη σχέση ανάμεσα στη 

δημιουργική γραφή και τη θεραπευτική της χρήση σε ομάδες όπου το γνωστικό 

σύστημα προοδευτικά μεταβάλλεται ως προς το δυναμικό του ή και αποδομείται, 

είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η δημιουργικότητα κατά τη συγγραφική 

διαδικασία έχει μία αμιγώς νευροεπιστημονική βάση, που δεν υποστηρίζεται μόνο 

από θεωρητικά μοντέλα αλλά τεκμηριώνεται από ευρήματα μελετών που 

αυξάνονται διαρκώς σε αριθμό την τελευταία δεκαετία.  

Σύμφωνα με ένα από τα γνωστικά μοντέλα της γραφής, όπως 

διατυπώνεται από τους Flower & Hayes (1981), η συγγραφική διαδικασία μπορεί 

να ιδωθεί ως ένα σύνολο διακριτών νοητικών διεργασιών που ο γράφων διευθύνει 

ως μαέστρος κατά τη διάρκεια της σύνθεσης ενός γραπτού έργου. Αυτές οι 

νοητικές διεργασίες έχουν μία εγγενή, ιεραρχική οργάνωση βάσει της οποίας 

οποιαδήποτε διεργασία μπορεί να συσχετιστεί με κάποια άλλη.  Η ίδια η 

συγγραφική πράξη είναι μια στοχο-κατευθυνόμενη νοητική διεργασία, 

κατευθυνόμενη από ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο στόχων του γράφοντος. Ο 

τελευταίος θέτει τους στόχους του με δύο τρόπους: δημιουργώντας τόσο 

ανώτερους ιεραρχικά στόχους όσο και βοηθητικούς υπο-στόχους που 

ενσαρκώνουν την αίσθηση ύπαρξης του γράφοντος, και στη συνέχεια, ενίοτε, 

τροποποιώντας τους μείζονες στόχους ή ακόμα θέτοντας εξ ολοκλήρου νέους 

στόχους βάσει όσων έχει διδαχθεί κατά την έως τότε συγγραφική πράξη. Έτσι, η 
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όποια συγγραφική διαδικασία που θα οδηγήσει στην παραγωγή κειμένου -από 

γνωστικής απόψεως- προϋποθέτει δημιουργία μιας ιδέας με χρήση πληροφοριών 

από τη μακρόχρονη μνήμη, οργάνωση ιδεών με δομή που φέρει νόημα και έχει 

στόχο, μεταφορά ιδεών σε κείμενο με εφαρμογή των κανόνων που διέπουν το 

γλωσσικό σύστημα, καθώς και εκτίμηση του παραχθέντος κειμένου. Καθίσταται 

εμφανές ότι πέραν των μνημονικών και γλωσσικών διεργασιών, άλλες γνωστικές 

διεργασίες όπως σχεδιασμός και λήψη απόφασης, ιεραρχική οργάνωση και 

στοχοκατευθυνόμενη σκέψη είναι άρρηκτα συνυφασμένες με την παραγωγή 

κειμένου, ιδιαιτέρως στο πλαίσιο της δημιουργικής γραφής.  

Με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών απεικόνισης, όπως της λειτουργικής 

τομογραφίας μαγνητικού συντονισμού (functional magnetic resonance imaging 

[fMRI]) (Huettel et al. 2014), που παρέχουν in vivo τη δυνατότητα μελέτης της 

εγκεφαλικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια ενός γνωστικού έργου (Παράρτημα, 

Εικόνα 1) έχει καταστεί δυνατή η μελέτη της νευρωνικής βάσης της δημιουργικής 

γραφής.  

Σε μία πρόσφατη μελέτη (Shah et al. 2013) σε υγιή πληθυσμό με χρήση 

λειτουργικής τομογραφίας μαγνητικού συντονισμού (fMRI), διερευνήθηκε η 

εγκεφαλική δραστηριότητα σε δύο πειραματικές συνθήκες παραγωγής λόγου: 

συνθήκη Α , καταιγισμός ιδεών (“brainstorming”) κατά το σχεδιασμό μιας ιστορίας 

και συνθήκη Β, δημιουργική γραφή με αφορμή ένα δοθέν κείμενο. Παράλληλα, οι 

συμμετέχοντες μετείχαν σε δύο συνθήκες ελέγχου, ανάγνωσης και αντιγραφής 

ενός κειμένου. Κατά τη συνθήκη καταιγισμού ιδεών μετείχαν γνωστικές, αμιγώς 

γλωσσικές και δημιουργικές διεργασίες  που αντιπροσωπεύονται κυρίως σε 

μετωπο-βρεγματο-κροταφικές περιοχές, καθώς και περιοχές που σχετίζονται με 

την προετοιμασία για το γράψιμο, την οπτική και συνειρμική επεξεργασία 

πληροφοριών και την εφευρετική σκέψη. Κατά τη συνθήκη της δημιουργικής 

γραφής ενεργοποιούνταν κινητικές και οπτικές εγκεφαλικές περιοχές που 

σχετίζονται με τη διαδικασία τη γραφής (ως κινητικής διαδικασίας) καθώς και 

άλλες περιοχές που υποστηρίζουν γλωσσικές και άλλες γνωστικές διεργασίες, 

όπως η ανάκληση μνημονικών ιχνών, η δημιουργία συνειρμών και η 

σημασιολογική ενσωμάτωση πληροφοριών. Η σύγκριση των εγκεφαλικών 

περιοχών που ενεργοποιούνται κατά την απλή αντιγραφή ενός κειμένου 

συγκριτικά με την δημιουργική συγγραφή ενός κειμένου τονίζουν τη συμμετοχή 
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ενός εγκεφαλικού δικτύου που υποστηρίζει εκείνες τις γνωστικές/γλωσσικές 

διεργασίες που είναι απαραίτητες στα επιμέρους στάδια της δημιουργικής 

παραγωγής ενός κειμένου, μεταξύ των οποίων σταδίων αυτό του απλού 

σχεδιασμού της κινητικής αλληλουχίας των άνω άκρων αλλά και στάδια 

πολύπλοκης συνειρμικής ενσωμάτων σημασιολογικών σχέσεων μεταξύ των 

λέξεων και των ιδεών (Shah et al. 2013). 

Λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά θεωρητικά μοντέλα που αναδεικνύουν τη 

συμμετοχή επιμέρους γνωστικών διεργασιών στη συγγραφή ενός κειμένου αλλά 

και πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα που καταδεικνύουν τη συμμετοχή επιμέρους 

εγκεφαλικών δικτύων (δηλαδή εγκεφαλικών περιοχών που αλληλοσυνδέονται και 

συλλειτουργούν  ταυτόχρονα ή διαδοχικά) κατά τη δημιουργική σύλληψη και 

αποτύπωση μέσω της γραφής μιας ιδέας/ενός κειμένου, δεν μπορούμε να 

αρνηθούμε την έστω και μερική, πιθανή, χρήση της δημιουργικής γραφής ως -μη 

φαρμακευτικού- μέσου προσέγγισης α) της φυσιολογικώς εμφανιζόμενης 

γνωστικής μεταβολής που παρατηρείται με την πάροδο της ηλικίας, β) της 

γνωστικής έκπτωσης που παρατηρείται στην άνοια, και γ) της διαχείρισης του 

συναισθηματικού φορτίου που βαραίνει τους ασθενείς με γνωστική έκπτωση και 

τους φροντιστές αυτών.  Ευρήματα από αντιπροσωπευτικές μελέτες παρέχουν 

σχετικές ενδείξεις για την «θεραπευτική» χρήση προγραμμάτων δημιουργικής 

γραφής (ενδεικτικώς παρατίθενται στη συνέχεια αντιπροσωπευτικές μελέτες με 

χρήση ποιητικών ειδών) αλλά και γενικότερα σχετικών-με-τη-λογοτεχνία 

προγραμμάτων.  

Η προσπάθεια διέγερσης της δημιουργικότητας στους ηλικιωμένους, 

ανεξάρτητα από τη μορφή της δημιουργικής απασχόλησης, φαίνεται ότι έχει 

θετικά αποτελέσματα σε θέματα που άπτονται της ψυχικής και διανοητικής υγείας, 

καθώς η δημιουργική έκφραση που σχετίζεται με γνωστικές ασκήσεις και 

φαντασία μπορεί να αναχαιτίσει την έναρξη γνωστικής έκπτωσης και να βελτιώσει 

την ποιότητα ζωής των ίδιων και των φροντιστών τους (Sierpina & Cole, 2004). 

Επιπροσθέτως, σε ηλικιωμένους που έχουν διαγνωστεί ήδη με άνοια φαίνεται ότι 

προγράμματα παρέμβασης που βασίζονται γενικώς στη λογοτεχνία (literature-

based intervention), όπως είναι η παρέμβαση μέσω ομάδων ανάγνωσης 

λογοτεχνικών κειμένων, συμβάλλουν θετικώς στη μείωση της βαρύτητας των 

συμπτωμάτων που σχετίζονται με την άνοια, όπως αυτά αξιολογούνται 
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αντικειμενικώς από ειδικά ερωτηματολόγια (Billington et al. 2013). Παράλληλα, 

φαίνεται ότι και μέσω ποιοτικής ανάλυσης συνεντεύξεων αυτού του είδους η 

παρέμβαση έχει θετική επίδραση σε διεργασίες μνήμης και προσοχής, στην 

αίσθηση της χαράς και της νοηματοδότησης της προσωπικής ταυτότητας των 

συμμετεχόντων (Billington et al. 2013). Πιο συγκεκριμένα προγράμματα 

ανάγνωσης λογοτεχνικών κειμένων περιλαμβάνουν την ανάγνωση μόνο 

ποιημάτων και έχουν εφαρμοστεί με θετικά αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες 

σε ομάδες ηλικιωμένων που διαμένουν σε προστατευμένα ιδρύματα λόγω 

νοητικών ελλειμματικών ή και σωματικών δυσλειτουργιών αλλά και σε 

μεμονωμένους συμμετέχοντες που έχουν διαγνωστεί με άνοια (Wexler, 2014). 

Οι ιδιαίτερες γνωστικές δυσκολίες που παρουσιάζουν οι ασθενείς με άνοια 

έχουν ως αποτέλεσμα συχνά τα προγράμματα δημιουργικής γραφής να 

επαναπροσαρμόζονται σε προγράμματα δημιουργικής εξιστόρησης όπου η 

γραπτή εκφορά του λόγου δίνει τη θέση της στην προφορική εκφορά. Σε μία από 

τις πρώτες μελέτες σε μικρό, ωστόσο, δείγμα έξι ασθενών με άνοια και τριών 

φροντιστών, φάνηκε ότι η παρέμβαση μέσω δημιουργικής εξιστόρησης είχε θετική 

συνεισφορά στην ικανότητα συγκράτησης πληροφοριών και στη σύνδεση με 

πρότερες καταστάσεις και βιώματα, ενώ παράλληλα είχε θετική συνεισφορά στην 

αλληλεπίδραση μεταξύ των ασθενών και μεταξύ των ασθενών και των 

φροντιστών τους (Holm et al. 2005).  Μια πιο πρόσφατη μελέτη σε 

μεγαλύτερο δείγμα ασθενών που συμμετείχαν δύο φορές εβδομαδιαίως (για έξι 

εβδομάδες) σε πρόγραμμα μη-φαρμακευτικής παρέμβασης για την άνοια με 

χρήση της μεθόδου δημιουργικής εξιστόρησης έδειξε ότι η ομάδα που μετείχε στο 

πρόγραμμα παρέμβασης (28 συμμετέχοντες) συγκριτικά με την ομάδα που δεν 

συμμετείχε (28 συμμετέχοντες) είχε σημαντική βελτίωση στο αίσθημα 

ευχαρίστησης, καθώς και στην κοινωνική συνδιαλλαγή και την ικανότητα 

επικοινωνίας βασικών αναγκών (Phillips et al. 2010). Σε ένα μικρό δείγμα γυναικών 

που είχαν διαγνωστεί με άνοια πρώιμου σταδίου η εφαρμογή προγραμμάτων 

δημιουργικής γραφής με συγγραφή ποιημάτων αξιολογήθηκε θετικώς από όλες 

τις συμμετέχουσες, οι οποίες παράλληλα εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις ως 

προς το περιεχόμενο αυτής της θετικής επίδρασης της έκφρασης μέσω της 

ποίησης. Συγκεκριμένα, η θετική αυτή επίδραση αφορούσε την επάρκεια και την 

αυτό-αποτελεσματικότητα, την προσωπική ανάπτυξη, την επιθυμία για 
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συνεισφορά, και την δυνατότητα διαχείρισης των μετέπειτα σταδίων της άνοιας 

μέσω της δημιουργικής γραφής (σσ. ποίηση) (Petrescu et al. 2014). Σε 

φροντιστές-συγγενείς ηλικιωμένων ασθενών με άνοια, την χρήση προγραμμάτων 

δημιουργικής γραφής και μάλιστα με χρήση ποιητικών ειδών, ακολούθησε 

ποιοτική ανάλυση συνεντεύξεων με τους συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματα παρέμβασης (σσ. δημιουργική ποιητική γραφή), με την ανάλυση 

να αναδεικνύει θετική συνεισφορά σε θέματα που σχετίζονται με την επίτευξη 

στόχων, την κάθαρση, της αποδοχή, την εμπάθεια (empathy), την αυτό-

επίγνωση, τη σκέψη, τη δημιουργικότητα και την ευχαρίστηση, την θετική 

πρόκληση και την παροχή βοήθειας προς τον άλλο (Kidd et al. 2011). 

Παρά το γεγονός ότι η χρήση της ποίησης σε ασθενείς που προοδευτικά 

παρουσιάζουν γνωστική έκπτωση, όχι μόνο της μνήμης αλλά και των γλωσσικών 

ικανοτήτων, φαντάζει αντιφατική συγκριτικά με τη επίπεδο πολυπλοκότητας που 

χαρακτηρίζει την ποίηση, εντούτοις φαίνεται ότι η χρήση του ποιητικού είδους ως 

μέσο δημιουργικής έκφρασης, ακόμα και μέσω του προφορικού λόγου, 

συμβάλλει θετικά στους ασθενείς , οι οποίοι με κάποιου βαθμού καθοδήγηση 

γίνονται συνδημιουργοί και επωφελούνται από τη δύναμη του εκφερόμενου –

δημιουργικού λιγότερο ή περισσότερο- λόγου (Swinnen 2014). Η γλώσσα των 

ασθενών με άνοια μπορεί -γιατί όχι;- να είναι η ποίηση, όπου η κυριολεξία και η 

μεταφορά περιπλέκονται και ο ρυθμός και το μέτρο δίνουν ώθηση στην έκφραση 

συναισθημάτων και σκέψεων, όπου η χρήση μεθόδων και τεχνικών (όπως να 

θυμηθούν οι ασθενείς να φέρουν ένα αγαπημένο αντικείμενο από το δωμάτιό 

τους και να συνθέσουν ποιητικό λόγο και να τον εκφέρουν γραπτώς ή 

προφορικώς εντός μιας ομάδας) όχι μόνο τονώνουν την εγρήγορση και τις 

βάσεις των γνωστικών διεργασιών αλλά και απαλύνουν το αίσθημα της μη 

επικοινωνίας (Aadlandsvik 2008). 

Εν κατακλείδι και χωρίς να παραβλέπονται μεθοδολογικά και ηθικά 

ζητήματα ως προς την εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργικής γραφής στο 

πλαίσιο μη φαρμακευτικής παρέμβασης σε ιδιαίτερες ομάδες πληθυσμού, θα 

μπορούσε να διατυπωθεί ότι η δημιουργική γραφή - ιδιαιτέρως μέσω του ποιητικού 

λόγου (εκφερόμενου προφορικώς ή γραπτώς) και των κανόνων που των διέπουν- 

αποτελεί μια κάποια λύση στην -έστω και προσωρινή- αναχαίτιση της πορείας της 

γνωστικής εξασθένησης τόσο στο φάσμα της φυσιολογικής γήρανσης όσο και 
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της παθολογικής (σσ. άνοια). Οι θετικές επιδράσεις μπορεί να εντοπιστούν στο 

νοητικό σύστημα των συμμετεχόντων σε προγράμματα δημιουργικής γραφής 

(στα οποία καλούνται να κινητοποιήσουν διεργασίες που ο χρόνος δεν αφήνει 

άφθαρτες, όπως η προσοχή, η μνήμη, η λεκτική ευφράδεια, η υιοθέτηση κανόνων 

και η νοητική ευελιξία), στην αύξηση της αίσθησης του εαυτού, στην ικανότητα 

αποτελεσματικής διαχείρισης καταστάσεων, στη διαχείριση σκέψεων και 

συναισθημάτων, στην επικοινωνία και στη συνδιαλλαγή. Η φαντασία και ο λόγος 

της δημιουργικής γραφής πιθανώς αναδεικνύονται ως ένα ακόμα όπλο 

μηφαρμακευτικής προσέγγισης αυτής της γνωστικής μεταβολής -ενίοτε φθοράς- 

που συν τω χρόνω εμφανίζεται αναπόφευκτα. 

Παράρτημα 

 

 
Εικόνα 1. Αποτύπωση της εγκεφαλικής ενεργοποίησης σε τέσσερις 

διαφορετικές συνθήκες σχετικές με τις ακόλουθες γλωσσικές διεργασίες (από 

αριστερά προς τα δεξιά, πρώτη προς δεύτερη σειρά): ακουστική αντίληψη λέξεων, 

οπτική αντίληψη λέξεων, ομιλία, ενεργός διαδικασία παραγωγής λέξεων 
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Όταν η ποιητική δημιουργία συναντά την εγκεφαλική 

δραστηριότητα  

 
Χρηστίδη Φωτεινή  

Κλινική Νευροψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής  

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
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 Φιλόλογος, Γενικό Λύκειο Νέας Περάμου Αττικής  

apechlivani@gmail.com 

 
Σε μια συνάντηση θέσεων και αντιθέσεων με τη μορφή ενός διαλόγου μεταξύ ενός 

ποιητή και ενός νευροεπιστήμονα, η ποιητική δημιουργία και απόλαυση 

συναντούν τα εισιόντα και εξιόντα του εγκεφάλου και γνωρίσματα του ποιητικού 

λόγου τοποθετούνται στα δίκτυα του εγκεφάλου.  

 

Ποιητής: Κάπου διάβασα -αλήθεια δεν θυμάμαι πού ακριβώς- ότι ο Eliot 

ανέφερε ότι δεν αρκεί να διερευνήσουμε την καρδιά μας για να συγγράψουμε, γιατί 

αυτό δεν είναι εις βάθος διερεύνηση. Μα πρέπει να κοιτάξουμε στον εγκεφαλικό 

φλοιό, το νευρικό και το πεπτικό σύστημα για να συγγράψουμε…  

Νευροεπιστήμονας: Μια εικόνα -τρεις εν προκειμένω- ισούται με χίλιες 

λέξεις…ποιητικές λέξεις… Το επίπεδο της πολυπλοκότητας ανεξαρτήτως του 

επιπέδου της γνωστής ή φαινομενικής σπουδαιότητας (Παράρτημα, Εικόνα 1).   

Ποιητής: Ο Βαγενάς (1985) λέει ότι η «ποιητική ικανότητα οφείλεται κυρίως 

στη μεγαλύτερη ευαισθησία ορισμένων ανθρώπων όχι τόσο ως προς τη βίωση 

της εμπειρίας τους όσο ως προς το υλικό με το οποίο η βίωση αυτή μπορεί να 

γίνει τέχνη». Και το υλικό αυτό δεν είναι άλλο από την γλώσσα.  

Νευροεπιστήμονας: Η ποίηση «αντιπροσωπεύει για τον εγκέφαλο ένα 

σύστημα οργανωμένο χρονικά και ρυθμικά, όπως και γλωσσολογικά, και ως εκ 

τούτου συνδεδεμένο με την ιεραρχική οργάνωση του ίδιου του εγκεφάλου», 

αναφέρουν οι Τurner & Poeppel περίπου την ίδια περίοδο (1983).  
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Ποιητής: Του ίδιου του εγκεφάλου… Όλου του εγκεφάλου;  Πού είναι οι 

λέξεις στον εγκέφαλο; Πού είναι ο λόγος, η γλώσσα;  

Νευροεπιστήμονας: Μιλάμε με το αριστερό ημισφαίριο μάθαμε από τον 

Broca. Και λίγο αργότερα, μάθαμε από τον Wernicke ότι κατανοούμε τον λόγο με 

το αριστερό, επίσης, ημισφαίριο.  

Ποιητής: Άρα γράφουμε και κατανοούμε την ποίηση με το αριστερό 

ημισφαίριο 

Νευροεπιστήμονας: Το αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο είναι το επικρατές 

για τη γλώσσα σε ποσοστό 96% για τους δεξιόχειρες και περίπου 70% για τους 

αριστερόχειρες. Είναι όμως αρκετό για να γράψει και να κατανοήσει κάποιος τα 

πολυεπίπεδα της ποίησης; Πες μου τρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 

ποιητικού λόγου και εγώ θα ψάξω να βρω πώς ο εγκέφαλος τα επεξεργάζεται, σε 

ποιες περιπτώσεις χάνει την ικανότητα να τα επεξεργάζεται;  

Ποιητής: Γνώρισμα πρώτο. Μεταφορά. Ελύτης, Η Μαρίνα των Βράχων. 

Κι ο χρόνος γλύπτης των ανθρώπων παράφορος 

Νευροεπιστήμονας: Ασθενείς με διαταραχή στο λόγο (που καλείται 

αφασία) λόγω βλάβης στο αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο μπορούν να 

αντιστοιχίσουν μια μεταφορική φράση (λ.χ. «έχει δυνατή καρδιά») με μία εικόνα που 

καλύτερα περιγράφει τη μεταφορική φράση απορρίπτοντας μια κυριολεκτική 

εικόνα (πιθανές εικόνες, α) κάποιος κλαίει, β) κάποιος κουβαλάει μια τεράστια σε 

μέγεθος καρδιά) σε σχέση με ασθενείς με βλάβη στο δεξί εγκεφαλικό ημισφαίριο 

(Winner & Gardner, 1977). 

Ποιητής: Αρκεί αυτό; Μια έρευνα από το 1977 με λέξεις και εικόνες για να 

υποστηρίξει κανείς ότι η μεταφορά σχετίζεται με το δεξί εγκεφαλικό ημισφαίριο;  

Νευροεπιστήμονας: Με χρήση τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων 

(positron emission tomography [PET]), συμμετέχοντες κλήθηκαν α) να 

κατανοήσουνε μεταφορικό λόγο, β) να κατανοήσουν κυριολεκτικό λόγο, γ) να 

συμμετέχουν σε δοκιμασία λεξιλογικής απόφασης (lexical-decision). Η συνθήκη 

κατανόησης του μεταφορικού λόγου οδήγησε στην ενεργοποίηση εγκεφαλικών 

περιοχών στο αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο αλλά και στο δεξί εγκεφαλικό 

ημισφαίριο (προμετωπιαίος φλοιός, μέση κροταφική έλικα, οπίσθια έλικα 

προσαγωγίου, προσφηνοειδές λόβιο). Μελέτη του 1994 (Bottini et al. 1994).  

Ποιητής: Η επιστήμη εξελίσσεται…ο 21ος αιώνας;  
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Νευροεπιστήμονας: Χρησιμοποιώντας συμπεριφορά δεδομένα και 

δεδομένα από λειτουργική τομογραφία μαγνητικού συντονισμού (functional 

magnetic resonance imaging [fMRI]) όπου οι συμμετέχοντας καλούνταν να 

πάρουν αποφάσεις σχετικά με την κυριολεξία και την επίλυση λεκτικής αμφισημίας, 

υποστηρίχθηκε ότι περιοχές στο δεξί εγκεφαλικό ημισφαίριο εμπλέκονται σε έργα 

επίλυσης σημασιολογικής αμφισημίας και στην επεξεργασία του λανθάνοντος 

μηνύματος σε συμβατικές ιδιωματικές εκφράσεις (Mashal et al. 2008). 

Ποιητής: Γνώρισμα δεύτερο. Ειρωνεία. Καβάφης, Στα 200 π.Χ.  

Κι απ’ την θαυμάσια πανελλήνιαν εκστρατεία, 

την νικηφόρα, την περίλαμπρη, 

την περιλάλητη, την δοξασμένη 

ως άλλη δεν δοξάσθηκε καμιά, 

την απαράμιλλη: βγήκαμ’ εμείς· 

ελληνικός καινούριος κόσμος, μέγας. 

Νευροεπιστήμονας: Ασθενείς με δεξιά εγκεφαλική βλάβη και υγιείς 

συνομίληκοι άκουσαν μια ιστορία για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που είτε τα πήγε 

καλά είτε όχι σε κάποιο σπορ ή δραστηριότητα και έλαβε κάποιο σχόλιο (είτε θετικό 

είτε αρνητικό) από κάποιον (είτε φιλικό είτε εχθρικό πρόσωπο). Οι ασθενείς με τη 

δεξιά εγκεφαλική βλάβη δεν είχαν δυσκολία να ερμηνεύσουν το θετικό σχόλιο μετά 

από θετική απόδοση στο σπορ ή το αρνητικό σχόλιο μετά από αρνητική απόδοση 

στο σπορ. Ωστόσο, είχαν έντονη δυσκολία να ερμηνεύσουν το θετικό σχόλιο μετά 

από αρνητική απόδοση και το αντίστροφο (Kaplan et al. 1990). 

Σε μία μεγάλη μελέτη μετα-ανάλυσης, ποσοτικής ανασκόπησης μελετών 

για το μεταφορικό λόγο (μεταφορά, ιδιωματισμοί, ειρωνεία/σαρκασμός) που 

χρησιμοποιούν τεχνικές απεικόνισης της λειτουργίας του εγκεφάλου όταν 

εμπλέκεται σε κάποιο γνωστικό έργο (fMRI, PET), όπως είναι η κατανόηση των 

χαρακτηριστικών του μεταφορικού λόγου, φάνηκε ότι  η κατανόηση της ειρωνείας 

και του σαρκασμού στο λόγο σχετίζεται με ενεργοποίηση εγκεφαλικών περιοχών 

στο μέσο των εγκεφαλικών ημισφαιρίων και στο δεξί εγκεφαλικό ημισφαίριο ενώ 

και η κατανόηση σχετικά πρωτότυπων/καινούργιων μεταφορών (σε αντιδιαστολή 

με τυπικές μεταφορές) σχετίζεται με ενεργοποίηση δεξιών εγκεφαλικών περιοχών 

(Bohrn et al. 2012).  
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Ποιητής: Γνώρισμα τρίτο. Συγκίνηση. Δημουλά, Το γράμμα.  

Ὁ ταχυδρόμος, 

σέρνοντας στὰ βήματά του τὴν ἐλπίδα μου 

μοῦ ῾φερε καὶ σήμερα ἕνα φάκελο 

μὲ τὴ σιωπή σου. 

Τὸ ὄνομά μου γραμμένο ἀπ᾿ ἔξω μὲ λήθη. 

Ἡ διεύθυνσή μου ἕνας ἀνύπαρκτος δρόμος. 

Ὅμως ὁ ταχυδρόμος 

τὸν βρῆκε ἀποσυρμένο στὴ μορφή μου, 

κοιτώντας τὰ παράθυρα ποὺ ἔσκυβαν μαζί μου, 

διαβάζοντας τὰ χέρια μου 

ποὺ ἔπλαθαν κιόλας μιὰ ἀπάντηση. 

Θὰ τὸν ἀνοίξω μὲ τὴν καρτερία μου 

καὶ θὰ ξεσηκώσω μὲ τὴ μελαγχολία μου 

τ᾿ ἄγραφά σου. 

Κι αὔριο θὰ σοῦ ἀπαντήσω 

στέλνοντάς σου μιὰ φωτογραφία μου. 

Στὸ πέτο θὰ ἔχω σπασμένα τριφύλλια, 

στὸ στῆθος σκαμμένο 

τὸ μενταγιὸν τῆς συντριβῆς. 

Καὶ στ᾿ αὐτιά μου θὰ κρεμάσω-συλλογίσου- 

τὴ σιωπή σου. 

Νευροεπιστήμονας: Ασθενείς με δεξιά ημισφαιρική βλάβη έχουν δυσκολία 

να αποδώσουν με διαφορετική χροιά μια ουδέτερη φράση ώστε να εκφράζουν 

διαφορετική συναισθηματική κατάσταση (Tucker et al. 1977), έχουν δυσκολία 

συναισθηματικής έκφρασης και δεν χρησιμοποιούν με ευχέρεια εξωγλωσσικά 

στοιχεία συμβατά με τη συναισθηματική κατάσταση και το περιεχόμενο του λόγου 

που εκφέρουν (Ross & Mesulam 1979), εκφράζουν συναίσθημα που δεν συνάδει 

με το περιεχόμενο του λόγου (Ross 1981). 

Ποιητής: Άρα χρειάζονται και τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια…Και όταν ο 

ποιητής αποφασίζει να γράψει ένα καινούργιο ποίημα; Τότε συνολικά τι γίνεται;  

Νευροεπιστήμονας: Σε μία πολύ πρόσφατη μελέτη (Shah et al. 2013) σε 

υγιή πληθυσμό με χρήση fMRI, μελετήθηκε η εγκεφαλική ενεργοποίηση σε δύο 
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πειραματικές συνθήκες παραγωγής λόγου: α)καταιγισμού ιδεών 

(“brainstorming”) κατά το σχεδιασμό μιας ιστορίας και β) δημιουργικής γραφής 

με αφορμή ένα δοθέν κείμενο σε αντιδιαστολή με δύο συνθήκες ελέγχου, 

ανάγνωσης και αντιγραφής ενός κειμένου. Στη συνθήκη καταιγισμού ιδεών 

μετείχαν γνωστικές, αμιγώς γλωσσικές και δημιουργικές διεργασίες  που 

αντιπροσωπεύονται κυρίως σε μετωπο-βρεγματο-κροταφικές περιοχές, καθώς 

και περιοχές που σχετίζονται με την προετοιμασία για το γράψιμο, την οπτική και 

συνειρμική επεξεργασία πληροφοριών και την εφευρετική σκέψη. Στη συνθήκη της 

δημιουργικής γραφής ενεργοποιούνταν κινητικές και οπτικές εγκεφαλικές περιοχές 

που σχετίζονται με τη διαδικασία τη γραφής (ως κινητικής διαδικασίας) καθώς και 

άλλες περιοχές που υποστηρίζουν γλωσσικές και άλλες γνωστικές διεργασίες, 

όπως η ανάκληση μνημονικών ιχνών, η δημιουργία συνειρμών και η 

σημασιολογική ενσωμάτωση πληροφοριών. Η σύγκριση των εγκεφαλικών 

περιοχών που ενεργοποιούνται κατά την απλή αντιγραφή ενός κειμένου 

συγκριτικά με την δημιουργική συγγραφή ενός κειμένου τονίζουν τη συμμετοχή 

ενός εγκεφαλικού δικτύου που περιλαμβάνει περιοχές τόσο στο αριστερό όσο και 

στο δεξί εγκεφαλικό ημισφαίριο [Κροταφικός πόλος (αριστερό ημισφαίριο), έσω 

κροταφικός πόλος (δεξί ημισφαίριο), ιππόκαμπος (αριστερό και δεξί ημισφαίριο), 

οπίσθια έλικα του προσαγωγίου (αριστερό και δεξί ημισφαίριο)] (Shah et al. 2013).  

Ποιητής: Αφού για την παραγωγή και την κατανόηση της ποίησης είναι 

απαραίτητος όλος ο εγκέφαλος, ή έστω όχι μόνο το αριστερό εγκεφαλικό 

ημισφαίριο που θεωρούμε ότι είναι το σημαντικό για τη γλώσσα, επομένως η 

ποίηση είναι περισσότερο από όσο φαντάζεστε χρήσιμη για τους 

νευροεπιστήμονες… 

Νευροεπιστήμονας: Μπορεί να αναδείξει την άρρηκτη σχέση μεταξύ του 

δεξιού και του αριστερού εγκεφαλικού ημισφαιρίου, να αναδείξει τη διαφορετική 

συμμετοχή επιμέρους εγκεφαλικών περιοχών και δικτύων με σταθμισμένες 

πειραματικές συνθήκες. Μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα «εργαλείο» για την 

κινητοποίηση αυτών των περιοχών και των δικτύων σε όλες τις ηλικίες, στα παιδιά, 

στους ενήλικες, στους ηλικιωμένους… 

Ποιητής: «H γλώσσα της ποίησης είναι η πλέον φυσική γλώσσα, γιατί δεν 

πάσχει από κανένα διχασμό ανάμεσα στο σώμα της και την ψυχή της.  Είναι η 

γλώσσα στην πιο ευτυχισμένη στιγμή της. Η ιδανική γλώσσα.»  Μια γλώσσα που 
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ταξιδεύει πάνω σε λέξεις και εικόνες, παλεύει μεταξύ κυριολεξίας και μεταφοράς,  

συγκινείται και ειρωνεύεται, «έχει μια γεύση τρικυμίας στα χείλη».  

Νευροεπιστήμονας: Μια γλώσσα που η αποκλειστικότητα της σχέσης της 

με το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου δύο αιώνες  πριν, φαίνεται ότι δεν 

μπορεί να θεωρείται αποκλειστική.  «Γλώσσα σημαίνει σχέση μεσολαβητική, δεν 

σημαίνει αμεσότητα, γιατί το ανθρώπινο υποκείμενο δεν μπορεί να υπάρξει στον 

κόσμο αδιαμεσολάβητο», όπως έλεγε ο Μαρκίδης (1987). Και αυτή η μεσολαβητική 

σχέση δεν θα μπορούσε παρά να διαμεσολαβείται από ένα ή πολλαπλά 

εγκεφαλικά δίκτυα (Sporns, 2011).  

Παράρτημα: 

 

 
Εικόνα 1. Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (Magnetic Resonance 

Imaging [MRI]) (από τα αριστερά προς τα δεξιά): α) καρδιάς, β) εγκεφάλου, και γ) 

πεπτικού συστήματος (εντέρου).  
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Σταϊκοπούλου Μαρία  
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

Στύλου Μαρία  

ραδιοφωνική παραγωγός  

Αλκίνοος Ιωαννίδης: Εργογραφία 

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης εμφανίστηκε στη δισκογραφία ως τραγουδιστής το 1993, 

έπειτα ως τραγουδοποιός το 1997. Με σπουδές μουσικής και θεάτρου σε Κύπρο, 

Αθήνα και Αγία Πετρούπολη, “θεωρεί τον εαυτό του αυτοδίδακτο”. Στη διάρκεια 

της πορείας του έχει κυκλοφορήσει προσωπικούς δίσκους και ζωντανές 

ηχογραφήσεις, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλούς δίσκους συναδέλφων του, 

ερμηνεύοντας τραγούδια άλλων δημιουργών ή γράφοντας στίχους και μουσική 

για άλλους ερμηνευτές, μουσική για ορχήστρα, για το θέατρο και τον χορό. Η 

δισκογραφία του περιλαμβάνει τα ακολουθα cds: 

Στην αγορά του κόσμου (1993) 

Όπως μυστικά και ήσυχα (1995) 

Ο δρόμος, ο χρόνος και ο πόνος (1997) 

Ανεμοδείκτης (1999) 

Εκτός τόπου και χρόνου (2000) 

Οι περιπέτειες ενός προσκυνητή (2003) 

4 Θεατρικοί μύθοι (2006) 

Που δύσην ως ανατολήν (2006) 

Συνάντηση (2006) 

Λυκαβηττός LIVE (2007) 

Νεροποντή (2009) 

Γυάλινος κόσμος (2011) 
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Συγκομιδή (2011) 

Μικρή Βαλίτσα (2014) 

Από αυτά, μελετήσαμε τις προσωπικές του συλλογές, ακριβώς επειδή στην 

έρευνα αυτή μας ενδιαφέρει ο στίχος και σε αυτά τα τραγούδια είναι και ο 

στιχουργός τους.  

1997 - Ο ΔΡΟΜΟΣ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΝΟΣ1 
Ως τραγουδοποιός πρωτοεμφανίζεται το 1997 με το δίσκο "Ο δρόμος, ο 

χρόνος και ο πόνος". Η ενορχήστρωση γίνεται από τον ίδιο και το Γιάννη Σπάθα. 

Όπως και στους δίσκους που θα ακολουθήσουν, οι στίχοι και η μουσική είναι δικοί 

του, ενώ το εξώφυλλο είναι σχεδιασμένο από τον πατέρα του, Άντη Ιωαννίδη. Στίχοι 

μιλούν για την απεραντοσύνη και την αθανασία της αγάπης. 

1999 - ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ2 
Σε συνέντευξη στην εκπομπή του Οδυσσέα Ιωάννου, στον “Μελωδία Fm”, 

Ιούνιος 1999, ο ίδιος ο Αλκίνοος Ιωαννίδης έχει πει για αυτόν τον δίσκο: "Είναι σαν 

                                                 
1 Τα τραγούδια της συλλογής “Ο Δρόμος, ο Χρόνος και ο Πόνος” είναι τα ακόλουθα:  

1. Edgar Allan Poe 

2. Στο τέλος του Μάη 

3. Καθρέφτης 

4. Μισό φεγγάρι 

5. Έχω μια λέξη 

6. Όσα η αγάπη ονειρεύεται 

7. Ο δρόμος, ο χρόνος και ο πόνος 

8. Βυθός 

9. Σταγόνες (Αυτοσχεδιασμός) 

10. Φως 

11. Σταγόνες στο γιαλό 

12. Μαύρη πεταλούδα 

13. Ησυχία 

2 Τα τραγούδια της συλλογής “Ανεμοδείκτης” είναι τα ακόλουθα: 

1. Παράκληση  

2. Με τόσα ψέματα  

3. Στην αγορά του κόσμου  

4. Θα ʼμαι κοντά σου (όταν με θες)  
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ένα ημερολόγιο των πραγμάτων που έζησα ή φαντάστηκα τα τελευταία δυόμισι 

χρόνια. Δείχνουν και τη διάθεσή μου ανά πάσα εποχή. Είναι σα να υπάρχει ένας 

ανεμοδείκτης, ο οποίος ανάλογα με το βοριά ή το νοτιά κοιτάει από 'δω ή από 

‘κει". 

Ο Γιώργος Χαρωνίτης στο περιοδικό Jazz & Τζαζ, τεύχος 79, Οκτώβριος 

1999, λέει: "Ο τραγουδοποιός μαθαίνει από την τέχνη των μεγάλων, ενώ έχει μέσα 

του την δική του επιδεξιότητα να καλλιεργήσει – και αν την καλλιεργήσει με αγάπη 

και με πάθος, αρχίζει σιγά σιγά να βγάζει διαμάντια. […] Τα τραγούδια λειτουργούν 

όλο και περισσότερο με κάθε νέα ακρόαση και ο Αλκίνοος δείχνει το πιο 

ουσιαστικό του ταλέντο: την ικανότητά του να φτιάχνει τραγούδια γεμάτα εικόνες 

και αισθήματα. […]“ 3 

2003 - ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ4 
Τέσσερα χρόνια μετά τον «Ανεμοδείκτη», ο Αλκίνοος μας παρουσιάζει δεκατρία 

καινούργια τραγούδια και ενσωματώνοντας στοιχεία από διαφορετικά μουσικά 

                                                 
5. Κόσμος πάει κι έρχεται  

6. Όνειρο ήτανε  

7. Αδιέξοδο 

Συμμετέχουν: Διονύσης Σαββόπουλος, Ελευθερία Αρβανιτάκη  

8. Ταξίδι  

9. Σπασμένο  

10. Μεσάνυχτα Σαββάτου  

11. Requiem  

12. Μικρό μου τραγουδάκι  

3  http://www.koinotopia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=468:2010-

09-26-20-49-03&catid=9:2009-10-18-21-10-41&Itemid=10 

4  Τα τραγούδια της συλλογής “Οι περιπέτειες ενός προσκυνητή” είναι τα ακόλουθα 

1. Ο προσκυνητής  

2. Απόγευμα στο δέντρο  

3. Το άδειο παράθυρο  

4. Ό,τι δεν είναι πια εδώ  

5. Γιατί δεν έρχεσαι ποτέ (Όταν σε θέλω)  

6. Δεν είναι φως  

7. Έλα να ζήσουμε ξανά  

http://www.alkinoos.gr/el/archive/lyrics/162-2003-the-adventures-of-a-pilgrim-oi-peripeteies-enos-proskyniti.html
http://www.koinotopia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=468:2010-09-26-20-49-03&catid=9:2009-10-18-21-10-41&itemid=10
http://www.koinotopia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=468:2010-09-26-20-49-03&catid=9:2009-10-18-21-10-41&itemid=10
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είδη, όπως η κλασική μουσική, η ροκ, η παραδοσιακή και η τζαζ, και εμμένοντας 

στην παράδοση των έντεχνων Ελλήνων δημιουργών των τελευταίων δεκαετιών, 

καταφέρνει να μας δώσει έναν ήχο καινούργιο, σύγχρονο και ιδιαίτερο.  

Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από το βιβλίο "Οι περιπέτειες ενός 

προσκυνητού", αγνώστου συγγραφέως, το οποίο και έχει βραβευθεί από την 

Ακαδημία Αθηνών. "Ουσιαστικά, πρόκειται για το ημερολόγιο ενός Ρώσου 

προσκυνητή του 18ου αιώνα, ο οποίος αφού έχασε τη γυναίκα του έφυγε απ' το 

σπίτι για να κάνει ένα προσκύνημα κάπου σχετικά κοντά. Περπάτησε λοιπόν, πήγε 

στο προσκύνημά του. Αφού το έκανε δεν γύρισε πίσω στο σπίτι, συνέχισε για ένα 

άλλο προσκύνημα κάπου αλλού και με αυτόν τον τρόπο διένυσε τεράστιες 

αποστάσεις σε μια εποχή δύσκολη, διέσχισε τη Ρωσία, έφτασε μέχρι την Ελλάδα, 

πήγε στο Άγιον Όρος.. Αυτή η πορεία της ανθρωπότητας, αυτό το μαγικό βήμα 

που κάνεις για να φύγεις ή για να γυρίσεις του έδωσε την ιδέα αυτού του 

τραγουδιού”5.  

2009 - ΝΕΡΟΠΟΝΤΗ6 
Στη "Νεροποντή" συμπρωταγωνιστούν μαζί με τον τραγουδοποιό μια συμφωνική 

ορχήστρα, τρεις χορωδίες, κλασικές φόρμες, βυζαντινός ήχος και διάθεση για 

                                                 
8. Μέσα στον ίδιο ουρανό  

9. Ο κόσμος που αλλάζει  

10. Μικρή πτητική θεολογία  

11. Τα βράδια που ξεχνάς  

12. Ο φλεγόμενος ποδηλάτης  

13. Γυρισμός 

5  http://www.musiccorner.gr/nees_kyklof/03/alkinoos.html (από την εκπομπή του 

Δεύτερου Προγράμματος "Ένα τραγούδι και η ιστορία του" που επιμελείται ο Σπύρος Οικονομάκος) 

6  Τα τραγούδια της συλλογής “Νεροποντή” είναι τα ακόλουθα:  

1. Ο δρόμος σου είσαι εσύ  

2. Πατρίδα  

3. Μια νύχτα  

4. Μη με κλειδώνεις  

5. Απόψε  

6. Ήταν ανάγκη;  

7. Παιδί  

http://www.alkinoos.gr/el/archive/lyrics/167-2009-downpour-neroponti.html
http://www.musiccorner.gr/nees_kyklof/03/alkinoos.html
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διαφορετικά υλικά και για χιούμορ.7 Ο τίτλος του δίσκου αυτού, «Νεροποντή», είναι 

μια λέξη που χρησιμοποιεί ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στους στίχους τόσο του 

προηγούμενου δίσκου, όσο και σ' αυτόν. Σημαίνει "ξάφνιασμα, απρόσμενη 

δροσιά, ένα «εκτός εποχής» δριμύ γεγονός έξω απ' τη θέληση ή τον έλεγχό σου 

που, όσο κι αν το επιθυμείς, σε πιάνει απροετοίμαστο, μια ραγδαία στιγμή που σε 

βγάζει έξω απ' τα σχέδιά σου, έξω απ' το αυτονόητο. Και το υλικό αυτό έτσι ήρθε. 

Σαν χείμαρρος σε αργή κίνηση. Και σαν λύτρωση." Περιλαμβάνει κι όλα όσα έζησε 

αυτά τα χρόνια. Την εμπειρία από τα μαθήματα σύνθεσης που κάνεις στην Αγία 

Πετρούπολη, το ενδιαφέρον για την κλασική μουσική, τις συναντήσεις του με τη 

λογοτεχνία και την ποίηση, τον γάμο του, τις κόρες του και τις περιοδείες του εντός 

και εκτός Ελλάδος. Τα τραγούδια του καινούργιου δίσκου καταγράφουν και 

σχολιάζουν κοινωνικά αδιέξοδα της εποχής αλλά και δικά του. Είναι περισσότερο 

η ανάμνηση μιας μπόρας παρά η ίδια η μπόρα, "ανάμνηση όμως που μου κόβει 

τα πόδια περισσότερο απ' τη στιγμή που συνέβαινε. Δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω 

τις ευκολίες μου, εντυπωσιασμούς, τεχνητές εντάσεις. Το αυτονόητο ή 

αναμενόμενο απουσιάζει, όπως απουσιάζει κι απ' την αληθινή ζωή.” Πιστεύει πως 

μαζί με το «Ο δρόμος, ο χρόνος και ο πόνος», είναι ο πιο ειλικρινής και ουσιαστικός 

δίσκος του.8 Αφιερώνει το cd στην Ξανθίππη και τα παιδιά τους. 

2014 - ΜΙΚΡΗ ΒΑΛΙΤΣΑ9 
Με "Μικρή Βαλίτσα" επιστρέφει στη δισκογραφία μετά πέντε χρόνια ένα άλμπουμ 

με δεκατρία τραγούδια. Μιλώντας για την διαδικασία δημιουργίας της 

                                                 
8. Πέρασμα (με τη Σόνια Θεοδωρίδου)  

9. Επιτυχία!  

10. Έλα κοντά  

11. Εις μνήμην  

12. Σπορά  

13. Είπα να ζήσω  

14. Αύριο  

15. Σαν Μιχάλης 

7 http://www.alkinoos.gr/el/archive/interviews/132-2009-jun-city.html 

8 http://www.alkinoos.gr/el/archive/interviews/144-2009-pop-kai-rock.html 

9 Τα τραγούδια της συλλογής “Μικρή βαλίτσα” είναι τα ακόλουθα:  

http://www.alkinoos.gr/el/archive/interviews/132-2009-jun-city.html
http://www.alkinoos.gr/el/archive/interviews/144-2009-pop-kai-rock.html
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συλλογής, έχει δηλώσει ο τραγουδοποιός "εμείς στην πενιά μας λοιπόν, κι ο τόπος 

έξω βούλιαζε, μαζί κι οι άνθρωποί μας. Εκλογές, κόμματα, φορολογίες, μαγκιές, 

απειλές, ψέματα, αδικίες, διαμαρτυρίες, ευρώπες, χαλιφάτα, απομεινάρια 

λάιφσταϊλ, δεξιοί κάφροι, αριστεροί λιγούρηδες, κομμένες συντάξεις, κομμένα 

κεφάλια, ομηρίες, δικαστήρια, φυλακίσεις, χρέη, ανεργία, καταστολή, απελπισία, 

πνιγμοί στη Μεσόγειο, μαχαιρώματα στους δρόμους, αυτοκτονίες και τραγωδίες, 

σύγχυση. Ένας κρύφτηκε σε μια μικρή βαλίτσα για να περάσει στην Ελλάδα, άλλοι 

εδώ στρίμωχναν το είναι τους μέσα στην ίδια αποσκευή, για να το πάρουν μαζί 

στα ξένα. Όλα έφταναν ως εμάς μέσα απ’ τις χαραμάδες και περνούσαν στο 

υλικό. Πάντα θα ξημερώνει!" Toν δίσκο τον αφιερώνει "σε όσους αναγκάζονται να 

εγκαταλείψουν τον τόπο τους και σε όσους εγκαταλείπονται από αυτόν".10 

Μεθοδολογία έρευνας  

Μελετήσαμε την στιχουργική του από αυτές τις συλλογές και θα σας 

παρουσιάσουμε τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε και επεξεργαστήκαμε. 

Συγκεκριμένα, ακολουθήσαμε την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου με βάση το 

θέμα. Σκοπός της έρευνας είναι να συλλέξουμε, να καταγράψουμε και να 

                                                 
1.   Πάντα θα ξημερώνει 

2.   Ο χορτάτος 

3.   Πολιτική τοποθέτηση 

4.   Πού πεθαίνουν τόσα πουλιά 

         με την Ναταλία Λαμπαδάκη 

5.   Μια χούφτα γη 

6.   Η ωραία του χωριού 

7.   Χωρισμός 

8.   Χατζιδακιάς με την Μαρία Φαραντούρη 

         στίχοι: Νίκος Γκάτσος 

9.   Η μάνα μου το Πάσχα 

         στίχοι: Άντης Ιωαννίδης 

10. Τι περιμένεις πια 

11. Μικρή βαλίτσα 

12. Ο τιμονιέρης με τον Σωκράτη Μάλαμα 

13. Η μέρα που θα ‘ρθει 

10 http://www.alkinoos.gr/el/discography/personal/mikri-valitsa.html 
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επεξεργαστούμε από το σύνολο των στίχων τα σημεία εκείνα που επανέρχονται 

συχνά, ώστε να εντοπίσουμε ποια είναι και να παρακολουθήσουμε πώς αυτά 

εξελίσσονται, με τι συχνότητα εμφανίζονται και αν και πόσο διαφοροποιούνται 

στην πορεία του χρόνου και στις διάφορες συλλογές. Για να απαντηθεί το 

ερευνητικό μας πρόβλημα επιλέξαμε τη μέθοδο της ποσοτικής και ποιοτικής 

ανάλυσης του περιεχομένου, Μετρήσαμε τις αναφορές και τις ταξινομήσαμε σε 

θεματικές κατηγορίες ανάλυσης, που διερευνούν το τι λέγεται στο περιεχόμενο και 

το πώς λέγεται. Καταλήξαμε πως τα θέματα και οι έννοιες που επανέρχονται συχνά 

στα τραγούδια του είναι τα ακόλουθα- με την μέτρηση των αναφορών:  

 αναφορές 

Φως/Σκοτάδι 64 

Χρόνος 60 

Υγρό στοιχείο 42 

Έρωτας/Αγάπη 39 

Θάνατος/Ζωή 34 

Τόπος 31 

Εαυτός 30 

Μουσική 30 

Ταξίδι 22 

Παιδί/Οικογένεια 22 

Όνειρο 21 

Κελί 21 

Λογοτεχνία/Λέξη 20 

Θείο 17 

Πολιτική 15 

Ουρανός 14 
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Ειδικότερα, μπορούμε να παρατηρήσουμε πως από αυτά οι έννοιες τον 

απασχολούν σταθερά και συχνά είναι του χρόνου και της αντίθεσης του φωτός 

με το σκοτάδι και από τα λιγότερα εμφανιζόμενα είναι η λήθη. Αναλυτικότερα, στην 

πρώτη συλλογή, "Ο Δρόμος, ο Χρόνος και ο Πόνος", οι περισσότερες αναφορές 

γίνονται για την έννοια του χρόνου, όπως προαναγγέλλει ο τίτλος της συλλογής. 

Ακολουθούν οι αναφορές στον έρωτα και την αγάπη, στο όνειρο, στον τόπο, στη 

μουσική και στη λογοτεχνία. Στον "Ανεμοδείκτη", δυο χρόνια μετά, πιο συχνές οι 

αναφορές σε μουσική, στο φως και στον χρόνο. Στις "Περιπέτειες Ενός 

Προσκυνητή" επανέρχεται συχνά στο φως και το σκοτάδι, στην έννοια του χρόνου 

και στο υγρό στοιχείο- το οποίο θα είναι πιο συχνό στην επόμενη συλλογή, τη 

"Νεροποντή". Σε αυτήν, το φως, ο εαυτός, ο χρόνος, το υγρό στοιχείο και ο έρωτας 

είναι τα πιο συχνά θέματα, ενώ ακόλουθα συχνές είναι οι αναφορές στον τόπο, 

στον θεό, το ταξίδι και την απώλεια, στο θάνατο και τη ζωή και στα παιδιά και την 

οικογένεια. Και στη "Μικρή Βαλίτσα" παραμένουν σταθερά συχνές οι αναφορές 

στον εαυτό, στο φως και στο υγρό στοιχείο, το θάνατο και τη ζωή, στο “κελί” και 

ακόλουθα στον χρόνο, στη λογοτεχνία, και στο όνειρο. 

Η ωριμότητα των τελευταίων συλλογών έχει αυξήσει τις αναφορές στον 

εαυτό, στον θάνατο και τη ζωή και στην απώλεια. Είναι πολύ χαρακτηριστικό πως 

Απώλεια 13 

Φύση 13 

“Άλλος” 11 

Μνήμη 11 

Καθρέφτης 7 

Αλλαγή 7 

Μοναξιά 6 

Γάμος/Σχέση 6 

Κλειδί 6 

Φεγγάρι 5 

Λήθη 4 
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στις πρώτες συλλογές δεν έχουμε αναφορές για αυτά τα θέματα, μόνο κάποιες 

λίγες για τον θάνατο. Τα παιδιά και η οικογένεια εμφανίζονται με τη μεγαλύτερη 

συχνότητα στη "Νεροποντή" - κάτι που δεν μπορούμε να το χαρακτηρισουμε ως 

τυχαίο, διότι εκείνα τα χρόνια είχε αποκτήσει ήδη τις δυο του κόρες. Ο θάνατος και 

η ζωή επίσης εμφανίζονται πια με τη μεγαλύτερη συχνότητα., όπως και το φως και 

το σκοτάδι και ο χρόνος και ο εαυτός. Θέματα πιο εσωτερικά, πιο βαθιά αλλά και 

πιο καθημερινά. Ο έρωτας και η αγάπη έχουν σχεδόν σταθερή θέση στις 

συλλογές και σχετικά συχνή, ενώ αντίθετα ο γάμος και η σχέση είναι πολύ πιο 

σπάνια, όπως και η μοναξιά.  

Οι απόψεις του για όσα αποτελούν τις βασικότερες θεματικές στα 

τραγούδια του παρουσιάζονται με περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια.  

Πολιτική: 
Η πολιτική φαίνεται στην ουσία να τον απασχολεί στις τελευταίες συλλογές- κυρίως 

στην τελευταία. Εξάλλου, ο ίδιος έχει δηλώσει πως δεν είναι φιλόσοφος, ούτε 

κοινωνιολόγος ή σχολιαστής της επικαιρότητας11. Συγκεκριμένα για το πολιτικό 

τραγούδι και τη στρατευμένη τέχνη πιστεύει πως ούτε την τέχνη εξυπηρέτησαν όσο 

όφειλαν, ούτε τον πολιτικό σκοπό. "Το τραγούδι είναι επαναστατικό από τη φύση 

του. Μας αλλάζει, και μαζί μας αλλάζει τον κόσμο. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να 

μιλά για επανάσταση. Ένα σπουδαίο τραγούδι, ακόμα κι αν λέει "Αυτός ο κόσμος 

δεν θ' αλλάξει ποτέ", είναι πιο επαναστατικό (ακριβώς επειδή είναι σπουδαίο) από 

ένα μέτριο που λέει "Εμείς θ' αλλάξουμε τον κόσμο”"12. "Πολιτικό τραγούδι όμως 

θα γεννηθεί ξανά. Είναι αναπόφευκτο να μιλήσουν κάποτε, οι σημερινοί 

δημιουργοί για όσα συμβαίνουν. Είναι υγιές που δεν βγήκαν όλοι ξαφνικά, 

ουρλιάζοντας εύκολα συνθήματα και κουβέντες καφενείου, λέγοντας όσα 

σκέφτεται «ο κόσμος», χωρίς βαθύ αίσθημα, χωρίς ποίηση. Γιατί, το υλικό του 

τραγουδιού, η ζωή, πρέπει να βιωθεί πρώτα. Πρέπει να αποσταχτεί, πριν χωρέσει 

στον ήχο και στον στίχο. Θα ήταν ανησυχητικό αν έβγαιναν ξαφνικά χιλιάδες 

μέτρια, εύκολα, καινούργια τραγούδια «διαμαρτυρίας»".13 

                                                 
11 http://www.alkinoos.gr/el/archive/interviews/137-2009-eleutheros-typos.html 

12 http://www.alkinoos.gr/el/archive/interviews/146-2010-sep-efimerida-to-vima.html 

13 http://e-tetradio.gr/article/8974/ 

http://www.alkinoos.gr/el/archive/interviews/137-2009-eleutheros-typos.html
http://www.alkinoos.gr/el/archive/interviews/146-2010-sep-efimerida-to-vima.html
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Άλλος: 
"Υπάρχει μεγάλη ανάγκη στον καθένα μας σήμερα, να αισθανθεί ότι δεν είναι 

μόνος του, ότι λειτουργεί, παραμένοντας ελεύθερος, στα πλαίσια μιας 

συλλογικότητας, μιας ομάδας. Είναι ζητούμενο να βρει ο καθένας τη συντροφιά 

του. Να συνενωθεί και να συνεννοηθεί. Αρκετά ζήσαμε σπασμένοι σε κόμματα και 

κομματάκια."14 Διευκρινίζει ωστόσο πως δεν αναφέρεται στην «φιλανθρωπία», την 

οποία θεωρεί φρικτή σαν έννοια, γιατί συνήθως σημαίνει  η –συχνά δημόσια- εκ 

του ασφαλούς «προσφορά» μέρους του υπερ-περισσεύματος, για λόγους 

συνήθως αυτάρεσκους ή ύποπτους. Επιπροσθέτως, συμπληρώνει πως και "η ίδια 

η λέξη μπάζει νερό. Γιατί, για να είναι κανείς φιλόζωος, πρέπει ο ίδιος να μην είναι 

ζώο. Για να είναι φιλέλληνας, να μην είναι Έλληνας. Δεν υπάρχει «φιλόζωο ζώο», 

ούτε «φιλέλληνας Έλληνας». Έτσι, ούτε και «φιλάνθρωπος άνθρωπος». Οι 

φιλάνθρωποι, θέτουν εαυτούς εκτός του συνόλου των ανθρώπων. Γίνονται 

υπεράνω του ανθρώπου, κάτι σαν ημίθεοι. Το θέμα είναι να είσαι Άνθρωπος, όχι 

φιλάνθρωπος.”15 

Εαυτός:  
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της δημιουργίας ομάδων με δράσεις που 

έχουν στόχο την προσφορά πρέπει τα μέλη τους να γνωριστούν μεταξύ τους ώστε 

να συνδιαλέγονται αποτελεσματικά, αλλά πριν από όλα οφείλουν να γνωρίσουν 

σε βάθος τον εαυτό τους. "Μα δε μιλιόμαστε με τον εαυτό μας εδώ και δεκαετίες. 

Και δεν συνομιλούμε ουσιαστικά ούτε με τον διπλανό μας. […] Αλλά ας μιλήσουμε, 

ας βγάλουμε τα κουσούρια μας ο καθένας στη φόρα, ας εκτεθούμε, ας 

γνωριστούμε, δεν πειράζει κι ας ακούσουμε και τον άλλον, τι έχει να μας πει."16 

Μουσική: 
Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης συνθέτει τραγούδια που ως ακροατής θα επιθυμούσε να 

ακούσει. Ειδικότερα, αναφέρει "σε μεγάλο βαθμό τα τραγούδια είναι βιωματικά. Δεν 

παλεύω όμως να αποθηκεύσω τις εμπειρίες μου στα τραγούδια. Το τραγούδι δεν 

είναι αποθήκη εμπειριών. Είναι και γεννήτρια εμπειριών. Το λέω συχνά και το 

                                                 
14  http://tvxs.gr/news/ti-na-kanoyme/alkinoos-ioannidis-den-exei-anagki-i-koinonia-mas-

apo-steiro-kai-tyflo-misos 
15 ό.π. 
16 ό.π. 
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πιστεύω. Πολλές φορές έγραψα κάτι ακριβώς επειδή δεν το έζησα. Κι άλλες φορές 

έζησα πράγματα μόνο γιατί τα έγραψα.”17 Με άλλα λόγια, η μουσική του είναι 

ενσωματωμένη με τη ζωή, δεν την διαχωρίζει σαν ένα ξέχωρο επαγγελματικό τομέα 

που δεν σχετίζεται με την προσωπική του ζωή. Πιστεύει πως “Η μουσική, όπως και 

η ζωή, είναι ένας μακρύς δρόμος, κι αν προχωράς με πάθος, μένει ίδια η ανάγκη 

σου να συνεχίζεις να κάνεις αυτό που αγαπάς και να το μοιράζεσαι με χαρά με 

τους άλλους ανθρώπους. […] Η μουσική είναι μια μαγική  διαδικασία γιατί έχει 

ελευθερία. Όσο κλειδώνεσαι, τόσο αδικείς τον εαυτό σου." 18  

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης θεωρεί μοναχική εργασία την τραγουδοποιία για αυτό και 

δεν μπορεί να γράψει μουσική μαζί με κάποιον άλλον. Επίσης, εξαιτίας του ότι είναι 

ολιγογράφος δεν δίνει τραγούδια του σε άλλους, δεν του περισσεύουν, όπως 

αναφέρει 19. Τα αγαπά κι όποτε τα τραγουδά, τα βιώνει απ' την αρχή σαν ο χρόνος 

να μην πέρασε και σαν κομμάτια ενός εαυτού που έχει αλλάξει, αλλά που δεν θα 

ήταν εαυτός χωρίς αυτά.20 (2009 Go Natural).  

 

Όνειρο: 
Δεν είναι λίγες οι φορές που ένα όνειρο δίνει το έναυσμα για ένα τραγούδι. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν το "Όνειρο Ήτανε" (Ανεμοδείκτης, 1999) 

και το "Απόγευμα στο Δέντρο"  (Περιπέτειες Ενός Προσκυνητή, 2003). Στο πρώτο, 

το όνειρο άνηκε σε άλλον, έναν φίλο του Αλκίνοου, και όχι στον ίδιο τον καλλιτέχνη. 

Ο φίλος του αυτός υπήρξε ερωτευμένος για μεγάλο διάστημα με μια κοπέλα, την 

οποία έβλεπε μόνο στον ύπνο του. Στην πραγματικότητα δεν την είχε συναντήσει 

ποτέ. Παρ' όλα αυτά είχαν μια κανονική ερωτική σχέση. Ένα βράδυ, ενώ κοιμόταν, 

ήρθε ξανά στον ύπνο του η κοπέλα, κλαίγοντας αυτή τη φορά και του είπε ότι δεν 

θα την ξανάβλεπε και πράγματι έκτοτε δεν την ξαναείδε. Και απ' αυτή την ιστορία 

                                                 
17 http://www.alkinoos.gr/el/archive/interviews/144-2009-pop-kai-rock.html 
18 http://diavasinet.gr/%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%B

F%CF%82-%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-

%CF%84%CE%BF-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9-

%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1/ 
19 http://www.alkinoos.gr/el/archive/interviews/130-2010-apr-athens-voice.html 
20 http://www.alkinoos.gr/el/archive/interviews/140-2009-go-natural.html 

http://www.alkinoos.gr/el/archive/interviews/144-2009-pop-kai-rock.html
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έγραψε το τραγούδι.21 Το "Απόγευμα στο Δέντρο" αφορμάται από όνειρο του 

Αλκίνοου στο οποίο πρωταγωνιστούσε μία βοσκοπούλα. Καθότανε κάτω από 

ένα δέντρο με το κοπάδι σκόρπιο γύρω της σε μια πλαγιά. Ήξερε το όνομά της. Η 

εποχή ήταν γύρω στο 1400, κάπου στην κεντρική Ευρώπη, μάλλον στη σημερινή 

Γερμανία. Φορούσε ρούχα εποχής και είχε πλεχτή κοτσίδα. Ήταν ένα πεντακάθαρο 

όνειρο χωρίς κίνηση σαν φωτογραφία στιγμής έντονης που θα θυμόταν κανείς 

έτσι κι αλλιώς. Όταν ξύπνησε του ήρθε στο νου η φράση του Γκαίτε "Ωραία στιγμή 

στάσου" και έπειτα ακολούθησε η σύνθεση του τραγουδιού.22  

Λογοτεχνία:  
Η λογοτεχνία επίσης έδωσε συχνά κατάλληλο ερέθισμα για ένα τραγούδι. Τα 

γνωστότερα τραγούδια που γράφτηκαν με αφορμή λογοτεχνικά αναγνώσματα 

του τραγουδοποιού είναι ο "Edgar Allan Poe" (Ο Δρόμος, ο Χρόνος και ο Πόνος 

- 1997), ο "Καθρέφτης" (Ο Δρόμος, ο Χρόνος και ο Πόνος - 1997) και ο 

"Προσκυνητής" (Περιπέτειες Ενός Προσκυνητή - 2003). Ο Edgar Allan Poe είναι 

εύκολο να καταλάβουμε από που είναι εμπνευσμένο και μόνο απ' τον τίτλο του. Ο 

Αλκίνοος στο συγκεκριμένο τραγούδι επιλέγει να χρησιμοποιήσει και ορισμένους 

στίχους από το ποιήματά του Αμερικάνου ποιητή του οποίου έχει μεγάλη 

λογοτεχνική αδυναμία 23 . Επίσης, άμεση συσχέτιση εντοπίζεται μεταξύ του 

περιεχομένου του βιβλίου και του τίτλου του τραγουδιού “Προσκυνητής"24. Και ο 

"Καθρέφτης" αφορμάται από ένα διήγημα του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, με τίτλο 

"Ένας πολύ γέρος κύριος με τεράστια φτερά", που ο στιχουργός δεν κατανόησε 

σωστά εξαιτίας υψηλού πυρετού 25.  

Έρωτας: 
Το συναίσθημα του έρωτα ενυπάρχει σε αρκετά τραγούδια του Αλκίνοου 

Ιωαννίδη, με λιγότερο ή περισσότερο εμφανείς τρόπους και ιδωμένος από 

διαφορετικές οπτικές. Πιο επεξηγηματικά, σε κάποια τραγούδια απαντάται σαν μία 

ευχή που επιθυμεί να πραγματοποιηθεί και έτσι να γίνει ζευγάρι με την κοπέλα που 

                                                 
21 http://forum.alkinoos.gr/viewtopic.php?t=2816 
22 ό.π. 
23 http://www.alkinoos.gr/el/archive/interviews/130-2010-apr-athens-voice.html 
24 βλ. στην προηγουμενη αναφορά στο album 
25  ό.π. 
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θέλει, όπως για παράδειγμα στο τραγούδι "Σταγόνες στο γιαλό" (Ο Δρόμος, ο 

Χρόνος και ο Πόνος - 1997) που επιλέγει μελλοντικό χρόνο "Κάποτε θα 

γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό/ Θα συστηθούμε, βαθιά θα 

κοιταχτούμε" προοικονομώντας το αποτέλεσμα. Άλλοτε, είναι υπό τη μορφή 

υπόσχεσης "αγάπη μου, κοιμήσου θα 'μαι κοντά σου όταν με θες" ("Θα 'μαι κοντά 

σου όταν με θες", Ανεμοδείκτης -  1999) εφησυχάζοντας την αγαπημένη του με τον 

λόγο του πως θα είναι δίπλα της. Ο έρωτας συνδέεται με τις άλλες θεματικές, όπως 

τον χρόνο, "Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά" ("Προσκυνητής", Οι 

περιπέτειες ενός προσκυνητή - 2003) για να δηλώσει πιθανώς και τη ματαιότητα 

της παρούσας ζωής μας. Ο έρωτας συνυπάρχει και με το στοιχείο της 

συνειδητοποίησης της έλλειψης του άλλου, ενόσω ακόμη ήταν ζευγάρι, καθώς ο 

πρωταγωνιστής υπογραμμίζει πως "ποτέ δε σ' είχα αληθινά/ ποτέ δε γίναμε ένα" 

αλλά και της παράκλησης για την επιστροφή του άλλου "έλα να ζήσουμε ξανά/ 

να σβήσουμε το ψέμα" ("Έλα να ζήσουμε ξανά", Οι περιπέτειες ενός προσκυνητή - 

2003). Συνδεδεμένος αναμφισβήτητα και με την θεματική της μνήμης μιας και "τις 

νύχτες τις παλιές/ τις ξενυχτάω ακόμα" προκειμένου να ζει τον έρωτα που χάθηκε 

έστω και σαν ανάμνηση, σαν μια συνήθεια που τοποθετείται χρονικά στο 

παρελθόν ("Τα βράδια που ξεχνάς", Οι περιπέτειες ενός προσκυνητή - 2003). 

Υπάρχουν και πιο ρομαντικές εκδοχές του έρωτα, όπως στο τραγούδι "Γυρισμός" 

όπου ο Αλκίνοος Ιωαννίδης κάνει δήλωση αγάπης χρησιμοποιώντας το ρήμα 

"αγαπώ", κάτι που γίνεται ελάχιστες φορές. "Σ' αγαπώ, λιώνω σαν πρωί του Μάη/ 

Σ' αγαπώ κάθε που το τέλος φτάνει/ Είσαι εδώ τ' ουρανού κρυφό στολίδι/ Όλοι οι 

δρόμοι γυρνούν μες τη μικρή σου αγκαλιά" (Οι περιπέτειες ενός προσκυνητή - 

2003). Στον αντίποδα, η πιο έκδηλη και συνάμα απελπιστική έκφραση της ανάγκης 

της παρουσίας του άλλου γίνεται στο τραγούδι "Απόψε" (Νεροποντή - 2009) όπου 

γίνεται λόγος για "τον υπέρτατο εξευτελισμό του ανθρώπου, τον έρωτα ή 

την ανάγκη να συμβιώσεις έστω προσωρινά με κάποιον άνθρωπο. Είναι 

υπέρτατος εξευτελισμός αλλά και υπέρτατο δώρο συγχρόνως, είναι η στιγμή που 

καταλαβαίνεις ότι ο εαυτός σου δεν σου είναι αρκετός.". (από την εκπομπή του 

Δεύτερου Προγράμματος "Ένα τραγούδι και η ιστορία του" που επιμελείται ο  

Σπύρος Οικονομάκος) Στους στίχους αυτού του τραγουδιού, ο καλλιτέχνης χωρίς 

περιστροφές δηλώνει "σε θέλω πολύ"/"Να 'ρθεις να με βρεις/ γιατί όλα σε θέλουν, 

σε θέλει κι η νύχτα/ Να 'ρθεις να με βρεις γιατί δεν αντέχω ακόμα μιαν ώρα/ Χαρά 
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δε ζητώ κι ούτε λύπη αντέχω/ εσένα αν δεν έχω εδώ/ Το εδώ πουθενά το τώρα ποτέ 

αν δεν έρθεις/ Κι η θάλασσα πλάνη/ τα γέλια μας λάθος/ κι οι φίλοι δεν ήταν/ κι 

οι δρόμοι στο τίποτα/ απόψε αν δεν έρθεις εδώ Να 'ρθεις!". Στον τελευταίο του 

δίσκο, Μικρή Βαλίτσα, η σύντροφος παίρνει τη μορφή του συνδημιουργού, όχι 

μόνο για κάτι που αφορά τους δυο τους, μα και όλου του κόσμου, "στα χέρια σου 

με πλάθεις/ και χτίζουμε μαζί τον άδειο κόσμο απ’ την αρχή" ("Μια χούφτα γη", 

Μικρή Βαλίτσα - 2014) 

Είναι φανερό πως ο Ιωαννίδης δεν φοβάται να γράψει τραγούδια με θέμα 

τον έρωτα, σε αντίθεση με "κάποιους που τον αποκλείουν τελείως από τα 

τραγούδια τους, γιατί θεωρούν χλιαρά ή γλυκερά τα ερωτικά τραγούδια. Ενώ η 

ανθρωπότητα τραγουδάει τον έρωτα, χιλιετίες τώρα, από τον Σέξπιρ μέχρι τον 

Κορνάρο… Έχουν γραφεί τα μεγαλύτερα αριστουργήματα του κόσμου, τα 

σπουδαιότερα παραδοσιακά τραγούδια όλου του πλανήτη μιλούν για τον έρωτα. 

Δε μπορείς να πετάς τίποτα."26 

Θείο: 
Ένας ολόκληρος δίσκος του Ιωαννίδη τιτλοφορείται "Οι περιπέτειες ενός 

προσκυνητή" παραπέμποντάς μας σε σκέψεις περί θρησκείας και Θεού27. Ο ίδιος 

ο τραγουδοποιός δηλώνει σε συνέντευξή του στο περιοδικό "Δίφωνο" το 2003 πως 

θέλει να πιστεύει στον Θεό και πως θαυμάζει όσους το κάνουν. Διακρίνει τους 

πιστούς απ' τους θρησκόληπτους και αδυνατεί να ενταχθεί σε θρησκευτικό δόγμα 

τηρώντας τους κανόνες και τις παραδόσεις του. Έχει επισκεφτεί αρκετές φορές το 

Άγιον Όρος, αγαπά την ορθοδοξία και αν υπήρχε μία θρησκεία στην οποία θα 

μπορούσε να δοθεί θα ήταν αυτή. Τονίζει πως τίποτα μεγάλο δεν γίνεται στον 

κόσμο χωρίς πίστη. Θα επιθυμούσε να απαλλαγεί από τις αμφιβολίες του, τη 

λογική και να αφεθεί "στο παραμύθι, αν είναι παραμύθι" γιατί “Κι' αν ο Θεός είναι 

κατασκεύασμα ανθρώπινο, κι' όχι το αντίθετο, δεν τον κάνει στα μάτια μου 

λιγότερο ιερό. Όπως κατάλαβες, ζω σε πλήρη σύγχυση, όσον αφορά το 

                                                 
26 

http://diavasinet.gr/%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%BF%CF%82-

%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF-

%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9-

%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1/ 
27 βλ. στην προηγουμενη αναφορά στο album 
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συγκεκριμένο θέμα. Δημιουργική σύγχυση όμως”28, μέσα στην οποία ζει και την 

προσευχή: “Aν προσευχή είναι μια ουσιαστική στιγμή μέσα στη μέρα, όπου 

συνδέεσαι, συμφιλιώνεσαι, χαρίζεσαι χωρίς όρους σε ό,τι αγαπάς, (γιατί 

προσευχή χωρίς αγάπη δεν την καταλαβαίνω), αν προσευχή είναι μια βαθιά 

επικοινωνία με τον εαυτό σου, άρα και με τους άλλους, άρα και με το Θεό, τότε 

νομίζω ότι προσεύχομαι. Είναι μια σχεδόν απόλυτη αίσθηση συγκέντρωσης που 

με καταλαμβάνει σε διαφορετικές στιγμές. Είναι σαν να καταργείται, εκείνη τη 

στιγμή, ο νόμος της βαρύτητας, ο κόσμος έτσι όπως τον ξέρω."29 

Χρόνος: 
Εξαιτίας του ότι είμαστε χαμένοι απέναντί του, το μόνο που μένει είναι "να 

συμμαχήσουμε με αυτόν, να του συμπεριφερθούμε με αγάπη, σεβασμό και 

ταπεινότητα, να κρατήσουμε τα δώρα και τις πληγές του, να του επιτρέψουμε να 

γεράσει. Ο χρόνος γερνά. Συμπαρασύρει τις ζωές και τις υπάρξεις μας, αλλά, 

αφού τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόστος, σίγουρα πληρώνει κι αυτός το δικό του. 

Γερνώντας, μας χαρίζει την κίνηση, το φως, τη ζωή. Αν τού αναγνωρίσουμε την 

αυτοθυσία του, ίσως μας επιτρέψει να τον μεγαλώσουμε. Να χωρέσουμε μέσα στο 

χρόνο τη ζωή μας.”30 "Το κάθε τραγούδι έχει δικό του χρόνο. Τόσο στη δημιουργία 

όσο και στην ακρόασή του. Κάποια τραγούδια απαιτούν ελάχιστο χρόνο 

"κατασκευής", εμφανίζονται λες απ' το πουθενά και σε 10 λεπτά βρίσκονται 

ξαπλωμένα σε ένα χαρτί μπροστά σου, σαν να υπήρχαν από πριν. Άλλα, 

απαιτούν το χρόνο σου μέσα από ατέλειωτες νύχτες, σαν ερωτικές σχέσεις που 

όλο λες "δεν προχωράει, πρέπει να τα παρατήσω" κι όλο κάτι σε τραβάει μέσα. 

Στην ακρόαση των τραγουδιών, υπάρχουν αυτά που σε κρατάνε στο χώρο και το 

χρόνο όπου ούτως ή άλλως βρίσκεσαι, χωράνε στην πραγματικότητά σου, την 

περιγράφουν, τη διορθώνουν, την εμπλουτίζουν χωρίς να απαιτούν να βγεις από 

αυτήν. Υπάρχουν και τα άλλα, που απαιτούν να μπεις εσύ στο χρόνο, στο χώρο, 

στον κόσμο τους. Και στις δύο περιπτώσεις, ο ακροατής είναι κερδισμένος. Το ίδιο 

κι ο δημιουργός: κάθε καλλιτεχνικό έργο, συμπυκνώνει το χρόνο και ταυτόχρονα 

τον διαστέλλει. Κλέβει κάτι από το θάνατο." (2008 Χρόνος - Εικόνες) 

                                                 
28 http://www.alkinoos.gr/el/archive/interviews/148-2003-difono.html 
29 ό.π. 
30 http://www.alkinoos.gr/el/archive/interviews/120-2008-xronos-eikones.html 
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Τόπος: 
Εκτός του χρόνου και ο χώρος, ο τόπος είναι μία πανταχού παρούσα συνιστώσα 

που ορίζει αυτό που είμαστε, ουσιαστικά και αμετάκλητα. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η "Πατρίδα" (Νεροποντή, 2009) στην οποία εξιστορεί μεταξύ 

άλλων τα προσωπικά του βιώματα από το '74 και την εισβολή των Τούρκων στην 

πατρίδα του. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό "Travel Times" το 2010 αναφέρει 

αναλυτικότερα για το συγκεκριμένο θέμα: ”Τραγική ήταν η συνέχεια: το να ζεις σ' 

έναν τόπο προδομένο απ' τη μητέρα πατρίδα και τη διεθνή κοινότητα, μοιρασμένο 

και τραυματισμένο. Κομμένοι δρόμοι, στα πέντε λεπτά απ' το σπίτι σε σταματούν 

στρατιώτες με όπλα. Οι συμμαθητές μου να είναι είτε πρόσφυγες, είτε να έχουν 

νεκρούς, εγκλωβισμένους ή αγνοούμενους γονείς, θείους, παππούδες. Οι 

πρόσφυγες ζούσαν σε αντίσκηνα για κάποια χρόνια, ένας καταυλισμός ήταν 

δίπλα στο σπίτι μας. […] Έζησα την προσπάθεια δημιουργίας ανθρώπινων 

συνθηκών, ακόμα και ευημερίας, παρά το τραυματισμένο πρόσφατο παρελθόν 

και το άγνωστο μέλλον. Το πείσμα απέναντι στην έλλειψη σιγουριάς και 

ασφάλειας”31. 

 Όλα αυτά τα βιώματα συνέβαλλαν στο να νιώθει ισχυρό δέσιμο με 

την Κύπρο γι' αυτό και την επισκέπτεται συχνά. "Εκεί εντοπίζομαι", αναφέρει 

χαρακτηριστικά το ίδιο περιοδικό.32 Χαριτολογώντας μάλιστα αποκαλεί την Κύπρο 

δεύτερη πατρίδα του, γιατί την πρώτη δεν την βρήκε ακόμη μιας και έχει ζήσει σε 

ουκ ολίγα χωριά και πόλεις της Ελλάδας, μη βρίσκοντας ακόμη τον τόπο της 

μόνιμης κατοικίας του. Του αρέσουν οι τόποι -και οι άνθρωποι – "που δεν 

αισθάνονται καμιά υποχρέωση ούτε να διαφέρουν, ούτε και να μοιάζουν με τους 

άλλους. Αυτοί που κρατάνε τις ιδιαιτερότητές τους, χωρίς να τις κραυγάζουν και 

χωρίς να τις κρύβουν. Χωρίς να τις εξαργυρώνουν και να τις εξευτελίζουν 

πουλώντας τις σε ποσότητες κιτς υπερβολής, αλλά και χωρίς να αισθάνονται την 

υποχρέωση να τις εξαφανίσουν στ' όνομα πιο μοδάτων επιρροών."33 Όμως τί 

είναι τελικά πατρίδα για τον ίδιο; "Η νοσταλγία. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο 

στο οποίο να επιστρέφω τόσο συχνά. Όχι με τη ρομαντική της έννοια, αλλά με 

αυτή που σου σκίζει τα σωθικά, που σου φανερώνει ξανά το αληθινό σου 

                                                 
31 http://www.alkinoos.gr/el/archive/interviews/147-2010-travel-times.html 
32 ό.π. 
33 http://www.alkinoos.gr/el/archive/interviews/143-2006-passport.html 
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πρόσωπο - το πρόσωπο που η ροή της καθημερινότητας σε κάνει να ξεχνάς - 

πριν σε εκσφενδονίσει πάλι μπροστά. Ο τόπος, το χώμα του, το φως του και οι 

άνθρωποι που με καθόρισαν. Η νοσταλγία είναι η πατρίδα μου. Και τα παιδιά μου. 

Η μνήμη και η υπόσχεση."34 

Ταξίδι: 
Η μετάβαση από τον έναν τόπο στον άλλο προϋποθέτει το ταξίδι και τα ταξίδια για 

τον Αλκίνοο Ιωαννίδη άρχισαν από 11 μηνών, όταν με τη μητέρα του κάθε 

καλοκαίρι ξεκινούσαν από την Κύπρο για να επισκεφτούν συγγενείς στη 

Μακεδονία. Αυτό όξυνε την επιθυμία του για τα ταξίδια από πολύ μικρή ηλικία. Από 

τότε ακόμη, επιθυμούσε να ταξιδέψει σε όλον τον κόσμο, κυριολεκτικά. Τα μέρη 

που έχει επισκεφτεί μέχρι στιγμής φανερώνουν πως η επιθυμία του αυτή έχει γίνει 

εν πολλοίς πραγματικότητα καθώς έχει ταξιδέψει πέραν των επαγγελματικών του 

υποχρεώσεων στο Νεπάλ, την Ινδία, τις Φιλιππίνες, την Ανατολική Ευρώπη, στην 

Αυστρία, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Ρωσία, τη Φινλανδία. Με αφορμή τις 

συναυλίες, στην Αίγυπτο, την Αργεντινή, τη Γεωργία, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, το 

Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Ρουμανία, Αυστραλία και άλλες χώρες. Δεν ξεχωρίζει 

ωστόσο, τα ταξίδια σε επαγγελματικά και μη καθώς, όπως αναφέρει, "το 

επάγγελμά μου είναι από μόνο του ένας τρόπος αναψυχής. Ακόμα λοιπόν κι όταν 

ταξιδεύω "για δουλειά", πάω κάπου για να τραγουδήσω. Και φροντίζω πάντοτε να 

περάσω αρκετό χρόνο στο νέο μέρος, ώστε να προλάβω, όχι μόνο να δω κάτι, 

αλλά να το ζήσω, έστω για λίγο. Προτιμώ να είμαι ταξιδιώτης, όχι τουρίστας."35 

Από όλα αυτά τα ταξίδια, προορισμοί-σταθμοί υπήρξαν η Αθήνα, το Φθινόπωρο 

του 1989 και πιο πρόσφατα η Αγία Πετρούπολη. Και στις δύο πόλεις πήγε για 

λόγους σπουδών. 

Στα τραγούδια του Ιωαννίδη εντοπίζονται και στίχοι που μας παραπέμπουν 

σε αναγκαστικά "ταξίδια" που κάθε άλλο παρά ευχάριστα είναι, δηλαδή κάνει λόγο 

για την προσφυγιά και τη μετανάστευση, όπως στο ομότιτλο τραγούδι της 

                                                 
34 ό.π. 
35 

http://diavasinet.gr/%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%BF%CF%82-

%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF-

%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9-

%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1/ 
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τελευταίας του δισκογραφικής δουλειάς, "Μικρή Βαλίτσα" που αναφέρει 

χαρακτηριστικά "Και πού να πας και πού να ‘ρθεις/ και πού να επιστρέψεις/ που 

‘ναι τα ξένα μακρινά/ κι είν’ τα δικά μας ξένα/ και πού να επιστρέψεις". Παρουσιάζει 

"το δίλημμα των ανθρώπων που απ' τη μια θέλουν να φύγουν, όμως τα ξένα είναι 

άγνωστα κι όχι φιλικά, αλλά αισθάνονται το ίδιο ξένοι και στο δικό τους τόπο. Κι 

όσο περνάει ο καιρός, έτσι νιώθουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι. 

Αναγνωρίζουμε όλο και λιγότερα πράγματα ως δικά μας και παλεύουμε να 

αντέξουμε καταστάσεις που δε μας ταιριάζουν." 36  Μάλιστα, και ο ίδιος ο 

τραγουδοποιός  όταν δημιούργησε την δική του οικογένεια είχε σκεφθεί πολύ 

σοβαρά να διαμείνουν μόνιμα στο εξωτερικό, μέχρις ότου ήρθε η κρίση. "Από τότε, 

όλα απέκτησαν άλλο νόημα. Δεν είναι αρκετό να ζεις και να μεγαλώνεις τα παιδιά 

σου σε «ιδανικές» κοινωνίες. Μέσα από την ιδιαιτερότητα των γεγονότων και των 

καταστάσεων εδώ, αν αντέχεις οικονομικά και αισθητικά, αν μπορέσεις να 

κρατήσεις τη ζωή, τις αξίες, την αξιοπρέπεια και τη στάση σου ακέραιη, ίσως να 

έχεις να δώσεις και να πάρεις περισσότερα."37 Τότε ήταν που πήραν την απόφαση 

να παραμείνουν στην Ελλάδα, στον τόπο δηλαδή που τους χάρισε τόσα μέχρι 

πρότινος.  

Παιδί/Οικογένεια: 
Η γέννηση των παιδιών του αποτέλεσε αιτία και αφορμή να σκεφτεί με την 

σύντροφό του την μετανάστευση σε κάποια χώρα της Ευρώπης, βάζοντας σε 

πρώτο πλάνο τις ανάγκες των παιδιών τους, τις περισσότερες ευκαιρίες που θα 

τους δίνονταν και την καλύτερη ποιότητα ζωής που θα μπορούσε τους 

προσφέρει, γιατί όταν γεννιούνται παιδιά παύεις να είσαι εσύ προτεραιότητα και 

μετριάζεις τον εγωισμό σου, εφόσον "έχεις, βέβαια, μάτια να αναγνωρίσεις, 

δύναμη να κρατήσεις και ψυχή να χωρέσεις το δώρο της πατρότητας". 38  Η 

τεκνοποιία "πιθανόν φωτίζει προτερήματα και ελαττώματά μας. Ίσως και να σε 

αναγκάζει να ξαναδείς τον εαυτό σου, να παλέψεις τα στραβά σου, ώστε ούτε να 

τα μεταφέρεις στα παιδιά σου, ούτε και να τα βασανίσεις μ' αυτά. Δεν γίνεσαι όμως 

                                                 
36 ό.π. 
37 http://www.alkinoos.gr/el/archive/interviews/172-2011-maios-periodiko-art.html 
38  http://www.kathimerini.gr/819403/article/proswpa/synentey3eis/o-alkinoos-iwannidhs-

apo-to-a-ews-to-w 
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απαραίτητα καλύτερος ή σοφότερος κάνοντας παιδιά. Αν ήσουν βλάκας, 

συνήθως γίνεσαι ένας βλάκας με παιδιά. Αν ήσουν κακός, το ίδιο. Πιθανόν μερικές 

φορές να βγαίνεις από τον εγωισμό σου, έχοντας να φροντίσεις τις ανάγκες του 

παιδιού αντί για τις δικές σου, συχνά όμως άνθρωποι κάνουν παιδιά ακριβώς για 

λόγους εγωισμού, για την προσωπική τους ικανοποίηση και «ολοκλήρωση», 

όπως λένε. Για να διαιωνίσουν τα γονίδια, τις αντιλήψεις, τους φόβους τους. Για 

να εξουσιάσουν μέσα απ' την αγάπη τους. Κάποιοι κάνουν παιδιά για ν' αλλάξουν 

τον κόσμο, κάποιοι άλλοι για να τον κρατήσουν ίδιο. Υπάρχουν γονείς που δεν 

τεκνοποίησαν ποτέ. Υπήρξαν όμως τόσο δοτικοί, τρυφεροί, συμπονετικοί απέναντι 

στους άλλους, αγάπησαν, συγχώρεσαν, ελευθέρωσαν, στήριξαν χωρίς 

αντάλλαγμα τόσο, που δικαιούνται τον τίτλο επάξια. Το παιδί και η τέχνη είναι τα 

μόνα δώρα που σου δίνονται για να τους δοθείς. Κι αυτό δεν το μπορούμε όλοι ή 

τουλάχιστον όχι πάντα. Εγώ πότε τα ψιλοκαταφέρνω, πότε όχι.”39 

Συμπεράσματα 

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης ερχόμενος στην Ελλάδα ξεκινά σχετικά άμεσα το μουσικό 

του ταξίδι που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, έχοντας πια στο βιογραφικό του 14 

δίσκους εκ των οποίων οι 5 είναι σε δικούς του στίχους, μουσική, και 

ενορχήστρωση. Από τους προσωπικούς του δίσκους που ενεργεί ως 

τραγουδοποιός και ενορχηστρωτής, μελετήσαμε τους στίχους του ακολουθώντας 

την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου με βάση το θέμα. Συγκεντρώθηκαν τα 

σημεία εκείνα που επανέρχονται συχνά, και ταξινομήθηκαν σε θεματικές. Μέσω 

της μεθόδου της ποσοτικής και της ποιητικής ανάλυσης παρακολουθήσαμε πως 

αυτά εξελίσσονται από τη μία δισκογραφική δουλειά στην άλλη. Τα ευρήματα 

έδειξαν πως το Φως/Σκοτάδι μαζί με τον Χρόνο είναι μακράν οι πιο συχνά 

εμφανιζόμενες θεματικές. Ακολουθεί το Υγρό Στοιχείο και ο Έρωτας/Αγάπη που 

έχει σταθερή θέση στις συλλογές. Έπονται ο Θάνατος/Ζωή, ο Τόπος, ο Εαυτός, η 

Μουσική και άλλες θεματικές. Όσο περνούν τα χρόνια, οι αναφορές σε θέματα 

που σχετίζονται με τον Εαυτό, τον Θάνατο/Ζωή και την Απώλεια αυξάνονται 

σταδιακά. Ενώ αναφορές σχετικές με το Παιδί εντοπίζονται κυρίως στη 

"Νεροποντή" η οποία δημιουργούταν την ίδια περίοδο που ο τραγουδοποιός 

                                                 
39 http://www.alkinoos.gr/el/archive/interviews/137-2009-eleutheros-typos.html 
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απέκτησε παιδιά. Από τα πιο σπάνια εμφανιζόμενα θέματα είναι η λήθη, ο γάμος 

και η σχέση, η μοναξιά και η πολιτική, η οποία φαίνεται στην ουσία να τον 

απασχολεί στις τελευταίες συλλογές και κυρίως στην πιο πρόσφατη, τη "Μικρή 

Βαλίτσα".  

Ανεξαρτήτως των θεματικών και των κατηγοριοποιήσεων που κάναμε, 

κατανοούμε και συμπεραίνουμε πως για τον Αλκίνοο Ιωαννίδη το τραγούδι “είναι 

μια τέχνη ιερή και προσιτή μαζί. Μας επιτρέπει να παίζουμε μαζί της, να την 

πληγώνουμε, να την υποτιμάμε. Και πάλι μας χαρίζει, μέσα απ' τις ανάσες όλων 

των ανθρώπων που τραγούδησαν, έψαλαν, ψιθύρισαν ένα στίχο απ' την αρχή 

του χρόνου μέχρι σήμερα, τον κόσμο κοιταγμένο μέσα απ' τα αληθινά μάτια.”40 
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Ξέρεις, πρέπει να ξέρεις ότι ζούμε στο φως και στην σκιά, και στα δύο ζούμε, σε 

ένα κόσμο με φως και με σκιά.1 

(Βή, «Ο Ορφέας στο Αδη»).  

Τα λόγια της οραματίστρια ζωγράφου- ηρωίδας του θεατρικού έργου του 

Τεννεσί Ουίλιαμς, « Ο Ορφέας στο Άδη », ισχύουν για όλους τους ανθρώπους, 

την εποχή του συγγραφέα και τον ίδιο τον δημιουργό.  

Ο Τόμας Λάινερ Ουίλιαμς στιγμάτισε το θεατρικό σύμπαν του 20ου αιώνα, 

του αιώνα που από την μια φωτίστηκε με τεχνολογικά θαύματα (όπως κβαντική 

θεωρία, η θεωρία της σχετικότητας, χαρτογράφηση γενετικού κώδικα, ανάπτυξη 

της πυρηνικής βιομηχανίας, πρόοδο ιατρικής) και από την άλλη επισκιάστηκε από 

καταστροφές και πολέμους.  Η Αμερικανική  κουλτούρα το πρώτο μισό του 20ου 

αιώνα, της εποχής που ανδρώθηκε ο συγγραφέας, ήταν ταυτόχρονα 

ματεριαλιστική και πουριτανική. Χαρακτηριστικό της ο νόμος της 

ποτοαπαγόρευσης συνυφασμένος με την ψευδαίσθηση μιας εικονικής ευημερίας. 

Ακολουθεί η περίοδος του κρακ, το 1929 και της μεγάλης ύφεσης, ξεσπά ο 2ος 

παγκόσμιος πόλεμος τον οποίο διαδέχεται εκείνος της Κορέας και στα τέλη της 

δεκαετίας του πενήντα ο καλλιτεχνικός κόσμος κλείνεται από τον Μακαρθισμό και 

την λογοκρισία.  

Σε αυτή την ταραχώδη εποχή, η εναλλαγή φωτός και σκιάς  καθορίζουν την 

συγγραφική και προσωπική του πορεία. Ιδιαίτερα κλειστό παιδί και έφηβος, 

μεγαλώνει υπό την επίβλεψη της αυταρχικής μητέρας του και του απόντα πατέρα 

                                                 
1 Τεννεσί, Ουίλαμς, (2013), Ο Ορφέας στον Άδη ( μτφ Ε. Μπελιές). Αθήνα, Ηριδανός.(σελ. 

37) 

mailto:vasilpinelop@gmail.com
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του. Μοναδικός φίλος του η λίγο μεγαλύτερη αδελφή του Ρόουζ. Αφάνταστα 

ντροπαλός, απόμακρος, σπάνια λάμβανε μέρος σε συζητήσεις. Προτιμούσε να 

ακούει και να παρατηρεί . Το φως της σκηνής τον μαγεύει για αυτό και επιλέγει την 

θεατρική γραφή. «Από εκείνη την στιγμή και μετά, εξομολογείται, το θέατρο και εγώ 

ανακαλύψαμε ο ένας τον άλλον για το καλύτερο και το χειρότερο ξέρω ότι είναι το 

μόνο πράγμα που μου έσωσε την ζωή.»2 

Επιδιώκει εναγωνίως μια ισορροπία ανάμεσα στο  Απολλωνιακό στοιχείο 

που παραπέμπει στην αρμονία, στο φως και το πνεύμα και το διονυσιακό που 

γεννά πάθη, απελευθερώνει ένστικτα και καλλιεργεί την υπερβολή. Όπως οι 

αρχαίοι έλληνες υμνούσαν τον θεό Διόνυσο και αναζητούσαν την ηδονή στην 

σάρκα και το αλκοόλ, έτσι και ο Τεννεσί δονείται από βακχικού τύπου 

συμπεριφορές και παρορμητικά συναισθήματα. Ο έλληνας θεός και οι οπαδοί του 

οδηγούνται σε έκσταση μέσω τον καταχρήσεων. Το αμάλγαμα ηδονών –

καταχρήσεων δημιουργεί και το ίδιο το θέατρο. Ο Τεννεσί ως γνήσιος 

διονυσιαστής γοητεύεται από τον θεό και τους ακολούθους (Σατύρους) με 

αποτέλεσμα οι μέρες και οι νύχτες του να αρχίζουν και να τελειώνουν με 

υπερβολική κατανάλωση καφέ, αλκοόλ, αργότερα ναρκωτικών και 

βαρβιτουρικών,  ενώ τα βράδια τριγυρνά ψωνίζοντας νεαρούς ερωτικούς 

συντρόφους. Η εγκατάλειψη από τον πατέρα του, η σχιζοφρένεια της αδελφής του 

που οδηγήθηκε σε λοβοτομή , ο θάνατος αγαπημένων προσώπων, τον διαλύουν 

συναισθηματικά και προσωπικά. Πίνει για να γράφει, για να ξέχνα, για να υπάρχει.  

Ας σημειωθεί, η στάση του Τεννεσί στις καταχρήσεις αντικατοπτρίζει την 

γενικότερη ροπή των Αμερικανών του τότε αλλά και του σήμερα στην υπερβολική 

κατανάλωση αλκοόλ, χαπιών, τσιγάρων, ναρκωτικών. Οι ΗΠΑ είναι ένας 

πολιτισμός χρήσης ουσιών. Σύμφωνα με τις επιστημονικές έρευνες της κλινικής 

ψυχοπαθολογίας οι αμερικάνοι χρησιμοποιούν ουσίες για να ξυπνήσουν (καφέ ή 

τσάι ), για να παραμείνουν σε εγρήγορση (τσιγάρα αναψυκτικά), για να 

χαλαρώσουν (αλκοόλ) και για να μειώσουν τον πόνο (ασπιρίνη) 3 . Η μεγάλη 

ευκολία με την οποία αποκτά κανείς σήμερα πρόσβαση στις διάφορες ουσίες και 

                                                 
2 Τεννεσή Ουίλιαμς,(2003),Αναμνήσεις( μτφ: Εύης Γεωργούλη). Αθήνα, Ίνδικτος.( σελ. 73) 

 
1A M.Kring-G.C. Davison-J.M.Neale-S.L.Johnson,(2007),Ψυχοπαθολογία(μτφ: Θ. Καραμπά). 

Αθήνα, Gutenberg. 
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η συχνή χρήση τους θέτει την βάση για την πιθανή κατάχρηση4.Το ίδιο όμως 

λάμβανε χώρα και την εποχή της ποτοαπαγόρευσης, δηλαδή στα χρόνια του 

Τεννεσί.  

Οι εξαρτήσεις κυριαρχούν σε ολόκληρο το έργο του. Οι ήρωες – ηρωίδες 

του αποτυπώνουν μέρος του εγώ του για αυτό και βασανίζονται από τα ίδια πάθη. 

Φαντασία και πραγματικότητα σμιλεύουν ένα ενιαίο κατασπαρασσόμενο σύνολο 

το οποίο γίνεται εμφανές στα αντιπροσωπευτικότερα έργα του: « Γυάλινος 

κόσμος», « Λεωφορείο ο Πόθος», « Το γλυκό πουλί της νιότης»,  « Λυσσασμένη 

γάτα» .  

Τόσο ο συγγραφέας όσο και οι ήρωες του αναβιώνουν τους ρομαντικούς 

του 19ου αιώνα. Η ομοιότητα στην θεματολογία είναι χαρακτηριστική : η φθίνουσα 

ομορφιά , ο φόβος του θανάτου σε νεαρή ηλικί, η καταδικασμένη αγάπη, η 

σκληρότητα των ενστίκτων. Ο Τεννεσί ενσαρκώνει τον εμβληματικό ρομαντικό,  

που καταρρίπτει το διαχωριστικό μεταξύ τέχνης και ζωής. Εξαιρετικά ταλαντούχος 

και αυτοκαταστροφικός καταναλώνει αλκοόλ, κάνει χρήση ναρκωτικών, καπνίζει 

αδιάκοπα, καταπίνει τεράστιες ποσότητες χαπιών. Μέχρι και ο θάνατος του είναι 

κατά εξοχήν ρομαντικός: βρίσκεται νεκρός το 1983 σε ένα από τα δωμάτια του 

ξενοδοχείου Ελυζέ της Νέας Υόρκης με ένα πώμα σφηνωμένο στο λαιμό του .  

Πρωταρχική αιτία των εξαρτήσεων  στα κείμενα του η αδυναμία των 

πρωταγωνιστών – στριών να διαχειριστούν το πέρασμα του χρόνου. Ο Τομ στο « 

Γυάλινο κόσμο», μέσω του ποτού λησμονά την προσωπική του αποτυχία, την 

κατάρρευση του παγκόσμιου πολιτικού – κοινωνικού συστήματος, αποποιείται 

των ευθυνών απέναντι στην μητέρα και την αδελφή του.  Η Μπλάνς στο « 

Λεωφορεί,ο ο Πόθος» αναζητά το ποτό και το σκοτάδι για να καλύψει τα σημάδια 

της γήρανσης στο πρόσωπο της. Ο Στάνλεϋ λειτουργεί ανεύθυνα απέναντι στην 

Στέλλα και το μωρό του παίζοντας χαρτιά. Η μεσήλιξ ηθοποιός και ο Τσαν ς Γουέιν 

συνδυάζουν στο « Το γλυκό πουλί της νιότης»,  το αλκοόλ με χασίσι και χάπια. Η 

μεν πρώτη προσκολλάται στις δάφνες του ένδοξου παρελθόντος της, ο δε 

δεύτερος στην εφηβική σχέση με την Χέβενλι. Στη « Λυσσασμένη γάτα», ο Μπρικ 

                                                 
2Α.M.Kring-G.C. Davison-J.M.Neale-S.L.Johnson,(2007),Ψυχοπαθολογία(μτφ: Θ. Καραμπά). 

Αθήνα, Gutenberg. 



Δημιουργική Γραφή και Άλλες Τέχνες 

[865]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

εθίζεται στο ποτό γιατί για εκείνον ο χρόνος πάγωσε την μέρα που χάθηκε ο φίλος 

– σύντροφος;  του  Σκίπερ.  

Σε ένα κόσμο που οι δείκτες του ρολογιού ακινητοποιούνται, τα ανθρώπινα 

όντα στερούνται κάθε δυνατότητα ωρίμανσης και εξέλιξης. Η Μπλανς αρνείται να 

ωριμάσει και κατά επέκταση να αποδεχθεί τον εαυτό της και τα λάθη της: το πρώτο 

γάμο της με τον ομοφυλόφιλο Άλαν ή την αδυναμία της να ανταπεξέλθει στα 

καθήκοντα της  του αξιώματος της ως δασκάλα. Τριγυρνά στο σπίτι της αδελφής 

της  εκλιπαρώντας : «ένα καυτό μπάνιο και ένα ποτό με κάνουν να βλέπω την ζωή 

με άλλα μάτια»5. Ο Τσάνς προσπαθεί να εισχωρήσει στο χώρο του θεάματος αλλά 

δεν τα καταφέρνει. Αντί να συμβιβαστεί με το γεγονός και να εξελιχθεί πνευματικά 

κατεβάζει χάπια πίνοντας αλκοόλ: «Ναι ομολογεί πήρα ένα τρελό όνειρο και το 

κατέβασα με ένα άλλο τρελό όνειρο»6. Το ίδιο ισχύει και για την Αλεξάνδρα ντελ 

Λάγκο. Αρνείται την ηλικία της και την δυνατότητα που της προσφέρεται να 

εμβαθύνει στην υποκριτική τέχνη ερμηνεύοντας πολυεπίπεδους ρόλους. Προτίμα  

«την φυγή και μόνο την φυγή, την αδιάκοπη φυγή » 7. Ο Μπρικ από την άλλη 

αποκρύπτει την αλήθεια και από τον ίδιο του των εαυτό. Καθαγιάζει την ερωτική 

του έλξη προς τον φίλο του Σκίπερ, παρόλο που σιχαίνεται το ψέμα. «Το ψέμα είναι 

ο κόσμος που ζούμε , παραδέχεται , η μια διέξοδος είναι το ποτό και η άλλη ο 

θάνατος»8. Το ψέμα του αφαιρεί την δυνατότητα να ορθοποδήσει ψυχολογικά. Η 

Μάγκι τον κατηγορεί δίχως περιστροφές: «Η Μάγκι λέει πως ο Σκίπερ και εγώ δεν 

πιάσαμε δουλειά όταν τελειώσαμε το σχολείο και φτιάξαμε την ομάδα, επειδή 

φοβόμασταν να μεγαλώσουμε…»9.  

Η απώλεια αποτελεί αφετηρία των εξαρτήσεων τους. Απώλεια αγαπημένων 

προσώπων τους π.χ. Άλαν, Σκίπερ, της οικογένειάς τους όπως στην περίπτωση 

                                                 
5  Τεννεσί, Ουίλαμς, (1975),Λεωφορείο ο πόθος ( μτφ Ε. Μπελιές). Αθήνα, Ηριδανός.( 

σελ.137) 
6   Τεννεσί, Ουίλαμς, (1983),Το γλυκό πουλί της νιότης ( μτφ Ε. Μπελιές). Αθήνα, 

Ηριδανός.(σελ.97) 
7 Τεννεσί, Ουίλαμς, (1983),Το γλυκό πουλί της νιότης ( μτφ Ε. Μπελιές). Αθήνα, Ηριδανός.( 

σελ.40) 
8 Τεννεσί, Ουίλαμς, (1962),Λυσσασμένη γάτα ( μτφ Μ. Πλωρίτης). Αθήνα, Γκόνη.(σελ.314) 
9 Τεννεσί, Ουίλαμς, (1962),Λυσσασμένη γάτα ( μτφ Μ. Πλωρίτης). Αθήνα, Γκόνη.(σελ.311) 
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της Μπλανς, Μπρικ ή της νεότητας τους έτσι όπως αποτυπώνεται στην Μπλανς, 

Αλεξάνδρα ντελ Λάγκο ή του ονείρου για χρήματα και δόξα, τρανταχτά 

παραδείγματα ό Τσάνς και ο Στάνλεϋ. 

Μέσα από το τσιγάρο, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, τα χάπια αναδύεται το 

καλλιτεχνικό εγώ των ηρώων. Οι πρωταγωνιστές του ή είναι καλλιτέχνες ή 

υιοθετούν καλλιτεχνικές πρακτικές στο τρόπο ζωής τους. Η Μπλάνς εισάγει το 

θέατρο στην καθημερινότητα της. Η κάθε της κίνησης είναι υποκριτικά δοσμένη. 

Σκηνοθετεί το ραντεβού της με τον Μιτς, παρουσιάζει στους γύρω της μια 

ωραιοποιημένη κόνα του παρελθόντος και λειτουργεί τελετουργικά μέσα στο 

ημίφως. Το θέατρο προσφέρει μαγεία και αυτό προσπαθεί να δώσει στους 

ανθρώπους: «Ναι, ναι η μαγεία αναφωνεί αυτό προσπαθώ να δώσω στους 

ανθρώπους- και για αυτό παρουσιάζω διαφορετικά τα πράγματα. Δεν του λέω 

την αλήθεια. Τους λέω αυτό που θα έπρεπε να είναι η αλήθεια»10. Ο Τομ από την 

άλλη προτιμά τον κινηματογράφο και την ποίηση. Ως ποιητής βιώνει ένα μη 

ποιοτικό κόσμο (2ο Παγκόσμιος πόλεμος, Γκουέρνικα). Μέσω της τέχνης λησμονά 

της σκληρές αλήθειες της εποχής και της ύπαρξης του στο ζοφερό Σ. Λούις. Ως 

αφηγητής σκηνοθετεί την ιστορία της οικογένειας του. «Εγώ σας προσφέρω 

αλήθειες με την ωραία μάσκα της ψευδαίσθησης  που μοιάζουν αλήθεια»11  , 

υπογραμμίζει στην εναρκτήρια σκηνή . Η διάσημη ηθοποιός στο γλυκό πουλί της 

νιότης επικοινωνεί με θεατρικές χειρονομίες υποκρινόμενη κάποια άλλη ακόμα και 

όταν δεν χρειάζεται . «Δεν θέλω να μένω εδώ μόνη μου μέχρι να φορέσω το καλό 

μου πρόσωπο, αυτό που φοράω  όταν αντιμετωπίζω τον κόσμο»12.Ο σύντροφός 

της περιδιαβαίνει την γενέτειρα του και σε κάθε του βήμα επιδεικνύει το δήθεν 

συμβόλαιο του με εταιρία του Χόλυγουντ. Παριστάνει τον πλούσιο και ανερχόμενο 

σταρ στην πολιτική συγκέντρωση του Μπος Φινλευ και για πετύχει μια πειστικότερη 

ερμηνεία συνδυάζει αντικαταθλιπτικά με αλκοόλ.  

                                                 
10 Τεννεσί, Ουίλαμς, (1975),Λεωφορείο ο πόθος ( μτφ Ε. Μπελιές). Αθήνα, Ηριδανός.(σελ 

154) 
11 Τεννεσί, Ουίλαμς, (2001),Γυάλινος κόσμος ( μτφ Ε. Μπελιές). Αθήνα, Κέδρος.(σελ10) 
12  Τεννεσί, Ουίλαμς, (1983),Το γλυκό πουλί της νιότης ( μτφ Ε. Μπελιές). Αθήνα, 

Ηριδανός.(σελ55) 
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Οι εξαρτήσεις των ηρώων – ηρωίδων του αντανακλούν ένα ευρύτερο 

πολιτικό κοινωνικό γίγνεσθαι που έχει ως συνέπεια την απουσία εργασία ή την 

πρόσφατη εγκατάλειψη της. Ο Τομ απολυμένος από την εταιρία παπουτσιών,  

βυθίζεται στο αλκοόλ και την νικοτίνη μέχρι να αποφασίσει να μπαρκάρει. Αλλά 

και στα καράβια οι ενοχές ενισχύουν τις καταχρήσεις του. «Ψάχνω για τσιγάρο , 

περνάω στο απέναντι πεζοδρόμιο , τρέχω σε ένα μπαρ , παίρνω ποτό από τον 

πρώτο τυχόντα...»13. 

Ο Μπρικ εγκατέλειψε την   σταδιοδρομία του στο αθλητισμό και αναγκάζεται 

να περιγράφει σκηνές ως αθλητικός ρεπόρτερ, « να περιγράφω πια αυτό που δεν 

μπορώ να κάνω»14. Νοιώθει πως η ζωή τον  προσπέρασε και μονάχα το ποτό τον 

«ημερεύει». Ομοίως και ο Τσάνς Γούειν του οποίου η καριέρα ως ηθοποιός μοιάζει 

με μακρινό όνειρο. Η Αλεξάνδρα από την άλλη περιπλανάται στον κόσμο 

προκειμένου να ξεφύγει από τα κινηματογραφικά γκρο πλαν.  

Κανείς από τους πρωταγωνιστές δεν έχει παιδιά. Έχουν να νοιαστούν μόνο 

τον εαυτό τους και για αυτό μπορούν να τον καταστρέψουν. Ίσως είναι 

ναρκισσιστές.  Γαντζωμένοι στην εξωτερική τους εικόνα όπως η Μπλανς, η 

Αλεξάνδρα ντε Λάγκο, ο Τσάνς,  ο  Μπρικ , καταφεύγουν στις καταχρήσεις, όταν 

τα σημάδια του χρόνου τους στιγματίζουν σωματικά και πνευματικά. 

Οι καταχρήσεις επιταχύνουν την εξόντωση των μυθοπλαστικών 

προσώπων του. Σχεδόν κανείς τους δεν υπερβαίνει αυτόν: ή συνεχίζει να πίνει για 

πολλά χρόνια όπως ο Τομ ή μαστουρώνει και παραδίδεται στους διώκτες του 

όπως ο Τσάνς ή μεθυσμένη οδηγείται στο άσυλο όπως η Μπλανς. Ίσως 

ανακτήσουν την αυτοκυριαρχία τους ο Μπρικ λόγω της δυναμικής γυναίκας του 

Μάγκι και η Αλεξάνδρα ντελ Λάγκο λόγω της μεταβολής των εξωτερικών 

συνθηκών ( μαθαίνει από την αντζέντισσα της  πως η ταινία έτυχε διθυραμβικών 

κριτικών και ένθερμης αποδοχής από το κοινό).  

Η διάσημη ηθοποιός βιώνει τα πιο ακραία συμπτώματα των καταχρήσεων. 

Περιέρχεται  στο στάδιο της τοξίκωσής σύμφωνα με το κριτήριο Diagnostic and 

statistical Manual of Mental Disorder. Η τοξίκωση διαγιγνώσκεται όταν το άτομο 

                                                 
13 Τεννεσί, Ουίλαμς, (2001),Γυάλινος κόσμος ( μτφ Ε. Μπελιές). Αθήνα, Κέδρος.(σελ115) 
14 Τεννεσί, Ουίλαμς, (1962),Λυσσασμένη γάτα ( μτφ Μ. Πλωρίτης). Αθήνα, Γκόνη.(σελ306) 
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καταναλώνει ουσίες που επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλούν 

δυσαπροσαρμοστικές συνέπειες σε γνωστικό  και συμπεριφορικό επίπεδο 15 . 

Ξυπνά στο ξενοδοχείο με έντονο αίσθημα δύσπνοιας ή καλύτερα πνιγμού, 

αποτέλεσμα της χθεσινοβραδινής της κραιπάλης. Ταυτόχρονα την δύσπνοια 

συνοδεύει μερική απώλεια μνήμης σχετικά με το που βρίσκεται, το γιατί και με 

ποιον. Καταλήγει σε μερικό τρομώδες παραλήρημα, ιατρικό όρος που 

χρησιμοποιείται όταν το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα μειώνεται απότομα 16 . 

Τρομοκρατημένη συνειδητοποιεί τα αίτια της δυστυχίας της. Αναπλάθει το 

περιστατικό και για να το ξεχάσει ,  να «κοιμίσει την τίγρη που λύσσα μέσα της» 

καπνίζει χασίσι, πίνει κάνει έρωτα. 

Το έτερο πρόσωπο του οποίου η ανάκαμψη υπονοείται είναι του Μπρικ  και 

αυτό γιατί έρχεται πραγματικά κοντά με ένα άλλο άτομο από τότε που έχασε τον 

φίλο του Σκίπερ, την γυναίκα του Μάγκι. Μαγεύεται από τον δυναμισμό της 

λυσσασμένης γάτας και αφήνεται στην σωτήρια επίδραση της. Τον επαναφέρει 

στην ζωή όπως «ένα κομμάτι χρυσάφι που το άφησε να πέσει από τα χέρια του»17. 

Όσο αφορά το δεύτερο μέρος της παρουσίασης θα δοθούν  κάποιες 

κατευθυντήριες γραμμές για την δημιουργία ενός αληθοφανούς εξαρτημένου 

χαρακτήρα.  Η δημιουργία ενός εξαρτημένου θεατρικού χαρακτήρα ακολουθεί τα 

στάδια της κατασκευής ενός οποιουδήποτε άλλου θεατρικού χαρακτήρα. 

Απαραίτητη η καρτέλα – βιογραφικό. Τίθενται ερωτήσεις που αφορούν 

κάθε τομέα της ζωής του και καλύπτει την περίοδο των παιδικών του χρόνων μέχρι 

και εκείνη που υπερπηδά το τέλος του θεατρικού έργου. Μέσα σε αυτά θα 

εμφανιστούν θραύσματα που δύνανται να αναπτυχθούν στην επόμενη καρτέλα 

με θέση την εξάρτηση. Εξειδικευμένες ερωτήσεις σχετικά με το είδος της εξάρτησης, 

την χρονική αφετηρία , τα στάδια εξέλιξης, τις τυχών προσπάθειες απεξάρτησης 

την ύπαρξη υποτροπών, τις απώλειες του  ήρωα εξαιτίας της κ.α. Όσο 

                                                 
15  A.M.Kring-G.C. Davison-J.M.Neale-S.L.Johnson,(2007),Ψυχοπαθολογία(μτφ: Θ. 

Καραμπά). Αθήνα, Gutenberg.(σελ454) 
16  A.M.Kring-G.C. Davison-J.M.Neale-S.L.Johnson,(2007),Ψυχοπαθολογία(μτφ: Θ. 

Καραμπά). Αθήνα, Gutenberg.(σελ456) 
17 Τεννεσί, Ουίλαμς, (1962),Λυσσασμένη γάτα ( μτφ Μ. Πλωρίτης). Αθήνα, Γκόνη.(σελ38) 
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περισσότερες οι ερωτήσεις και αναλυτικότερες οι απαντήσεις, τόσο πειστικότερος 

ο χαρακτήρας. Ας σημειωθεί ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ποτέ μονό μια εξάρτηση. 

Οι εξαρτήσεις λειτουργούν συνδυαστικά, τα άτομα οδηγούνται από την μια στην 

άλλη.  

Ίσως προκύψουν στοιχεία που δεν χρησιμοποιηθούν αυτά δεν έχει 

σημασία. Επόμενο στάδιο το ξεκαθάρισμα: ποια στοιχεία μπορούν να 

συγκροτήσουν ένα ευρύτερο σύνολο, ποια δεδομένα μπορούν να μας φανούν 

χρήσιμα και ποια αδυνατούν να ενταχτούν λειτουργικά μέσα σε αυτό. Το 

ξεκαθάρισμα δεν ισοδυναμεί με οριστική διαγραφή. Πιθανόν στην δεύτερη ή τρίτη 

γραφή κάποια να μας χρειαστούν.  

Ολοκληρώσαμε το βιογραφικό τους καιρός να ακούσουμε τη φωνή του. 

Χρήσιμη αποδεικνύεται η εγγραφή δύο μονολόγων σε πρώτο πρόσωπο. Ένας 

μονόλογος πριν ξεκινήσει τις καταχρήσεις όπου θα εκθέτει τα όνειρα και τους 

στόχους του και ένα όταν παραδόθηκε σε αυτές και έφτασε στο απόλυτο σημείο 

εξάρτησης. Υπάρχουν λέξεις – εκφράσεις που χρησιμοποιούν οι εξαρτημένοι 

αλκοολικοί κώδικες επικοινωνίας μεταξύ τους. Η αιτία της εξάρτησης πρέπει να 

είναι ξεκάθαρη, όχι να υπονοείται ή να συσκοτίζεται.  Η κάθε ατάκα οφείλει από την 

μια να προωθεί την υπόθεση και από την άλλη να αποτελεί απώλεια των 

καταχρήσεων . Μια μικρή έρευνα για τα συμπτώματα ή τις παρενέργειες της 

χρήσης είναι υποβοηθητική. Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε και στην 

τροποποίηση της γλώσσας όταν ο ήρωας – ηρωίδα είναι νηφάλιος και όταν 

βρίσκεται υπό την επήρεια.  

Τενεσσί Ουίλιαμς, ο συγγραφέας που έζησε στο φως της δημιουργίας και 

το σκοτάδι των καταχρήσεων. Ακόμα όμως και την περίοδο της μαστούρας όπως 

την ονόμαζε και ο ίδιος οπού ο νευρικός κλονισμός ήταν παρατεταμένος, ακόμα 

και τότε έγραφε. Μόνο που το γράψιμο του στερείτο της λάμψης των 

προηγουμένων έργων του. Όλα τα έβλεπε παραμορφωμένα  δεν δημιουργούσε 

χαρακτήρες περιέγραφε τον εαυτό του. Όσο και αν το γράψιμό τον κρατούσε 

ζωντανό κα έδινε φως και νόημα στην ζωή του, τόσο οι καταχρήσεις τον 

οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια στην σκιά και την άβυσσο του θανάτου.  
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ενηλίκων στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. :  «Μικρό 

βιβλίο για μεγάλα όνειρα» με αφορμή την έκθεση «Τιμή στον 

Teriade» 
 

Γάκος Σωτήριος  

Φοιτητής Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

 

Είναι γεγονός πλέον πως το διδακτό της δημιουργικής γραφής δεν αναφέρεται 

στην έμπνευση ή το ταλέντο και ίσως αδιαφορεί για το αν η συγγραφή «εμπνέεται 

από μούσες και πραγματώνεται από ιδιοφυΐες» (Α.Βακάλη, Μ.Ζωγράφου – 

Τσατσανάκη & Τ. Κωτόπουλος, 2013:59-66). Η δημιουργική γραφή μπορεί να 

κατανοηθεί και να διδαχθεί όπως κάθε τέχνη που απαιτεί διδασκαλία και δεξιοτεχνία 

και αποτελεί μέσο έκφρασης και επικοινωνίας ανάμεσα σε πολλούς. Ένα μουσείο 

ωστόσο αποτελεί έναν ιδιαίτερο χώρο στον οποίο οι τέχνες συνυπάρχουν, 

προβάλλονται και επιχειρούν να συνομιλήσουν με ένα μεγάλο ανθρώπινο 

δυναμικό, ένα ευρύ κοινό με διαφορετικές προσλαμβάνουσες, κριτήρια και 

ανάγκες. Στο πλαίσιο εξέλιξης και ανάπτυξης της μουσειοπαιδαγωγικής σήμερα 

δημιουργούνται συνεχώς νέες ανάγκες αλλά και προϋποθέσεις εκπαιδευτικής 

δράσης, παλιότερες μορφές προσέγγισης αμφισβητούνται και επιμέρους 

εφαρμογές εμπλουτίζονται.  

  Στόχος της συγκεκριμένης εισήγησης  είναι να τονιστεί η επικοινωνιακή 

διάσταση της δημιουργικής γραφής και να παρουσιαστεί μια πρόταση 

εκπαιδευτικής αξιοποίησης και συνάντησης της με άλλες τέχνες. Ειδικότερα όμως 

με αφορμή ένα εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ενήλικες στο 

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζονται το σκεπτικό του 

συγκεκριμένου μουσειοπαιδαγωγικού σχεδιασμού, η αξιοποίηση του εκθεσιακού 

υλικού, οι μέθοδοι και οι πρακτικές που ακολουθήθηκαν καθώς και η ανάδειξη της 

μουσειακής έκθεσης σε πρωτογενές υλικό έμπνευσης και δημιουργίας στο 

πλαίσιο ενός εργαστηρίου δημιουργικής έκφρασης. Επιπλέον, μέσα από το 

συγκεκριμένο παράδειγμα επιδιώκεται η επισήμανση του γεγονότος ότι η 
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διδασκαλία της δημιουργικής γραφής αποτελεί μια πρόσφορη βιωματική μέθοδο 

διάδρασης κοινού – μαθητών και μουσειακής πραγματικότητας.  

  Η εμπειρία της γραφής αποκτά κεντρική σημασία για ένα 

μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα που επιδιώκει να εμπλέξει ενεργά τους 

συμμετέχοντες σε ένα ζωντανό διάλογο με τα εκθέματα και να επιτύχει τη μάθηση 

μέσα από τα αντικείμενα και τη διανοητική δραστηριότητα, να ενεργοποιήσει  την 

ελεύθερη προσωπική δημιουργία με κεντρικό άξονα τη γραφή και κατ’ επέκταση 

τη παραγωγή ενός χειροποίητου βιβλίου. Σύμφωνα με την παιδαγωγική αρχή ότι 

η εμπειρία αποτελεί τη βάση κάθε μάθησης μπορούμε εύκολα να περάσουμε στην 

εμπειρία της γραφής η οποία  βοηθάει να μάθει κανείς  βασικούς κανόνες ή 

τεχνικές και σίγουρα να πειραματιστεί ελεύθερα και δημιουργικά και στα τρία 

στάδια παραγωγής γραπτού λόγου(προσυγγραφικό, συγγραφικό, 

μετασυγγραφικό). Πολλοί σύγχρονοι μελετητές υποστηρίζουν ότι στην καρδιά 

κάθε μάθησης υπάρχει η αναζήτηση νοήματος στην εμπειρία. Μάθηση σημαίνει 

να δημιουργεί κανείς νοήματα, να καταλαβαίνει την εμπειρία του. Η διεργασία με 

την οποία διεξάγεται αυτή η αναζήτηση νοήματος, σύμφωνα με πολλούς 

συγγραφείς είναι ο κριτικός στοχασμός πάνω στην εμπειρία, ο οποίος στον 

«κύκλο της μάθησης» (Alan Rogers 1999: 151 – 4) σύμφωνα με τον σύγχρονο 

λατινοαμερικάνο παιδαγωγό – κοινωνιολόγο Paulo Freire οδηγεί στην πράξη και 

έπειτα εκ νέου σε νέα εμπειρία για περαιτέρω επεξεργασία. Παρατηρούμε λοιπόν 

μελετώντας διεξοδικότερα  πως η πράξη αποτελεί ουσιώδες συστατικό της 

μαθησιακής διεργασίας και όχι αποτέλεσμα μάθησης, όχι μια προσθήκη στο 

τέλος. Παράλληλα, η δημιουργική γραφή ως γνωστικό αντικείμενο εμπλέκει 

ακριβώς στη διαδικασία της δυο βασικά στοιχεία, την πράξη του να γράψεις και 

την πράξη του να σκεφτείς κριτικά ό,τι κάνεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το 

γράψιμο. Μπορεί λοιπόν κανείς να παρατηρήσει ότι η δημιουργική γραφή 

αποτελεί ένα πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων που εμπλέκουν ενεργά τον συμμετέχοντα στην απόκτηση 

γνώσης μέσω του βιώματος και της εμπειρίας.  

  Ωστόσο, σε επίπεδο διδακτικής πρακτικής της δημιουργικής γραφής οι 

δυο αντιμαχόμενες απόψεις που επικρατούν ανάμεσα στη μέθοδο – τεχνική, 

δηλαδή την παραγωγή κειμένων σύμφωνα με τα διάφορα κειμενικά είδη και το 

ελεύθερο γράψιμο, την αυτό έκφραση και την αναζήτηση ενός προσωπικού 
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ύφους βρίσκουν στο πλαίσιο ενός μουσειοπαιδαγωγικού σχεδιασμού ένα ευνοϊκό 

πεδίο κοινής αξιοποίησης και συγκερασμού των δυο πρακτικών. Ο χώρος του 

μουσείου και το εκθεσιακό υλικό σε συνδυασμό με τη βιωματική φύση της 

δημιουργικής γραφής μπορούν να αποτελέσουν παράγοντες  για την ελεύθερη 

διάδραση κοινού και αντικειμένων σε επίπεδο έμπνευσης ενώ παράλληλα 

μπορούν να υποδείξουν  τα είδη των κειμένων ή τη μέθοδο – τεχνικές  που θα 

ακολουθήσει ο διδάσκων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο συγκερασμός 

αυτός έγκειται στην ελευθερία και την ποικιλία ερεθισμάτων που μπορεί να δώσει 

το μουσείο, τα αντικείμενα και ο χώρος ειδικότερα, στο πλαίσιο ενός 

μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος. Δε πρέπει βέβαια να ξεχνάμε ότι τα 

μουσεία,  σύμφωνα με τον P. Bourdieu , κατέχοντας αντικείμενα, μαρτυρίες, 

συλλογές, εικόνες προβάλλουν πολιτιστικές αξίες, ιεραρχήσεις και ερμηνευτικά 

μοντέλα του παρελθόντος ή επικυρώνουν την κυρίαρχη κουλτούρα. Τα μουσεία 

δεν μπορούν να θεωρηθούν ουδέτεροι χώροι, κάθε έκθεση προσδίδει νόημα στα 

αντικείμενα και το κάθε αντικείμενο αποτελεί μέρος της ιστορίας που κάποιος 

προσπαθεί να πει. Παράλληλα, σήμερα οι επισκέπτες ενός μουσείου καλούνται να 

προσεγγίσουν τα αντικείμενα σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες, ικανότητες και 

προσδοκίες, να τα ερμηνεύσουν και να κατασκευάσουν εναλλακτικές «αλήθειες» 

σύμφωνα με τις πεποιθήσεις και τις ιδεολογικές τους θέσεις η το προσωπικό τους 

γούστο. Σε αυτό το πλαίσιο οι παράμετροι σχεδιασμού ενός 

μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος μπορούν να εμπλουτιστούν 

συμπεριλαμβάνοντας τις διδακτικές πρακτικές και το γνωστικό και βιωματικό 

περιεχόμενο της δημιουργικής γραφής. Η πολυσημία των μουσειακών 

αντικειμένων και η δυναμική της ερμηνείας επικυρώνουν την ποικιλία τόπων με 

τους οποίους σήμερα οι επισκέπτες μπορούν να βιώσουν και να ερμηνεύσουν 

χώρο και αντικείμενα (Ν.Νικονάνου 2009: 97-118). Η δημιουργική γραφή ίσως 

αποτελεί για το μουσείο έναν τρόπο για να διαβαστεί το ίδιο διαφορετικά και για 

τους συμμετέχοντες έναν τρόπο ανακάλυψης του εαυτού τους και του άλλου μέσα 

από το μουσείο. Στο χώρο του μουσείου ο επισκέπτης μπορεί να συναντήσει 

άμεσα ή έμμεσα ποικίλα κειμενικά είδη με τη μορφή  πληροφοριακού υλικού, το 

κείμενο ως έκθεμα (επιγράμματα, πάπυροι, βιβλία – αρχεία)  ή ακόμα και οι 

θεματικές των εκθέσεων μπορούν να υπαγορεύσουν πεδία μελέτης για ένα είδος 

(π.χ. τα παραμύθια, οι λαϊκοί μύθοι σε ένα Λαογραφικό μουσείο). Έτσι ο 
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συμμετέχων σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα  δημιουργικής γραφής στο μουσείο 

έχει την ευκαιρία να πειραματιστεί με διαφορετικά κείμενα και λογοτεχνικά ίσως είδη, 

να κατασκευάσει παρόμοια, να διαφοροποιηθεί από αυτά και κυρίως να 

εμπνευστεί από αυτά και επιπλέον από έννοιες, εικόνες, αντικείμενα ή να 

εμπλουτίσει τα εκθεσιακά κείμενα, να προσθέσει τη δική του μαρτυρία - εμπειρία ή 

να κατασκευάσει μια καλλιτεχνική εκδοτική απόπειρα βασισμένη στα ερεθίσματα 

της μουσειακής έκθεσης. Τα μουσεία σήμερα είναι και οφείλουν να είναι ανοιχτά 

σε νέους τύπους επικοινωνίας, που προωθούν τη γνώση μέσω ολιστικών 

μορφών κοινωνικής εμπειρίας. Με αυτό τον τρόπο καλούνται να διαμορφώσουν 

ένα γόνιμο περιβάλλον νέας έκφρασης, νέας γνώσης με βάση την αυτενέργεια και 

τη συνολική βιωματική εμπειρία.  

  Μια προσπάθεια με παρόμοιο προσανατολισμό έγινε από συμμετέχοντες 

και συντελεστές στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του Α.Π.Θ.  με αφορμή την έκθεση  

με τίτλο «Τιμή στον Teriade». Στη συνέχεια παρουσιάζονται η θεματική της 

έκθεσης, το εκπαιδευτικό σκεπτικό του προγράμματος, οι παράμετροι και οι 

επιλογές σε θέματα περιεχομένου, δομής, τα ζητήματα υλοποίησης και τέλος μια 

κριτική αποτίμηση. 

Η έκθεση  

Σαράντα χρόνια μετά την μεγάλη έκθεση στο Grand Palais στο Παρίσι το 

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών τίμησε τον κοσμοπολίτη εκδότη και τεχνοκριτικό Στρατή 

Ελευθεριάδη . Η έκθεση επεδίωξε να παρουσιάσει συνολικά την προσωπικότητα 

του Τériade, δίνοντας έμφαση στην πρωτοποριακή εκδοτική του δραστηριότητα 

στο Παρίσι και στην προβολή της μοντέρνας τέχνης, αλλά και στην «ανακάλυψη» 

του Θεόφιλου, στην οποία ο Tériade συνέβαλε αποφασιστικά. Οι δυο καίριες 

αυτές πτυχές της συμβολής του φωτίζονται μέσα από αδημοσίευτα τεκμήρια του 

Αρχείου Σπητέρη. Τα τεύχη του περιοδικού Verve – στα ελληνικά Οίστρος – αλλά 

και τα περίφημα «Μεγάλα Βιβλία» που φιλοτέχνησαν οι Picasso, Matisse, Chagall, 

Mirò κ.ά. εκτέθηκαν για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη από το Νοέμβριο του 

2014 μέχρι και το Μαϊο του 2015.( http://www.teloglion.gr/el/node/17869) Ο 

κύριος λοιπόν άξονας της έκθεσης ήταν το εικονογραφημένο βιβλίο με την 

ιδιοτυπία και την ιδιαιτερότητα της σύλληψης του έλληνα εκδότη.  

http://www.teloglion.gr/el/node/17869
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Τον κύριο όγκο της έκθεσης καταλαμβάνουν αποσπάσματα από την 

εκδοτική δραστηριότητα του Teriade που αποτυπώνει τις σημαντικότερες 

καλλιτεχνικές τάσεις του 20ου αιώνα. Παρουσιάζονται τεύχη και σελίδες από το 

Verve (38 τεύχη από το 1937 ως το 1960), την πολυτελή έκδοση που έθεσε ως 

στόχο την αναγέννηση του εικονογραφημένου βιβλίου τέχνης, ανθολογώντας 

καλλιτεχνικές δημιουργίες από τον Μεσαίωνα και κατόπιν, άρθρα και κριτικές, με 

εξώφυλλα φιλοτεχνημένα από σπουδαίους καλλιτέχνες της εποχής. Παράλληλα 

εκτέθηκαν αποσπάσματα από τα «Μεγάλα Βιβλία των Καλλιτεχνών» (27 από το 

1943 ως το 1975), τους «καλλιτεχνικούς μικρόκοσμους» όπως ο ίδιος τα 

αποκαλούσε, στα οποία καταξιωμένοι καλλιτέχνες αναλαμβάνουν με 

παρότρυνση του φίλου τους Teriade και αφιλοκερδώς να εικονογραφήσουν 

κλασικά λογοτεχνικά κείμενα, αναβιώνοντας έτσι την καλλιγραφική παράδοση των 

μεσαιωνικών χειρογράφων. Αυτό οδήγησε σε μία σειρά από 26 επονομαζόμενα 

«Μεγάλα Βιβλία», μία πρωτότυπη καλλιτεχνική συγχώνευση κειμένου και 

εικονογράφησης που έδωσε αριστουργήματα όπως «Το Ποίημα της Ορθής 

Γωνίας» από τον Λε Κορμπιζιέ (1955), «Τζαζ» από τον Ανρί Ματίς (1947), «Το 

Τραγούδι των Νεκρών» του Πιέρ Ρεβερντί από τον Πάμπλο Πικάσο (1948), «Τσίρκο» 

από τον Φερνάν Λεζέ (1950), «Δάφνις και Χλόη» του Λόγγου από τον Μαρκ 

Σαγκάλ (1961), «Βασιλιάς Ιμπί» του Αλφρέντ Ζαρί από τον Χοάν Μιρό (1966), 

«Παρίσι Δίχως Τέλος» από τον Αλμπέρτο Τζιακομέτι (1969) και πολλά άλλα. 

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως  δεν πρόκειται για εικονογράφηση ενός 

κειμένου, αλλά για δημιουργία ενός βιβλίου το οποίο αποτελεί έργο του ζωγράφου 

που ενορχηστρώνει όλα τα στοιχεία του: σχήμα, φρίζες, λετρίνες, τυπογραφία και 

προπαντός καλλιγραφία. Ο ζωγράφος γίνεται αληθινός αρχιμάστορας και είναι 

αυτονόητο ότι αυτή η εργασία δεν έχει καμία σχέση με το παραδοσιακό βιβλίο 

τέχνης.  

Σκεπτικό μουσειοπαιδαγωγικού σχεδιασμού 

 Η κατασκευή ενός χειροποίητου βιβλίου που θα συνδυάζει κείμενο και εικόνα – 

εικόνα και κείμενο παρακολουθώντας την ιδιοτυπία με την οποία συνδυάζονται 

στα «Μεγάλα Βιβλία» των καλλιτεχνών αποτέλεσε αναμφίβολα προτεραιότητα και 

αφορμή του εκπαιδευτικού εργαστηρίου δημιουργικής γραφής και εικαστικής 

έκφρασης που πραγματοποιήθηκε από το Φεβρουάριο μέχρι το Μαϊο του 2015. 
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Τα λογοτεχνικά κείμενα επιλέχθηκαν ως παραδείγματα γραφής και καθόρισαν 

τους θεματικούς άξονες του εργαστηρίου ενώ παράλληλα λειτούργησαν ως 

δείκτες τεχνοτροπικών προσεγγίσεων και ρευμάτων στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία 

του 20ου αιώνα ενώ τα έργα των μεγάλων εικαστικών αποτέλεσαν μικρές σπουδές 

εικονογραφικής δημιουργίας στο πνεύμα και το ρεύμα που εκπροσώπησε ο κάθε 

ζωγράφος χωριστά. Το βασικό κριτήριο της θεματικής επιλογής των κειμένων ήταν 

η ύπαρξη ελληνικής μετάφρασης των κλασικών κειμένων και φυσικά η κάλυψη 

μιας κλασικής - τυπικής ποικιλίας θεμάτων και κειμενικών ειδών.  

Δομή του εργαστηρίου    

Το εργαστήριο διήρκεσε περίπου δυο μήνες με  δίωρες συναντήσεις κάθε 

εβδομάδα (συνολικά οκτώ) και μια τελική εκδήλωση – παρουσίαση της δουλειάς 

των συμμετεχόντων στο κοινό. Οι πρώτες 4 συναντήσεις αφιερώθηκαν στη 

δημιουργική γραφή (θεωρία & ασκήσεις) και οι υπόλοιπες 4 στην κατασκευή 

(δέσιμο – ράψιμο) και εικονογράφηση του βιβλίου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 

ενότητες της δημιουργικής γραφής που υλοποιήθηκαν και οργανώθηκαν από τον 

γράφοντα.  

Στην πρώτη ενότητα με αφορμή το «Τραγούδι των νεκρών» του ποιητή Piere 

Reverdy ορίστηκε ως θέμα ο πόλεμος και ο θάνατος, μελετήσαμε τις βασικές 

αρχές του Υπερρεαλισμού στην ποίηση και διδάχτηκαν οι έννοιες της μετωνυμίας 

και μεταφοράς, τα σχήματα λόγου, οι ποιητικές εικόνες. Σε επίπεδο ασκήσεων οι 

συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παίξουν και να πειραματιστούν με τα 

σουρεαλιστικά ποιητικά παιχνίδια και τέλος με λέξεις από το ίδιο το ποίημα του 

Reverdy να φτιάξουν ένα δικό τους ποίημα.   

Στη δεύτερη ενότητα το κείμενο που όρισε τη θεματική της ενότητας (έρωτας 

και φύση) ήταν το βουκολικό ποίημα σε πεζό του Λόγγου «Δάφνις & Χλόη». 

Συνοπτικά  οι συμμετέχοντες μελέτησαν το είδος και τις επιδράσεις του βουκολικού 

ειδυλλίου και συστηματικά με αφορμή συγκεκριμένα αποσπάσματα του έργου 

ασκήθηκαν σε διαφορετικούς τρόπους περιγραφής ενός τοπίου και τον ιδιαίτερο 

ρόλο των αισθήσεων στην περιγραφή. Η τελική άσκηση της ενότητας ήταν η 

περιγραφή της νεραϊδοσπηλιάς από την οπτική και των δυο ερωτευμένων, πρώτα 

του Δάφνι και έπειτα της Χλόης με σκοπό να παρατηρήσουν τις αλλαγές της 

οπτικής των δυο ερωτευμένων ή τις ομοιότητες τους.  
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Στην τρίτη ενότητα με θεματική την εξουσία το κείμενο αφορμή ήταν το 

θεατρικό έργο του Αλφρέντ Ζαρί «Υμπί ο τύραννος». Θεωρητικά δόθηκαν 

πληροφορίες για το θέατρο του παραλόγου και συζητήθηκαν οι έννοιες της 

αλληγορίας και της ειρωνείας ενώ οι συμμετέχοντες έγραψαν σύντομους 

διάλογους με ένα βασιλικό ζευγάρι σε σύγκρουση η οδηγία – περιορισμός που 

τους δόθηκε ήταν ότι κάθε πρόταση θα περιέχει τουλάχιστον ένα επιφώνημα ή 

βρισιά σύμφωνα με το παράδειγμα του Ζαρί  και σε δυο προτάσεις πριν το διάλογο 

να γράψουν  το στόχο του κάθε προσώπου.  

Τέλος στην τέταρτη ενότητα με θέμα την πόλη οι συμμετέχοντες δούλεψαν 

χωρίς κείμενο πρότυπο από την έκθεση αλλά από τα έργα των εικαστικών που 

εμπνεύστηκαν από την πόλη του Παρισιού και έπειτα από την ανάγνωση κειμένων 

θεσσαλονικιών συγγραφέων που έγραψαν για τη Θεσσαλονίκη. Στην ενότητα 

αυτή διδάχτηκαν οι έννοιες της εστίασης και της οπτικής γωνίας και οι ασκήσεις 

που δόθηκαν ήταν να γράψουν ένα κείμενο (μια βόλτα στην παραλία της 

Θεσσαλονίκης) αλλάζοντας αφηγηματικό πρόσωπο και παρατηρώντας τις 

αλλαγές που συμβαίνουν και έπειτα να γράψουν το  τελικό τους διήγημα 

ορίζοντας τόπο (Θεσσαλονίκη) πρόσωπα (δυο χαρακτήρες) και ζητώντας τους 

να αιτιολογήσουν την επιλογή του αφηγηματικού προσώπου και της εστίασης.  

Παράλληλα στο εργαστήρι εικαστικής έκφρασης διατηρήθηκε ακριβώς ή 

ίδια θεματική, υπήρξε συστηματική θεωρητική ενημέρωση σε καλλιτεχνικά ρεύματα 

και κυρίως σε εικαστικές τεχνοτροπίες του κάθε καλλιτέχνη που συμμετείχε στην 

εικονογράφηση των Μεγάλων Βιβλίων. Σε κάθε ενότητα υπήρχε άσκηση που 

συνδύαζε διαφορετικές τεχνικές όπως το κολλάζ, την κατασκευή μάσκας, τη 

φωτογραφία και μια ποικιλία εικαστικών πειραματικών παιχνιδιών πάνω στο 

χρώμα και τη φόρμα με τελικό στόχο την εικονογραφική πλαισίωση – απόδοση 

των κειμένων που είχαν γράψει οι συμμετέχοντες.  

 Για το σχεδιασμό του προγράμματος συνεργάστηκαν η υπεύθυνη των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Τελλόγλειου Τζένη Γεωργάκη, η ιστορικός 

αρχαιολόγος Αναστασία Καραβασιλείου και ο Σωτήρης Γάκος, υπ. διδάκτορας 

φιλολογίας Α.Π.Θ. & μεταπτυχιακός φοιτητής στο πρόγραμμα Δημιουργική 

γραφή & εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.    

Αξίζει τέλος να σημειωθούν κάποια συμπεράσματα που προέκυψαν έπειτα 

από παρατήρηση και έρευνα. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες ήταν δώδεκα (έντεκα 
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γυναίκες και ένας άντρας) και σε ερωτήσεις που τους έγιναν με τη μορφή 

ερωτηματολογίου αλλά και με τη μορφή άτυπης συζήτησης στο πλαίσιο του 

εργαστηρίου απάντησαν σχεδόν κατά πλειοψηφία ότι καθοριστικό ρόλο για την 

απόφαση τους να παρακολουθήσουν το εργαστήρι αποτέλεσε ο συνδυαστικός 

χαρακτήρας του. Παράλληλα οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως η ευκαιρία συχνής 

επαφής με το μουσείο μέσω του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος τους έκανε 

νιώσουν οικεία με το χώρο του μουσείου. Τέλος επισημάνθηκε ότι σημαντικό ρόλο 

έπαιξε η ξενάγηση που προηγήθηκε του εργαστηρίου και το γεγονός ότι η 

ολοκλήρωση του προγράμματος έδωσε νέα ερεθίσματα, αφορμή για περαιτέρω 

έρευνα και άνοιξε τους ορίζοντες των συμμετεχόντων σχετικά με το βιβλίο, τη 

λογοτεχνία και τα εικαστικά.  

Μπορούμε λοιπόν να παρατηρήσουμε εν συντομία πως ο χώρος του 

μουσείου και ο συνδυασμός της δημιουργικής γραφής με άλλα αντικείμενα ή 

άλλες δράσεις που εξυπηρετούν ωστόσο παρόμοιες ανάγκες και στόχους 

μπορούν να αποτελέσουν ένα ιδανικό πλαίσιο διακαλλιτεχνικής και βιωματικής 

εμπειρίας. Σίγουρα ο πλουραλισμός των απόψεων, το διαφορετικό αισθητικό 

κριτήριο και ο πειραματισμός είναι διαδικασίες τις οποίες οι συμμετέχοντες βίωσαν 

και μέσα σε αυτές δημιούργησαν τα δικά τους χειροποίητα βιβλία με τις δικές τους 

εικόνες και τα δικά τους κείμενα.    
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Η Δημιουργική Γραφή στο θεατρικό κείμενο σε 

συνδυασμό με το επτανησιακό γλωσσικό ιδίωμα 
 

Δρογγίτη Μαρία  

φιλόλογος  

Πρόεδρος Συνδέσμου Φιλολόγων Ναυπακτίας 

Δημόπουλος Κωνσταντίνος  

Φιλόλογος, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Φιλολόγων Ναυπακτίας  

 

Αντικείμενο της εισήγησής μας είναι η προβολή του ρόλου του επτανησιακού 

γλωσσικού ιδιώματος στη δημιουργία θεατρικών χαρακτήρων παρουσιάζοντας 

τα χαρακτηριστικά του ιδιώματος καθώς και αντιπροσωπευτικά έργα της 

θεατρικής παραγωγής των Επτανήσων. Αφορμή υπήρξε η διδασκαλία και το 

ανέβασμα του θεατρικού έργου του Γρηγόρη Ξενόπουλου “Το Φιόρο του 

Λεβάντε”με τους μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Ναυπάκτου. 

Η σύνδεση του θέματος μας με τη δημιουργική γραφή προέκυψε από την 

παρακολούθηση σεμιναρίου δημιουργικής γραφής με εμψυχώτρια τη σύμβουλο 

των φιλολόγων κυρία Σπυρέλη Χρυσούλα και τη συνδιοργάνωση και συμμετοχή 

μας στην ημερίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που 

πραγματοποιήθηκε στη Ναύπακτο ,στο χώρο του σχολείου μας ,το Μάρτιο του 

2015. 

Η δημιουργική γραφή στην Ελλάδα έχει εισαχθεί στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση ως δεξιότητα λογοτεχνικού γραμματισμού το 2011 στα Πιλοτικά 

Αναλυτικά Προγράμματα σπουδών του Γυμνασίου και στα νέα προγράμματα 

σπουδών  για την Α΄Λυκείου (ΦΕΚ 1562/27-6-11) χωρίς να υπάρχουν οδηγίες 

διδασκαλίας ή  ασκήσεις στα σχολικά εγχειρίδια.Η ανάγκη εισαγωγής της  

δημιουργικής γραφής στην εκπαίδευση εφράζει μαζί με πολλούς  άλλους  λόγους 

,την απογοήτευση των φιλολόγων από τη στάση των μαθητών απέναντι στη 

λογοτεχνία.Η απομάκρυνση από την ανάγνωση ,εξαιτίας της κυριαρχίας της 

εικόνας και των νέων τεχνολογιών ,μετέτρεψε τη λογοτεχνία σε βαρετό,ανιαρό 

μέχρι άχρηστο μάθημα. Εμείς προσπαθήσαμε να φέρουμε ξανά τους μαθητές 

κοντά στο μαγικό κόσμο του λόγου κάνοντάς τους πρωταγωνιστές ,αλλά και 
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διασκευαστές των θεατρικών κειμένων  όπου φτιάχνανε τους ρόλους στα μέτρα 

τους ή επινοούσαμε νέους ρόλους για να συμμετέχουν όσο γίνεται περισσότεροι 

μαθητές.Συχνά οι ίδιοι οι μαθητές συμπλήρωναν τους ρόλους τους,άλλαζαν τα 

λόγια ,αυτοσχεδίαζαν. 

Στις προηγούμενες παραστάσεις πειραματιζόμασταν ,προσπαθούσαμε να 

καλλιεργήσουμε τη δημιουργική φαντασία των μαθητών με πολύ σημαντικά 

αποτελέσματα.Από το Γυμνάσιο οι μαθητές ονειρεύονταν τη συμμετοχή τους στη 

θεατρική ομάδα του Λυκείου.Φέτος η συμμετοχή μας στο  σεμινάριο στη 

δημιουργική γραφή μας ώθησε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία μας 

εφαρμόζοντας συνειδητά αυτό που ο κάθε εκπαιδευτικός επιδιώκει:Να ενώσουμε 

την ανάγνωση με τη γραφή.Οι μαθητές της θεαρικής ομάδας αλλά και των 

τμημάτων που διδάσκουμε τη λογοτεχνία να γίνουν δημιουργοί. 

Ξεκινήσαμε με αυτό που είχαμε προγραμματίσει.Το φετινό μας θέμα 

ήταν:Γλωσσικά ιδιώματα και θεατρικοί χαρακτήρες.Το επτανησιακό ιδίωμα και 

συγκεκριμένα το ζακυνθινό μου ήταν οικείο,λόγω καταγωγής,από τη 

Ζάκυνθο.Από την άλλη πλευρά ο ρόλος του υπηρέτη είναι ένας κλασικός ρόλος 

από την αρχαία τραγωδία και κωμωδία ,την Commedia dell΄arte ,το μεσαιωνικό 

μυθιστόρημα ,τις ζακυνθινές ομιλίες ,το νέοτερο θέατρο  που εξελίσσεται συνεχώς 

και από βοηθητικός έγινε πρωταγωνιστικός .Ο Νιόνιος Νιονιάκης στο Φιόρο του 

Λεβάντε του Γρηγορίου Ξενόπουλου ήταν ο ήρωας μας.Να εξομολογηθώ ότι ο 

τρόπος του Νιόνιου ,του σιορ Διονύση στον Καραγκιόζη με ξένιζε.Δεν είναι έτσι ο 

Ζακυνθινός γενικότερα ο Εφτανησιώτης.Έτσι μαζί με τους μαθητές φτιάξαμε το 

δικό μας Νιόνιο,όπως τον ήθελε και ο Ξενόπουλος και όχι οι σύγχρονοι 

σκηνοθέτες :έξυπνο,ερωτιάρη,που αγαπάει τη μουσική και το νησί του,έχει αρχές 

,αξίες και αγωνίζεται να φέρει σε πέρας αυτό που αναλαμβάνει.Το γλωσσικό 

ιδίωμα και εμφάνιση ήταν αρχικά τα δύο στοιχεία που  έπρεπε να προσέξουμε 

,ώστε να πλάσουμε το ρόλο του Νιόνιου. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΥ -ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ 
 Επτανησιακά ονομάζονται τα ιδιώματα που ομιλούνται στη Κέρκυρα ,τους 

Παξούς καθώς και στην Κεφαλλονιά ,Ιθάκη και Ζάκυνθο.Οι ιδιαιτερότητες των 

ιδιωμάτων αυτών φαίνεται να οφείλονται στο γεγονός ότι τα Επτάνησα διετέλεσαν 

για πολλά χρόνια υπό ενετική κατοχή ,με αποτέλεσμα να είναι η μοναδική περιοχή 

της Ελλάδας την οποία δεν κατέλαβαν οι Τούρκοι.Βέβαια δεν διακόπηκε η 



Δημιουργική Γραφή και Άλλες Τέχνες 

[881]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

επικοινωνία και η επαφή με την ηπειρωτική Ελλάδα (βλ.Παπαγεωργίου 

1994,Κοντοσόπουλος 2000).Γι΄αυτό και κάποιοι γλωσσολόγοι εντάσσουν τα 

επτανησιακά ιδιώματα στα κεντρικά μαζί με την πελοποννησιακή διάλεκτο και τα 

ιδιώματα της δυτικής Ηπείρου. 

Γλωσσική περιγραφή των ιδιωμάτων  

Κύριο και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό των ιδιωμάτων είναι ο 

ξεχωριστός επιτονισμός τους και ιδιαίτερα της Κέρκυρας και της Ζακύνθου.Βέβαια 

σε κάθε περιοχή διαφέρει το ηχόχρωμα και η προφορά ,όλα όμως είναι 

προσωδικά.Προφέρονται με γνώση της μουσικής της γλώσσας και διατηρούν 

ανόθευτους πολλούς πανάρχαιους τύπους και ενδεχομένως σημεία στίξης καθώς 

και χαμένους από αιώνες    φθόγγους και σύμφωνα.Κυριαρχεί η άποψη ότι η 

Ζακυνθινή ντοπιολαλιά είναι γεμάτη από ξένες κυρίως ιταλικές λέξεις. Νομίζω ότι 

αυτό συμβαίνει στον ίδιο βαθμό με κάθε άλλη περιοχή της χώρας μας. Αυτή τη 

θέση υπερασπίζεται ο ήρωας μας ο Νιόνιος Νιονιάκης στο Φιόρο του Λεβάντε. 

Χρησιμοποιεί ιταλικές λέξεις, όπως οί άλλοι έλληνες τα τούρκικα και η  εξήγηση είναι 

ιστορική.Όμως η γοητεία του ιδιώματος είναι  στην προφορά που δύσκολα μπορεί 

να  αποδοθεί στο γραπτό λόγο. Θα αναφέρουμε μερικές   μερικές πολύ 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις: α)Διατήρηση της χρονικής αύξησης και έμφαση 

στην εκφορά της: δέν  ελογάριασε καλά την ώρα, εσούρπωσε 

β)εναλλαγή φωνηέντων και διφθόγγων: γίνεται συχνά εναλλαγή  του ε με 

το α,του α με το ου και του ε με το ο κ.τ.λ: ητούνα ευτός  (αυτός)  ευτού ευτούθενες 

λέει ο Νιόνιος, φράση που έμεινε στη μνήμη των μαθητών 

 γ)εναλλαγή συμφώνων βολά (φορά) 

δ)Αντιμετάθεση συμφώνων : αδρεφός αντί αδελφός 

ε)διατήρηση της αρχαίας προφοράς 

1)διατήρηση του αρχαίου ου  θέση του υ ,όπως τρούπα αντί τρύπα 

2)αρκετές λέξεις που τελειώνουν σε ιο,ια,ι κλπ  τονίζονται στην παραλήγουσα αντί 

στη  λήγουσα παιδία , μακρία, χωρία, φωτία . 

Προσέξτε το σχόλιο του Νονιάκη στο βίντεο που θα παρακολουθήσετε. 

στ)Διατήρηση αρχαίας σύνταξης από  λίγο αντί    ολίγου δειν 

ζ) προφορά του τελικού ν:το τελικό ν  προφέρεται συνήθως σαν πρώτο 

γράμμα της επόμενης λέξης και πολλές φορές για λόγους ευφωνίας τρέπεται σε 
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άλλο σύμφωνο:τηράνε οι  διαόλοι στην ντρούπα και γλέπουνε τον Κυριάκο στη 

τύραννε οι διαόλοι στην έκτροπα και βλέπουμε τον Γκυριάκο  στην μπλάτη του 

(στην πλάτη του) 

 η)προσθήκη φωνηέντων αντί  συμφώνων: σαν να ντον ετσακάνισε    μόλις 

τονε γιομίσουμε 

θ)αντικατάσταση του β με το γ γλέπω 

ι)αντικατάσταση του αυξητικού ε με το ι ίγλεπε αντί έβλεπε,ίπρεπε,΄ίφερε 

ια) διατήρηση φωνηέντων και παρακάμψη  της συνηθισμένης απαίτηση  

για έκθλιψη: του αρείκι αντί το ρείκι 

ιβ)έκθλιψη φωνηέντων ,συμφώνων: έρμος αντί  έρημος,αχάραo αντί  

αχαράγο 

ιγ) συγχωνεύσεις λέξεων και παρατονισμός :θά μπει 

ιδ)το σημαντικότερο όμως γνώρισμα είναι η προσωδία δηλαδή τα 

φωνήεντα και οι δίφθογγοι της κατάληξης ορισμένων λέξεων σε μια  φράση 

ακούγονται  παρατεταμένα και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που δημιουργούν 

τη γνωστή τραγουδιστή προφορά πχ. εκκίνησανε το λοιπό να φύγουνε-ε  

εμαζέψανε τα κέρατα τσου και τς  ορές τσου,  αλλά ενού  αποδαύτσου δεν 

εβάσταγε η  καρδία  του να μην τον πειράξει-ει. 

Η αναλυτική παρουσίαση των γνωρισμάτων του επτανησιακού ιδιώματος 

που όπως προαναφέραμε παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία από νησί σε νησί αλλά 

και από περιοχή σε περιοχή στο ίδιο νησί, στόχο έχει να γίνει αντιληπτό οτι το ιδίωμα 

μπορεί να δημιουργήσει τύπους ανθρώπινων χαρακτήρων ,όχι μόνο του Νιόνιου, 

αλλά και πολλών άλλων όπως έχουν διασωθεί στο πλούσιο έργο των 

επτανησιακών λογοτεχνών και κυρίως θεατρικών  κειμένων που  αποτελούν και το 

θέμα της εισήγησής μας. 

Φάσεις 

Α' ΦΑΣΗ 

Ανάγνωση του θεατρικού κειμένου "Το Φιόρο του Λεβάντε " του 

Γ.Ξενόπουλου και παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης "Το Φιόρο του 

Λεβάντε "(βίντεο,θέατρο της Δευτέρας)Στόχος :οι μαθητές να έχουν βιωματική 

επαφή με το ζακυνθινό γλωσσικό ιδίωμα που χρησιμοποιεί ο πρωταγωνιστής 

Νιόνιος Νιονιάκης. 
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Β'ΦΑΣΗ 

Αναζήτησή και ανάγνωση αποσπασμάτων από άλλα έργα που 

χρησιμοποιούν το ιδίωμα καθώς και έργα στα οποία ο ρόλος του υπηρέτη έιναι 

είτε βοηθητικός είτε πρωταγωνιστικός (είναι τα έργα που παρουσιάζουμε  στην 

εισήγησή μας .Ζητήσαμε από τους μαθητές να καταγράψουν τα γνωρίσματα του 

χατρακτήρα του υπηρέτη και όσα χαρακτηριστικά του γλωσσικού ιδιώματος 

μπορούσαν να ξεχωρίσουν.Έτσι "πλάσαμε" το Νιόνιου ...Το μόνο που έλειπε ήταν 

να τοποθετήσουμε στο πλαίσιο που όριζε το θεατρικό κείμενο του Γ.Ξενόπουλου. 

Γ'ΦΑΣΗ 

Διανομή των ρόλων και διδασκαλία (εδώ θα αναφερθούμε μόνο στο ρόλο 

του Νιόνιου )γιατί αυτός είναι σχετικός με το θέμα μας.Ζητήσαμε από τους μαθητές 

να συνδυάσουν τα στοιχεία που είχαν συλλέξει στην προηγούμενη φάση της 

πληροφορίες που δίνει το θεατρικό ίμενο αλλά και στοιχεία από φωτογραφίες με 

παραδοσιακές ενδυμασίες της Ζακύνθου και από εικόνες του υπηρέτη στο 

θέατρο. 

Δ'ΦΑΣΗ 

Πρόβες-Παράσταση 

Οι ήρωες "ζωντανεύουν".Οι μαθητές διαπιστώνουν ότι ο ήρωας υπηρέτης 

που δημιούργησαν από το μωσαϊκό των άλλων έργων δεν διαφέρει πολύ από το 

Νιόνιου.Ποια ήταν τα καινούργια στοιχεία ;Το ζακυνθινό γλωσσικό ιδίωμα ,η 

αγάπη για τη μουσική και τα μπουγαρίνια μετέτρεψαν τον υπηρέτη της αττικής 

κωμωδίας ,της comedia dell'arte ,του Μολιέρου σε Νιόνιου Νιονιάκη του 

Ξενόπουλου..... 

Ε'ΦΑΣΗ 

"Δημιουργική γραφή ....προέκταση του έργου :α)Στο τέλος της γενικής 

πρόβας οι μαθητές έδωσαν τις δικές τους προεκτάσεις στους 

ρόλους...Αναφέρουμε ενδεικτικά 

...Η Ροζαλία Βάλδη που δεν συμπαθούσε το Νιόνιο ...τον ερωτεύεται ...όμως 

ο Νιόνιος πιστός στον αφέντη του την αποκρούει ...αλλά και ανατροπές ...ο 

Νιόνιος δεν φεύγει....και παντρεύεται την κόρη του αφέντη... 

β)Κάποιοι μαθητές το καλοκαίρι σε παραστάσεις Καραγκιόζη που έδωσαν 

εμπλούτισαν το ρόλο του Σιορ Διονύσιου όχι μόνο με χαρακτηριστικές ιδιωματικες´ 

φράσεις αλλά και συμπεριφορές 
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Δημιουργική γραφή και θέατρο θεατρική γραφή και δημιουργία 

 Η δημιουργική γραφή στην εκπαίδευση στο στοχεύει να διεγείρει  και να αξιοποιεί 

τις αυθεντικές ιδέες των μαθητών αλλά και να διδάσκει τις τεχνικές κατασκευής και 

πραγμάτωσης της ιδέας.Το  θεατρικό κείμενο με την διαλογική μορφή αλλά και με 

το δραματικό μονόλογο προσφέρει πολλά στην καλλιέργεια της γραφής όπως 

τονίζεται  στο βιβλίο “Creativity and Writting”(Grainger 2005) 

Yποστηρίζοντας την παραπάνω άποψή όπως και έγινε και νωρίτερα 

αντιληπτό ,οι μαθητές προσέγγισαν το θεατρικό κείμενο έχοντας υπόψη τους δύο 

βασικά εργαλεία τεχνικές του θεατρικού συγγραφέα: από τη μια μεριά το 

επτανησιακό  ιδίωμα που έχει δημιουργήσει έναν χαρακτήρα  και από  την άλλη το 

ρόλο του υπηρέτη  που στην  ιστορία του θεάτρου  ναι ένας ρόλος  μοχλός στα 

χέρια του θεατρικού συγγραφέα. Ο ρόλος του περισσότερο βοηθητικός και 

σχηματικός, στα έργα του Αριστοφάνη λειτουργεί σκηνικά προς όφελος του 

κωμικού ντουέτου και σχετίζεται άμεσα με  το αφεντικό του. Είναι πάντα πιο 

εύστροφος ,ώστε να αντιληφθεί ο πρώτος τι συμβαίνει γύρω του και από τι  

κινδυνεύει το αφεντικό του.Ήδη από τα έργα του Μενάνδρου, έργα πρότυπα για  

τη δημιουργική δραματουργία του Πλαύτου, του Γκολντόνι και του Μολιέρου ο 

υπηρέτης γίνεται  δραματουργικά απαραίτητος, προσφέρει λύσεις στα αφεντικά 

του, αποκτώντας ειδικά στοιχεία και χαρακτηστικά ρόλου  και ψυχοσύνθεσης.Στην 

ιστορία της δραματουργίας ο υπηρέτης γίνεται σταδιακά ρόλος 

πρωταγωνιστικός.Χαρακτηριστική είναι η ιστορία του τύπου της Commedia 

dell΄΄αrte , όπου στην ιστορική συνέχεια των αυτοσχέδιων παραστάσεων 

επικρατεί ο ρόλος τετραπέρατων  υπηρετών με πρώτο ίσως το  γνωστό Αρλεκίνο. 

Ή φυσιογνωμία του κατακλυζει  από το 16ο Αιώνα το θέατρο αλλά και τον τρόπο 

που αντιλαμβάνεται η  κοινωνία τους δευτεραγωνιστές  ,λέει την  ιστορία   

ανάποδα, υποκειμενικά δίνοντας βήμα στη λαϊκή βάση. 

 Ο  Μάριος Πλωρίτης σημειώνει πως κυριάρχος είναι ο  αρλεκίνος  που για 

τον επιούσιον υπηρετεί δύο αφεντάδες μαζί, τα θαλασσώνει και τα μπαλώνει  

ακαριαία. Συνεχίζει έτσι την μακρότατη παράδοση  των αρχαίων μίμων , των 

πονηρών δούλων  της Αττικής και ρωμαϊκής κωμωδίας ,των μεσαιωνικών 

γελωτοποιών, των τρελών του Σαίξπηρ των  Σγαναρέλων και Σκαπίνων του 

Μολιέρου και να δώσει τη σκυτάλη στους επιγόνους από το Φίγκαρο του 

Μπωμαρσέ  ως τον Τσάρλι Τσάπλιν χωρίς να ξεχνάμε το δικό μας Καραγκιόζη. 
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 Ο δικός μας Νιόνιος Νιονιάκης, που προέρχεται από ένα αρχετυπικό 

παρελθόν, διαθέτει στοιχεία από τους  συγγενείς   κωμικούς χαρακτήρες. Ένα 

γιλέκο αρλεκίνικο,  μια κιθάρα πιεροτική και ένα ολόκληρο δέντρο μαζί του (η 

μπουγαρινιά)  ένα ατόφιο κωμικό στοιχείο δανεισμένο από τους υπηρέτες της 

αρχαιότητας αλλά και της λαϊκής χοντροκομμένες κωμωδίας. 

 Ένα θεατρικό είδος που αξιοποιεί το γλωσσικό ιδίωμα,τη  θεατρική 

παράδοση και αυθεντική έκφραση δημιουργικής γραφής θεατρικού λόγου είναι οι 

ζακυνθινές  ομιλίες. 

Είναι λαϊκό θεατρικό είδος ταυτισμένο με την περίοδο της αποκριάς με 

αδιάλειπτη ζωντανή παρουσία 400 ετών και συνεχίζει μέχρι τις μέρες μας να 

ανανεώνεται και να προσαρμόζεται  στη Ζάκυνθο.Μικρά θεατρικά έργα με θέματα 

παρμένα από την καθημερινότητα του νησιού ερωτικά κοινωνικά, ιστορικά,πάντα 

όμως με την ίδια περιπαικτική διάθεση.Αυτές οι παραστάσεις δίνονταν και δίνονται 

από ερασιτέχνες ηθοποιούς των  χωριών ή των  συνοικιών της πόλης.Θίασοι που 

παλιότερα στελεχώνονταν μόνο από άνδρες.Τα κουστούμια ήταν τα καθημερινά 

τους ρούχα και σκηνικό γινόταν κάθε μέρος της πόλης ή  του χωριού. 

Πρωταγωνιστικό στοιχείο η  θεατρική μάσκα ,η μορέτα. 

 Η πρώτη  καταγεγραμμένη παράσταση είναι ένα δρώμενο με θέμα τη ζωή 

του εβραίου  ψεύδομεσσία Σαμπαθάι Σέβη  στον Πλατύφόρο την Καθαρή Δευτέρα 

,6 Φλεβάρη 1666 .Ο Α.Γαήτας μας πληροφορεί ότι οι ομιλίες “Ερωφίλη”, “θυσία 

του Αβραάμ” και “Γάιδουροκαβάλα” αλλά και η Γκιόστρα   από τον Ερωτόκριτο 

του Κορνάρου παίζονταν από την εποχή της Ενετοκρατίας. Επομένως οι 

Ζακυνθινές  ομιλίες είναι τέκνο της συναντήσης της κρητικής Γραμματείας και της 

ιταλικής θεατρικής παράδοσης που επηρέασε τον πολιτισμό της  Ζακύνθου.Το 

ρεπερτόριο  εμπλουτίστηκε και στηρίχθηκε με νέα έργα που γράφονταν από  

ντόπιους λαϊκούς συγγραφείς.Πάμπολλοι οι συγγραφείς και τα κείμενα. Άλλα 

παρέμειναν κλασικά όπως ο “Κρίνος και Άνθια” και “Χρυσομαλλούσα” και άλλα 

ξεχάστηκαν. 

Ποια η σημασία όμως και η  αξία των ομιλιών; Δεν διασκέδασαν απλώς 

τους λαϊκούς ανθρώπους, υπήρξαν και σχολείο πολιτισμού που προετοίμασε 

τους κατοπινούς λόγιους συγγραφείς που θεμελίωσαν τον νεοελληνικό θεατρικό 

έργο. Δίδαξαν θεατρική δημιουργική γραφή στο Δ.Γουζέλη με τον “Χάση “,στον 



Η Δημιουργική Γραφή στο θεατρικό κείμενο σε συνδυασμό με το επτανησιακό γλωσσικό ιδίωμα 
Δρογγίτη Μαρία, Δημόπουλος Κωνσταντίνος 

 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [886] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Σαβόγια Ρούσμελη  με τους “Γιαννιώτες και τους Μωραΐτες”, τον Α. Μάτεσι με το 

“Βασιλικό”. 

 Θα περίμενε κανείς με το πέρασμα του χρόνου οι  ομιλίες σαν είδος να 

εξαφανιστούν. Όμως ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Περνώντας τα χρόνια οι  

ομιλίες εξελίσσονταν, καταργήθηκαν πολλά από τα πρωταρχικά στοιχεία 

τους.Προσαρμόστηκαν στά νέα  κοινωνικά, πολιτικά αλλά και αισθητικά 

δεδομένα. Κάθε χρόνο γράφονται και παίζονται νέα έργα. Έχουμε και γυναίκες που 

γράφουν με  πρώτη την κυρία Μιμίκα Σταμίρη και άλλους. 

 Θεατρική παραγωγή στα Επτάνησα από τον 16ο αιώνα έως τον 20ό 

Οι ομιλίες αποτέλεσαν την απαρχή συγγραφής θεατρικών έργων που 

συνδυάζουν  το λαϊκό και έντεχνο  στοιχείο. Τα έργα αυτά δίνουν την δυνατότητα 

στον αναγνώστη να αναγνωρίσει τις τεχνικές της θεατρικής γραφής καθώς και 

την εξέλιξη τους, αφού γίνονται με βάση και ερέθισμα νέων δημιουργιών. 

 Η αφετηρία της θεατρικής παραγωγής στα Επτάνησα δεν μπορεί να 

εντοπιστεί με ακρίβεια.Τα χαρακτηριστικά του επτανησιακού θεάτρου μας οδηγούν 

την προσδιορίσουμε στην εποχή που τα Επτάνησα προσαρτώνται στους δυτικούς 

κατακτητές ,δηλαδή αρχές του 16ου αιώνα αιώνα.Η επανένωση των νησιών το 

1864 δεν αποτελεί τέλος της πλούσιας παραγωγής, αφού όπως προαναφέραμε 

ανθεί  ακόμη το λαϊκό θέατρο (Ομιλίες) και στον 20ό αιώνα υπήρξαν θεατρικοί 

συγγραφείς με επτανησιακή καταγωγή όπως ο Γρηγόρης Ξενόπουλος. 

Στην παρούσα εισήγηση θα περιοριστούμε στην αναφορά συγγραφέων 

που συνέβαλαν στην εξέλιξη του θεατρικού είδους έχοντας ως  βασικά εργαλεία 

το γλωσσικό ιδίωμα με το  ξεχωριστό ηχόχρωμα και ήρωες καθημερινούς 

ανθρώπους που η φαντασία του δημιουργού αποκρυσταλλώ νεται 

δημιουργώντας πρότυπα γιατους σύγχρονους. 

 Υπάρχουν πληροφορίες για αναγνώσεις θεατρικών κειμένων οι 

παραστάσεις στα σπίτια των ευγενών μετά το 1526 στην Κέρκυρα.Το 1571 μετά τη 

ναυμαχία της Ναυπάκτου  ο προβλεπτής Κονταρίνι στη Ζάκυνθο διοργανώνει μία 

σειρά εορταστικών εκδηλώσεων με σημαντικότερη την παράσταση των Περσών 

του Αισχύλου. Ακολουθούν οι γκιόστρες (Ιπποδρομικοί  αγώνες)  με θεατρικά 

χαρακτηριστικά το 1594 στην Κέρκυρα και το 1600 στη Ζάκυνθο παράδοση που 

αναβίωσε  τα τελευταία χρόνια. Στις αρχές του 17ου αιώνα οι ερασιτεχνικές 
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παράστασεις πληθαίνουν. Το 1646 αποτελεί σταθμό για το επτανησιακό θέατρο, 

γιατί εκδίδεται στη Βενετία η “Ευγένα” του ζακυνθινού Θεόδωρου 

Μοντσελέζε,τραγικοκωμωδία γραμμένη σε επτανησιακή διάλεκτο  με έντονη κριτική 

επίδραση αλλά και ιταλιές αποχρώσεις . 

Ακολουθεί ο Πέτρος Κατσαΐτης από το Ληξούρι με δύο έργα την Ιφιγένεια 

το 1720,και το Θυέστη το 1721 γραμμένα στη δημοτική με κρητικούς και 

κεφαλονίτικους ιδιωματισμούς.Η κωμωδία των ψευτογιατρών του Σαβόγια  

Ρούσμέλι στα 1745 στηλιτεύει την αμάθεια ,τις δεισιδαιμονίες Και εδώ η γλώσσα  

είναι απλή δημοτική με ιδιωματισμούς. Ο Χάσης  του Δ.Γουζέλη είναι ένα  από τα 

σημαντικότερα έργα της επτανησιακής δραματουργίας.Πρωταγωνιστής ο 

Δημήτρης Καταπόδης 'η Χάσης.  Πρόκειται για μια σειρά ομιλιών με δομή 

σπονδυλωτή. Χρησιμοποιούνται γνωστά παραδοσιακά μοτίβα  τόσο το από το 

λαικό  όσο και από το έντεχνο θεάτρο, στηρίζονται  στον αυτοσχεδιασμό. 

Διακωμωδούνται καθημερινοί τύποι που αναπαριστώνται πιο ζωντανά,αφού είναι  

γραμμένο στο ζακυνθινό ιδίωμα με αμέτρητες  ιταλοβενετσιάνικες λέξεις της 

καθημερινής ομιλίας, όπως είναι η γλώσσα του Νιόνιου του Ξενόπουλου. 

Μια εντελώς ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί η Ελισάβετ Μουτζά 

Μαρτινέγκο.Ο “Φιλάργυρος”,1823-1824 αποτελεί έργο της ωριμότητας της με 

φεμινιστικό περιεχόμενο και συνδυάζει στοιχεία παλαιότερων θεατρικών 

μορφών.Με μολιερικό πρότυπο και φόμα  γκολντονικής  κωμωδίας κινείται στο 

ρεαλισμό της καθημερινότητας με  έντονα στοιχεία της γλωσσικής  διαλέκτου. 

 Άλλο ένα έργο  σταθμός του επτανησιακού θεάτρου είναιο  “Βασιλικός” 

1829-1830 του Αντώνη Μάτεσι.Η γλώσσα  και εδώ είναι δυναμική πολυφωνική 

ανάλογα με τον ομιλητή. Η διακειμενικότητα του έργου μεγάλη: η πεθερά του 

Τερέντιού, η Σελεστίνα του de Rojas, Δον Κάρλος του Schiller,o  οικογενειάρχης του 

Ντιντερό συνομιλούν δημιουργικά με το Bασιλικό. 

 O κατάλογος μακρύς, παραλήφθηκαν πολλοί , όμως στόχος είναι να 

παρουσιάσουμε ενδεικτικά πως  στοιχεία  το γλωσσικό ιδίωμα και την 

αναπαράσταση της πραγματικότητας και τη δημιουργική  συζήτηση με  

παλαιότερα έργα ,το θεατρικό δημιουργεί. 

 Πιστεύουμε ότι μερικά   από αυτά τα στοιχεία περάσαμε στους μαθητές 

μας.Επιμένουμε στην άποψη ότι το θέατρο είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος 

διδασκαλίας δημιουργικής  γραφής στην εκπαίδευση. Ίσως σας πείσει ο  μαθητής 



Η Δημιουργική Γραφή στο θεατρικό κείμενο σε συνδυασμό με το επτανησιακό γλωσσικό ιδίωμα 
Δρογγίτη Μαρία, Δημόπουλος Κωνσταντίνος 
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μας που αξιοποίησε στοιχεία της γλώσσας και του χαρακτήρα του Νιόνιου 

Νιονιάκη στην   συγγραφή νέων διαλόγων και αλλαγή της εικόνας του σιορ 

Νιόνιου στον  Καραγκιόζη που έπαιζε  το καλοκαίρι αυτό σε διάφορα χωριά της 

Ναυπακτίας και της πόλης της Ναυπάκτου. Επίσης θα  παρακολουθήστε  

σύντομα αποσπάσματα από τη παράστασή μας το “Φιόρο του Λεβάντε” όπου 

γίνεται αντιληπτός ο ρόλος του ιδιώματος αλλά και ο χαρακτήρας του Νιόνιου. 

     Βιβλιογραφία                                                                            

<<Creativity and Writing >>,Granger 2005 

Η Δημιουργική Γραφή ως εκπαιδευτική δραστηριότητα-Εφαρμογή με προυποθέσεις:<< Λογοτεχνική-

Συγγραφική φιλαλληλία ανάμεσα στον διδάσκοντα και στους μαθητές του, Δρ. Σπυρέλη 

Χρυσούλα, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων,Τριανταφυλλιά Δημοπούλου ,θεατρολόγος. 

Γιώργος Πυλαρινός-ΖΑΚΥΝΘΙΝΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ 1.Εισαγωγικά. Σχετικά με τα ελληνικά της Ζακύνθου-

Ιούνιος 2006. 

Ρώμας Δ. 1964 << Το επτανησιακό θέατρο>> Νέα Εστία 76 

Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου Γλυκερία, 1971 <<Σαβόγιας Ρούσμελης>> 

Γ.Π.Πεφάνη. Η άμμος του κειμένου. Αισθητικά και δραματολογικά θέματα στο ελληνικό θέατρο. 

Παπαζήσης, Αθήνα 2008, ΤΟ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ. 

Αβούρης Σ .<< Μαρτινέγκου Μουτζάν Ελισάβετ>> Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας,10 Αθήνα, Χάρη  Πάτση. 

Κακουδάκη Τζωρτζίνα, θεατρολόγος: Ο αναγκαίος ενδιάμεσος, Το φιόρο του Λεβάντε - Γ. 

Ξενόπουλου 

Σπύρος Καββαδίας,<< Η Επτανησιακή λογοτεχνική παράδοση και ο Γ. Ξενόπουλος, Πλατύφορος 
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Από το φυσικό στο κοινωνικό τοπίο. Δραματουργία και 

σκηνοθεσία στο έργο του T. Williams Small Craft Warnings 

(Οδηγίες προς ναυτιλομένους) 
 

Θανασούλας  Ανδρέας 

Μεταπτυχιακός φοιτητής – Συγγραφέας  

antiploros@gmail.com 

Εισαγωγή 

Η σύγκρουση δραματικών πρόσωπων με το περιβάλλον τους μας υποχρεώνει να 

δεχτούμε a priori την υπόστασή τους. Πλάσματα που στην ουσία έχουν επινοηθεί 

για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο του θεάτρου θα πρέπει να θεωρηθούν υπαρκτά. 

Με δεδομένη αυτή τη σύμβαση το θεατρικό έργο: Οδηγίες προς ναυτιλλομένους 

του Τενεσσή Ουίλιαμς, θα δανείσει οιονεί τα δραματικά τοπία τους για να 

αναζητηθούν συγκρούσεις με απώτερο σκοπό την ερμηνεία των χαρακτήρων. 

Αυτό φαντάζει εφικτό αν σκεφτούμε ότι τα κατέναντι μέρη μιας διαμάχης, μέσα από 

την εναλλαγές εξωτερίκευση δράσεων και της εσωτερίκευση των περιστάσεων 

που διέπουν τις συγκρούσεις, αποκαλύπτουν τις πιο κρυφές και τις πιο δυσνόητες 

πλευρές της ύπαρξής τους. Θα αναζητηθεί επίσης η πηγή της έμπνευσης του 

συγγραφέα για τη δημιουργία των ηρώων, αλλά και της βασικής συνθήκης του 

έργου.  Επιπλέον θα πρέπει να δούμε ότι το παραπάνω έργο εντάσσεται στο 

ευρύτερο πεδίο του ρεαλισμού όπου οι δραματικοί χαρακτήρες έχουν 

δημιουργηθεί με βάση το οικείον και βεβαίως το έλλογο της πραγματικότητας. 

Αυτό που είναι εντυπωσιακό ωστόσο στο εξεταζόμενο έργο είναι το στοιχείο εκείνο 

της έμπνευσης που δείχνει να εμπεριέχει μια πρωτοτυπία. Βασική πηγή έμπνευσης 

του έργου είναι το στοιχείο εκείνο του φυσικού τοπίου που χαρακτηρίζει το φυσικό 

περιβάλλον διαβίωσης των ηρώων.   
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Τα πρόσωπα στο τοπίο του χώρου 

2.i Small Craft in tide pool  
Το έργο Οδηγίες προς ναυτιλλομένους1 εξελίσσεται στη Νότια Καλιφόρνια πιθανά 

στην περιοχή του Laguna Beach2 την περίοδο του Ιουνίου που η ομίχλη είναι 

έντονη κι ενώ ακούγεται ο ήχος του ωκεανού. Είναι άλλωστε αξιοσημείωτο ότι όλα 

τα τοπωνύμια που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας παραπέμπουν στη 

συγκεκριμένη τοποθεσία. Μια ταμπέλα από νέον μάς λέει πως βρισκόμαστε στο 

Μπαρ του Μονκ που είναι το όνομα του ιδιοκτήτη. Μονκ όμως σημαίνει 

«καλόγερος» και αυτό προσφέρει μια επιπλέον υπόνοια μοναχικότητας, πριν 

αρχίσουν οι ήρωες να αναφέρονται σε αυτήν.3  

Σε εκείνο το ομιχλώδες, που ζητάει ο συγγραφέας να αντικαθιστά τους 

τοίχους του σκηνικού, διακρίνονται υπερβατικά στοιχεία που ταιριάζουν γάντι -

συνεπικουρούμενα από την ταμπέλα του μαγαζιού- στον πρώτο τίτλο του έργου 

όταν γράφτηκε ως μονόπρακτο. Στο Εξομολογητήριο 4  του Καλόγερου (Μονκ) 

ελλιμενίζονται μικρές ζωές που πίνουν αλκοόλ ασταμάτητα κι ακούν απ’ το 

ραδιόφωνο Οδηγίες προς ναυτιλλομένους.  Μικρά «σκάφη»5 που δε θα πλεύσουν 

                                                 
1 Για το συγκεκριμένο έργο χρησιμοποιήσαμε τη μετάφραση του Ερρίκου Μπελιέ έτσι όπως 

εκδόθηκε από τις εκδόσεις Ηριδανός το 2013 

2Από έρευνα πραγματολογικών στοιχείων, Το treasure island αναφέρεται όταν ο γιατρός 

πάει να ξεγεννήσει μια κοπέλα, είναι επίσης το μέρος που η Λεόνα παρκάρει το τροχόσπιτό της. 

Πρόκειται για το νοτιότερο τμήμα του Laguna Beach. Επίσης η λεωφόρος Κάνυον, που αναφέρει ο 

Κουέντιν ότι συνάντησε τον Μπόμπυ με το ποδήλατό του, είναι πιθανά ο εθνικός αυτοκινητόδρομος 

133 (California Route 133) που διασχίζει το Laguna Canyon και φτάνει μέχρι την παραλία όπου 

συναντά την εθνική οδό, που ενώνει παράλληλα της ακτογραμμής το Λος Άντζελες με το Σαν Ντιέγκο 

και το Μεξικό. Ωστόσο, παρόλο που δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο Τενεσσή Ουίλιαμς 

άφηνε δείκτες για να εντοπίσουμε τις υπαρκτές τοποθεσίες, γνωρίζουμε από τα έργα του ότι 

χρησιμοποιεί πραγματικά τοπωνύμια, πρόσωπα και περιστατικά ανεξάρτητα από την ποιητικότητα 

που ενίοτε τους προσδίδει. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο Robert Bray με τους συνεργάτες 

του (Bray, 2007, σ. 70) 

3 Για παράδειγμα βλ. «[...] Πεθαίνω από πείνα και μοναξιά!» θα πει η Βάιλετ (Ουίλλιαμς, 

2013:83) 

4 Εξομολογητήριο είναι ο πρώτος τίτλος του έργου 

5 Με βάση τον τίτλο του πρωτότυπου. Small Craft Warning.  
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πέρα από αυτό που μπορούν να διακρίνουν ως ορίζοντα.6 Μια ειρωνεία αφήνει ο 

Τενεσσή Ουίλιαμς να διασχίσει τη λογική μας καθώς οι ήρωες χρησιμοποιούν 

βαρύγδουπα ονόματα, που εύκολα μπορούν να εννοηθούν σαν γυαλιστερές 

κορνίζες σε πίνακες αποτυχίας. Το αμερικάνικο όνειρο μοιάζει φτιαγμένο από 

λέξεις. Έτσι, πλησίον της μεγάλης βιομηχανίας αστεριών του Χόλιγουντ, ένας 

σεναριογράφος αποτυχημένων πορνό ταινιών στήνει καρτέρι στην οδό του 

Φαραγγιού (Canyon)7 προσμένοντας έναν «ορμητικό χείμαρρο» σαν αυτόν που 

άνοιξε κάποτε χαράδρα ανάμεσα στους βράχους. Δεν αφικνείται παρά ένας 

εξασθενημένος νέος που κάνει ποδηλατώντας τη διαδρομή Αϊόβα – Καλιφόρνια 

και έχει ανάγκη από στοργή και επιβεβαίωση. Του προσφέρει ένα γεύμα «μετά», 

γιατί έχει φόβο μήπως τελειώνοντας το γεύμα πει: «ευχαριστώ» και πάρει το 

ποδήλατο να φύγει.  

Στο Νησί του Θησαυρού (Treasure Island) ένας γιατρός που έχει χάσει την 

άδεια ασκήσεως επαγγέλματος θα ρίξει στο ρεύμα των νερών ένα κουτί από 

παπούτσια με ένα παιδί που γεννήθηκε πρόωρα και δε θα αξιωθεί την τύχη του 

Μωυσή, ούτε κι η μάνα τον ήχο του πρώτου κλάματος. Όσο για τον πατέρα θα 

βολευτεί με λίγα χρήματα για να κρύψει το όνομα του γιατρού που ανέλαβε την 

υπόθεση με μια εγκυμονούσα που ήταν νωρίς για να γεννήσει και αργά να κάνει 

έκτρωση. Είναι αναμφίβολα ένα σημείο όπου το American dream θυμίζει εφιάλτη 

καθώς θα ξεθωριάσουν τα φανταχτερά ονόματα, έτσι όπως το μανόν της Βάιολετ 

ξεφλουδίζει και φανερώνει τη βρώμα στα νύχια. Διανύουμε μια εποχή όπου ανθεί 

ο καπιταλισμός. Για τις ανάγκες της πειθούς θα μετονομαστεί σε «φιλελεύθερη 

οικονομία» για να στηθεί το μόνο, όπως αποδείχτηκε ιστορικά, σιδηρούν 

παραπέτασμα ανάμεσα στα πρόσωπα και τις αδηφάγες «ανάγκες» τους. Τα 

πυρηνικά όπλα βιώνουν το απόγειο της δόξας τους και μοιάζει απίστευτο στον 

απλό κόσμο που αναρωτιέται αν πήρε κάνεις σοβαρά το μήνυμα της Χιροσίμα. Η 

θεωρία της απροσδιοριστίας μεσουρανεί και κλονίζει την πεποίθηση πως υπάρχει 

μια σχέση αιτίου και αιτιατού. Αυτό θα φτάσει στο χώρο του πνεύματος 

συντρίβοντας τα αγκυροβόλια του νου και όλα τα σταθερά δεδομένα. Ο δρόμος 

                                                 
6 «Κι εσένα το μαγαζί σου είναι καταφύγιο για ευπαθή ανθρώπινα σκάφη». (Ουίλιαμς, 

2013:84) 

7 (ό.π. σ.119) 
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προς τη σύγχυση8 είναι πλέον ανοικτός και οι άνθρωποι ονομάζουν σεξουαλική 

επανάσταση το δικαίωμα να πραγματοποιούν μια επιθυμία τους, οι πόλεμοι 

αποκτούν μια ανθρωπιστική επίφαση και ο παγκόσμιος πληθυσμός αποκτά μια 

αριθμητική μαζικοποιημένη ταυτότητα. 

Στο Cresent Bay στη Laguna Beach- τι σύμπτωση! - σε πισίνες που 

σχηματίζονται στα βράχια από την παλίρροια (tide pool) μπορεί κανείς να δει 

κοράλλια σαν ανεμώνες και βιολέτες, μοβ αχινούς και κόκκινους μεγάλους 

αστερίες.9 Θυμίζει τη Λεόνα όταν λέει πως η Βάιολετ είναι ένα θαλάσσιο φυτό. Θα 

έλεγε κάνεις πως τουλάχιστον αυτή η ηρωίδα -που βαλαντώνει στο κλάμα κάθε 

λίγο- έχει δανειστεί το όνομα και μικρές ιδιότητες από τα υδρόβια λουλούδια. Το 

μπαρ του Μονκ γενικότερα μοιάζει με μια μικρή πισίνα που έχει σχηματιστεί από 

την παλίρροια, όπου μέσα εκεί τα λιμνάζοντα πρόσωπα λέγουν τις εξομολογήσεις 

τους κάτω από το φως του προβολέα. Είναι τα πρόσωπα εκείνα που έχουν 

θαρρείς καθιζάνει υπό το βάρος γνωστών και αγνώστων συγκυριών κι έχουν 

πιάσει πάτο. Τους έχει συγκεντρώσει εκεί η πλημμυρίδα της ζωής και καμιά άμπωτη 

δε θα μπορέσει να τους τραβήξει ξανά στον ωκεανό. Έτσι όπως και τα μικρά 

σκάφη που υπονοεί ο τίτλος του πρωτότυπου θα μείνουν αταξίδευτα για χάρη της 

ομίχλης. Ένα άλλο στοιχείο που εύκολα θα μπορούσε να δράσει αλληγορικά είναι 

πως τα μικρά σκάφη, δηλαδή οι ήρωες του έργου, δε μπορούν να ταξιδέψουν 

λόγω του γενικότερου εγκλωβισμού τους και της «θολούρας» του μυαλού. 

Εύκολα γίνεται παρατηρήσιμη μια δραματουργική στρατηγική του 

συγγραφέα. Όχι μόνο δανείζεται στοιχεία από το φυσικό περιβάλλον ενός 

συγκεκριμένου τόπου και γυρεύει αντιστοιχίες στους ανθρώπους, αλλά 

κατασκευάζει και ερμηνεύει το δραματικό του σύμπαν με τον τρόπο μιας 

μπάμπουσκας 10  ως προς το φυσικό περιβάλλον, παρακάμπτοντας έτσι την 

πιθανότητα μιας αξιολογικής ιεράρχησης στην κλίμακα του σπουδαίου και του 

                                                 
8 Κατά μια έννοια σύγχυση είναι η θολούρα του νου (η ομίχλη που κρατά τα μικρά σκάφη 

στο λιμένα.) 

9  Από έρευνα του γράφοντος σχετικά με τον ευρύτερο τόπο που φαίνεται πως 

διαδραματίζεται το έργο. 

10 Έχοντας τη μορφή ενός tide pool, που αποτελεί αξιοθέατο για το Cresent Bay του Laguna 

Beach, ο Τενεσσή Ουίλιαμ φαίνεται να τοποθετεί τους ήρωες στο μπαρ του Μονκ με τον ίδιο τρόπο 

που διαβιούν οι αστερίες, οι αχινοί και τα κοράλλια, αλλά σε μεγαλύτερο μέγεθος. 
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ασήμαντου του μικρού ή του μεγάλου, όπως είναι επικίνδυνο να συμβεί από τον 

ίδιο τον τίτλο ακόμα. Εκεί ακριβώς, στην απεραντοσύνη του Ειρηνικού Ωκεανού, ο 

Τενεσσή Ουίλιαμς επικεντρώνει τη ματιά του σε μια μικρή στέρνα, που σχηματίζεται 

από τα βράχια κι από τα νερά που ξέμειναν από την παλίρροια, όσο και στη ζωή 

που περικλείει εντός της. Αυτό αναμφίβολα αποτελεί ένα πρωταρχικό στοιχείο 

σύγκρουσης ανάμεσα στο ανθρώπινο είδος και την απεραντοσύνη του 

σύμπαντος, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί πως για τα «μικρά σκάφη» το μέγεθος 

του πλανήτη, αλλά και τα στοιχεία της φύσης όπως η ομίχλη, είναι ανυπέρβλητα 

εμπόδια και αιτία ανημποριάς, που τεκμαίρεται ως σύγκρουση με το φυσικό 

περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να αποτελέσουν και μια ενδιαφέρουσα 

δραματουργική αφετηρία. 

Τι είναι εκείνο που μας βεβαιώνει ωστόσο ότι ο T. William εμπνεύστηκε το 

κοινωνικό τοπίο του έργου από το φυσικό τοπίο και ιδιαίτερα από τα tide pool στο 

Laguna Beach της California; Μόνο το ίδιο το κείμενο μπορεί να μας βοηθήσει. 

Αρχικώς θα πρέπει να δούμε ότι ο συγγραφέας έζησε στο Laguna Beach το 1939, 

μια πληροφορία που ενισχύει την άποψη ότι ο χώρος που εξελίσσεται το small 

craft warnings είναι επηρεασμένος από τις μνήμες τουλάχιστον του συγγραφέα.  

Η ευθεία αναλογία μεταξύ των εγκλωβισμένων θαλάσσιων οργανισμών και 

των προσώπων του έργου είναι ορατή. Στην αρχική παρεπιγραφή ο ήχος του 

ωκεανού που αναφέρεται καθώς και οι υπόλοιπες σκηνικές οδηγίες για την ομίχλη 

που σκεπάζει κατά μια έννοια τους τοίχους του Μπαρ αποτελούν μια επιπλέον 

ένδειξη, αφού η εγγύτητα του καταστήματος με τον Ειρηνικό ωκεανό υπονοεί την 

εγγύτητα των δημιουργημένων tide pools. Πάνω από τον πάγκο υπάρχει ένα 

ταριχευμένο ψάρι. Κάτι ωστόσο που μας κάνει να αμφιβάλουμε όλο και λιγότερο 

είναι η περιγραφή της ηρωίδας Βάιολετ από το άλλο γυναικείο πρόσωπο του 

έργου τη Λεόνα. «Η Βαίολετ είναι σαν υδρόβιο φυτό» και παρακάτω θα την 

παρομοιάσει με θαλάσσιο πλαγκτονικό οργανισμό που αναπτύσσεται στις 

επιφάνειες των θαλασσών « Ένα παράσιτο είναι που δεν έχει σάρκα και οστά, έναν 

πολτό έχει μέσα της. Όλη ένας πολτός είναι». Αργότερα πάλι θα ενισχυθεί η άποψη 

με τα παρακάτω λόγια: «Δεν ξέρει στ’ αλήθεια πού ήταν πριν ούτε ξέρει πού θα 

πάει μετά. Το μυαλό της πετάει στα σύννεφα και το σώμα της κολυμπάει στο νερό». 

Ο γιατρός θα πει για την ίδια ηρωίδα «Έχει κάτι λες και δεν είναι ολοκληρωμένο 

πλάσμα». Η Λεόνα σε έναν από τους εξομολογητικούς μονολόγους που 
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χαρακτηρίζουν ολόκληρο το έργο θα πει για τους υπόλοιπους χαρακτήρες: 

«Κατώτερα πολύ κατώτερα πρόσωπα που δεν ταξίδεψαν ποτέ ούτε ένα μέτρο».      

Τα δραματικά πρόσωπα είναι μορφές δημιουργημένες με τον υπέρτατο 

βαθμό αθανασίας και θνησιγένειας ταυτόχρονα. Συνήθως είναι πλασμένα να 

ζήσουν λίγο11 και να επιθυμήσουν πολύ. Η ποιότητα των επιθυμιών καθορίζει μια 

σειρά στοιχείων, όπως το πνευματικό ή το βιοτικό επίπεδο. Η ποσότητα και ο 

τρόπος διεκδίκησης των επιθυμιών από την άλλη γίνεται ο δείκτης της εμμονής 

που καταδεικνύει το πάθος ή και τη συναρπαστικότητα των χαρακτήρων ενός 

έργου. Οι επιθυμίες των πρόσωπων και οι τρόποι που αγωνίζονται να τις 

κερδίσουν είναι ένα από τα σπουδαιότερα κλειδιά της κατανόησης του εκάστοτε 

δραματικού χαρακτήρα και σαφώς η δραματουργική αφορμή των συγκρούσεων 

ενός θεατρικού κειμένου. Θα ήταν χρήσιμο να επισημάνουμε μια βασική επιθυμία 

που εξέφρασαν ορισμένα από τα πρόσωπα στα έργα που εξετάζονται στην 

παρούσα εργασία. Η επιθυμία κάποιον προσώπων να φύγουν, στην ουσία να 

διαφύγουν, εκδηλώνεται σε όλα ανεξαιρέτως τα συζητούμενα έργα και είναι 

σαφέστατο δείγμα της σύγκρουσης με το περιβάλλον που αναζητούμε, αφού η 

αίσθηση των χαμένων γραμμών επικοινωνίας, του εγκλωβισμού ή εν γένει της 

αποτυχίας να εγκαθιδρυθούν τουλάχιστον σχέσεις ουσίας με τα υπόλοιπα 

πρόσωπα, σπρώχνει το άτομο στην αναζήτηση ενός νέου περιβάλλοντος, αφού 

μια μετοικεσία υπόσχεται τουλάχιστον ένα νέο ξεκίνημα.  

Στο Οδηγίες προς ναυτιλλομένους η τάση φυγής παρατηρείται στα 

περισσότερα από τα πρόσωπα. Οι δραματικοί αυτοί ήρωες, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, περνούν τα βράδια τους στο μπαράκι του Μονκ σα να είναι μέλη μιας 

άτυπης λέσχης12. Η Λεόνα, βασική γυναικεία μορφή που προκαλεί φόβο ακόμα 

και στους άντρες, θα χαρακτηρίσει τους υπόλοιπους ήρωες του έργου «κατώτερα 

πλάσματα που δεν ταξίδεψαν ούτε ένα μέτρο ποτέ»13. Η ίδια κατοικεί σε τροχόσπιτο 

θεωρώντας το ως την ιδανική κατοικία14 και η φυγή καμουφλάρεται πίσω από 

επικείμενα ταξίδια και αναζήτηση νέων επαγγελματικών διεξόδων. Μέχρι τη στιγμή 

                                                 
11 Ταυτίζουμε το χρόνο ζωής των Ηρώων με το χρόνο της παράστασης 

12 (Ουίλιαμς,2013:79) 

13 (ό.π., σ.98)  

14 (ό.π., σ.138)  
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που θα πέσει επάνω της το φως του Εξομολογητηρίου15, οπότε θα παραδεχτεί 

εμμέσως πως θα φύγει για να βρει ένα υποκατάστατο του νεκρού αδερφού της 

για να δώσει τη στοργή που περίσσεψε όταν εκείνος πέθανε16. Είναι η επέτειος 

θανάτου του αδερφού της και συνάμα θα πιάσει τον εφήμερο ερωτικό της 

σύντροφο, Μπιλ, σε μια ιδιότυπη μορφή απιστίας με τη Βάιολετ. Θα διατυπώσει 

αρκετές φορές17 την επιθυμία να φύγει μέχρι το τέλος του έργου. Στο τέλος θα 

εγκαταλείψει αβέβαια το μπαρ λέγοντας: 

«Καλύτερα μόνη. Έτσι δεν είναι;»18  

Η Βάιολετ, η κοπέλα με τα θαυματουργά χέρια και τα ξεφτισμένα νύχια παρ’ 

όλο που δεν εκδηλώνει την επιθυμία να φύγει κυκλοφορεί μονίμως με μια βαλίτσα 

με τα υπάρχοντά της ή τουλάχιστον με ό,τι της χρειάζεται για να βγάλει τη βραδιά 

στο δωμάτιο του Μονκ. Η βαλίτσα, αναμφισβήτητο σύμβολο φυγής, δηλώνει την 

αστάθεια της ύπαρξης εδώ και από σύμβολο φυγής μετατρέπεται από τον T. 

William σε δείκτη αποτυχίας. Δεν είναι σε καμιά περίπτωση η Βάιολετ από τα άτομα 

που έχουν τον κατάλληλο βαθμό συνειδητότητας ώστε να καθρεφτίσει τη ζωή της 

και να διανοηθεί τα αδιέξοδα ή τουλάχιστον την αέναη φθορά της 

καθημερινότητας.  

«Το να συζούν δυο άνθρωποι είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνεις, και ό,τι 

δεν καταλαβαίνεις δεν το σέβεσαι»19 

θα πει η Λεόνα. Θα λέγαμε πως η Βάιολετ διακατέχεται από μια απερίσκεπτη 

αυτάρκεια. Είναι εντάξει αν κοιμηθεί στου Μονκ, την κεράσουν χάμπουργκερ ή 

λουκάνικο και καμιά μπύρα. Ο κόσμος του κάθε πρόσωπου μοιάζει να 

οριοθετείται από το επίπεδο επίγνωσης του και ο κόσμος της Βάιολετ μοιάζει 

απίστευτα στενός. Ο πιο κοντινός της φίλος, που θα αναλάβει ανεπιτυχώς ρόλο 

προστάτη όταν η Λεόνα βιαιοπραγήσει εναντίον της για τις ερωτικές θωπείες στο 

μόριο του Μπιλ, είναι ο Στηβ. Ένας άντρας της περιοχής που κυκλοφορεί με 

                                                 
15  Χρησιμοποιείται ο τίτλος του έργου όταν αυτό ήταν ακόμα μονόπρακτο λόγω της 

συνάφειάς του με τον προβολέα που φωτίζει τα πρόσωπα όταν μονολογούν. 

16 (Ουίλιαμς, 2013:163) 

17 (ό.π., σ. 98,135,163) 

18 (ό.π., σ. 164) Για τη μοναξιά των πρόσωπων θα μιλήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο.  

19 (ό.π., σ. 161) 
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λιγδωμένο άσπρο παντελόνι, σύμφωνα με το συγγραφέα20, και που η ομίχλη στο 

μυαλό του είναι πυκνότερη από αυτή που σκεπάζει την παραλία, σύμφωνα με τη 

Λεόνα21 η οποία, εκτός των άλλων, έχει επωμιστεί να κάνει τις συστάσεις των 

πρόσωπων για λογαριασμό του συγγραφέα, μέσα από την καταλληλότητα που 

της προσφέρει ο οξύθυμος αλλά και ευθύς χαρακτήρας της. 

Η φυγή του Μπιλ, όπως και της Λεόνα22, δε προμηνύεται να περάσει τα 

σύνορα της Καλιφόρνια. Μέχρι την πρωτεύουσα επιθυμεί να φτάσει, στο 

Σακραμέντο. Εκεί όπου μια βαμμένη Ρεπουμπλικάνα, δημόσιος υπάλληλος, τον 

περιμένει προκειμένου να απολαύσει τα ευμεγέθη προσόντα του με αντάλλαγμα 

την παροχή στέγης και τροφής. Είναι ένας αφοσιωμένος ζιγκολό που νοιάζεται 

για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του και φυσικά τις υπερεκτιμά. «Άμα ξαπλώνεις 

σε στρώμα νερού δε σε νοιάζει ποια έχεις δίπλα σου». θα πει χαρακτηριστικά23. Τις 

ίδιες ανάγκες του εξασφαλίζει και για τον ίδιο λόγο η Λεόνα και κάθε πρωί 

ανακαλύπτει πως τις λείπουν πέντε με δέκα δολάρια24. Είναι ο τύπος που το στενό 

παντελόνι στον καβάλο αντικαθιστά τη φωτεινή επιγραφή ενός οίκου ανοχής για 

μοναχικές γυναίκες ή άντρες. Είναι το πρόσωπο εκείνο που στρέφει την ενέργειά 

του σε ένα μόνο πεδίο ενδιαφερόντων, στα γενετήσια ένστικτα. Είναι το επίπεδο 

της επίγνωσης που δυσκολεύεται να δει πέρα από τον εαυτό του, αλλά και αυτόν 

ακόμα τον βλέπει σε επίπεδο καθαρά σωματικό. 

Τελευταία αναφορά φυγής έχουμε από το γιατρό μετά την αποτυχημένη 

γέννα. Θα φύγει για να γλιτώσει την επικείμενη τιμωρία, επειδή εξασκούσε το 

ιατρικό επάγγελμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, αφού την είχαν πάρει γιατί 

χειρουργούσε μεθυσμένος. Εδώ έχουμε ένα γνώριμο μοτίβο του Ουίλιαμς, την 

απώλεια της εργασίας25, πρωτίστως σαν απώλεια μέρους της ταυτότητας και 

                                                 
20 (ό.π., σ. 94) 

21 (ό.π., σ. 97) 

22 Η Λεόνα, σύμφωνα με όσα λέει, θα ταξιδέψει ως το Σαν Φραντζίσκο ή το Σαουσαλίτο. 

Δηλαδή σε μια από τις απέναντι άκρες της γέφυρας Golden Gate.   

23 (ό.π., σ. 85)   

24 (ό.π., σ. 93) 

25 Η απώλεια εργασίας ή ιδιότητας εμφανίζεται αρκετά συχνά στα έργα του Τ. Ουίλιαμς. Ο 

αιδεσιμότατος Σάνον στην Νύχτα της ιγκουάνα θα μετατραπεί σε οδηγό λεωφορείου. Ο Τομ από το 

Γυάλινο κόσμο θα απολυθεί από το παπουτσάδικο και θα βρει ευκαιρία να φύγει μακριά από την 

οικογένειά του.  
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ιδιότητας του προσώπου είτε σαν ευκαιρία γενικής ή ειδικής αναδιοργάνωσης 

αλλά υπενθυμίζοντας πάντα πως το Αμερικάνικο όνειρο τιμωρεί τους ασυνεπείς 

και τους «ανήθικους», ενώ επιβραβεύει τους συνεπείς. 26  Φυσικά μπορούμε να 

φανταστούμε το ευρύτερο κοινωνικό και φυσικά οικονομικό περιβάλλον, έτσι 

όπως το φωτίζει ιδιαίτερα ο Γιατρός. Υπάρχουν άνθρωποι που λόγω ανέχειας 

εμπιστεύονται έναν αλκοολικό γιατρό, πιθανά γιατί χρεώνει φθηνότερα από τους 

άλλους στην περιοχή. Πιθανά κάποιοι ξέρουν ότι έχει χάσει και την άδεια 

εξασκήσεως. Ο ίδιος εξομολογείται ότι το πρωί είχε μια έκτρωση. Οι εκτρώσεις 

μάλλον αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματός του. Η Λεόνα θα γίνει έξω φρενών 

μαζί του, θα προσπαθήσει να τηλεφωνήσει στην αστυνομία της περιοχής για να 

προφυλάξουν τη μητέρα και το νεογέννητο και οι άλλοι θα τη σταματήσουν. Η ζωή 

στο Tressure Island έγινε φτηνή, όσο κοστίζουν μερικά ποτήρια αλκοόλ, όσο 

κοστίζει η ανάγκη ενός συμπαθέστατου κατά τα άλλα ήρωα να υπάρχει σαν 

άνθρωπος και σαν ιδιότητα. 

Σκηνοθεσία 

Η αντιμετώπιση της σκηνοθεσίας ως μια τέχνη με αυτόνομη δημιουργία, ιδιαίτερα 

από το 19ο αιώνα που εμφανίστηκαν οι πρώτοι σκηνοθέτες, μας κάνει να 

σκεφτόμαστε πως εμπίπτει στους βασικούς άξονες της δημιουργικότητας, όταν 

την εξετάσουμε σε συνάρτηση με την πραγματικότητα ή τους σκοπούς που 

επιτελεί το θέατρο. Δηλαδή να αποδώσουν την πραγματικότητα, να δείξουν μια 

προέκταση της υπάρχουσας πραγματικότητας ή να φτιάξουν μια νέα 

πραγματικότητα. Οι σύγχρονοι σκηνοθέτες δεν ακολουθούν τις σκηνικές οδηγίες 

που δίνονται από το συγγραφέα. Έτσι κι αλλιώς το φανταστικό πρότυπο του 

δραματουργού, την ώρα της σύλληψης, είναι φύσει αδύνατον να παρασταθεί 

στον πραγματικό κόσμο, ακόμα κι αν το επιχειρήσει ο ίδιος ο συγγραφέας, ακόμα 

κι αν το έχει φανταστεί με τους ίδιους ηθοποιούς και σε συγκεκριμένο χώρο. 

Παράλληλα όμως κάθε κείμενο εμπεριέχει το σπέρμα της παράστασης. Θα 

μπορούσαμε να δούμε άπειρες θεατρικές αποδόσεις του έργου εντελώς 

                                                 
26  Χαρακτηριστικά παραδείγματα υπάρχουν πολλά θα σταθούμε στο Μπρικ από το 

Θάνατο του εμποράκου, σε αντιδιαστολή με τον γείτονα και συμμαθητή του Μπέρναρντ. Ο Τζων 

Μπιουκάναν παραλίγο να μην αποκτήσει το δίπλωμα του γιατρού, λόγω της απερίσκεπτης ζωής του 

και της επιπολαιότητάς του, από την οποία θα συνέλθει μετά το θάνατο του πατέρα του.    



Από το φυσικό στο κοινωνικό τοπίο. Δραματουργία και σκηνοθεσία στο έργο του T. Williams Small Craft 
Warnings (Οδηγίες προς ναυτιλομένους) 

Θανασούλας Ανδρέας 
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διαφορετικών μεταξύ τους. Ωστόσο προτείνονται πράγματα από το συγγραφέα 

που θα ήταν καλό να μην παραβλεφθούν.  Αυτό αφορά κυρίως τα πρόσωπα του 

έργου, τις μεταξύ τους σχέσεις, τα θέλω και τα εμπόδιά τους. Όμως η κατεύθυνση 

των ηθοποιών άπτεται στις δικαιοδοσίες του σκηνοθέτη.27  

   Οι ήρωες, σαν άλλα υδρόβια όντα εγκλωβισμένα από την παλίρροια της 

ζωής, αδυνατούν να πραγματώσουν το εσωτερικό τους δυναμικό. Ονειρεύονται 

μια φυγή που καλό είναι οι ηθοποιοί να προδίνουν, κατά την ενσάρκωση, πως 

αυτό δε θα συμβεί ποτέ. Πιθανώς οι ήρωες να το διεκδικούν φαινομενικά με όλο 

τους το σθένος, όμως από κάπου θα πρέπει να αναβλύζει πεντακάθαρη 

αμφιβολία. Οι ζωές των ανθρώπων έχουν περιχαρακωθεί από αδιάβατα σύνορα 

ομίχλης, όπως ο ίδιος ο συγγραφέας υποδεικνύει για το σκηνικό στην πρώτη 

σκηνική οδηγία του έργου. Είναι η αδυναμία των προσώπων αυτών να δουν 

καθαρά και η ισχύ της πρόθεσής τους είναι ισχνή έως ανυπόστατη. Είναι οι 

άνθρωποι που έχουν υποσκάψει το έδαφος που έχουν να πατήσουν για να βγουν 

έξω από την προσωπική τους φυλακή. 

   Ο εκφερόμενος λόγος τους δεν αφήνει καμιά υπόνοια ότι αυτοί οι 

άνθρωποι μπορούν να διανύσουν την παραμικρή διαδρομή εκτός των συνόρων 

ενός tide pool, ότι μπορούν να διαβούν την ομίχλη. Είναι η φωνή που μπορεί να 

χαλάει τον κόσμο για τα μικρά ζωτικά συμφέροντα εντός της άτυπης αυτής 

κοινωνίας στην οποία έχουν ενταχθεί, αλλά αδυνατούν να δουν και πολύ 

περισσότερο να διορθώσουν τις πιθανές αιτίες της παρακμής τους.    

   Με άλλα λόγια, ο συγγραφέας προφανώς εμπνεύστηκε το έργο μέσα 

από ένα αξιοθέατο του φυσικού τοπίου. Ήταν η αφορμή για να διαπιστώσει πως 

ο εγκλωβισμός των θαλάσσιων όντων σε ένα tide pool έχει ευθύτατες αναλογίες 

στο κοινωνικό τοπίο της σύγχρονης αστικής ζωής, όπου η σύγχυση αποτελεί το 

βασικό αποτέλεσμα της γενικότερης απροσδιοριστίας. Παράλληλα η σκηνοθεσία 

ενός έργου θα πρέπει να κάνει ορατές τις προεκτάσεις του πραγματικού και να 

φωτίζει τη σχετικότητα του υπαρκτού ή έστω να προειδοποιεί για παρόμοιους 

κινδύνους με αυτούς που κυριαρχούν επάνω στα πρόσωπα του δράματος.    

 

                                                 
27 Παπανδρέου, 1989, σ.44 
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Most of the stories are only as good as the characters within them.  Therefore, it 

is very important for writers to make sure that their characters can attract and 

maintain the audience’s interest. Especially in character-driven stories, the 

leading characters are the most deadly arrows in the writer’s quiver. Audience 

will engage with them, listen to them, follow them till the edge of the world and 

even further. Sturdy characters may also develop the “super-power” to reveal 

the plot of the story themselves. 

The power of narration 

“The narrative gift seems to be our natural way of using language for 

characterizing those deviations from the expected state of things that 

characterize living in a human culture. None of us knows the just-so evolutionary 

story of its rise and survival. But what we do know is that it is irresistible as a way of 

making sense of human interaction." (Bruner 2002: 85) 

The narrative power in television series is exceptional. During the last 

decade scriptwriters forced their audiences to sympathize or empathize with 

drug kingpins (Breaking Bad), cheer for serial killers (Dexter), or share the craving 

for power with irreverent careerist politicians (House of Cards). 

For the purpose of writing several episodes for television series, the ninety-

minute cinematic narration has been extended and long-form cinematic 

narration has “prevailed”. 

In the Homeland's fourth season, there is a scene where Carrie Mathison 

struggles to decide if she could let her own baby drown her own baby girl in the 

bathtub. Avoiding to take position on the morality of this image, it is very clear 

that the power of narration is a horrifying force. Concerning the above-

mentioned uniquely disturbing moment, analysts argued that it took the antihero 
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age to a new level. After Breaking Bad’s Walter White spending most of his 

energy to provide for his children, Homeland's writers dare to break the last 

taboo, visualizing a mother who wants to kill her diffenceless child. Material which 

in earlier times would probably have been banned, nowadays is freely 

distributed and is characterized as a new level in film-making. The series 

reception numbers took a hit right after the brutal bathtub scene, but the show-

runners managed to attract viewers to return on watching Homeland.   

In conclusion, viewers can justify almost everything they might see on the 

screen, if the writer can give them strong enough reasons to do so.  For example, 

the protagonist of the bathtub scene, Carrie, is suffering from bipolar disorder, 

she is mentally and emotionally unstable and she’s dealing with grief over the 

death of her baby’s father.  

The audience becomes an accomplice to both the character and the 

writer.  Consistency with a character’s independent story, voice, narrative or 

aesthetic arc is more important than ideology, history or morality. 

Character-driven narration focuses more on inner conflict, 

characterization, and relationships. The story progresses through decisions and 

actions of the characters, instead of the characters reacting to events beyond 

their control. 

How to create leading characters for character-driven cinematic long-

form storytelling 

- The morality structure of a character  

In Aristotle's opinion, character’s qualities and ethics must meet four 

conditions: 

1) The character must have good intentions. 

2) A character's reactions must be harmonious to his sex, his age, his social status, 

etc. 

3) A character has to share similar qualities with ordinary people. Despite his 

superiority, the hero must not be in such a great distance from the viewer to 

exclude the sympathy of the latter for his fortune.  

4) The behaviour of the character should not have inconsistencies.  

Aristotle's ethography remains a useful guide for today's writers.  
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- Likeable or intriguing 

The alluring attraction of leading characters, magnetizes the viewers, 

seduces them and drags them into unexpected adventures. They can be 

likeable ordinary people such as the struggling lawyer who fights for both his and 

his wacky brother’s survival in Better call Saul. Or they can be less likeable but yet 

intriguing extraordinary individuals like the determined blonde agent of counter-

terrorism in Homeland. 

- Placing the character in the worst possible situation 

A crucial part of writing a character, is to throw him in difficult 

circumstances, so his quality characteristics will inevitably shine while he is out of 

his comfort zone. A person may be exceptionally brave unbeknownst to 

everybody, including himself, because he never had a reason to apply his great 

fortitude. If we place our character in the middle of a storm, having a little boat 

and another person he needs to save, he cannot escape from this situation 

except by giving the audience a remarkable performance. Scandal's Olivia 

Pope seems to be the only “gladiator in a suit” who can save her clients, Dexter 

is many times the only guy who can stop ruthless criminals from their sinister 

activities. The scriptwriter places the characters a series of “worst possible 

situations” and forces them to surpass their limits in order to overcome them. 

- Defining weakness 

In order to follow character's choices, explain them and understand the 

reasons behind them, the driving force of the character has to be clear. It might 

be a weakness or an addiction. In Dexter, the leading character has an 

addiction to murdering people and he has to live with it. In the Homeland, Carrie 

Mathison is an addict of fighting against terrorists, a weakness that keeps her 

away of succeeding to live a normal life. In the House of cards, Frank Underwood 

badly needs to hold a power position and he is doing so at any cost.   

Sometimes, there might also be a weakness or an addiction on one of the 

protagonist’s closer people, which affects the leading character in a way that is 

crucial for his actions. For example in Better call Saul the protagonist’s brother is 

the one who has the weakness (electromagnetic hypersensitivity), but it affects 

the leading character as well.  
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Those weaknesses define the characters and help the audience to 

understand their perception on things. Television characters also have many 

smaller weaknesses, or weirdnesses, things which make the characters capricious 

or bizarre. While showing their characteristic features, people will feel closer to 

them, identify them or laugh about them. Small flaws of characters make them 

more accessible to the audience. 

- Leading and supporting characters 

Comparing to sidekick characters, the leading ones are built to 

predominate. They can, or even have to lead others, to manipulate them, to 

influence them, depending on the writer's wishes. Homeland's Carrie leads a 

team of collaborators who would die for her. Both women leading characters in 

How to get away with murder and Scandal command an army of loyal servants, 

willing to do whatever it takes. In most character-driven television series, the 

supporting characters end up having no other choice than follow a protagonists’ 

will or pay the price. In Dexter, the shocking truth about her brother, left Debra 

Morgan sailing in an ocean of despair and desolation. But, when she finally -kind 

of- found the way back, she chose to be on his side again. 

- Breaking the fourth wall 

In House of cards the scriptwriter chooses to grab the viewers and make 

them complicit in Frank Underwood's machinations while he is trying to become 

the most powerful man in the world. Frank talks directly to the audience, explains 

them his crafty plans, shares his concerns on difficult situations or even “asking” 

their opinion. He is doing all that by looking directly at the camera, so, looking 

directly at the viewers. This “trick” allows him to create an “we are all in this 

together” atmosphere, making the viewers his most valuable friends. Only they 

can have access in his confidential esoteric thoughts, the ruthless strategy 

behind his unholy crusade. 

- Finding the perfect balance between comedy and drama 

Dramatic shows like Breaking Bad or Homeland introduce us to dark 

territories. Terminal illness, wars, drugs, violence, regretfulness. They use comic 

relief in order not to end up too heavy dramas that mentally exhaust their 

audience, assimilating "funny" characters in their difficult environment. Those 
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characters offer breaths of optimism or moments of laughter that relax the 

viewers, soothing them until they fall into the next tough situation.  

In Breaking Bad it was deemed necessary by the writer to introduce a new 

character in the second season, Saul Goodman. Saul's arrival was essential for 

the show, in order to become the lifeline for series fans that had begun to sink in 

a sea of misery and bitterness because of the sequential relentless misfortunes 

that found Walter White. Saul was a secular lawyer of questionable origin, who 

was a lawyer-criminal, rather than a criminal lawyer. Corrupt, colourful and funky, 

but still willing to search every possible loophole in the law to bail his low-range 

customers, Saul Goodman was the right character to give Breaking Bad the 

laughter injection it needed to move on with the otherwise sad story of Walter 

White. Indeed, Saul became a character so dear to the public, that the creators 

of the series decided to build a standalone byproduct based on him. The 

Breaking Bad's "spin-off" gave birth to a new series entitled “Better call Saul”, the 

smooth lawyer's favorite moto, featuring himself as the main character.  

It is always important for the writer to control the ratio of drama and 

comedy, feeding the viewer with thoughts about serious issues but at the same 

time offers him laughing shots when needed. 

- Familiarity 

TV series investing in the audience's attachment with the characters. 

Writers have to trigger the emotion of the viewer, to make them feel they share 

things with the characters.  

After the final episode of Breaking Bad, Vince Gilligan, creator of the 

series, presented his next television show, Better call Saul. It is useful to make a 

comparison between those shows to help us clarify one of the solid formulas to 

write a successful small-screen product.  

Better call Saul has different subject matter than Breaking Bad but 

technically the way of writing has many similarities. The leading character is a 

struggling lawyer who has pretty much the same needs as Walter White (the 

struggling teacher). He wants the following things: 1) Recognition, to prove what 

he is worth, to feel a respectful member of his family and the society 2) To provide 

the best for his family and 3) To avenge people that hurt him or hurt his closer 

people.  
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So, after all, the leading characters in both series have maybe the exact 

same needs as you or me. We are them. We understand them. We love them. 

Creator of the series has found a simple, yet really smart way of making popular 

shows. 

- Surprise 

After decades of efforts to improve the film experience through writing 

original stories, the scope for surprises narrowed. But it is a duty and a necessity 

for every writer to try to discover new ways to surprise the viewers.  

A character’s depth, unpredictability, hidden agenda or expectations, 

and pursuit of hidden goals remain as narrative prerequisites. 

- Expressing opinions and beliefs using the character’s voice 

In TV series, creator is in the same time the writer and the producer, so 

he/she controls the production, making decisions about almost everything. 

Therefore, writers in TV series might choose to speak through their 

characters, using their voices as highlighted opinions or beliefs. There are many 

examples to confirm that:  

In The Fall, female leading character Stella Gibson says “A woman, I forget 

who, once asked a male friend why men felt threatened by women. He replied 

that they were afraid that women might laugh at them. When she asked a group 

of women why women felt threatened by men, they said, 'We're afraid they 

might kill us'”. In another episode, Stella is being pretty much accused to be a 

woman who easily decides to sleep with many younger men, and she answers: 

"Man fucks woman. Subject: man; verb: fucks; object: woman. That's OK. Woman 

fucks man. Woman: subject; man: object. That's not so comfortable for you, is 

it?". Those sentences reveal specific opinions about sexual inequality and are 

compatible with Stella’s character as a whole. She is a very intelligent and pretty 

woman, fearless and really gifted when we talk about her professional. Her 

character is stronger than any male character in the series, consistent with the 

writer’s beliefs.  

In Dexter, as one of his last actions before the series finale, the leading 

character decides to let his sister die. After being attacked, Debra Morgan is 

seriously damaged and she has no hope to recover and have a normal brain 
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activity again. Knowing that, Dexter makes the difficult decision to help her go 

to a better place, while in the same time the scriptwriter reveals his thesis about 

euthanasia and assisted suicide. 

In Scandal and How to get away with murder, the leading characters are 

black women in power positions. Olivia Pope literally controls the President of the 

United States. Annalise Keating is an extremely efficient lawyer who pretty much 

can decide who will be the victim of a murder, who will pay for the murder and 

of course… who will get away with murder. This narrative setup unexpectedly 

empowers black women - making an implicit argument about racial power. 

Lastly, in True Detective's first season we follow the detective duo, Marty 

and Rust. They have a passionate disagreement over the existence of God, the 

afterlife and the relative objective value of religion in the human experience.  

Rust is a pessimist. After the death oh his daughter, he lost everything. His 

negative worldview forces him to reject any concept of the afterlife or anything 

connected to the divine.  

Marty faces simpler issues. The cargo he carries is not so heavy. But he has 

marriage troubles, which leads him to feel pressed, guilty, sad. He has the need 

to explain things, he chooses religion to help him doing so.  

In the last episode of the season, Rust has a near-death experience and 

sees what lies beyond the veil. When he recovers, he says about the "sky thing": 

"once there was only dark. If you ask me, the light’s winning." Rust finally saw the 

light. The pessimist character is now an optimist (or, less of a pessimist — he sees 

a pattern in slightly increasing light among endless darkness).   

Through the poetic finale of True Detective, the scriptwriter crafted an 

argument worthy of discussion, and he also reveals his belief about it. Besides, 

most of the times the last part of the screenplay essentially consists the 

scriptwriter's worldview. 
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Δημιουργική Γραφή και Μουσική 
Μακράκη Ναυσικά  

Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας  

 Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» 

 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

Μουσικός  

Α. Θεωρητικό μέρος: Η επίδραση της μουσικής στον εγκέφαλο, στον ψυχισμό 

και στη διαμόρφωση συγγραφικών δεξιοτήτων. 

Ως μουσική ορίζεται η τέχνη που βασίζεται στην οργάνωση  ήχων με σκοπό 

τη σύνθεση, εκτέλεση και ακρόαση/λήψη ενός μουσικού έργου. Με τον όρο 

υπονοείται επίσης και το σύνολο των ήχων από τους οποίους απαρτίζεται ένα 

μουσικό κομμάτι. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει πώς η μουσική 

μπορεί να επηρεάσει γόνιμα τη  δημιουργική γραφή. 

Ο όρος «Δημιουργική Γραφή» υπονοεί τη διδασκαλία της λογοτεχνικής 

γραφής αλλά εμπεριέχει στην ευρεία του σημασία και το σύνολο των διαφόρων 

εκπαιδευτικών πρακτικών και τεχνικών που στοχεύουν στην κατάκτηση 

συγγραφικών (λογοτεχνικών) δεξιοτήτων (Α. Καρακίτσιος, 2012). 

Ένα άτομο με συγγραφικές δεξιότητες έχει ανεπτυγμένες γλωσσικές 

ικανότητες σε συνδυασμό με όλα τα στοιχεία μιας δημιουργικής προσωπικότητας. 

Σύμφωνα με τον Τaylor (αναφορά στον John Foster, 1971, σ.26) μερικά από τα 

στοιχεία αυτά είναι:  

Φαντασία. 

Συναισθηματική ευαισθησία και εσωστρέφεια.  

Ροπή προς το μη λογικό.  

Θετική εικόνα, αυτοπεποίθηση. 

Αυτοέλεγχος.  

Θάρρος και τόλμη. 

Σε αυτά προστίθενται το υψηλό επίπεδο νοημοσύνης (Τοπαλίδου Άννα, 

2013, σ. 21), η υπευθυνότητα που απαιτεί η σκληρή και πειθαρχημένη εργασία για 

την επίτευξη ενός στόχου σε συνδυασμό με μια έντονα παιγνιώδη διάθεση,  

αισιοδοξία και  πληθώρα  καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων.  
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Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι εγγενή στην ανθρώπινη σκέψη, αλλά ο 

βαθμός καλλιέργειάς τους δεν είναι ίδιος σε όλα τα άτομα (Κ. Δημόπουλος, 2007, 

σ. 224-225, 231, 233). Το πόσο θα καλλιεργηθούν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

το περιβάλλον.  Η δημιουργικότητα δεν ευδοκιμεί σε περιβάλλοντα όπου κυριαρχεί 

η τυποποίηση της σκέψης και η απόλυτη κυριαρχία της λογικής. Οικογενειακές ή 

εκπαιδευτικές πρακτικές που εμμένουν στην τήρηση συγκεκριμένου 

προγράμματος και κανόνων συμπεριφοράς μπορεί να διαμορφώσουν ατομικά 

χαρακτηριστικά τα οποία οδηγούν στην αδράνεια των δημιουργικών δυνάμεων. 

Τέτοια  είναι ο φόβος των σφαλμάτων και της γελοιοποίησης, η έλλειψη 

εμπιστοσύνης στις δημιουργικές ικανότητες, η ανασφάλεια για το νέο και το 

άγνωστο (Κ. Δημόπουλος, 2007, σ. 234-235). Επίσης αρνητικά στην ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας επιδρούν  η αξιολόγηση, ο ανταγωνισμός και ο περιορισμός 

των επιλογών (Amabile 1996, αναφορά σε Τοπαλίδου 2013). 

Μερικές από τις βασικές επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν στη 

διαμόρφωση ενός κλίματος, το οποίο μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη της 

δημιουργικής σκέψης μέσα σε μια τάξη είναι: 

• Χαλαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα. 

• Ενίσχυση της αυτοεικόνας των μαθητών. 

• Ανάδειξη της πολυτροπικότητας και των διασυνδέσεων μεταξύ 

διαφορετικών μορφών γνώσης. Η δυνατότητα ενεργοποίησης 

πολλαπλών ευφυϊών αλλά και η δυνατότητα γόνιμου συνδυασμού 

στοιχείων από πολλαπλά γνωστικά πεδία αποτελούν προϋποθέσεις 

για την ανάπτυξη μιας δημιουργικής ιδέας. Κατά συνέπεια είναι 

εξαιρετικά χρήσιμο στο πλαίσιο μιας δημιουργικής τάξης να 

ευνοούνται πολλαπλές μορφές αναπαράστασης ενός θέματος 

(π.χ. λεκτική, εικονική, ηχητική, δρώμενο κ.τ.λ.) (Κ. Δημόπουλος, 2007, 

σ. 236). 

• Ενθάρρυνση της εφευρετικότητας και της φαντασίας. 

• Παιγνιώδεις δραστηριότητες (Barron, Woods, 1982, αναφορά σε 

Τοπαλίδου 2013). 

Η ενσωμάτωση της μουσικής σε δραστηριότητες δημιουργικής γραφής 

εναρμονίζεται με την επιλογή της πολυτροπικότητας και  της διασύνδεσης 

διαφορετικών μορφών γνώσης. Παράλληλα  δημιουργεί ευχάριστη ατμόσφαιρα 
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στην τάξη,  ενεργοποιεί την παιγνιώδη διάθεση των μαθητών, εμπλουτίζει τα 

καλλιτεχνικά τους ενδιαφέροντα  και καλλιεργεί την αισθητική τους. Γενικότερα 

όμως, εντός και εκτός σχολικής τάξης, η μουσική συμβάλλει σημαντικά στην 

ανάπτυξη των ατομικών χαρακτηριστικών που είναι απαραίτητα για τη 

δημιουργική γραφή. Ας δούμε πώς επιδρά σε καθένα από αυτά. 

Γλωσσικές ικανότητες. 

Η μουσική νοημοσύνη, βασικοί παράγοντες της οποίας είναι ο ρυθμός, η 

μελωδία και το ηχόχρωμα, θεωρείται αλληλένδετη με τη γλωσσική.  

Ο Harding (1990) διαπίστωσε ύστερα από μελέτη που υλοποίησε ότι τα 

παιδιά που κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας ζούσαν σε ένα περιβάλλον 

με πλούσια μουσικά ακούσματα, ήταν καλύτεροι μαθητές στο μάθημα της 

γλώσσας. Ακόμη, όπως αναφέρουν οι Schellenberg (2004) αλλά και η Costa-

Giomi (2004) έχει βρεθεί συσχέτιση της μουσικής με τη λεκτική μνήμη (Chan et al, 

1998. Ho, Cheung, & Chan, 2003. Thompson et al, 2002) και την αναγνωστική 

ικανότητα (Hurwitz, Wolff, Bortnick & Kokas, 1975)(Α. Τοπαλίδου, 2013). 

Φαντασία, Ροπή προς το μη λογικό. 
Οι λεκτικές και γνωστικές ικανότητες κυριαρχούν στο αριστερό ημισφαίριο 

του εγκεφάλου και χρησιμοποιούνται στη γραμμική –λογική σκέψη 

(απομνημόνευση, ομιλία, ορθολογική οργάνωση της καλλιτεχνικής δημιουργίας).  

Όλες οι λειτουργίες που αποκλίνουν από τη λογική σκέψη, (φαντασία, διαισθητική 

ενορατική λειτουργία, μη γραμμική οργάνωση και  υποσυνείδητη επεξεργασία των 

δημιουργικών ιδεών), κυριαρχούν στο δεξί ημισφαίριο. Όταν ακούμε μουσική, 

δραστηριοποιούνται και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου, πράγμα που 

εξισορροπεί τις δυο πλευρές της νοητικής λειτουργίας 1 . Το αριστερό 

παρακολουθεί τη μελωδία και τον ρυθμό, ενώ το δεξί «αφήνεται» να νιώσει την 

αίσθηση της μουσικής και τα συναισθήματα που δημιουργεί. Παράλληλα, καθώς 

με τη μουσική καταλαγιάζει η λεκτική δραστηριότητα του αριστερού ημισφαιρίου, 

ενθαρρύνεται η δημιουργία νοερών εικόνων.  Στην έννοια της ροπής προς το μη 

λογικό περιλαμβάνονται και καταστάσεις συνείδησης όπως ο διαλογισμός, η 

έκσταση, η ευφορία, η ενδοσκόπηση, η απωθημένη μνήμη.  Η μουσική μπορεί  είτε 

                                                 
1 Η δραστηριοποίηση αυτή είναι ακόμα πιο έντονη όταν κάποιος δημιουργεί μουσική ή παίζει ένα 

μουσικό όργανο. 
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να τις υποβάλλει είτε να υποβοηθήσει την εκδήλωσή τους (McClellan, 1997, σ.130-

131, σ. 142, σ. 147). 

Συναισθηματική ευαισθησία και εσωστρέφεια. 
Η μουσική είναι η μοναδική από τις τέχνες που είναι αφηρημένη και βαθιά 

συναισθηματική. Μπορεί να αγγίξει την καρδιά άμεσα, δεν χρειάζεται 

διαμεσολαβητή (Sachs, 2011, σ. 412). Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες η πρόωρη 

ανάπτυξη της ακοής σε σχέση με τις άλλες αισθήσεις,  κάνει τη μουσική να 

πλεονεκτεί σε ό,τι αφορά την επίδραση που ασκεί ψυχικά και συναισθηματικά στον 

άνθρωπο. Η ακοή καθορίζει ένα μεγάλο μέρος της αντίληψης του εξωτερικού 

κόσμου.  

Μέσω της μουσικής οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν πληθώρα 

συναισθημάτων που προκαλούνται από το άκουσμα τραγουδιών και μουσικών 

ερεθισμάτων. Έτσι ο ψυχοσυναισθηματικός τους κόσμος εμπλουτίζεται με έναν 

τρόπο δημιουργικό ( Μαντζίκος, 2015, σ. 73, 74). 

Θετική εικόνα, αυτοπεποίθηση, αυτοεπιβεβαίωση. 
Ορισμένες έρευνες  καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι μουσικές δραστηριότητες 

τονώνουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών, αλλά και συντελούν σημαντικά στην 

ανάπτυξη της αυτοαντίληψης τους (Duke, 37) (Α. Τοπαλίδου 2013). 

Υψηλό επίπεδο νοημοσύνης. 
Πολλές είναι οι έρευνες που παρουσιάζουν ότι υπάρχει θετική επίδραση της 

μουσικής στην γνωστική ανάπτυξη  και στη νοημοσύνη. Σε έρευνες των Lynn, 

Wilson και Gault (1989) βρέθηκαν θετικές συσχετίσεις μεταξύ της μουσικής 

ικανότητας και της νοημοσύνης. Tα αποτελέσματα έρευνας  του Frakes (1985) 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά που σχετίζονται με την μουσική είναι 

καλύτεροι μαθητές. Ο Chen-Hafteck (1997) και η Wisbey (1980) υποστηρίζουν ότι 

η ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων των παιδιών μπορεί να βελτιωθεί με τη 

βοήθεια της μουσικής και του ρυθμού. Συγκεκριμένα, η Wisbey (1980) θεωρεί ότι 

τα παιδιά που διαβάζουν με μουσική βελτιώνονται. Τα αποτελέσματα μιας άλλης 

έρευνας (Scripp, 2009) έδειξαν ότι τα παιδιά που παίζουν κάποιο μουσικό όργανο 

μπορούν να είναι συγκεντρωμένα για περισσότερο χρόνο, εκφράζονται καλύτερα 

και έχουν δυνατότερη μνήμη σε σχέση με τα παιδιά που δεν μαθαίνουν (Α. 

Τοπαλίδου 2013). 
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Υπευθυνότητα, αυτοέλεγχος. 
Η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου απαιτεί καθημερινή εξάσκηση, πολλές ώρες 

διαβάσματος, επιμονή και υπομονή. Μέσα από αυτήν το άτομο μαθαίνει να είναι 

υπεύθυνο και αυτοπειθαρχημένο, προσόντα που μπορεί να μεταφέρει σε κάθε 

δημιουργική διαδικασία. 

Παιγνιώδης διάθεση. 
Έρευνες δείχνουν ότι η μουσική προωθεί τη βελτίωση σε κοινωνικές 

δεξιότητες όπως το παιχνίδι, η εναλλαγή, η αμοιβαιότητα (Ν.Κ. Μαντζίκος 2015, σ. 

73). 

Θάρρος, τόλμη, αισιοδοξία. 
Επίσης συμβάλλει στην ενίσχυση της ψυχολογίας του ανθρώπου 

μειώνοντας σημαντικά το άγχος, την κατάθλιψη και το stress (Ν. Μαντζίκος, 2015, 

σ. 270). Μπορεί λοιπόν να προετοιμάσει θετικά το άτομο, ώστε αυτό να εκφραστεί 

χωρίς φόβο, με ειλικρίνεια και θάρρος. Αξίζει να προστεθεί ότι σύμφωνα με 

ερευνητές του Νευρολογικού Ιδρύματος στο Πανεπιστήμιο McGill του Μόντρεαλ, 

το άκουσμα αγαπημένης μουσικής προκαλεί την έκκριση ντοπαμίνης, ουσίας που 

ενεργοποιεί τον κερκοφόρο  πυρήνα, μια περιοχή του εγκεφάλου που οδηγεί στην 

αποκορύφωση της απόλαυσης (Στυλιανού, 2012, αναφορά σε Κ. Ν. Μαντζίκο 

2015, σ. 48). Η ακρόαση αγαπημένης μουσικής λοιπόν, μπορεί να φέρει θετικά 

συναισθήματα ακόμα και σε δύσκολες στιγμές, οδηγώντας στην αισιόδοξη 

αντιμετώπιση κάθε είδους δυσκολιών, προβλημάτων, ματαιώσεων. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, η μουσική μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

συνοδευτικό άκουσμα σε οποιαδήποτε δραστηριότητα δημιουργικής γραφής. 

Δημιουργεί ένα ήρεμο, ευχάριστο περιβάλλον, που βοηθάει τους συμμετέχοντες 

να χαλαρώσουν,  να αφήσουν πίσω τις όποιες εντάσεις της καθημερινότητας και 

να συγκεντρωθούν στη δημιουργική διαδικασία. Πιο κατάλληλη γι αυτό τον σκοπό 

είναι η ορχηστρική μουσική (χωρίς λόγια), κλασική ή κινηματογραφική [Σουλιώτης 

Μ.  (ομάδα εργασίας:Α. Συμεωνάκη, Ε. Λαρδούτσου, Χ.  Ιωακειμίδου, Ε. Ζάουρα & 

Μ. Αρμεύτη), 2012, σ. 148]. Μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθεί και πιο ενεργά, ως 

έναυσμα, ως δημιουργικό εργαλείο.  Υπάρχουν μάλιστα εγχειρίδια δημιουργικής 

γραφής, τα οποία περιλαμβάνουν και cd με μουσική που έχει γραφτεί ειδικά για τις 

ασκήσεις που προτείνουν. (πβ. Carter James, 2002, σ. 129-141). Στις παρακάτω 
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ασκήσεις, η μουσική δεν συνοδεύει απλώς τη δημιουργική διαδικασία, αλλά 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 

Β. Πρακτικό μέρος: Ασκήσεις – Δράσεις δημιουργικής γραφής με μουσική. 

Σε ορισμένες από τις παρακάτω δράσεις, προτείνονται συγκεκριμένα μουσικά 

κομμάτια, τα οποία γράφονται σε παρένθεση στην αρχή. Σε άλλες, η επιλογή των 

κομματιών μπορεί να γίνει από τον διδάσκοντα. Στη δεύτερη περίπτωση, καλό είναι 

ο διδάσκων να ενημερωθεί σχετικά με τις μουσικές προτιμήσεις των 

μαθητευόμενων και να τις λάβει υπόψη του. 

Οι ακόλουθες δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν: 

Α. Ατομικά: 

Εξοικείωση με τη μουσική του λόγου.  

Ο David Morley, στο βιβλίο του «The Cambridge introduction to creative 

writing» επισημαίνει ότι ο λόγος έχει κι αυτός δικούς του τόνους, ένταση, 

ηχόχρωμα, ρυθμό. Για να μάθει να διακρίνει κανείς τη μουσικότητα του λόγου και 

να την εκφράζει στα κείμενά του, καλό είναι να διαβάζει δυνατά κείμενα 

αγαπημένων του συγγραφέων, ακόμα  και να τα μαθαίνει απέξω. 

Συμπληρωματικά, να ακούει πιο ενεργητικά μουσική, παρακολουθώντας τα 

ηχοχρώματα, τις αυξομειώσεις της έντασης, τα «ξαφνιάσματα», τα απρόβλεπτα 

σημεία της σύνθεσης, που διατηρούν το ενδιαφέρον του ακροατή.  Τέτοιου είδους 

μουσική ακρόαση, με τον καιρό οδηγεί τον συγγραφέα στο να ακούει και τη δική 

του φωνή μέσα στους ήχους της μουσικής, ώστε να τους μετασχηματίζει σε 

κείμενα.   

Β. Ατομικά ή σε ομάδες δημιουργικής γραφής  

Γενικές οδηγίες: 

Κάθε μουσικό κομμάτι είναι προτιμότερο να ακουστεί τουλάχιστον δύο 

φορές και να υπάρχει ένα κενό μερικών λεπτών ανάμεσα στις δύο ακροάσεις. Οι 

μαθητές μπορούν να σημειώνουν στη διάρκεια της ακρόασης, αλλά θα πρέπει να 

έχουν αρκετό χρόνο και μετά από αυτήν για να ολοκληρώσουν τα κείμενά τους. 
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Για παιδιά, εφήβους, ενήλικες, εντός και εκτός σχολικής  τάξης. 
Γράψτε πέντε έως δέκα λέξεις ή φράσεις που σας ήρθαν στον νου 

ακούγοντας αυτή τη μουσική. Στη συνέχεια φτιάξτε με αυτές μια ιστορία ή ένα 

ποίημα.  

Αν η μουσική ήταν ένα πρόσωπο, πώς θα ήταν αυτό; (Φύλο, ηλικία, 

εξωτερικά χαρακτηριστικά, επάγγελμα, προσωπικότητα κ.λπ.) 

Φανταστείτε ότι η μουσική που ακούτε είναι ένας άνθρωπος. Στη συνέχεια 

γράψτε μια σελίδα από το ημερολόγιο αυτού του ανθρώπου.  

Ας πούμε ότι το κομμάτι αυτό είναι το soundtrack ενός φιλμ. Τι είδους φιλμ 

θα ήταν αυτό; Πώς φαντάζεστε τους ήρωες και την υπόθεσή του;  

Καθώς ακούτε τη μουσική, κλείστε τα μάτια και μετρήστε ανάποδα από το 

πενήντα ως το μηδέν. Όταν τελειώσετε ανοίξτε τα μάτια σας και γράψτε οτιδήποτε 

νιώσατε ή σκεφτήκατε. (Jeffrey Pflaum, 2012)  

Ακούστε προσεκτικά τη μουσική και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

Ποιο πρόσωπο και ποιο αντικείμενο φέρνει στο μυαλό σας; 

Σε ποιον τόπο; 

Πότε;  

Γιατί; 

(Οι απαντήσεις μπορεί να είναι προϊόντα της μνήμης ή της φαντασίας 

σας).  

Φανταστείτε ότι η μουσική που ακούτε είναι:  

ένα γεγονός 

ένα ζώο 

ένας τόπος 

μια ανάμνηση  

ένα όνειρο 

 

Αναπτύξτε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω ιδέες. 

 

Ποίηση: 

 Η προσεκτική ακρόαση και εκμάθηση ορισμένων τραγουδιών, 

προσφέρεται για την κατανόηση και την εμπέδωση των διαφόρων ποιητικών 
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μέτρων. Ενδεικτικά αναφέρω τα παρακάτω τραγούδια,  καθένα από τα οποία 

αντιστοιχεί σε ένα ποιητικό μέτρο. 

 

«Ερωτόκριτος» - Ίαμβος (δεκαπεντασύλλαβος) 

      (Παραδοσιακό) 

«Φεγγαράκι μου λαμπρό» - Τροχαίος 

«Μήλο μου κόκκινο»  - Δάκτυλος  

      (Δημοτικό) 

«Το χάραμα» - Μεσοτονικός 

      (Ποίηση Διονύσιος Σολωμός, μουσική Γιάννης Μαρκόπουλος) 

«Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά» (μόνο το ρεφραίν)- Ανάπαιστος 

      (Στίχοι Χ. Γιαννακόπουλος, Μουσική Γ. Κυπαρίσσης)  

 

Μπορεί να ζητηθεί η συγγραφή  στίχων πάνω στις αντίστοιχες μελωδίες. 

Σε σχολική τάξη (Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης): 
Ακρόαση μελοποιημένης ποίησης. Ένα τραγούδι, μπορεί να είναι πολύ πιο 

ελκυστικό από ένα ποίημα, ειδικά για τους «αμύητους» στην ποίηση. Αξίζει να 

αναφερθεί εδώ το παράδειγμα του Καββαδία, που πολύ περισσότερο ακούστηκε, 

παρά διαβάστηκε ή διαβάστηκε, επειδή είχε ακουστεί πρώτα σαν τραγούδι.  

Αναζήτηση μουσικής επένδυσης σε ποιήματα ή κείμενα, που ανήκουν σε 

γνωστούς συγγραφείς ή έχουν γραφτεί από μαθητές της τάξης. Συζήτηση σχετικά 

με τη μουσική που θα τους ταίριαζε (ροκ, τζαζ, κλασική, παραδοσιακή κ.λπ.) 

Μπορεί επίσης να γίνει μελοποίηση ποιημάτων ή σύνθεση μουσικής για τη 

συνοδεία πεζού κειμένου  από όσους έχουν μουσικές ικανότητες και το επιθυμούν. 

Βάλτε στους μαθητές να ακούσουν ένα τραγούδι με εύκολο ρυθμό και 

ζητήστε τους να αλλάξουν κάποιες λέξεις, βάζοντας άλλες που  ταιριάζουν με 

βάση τη μουσική και τον ρυθμό σε κείνη τη θέση του στίχου (Βακάλη Άννα, 

Ζωγράφου – Τσαντάκη Μαρία, Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος (2013). 

Σε μεγαλύτερες τάξεις μπορεί να ζητηθεί και η αντικατάσταση ολόκληρων 

στίχων ή να γραφτεί ένα εντελώς διαφορετικό ποίημα πάνω  στην ίδια μουσική. 
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Για ενήλικες (κατά προτίμηση): 
Άκου τη μουσική και κάνε ένα «φλας μπακ» στη ζωή σου. Διάλεξε ένα 

σημαντικό γεγονός που θυμήθηκες και κατάγραψε όλες τις ιδέες, τις λέξεις και τα 

συναισθήματα που το συνοδεύουν. Στη συνέχεια οργάνωσέ τα σε ένα 

αυτοβιογραφικό κείμενο.   

 (Sergei Rachmaninoff, κονσέρτο για πιάνο αρ. 2, β μέρος). 

Κάποιος  γράφει ένα ερωτικό γράμμα ακούγοντας αυτή τη μουσική.  Ποιο 

θα μπορούσε να είναι το φύλο του; Ποια είναι τα τρία σημαντικότερα στοιχεία του 

χαρακτήρα του;  Γιατί επέλεξε τη συγκεκριμένη μουσική;  Προσπάθησε να γράψεις 

το γράμμα αυτό.  

 (Stephan Micus, “Music of Stones”, Part 5). 

Κάποιος  περπατά εντελώς μόνος σε ένα ορεινό μονοπάτι. Ποιο 

φαντάζεσαι ότι είναι το φύλο και η ηλικία του; Πώς βρέθηκε εκεί; Περίγραψε τη φύση 

γύρω του. Γράψε τις σκέψεις, τα συναισθήματα, την ιστορία του. 

Διήγηση σε πρώτο πρόσωπο (κατά προτίμηση). 

(Stephan Micus, Ocean, Part 2, 3, 4). 

Γράψε κάθε τι που σου φέρνει στο μυαλό η λέξη ωκεανός.  

Χρησιμοποίησε τις σημειώσεις σου για να φτιάξεις ένα ποίημα  ή ένα πεζό 

κείμενο. 

Κωνσταντίνος Βήτα, «Άργος», CD β.  

Tracks: 2. Πολύαγος, 3. Αντίμολπος, 4. Κάανθος, 7. 6+0 ΝΥ, 8. Ανάπαλη, 10. 

Άλπος, 11. Κύδνος, 13. Βία 

Αν η μουσική που ακούς ήταν το soundtrack μιας ταινίας επιστημονικής 

φαντασίας, ποιοι θα ήταν οι ήρωες και η υπόθεσή της;  

 Xavier Cugat And His Orchestra “Perfidia” 

Ένα ζευγάρι χορεύει αγκαλιασμένο. Περίγραψέ τους (ηλικία, εμφάνιση, 

κινήσεις κ.λπ.) και γράψε τον διάλογο που θα μπορούσαν να έχουν μεταξύ τους.  

Max Richter “Embers” 

Κάποιος κοιτάζει τα αναμμένα κάρβουνα μιας φωτιάς που μόλις έσβησε. Τι 

σκέφτεται; Τι νιώθει; Τι κάηκε στη φωτιά; 
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Για μαθητές Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (7 – 12 ετών).  
Μπορούν να πραγματοποιηθούν την ώρα της Γλώσσας, την ώρα της 

Ευέλικτης Ζώνης ή να ενταχθούν σε ευρύτερα προγράμματα δραστηριοτήτων.  

Στις μικρές τάξεις η γραφή μπορεί να αντικατασταθεί από προφορική διήγηση και 

(προαιρετικά) ηχογράφηση. Μπορεί επίσης να συνδυαστεί με  ζωγραφική, χορό 

και δραματοποίηση.  

Μια πολύ καλή προετοιμασία για την συγγραφή κειμένων γύρω από ένα 

θέμα, είναι να ζητήσουμε από τα παιδιά να μαζέψουν τραγούδια και μουσικά 

κομμάτια γύρω από το θέμα αυτό και τα ακούσουμε  στην τάξη. 

Βάζουμε μια σύντομη μελωδία. Ζητάμε από κάθε  μαθητή να γράψει τρεις 

λέξεις που να ταιριάζουν με αυτήν: ένα ουσιαστικό, ένα ρήμα, ένα επίθετο. Οι λέξεις 

δεν επιτρέπεται να ανήκουν στην ίδια οικογένεια.  Αφού γίνει καταγραφή των 

απαντήσεων στον πίνακα, οι μαθητές φτιάχνουν σε ομάδες μια ιστορία με 

τουλάχιστον δέκα από τις λέξεις που μαζεύτηκαν. Οι ιστορίες διαβάζονται  και κάθε 

παιδί λέει ποιες   του άρεσαν περισσότερο και γιατί.  
Πώς σε κάνει να αισθάνεσαι η μουσική; Απάντησε χρησιμοποιώντας  

ρήματα που εκφράζουν συναισθήματα. 

Περιγράψτε τη μουσική που μόλις ακούσατε με όσα περισσότερα επίθετα 

μπορείτε. 

Δημιουργούμε ήρωες από ήχους.  

Βάζουμε στους μαθητές να ακούσουν ήχους από διάφορα μουσικά 

όργανα. Τους ζητάμε να σκεφτούν έναν ήρωα για το κάθε ένα και να 

καταγράψουν σε ένα χαρτί το όνομα και τα βασικά στοιχεία του χαρακτήρα του. 

Στη συνέχεια φτιάχνουν μια ιστορία με τους ήρωες που φαντάστηκαν. Καθώς 

διαβάζουν την ιστορία τους, τα μουσικά όργανα μπορούν να συνοδεύουν την 

εμφάνιση των ηρώων που τους αντιστοιχούν. 
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Φτιάχνουμε  «τραγουδοσαλάτα».  Δηλαδή παίρνουμε φιγούρες από 

διαφορετικά τραγούδια και τους ενώνουμε σε μια διήγηση. Π.χ.  γράφουμε ένα 

παραμύθι με ήρωες τη Ρόζα Ροζαλία και τον δόκτορα Δρακατόρ.2  

 

Το ποτάμι 

(B. Smetana “The Moldau”, Symphonic poem) 

 

Α μέρος. 

 Το κομμάτι αυτό «περιγράφει» ένα ποτάμι. Κλείσε τα μάτια και προσπάθησε 

να το φανταστείς. Οι παρακάτω ερωτήσεις μπορούν να σε βοηθήσουν: 

Είναι μικρό ή μεγάλο; 

Τα νερά του είναι ήρεμα ή ορμητικά; Είναι πάντα ίδια ή αλλάζουν   

καθώς κυλάει; 

Βρίσκεται στην εξοχή ή μέσα σε μια πόλη; 

Τι υπάρχει στις όχθες του; 

Τι παρασέρνει στο πέρασμά του; 

Τι πλάσματα ζουν μέσα στο ποτάμι; 

Τι πλάσματα ζουν στις όχθες του; 

 

Ακολουθεί ανάγνωση των σημειώσεων και συζήτηση σχετικά με τις εικόνες 

που φαντάστηκε κάθε παιδί. Το κομμάτι ακούγεται ξανά και γίνεται προσπάθεια 

αναγνώρισης των εικόνων σε διάφορα σημεία του (π.χ. εδώ θυμίζει ποταμάκι, εδώ 

ακούγεται πιο ορμητικό  κ.λπ.) 

 

Β Μέρος. 

 Φτιάξε ένα παραμύθι με έναν ή περισσότερους  ήρωες που ζουν  στο 

ποτάμι σου. Αν δυσκολεύεσαι να βρεις ήρωες (εκτός από τους γνωστούς, δηλαδή 

                                                 
1) 2 Από τα τραγούδια της Λιλιπούπολης  «Ρόζα Ροζαλία» και «Το Εμβατήριο του 

Δόκτορα» σε στίχους Μ. Κριεζή, μουσική Λ. Πλάτωνος και Ν. Κηπουργού 

αντίστοιχα. 
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πρίγκιπες, πριγκίπισσες, νεράιδες, δράκους, ιππότες κ.λπ.) , μπορείς να διαλέξεις 

από αυτούς που προτείνονται παρακάτω: 

 

- ένα φυλλαράκι που έπεσε μέσα του, 

- ένα πετραδάκι  

- ένα δέντρο 

- ένα ποταμίσιο ψάρι, π.χ. μια πέστροφα 

- ένα ζώο που ζει στις όχθες του 

- ένα διψασμένο ζωάκι της επιλογής σου 

- το πνεύμα του ποταμού 

- ένα παιδί που χάθηκε  

 

Γ Μέρος. 

 Δίπλα στο ποτάμι χτίστηκε ένα εργοστάσιο.  

 

α) Γράψε μια ιστορία με τις αλλαγές που θα συμβούν.  

β) Αν το ποτάμι και το εργοστάσιο είχαν φωνή τι θα έλεγαν μεταξύ τους; 

Γράψε τον διάλογό τους. 

 

8) Το καράβι 

 (Debussy: Petit Suite, I. En bateau, orchestral version) 

 Το μουσικό κομμάτι που ακούς, αναφέρεται σε ένα καράβι.   

 

Α. Κλείσε τα μάτια και προσπάθησε να το φανταστείς. Στη συνέχεια 

περίγραψέ το. Οι παρακάτω ερωτήσεις θα σε βοηθήσουν. 

Είναι μικρό ή μεγάλο; Παλιό ή καινούριο; 

Έχει πανιά; 

Έρχεται ή φεύγει; 

Για πού ταξιδεύει; 

Έχει πολύ κόσμο μέσα ή ένα - δύο άτομα; Πώς είναι οι επιβάτες του; 

Β. Μπες μέσα στο καράβι σου. Ποιους συναντάς; Πού πηγαίνετε; Σε ποια 

λιμάνια σταματάτε; Όλο και κάποια περιπέτεια θα έχετε στο ταξίδι σας. Γράψε μια 

ιστορία για όλα αυτά. 
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9) Το καρναβάλι των ζώων 

(Camille Saint – Saens, “Le Carnaval des animaux”) 

Α Μέρος.  

Στο μουσικό καρναβάλι που θα ακούσετε παίρνουν μέρος χελώνες, 

ελέφαντες, καγκουρό, κότες, κόκορες, μουλαράκια, γαϊδουράκια, τα ψάρια ενός 

ενυδρείου, πουλιά, πιανίστες και ένας κύκνος. Παρακολούθησε  τη μουσική και 

προσπάθησε να βρεις τη σειρά εμφάνισής τους.  

Μετά την πρώτη ακρόαση, βάζουμε ένα ένα τα μουσικά αποσπάσματα του 

έργου και ζητάμε από τα παιδιά να βρουν σε ποιο ζωάκι αντιστοιχεί το καθένα. 

Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με τον χαρακτήρα καθενός, όπως αυτός 

υπαγορεύεται από τη μουσική. Συζητάμε με τα παιδιά ποιον ρόλο θα μπορούσε 

να παίξει καθένα από αυτά τα ζώα σε ένα παραμύθι.  

Β Μέρος 

Γράψε ένα παραμύθι με τίτλο «Το καρναβάλι των ζώων» και ήρωες τα 

ζωάκια που «άκουσες». Αν δεν βρίσκεις τι να γράψεις, οι παρακάτω ερωτήσεις 

μπορεί να σε βοηθήσουν. 

Γιατί αποφάσισαν τα ζώα να γιορτάσουν το καρναβάλι; 

Πού γίνεται ο αποκριάτικος χορός τους; 

Ποιοι παίρνουν μέρος; 

Τι στολές φοράνε; 

Ξαφνικά γίνεται κάτι που δεν το περίμενε κανείς. Κάτι που βάζει σε κίνδυνο 

τη γιορτή τους. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό; Καταφέρνουν τελικά να το 

ξεπεράσουν; Με ποιον τρόπο; 

Πώς τελειώνει το καρναβάλι; 

Αλλάζει κάτι στη ζωή τους μετά; 

10) Η πρωινή μας διάθεση 

(Edward Grieg, Suite No1 Part 1“Morning Mood” op. 46) 

Α μέρος.  

Η μουσική που θα ακούσετε «μιλάει» για ένα πρωινό. Πώς το φαντάζεστε; 

Είναι ηλιόλουστο ή συννεφιασμένο; Στην πόλη, σε χωριό ή στην εξοχή; Τι κάνουν 

οι άνθρωποι; Δουλεύουν, κοιμούνται ακόμα ή πάνε βόλτα; Σημείωσε κάθε εικόνα 

που «βλέπεις» ακούγοντας τη μουσική.   
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Β μέρος. 

Ξυπνάς ένα ηλιόλουστο πρωινό. Είναι Κυριακή. Πώς νιώθεις; Τι 

αποφασίζεις να κάνεις; Ποιους έχεις για παρέα; Περίγραψε τη μέρα σου έτσι όπως 

την ονειρεύεσαι. 

11) (Claude Debussy “Reverie” =Ονειροπόληση, piano version) 

Ρωτάμε τα παιδιά τι τους θυμίζει αυτή η μουσική, πώς τα κάνει να 

αισθάνονται. Στη συνέχεια τους λέμε το όνομα του κομματιού και συζητάμε μαζί 

τους για τα όνειρα και την ονειροπόληση.  

Όταν ολοκληρωθεί η συζήτηση,  τους ζητάμε να γράψουν ένα ή και 

περισσότερα όνειρα  που έχουν δει στον ύπνο  ή στον ξύπνιο τους.  

12) Δημιουργία ηχοβιβλίου. 

 Επιλέγουμε ένα κείμενο, το ηχογραφούμε και το επενδύουμε με μουσική και 

ήχους που του ταιριάζουν. Το κείμενο μπορεί να ανήκει σε γνωστό συγγραφέα ή 

να έχει γραφτεί από τους μαθητές. 

Σαν επέκταση της δραστηριότητας, θα μπορούσε να οργανωθεί επίσκεψη 

σε ένα σχολείο τυφλών. Εκεί να γίνει ακρόαση μέρους ή ολόκληρου του ηχοβιβλίου 

και να δοθεί ως δώρο ένα αντίγραφό του.  

   Ας δούμε τώρα ένα δίωρο μάθημα με τέτοιου είδους δράσεις, που 

πραγματοποιήθηκε  σε τάξη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Οι ακόλουθες δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στις 10-6-2015, στην 

Τάξη της  Έκτης δημοτικού του 3ου Δημ. Σχολείου Γαλατσίου. Συμμετείχαν είκοσι 

παιδιά (εννέα κορίτσια, έντεκα αγόρια). Τρεις μαθητές είχαν διδαχθεί στο παρελθόν 

κάποιο μουσικό όργανο. Κανένας δεν είχε συμμετάσχει ξανά σε δραστηριότητα 

δημιουργικής γραφής. Ωστόσο, όλοι οι μαθητές του δημοτικού είναι αρκετά  

εξοικειωμένοι με ορισμένες ασκήσεις, επειδή παρόμοιες υπάρχουν στα βιβλία της 

Γλώσσας  (π.χ. να φτιάξουν  μια ιστορία με τις λέξεις που δίνονται, να αλλάξουν  

το τέλος μιας ιστορίας  κ.λπ.) 

Ο διαθέσιμος χρόνος ήταν περίπου μιάμιση ώρα (πρώτο διδακτικό δίωρο).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρόνος αυτός ήταν αρκετός τόσο για την ακρόαση των 

μουσικών κομματιών όσο και για τη συζήτηση, το γράψιμο αλλά και την 

ανάγνωση αρκετών κειμένων. Τα μουσικά κομμάτια που επιλέχτηκαν ήταν ένα 

ορχηστρικό, ο κανόνας  σε Ρε μείζονα του Pachelbel  (PWC 37, T. 337, PC 358), και 
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ένα τραγούδι, ο «Μικρός Πρίγκιπας» σε μουσική του Ν. Κηπουργού και στίχους του 

Κ. Καρτελιά.  

Εισαγωγή: 

Σύντομη συζήτηση με τους μαθητές σχετικά με τη μουσική, τις γνώσεις και 

τις προτιμήσεις τους, καθώς και περιγραφή των δραστηριοτήτων που επρόκειτο 

να γίνουν.   

1. Ζητήθηκε από τους μαθητές να ακούσουν προσεκτικά τον Κανόνα του 

Pachelbel και να καταγράψουν τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις εικόνες που 

τους γεννά.  

2. Έγινε ακρόαση του τραγουδιού  «Ο Μικρός Πρίγκιπας». Οι μαθητές είχαν 

μπροστά τους και τους στίχους του: 

 

Είχα για φίλο έναν τύπο 

που ‘χε ένα αστέρι για κήπο 

μ’ ένα λουλούδι μόνος του ζούσε  

και τ’ αγαπούσε πολύ. 

 

Ήταν ξανθά τα μαλλιά του 

φώτιζαν τη μοναξιά του 

πρίγκιπας ήταν κι όπου γυρνούσε  

όλο ρωτούσε γιατί. 

 

Πέταξε πριν απ’ τη δύση 

ήλιος στους ήλιους να ζήσει 

είπε η ζωή πάντα είναι λίγη 

και πρέπει να φύγει μακριά. 

 

Φεύγουν τα χρόνια περνάνε 

ποιος ξέρει τώρα που να ‘ναι 

και ποιον προφήτη  

κανείς να ρωτήσει 

αν θα γυρίσει ξανά. 
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 Μετά την πρώτη ακρόαση, έγινε συζήτηση για το τραγούδι, τον ήρωά του, 

τη φιλία στην οποία αναφέρεται. Η σχολική χρονιά έφτανε στο τέλος της και οι 

περισσότεροι μαθητές ανησυχούσαν μήπως  χαθούν με τους φίλους και 

συμμαθητές τους, λόγω της μετάβασης στο Γυμνάσιο. Το τραγούδι έγινε αφορμή 

να εκφράσουν τους προσωπικούς προβληματισμούς και τα συναισθήματά τους 

σχετικά με τον επικείμενο αποχωρισμό. Όταν ολοκληρώθηκε η συζήτηση,  

άκουσαν ξανά τον «Μικρό Πρίγκηπα». Αυτή τη φορά τους ζητήθηκε να 

υπογραμμίσουν τις λέξεις ή τους στίχους που τους άρεσαν περισσότερο. Στη 

συνέχεια είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία από τις παρακάτω δημιουργικές 

ασκήσεις. 

α) Γράψε μια σύντομη ιστορία (ή παραμύθι) με τις λέξεις που 

υπογράμμισες. Μπορείς να τις αλλάξεις λίγο, π.χ. ο πρίγκιπας μπορεί να γίνει 

πριγκίπισσα, ο φίλος, φίλη κ.τ.λ. . 

β) Γράψε μια ιστορία εμπνευσμένη από το τραγούδι. (Δεν είναι αναγκαίο να 

χρησιμοποιήσεις τις λέξεις που υπογράμμισες). 

γ) Φτιάξε ένα ποίημα για έναν αγαπημένο φίλο ή φίλη. 

δ) Φτιάξε ένα κείμενο για έναν αγαπημένο φίλο ή φίλη. 

ε) Άλλαξε κάποιες λέξεις ή φράσεις του τραγουδιού έτσι ώστε να ταιριάζουν 

σε έναν φίλο ή φίλη σου. 

Όσο έγραφαν τις ασκήσεις, άκουσαν άλλες δύο φορές τον «Μικρό 

Πρίγκιπα». Στη συνέχεια ζήτησαν να ξαναπαιχτεί ο Κανόνας του Pachelbel, που 

συνόδευε το γράψιμό τους μέχρι το τέλος.  

 Η δραστηριότητα συνεχίστηκε με ανάγνωση κειμένων από όσους 

μαθητές το επιθυμούσαν.  Παραθέτω εδώ μερικά αποσπάσματα, χαρακτηριστικά 

των έντονων συναισθημάτων, των εικόνων, αλλά και του χιούμορ με το οποίο 

εκφράστηκαν οι μαθητές. 

Άσκηση 1 (Κανόνας Pachelbel): 

 «Νιώθω ηρεμία και ξεφεύγω από τις σκέψεις μου. Φαντάζομαι έναν 

καλύτερο κόσμο και ένα πάρκο με λουλούδια να ανθίζουν. Αισθάνομαι αγάπη και 

ελπίδα για να γίνει ο τόπος μας καλύτερος. Σε ένα σημείο η μουσική μου θυμίζει 

έντονα την άνοιξη, τα ζώα, τα φυτά, το πράσινο χρώμα που ξεχειλίζει από παντού. 
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Βλέπω παιδιά να παίζουν και να τρέχουν ανέμελα στο δάσος και νιώθω μεγάλη 

ευτυχία και χαρά.» 

Μιλένα Καρλή  

 

«Συναισθήματα: λύπη στην αρχή της μουσικής, χαρά στο τέλος. 

Σκέψεις: Κάτι λυπητερό πρέπει να έχει συμβεί, αλλά μετά διορθώνεται. 

Φαντάζομαι ένα παιδί να έχει σπάσει το χέρι του αλλά μετά από καιρό, μέσα από 

τη φροντίδα, να γίνεται καλά.» 

Θησέας Σταύρακας 

 «Νιώθω ηρεμία και τρυφερότητα.   

Φαντάζομαι ότι είμαι σε ένα δωμάτιο και ακούω έναν μεγάλο σε ηλικία 

άνθρωπο να παίζει βιολί. Μετά μου έρχονται  άλλες εικόνες στο μυαλό, ότι είμαι σε 

ένα παλιό, πλούσιο παλάτι, μπροστά στο τζάκι, με τον πατέρα και τη μητέρα μου 

να μου διαβάζουνε μια ιστορία που τους άρεσε όταν ήταν μικροί.» 

Ίκαρος Σταύρακας 

 «Φαντάζομαι ένα καμένο λιβάδι που φυτρώνουν ξανά λουλούδια και 

γεννιούνται ζώα». 

Μαρία Ειρήνη Βαρδάκη 

 «Φαντάζομαι μια ορχήστρα μέσα σε ένα κάστρο. Παίζουν για τον βασιλιά 

και τη βασίλισσα που παντρεύονται.»  

Αντώνης Κολάι 

 

Άσκηση 2 (Ο Μικρός Πρίγκιπας): 

Μαρία Ειρήνη Βαρδάκη (άσκηση 2α) 

(Είχε υπογραμμίσει τις λέξεις: αστέρι, κήπο, λουλούδι, αγαπούσε, φώτιζαν, 

μοναξιά, πρίγκιπας, δύση, ήλιος, ζωή, γυρίσει, ξανά) 

Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα παλάτι της δύσης γεννήθηκε ένας 

πρίγκιπας. 

Όταν ο πρίγκιπας μεγάλωσε, βγήκε στον κήπο του και είδε ένα αστέρι που 

έπεφτε και ευχήθηκε: «να βρω ένα κορίτσι για συντροφιά» και τον πήρε ο ύπνος. 

Την άλλη μέρα συνάντησε μια κοπέλα καβάλα στο άλογό της, ήταν 

όμορφη σαν λουλούδι και τα μαλλιά της έλαμπαν όπως ο ήλιος. Μόλις την κοίταξε 
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την αγάπησε, τότε της πρόσφερε ένα πανέμορφο ρόδο κι αυτή ευγενικά και 

ντροπαλά του είπε ευχαριστώ. 

Αργότερα έγιναν ζευγάρι και κυβέρνησαν αυτή τη χώρα μαζί με τα παιδιά 

τους και έζησαν μαζί ως το τέλος της ζωής τους. 

 

Μυρτώ Καναρά (άσκηση 2γ) 

Έχω μια φίλη τη Σίσσυ 

ψηλή σαν κυπαρίσσι 

 

Είχε ξανθά τα μαλλιά της 

φως ήταν η θωριά της 

Μια ωραία ζωή ζούσε 

τίποτα δεν την ενοχλούσε 

 

Πότε θα την ξαναδώ 

να της πω πώς νιώθω  

πόσο την αγαπώ εγώ. 

 

Πάει τώρα ο χρόνος 

φεύγει σαν το νερό.  

 

Αλέξανδρος Χρυσικόπουλος (άσκηση 2 ε) 

 Είχα ένα ρομπότ για φίλο 

που ‘χε δισκάκι για κήπο 

με ένα φλασάκι μόνος του ζούσε 

και τ’ αγαπούσε πολύ 

 

Ήταν ψηφιακά τα μαλλιά του 

φώτιζαν τα γραφικά του 

ρομπότ ήταν κι όπου γυρνούσε 

όλοι ρωτούσαν «2GB ram»;  
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δόθηκε στους μαθητές το 

ακόλουθο ερωτηματολόγιο (Δίπλα από κάθε ερώτηση, είναι γραμμένο το 

ποσοστό των μαθητών που την επέλεξαν). 

 

Ερωτηματολόγιο προς τους μαθητές 

 

Η γνώμη σου μετράει!! 

 Απάντησε (με ειλικρίνεια παρακαλώ) στις παρακάτω ερωτήσεις. 

Δεν θα γράψεις το όνομά σου και δεν θα βαθμολογηθείς για τις 

απαντήσεις σου. 

 

Κύκλωσε αυτά που σου άρεσαν περισσότερο στη δραστηριότητα που 

μόλις κάναμε. (Μπορείς να κυκλώσεις παραπάνω από ένα) 

 

α) Τα μουσικά κομμάτια που ακούσαμε.                        (8/20) 

β) Οι στίχοι που διαβάσαμε.                                             (3/20) 

γ) Το ότι μπορούσα να εκφράσω ελεύθερα σκέψεις και συναισθήματα 

χωρίς να βαθμολογηθώ.                                                   (5/20) 

δ) Μου άρεσαν εξίσου το α, το β και το γ.                       (8/20) 

 

Κύκλωσε αυτά με τα οποία συμφωνείς: 

 

 Η μουσική με βοήθησε:  

 

α) να νιώσω όμορφα.                                                       (8/20)  

β) να νιώσω αυτοπεποίθηση και ηρεμία.                      (11/20) 

γ) να έχω καλές ιδέες για γράψιμο.                                   (9/20) 

δ) να συγκεντρωθώ                                                            (9/20) 

ε) Η μουσική δεν με βοήθησε σε τίποτα από όλα αυτά.  ( - ) 

στ) Δυσκολεύτηκα να συγκεντρωθώ στο γράψιμο εξαιτίας της μουσικής.                                                                                

( - ) 

ζ) Δεν μου άρεσε η μουσική που ακούσαμε.                     (1/20)  
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η) Θα προτιμούσα άλλου είδους μουσική για αυτή τη δραστηριότητα.                                                                    

(1/20) 

 

 Θα σου άρεσε να συμμετέχεις ξανά σε παρόμοιες δραστηριότητες;  

 

ΝΑΙ   (20/20)                                                     ΟΧΙ -  

 

Οι απαντήσεις των μαθητών δείχνουν ότι βρήκαν ιδιαίτερα ευχάριστη  τη 

διαδικασία. Κύριος λόγος γι’ αυτό ήταν η μουσική αλλά και η δυνατότητα που τους 

δόθηκε για ελεύθερη έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων. Αυτό ας θεωρηθεί 

σπουδαιότερο από την οποιαδήποτε αισθητική ή «βαθμολογική» αξία των 

κειμένων τους.  Μετά το  «Σκέφτομαι και γράφω» και τις «Εργασίες Παραγωγής 

Γραπτού Λόγου», στόχος της σύγχρονης εκπαίδευσης ας γίνει το «Αισθάνομαι και 

γράφω» , το «Εκφράζομαι γράφοντας» και κυρίως το «Χαίρομαι να γράφω».  
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Τα σημεία στίξης 

 
Μέγα Χάρις  

 μουσικός ΠΕ 16.01,mA 

charis_mega@yahoo.gr 

Γιωτάκη Μαγδαληνή  

εικαστικός ΠΕ 08, mA 

mgiotaki@yahoo.com 

Εισαγωγή 

Στίξη είναι η θέση στιγμών και άλλων σημείων που έχουν ως σκοπό την 

ευκολότερη κατανόηση του κειμένου. Είναι τα σύμβολα που βάζουμε ανάμεσα 

στις λέξεις και μας βοηθούν στην ανάγνωση· που και πόσο θα σταματήσουμε, τι 

αίσθημα θέλουμε να εκφράσουμε και τι θέλει να πει ο γράφων. 

Με βάση τη σημασία και τη χρήση τους σκεφτήκαμε ότι πρωταρχικά είναι 

σημεία πάνω σε μια επιφάνεια, με εικαστικό νόημα εφόσον αφορά την όραση και 

ακουστικό εφόσον ο λόγος ακούγεται. Θέλαμε λοιπόν να δώσουμε ένα πιο 

δημιουργικό λόγο ύπαρξης στα σημεία τα οποία τελευταία έχουν χάσει τη 

δυναμική τους - έχουν απαξιωθεί. 

Συναντάμε σ’ αυτά μια ποικιλία και μια ανομοιομορφία, υπακούουν στη 

ανθρώπινη φύση που ως κομμάτι του φυσικού συνόλου διέπεται από 

διαφορετικότητα. Η ποικιλία και οι αντιθέσεις δίνουν ένταση και δυναμισμό. Η 

επανάληψη και ο ρυθμός προσδίδουν ηρεμία και γαλήνη. Τόσο η ένταση όσο και 

η ηρεμία είναι ανθρώπινες αντιδράσεις απαραίτητες για τη διατήρηση της ψυχικής 

του ισορροπίας και ακολούθως συστατικά της ίδιας της ζωής.  

Το σημείο μεταμορφώνεται ανάλογα με αυτό που θέλει να δείξει. Συναντάμε 

σημεία που εξυπηρετούν το λόγο, τον ήχο και την εικόνα και είναι η πρωταρχική 

φόρμα - απλούστερη μορφή. 

Το σημείο 

Τα σημεία στίξης δεν είναι νεκρές μαύρες κουκίδες τυχαία τοποθετημένες στο 

χώρο· οριοθετούν μια επιφάνεια από μια άλλη. Η φόρμα των σημείων 

στίξης(σχήμα, μέγεθος, υφή) περικλείει κάτι εσωτερικά. 

mailto:mgiotaki@yahoo.com
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Επομένως η φόρμα δηλώνει την εξωτερίκευση του εσωτερικού 

περιεχομένου π.χ το θαυμαστικό, το ερωτηματικό, εξωτερικεύουν μια έννοια που 

δεν είναι τίποτε άλλο από την ένωση διαφορετικών σημείων σχηματικά. 

Το σημείο είναι η ελάχιστη γραφή που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος 

πάνω σε μια επιφάνεια. Η δύναμή του όμως είναι σημαντική γιατί δηλώνει τα όρια 

ανάμεσα στο υπαρκτό και το ανύπαρκτο, το υλικό και το άυλο.  

Μπορεί να είναι μια κηλίδα στο πάτωμα, ένα σημάδι πάνω σε χαρτί, ένα 

βοτσαλάκι στην άμμο ένα αστέρι στο διάστημα. Έτσι κάθε σημείο που υπάρχει 

τραβάει πάντα την ανθρώπινη προσοχή.  

Η θέση και η έκτασή του , ο τρόπος που είναι τοποθετημένο σε μια 

επιφάνεια προσδιορίζει και το εσωτερικό περιεχόμενο του σημείου. 

Η επιφάνεια ενεργεί σε κάθε εικαστικό στοιχείο δυναμικά, όπως ακριβώς ο 

περιβάλλον χώρος ενεργεί σε κάθε στοιχείο της φύσης.  

Σύνθεση 

Όταν περισσότερα του ενός στοιχεία εισέρχονται σε μια επιφάνεια δημιουργούν 

μια διαλεκτική σχέση μεταξύ τους, μια μορφή σύνθεσης. Όταν τα στοιχεία 

επαναλαμβάνονται πανομοιότυπα, δημιουργούν ρυθμό. 

Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια συνήχηση εικαστικής , ποιητικής 

και μουσικής αρμονίας. Η μελωδία στην πιο απλοϊκή της μορφή επαναλαμβάνει 

ένα συγκεκριμένο μοτίβο έχοντας στόχο να εξακολουθεί να ακούγεται ενώ 

απουσιάζει. Δεν επιθυμεί να εντυπωσιάσει ούτε να τραβήξει την προσοχή από την 

εικόνα και το λόγο. Διεκδικεί όμως τη δική της ξεχωριστή θέση σ΄ αυτή την 

καλλιτεχνική δημιουργία. Οι νότες ηχοποιούν τα σημεία καθώς εκείνα εμφανίζονται 

δίνοντάς τους την ακριβή τους διάσταση- φόρμα, έτσι ώστε αν κάποιος άκουγε 

αυτές τις νότες θα μπορούσε με ευκολία να σχεδιάσει το αντίστοιχο σημείο και το 

αντίστροφο. 

Όσο αναφορά την εικόνα η σύνθεση των σημείων δημιουργείται με στόχο 

στο να βρουν τη θέση τους στον «κόσμο». Τα σημεία μεταβάλλονται ανάλογα με 

τις δυνάμεις που επιδρούν πάνω τους. Όταν είναι ελεύθερα τοποθετημένα, 

παράγουν παρόμοιους ήχους σε διαφορετικό χρόνο, όταν επιδρά η δύναμη, αυτά 

μεταμορφώνονται με αποτέλεσμα να αλλάζει το νόημά τους π.χ στην εργασία 

μας: οι τελείες κινούνται, συναντούν τις παύλες και δημιουργούν θαυμαστικά.  
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Όταν το μάτι βλέπει μια σύνθεση με σημεία δεν τα βλέπει μόνο σαν σημεία 

αλλά σαν αυτόνομες υπάρξεις, σαν όντα με ζωή, που υποτάσσονται στους ίδιους 

νόμους που ορίζουν τη φύση. Τα βλέπει να έλκονται και να ποθούνται, να 

συνομιλούν και συγκρούονται, να τολμούν και να συγκρατούνται…  

Τα σημεία εκτός από καθαρά στοιχεία γίνονται σύμβολα που η μορφή τους 

μπορεί να λειτουργήσει λυτή και ξεκάθαρη μεταφέροντας μηνύματα και 

αντηχήσεις.  

Τα σημεία γίνονται γράμματα, γίνονται λέξεις και ο λόγος αφήνεται στη ροή 

του οπτικού και ακουστικού ρυθμού. Οι λέξεις αποκτούν άλλη δυναμική, 

συγκινούν διαφορετικά και ενσωματώνονται αρμονικά στο σύνολο. Με άλλα 

λόγια γίνονται ερμηνευτές του ήχου και της εικόνας.  

Βιβλιογραφία 

"Βάσεις για τη μουσική" (Θεωρία) τεύχος 1ο Μιλτιάδης Κουτούγκος εκδ. Κ. Παπαγρηγορίου-Χ. Νάκας   

"Εισαγωγή στην Εικαστική γλώσσα" Όλγα Κοζάκου-Τσιάρα εκδ. Gutenberg 

Paul Klee "Παιδαγωγικό Σημειωματάριο"  εκδ.1976 Ένωση Πτυχιούχων ΑΣΚΤ 

"Για το πνευματικό στην τέχνη" Wassily Kandinsky εκδ. Νεφέλη 
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Η χειροποίητη βιβλιοδεσία στην υπηρεσία της Δημιουργικής 

γραφής: οι δράσεις βιβλιοδεσίας στην Α/θμια εκπαίδευση από 

το Εργαστήριο Αγωγής για το βιβλίο και πώς παράγουν 

κείμενα 

 
Παπαγεωργίου  Χρ. Ευθυμία  

Ε.ΔΙ.Π. Βιβλιολογίας  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

epapageorgiou@uowm.gr 

 

Δημιουργική γραφή και παραδοσιακή χειροποίητη βιβλιοδεσία. Μια απρόσμενα 

δυνατή σχέση, ακόμη και για μας, τους ανθρώπους που υπηρετούμε την ιστορική 

αυτή τέχνη, χρόνια τώρα. 

     Η εισήγησή μου έρχεται να σας παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο 

διατηρείται και εξελίσσεται στο Εργαστήριο Αγωγής για το Βιβλίο της Παιδαγωγικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθώς και  τη καθοριστική της  

συμβολή στην καλλιέργεια βιβλιοφιλίας στη νέα γενιά. Στην προκειμένη περίπτωση 

στους μαθητές της Α/βαθμιας Εκπαίδευσης.  

Λίγες συστάσεις όμως για όσους δεν γνωρίζουν το οικείο Εργαστήριο, τις 

κρίνουμε απαραίτητες :                     

Αν θέλαμε να ορίσουμε τη θέση και το ρόλο  του Εργαστηρίου Αγωγής για 

το βιβλίο σε μια Πανεπιστημιακή Σχολή, με δυο λέξεις, θα λέγαμε ότι υπάρχει και 

λειτουργεί ως θεματοφύλακας της ιστορίας, του πολιτισμού και των τεχνών του 

βιβλίου. Σε μια εποχή μάλιστα που χαρακτηρίζεται ψηφιακή, ο ρόλος του είναι 

αναγκαίος παρά ποτέ, αφού το ψηφιακό κείμενο δεν είναι παρά μια ακόμη μορφή 

του γραπτού κειμένου στην μακραίωνη πορεία του ανθρώπινου πολιτισμού και 

την ατέρμονη προσπάθεια του ανθρώπου να επικοινωνήσει και να μεταφέρει 

γρήγορα και με ασφάλεια τη γνώση και την πληροφορία.  Mια κατάκτηση όμως 

που στηρίζεται στην τεχνογνωσία του χειρόγραφου και της γουτεμβέργιας 

τυπογραφίας. Και όσα περισσότερα γνωρίζουμε για την ιστορία του έντυπου 

βιβλίου, τόσο περισσότερο θα είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε τα μαγικά κλικ στον 

υπολογιστή μας και ότι προκύπτει από αυτά… 

mailto:epapageorgiou@uowm.gr
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Ιδρύθηκε, λοιπόν, το Νοέμβριο 2002  (ΦΕΚ 275/15-11-2002) με εισήγηση του 

αείμνηστου ποιητή και Πανεπιστημιακού Μίμη Σουλιώτη. Μέχρι το 2009 είχε κυρίως 

εκδοτική δραστηριότητα που αφορούσε σε Πρακτικά Ημερίδων, Συμποσίων, 

Συνεδρίων της Παιδαγωγικής Σχολής και εκπαιδευτικές έρευνες - μελέτες για το 

βιβλίο και τη φιλαναγνωσία. 

Από το Σεπτέμβριο του 2009 λειτουργεί το εργαστήρι παραδοσιακής 

βιβλιοδεσίας και από το 2011 το εργαστήρι παραδοσιακής τυπογραφίας, σε ειδικά 

διαμορφωμένους χώρους  πλήρως επανδρωμένους με τον απαραίτητο 

βιβλιοδετικό και τυπογραφικό εξοπλισμό. Τα μαθήματα προσφέρονται και στα δύο 

Παιδαγωγικά Τμήματα: Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών καθώς και στο 

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.  

  Όσο αφορά στο Εργαστήρι Βιβλιοδεσίας, το ενδιαφέρον και την ένθερμη 

ανταπόκριση των φοιτητών, μπορεί κανείς να τη πιστοποιήσει στα εκπληκτικά 

έργα τους, τα χειροποίητα βιβλία. Το αποτέλεσμα προκύπτει μέσα από 14 περίπου 

δημιουργικά στάδια, που απαιτούν υπομονή, επιμονή, ακρίβεια και ώρες δουλειάς.    

Βέβαια  τα έργα αυτά δεν είναι εικαστικά δρώμενα.  Είναι το αποτέλεσμα 

μιας στοχευμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας στην οποία συμβαίνουν τα εξής: Οι 

φοιτητές καλούνται να αποκτήσουν μια γόνιμη επαφή με το βιβλίο – αντικείμενο. 

Να επαναπροσδιορίσουν τη εκπαιδευτική τους σχέση μαζί του, γνωρίζοντας την 

μακραίωνη ιστορία του και να το εκτιμήσουν στις πραγματικές του διαστάσεις, 

δηλαδή, ως προϊόν του ανθρώπινου πολιτισμού. Εμπλουτίζουν  τις επιστημονικές 

γνώσεις τους για το βιβλίο ως αντικείμενο, έτσι ώστε να είναι σε θέση ως 

μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να τις εφαρμόσουν στο σχολικό περιβάλλον 

(Βιβλιοαγωγή), ετοιμάζονται κατάλληλα για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας στην 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση  και  αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την 

τέχνη της χειροποίητης βιβλιοδεσίας . 

Απώτερος στόχος είναι: οι φοιτητές να αγαπήσουν το βιβλίο ως κείμενο. 

Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να γνωρίσουν το βιβλίο ως αντικείμενο, 

ταξιδεύοντας στην ιστορία και τις τέχνες του.  

Και αφού οι φοιτητές φτάνουν σ’ αυτό το επίπεδο, κάθε εξάμηνο ξεκινάμε 

ποικίλες δράσεις βιβλιοφιλίας και βιβλιοδεσίας σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, ώστε να φέρουμε τους μαθητές σε επαφή με  νέες γνώσεις και 

εμπειρίες γύρω από τον κόσμο του βιβλίου. 
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Βέβαια, το γεγονός ότι στο Εργαστήριο Αγωγής για το Βιβλίο, έχουμε εντάξει 

τη διδασκαλία της τέχνης και της τεχνικής της χειροποίητης βιβλιοδεσίας 

πιστεύοντας στη βιωματική μάθηση,  δεν είναι κάτι εντελώς πρωτότυπο, ούτε 

νεωτερισμός. Η βιβλιοδετική τέχνη ως διδασκόμενο μάθημα ενταγμένο μάλιστα 

στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών, εμφανίζεται από τα πρώτα 

χρόνια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους (Μερτύρη 20001̇˙ Μπαμπούνης 1999). 

Το 1829 ο Ιωάννης Καποδίστριας επηρεασμένος από τις παιδαγωγικές μεθόδους 

της Ευρώπης και κυρίως από τα εκπαιδευτικά συστήματα του Pestalozzi και του 

Fellenberg που έδιναν βαρύτητα στην επαγγελματική εκπαίδευση (Κοντονή 1997̇˙ 

Μαντζανάς 1993˙ Μαυροσκούφης 1996), ιδρύει και ενισχύει το πρώτο βιβλιοδετικό 

εργαστήρι σε ένα από τα εκπαιδευτικά του ιδρύματα, αυτό του  Ορφανοτροφείου 

της Αίγινας (Βαλάση 1998̇̇̇˙ Κούκου 1992˙ Λέγγα 1998̇˙ Τιβέριος  2002̇˙ Χουρμούζη-

Ξενοπούλου 2000). Η βασιλεία του Όθωνα(1833-1862) που ακολούθησε, 

εφάρμοσε τη συντηρητική – κλασική εκπαίδευση και τον αριστοκρατικό  

προσανατολισμό του διδακτικού προγράμματος και ανέκοψε, έστω προσωρινά, 

την άνθιση και πετυχημένη πορεία των χειροτεχνικών μαθημάτων της 

εκπαιδευτικής πολιτικής του Καποδίστρια (Μπουζάκης 1986 και Σταματοπούλου 

1999). Συνέχισε όμως να είναι απαίτηση των κοινωνικών, πολιτικών και 

οικονομικών συνθηκών της εποχής, με αποτέλεσμα την πρώτη υποχώρηση στο 

θέμα αυτό, με την έκδοση βασιλικού διατάγματος  για την ίδρυση του Κυριακάτικου 

Σχολείου των Τεχνών το 1836 (Βαλάση 1998̇˙ Λέγγα 1998̇˙ Μερτύρη 2000). Σ’ αυτό 

σπούδαζαν  βιβλιοδεσία και τυπογραφία και έκαναν την πρακτική τους  άσκηση  

στο Βασιλικό Τυπογραφείο. Το Κυριακάτικο Σχολείο των Τεχνών θα εξελιχθεί σε 

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Το 1932 στην ίδια σχολή θα δημιουργηθεί από τον 

Γιάννη Κεφαλληνό,  το Εργαστήρι της τέχνης του βιβλίου, που συν τοις άλλοις, 

διδάσκονταν και οι μέθοδοι αναπαραγωγής του βιβλίου (Μερτύρη 2000). Την 

περίοδο 1869-99 πρωτοβουλίες Εκπαιδευτικών φορέων όπως, ο Σύλλογος προς 

Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, 

ο  Φιλολογικός σύλλογος   «Παρνασσός», το πρώτο Εκπαιδευτικό Συνέδριο το 

                                                 
      1 Λεπτομέρειες για  την διδασκαλία της Βιβλιοδετικής και τη σκοπιμότητά της στην επαγγελματική 

κατάρτιση των μαθητών, αναφέρονται στο άρθρο 14 του «Σχεδίου διοργανισμού και 

μεταρρυθμίσεως εν Αιγίνη Ορφανοτροφείου»  βάσει του οποίου συμπληρώθηκε ο Οργανισμός του 

Ιδρύματος το 1829. 
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1904, που διοργάνωσαν οι παραπάνω φορείς, αλλά και σπουδαίοι παιδαγωγοί 

όπως ο Αλέξανδρος Δελμούζος και ο Δημήτριος Γληνός (1913) υπερασπίστηκαν 

στεναρά την παιδαγωγική και πρακτική αξία της διδασκαλίας των τεχνών (με τον 

όρο χειροτεχνία) και οδήγησαν μακροπρόθεσμα στην καθιέρωση των 

μαθημάτων χειροτεχνίας στα σχολεία  και την ένταξη της βιβλιοδετικής τέχνης σ’ 

αυτά (Καραγιάννης 1992̇˙ Σέττας 19--˙ Σταματοπούλου 1999). Η εξέχουσα θέση που 

έλαβε το μάθημα της βιβλιοδεσίας στην εκπαίδευση δικαιολογεί και την έκδοση του 

πρώτου σχολικού εγχειριδίου από τον Θεόδωρο Μαραγκουδάκη το 1933 με τίτλο 

Πρακτικός οδηγός της χειροτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου – Βιβλιοδετική (τεύχος 

3) (Ευρυγένης 1966̇˙ Μαραγκουδάκης 1933̇). Το σημαντικό αυτό βιβλίο 

επανεκτυπώθηκε το 2009 από τις εκδόσεις Φοίνικας.  

Το μάθημα της βιβλιοδετικής αναβαθμίζεται στις αρχές του 20ου αι., αφού 

το συναντάμε στα προγράμματα σπουδών επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, όπως 

στο «Διδασκαλείο των Νηπιαγωγών του κράτους», στη Μαρσάλειο Ακαδημία, στο 

Παρθεναγωγείο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αντωνίου 2002˙ Μπακαλάκη & 

Ελεγμίτου 1987̇̇̇̇̇̇˙ Μπουζάκης 1996̇˙ Σταματοπούλου 1996).  Είναι πια η εποχή όπου 

οι εκπαιδευτικοί σπουδάζουν τις θεωρητικές αντιλήψεις των μεγάλων ευρωπαίων 

παιδαγωγών (Dewey, Frobel, Pestallozzi κ.ά.) οι οποίοι μιλούν για την επαφή του 

παιδιού με τα αντικείμενα και τη μάθηση μέσα από την πρακτική ενασχόληση, 

θεωρώντας  τη χειρωνακτική εργασία ως απαραίτητη εμπειρία για τη γνωστική και 

σωματική ανάπτυξη του μαθητή  (Καραγιάννης 1992̇˙  Μπουζάκης 1996 ̇ 

Σταματάκη 1998). 

Στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, υποθέτουμε ότι, λόγω της ειδικής 

υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτεί η βιβλιοδετική, της  έλλειψης ειδικού 

εξειδικευμένου προσωπικού για τη διδασκαλία της και της τεχνολογικής 

επανάστασης, χάθηκε σταδιακά από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

Το σημαντικότερο είναι ότι η ένταξή της τόσο στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα της περιόδου που προαναφέραμε, όσο και  σε ποικίλα σύγχρονα 

εκπαιδευτικά προγράμματα σχολείων της Ευρώπης και της Αμερικής, απέδειξαν 

ότι η χειροποίητη βιβλιοδεσία ως εφαρμοσμένη τέχνη συμβάλλει ουσιαστικά στην 

νοητική, γλωσσική, κινητική ανάπτυξη του μαθητή, ενισχύοντας πολλαπλές 

δεξιότητες και ικανότητες της σύνολης ανάπτυξής του (κρίση, φαντασία, 
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γλωσσική ακρίβεια, μαθηματική σκέψη, επιμονή, υπομονή, οπτικοκινητική 

αντίληψη, παρατήρηση, λογική ακολουθία κλπ) (Σουλιώτη, 2006). 

Ο νέος αέρας στα αναθεωρημένα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα της 

Α/θμιας Εκπαίδευσης έφερε την ευέλικτη ζώνη (Ματσαγγούρας 2002) το σχολείο 

εργασίας, το κοινωνικό σχολείο, που έδωσαν ανάσα στο σχολικό χρόνο για 

ποικίλες ενδο-εξωσχολικές δράσεις, πέραν των εγκυκλίων μαθημάτων και 

διαπιστώνουμε με ιδιαίτερη χαρά ότι σε διάφορα σχολεία της χώρας, με 

πρωτοβουλία ευαισθητοποιημένων εκπαιδευτικών, πληθαίνουν οι στοχευμένες  

βιβλιοδράσεις που περιλαμβάνουν και βιβλιοκατασκευές (Γεωργάτσουλης – 

Τρασάνης 2012). 

Στα πλαίσια αυτά, συνεργαστήκαμε με μαθητές της Α/θμιας Εκπαίδευσης. 

H πρώτη μας σκέψη ήταν να φέρουμε τους μικρούς μαθητές της οθόνης και του 

πληκτρολογίου σε επαφή με μια δημιουργική –χειρονακτική εργασία που 

παράλληλα θα τους έδινε νέες γνώσεις για το βασικότερο μέσο της μαθησιακής 

διαδικασίας. Να προσεγγίσουν, ίσως για πρώτη φορά,  το βιβλίο ως αντικείμενο 

και όχι ως κείμενο.  

Έχοντας όμως ως προηγούμενο, την παραγωγή κειμένου και τη 

συγγραφική απόπειρα που προέκυψε αβίαστα και μαγικά θα τολμούσαμε  να 

πούμε, από την επαφή των προπτυχιακών φοιτητών  με τη βιβλιοδεσία, 

σκεφτήκαμε να πειραματιστούμε με τους μαθητές της Δημοτικής Εκπαίδευσης, και  

σ’ αυτό το σημείο, όπως θα δούμε στη συνέχεια. 

Το σχέδιο δράσης αφορούσε σε μικρές ομάδες μαθητών της Ε’ και ΣΤ’ 

τάξης τεσσάρων Δημοτικών Σχολείων της Φλώρινας  και έλαβε χώρα κατά τα 

ακαδημαϊκά έτη 2013-14 2014-15. Σύνολο μαθητών που συμμετείχαν: 80. Το 

σύνθημα: «Ένας μικρός βιβλιοδέτης, ένα μεγάλο βιβλίο». 

     Οργάνωση: 
Πρώτη επίσκεψη των μαθητών στο εργαστήρι βιβλιοδεσίας που στεγάζεται στις 

εγκαταστάσεις της Παιδαγωγικής Σχολής, και ενημέρωση από την διδάσκουσα για 

την ιστορία της γραφής και του βιβλίου. Επαφή με το χώρο κατασκευής βιβλίων, 

με τα εργαλεία και την ορολογία της βιβλιοδετικής τέχνης και τεχνικής 

 Καταγραφή της πρώτης τους αντίδρασης και της επιθυμίας συμμετοχής 

τους στην κατασκευή βιβλίου ή όχι 
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Επαφή με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς για το χρόνο 

πραγματοποίησης του μαθήματος βιβλιοδεσίας, ώστε να μην εμποδίζει τις όποιες 

σχολικές  υποχρεώσεις των παιδιών 

Προετοιμασία των υλικών από τους φοιτητές που θα συντόνιζαν και θα 

καθοδηγούσαν μαζί με την υπεύθυνη/διδάσκουσα, τη διαδικασία της 

βιβλιοκατασκευής. Tα υλικά παρέχονται από Εργαστήρι. 

 Υλοποίηση – στάδια  εργασίας: 
Χρόνος δράσης:  2,5 ώρες 

Ομάδα 10 μαθητών τη φορά 

Οι σελίδες για το σώμα του βιβλίου που τους δίνονται, είναι λευκές 

• Δίπλωμα των σελίδων (τυπογραφικά) 

• Κατασκευή σώματος βιβλίου με κολλητή ράχη, για λόγους έλλειψης 

χρόνου 

• Κόψιμο και κόλλημα εσώφυλλων (μαρμαρόκολα)  

• Κατασκευή ψευδοράχης 

• Μέτρηση και κόψιμο χαρτονίων για το εξώφυλλο 

• Κατασκευή εξώφυλλου (μετρήσεις ακριβείας) 

• Επένδυση του εξώφυλλου με το ειδικό βιβλιοδετικό ύφασμα 

    Αποτελέσματα: 
Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο κάθε μαθητής κρατά το δικό του 

χειροποίητο βιβλίο φτιαγμένο εξολοκλήρου από τα χέρια τους, έχοντας την 

ικανοποίηση της επιτυχίας. 

Ομάδα φοιτητών που είχε το ρόλο του παρατηρητή, καταγράφει  

αντιδράσεις και συμπεριφορές καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης: 

Οι μαθητές αδημονούν να ξεκινήσει η διαδικασία 

Είναι σοβαροί, προσεκτικοί, συνεργάσιμοι και υπεύθυνοι αν και δεν υπάρχει 

αυστηρή αντιμετώπιση  από μέρους μας 

Ακολουθούν με ευλάβεια τις οδηγίες μελέτης και κατασκευής, διατυπώνουν 

στοχευμένες απορίες και  παρατηρήσεις και έχουν αγωνία για το αποτέλεσμα 

Είναι ευδιάθετοι και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες με χιούμορ 
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Τόσο κατά τη διάρκεια όσο και με το πέρα της βιβλιοδεσίας, μας ζητούν 

συνεχώς να τους βεβαιώσουμε ότι το βιβλίο που δημιουργούν, θα το πάρουν μαζί 

τους 

Εκφράζουν αίσθημα υπερηφάνειας, αυτοεκτίμησης, ικανοποίησης καθώς 

και  αλλαγή στάσης απέναντι στο καθημερινό τους εργαλείο μάθησης με 

δηλώσεις του τύπου: «Αυτό το βιβλίο θα το αγαπώ πιο πολύ από κάθε άλλο».  

Κατά την 30λεπτη συζήτηση  που ακολουθεί μετά την δημιουργική ένταση,  

δεν γίνεται καμία αναφορά από εμάς στις λευκές σελίδες του βιβλίου ή γενικότερα 

στο περιεχόμενο του, σκόπιμα.  

Θέλουμε να δούμε αν θα γίνει ό,τι και με τους φοιτητές.  

Και τότε καταγράφεται η μαγική στιγμή, όπου η εμπειρία της τέχνης της 

βιβλιοδεσίας γεννά τη δημιουργική γραφή. 

Δειλά –δειλά, ρωτούν αν μπορούν να γράψουν στις σελίδες ή τι πρέπει να 

γράψουν. Γιατί το πραγματικό βιβλίο, λένε, πρέπει να έχει και κείμενο.  Όταν τους 

προτρέπουμε να σκεφτούν τι θα γράψουν, αρχίζουν να εκτοξεύονται υπέροχοι 

τίτλοι και ιστορίες, που σκαρώνονται εκείνη τη στιγμή από την παιδική φαντασία: 

«Δυο βήματα απ΄το φεγγάρι», «Των ανθρώπων οι σκιές», «Πράσινοι ουρανοί, 

κόκκινες θάλασσες»… Και ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι δεν βρισκόμαστε πια σ’ 

ένα βιβλιοδετικό εργαστήρι αλλά σε εργαστήρι δημιουργικής γραφής, όπου μικροί 

εκκολαπτόμενοι συγγραφείς πασχίζουν να βρουν μέσα σε δεκάδες ιδέες την 

καλύτερη και να τη ζωντανέψουν με κείμενο, στίχους  ή εικόνες. 

      Μετά από τρεις περίπου μήνες, επανερχόμαστε και ενημερωνόμαστε 

από τους δασκάλους για την πορεία του συγγραφικού τους  οίστρου. Το 67% των 

μαθητών έχουν συνεχίσει την συγγραφική προσπάθεια με υπέροχες ιστοριούλες, 

αλλά όλοι οι συμμετέχοντες στην δράση,  σέβονται πια τα βιβλία που περνάν από 

τα χέρια τους και μιλούν για καιρό για αυτή τους την εμπειρία, σύμφωνα πάντα με 

τις μαρτυρίες των δασκάλων  τους 
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Ζεύγη άδιμων μεταφράσεων σε σύγκριση – Εισαγωγή στη 

Αδιμολογία (Μεταφρασιολογία Φωνητικής Μουσικής) 

 
Πουμπουρής Χριστάκης 

Diplomgermanist με Μάστερ στη Σημασιολογία  

Μεταφραστής άδιμης ποίησης  

chrispou@spidernet.com.cy 

Εισαγωγή 

Βασική λειτουργία της ποίησης είναι η μετατρεψιμότητα της σε τραγούδι. Φανερή 

ή ενδόμυχη, είναι αδιαμφισβήτητη η επιθυμία κάθε ποιητή να δει την ολοκλήρωση 

του έργου του μέσα από τη μουσική. Μαρτυρία αυτού μάς παρέδωσε ο Βίλχελμ 

Μύλλερ στο ημερολόγιο του: «Δεν ξέρω να παίζω, ούτε να τραγουδώ, κι όμως, 

όταν γράφω ποίηση, και τραγουδώ και παίζω. Αν μπορούσα να δώσω τις 

μελωδίες από μέσα μου, τα τραγούδια μου θα άρεσαν καλύτερα από τώρα. Αλλά 

παρηγοριέμαι στη σκέψη ότι μπορεί να βρεθεί μια ομοέμπνευστη ψυχή να 

αφουγκραστεί και να βγάλει τις μελωδίες έξω από τα λόγια και να μου τις δώσει 

πίσω.»1 

Το είδος της πιστής στο νόημα και τη μελοποίηση ποιητικής μετάφρασης 

είναι παλιό. Από μια πρόχειρη έρευνα σε μεταφράσεις της εποχής του κλασικού 

τραγουδιού, προκύπτει ότι καταβαλλόταν μεγάλη προσπάθεια από τους 

μεταφραστές για επίτευξη της διπλής πιστότητας. 

Ειδικά ο Schubert, από τους κορυφαίους συνθέτες ο πιο ταυτισμένος με το 

τραγούδι, φαίνεται ότι αναζήτησε ή μερίμνησε με συστάσεις ή παραγγελίες προς 

συγχρόνους του για τη συγγραφή μεταφράσεων διπλής πιστότητας.2 Αυτής της 

ποιότητας μεταφράσεις, έδωσε ο Adam Storck3 (ψευδώνυμο, 1780-1822) από τον 

Walter Scott, καθώς επίσης με ψεγάδια στο περιεχόμενο, ο νεαρός και άπειρος, 

αλλά αφοσιωμένος στον Schubert, Eduard von Bauernfeld (1802-1890), με ρητή 

                                                 
1(Hatfield 1906:XI) Δική μας μετάφραση από το πρωτότυπο 

2 (Fischer-Diskau 1999:413) 

3 http://www.lieder.net/lieder/get_author_texts.html?AuthorId=2688 
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προτροπή του συνθέτη,4 από τον Shakespeare. Τα δύο γαλλικά και ένα ιταλικό 

τραγούδι του Mozart μεταφράστηκαν εκείνη την εποχή στα Γερμανικά από τον 

Daniel Jäger56 (1762-1802) με διπλή πιστότητα. 

Την ίδια μεταφραστική τεχνική ασκούν και άλλοι λογοτέχνες, είτε με 

ενθάρρυνση από μουσικούς, είτε με προσωπική μουσική παιδεία, είτε χωρίς 

μουσική παιδεία, αλλά επιβεβαιώνοντας το άδηλο μουσικό βίωμα της ποιητικής 

γραφής, όπως το περιγράφει ο Βίλχελμ Μύλλερ στο ημερολόγιο του. Θα ήταν 

λοιπόν άδικο, η μετάφραση να άλλαζε τη μουσική που βιώνει ο ποιητής. 

Τον όρο Άδιμη Μετάφραση για ποιητική μετάφραση πλήρους νοηματικής 

πιστότητας και απόλυτης πιστότητας στη μελοποίηση, ξεκίνησα να χρησιμοποιώ 

περίπου πριν 10 χρόνια. Ο όρος αυτός είναι μάλλον νεόκοπος στα Ελληνικά. Δεν 

αποτελεί όμως διεθνή πρωτοτυπία. Tο ιταλικό cantabile με τα αντίστοιχα του σε 

άλλες γλώσσες τείνει να προσλάβει και αυτό το εννοιολογικό περιεχόμενο, π.χ. 

singable translation στην ιστοσελίδα http://www.lieder.net/lieder/ που ειδικεύεται 

σε αρχειοθέτηση κειμένων και μεταφράσεων κλασικών και έντεχνων τραγουδιών. 

Ως εισαγωγικό παράδειγμα διπλής πιστότητας για το ελληνικό κοινό 

αναφέρω την προσωπική μου μετάφραση της Φλαμουριάς. 7  Νοηματική 

πιστότητα παρουσιάζει η μετάφραση του Αλέξανδρου Ίσαρη, 8  ο οποίος 

αναφέρεται στον πρόλογο σε μεταφραστικά προβλήματα.9 

«… Καθώς μάλιστα είναι αδύνατη η μεταφορά του ρυθμού, της 

ομοιοκαταληξίας, των παρηχήσεων και της μουσικότητας που τα χαρακτηρίζουν, 

αυτό που απομένει μοιάζει αρχικά πολύ φτωχό.» 

Παραδείγματα απλής πιστότητας στην παρτιτούρα στην Ιστορία της 

Μουσικής υπάρχουν πολλά και ποικίλα, διαφοροποιούμενα ως προς το βαθμό 

απόκλισης από το πρωτότυπο κείμενο, ως προς τυχόν στοχευμένες 

διασκευαστικές παρεμβάσεις, και φτάνουν μέχρι τη δημιουργία ενός εντελώς 

                                                 
4 (Fischer-Diskau 1999:410-411) 

5 (Fischer-Diskau 2003:81-82, 321-322, 342) 

6 http://imslp.org/wiki/File:Dans_un_bois_solitaire.pdf 

7 http://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=105557 

8 (Μύλλερ 1989:42-45) 

9 (Μύλλερ 1989: 26) 

http://www.lieder.net/lieder/
http://imslp.org/wiki/File:Dans_un_bois_solitaire.pdf
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διαφορετικού κειμένου, ακόμα και μέχρι διαφοροποίηση της ίδιας της 

παρτιτούρας.10 

Παράθεση μορφικών στοιχείων ποιητικού κειμένου 

Ας πάρουμε το ποίημα του Χάινε Du bist wie eine Blume που έχει συγκινήσει 

εκατοντάδες κλασικούς συνθέτες μέχρι σήμερα και είναι μάλλον το πιο 

μελοποιημένο ποίημα παγκοσμίως και επίσης πολυμεταφρασμένο. 

Αγνή σαν ένα άνθος, 

Πανέμορφη, γλυκιά. 

Κοιτώ, και πόνου πάθος 

Μου πνίγει την καρδιά. 

 

Το χέρι να σου θωπεύσει 

Την κεφαλή ζητά, 

Είθε ο θεός να σε έχει 

Ωραία, αγνή, γλυκιά. 

Σαν άνθος σε κοιτάω, 

Πανώρια, αγνή, γλυκιά. 

Στην όψη σου πονάω 

Μες στην καρδιά βαθιά. 

 

Το χέρι να σε αγγίξει 

Ποθεί στην κεφαλή. 

Είθε ο θεός να σ’ αφήσει 

Γλυκιά, πανώρια, αγνή. 

Και οι δύο μεταφράσεις διπλής πιστότητας είναι εξίσου όμορφες. Το ποίημα 

αποτελείται από έξι άψογους ιάμβους. Ο 5ος στίχος είναι σε ακανόνιστο μέτρο, ενώ 

ο 7ος στίχος είναι οκτασύλλαβος δάκτυλος. Για την άδιμη μετάφραση αποτελεί 

αναγκαία προϋπόθεση η τήρηση της τονικής διακύμανσης και της ισοσυλλαβίας. 

Ο αφετηριακός ποιητής ομοιοκαταληκτεί μόνο τους ζυγούς στίχους, 2-4, 6-

8. Οι μεταφράσεις ομοιοκαταληκτούν όλους τους στίχους, μονούς και ζυγούς. Η 

ομοιοκαταληξία δεν αποτελεί προϋπόθεση αδιμότητας. Πρόκειται για στοιχείο 

διακόσμησης και ομορφιάς ενός ποιήματος. Αποτελεί πρόκληση για το 

μεταφραστή να βάλει ομοιοκαταληξία ακόμα και εκεί που ο αφετηριακός ποιητής 

θα ήθελε και πιθανόν δεν μπόρεσε να βάλει. Η ομοιοκαταληξία υποβοηθεί την 

πρόσληψη και απομνημόνευση, γιαυτό είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για τους 

ερμηνευτές. Εδώ ειδικά ο έλληνας μεταφραστής μπορεί να δράσει βελτιωτικά στη 

μορφή του αφετηριακού κειμένου. Εφόσον το ελληνικό φωνολογικό και 

μορφολογικό σύστημα ευνοεί την παραγωγή ομοιοκαταληξίας, αυτή μπορεί να 

παραχθεί και εκεί που το αφετηριακό κείμενο την επιζητεί αλλά την στερείται. 

                                                 
10 Τέτοιες διαφοροποιήσεις βλέπουμε επίσης στη διεθνή "σταδιοδρομία" τραγουδιών του 

Χατζηδάκη και Θεοδωράκη. 
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Αρχή της συλλαβικής σύμπτωσης 

Έχω παρατηρήσει ότι σε άδιμες μεταφράσεις επιτρέπεται ή είναι ανεκτή η 

προσθήκη ή αποκοπή άτονης συλλαβής μετά την τελευταία τονιζόμενη συλλαβή. 

Με αυτό το σκεπτικό προέκυψε η πρώτη μετάφραση του ποιήματος Gefunden του 

Γκαίτε. 

Το βρήκα 

199… 

Μέσα στο δάσος 

Που τριγυρνώ, 

Χωρίς σκοπό 2 

Κάτι να ψάξω, 

 

Βλέπω που στέκει 

Το λουλουδάκι 

Ωσάν ματάκι 

Κι άστρο που φέγγει… 

Gefunden 

 

Ich ging im Walde 

So für mich hin, 

Und nichts zu suchen, 

Das war mein Sinn. 

 

Im Schatten sah ich 

Ein Blümchen stehn, 

Wie Sterne leuchtend, 

Wie Äuglein schön… 

Εξημέρωση 

2015 

Σαν βγω στο δάσος, 

Χωρίς σκοπό, 

Ουδέ να ψάξω, 

Κάτι να βρω, 

 

Στον ίσκιο νάτο 

Το λούλουδο, 

Λαμπρό σαν άστρο, 

Πανέμορφο… 

Με την πάροδο του χρόνου προχώρησα σε άλλες δύο 11 12  πλήρως 

ισοσύλλαβες μεταφράσεις, αφού κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η παρτιτούρα 

πρέπει να τυγχάνει πλήρους σεβασμού. Δεν μπορεί δύο συλλαβές να 

στριμώχνονται σε μια νότα, ούτε μια συλλαβή να απορροφά δύο νότες, χωρίς 

αυτά να απαιτούνται από την παρτιτούρα. 

Η δοκιμασία της μετάφρασης προς υπερσύλλαβη γλώσσα και η αρχή της 

αφαίρεσης 

Γλώσσες όπως τα Αγγλικά, Γερμανικά και οι αδελφές σκανδιναβικές που 

απέβαλαν μορφολογικό υλικό, διαθέτουν τώρα λεξιλόγιο με λιγότερες συλλαβές 

από άλλες συγγενείς ινδοευρωπαϊκές. Η μετάφραση σε γλώσσα με πολυσύλλαβο 

λεξιλόγιο καθίσταται προβληματική, ενώ το πρόβλημα οξύνεται ακόμα 

περισσότερο όταν ο στίχος είναι ολιγοσύλλαβος. Απτό παράδειγμα είναι το 

τραγούδι Gretchen am Spinnrade, προσβάσιμο στα Ελληνικά σε ανθολογίες και 

                                                 
11 http://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=110763 

12 http://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=110764 

http://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=110764
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σε όλες τις μεταφράσεις του Φάουστ, συνήθως με τίτλο Η Μαργαρίτα στο ροδάνι. 

Παραπέμπουμε προς σύγκριση στο Ριτάκι στο ροδάνι,13 που διεκδικεί αδιμότητα. 

Ο εξαναγκασμός της πιστότητας, για τα πολυσύλλαβα Ελληνικά, 

συνεπάγεται de facto εξαναγκασμό σε αφαίρεση συλλαβών, προφανώς και 

νοημάτων. Γεννάται εδώ το ερώτημα εάν και πώς μ’ αυτό το φαινόμενο 

υπηρετείται η νοηματική πιστότητα. Δίνω εδώ ξεκάθαρα καταφατική απάντηση. Η 

αφαίρεση, και όχι η πρόσθεση, είναι εγγενής λειτουργία της ποίησης. Σ’ αυτή τη 

διαδικασία τίθεται υπό δοκιμασία το ποιητικό τάλαντο του μεταφραστή, το οποίο 

πρέπει να εκδηλωθεί, τόσο με τη γλωσσολογικά διδάξιμη μη συμπερίληψη 

κάποιων δεδομένων από το αφετηριακό έργο, όσο και με την ενεργοποίηση 

αφηρημένης ποιητικής σκέψης, ικανής να αναζητήσει κατάλληλο ισοδύναμο 

γλωσσικό υλικό. Επομένως η αδήριτη ανάγκη αφαίρεσης συλλαβών είναι ούτως 

ή άλλως γνώρισμα και απαίτηση της ποιητικής δημιουργίας γενικότερα. Η 

εξυπηρέτηση αυτού του στόχου είναι αυτονόητη, αφού και η μετάφραση δεν 

μπορεί να παραγνωρίσει την ενότητα μορφής και περιεχομένου. Πρόκειται για μια 

αναβαθμισμένη πλέον στιχουργική τεχνική, της οποίας η ενάσκηση αυξάνει τη 

δεινότητα και οδηγεί σε εξοικείωση και εθισμό. Είναι μεν δυσκολότερη, αλλά 

μεταφέρει αυθεντικά την ενότητα μορφής και περιεχομένου από το αφετηριακό 

στο καταληκτικό κείμενο. 

Μετάφραση από ισοσύλλαβη γλώσσα 

Κάποτε όμως και η μετάφραση από ισοσύλλαβες γλώσσες, π.χ. Ιταλικά, 

καθίσταται σε μεμονωμένα σημεία δύσκολη. Αυτό συμβαίνει όταν η ισοσυλλαβία 

ευνοεί εύκολη άδιμη μετάφραση στο μέγιστο μέρος μιας ακολουθίας, π.χ. σχεδόν 

σε ένα τετράστιχο πλην μερικών συλλαβών που δεν δίδουν ανάλογα ευνοϊκό 

μεταφραστικό αντίστοιχο. Αν το αδιέξοδο αυτό είναι επίμονο, δηλαδή δεν αίρεται 

μετά από έντονη προσπάθεια και επανεξέταση μετά από κάποιο χρονικό 

διάστημα, τότε δεν έχουμε παρά να ακυρώσουμε τη μετάφραση της άμεσα 

υπερκείμενης ενότητας και να καταφύγουμε σε τεχνικές δύσκολης μετάφρασης. 

                                                 
13 http://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=97725  

http://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=97725
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Εν πάση περιπτώσει, ο βαθμός δυσκολίας δεν είναι μόνο συνάρτηση της 

αριθμητικής των συλλαβών στις λέξεις. Σχετίζεται και με τη γενικότερη δομή των 

συνταγμάτων στις εμπλεκόμενες γλώσσες. 

Δομή μελοποιημένου στίχου και εύρος αδιμότητας 

Οι ερμηνευτές αναμένουν από τη μετάφραση να λάβει υπόψη διαλείμματα για 

αναπνοές, καθώς επίσης διακοπές ή επαναλήψεις φράσεων, λέξεων ή συλλαβών 

μέσα στο στίχο. Επειδή είναι δυνατόν να υπάρχουν περισσότερες της μιας 

μελοποιήσεις ενός ποιήματος, αυτές αποτελούν κριτές αδιμότητας μιας 

μετάφρασης, η οποία πιθανόν να είναι άδιμη για μια μελοποίηση, αλλά όχι για 

κάποια άλλη. 

Παράδειγμα είναι η μελοποίηση από τον Μπετόβεν του τραγουδιού der Kuss 

(Το φιλί) σε στίχους Christian Felix Weisse, για την οποία η τελική μου μετάφραση14 

με συμπερίληψη και αυτών των απαιτήσεων καθυστέρησε πολύ σε σχέση με 

προηγούμενη που δεν πληρούσε αυτό το κριτήριο. Αν π.χ. στο αφετηριακό κείμενο 

κόβεται ή ξεχωρίζει μια δισύλλαβη λέξη με συγκεκριμένο νόημα για να επαναληφθεί 

με συγκεκριμένη μελωδία ή κρεσέντο, δεν μπορεί στο καταληκτικό κείμενο να 

αντιστοιχούν δύο συλλαβές από γειτονικές λέξεις που δεν φτιάχνουν νόημα. Το 

τραγούδι der Kuss, στη μελοποίηση του Μπετόβεν έχει μερικές διακοπές μέσα στο 

στίχο, καθώς επίσης και επαναλήψεις λέξεων ή φράσεων. Επίσης ο τελευταίος 

στίχος επαναλαμβάνεται με αλλαγές. Αυτές πρέπει να ληφθούν υπόψη από το 

μεταφραστή, για να εξυπηρετηθεί η επικοινωνιακή λειτουργία της σύνθεσης. 

Το φιλί 

 

Στης Χλόης που ’μουν μοναχός, 

Πεθύμησα φιλί. 

Μου λέγει αυτή: 

Θα ’ν’ μάταιο, 

Αφού θα βγει κραυγή. 

 

Το τόλμησα, την φίλησα, 

Το φιλί 

 

Ζητώ κει που ’ταν μοναχή 

Της Χλόης το φιλί. 

Και μ’ απειλεί: 

Θα βγει κραυγή, 

Αφού δεν θέλει / θέλ’ αυτή. 

 

Το τόλμησα με το φιλί 

                                                 
14 http://www.recmusic.org/lieder/get_text.html?TextId=95719 
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Κι ας βρήκα αντίσταση. 

Βγήκε κραυγή; 

Ναι, φυσικά. 

Μετά ’π’ ώρα πολλή. 

Κι ας βρήκα αντίσταση. 

Βγήκε κραυγή; 

Ω ναι, κραυγή. 

Μα σ’ ώρα πιο στερνή. 

 

Μα ναι μα σ’ ώρα πιο στερνή. 

Ναι, σ’ ώρα πιο στερνή. 

Η πρώτη μετάφραση δεν λαμβάνει υπόψη τις παρεμβάσεις του 

συγκεκριμένου συνθέτη στο κείμενο. Επομένως απορρίπτεται από κάθε ερμηνευτή 

με την πρώτη επαφή ως μη άδιμη. 

Μπορεί όμως να θεωρηθεί άδιμη για περιορισμένο φάσμα λιγότερο 

απαιτητικών μελοποιήσεων. 

Η δεύτερη μετάφραση ικανοποιεί τις υψηλές απαιτήσεις αδιμότητας που 

θέτει η συγκεκριμένη σύνθεση του Μπετόβεν. Μπορεί επομένως να θεωρηθεί 

άδιμη για ευρύτατο φάσμα μελοποιήσεων. 

Η προσωποποίηση ως ουσιώδες νοηματικό στοιχείο 

Βασικό συστατικό της νοηματικής πιστότητας αποτελεί και η απόδοση τυχόν 

εικόνων, μεταφορών, προσωποποιήσεων και άλλων σχημάτων. Κεντρικό ρόλο 

στο ποίημα του Χάινε Leise zieht durch mein Gemüt παίζει το ρόδο που 

προσωποποιεί την αγαπημένη και ποθούμενη. 

Την ψυχή μου διαπερνά 

Μελωδία αγάπης. 

Ήχησε ανοιξιάτικα, 

Μακριά να φτάσεις. 

 

Σπίτι μακρινό σαν δεις 

Μ’ άνθη να βλαστάνουν, 

Δώσ’ στο ρόδο που θα βρεις 

Χαιρετίσματα μου. 

Συνεπαίρνει την ψυχή 

Μελωδία αγάπης. 

Ύμνησε την άνοιξη 

Μακριά να φτάσεις. 

 

Ήχησ’ ως το σπιτικό 

Που λουλούδια βγάζει, 

Χαίρε στο τραντάφυλλο 

Πες σαν ξεπροβάλει. 

Άλλα σχήματα ίσως να επιτρέπουν υποκατάστατες αποδόσεις. Η 

προσωποποίηση όμως θεωρώ ότι επιβάλλεται να διατηρηθεί όσο το δυνατό πιο 
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πιστά, χωρίς νοηματικές προσθαφαιρέσεις. Ανήκει στο περιεχόμενο και όχι στη 

μορφή. 

Μια μετέωρη προσπάθεια βελτίωσης  μετάφρασης 

Η δεύτερη15 μετάφραση της άριας της Κάρμεν έγινε την 5η Απριλίου 2015, περίπου 

δέκα χρόνια μετά την πρώτη, 16  με ξεχασμένο το κείμενο της πρώτης, και με 

πρόθεση να προκύψει μια καλύτερη. Η πρώτη εκδοχή έγινε επίσης σε ανάλογα 

σύντομο χρόνο. Όταν γινόταν η δεύτερη μετάφραση, ένιωθα ότι έκανα κάτι 

καλύτερο.  

Συγκρίνοντας τώρα τις δύο μεταφράσεις, δεν διαπιστώνω ποιοτική 

υπεροχή της μιας ή της άλλης. Ίσως τα δέκα χρόνια να μην έχουν ιδιαίτερη 

σημασία προκειμένου για μεταφραστή σε ώριμη ηλικία. Ένας άλλος λόγος, είναι 

ότι και το αφετηριακό κείμενο δεν είναι γενεσιολογικά φυσιολογικό και τεχνικά 

άρτιο, αφού ο συνθέτης (Bizet) το έγραψε με τροποποίηση και προσθήκες σε 

προγενέστερο ισπανικό, όταν η μουσική έμπνευση πίεζε και ο λιμπρετίστας 

(Ludovic Halévy) απουσίαζε προσωρινά.17 

Τα στιχουργικά λάθη του κειμένου αφαιρούν και από την ομορφιά της 

μετάφρασης. Παρόλ’ αυτά το τραγούδι είναι το πιο δημοφιλές της όπερας 

Κάρμεν. 

Κακοτεχνίες στο μέτρο και διορθωτικές μεταφράσεις 

Στην ξένη ποίηση, περισσότερο στη γερμανική, ακόμα και στους μεγάλους 

ποιητές, υπάρχουν κακοτεχνίες στο μέτρο (κι αυτό λόγω της δυσκαμψίας από την 

αποβολή μορφολογικού υλικού). Μ’ αυτές μπάζει ο συνθέτης το κείμενο στην 

παρτιτούρα, και μ’ αυτές τις κακοτεχνίες πρέπει να εμφανισθεί και η μετάφραση 

προκειμένου να είναι άδιμη. Η εξυπηρέτηση αυτής της επιταγής, όχι μόνο δεν 

αποτελεί αφορμή για χαλάρωση της προσπάθειας του μεταφραστή, αλλά 

καθιστά την προσπάθεια ακόμα πιο δύσκολη, διότι αποσυντονίζει το μεταφραστή, 

ο οποίος στη μεταφραστική του προσπάθεια βιώνει το βίωμα του Βίλχελμ Μύλλερ 

στο ρυθμό των αρμονικών στίχων. 

                                                 
15 http://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=110760 

16 http://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=110759 

17 https://de.wikipedia.org/wiki/Habanera_(Arie), Fühner, R. 2008 

https://de.wikipedia.org/wiki/Habanera_(Arie)
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Ένας "μάστορας" κακοτεχνίας είναι ο ποιητής Χάινριχ Χάινε (Heinrich Heine, 

1797-1856), παρόλ’ αυτά δημοφιλέστατος ανάμεσα στους μεταφραστές και ο πιο 

δημοφιλής ανάμεσα στους συνθέτες, με δεκάδες (και κάποτε εκατοντάδες) 

μελοποιήσεις για κάθε ένα από πολλά ποιήματα του. 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει μεταφράσεις μου από εποχή που 

αγνοούσα την ύπαρξη μελοποίησης και την αξία της αδιμότητας. Είναι πλήρως 

πιστές στο νόημα, διορθώνουν όμως τις στιχουργικές ατέλειες και έτσι αναιρούν 

τις προϋποθέσεις αντιστοιχίας στην παρτιτούρα. Προς σύγκριση δημοσίευσα τις 

αντίστοιχες άδιμες μεταφράσεις στο διαδίκτυο.1819 Μεταφράσεις καλής θέλησης 

για διόρθωση στιχουργικών ατελειών έχω βρει από το 19ο αιώνα. 

Το τσάι τους πίναν παρέα 

 

Το τσάι τους πίναν παρέα 

Και λέγαν γι’ αγάπη πολλά. 

Οι άνδρες μιλούν για ωραία, 

Μ’ αισθήματ’ αυτές τρυφερά. 

 

Ο έρμος αυλικός προτείνει 

Τον έρωτα πλατωνικό, 

Γελά κι ειρωνεύεται εκείνη, 

Μα βγάζει μετά στεναγμό. 

 

Λορελάη 

 

Τι να σημαίνει, τι να πω, 

Μελαγχολιά, δεν σε ’ξηγώ, 

Ο μύθος του παλιού καιρού 

Που δεν μου βγαίνει απ’ το νου. 

 

Σ’ ώρα δροσάτη βραδυνή 

Που ο Ρήνος ήρεμα κυλά, 

Ήλιο μαζεύει η κορφή 

Και στα ψηλά φεγγοβολά. 

 

                                                 
18 http://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=112558 

19 http://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=112559 

http://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=112558
http://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=112559
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Δεσπότης μ’ ορθάνοιχτο στόμα: 

Ο έρως μην είν’ άγουρος 

Και βλάψει υγεία και σώμα. 

Ψελλίζει η κόρη: Μα πως; 

 

Ο έρωτας είν’ ένα πάθος, 

Με θλίψη η βαρώνη θα πει, 

Σαν δίνει φλυντζάνι πιο κάτω 

Γλυκά στο βαρώνο να πιει. 

 

Μια θέση εκεί περισσεύει. 

Αγάπη μου λείπεις εσύ, 

Πόσ’ όμορφα, αγαπημένη, 

Γι’ αγάπη δικιά σου να πεις;. 

Μια μυριοστόλιστη κυρά 

Χτενίζει το χρυσό μαλλί 

Στο θρόνο της εκεί ψηλά 

Κι αστράφτει σ’ ουρανό και γη. 

 

Χρυσό μαλλί, χρυσή χτενιά 

Και μελωδιά ασύγκριτη 

Του τραγουδιού οπού γλυκά 

Ξεφεύγει απ’ τα χείλη της. 

 

Γυρίζει ο ναύτης κατά κει, 

Συνεπαρμένος την κοιτά. 

Τα βράχια ποιος θε να τα δει, 

Δεν ξεκολλάει η ματιά. 

 

Κι έτσι τα κύματα, θαρρώ, 

Τσακίζουν ναύτη και σκαρί, 

Για ’να τραγούδι μαγικό 

Της Λορελάη απ’ την κορφή. 
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Η σύγκριση που προκύπτει από τα δικά μου ζεύγη και η αυτοενδοσκόπηση 

οδηγούν σε διαπιστώσεις που αποτυπώνονται στον πιο κάτω πίνακα: 

Μετάφραση διπλής πιστότητας Τεχνικά "άψογη" μετάφραση 

Νοηματική πιστότητα Νοηματική πιστότητα 

Πιστότητα στην παρτιτούρα Απόκλιση από την παρτιτούρα 

Κακοτεχνίες στο μέτρο Άψογο μέτρο 

Εξαναγκασμός αφαίρεσης Πειρασμός πρόσθεσης 

Προοδευτικός εθισμός σε νέου 

τύπου αναβαθμισμένη στιχουργική 

Άνεση με αυτόβουλα 

επιλεγόμενη στιχουργική δομή 

Η τεχνικά άψογη μετάφραση δεν είναι κατ’ ανάγκη και πάντοτε τελειότερη, 

ακόμα κι αν αντικρύσουμε τη μετάφραση ξέχωρα από το αφετηριακό έργο. Ειδικά 

για τους Έλληνες που υπηρετούν μια γλώσσα στιχουργομάνα, η στιχουργική 

άνεση εύκολα οδηγεί σε ελευθεριάζουσες ενέργειες και εμβάλλει στον πειρασμό 

της πρόσθεσης νοημάτων που δεν υπάρχουν στο αφετηριακό έργο και 

σπρώχνουν τη μετάφραση στα όρια της διασκευής. 

Ελεύθερος στίχος 

Μια πρώτη διαπίστωση, που ίσως χρειαστεί να αναδιατυπωθεί, είναι ότι η άδιμη 

μετάφραση του λεγόμενου έντεχνου στίχου είναι ασύγκριτα πιο εύκολη από την 

άδιμη μετάφραση του λεγόμενου ελεύθερου στίχου. Ο λόγος είναι ο εξής: Έχει και 

ο ελεύθερος στίχος δική του ποιητική υπόσταση και απαιτεί πρακτικές ποιητικού 

κειμένου. Εφόσον έχει υιοθετηθεί από το συνθέτη ως κείμενο γενικά κατανοητό ή 

υποκείμενο σε γενικά αποδεκτή νοηματοδότηση, ο στίχος του θα περάσει σε 

παρτιτούρα, η οποία εξ ορισμού είναι ρυθμικά δομημένη. Αλλά και πριν την 

ανάληψη του ποιήματος από το συνθέτη, αποκλείεται ο ελεύθερος στίχος να μην 

έχει δικό του τονικό ρυθμό, όσο ακανόνιστος και αν είναι αυτός. Καθήκον του 

μεταφραστή είναι να αναγνωρίσει όπου υπάρχουν έμμετρα μέρη σε ελεύθερο 

πλαίσιο. Ο ελεύθερος στίχος δεν είναι από άλλο πλανήτη. Με όρους έντεχνου 

στίχου, δεν είναι παρά στίχος με κακοτεχνίες, ο δε μεταφραστής πρέπει να 

επιστρατεύσει αυξημένη δεινότητα για να αντεπεξέλθει. Πρόσθετα εμπόδια 

προβάλλει ο ελεύθερος στίχος στο νοηματικό-επικοινωνιακό επίπεδο. Γιαυτό ο 

μεταφραστής ας έχει ήσυχη τη συνείδηση, αν χρειαστεί να παραλείψει τυχόν 

ομοιοκαταληξία. 
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Δυο επιπλέον λόγοι που προκύπτουν δυο μεταφράσεις για το ίδιο κείμενο 

Οι δυο μεταφράσεις του κειμένου La vezzosa pastorella, από άγνωστο ιταλό 

ποιητή, έγιναν με την πρώτη απόπειρα μετάφρασης, με τη δεύτερη εκδοχή να 

προκύπτει από εναλλακτικές επιλογές που συνόδευαν την πρώτη. Αυτό δεν πρέπει 

να είναι αυτοσκοπός. Αποστολή του μεταφραστή είναι να κάνει μια όσο το δυνατό 

πιο όμορφη μετάφραση. Η προσφορά εναλλακτικών επιλογών πρέπει να 

παραμείνει ειδική περίπτωση. 

Ομορφούλα βοσκοπούλα 

Της αυγούλας παίρνει δώρα, 

Γιασεμιά και φρέσκα ρόδα, 

Του πιστού της, (του γλυκού της, 

τ’ ακριβού της) του βοσκού. 

 

Τι σκληρό όμως! Ω τι πόνος 

Απ’ τα βάθη της καρδιάς της! 

Άφαντος ο τσέλιγκας της 

Κι έρωτας της ακριβός. 

Η γλυκούλα βοσκοπούλα 

Την αυγούλα πάει με δώρα, 

Γιασεμάκια, φρέσκα ρόδα, 

Στον πιστό της, (κι ακριβό της / 

στον καλό της) το βοσκό. 

 

Τι σκληρό όμως! Ω τι πόνος 

Μέσα στης καρδιάς τα βάθη! 

Ο βοσκός της πια εχάθη 

Κι η αγάπη η γλυκιά. 

 
Οι διαφορές των δύο μεταφράσεων είναι μικρές. Στην πρώτη στροφή 

υπερτερούν οι γραμματικές διαφορές, ενώ και οι δύο στροφές διαφέρουν σε 

συνωνυμίες με την ευρεία έννοια σε επίπεδο λέξης και πρότασης. 

Άλλη πολύ συχνή περίπτωση παραγωγής ζεύγους μεταφράσεων 

προκύπτει όταν λησμονηθεί η ύπαρξη προηγούμενης μετάφρασης. Για το ποίημα 

του Χάινε Der Abend kommt gezogen, η δεύτερη έγινε πέντε χρόνια μετά την 

πρώτη. 

2007 (2012) 

Ομίχλη σαν βραδυάζει 

Σκεπάζει γιαλού νερά. 

Μυστήρια το κύμα παφλάζει 

Και κόρη βγάζει ψηλά. 

 

14. 07. 2012 

Τη λίμνη ομίχλη πνίγει 

Και σέρνεται η βραδιά. 

Μυστήρια το κύμα φλοισβίζει, 

Και νάτο βγαίνει ψηλά. 
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Λευκή γοργόνα αναδύθη, 

Για να με βρει στην ακτή. 

Λευκά αναβλύζουν στήθη, 

Το πέπλο δεν τα συγκρατεί. 

 

Με σφίγγει, με πονάει 

Πιεστικά πολύ. – 

Γιατί σφικτά με πιάνεις, 

Νεράδα όμορφη; 

 

«Στην αγκαλιά μου σε κρατάω, 

Με δύναμη και σφικτά, 

Να ζεσταθώ ζητάω, 

Μες στη ψυχρή νυχτιά.» 

 

Χλωμό φεγγάρι βγαίνει 

Σε μαύρη νεφοκορφή. – 

Θλιμμένο ’χεις μάτι κι υγραίνει, 

Νεράδα όμορφη! 

 

«Δεν θόλωσε, δεν υγράνθη 

Μόν’ είν’ υγρό, θολό, 

Σαν βγήκα, στάλα απ’ τα βάθη 

Στο μάτι μου κουβαλώ.» 

 

Θλιμμένοι οι γλάροι κράζουν, 

Νερά ξεσπάνε μ’ ορμή. – 

Κτυπά γοργά η καρδιά σου, 

Νεράδα όμορφη! 

 

«Για σε η καρδιά κτυπάει, 

Μ’ ορμή ασίγαστη 

Μορφή ανθρώπου αγαπάει 

Γοργόνα βγαίνει και νάτην 

Κοντά μου στην αμμουδιά. 

Από το φόρεμα της 

Ξεχύνονται στήθια λευκά. 

 

Πιέζει κι όλο σφίγγει 

Πολύ και με πονά. – 

Το σώμα σου με πνίγει, 

Γοργόνα ξωτικιά! 

 

«Σε έβαλα στην αγκαλιά μου 

Και σε κρατώ δυνατά. 

Να βρω τη ζεστασιά μου, 

Που ’ναι ψυχρή η βραδυά.» 

 

Χλωμή κοιτά η σελήνη 

Στου νέφους κορφή ψηλά. – 

Το μάτι σου υγράνθη κι εθλίβη, 

Γοργόνα ξωτικιά! 

 

«Δεν θλίβομαι, ουδέ κλαίω, 

Το μάτι μου ’ν’ υγρό, 

Στο μάτι σταγόνα φέρνω 

Σαν βγαίνω απ’ το νερό.» 

 

Με θρήνο σκούζουν γλάροι 

Φουσκώνουν, σκαν τα νερά. – 

Το στήθος σου κρεπάρει, 

Γοργόνα ξωτικιά! 

 

«Καρδιά δεν συγκρατάω, 

Κτυπά άγρια πολύ, 

Π’ ανείπωτα σ’ αγαπάω, 
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Μ’ αγάπη ανείπωτη!» Μορφή (μου) ανθρώπινη!» 

Οι δυο μεταφράσεις ικανοποιούν τις προδιαγραφές διπλής πιστότητας. Η 

εμφανής απουσία συμπτώσεων στη γλωσσική διατύπωση, επιβεβαιώνει το 

οικουμενικό αξίωμα ότι η γλώσσα διαθέτει τα μέσα να εκφράσει ένα και το αυτό 

πράγμα με διαφορετικούς τρόπους. 

Δευτερογενής μετάφραση 

Το πρωτότυπο Barn Jesus i en krybbe lå γράφτηκε στα Δανέζικα από τον Hans 

Christian Andersen (1805-1875), μελοποιήθηκε από το συμπατριώτη του Niels 

Wilhelm Gade (1817-1990) και ακούγεται μέχρι σήμερα σ’ αυτή τη μελοποίηση. Η 

μετάφραση στα Γερμανικά, άγνωστου συγγραφέα, μελοποιήθηκε από τον Robert 

Schumann το 1849. Και οι τρεις γνωστοί δημιουργοί είναι αξιόλογοι. Τουλάχιστον 

οι δύο πέρασαν στην παγκοσμιότητα και τους αξίζει ξεχωριστή μετάφραση, 

εφόσον τα δύο ποιητικά κείμενα 20  είναι εμφανώς ανισοσύλλαβα και με 

διαφορετικό μέτρο. Προφανώς το ένα υπερτερεί ως κείμενο, το άλλο στη 

μελοποίηση. 

Μια φάτνη σκέπει το Χριστό 

 

Μια φάτνη σκέπει το Χριστό, 

Κι ας του ανήκει η πλάση. 

Προσκέφαλο ’χει άχυρο, 

Κεριού του λείπει η λάμψη. 

Τη στέγη αστέρι λάμπρυνε 

Και βόδι χάδι χάριζε. 

Αλληλούια, Αλληλούια, Χριστούλη! 

 

Βαριά καρδιά χαρά θα βρει, 

Να παν’ οι έγνοιες χώρια. 

Πόλη ιερή γεννά παιδί 

Για όλους παρηγόρια. 

Αυτού αγκάλη ας μας δεχθεί, 

Χριστουγεννιάτικο 

 

Ο Χριστός σαν έφτασε στη γη, 

Εμάς απ’ το βούρκο να σώσει, 

Κοιμόταν στη φάτνη νυχτιά θολή, 

Που μ’ άχυρα είχαν στρώσει, 

Και έφεγγε απάνω άστρο λαμπρό, 

Προσκυνούσαν βόδια τον κύριο. 

Αλληλούια, Χριστούλη! 

 

Ορθώσου, ψυχή μου, ασθενής και 

ωχρή 

Και ξέχνα ασίγαστους πόνους. 

Μας έφερε η πόλη Δαυίδ παιδί, 

Γαλήνη/παρ’γόρια φέρνει σ’ όλους. 

                                                 
20 http://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=173 

http://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=173
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Παιδιού κρατάμε νουν, ψυχή. 

Αλληλούια, Αλληλούια, Χριστούλη! 

Με θέρμη ας πάμε στο βρέφος μπρος, 

Παιδιά ας γενούμε με πνεύμα αγνό. 

Αλληλούια, Χριστούλη! 

Οι ελληνικές άδιμες μεταφράσεις, από τα Δανέζικα αριστερά και τα 

Γερμανικά δεξιά, αντανακλούν την ποιότητα των αφετηριακών κειμένων. Η πρώτη 

είναι πρωτογενής, έγινε με αφετηρία το πρωτότυπο κείμενο. Η δεύτερη είναι 

δευτερογενής, έγινε με αφετηρία πρωτογενή μετάφραση του πρωτοτύπου. 

Κάπως διαφορετικοί συσχετισμοί πρωτογενούς και δευτερογενούς 

μετάφρασης προκύπτουν από την πορεία του τετράστιχου Min Tankes21 του Hans 

Christian Andersen, που μεταφράστηκε από τον Franz (Friedrich) von Holstein 

(1826-1878) στα Γερμανικά με δύο τετράστιχα.22 

Της σκέψης σκέψη 

 

Στη σκέψη σκέψη έχω εσένα μόνο, 

Μες στην καρδιά μου πρώτο έρωτα. 

Σε θέλω όσο κανένα άλλο στον κόσμο, 

Μ’ αγάπη στην αιωνιότητα. 

 

Σ’ αγαπώ 

 

Ο νους μου είσαι, η πνοή κι η ζήση, 

Και της καρδιάς μου πρώτη προσμονή! 

Σε αγαπώ σαν τίποτε στη φύση! 

Θα σ’ αγαπώ μ’ αγάπη ατέρμονη! 

 

Στο νου μου εσύ, παντοτινή μου σκέψη, 

Να ευτυχείς στρατεύω την καρδιά, 

Κι ως ο Θεός τη μοίρα διαφεντεύει, 

Θα σ’ αγαπώ μ’ αγάπη αιώνια. 

                                                 
21 http://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=159 

22 http://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=25637 
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Έστω και αν οι τρεις στροφές μπορούν να εξυπηρετηθούν από μια και 

μοναδική στροφική σύνθεση, η εμπλουτισμένη μετάφραση στα Γερμανικά 

αποτελεί μια διαφορετική οντότητα και διεκδικεί δική της μελοποίηση, στροφική ή 

διατμηματική. Η 2η στροφή, σχεδόν συνώνυμη της πρώτης, έχει μερικώς 

διαφορετική διατύπωση και σε κάποια σημεία διαφορετική ένταξη συλλαβών σε 

συλλαβικές ενότητες. Γι’ αυτούς τους λόγους, ενδείκνυται ξεχωριστή μεταφραστική 

προσοχή σ’ αυτά τα δύο κείμενα. 

Στα δεξιά παρατίθενται τα προηγούμενα κείμενα μαζί με τις μεταφράσεις 

τους. Το κείμενο Min Tankes είναι το πρωτότυπο και αφετηριακό για την πρώτη 

στροφή του Ich liebe dich και για το κείμενο Της σκέψης σκέψη. Αυτά τα δύο είναι 

πρωτογενείς μεταφράσεις του Min Tankes. Το Ich liebe dich είναι αφετηριακό για 

το Σ’ αγαπώ, το οποίο ως καταληκτικό πρωτογενούς μετάφρασης, αποτελεί 

δευτερογενή μετάφραση. 

Παρεμβάσεις στο ποιητικό κείμενο - Μετάφραση ειδικού σκοπού 

Δεν είναι σπάνιες οι παρεμβάσεις συνθετών στο ποιητικό κείμενο. Συνήθως είναι 

φιλολογικά επουσιώδεις. Στο ποίημα όμως του Χάινε Ich wollt, meine Schmerzen 

ergössen, τρεις παρεμβάσεις από τον Felix Mendelssohn Bartholdy άλλαξαν το 

νόημα. Βρήκα στην ιστοσελίδα της Emily Ezust καταγεγραμμένες τριανταμία 

μελοποιήσεις. Ειδικά η μελοποίηση του Mendelssohn,23 που φαίνεται να κυριαρχεί, 

επέβαλε τροποποίηση της μετάφρασης που έγινε για το κείμενο του Χάινε, 

διαφορετικά δεν θα επληρούτο η αρχή της διπλής πιστότητας. 

Αχ πώς οι καημοί μου να μπαίναν 

Σε λέξη μια μόνο απλή, 

Κεφάτοι αγέρες να παίρναν 

Τη λέξη απ’ εδώ εκεί. 

 

Σε σε να την παν, πανώρια, 

Των πόνων λέξη ευθύς, 

Ν’ ακούεις σε κάθε ώρα, 

Ν’ ακούς όπου κι αν βρεθείς. 

Αγάπης παλμοί μου ας μπαίναν 

Σε λέξη μια μόνο απλή, 

Αγέρα πνοές να παίρναν 

Τη λέξη απ’ εδώ εκεί. 

 

Σε σε να την παν, πανώρια, 

Αγάπης λέξη ευθύς, 

Ν’ ακούεις σε κάθε ώρα, 

Ν’ ακούς όπου κι αν βρεθείς. 

                                                 
23 http://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=7802 
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Το μάτι σου ακόμα πριν κλείσει, 

Τη νύκτα να κοιμηθείς, 

Η λέξη θα σε κυνηγήσει, 

Βαθιά αν ονειρευθείς. 

 

 

Το μάτι σου ακόμα πριν κλείσει, 

Τη νύκτα να κοιμηθείς, 

Η όψη μου θα σ’ ακλουθήσει, 

Βαθιά αν ονειρευθείς. 

 

Το μάτι σου ακόμα πριν κλείσει, 

Στου ύπνου βήματα, 

Η όψη μου θα σ’ ακλουθήσει 

Στου ονείρου τρίσβαθα. 

 

Ακολουθεί πρωτογενής μετάφραση για το ποίημα του Robert Burns (1759-

1796), εθνικού ποιητή της Σκωτίας, O my Luve's like a red, red rose, καθώς επίσης 

δευτερογενής για μετάφραση στα Γερμανικά του Ferdinand Freiligrath (1810-1876) 

με σχεδόν άψογη διπλή πιστότητα. Το αφετηριακό ποίημα αξιώθηκε να 

μελοποιηθεί πολλές φορές, ενώ αναφέρονται μελοποιήσεις μεταφράσεων και σε 

άλλες γλώσσες, κυρίως το 19ο αιώνα. Βρήκα αναφορές για εφτά γερμανικές 

μεταφράσεις, 24  καθεμιά μελοποιημένη από ένα ή περισσότερους κλασικούς 

συνθέτες. 

Η π’ αγαπώ ’ναι ρόδο ροζ, 

Του Γιούνη ανθός λαμπρός. 

Η π’ αγαπώ ’ναι μουσική 

Γλυκιά κι αρμονική. 

 

Πανέμορφη και λατρευτή 

Μες στην καρδιά βαθιά: 

Είσαι και μένεις πάντα εκεί 

Με των βυθών νερά, 

 

Κι αν οι βυθοί ’χουν ξεραθεί 

Και (Κι) οι βράχοι διαλυθεί, 

Η π’ αγαπώ ’ν’ τριαντάφυλλο, 

Στο μίσχο φλογερό, 

Ρόδο ωραίο, φρέσκο και λαμπρό, 

Τραγούδι ολόγλυκο. 

 

Όσο γλυκιά ’σαι κι όμορφη, 

Τόσο θα σ’ αγαπώ, 

Κι ως ο γιαλός εξαλειφθεί 

Λατρευτή (γλυκειά) μου, σε ποθώ, 

 

Κι ως ο γιαλός εξαλειφθεί, 

(Και) Κι η πέτρα διαλυθεί, 

                                                 
24 http://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=3425 
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Θα σ’ έχω στην καρδιά, καλή, 

Έως (Ως) τη στερνή πνοή. 

 

Μονάκριβη (μου), αναχωρώ! 

Μα έχε το στο νου: 

Θα ξαναρθώ, και ας βρεθώ 

Στα μύρια μίλια αλλού. 

Το αίμα μου όσο κυλά 

Στις φλέβες μου, γλυκιά. 

 

Μονάκριβη μου, έχε γεια! 

Μα έχε το στο νου: 

Θα ξαναρθώ και ας βρεθώ 

Στα μύρια μίλια αλλού. 

Υπάρχουν επιπλέον μέχρι τις μέρες μας μελοποιήσεις ή ενορχηστρώσεις 

του τραγουδιού ακόμα και από μη κλασικούς συνθέτες. Στις ελληνικές 

μεταφράσεις, οι ανισοσύλλαβες εναλλακτικές λέξεις σε παρένθεση αντιστοιχούν 

σε παρεμβάσεις που υπέπεσαν στην αντίληψη μας. Στο αφετηριακό και στο 

γερμανικό κείμενο, οι αγκύλες σηματοδοτούν παρεμβάσεις συνθετών που 

αρχειοθετεί η συγκεκριμένη πηγή.25 

Δυνατότητες και όρια του μεταφραστή 

Όσον αφορά την ικανοποίηση αναγκών, όπως οι παύσεις για αναπνοή και η 

διακοπή ή επανάληψη συλλαβών, καθώς επίσης και την απαίτηση, με μια 

μετάφραση να ικανοποιούνται όλες οι μελοποιήσεις ενός κειμένου, είμαι 

αισιόδοξος ότι υπάρχει διδάξιμη καθοδηγητική φόρμουλα. Ας θεωρηθεί και αυτό 

κριτήριο πιστότητας. Εξάλλου η σχέση αφετηριακού και καταληκτικού κειμένου 

πρέπει να στοχευθεί ως αμφιμονοσήμαντη, με οποιοδήποτε να μπορεί να 

θεωρηθεί ως μετάφραση του άλλου. 

Το ερώτημα ως προς τη μεταφρασιμότητα δύσκολων κειμένων φωνητικής 

μουσικής τίθεται συχνά με υποβόσκουσα αμφισβήτηση έως και ρητή βεβαιότητα 

ότι το εγχείρημα είναι αδύνατο. Είχα στιγμές στη μεταφραστική μου προσπάθεια 

όπου διέκρινα όρια του εγχειρήματος, στη συνέχεια όμως η επιδιωκόμενη 

μετάφραση επιτεύχθηκε. Είναι συχνό φαινόμενο, μετά την εγκατάλειψη μιας 

προσπάθειας, η μεσολάβηση ενός χρονικού διαστήματος, ακόμα και μικρού 

όπως το ωράριο ύπνου, να δώσει τη μεταφραστική λύση. Για τη μετάφραση ενός 

δυσμετάφραστου κειμένου, η προοπτική δημόσιας παρουσίασης μπορεί να 

δράσει καταλυτικά. Επίσης ένα άλμα δυνατοτήτων στο μεταφραστή, όπως η 

                                                 
25 http://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=32716&RF=0 
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μετάφραση από τη μητρική στην ξένη γλώσσα, νομοτελειακά απελευθερώνει 

περισσότερες δυνατότητες με αποτέλεσμα παγίως αμετάφραστα από την ξένη 

γλώσσα στη μητρική πλέον να μεταφράζονται με φυσιολογικό βαθμό δυσκολίας, 

ενώ και στα υπόλοιπα ο βαθμός δυσκολίας μειώνεται. 

Έτσι έμαθα να θεωρώ τα μεταφραστικά αδιέξοδα ως κάτι το προσωρινό 

και διαχειρίσιμο. Και πρέπει να ομολογήσω, η εσωτερική μεταφραστική διαδικασία 

είναι ευχάριστη, προσφέρει ηρεμία και ισορροπία, διότι βιώνεται το μουσικό βίωμα 

που περιγράφει ο Μύλλερ στη δική του πρωτογενή ποιητική δημιουργία. 

Δυνατότητες και όρια του εργαλείου της γλώσσας 

Τα όρια που διέκρινα ήταν τα όρια του ανθρώπου. Η φυσική ανθρώπινη γλώσσα 

όμως είναι φτιαγμένη να μην έχει όρια. Διεισδύει στα ύψη, πλάτη και βάθη της 

κοινωνίας και του ανθρώπου, πλάθεται και πλάθει, επεκτείνεται και εμπλουτίζεται, 

συρρικνώνεται, ανανεώνεται, αναμορφώνεται για να αποτυπώνει τα πάντα. Και 

ξέρει να διατυπώνει το ίδιο πράγμα με όσους τρόπους της ζητήσουμε. Ακόμα και 

για την άδιμη μετάφραση η γλώσσα προσφέρει πέραν της μιας εναλλακτικές 

λύσεις. Είναι θέμα του καθενός μας να συνειδητοποιήσει την αξία και τη δύναμη 

της γλώσσας, του πιο πολύτιμου ιστορικού κληροδοτήματος της ανθρωπότητας. 

Και στοίχημα αυτής και κάθε άλλης ειδικότητας της Δημιουργικής Γραφής είναι να 

προσδιορίσουμε τη σχέση μας με το πιο πολύπλοκο εργαλείο που έφτιαξε ο 

άνθρωπος και να μάθουμε να επιστρατεύουμε από ένα ωκεανό εκφραστικών 

μέσων τα κατά περίπτωση πιο κατάλληλα. 

Απεριόριστες είναι οι δυνατότητες της γλώσσας λόγω της σχέσης της με τη 

σκέψη που είναι ελεύθερη και ατίθαση, ζωντανή και δημιουργική. 

Απεριόριστες είναι ακόμα οι δυνατότητες της γλώσσας, επειδή ως εργαλείο 

μπορεί να προσφέρει σε κάθε άνθρωπο διαφορετικές λαβές για να την 

χρησιμοποιήσει. Αυτό το τελευταίο, το νιώθω όταν κοιτάζω τον τρόπο με τον οποίο 

άλλοι χρήστες μεταφράζουν κάτι που κι εγώ μετάφρασα. 

Ο μεταφραστής ως υποκείμενο εξέλιξης και εκπαίδευσης 

Εφόσον το αφετηριακό ποιητικό κείμενο αποτελεί καλλιτεχνικό δημιούργημα, τέτοιο 

πρέπει να είναι και το αποτέλεσμα της μετάφρασης. Ειδικά δε η άδιμη μετάφραση 

δεν μπορεί παρά να είναι έργο ενός ατόμου με ποιητικό ταλέντο, το οποίο 

υπόκειται στις νομοτέλειες οποιουδήποτε άλλου καλλιτεχνικού δημιουργού. 
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Υπόκειται λοιπόν αυτό το άτομο σε νομοτέλειες εξέλιξης που επιφέρουν 

παλαιότερα καθιερωμένες εξειδικευμένες σπουδές και σε άλλους ταλαντούχους 

καλλιτέχνες, π.χ. στις Καλές Τέχνες, στη Μουσική, στην Υποκριτική. Εξάλλου και σ’ 

αυτή την περίπτωση, η εκπαίδευση, ως ύψιστη κοινωνικά στοχευμένη 

περιβαλλοντική παρεμβολή για ανάπτυξη και κατά το δυνατόν ολοκλήρωση των 

κληρονομικών προδιαθέσεων, καλείται να δώσει τη δική της απάντηση στο 

γενικότερο ερώτημα, κληρονομική προδιάθεση ή περιβάλλον. Πληθώρα 

ιστορικών παραδειγμάτων επίδρασης προσωπικότητας πάνω σε προσωπικότητα 

βρήκαν την έκφραση τους στη ρήση του Lessing26 Μια ιδιοφυΐα μόνο από μια 

ιδιοφυΐα μπορεί να πυροδοτηθεί (Ein Genie kann nur von einem Genie entzündet 

werden …, 1759). 

Ευχέρειες όπως η αυξανόμενη αίσθηση ελευθερίας στη χρήση 

εκφραστικών δυνατοτήτων, η ευστροφία και εκφραστική ευελιξία, αναπτύσσονται 

είτε προοδευτικά, με λιγότερο ή περισσότερο αργό ρυθμό, είτε με τα άλματα που 

προσφέρει η ετεροκαθοδήγηση εξειδικευμένων σπουδών. 
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Παρατηρήσεις στη Δομή Επιφάνειας άδιμων μεταφράσεων 

τραγουδιών του Γκαίτε από τον Βίλχελμ Μάιστερ 

 

Πουμπουρής Χριστάκης 

Diplomgermanist με Μάστερ στη Σημασιολογία  

Μεταφραστής άδιμης ποίησης  

chrispou@spidernet.com.cy 

Προσημείωση 

Η άδιμη μετάφραση αποτελεί ιδιαίτερα απαιτητικό κλάδο της ποιητικής 

μετάφρασης. Στο άρθρο αυτό γίνεται προσπάθεια, μέσα από σύγκριση 

αφετηριακού και καταληκτικού κειμένου στο επίπεδο της γλωσσικής επιφάνειας, 

να αναπτυχθεί η γλωσσολογική συνιστώσα της Αδιμολογίας, του κλάδου δηλαδή 

της Μεταφρασιολογίας που καλείται να εστιασθεί σε αυτό το αντικείμενο. Γιαυτό η 

σύγκριση καταγράφεται με γλωσσολογικούς όρους. Σ’ αυτές τις εμφανέστατα 

αποσπασματικές σημειώσεις εργασίας δεν υπάρχουν παραπομπές σε 

δημοσιεύσεις, επειδή δεν κατάφερα να βρώ σχετική εξειδικευμένη βιβλιογραφία, αν 

και υποθέτω ότι οι σπουδαστές της Μεταφρασιολογίας πρέπει να είναι 

εξοικειωμένοι με πολλά από τα ευρήματα. Εν πάση περιπτώσει, οι μεταφράσεις 

είναι δικές μου, και οι γλωσσολογικοί όροι αποτελούν κοινή γνώση. Ο όρος Δομή 

Βάθους χρησιμοποιείται υπό την ευρεία έννοια και συμπεριλαμβάνει το 

εξυπακουόμενο από τον μέσο χρήστη μέσα από την αντίληψη της εξωγλωσσικής 

πραγματικότητας που περιβάλλει το κείμενο. 

Η σύλληψη και σκοπιμότητα της σύγκρισης 

Η επιλογή μεταφράσεων από τον Βίλχελμ Μάιστερ του Γκαίτε έγινε απλώς επειδή 

το έργο αυτό είναι γνωστό στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε άλλος ερευνητικός λόγος, 

καθόσον τα περισσότερα ευρήματα επανεμφανίζονται και με διαφορετικό υλικό. 

Μονάχα η εμφάνιση και συχνότητα μεμονωμένων ευρημάτων θα μπορούσε να 

διαφέρει κατά περίπτωση. Σε μη ελληνόφωνο κοινό θα χρησιμοποιούσα υλικό σε 

διεθνείς γλώσσες από άλλους μεταφραστές. 
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Επειδή οι παρούσες μεταφράσεις είναι δικές μου, προσπάθησα να 

εξαντλήσω τα όρια κριτικής θεώρησης του ιδιαίτερα επίπονου είδους 

μετάφρασης, απόλυτα πιστής στην παρτιτούρα και πλήρως πιστής στο νόημα. 

Η έρευνα σταχυολογεί ευρηματικές αποκλίσεις από την παραδοσιακά 

ασκούμενη μεταφραστική πρακτική, με τις οποίες ο μεταφραστής προσπαθεί να 

ικανοποιήσει το στόχο της διπλής πιστότητας. Κάθε μεταφραστικό εύρημα έχει τη 

δική του αιτιολογία ύπαρξης. Υπηρετεί κάποια αναγκαιότητα στο ρυθμό, στην 

ομοιοκαταληξία, στην ισοσυλλαβία, στην τήρηση παύσης ή παύσεων μέσα στο 

στίχο, στο νόημα συντακτικών και κειμενολογικών σχημάτων, στο ύφος, στην 

ανάδειξη του μηνύματος και της κεντρικής ιδέας. 

Η συστηματοποίηση των ευρημάτων αποτελεί πολύτιμο υλικό για την 

εκπαίδευση μεταφραστών, κριτικών και επιμελητών εκδόσεων στο είδος αυτό, 

αλλά οπωσδήποτε και στην ποιητική και λογοτεχνική μετάφραση γενικότερα, ενώ 

πρέπει να είναι εντάξιμη στο γενικό γλωσσολογικό πλαίσιο της 

Μεταφρασιολογίας. 

Επειδή δε το εύστοχο κάθε ευρήματος πρέπει να ελέγχεται τόσο από τη 

σκοπιά της Ποίησης, όσο και της Φωνητικής Μουσικής, η μελέτη σε βάθος των 

ευρημάτων αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης σε όσους 

καλούνται να πάρουν αποφάσεις αξιολόγησης. 

Έχουν εξετασθεί μόνο έξι τραγούδια με συνολικά είκοσι στροφές και εκατόν 

δεκατέσσερεις στίχους και έγιναν πενήντα έξι παρατηρήσεις, ενώ εύκολα θα 

μπορούσαν να επισημανθούν και άλλες. Αυτές περιγράφτηκαν με γενικά 

εφαρμόσιμους γλωσσολογικούς όρους, ενώ χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία 

και ταξινόμηση. 

Οι συγκεκριμένες τεχνικές δεν προεξοφλούν τελειότητα. Κάθε μια είναι 

νόμισμα με δυο διαφορετικές όψεις. Μπορεί όμως μια μετάφραση να θεωρηθεί 

ως επιτυχής, όταν, μετά τη δοκιμασία με την παρτιτούρα, είναι δυνατό να 

χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση για την επίτευξη των ίδιων διδακτικών στόχων και 

προσφέρει το ίδιο αισθητικό αποτέλεσμα κατά την πρόσληψη, όπως και το 

πρωτότυπο. 
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Η σύγκριση 

Nur wer die Sehnsucht kennt 

 

Nur wer die Sehnsucht kennt, 

Weiß, was ich leide! 

Allein und abgetrennt 

Von aller Freude, 

Seh ich ans Firmament 

Nach jener Seite. 

 

Ach, der mich liebt und kennt, 

Ist in der Weite. 

Es schwindelt mir(5), es brennt 

Mein Eingeweide(6). 

Nur wer die Sehnsucht kennt, 

Weiß, was ich leide! 

Μόνο όποιος λαχταρά 

 

Μόν’ όποιος λαχταρά(1), 

Πώς(2) πάσχω ξέρει! 

Έρμη, κι από χαρά 

Αποκομμένη(3), 

Προς το στερέωμα 

Κοιτώ μην έρθει 

 

Αυτός που μ’ αγαπά 

Απ’ τ’ άλλα μέρη.(4) 

Ζαλίζομαι, βαθιά(6) 

Με καίν’ τα μέλη(6). 

Μόν’ όποιος λαχταρά, 

Πώς πάσχω ξέρει! 

 

Με καίν’ τα σωθικά, 

Κι η ζάλη μένει(5). 

1 Απλοποίηση από γνωρίζει λαχτάρα σε λαχταρά. Το ρηματικό λειτουργικό 

σύμπλεγμα αποδίδεται με το ρήμα από το ουσιαστικό. 

2 Άλμα σε άλλο μέρος του λόγου. 

3 Χιασμός: Αντιστροφή συντακτικών δομών για αντιστοίχιση των 

συλλαβικών ενοτήτων. 

4 Άντληση από τη δομή βάθους: Η προσμονή του αγαπημένου προσώπου 

αποτυπώνεται γλωσσικά μόνο στη μετάφραση. Στο αφετηριακό κείμενο 

προϋποτίθεται στη δομή βάθους ως ευκόλως εννοούμενο και παραλειπόμενο. 

5 Περίφραση (η ζάλη μένει αντί του γερμανικού για ζαλίζομαι). 

6 Περίφραση (βαθιά τα μέλη αντί του γερμανικού για σωθικά). 

Kennst du das Land? 

 

Ξέρεις τη γη; 

 

Ξέρεις τη γη(1) π’ ανθίζει η λεμονιά, 
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Kennst du das Land, wo die Zitronen 

blühn, 

Im dunklen Laub(2) die Goldorangen(3) 

glühn, 

Ein sanfter Wind vom blauen Himmel 

weht, 

Die Myrte still und hoch der Lorbeer 

steht? 

Kennst du es wohl? 

Dahin, dahin 

Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, 

ziehn!  

 

Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein 

Dach. 

Es glänzt der Saal, es schimmert das 

Gemach, 

Und Marmorbilder stehn und sehn mich 

an: 

Was hat man dir, du armes Kind, getan?- 

Kennst du es wohl? 

Dahin, dahin 

Möcht ich mit dir, o mein Beschützer, 

ziehn! 

 

Kennst du den Berg und seinen 

Wolkensteg? 

Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg. 

In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut. 

Es stürzt der Fels und über ihn die Flut. 

 

Kennst du ihn wohl? 

Dahin, dahin 

Στα σκοτεινά(2) λάμπουν μήλα 

χρυσά(3) 

Και αύρα γαλανού ουρανού φυσά, 

Στα ύψη η δάφνη κι ηρεμεί η 

μυρτιά(4); 

Ξέρεις τη γη; 

Εκεί, θα ’ρθω(5), 

Θέλω με σε, γλυκέ μου, να βρεθώ! 

 

Το κτίσμα αυτό, σε στήλες ηρεμεί, 

Λαμπρό, λουσμένο λάμψη 

απαλή((6)(7), 

Τ’ αγάλματα απορούν(8) σαν με 

κοιτούν, 

Τι να συνέβη του φτωχού παιδιού(9); 

Ξέρεις γι’ αυτό; 

Για ’κεί τραβώ(10), 

Θέλω με σε, προστάτη μου, να 

’ρθώ! 

 

Στ’ όρος γνωρίζεις(11) των νεφών 

σκαλί; 

Σ’ ομίχλη η μούλα δρόμο αναζητεί, 

Σπηλιές με δράκους της παλιάς 

σποράς, 

Που πέφτουν βράχια μες στην 

πλήμμυρα(12). 

Ξέρεις γι’ αυτά; 

Εκεί με πάν’ τα βήματα(13), 

Στο δρόμο μας. 

Πατέρα, άσε μας! 
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Geht unser Weg. 

O Vater, lass uns ziehn! 

1 Το συνώνυμο είναι αδόκιμο, αλλά αρμονικά εντάξιμο στο συγκείμενο. 

2 Παράλειψη του λιγότερο σημαντικού: Παραλείπεται η λέξη για φύλλωμα, 

ως ευκολότερα εννοούμενη και υπαγόμενη στη δομή βάθους, παραμένει η λέξη 

για σκοτεινό(χρωμος) ως σημαντική για τη διατήρηση της αντίθεσης με μήλα 

χρυσά. 

3 Διατηρούνται τα συνυποδηλούμενα με μια έκφραση που ξεκινά από την 

Αρχαία Ελλάδα και επιβιώνει σε διάφορες γλώσσες που περιγράφουν τα 

πορτοκάλια ως μήλα κινέζικα, δηλαδή εξωτικά. 

4 Χιασμός: Κανονικά: Μυρτιά γαλήνια, δάφνη στ’ αψηλά. 

5 Στην παρτιτούρα του Σούμπερτ η επανάληψη είναι τετραπλή. Διαφορετικά 

ταιριάζει εναλλακτικά Εκεί, εκεί ή εκεί θα ’ρθω. Εκεί, εκεί δεν περιέχει το σημασιακό 

γνώρισμα "κίνηση προς" που είναι έντονο στο dahin. Αυτό το σημασιακό 

γνώρισμα περιέχεται στο θα ’ρθω. Στη φράση εκεί θα ’ρθω διαχέεται ολόκληρο το 

σημασιακό περιεχόμενο του dahin. 

6 Αναδόμηση σειράς προτάσεων με αρκετές αλλαγές. 

7 Άλματα σε άλλα μέρη του λόγου / Αναδιάρθρωση νοήματος πρότασης 

με παραλείψεις: Στο δεύτερο στίχο έχουμε άλματα σε άλλα μέρη του λόγου και 

αναδιάρθρωση του νοήματος πρότασης με παράλειψη των λέξεων για αίθουσα 

και δωμάτιο. 

8 Παρείσακτη λέξη από συνυποδηλούμενα και άντληση από τη δομή 

βάθους. 

9 Αλλαγή του επικοινωνιακού μοντέλου από διάλογο στο μονόλογο του 

απορούντος. 

10 Άντληση από τη δομή βάθους. 

11 Μετατόπιση παύσης: Μέσα στο στίχο η δυνατότητα παύσης είναι στο 

πρωτότυπο μετά την τέταρτη συλλαβή, ενώ στη μετάφραση μετά την πέμπτη 

συλλαβή. Αυτό πιθανόν σε κάποια μελοποίηση να προκαλέσει δυσαρμονία. 

12 Η ακολουθία λέξεων über ihn die Flut προβλημάτισε ως προς την 

κατάλληλη μετάφραση. Αποτελείται σίγουρα από δύο φράσεις, συνιστά ελλειπτική 

πρόταση με ελλείπον ρήμα είτε το προηγούμενο, είτε κάποιο άλλο. Επειδή τα 

γλωσσικά δεδομένα της επιφάνειας δεν βοηθούν για εύρεση μεταφραστικής 
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αντιστοιχίας, επιστρατεύτηκε η εικόνα που δημιουργεί το πρωτότυπο, από την 

οποία επελέγη μεταφραστική διατύπωση. Αυτή συνάδει με μεταφράσεις σε άλλες 

γλώσσες. 

13 Διάχεση των σημασιακών γνωρισμάτων μιας λέξης σε περισσότερες. 

Ich armer Teufel, Herr Baron 

 

Ich armer Teufel, Herr Baron, 

Beneide Sie um Ihren Stand, 

Um Ihren Platz so nah dem Thron 

Und um manch schön' Stück Ackerland, 

Um Ihres Vaters festes Schloss, 

Um seine Wildbahn und Geschoß. 

 

Mich armen Teufel, Herr Baron, 

Beneiden Sie, so wie es scheint, 

Weil die Natur vom Knaben schon 

Mit mir es mütterlich gemeint. 

Ich ward, mit leichtem Mut und Kopf, 

Zwar arm, doch nicht ein armer Tropf. 

 

Nun dächt ich(6), lieber Herr Baron, 

Wir ließen's bleiben  wie wir sind: 

Sie blieben(8) des Herrn Vaters Sohn, 

Und ich blieb’(8) meiner Mutter Kind. 

Wir leben(8) ohne Neid und Hass, 

Begehren nicht des andern Titel, 

Sie keinen Platz auf dem Parnass, 

Und keinen ich in dem Kapitel. 

Ως διαβολάκος, κύριε 

 

Ως διαβολάκος, κύριε(1), 

Ζηλεύω που ’στε ευγενής, 

Το θρόνο που ζυγώνετε(2), 

Αγρούς κι ωραίες εκτάσεις γης, 

Γονιών παλάτι κι οχυρό, 

Κυνήγια πλούσια κι οπλισμό. 

 

Τον διαβολάκο, κύριε, 

Ζηλεύετε, μου φαίνεται(3), 

Σαν νιο που η φύση φρόντισε 

Και μητρικά με προίκισε(4): 

Και έγινα καλόκαρδος(5), 

Φτωχός, μα όχι παλαβός. 

 

Καλέ βαρόνε μου, λοιπόν, 

Καλοί ’ν’ οι ρόλοι οι παλιοί(7): 

Εσείς με του πατρός τον γιο, 

Κι εγώ της μάνας μου παιδί, 

Ποτέ με μίσος και θυμό 

Να μην γυρεύουμε από ζήλια, 

Μια θέση εσείς στον Παρνασσό, 

Κι εγώ ισχύος μεγαλεία(9). 

1 Συνώνυμο στο συγκείμενο: Η συνωνυμία διευκρινίζεται από τα 

συμφραζόμενα αμέσως μετά, αλλά και την αναφορά βαρόνε μου σε άλλη 

στροφή. 

2 Αναδόμηση πρότασης. 

3 Εσωτερική ομοιοκαταληξία ή παρήχηση. 
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3/4 Κατά τη μετάφραση μπορεί να προκύψει ομοιοκαταληξία μέσα στο 

στίχο ή διαφορετικό είδος ομοιοκαταληξίας στην κατάληξη των στίχων. Αυτό 

πιθανόν να έχει κάποιο αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά δεν επηρεάζει καθόλου το 

άδιμο της μετάφρασης. 

5 Αυθαίρετη απόδοση (όχι ακριβώς αντίστοιχη, ίσως διευκρινιστικά 

σωστή). 

6 Παράλειψη αυτονόητου ή περιττού: Η έννοια "θα σκεφτόμουνα" 

παραλείπεται στη μετάφραση, εφόσον ό,τι ακολουθεί αποτελεί έτσι κι αλλιώς 

σκέψη. 

7 Εναλλακτική διατύπωση: Η πρόταση διατυπώνεται στη μετάφραση με 

εντελώς διαφορετικό λεξιλόγιο, αλλά με πρόταση που διεκδικεί συνωνυμία με την 

αφετηριακή. 

8 Παράλειψη συνδετικού ρήματος: Ο κατάλογος των συνδετικών ρημάτων 

καλύπτει περισσότερα από τα λιγοστά γνωστά, έστω κι αν μερικά έχουν και 

χρήσεις πέραν της συνδετικής. 

9 Επιλογή του εγγύτερου υπερωνύμου: Η επικαιροποιημένη σημασία της 

λέξης Kapitel αναφέρεται σε σώμα ανώτερων κληρικών των δυτικών δογμάτων 

που εκείνη την εποχή ασκούσε και πολιτικές εξουσίες. Για να γίνει κατανοητό στο 

ελληνόγλωσσο κοινό, είτε επιλέγεις κάτι παρόμοιο στην ανατολική εκκλησία, είτε 

καταφεύγεις σε σαφές υπερώνυμο που μπορεί να μεταδώσει το ουσιώδες 

σημασιακό γνώρισμα της δυσμετάφραστης λέξης και υπηρετεί το στόχο του 

συγκειμένου. 

Heiß mich nicht reden 

 

Heiß mich nicht reden, heiß mich 

schweigen, 

Denn mein Geheimnis ist mir Pflicht; 

Ich möchte dir mein ganzes Innre zeigen, 

Allein das Schicksal will es nicht. 

 

Zur rechten Zeit(2) vertreibt der Sonne Lauf 

Die finstre Nacht, und sie muss sich erhellen; 

Der harte Fels schließt seinen Busen auf, 

Πες να σωπάσω 

 

Πες να σωπάσω, μην μιλήσω, 

 

Το μυστικό κρατώ κρυφό(1). 

Το θέλω την καρδιά μου να σ’ 

ανοίξω, 

Μα δεν το θέλει το γραφτό. 

 

Ο ήλιος διώχνει στη πορεία του 
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Missgönnt der Erde nicht die tiefverborgnen 

Quellen. 

 

Ein jeder sucht im Arm des Freundes Ruh, 

Dort kann die Brust in Klagen sich ergießen; 

Allein ein Schwur drückt mir die Lippen zu, 

Und nur ein Gott vermag sie aufzuschließen. 

Τη σκοτεινιά να γίνει η νύχτα 

μέρα. 

Του βράχου ’ν’ ανοιχτά τα 

σπλάχνα του, 

Της γης να μην στερεί νερά βαθιά 

κρυμμένα. 

 

Γαλήνη δίνει η φιλική αγκαλιά, 

 

Εκεί το στήθος στους λυγμούς 

ξεδίνει. 

Στα χείλη ο όρκος έδεσε(4) 

θηλειά(3), 

Κι ένας θεός μπορεί να 

ξεδιαλύνει. 

1 Άντληση από τη δομή βάθους: Από την αναφορά του καθήκοντος στο 

πρωτότυπο, η μετάφραση παρουσιάζει την επιτέλεση του καθήκοντος. Η 

δυνατότητα της αλλαγής αυτής αντλείται από τη δομή βάθους. 

2 Μετάθεση στη δομή βάθους ως εξυπακουόμενο. 

3 Μεταφορά: Ο όρκος που πιεστικά κλείνει τα χείλη, στη μετάφραση, 

μεταφορικά δένει θηλιά στα χείλη. 

4 Άλμα στο γραμματικό χρόνο: Το άλμα στο γραμματικό χρόνο δεν 

επηρεάζει τη σύμπτωση στο πραγματικό νόημα των δύο προτάσεων. 

Wer sich der Einsamkeit ergibt 

 

Wer sich der Einsamkeit ergibt, 

Ach! der ist bald allein; 

Ein jeder lebt, ein jeder liebt 

Und lässt ihn seiner Pein. 

Ja!(2) Lasst mich meiner Qual! 

Und kann ich nur einmal 

Recht einsam sein, 

Dann bin ich nicht allein. 

Όποιος δοθεί στη μοναξιά 

 

Όποιος δοθεί στη μοναξιά, 

Αχ, μένει έρημος. 

Καθένας(1) ζει και αγαπά, 

Κι αυτός με τον καημό. 

Στον πόνο ας αφεθώ! 

Κι αν μια φορά βρεθώ 

Κατάμονος, 

Δεν θα ’μαι μοναχός. 
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Es schleicht ein Liebender lauschend 

sacht, 

Ob seine Freundin allein? 

So überschleicht bei Tag und Nacht 

Mich Einsamen die Pein, 

Mich Einsamen die Qual. 

Ach, werd ich erst einmal 

Einsam in Grabe sein, 

Da lässt sie mich allein! 

 

Όπως κρυφά τηρά εραστής(3), 

 

Αν είναι μόνη η καλή, 

Με πνίγουνε ολημερίς 

Τον έρμο οι καημοί,(4) 

Τον έρμο βάσανα. 

Αχ, κι αν καμιά φορά 

Μόνος στο τάφο μπω, 

Μονάχος θ’ αφεθώ. 

1 Κοινός παράγοντας: Ο εξαναγκασμός της τήρησης μικρού αριθμού 

συλλαβών οδήγησε σε αποφυγή της επανάληψης. 

2 Παράλειψη ισοδυνάμου πρότασης και παύσης: Λέξεις όπως ναι, όχι, 

επιφωνήματα, αποτελούν ισοδύναμα πρότασης και ακολουθούνται συνήθως 

από παύση. Η μη τήρηση της παύσης στη μετάφραση πιθανόν να μην ταιριάζει 

με την παρτιτούρα. 

3 Αναδιάρθρωση νοήματος πρότασης: Τα ουσιώδη σημασιακά 

γνωρίσματα στο πρωτότυπο ανακατανέμονται σε διαφορετικές λέξεις. 

4 Αναδόμηση συμπλέγματος προτάσεων: Η αναδόμηση βασίζεται στην 

αφαίρεση του ερωτηματικού και στην άντληση του Όπως από τη δομή βάθους. 

Philine 

 

Singet nicht in Trauertönen 

Von der Einsamkeit der Nacht. 

Nein, sie ist, o holde Schönen, 

Zur Geselligkeit gemacht. 

 

Wie das Weib dem Mann gegeben(3) 

Als die schönste Hälfte war, 

Φιλίνη 

 

Πένθιμα(1) μην τραγουδάτε 

Της νυχτιάς τη μοναξιά, 

Όχι, αφού, αν αγαπάτε(2), 

Φτιάχτηκε για συντροφιά. 

 

Η γυναίκα ’ναι πλασμένη 

Ως τ’ ωραίο ήμισυ, 
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Ist die Nacht das halbe Leben 

Und die schönste Hälfte zwar. 

 

Könnt ihr euch des Tages freuen, 

Der nur Freuden unterbricht? 

Er ist gut, sich zu zerstreuen; 

Zu was anderm taugt er nicht. 

 

Aber wenn in nächt'ger Stunde 

Süßer Lampe Dämmrung fließt, 

Und vom Mund zum nahen Munde 

Scherz und Liebe sich ergießt; 

 

Wenn der rasche, lose Knabe, 

Der sonst wild und feurig eilt, 

Oft bei einer kleinen Gabe 

Unter leichten Spielen weilt; 

 

Wenn die Nachtigall Verliebten 

Liebevoll ein Liedchen singt, 

Das Gefangnen und Betrübten 

Nur wie Ach und Wehe klingt; 

 

Mit wie leichtem Herzensregen 

Και η νύκτα ’ναι ταγμένη(4) 

Να ’ν’ γλυκιά μισή ζωή(5). 

 

Χαίρεστε τη μέρα που ’ναι 

Των χαρών διακοπή(6); 

Κάνει για ν’ αφαιρεθούμε, 

Κάτι άλλο δεν μπορεί. 

 

Μα σαν έρθει νύκτας ώρα(7), 

Λύχνου φως γλυκό λουστεί(8), 

Κι ένα στόμα μ’ άλλο στόμα 

Χαριτοερωτολογεί(9), 

  

Τ’ ανυπόμονο(10) αγόρι, 

Άλλοτε άγριο, φλογερό, 

Με δωράκι απ’ την κόρη(11) 

Παιγνιδίζει χαλαρό(12), 

 

Τ’ αηδονιού για ερωτευμένους 

Η λαλιά(13) η ερωτική(14), 

Σε δεσμώτες και θλιμμένους 

Σαν καημός κι οδύνη ηχεί, 

 

Πόσο μ’ ελαφρά καρδία 
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Horchet ihr der Glocke nicht, 

Die mit zwölf(16) bedächtgen Schlägen 

Ruh und Sicherheit verspricht. 

 

Mit wie leichtem Herzensregen 

Horchet ihr der Glocke nicht, 

Die mit zwölf bedächtgen(20) Schlägen 

Ruh und Sicherheit verspricht. 

 

Darum an dem langen Tage, 

Merke dir es, liebe Brust; 

Jeder Tag hat seine Plage, 

Und die Nacht hat ihre Lust. 

Στo ρολόι είστε κωφοί(15) 

Που αναγγέλλει με σοφία 

 

Ηρεμία, θαλπωρή(17); 

 

Πώς καθόλου δεν σας μέλλει 

Το ρολόι όταν ηχεί(18) 

και μεσάνυκτα(19) αναγγέλλει 

 

Θαλπωρή μες στη σιγή; 

 

Στης ημέρας την πορεία, 

Νιώσε το, καρδιά μου εσύ: 

Φέρνει η μέρα δυσφορία, 

Και η νύκτα απόλαυση. 

Και η νύκτα ηδονή. 
1 Συντακτικό ισοδύναμο (επίρρημα αντί επιρρηματικής φράσης). 

2 Επικοινωνιακό ισοδύναμο (από ≈ωραίες μου ομορφιές≈ σε αν αγαπάτε): 

Το ουσιώδες είναι η προσφώνηση και το ύφος της, όχι το νόημα των λέξεων της 

αυτό καθεαυτό. 

3 Μεταφορά στη δομή βάθους. 

4 Άντληση από τη δομή βάθους. 

5 Σημασιακή συσσώρευση: Ένας στίχος στη μετάφραση καλύπτει το νόημα 

ενάμισυ στίχου στο πρωτότυπο. 

6 Άλμα σε άλλο μέρος του λόγου. 

7 Συντακτικό ισοδύναμο (από εμπρόθετη φράση σε δευτερεύουσα). 

8 Εμφάνιση μεταφοράς (Σαν η ώρα λουστεί φως). 
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9 Περιστασιακή σύνθετη λεξιπλασία: Εφόσον η γλώσσα του καταληκτικού 

κειμένου πλεονεκτεί στη δυνατότητα λεξιπλασίας, ο μεταφραστής δικαιούται να 

επωφεληθεί από αυτό το πλεονέκτημα. 

10 Διοχέτευση σημασιακών γνωρισμάτων τριών λέξεων σε μία λέξη. 

11 Άντληση από τη δομή βάθους. 

12 Αναδιατύπωση. 

13 Άλμα σε άλλο μέρος του λόγου. 

14 Συντακτικό ισοδύναμο (από δευτερεύουσα πρόταση σε εμπλουτισμένη 

φράση ουσιαστικού). 

15 Άλμα σε άλλο μέρος του λόγου. 

17 Αναδιατύπωση πρότασης. 

18 Αναδιατύπωση πρότασης. 

19 Συνώνυμο στο συγκείμενο. 

16/20 Παράλειψη του λιγότερου σημαντικού: Δυο παραλείψεις στη 

μετάφραση ξεχωρίζουν επειδή το παραλειπόμενο δεν μετατίθεται στη δομή 

βάθους. Στην πρώτη περίπτωση(16) δεν αναφέρονται οι δώδεκα κτύποι του 

ρολογιού. Η δεύτερη εκδοχή που προέκυψε παραλείπει τη σοφία/σωφροσύνη(20), 

με την οποία ο ποιητής φαντάζεται το ρολόι να κτυπά. Αυτό το εννοιακό 

περιεχόμενο θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό από την ακριβή ώρα. Αν φανταστούμε 

το ρολόι να κτυπά κάποια άλλη εύλογη ώρα, το ποιητικό νόημα δεν θα 

επηρεαζόταν. Γιαυτό κλίνω προς την υιοθέτηση της πρώτης εκδοχής. 

Μια πρώτη ταξινόμηση 

Γλωσσολογικές παρεμβάσεις 
• Αλλαγή του επικοινωνιακού μοντέλου 

• Άλμα σε άλλο μέρος του λόγου 

• Άλμα στο γραμματικό χρόνο 

• Αναδιατύπωση πρότασης 

• Αναδόμηση πρότασης 

• Αναδόμηση συμπλέγματος προτάσεων 

• Απλοποίηση ρηματικού λειτουργικού συμπλέγματος με ισοδύναμο 

ρήμα 

• Εναλλακτική διατύπωση 
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• Περίφραση 

• Συντακτικό ισοδύναμο 

Σημασιακές προσθαφαιρέσεις 
• Αναγωγή στη εικόνα 

• Άντληση από τη δομή βάθους 

• Αυθαίρετη (όχι ακριβώς αντίστοιχη) απόδοση 

• Επιλογή του εγγύτερου υπερωνύμου ή εγγύτερου αντιστοίχου 

• Κοινός παράγοντας 

• Μετάθεση στη δομή βάθους 

• Παράλειψη αυτονόητου ή περιττού 

• Παράλειψη ισοδυνάμου πρότασης 

• Παράλειψη στη μετάφραση 

• Παράλειψη συνδετικού ρήματος 

• Παράλειψη του λιγότερο σημαντικού περιεχομένου 

Σημασιακές αναδιαρθρώσεις 
• Αδόκιμο συνώνυμο 

• Αναδιάρθρωση νοήματος πρότασης 

• Διατήρηση συνυποδηλούμενων 

• Διάχεση των σημασιακών γνωρισμάτων μιας λέξης σε 

περισσότερες 

• Διοχέτευση σημασιών σε μία λέξη 

• Επικοινωνιακό ισοδύναμο 

• Παρείσακτη λέξη από συνυποδηλούμενο 

• Περιστασιακή σύνθετη λεξιπλασία 

• Σημασιακή συσσώρευση  

• Συνώνυμο στο συγκείμενο 

• Χιασμός 

Υφολογικοί χειρισμοί 
• Διατήρηση, προσθήκη, αφαίρεση μεταφοράς 

• Διατήρηση, τροποποίηση εικόνας 

• Χειρισμός άλλων σχημάτων 



Παρατηρήσεις στη Δομή Επιφάνειας άδιμων μεταφράσεων τραγουδιών του Γκαίτε από τον Βίλχελμ Μάιστερ 
Πουμπουρής Χριστάκης 
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Παρεμβάσεις στην ποιητική μορφή και συλλαβική σύμπτωση 
• Εμφάνιση (εσωτερικής) ομοιοκαταληξίας 

• Αλλαγή του είδους ομοιοκαταληξίας 

• Παρήχηση 

• Μετατόπιση, παράλειψη, δημιουργία παύσης 

Αξιολόγηση ευρημάτων και προοπτική 
Υπάρχουν αξιόλογα ευρήματα, αλλά με πολύ προφανή αποσπασματικά 

χαρακτηριστικά. Ήδη τα υφιστάμενα ευρήματα παραπέμπουν αναπόδραστα σε 

άλλα. Πηγή εμπλουτισμού είναι η διερεύνηση αυξημένου υλικού, η συμπερίληψη 

και άλλων γλωσσών, αλλά και η διερεύνηση και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ 

δύο γλωσσών. 

Η αξιολόγηση πρέπει να επεκταθεί με συμπερίληψη και άλλων κριτηρίων. 

Υπάρχουν παρεμβάσεις σημαντικές και ασήμαντες, πυρηνικές και περιθωριακές, 

συχνής χρήσης και σπάνιας χρήσης, πάντοτε ωφέλιμες και υπό περιστάσεις 

ωφέλιμες, αξιόπιστες και παραπλανητικές για άπειρους ή μη προσοντούχους 

μεταφραστές. 

Παρόλ’ αυτά έχουν τεθεί κάποιες βάσεις για περιγραφή της πρακτικής της 

άδιμης μετάφρασης με γλωσσολογικούς όρους στο επίπεδο της γλωσσικής 

επιφάνειας. Αυτό που τώρα μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι στο διάστημα 

μεταξύ της διατύπωσης των ευρημάτων το καλοκαίρι του 2015 και της συγγραφής 

του τελικού κειμένου για δημοσίευση, οι άδιμες μεταφράσεις που έκανα, 

επιτεύχθηκαν ευκολότερα και γρηγορότερα. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να αποδοθεί σε 

αυξημένη γλωσσολογική επίγνωση. 
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Τόσα λίγα είδη για τόσες πολλές ταινίες 
 

Σκοπετέας Ιωάννης  

Επίκουρος καθηγητής  

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας  

Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

yskopeteas@ct.aegean.gr 

Εισαγωγή 

Η Δημιουργική Γραφή στις οπτικοακουστικές τέχνες αφορά στη συγγραφή του 

κειμένου της απαρχής των ταινιών, δηλαδή στο σενάριο. Την παρούσα εισήγηση 

απασχολεί, πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο οι ταινίες και τα σενάρια τους 

μπορούν να ταξινομηθούν σε κατηγορίες με βάση συγκεκριμένα δομικά στοιχεία 

της αφήγησής τους που ανακλούν ένα είδος συμφωνίας που γίνεται μεταξύ των 

δημιουργών και του θεατή. Με άλλα λόγια, πώς μπορούν να ταξινομηθούν, εκτός 

από κινηματογραφικά, και σε αφηγηματικά Είδη (Genre). Σε δεύτερη φάση η 

παρούσα εργασία εξετάζει τι συμβαίνει με την κατηγοριοποίηση σε αφηγηματικά 

Είδη των 2500 ταινιών του Ελληνικού Κινηματογράφου, τόσο του Παλαιού όσο και 

του Νέου και του Σύγχρονου, συγκρίνοντας τα Είδη των ταινιών σε δυο πενταετίες: 

μια από την εποχή της ελληνικής βιομηχανίας στην πλήρη ακμή της (1964-99) και 

μια πενταετία από την τελευταία περίοδο (1994-99), τριάντα χρόνια μετά. Στο τέλος 

η εργασία παραθέτει μερικές σκέψεις σχετικά με τα δεκάδες Είδη και υποείδη 

μεταπολεμικά, καθώς και τον τρόπο που έχει μετεξελιχτεί ο Ελληνικός 

Κινηματογράφος των τελευταίων 50 χρόνων.  

Τι είναι Είδος  

Αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί πριν απ’  όλα,  είναι τι σημαίνει «Είδος». Είδος είναι 

η ονομασία της σύμβασης που γίνεται μεταξύ των θεατών,  των δημιουργών και 

των παραγωγών/επενδυτών σχετικά με το τι ταινία θα παρακολουθήσει, πως θα 

την ερμηνεύσει και πως θα επιδράσει πάνω στους πρώτους. Πρόκειται για μια 

άτυπη συμφωνία, με πολύ περίπλοκες διαδικασίες, που αναφέρεται στην 

πολιτιστική «παράδοση» μέσα στην οποία λειτουργεί η ταινία (Frensham, 1996, 46).  

Έτσι, σε μια ταινία περιπέτειας οι θεατές περιμένουν έναν ισχυρό και 

θαρραλέο πρωταγωνιστή, σε ένα αστυνομικό περιμένουν έναν χαρισματικό 
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εγκληματία, σε μια βιογραφία περιμένουν ανάλυση των βασικών στοιχείων της 

ζωής του ήρωα κ.λπ. Συμβάσεις υπάρχουν και ως προς την χρήση των τεχνικών 

των ταινιών. Έτσι, οι θεατές περιμένουν φωτισμό με έντονο κοντράστ στα παλιά 

φιλμ νουάρ, επίπεδο ανάλαφρο φωτισμό στις κωμωδίες, γρήγορο μοντάζ στις 

περιπέτειες κ.λπ. 

Είναι αυτονόητη η σημασία όλων αυτών για τους διάφορους κρίκους της 

αλυσίδας της βιομηχανίας: για παράδειγμα, οι διανομείς και οι αίθουσες 

προσδιορίζουν τη στρατηγική τους με βάση το κοινό (ηλικία, φύλο, τάξη κ.λπ.) που 

στοχεύουν συγκεκριμένες ταινίες. Οι κριτικοί και τα ΜΜΕ διευρύνουν τα εργαλεία 

αξιολόγησης της ταινίας, ανάλογα με το πόσο πιστά ή καινοτόμα εφήρμοσε τις 

συμβάσεις του είδους της. Ακόμη και τα βιντεοκλάμπ λειτουργούν χωρίζοντας 

τους χώρους τους και τα ράφια τους ανάλογα με τα Είδη.  

 Είναι, επίσης, αυτονόητο το βάρος όλων αυτών για τον αφηγητή των 

οπτικοακουστικών μυθοπλασιών στον κινηματογράφο: δουλεύοντας μέσα ή 

κοντά σε κάποιο Είδος, ο σεναριογράφος-αφηγητής έχει έτοιμες κάποιες 

συμβάσεις και στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να έρθει σε επικοινωνία με το θεατή 

και να τον ικανοποιήσει. Τα δεδομένα του Είδους, επιτρέπουν τη διοχέτευση 

πληροφοριών με οικονομία δυνάμεων.  Λόγου χάρη, ένας αδύναμος σερίφης 

είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα σκοτωθεί κατά τη διάρκεια ενός Γουέστερν, ο θεατής το 

αποδέχεται αυτό εξ αρχής ως δεδομένο και το αναμένει. Ή μια όμορφη κοπέλα 

δίπλα σε έναν γοητευτικό αντρικό χαρακτήρα είναι προεξοφλημένο ότι κάποια 

στιγμή θα συνάψουν ερωτική σχέση. Η προσοχή του θεατή εστιάζεται στο πώς θα 

γίνει αυτό και όχι αν θα γίνει. 

Όμως, όπως λέει ένας από τους πιο διάσημους δασκάλους 

σεναριογραφίας στις τελευταίες δεκαετίες, o Robert McKee (1979, 99) «έπειτα από 

δεκάδες χιλιάδες χρόνια αφήγησης ιστοριών, τέσσερις χιλιάδες χρόνια γραπτού 

λόγου, 24 αιώνες θεάτρου, έναν αιώνα κινηματογράφου και 90 χρόνια 

τηλεόρασης… ποικίλα συστήματα επινοήθηκαν προκειμένου να 

κατηγοριοποιήσουν τις ιστορίες σε Είδη με βάση κοινά γνωρίσματα. Αλλά ούτε… 

δύο απ’ αυτά τα συστήματα κατηγοριοποίησης δεν συμφωνούν μεταξύ τους 

επάνω στο ζήτημα της ποσότητας και της ποιότητας των Ειδών».   

Ωστόσο, όπως ο ίδιος παραδέχεται στη συνέχεια, οι θεατές γνωρίζουν 

καλύτερα από τους κριτικούς καθώς «μπαίνουν στη αίθουσα με μια σειρά από 



Δημιουργική Γραφή και Άλλες Τέχνες 

[975]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

προσδοκίες με βάση όσα έχουν ήδη δει πηγαίνοντας μια ζωή στον 

κινηματογράφο»! Με βάση, λοιπόν, αυτές τις κοινές αντιλήψεις (στους 

Αμερικανούς θεατές του κινηματογράφου), οι σεναριογράφοι, κατά τον McKee 

(80), συγγράφουν σενάρια διαφορετικών κατηγοριών με βάση το θεματικό 

αντικείμενο, το σκηνικό, τους χαρακτήρες, τα γεγονότα και τις ηθικές αξίες. 

Με την ίδια λογική, ο William Miller (1998, 16) από το Πανεπιστήμιο του 

Οχάιο θεωρεί βασικά κοινά στοιχεία των ταινιών του ίδιου Είδους, τις ομοιότητες 

στην πλοκή, στους χαρακτήρες, στα νοήματα, στα σκηνικά, αλλά και στη γενική 

αίσθηση που αποκομίζει κανείς άμεσα από την ταινία. Ο Miller τονίζει ιδιαίτερα τη 

δυνατότητα του σεναριογράφου να εξελίσσει το Είδος (τυπικό παράδειγμα, η 

δημιουργική παρέμβαση των ιστοριών του Quentin Tarantino στο Γκανγκστερικό 

Είδος), αλλά και τη διαρκώς μεταβαλλόμενη κυριαρχία διαφόρων ειδών, ανάλογα 

με τις εποχές (για παράδειγμα, ολόκληρες χρονιές  μετά το 1970 δεν γυριζόταν 

κανένα Γουέστερν ή Μιούζικαλ). 

Συμπληρωματικά, οι Αustin και Gordon (1987, 13-32), όπως σημειώνει ο 

Κουάνης (2001, 80-81), καταλήγουν σε ένα σύνολο χαρακτηριστικών με βάση τη 

χρήση, την εφαρμογή τους και την καταλληλότητα των ειδών. Σύμφωνα μ’ αυτά 

τα κριτήρια, οι Αustin και Gordon αναγνωρίζουν 20 Είδη ταινιών: Ντοκιμαντέρ, 

Αισθηματικά, Μιούζικαλ, Φαντασίας, Επιστημονικής Φαντασίας, Κινουμένων 

Σχεδίων, Τρόμου, Έντονης Δράσης, Μυστηρίου, Θρίλερ, Εγκληματικά, Δράσης, 

Σάτιρες, Κωμωδίες, Δράματα, Περιπέτειες, Πολεμικές, Γουέστερν, Επικές και 

Βιογραφικές. 

Όμως, η πιο συγκροτημένη θεωρητικοποίηση των ειδών ως προς τη 

σημασία τους στην αφήγηση προέρχεται από τους καθηγητές στη Νέα Υόρκη Ken 

Dancyger και Jeff Rush (1995, 52). Όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1, οι 

Dacynger και Rush θεωρούν ότι για τη σεναριογραφία οι ταινίες χωρίζονται σε 

Είδη ανάλογα με: 

• Τις ποιότητες του Πρωταγωνιστή. Οι ποιότητες του Πρωταγωνιστή 

και ο σκοπός του είναι φυσικά ο βασικός πυρήνας σε κάθε Είδος. 

Έτσι, σε ένα Γουέστερν ο πρωταγωνιστής είναι ηρωικός και 

γενναίος, ενώ σε μια ταινία τρόμου είναι θύμα. Σε ένα Μιούζικαλ είναι 

ιδιαίτερα ενεργητικός, ενώ στο Φιλμ Νουάρ είναι απελπισμένος. Όλα 
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είναι στη θέση τους, σύμφωνα με τις βασικές συμβάσεις του κάθε 

είδους. 

• Τις ποιότητες του Ανταγωνιστή. Οι ποιότητες του Ανταγωνιστή είναι 

και αυτές σημαντικές, αλλά εξαρτώνται, επίσης, από το επίπεδο του 

ρεαλισμού σε συγκεκριμένα Είδη. Αν το βασικό γνώρισμα του 

Πρωταγωνιστή είναι ο ηρωισμός, όπως στην Περιπέτεια και στο 

Γουέστερν, ο ανταγωνιστής πρέπει να είναι πιο «διαβολικός», πιο 

δυνατός και ίσως σχεδόν υπεράνθρωπος. Αν το Είδος βασίζεται 

στον φόβο, όπως στις ταινίες Τρόμου, τότε ο Ανταγωνιστής πρέπει 

να είναι αναλογικά ακραίος. Αν όμως πρόκειται για πιο ρεαλιστικές 

ταινίες, όπως οι Πολεμικές, οι Κοινωνικές Δραματικές και οι 

Αστυνομικές, ο Πρωταγωνιστής έχει σκοπό ρεαλιστικό και 

αναγνωρίσιμο και, κατ’ αναλογία, ο Ανταγωνιστής έχει μια σαφώς 

πιο ανθρώπινη διάσταση. 

• Το σχήμα της βασικής δράσης. Το σχήμα της βασικής δράσης είναι 

πολύ συγκεκριμένο σε κάθε Είδος. Όλα αρχίζουν με μια 

αναμενόμενη αρχή: Για παράδειγμα, ένας στρατιώτης που 

κατατάσσεται σε μια Πολεμική ταινία ή ένας καουμπόι που 

ονειρεύεται να αποκτήσει γη και ένα κοπάδι σε ένα Γουέστερν. Στη 

συνέχεια, ο θεατής περιμένει να δει πώς ο στρατιώτης θα επιβιώσει 

και πώς ο καουμπόι θα τα καταφέρει, βελτιώνοντας τον εαυτό του. 

Σε κάθε Είδος η μοίρα του πρωταγωνιστή διαφέρει και καθορίζεται 

ριζικά από το σχήμα της βασικής δράσης. 

• Το Καταλυτικό Γεγονός. Το Καταλυτικό Γεγονός είναι αυτό που 

ουσιαστικά θα ξεκινήσει για τα καλά τη δράση του Πρωταγωνιστή 

και, προφανώς, πρέπει να έχει να κάνει με το σχήμα της βασικής 

δράσης. Κάθε Είδος έχει και το δικό του: Για παράδειγμα, σε μια 

αστυνομική ταινία είναι συνήθως το πρώτο έγκλημα ‒ να σημειωθεί 

ότι το κοινό περιμένει μια γρήγορη έναρξη της δράσης και γι’ αυτό 

το Καταλυτικό Γεγονός πρέπει να έρθει όσο γίνεται πιο γρήγορα 

μέσα στην Εισαγωγή. 

• Τον τρόπο Επίλυσης του δράματος. Η Επίλυση είναι το τελευταίο 

στάδιο της δράσης. Σε κάθε Είδος είναι προφανώς διαφορετική. Αν 
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σε μια Κοινωνική Δραματική ταινία είναι συνήθως κάτι τραγικό, σε 

ένα Γουέστερν είναι σχεδόν πάντα κάτι ηρωικό και θριαμβευτικό, και 

συνήθως συμβαίνει με ανταλλαγή πυροβολισμών. Όμως, σε μια 

Πολεμική ταινία, η μοίρα του πρωταγωνιστή μπορεί να μην 

εξαρτάται μόνο από τον ίδιο, αλλά και από ζητήματα που έχουν να 

κάνουν με την πλευρά του στρατού του. Με άλλα λόγια, ο 

Πρωταγωνιστής σε μια Πολεμική ταινία δεν είναι απαραίτητα τόσο 

ηρωικός όσο σε ένα Γουέστερν, ενώ η Επίλυση μπορεί να μην 

προέρχεται από τις ίδιες τις δυνατότητές του. 

• Το Αφηγηματικό Ύφος (narrative style). Κάθε Είδος έχει το δικό του 

ιδιαίτερο αφηγηματικό Ύφος, τα στοιχεία που συγκροτούν το 

ιδιαίτερο πλαίσιό του. Το Γουέστερν, για παράδειγμα, επάνω στο 

οποίο αναπτύχθηκε η πρώτη σοβαρή θεωρία για τα Είδη στη 

δεκαετία του 1950 από τον Andre Bazin (1993), έχει ένα απόλυτα 

ξεκάθαρο Ύφος το οποίο βιώνει ο θεατής και συνίσταται σε 

μονομαχίες, «πιστολίδια», ιππική δεξιότητα, επίδειξη ικανοτήτων 

επιβίωσης σε ένα περιβάλλον βίας κ.λπ. Αντίστοιχα, σε ένα 

Κοινωνικό έργο δεν υπάρχει αυτή η πραγματική βία, αλλά η 

συναισθηματική πίεση, καθώς και πολλές σκηνές ρεαλιστικής 

απεικόνισης χώρων και ανθρώπινων συναισθημάτων. 

• Τον αφηγηματικό Ρυθμό ή, αλλιώς, το σχήμα του χρόνου. Ενώ 

μερικά Γουέστερν και Κοινωνικά έργα καταγράφουν δράση που 

διαρκεί χρόνια, αυτό δεν συμβαίνει ποτέ στις ταινίες Νουάρ ή στις 

Αστυνομικές, όπου ο χρόνος συντμείται και αυξάνεται αντίστοιχα σε 

ένταση τόσο όσο να λυθεί το μυστήριο ή να αποκαλυφθεί το 

έγκλημα. Η διάρκεια, ο ρυθμός και η κορύφωση της έντασης είναι 

εξαιρετικά σημαντικά σε ταινίες Περιπέτειες, αλλά πολύ λιγότερο 

σημαντικά σε Κωμωδίες. Με την ίδια λογική, οι Περιπέτειες 

χρειάζονται συνεχή και αδιάκοπη ένταση ως προς την απειλή που 

δέχεται ο Πρωταγωνιστής, προκειμένου το κοινό να απολαύσει την 

δράση του. Αυτό δεν συμβαίνει στις Ρομαντικές Κωμωδίες, όπου, με 

εξαίρεση συγκεκριμένα σημεία, όλα είναι πιο χαλαρά. 
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• Το δραματικό Τόνο. Είναι οι λεπτομέρειες που οδηγούν το θεατή στην 

ερμηνεία του περιεχομένου που έχει σχεδιαστεί. Κατά την ανάλυση 

των Dancyger και Rush, ο δραματικός Τόνος ή «δραματική 

πρόθεση» ποικίλλει από το Φανταστικό (όπως συχνά σε κάποιες 

Περιπέτειας) στο απολύτως Ρεαλιστικό (όπως συχνά στην Κοινωνική 

Δραματική ταινία) και από την Ειρωνεία (όπως συχνά στην Τρελή 

Κωμωδία) στην απόλυτη ψυχική εμπλοκή (όπως συχνά στην ταινία 

Τρόμου) (1995, 58, 208-231). 

Με βάση τα προαναφερόμενα, οι δυο καθηγητές αναλύουν διεξοδικά τα 

ακόλουθα Είδη για τα οποία θεωρούν ότι υπάρχουν σαφείς αφηγηματικές 

διαφοροποιήσεις στη διεθνή πρακτική των μεγάλων βιομηχανιών, όπως είναι η 

αμερικανική: Γουέστερν, Αστυνομικά/ γκάνγκστερ/ ντετέκτιβ, Περιπέτειες, 

Μελοδράματα/ κοινωνικά, Κωμωδίες καταστάσεων, Φιλμ Νουάρ, Κωμωδίες 

screwball, Τρόμου, Επικά, Επιστημονικής φαντασίας, Aθλητικά, Βιογραφικά, 

Σάτιρες, Πολεμικά. 

Δίπλα σε αυτά τα Είδη προσθέτουν  έναν γενικό τόνο που ξεκινάει από το 

πλήρως φανταστικό (όπως στο μιούζικαλ και τις περιπέτειες και την επιστημονική 

φαντασία) στο πλήρως ρεαλιστικό (το πολεμικό και το κοινωνικό) και από το έργο 

με διαρκή ένταση/θρίλερ (όπως οι ταινίες τρόμου) στην ειρωνεία (οι κωμωδίες 

screwball και οι σάτιρες).  

Μια πρόταση κατηγοριοποίησης σε Είδη 

Συνδυάζοντας τα προαναφερόμενα, η παρούσα εργασία προτείνει μια νέα, 

ελαφρώς διαφοροποιημένη θεωρία: δίπλα στα προαναφερόμενα Είδη των 

Dancyger & Rush θα μπορούσαν να προστεθούν μια σειρά από άλλα Είδη που 

καταγράφονται από κριτικούς, μέσα ενημέρωσης ή θεωρητικούς, όπως για 

παράδειγμα το Μιούζικαλ ή το Θρίλερ. Ωστόσο, ίσως θα ήταν πιο ενδιαφέρον από 

πλευράς αφήγησης να μη θεωρηθούν αυτά ως ξεχωριστά Είδη, αν δεν θίγουν τον 

βασικό πυρήνα της ιστορίας και δεν αλλάζουν σημαντικά την αφήγηση 

(πρωταγωνιστής, ανταγωνιστής, δράση, καταλυτικό γεγονός, τρόπος επίλυσης) 

πλην του Ύφους ή του Ρυθμού ή και του Τόνου, με διευρυμένη έννοια. Με άλλα 

λόγια, αυτά τα Είδη θα μπορούσαν, για τη μυθοπλαστική αφήγηση, να 
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θεωρηθούν «πρόσθετες ιδιότητες» (add-ons) ενός άλλου βασικού Είδους, δηλαδή 

υποείδη.  

Με αυτή τη λογική, δεν υπάρχουν ταινίες Μελό, αλλά Κοινωνικές ή 

Αισθηματικές Δραματικές ταινίες με πρόσθετο Τόνο Μελό (βλ. και Παπαδημητρίου 

2006, 53). Μια Κωμωδία ή μια Δραματική ταινία μπορεί να συνδυαστεί με ένα 

πρόσθετο Ύφος Μιούζικαλ, το οποίο, με αυτή τη συλλογιστική, δεν θεωρείται 

αυτόνομο Είδος έστω και αν έχουν γραφτεί χιλιάδες πονήματα γι’ αυτό. Στη πρώτη 

κατηγορία διεθνώς είναι τα δεκάδες Μιούζικαλ του Μεσοπολέμου, στη δεύτερη 

ταινίες όπως το Dancer in the Dark (2000). Άλλο παράδειγμα, το Θρίλερ, ως 

Πρόσθετος Τόνος και Ρυθμός, μπορεί να αφορά τόσο τις Αστυνομικές, όσο τις 

ταινίες Τρόμου, τις Επιστημονικής Φαντασίας, τις Περιπέτειες κ.λπ. 

Ο συνδυασμός των τριών ομάδων (Είδους, Τόνου/Ρυθμού και Ύφους) δίνει 

μερικά από τα υποείδη (sub-genres), π.χ. «Μαύρη» Κωμωδία, Δραματικό ή Κωμικό 

Μιούζικαλ, Περιπέτεια ή Αστυνομική ή Τρόμου με τόνο Θρίλερ κ.λπ. Δίνει, επίσης, 

και ένα υποείδος για το οποίο έχουν γραφτεί αναρίθμητα κείμενα ως ξεχωριστό 

Είδος: η ταινία Νουάρ/Νoir είναι μια ταινία Εγκλήματος, στην οποία ο αστυνομικός, 

ο επαγγελματίας ή ερασιτέχνης ντετέκτιβ και ο εγκληματίας κινούνται σε 

συγκεκριμένο πλαίσιο συμπεριφοράς, που διέπεται από τραγικότητα. 

Παρ’ όλο που θεωρείται δεδομένο ότι συγκεκριμένα Είδη ταιριάζουν με 

συγκεκριμένους Τόνους, αυτό δεν είναι καθόλου υποχρεωτικό. Για παράδειγμα, αν 

και θεωρείται ότι οι ταινίες Επιστημονικής Φαντασίας έχουν πάντα έναν Τόνο 

Θρίλερ (όπως στη σειρά Alien και σε δεκάδες ταινίες που απεικονίζουν το 

διάστημα), αυτό δεν συμβαίνει στην ταινία Solaris, τόσο στην εκδοχή του Αndrei 

Tarkovski (1972), όσο και σε αυτή του Steven Soderbergh (2002). 

Προχωρώντας λίγο ακόμα, η ομαδοποίηση του Vincent Pinel (2006), που 

αφορά γενικότερα τα Είδη, θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή σε κάποιο βαθμό και 

να προσαρμοστεί στην κατηγοριοποίηση στα αφηγηματικά Είδη. Έτσι 

προκύπτουν:   

1. Ομάδα ταινιών Δράματος (Κοινωνικές Δραματικές, Αισθηματικές 

Δραματικές σε συνδυασμό με Τόνο Μελό, Νοσταλγίας, 

Ψυχοδράματος, Τραγωδίας, Ερωτικό και Αφηγηματικό Ύφος 

Πολιτικών, Βουκολικών ταινιών κλπ). 
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2. Ομάδα ταινιών Κωμωδίας (Κωμωδίες καταστάσεων και 

Αισθηματικές σε συνδυασμό με Τόνο Μαύρο, Σλάπστικ / 

Μπουρλεσκ / Φάρσα, Παρωδία, Σάτιρα, Τρελή κωμωδία, σε 

συνδυασμό συνήθως με Αφηγηματικό Ύφος Παιδικών, Εφηβικών, 

Σχολικών ταινιών). 

3. Ομάδα ταινιών Εγκλήματος (Γκανγκστερική, Αστυνομικές, 

Κατασκοπείας και Δικαστικές σε συνδυασμό συνήθως με Τόνο 

Μαύρο, Ρεαλιστικό, Θρίλερ, αλλά και Χιούμορ). 

4. Ομάδα ταινιών Δράσης (Περιπέτειες, Γουέστερν, Πολεμικές, 

Πολεμικών Τεχνών, Αθλητικές, Πορνό σε συνδυασμό συνήθως με 

Ύφος Καταστροφής, Εποχής, Καταδίωξης, Δρόμου κλπ). 

5. Ομάδα ταινιών Ιστορίας (Βιογραφίες, Επικές σε συνδυασμό με Ύφος 

Εποχής). 

6. Ομάδα ταινιών Φανταστικού και Θαυμαστού (Τρόμου, 

Επιστημονικής Φαντασίας σε συνδυασμό συνήθως με Θρίλερ, 

Σπλάτερ και Ειδικών εφέ). 

Αν σε αυτές τις ομάδες προστεθεί και η ταινία Τέχνης, τότε σχηματίζεται μια 

πλήρης πρόταση κατηγοριοποίησης σε αφηγηματικά Είδη και υποείδη με βάση τη 

θεωρία του πρόσθετου Τόνου, Ρυθμού και Ύφους που δίνει δεκάδες 

συνδυασμούς. Τα υποείδη δημιουργούνται επίσης και με μείξη μεταξύ των Ειδών. 
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Πρόταση για κατηγοριοποίηση των μυθοπλαστικών ταινιών με βάση την 

αφήγηση. 

 

 

 
Aκολουθώντας την προαναφερόμενη συλλογιστική, στην αριστερή στήλη 

είναι τα βασικά «καθαρά» Είδη διεθνώς, αυτά που αλλάζουν με βάση τον πυρήνα 

της ιστορίας (πρωταγωνιστής, ανταγωνιστής, δράση, καταλυτικό γεγονός, 
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τρόπος επίλυσης). Η ανάμιξη τους με κάποιο Τόνο, Ρυθμό ή Ύφος δίνει τα υποείδη. 

Ποια από αυτά τα Είδη και υποείδη καλλιεργήθηκαν ή καλλλιεργούνται στην 

Ελληνική βιομηχανία; 

Η βιομηχανία του ελληνικού κινηματογράφου και τα αφηγηματικά είδη 

Οι απαρχές του ελληνικού κινηματογράφου ως βιομηχανίας ανάγονται στο 1914 

(η χρονιά της πρώτης ταινίας μεγάλου μήκους, βασισμένη στην αισθηματική 

ιστορία Γκόλφω), αλλά, ουσιαστικά, μετά το 1922, υπήρξε συστηματική 

παραγωγή με μικρό αριθμό ταινιών. Τα χρόνια ως το 1940 γυρίστηκαν βουβές 

ταινίες ή ταινίες με ήχο μονταρισμένο εκ των υστέρων, οι οποίες θεωρούνται 

σήμερα «προϊστορία». Η ιστορία της κινηματογραφικής βιομηχανίας αρχίζει μετά 

τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε η παραγωγή αυξάνεται αργά αλλά σταθερά, 

καθώς δεκάδες ταινίες προβάλλονται μέχρι το 1960. Στη συνέχεια, και ως το 1972, 

η παραγωγή φτάνει κατά μέσο όρο τις 80 ταινίες τον χρόνο, ξεπερνώντας κάποιες 

φορές και τις 100 (όταν το κραταιό Χόλιγουντ παρήγε 300-400 ταινίες τον χρόνο 

την ίδια εποχή). Από το 1974 μέχρι σήμερα η παραγωγή κυμαίνεται σε πολύ 

μικρότερα επίπεδα (από 10 ταινίες έως 25 ταινίες τον χρόνο). Μπορούμε να 

διακρίνουμε τρεις ιστορικές περιόδους με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά και Είδη, οι 

οποίες είναι: 

• Η πρώτη περίοδος, στην οποία ο ελληνικός κινηματογράφος 

συγκροτούσε μια συμπαγή βιομηχανία με τεράστιο τζίρο και 

παραγωγή «προϊόντων». Εκτείνεται χρονικά από τη δεκαετία του 

1940, μετά τον Πόλεμο, έως την επικράτηση της τηλεόρασης, στις 

αρχές του 1970. Αυτή η περίοδος ονομάστηκε Παλαιός Ελληνικός 

Κινηματογράφος (ΠΕΚ) και διακρίνεται για την ίδρυση και τη 

λειτουργία δεκάδων εταιρειών παραγωγής, την καλλιέργεια ποικίλων 

Ειδών, αρκετά από τα οποία σήμερα είναι εξαφανισμένα, τη 

δημιουργία «σταρ σίστεμ» και την προσέλευση δεκάδων 

εκατομμυρίων Ελλήνων θεατών στις κινηματογραφικές αίθουσες. 

• Η δεύτερη περίοδος, από το 1970 περίπου ως το 1993, οπότε αρχίζει 

και σταδιακά επικρατεί πλήρως το καλλιτεχνικό κίνημα που 

ονομάστηκε Νέος Ελληνικός Κινηματογράφος (ΝΕΚ), το οποίο δίνει 

και το όνομά του στην περίοδο. Δείγματα του ύφους του ΝΕΚ είχαν 
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εμφανιστεί από το 1966. Στη βιομηχανία κυριαρχούν ταινίες με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ταινιών του ΝΕΚ, δηλαδή ιστορίες με έντονα 

πολιτικά στοιχεία, ή με ψυχολογικά και φιλοσοφικά ερωτήματα και, 

συνήθως, ταινίες Τέχνης (art cinema), οι οποίες υποστηρίζονται 

συνήθως με επιχορηγήσεις ή συμπαραγωγές από το Ελληνικό 

Κέντρο Κινηματογράφου. Άλλα χαρακτηριστικά της περιόδου είναι η 

εμφάνιση του παραγωγού-σκηνοθέτη που κεφαλαιοποιεί την 

αμοιβή του στην παραγωγή της ταινίας, η εξαφάνιση των παλαιών 

παραγωγών και η δραματική μείωση του αριθμού των εισιτηρίων και 

των θεατών. Σε αυτή την περίοδο γυρίζονται και άλλες ταινίες, ιδίως 

κωμωδίες και σάτιρες, από ιδιωτικές εταιρείες, χωρίς κρατική 

ενίσχυση. 

• Μετά το 1993, και ως το 2010, απλώνεται η τρίτη περίοδος, που έχει 

ονομαστεί Σύγχρονος Ελληνικός Κινηματογράφος (ΣΕΚ). Διακρίνεται 

από ποικιλομορφία όχι τόσο στα Είδη, όσο στις παραδόσεις και 

στους τρόπους παραγωγής. Σε συνδυασμό με καινούργιους 

τρόπους διανομής και νέες αίθουσες, τα εισιτήρια αυξάνονται 

θεαματικά, και μάλιστα αναδεικνύονται οι επίσημα μεγαλύτερες 

εισπρακτικές επιτυχίες όλων των εποχών (Σειρήνες στο Αιγαίο [2005], 

Πολίτικη κουζίνα[2004], Safe Sex [1999]), όλες με περισσότερους 

από ένα εκατομμύριο θεατές στις αίθουσες. Εμφανίζονται 

τηλεοπτικά κανάλια ως παραγωγοί και νέες εταιρείες, οι οποίες 

επενδύουν σε ταινίες ταυτόχρονα ή μαζί με το Ελληνικό Κέντρο 

Κινηματογράφου. Τα Είδη παρουσιάζουν ήπια ανάκαμψη και πάντα 

μέσα σε ένα μεταμοντέρνο κλίμα. 

Το 2010 η οικονομική κρίση, που έφερε τον πρώτο καιρό πτώση της 

παραγωγής των ελληνικών εταιρειών ως και 70%, αλλά και η ψήφιση του νέου 

νόμου για την προστασία της ελληνικής κινηματογραφίας, ο οποίος όμως 

ουδέποτε εφαρμόστηκε πλήρως ως τα μέσα της δεκαετίας, διέλυσαν την ελληνική 

παραγωγή όπως ήταν οργανωμένη ως τότε (βασισμένη στην κρατική 

χρηματοδότηση και εν μέρει τις επενδύσεις των τηλεοπτικών καναλιών), χωρίς να 

υπάρξει αντικατάστασή της με κάτι συγκροτημένο. Υπήρξαν μόνον ανεξάρτητες 

προσπάθειες χαμηλότατου προϋπολογισμού και «αντάρτικου» γυρίσματος με 
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φίλους καλλιτέχνες και χωρίς αμοιβές (το λεγόμενο guerilla film making) ‒ 

μέθοδος που είχε δοκιμαστεί και στις αρχές του ΝΕΚ, τη δεκαετία του 1970. 

Υπάρχουν φυσικά και οι εξαιρέσεις (π.χ. οι ταινίες των Γιώργου Λάνθιμου και 

Αθηνάς - Ραχήλ Τσαγκάρη), που στοχεύουν στο διεθνές κοινό και στηρίζονται από 

νεοϊδρυμένες εταιρείες, όπως η Faliro House Films. 

Στη συνέχεια παρατίθενται δύο πίνακες από την πρώτη και την τρίτη 

περίοδο, οι οποίοι αναφέρονται σε μια πενταετία του ΠΕK και του ΣΕΚ. Τα στοιχεία 

για τα Είδη του Παλαιού στην ακμή του (1964-1969) είναι καταγεγραμμένα από τον 

Θόδωρο Κρίτα στο περιοδικό «Θέατρο» του 1969 και τα αναπαράγει ο Γιάννης 

Σολδάτος στην Ιστορία του (2002α, 201). 

Πίνακας με τα Είδη των ταινιών 1964-1969 καταγεγραμμένα από τον 

Θόδωρο Κρίτα στο περιοδικό «Θέατρο» 1969 όπως αναφέρονται σε κείμενο του 

Γιάννη Σολδάτου (2002α, 201). 
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Αμέσως ξεχωρίζει μια μέθοδος κατηγοριοποίησης που δεν συνάδει με τη 

θεωρητική ταξινόμηση που προαναφέρθηκε, γιατί, όπως ειπώθηκε, γίνεται, 

αναπόφευκτα, διαφορετική κατάταξη με βάση μόνο τα αφηγηματικά στοιχεία των 

ταινιών και διαφορετική με κριτήριο το σύνολο των στοιχείων της ταινίας. Έτσι, για 

παράδειγμα, υπάρχει Είδος με ονομασία Αγροτικό Δράμα, αλλά και Είδος με 

ονομασία Νησιωτικό Δράμα, που προφανώς αφηγηματικά ανήκουν στην ίδια 

κατηγορία. 

Δεύτερον, είναι σαφές ότι η ορολογία δανείζεται αρκετά από τη λογοτεχνική 

και τη θεατρική παράδοση, καθώς ο θεωρητικός λόγος στις κινηματογραφικές 

σπουδές άρχισε να αναπτύσσεται μετά τη δεκαετία του 1970, αλλά σε διεθνές 

επίπεδο μετά το 2000 και την ίδρυση των σχετικών πανεπιστημιακών τμημάτων. 

Έτσι, λόγου χάρη, συναντάται ο όρος «ψυχογραφία ηθών», για τον οποίο δεν 

υπάρχει διεθνές ανάλογό του στις κινηματογραφικές σπουδές. Πέρα, όμως, από 

αυτές τις λεπτομέρειες, φαίνεται καθαρά ότι υπάρχουν πάρα πολλά Είδη και 

υποείδη, τουλάχιστον ως ξεχωριστοί όροι: τα κλασικά, όπως το Δράμα και το 

Μελόδραμα (δηλαδή, το Κοινωνικό Δράμα με έντονο αισθηματικό στοιχείο), αλλά 

και το Αγροτικό Δράμα, το Νησιωτικό Δράμα, η Ψυχογραφία Ηθών, η Ορεινή 

Περιπέτεια, η Κωμωδία, που περιλαμβάνει και την Αισθηματική (Ρομαντική) 

Κωμωδία, η Φαρσοκωμωδία το Σατιρικό, το Αστυνομικό, ο Υπόκοσμος και η 

Αστυνομική Κωμωδία, το Μιούζικαλ, η Επιθεώρηση κ.λπ. 

Στον αντίστοιχο πίνακα της πενταετίας 1994-1999 (Νοέμβριος 1994 - 

Οκτώβριος 1999, καθώς η κινηματογραφική περίοδος οριοθετούνταν από το 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης κάθε Νοέμβριο, το οποίο απαιτούσε να 

έχει την πρεμιέρα και πρώτη προβολή των ταινιών) που έχει συνταχτεί από τον 

γράφοντα διακρίνονται τα εξής: 
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Πίνακας με τα Είδη των ταινιών 1994-1999 ( πρωτότυπη καταγραφή)   

 

 
Αντιστοιχώντας και ενοποιώντας την ορολογία «Ταινίες υπόκοσμου» με τις 

«Αστυνομικές» και τις ιδιότυπες ντετέκτιβ-νουάρ ιστορίες της δεκαετίας του 1990, τις 

«Κωμωδίες» του 1960 με τις «Ρομαντικές» Κωμωδίες, τις αποκαλούμενες 

«Φαρσοκωμωδίες» του 1960 με τις «Κωμωδίες Καταστάσεων» του 1990, και 

βάζοντας τις «Περιπέτειες» όλες μαζί, προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα: 
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Συγκριτικός Πίνακας με τα Είδη των ταινιών 1964-1969 και 1994-1999 

(πρωτότυπη καταγραφή και ταξινόμηση)   

 

 
 

Είναι φανερό ότι, έπειτα από 30 χρόνια, έχουν χαθεί διάφορα Είδη και 

υποείδη και έχουν εμφανιστεί κάποια άλλα όπως οι Ταινίες Τέχνης. Έχουν 
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εξαφανιστεί πλήρως όλες οι Κατασκοπικές, Δικαστικές και Περιπέτειες (Θρίλερ 

κ.λπ.), με σποραδικές, ολιγάριθμες εξαιρέσεις, που όμως δεν ανήκουν στην υπό 

εξέταση πενταετία.  

Ειδικά οι Πολεμικές ταινίες που εμπεριέχουν τα υποείδη των ταινιών της 

Αντίστασης και της Κατοχής (Ηayward, 2000, σελ. 167) σχεδόν εκλείπουν από το 

1974 και μετά, ενώ εμφανίζεται ένα νέο υποείδος, η ταινία του Εμφυλίου, που 

περιλαμβάνει και τις μετεμφυλιακές συγκρούσεις και διώξεις.  

Όπως φαίνεται καθαρά, από τα Είδη που αναφέρουν οι Dacynger και Rush 

προηγουμένως,  υπάρχουν κάποια που είτε ουδέποτε καλλιεργήθηκαν στην 

Ελλάδα είτε καλλιεργήθηκαν ελάχιστα σε διαφορετικές εποχές από αυτές του 

δείγματος. Λόγου χάρη, oι Αθλητικές ταινίες είναι ένα άγνωστο Είδος, με εξαιρέσεις 

που μετρώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού σε όλη την ιστορία του Ελληνικού 

Κινηματογράφου π.χ. Η φανέλα με το 9 (1988).  

Εξαιρέσεις μετρημένες στα δάχτυλα είναι και οι ταινίες Τρόμου, και μάλιστα 

με τόνο παρωδίας, αλλά και σπλάτερ (δηλαδή ταινία Τρόμου με έμφαση στην 

αιμοσταγή φρίκη από ξεσκισμένα σώματα [Pinel, 2006, σελ. 96]) όπως Το 

κακό(2005),Το κακό στην εποχή των ηρώων(2009) και Ο Δράκουλας των 

Εξαρχείων (1983).  

Ολιγάριθμες εξαιρέσεις αποτελούν και οι παραγωγές σε Είδη, όπως η 

Επιστημονική Φαντασία, με δείγματα όπως η Βιοτεχνία ονείρων (1990), σε 

σενάριο Γιώργου Φίλη και σκηνοθεσία Τάσου Μπουλμέτη, που ασχολείται με τη 

δυνατότητα καταγραφής και εμπορίας των ανθρώπινων ονείρων σε μια 

μελλοντική εποχή, όπου τα όνειρα είναι σπάνια και πολύτιμα. 

Υπάρχουν, επίσης, Είδη όπως το Γουέστερν, που δεν καλλιεργείται στην 

Ελλάδα (σε αντίθεση με την Ιταλία του 1960), αλλά θα μπορούσε να αντιστοιχηθεί 

με τις Ορεινές Περιπέτειες στην ελληνική πραγματικότητα, με πολλές 

διαφοροποιήσεις φυσικά (βλ. και Δερμετζόπουλος (2002) και Κυμιώνης (2000).  

Από τη δεκαετία του 1980 και μετά, στο ΝΕΚ και στον ΣΕΚ εμφανίζονται νέα 

Είδη με σποραδικά δείγματα όπως οι Βιογραφίες, οι οποίες, αν και ολιγάριθμες, 

προκαλούν σχεδόν πάντα αίσθηση και φέρνουν εισπρακτική επιτυχία στις 

αίθουσες. 

Στην πράξη, εξακολουθούν όμως να κυριαρχούν, αλλά με διαφορετικές 

αναλογίες, τρεις ομάδες Ειδών με διάφορα Είδη και υποείδη. 
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• Η ομάδα ταινιών Δράματος όπου ο πρωταγωνιστής αγωνίζεται 

εναντίον των κοινωνικών φραγμών και ηθικής, στην παραλλαγή του 

αισθηματικού δράματος και του καθαρά κοινωνικού έργου. 

Υπάρχουν Είδη και υυποείδη τα οποία γνώρισαν άνθηση ειδικά στην 

Ελλάδα, όπως η Αισθηματική Δραματική ταινία, η Κοινωνική 

Δραματική ταινία,  η Μελό ταινία (δηλαδή η Αισθηματική ή Κοινωνική 

Δραματική ταινία με Τόνο Μελό), η Ρεαλιστική Κοινωνική ταινία 

(δηλαδή η Κοινωνική Δραματική ταινία με Τόνο Ρεαλισμού) και η 

Δραματική ταινία Νοσταλγίας (δηλαδή η Αισθηματική ή Κοινωνική 

Δραματική ταινία με Τόνο Νοσταλγίας). Δευτερευόντως, η 

κινηματογραφική Αρχαία Τραγωδία (η Δραματική ταινία με Ύφος 

Αρχαίας Τραγωδίας) και η Δραματική Κωμωδία (δράμα με πινελιές 

χιούμορ) και η Κοινωνική ταινία Εποχής, που μπορεί να είναι ακόμη 

και ταινία Αντίστασης ή Εμφυλίου. 

• Η ομάδα ταινιών Κωμωδίας, που είναι συνήθως κωμωδία 

καταστάσεων, φαρσοκωμωδία (δηλαδη Κωμωδία Ηθοποιών» με 

στοιχεία σλάπστικ), η Αισθηματική («Ρομαντική») Κωμωδία, η Σάτιρα, 

δηλαδή η Κωμωδία Καταστάσεων με Τόνο Σάτιρας, η Κωμωδία 

Νοσταλγίας, δηλαδή η Κωμωδία Καταστάσεων με Τόνο Νοσταλγίας 

και η Κωμωδία Μιούζικαλ , δηλαδή η Ρομαντική Κωμωδία με 

αφηγηματικό Ύφος Μιούζικαλ. Πολύ σποραδικά παραδείγματα 

υπάρχουν και από Μαύρη Κωμωδία και Παρωδία.  

• Η ομάδα ταινιών Εγκλήματος. Εν προκειμένω, η ιδιαιτερότητα έγκειται 

στο ότι, ενώ η συνολική παραγωγή είναι σχεδόν παρόμοια στις 

διαφορετικές δεκαετίες (17 έναντι 15), έχει αλλάξει η αναλογία: 

υπάρχουν ελάχιστες Αστυνομικές ταινίες ή Γκανγκστερικές, δηλαδή 

με πρωταγωνιστή αστυνομικό ή κακοποιό του υποκόσμου, αλλά 

αντίθετα υπάρχουν πολλά έργα με στοιχεία νουάρ ή και με 

πρωταγωνιστές ντετέκτιβ, συνήθως με αισθηματικές παραμέτρους. 

Σε αυτές τις τρεις ομάδες Ειδών (με τα πολλά υποείδη) προστέθηκε από τη 

δεκαετία του 1970 ένα τέταρτο Είδος, η ταινία Τέχνης με δύο βασικούς 

αφηγηματικούς τρόπους και αντίστοιχα υποείδη: τις ψυχολογικές, υπαρξιακές και 
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φιλοσοφικές αναζητήσεις του πρωταγωνιστή ή τις πολιτικοκοινωνικές 

αναζητήσεις του πρωταγωνιστή και της κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει. 

Μερικές Σκέψεις και Συμπεράσματα  

Γιατί συνέβη αυτή η μεταβολή μετά από τρεις δεκαετίες; Ο πρώτος λόγος είναι ο 

σαφώς μικρότερος όγκος ταινιών που δεν επιτρέπει μεγάλη ποικιλία 

διαφοροποιήσεων. Πραγματικά ενώ στην πενταετία 1964-1969 ο αριθμός των 

ελληνικών ταινιών φτάνει στις 512, στην πενταετία 1994-99 ο αριθμός είναι μόλις 

86.  

Παραπλήσιος παράγοντας είναι οι οικονομικός. Τα πολύ περισσότερα 

έσοδα της δεκαετίας του 1960  επιτρέπανε την πολύ μεγαλύτερη επένδυση άρα και 

την παραγωγή ιστορικών και άλλων ειδών  δραμάτων εκτός κλεινού άστεως. Αυτό 

ήταν σαφώς δυσκολότερο να πραγματοποιηθεί στη δεκαετία του 1990.   

Πάνω απ’ όλα, όμως, ο πίνακας και η διαφοροποίηση των Ειδών μιλάει για 

την αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών. Για να γίνει κατανοητός ο μηχανισμός, 

χρειάζεται να ρίξουμε μια ματιά στον τρόπο λειτουργίας των Ειδών στο πλαίσιο 

μιας κινηματογραφικής βιομηχανίας.  

Tα Είδη στον κινηματογράφο είναι μια ιστορία που ανάγεται στις απαρχές 

του ίδιου του κινηματογράφου ως πολιτιστική βιομηχανία. Η αμερικανική 

περίπτωση θεωρείται ως το κατ’ εξοχήν παράδειγμα ανάπτυξης της 

κινηματογραφικής βιομηχανίας: Στη δεκαετία του 1910, στις αχανείς χέρσες 

εκτάσεις της Καλιφόρνια, χτίζονται και εγκαθιδρύονται οι μεγάλες εταιρείες 

παραγωγής, γνωστές ως «στούντιο» (Gomery, 1998, 50-83). Σταδιακά στη 

δεκαετία του 1920 και ως το 1948 δημιουργήθηκε αυτό που ονομάστηκε «το 

σύστημα των στούντιο» βασισμένο τόσο στη διαδικασία παραγωγής των ταινιών, 

όσο κυρίως στη διαδικασία διανομής, μέσα από αίθουσες που ανήκαν στις ίδιες 

τις εταιρείες παραγωγής.   

Το πλέον ενδιαφέρον αυτής της περιόδου σε σχέση με τα Είδη είναι ότι, λόγω 

του καθετοποιημένου συστήματος παραγωγής, διανομής και προβολής, υπήρχε 

ένα σύστημα εσωτερικής αλληλοτροφοδότησης της πληροφορίας σχετικά με την 

ανταπόκριση του κοινού, που διασφάλιζε την επανάληψη των επιτυχημένων 

ιστοριών και τεχνικών (Schatz, 2013, 26-27). Έτσι, το κοινό, ιδίως της πρώτης 

προβολής, που παρακολουθούσε τις ταινίες αυτές, καθόριζε τις γενικές τάσεις της 
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παραγωγής και την κινηματογραφική έκφραση. Σε μια βιομηχανία, όπως ήταν η 

Χολιγουντιανή παράγονταν 400 με 700 ταινίες, δηλαδή «προϊόντα» το χρόνο, 

ανάλογα με την περίοδο, και τα στούντιο εξαρτιόνταν για την απόσβεση 

επενδύσεων και την κερδοφορία τους,  όλο και περισσότερο από εδραιωμένες 

φόρμουλες και τεχνικές ιστοριών, δηλαδή από «συμβάσεις», καθώς ο 

κινηματογράφος είναι μια πολύ δαπανηρή επιχειρηματική δραστηριότητα και ήταν 

κυρίαρχη η συνεχής αναζήτηση των επενδυτών για το «τι θέλει το κοινό», ώστε η 

επένδυση να αποσβεστεί και να αφήσει και κέρδη.  

Οι συμβάσεις σε μια ταινία τελειοποιούνται μέσα από σημαντική 

ποικιλομορφία και επανάληψη. Έτσι, το κοινό, οι δημιουργοί (καλλιτέχνες και 

τεχνικοί) και οι παραγωγοί/ επενδυτές δημιουργούν μια αμοιβαία σχέση 

εξάρτησης σε μια διαδικασία παραγωγής, ανατροφοδότησης και δημιουργίας 

συμβάσεων (συμφωνιών) μεταξύ τους. Στο σύνολό της, η διαδικασία αποτελεί μια 

συστηματική τελειοποίηση της κινηματογραφικής έκφρασης της εκάστοτε 

βιομηχανίας. 

Όλα αυτά ανακλούν απευθείας στον εκάστοτε  μηχανισμό παραγωγής. Στο 

ελληνικό πεδίο έρευνας, για παράδειγμα,  στη δεκαετία του 1990, από τις 86 ταινίες 

οι 66 είχαν ως βασικό ή αποκλειστικό χρηματοδότη το ΕΚΚ και μόνοι οι 20 έγιναν 

από ανεξάρτητους παραγωγούς. Αυτό το καθεστώς δεν υπήρχε στις δεκαετίες 

πριν το 1970 όποτε ξεκίνησαν οι πρώτες επιχορηγήσεις που έγιναν θεσμός στη 

δεκαετία του 1980 και μετά.  Ως τότε οι εταιρείες παραγωγής σκεφτόντουσαν με 

τον τρόπο που προαναφέρθηκε. Μετρούσαν εισιτήρια, δοκίμαζαν τα όρια των 

θεατών και έψαχναν το καινούργιο αλλά ταυτόχρονα και οικείο. Το κρατικά 

ενισχυόμενο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου  δεν είχε ιδιαίτερους λόγους να 

ανησυχεί για την επιβίωση του και την κερδοφορία του, όπως οι ιδιωτικές εταιρείες.   

 Τα είδη ανακλούν απευθείας τις κοινωνικές συνθήκες μέσα στις 

οποίες αναπτύσσονται. Προφανώς δεν μπορούν να υπάρχουν «φουστανελάτα» 

δράματα ή κωμωδίες στη δεκαετία του 1990, ενώ και τα πολεμικά έργα με τη 

γερμανική Κατοχή ανακλούν μειοψηφικές τάσεις της σημερινής κοινωνίας. 

Αντίθετα, η ανάγκη για ταινίες υψηλής τέχνης, για γέλιο και για ρομαντική 

συγκίνηση φαίνεται να παραμένει βασικό κριτήριο των θεατών του ελληνικού 

κινηματογράφου σήμερα. Μελετώντας την εξέλιξη των ειδών μελετά κανείς την ίδια 

την ιστορία της κοινωνίας και τις τάσεις της.    
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Εισαγωγή 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης ως τμήμα εμπειρικής μελέτης διπλωματικής 

εργασίας που υποβλήθηκε στο Π.Δ.Μ- Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» με τίτλο 

"Εμπειρική μελέτη και σχεδιασμός ενός τυπογραφικού πιεστηρίου του 15ου αιώνα: 

Η τυπογραφική τεχνική του Γουτεμβέργιου”, είναι η ανάδειξη εργαλειομηχανών και 

μορφολογικών χαρακτηριστικών του σώματος ενός ενδεχόμενα «πρότυπου» 

πιεστηρίου της τυπογραφικής τεχνικής του Ιωάννη Γουτεμβέργιου (τούδε Ι.Γ.,).  Τα 

χαρακτηριστικά αυτά προφανώς σχετίζονται με προγενέστερα εργαλειομηχανικά 

τεχνήματα πιεστικών συστημάτων διαφόρων χρήσεων ανά εποχή, ενώ η 

λειτουργία τους βασίζεται αποκλειστικά στη μηχανική σχέση «κοχλίας – 

περικόχλιο».  Ανεξάρτητα από τις όποιες μαρτυρούμενες απόψεις και θεωρήσεις, 

τις σχετικές με το τεχνολογικό περιβάλλον, όπως για παράδειγμα αυτό των 

οινοποιείων της Ρηνανίας από όπου ο Ι.Γ., φέρεται να άντλησε ιδέες άμεσα 

εφαρμόσιμες στην τεχνική του πιεστηρίου του, θεωρείται σκόπιμη η ανάδειξη της 

γενεσιουργής τεχνολογίας των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων όπου και έχουν 

ουσιαστική αναφορά τα διάφορα πιεστικά συστήματα που τα συναντάμε σχεδόν 

απαράλλακτα στην διαχρονία σε διάφορες εφαρμογές, με ιδιαίτερο παράδειγμα 

την τεχνολογία του πιεστηρίου της τυπογραφικής τεχνικής του Ι.Γ.,.   

Για να γίνουν όμως κατανοητά τα δεδομένα της παρούσας εμπειρικής 

διερευνητικής προσέγγισης που ανάγει την εργαλειομηχανή και μορφολογική 

υπόσταση του ενδεχόμενα «πρότυπου» τυπογραφικού πιεστήριου σε 

προγενέστερα τεχνολογικά παραδείγματα που συνιστούν  πρόδρομες εφαρμογές 

και τεχνογνωσιακά προαπαιτούμενα στην επίτευξη της ανακαλυπτικής εφεύρεσης 

του Ι.Γ., η επεξήγηση βασικών των βασικών όρων που αφορούν στην τυπογραφία 

mailto:ksoultanis@gmail.com
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και στην τυπογραφική τεχνική αποτελεί προϋπόθεση για την κατανόησή τους από 

τον απλό και μη ειδικών γνώσεων αναγνώστη.  

Ως τυπογραφία και σύμφωνα με την τεχνική του Ι.Γ., ορίζεται το σύνολο των 

τυπογραφικών τεχνικών και διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στην 

μορφοποίηση και αναπαραγωγή κειμένων ή εικόνων, προκειμένου τα 

μελανωμένα κινητά μεταλλικά τυπογραφικά στοιχεία να εντυπωθούν στο χαρτί με 

την επενέργεια μίας προορισμένης πίεσης που ασκείται από το πιεστικό σύστημα 

του τυπογραφικού πιεστηρίου. Ως τυπογραφική τεχνική του Ι.Γ., νοείται το σύνολο 

των τυπογραφικών τεχνικών, των μεθόδων και διαδικασιών που τον καθιστούν 

στον δυτικό Κόσμο και όχι μόνον, δημιουργό της χειροκίνητης μηχανικής 

τυπογραφίας.  

Η τυπογραφική τεχνική αφορά σε δύο βασικά συστατικά μέρη: στο 

χειροκίνητο μηχανικό τυπογραφικό πιεστήριο και στα κινητά μεταλλικά 

τυπογραφικά στοιχεία. Ειδικότερα, η σχέση των δυο συστατικών μερών της 

τυπογραφικής τεχνικής «χειροκίνητο μηχανικό τυπογραφικό πιεστήριο-κινητά 

μεταλλικά τυπογραφικά στοιχεία», αφορά σε μία επαναστατική εργαλειομηχανική 

εφαρμογή και στοιχειοθετική τεχνική, που η λειτουργική τους τελειότητα 

επιβεβαιώθηκε με το εκτυπωτικό της αποτέλεσμα, την Βίβλο.   

Η τυπογραφία εξελίχθηκε στην προσπάθεια του διαχρονικού ανθρώπου να 

εφευρίσκει μεθόδους και τεχνικές απεικόνισης νοημάτων, διεπόμενη 

αλληλεπιδραστικά στη γραμμική σχέση «λόγος-γραφή-τυπογραφία» και αυτά ως 

συνέπεια πρόδρομων τυπογραφικών τεχνικών που υιοθέτησε ο Ι.Γ., προκειμένου 

να στηρίξει την τυπογραφική τεχνική του. Η Τυπογραφία συνδέεται άρρηκτα με την 

ιστορία των τεχνοεπιστημών που αφορούν στα εκάστοτε επιτεύγματα του 

τεχνοεπιστημονικού πολιτισμού του διαχρονικού ανθρώπου και ιδιαίτερα της 

αρχαιοελληνικής τεχνολογίας των κλασικών χρόνων. Επιστημολογικά, θεωρείται 

κλάδος διεπιστημονικός καθώς εμπίπτει στην επιστήμη της Βιβλιολογίας. 

Παράλληλα, η συγκροτημένη  ιστορική γνώση για την τυπογραφία έχει θέση 

τεχνοεπιστημονικής γνώσης, ενώ τόσο η τεχνολογία της με τις τεχνικές της, όσο 

και τα ποικίλα εκτυπωτικά προϊόντα της, συνιστούν ένα ιδιαίτερο μαθησιακό 

περιβάλλον στα πλαίσια της μουσειακής εκπαίδευσης στην επιστήμη και την 

τεχνολογία. Εμβόλιμα σημειώνουμε ότι ιστορία της τυπογραφίας, η τεχνολογία της 

και οι τεχνικές της, συνιστούν κατ’ εξοχήν ανοιχτό μαθησιακό περιβάλλον 
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εκπαίδευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία  που συμβάλει στον τεχνοεπιστημονικό 

γραμματισμό στα πλαίσια της μη τυπικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο 

γνωστικό πεδίο των φυσικών επιστημών, ενώ αποτελεί βήμα εισόδου στην δια βίου 

μάθηση. 

Μεθοδολογία προσέγγισης των εκδοχών της εργαλειομηχανής και 

μορφολογικής υπόστασης «προτύπου» 

Η ακολουθούμενη μέθοδος αφορά σε εμπειρική διαδικασία σύγκρισης μεταξύ 

τεσσάρων προγενέστερων τεχνολογικών παραδειγμάτων, τεχνημάτων και 

αναπαραστατικών εκδοχών (γκραβούρες) του πιεστηρίου του Ι.Γ.,, με σκοπό μία 

εγγύτερη θεώρηση της σχεδιαστικής εκδοχής και κατ’ επέκταση αποδοχής των 

υφιστάμενων ρεαλιστικών προσομοιώσεων του ενδεχόμενα προτύπου, καθότι 

δεν σώζεται κανένα γνήσιο πιεστήριο της τεχνικής I.Γ.,. Αξιοποιεί ερευνητικά 

δεδομένα από τεχνήματα κοινών πιεστηρίων την αρχαιοελληνικής τεχνολογίας, 

αφελείς και από μνήμης απεικονίσεις (γκραβούρες) χαρακτών σύγχρονων του I.Γ., 

καθώς και σύγχρονες ανακατασκευαστικές προτάσεις μιας εκδοχής του 

προτύπου πιεστηρίου ως προϊόν σύνθεσης εργαλειομηχανικών και 

μορφολογικών χαρακτηριστικών  που διακρίνονται στις υφιστάμενες γκραβούρες.  

 Αρχικά και προκειμένου να πραγματευτούμε την υπό μορφή διαχρονικού 

ερωτήματος ιστορική αμφιβολία, για το ποιος ενδεχόμενα να ήταν ο τύπος του 

«πρότυπου» πιεστηρίου, δηλ., του γνήσιου πιεστηρίου (“original common press”) 

που κατασκεύασε ο Ι.Γ., οφείλαμε να εξασφαλίσουμε την θεώρηση που με βάση 

αυτή θα ορίζαμε τον τύπο του πιεστηρίου που πιθανόν να αποτελούσε το βασικό 

συστατικό στην τεχνολογία της τυπογραφικής του τεχνικής.  

Ο λόγος αναζήτησης και θεώρησής του, αφορά, αφενός για να τον 

περιγράψουμε τυπικά και εξ’ ορισμού ως τέχνημα «προτύπου» πιεστηρίου, 

αφετέρου και ασφαλώς προς διάκριση αυτού μεταξύ των υπαρκτών ξύλινων 

πιεστηρίων που ορίζονται ως μεταγενέστερα πιεστήρια ελαφρού τύπου «Κοινή 

Τύπου Γουτεμβέργιου» και αφορούν στα πρώτης γενιάς εξελιγμένα χειροκίνητα 

μηχανικά τυπογραφικά πιεστήρια στη βάση του «προτύπου». Αυτό για τον λόγο 

ότι, δεν υφίσταται κανένα σωζόμενο αυθεντικό πιεστήριο της τυπογραφικής 

τεχνικής του Ι.Γ., που ενδεχόμενα τα αρχιτεκτονικά, τα δομικά και μηχανικά 

χαρακτηριστικά του να αποτέλεσαν γενεσιουργό πρότυπο μετεξέλιξης. Η ύπαρξη 
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ενός αυθεντικού θα αποτελούσε τεκμήριο και μέτρο σύγκρισης, αφενός σχετικά με 

το ενδεχόμενο να είχε κατασκευάσει ο ίδιος νέα πιεστήρια βελτιώνοντας και 

τροποποιώντας πρότυπο στην υφιστάμενη εκδοχή ελαφρού τύπου «Κ.Τ.Γ.». 

(εικόνα 6) ή άλλες ανακατασκευαστικές απόπειρες απομίμησης του προτύπου 

από τρίτους, σύγχρονους του Ι.Γ..  

Συνεπεία αυτής της αμφιβολίας, επιχειρούμε την ακόλουθη υπόθεση που 

διατυπώνεται στην σχέση τεσσάρων (4) ρεαλιστικών «παραδειγμάτων» 

πιεστηρίων που επιλέγει η μελέτη και με τις σχετικές περί του «προτύπου» 

υφιστάμενες αναπαραστάσεις, που είναι τα εξής:   α) Ήρωνος (εικόνα 1.), β) “Jón 

Matthíasson ή Mattheusson ” (εικόνα 2.),  γ) “Alan May” (εικόνα 3.) και δ) “The 

replica of Gutenberg's printing press15th and 16th -Μουσείο “Grębocin” (εικόνα 

4.) και παραδείγματα βιβλιοδετικών πιεστηρίων.  (εικόνα 5) 

 

 

 

 

 

 

1.  Ήρωνος       2.  “Jón Matthíasson”           5.  βιβλιοδετικά πιεστήρια 

 

Τα τέσσερα (4) προαναφερόμενα «παραδείγματα» πιεστηρίων με τα τρία 

(3) από αυτά να είναι κατεξοχήν τυπογραφικά ή βιβλιοδετικά και αφορούν σε κοινά 

πιεστικά συστήματα τόσο στο εργαλειομηχανικό τους (Κοχλίας) μέρος, όσο και 

στο δομικό, δηλ., στο σώμα τους (ξυλότυπη Η) που φαίνεται να διαθέτουν 

προφανή χαρακτηριστικά συσχέτισης με εκείνα που απεικονίζονται σε 

γκραβούρες εποχής. Τα παραδείγματα αυτά, ενδεχόμενα να ερμηνεύουν 

προκαταβολικά και την αρχική υπόθεση περί του «προτύπου», όπως αυτό 

υποδεικνύεται και περιγράφεται στην παρούσα εργασία, με τις όποιες επιφυλάξεις 

μας. Και αυτό, με δεδομένη την ιστορική και κοινά αποδεκτή θεώρηση στον δυτικό 

κόσμο που εμφαίνει ότι, ο Ι.Γ., προκειμένου να κάνει πράξη το τυπογραφικό του 

όραμα, υιοθέτησε στο σύνολό του το αρχαϊκό πιεστήριο «πρέσα» (σταφυλιών-

λαδιού) του Ήρωνος του Αλεξανδρέως με βασική εφαρμογή στο εργαλειοτέχνημά 

του τον Κοχλία-ατέρμονα (τούδε Κ.,), διατηρούμενης καθόλα της αρχιτεκτονικής 

http://www.vintageart.ca/wp-content/uploads/2013/01/va-printing-press.jpg
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%89%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%82&source=images&cd=&cad=rja&docid=pc93isDk0THCkM&tbnid=_StbzW1HkRxbvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ancient-technology.com/ancient_technology_gr/12.10.asp&ei=nMYnUZWsO5SV0QWjyIHoBQ&psig=AFQjCNFl0IUglSpf1GRexUt1sU6QFZujiA&ust=1361647595008689
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του κορμού της ξυλότυπου κατασκευής του Ήρωνος και όπως αυτή 

αναπαρίσταται λειτουργικά. Αδιαμφισβήτητα, πρόκειται για ένα οικείο πιεστικό 

σύστημα (τούδε Π.Σ.,) που επιβίωνε χρηστικά εξελισσόμενο ως τον μεσαίωνα και 

χωρίς βέβαια ουσιαστικές τροποποιήσεις στο σώμα του. Ο τύπος αυτού του 

πιεστηρίου ασφαλώς και ήταν σε γνώση του Ι.Γ., λόγω του ιδιαίτερου 

περιβάλλοντος των αμπελοκαλλιεργειών, των οινοποιείων όπου ο ίδιος 

εξασφάλιζε ζωηρές βιωματικές παραστάσεις με ανάλογες τεχνογνωσιακές 

εμπειρίες και γνώσεις. Με βάση αυτήν την εμπειρία, συνέλαβε την ιδέα του 

πιεστικού μηχανισμού, που είχε ως αποτέλεσμα την σύνθεση του τυπογραφικού 

πιεστηρίου και πάνω σε αυτό εφάρμοσε την τυπογραφική ιδέα του και τις 

επινοημένες από τον ίδιο καινοτόμες τυπογραφικές τεχνικές. 

Το αρχαϊκό πιεστήριο ελιών του Ήρωνος, που αποδεδειγμένα ενέπνευσε και 

προσανατόλισε την ανακαλυπτική-εφευρετική σκέψη του Ι.Γ., προς την μηχανική 

διάσταση της τυπογραφίας, αυτό το τεχνολογικό παράδειγμα φαίνεται να 

προσιδιάζει ιδανικά με ένα σωζόμενο τυπογραφικό πιεστήριο, το φερόμενο ως 

πιεστήριο του “Jón Matthíasson” ή “15th Century Printing Press” του 15ου αιώνα. 

Το πιεστήριο “Jón Matthíasson”  αν όχι απολύτως, τουλάχιστον προφανώς, φέρει 

σχεδόν τα ίδια δομικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά με του Ήρωνος. Η μόνη 

διαφοροποίηση είναι ότι, στην απόληξη του Κ., όπου εξαρτάται η δίοπος 

εμβολοφόρος κεφαλή (τούδε Ε.Κ.,) μοχλού στρέψης, ενσωματώνει μία κοινή 

τυπογραφική πλάκα (τούδε Τ.Π.,) ή βιβλιοδετική πλάκα, αντί της πλάκας 

«απομύζησης» που εφάρμοζε το πιεστηρίου του Ήρωνος.  

Με βάση αυτά τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που συνδυάζουν οι δυο 

μηχανικές κατασκευές, θεωρούμε ότι, ο τύπος “Jón Matthíasson” σαφώς και εξ’ 

ορισμού αφορά σε σωζόμενο τέχνημα μίας απλής χειροκίνητης «πρέσας» που 

προσιδιάζει σχεδόν σημαντικά με κοινό τυπογραφικό πιεστήριο. Ο ίδιος αυτός 

τύπος ενδεχόμενα να συνιστά, αν όχι μία αυθεντική εκδοχή του «προτύπου» 

(original press) πιεστηρίου του Ι.Γ., ωστόσο όμως μεταστρέφει ικανοποιητικά την 

εικασία σε συμβατή πραγματικότητα, ως ρεαλιστικό ενδεχόμενο μίας πρόδρομης 

εκδοχής τυπογραφικού πιεστηρίου, που να υποστηρίζει επαρκώς την άποψή μας 

στην περίπτωση που αυτή η άποψη θα θεωρούσε ότι το πιεστήριο του “Jón 

Matthíasson” είναι το εγγύτερο λειτουργικά τέχνημα (πιεστήριο) έναντι του 

ζητούμενου «προτύπου» πιεστηρίου του Ι.Γ.,. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να εκληφθεί 
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ασφαλώς ως μία πρώτη πιλοτική εφαρμογή των «μυστικών σχεδίων» του Ι.Γ., δηλ., 

της τυπογραφικής τεχνικής του και ως η απαρχή της χειροκίνητης μηχανικής 

τυπογραφίας.  

Με βάση την παραπάνω υπόθεση, που τείνει προς θεώρηση και που 

συσχετίζει σημαντικά σε πρώτο στάδιο τα δύο (2) εκ των τεσσάρων (4) ανωτέρω 

«παραδείγματων» προγενέστερων πιεστηρίων, ήτοι, τον τύπο του Ήρωνος με τον 

τύπο του “Jón Matthíasson” και εν συνεχεία αυτούς τους δύο (2) τύπους με τους 

απεικονιζόμενους τύπους πιεστηρίων στις γκραβούρες εποχής.  Οι γκραβούρες, 

αν και περιγράφουν τα πιεστήρια με κάποια προφανή απεικονιστική αφέλεια και 

από μνήμης, ωστόσο όμως τα προσδιορίζουν χρονικά με σαφείς αναφορές ως 

γνήσια πιεστήρια της τυπογραφικής «τεχνικής» του Ι.Γ.,. Με βάση αυτά τα 

«παραδείγματα», τείνουμε να συγκλίνουμε με την μελετητική άποψη και την 

κατασκευαστική εκδοχή του πιεστηρίου Άλαν Μάι (“Alan May”).   

Ο Άλαν Μάι, ειδικός μελετητής και κατασκευαστής, ορίζοντας την 

μεθοδολογία του σημειώνει ότι, προκειμένου να συνθέσει την τελική 

αναπαραστατική πρόταση για ένα εν δυνάμει αντίγραφο και ενδεχόμενα 

«πρότυπο» πιεστήριο της τυπογραφικής «τεχνικής» του Ι.Γ., άντλησε τις βασικές 

πληροφορίες από τις γκραβούρες εποχής του Ι.Γ., και με βάση τις τεχνικές εκδοχές 

του τύπου πιεστηρίου που αυτές απεικονίζουν σχετικά με το σώμα και τους 

εργαλειομηχανισμούς, προχώρησε στον σχεδιασμό.   

 

 

 

 

 

 

 

         3. Πιεστήριο Άλαν Μάι (Στήβεν Φράι)              4.  Μουσείο “Grębocin” 

 

Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, μεταξύ σχεδίων του Λεονάρντο Ντα Βίντσι 

(1452- 1519) υπάρχουν κάποια αναπτύγματα σκίτσων που περιγράφουν ένα 

ιδιαίτερο τύπο κοχλιωτού τυπογραφικού πιεστηρίου και μίας μηχανής εκσκαφής 

ελικώσεων κοχλιών δηλαδή, σπειροτόμο μηχανή.  
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Επίσης, σε ιστοριογραμμή (timeline) της τυπογραφίας, εικονίζονται δύο (2) 

τύποι πιεστηρίων, φερόμενοι ως πιεστήρια Ι..Γ., ενώ φέρουν μεταλλικό Κ., και με 

χρονολόγηση το έτος 1452.  Ο ένας από τους δύο τύπους, υποδεικνύεται με τον 

χαρακτηρισμό “Johannes Gutenberg invents the printing press” - προφανώς 

απλός τύπος - και άλλος ως “The printing press evolves” εξελιγμένος, δηλαδή, 

τύποι πιεστηρίων που η παρούσα μελέτη τους χαρακτηρίζει ως «Κ.Τ.Γ.». (εικόνα 

6&7). Ωστόσο άλλη πηγή, μαρτυρεί και επιβεβαιώνει ότι, ο μεταλλικός Κ., 

τοποθετήθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα, ενώ τρίτη πηγή αναφέρεται σε ακριβή 

χρονολογία (1550).  

Έτσι, στην παρούσα ενότητα και χωρίς πρόθεση να απαντήσουμε ή να 

άρουμε την υπό μορφή διαχρονικού ερωτήματος ιστορική αμφιβολία για την 

ζητούμενη εκδοχή του «πρότυπου» πιεστήριου τς «τεχνικής» του Ι.Γ., δεχόμαστε ως 

εξ’ ορισμού ως γνήσιο τύπο («πρότυπο») του Ι.Γ., την θεώρηση και πρόταση της 

κατασκευαστικής εκδοχής Άλαν Μάι (2008).  

Η περί «προτύπου» εκδοχή της μελετητικής πρότασης του Άλαν Μάι που 

παρουσίασε ο Στήβεν Φράι, προσεγγίζει και προσομοιώνει τα βασικά αρχέτυπα 

χαρακτηριστικά του ενδεχόμενα «προτύπου» σώματος πιεστηρίου και του Κ., του 

πιεστικού συστήματος, εξαιρούμενης βέβαια της προσθήκης του «τυμπάνου» 

σελιδοθέτησης, καθώς αυτό φέρεται να προσαρτήθηκε το έτος 1550 και 

συγχρόνως με τον μεταλλικό Κ., τριών αρχών (ελικώσεων) Άλλωστε, οι προσθήκες 

αυτές, αποτελούν και τις πρώτες βέλτιστες τροποποιητικές εφαρμογές που 

επιχειρήθηκαν πάνω στο θεωρούμενο «πρότυπο» πιεστήριο ενώ διατηρήθηκαν 

απαράλλακτες επί τρεις αιώνες στα ξύλινα και στα μεταλλικά πιεστήρια που η 

κατασκευή τους ασφαλώς είχε βάση το «πρότυπο» (“original printing press”), 

δημιουργώντας έτσι τα «ελαφρού» τύπου ξύλινα πιεστήρια «Κ.Τ.Γ.» (εικόνα 6.), που 

θεωρούνται ως εκδοχή φάση εξέλιξης του προτύπου.  
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Ο γρίφος στην υπόθεση της εκδοχής του προτύπου είναι το γεγονός ότι, 

πιεστήρια της εποχής και τεχνικής του Ι.Γ., ή λείψανα αυτών δεν φαίνεται να έχουν 

διασωθεί πουθενά, παρ’ όλα αυτά όμως και από τις γκραβούρες είναι δυνατόν 

να εξασφαλίσουμε μία ισχυρή εντύπωση και άποψη για την φυσιογνωμία των 

πρώτων εργαστηρίων και των περιεχόμενων σε αυτά πιεστηρίων, που τα βασικά 

τους χαρακτηριστικά είναι αρκετά ευκρινή. Επίσης για τον λόγο ότι, σήμερα 

υπάρχουν αδιαμφισβήτητα προϊόντα της παραγωγής εκείνων των πιεστηρίων και 

ένα πλήθος εικόνων που τα αναπαριστούν σχεδόν ομοιότυπα, έτσι ώστε να 

πειραματιστεί κανείς σε μία λειτουργική εκδοχή ενός ανάλογου πιεστηρίου, 

συγκρίνοντας το εκτυπωτικό αποτέλεσμα, με τις εκτυπώσεις εκείνων των 

πιεστηρίων. Στο "Gutenberg Museum" του Μάιντς, γενέτειρα του Ι.Γ., εκτίθεται ένα 

λειτουργικό πιεστήριο που προσιδιάζει με τα «βαρέως» τύπου πιεστήρια της 

«Κ.Τ.Γ.». (εικόνα 7.).  

     

6. ελαφρού τύπου («Κ.Τ.Γ.»)                               7. βαρέως τύπου 

 

Το εν λόγω πιεστήριο (εικόνα 4.) με το χαρακτηρισμό “The replica of 

Gutenberg's printing press15th and 16th)” υφίσταται προκειμένου να υποστηρίζει 

τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και του "Gutenberg Workshop", που αν και δεν 

έχει απόλυτη σχέση με το ενδεχόμενο «πρότυπο» και όπως αυτό αποδίδεται 

αναπαραστατικά στις γκραβούρες και ρεαλιστικά στις προαναφερόμενες 

εκδοχές, ωστόσο το σώμα του φαίνεται να δομείται στο πρότυπο των 

αναπαριστώμενων πιεστηρίων.  
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Η εκδοχή του «προτύπου» στις γκραβούρες του “Albert Durer”  

Στον χαράκτη Άλμπρεχτ Ντύρερ (“Albert Durer”) ανήκει η γκραβούρα που φέρει 

ως χρονολογία δημιουργίας της το έτος 1511 και απεικονίζει ένα πιεστήριο της 

τυπογραφικής «τεχνικής» του Ι.Γ., που ενδεχόμενα όμως να είναι προϊόν μνήμης. 

Άξιο παρατήρησης όμως, αποτελεί το γεγονός ότι, στην γκραβούρα αυτή ο 

κοχλίας φαίνεται να στρέφει με λάθος βηματισμό έναντι του τυπικά δεξιόστροφου 

λειτουργικού βηματισμού των πιεστηρίων.  

Παρά το γεγονός αυτό, οι εργαλειομηχανισμοί του και η αρχιτεκτονική δομή 

του, προσιδιάζουν απόλυτα με εκείνους των πιεστηρίων που απεικονίζονται στις 

εκδοχές “Jodocus badius Ascensius” του έτους 1520 και 1522, καθώς και με 

εμφατική την εντύπωση των εργαλείων που βρίσκονται αναρτημένα στους 

ορθοστάτες, στο άνω ζευκτό, όπως, ψαλίδια, σφυρί, ελάσματα, κ.ά.,. (εικόνα 8.) 

 

8. γκραβούρες “Durer” και τέχνημα Μουσείου “Grębocin”) 

 

Επίσης, η γκραβούρα που φέρει τον τίτλο “Badius Jodocus Ascensius” 

επισημαίνεται και θεωρείται ως η πρώτη γκραβούρα που αναπαριστά μία πρώτη 

εκδοχή ενός πιεστηρίου του Ι.Γ.. 

Οι συγκεκριμένες γκραβούρες αν και φέρονται να απεικονίζουν από 

μνήμης και όχι από θέασης το σώμα ενός πιεστηρίου, ωστόσο όμως φαίνεται να 

απεικονίζουν έναν όμοιο προς τον θεωρούμενο «πρότυπο» τύπο πιεστηρίου, 

ενισχύοντας έτσι σημαντικά την θεώρηση της αρχιτεκτονικής δομής και 

εργαλειομηχανικής του «προτύπου» πιεστήριου του Ι.Γ., γεγονός που αποδίδεται 

ικανοποιητικά ως εκδοχή στην περί «προτύπου» προσομοίωση των Άλαν Μάι / 

Στήβεν Φράι.  

Υπάρχει επίσης και μία χαλκογραφία του έτους 1628, που δημοσιεύθηκε στο 

Χάρλεμ από τον “Peter Scriverius”, όπου και κατά τον ίδιο τρόπο απεικονίζονται τα 
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ίδια ακριβώς εγχειρίδια (εργαλεία) που είναι αναρτημένα στους ορθοστάτες και 

ασφαλώς το ίδιο σώμα και οι εργαλειομηχανισμοί του πιεστηρίου, παρουσιάζουν 

κοινά χαρακτηριστικά με εκείνα τα πιεστήρια που απεικονίζονται στις 

προαναφερόμενες γκραβούρες. Ωστόσο όμως, η συγκεκριμένη απεικόνιση της 

γκραβούρας του Άλμπρεχτ Ντύρερ (1511), χαρακτηρίστηκε ως "η πρώτη ακριβής 

αναπαράσταση ενός πιεστηρίου” με την έννοια του «προτύπου» της 

τυπογραφικής «τεχνικής» του Ι.Γ.,.  

Να σημειώσουμε εδώ ότι, ο Άλμπρεχτ Ντύρερ, κατείχε ο ίδιος τυπογραφικές 

εμπειρίες και βιωματικές παραστάσεις πιεστηρίων της εποχής του και το 

σημαντικότερο όλων ότι, υπήρξε σχεδόν σύγχρονος αν όχι του ίδιου του Ι.Γ., αλλά 

της εποχής του, καθότι γεννήθηκε μόλις τέσσερα (4) έτη μετά τον θάνατο του Ι.Γ., 

και στην εποχή που το «πρότυπο» πιεστήριο κυριαρχούσε αυτούσιο χωρίς να είχε 

υποστεί ακόμη ουσιαστικές μεταλλαγές, εκτός όσων ενδεχόμενα ο ίδιος ο Ι.Γ., να 

είχε επιχειρήσει. Σημαντική θεωρείται και η αναφορά ενός πιεστήριου που βρίσκεται 

στο σπίτι του χαράκτη “Albrecht Dührer” και νυν Μουσείου με την επωνυμία 

“House Albrecht Dürer ”.  

Σε έναν τέτοιο τύπο πιεστηρίου φέρεται να εκτύπωνε ο Ντύρερ τα χαρακτικά 

του σχέδια και πορτραίτα. Το πιεστήριο αυτό και εφόσον πρόκειται για 

προσομοίωση (πιστό αντίγραφο) φαίνεται να προσιδιάζει σημαντικά με τα 

απεικονιζόμενα στις γκραβούρες του ιδίου, καθώς επίσης και με εκείνο το 

πιεστήριο που εκτίθεται στο “Museum of Literature and Printing in Grębocin “old 

printing presses”  (Poland)” (εικόνα 8.), ενώ με αυτά προσιδιάζει ασφαλώς η 

κατασκευαστική εκδοχή περί του «προτύπου», του Άλαν Μάι.  

Το τέχνημα “Jón Matthíasson” ως πρόδρομη εκδοχή «προτύπου»  

Ο Τζον Άρασον (“Jón Arason”., 1484-1550), Ισλανδός ρωμαιοκαθολικός 

επίσκοπος και ποιητής που εκτελέστηκε στον αγώνα του κατά της επιβολής της 

προτεσταντικής μεταρρύθμισης στην Ισλανδία, φέρεται να εισήγαγε το πρώτο 

τυπογραφείο στην Ισλανδία για την υποστήριξη των συγγραφικών 

δραστηριοτήτων του. Βέβαια, η χρονολογία εισαγωγής του πιεστηρίου δεν 

απολύτως έγκυρη, ωστόσο όμως και κατά πάσα πιθανότητα, φέρεται να εισήχθη 

λίγο πριν από το έτος 1530. Το εν λόγω τυπογραφικό πιεστήριο, το παρέλαβε από 

έναν Σουηδό ονόματι, “Jon Matthíasson” ή “Mattheusson” και με αυτό το 
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τυπογραφικό πιεστήριο o “Jón Arason” τύπωνε κυρίως λεξικά και θρησκευτικά 

βιβλία. Υπάρχει και μία άλλη αναφορά που λέει ότι, η πρώτη έκδοση της “Divina 

Commedia” του Δάντη φέρεται να τυπώθηκε στις 11 Απριλίου του 1472 από τον 

εν λόγω τύπο πιεστηρίου (“della Nunziatella, Foligno” στην Ιταλία) Το αυτό 

πιεστήριο, θεωρείται επίσης ως το πρώτο μηχανικό τυπογραφικό πιεστήριο που 

χρησιμοποιήθηκε στην Γερμανία τον 15ο αι., ενώ σήμερα αποτελεί απλό συλλεκτικό 

αντικείμενο.  Ωστόσο όμως και σε ό,τι αφορά τις απεικονιζόμενες εκδοχές 

πιεστηρίων στις γκραβούρες, η χαρακτική είχε εξελιχθεί κατά διάρκεια των 

επόμενων αιώνων, στην εποχή δηλ., που άρχισε να απεικονίζει σχεδόν ρεαλιστικά 

τα θέματά της. Πρόκειται για τεχνική που διαφέρει με την αφελή απεικόνιση των 

προαναφερθέντων «παραδειγμάτων» χαρακτικής απεικόνισης των τύπων 

“Jodocus badius Ascensius” και “Badius Jodocus Ascensius” στα 1520 και 1522. 

(εικόνα 9)  

Συνεπώς, οι ερευνητές και οι συλλέκτες δυσκολεύονται να κατανοήσουν 

από τις γκραβούρες τις όποιες διαφορές που βρίσκονται ανάμεσα σε αυτές και 

στα σωζόμενα ή και φερόμενα ως γνήσια πιεστήρια της «τεχνικής» του Ι.Γ., πόσο 

μάλλον να το υποδείξουν με ακρίβεια. Πιο συγκεκριμένα, ο οιοσδήποτε ερευνητής 

ή συλλέκτης των παλαιών πιεστηρίων (αντικών) θα πρέπει να αναζητήσει τις 

«εκδοχές» πιεστηρίων και τα προϊόντα εκτύπωσής των που χρονολογούνται πριν 

από τις αρχές  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Badius Jodocus Ascensius 

 

του17ου αιώνα και προς διάκριση όσων αφορούν στην περίοδο μεταξύ 17ου 

έως 19ου αιώνα, καθώς στην διάρκεια αυτής της περιόδου, οι εκτυπώσεις είχαν 
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καταστεί ευκρινέστερες και ποιοτικότερες με τις καινοτόμες μεθόδους εκτύπωσης, 

έναντι εκείνων του 15ου αιώνα. 

Αποτελέσματα 

α) Αποτελέσματα συγκριτικής μελέτης των  τεσσάρων «παραδειγμάτων»  

Το γεγονός ότι ο Ι.Γ., επινόησε πρωτοποριακές τυπογραφικές τεχνικές και 

μηχανιστικές μεθόδους τυπογραφίας για την εποχή του, με εφευρετικό 

επιστέγασμα την κατασκευή του πρώτου χειροκίνητου τυπογραφικού πιεστήριου, 

ανοίγοντας τον δρόμο στην μηχανική τυπογραφία, αποτελεί αδιαμφισβήτητη 

πραγματικότητα και επαρκώς μαρτυρούμενη, τόσο από πλευράς υφιστάμενων 

τυπογραφικών προϊόντων που παρήγαγε ο ίδιος, όσο από πλευράς των 

απολύτως επιβεβαιωμένων ιστορικών μαρτυριών του βίου του, που διατυπώνουν 

ασφαλώς το ενδιαφέρον του και την επαγγελματική του ενασχόληση στα 

τυπογραφικά.  

Ωστόσο όμως, εκείνο που δεν φαίνεται να είναι απολύτως σαφές 

βιβλιογραφικά και τις συγκεκριμένες εκδοχές του προσεγγίσαμε στην 

προηγούμενη ενότητα, αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του αυθεντικού 

πιεστηρίου που παραμένουν ως εν μέρει αναπάντητο ερώτημα στην γενική 

ιστορία της μηχανικής τυπογραφίας. Αφορά δηλαδή, στο ποιο μπορεί να ήταν το 

πραγματικό - πρωτότυπο σώμα του πιεστηρίου που κατασκεύασε ο Ι.Γ., δηλ., το 

σώμα που πάνω του υλοποίησε τις καινοτόμες περί τυπογραφίας ιδέες του, με 

διαγνωσμένη την χρήση των προγενέστερων τεχνολογικών μηχανισμών που  

υιοθέτησε και ασφαλώς εφάρμοσε ο ίδιος, με απόδειξη τα σωζόμενα εκτυπωτικά 

προϊόντα που κατακυρώνουν την πατρότητα της «τεχνικής» του στον ίδιο.  

Συνεπώς, εφόσον και οι όποιες από βιβλιογραφικής σκοπιάς αναφορές, οι 

σχετικές με το ενδεχόμενα αυθεντικό πιεστήριο του Ι.Γ., δεν αποδεικνύουν και δεν 

υποδεικνύουν τον ζητούμενου τύπο πιεστηρίου, δημιουργούν μία επιπλέον 

ιστορική σύγχυση στον ειδικό μελετητή που φαίνεται να κινείται μεταξύ εικασίας και 

πραγματικότητας περί της εκδοχής του, όπως και αρκετά στοιχεία στην 

εργογραφίας του Ι.Γ., τείνουν να θεωρούνται αμφιλεγόμενα, στα όρια 

αμφισβήτησης της ανακαλυπτικής εφεύρεσης της τεχνικής του, οπότε θα ήταν 

ακόμη πιο δύσκολο ώστε να προκύψει κάποια σαφέστερη απάντηση στην 

παρούσα εργασία.  
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Ωστόσο όμως και μόνο για την περίπτωση της περιγραφής του, κρίνεται 

τυπικά απαραίτητη η υιοθέτηση κάποιας εκδοχής περί του αυθεντικού τύπου ή του 

εν δυνάμει «πρότυπου» πιεστηρίου της «τεχνικής» του Ι.Γ., ανεξάρτητα αν και κατά 

πόσο ενδεχόμενα να ενισχύονται περεταίρω οι ήδη προϋπάρχουσες επιφυλάξεις, 

που θα θεωρούσαν την οιαδήποτε εκδοχή ως εκ προοιμίου «πρότυπο».  Ο λόγος 

ότι, οι πληροφορίες που υπάρχουν τόσο σε επίπεδο ρεαλιστικής περιγραφής, όσο 

και σε επίπεδο σχετικής (αφελούς χαρακτικής) απεικόνισης του πιεστηρίου, 

κρίνονται σημαντικά ανεπαρκείς και απεικονιστικά αρκετά δυσδιάκριτες. 

Προφανώς, δεν επιτρέπουν τον ορισμό του «προτύπου» με απόλυτη σιγουριά, 

καθότι δεν σώζεται το αυθεντικό τέχνημα - πιεστήριο ως απόλυτο δημιούργημα 

του Ι.Γ., ή άλλο πιεστήριο του ιδίου από αυτήν την πρώιμη περίοδο της 

τυπογραφικής του δραστηριότητας.  Επιπλέον, κανείς δεν έχει ανακαλύψει ποτέ 

κάποια σαφή χρονολογημένη απεικόνιση (γκραβούρα) ενός χαράκτη σύγχρονου 

του Ι.Γ., που θα προσδιόρισε επακριβώς την δομική υπόσταση και αρχιτεκτονική 

φυσιογνωμία του πιεστηρίου, πλην των αμυδρών αναπαραστατικών 

παραδειγμάτων των φερόμενων ως “Jodocus badius Ascensius” και “Badius 

Jodocus Ascensius”.  

Ενδεχόμενα και η υπάρχουσα πρόταση σχεδιασμού πιεστηρίου του 15ου 

αιώνα που ο Στήβεν Φράι υποστήριξε θεωρητικά στις τηλεοπτικές σειρές και 

υλοποίησε κατασκευαστικά ο Άλαν Μάι, ακόμη και αυτή φαίνεται να 

απομακρύνεται εν μέρει από πραγματικότητα, για τον λόγο ότι, πιεστήρια της 

εποχής του Ι.Γ., και όπως προαναφέραμε δεν έχουν διασωθεί, ούτε ως ακέραια 

λείψανα, ούτε ως τεμάχια ενός βασικού σώματος ή κάποιου μέρους σώματος. 

Παρ όλα αυτά, εξασφαλίζουμε μία ιδέα για την φυσιογνωμία των πρώτων 

πιεστηρίων, από την στιγμή που υφίστανται τα εκτυπωτικά προϊόντα ενός 

σημαντικού μέρος εκείνης της τυπογραφικής παραγωγής, καθώς επίσης ένα 

πλήθος γκραβουρών παρά τις όποιες ανακρίβειες στις απεικονιστικές εκδοχές που 

αναπαριστούν τυπογραφικά πιεστήρια και εργαστήρια, αλλά και στα εκτυπωτικά 

προϊόντα σύγχρονων προσομοιώσεων πιεστηρίων που καταφέρνουν σχεδόν 

όμοιο εκτυπωτικό αποτέλεσμα.  (εικόνα 10.) 

 

 

 



Τυπογραφική τεχνική Γουτεμβέργιου: Διερευνητική προσέγγιση στην εκδοχή της εργαλειομηχανής και 
μορφολογικής υπόστασης του πρότυπου πιεστήριου 

Σουλτάνης Κωνσταντίνος 
 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [1006] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

 

 

 

                  

 

 

10. Σελίδα Γουτεμβέργιου                     Σελίδα Άλαν Μάι 

Συμπερασματικά και για την αποδοχή μίας εκδοχής του «προτύπου» 

πιεστηρίου στην παρούσα εργασία, οι πληροφορίες που διατίθενται σχετικά με τον 

τύπο του γνήσιου («πρότυπο») πιεστηρίου του Ι.Γ., φαίνεται να αντλούνται 

αποκλειστικά από μία σειρά γκραβούρες. Οι υπάρχουσες γκραβούρες αν και 

θεωρούνται αμφιβόλου συγχρονίας σχετικά με το πρόσωπο και την εργογραφία 

του Ι.Γ., αφορούν συνάμα και σε απεικονιστικές προσεγγίσεις που άλλοτε είναι 

αφελείς σχεδιαστικά (κοινά σκίτσα) και άλλοτε απλοϊκά ενδεικτικές στα βασικά 

αρχιτεκτονικά και μηχανικά μέρη του τυπογραφικού πιεστηρίου, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι δεν αναπαριστούν κάποια πραγματικότητα που μπορεί να 

αναγνωρίσει ένας ειδικός μελετητής, ιστορικός της τυπογραφίας ή μηχανολόγος. 

Σύμφωνα με την θεώρηση (πεποίθηση) του Στήβεν Φράι για την αξιόλογη 

κατασκευαστική προσπάθεια του Άλαν Μάι που πρόβαλε και που ανέδειξε ένα 

απολύτως αξιόλογο κατασκευαστικό «παράδειγμα» προσομοίωσης, όχι μόνο του 

«προτύπου», αλλά και ενός «ελαφρού» τύπου πιεστηρίου «Κ.Τ.Γ.», φαίνεται να 

αποτελεί σημαντική παραδοχή εκδοχής του «προτύπου.  

Ο ίδιος ο Άλαν Μάι εικάζεται ότι, το τυπογραφικό πιεστήριο του Ι.Γ., 

μοιράζονταν πράγματι κάποια κοινά τεχνικά και δομικά χαρακτηριστικά με τα 

μεταγενέστερα πιεστήρια «Κ.Τ.Γ.»., μία άποψη που προφανώς ενίσχυσε σημαντικά 

την θεώρησή του στο κατασκευαστικό του εγχείρημα για την συγκεκριμένη εκδοχή 

του «προτύπου», που είναι δεόντως προσηνής του τρόπου ανάγνωσης και 

ερμηνείας των απεικονιζόμενων στις γκραβούρες πιεστηρίων. Να αναφέρουμε 

εδώ ότι, τα περισσότερα τυπογραφικά πιεστήρια, ήταν ισχύος από 100 έως 150 

κιλών και εφάρμοζαν ένα σχεδόν παρόμοιο κεντρικό Π.Σ., (Κοχλίας) που ασκούσε 

πίεση προς τα κάτω και πάνω στην Τ.Π., που ακόλουθα πίεζε παρομοίως την Τ.Τ., 

σε μία σχέση δυναμικής που καθορίζει την δομική του στηρικτικού συστήματος 

του βασικού κορμού και γενικά του σώματος του πιεστηρίου.  
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Συμπερασματικά και σχετικά με αυτά τα δύο κατασκευαστικά εγχειρήματα, 

ο Άλαν Μάι ειδικός στην κατασκευή τυπογραφικών πιεστηρίων και ο Στήβεν Μάι 

μελετητής, ενώ αρχικά αναζητούν στοιχεία για την κατασκευή του «πρότυπου» 

πιεστηρίου του Ι.Γ., το μόνο στοιχείο που ανακάλυψαν ήταν μία σχετική απεικόνιση 

του πιεστηρίου στο “La Dance Macabre” του προαναφερόμενου χαράκτη 

“Albrecht Dürer” που ενδεχόμενα να δημιούργησε εξήντα χρόνια μετά την πρώτη 

εκτύπωση του Ι.Γ.,.   Παράλληλα, ο Άλαν Μάι είχε την τύχη να βρεθεί απέναντι σε 

ένα άλλο μη συμβατό πιεστήριο, που τα πέλματά του εξείχαν αρκετά μπροστά από 

τους ορθοστάτες (μάγουλα) και με μία επιπλέον προβολή στήριξης στο 

μπροστινό μέρος (ποδιά). Επρόκειτο για τέχνημα που προφανώς δεν αφορούσε 

κοινό πιεστήριο που είδαν στο χαρακτικό του “Albrecht Dürer”. Είναι γεγονός ότι, 

αυτός και οι συνεργάτες του είχαν μόλις στη διάθεσή τους τα λείψανα ενός 

«ελαφρού» τύπου πιεστηρίου «Κ.Τ.Γ.» του (“Tom Paine”), που το μελέτησαν 

μεθοδικά και στη συνεχεία ανακατασκεύασαν, διατηρώντας παράλληλα το 

ενδιαφέρον για τον ανασχεδιασμό και την ανακατασκευή του προορισμένου ως 

«προτύπου» πιεστηρίου του Ι.Γ.,.  

Με βάση την θεώρηση γι’ αυτήν την απλή λειτουργία του ενδεχόμενα 

«πρότυπου» πιεστήριου Ι.Γ., και στηριζόμενοι απόλυτα στις απεικονιστικές 

αναπαραστάσεις (γκραβούρες), από το αποτέλεσμα εμφαίνεται ότι το αυθεντικό 

πιεστήριο του Ι.Γ., και εν δυνάμει «εκ πρωτοτύπου πρότυπο», ήταν μία απλή 

ξυλότυπη δίστηλη κατασκευή σχήματος «Π ή Η» που εφάρμοζε λειτουργικά πάνω 

της έναν ξύλινο Κ., και με τελούμενες τις λειτουργίες μίας επίπεδης τυπογραφικής 

πράξης.  

Ο τύπος αυτός, εξασφάλιζε την μηχανική δυνατότητα να εκτυπώνει 

διαδοχικά από μία σελίδα σε κάθε εκτυπωτική πράξη, σε σχέση με τα μετέπειτα 

«ελαφρού» τύπου «Κ.Τ.Γ» που τύπωναν δυο σελίδες σε γρήγορη ακολουθία και 

ενδεχόμενα αυτή η εκτυπωτική διαδικασία να επιτελείται και στην προσομοιωμένη 

εκδοχή του «προτύπου» του Άλαν Μάι (εικόνα 6).    

β) Συμπεράσματα  θεώρησης και αποδοχής του «προτύπου»  

Στην παρούσα ενότητα και σύμφωνα με την από βιβλιογραφικής σκοπιάς 

διαμορφούμενη άποψη, προκύπτει η περί «προτύπου» θεώρηση με βάση την 

εκδοχή της προσομοιωμένης πρότασης Άλαν Μάι (“Alan May”) και Στέφαν Φρέυ 

(“Stephen Fry”), ως η πλέον προσηνής προσομοίωση του «προτύπου» 
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πιεστηρίου της τυπογραφικής «τεχνικής» του Ι.Γ., που υιοθετείται ως παραδοχή 

στην παρούσα εργασία που απορρέει από την κυρίως εμπειρική μελέτη. (εικόνα 

10.) 

 

 

 

 

10. γκραβούρα  Dürer  - ΄Αλαν Μάι   2008 - Μουσείου “Grębocin” 

 
Ωστόσο όμως και εκ των πραγμάτων, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε 

απόλυτα αν αυτό το ήδη θεωρούμενο ως «πρότυπο» πιεστήριο Ι.Γ., αν αυτό είχε 

σταθερή ή κινητή Τ.Τ., με παλινδρομικά κυλιόμενη πλατφόρμα, δηλαδή, δύο 

βασικά τεχνικά και λειτουργικά ειδοποιά στοιχεία που δεν είναι ευκρινή στις 

γκραβούρες που σαφώς πάνω τους έχει γενεσιουργό αναφορά το θεωρούμενο 

ως «πρότυπο» πιεστήριο. Φαινομενολογικά εκτιμούμε ότι, ενδεχόμενα η Τ.Τ., να 

ήταν κινητή, όχι βέβαια όπως στα πιεστήρια της «Κ.Τ.Γ.» όπου κινείται με ειδικό 

εργαλειομηχανισμό, αλλά με απλή χειρώνακτη προώθηση - εξώθηση (σπρώξιμο) 

από την χειρολαβή της πλατφόρμας («κοίτης»), που ενδεχομένως στους 

εξελιγμένους τύπους να είχε χρήση στηρίγματος (σταντ) του τυμπάνου 

σελιδοθέτησης. Επίσης, στις «γκραβούρες» δεν προσδιορίζεται ακριβώς ο τύπος 

και η λειτουργία του τυμπάνου (πλαισίου) που θα όριζε το προς εκτύπωση μέρος 

της σελίδας ώστε να διατηρούσε τα επιθυμητά περιθώρια ανέπαφα από το 

μελάνωμα της τυπογραφικής φόρμας, γεγονός που δεν εμφανίζεται ως 

πρόβλημα στις σελίδες των εκτυπώσεων του Ι.Γ., όσο και αν εκ των υστέρων 

κατανοούμε την ύπαρξη και λειτουργία.   

Αξιοσημείωτο ότι στις γκραβούρες, αφενός ότι οι βηματισμοί (ελικώσεις) 

των Κ., που έπρεπε να ενεργούν με ένα σταθερά κεκλιμένο βήμα προκειμένου να 

εξασφάλιζαν μικρή διαδρομή μετακίνησης του εμβόλου (μοχλού) στρέψης ώστε 
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να μειώνεται το ενδεχόμενο μίας ανεξέλεγκτα ασκούμενης πίεσης, όσο και σε 

κάποιες περιπτώσεις που ο Κ., φαίνεται να στρέφει με λάθος βηματισμό έναντι του 

δεξιόστροφου λειτουργικού βηματισμού των πιεστηρίων, γεγονός που επιφέρει 

σύγχυση (εικόνα 11.) Κατά συνέπεια, η εκδοχή του «προτύπου» στην 

κατασκευαστική πρόταση του Άλαν Μάι και για τον λόγο ότι επικαλείται τις 

γκραβούρες Duter βασική πηγή, ωστόσο φαίνεται να αντλεί πληροφορίες από 

τον τύπο πιεστηρίου όπως αυτόν του Μουσείου Grębocin (Poland) σε ό,τι αφορά 

τα δυσδιάκριτα εργαλειακά χαρακτηριστικά στις γκραβούρες (τυπογραφική 

πλάκα, τυπογραφική τράπεζα και τύμπανο σελιδοθέτησης), ενώ ακολουθεί τα 

ευκρινή (κορμός, τεχνικές σύνδεσης κορμού και κοχλίας.  

 

 

 

 

 

 

 

11. βηματισμοί κοχλιών γκραβούρες “Durer” 

 

Εντούτοις, επικρατέστερη άποψη εκτιμάται εκείνη που θεωρεί ότι, αρχικά το 

πιεστήριο του Ι.Γ., αποτελούσε τυπική προσαρμογή απλού βιβλιοδετικού 

πιεστηρίου που ανάγονταν στα τυπικά πιεστήρια ελαιοτριβείων, δηλαδή στο 

μοντέλο του εργαλειομηχανισμού του Ήρωνος.  Ωστόσο, εκείνο που θεωρείται 

προφανές είναι ότι, το πιεστήριο του Ι.Γ., κατά την τυπογραφική πράξη 

πραγματοποιούσε μία βασική χειροκίνητη μηχανική κίνηση, δηλαδή, αυτήν της 

συστροφής του Κ, που έδινε την επιθυμητή πίεση για ένα επιθυμητά καθαρό 

τυπογραφικό αποτέλεσμα και που ουδεμία αμφιβολία υπάρχει γι’ αυτό, βλέποντας 

κανείς μία σελίδα της Βίβλου.   
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Στη σύγχρονη ελληνική σχολιαστική δημοσιογραφία διακρίνουμε δύο είδη: την 

αποδεικτική σχολιογραφία (κύριο άρθρο, άρθρο γνώμης, σχόλιο, κ.ά.) και την 

κριτική σχολιογραφία (επιφυλλίδα, χρονογράφημα, κριτική τεχνών, κ.ά.). Εν γένει 

στην κριτική σχολιογραφία, σημεία αναφοράς αποτελούν ο γραφέας 

(επιφυλλιδογράφος, χρονογράφος, κριτικός τέχνης, κ.ά.), το μέσο που φιλοξενεί 

την κριτική του (έντυπο/ηλεκτρονικό, περιοδικό/εφημερίδα, κ.λπ.), το κοινό στο 

οποίο απευθύνεται και φυσικά το ίδιο το κείμενο με το εύρος των χαρακτηριστικών 

που το καθορίζουν. 

Η κριτική αποτελεί ένα σχολιαστικό είδος αλληλένδετο με την 

πραγματικότητα. Προσφέρει ενημέρωση, κάνοντας λόγο για ένα νέο γεγονός, και 

κατ’ αυτόν τον τρόπο προσεγγίζει μέσα από μία ιδιαίτερη οπτική την επικαιρότητα.  

Τα ΜΜΕ έχουν περάσει πλέον από την παραγωγή ειδήσεων στη δημιουργία 

νοημάτων. Στον χώρο των ΜΜΕ διακρίνουμε δύο τύπους κριτικής: την επισκόπηση 

(review) που αποτελεί όχι ιδιαίτερα αναλυτική κριτική, η οποία συντάσσεται και 

δημοσιεύεται στο συντομότερο δυνατό διάστημα, μετά το καλλιτεχνικό γεγονός. 

Συνήθως αυτού του είδους τα κείμενα γράφουν οι συντάκτες του πολιτιστικού 

ρεπορτάζ των ΜΜΕ. Ταυτόχρονα, στα μέσα φιλοξενείται και το άλλο είδος κριτικής 

(criticism), με κείμενα κριτικής αναλυτικά, μεγάλης έκτασης, που εμβαθύνουν 

περισσότερο, έχουν θεωρητική οπτική και επιχείρημα. Είναι περισσότερο δοκίμια.  

Με τη διεύρυνση της αγοράς του Τύπου αυξήθηκε και η αξία του 

(υποκειμενικού) σχολιασμού σε αντιπαράθεση προς το (αντικειμενικό) ρεπορτάζ. 

Η κριτική ως σχολιογραφία –εκ των πραγμάτων– δεν είναι αντικειμενική. Η 

υποκειμενικότητα εξέχει. Η προσωπικότητα συγγραφέων που εκφράζονται με στιλ 
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και υψηλό περιεχόμενο έγινε τρόπος προσέλκυσης αναγνωστών στην έκδοση. 

Ανεξάρτητα από το θέμα του κειμένου, η παρουσία ενός ονόματος κύρους 

αποτελεί a unique selling proposition σε μια ανταγωνιστική πολιτισμική αγορά. 

Σημαντικός πόλος έλξης του αναγνωστικού κοινού μπορεί να καταστεί η 

περσόνα που έχει υιοθετήσει ο συγγραφέας του κειμένου. Ο σύγχρονος 

συντάκτης στήλης «πουλάει» τον εαυτό του. Το εκάστοτε ΜΜΕ νομιμοποιεί τον 

κριτικό, που συχνά είναι ένας επαγγελματίας που έχει καταξιωθεί έξω από τον 

κόσμο των ΜΜΕ και εγγυάται τον επαγγελματισμό και την τεχνογνωσία του. 

Εξάλλου, ο λόγος των σελίδων γνώμης προϋποθέτει μια διαφορά κοινωνικής 

ισχύος μεταξύ των συγγραφέων και του αναγνωστικού τους κοινού.  

Στις τέχνες, ο κριτικός μπορεί να χρησιμεύει (και) για να αρθρώνει τη φωνή 

των καταναλωτών (Cameron, 1995). Δεοντολογικά θα πρέπει να βρίσκεται στον 

αντίποδα της διαφημιστικής προώθησης, προτάσσοντας εγγενείς αντιστάσεις. Το 

μέσο εντούτοις συχνά καθορίζει τον κριτικό και όχι το είδος της τέχνης. Η εξουσία 

και το κύρος του καθορίζονται από το πόσο εξαρτά την ανεξαρτησία και την 

αυτονομία του μέσα από τα κείμενά του. Ο λόγος του δεν δύναται να 

υπαγορεύεται από τους παραγωγούς των πολιτιστικών προϊόντων. Ακόμη και 

στα διπολικά συστήματα του Bourdieu (2004) είναι καλό να υπάρχει κριτικός γιατί 

αντιστέκεται στην αγορά.  

Ευτυχώς και σ’ αυτόν τον τομέα της πολιτισμικής αγοράς, όπως και σε 

άλλους, η ποιότητα μετράει (ακόμη) και ο αναγνώστης επιλέγει πραγματικά ποια 

στήλη θα διαβάσει – αν τελικά διαβάσει κάποια. Η εμπιστοσύνη, πάντως, δεν είναι 

μόνο θέμα ιεραρχίας ή κοινωνικής θέσης. Μπορεί επίσης να στηρίζεται στη 

ρητορική δεινότητα, στην ικανότητα πειθούς του αναγνώστη από κομψή, 

στοχαστική ή πνευματώδη πρόζα. Η αποτελεσματική χρήση της γλώσσας, η 

συγκρότηση των επιχειρημάτων, η εκδίπλωση των τεκμηρίων και άλλα 

επικοινωνιακά εργαλεία κερδίζουν τελικώς τους αναγνώστες. 

Στην παρούσα εργασία, αντικείμενό μας είναι η κριτική των τεχνών όπου ο 

εκάστοτε κριτικός γράφει για να αξιολογήσει ο ίδιος κάτι. Βέβαια, η αποτίμηση 

προηγείται της κριτικής. Δεν είναι δυνατόν να βάζουμε κάτι σε κρίση χωρίς 

πρωτίστως να αποτιμούμε (Barthes, 2007: 189). 

Συνεπώς, αν δεν υπάρχει αξιολόγηση, δεν είναι κριτική. Αυτός εξάλλου είναι 

και ο βασικός ρόλος της κριτικής. Βασικό στοιχείο της, λοιπόν, είναι η χρήση του 
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επιχειρήματος. Έτσι, η κριτική εμπεριέχει δύο έννοιες: τη διά-κριση (με την έννοια 

των διαχωρίζω, ξεχωρίζω) και τη διατύπωση, την εκφορά γνώμης. Πρόκειται 

δηλαδή για μια συνοπτική αποδεικτική διαδικασία που, στην ιδανική της μορφή 

αποδεικνύει, υποστηρίζει το επιχείρημα. Κατά συνέπεια, η κριτική είναι ένα μετα-

κείμενο. 

Αξίζει εδώ να επισημάνουμε ότι όταν μιλάμε για κριτική στην Ελλάδα δεν 

εννοούμε την ακαδημαϊκή, αλλά τη μη-ακαδημαϊκή, αυτή που αναπτύσσεται στον 

χώρο της δημοσιογραφίας και του περιοδικού Τύπου (Πατσαλίδης, 1989: 66).  

Για να διακρίνουμε τους κριτικούς από τους θεωρητικούς της τέχνης, θα 

μπορούσαμε να πούμε, με βάση τα λεγόμενα του Becker (1982), ότι οι τελευταίοι 

είναι αυτοί που δημιουργούν τις θεωρίες για την τέχνη, ενώ οι κριτικοί τις 

εφαρμόζουν (Χαμπούρη-Ιωαννίδου, 2002: 205). 

Η κριτική των τεχνών τοποθετείται ανάμεσα στη δημοσιογραφία και στην 

τέχνη, ανάμεσα στον εύληπτο λόγο του Τύπου και στον θεωρητικό λόγο για την 

τέχνη. Αντιμετωπίζεται βεβαίως με δημοσιογραφικούς όρους, καθώς υπόκειται σε 

σειρά δεσμεύσεων-δημοσιογραφικών επιταγών: απευθύνεται σε αναγνωστικό 

κοινό, καταλαμβάνει προκαθορισμένο χώρο στο μέσο, τηρεί χρονικές προθεσμίες 

(με μια σχετική εντούτοις ανοχή, ελαστικότητα), φλερτάρει με την επικαιρότητα και 

πιθανώς δέχεται παρεμβάσεις από τον εκάστοτε αρχισυντάκτη ή συντάκτη ύλης 

του μέσου. 

Το περιεχόμενο και η κειμενική οργάνωση, η δομή του κριτικού κειμένου είναι 

πρόδηλα πιο ελεύθερα από άλλα δημοσιογραφικά είδη. Κατά τη Σαβράμη (2002: 

75), υπάρχουν τέσσερις βασικές διακριτές λειτουργίες της κριτικής τέχνης: η 

περιγραφική, η αναλυτική, η ερμηνευτική και η αξιολογική.  

Αυτές στα κείμενα δεν συναντώνται απαραίτητα με αυτή τη σειρά. Ο 

κριτικός περιγράφει και παρουσιάζει με πολύ καλύτερο τρόπο, καθώς είναι σε 

πλεονεκτική θέση έχοντας καλύτερη οπτική γωνία. Ερμηνεύει και αναλύει τα όσα 

εντοπίζει, και τελικώς αξιολογεί το αποτύπωμα που άφησε το έργο τέχνης στην 

εποχή του. Κατά τον Μπαρτ (1979: 111) ο κριτικός πρέπει να εμφανίζεται σαν 

αόρατος διαιτητής, προικισμένος με πνευματικότητα ιδανική, και συνακόλουθα 

δίκαιη, όπως ο ζυγός που κρίνει τη στάθμιση. 

Ιδανική αποστολή του είναι να ξεπερνά την απλή καταγραφή των 

γεγονότων, να εντοπίζει και να καταγράφει νέες ιδέες και τάσεις, να αποτυπώνει 



Η κριτική της τέχνης της φωτογραφίας ως αρθρογραφία γνώμης.Τα κείμενα του Ηρακλή Παπαϊωάννου στο 
περιοδικό ΦΩΤΟγράφος  

Τσιάρβουλα Στεργιανή 
 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [1014] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

τις μυθολογίες της εποχής του. Ο κριτικός νομιμοποιεί κάποιον στον χώρο της 

τέχνης. Νομιμοποιεί τον καλλιτέχνη. Ο ρόλος του επομένως είναι κατεξοχήν 

διαμεσολαβητικός. Εξαιρετικά σημαντική είναι και η διαθεσιμότητα του κριτικού, να 

είναι δηλαδή έτοιμος να γράψει για οτιδήποτε, χωρίς να αποκλείει ό,τι δεν τον 

αφορά, ό,τι δεν του αρέσει. Έτσι, καθίσταται φορέας και αναπαραγωγός 

ιδεολογικών στάσεων και σχημάτων. Η κριτική παραμένει το ίχνος π.χ. των 

επιτελεστικών τεχνών ακόμη και όταν αυτά τα έργα κάνουν τον κύκλο τους, 

ολοκληρώνονται. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι κριτικές έχουν και αρχειακό χαρακτήρα 

και βοηθούν την επιστημονική έρευνα, διαχρονικά και συγχρονικά. 

Ένας κριτικός, όταν αξιολογεί ένα έργο, λειτουργεί σύμφωνα με τις 

συνθήκες οι οποίες απορρέουν κυρίως από τις σπουδές, την εμπειρία, το 

χαρακτήρα, την εποχή και τέλος την προσωπική του θεώρηση (Μαυράκης, 2012). 

Ο κριτικός πρέπει να γνωρίζει τη θεωρία και την ιστορία της τέχνης που μελετά. 

Μέσα από τα κείμενά του σκιαγραφείται η ιδιοσυγκρασία, η προσωπικότητα και η 

οπτική του.  

Ο κριτικός ως πολιτισμική αυθεντία ορίζει τα κριτήρια, ανάλογα με το είδος 

της τέχνης, τα οποία και πρέπει να είναι προφανή στην κριτική του. Θεωρείται 

πυλωρός του πολιτισμού. Καθώς βέβαια η δημοσιότητα κατασκευάζει 

δημοσιότητα, ελλοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος να αναπτυχθεί μία ναρκισσιστική, 

κενόδοξη στάση, αν αναγορεύσει τον εαυτό του σε αυθεντία λόγου (discursive 

authority) και κάτοχο της αξιωματικής αλήθειας, καταλήγοντας έτσι σε έναν 

άκρατο διδακτισμό. Κατά τον Μπουκάλα, ο κριτικός λόγος θεωρείται σχεδόν εκ 

προοιμίου διαβλητός, όχι απλώς υποκειμενικός αλλά αυθαίρετα και αλαζονικά 

μεροληπτικός (ΜΜΕ & Λογοτεχνία, 2007: 256). 

Κάθε έργο τέχνης θα πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τις φιλοδοξίες του. 

Η κριτική κοινωνικοποιεί το έργο τέχνης, που αποκτά κοινωνική υπόσταση. Η 

κριτική γεννά ζητήματα. Συνεπώς, το κριτικό κείμενο αποτελεί δωρεά στον 

καλλιτέχνη, καθώς συχνά επηρεάζει καταλυτικά το έργο τέχνης και την παραγωγή 

του τροποποιώντας το καλλιτεχνικό όραμα και ανακατευθύνοντάς το αλλού.  

Eξ ορισμού μοίρα της κριτικής είναι να έπεται, αφού χρονικά και λογικά 

προϋποθέτει την ύπαρξη ή την εκτέλεση ενός έργου τέχνης (Βερβεροπούλου, 2008: 

444). Έτσι, το καλλιτεχνικό δημιούργημα ουσιαστικά απαντάει, αν μπορεί να 
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απαντήσει, στην κριτική του, μονάχα με την ίδια του την ύπαρξη (Βαρβέρης, 2001: 

259). 

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο κριτικός δικαιούται να εκφέρει αξιολόγηση, να 

θεσπίζει τις αξιολογήσεις των άλλων, να συμβάλλει στη διαμόρφωση της κοινής 

γνώμης, λειτουργώντας εντέλει ως διαμεσολαβητής των τεχνών. Το περιεχόμενο 

και η λειτουργία του κριτικού λόγου, όπως εξάλλου και ο ίδιος ο ρόλος του 

κριτικού, συναρτώνται με τις ιδιαίτερες κάθε φορά πολιτισμικές συνθήκες και 

θεσμικές πρακτικές (Πασχαλίδης, 2008: 414). Η ίδια η ταυτότητα, λοιπόν, του 

κριτικού αποτελεί προϋπόθεση στην κρίση. Η κριτική προσδίδει κύρος στο 

περιεχόμενο που αξιολογεί. Δεν πρέπει εξάλλου να ξεχνάμε ότι και ο ίδιος ο κριτικός 

αποτελεί και ο ίδιος μέρος του κοινού.  

Το κριτικό κείμενο του πρέπει να είναι περιγραφικό, να ενημερώνει δίνοντας 

απαντήσεις σε δημοσιογραφικά ερωτήματα: τι, πότε, που, από ποιόν και γιατί 

έγινε… Το σχόλιο –ως γνωστόν– έχει ανάγκη την είδηση. Αυτά είναι χρήσιμα 

δεδομένα και για την ιστορία των τεχνών. Όπως υποστηρίζει ο Bolter, ένα γραπτό 

κείμενο αποτελεί μια δομή στον χώρο και υπαινίσσεται επίσης μια δομή στον 

χρόνο: υπό μια έννοια η γραφή μετατρέπει τον χρόνο σε χώρο (2006: 139). 

Πρόκειται για κείμενο όχι προϊόν τεχνικής, αλλά για κείμενο που εντάσσεται στην 

τέχνη, υπό την ευρεία της έννοια.  

Απαραίτητος, επίσης, είναι και ο σχολιασμός και η ερμηνεία του έργου 

τέχνης. Στο πλαίσιο αυτό, εξάλλου, εκπληρώνεται και ο εκπαιδευτικός ρόλος του 

κριτικού κειμένου, μέσω της βελτίωσης του επιπέδου και του γούστου του κοινού.  

Η κριτική (ως διαμεσολάβηση και ως παραγωγή θεωρίας) συνυπάρχει με 

την τέχνη, και είναι και η ίδια μορφή τέχνης (Ξυδάκης, 2001: 276). Κι ακριβώς όπως 

η καλλιτεχνική δημιουργία εξυπονοεί κατ’ ουσία τη λειτουργία της κριτικής 

ικανότητας και δεν μπορεί να υπάρξει δίχως αυτή, έτσι κι η κριτική είναι πραγματικά 

δημιουργική, με την υπέρτατη έννοια του όρου. Η κριτική είναι, στην ουσία της, 

δημιουργική κι ανεξάρτητη μαζί (Wilde, 2003: 371). 

Αξίζει, επιπλέον, να επισημάνουμε ότι τα κείμενα για τις τέχνες έχουν και 

αυταξία, καθώς η λογοτεχνική αισθητική τους και το στυλ, προσφέρουν 

ψυχαγωγία και διασκέδαση.  

Τέλος, το κριτικό κείμενο έχει στόχο και την προστασία τον καταναλωτή από 

λάθος επιλογές, καθώς συχνά η κριτική λειτουργεί (και) ως καταναλωτικός 
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οδηγός. Εντοπίζεται λοιπόν και μία οικονομική διάσταση, αφού το έργο 

αντιμετωπίζεται ως προϊόν, αποκτά εμπορικό χαρακτήρα. 

Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση των ευρημάτων της ανάλυσης των 

εικοσιτεσσάρων (24) κειμένων του Ηρακλή Παπαϊωάννου που δημοσιεύτηκαν στο 

περιοδικό ΦΩΤΟγράφος τη διετία 2009-2010, και συγκεκριμένα από το τεύχος 181 

(Ιανουάριος 2009) έως και το τεύχος 204 (Δεκέμβριος 2010). 

Κατά τη συγκέντρωση του υλικού διαπιστώθηκε και η πανταχού παρουσία 

του «δαίμονος του τυπογραφείου»: στα διαδοχικά τεύχη 196 (4/2010) και 197 

(5/2010) φιλοξενήθηκε το ίδιο κείμενο (Χάρτες και φωτογραφίες)…! 

Ο κριτικός  (Ηρακλής Παπαϊωάννου) 

Ο Ηρακλής  Παπαϊωάννου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1962. Σπούδασε 

φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έκανε μεταπτυχιακές 

σπουδές φωτογραφίας στο New York University (Master of Arts). Είναι διδάκτωρ 

φωτογραφίας του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Τη χρονική περίοδο 1988-1992 έζησε και εργάστηκε στη Νέα Υόρκη. Το 

διάστημα 1994-2006 υπήρξε οργανωτικό στέλεχος της Photosynkyria της 

Θεσσαλονίκης –ετήσιο διεθνές φεστιβάλ φωτογραφίας. Έχει εκθέσει το έργο του 

σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις εντός και εκτός συνόρων. 

Έχει επιμεληθεί μεγάλο αριθμό εκθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και 

έχει δημοσιεύσει πολλά κείμενα, δοκίμια, κριτικές και μεταφράσεις έργων για τη 

φωτογραφία. Έχει εκδώσει τα λευκώματα Κοσμοτοπία (1994) και Εκτός Παιδιάς 

(2000). Στις φωτογραφικές εκδόσεις τις οποίες έχει επιμεληθεί περιλαμβάνονται, 

μεταξύ των άλλων: Transphotometafores (2000), Γιάννης Στυλιανού, Η διαυγής 

όραση και η ευγενής αντινομία (2002), Κώστας Μπαλάφας, Τα αντίρροπα 

ρεύματα του Αχελώου (2002), Περι(γε)γραμμένοι κόσμοι (2004), Δημήτρης 

Λέτσιος, Οδοιπορία στο φως και τη σκιά της Ελλάδας (2005), post-doc (2006), 

Στέργιος Τσιούμας, Μια ανήσυχη βόλτα (2006), Ένας τόπος χωρίς τόπο (2007). 

Μετέφρασε τα έργα: Περί φωτογραφίας της Susan Sontag (1994), Φωτογραφία, 

μια συνοπτική ιστορία του Ian Jeffrey (1997) και το Για μια φιλοσοφία της 

φωτογραφίας του Villem Flusser με τον Ingo Duennebier (1998). Το 2009 εκδόθηκε 

το δοκίμιό του Η χώρα του Marlboro και η χλιαρή Άγρια Δύση (εκδόσεις Άγρα). 
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Είναι συνεκδότης του ψηφιακού περιοδικού Untitled Magazine. Από το 2001 

εργάζεται στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. 

Το μέσο (περιοδικό ΦΩΤΟγράφος)   

Το περιοδικό ΦΩΤΟγράφος κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σε διμηνιαία 

βάση στις 5 Δεκεμβρίου 1989. Η έκδοση από το 1994 έγινε μηνιαία, ενώ μία δεύτερη 

περίοδος για το περιοδικό αρχίζει τον Οκτώβριο του 2003, ημερομηνία έναρξης 

της συνεργασίας με την εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Κυκλοφόρησε για 8 χρόνια μαζί 

με το φύλλο του προτελευταίου Σαββάτου κάθε μήνα σε υψηλό τιράζ. Από το 

Νοέμβριο του 2011 κυκλοφορεί, με εκδότη πάλι την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, αλλά ως 

ανεξάρτητο περιοδικό στα περίπτερα όλης της χώρας κάθε δύο μήνες, με 200 

σελίδες με πλούσια ύλη. 

Τα ενδιαφέροντα του ΦΩΤΟγράφου αφορούν την τέχνη και την τεχνική της 

εικόνας σε όλες τις διαστάσεις, ενώ παρακολουθεί στενά τις νέες τεχνολογίες και 

γνωμοδοτεί για τις διάφορες συσκευές μέσα από συγκριτικά τεστ, αυτόνομα τεστ 

και σύντομες πρώτες παρουσιάσεις.1 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ είναι ημερήσια πρωινή πολιτική πανελλήνιας κυκλοφορίας 

εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα. Συγκαταλέγεται στις λεγόμενες «ποιοτικές 

εφημερίδες». 

Aνάλυση των κριτικών κειμένων   

Τα εν λόγω άρθρα του Παπαϊωάννου είναι μονόστηλα προκαθορισμένης έκτασης 

(270-280 λέξεις), που καταλαμβάνουν κατά το ήμισυ δεξιές (εξωτερική πλευρά), 

πάντοτε, σελίδες του πρώτου μέρους του περιοδικού, σε μια ζώνη του όπου 

φιλοξενούνται και άλλες συναφείς στήλες. Στο ΦΩΤΟγράφο φιλοξενούνται και 

κείμενα καλλιτεχνών φωτογράφων, ανεξάρτητων επιμελητών, θεωρητικών  της 

φωτογραφίας, κ.ά. Ο Παπαϊωάννου δημοσιεύει εκεί κείμενά του χρόνια τώρα –

πλέον της δεκαετίας. 

Η στήλη φέρει την επικεφαλίδα (ρουμπρίκα) «Εκτός κέντρου», που 

υπαινίσσεται τόσο ότι ο Ηρακλής Παπαϊωάννου είναι (ίσως ο μόνος) τακτικός 

αρθρογράφος του περιοδικού εκτός Αθηνών (όπως προαναφέρθηκε, ζει και 

εργάζεται στη Θεσσαλονίκη), όσο και ότι τα θέματα που θίγονται στη στήλη του 

                                                 
1 http://www.photo.gr/v2/index.php?option=15&selector=73&id=417 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
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είναι στην πλειοψηφία τους εκτός της κύριας ύλης του περιοδικού. Καθώς, λοιπόν, 

η ονοματοδοσία της στήλης ήταν προσωπική επιλογή του ίδιου του 

Παπαϊωάννου, αυτό συνιστά και μία διαρκή δήλωσή του για τον τρόπο γραφής 

των κειμένων του.  

Όσον αφορά την οπτική-τυπογραφική διάσταση (layout) της στήλης 

εντοπίζεται το εξής παράδοξο: η στήλη δεν έχει ποτέ φωτογραφία/εικόνα/γραφικό 

που να συμπληρώνει, να επεξηγεί, να ενισχύει ή να διαφωτίζει το κείμενο.  

Ο δε τίτλος συνήθως είναι 3-4 λέξεις, χωρίς υπότιτλο ή υπέρτιτλο. 

Χρησιμοποιεί ουσιαστικά, επίθετα, συνδέσμους, άρθρα και επιρρήματα και μόνον 

μια φορά, στο εν λόγω corpus, συναντούμε ρηματικό τύπο («δεν έγιναν»).  
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Δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει λέξεις ιδιαίτερου σημασιολογικού φορτίου, 

όπως: «νεκρές, τρομοκρατίας, επώδυνα, βίας, εμμονές, θανάτου». Ακόμη, κάνει 

χρήση όρων από τον χώρο της φωτογραφίας: «εικόνες, φωτογραφίες, 

προβολείς, φακοί, αυτοπορτραίτα, πορτραίτα». Εντούτοις, διαβάζοντας τα κείμενά 

του συμπεραίνουμε ότι αυτά θα μπορούσαν να υπάρξουν και χωρίς τον ιδιαίτερο 

τίτλο τους, καθώς αυτός έχει καθαρά λειτουργικό χαρακτήρα, σεβόμενος τους 

μιντιακούς κανόνες, και δεν στοχεύει στο να προσελκύσει το αναγνωστικό κοινό. 

Συνεπώς δεν καταγράφεται ενδοφορική λειτουργία τίτλου-κειμένου. 

Οπτικά λοιπόν η στήλη διαμορφώνεται αποκλειστικά από κείμενο σε συνεχή 

ροή, χωρίς καν διαμόρφωση παραγράφων, όπου οι μαύρου χρώματος 

τυπογραφικοί χαρακτήρες βρίσκονται μέσα σε ένα χαρακτηριστικό αχνό γαλάζιο 

φόντο που έχει παγιωθεί γραφιστικά στο layout. Κάτω από τον τίτλο του άρθρου 

υπάρχει ειδικό πλαίσιο σε πιο έντονο γαλάζιο χρώμα όπου φιλοξενείται έγχρωμη 

φωτογραφία του Παπαϊωάννου και δεξιά της παρατίθεται το ονοματεπώνυμό του 

με κεφαλαία γράμματα. Στοιχεία αναγκαία, καθώς η κριτική αποτελεί είδος που 

συναρτάται άμεσα με τη βαρύτητα και την αξιοπιστία της προσωπικής άποψης. 

Το όλο στιλ σχεδιασμού της στήλης συνεπώς είναι συμβατικοποιημένο. Αυτός ο 

παγιωμένος τρόπος ένταξης του κειμένου στη σελίδα που το φιλοξενεί, 

διευκολύνει/κατευθύνει την αναγνωστική πρόσληψη (Βερβεροπούλου, 2008: 452-

453). 

Δυνητικά αναγνώστες της στήλης είναι όλοι οι αναγνώστες της εφημερίδας 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, καθώς το περιοδικό κυκλοφορεί ως ένθετό της. Το περιοδικό όμως 

είναι ειδικού ενδιαφέροντος. Συνεπώς ο Παπαϊωάννου απευθύνεται ταυτόχρονα 

στο ανώνυμο, πολύμορφο αναγνωστικό κοινό της εφημερίδας που έχει ποικίλα 

και ετερόκλητα δημογραφικά χαρακτηριστικά, αλλά και σε ένα πιο εξειδικευμένο 

ακροατήριο που συναποτελούν επαγγελματίες-καλλιτέχνες δημιουργοί, 

ερασιτέχνες φωτογράφοι, θεωρητικοί και ιστορικοί του πολιτισμού της εικόνας, 

ανεξάρτητοι επιμελητές, επαγγελματίες των γραφικών τεχνών, κ.ά.  

Οι επικοινωνιακές του προθέσεις είναι να ενημερώσει, να πληροφορήσει, 

να εγείρει ζητήματα στο αναγνωστικό κοινό του, του οποίου φαίνεται ότι έχει καλή 
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γνώση. Δεν επιδιώκει επ’ ουδενί στα κείμενά του την πρόκληση αντίδρασης από 

πλευράς αναγνωστών. Βέβαια συχνά τα ίδια τα πολιτιστικά αγαθά προκαλούν 

αντιδράσεις όσον αφορά το περιεχόμενό τους. Π.χ. μια φωτογραφία μίας 

ηλικιωμένης γυναίκας γεμάτης ρυτίδες δεν εισπράττεται ως ωραία, επειδή το 

αντικείμενό της, το θέμα της δεν είναι όμορφο (Shrum, 1991: 355). 

Έτσι, λοιπόν, ο Παπαϊωάννου αποπειράται να σκιαγραφήσει και εντέλει να 

αποτυπώσει τη φυσιογνωμία της εποχής μας προσεγγίζοντας τον κόσμο με τη 

δική του ματιά, περνώντας συχνά σε ένα άλλο επίπεδο θέασης και 

συνεπακόλουθα «ανάγνωσης», ερμηνείας των εικόνων. Επιδιώκει να μοιραστεί με 

τον αναγνώστη του κειμένου του την ικανότητα που τον διακρίνει στην 

αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων, τόσο μέσα από σημειολογικές όσο και από 

στρουκτουραλιστικές αναγνώσεις. Δεν διαφοροποιείται από το κοινό του, δεν 

αρέσκεται στο να έχει θέση ισχύος, δεν είναι αυτή η επιδίωξή του. Κάθε άλλο 

μάλιστα. Αγωνίζεται μέσα από τη γραφή του, με το σύνολο των επιλογών πάσης 

φύσης που κάνει να (εκ)παιδεύσει τη ματιά του αναγνώστη. Είναι σαν να τραβά 

διακριτικά την κουρτίνα για να δείξει κάτι σημαντικό που διέφυγε της προσοχής των 

πολλών. 

Ο Παπαϊωάννου προσεγγίζει κριτικά τη δημιουργία, τη διανομή και την 

ερμηνεία της φωτογραφικής εικόνας στον σύγχρονο κόσμο. Διερευνά εν γένει τον 

πολιτισμό της εικόνας. Μελετά, λοιπόν, και εμβαθύνει στο φωτογραφικό μέσο, 

καθώς και στις –θεωρητικές, αισθητικές, τεχνικές– έννοιες που σχετίζονται με αυτό. 

Η κριτική του προσέγγιση απορρέει από τη γνώση της τέχνης και των τεχνικών της 

φωτογραφίας. Έχει ήδη υπόψη του το κοινό στο οποίο απευθύνεται και η 

θεωρητική του άποψη είναι ήδη διαμορφωμένη. Από πλευράς ΦΩΤΟγράφου έχει 

–κατά δήλωσή του– πλήρη ελευθερία στην επιλογή θέματος. Δεν διστάζει να θίξει 

θέματα που προβληματίζουν και κάθε άλλο, παρά ψυχαγωγία προσφέρουν, 

όπως π.χ. οι νεκρικές φωτογραφίες. Αυτός ως διαφαίνεται είναι και ο στόχος του 

να εγείρει ζητήματα, να προβληματίσει, να ανοίξει δημόσιο διάλογο.  

Το περιεχόμενο των κειμένων του λοιπόν είναι πολυποίκιλο και συχνά-πυκνά 

ιδιόρρυθμα «αιρετικό», μία απρόσμενη επιλογή. Το θέμα του μπορεί να ανέκυψε 

από μία πληροφορία, ένα γεγονός που θέλει να το προσεγγίσει διαφορετικά ή από 

μία ιδέα, μία σκέψη που είχε και θα ήθελα να σχολιάσει από τη στήλη του. 

Παραφράζοντας τον Μπαρτ (1983: 33) η πιο σωστή λέξη για να δηλώσουμε την 
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έλξη που ασκούν στον Παπαϊωάννου ορισμένες φωτογραφίες, είναι η λέξη 

συμβάν. Η τάδε φωτογραφία του συμ-βαίνει, η τάδε άλλη όχι.   

Στα κείμενα του corpus σταχυολογούμε θέματα που τον «προκάλεσαν», 

όπως τα γεγονότα στην Αθήνα μετά τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου το 

2008, εκφάνσεις του φαινομένου της υπερ-πληροφόρησης του σύγχρονου 

ανθρώπου, η διάχυση των εικόνων στο διαδίκτυο, οι φωτογραφίες των θανόντων 

στους τάφους τους, τα αριθμητικά μεγέθη που σημάδεψαν την παραγωγή ενός 

φωτογραφικού concept, η εφαρμογή street view της Google, οι φωτογραφίες-

ντοκουμέντα από την πυρκαγιά της Marfin κ.ά. 

Ο Barthes, στο έργο του Φωτεινός θάλαμος (1983), αναπτύσσει τη θεωρία 

ότι πέρα από την αντικειμενική πληροφορία που μεταδίδει η φωτογραφία, την 

οποία ονομάζει studium στα λατινικά, υπάρχει και μια άλλη, το punctum, η οποία 

δηλώνει αυτό που διαπερνάει τον αναγνώστη-θεατή της φωτογραφίας. Το τι θα 

συγκινήσει κάθε φορά τον ερμηνευτή έχει σχέση με τα βιώματά του και το 

πολιτιστικό του υπόβαθρο (Χαλεβελάκη, 2010: 114).  

Όταν μια εικόνα παρουσιάζεται ως έργο τέχνης, ο τρόπος που ο κόσμος 

την κοιτάζει επηρεάζεται από μια ολόκληρη σειρά μαθημένων παραδοχών γύρω 

από την τέχνη. Οι παραδοχές αυτές αφορούν: την ομορφιά, την αλήθεια, την 

ιδιοφυία, τον πολιτισμό, τη μορφή, την κοινωνική θέση, το γούστο, κ.τ.λ. (Berger, 

1993: 11). 

Ο Παπαϊωάννου ξεπερνά το πρώτο επίπεδο (καταδήλωση) και 

αποπειράται να διερευνήσει επαρκώς και εκτενώς το δεύτερο επίπεδο 

(συνδήλωση) των εικόνων. Το επίπεδο της καταδήλωσης απεικονίζει αυτό που 

άμεσα βλέπουμε και αναγνωρίζουμε σε μια εικόνα. Στο επίπεδο της συνδήλωσης, 

οι γωνίες λήψης της κάμερας, ο φωτισμός και τα είδη των πλάνων καθορίζουν το 

βαθύτερο νόημα της εικόνας (Χαλεβελάκη, 2010: 150).  

Τα αντικείμενα της κριτικής του (εικόνες, φωτογραφίες) έχουν αναλλοίωτο 

και οριστικό χαρακτήρα, σε αντίθεση π.χ. με τη θεατρική παράσταση που είναι 

μεταβλητή και ανακυκλώσιμη (Βερβεροπούλου, 2008: 445). Εξάλλου, οι εικόνες δεν 

αποτελούν μονοσήμαντα συμπλέγματα συμβόλων όπως οι αριθμοί, για 

παράδειγμα, αλλά πολυσήμαντα συμπλέγματα συμβόλων: οι εικόνες 

προσφέρουν χώρο για ερμηνεία (Flusser, 1998: 11). 
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Όπως εξάλλου διατείνεται ο Berger (1993: 10) κάθε εικόνα ενσωματώνει 

έναν τρόπο του να βλέπεις. Ακόμα και μια φωτογραφία. Γιατί οι φωτογραφίες δεν 

αποτελούν, όπως συχνά υποθέτουμε, μια μηχανική καταγραφή. Κάθε φορά που 

κοιτάμε μια φωτογραφία συνειδητοποιούμε, έστω και αμυδρά, ότι ο φωτογράφος 

έχει επιλέξει αυτό το θέαμα από μια απειρία άλλων πιθανών θεαμάτων. Αυτό ισχύει 

ακόμα και για το πιο συνηθισμένο οικογενειακό στιγμιότυπο. Ο τρόπος που βλέπει 

ο φωτογράφος αντανακλάται στην επιλογή του θέματος. Ωστόσο, αν και κάθε 

εικόνα ενσωματώνει έναν τρόπο του να βλέπεις, η αντίληψη ή η αποτίμηση μιας 

εικόνας εξαρτάται επίσης από το δικό μας τρόπο να βλέπουμε.  

Τα κείμενα του Παπαϊωάννου είναι αναλυτικά, διεισδυτικά κείμενα κριτικής 

που εμβαθύνουν σε ζητήματα, έχουν θεωρητική οπτική και επιχειρήματα. Είναι 

περισσότερο δοκίμια. Έχοντας βέβαια κατά νου το κοινό του μέσου στο οποίο 

απευθύνεται επιδιώκει ταυτόχρονα να διατηρεί το λόγο του σε ένα επίπεδο 

εύληπτο, μη εξειδικευμένο, κατατοπιστικό, χωρίς να του αφαιρεί αξιοπιστία ή να 

τον ευτελίζει.  

 

Η φωτογραφία από τη γέννησή της σχεδόν ασχολήθηκε συχνά πέρα από 

το επίσημο, προφανές θέμα με το να φωτίσει άπλετα αθέατες πτυχές του κόσμου 

και της κοινωνίας, λειτουργώντας όχι τόσο ως μεγάλος προβολέας αλλά ως 

ταπεινός φακός. 

       (Προβολείς και φακοί, τεύχος 200, 8/2010) 

 

Ως επιμελητής φωτογραφικών εκθέσεων, συνεπακόλουθα ως παραγωγός 

πολιτιστικών αγαθών, διαθέτοντας παράλληλα ως ισχυρό εφόδιο τις ακαδημαϊκές 

του περγαμηνές γύρω από τη θεωρητική πλαισίωση του πολιτισμού της εικόνας, 

του σύγχρονου οπτικού πολιτισμού μας, έχει μία άρτια και πολυσχιδή σκευή για να 

διαχειριστεί συγγραφικά, να αποτυπώσει στο χαρτί την κρίση του.  

Ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως και επιμελώς για τη γλώσσα, τη μορφή και τη 

βαθύτερη δομή του κειμένου του, που πάντοτε –ανεξαρτήτως θέματος– αποπνέει 

μια λεκτική κομψότητα. Επεξεργάζεται και χτίζει μια αφήγηση που είναι πλούσια σε 

όλα της τα συστατικά –λεκτικά, ρητορικά, δραματικά (Ραμονέ, 2011: 174). Στα 

κείμενά του κυριαρχούν λογοτεχνικές τεχνικές και δοκιμιακός τρόπος γραφής –εξ 

αυτών καθίστανται συνεπώς παραθέσιμα.  
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Πώς να τυποποιήσεις με τόσο στέρεους όρους εικόνες στις οποίες η 

τεχνική, η αισθητική, η χρήση του μέσου διακλαδίζεται σε πλήθος μονοπατιών 

πέρα από τις κεντρικές λεωφόρους χωρίς να τους ακρωτηριάσεις την ταυτότητα 

μέσα από ένα ευρετήριο όρων, χρήσιμο όσο και περιοριστικό, που μας έχει 

προικοδοτήσει η ιστορία της τέχνης και της φωτογραφίας; 

      (Λέξεις - κλειδιά, τεύχος 203, 11/2010) 

 

Στοχεύει, μάλλον έμμεσα και ίσως υποσυνείδητα, να βοηθήσει το κοινό στο 

να προσδιορίζει τις εμπειρίες του με περισσότερη ακρίβεια σε περιοχές όπου οι 

λέξεις είναι ανεπαρκείς (η όραση έρχεται πριν από τις λέξεις) (Berger, 1993: 33).  

 

Τελικά, η λαχτάρα του άτυχου φωτογράφου ανακουφίστηκε χάρη σε μια 

δικτυακή, εικονική τουρίστρια που απολάμβανε ηλιοβασιλέματα μακρινών τόπων 

σε ζωντανό χρόνο. 

       (Σήμα κινδύνου, τεύχος 199, 7/2010) 

 

Οι περιγραφές του είναι τόσο καλογραμμένες που παρασύρουν εύκολα 

τον αναγνώστη στον κόσμο που τόσο έντεχνα σκιαγραφεί. 

 

Η ανεπιτήδευτη σύνθεση φανερώνει την ιεραρχία του θανάτου: στην 

κορυφή τα αυτόματα πυροβόλα, στη βάση τα ταπεινά περίστροφα, οι γεμιστήρες 

και τα πυρομαχικά, σε μια πυραμιδοειδή διάταξη στην κορυφή της οποίας 

δεσπόζει ναρκισσιστικά η σφραγίδα της οργάνωσης. 

        (Οι νεκρές φύσεις της τρομοκρατίας, τεύχος 202, 10/2010) 

 

Ο Παπαϊωάννου επιδιώκει μέσα από τη γραφή του να ενεργοποιήσει 

τρόπον τινά όλες τις αισθήσεις. Διαβάζοντάς τα ο αναγνώστης εστιάζει επίμονα 

ή ρίχνει κλεφτές ματιές, ακούει ψιθύρους ή εκκωφαντικούς θορύβους, μυρίζει, 

γεύεται, αγγίζει…  

 

Πορτραίτα πολιτικών σε μισοχαλασμένα διαφημιστικά πλαίσια, σκισμένες 

αφισέτες πάνω σε κολόνες του δρόμου, τσαλακωμένες γιγαντοαφίσες στις οποίες 
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η ατελής σύμπτωση των επιμέρους κομματιών δημιουργεί δύσμορφα 

αποτελέσματα. 

       (Εποχιακές εικόνες της πολιτικής, τεύχος 188, 8/2009) 

 

Ταυτόχρονα μέσω του ρεαλιστικού τρόπου της γραφής του, το κοινό είναι 

διαρκώς σε κίνηση, σε δράση.  

 

Διασχίζοντας μια τέτοια στοά και προσπερνώντας κουλουριασμένα 

σώματα, αντίκριζε κανείς ανήλιαγα μικρομάγαζα που πουλούσαν ασιατικές 

εφημερίδες και άλλα προϊόντα που εξυπηρετούσαν την πολυεθνική αγορά της 

περιοχής για να καταλήξει σε μια σιδερόφρακτη πόρτα, εσωτερική είσοδο μιας 

οικοδομής που οδηγούσε σε μια γκαλερί. 

            (Η τέχνη και τα τείχη, τεύχος 181, 1/2009) 

 

Ως storyteller επινοεί αφηγήσεις με την έννοια την κοινωνιολογική.  

 

Πώς μπορεί κανείς να αποδώσει φωτογραφικά την αίσθηση της αηδίας; 

Την αίσθηση ότι τα χέρια και τα πόδια του είναι δεμένα σε ένα σκηνικό φτιαγμένο 

για να αυτοκαταστραφεί, τον μηχανισμό του οποίου δημιούργησε ο ίδιος; Όχι, μια 

τέτοια φωτογραφία, περιεκτική όσο και σπαρακτική, είναι αδύνατο να φτιαχτεί. 

        (Επώδυνα αυτοπορτραίτα, τεύχος 198, 6/2010) 

 

Τα κείμενά του εκπέμπουν τη δύναμη της προσωπικότητάς του, καθώς 

διακρίνεται μία λανθάνουσα αυτοπεποίθηση για τη γνωστική του επάρκεια. 

Παρούσα διαρκώς είναι και μία υπόρρητη διακειμενικότητα. Αποτυπώνεται δε 

ξεκάθαρα η ικανότητά του να αλλάζει τον τόνο, το θέμα και το ύφος ανά 

περίπτωση, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το βάθος και το χαρακτήρα της 

λεπτομέρειας της καθημερινότητας, καθώς και έναν ιδιότυπο λυρισμό της.  

 

Ενώ συνήθως λιμνάζουν νωχελικά σε κλειστά κουτιά και άλμπουμ, και 

ανακαλούνται για να πλαισιώσουν στιγμές χαράς, κεφιού, πλήξης ή αμηχανίας, 

όταν κάποιο μέλος της οικογένειας αναχωρήσει από τη ζωή αποκτούν 

αιφνιδιαστικά ζωτικότητα άλλης τάξης. 
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                         (Αναμνήσεων ανακύκλωση, τεύχος 190, 10/2009) 

 

Προσεγγίζει την επικαιρότητα, την καθημερινότητα, αποδεικνύοντας ότι 

ενημερώνεται τόσο για τις εξελίξεις στο πεδίο ενδιαφέροντός του, όσο και για όλες 

τις εκφάνσεις της ζωής που αφορούν το σύγχρονο άνθρωπο εντός και εκτός 

συνόρων. Ενδιαφέρουσες είναι και οι αναφορές του στη Νέα Υόρκη, γεγονός που 

σχετίζεται με την πολυετή παραμονή του εκεί και τα βιώματα που έχει. 

 

Στην ταινία Καπνός του Γουέην Γουάνγκ (1995) εμφανίζεται ο 

πρωταγωνιστής Ώγκι (Χάρβεϋ Καϊτέλ) να στήνει κάθε πρωί ένα τρίποδα έξω από 

το καπνομάγαζό του σε μια γωνία του Μπρούκλυν και να φωτογραφίζει, χωρίς 

κάποια ιδιαίτερη αισθητική ανησυχία, το ίδιο ακριβώς πλάνο: μια νεοϋορκέζικη 

διασταύρωση που ξυπνά από τη νυχτερινή νάρκη ξεδιπλώνοντας μια 

συνηθισμένη ροή ανθρώπων και αυτοκινήτων. 

            (Ανώδυνες εμμονές, τεύχος 195, 3/2010) 

 

Διαβάζοντας τα κείμενά του σκιαγραφείται η εικόνα ενός ανθρώπου που 

είναι βαθιά μυημένος στο γνωστικό του αντικείμενο, το αγαπά, εξακολουθεί να τον 

συναρπάζει και επιδιώκει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς όλες τις νέες εξελίξεις 

καταγράφοντας τη θέση της φωτογραφικής τέχνης στην ψηφιακή εποχή. 

 

Η τεχνολογία έλυσε το πρακτικό μέρος του προβλήματος: η άυλη ψηφιακή 

εικόνα όλου του πλανήτη συμπυκνώνεται στον κυβερνοχώρο χωρίς να κρύβει την 

πραγματική θέα του κόσμου. 

         (Χάρτες και φωτογραφίες, τεύχος 197, 5/2010) 

 

Προς επίρρωση της διαπίστωσης ότι η γραφή του κλίνει προς τη 

λογοτεχνία, το δοκιμιακό λόγο και απέχει παρασάγγας από τις όποιες 

δημοσιογραφικές νόρμες του μέσου, καταγράφεται και η συχνή παράβλεψη της 

πληροφορίας για τα πώς, ποιος, τι, πότε και γιατί του συμβάντος που μελετά, που 

λαμβάνει ως αφορμή, ως είδηση-άγκιστρο για το θέμα που θέλει να πραγματευτεί. 

Δεν είναι πάντα ξεκάθαρη η αφετηρία των σκέψεών του. Σε ένα δεύτερο επίπεδο 

ανάγνωσης, με τη βοήθεια των κατάλληλων συνειρμών, αντιλαμβάνεται το 
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αναγνωστικό κοινό τη δοθείσα αφορμή… Στόχος του δεν είναι να πει τη δική του 

εκδοχή για το όποιο γεγονός, αλλά να δει πίσω και πέρα από αυτό.  

 

Αυτό που απουσιάζει όμως αισθητά από τη διαφημισμένη αφθονία της 

εικόνας, φωτογραφικής ή άλλης, είναι η ποιητική αντίληψη του κόσμου: αυτή που 

δεν φανερώνει αναγκαστικά καινούργια πράγματα αλλά αποτελεί καρπό ενός 

ελεύθερου βηματισμού στον μέσα και στον έξω κόσμο, μια ελλειπτική αναμέτρηση 

με το φως και τη σκιά. Αυτή που παίρνει το ρίσκο, πέρα από συμβάσεις και 

συρμούς, να φέρει στην επιφάνεια πράγματα από κάποιο βάθος. 

            (Από κάποιο βάθος, τεύχος 194, 2/2010) 

Αντί επιλόγου  

Οι εικόνες είναι μεσολαβήσεις ανάμεσα στον άνθρωπο και στον κόσμο. Ο 

άνθρωπος «υπάρχει» (ek-sistiert, δηλαδή στέκεται έξω από), που σημαίνει πως δεν 

διαθέτει άμεση πρόσβαση στον κόσμο. Σκοπός των εικόνων λοιπόν είναι να 

παραστήσουν τον κόσμο και να τον κάνουν κατανοητό στον άνθρωπο (Flusser, 

1998: 12). Η ερμηνεία της πραγματικότητας γινόταν εξάλλου πάντα μέσα από 

αναφορές που φτιάχνονταν με εικόνες (Sontag, 1993: 145). 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Παπαϊωάννου μέσα από την 

περιγραφή/παρουσίαση φωτογραφιών και εικόνων, ερμηνεύει και αναλύει σε 

βάθος το σύγχρονο οπτικό πολιτισμό οπλισμένος με πλούσια και ετερόκλητης 

αναφοράς επιχειρηματολογία συμβάλλοντας έτσι καταλυτικά από το μετερίζι του 

στην αξιολογική προσέγγιση της τέχνης της φωτογραφίας αποτυπώνοντας την 

πορεία της στο διάβα του χρόνου.    

Έτσι τα κείμενά του γίνονται διαχρονικά, καθώς περνούν από την 

επικαιρότητα του περιστατικού στην επικαιρότητα του Ανθρώπου.  
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Ο επί αιώνες πρωταγωνιστικός ρόλος του θεατρικού συγγραφέα στο θεατρικό 

γεγονός συνδέεται με τον κυρίαρχο ρόλο του θεατρικού κειμένου.  

Ο εφήμερος χαρακτήρας του θεάτρου και η ανάγκη περιορισμού, αν όχι 

ανατροπής του,  είναι ένας απ’ τους λόγους αναγόρευσης του θεατρικού κειμένου 

ως κεντρικού σημείου αναφοράς της παράστασης.  

Το κείμενο όταν υπάρχει είναι απτή πραγματικότητα, για πολλούς «έχει 

ταυτιστεί με το θέατρο στο σύνολό του … και η παράσταση θεωρείται στην 

καλύτερη περίπτωση μια ατελής πραγμάτωση της μεταφυσικής του ουσίας.» 

(Esslin 1990)  

Οι απόψεις όμως για μια αδιαμφισβήτητη κυριαρχία του κειμένου έναντι 

όλων των άλλων συνιστωσών της παράστασης έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. 

«Όταν ο Παλαμάς βεβαιώνει ότι το θέατρο το απολαμβάνει μόνον ως 

ανάγνωσμα, αλώβητο από τον εκχυδαϊσμό της σκηνής, δεν προτείνει μια ιδιότυπη 

άποψη για την τέχνη του θεάτρου, απλώς επικυρώνει το οριστικό του διαζύγιο από 

αυτήν» (Παπανδρέου 2007). 

Η δυνατότητα όμως του θεατρικού κειμένου να αναπαρίσταται σε μια 

πληθώρα διαφορετικών περιβαλλόντων και εποχών,  να μεταβάλλεται μέσα απ’ 

τη σκηνοθετική, σκηνογραφική και υποκριτική οπτική και να επιβιώνει σε μεγάλες 

χρονικές περιόδους και η πολλαπλότητα των θεατρικών αναγνώσεων που 

προκύπτουν ως απόρροια, αφενός καταδεικνύουν την κυρίαρχη θέση του 

κειμένου, αφετέρου την αμφισβητούν. Τελικά οι λέξεις, το θεατρικό κείμενο είναι 

μόνο ένα συστατικό, ένα στοιχείο νοήματος για τους θεατές μιας συγκεκριμένης 

παράστασης και ίσως όχι πάντα το πλέον καθοριστικό (Esslin 1990). Έτσι, το 

κείμενο επιτελεί μέσα στο θεατρικό έργο σχεδόν το ρόλο που επιτελεί η παρτιτούρα 

σε ένα συμφωνικό έργο. Χωρίς να παιχτούν, το κείμενο του θεατρικού έργου, η 
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παρτιτούρα, μένουν μόνο σε ένα ημιτελές «εν δυνάμει» (Scholes, R. και Klaus, C. 

1984). 

Τα θεατρικά κείμενα, είναι κείμενα προορισμένα να παιχτούν. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να κάνουμε μία διάκριση ανάμεσα στο θεατρικό και 

στο παραστασιακό κείμενο. 

Το παραστασιακό κείμενο λοιπόν, κατά τη δημιουργία του οποίου 

μεσολαβεί και η νέα, υπό διαμόρφωση σχέση παράστασης και θεατή, 

«χαρακτηρίζεται περισσότερο από παρουσία παρά από παράσταση, από 

συμμεριζόμενη (βιούμενη) παρά από μεταδιδόμενη εμπειρία, από εκδήλωση παρά 

από δήλωση (καταδήλωση, συνδήλωση, υποδήλωση, συνυποδήλωση), από 

ενέργεια παρά από πληροφορία.» (Πούχνερ 2004). 

Η χρονική προτεραιότητα της συγγραφής του θεατρικού κειμένου σε σχέση 

με το παραστασιακό, δεν του διασφαλίζουν μια εφ’ όλης της ύλης προτεραιότητα, 

δεδομένου ότι η ίδια η προοπτική της παράστασης θέτει περιορισμούς στη 

συγγραφική σύλληψη, στο δραματικό κείμενο και τη διάρθρωσή του. Η 

σημειολόγος Paola Gulli Pugliatti υποστηρίζει πως οι μονάδες άρθρωσης του 

δραματικού κειμένου, δε θα πρέπει να θεωρούνται μονάδες του γλωσσικού 

κειμένου οι οποίες μπορούν να μεταφραστούν σε σκηνική πρακτική αλλά μια 

ορισμένη «γλωσσική μεταγραφή της σκηνικής δυνατότητας, η οποία αποτελεί την 

κινητήριο δύναμη του γραπτού κειμένου.» (Elam 2001) 

Η προοπτική της παράστασης του θεατρικού έργου λοιπόν ενυπάρχει στην 

ίδια του τη γραφή και έτσι, με έναν μεταφυσικό ή απόλυτα ρεαλιστικό τρόπο –

ανάλογα με την εστίαση- βλέπουμε το σκηνοθέτη και το σκηνογράφο, τους 

ηθοποιούς, το φωτιστή και τον ενδυματολόγο να βολτάρουν νοερά στις σελίδες 

την ώρα που γράφονται, δημιουργώντας καινούρια πλαίσια και περιορισμούς, 

ενώ διακρίνουμε παράλληλα στον θεατρικό συγγραφέα, αυτό το οποίο ο Theodor 

Adorno είχε ορίσει ως χαρακτηριστικό της τέχνης, την ενύπαρκτη σκοπιμότητα. 

Ήδη επισημάναμε εμμέσως πλην σαφώς ένα ακόμη στοιχείο της 

ιδιαιτερότητας του θεάτρου. 

Το θέατρο είναι μια τέχνη πολυσύνθετη, που ακουμπάει, υποστηρίζεται και 

τροφοδοτείται από πολλές άλλες τέχνες, όπως είναι η λογοτεχνία, η υποκριτική, η 

μουσική, η σκηνογραφία, η ζωγραφική και όχι μόνο. Επάνω στη σκηνή μάλιστα, 

αυτές οι τέχνες δεν αραδιάζονται, δεν τοποθετούνται παρατακτικά, δε συνομιλούν 
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ευκαιριακά αλλά «ενώνονται, για να παραγάγουν μια νέα, ενιαία γλώσσα, τη 

σκηνική γλώσσα.» (Παπανδρέου 2007)  

Στο θέατρο, το τελικό ζητούμενο, ο απώτερος στόχος, δεν περιορίζεται στο 

δραματικό κείμενο του συγγραφέα ούτε στην απλή οπτικοποίηση του κειμένου στη 

σκηνή σε μια παράσταση, αλλά εστιάζεται στη λεγόμενη mise en scène, δηλαδή 

στην  απλή αντιμετώπιση αρχικά και στη συνέχεια στη σύνδεση και συνύφανση 

όλων των συστημάτων σημείων, όλων των υλικών της σκηνής, και ιδιαίτερα 

βέβαια του θεατρικού κειμένου σε ένα ενιαίο δίκτυο σχέσεων και μηνυμάτων (Pavis 

1995).   

Άρα δεν πρόκειται μόνο για το κείμενο και τις λέξεις. Δεν πρόκειται μόνο για 

το κείμενο, τις λέξεις και τον συγγραφέα τους. 

«Στο θέατρο υπάρχουν απείρως περισσότερες γλώσσες, πέρα από τις 

λέξεις, μέσα από τις οποίες θεμελιώνεται και διατηρείται η επικοινωνία με το κοινό. 

Υπάρχει η γλώσσα του σώματος, η γλώσσα των ήχων, η γλώσσα του ρυθμού, η 

γλώσσα των χρωμάτων, η γλώσσα του κοστουμιού, η γλώσσα του σκηνικού, η 

γλώσσα των φωτισμών – και όλες αυτές πρέπει να προστεθούν σε εκείνες τις 

εικοσιπέντε χιλιάδες διαθέσιμες λέξεις» (Brook 1998). 

Επίσης, η ιδιάζουσα σχέση του θεάτρου με την ίδια την πραγματικότητα 

επηρεάζει ουσιαστικά το ρόλο του θεατρικού συγγραφέα. 

Ο Oscar Wilde είπε κάποτε πως η σκηνή δεν είναι απλά ο τόπος όπου 

συναντιούνται όλες οι τέχνες αλλά και η επιστροφή της τέχνης στη ζωή (Smalec 

2004). Το θέατρο λοιπόν πλησιάζει στενά την πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας 

ακόμη και τα μέσα της.   

Λέει ο Esslin πως «Ο συγγραφέας, ο σκηνοθέτης και όλοι οι υπόλοιποι 

καλλιτέχνες που συμμετέχουν ενεργά στην παράσταση, εγκαταλείπουν το 

δικαίωμά τους να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις. Μέσα απ’ τη 

διαδικασία ανάπλασης του πραγματικού κόσμου, μορφοποιούν καταστάσεις, 

χαρακτήρες και εικόνες, που είναι ανοιχτά σε μια ποικιλία διαφορετικών, ακόμη και 

αντιφατικών ερμηνειών.» 

Η ίδια η διαδικασία της ανάπλασης του πραγματικού κόσμου, βάζει στον 

θεατρικό συγγραφέα όρια. Καταργεί την υπερεξουσία του. Δε διαλέγει ήρωες που 

εγκρίνει ηθικά ή εκτιμά ούτε ήρωες πύρινους κήρυκες των ιδεών του. Οι θέσεις, οι 

απόψεις και τα πιστεύω του μόνο έμμεσα θα φτάσουν σε μας.  
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Στο συγγραφικό σύμπαν του λοιπόν, υπάρχουν περιορισμοί που τίθενται 

απ’ τους ίδιους τους χαρακτήρες, οι οποίοι περιορίζονται απ’ τα ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά τους, τροποποιημένα απ’ την ειδική εστίαση της παρουσίασης 

(O’ Toole 1993).  

Ο ρόλος του θεάτρου όμως δεν είναι να αντιγράφει ή να φωτογραφίζει τη 

ζωή και ο θεατρικός συγγραφέας δεν είναι φωτογράφος.  

Λέει ο Peter Brook, πως το θέατρο υπάρχει για να «προσφέρει φευγαλέες 

εικόνες, αναπόφευκτα μικρής διάρκειας, ενός αόρατου κόσμου, που διαποτίζει την 

καθημερινή μας ζωή και τον οποίο συνήθως οι αισθήσεις μας αγνοούν». 

Και ο Γάλλος ηθοποιός και καθηγητής υποκριτικής Jacques Leqoc, 

σχολιάζει πως το θέατρο  

«Προεκτείνει τη ζωή μεταθέτοντάς την.» 

Έτσι, παράλληλα, τα όρια της ελευθερίας του θεατρικού συγγραφέα 

διευρύνονται εκ νέου.  

Το θέατρο ωστόσο είναι περισσότερο δράση και λιγότερο λέξεις. 

Και οι ίδιες οι λέξεις του θεάτρου δεν είναι τυχαίες λέξεις. Διέπονται από την 

αναγκαιότητα της παραγωγής δράσης. Πρέπει να παράγουν δράση, να είναι 

«speech acts», όπως τις περιγράφουν οι J.L. Austin και J. R. Searle και σχολιάζει ο 

Martin Esslin, και στο πλαίσιο αυτό να αξιοποιούν όλες τις τεχνικές της 

αφηγηματικής τέχνης, αποτελώντας το όχημα μεταφοράς και πραγματικών και 

συναισθηματικών πληροφοριών. 

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του σώματος στο θέατρο είναι 

αδιαμφισβήτητος. Ακόμη και η διάδραση όλων των συμμετεχόντων σ’ ένα μέσο 

που έχει πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας δε θα μπορούσε να είναι μόνο λεκτική. 

Είναι τόσο λεκτική όσο και σωματική (Austin 1962) 

Στις αρχές του εικοστού αιώνα ο Appia βλέπει στο ανθρώπινο σώμα «το 

πρωταρχικό μέσο έκφρασης του θεάτρου» (Bosisio 2006), ο Craig πως «η τέχνη 

του θεάτρου γεννήθηκε από τη χειρονομία, από την κίνηση, από τον χορό» (Bablet 

2008), ο Meyerhold υποστηρίζει ότι το θέατρο στη σκηνή είναι «πρώτα απ’ όλα 

δράση, εντατική πάλη» (Meyerhold 1982) και πως τα λόγια «δεν είναι παρά 

συμπληρωματικοί τόνοι της δράσης» (Meyerhold 1982), στις παραστάσεις του 

Γάλλου σκηνοθέτη και ηθοποιού Jacques Copeau το νόημα βρίσκεται και 

εφευρίσκεται «μέσα απ’ το παίξιμο» (Bablet 2008), o Antonin Artaud πιστεύει πως 
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ενώνοντας το θέατρο «με το κάθε τι που υπάρχει στον τομέα της χειρονομίας, του 

θορύβου, του χρώματος, της κίνησης κ.λ.π. είναι σαν να το ξαναφέρνεις στον 

πρωταρχικό του προορισμό» (Artaud 1992).  

 «Αν υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στις λέξεις και στη δράση, η δράση 

κυριαρχεί». (Esslin 1990).  

Όμως η αναγόρευση της δράσης σε πρωταγωνίστρια του θεατρικού 

γεγονότος δεν ισοδυναμεί με τη θεοποίησή της, καθώς  με έναν, κατά μία έννοια 

αντιφατικό τρόπο με τα προλεχθέντα, στην κορύφωση στην παράσταση, «όταν 

μια πράξη στο θέατρο κερδίσει μια στιγμή υψηλής σημασίας, την κερδίζει επειδή 

το μήνυμα που δημιουργείται είναι σε μεγάλο βαθμό απαλλαγμένο απ’ την 

εξάρτησή του απ’ την ίδια τη δράση.» (Bolton, G. , Davis, D., Lawrence, C. 1986) 

Ο λόγος λοιπόν πρώτα υποβαθμίζεται σε παρεπόμενο της δράσης, που 

όταν δεν συνάδει μαζί της  απλώς προσπερνιέται, στις μεγάλες στιγμές του 

θεάτρου όμως, αυτός είναι που ακτινοβολεί.  

Κι όπως παρατηρεί ο Γερμανός φιλόσοφος Martin Heidegger, «η γλώσσα 

και οι λέξεις δεν είναι περικαλύμματα με τα οποία τυλίγονται τα πράγματα 

για να ανταλλάσσονται ανάμεσα σε αυτούς που μιλούν ή γράφουν. Τα 

πράγματα γίνονται και υπάρχουν μόνον μέσα στη λέξη, στη γλώσσα» 

(Heidegger, M. 1975). Η γλώσσα αποτυπώνει την ουσία των πραγμάτων 

λοιπόν. Η γλώσσα μπορεί να δομήσει, να επανασυστήσει τον κόσμο, τα 

πράγματα.  

Στη ζωή ή στο θάνατο του θεατρικού συγγραφέα πρέπει να 

προσυπογράψουν και οι θεατές. Η οποιαδήποτε αλλαγή στο ρόλο του πρέπει να 

συνδεθεί και με τις αντιλήψεις και τις επιθυμίες του κοινού, όπως αυτές εκφράζονται 

απ’ τη συμμετοχή του ή μη αλλά και απ’ τις αντιδράσεις του στις παραστάσεις. 

«Το θέατρο δεν γίνεται απλά για τους θεατές, αλλά κυριολεκτικά μαζί τους. 

Εδώ το έργο τέχνης δεν έχει καμιάν αυτάρκεια. Χωρίς το δέκτη, δεν υπάρχει» 

(Παπανδρέου 2007). 

Οι νέες ιδέες για το θέατρο και το  θεατρικό κείμενο, συμβαδίζουν με τη 

δυναμικότερη εμπλοκή των θεατών μέσα στην παράσταση και δεν μπορεί κανείς 

να τα δει ανεξάρτητα.  
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Ο Appia μάλιστα, βλέπει το θεατρικό συγγραφέα να ισχυροποιείται μόνο 

μέσα απ’ την ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών της κοινότητας στη θεατρική 

πράξη και μέσα απ’ την επάνοδο και εδραίωση του θεάτρου σε εορταστικά και 

τελετουργικά δρώμενα.   

Η δημιουργική συμμετοχή του θεατή στο χτίσιμο της παράστασης, του 

κειμένου, αναπτύσσεται όπως θα δούμε αργότερα, κυρίως σε αυτοσχεδιαστικές 

και συλλογικές μορφές θεάτρου. 

Σε κάποιες περιπτώσεις η παράσταση, το κείμενο, μπορεί να αφήνονται 

«ανοιχτά» ώστε οι επιρροές, οι προτάσεις ή ακόμη και οι αντιδράσεις του κοινού 

να ενσωματωθούν στην τελική μορφή της παράστασης.  

Μερικές θεατρικές ομάδες αναζητούν ιδέες και απ’ τους θεατές, ώστε να 

δημιουργήσουν ένα έργο που να απευθύνεται στα ειδικά ενδιαφέροντά τους. Το 

υλικό δομείται μέσα από τη συζήτηση και τον αυτοσχεδιασμό και στη συνέχεια 

μπορεί να απευθυνθούν σ’ έναν συγγραφέα για να μορφοποιήσει το υλικό και να 

το κάνει παραστάσιμο (O’ Toole 1993). 

Ο Grotowski επέλεγε το κοινό των παραστάσεων να περιορίζεται αυστηρά 

σ’ έναν πολύ μικρό αριθμό θεατών, ώστε να κοινωνούν τις ίδιες βαθιές, 

ψυχολογικές εμπειρίες με τους ηθοποιούς.  

Μάλιστα, κατά τη δημιουργία του θεατρικού κειμένου απομακρύνθηκε από 

την παραδοσιακή λειτουργία της συγγραφής, έχοντας ως αφετηρία πιθανόν 

κάποια λογοτεχνικά κείμενα και εστιασμένος στην τεχνική του κολλάζ και του 

μοντάζ (Βαροπούλου 2002).  

Ωστόσο η επιμονή του στις διερευνήσεις αυτές τον οδήγησαν «να 

απαρνηθεί τις θεατρικές παραστάσεις και να συνεχίσει τη δραστηριότητά του στη 

σφαίρα του παρα – θεάτρου.» (Bosisio 2006) 

Αλλαγή στο ρόλο του θεατρικού κειμένου και άρα και στου θεατρικού 

συγγραφέα έπαιξε και η μεταβολή της θέσης του σκηνοθέτη στο θεατρικό 

γεγονός.  

Σιγά σιγά πραγματοποιείται μία στροφή του θεάτρου στο δημιουργό – 

σκηνοθέτη, αναζητείται από αυτόν «η πλήρης ευθύνη μιας δημιουργικής 

ερμηνείας» (Bablet 2008) και συγκεντρώνονται στο πρόσωπό του όλες οι 

καλλιτεχνικές εξουσίες.  
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Κοινό χαρακτηριστικό των Craig, Appia, Meyerhold, Piscator, και Artaud, 

είναι πως επικεντρώνονται σε μια νέα, ξεχωριστή και ιδιαίτερη θεατρική γλώσσα 

και στην αυτονομία του θεάματος απέναντι στο λογοτεχνικό κείμενο (Jomaron 

2009). 

Βέβαια τα κείμενα επιδέχονται πολλές ερμηνείες και κάποτε έχουν  

δυνατότητες ή προοπτικές που δεν στόχευαν κι ούτε καν φαντάζονταν οι 

δημιουργοί τους. Η αλήθεια λοιπόν είναι, πως ενώ ο σκηνοθέτης είναι πάντοτε 

μέσα στο παρόν, «ο συγγραφέας μπορεί να λειτουργήσει και πέρα από την εποχή 

του…» (Παπανδρέου 2007). 

Το επόμενο πλήγμα στην κυριαρχία του θεατρικού συγγραφέα προέρχεται 

εκ των έσω. Οι συγγραφείς του Θεάτρου του Παράλογου επιχείρησαν να «πάνε 

πέρα απ’ τα γνωστά και τα καθιερωμένα, σε αναζήτηση μιας νέας γλώσσας, μιας 

νέας ποιητικής, ικανής να αναπαραστήσει εκ νέου τη ζωή που χάθηκε και αυτή 

που πρόκειται να γεννηθεί από τις στάχτες της.» (Πατσαλίδης 2004). 

Ο εικοστός αιώνας υπήρξε ο αιώνας της κατάρριψης όλων των 

βεβαιοτήτων. Και το Θέατρο του Παραλόγου με «την εκθρόνιση της γλώσσας και 

της λογικής» εκφράζει το άγχος και την αβεβαιότητά του για την ανθρώπινη 

ύπαρξη. 

Μάλιστα, η ίδια η δομή των έργων ή η ανατροπή της, η αμφισβήτησή της 

ή ο χλευασμός της, μπορεί να είναι πολύ περισσότερο αποτελεσματικά απ’ τα 

μηνύματα που εμφορούνται διαυγώς στο περιεχόμενό τους.  

Ο Brecht λέει: «Νέα προβλήματα εμφανίζονται και αυτά απαιτούν νέες 

μεθόδους. Η πραγματικότητα αλλάζει. Για να την παρουσιάσουμε, πρέπει να 

αλλάξουμε τους τρόπους παρουσίασής της.» (Brecht 1964). 

«Δεδομένου ότι στην απόλυτα άρρωστη εποχή που ζούμε, η δυνατότητα 

προσδιορισμού διαμέσου του συμβατικού θεάτρου έχει ουσιαστικά εξοβελιστεί 

είναι πολύ σημαντικό να ανακαλύψουμε και πάλι τις ρίζες του θεάτρου και της 

ανθρώπινης εμπειρίας μαζί.» (Roose – Evans 2004). 

Η αδυναμία λοιπόν των συμβατικών μορφών θεάτρου να εκπληρώσουν 

τους στόχους τους, επιτάσσει τη μεταπήδηση σε άλλες μορφές θεάτρου, 

σύγχρονες, ευέλικτες και εναρμονισμένες με τις ταχύτατες αλλαγές που 

συντελούνται. Το θέατρο οφείλει να ανταποκριθεί στα αιτήματα των καιρών κι αν 

όχι να δώσει απαντήσεις, τουλάχιστον να προωθήσει τη συζήτηση. 
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Και κάπως έτσι φτάσαμε στην έννοια και στην πραγματικότητα του 

μεταδράματος και στην πολλαπλή έκφρασή του μέσα από πολλές σύγχρονες 

ομάδες θεάτρου, που ανέπτυξαν διαφορετικά είδη θεάτρου. 

Ο όρος «μεταδράμα» αναφέρεται σ’ ένα θέατρο που επιζητεί να υπάρξει 

«σ’ έναν χρόνο μετά από την κυριαρχία του δραματικού παραδείγματος στο 

θέατρο» (Lehmann 2006), όταν το δραματικό παράδειγμα αναφέρεται στο 

θέατρο, στο δράμα «που υποτάσσεται στην πρωτοκαθεδρία του κειμένου.» 

(Lehmann 2006). 

Performance, happening, Site specific, Physical theater, Total theatre, 

Applied theatre, Process drama, Documentary theatre και Theatre of the 

oppressed είναι μερικά από τα είδη σύγχρονου θεάτρου, τα οποία εγκαθιδρύουν 

μια νέα σχέση του θεάτρου με το θεατρικό κείμενο και το θεατρικό συγγραφέα, μια 

σχέση εστιασμένη στον αυτοσχεδιασμό, τη δημιουργικότητα και στη 

συλλογικότητα. 

Το θέατρο είναι εξ ορισμού μια ομαδική τέχνη και ως δημιουργία και ως 

προς το δέκτη (Παπανδρέου 2007) και ως εκ τούτου απαιτεί τη συμφωνία και 

συνεργασία όλων όσων συμμετέχουν (Ο’ Toole 1993). Αυτό το δομικό στοιχείο 

ορισμού του, ανοίγει το δρόμο για πιο συνειδητοποιημένες και ξεκάθαρες 

συλλογικές δημιουργίες που φέρνουν το στοιχείο της συλλογικότητας και της 

δημιουργικότητας σε πρώτο πλάνο.  

Το πεδίο των δημιουργών στο δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, δεν 

εξαντλείται πια στους ατομικούς, δημιουργικούς καλλιτέχνες που αναγνωρίζουν 

μόνο την ατομική έμπνευση. Ακόμη και το κέντρο βάρους της κειμενικής 

δημιουργίας μετατοπίζεται στο δημιουργικό καλλιτέχνη, ο οποίος λειτουργεί στο 

πλαίσιο μιας συλλογικής δημιουργίας (Oddey 1994). 

Αυτό δεν ισοδυναμεί με ισοπέδωση, καθώς όπως σχολιάζει και η Ariane 

Mnouchkine «Η ομαδική δουλειά είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από εξισωτική δουλειά. 

Υπάρχουν εκείνοι που οδηγούν, που εφευρίσκουν, από πάσης πλευράς, κι εκείνοι 

που είναι λιγότερο έμπειροι, ή λιγότερο σε φόρμα, κι οι οποίοι ακολουθούν, μα 

που είναι εξίσου απαραίτητοι» (Mnouchkine 2010).  

Όσον αφορά τον αυτοσχεδιασμό, σύμφωνα με τον Αμερικανό μουσικό, 

ποιητή και δάσκαλο, Stephen Nachmanovitch, ο αυτοσχεδιασμός δεν είναι 

απλώς μια άλλη επιλογή, μια μαγική δύναμη, αλλά πηγάζει από μέσα μας. Δεν 
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απαιτείται λοιπόν να επινοήσουμε. Απαιτείται να αποκαλύψουμε, «να 

απομακρύνουμε τα εμπόδια από τη φυσική του πορεία».(Nachmanovitch 1990)  

 Στο Devised Theatre ή ελληνιστί Θέατρο της Επινόησης, η ιστορία «μπορεί 

να ξεκινήσει απ’ το οτιδήποτε». Πρόκειται για μια ομάδα ανθρώπων που ξεκινούν 

από μια μικρή αφορμή ή δομή και πειραματίζονται με διάφορες ιδέες, εικόνες, 

θέματα ή ξεκινούν από ένα συγκεκριμένο ερέθισμα σχετικό με μουσική, κείμενο, 

αντικείμενα, ζωγραφιές ή κίνηση. Και από τη συνεργασία των ανθρώπων αυτής 

της ομάδας κατά τη διάρκεια των προβών, δημιουργείται η παράσταση, χωρίς να 

προϋπάρχει θεατρικό κείμενο (Oddey 1994). Ακόμη κι ένα έργο της κλασικής 

δραματουργίας μπορεί να σταθεί η αρχική κινητήρια ιδέα. Πολλές φορές, ακόμη 

και οι ίδιοι οι θεατές συνεισφέρουν ουσιαστικά στη δημιουργική διαδικασία με ιδέες 

και προτάσεις. 

Το να τα ξέρουν όλοι όλα σε αυτό το είδος του θεάτρου σταδιακά 

περιορίστηκε και προκρίθηκαν ένας υποτυπώδης διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και 

περισσότερο ιεραρχικές δομές. 

Έτσι και στο Devised theatre υπάρχει ένας συγγραφέας, ο οποίος 

θεωρείται μέλος της ομάδας, για το συγκεκριμένο έργο τουλάχιστον, αν δεν έχει 

σταθερή συνεργασία μαζί της, και αναλαμβάνει να γράψει το έργο, το οποίο θα 

προκύψει απ’ τις ιδέες, την έρευνα και τους πειραματισμούς της ομάδας (Oddey 

1994).  

Πολλές ομάδες που δουλεύουν τη δημιουργία κειμένου μόνες τους, χωρίς 

την οποιαδήποτε συμβολή συγγραφέα, έχουν κατηγορηθεί για «έργα αδύναμα 

σχεδιασμένα, που υποφέρουν από έλλειψη συνεκτικότητας και καθαρού 

οράματος.» (Oddey 1994). Ενώ παράλληλα, η ίδια η διαδικασία του 

αυτοσχεδιασμού και της συλλογικής συγγραφής του κειμένου απ’ την ομάδα, 

χωρίς καμία συγγραφική διαμεσολάβηση, απαιτεί πολύ χρόνο, χρόνο που δεν 

είναι πάντοτε δυνατόν να υπάρχει (Oddey 1994).  

Επίσης κάποιοι θεωρητικοί του θεάτρου ισχυρίζονται πως η 

επαναληψιμότητα αποτελεί μία εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την αισθητική 

δικαίωση μίας παράστασης (O’ Neill 1995). Μπορεί όμως τελικά, αυτή η 

προϋπόθεση να πληρείται όχι μόνο από προκαταβολικά γραμμένα κείμενα αλλά 

και σε περιπτώσεις όπου «τίποτα δεν έχει γραφτεί προκαταβολικά ή υπάρχει ένα 
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αρχικό σενάριο, το οποίο εξελίσσεται μέσα από αυτοσχεδιασμούς στην πρόβα ή 

στην παράσταση» (Wilshire 1982). 

Έγινε έτσι φανερό, ότι κατά κανόνα το Devised Theatre αναφέρεται σε 

αυτοσχεδιασμό που επικεντρώνεται στον τρόπο δημιουργίας της συνολικής 

παράστασης αλλά κυρίως του κειμένου (όχι απλό εργαλείο βελτίωσης της 

υποκριτικής κατά τις πρόβες) και ότι οδηγεί σε ένα τελικά παραγόμενο καλλιτεχνικό 

προϊόν. Μπορεί (π.χ. με την αλληλεπίδραση με τους θεατές) να διαφοροποιούνται 

επί μέρους στοιχεία στην πορεία των παραστάσεων, αυτό όμως –κατά κανόνα - 

δεν επηρεάζει τον κύριο κορμό της παράστασης.  

Ωστόσο, ακόμη και στις περιπτώσεις κάποιων εμπνευσμένων δημιουργών 

αυτής της κατηγορίας, όπως για παράδειγμα των Barba, Wilson και άλλων, που 

είδαν τα κείμενά τους, τα οποία προέκυψαν αυτοσχεδιαστικά να τυπώνονται, το 

αποτέλεσμα απείχε αισθητά απ’ το θεατρικό γεγονός με το οποίο ήταν 

συνδεδεμένο και έτσι αποδείχτηκε αμφίβολη η μελλοντική δυνατότητα αξιοποίησης 

των κειμένων τους από άλλες ομάδες. Υπάρχουν βέβαια απ’ την άλλη και θεατρικά 

κείμενα, που ενώ προέκυψαν αυτοσχεδιαστικά μέσα από πειραματισμούς στις 

πρόβες, το ύφος τους και η καταγραφή και σύνθεσή τους από κάποιον 

συγγραφέα, τελικά δεν τα διαφοροποιούν ως αποτέλεσμα από συμβατικά κείμενα 

και έργα (O’ Neill 1995).  

Ένα άλλο θέμα που θέτει εν κινδύνω τη «ζωή» του θεατρικού συγγραφέα 

είναι η δικτατορία της ιδέας του καινούριου. Τι δουλειά έχει αυτός ο ξεχασμένος 

«κειμενοφόρος», αυτός ο «υπάρχει δεν υπάρχει» γραφιάς σ’ έναν κόσμο που τα 

όριά του κινούνται απ’ το μοντέρνο έως το μεταμοντέρνο, η αισθητική του 

κατακλύζεται από ραγδαία εναλλαγή εικόνων, οι αντοχές του διαμορφώνονται απ’ 

τις αξίες του βολικού και του εύπεπτου και οι επιθυμίες του τρέφονται απ’ τη 

υπερλατρεία για το νέο, το νεότερο, το νεότατο;  

Η ανατροπή, η αμφισβήτηση, η αλλαγή, το καινούριο, μπορούν να 

οδηγήσουν στην αληθινή τέχνη, γιατί η ρήξη με το κατεστημένο είναι η μόνη «υγιής 

επιλογή».  

Κάποτε όμως η παράδοση είναι ακόμη ζωντανή κι έχει πολλά να δώσει κι 

άλλοτε «είναι πλέον ένα νεκρό χέρι που στραγγαλίζει τη ζωντανή εμπειρία. Το 

πρόβλημα είναι πώς θα αρνηθεί κανείς τον ‘’παραδεδεγμένο τρόπο’’ χωρίς να 

επιζητά την αλλαγή χάριν της αλλαγής» (Brooke 1976). 
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Ο Ernst Fischer γράφει σχετικά, για την τέχνη στο σύνολό της: «Αυτό που 

δημιουργεί την έννοια του σκοπού δεν είναι ένα κοίταγμα προς τα μπρος, αλλά 

ένα κοίταγμα προς τα πίσω.» (O’ Toole 1995). 

Ένα καίριο ερώτημα για να προσεγγίσουμε το αν και πώς επιβιώνει ο 

θεατρικός συγγραφέας είναι το αν το θεατρικό κείμενο αποτελεί ένα αμιγώς 

λογοτεχνικό είδος. Ο John O’ Toole υποστηρίζει: «Το θέατρο δεν είναι λογοτεχνία, 

λέξεις ριγμένες σε μια σελίδα.  …. Το θέατρο συμβαίνει και μάλιστα ποτέ τυχαία. 

Είναι ένα δυναμικό γεγονός, που είναι πάντοτε κομμάτι του περιβάλλοντος μέσα 

στο οποίο βρίσκεται.» (O’ Toole 1995). 

Το θεατρικό έργο δεν είναι «μόνο μια μορφή λογοτεχνίας. Είναι, την ίδια 

στιγμή, τέχνη του λόγου και αναπαραστατική τέχνη.»  (Scholes – Klaus 1984). 

Σημειώνει ο Esslin ότι «το στοιχείο που ξεχωρίζει το θέατρο απ’ τις άλλες 

μορφές μυθοπλασίας είναι ακριβώς ο στόχος της παράστασης, της 

δραματοποίησης.» (Esslin 1990). 

Άλλη μια διαφορά του θεατρικού κειμένου απ’ τα αμιγώς λογοτεχνικά 

κείμενα, πηγάζει απ’ τη σύγκριση της σχέσης τους με το χρόνο. «Στην παράσταση 

το δραματικό κείμενο υπάρχει και αναπτύσσεται μέσα στο συγκεκριμένο χρόνο και 

χώρο, ενώ το κείμενο που προορίζεται μόνο για ανάγνωση μένει έξω από ένα 

αυστηρό πλαίσιο χρόνου.» (Esslin 1990). 

Βέβαια, η οπτική αυτή, της διαφοροποίησης του θεατρικού κειμένου απ’ τη 

λογοτεχνία σε σημεία, η τοποθέτησή του στις παρυφές της λογοτεχνίας, είναι 

κατάκτηση των τελευταίων δεκαετιών, δεδομένου ότι από την Αναγέννηση και μέχρι 

και τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα επικρατούσαν ακραία 

πνευματοκρατικές θέσεις, σύμφωνα με τις οποίες «τα μεγάλα δραματικά έργα 

παραμένουν έργα βιβλιοθήκης, η παράσταση δεν είναι γι’ αυτά παρά κάτι το 

περιττό,… ένα συμπλήρωμα, όχι κάτι το απαραίτητο, … άρα το αυθεντικό θέατρο 

είναι λογοτεχνία και δεν είναι παρά αυτό» (Πεφάνης 1999). 

Μία γρήγορη εφαρμογή ορισμένων από τις θεωρίες λογοτεχνίας του 20ου 

αιώνα στο θεατρικό κείμενο, οδηγεί σε μια σειρά συλλογισμών σχετικά με το ρόλο 

και τη δυναμική του θεατρικού συγγραφέα. 

Ο θεατρικός λόγος, οφείλει σύμφωνα με τον φορμαλισμό να προκαλέσει 

την «ανοικείωση» μέσα στα όρια του ομιλούντος λόγου. Στη σημερινή 
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πραγματικότητα, όπου η άναρχη χρήση του λόγου έχει νομιμοποιηθεί, θέσεις του 

φορμαλισμού παραμένουν επίκαιρες στη θεατρική πραγματικότητα.  

Το ερώτημα βέβαια είναι κατά πόσο η «ανοικείωση» αυτή μπορεί εντέχνως 

να δημιουργηθεί από κάποιον άλλον εκτός απ’ το θεατρικό συγγραφέα (για 

παράδειγμα τους ηθοποιούς μιας παράστασης, το σκηνοθέτη, την ομάδα στο 

σύνολό της) . 

Ο δομισμός αφενός επιδιώκει να «ξεσκεπάσει» τις βαθιές δομές, που 

υποκρύπτονται στις αφηγήσεις κι αφετέρου αμφισβητεί την εξιδανίκευση της 

λογοτεχνίας, διεκδικώντας την αποκαθήλωσή της απ’ το υψηλό της βάθρο 

(Eagleton 1996).  Κι όλα αυτά, μέσα σ’ ένα πλαίσιο «ανατριχιαστικής 

ανιστορικότητας» (Eagleton 1996)  και εστίασης σε γλωσσολογικές έννοιες και 

θεωρίες (Abrams 2011). 

Μάλιστα ο θάνατος του συγγραφέα, στον οποίο αναφέρεται ο Γάλλος 

κριτικός και διανοούμενος, Roland Barthes (Barthes 2007)εξαγοράζει τη «γέννηση 

του αναγνώστη» (Barthes 2007), ενός αναγνώστη, ο οποίος γίνεται ο χώρος 

«ακριβώς όπου εγγράφονται, χωρίς καμιά τους να χάνεται, όλες οι αναφορές, 

από τις οποίες είναι φτιαγμένη μια γραφή» (Barthes 2007). Αναβαθμίζεται λοιπόν 

στο θέατρο, σε σχέση τόσο με την ερμηνεία όσο και τη δημιουργία θεατρικών 

κειμένων, ο ρόλος όλων των υπόλοιπων συντελεστών πλην του θεατρικού 

συγγραφέα αλλά και ο ρόλος των θεατών. Στην ουσία οι ρόλοι τους, στην 

υπόθεση της δημιουργίας του κειμένου εξισώνονται θεωρητικά, δεδομένου ότι τα 

κείμενα διαβάζονται και ξαναδιαβάζονται, ερμηνεύονται και ξαναερμηνεύονται και 

στην ουσία επανεγγράφονται. Ανοίγει λοιπόν ο δρόμος και για μια έμπρακτη 

τοποθέτηση των παραπάνω συντελεστών, στο μέχρι πρότινος άβατο του 

συγγραφικού βάθρου. 

Κατά τη δημιουργία του κειμενικού κορμού της παράστασης, απ’ τα μέλη 

μιας θεατρικής ομάδας,  το πεδίο δημιουργίας αναπτύσσεται ιδιαίτερα, εάν 

συνδυαστούν αυτές οι προβολές γλώσσας, ιστορίας και ελευθερίας τους. Αν 

αυτό συνδυαστεί και με την αναγνωστική πρόσληψη και παρέμβαση των θεατών 

– αναγνωστών, οι ορίζοντες διευρύνονται σε απροσδιόριστα όρια.  

 Σε ένα περιβάλλον ασάφειας του νοήματος, της διαρκούς αναβολής του 

έως και της τελικής ματαίωσής του, όπως αυτό του μεταδομισμού και της 

αποδόμησης, η θεατρική παράσταση μπορεί να απογειωθεί σε ένα καλειδοσκόπιο 
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οπτικών και προσεγγίσεων των συντελεστών της. Το ίδιο το κείμενο, η ραχοκοκαλιά 

της, μπορεί να δημιουργηθεί συλλογικά, χωρίς να δημιουργούνται θεωρητικά 

ζητήματα της επικυριαρχίας μίας ματιάς και του εντοπισμού ενός κεντρικού 

νοήματος, η δυνατότητα ύπαρξης του οποίου έχει και θεωρητικά απορριφθεί.  

Προβάλλεται λοιπόν η δυνατότητα αν όχι η αναγκαιότητα τοποθέτησης και 

άλλων δημιουργών λόγου, και άλλων επιλογών λόγου, στη θέση του θεατρικού 

συγγραφέα. Οι ματιές είναι πάμπολλες και χωρίς σημείο εστίασης, το νόημα 

διαρκώς διαφεύγει ή ακόμη και συγκαλύπτεται (ερμηνευτική της υποψίας)1 και ο 

θεατρικός συγγραφέας δεν μπορεί να αποτελεί  «μια συνεκτική ταυτότητα, 

προικισμένη με στόχο και πρωτοβουλία, της οποίας οι επιδιώξεις και οι προθέσεις 

καθορίζουν τη μορφή και το νόημα ενός λογοτεχνικού ή άλλου γραπτού 

προϊόντος» (Abrams 2011). Έχει απολέσει την εγκυρότητα της «λειτουργίας» ή του 

«ρόλου» που απέδιδε ως τότε η δυτική σκέψη στη μοναδική ατομικότητα και 

βούλησή του (Abrams 2011) ενώ ταυτόχρονα έχει «ελευθερωθεί από τα δεσμά της 

μιας και μόνης ταυτότητας και έχει μετατραπεί σε ένα εκστατικά διάχυτο εγώ» 

(Eagleton 1996).  

Σύμφωνα με τη μαρξιστική λογοτεχνική θεωρία, η ίδια η ύπαρξη ή 

ανυπαρξία του θεατρικού κειμένου, η λειτουργικότητά του, ο ρόλος του μέσα στην 

παράσταση, μπορεί να συνδέονται ή και να επιβάλλονται από τις εκάστοτε 

κοινωνικοπολιτικές δομές και τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. Παράλληλα, 

επειδή «ορισμένες εξελίξεις του εποικοδομήματος συμβάλλουν στην 

πραγματοποίηση περαιτέρω αλλαγών στην οικονομική βάση» (Fokkema, Ibsch 

2008), το περιεχόμενο των θεατρικών έργων, η λειτουργία τους στο πλαίσιο της 

παράστασης, η ίδια η απεμπλοκή τους απ’ τον συγγραφέα και η σύνδεσή τους 

με τη συλλογική, αυτοσχεδιαστική δημιουργία μπορεί να προκαλέσουν τριγμούς 

στη σιγουριά και την αυταρέσκεια της εξουσίας.  

Ο ψυχαναλυτικά ανοιχτός και αποκαλυπτικός στα όρια της τέχνης 

θεατρικός λόγος, δικαιώνει τη δύναμη και την πρωταγωνιστική θέση του στο 

θέατρο, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η γέννησή του, η δημιουργία του στο πλαίσιο 

                                                 
1 Όρος που αντλήθηκε από μια φράση του Γάλλου φιλοσόφου της γλώσσας Paul Ricœur 

και αναφέρεται στην άποψη ότι η επιφάνεια ή τα φανερά νοήματα ενός λογοτεχνικού ή άλλου 

κειμένου λειτουργούν ως «συγκάλυψη» ή «μεταμφίεση» των πραγματικών του νοημάτων: Abrams, 

M.H., ό.π., σελ. 241 
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μιας συλλογικής, αυτοσχεδιαστικής δημιουργίας καταργεί μια τέτοια διάστασή 

του.  

Στο πλαίσιο τώρα των φεμινιστικών και των μειoνοτικών θεωριών, 

διαφαίνεται η αναγκαιότητα της στροφής σε νέους τρόπους δημιουργίας, 

απαλλαγμένους απ’ το βαρύ φορτίο της μεροληπτικής αντρικής ματιάς ή απ’ την 

πολιτισμική κατασκευή της ετεροφυλόφιλης φυσιολογικότητας. 

Ζει εν τέλει ο θεατρικός συγγραφέας; 

Εξακολουθεί να είναι ένα ισχυρό λογοτεχνικό υποκείμενο; 

Πριν «θανατωθεί» απ’ τον Barthes, τον Derrida και τον Foucault, η 

διαχρονική, διατοπική ή ακόμη και διαταξική διάσπαση και εναλλαγή των 

νοημάτων του έργου του, «στρίμωξαν» ήδη την αυθεντία του στα όρια του φορέα 

και όχι του γεννήτορα, της αφορμής και όχι της αυταξίας.  

Εν κατακλείδι ο θάνατος του θεατρικού συγγραφέα, μπορεί να 

συντελέστηκε σε δύο φάσεις. Πρώτα συντελέστηκε ο θάνατος της ιδέας του ενός 

και μοναδικού νοήματος, μέσα απ’ τις παρεμβάσεις και τις «αναγνώσεις» των 

σκηνοθετών και των θεατών και με τη θεωρητική υποστήριξη της θεωρίας του 

μεταδομισμού στη συνέχεια. 

Δεύτερον, συντελέστηκε ο ολοκληρωτικός θάνατος του συγγραφικού 

θεατρικού κειμένου και η αντικατάστασή του ή από ένα κείμενο που προέκυπτε 

μέσα από συλλογικές διαδικασίες ή από μορφές θεάτρου χωρίς κείμενο. 

Βέβαια, η απεριόριστη ικανότητα επαναδιαπραγμάτευσης των νοημάτων 

του καλλιτέχνη, που ο Barthes πιστεύει ότι κάθε άτομο έχει, δεν υφίσταται με τον ίδιο 

τρόπο στο θέατρο, όπου υπάρχουν όρια στη νοηματοδότηση, επειδή είναι μια 

τέχνη συλλογική και εξαρτάται σ’ ένα μεγάλο βαθμό από ειδικές, συμβατικές 

υποχρεώσεις, σύμφυτες με την ύπαρξή της και σχετικές με ένα πολύ στενό 

μοίρασμα των σκοπών όσων συμμετέχουν, όπως αυτές εκδηλώνονται στην 

επίτευξη του μυθοπλαστικού πλαισίου (O’ Toole 1993).  

Κλείνοντας, πρέπει να τονίσουμε πως στις μέρες μας υπάρχει μια ξεκάθαρη 

στροφή και πάλι σ’ ένα «θέατρο λέξεων, ένα θέατρο του λόγου και της επιθυμίας 

του λόγου» (Descotes 2012). Υπάρχει η αντίληψη ότι το θέατρο έπαψε να είναι ένα 

νησί αποκομμένο απ’ την ήπειρο της λογοτεχνίας κατά τον Vinaver και πως «ο 

εξοστρακισμός αυτός του συγγραφέα από τον θεατρικό χώρο αμφισβητείται και 
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νέες φωνές υψώνονται υπέρ της επαναφοράς του κειμένου στην καρδιά του 

θεάματος.» (Descotes 2012). 

Δεν  πρέπει επίσης  να υποτιμήσουμε και την αναγκαιότητα της ύπαρξης 

του θεατρικού συγγραφέα σε μια εποχή κηρυγμένων και ακήρυχτων πολέμων σε 

κάθε γωνιά της γης, όπως είναι η δική μας. Γράφει ο δημοσιογράφος, 

συγγραφέας και πολιτικός Ernst Fischer: «Η κοινωνία χρειάζεται αυτόν τον υπέροχο 

μάγο, τον καλλιτέχνη, και έχει το δικαίωμα να απαιτεί απ’ αυτόν να έχει συνείδηση 

της κοινωνικής του λειτουργίας.» (Fischer 1972). 

Επιπροσθέτως είναι αδιαμφισβήτητη «η σημασία των αφηγήσεων και των 

ιστοριών γενικά, στην καθημερινή ζωή»  (Nicholson 2005). 

Εάν όμως οι ιστορίες είναι ζωτική ανάγκη του ανθρώπου, πώς θα 

εξολοθρεύσουμε τον κατεξοχήν δημιουργό τους;  

Είναι αυτός που έχει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Είναι αυτός που λέει τις 

ιστορίες. 

Μπορούμε λοιπόν να αμφισβητήσουμε το θεατρικό συγγραφέα. 

Μπορούμε να τον περιθωριοποιήσουμε. 

Ακόμη και ανοιχτά να τον απαξιώσουμε.  

Όμως πίσω απ’ τη σκηνή, ανάμεσα στα καθίσματα, στα λόγια των 

ηθοποιών, στις δράσεις και στις σιωπές, ακόμη και πάνω απ’ όλα στο πίσω μέρος 

του μυαλού όλων μας, ως αρχέτυπο σύμφυτο με την ίδια τη ζωή μας – άλλη μία 

ιστορία- ο συγγραφέας μόνος του, ο συγγραφέας μέλος της ομάδας, ο 

συγγραφέας ανάγκη της κοινωνίας θα είναι εκεί.  

Και σίγουρα, θα αναπνέει 

Ένα δημιουργικό πείραμα 

Για να διερευνήσουμε το ρόλο του θεατρικού συγγραφέα σήμερα και για 

να προσεγγίσουμε τον εναλλακτικό τρόπο δημιουργίας θεατρικού κειμένου μέσα 

από έναν ομαδικό αυτοσχεδιασμό, μπήκε μία γενική συνθήκη χωρίς υφολογικούς, 

τεχνικούς ή άλλους περιορισμούς: 

«Μία γυναίκα κλείνει στο υπόγειο του σπιτιού της μερικούς νέους 

μετανάστες για να τους σώσει.» 

Ο θεατρικός συγγραφέας και η ομάδα ανεξάρτητα μεταξύ τους 

δημιούργησαν ένα θεατρικό δρώμενο με αφετηρία και σημείο αναφοράς την 
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αρχική συνθήκη. Όταν ολοκλήρωσαν το αυτόνομο έργο τους (το οποίο είχαν 

αφήσει «ανοιχτό») επικοινώνησαν τις δημιουργίες τους, έκλεισαν ο ένας το 

δρώμενο του άλλου και η θεατρική ομάδα έκανε παραστάσιμο το  συνολικό έργο. 

Τα ανεξάρτητα κομμάτια δέθηκαν σε μια ενιαία παράσταση. Το όνομα του 

έργου που προέκυψε είναι :  

«Βαβέλ – Υπόγειο – Θεός νεκρός». 

Ο συγγραφέας αξιοποίησε το κύριο εργαλείο του τη γλώσσα και μάλιστα 

παίζοντας με τις διάφορες όψεις της (ελληνικά, αλβανικά, βουλγάρικα, ένα 

ακατάληπτο ιδίωμα). Η θεατρική ομάδα οδηγήθηκε σε ένα θεατρικό δρώμενο στο 

οποίο πρωταγωνιστούσε η δράση, ενώ ο λόγος μπήκε στο περιθώριο. Στην 

απάντηση τόσο ο συγγραφέας όσο και η ομάδα έμειναν συνεπείς στην αρχική 

τους σύλληψη. 

Κλείνοντας να σχολιάσουμε ότι το ερώτημα περί της ύπαρξης και του 

ρόλου του θεατρικού συγγραφέα συνδέθηκε με το ερώτημα περί της ύπαρξης ή 

μη ενός άνωθεν και έξωθεν ελεγκτή (ταυτόχρονα ανατροπή του αρχέτυπου της 

Βαβέλ). 
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Η σελίδα του βιβλίου και η σκηνή του θεάτρου: δύο 
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penyfyl@gmail.com 

 
Ο Samuel Beckett έγραψε το Περιμένοντας τον Γκοντό για να ξεφύγει από το 

μόχθο της συγγραφής του μυθιστορήματος του Ο Μαλόν Πεθαίνει. Όπως ο ίδιος 

ομολογεί, πειραματίστηκε με τις συμβάσεις της θεατρικής σκηνής για να 

διασκεδάσει την κούραση του και να αποδράσει για λίγο από τις συμβάσεις της 

πεζογραφίας: «Θεωρώ τον εαυτό μου μυθιστοριογράφο και έγραψα τον Γκοντό 

σαν μια μορφή ξεκούρασης και διαφυγής από τα φριχτά πεζά που έγραφα εκείνη 

την εποχή» (Bair 1990: 121).   

Και δεν είναι ο μόνος.  Πολλοί πεζογράφοι αποφασίζουν να γράψουν για 

τη σκηνή, καθώς δέχονται σχόλια του τύπου «η νουβέλα σου είναι τόσο ζωντανή, 

σαν να είναι γεννημένη για το σανίδι», και πολλοί θεατρικοί συγγραφείς 

αποφασίζουν να γράψουν ένα μυθιστόρημα μόνο και μόνο για να δουν επιτέλους 

τη συγγραφική τους σελίδα γεμάτη από άκρη σε άκρη. 

Ωστόσο, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και οι δύο κατηγορίες συγγραφέων 

έρχονται αντιμέτωποι με ένα οδυνηρό παράδοξο: μια ερωτική εξομολόγηση που 

σκορπάει ρίγη συγκίνησης, όταν τη διαβάζει κανείς στις σελίδες ενός 

μυθιστορήματος ακούγεται τόσο άκαμπτη και στυλιζαρισμένη από σκηνής και 

αντίστοιχα, ένα συναρπαστικό κομμάτι θεατρικού διαλόγου γίνεται μια τετριμμένη 

λεκτική ανταλλαγή, όταν προσγειώνεται στις σελίδες ενός βιβλίου.  Γιατί συμβαίνει 

αυτό;  Σε τι διαφέρουν τα δύο είδη γραφής, και εφόσον εντοπίσουμε τις διαφορές 

τους, πώς μπορεί να είναι επιτυχημένη η μετάβαση από το ένα στο άλλο; 

Το πεζό και το θεατρικό κείμενο διαφέρουν στα εξής θεμελιώδη σημεία: 
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Εξωτερική μορφή  

Ένα έργο πεζογραφίας χαρακτηρίζεται από συνεχή ροή κειμενικής αφήγησης.  

Ένα θεατρικό έργο αποτελείται από διάλογο και σκηνικές οδηγίες.  Δεν υπάρχουν 

αφηγηματικά σχόλια, όπως «είπε αυτός» ή «απάντησε εκείνη».  Και αυτή η σχεδόν 

υπεραπλουστευμένη παρατήρηση μάς οδηγεί σε μια άλλη, πολύ σημαντικότερη 

και σε βάθος. 

Το πεζό είναι συνεχές κείμενο, γιατί ξετυλίγεται ως η αφήγηση μιας 

αλληλένδετης σειράς γεγονότων: περιγραφή του υπόβαθρου, του 

περιβάλλοντος, της αλληλεπίδρασης μεταξύ των χαρακτήρων.  Αντίθετα στο 

θέατρο το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών που μαθαίνουμε υπονοείται.  Το 

κοινό θα πρέπει να συμπεράνει ένα μεγάλο μέρος της πραγματολογικής 

πληροφορίας, των σχέσεις μεταξύ των χαρακτήρων, τα συναισθήματα τους, την 

εξέλιξη της πλοκής, μέσα από έναν φαινομενικά ρεαλιστικό διάλογο και τη σκηνική 

δράση.  Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πεζό κείμενο περιγράφει 

και αναλύει, ενώ το θεατρικό δείχνει και αναπαριστά. 

Η Σύμβαση του Χρόνου 

Χρησιμοποιώντας αυτούς τους όρους, δηλαδή περιγράφω και δείχνω αντίστοιχα, 

αμέσως μπαίνουμε σε δύο διαφορετικές χρονικές ζώνες: περιγράφεις κάτι που έχει 

ήδη συμβεί, ενώ παρουσιάζεις κάτι που συμβαίνει αυτήν ακριβώς την στιγμή.  Η 

πεζογραφία περιγράφει μια ιστορία η οποία, ακόμα κι αν είναι γραμμένη σε 

ενεστώτα χρόνο, εξακολουθεί να καταγράφεται στο μυαλό του αναγνώστη ως μια 

σειρά γεγονότων που έλαβαν χώρα προτού ο αναγνώστης ανοίξει το βιβλίο.  Στην 

σκηνή, ωστόσο, το κοινό παρακολουθεί ανθρώπους να βιώνουν ρεαλιστικά 

συναισθήματα σε παρόντα χρόνο. 

Επιπλέον, στην πεζογραφία ο αναγνώστης μπορεί να ολοκληρώσει τη 

διαδικασία της ανάγνωσης κατά το δοκούν: κάποια άτομα τελειώνουν την 

ανάγνωση ενός μυθιστορήματος 500 σελίδων μέσα σε μια μέρα, ενώ άλλοι μέσα 

στους τρεις μήνες του καλοκαιριού.  Ο μυθιστοριογράφος γνωρίζει ότι ο 

αναγνώστης του μπορεί να ταξιδέψει σε οποιαδήποτε σελίδα του βιβλίου επιθυμεί 

κατά βούληση.  Κάτι ανάλογο δεν συμβαίνει στην περίπτωση του θεατρικού 

συγγραφέα.  Ο θεατρικός συγγραφέας επωμίζεται την ευθύνη να παράγει λόγο 

που θα είναι άμεσα κατανοητός από το κοινό ταυτόχρονα σε όλα του τα επίπεδα 
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–πραγματολογικό, συναισθητικό, νοητικό- καθώς οι θεατές δεν έχουν την 

πολυτέλεια να γυρίσουν στην προηγούμενη σελίδα για εμπέδωση, όπως το 

αναγνωστικό κοινό ενός γραπτού κειμένου.  Δεν μπορείς να σταματήσεις τη ροή 

μιας παράστασης για να ζητήσεις διευκρινίσεις –το θεατρικό κείμενο οφείλει να 

ακολουθεί τη μη-αναστρέψιμη πορεία της σκηνικής του αναπαράστασης. 

Πρόσληψη 

Ως εκ τούτου, η πρόσληψη των δύο αυτών ειδών είναι διαφορετική.  Πρόκειται για 

μια διαφορά που είναι εγγενής, ριζωμένη στη φύση τους, και πρέπει να τη 

λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη όταν θέλουμε να μεταπηδήσουμε από το  ένα είδος 

στο άλλο. 

Η ανάγνωση ενός πεζού κειμένου αποτελεί μια μορφή προσωπικής 

εμπειρίας.  Ένα μυθιστόρημα γράφεται για να το  διαβάσει ο κάθε αναγνώστης 

μόνος του.  Αντίθετα, η παρακολούθηση ενός θεατρικού έργου αποτελεί 

συλλογική εμπειρία.  Ένα θεατρικό κείμενο οφείλει να πυροδοτεί τις νοητικές και 

συναισθηματικές λειτουργίες περισσότερων από ένα ατόμων ταυτόχρονα, και 

επομένως ο θεατρικός συγγραφέας καλείται να έχει συνέχεια στο μυαλό του πως 

ό,τι και να πει ή να κάνει ο χαρακτήρας πρέπει να είναι ευδιάκριτο, άμεσα 

«αναγνώσιμο» και κοινά ερμηνευμένο, όσον αφορά το συναισθηματικό και 

πληροφοριακό περιεχόμενο, από τα διαφορετικά άτομα που απαρτίζουν το κοινό 

του θεάτρου.  «Κανένας συγγραφέας δεν γίνεται θεατρικός συγγραφέας παρά 

μόνο τη στιγμή που θα συνειδητοποιήσει αυτή τη διάκριση στην απεύθυνση.  Και 

αν ένας συγγραφέας δεν έχει συνηθίσει να γράφει για το πλήθος, δεν μπορεί να 

ελπίζει ότι θα παράγει ένα ικανοποιητικό έργο», επισημαίνει ο Hamilton και 

συνεχίζει: «Ο Tennyson, ο τέλειος ποιητής, ο Browning, ο άρχοντας του 

ανθρώπινου νου, ο Stevenson, ο αφηγητής γοητευτικών ιστοριών –όλοι τους 

απέτυχαν όταν προσπάθησαν να γράψουν θέατρο, γιατί έγραφαν συνήθως για 

έναν μεμονωμένο αναγνώστη και όχι για το πλήθος» (1910: 48-49).  

Η Χρήση των Βασικών Στοιχείων της Κειμενικής Ιστορίας 

Με τη λέξη «ιστορία» εννοούμε μια αφήγηση με έναν ήρωα που έχει έναν 

σαφώς προσδιορισμένο στόχο τον οποίο και αγωνίζεται να επιτύχει μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο χρόνο, ενώ με τη φράση «στοιχεία ιστορίας» αναφερόμαστε στα 

συστατικά της αφήγησης, δηλαδή τον χαρακτήρα, την πλοκή, τη γλώσσα, τον 
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χώρο και τον χρόνο, που είναι κοινά σε όλα τα λογοτεχνικά είδη.  Με ποιον τρόπο 

διαφέρει ο χειρισμός τους στην πεζογραφία και στη δραματουργία; 

a) Γλώσσα 
Αν ζητήσετε από δέκα ανθρώπους να σας δώσουν ένα συνώνυμο για τη λέξη 

«γλώσσα», οι εννέα θα απαντήσουν «λέξεις».  Στο πεζό κείμενο, η γλώσσα διατηρεί 

τη λειτουργία της ως κυρίως ένα γλωσσικό μέσο έκφρασης ιδεών, ονείρων, 

επιθυμιών, τόσο του συγγραφέα όσο και των ηρώων του.  Στο θέατρο, όμως, 

γλώσσα σημαίνει δράση.  Ακόμα και στα λογοκεντρικά πρώιμα έργα της 

Ελισαβετιανής Αγγλίας, ο λόγος δεν εκφέρεται ποτέ από σκηνής μόνο και μόνο 

για να ακουστεί.  Πάντοτε ωθεί και προωθεί τη δράση –είτε από την πλευρά του 

ομιλητή είτε του αποδέκτη.  Με άλλα λόγια, στο θέατρο η γλώσσα είναι στην ουσία 

λεκτική δράση (γλωσσική πράξη).  «Το θεατρικό μέσο συνήθως αντιγράφει τις 

πράξεις, ή καλύτερα τα αληθινά πραττόμενα, που είναι η αντιληπτή πλευρά των 

πράξεων.  Υπό αυτή την έννοια, τα πραττόμενα είναι δείκτες δράσεων.  Στην 

κατηγορία των δράσεων συμπεριλαμβάνω επίσης τις λεκτικές δράσεις και τους 

αντιληπτούς δείκτες τους: τις γλωσσικές πράξεις. Αυτές βασίζονται στη θεωρία 

των «γλωσσικών πράξεων» τον οποίων θεμελιώδες αξίωμα είναι ότι ο λόγος 

χρησιμοποιείται πρωτίστως για να πράξουμε […] και δευτερευόντως για να 

περιγράψουμε έναν κόσμο [μετάφραση της γράφουσας]» (Rozik 2005: 20).  

Υπό αυτό το πρίσμα, η θεατρική γλώσσα χαρακτηρίζεται κυρίως από την 

ποιητική (συνυποδηλωτική) λειτουργία, γεγονός που σημαίνει ότι στο θέατρο η 

γλωσσική έκφραση δεν αφορά μόνο το τι λέγεται, αλλά επίσης –και κυρίως- το 

πώς λέγεται σε σχέση με τα χρονικό σημείο ή τις δραματικές συνθήκες στις οποίες 

χρησιμοποιείται.   

β) Παραστάσιμα Στοιχεία vs. Γλωσσικά Στοιχεία  
Στην πεζογραφία, ο κόσμος που γεννιέται μέσα στο μυαλό ενός 

συγγραφέα αναπλάθεται στο μυαλό του αναγνώστη χάρη στη γλωσσική 

μαεστρία του πρώτου.  Στο θέατρο ο απτός, αληθινός κόσμος της σκηνής 

παρεμβαίνει σε αυτό το δίαυλο επικοινωνίας.  Το βιβλίο ως αντικείμενο έκδοσης 

αποτελεί την τελική μορφή της δημιουργίας στην πεζογραφία.  Ένα θεατρικό έργο, 

ωστόσο, δεν είναι το τελικό προϊόν της συγγραφικής διαδικασίας∙ η παράσταση 

του, όμως, είναι.  Κατά συνέπεια, ο πεζογράφος μπορεί να μοιραστεί απευθείας 
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το όραμα του με το αναγνωστικό του κοινό μέσα από το ισχυρό μέσο της 

γλώσσας και μόνο.  Στο δραματικό κείμενο, οι ιδέες και η γλώσσα του έργου πρέπει 

να είναι συνεπείς με όλα τα εξω-κειμενικά στοιχεία της παράστασης, δηλαδή το 

σκηνικό, τη μουσική και την υπόκριση ώστε να δημιουργήσουν έναν κόσμο 

αρκετά πειστικό που θα προωθήσει την ταύτιση του θεατή.  Το οπτικό και 

ακουστικό κομμάτι πρέπει να υποστηρίζει και να συμπληρώνει το γλωσσικό 

περιεχόμενο. 

Σε αυτό το σημείο υπεισέρχεται η έννοια της προφορικής φύσης του 

δραματικού λόγου.  Στη θεατρική γραφή, η προφορική φύση του διαλόγου είναι 

υψίστης σημασίας -καθώς στοιχεία όπως ο επιτονισμός, ο τόνος της φωνής, οι 

φωνητικές ιδιοσυγκρασιακές παράμετροι μιας γλώσσας, οι εγγενείς ρυθμοί της, 

τα μοτίβα- πρέπει να λαμβάνονται όλα υπόψη σε κάθε ατάκα του θεατρικού 

κειμένου. 

Το θέατρο είναι το μοναδικό από τα λογοτεχνικά είδη που αγκαλιάζει τόσα 

πολλά μη-λεκτικά σημειωτικά συστήματα.  Συνδυάζει το λόγο με τη χειρονομία, τη 

θέση του σώματος, την κινησιολογία, την αίσθηση του ρυθμού –όλα εκ των 

οποίων είναι στο μεγαλύτερο βαθμό τους πολιτισμικά προσδιοριζόμενα. 

Ένα παράδειγμα των εξωγλωσσικών παραμέτρων και του βαθμού στον 

οποίο επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα μας δίνεται από τον Peter Fawcett 

αναφορικά με τη θεατρική μετάφραση: ο ίδιος παραθέτει τον κωμικό συγγραφέα 

Paul Jennings ο οποίος επεσήμανε ότι «η αγωνιώδης κραυγή του Άμλετ ‘μάνα, 

μάνα’ ακούγονταν σαν το βέλασμα ενός προβάτου που θρηνεί όταν 

μεταφράστηκε στη Γαλλική, ενώ η τρομαχτική φράση ‘Άμλετ, είμαι του πατέρα σου 

το φάντασμα» ακούγεται ακίνδυνο στην Αφρικανική διάλεκτο ‘Omlet, ek is de 

papa spook’» (1999: 94). 

γ) Analytical Approach vs. Functionality 
Ο παράγοντας του χρόνου και ο αποφασιστικός ρόλος των 

παραστάσιμων στοιχείων που περιγράφονται παραπάνω μας οδηγούν σε μια 

ακόμα συνειδητοποίηση.  Η (ανα)παράσταση μιας ιστορίας από σκηνής 

παρουσιάζει προκλήσεις που δεν αντιμετωπίζει ποτέ ο πεζογράφος.  Σε ένα 

μυθιστόρημα, για παράδειγμα, ο συγγραφέας έχει την πολυτέλεια του χώρου και 

του χρόνου για να ξεδιπλώσει τη συγγραφική του τεχνική, να πειραματιστεί με τη 
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γλωσσική αισθητική και να αφιερώσει στην πλοκή όσες σελίδες κρίνει αυτός 

απαραίτητες ώστε να ζωντανέψει ο μυθοπλαστικός κόσμος που οραματίστηκε. 

Το θέατρο, από την άλλη, παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα πυκνό κομμάτι ζωής.  

Μέσα σε σχεδόν δύο ώρες το νήμα της πλοκής πρέπει να ξετυλιχθεί προς τη λύση 

του αποτυπώνοντας ένα κομβικό σημείο στη ζωή του ήρωα. Για να συμβεί αυτό, 

πυροδοτείται μια αλυσίδα γεγονότων που συνδέονται μεταξύ τους με μια άρρηκτη 

σχέση αιτίου-αιτιατού.  Δεν υπάρχουν περιθώρια για μακροσκελείς περίτεχνες 

αφηγήσεις ή για μια περιγραφική βουτιά στον εσωτερικό λαβύρινθο του ήρωα. Ο 

περιορισμός του χρόνος, του τόπου, η ανάγκη να σκιαγραφηθούν οπτικά τόσο 

οι ιδέες όσο και το περιβάλλον αναγκάζουν το θεατρικό συγγραφέα να 

απομακρυνθεί από μια αναλυτική προσέγγιση του έργο του και να κατευθύνει το 

συγγραφικό του όραμα μέσα στα πλαίσια του τι είναι λειτουργικό στη σκηνή, ώστε 

να αποτυπωθεί η μέγιστη ποσότητα πληροφοριών που αφορούν τον ψυχικό 

κόσμο των ηρώων, τις συνθήκες, και τα δεδομένα της πλοκής στον ελάχιστο 

αριθμό  λέξεων.  Πώς επιτυγχάνεται αυτό; 

TΗ απάντηση βρίσκεται στην συμβολική δύναμη της σκηνής, γνωστή ως 

σημειωτική.  Η δεδομένη ανάγκη για λειτουργικότητα στο θέατρο που 

προαναφέρθηκε δεν είναι συνώνυμη εδώ με την πρακτικότητα, αλλά με τον 

συμβολισμό: αυτά που ο θεατρικός συγγραφέας τοποθετεί επάνω στη σκηνή, οι 

σιωπές που χρησιμοποιεί, τα μη-λεκτικά στοιχεία που είναι ενσωματωμένα στο 

θεατρικό κείμενο, ο ίδιος ο δραματικός διάλογος είναι όλα συμβολικά, υπό την 

έννοια ότι έχουν μέγεθος μεγαλύτερο από την αληθινή ζωή.  Η σκηνή μεγεθύνει τα 

πάντα ώστε να μπορέσει να συμπεριλάβει τις σημειωτικές, πολιτισμικές και 

συναισθηματικές αναφορές ενός ετερογενούς κοινού.  Η συμβολική δύναμη του 

θεάτρου εξασφαλίζει στον θεατρικό συγγραφέα χρόνο και χώρο –δύο βασικές 

παράμετροι- εφόσον τις χρησιμοποιεί σοφά ώστε να στείλει στο κοινό ένα 

σύνθετο μήνυμα μέσω του συλλογικού ασυνείδητου. 

δ) Ο Παντογνώστης Πεζογράφος vs. τον Αόρατο Θεατρικό Συγγραφέα  
Στην πεζογραφία, ο συγγραφέας είναι πολύ συχνά χαρακτήρας του έργου 

του, είτε πρόκειται για τον αφηγητή, είτε για έναν ήσσονος σημασία ήρωα ή 

ορισμένες φορές για τον πρωταγωνιστή του μυθοπλαστικού κόσμου.  Ακόμα και 

αν δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω, σε κάθε πεζό λογοτεχνικό κείμενο, η 

συγγραφική φωνή είναι πάντοτε παρούσα. Είναι σχεδόν απαιτούμενο να έχει μια 
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καθαρή συγγραφική φωνή που ξεχωρίζει ώστε η προσωπική του γλωσσική 

αισθητική να ξεπροβάλλει γλαφυρά μέσα από τις σελίδες ενός διηγήματος ή 

μυθιστορήματος.  Όσο πιο κυρίαρχη είναι αυτή η φωνή, τόσο ευκολότερο είναι 

για τον συγγραφέα να εδραιώσει το προσωπικό του ύφος. 

Αντίθετα, ο θεατρικός συγγραφέας πρέπει να αποδεχτεί από την αρχή ότι 

είναι αόρατος, ή ορθότερα, διεσπαρμένος ανάμεσα στους χαρακτήρες.  Οι 

θεατρικοί χαρακτήρες ζωντανεύουν μόνο αν έχουν μια διακριτή ιδιόλεκτο ο 

καθένας που τον διαφοροποιεί από όλους τους άλλους. Προσπαθώντας να 

ελέγξει και να είναι συνεπής με τόσες πολλές διαφορετικές φωνές ταυτόχρονα, ο 

θεατρικός συγγραφέας οφείλει να θάψει κυριολεκτικά τις προσωπικές του 

γλωσσικές προτιμήσεις και να δώσει χώρο στους ήρωες να μιλήσουν εκ μέρους 

του με τον δικό τους τρόπο.  Αν το τηρήσει αυτό, δεν θα τον προδώσουν ποτέ. 

Συνοψίζοντας αυτή τη συγκριτική ματιά στα λογοτεχνικά είδη της 

πεζογραφίας και της θεατρικής γραφής, αξίζει να σταθούμε στα λόγια του Philip 

Hensher που λέει γλαφυρά: «κάθε μυθιστοριογράφος που γράφει ένα θεατρικό 

έργο πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την απλή αλήθεια.  Τα θεατρικά του Graham 

Greene, το The Brass Butterfly του William Golding's, το Doctors of Philosophy της 

Muriel Spark, ή οποιαδήποτε από τις αξιοθρήνητες προσπάθειες της Iris Murdoch 

στο δράμα εμφανιζόσουν το ίδιο πρόβλημα.[…] Όλοι αυτοί οι συγγραφείς 

ανακάλυψαν με οδυνηρό τρόπο ότι δεν γνώριζαν πώς να γράφουν διάλογο που 

να μπορεί να αρθρώσει ένας ηθοποιός, και δεν ήξεραν πώς να αποδώσουν το 

δράμα μόνο μέσω των εξωτερικών γεγονότων ομιλίας και συμπεριφοράς».  Η 

ουσία είναι ότι η συνειδητοποίηση αυτών των διαφορών ανάμεσα στους δύο 

συγγραφικούς κώδικες μας δίνει μια βαθύτερη διορατική ματιά συνολικά στην 

τέχνη της συγγραφής.  Γιατί, άλλωστε, τι είναι αυτό που κάνουν πεζογράφοι και 

θεατρικοί συγγραφείς; Δημιουργούν μυθοπλαστικούς κόσμους σε μια 

προσπάθεια να περιγράψουν τον πραγματικό.  Μπαίνουν μέσα στο δάσος της 

φαντασίας και παίρνουν διαφορετικά μονοπάτια προς τον ίδιο πάντα προορισμό: 

να δημιουργήσουν μια δυνατή συναισθηματική εμπειρία για να επικοινωνήσουν 

με το κοινό τους, και αν είναι αρκετά καλοί, με το κοινό όλων των εποχών. 
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Υποψήφια Διδάκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ  

egamvrou@otenet.gr 

 

Τα κείμενα που παράγονται στο πλαίσιο δύο κειμενικών κοινοτήτων, λόγω της 

δραστηριότητας που αυτές αναπτύσσουν στον παγκόσμιο ιστό, θα αποτελέσουν 

πηγές άντλησης των επιχειρημάτων μου με στόχο να αναδειχθούν οι μηχανισμοί 

της σταδιακής εξέλιξης της δημιουργικότητας μέσα σε αυτές.   

Οι αναρτήσεις των χρηστών σχετικά με τα λογοτεχνικά κείμενα που 

διαβάζονται, τα λογοτεχνικά κείμενα που γράφουν οι χρήστες, ο σχολιασμός των 

κανόνων λειτουργίας ή των κανόνων επιμέρους δραστηριοτήτων συγκροτούν 

ένα ευρύ φάσμα κειμενικών ειδών. Στο πλαίσιο της δράσης των κοινοτήτων ιδέες, 

πεποιθήσεις, στάσεις και αξίες κατασκευάζονται και ανιχνεύονται ρητά ή 

υπόρρητα στα κείμενα αυτά (Fairclough 2003: 21- 22).  

Μέσω των κειμένων εκπληρώνονται ποικίλοι επικοινωνιακοί στόχοι των 

κοινοτήτων ενώ σε όλη αυτή τη διαδικασία, εκτός από την πρακτική της γραφής, 

και η ίδια η ανάγνωση, αλλά και άλλοι θεμελιώδεις για τη λειτουργία των 

κοινοτήτων παράγοντες όπως η διαλογικότητα και η συμμετοχικότητα (Γαμβρού 

2013), συνυπάρχουν και είναι άμεσα συσχετισμένοι μεταξύ τους. Σε αυτές τις 

συνθήκες προκύπτει και εξελίσσεται η κριτική στάση των χρηστών προς την 

πραγματικότητα, με αποτέλεσμα οι κειμενικές κοινότητες να  μετασχηματίζονται, με 

τρόπους που θα προσπαθήσω να δείξω στη συνέχεια, σε κοινότητες κριτικού 

γραμματισμού (Κωστούλη 2006).  

Ο μετασχηματισμός αυτός δεν συντελείται άμεσα ούτε πάντα με την ίδια 

ένταση. Ειδικότερα κάθε κείμενο συγκροτεί μια εν δυνάμει απάντηση- αντίδραση 

σε κάθε άλλο, είναι βαθιά αλληλένδετο προς αυτό και θα προκαλέσει κάποιο 

επόμενο. Μοιραία αυτό το φάσμα χρήσης της γραπτής γλώσσας αναδεικνύει το 

κείμενο στην κύρια συμβολική δομή, η οποία ενσωματώνει διαφορετικές απόψεις 

mailto:egamvrou@otenet.gr
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των μελών των κοινοτήτων. Συνεπώς, κάθε χρήση των κειμένων στο πλαίσιο των 

επικοινωνιακών στόχων των κοινοτήτων, η οποία φορτίζει αυτά με σύνολα 

παραδοχών που δίνουν έκφραση στα νοήματα και τις αξίες της κοινότητας 

(Baynham 2002:12, 16, 94), είναι σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό μέρος μιας 

δημιουργικής διαδικασίας.  

Η αυθόρμητη1 διαδικτυακή κοινότητα Η Λέσχη του Βιβλίου2, παρατηρήθηκε 

από την 2η Νοεμβρίου 2011 μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2013. Η κοινότητα την 

εποχή εκείνη αριθμούσε 59.914 αναρτήσεις σε 3.137 νήματα. Η κατά μόνας ή 

συνεργατική ανάγνωση της λογοτεχνίας και η κατά μόνας ή συνεργατική γραφή 

κειμένων από τους χρήστες είναι οι κορυφαίες δραστηριότητες της κοινότητας, 

μέσα από τις οποίες η τελευταία δομείται επικοινωνιακά.  

Τον Ιανουάριο του 2009 εμφανίζεται το νήμα «Κανόνες» 3  με το οποίο 

εισάγεται η δραστηριότητα της κειμενικής σκυταλοδρομίας. Όπως θα 

προσπαθήσω να δείξω στη συνέχεια, η δραστηριότητα αυτή αποτελεί και τον 

πυρήνα της δημιουργικότητας της κοινότητας. Η δημιουργικότητα της κοινότητας 

παρουσιάζει αύξουσα πορεία, η οποία ξεδιπλώνεται σε δύο ευδιάκριτα στάδια. 

Αν σκεφτούμε ότι την περίοδο εκείνη η κοινότητα αριθμούσε περίπου 

δεκατέσσερις μήνες λειτουργίας, το κείμενο αυτό αντιπροσωπεύει την πρώιμη 

περίοδο της λειτουργίας της, εισάγοντας μια κατά κανόνα παιγνιώδη 

δραστηριότητα, γεγονός που δηλώνεται ρητά. Η σκυταλοδρομία γραφής ξεκίνησε 

αμέσως. Εκτεταμένες συνεισφορές από την πλευρά των συμμετεχόντων 

                                                 
1 Ως αυθόρμητη χαρακτηρίζω την κοινότητα η οποία συγκροτείται αρχικά χωρίς ιδιαίτερο 

στόχο και η συμμετοχή σε αυτήν εκπορεύεται κατά κανόνα από εσωτερικά κίνητρα σε αντιδιαστολή 

προς εκείνην της οποίας ο κύριος στόχος είναι η ανταλλαγή προβληματισμών με σκοπό την 

παραγωγή συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.   

2 Όλη η δραστηριότητα της Λέσχης είναι προσβάσιμη στον αναγνώστη στη διεύθυνση: 

www.λέσχη.gr  

3 Λόγω των συνεχών αναμορφώσεων της Λέσχης το νήμα αυτό δεν διατίθεται πια για τους 

χρήστες. Ωστόσο, στο άρθρο 1, γ του Κανονισμού Λειτουργίας (εδώ: 

http://www.λέσχη.gr/forum/showthread.php?1-κανονισμός-λειτουργίας) διαπιστώνεται ότι ήταν 

από αρχής πρόθεση της Λέσχης, η δραστηριότητα της συλλογικής γραφής να ακολουθεί δικό της 

Κανονισμό. Επιπλέον, εδώ http://www.λέσχη.gr/forum/forumdisplay.php?114-Κυκλομυθίες-

(συλλογική-γραφή) μπορεί ο αναγνώστης να δει ορισμένα παραδείγματα σκυταλοδρομιών 

γραφής.  

http://www.%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B7.gr/
http://www.%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B7.gr/forum/showthread.php?1-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B7.gr/forum/forumdisplay.php?114-%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%AF%CE%B5%CF%82-(%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE)
http://www.%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B7.gr/forum/forumdisplay.php?114-%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%AF%CE%B5%CF%82-(%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE)
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συγκρότησαν μέρη ενός κοινού λογοτεχνικού δημιουργήματος. Ένας 

παράλληλος διάλογος για το εάν και σε ποιο βαθμό η κάθε συνεισφορά θα 

προαγάγει το κοινό εγχείρημα συσσώρευσε νήματα παρακολουθήματα στο 

καθαυτό νήμα της από κοινού γραφής. Το αποτέλεσμα ήταν οι αναρτήσεις των 

συμμετεχόντων που συνέβαλαν στην εξέλιξη του κοινού εγχειρήματος να δεχθούν 

τα βέλη των υπολοίπων σε πολλές περιπτώσεις, με αποκορύφωμα την κριτική που 

αρθρώθηκε προς τους ίδιους τους κανόνες και τους τρόπους εφαρμογής της 

από κοινού συγγραφής.   

Οι πρωτοβουλίες κατάθεσης προσωπικών συγγραφικών αναζητήσεων και 

οι διαδικασίες συν- γραφής κειμένων συγκροτούν συμπληρώματα της 

ανάγνωσης και τροφοδοτούν νέες αναγνώσεις στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης 

των επικοινωνιακών στόχων της κοινότητας. Για κάθε κοινότητα που 

μετασχηματίζεται σε κοινότητα κριτικού γραμματισμού τα κείμενα αποτελούν 

τόπους όπου εκφράζεται η ποικιλία των θέσεων των μελών της και η κριτική τους 

στάση προς την πραγματικότητα, αλλά και εναύσματα για να γεννηθούν νέα 

κείμενα. Αυτή και μόνον η διαδικασία, μοιραία φορτισμένη με ιδεολογικά σχήματα, 

είναι ταυτόχρονα και ένα από τα πιο αξιόλογα χαρακτηριστικά μιας δημιουργικής 

κοινότητας. 

Επιπλέον εδώ, τα μέλη με τη βοήθεια του διαδικτύου καταργούν τις 

παραδεδομένες ιεραρχίες, αφού γίνονται συγγραφείς, ενώ σχολιάζουν τον τρόπο 

με τον οποίο οργανώνεται στο πλαίσιο της δικής τους κοινότητας η συνεργατική 

γραφή. Η κριτική τους συνοψίζεται στην εμμονή στους κανόνες που χαρακτηρίζει 

την περίοδο αυτή, γεγονός που σε μεγάλο βαθμό, όπως πιστεύουν, θυσιάζει τη 

δημιουργικότητα τους και τη μαγεία του κοινού παιχνιδιού. Εν ολίγοις αρθρώνεται 

κριτική στάση προς την διαδικασία παραγωγής του κειμένου και προς το ίδιο το 

προϊόν (Baynham 2002: 13). Τα παρακάτω λόγια -του συντονιστή και ενός από 

τους χρήστες- νομίζω ότι φωτίζουν επαρκώς τους παραπάνω ισχυρισμούς: 

ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΑΣ: Βλέπουμε λοιπόν πως το να γράψεις συλλογικά είναι 

πολύ δύσκολο. Ο αυθορμητισμός δεν βοηθάει. Πρέπει να διαβάζεις πολύ καλά τα 

προηγούμενα και να ζυγίζεις πολύ καλά τις διάφορες πλευρές τής συνέχειας που 

καταπιάνεσαι να γράψεις όπως την πλοκή, το αφηγηματικό ύφος κτλ. Δεν θέλει 

φόρα, θέλει μελέτη! 
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[…]ΠΙΟΥΖΙ: Μα από τη στιγμή που ανοίγει ένα νημάτιο με σκοπό να 

δημιουργηθεί μια ιστορία από όλους μας λίγο-λίγο ο καθένας, φυσιολογικό δεν 

είναι να μην κινηθεί στα πλαίσια αυτού που φανταστήκαμε στην αρχή αλλά να έχει 

ενδιαφέρουσες ανατροπές, γιατί άλλωστε ο καθένας σκέφτεται διαφορετικά, 

εξιστορεί με διαφορετικό τρόπο, αλλιώς ξεδιπλώνεται η ιστορία όταν συμπράττουν 

πολλά διαφορετικά μυαλά και ψυχές μαζί.. Γιατί λοιπόν, να είναι άσχημο αυτό;  

[…]ΜΙΧΑΛΙΟΣ: Από την άλλη τα πολλά κοψίματα και ραψίματα, οι 

συζητήσεις για το τι θα γράψουμε, μπορεί να βελτιώνουν το κείμενο, αλλά 

εκφυλίζουν τη βασική ιδέα της Κυκλομυθίας 4 : την έμπνευση από τα 

προγεγραμμένα. Κατάλαβα ότι δίνουμε προτεραιότητα στο αποτέλεσμα γι’ αυτό 

και είπα όσα είπα.  

Όπως ήδη ειπώθηκε, καμία κοινότητα δεν μένει ανέγγιχτη από το χρόνο. 

Στην ωριμότερη περίοδο της Λέσχης διαμορφώνεται νέα συνθήκη όσον αφορά 

την παραπάνω δραστηριότητα. Εμφανίζεται μια δεσμίδα νημάτων στην οποία η 

δραστηριότητα της από κοινού συγγραφής περιλαμβάνει συντομότερες 

καταθέσεις και πιο ευφάνταστες προτάσεις5  με αποτέλεσμα η δραστηριότητα της 

συν-γραφής να αναδιπλώνεται σε πιο ευέλικτα σχήματα που στηρίζονται στα 

συμπεράσματα των προηγούμενων αναζητήσεων και στο ομαδικό πνεύμα. 

Μέσω των νημάτων αυτών επισημαίνεται ένα δεύτερο στάδιο δημιουργικότητας 

που συνδέεται με την παραπάνω κριτική. Συγκεκριμένα τα δεκατέσσερα νήματα 

που αφορούν σήμερα την διαδικασία της σκυταλοδρομίας έχουν ως κύριο 

χαρακτηριστικό τον περιορισμένο αριθμό λέξεων σε κάθε συνεισφορά. Δειγματικά 

παρουσιάζω το παρακάτω: 

ΠΩΛΙΝΑ: Συνεχίζουμε εδώ με νέο σενάριο/σκηνικό! 

Σενάριο τρόμου, σενάριο μυστηρίου ή μήπως σενάριο παρωδίας;  

Θα δούμε!!! 

Κανόνες 2! 

α) Χρησιμοποιούμε 3 λέξεις μόνο! 

β) Δεν κάνουμε 2η συνεχόμενη ανάρτηση. 

                                                 
4  Στο ιδιόλεκτο της κοινότητας η λέξη Κυκλομυθία σημαίνει τη σκυταλοδρομία γραφής.  

5  Στο σημείο αυτό: http://www.λέσχη.gr/forum/forumdisplay.php?109-Κυκλομυθάκια, 

μπορεί ο αναγνώστης να δει τα νήματα που συναπαρτίζουν τη δραστηριότητα της σκυταλοδρομίας 

γραφής όπως αυτή αναπτύσσεται σήμερα.   

http://www.%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B7.gr/forum/forumdisplay.php?109-%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1
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Καλή διασκέδαση και πολλή φαντασία να έχουμε.6 

 

Εδώ οι κανόνες είναι γενικά ευσύνοπτοι και το εγχείρημα εστιάζει στη 

διασκέδαση. Μπορούμε να πούμε ότι η άσκηση κριτικής οδήγησε σε σταδιακή 

αποδέσμευση από εκτενείς κανόνες και καλλιέργησε τη δημιουργικότητα της 

κοινότητας με κύριο, όμως, πια σκοπό το παιχνίδι μεταξύ των χρηστών στο 

πλαίσιο της κειμενικής σκυταλοδρομίας.   

Η δεύτερη κοινότητα που αποτέλεσε αντικείμενο της έρευνας, η Διαδικτυακή 

Λέσχη Ανάγνωσης7, λειτούργησε από τον Ιανουάριο του μέχρι τον Μάϊο του 2014, 

δηλαδή κατά τα δύο τελευταία τρίμηνα του σχολικού έτους 2013-14, σε δημόσιο 

Γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης παράλληλα προς τις δια ζώσης συναντήσεις της 

τάξης για το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Για την παρέμβασή μου αυτή 

στηρίχθηκα στο ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα (2003: 3795 κ.εξ.) και τις αρχές του 

Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών για τη Λογοτεχνία στο 

Γυμνάσιο (ΔΕΠΠΣ).  Συμπληρωματικά, όμως, το ιδεολογικό υπόβαθρο της 

λειτουργίας της αποτέλεσε το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) για τη Διδασκαλία 

της Λογοτεχνίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση το οποίο εφαρμόστηκε πιλοτικά 

κατά το σχολικό έτος 2011-128.  

Στο πλαίσιο αυτό επιλέξαμε -με την εκπαιδευτικό της τάξης- να 

διαρθρώσουμε το σενάριο ως διδακτική ενότητα (ΠΣ 2011: 30- 32). Στηρίξαμε 

δηλαδή τη μαθησιακή διαδικασία σε μια αρχική ιδέα που εξελίχθηκε για αρκετό 

                                                 
6 Η ανάρτηση αυτή ανήκει στο νήμα Τρεις λέξεις κι ένας περίεργος φόνος που ξεκινά το 

Σεπτέμβριο του 2014, δηλαδή σε περίοδο ωριμότητας της κοινότητας: 

http://www.λέσχη.gr/forum/showthread.php?6925-Τρεις-λέξεις-και-ενας-περίεργος-φόνος. Η 

σκυταλοδρομία αυτή κατέληξε να αριθμεί 329 αναρτήσεις ενώ ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 

2015.  

7  Ο αναγνώστης μπορεί να δει τη Διαδικτυακή Λέσχη Ανάγνωσης εδώ: 

http://www.lesxhanagnwshs.gr/mybb/  

8  Το Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και της 

Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο (2011) είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση υπό τον τίτλο «Συμπληρωματικά 

προς τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών»: http://ebooks.edu.gr/new/ps.php όπου γίνονται και 

οι παραπομπές. Στην ίδια φιλοσοφία στηρίζεται και το ήδη σε εφαρμογή πρόγραμμα σπουδών για 

τη Λογοτεχνία στην Α’ Λυκείου, ΦΕΚ 1562, 27-6-2011: http://ebooks.edu.gr/courses/DSGL-

A111/document/4e771645hs2j/4e77165cmmis.pdf 

http://www.%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B7.gr/forum/showthread.php?6925-%CE%A4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%86%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://www.lesxhanagnwshs.gr/mybb/
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χρονικό διάστημα και συγκροτήθηκε από τρεις υποενότητες: την φάση πριν από 

την ανάγνωση, την φάση της κυρίως ανάγνωσης και την φάση μετά την 

ανάγνωση.  

Τις ανάγκες των συμμετεχόντων μαθητών της έρευνας θεωρήσαμε ότι θα 

εξυπηρετούσε η θεματική οργάνωση και ειδικότερα η ενότητα «Στάσεις ζωής σε 

ποιητικά κείμενα»9, η οποία παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι τα ποιητικά κείμενα 

που θα αποτελέσουν τα περιεχόμενα των ενοτήτων του διδακτικού σεναρίου είναι 

κατά κύριο λόγο περιορισμένης έκτασης και μπορούν να βρεθούν σχεδόν στην 

πλειονότητά τους στο διαδίκτυο και να τοποθετηθούν στους χώρους των 

αναρτήσεων της ψηφιακής τάξης. Στο πλαίσιο της κοινότητας αυτής το 

πρωτογενές υλικό της έρευνας αντλήθηκε από την διεπίδραση της ομάδας εντός 

της αίθουσας, από ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν στους μαθητές πριν και 

μετά την παρέμβασή μας και από τα δεκατέσσερα νήματα τα οποία 

αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της κοινότητας. Σε αυτά οι συμμετέχοντες μαθητές 

ανέπτυξαν τους προβληματισμούς τους.  

Θα εστιάσουμε εδώ κυρίως στην παραγωγή πρωτότυπων κειμένων από 

τους μαθητές στην τρίτη φάση. Νομίζω ότι η τρίτη φάση μπορεί να μας βοηθήσει 

να δείξουμε αρκετά παραστατικά τη διάσταση της δημιουργικότητας όπως 

διαμορφώθηκε στο εσωτερικό της σχολικής κοινότητας. Αφού οι μαθητές 

προσέγγισαν αξιόλογο αριθμό κειμένων στις πρώτες δύο φάσεις, παρήγαγαν 

κείμενα και δημιουργήθηκαν συνθήκες διαλόγου γύρω από αυτά.  

Ειδικότερα, στην τρίτη φάση η εκπαιδευτικός ζήτησε από τους μαθητές να 

γράψουν ένα ποίημα με τίτλο «Είμαστε κάτι…» στο οποίο να αποδίδεται η στάση 

ζωής της γενιάς τους, των συνομηλίκων τους ή ένα κείμενο με στόχο να εκθέσουν 

το τι θεωρούν σήμερα καταφύγιο από τη σκληρή πραγματικότητα κι αν αυτό τους 

προσφέρει μόνιμη παρηγοριά.10 

Έχοντας ως ερέθισμα τη συζήτηση που έγινε στην αίθουσα με άξονα το 

ομότιτλο ποίημα του Κώστα Καρυωτάκη στην δεύτερη φάση 11 , οι μαθητές, 

                                                 
9 Για τις προτεινόμενες ενότητες βλέπε το Πρόγραμμα Σπουδών για τη Νεοελληνική 

Γλώσσα και τη Λογοτεχνία στο Γυμνάσιο, σελίδα 34: 
http://ebooks.edu.gr/info/newps.php/ 

10 Στο σημείο αυτό μπορεί ο αναγνώστης να δει την δραστηριότητα συγγραφής 
της τρίτης φάσης:  http://www.lesxhanagnwshs.gr/mybb/showthread.php?tid=24  

11 Στο σημείο αυτό υπάρχει η παρουσίαση του προβληματισμού γύρω από το 
ποίημα του Καρυωτάκη:http://www.lesxhanagnwshs.gr/mybb/showthread.php?tid=20  

http://www.lesxhanagnwshs.gr/mybb/showthread.php?tid=24
http://www.lesxhanagnwshs.gr/mybb/showthread.php?tid=20
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αξιοποιώντας την άποψη ότι το ποίημα εκφράζει την αγωνία του ποιητή για την 

πορεία της γενιάς του, έγραψαν και ανάρτησαν τα κείμενα τους στη Διαδικτυακή 

Λέσχη Ανάγνωσης. Το παρακάτω κείμενο αποτελεί δείγμα των δημιουργιών τους:   

Πώς γίναμε έτσι! Κοιτάζω στον καθρέφτη δε βλέπω τίποτα γνώριμο, ούτε σε 

μένα, ούτε γύρω μου. Πώς έγινα έτσι; προσέχω κάθε κίνηση, κανείς τους πια δεν 

είναι εδώ πώς τους γνώρισα; πώς τους έχασα; δε μου άφησαν περιθώριο να 

διαλέξω. Τους κοιτούσα, ρωτούσα τον εαυτό μου καθώς χάνονταν από τα μάτια 

μου "τι έκανα; ποια ήταν η λάθος κίνηση;" προβληματιζόμουν. Ήθελαν να φύγουν, 

να με παρατήσουν. Έμεινα μόνη. Δεν ήταν η μοναξιά που με τρόμαζε. Έκανα 

τιτάνιες προσπάθειες να τους βλέπω και να μη δακρύζω. Τι να τις κάνω τις 

αναμνήσεις, τις φωτογραφίες. Προκαλούν πόνο. τι νόημα έχει; δεν πρόκειται να 

τις ξαναζήσω. Κι εκείνο το κοριτσάκι που με βλέπει τώρα και λέει "τι κάνει; έχει 

συναισθήματα;" είμαι εγώ που κανείς δε μου έμαθε τίποτε και με τον καιρό 

ξαναξεκίνησα από το μηδέν. Τώρα είμαι εδώ. Ξέρω καλύτερα. Τώρα κοιτάζω στον 

καθρέφτη. Μάτια καθαρά. Δε βλέπω τίποτε από εκείνη. Πλέον δεν έχει μείνει κάτι. 

Χαίρομαι που την ξεφορτώθηκα. Ήταν βάσανο για όλους. Όμως κάποιες 

σκοτεινές στιγμές μου λείπει. Να είμαι εκείνη που υπήρξα κάποτε. Πιο ανόητη από 

ποτέ, αλλά και πιο ευτυχισμένη. Την πνίγω μέσα μου. Αν την αφήσω να βγει, θα με 

αφανίσει. Για να γίνω εγώ πόνεσα. Αισθάνθηκα να με απορρίπτουν, να γελάνε σε 

βάρος μου, να τους ακούω και να βουρκώνω. Ήταν ότι χειρότερο. Τώρα λένε πως 

άλλαξα, είναι τρομερό. Γιατί εσείς δεν αλλάξατε; Κοίταξέ με ήλιε, δε δακρύζω, δε 

τους χρειάζομαι. Τι μου πάει ήλιε; το φως ή το σκοτάδι; Δε χρειάζεται πια να δύεις 

τόσο γρήγορα για μένα. Ας με δουν. Δε με πειράζει. Ας με κοιτάξουν στα μάτια. 

Πώς γίναμε έτσι; ένα με το φως και το σκοτάδι. Μα για ποιο φως μου μιλούσαν; 

Εγώ βλέπω μόνο σκοτάδι ... 

Το παραπάνω δείγμα μπορεί νομίζω να αποκαλύψει τον εξομολογητικό 

λόγο που αναδεικνύεται μέσω των καταθέσεων τους. Το νήμα που συμπεριέλαβε 

τις απαντήσεις των παραπάνω ερωτημάτων εκτάθηκε σε δεκαεννέα αναρτήσεις 

οι οποίες περιέχουν πρωτότυπα πεζά και ποιητικά κείμενα12. Είναι αλήθεια ότι κατά 

την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της πρώτης φάσης, δηλαδή στις πρώτες μέρες 

της παρέμβασής μας, η συμμετοχικότητα φάνηκε να καταρρέει, απειλούμενη από 

                                                 
12  Αναλυτικότερα εδώ: 

http://www.lesxhanagnwshs.gr/mybb/showthread.php?tid=24  

http://www.lesxhanagnwshs.gr/mybb/showthread.php?tid=24
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την κανονικότητα του προγράμματος σπουδών. Σταδιακά οι συμμετέχοντες 

μαθητές που είχαν ενθαρρυνθεί, στην πρώτη φάση, να φέρουν προσωπικά τους 

βιώματα στην αίθουσα και τη διαδικτυακή κοινότητα και, στη δεύτερη φάση, να 

προσεγγίσουν κείμενα, αντέδρασαν με κείμενα στην τρίτη φάση. 

Και εδώ η διαδικασία απέκτησε δημιουργική δυναμική, αφού τα κείμενα 

σκόπευσαν στην κριτική ανασκευή του αρχικού κειμενικού προϊόντος. Με άλλα 

λόγια ο μαθητές διάβασαν τα κείμενα που τους διατέθηκαν και έγραψαν τα δικά 

τους κείμενα, τα οποία δημοσίευσαν.  

  Έτσι, ο αξιόλογος πυρήνας πρωτοπρόσωπων καταθέσεων που 

προέκυψε, αποδείχθηκε ότι περιστράφηκε κατά κανόνα γύρω από τη στάση ζωής 

των μαθητών και τις αγωνίες τους για τη δική τους εποχή. Όσο λειτούργησε η 

ανάγνωση ως τροφοδότης των συναισθημάτων, τόσο η γραφή συνέβαλε στην 

άρθρωση των συναισθημάτων αυτών με αποτέλεσμα να ενισχύσει τη 

δημιουργικότητα.  

Ιδιαίτερης σημασίας για την αποτίμηση της στάσης των συμμετεχόντων 

στο κομμάτι αυτό της έρευνας αποβαίνει η χρήση του ψευδωνύμου κατά 

λειτουργία της Διαδικτυακής Λέσχης Ανάγνωσης. Διαπιστώσαμε ότι λόγω του 

μικρού αριθμού των συμμετεχόντων και των στενών εκτός σύνδεσης δεσμών 

μεταξύ τους, τα ψευδώνυμα με τα οποία ξεκίνησε η λειτουργία της ψηφιακής τάξης 

εύκολα έγιναν γνωστά από την κινητικότητα της πρώτης και της δεύτερης φάσης. 

Οι έφηβοι μαθητές, θέλοντας να καταθέσουν την άποψή τους στη φάση αυτή, 

αλλά να μην την υπογράψουν με το πραγματικό τους όνομα, επιλέγουν να 

δώσουν στην εκπαιδευτικό τα κείμενά τους τα οποία αναρτήθηκαν μέσω του δικού 

της λογαριασμού. Η ενέργειά τους αυτή αναδεικνύει το διαρκή αγώνα για την 

εξασφάλιση της παρενδυσίας. Η εφηβική τους παρόρμηση επέλεξε να κρυφτεί 

από τα σχόλια των συνομήλικων μιας μικρής ομάδας με ισχυρούς κοινωνικούς 

δεσμούς. Έτσι, η χρήση της μάσκας (Νικολαΐδου 2014: 117-118) συνέβαλε σοβαρά 

στην αίσια έκβαση της δραστηριότητας της δημιουργικής συγγραφής κειμένων.  

Με τα παραπάνω παραδείγματα προσπάθησα να αναδείξω έναν 

περιορισμένο αριθμό του συνόλου των επικοινωνιακών πρακτικών των δύο 

διαδικτυακών κοινοτήτων, όπως διαμορφώθηκαν με τη βοήθεια των κειμένων. Και 

στις δύο περιπτώσεις αναλαμβάνονται και διεκπεραιώνονται επικοινωνιακοί 

στόχοι μέσω της ανάγνωσης και της γραφής, ενώ η διεπίδραση που προκύπτει 
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ενεργοποιεί τον μηχανισμό δημιουργικότητας. Παρόλο που Η Λέσχη του Βιβλίου 

αποτελεί μια αυθόρμητη κοινότητα, στην οποία η ενεργητική συμμετοχή που 

οδηγεί σε δημιουργική δραστηριότητα στηρίζεται σε εσωτερικά κίνητρα των 

συμμετεχόντων χρηστών και θεωρείται σε μεγάλο βαθμό αυτονόητη, είδαμε πώς 

η ίδια διαδικασία κριτικής αποτίμησης της πραγματικότητας εκφράστηκε και μέσω 

της αντίδρασης των συμμετεχόντων και στη σχολική κοινότητα.  
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Η διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας 

Με βάση τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, όπως διαμορφώθηκαν το 

2011, η προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων διαφοροποιείται σημαντικά σε 

σχέση με όσα ίσχυαν μέχρι τότε. Η αποκλειστική οργάνωση του μαθήματος με 

σχολικά ανθολόγια θεωρείται ότι αντίκειται  στις σύγχρονες αντιλήψεις για τη 

διδασκαλία της Λογοτεχνίας και η παγιωμένη δομή, σύμφωνα με την οποία ένα 

κείμενο διαβάζεται και αναλύεται από τον δάσκαλο που  είναι ο διαμεσολαβητής 

ερμηνευτής, σταδιακά εγκαταλείπεται(Αποστολίδου, 2012).  

Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλαν σε σημαντικό βαθμό οι θεωρίες της 

πρόσληψης και της αναγνωστικής ανταπόκρισης που έκαναν την εμφάνιση τους 

την δεκαετία του 1960 και κυριάρχησαν τη δεκαετία του 1980. Οι θεωρίες αυτές 

έδωσαν έμφαση στον ρόλο που διαδραματίζει ο αναγνώστης στη διαδικασία 

νοηματοδότησης του κειμένου. Το νόημα του κειμένου δεν είναι η μονόπλευρη 

ερμηνεία του διαμεσολαβητή δασκάλου αλλά το αποτέλεσμα του ζωντανού και 

δημιουργικού και διαλόγου του μαθητή με το κείμενο(Rosenblatt,1978).  

Υπό το πρίσμα αυτό ο μαθητής δεν είναι πια ο παθητικός δέκτης που 

καλείται να αποστηθίσει στείρες γνώσεις ή να δεχτεί τη θέση του συγγραφέα που 

του προσφέρεται  έτοιμη από τον διδάσκοντα με τον παραδοσιακό και 

καθιερωμένο τρόπο(Καραγιάννης,2010). Αντίθετα ο μαθητής αποκτά ένα 

δυναμικό και πολυδιάστατο ρόλο στην ανάγνωση της Λογοτεχνίας, αφού καλείται 

ο ίδιος να επιστρατεύσει τις δημιουργικές του δυνάμεις, όπως είναι η φαντασία του 

, και να ερμηνεύσει το κείμενο με βάση τις ψυχικές και συναισθηματικές του 

ανάγκες και προσδοκίες. Σε μία πιο προχωρημένη εκδοχή, ο μαθητής μετατρέπεται 

από απλός αναγνώστης και ερμηνευτής του λογοτεχνικού κειμένου σε 

mailto:alexgger@gmail.com
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συγγραφέα-δημιουργό ενός νέου δικού του κειμένου μέσα από μία διαδικασία 

στην οποία το αρχικό λογοτεχνικό κείμενο αποτέλεσε απλώς την αφορμή και το 

έναυσμα για να παράγει ο μαθητής τον δικό του λόγο. 

Επιδιώκει λοιπόν η Λογοτεχνία την ανάδειξη της σχολικής τάξης ως μία 

κοινότητας αναγνωστών(Anderson,1994) και τη συμβολή της στην ανάπτυξη μιας 

ουσιαστικής και κριτικής σχέσης των μαθητών με το κοινωνικό τους περιβάλλον.  

Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν και οι πολιτισμικές  σπουδές, οι οποίες, 

ξεκινώντας από τη βασική θέση ότι η Λογοτεχνία θεμελιώνεται ποικιλοτρόπως 

μέσα στο πολιτισμικό περιβάλλον, συνέβαλαν αποφασιστικά στο να αναδειχθεί η 

Λογοτεχνία ως βασικό μέσο κατανόησης της προσωπικότητας των μαθητών και 

του κόσμου μέσα στον οποίο ζουν(Πασχαλίδης,2006). 

Λογοτεχνία και ΤΠΕ 

Αν και η Λογοτεχνία είναι το μάθημα που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αντίσταση 

στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών(Γιακουμάτου,2011, Αποστολίδου, 2012),τα 

τελευταία χρόνια πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί που ενσωματώνουν τις ΤΠΕ στη 

διδασκαλία της Λογοτεχνίας, αντιλαμβανόμενοι τα νέα επικοινωνιακά δεδομένα 

και την ανάγκη για μια διαφορετική και καινοτόμο ανάγνωση των λογοτεχνικών 

κειμένων. 

Η νέα επικοινωνιακή διάσταση της Λογοτεχνίας συνίσταται στην είσοδο των 

πολλαπλών διαδικτυακών πηγών και στη χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων, στην 

αξιοποίηση της ασύγχρονης επικοινωνίας, των κοινωνικών δικτύων και των 

ιστολογίων αλλά και στη συνοικοδόμηση του νοήματος με τη διαδικτυακή 

συνεργατική γραφή. Παράλληλα, ο γραμματισμός έχει αποκτήσει τα τελευταία 

χρόνια μία πολύ πιο σύνθετη και πολυδιάστατή έννοια σε σχέση με το 

παρελθόν(Baynham,2002) με αποτέλεσμα να μιλάμε πλέον για 

πολυτροπικότητα(Χοντολίδου, 1999) και υπερκείμενο.  

Όλα αυτά τα νέα δεδομένα συνθέτουν ένα τελείως διαφορετικό, 

διαδραστικό και δυναμικό μοντέλο συγγραφής και πρόσληψης της Λογοτεχνίας, 

στο οποίο κυριαρχούν η ασυνέχεια, η ρευστότητα και η πολλαπλότητα των 

νοημάτων. Η παντοδυναμία του λόγου καταργείται, εικόνες, ήχοι και βίντεο 

ενσωματώνονται στον γραπτό λόγο και έχουμε να αναμετρηθούμε πλέον με ένα 

είδος Λογοτεχνίας που σαφώς βρίσκεται έξω από τις συμβάσεις και τα όρια του 
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λογοτεχνικού κανόνα, που κυριαρχεί στη διδακτική πρακτική. H ισχυρή παρουσία 

των ηλεκτρονικών μέσων επηρεάζει τόσο τη συγγραφή του λογοτεχνικού έργου 

όσο και την πρόσληψη του και οι ΤΠΕ μετασχηματίζουν τη θεωρία της Λογοτεχνίας. 

Σε σχέση με τις θεωρίες της πρόσληψης και της αναγνωστικής ανταπόκρισης, στις 

οποίες έχει γίνει ήδη αναφορά, οι ΤΠΕ συμβάλλουν στη διάδραση κειμένου και 

αναγνώστη και υποστηρίζουν ιδιαίτερα τον ενεργητικό ρόλο του αναγνώστη 

(Γιακουμάτου, 2011). 

Σε ό,τι αφορά τη Λογοτεχνία και την καλλιέργεια της δημιουργικής γραφής, 

οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν στον παιγνιώδη χαρακτήρα της Λογοτεχνίας και 

στην έκφραση της μαθητικής δημιουργικότητας, χωρίς βέβαια να αποτελούν 

πανάκεια(Μουλά, 2012). Η πολυδιάστατη πρόσληψη της Λογοτεχνίας από τους 

μαθητές και η δημιουργική παραγωγή λόγου μπορούν να ενισχυθούν από τον 

επεξεργαστή κειμένου και τον πειραματισμό  με τις λέξεις, τη μεταγραφή ενός 

κειμένου με τη βοήθεια των πολυμέσων, τη δημιουργία ενός υπερκειμένου και τη 

δημοσίευση των μαθητικών εργασιών σε ιστολόγια και ιστοσελίδες. Με τον τρόπο 

αυτό οι μαθητές εμπλέκονται σε αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας και παράγουν 

λογοτεχνικό υλικό τόσο ως συγγραφείς όσο και ως αναγνώστες. 

Λογοτεχνία και δημιουργική γραφή 

Η δημιουργική γραφή αποτελεί μία σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδος που επιχειρεί 

να βελτιώσει την ατομική γραπτή έκφραση του ανθρώπου (Αντωνογιάννη & 

Μούσιου-Μυλωνά & Ντίνας, 2013) μέσω της δημιουργικότητας και της βιωματικής 

δραστηριότητας(Αρτζανίδου & Κουράκη, 2013). Πρόκειται για παραγωγή λόγου 

που προκύπτει με παιγνιώδη και αβίαστο τρόπο, απαλλαγμένη από αυστηρά 

μαθησιακά και αξιολογικά πλαίσια(Σουλιώτης, 1995). 

Βασικό χαρακτηριστικό της δημιουργικής γραφής είναι ότι δεν μπαίνει στη 

λογική των μηχανιστικών ασκήσεων παραγωγής γραπτού λόγου(Ντάγιου, 2015) 

και προϋποθέτει τους ανοιχτούς ορίζοντες, την ελεύθερη έκφραση και την 

ενεργοποίηση των ψυχικών, πνευματικών και συναισθηματικών δυνάμεων του 

ανθρώπου. Αν θα θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό, θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι είναι η τέχνη να βρίσκει κάποιος ιδέες και να τις οργανώνει (Timbal-Duclaux, 

1996), είναι μία διαδικασία παραγωγής λόγου που συνδέεται βασικά  με την έννοια 

της δημιουργικότητας  (Καρακίτσιος, 2012) και δημιουργικό χαρακτηρίζεται ένα 
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κείμενο, όταν αναζητούμε σε αυτό περισσότερο τα στοιχεία της πρωτοτυπίας και 

της φαντασίας και λιγότερο της δομής και της οργάνωσης (Γρόσδος, 2014). 

Σε σχέση με την εκπαίδευση και τη Λογοτεχνία η δημιουργική γραφή μπορεί 

να αποτελέσει βασική παράμετρο της ανανέωσης του μαθήματος καθώς και της 

προώθησης της φιλαναγνωσίας, αφού η δημιουργική γραφή δίνει πρωτεύοντα 

ρόλο στην έκφραση των μαθητών και στην καλλιέργεια της ουσιαστικής σχέσης 

των μαθητών με την ανάγνωση και τη γραφή(Κωτόπουλος, 2012). Με τη 

συστηματική καλλιέργεια της δημιουργικής γραφής οι μαθητές οικοδομούν 

σταδιακά μια βιωματική σχέση με το μάθημα της Λογοτεχνίας και βλέποντας ότι η 

προσπάθεια τους δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης, ενισχύουν την 

αυτοπεποίθηση τους, αισθάνονται ικανοποίηση και βρίσουν έτσι διέξοδο στις 

συναισθηματικές και πνευματικές τους αναζητήσεις. 

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση 

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση εφαρμόστηκε σε τμήμα της Β’ Γυμνασίου κατά 

το σχολικό έτος 2014-2015, στο 3ο Γυμνάσιο Καβάλας και ολοκληρώθηκε σε έξι 

διδακτικές ώρες. Οι μαθητές διαβάζουν το διήγημα του Δ. Μίγγα  Η τρίπλα των 

ονείρων που συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο των κειμένων της νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας της Β’ Γυμνασίου. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και ένα 

συννεφόλεξο βλέπουν τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις του κειμένου και με 

κάποιες από αυτές δημιουργούν μια δικιά τους καινούρια ιστορία, εργαζόμενοι σε 

ομάδες. Στη συνέχεια, οι μαθητές, στο εργαστήριο πληροφορικής, 

μετασχηματίζουν το δικό τους γραπτό κείμενο σε πολυτροπικό που παίρνει τη 

μορφή τρισδιάστατου βιβλίου ή τη μορφή animation. 

Στόχοι της διδακτικής πρότασης 

• Η δημιουργία μιας πρωτότυπης ιστορίας με βάση την ανάγνωση 

ενός λογοτεχνικού κειμένου. 

• Η δημιουργική έκφραση των μαθητών με παιγνιώδεις 

δραστηριότητες. 

• Η απόλαυση και η ψυχαγωγία μέσα από ενναλακτικούς και 

καινοτόμους τρόπους προσέγγισης της Λογοτεχνίας. 

• Η συνεργατική  οικοδόμηση του νέου κειμένου. 

• Η δημιουργική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 
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• Η μετατροπή του γραπτού κειμένου σε πολυτροπικό με τη 

συνδυασμένη χρήση λόγου και εικόνας. 

• Η κατανόηση της σχέσης του λεκτικού και οπτικού γραμματισμού 

στη βάση της πολυτροπικότητας. 

• Η καλλιέργεια του οπτικού και ψηφιακού γραμματισμού. 

Αναλυτική περιγραφή της διδακτικής πρότασης 

1η διδακτική ώρα 
Οι μαθητές διαβάζουν το διήγημα του Δ.Μίγγα  Η τρίπλα των ονείρων και 

στη συνέχεια πραγματοποιείται μία πρώτη προσέγγιση του κειμένου με ερωτήματα 

που θέτει ο εκπαιδευτικός. Ο στόχος των ερωτημάτων είναι να κινητοποιήσουν 

αφενός τη φαντασία των μαθητών  και αφετέρου να τους προετοιμάσουν για τις 

δραστηριότητες δημιουργικής γραφής που θα ακολουθήσουν. 

Τα ερωτήματα που θέτει ο εκπαιδευτικός είναι τα εξής:  

• Γιατί ο Μίμης Αρούκατος ονομαζόταν αέρινος; Ο χαρακτηρισμός 

αυτός ανταποκρίνεται στην εξωτερική του εμφάνιση;  

• Ποιες ήταν οι ποδοσφαιρικές επιδόσεις του Αρούκατου και γιατί 

τελείωσε άδοξα την καριέρα του; 

• Πώς αντέδρασε τη στιγμή της τρίπλας του Μπλάνκο ο Αρούκατος 

και γαιτί;  

• Πώς αντέδρασαν οι θαμώνες του μπαρ, όταν ο Αρούκατος άρχισε 

να πανηγυρίζει; Πώς δικαιολογείται η διαφορετική αντίδραση τους;  

• Πώς βιώνουν οι φίλαθλοι τους αγώνες του ποδοσφαίρου;  

2η και 3η διδακτική ώρα 
Οι μαθητές βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας στην οποία υπάρχει 

φορητός υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο και προτζέκτορας. Το κείμενο του 

διηγήματος μεταφέρεται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού  με αντιγραφή και 

επικόλληση στο http://www.tagxedo.com/ και οι μαθητές βλέπουν τις πιο 

συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις του κειμένου(Εικόνα 1).  

http://www.tagxedo.com/
http://www.tagxedo.com/
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Εικόνα 1: Το συννεφόλεξο 

Από τις λέξεις του συννεφόλεξου  οι μαθητές σε συνεργασία με τον 

εκπαιδευτικό επιλέγουν δέκα λέξεις. Οι δέκα αυτές λέξεις είναι οι εξής: νιάτα, είκοσι, 

συνοικία, τρίπλα, Μίμης, αέρινη, πόδια, χρόνια, παραλλαγή, ποδοσφαιριστής. Με 

τις λέξεις αυτές οι μαθητές καλούνται  να δημιουργήσουν σε ομάδες μία νέα δική 

τους ιστορία, χωρίς περιορισμούς στην έκταση. Να σημειωθεί ότι στο 

συγκεκριμένο τμήμα ο χωρισμός σε ομάδες είχε πραγματοποιηθεί από την αρχή 

της χρονιάς και οι μαθητές ήταν εξοικειωμένοι με τη συνεργατική μάθηση. Η 

ιστορία που συνθέτουν οι μαθητές ολοκληρώνεται στο τέλος της τρίτης διδακτικής 

ώρας και από τις πέντε ομάδες. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθ΄ όλη τη διάρκεια 

της εφαρμογής της  διδακτικής πρότασης είναι να παρακολουθεί την εργασία των 

ομάδων διακριτικά, να έχει ελάχιστα παρεμβατικό ρόλο και να εμψυχώνει τους 

μαθητές. Εν τω μεταξύ oι μαθητές, στο σπίτι τους,  αναρτούν τα κείμενα τους στο 

εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο https://www.edmodo.com/ που είναι ο χώρος 

ασύγχρονης επικοινωνίας εκπαιδευτικού και μαθητών. Ο εκπαιδευτικός 

συγκεντρώνει τις εργασίες των μαθητών και τις αναρτά στο ιστολόγιο του. 

4η και 5η διδακτική ώρα 
Οι μαθητές βρίσκονται στο εργαστήριο πληροφορικής. Ο εκπαιδευτικός 

ενημερώνει τους μαθητές ότι θα οπτικοποιήσουν την ιστορία τους με το 

πρόγραμμα http://www.zooburst.com/zb_about.php και με το πρόγραμμα 

http://parapara.mozlabs.jp/. Και τα δύο προγράμματα είναι ιδιαίτερα απλά και 

https://www.edmodo.com/
https://www.edmodo.com/
http://www.zooburst.com/zb_about.php
http://www.zooburst.com/zb_about.php
http://parapara.mozlabs.jp/
http://parapara.mozlabs.jp/
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εύχρηστα, κατάλληλα για μαθητές Γυμνασίου.  Οι μαθητές οπτικοποιούν την 

ιστορία τους και δημιουργούν το δικό τους τρισδιάστατο βιβλίο επιλέγοντας 

εικόνες από τη βάση δεδομένων του προγράμματος ή εικόνες που φορτώνουν οι 

ίδιοι στο πρόγραμμα. Με το http://parapara.mozlabs.jp/ οι μαθητές 

μετατρέπουν την ιστορία τους σε animation. Ο εκπαιδευτικός φροντίζει να επιλύει 

απορίες, να  εμψυχώνει τους μαθητές και να βοηθά τους μαθητές να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός διαδικτυακού προγράμματος οπτικοποίησης. 

6η διδακτική ώρα 
Την έκτη διδακτική ώρα, οι μαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες 

τους(Εικόνες 2 και 3) στο σύνολο της τάξης με τη βοήθεια του υπολογιστή, του 

προτζέκτορα και της σύνδεσης στο διαδίκτυο. Οι μαθητές εκφέρουν την άποψη 

τους και ψηφίζουν την καλύτερη εργασία. Ο εκπαιδευτικός σχολιάζει τις εργασίες 

και επιβραβεύει όλες τις ομάδες για την προσπάθεια τους. Αναρτά επίσης τις 

εργασίες στο ιστολόγιο του και στην ιστοσελίδα του σχολείου. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι ελάχιστες ομοιότητες υπήρχαν ανάμεσα στις ιστορίες που δημιούργησαν οι 

πέντε ομάδες και οι δέκα λέξεις αξιοποιήθηκαν με τέτοιο τρόπο από τους μαθητές 

ώστε να εκφράσουν τη δημιουργική σκέψη και τη φαντασία των μαθητών και να 

δώσουν πέντε διαφορετικές και πρωτότυπες ιστορίες. 

 

 
Εικόνα 2: Εργασία μαθητών 

http://parapara.mozlabs.jp/
http://alexgger.blogspot.gr/2015/05/blog-post_16.html
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Εικόνα 3: Εργασία μαθητών 

 

Αξιολόγηση-Συμπεράσματα 

Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής πρότασης, ακολούθησε συζήτηση με τους 

μαθητές που στόχο είχε να αναδείξει τη μαθησιακή αξία της εφαρμογής και οφέλη 

που αποκόμισαν οι μαθητές. 

Έτσι οι μαθητές εκφράστηκαν πολύ θετικά για τη συμμετοχή τους στη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα και οι περισσότεροι διατύπωσαν την άποψη ότι θα 

ήθελαν να ασχολούνται πιο συχνά με δραστηριότητες που τους απομακρύνουν 

έστω και λίγο από τις παγιωμένες πρακτικές και τους δίνουν τη δυνατότητα να 

σκεφτούν και να πράξουν με μεγαλύτερα περιθώρια ελεύθερης έκφρασης. 

Επιπλέον η εκπαιδευτικός που ήταν υπεύθυνη για την εφαρμογή της 

διδακτικής πράξης, διαπίστωσε με μεγάλη ικανοποίηση ότι οι μαθητές 

αντιμετώπισαν το κείμενο ως κάτι ζωντανό με το οποίο μπορούσαν να 

επικοινωνήσουν ουσιαστικά. Εκφράστηκαν επίσης ελεύθερα μέσα από 

παιγνιώδεις και ευρηματικές δραστηριότητες και τέλος δραστηριοποιήθηκαν 

ακόμα και οι πιο αδύναμοι μαθητές και ευχαριστήθηκαν το γεγονός ότι ήταν σε 

θέση να παράγουν τα δικά τους κείμενα με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών. 
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Ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων 

και υπηρεσιών CLARIN-EL 
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1. Εισαγωγή 

Η αύξηση του όγκου των ψηφιακών δεδομένων δημιουργεί επιτακτική ανάγκη 

ώστε τα δεδομένα αυτά είναι προσβάσιμα και αξιοποιήσιμα. Υπάρχουν πολλές 

αρχειακές συλλογές, πόροι, εργαλεία και υπηρεσίες που είναι γνωστά μόνο σε 

ορισμένες ερευνητικές κοινότητες, και τα περισσότερα παραμένουν ασύνδετα 

μεταξύ τους, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό και την αξιοποίησή τους σε 

ένα ευρύτερο διεπιστημονικό ψηφιακό περιβάλλον. Δεδομένου επίσης ότι 

ακολουθούνται διαφορετικά πρότυπα αναπαράστασης και τεκμηρίωσης, πολύ 

συχνά τα δεδομένα και οι υπηρεσίες/εργαλεία επεξεργασίας τους είναι ασύμβατα 

μεταξύ τους. Τέλος, ο ερευνητής (πάροχος ή χρήστης πόρων) αντιμετωπίζει ένα 

νομικό κυκεώνα σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Όλοι αυτοί οι 

παράγοντες συντελούν ώστε να μην υπάρχουν κίνητρα για τον διαμοιρασμό και 

τη διάθεση πόρων. 

Η γενική αυτή κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη στο χώρο των γλωσσικών 

πόρων, καθώς αυτοί παράγονται και χρησιμοποιούνται από ένα πολλαπλώς 

ανομοιογενές κοινό, αφού η γλώσσα είναι το μέσο επικοινωνίας των ανθρώπων. 

mailto:sarantos@ionio.gr
mailto:spip@ilsp.gr
mailto:penny@ilsp.gr
mailto:maria@ilsp.gr
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Έτσι, ενώ οι ψηφιακές τεχνολογίες (Διαδίκτυο, Ιστοσελίδες, αποθετήρια, 

κ.λπ.) φέρνουν κοντά μας πολλούς πόρους και σχετικούς τρόπους επεξεργασίας 

τους, και κατά κανόνα ευκολότερα από ότι στο παρελθόν, η όλη διαδικασία γίνεται 

μάλλον εμπειρικά, και ακόμα και πολλοί από τους πόρους που εντοπίζονται τελικά 

δεν είναι εύκολα ή κατάλληλα αξιοποιήσιμοι. 

Με τον τρόπο που αναζητούμε, συχνά δεν ξέρουμε τι υπάρχει από αυτά 

που μας ενδιαφέρουν και περιμένουμε να εντοπίσουμε. Αλλά και όταν αναζητούμε 

κάτι συγκεκριμένο, δεν ξέρουμε πώς να το εντοπίζουμε με σιγουριά. Όταν 

εντοπίσουμε ένα (υποψήφιο για χρήση) πόρο, δεν είναι άμεσα (ή καθόλου) 

γνωστό αν αξίζει να τον χρησιμοποιήσουμε – πόσο ποιοτικός είναι, και με τι όρους 

διατίθεται. Ούτε αν τεχνικά είναι δυνατό ή εύκολο να τον χρησιμοποιήσουμε - αν 

είναι συμβατός ή συνδυάζεται με άλλους πόρους, και τι τεχνολογίες διατίθενται για 

πιθανή επεξεργασία του. Η μεθοδική αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών είναι 

μια πραγματική πρόκληση. 

Όμως οι ποικίλες ανάγκες μας ως χρηστών γλωσσικών πόρων πρέπει να 

ικανοποιηθούν, και γενικά εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Να εντοπίζουμε και να χρησιμοποιούμε τους ποικίλους γλωσσικούς 

πόρους που υπάρχουν για διδακτικούς, δημιουργικούς, 

ερευνητικούς, κ.λπ. σκοπούς. Για τη χρήση αυτή δεν χρειάζεται να 

είμαστε ερευνητές ή ασχολούμενοι με τη γλώσσα, καθώς καθένας 

θα μπορούσε να αξιοποιήσει γλωσσικούς πόρους. Ένας 

συγγραφέας ή ένας μεταφραστής μπορεί να ψάχνει τις κατάλληλες 

λέξεις σε σχετικά λεξικά, ή συχνά χρησιμοποιούμενες εκφράσεις σε 

συγκεκριμένη διάλεκτο. 

• Να αξιοποιούμε αλλά και να επεξεργαζόμαστεκαι να συνδυάζουμε 

γλωσσικούς πόρους, παράγοντας καινοτόμα αποτελέσματα, για 

ερευνητικούς κυρίως σκοπούς. Με τη χρήση των υπολογιστών η 

επαναχρησιμοποίηση των πόρων προσφέρεται για επιπλέον 

επεξεργασία και είναι αναμενόμενο και θεμιτό να γίνει αυτό και για 

τους γλωσσικούς πόρους, για να εξάγουμε συμπεράσματα που 

ίσως να μην τα είχαμε καν φανταστεί. 

• Να εμπλουτίζουμε / ενοποιούμε τους γλωσσικούς πόρους με 

άλλους δικούς μας, για χρήση από εμάς ή άλλους. Το Διαδίκτυο 
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προσφέρεται για συνεργασία, και η με οποιαδήποτε μορφή 

συνεργασία μεταξύ δημιουργών  μπορεί να καταλήξει στην 

παραγωγή ενός πολύ πληρέστερου και καλύτερο για χρήση από 

όλους πόρο. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε αντίστοιχες 

προσπάθειες όπως η wikipedia1. 

• Να προβάλουμε το έργο μας και τον πλούτο της γλώσσας μας. Οι 

ερευνητές και τα ιδρύματα θέλουν να προβάλουν το έργο τους, για 

να αναδείξουν την ποιότητα και ποσότητα της δουλειάς τους, και 

αυτή να αναγνωριστεί από άλλους επιστήμονες του χώρου. Η αξία 

των πόρων, όπως και η φήμη των δημιουργών τους, μεγαλώνει 

όταν γίνονται αποδεκτοί και αξιοποιούνται από περισσότερους 

χρήστες. Επίσης, πόσοι δεν είναι περήφανοι για την γλώσσα τους 

και δεν θέλουν να αναδειχτεί ο πλούτος της! 

Αλλά για να γίνουν οι ανάγκες πιο σαφείς, ας δούμε ορισμένα 

παραδείγματα αναγκών σε γλωσσικούς πόρους από έναν γλωσσικό ερευνητή 

που από το γραφείο του στην Κέρκυρα θα επιθυμεί να μπορεί: 

• να δηλώσει ποιος είναι με μία μόνο εγγραφή (single sign-on, και αυτή 

με το ήδη υπάρχον ακαδημαϊκό login) να λάβει πιστοποίηση 

(authentication) για όλες τις ενέργειες που μπορεί να κάνει και τους 

πόρους που δικαιούται να χρησιμοποιήσει, 

• να ψάξει, να βρει και να πάρει την έγκριση να χρησιμοποιήσει κείμενα 

από διαφορετικά μέρη, όπως την Οξφόρδη, το Μπέργκεν και το 

Λέιντεν, 

• να επιλέξει το ακριβές σύνολο δεδομένων στα οποία θέλει να 

δουλέψει και να αποθηκεύσει την επιλογή του στο σύστημα, 

• να τρέξει πάνω στην επιλογή του εργαλεία σημασιολογικής 

ανάλυσης από την Αθήνα και στατιστικά εργαλεία από τη 

Βουδαπέστη 

• να χρησιμοποιήσει την υπολογιστική ισχύ ενός άλλου 

υπολογιστικού κέντρου, όπου και όποτε απαιτείται, 

                                                 
1  http://en.wikipedia.org και http://el.wikipedia.org 

http://en.wikipedia.org/
http://el.wikipedia.org/
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• να αποθηκεύσει τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

και  

• να τα μοιραστεί με συνεργάτες του στο Παρίσι, στη Βιέννη και στο 

Ελσίνκι. 

Το όραμά μας είναι τα παραπάνω να αποτελούν απλώς μερικά από τα 

σενάρια χρήσης της υποδομής που περιγράφουμε εδώ. 

2. H λύση: CLARIN και η ελληνική υποδομή clarin:el 

Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN (www.clarin.eu) είναι μία ολοκληρωμένη και 

διαλειτουργική ερευνητική υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών, που 

φιλοδοξεί να καταπολεμήσει την ισχύουσα αποσπασματικότητα και να προσφέρει 

ένα σταθερό, συνεπές, εύχρηστο και επεκτάσιμο περιβάλλον πρόσβασης σε 

γλωσσικά δεδομένα στην υπηρεσία όλων των επιστημών. Δημιούργησε το 

πανευρωπαϊκό δίκτυο οργανισμών CLARIN ERIC, μέσω του οποίου 

συγκεντρώνονται, τεκμηριώνονται, συντηρούνται και διαμοιράζονται Γλωσσικοί 

Πόροι, Τεχνολογίες και διαδικτυακές Υπηρεσίες Γλωσσικής Επεξεργασίας. Σήμερα, 

το ευρωπαϊκό δίκτυο αριθμεί περισσότερα από 200 μέλη από 33 χώρες. 

Το δίκτυο του CLARIN δημιουργείται μέσα από εθνικά υπο-δίκτυα 

οργανισμών που μεριμνούν για την έρευνα και την ψηφιακή προσαρμογή και 

ετοιμότητα της γλώσσας (ή των γλωσσών) της εκάστοτε χώρας. 

Η Ελλάδα έγινε μέλος του CLARIN ERIC τον Φεβρουάριο 2015. Η υποδομή 

clarin:el (www.clarin.gr) είναι το ελληνικό σκέλος της ευρωπαϊκής υποδομής, το 

οποίο υλοποιείται από το εθνικό δίκτυο Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών και 

περιγράφεται στα (Πιπερίδης et al. 2015a, 2015b). Έτσι το CLARIN ενσωματώνει 

μέσα στην υποδομή του ένα συστηματικά οργανωμένο δίκτυο αποθετηρίων, το 

οποίο θα είναι διαθέσιμο σε ερευνητές όλων των επιστημών, και θα περιέχει: 

• Κειμενικούς Γλωσσικούς Πόρους: ψηφιακό περιεχόμενο κάθε είδους 

(γραπτό κείμενο, ήχο, εικόνα, βίντεο), όπως 

o συλλογές κειμενικού και πολυμεσικού υλικού, πρωτογενούς και 

επισημειωμένου (π.χ. κείμενα με μορφοσυντακτική ανάλυση, 

συλλογές ταινιών με μεταδεδομένα για τις κινήσεις των 

συμμετεχόντων, κ.ά.) 

http://www.clarin.eu/
http://www.clarin.eu/
http://www.clarin.gr/
http://www.clarin.gr/
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o γλωσσικά δεδομένα, όπως λεξικά (πολύγλωσσα, ερμηνευτικά, 

κ.λπ.), θησαυρούς, οντολογίες, ορολογικά γλωσσάρια,  

o υπολογιστικές γραμματικές κ.τ.λ. 

• Εργαλεία Γλωσσικής Τεχνολογίας: εργαλεία αναγνώρισης φωνής, 

λημματοποιητές, εργαλεία εξαγωγής περίληψης κτλ. που μπορούν 

να εφαρμόζονται πάνω σε κατάλληλη κειμενική πληροφορία, εντός 

ή εκτός της υποδομής, για να την επεξεργαστούν. 

Στο δίκτυο αποθετηρίων συγκεντρώνονται, περιγράφονται και 

διατηρούνται οι πόροι, και προσφέρονται για εντοπισμό, για επεξεργασία αλλά και 

για απευθείας χρήση από το αποθετήριο. 

Με τη χρήση των αποθετηρίων του δικτύου καταπολεμάται η ισχύουσα 

αποσπασματικότητα των πόρων, προσφέροντας ένα σταθερό, συνεπές, 

εύχρηστο και επεκτάσιμο περιβάλλον πρόσβασης σε γλωσσικά δεδομένα, το 

οποίο θα είναι στην υπηρεσία όλων των επιστημών, και κυρίως των Κοινωνικών 

και Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΚΑΕ). 

Στόχος του δικτύου είναι κατ’ αρχήν να ταιριάξουμε τις ανάγκες και τις 

προσδοκίες των παρόχων γλωσσικών πόρων και των καταναλωτών/χρηστών 

βελτιώνοντας το κατά πόσο ένας πόρος είναι ορατός (visibility), τεκμηριωμένος 

(documentation), αναγνωρίσιμος (identification), διαθέσιμος και καλά 

συντηρημένος (preservation), είτε πρόκειται για γλωσσικά δεδομένα είτε για 

(βασικά) γλωσσικά εργαλεία. 

Όμως ο στόχος δεν σταματά εκεί, καθώς οι πόροι δεν περιλαμβάνουν μόνο 

δεδομένα για τη γλώσσα, αλλά και σχετικές τεχνολογίες. Στόχος επίσης είναι να 

ταιριάξουμε δεδομένα και εργαλεία/υπηρεσίες και να βελτιώσουμε την δυνατότητα 

εύκολης χρήσης υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας με σκοπό την οργανική 

ανάπτυξη της υποδομής. Τα τεχνολογικά εργαλεία και τα δεδομένα συνεργάζονται 

και συμπληρώνονται, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια από τους ενδιαφερόμενους, 

κάνοντας αυτόματα τις απαιτούμενες μετατροπές, ή ακόμα και υποδεικνύοντας 

περιπτώσεις που η συνεργασία δεν είναι τεχνικά δυνατή. 

Είναι ένα μακροπρόθεσμο πολυδιάστατο εγχείρημα βάσει του οποίου οι 

γλωσσικοί πόροι θα συνεισφέρουν στην προαγωγή της έρευνας, της τεχνολογίας 

και της καινοτομίας καθώς θα είναι διαθέσιμοι σε ευρεία κλίμακα, συγκεντρωμένοι 

και ανοικτά προσβάσιμοι για κοινή χρήση 
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Έχει υλοποιηθεί ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει 

δύο στενά διασυνδεδεμένα υποσυστήματα: 

• ένα σύστημα τεκμηρίωσης, αποθήκευσης, διαμοιρασμού, 

αναζήτησης, ανάκτησης και καταφόρτωσης γλωσσικών πόρων, 

και  

• ένα σύστημα επεξεργασίας γλωσσικών δεδομένων μέσω 

διαδικτυακών υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας  και παραγωγής 

νέων δεδομένων. 

Μέσω αυτών των συστημάτων, ο πάροχος πόρων τεκμηριώνει, 

αποθηκεύει, διαχειρίζεται και διαθέτει τους πόρους του, ενώ ο καταναλωτής 

πόρων έχει πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε ένα εικονικό αποθετήριο πόρων 

(το οποίο συγκεντρώνει όλους τους πόρους των δικτυωμένων κέντρων), μέσω 

του οποίου έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον πόρο που τον ενδιαφέρει και είτε να 

καταφορτώσει τον πόρο στον υπολογιστή του είτε να χρησιμοποιήσει κάποια από 

τις προσφερόμενες υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας και να καταφορτώσει τα 

αποτελέσματα της επεξεργασίας στον υπολογιστή του. 

Η υποδομή φιλοδοξεί να (προσ)φέρει τους πόρους που χρειάζεται ένας 

ερευνητής για την  έρευνά του, με απλά βήματα αναζήτησης, και με ένα τελευταίο 

βήμα, θα μπορεί να ζητήσει από την υποδομή να επεξεργαστεί τα γλωσσικά 

δεδομένα που τον ενδιαφέρουν με τα κατάλληλα εργαλεία που εφαρμόζονται σε 

αυτά. 

3. Xρήση της υποδομής από καταναλωτές πόρων 

Οι πάροχοι τεκμηριώνουν τους πόρους που αποθηκεύουν στο αποθετήριό τους 

μέσω του ειδικού περιβάλλοντος που παρέχει η υποδομή, το οποίο τους καθοδηγεί 

ώστε να δημιουργούν και να επεξεργάζονται τις περιγραφές των πόρων και 

μεταφορτώνουν τα δεδομένα τους. 

Οι πόροι που διατίθενται μέσω της υποδομής πρέπει να τηρούν ορισμένες 

προδιαγραφές που έχουν στόχο να βελτιώσουν την προσβασιμότητά τους, και 

συγκεκριμένα, να έχουν τεκμηριωθεί με το μοντέλο τεκμηρίωσης που έχει 

υιοθετήσει η υποδομή (META-SHARE v.3.0.2) – όπως περιγράφεται στο (Gavrilidou 

et al. 2012), και να δηλώνουν με σαφήνεια τους όρους αδειοδότησης με τους 

οποίους θα διατίθενται στους χρήστες. 
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Το σχήμα τεκμηρίωσης της υποδομής, με τα υποχρεωτικά και προαιρετικά 

του πεδία, παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. 

Εικόνα 1: το σχήμα τεκμηρίωσης της υποδομής 

 

Η πρόσβαση στην ερευνητική υποδομή clarin:el είναι ελεύθερη για όλους 

τους φορείς ή/και ιδιώτες που ασχολούνται με τη Γλωσσική Τεχνολογία, τους 

Γλωσσικούς Πόρους και τη μελέτη της γλώσσας, για τους ερευνητές όλων των 

επιστημών που επιθυμούν να διεξαγάγουν την έρευνά τους σε γλωσσικό υλικό 

αξιοποιώντας τους διατιθέμενους πόρους ή/και τα εργαλεία γλωσσικής 

τεχνολογίας, αλλά και για το ευρύ κοινό. Όλα τα μεταδεδομένα τεκμηρίωσης είναι 

ελεύθερα προσβάσιμα σε όλους με άδεια Creative Commons Attribution (CC-BY) 

που επιτρέπει κάθε χρήση με μόνο περιορισμό την αναφορά του εκάστοτε 

δημιουργού τους, ενώ οι πόροι και οι υπηρεσίες διατίθενται με άδεια χρήσης η 

οποία καθορίζεται από τον πάροχο και ρυθμίζει όλες τις επιτρεπόμενες χρήσεις και 

τις υποχρεώσεις που θα πρέπει να τηρούν οι τελικοί χρήστες. 
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Μέσω της υποδομής, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει πόρους (search 

resources), να δει τον κατάλογο πόρων (browse resources), να επιλέξει έναν πόρο 

και να δει την πλήρη περιγραφή του και, εφόσον τον ενδιαφέρει, να τον 

καταφορτώσει, καθώς και να χρησιμοποιήσει διαδικτυακές υπηρεσίες για να 

επεξεργαστεί πόρους (process resources). Οι διαδικτυακές υπηρεσίες είναι 

εργαλεία και τεχνολογίες γλωσσικής επεξεργασίας όπως λημματοποιητές, 

επισημειωτές μορφοσυντακτικής πληροφορίας, εργαλεία εξαγωγής ορολογίας, 

εργαλεία στατιστικής ανάλυσης κειμένων κτλ., τα οποία μπορεί ο χρήστης να 

χρησιμοποιεί μέσω διαδικτύου για την επεξεργασία του πόρου που επιθυμεί. Με 

αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης αποφεύγει την καταφόρτωση του εργαλείου στον 

υπολογιστή του, χρησιμοποιεί την υπολογιστική ισχύ και τους χώρους 

αποθήκευσης που του παρέχει η υποδομή και απλώς καταφορτώνει τα 

αποτελέσματα της επεξεργασίας στον υπολογιστή του (ή εφόσον θέλει, 

χρησιμοποιεί και γι' αυτό την υποδομή). 

 

 
Εικόνα 2: Κατάλογος πόρων στο αποθετήριο. 

 

Η Διαδικτυακή Πύλη (www.clarin.gr) αποτελεί το κεντρικό σημείο εισόδου 

του χρήστη (είτε καταναλωτή είτε παρόχου πόρων) στην υποδομή. Μέσω αυτού 

του σημείου εισόδου ο χρήστης έχει πρόσβαση στον ιστότοπο του clarin:el, ο 

οποίος είναι σε δύο γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά) και περιλαμβάνει  

• όλο το πληροφοριακό περιεχόμενο, δηλαδή το ενημερωτικό υλικό (τι 

είναι η υποδομή, ποια είναι τα μέλη και τα όργανα διοίκησης του 

δικτύου, πώς γίνεται κανείς μέλος, τις συχνές ερωτήσεις, κτλ.), τη 

βιβλιοθήκη με τις σχετικές δημοσιεύσεις, άρθρα, εγχειρίδια κτλ., 

σελίδες βοήθειας, τα νέα, τις εκδηλώσεις, το ημερολόγιο γεγονότων, 

καθώς και στατιστικές πληροφορίες για τη χρήση της υποδομής 

• σύνδεση με την υποδομή, δηλαδή  

http://www.clarin.gr/
http://www.clarin.gr/
http://www.clarin.gr/
http://www.clarin.gr/
http://www.clarin.gr/
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• με τον Κεντρικό Συσσωρευτή, ο οποίος περιλαμβάνει τον κεντρικό 

κατάλογο πόρων και υπηρεσιών και  

• με όλα τα εθνικά αποθετήρια της υποδομής, και  

• σύνδεση με την ευρωπαϊκή υποδομή.  

 

 

Εικόνα 3: Η πύλη της Ελληνικής υποδομής, clarin:el 

 

Η εγγραφή, σύνδεση και πιστοποίηση των χρηστών γίνεται μέσω της 

διαδικτυακής πύλης και του κεντρικού αποθετηρίου/συσσωρευτή και 

υποστηρίζεται από υπηρεσίες της ΕΔΕΤ και της υποδομής. Οι ακαδημαϊκοί χρήστες 

έχουν πρόσβαση τόσο στον Κεντρικό Συσσωρευτή όσο και στο Ιδρυματικό 

Αποθετήριο (εφόσον υπάρχει) του οργανισμού στον οποίο ανήκουν. Χρήστες 

που δεν ανήκουν σε ακαδημαϊκό οργανισμό αλλά θέλουν να χρησιμοποιήσουν 

την υποδομή χρησιμοποιούν εγγραφή με απλό λογαριασμό και έχουν πρόσβαση 

μόνο στον Κεντρικό Συσσωρευτή. 

Μέσα από την υποδομή, υποστηρίζεται: 

• αναζήτηση με λέξεις κλειδιά, 

   π.χ. ελληνικό σώμα κειμένων στη θεματική περιοχή "νομικά" 

• φυλλομέτρηση αποτελεσμάτων 

• και αναζήτηση με χρήση προκαθορισμένων φίλτρων 

• θέαση επιλεγμένου πόρου 

• όροι χρήσης πόρων - αδειοδότηση 

• καταφόρτωση του πόρου στον υπολογιστή του χρήστη 

• γλωσσική επεξεργασία πόρων μέσα στην υποδομή. 
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• Τα εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας που εντάσσονται στην 

υποδομή μπορεί να είναι πολλά και ποικίλα. Ενδεικτικά αναφέρεται 

ότι εργαλεία που έχουν ως τώρα ενταχθεί προσφέρουν (για την 

Ελληνική γλώσσα): 

• υπηρεσίες επεξεργασίας μονογλωσσικών σωμάτων κειμένων 

• αναγνώριση λέξεων και προτάσεων (tokenisation and sentence 

splitting) 

• μορφοσυντακτική ανάλυση (part of speech tagging) 

• λημματοποίηση (lemmatisation) 

• συντακτική ανάλυση (syntactic parsing) 

• αναγνώριση και εξαγωγή ορολογίας (term recognition and 

extraction) 

• αναγνώριση οντοτήτων (named entity recognition). 

4. Oι θεμέλιοι λίθοι της υποδομής 

Επιγραμματικά οι βασικές λειτουργικές και τεχνικές αρχές της υποδομής 

είναι οι ακόλουθες: 

• Ανοιχτή και κατανεμημένη υποδομή, με βέλτιστη γεωγραφική 

κατανομή. 

• Ανοιχτή πρόσβαση σε πόρους δεδομένων και διαδικτυακές 

υπηρεσίες, μέσω πιστοποίησης-εξουσιοδότησης και σύμφωνα με 

τα δικαιώματα χρήσης τους.  

• Πόροι και διαδικτυακές υπηρεσίες προσφέρονται, ελέγχονται, 

ενημερώνονται, κτλ. από τους παρόχους-μέλη του δικτύου. 

• Οι πόροι συνοδεύονται από μεταδεδομένα, τα οποία είναι συμβατά 

με διεθνή πρότυπα και ανοιχτά σε διαδικασίες συγκομιδής 

(harvesting). 

Όλα τα ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να έχουν ξεκαθαριστεί 

προκειμένου ένας πόρος να συμπεριληφθεί στην υποδομή. 

Ιδανικά, οι πόροι διατίθενται με ανοιχτές άδειες χρήσης. Εφόσον, όμως, 

υπάρχουν περιορισμοί στον τύπο των χρηστών ή στο είδος της χρήσης, αυτοί 

είναι ρητοί και γίνονται σεβαστοί. 
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Από πλευράς αρχιτεκτονικής της υποδομής, η υποδομή clarin:el λειτουργεί 

ως ένα κατανεμημένο δίκτυο αποθετηρίων, με έναν Κεντρικό Συσσωρευτή και 

Τοπικά Αποθετήρια. 

Εικόνα 4: Η αρχιτεκτονική της υποδομής  

 

O Κεντρικός Συσσωρευτής είναι το κεντρικό Αποθετήριο της Υποδομής, 

βασική αρμοδιότητα του οποίου είναι η συγκομιδή των μεταδεδομένων από τα 

τοπικά Αποθετήρια, η ενοποίηση και η προβολή τους σε ενιαίο κατάλογο και η 

διάθεση των Γλωσσικών Πόρων σε όλους τους χρήστες.  

Τα Τοπικά Αποθετήρια της υποδομής clarin:el είναι δύο ειδών: Ιδρυματικά 

Αποθετήρια και Αποθετήριο Φιλοξενούμενων Πόρων.  

Σε κάθε φορέα-μέλος του δικτύου αντιστοιχεί ένα Ιδρυματικό Αποθετήριο, 

για τη λειτουργία του οποίου είναι υπεύθυνος ο ίδιος ο φορέας. Τα τοπικά 

αποθετήρια περιλαμβάνουν τον κατάλογο και τις περιγραφές (μεταδεδομένα 

τεκμηρίωσης) των πόρων και υπηρεσιών που διαθέτει ο φορέας μέσω της 

υποδομής. Επίσης, αποθηκεύουν τους ίδιους τους πόρους και τις υπηρεσίες του  

φορέα. Ο φορέας ορίζει τους ρόλους του προσωπικού του κατά τη διαχείριση του 

αποθετηρίου του, όπως ορίζει ποιοι χρήστες του έχουν δικαιώματα διαχειριστή ή 
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τεκμηριωτή, επιτρέποντας άμεση και κατανεμημένη διαχείριση των πόρων των 

αποθετηρίων. Στο Ιδρυματικό Αποθετήριο κάθε φορέα πρόσβαση έχουν μόνο οι 

χρήστες του συγκεκριμένου φορέα, με τα αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης ή 

διαχείρισης των πόρων του φορέα, με βάση πληροφορία που διαχειρίζεται ο ίδιος 

ο φορέας. Έτσι, για παράδειγμα, μια ερευνητική ομάδα μπορεί μέσω της 

υποδομής να μοιράζεται την πρόσβαση σε εσωτερικούς πόρους, και να τους 

ενημερώνει βελτιώνοντάς τους, πριν αυτοί γίνουν δημόσια διαθέσιμοι. Στην 

υποδομή, ωστόσο, μπορούν να συμμετάσχουν και φορείς χωρίς αποθετήριο. 

Στο Αποθετήριο Φιλοξενούμενων Πόρων αποθηκεύονται πόροι και 

υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς-παρόχους που δεν διατηρούν 

Αποθετήριο, καθώς και τα μεταδεδομένα των πόρων αυτών. Έτσι, εκτός από τους 

φορείς, πόρους, τεχνολογίες και υπηρεσίες μπορούν να διαθέσουν μέσω της 

υποδομής και άτομα (Συνεργαζόμενοι Πάροχοι), οι οποίοι επίσης αποθηκεύουν, 

τεκμηριώνουν και διαχειρίζονται τους πόρους τους στο ειδικό Αποθετήριο 

Φιλοξενούμενων Πόρων. 

Οι Πάροχοι είναι υπεύθυνοι για την επιμέλεια των Γλωσσικών Πόρων τους, 

την τεκμηρίωσή τους και την εκκαθάριση των πνευματικών δικαιωμάτων που 

συνδέονται με αυτούς. 

Όλα τα υποσυστήματα είναι εγκατεστημένα στην υπολογιστική υποδομή  

του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας2, το οποίο παρέχει στην υποδομή 

εικονικές μηχανές, αποθηκευτικό χώρο και υπολογιστική ισχύ. Η πρόβλεψη αυτή 

παρέχει την ασφάλεια και τη διατήρηση των πόρων και των μεταδεδομένων τους, 

αλλά και την απρόσκοπτη λειτουργία της υποδομής. 

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησης και της τεκμηρίωσης των πόρων, και 

τη χρήση τους από τα γλωσσικά εργαλεία τεχνολογίας, οι πόροι ταξινομούνται 

βάσει δύο παραμέτρων: τον τύπο πόρου (resource type) και το μέσο πόρου 

(media type). Έτσι, ως προς τον τύπο πόρου, προβλέπονται οι εξής κατηγορίες: 

• σώμα κειμένων (γραπτού / προφορικού λόγου, πολυτροπικών / 

πολυμεσικών κειμένων) 

• λεξικός / εννοιολογικός πόρος (π.χ. λεξικό, ορολογικός πόρος, 

κατάλογος λέξεων, οντολογία κτλ.) 

                                                 
2 ΕΔΕΤ, www.grnet.gr 

http://www.grnet.gr/
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• γλωσσική περιγραφή (π.χ. γλωσσικό μοντέλο, υπολογιστική 

γραμματική κτλ.)  

• εργαλείο / τεχνολογία (π.χ. λημματοποιητής, επισημειωτής, εργαλείο 

αυτόματης μετάφρασης κτλ.).  

Οι πόροι δεδομένων και οι τεχνολογίες γλωσσικής επεξεργασίας οφείλουν 

να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές προκειμένου να ενταχθούν στην 

υποδομή, αλλά κυρίως για να είναι μεταξύ τους διαλειτουργικά. Αυτό σημαίνει ότι 

η υποδομή μπορεί να φιλοξενήσει οποιονδήποτε τύπο πόρου, ωστόσο, για να 

μπορεί να εγγυηθεί την επεξεργασιμότητά του, ο πόρος πρέπει να ακολουθεί 

συγκεκριμένες προδιαγραφές. Με τον τρόπο αυτό, η υποδομή γνωρίζει αν μία 

διαδικτυακή υπηρεσία (π.χ. ένας μορφοσυντακτικός αναλυτής) μπορεί να 

επεξεργαστεί ή όχι ένα σύνολο δεδομένων (π.χ. ένα σώμα ελληνικών νομικών 

κειμένων). Οι προδιαγραφές για την εξασφάλιση της δυνατότητας επεξεργασίας 

ενός κειμενικού πόρου αφορούν: 

• τη γλώσσα: μόνο Ελληνικά και Αγγλικά κείμενα (μονόγλωσσα ή/και 

δίγλωσσα παράλληλα) είναι προς το παρόν επεξεργάσιμα. Σε 

παλαιότερες μορφές της Ελληνικής (π.χ. Μεσαιωνική) ή σε διαλεκτικά 

κείμενα οι παρεχόμενες τεχνολογίες γλωσσικής επεξεργασίας έχουν 

μικρότερο βαθμό επιτυχίας, ενώ προς το παρόν δεν επεξεργάζονται 

κείμενα της αρχαίας ελληνικής. 

• το μέγεθος του προς επεξεργασία πόρου: το όριο για κάθε αίτημα 

επεξεργασίας είναι 30 MB. 

• το μορφότυπο: μόνο αρχεία τύπου txt ή xces3, ή για παράλληλα 

κειμενικά σώματα, tmx 4  ή moses 5  είναι επεξεργάσιμα από τα 

εργαλεία, ενώ αρχεία εικόνας τύπου jpg ή και pdf δεν μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας. 

• η άδεια διάθεσης: μόνο πόροι με άδεια που επιτρέπει παράγωγα 

είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, δεδομένου 

ότι το αποτέλεσμα της επεξεργασίας είναι ένας νέος, παράγωγος 

πόρος. 

                                                 
3  Πρότυπο κειμενικής αναπαράστασης (http://www.xces.org/) 

4  Translation Memory Exchange (http://www.gala-global.org/lisa-oscar-standards) 

5  http://www.statmt.org/moses/ 
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Η τυπολογία των πόρων και των συνοδευτικών στοιχείων που 

καταγράφονται από την υποδομή φαίνεται στην Εικόνα 5. 

 

Εικόνα 5: τυπολογία πόρων 

 

5. Tο ελληνικό δίκτυο clarin:el 

Το Ελληνικό δίκτυο clarin:el είναι το δίκτυο των νομικών προσώπων που 

συμμετέχουν και συνεργάζονται για τη δημιουργία, τη λειτουργία και την 

υποστήριξη της ερευνητικής υποδομής clarin:el.  

Φορέας-Συντονιστής του Δικτύου είναι το ΙΕΛ/ΕΚ “Αθηνά”. Κόμβοι του 

δικτύου είναι οι φορείς-μέλη που ενδιαφέρονται να διαθέσουν τους γλωσσικούς 

πόρους, τις τεχνολογίες ή τις υπηρεσίες τους μέσω της υποδομής και συμμετέχουν 

στο δίκτυο ως πάροχοι. 

Στον πυρήνα του δικτύου clarin:el βρίσκεται η κοινοπραξία του έργου, 

δηλαδή οι φορείς που υλοποιούν την υποδομή, οι οποίοι είναι τα ιδρυτικά μέλη του 

δικτύου: το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) και το Ινστιτούτο 

Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά", το 

Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του EΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" και το 

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) Α.Ε. 

https://www.iit.demokritos.gr/skel/
http://www.grnet.gr/
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Εκτός από τα ιδρυτικά μέλη, στην παρούσα φάση συμμετέχουν ως Πάροχοι 

οι  ακαδημαϊκοί φορείς Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Το 

δίκτυο είναι ανοιχτό σε όσους φορείς και ιδιώτες ενδιαφέρονται να διαθέσουν 

πόρους ή/και υπηρεσίες μέσω της υποδομής. 

Ενώ αρχική προτεραιότητα του δικτύου, στην Κατασκευαστική Φάση (μέχρι 

31/12/2015), είναι η οργάνωση των αποθετηρίων και η συγκέντρωση γλωσσικών 

πόρων, και η προσέλκυση παρόχων Γλωσσικών Πόρων, ακολούθως, στην 

Πιλοτική Φάση (από 1/1/2016) το δίκτυο θα επεκταθεί πολύ περισσότερο. Μέλη 

του δικτύου μπορούν να γίνουν ακαδημαϊκοί ή ερευνητικοί φορείς (με ή χωρίς 

ιδρυματικά αποθετήρια), αλλά και ερευνητές που δεν ανήκουν στους φορείς-μέλη 

(καταχωρώντας πόρους στο Αποθετήριο Φιλοξενούμενων Πόρων). 

Για να επιτύχει τους στόχους του, το Δίκτυο clarin:el έχει αναλάβει ένα ευρύ 

φάσμα δράσεων:  

• τη λειτουργία της εθνικής Υποδομής, 

• την υιοθέτηση και χρήση διεθνών προτύπων και βέλτιστων 

πρακτικών τεκμηρίωσης και αναπαράστασης γλωσσικών πόρων, 

με στόχο τη διαλειτουργικότητα, 

• την υποστήριξη δράσεων για τη διάθεση υπαρχόντων πόρων μέσω 

της Υποδομής, 

• τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων καθώς και δράσεων 

διάχυσης και ενημέρωσης σε θέματα γλωσσικών πόρων και 

αξιοποίησης της γλωσσικής τεχνολογίας, 

• την προώθηση νομικού πλαισίου διάθεσης γλωσσικών πόρων, και 

παράλληλα πλαισίου προστασίας πνευματικών και ηθικών 

δικαιωμάτων Παρόχων και Καταναλωτών γλωσσικών πόρων,  

• την προώθηση δράσεων ανοικτών δεδομένων, περιεχομένου, 

έρευνας και λογισμικού στον βαθμό που είναι συμβατές προς τους 

στόχους του δικτύου, 

• τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την προώθηση συνεργασίας μεταξύ 

των μελών του εθνικού δικτύου και της ευρωπαϊκή υποδομής.  
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Συμπεράσματα 

Η υποδομή CLARIN-EL εξυπηρετεί σημαντικές ανάγκες στο χώρο των Γλωσσικών 

Πόρων, με πιο προφανείς την συγκέντρωση, καταγραφή και τεκμηρίωση των 

πόρων που έχουν δημιουργηθεί γύρω από τη γλώσσα. Η εισαγωγή τους στην 

υποδομή συχνά προϋποθέτει τη βελτίωσή στο περιεχόμενό τους και την βελτίωση 

της συμβατότητάς τους με άλλους πόρους και εργαλεία. Επίσης, θέτει τις 

προϋποθέσεις για την αξιοποίησή τους, είτε μέσω της υποδομής (συνδυάζοντάς 

τους με άλλους κειμενικούς πόρους και εργαλεία της υποδομής) είτε σε 

περιβάλλον που ορίζουν οι χρήστες τους. 

Πέρα από αυτό, διαπιστώθηκε όμως ότι το δίκτυο και η υποδομή 

εξυπηρετούν και μια άλλη βασική ανάγκη: την ανάπτυξη κατάλληλης συνείδησης 

για την αξία των γλωσσικών πόρων, για την ανάγκη διατήρησής της ψηφιακής 

μορφής τους, ώστε να είναι εύκολα διαθέσιμοι και επεξεργάσιμοι, για την ανάγκη 

επαναχρησιμοποίησής τους και διαμοιρασμού τους με άλλους ερευνητές, για τις 

άδειες χρήσης τους – είτε πρόκειται για τους πόρους που διαθέτουμε είτε για 

αυτούς που χρησιμοποιούμε. Έτσι, κάθε φορά, ο εντοπισμός, η καταγραφή η 

ενσωμάτωση και η επαναχρησιμοποίηση των πόρων θα γίνεται όλο και πιο 

εύκολη. 
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Διαδικτυακά μαθήματα Δημιουργικής Γραφής: διδάσκοντας εξ 

αποστάσεως το μυθιστόρημα σε 10 ενότητες. 
 

Καβανόζης  Κώστας  

πεζογράφος και υποψήφιος διδάκτορας Δημιουργικής Γραφής, 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

kabano@ymail.com 

Εισαγωγή  

Η γενέθλια κάμαρα του μυθιστορήματος είναι το υποκείμενο στη μοναξιά του, 

γράφει προπολεμικά ο Μπένγιαμιν, ενώ ο Ρίλκε συμβουλεύει ως εξής τον φέρελπι 

νεαρό ποιητή με τον οποίο αλληλογραφεί στις αρχές του 20ου αιώνα: Ένα και 

μόνο μάς είναι απαραίτητο: η Μοναξιά, η μεγάλη εσώτερη Μοναξιά. Να βυθίζεσαι 

στον εαυτό σου και, ώρες ολόκληρες, να μην ανταμώνεις εκεί κανέναν.  

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν διαδικτυακά μαθήματα Δημιουργικής 

Γραφής και για τον συγκεκριμένο λόγο: κλεισμένοι στο σπίτι τους, μόνοι μπροστά 

στον υπολογιστή τους και μακριά από αδιάκριτα βλέμματα παλεύουν με αυτό που 

ο κάθε συγγραφέας παλεύει κάτω από συνθήκες παρόμοιες. Πέραν τούτου 

πλεονεκτήματα επίσης προσφέρονται όσον αφορά τον χρόνο, τον τόπο, την 

επιλογή του διδάσκοντος και του αντικειμένου διδασκαλίας. Αυτά βέβαια αφορούν 

και τον διδάσκοντα. Ο συντάκτης της παρούσας εισήγησης μένοντας μόνιμα τα 

τελευταία χρόνια στην Ξάνθη δεν θα μπορούσε εκ των πραγμάτων να απευθυνθεί 

ως διδάσκων σε ευρύ κοινό. Ευτύχησε ωστόσο να έχει διαδικτυακούς μαθητές από 

το Λονδίνο, τις Βρυξέλλες, τα Χανιά, την Αθήνα, την Ορεστιάδα, την Πέγεια της 

Κύπρου. Όπως ακριβώς δεν γνωρίζεις το ταξίδι που θα ακολουθήσει ένα βιβλίο 

σου και τους ανθρώπους που θα γνωρίσει, έτσι και το διαδίκτυο σου προσφέρει 

τη γοητεία των απρόβλεπτων συναντήσεων και της μακρινής, απρογραμμάτιστης 

πορείας.  

Τα μαθήματα 

Στον χώρο της λογοτεχνικής γραφής, το μυθιστόρημα είναι το είδος εκείνο που 

απαιτεί τον μεγαλύτερο όγκο δουλειάς. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι 

σημαντικοί μυθιστοριογράφοι δεν μιλούν για ταλέντο, αλλά για ωράριο εργασίας 

mailto:kabano@ymail.com
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και για ρουτίνα. Ο Τόμας Μαν το έχει ίσως περιγράψει πιο παραστατικά από τον 

καθένα: ταλέντο είναι ο κώλος στην καρέκλα. Η προικισμένη ματιά των ίδιων των 

εργατών της γραφής λοιπόν είναι εκείνη που θα φωτίσει καλύτερα τα πράγματα, 

η γνωριμία με τη συγγραφική καθημερινότητα αξιόλογων συγγραφέων είναι ο 

ασφαλέστερος δρόμος για να μυηθεί κανείς στις ιδιαιτερότητες της τέχνης τους 

και να προσδιορίσει τον κοινό (επιμελώς κρυμμένο πολλές φορές) τόπο στις 

μεθόδους και τις πρακτικές τους. Στόχος των δέκα μαθημάτων είναι η εισχώρηση 

στο εργαστήρι του συγγραφέα και η ανάδειξη τόσο του μόχθου και του όγκου 

δουλειάς όσο και της πνευματικής συγκρότησης και των ψυχικών χαρισμάτων 

που απαιτούνται από μέρους του, προκειμένου ένα τόσο επίπονο και 

παρακινδυνευμένο εγχείρημα – η ανασύσταση ενός «καινούργιου», 

μυθοπλαστικού κόσμου με τις συστατικές πρώτες ύλες του υπαρκτού «παλαιού»– 

να ολοκληρωθεί με επιτυχία. 

Στόχο επίσης αποτελεί να καταδειχθεί η (κατά Αλέξανδρο Κοτζιά) διάκριση 

ανάμεσα στο ποιώ και το κατασκευάζω. Οπωσδήποτε το μυθιστόρημα, όπως και 

κάθε έργο τέχνης, αποτελεί πρωτίστως κατασκευή. Και ως τέτοια απαιτεί 

τεχνογνωσία απ’ τον κατασκευαστή της και, ανάλογα με τον βαθμό συνθετότητας 

που παρουσιάζει, πρωτοτυπία στη σύλληψη, μεθοδικότητα και ακρίβεια στην 

εκτέλεση, επιμονή και σύνεση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα 

προκύψουν. Δεν είναι όμως η αριστοτεχνική χρήση των κανόνων κατασκευής που 

θα καταστήσει τον κάθε κατασκευαστή και ποιητή, δημιουργό δηλαδή. Αλλού 

βρίσκεται το δυσπέλαστο μυστικό: Εάν δεν είσαι ικανός να γράψεις, όπως μου λες, 

για «οποιοδήποτε θέμα», τονίζει ο Ερνέστο Σάμπατο απευθυνόμενος σε νεαρό 

επίδοξο συγγραφέα στο μυθιστόρημά του Αβαδδών ο Εξολοθρευτής, αυτό 

αποτελεί μια καλή ένδειξη κι όχι κάποιο λόγο αποθάρρυνσης. Μην πιστεύεις 

εκείνους που γράφουν οτιδήποτε. Οι έμμονες ιδέες έχουν πολύ βαθιές ρίζες που 

όσο είναι βαθύτερες, άλλο τόσο είναι και λιγότερες στον αριθμό(…). Είναι 

πεποίθηση του συντάκτη της εισήγησης (πεποίθηση που απορρέει και από 

πολυετή συγγραφική εμπειρία) ότι η πράξη της γραφής δεν μπορεί να 

ακολουθήσει κανόνες και τεχνικές παρά σε ένα αρχικό ίσως μόνο, επιφανειακό 

στάδιο. Τα σκαλιά, ωστόσο, της δημιουργίας από τη χειρωνακτική τους 

τουλάχιστον πλευρά, είναι δυνατόν να προσπελαστούν. Ο όγκος δουλειάς ενός 

συγγραφέα μπορεί να μελετηθεί. Οι τεχνικές και οι στρατηγικές του επίσης. Και ο 
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συγγραφέας είναι μόνο εκείνος που μπορεί, βιώνοντας καθημερινώς τη 

συγγραφική πραγματικότητα και αξιοποιώντας το χάρισμα του λόγου που του 

δόθηκε και το οποίο μετέτρεψε σε αγώνισμα ζωής, να αποτυπώσει την εμπειρία 

του μεταδίδοντας κάτι ουσιαστικότερο από αυτή.Γίνεται επομένως προσπάθεια 

στα μαθήματα αυτά να προβάλλεται, μέσα από τα λόγια των ίδιων τις 

περισσότερες φορές, η εμπειρία δοκιμασμένων συγγραφέων, ενώ παράλληλα οι 

συμμετέχοντες καλούνται να δοκιμάσουν, αναπτύξουν και ενισχύσουν τις δικές 

τους δυνάμεις. Τελικός στόχος είναι τα δέκα μαθήματα –με το υλικό τους, τις 

ασκήσεις που τα συνοδεύουν, τη διαδικτυακή επαφή με τον διδάσκοντα αλλά και 

των διδασκομένων μεταξύ τους– να καταστούν για τον ασκούμενο τόσο ένα 

εργαλείο μελέτης του είδους όσο και ένας εύχρηστος «οδηγός χρήσης».  

Το υλικό, κατανεμημένο σε δέκα ενότητες, ανεβαίνει ανά εβδομάδα σε ειδικά 

σχεδιασμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρέχει ο φορέας του σεμιναρίου. 

Στους ασκούμενους δίνεται προθεσμία επτά ημερών για να το μελετήσουν και να 

εκπονήσουν τις συνοδευτικές ασκήσεις, τις οποίες ο διδάσκων παραλαμβάνει, 

μελετά και επιστρέφει σχολιασμένες. Λειτουργεί επίσης ειδικό φόρουμ, μέσω του 

οποίου διδάσκων και διδασκόμενοι επικοινωνούν με προκαθορισμένο ραντεβού 

«ζωντανά» και ανταλλάσσουν γραπτώς γνώμες και σχόλια. Εξυπακούεται ότι ο 

διδάσκων παροτρύνει με κάθε τρόπο τους ασκούμενους να εκφράζονται ενώπιον 

της ομάδας χωρίς δισταγμό αλλά και να αναρτούν με δική τους πρωτοβουλία τις 

εργασίες τους, σχολιασμένες ή μη, προκειμένου ο διάλογος να διεξάγεται με βάση 

τα παραγόμενα κείμενα και τα σχόλια που προκύπτουν επί αυτών.  

Το διαδίκτυο επιτρέπει από τη φύση του την ποικιλομορφία του 

παρεχόμενου υλικού. Το κάθε μάθημα ξεκινάει με μια ευσύνοπτη θεωρητική 

προσέγγιση του διδακτικού αντικειμένου. Σχετικά λογοτεχνικά κείμενα 

(αποσπάσματα μυθιστορημάτων επί το πλείστον) συνοδεύουν τη θεωρία, καθώς 

επίσης και κείμενα με τοποθετήσεις συγγραφέων αλλά και θεωρητικών του είδους 

επί των ζητημάτων που θίγονται. Οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. βίντεο με 

επεξηγηματικά σχόλια του διδάσκοντος) και παραπομπές με υπερσυνδέσμους σε 

σχετικούς διαδικτυακούς τόπους συχνά εμπλουτίζουν το μάθημα, ενώ το υλικό 

συμπληρώνεται με την ανάρτηση δειγμάτων από την προσωπική συγγραφική 

εργασία του διδάσκοντος: πώς ήταν αρχικά ένα δημοσιευμένο του κείμενο και 

ποια τα στάδια επεξεργασίας του, πώς «συνελήφθη» και εν συνεχεία δομήθηκε 
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ένας χαρακτήρας, πώς και γιατί ένα κείμενο εγκαταλείφθηκε. Το μάθημα 

ολοκληρώνεται με την άσκηση που το συνοδεύει, σχετική πάντα με τα όσα έχουν 

προηγουμένως εξεταστεί.  

Η πλοκή, το σκηνικό (ο χώρος και ο χρόνος), ο αφηγητής και η οπτική 

γωνία της αφήγησης, οι χαρακτήρες, η γλώσσα και το ύφος αποτελούν δομικά 

συστατικά στοιχεία της ενιαίας συγγραφικής εργασίας. Για πρακτικούς καθαρά 

λόγους η κάθε ενότητα εξετάζει και ένα διαφορετικό συστατικό στοιχείο του 

μυθιστορήματος. Σημειωτέον ότι η λογική δόμησης και διάρθρωσης των 

μαθημάτων δεν διαφέρει από αυτήν που ο διδάσκων θα ακολουθούσε σε ένα διά 

ζώσης φωνής σεμινάριο. Συνοπτικά το περιεχόμενο των δέκα ενοτήτων έχει ως 

εξής: 

1. Εισαγωγικά στοιχεία – Οι απαρχές του είδους, απόπειρες 

προσδιορισμού: Τι θα πει διδασκαλία του μυθιστορήματος, πότε 

αυτό εμφανίστηκε και ποια η ειδοποιός διαφορά του από άλλα 

λογοτεχνικά είδη;  

2. Με τι αναμετριούνται οι συγγραφείς: Τι θα πει ταλέντο και έμπνευση 

και τι θα πει εργασία; Τι θα πει να ζεις για χρόνια με την ιστορία που 

θέλεις να γράψεις και ποιες οι απαιτήσεις της από εσένα;  

3. Ξεκινώντας χωρίς ακόμα να ξεκινήσεις: Ποια προεργασία χρειάζεται 

προτού αρχίσουμε το χτίσιμο της ιστορίας μας; Είναι το προσχέδιο 

απαραίτητο και σε ποιο βαθμό μάς δεσμεύει για τη συνέχεια;  

4. Ξεκινώντας πραγματικά, για το άγνωστο: Πότε φτάνει η στιγμή να 

βάλεις τις πρώτες λέξεις στο κείμενό σου; Για ποιους λόγους και με 

ποιον τρόπο η αρχή περιέχει εν σπέρματι όλο το μυθιστόρημα;  

5. Ποιος θα πει την ιστορία: Στη διήγηση το ίχνος εκείνου που διηγείται 

συνυφαίνεται, σημειώνει ο Μπένγιαμιν, όπως στην πήλινη γαβάθα 

το ίχνος από το χέρι του κεραμέως. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε τον 

αφηγητή από το υλικό της αφήγησης; Με ποιο γραμματικό 

πρόσωπο, πρώτο, δεύτερο ή τρίτο, θα αφηγηθούμε;  

6. Εισχωρώντας βαθύτερα – Βάθος και επιφάνεια: Είναι γοητευτικό να 

βουτάς βαθιά, πόσο βαθιά όμως μπορείς να φτάσεις χωρίς να 

πνιγείς; Τα βάθη κρύβουν θησαυρούς και εσύ θα τους βρεις, 
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εφόσον φτάσεις εκεί. Δεν πρέπει όμως στη συνέχεια να τους 

ανασύρεις στην επιφάνεια για να τους δει και κανένας άλλος;  

7. Ο χώρος και ο χρόνος – Τα πρόσωπα: Δημιουργώ μυθιστόρημα, 

σημαίνει δημιουργώ έναν κόσμο. Τι διαστάσεις παίρνει ο χώρος και 

πώς κυλάει ο χρόνος στον κόσμο αυτό; Πώς γεννιέται ένας 

μυθιστορηματικός ήρωας και ποια από όλα τα γεγονότα της ζωής 

του, ποια από όλα τα στοιχεία του χαρακτήρα του θα έρθουν στο 

φως; 

8. Η πλοκή – Το ύφος, η γλώσσα: Ποιοι μυστικοί νόμοι ορίζουν τον υπό 

δημιουργία κόσμο μας και πώς θα οργανώσουμε το υλικό που τον 

απαρτίζει; Ποιος ο ρόλος των λέξεων, που είναι το μόνο χειροπιαστό 

υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας για να τον χτίσουμε;  

9. Παράρτημα. Μυθιστόρημα τεκμηρίων – Αστυνομικό μυθιστόρημα – 

Ιστορικό μυθιστόρημα – Κλέβοντας από το διήγημα – Κλέβοντας 

από τη μουσική:. Ερεθίσματα για περαιτέρω έρευνα, κατευθύνσεις 

και υλικό για όποιον θέλει να κινηθεί σε πιο εξειδικευμένους χώρους 

του μυθιστορήματος αλλά και έμπρακτη υπενθύμιση ότι η τέχνη και 

τα είδη της δεν χωρίζονται με στεγανά.  

10. Και ορισμένες πρακτικές συμβουλές – Επίλογος –Βιβλιογραφία: 

Μικρές πρακτικές συμβουλές βγαλμένες μέσα από την εμπειρία των 

συγγραφέων. Η αναλυτική βιβλιογραφία που παρατίθεται ωθεί σε 

νέες αναζητήσεις ενισχύοντας τις δυνάμεις όποιου έχει τη θέληση να 

παλέψει ως το τέλος. 

Οι ασκήσεις 

Εγγενές μειονέκτημα κάθε άσκησης Δημιουργικής Γραφής είναι ότι επιβάλλεται 

έξωθεν, χωρίς να εκπορεύεται από κάποια εσωτερική παρόρμηση ή ανάγκη του 

ασκούμενου. Με τα κατά παραγγελία κείμενα, ωστόσο, οι περισσότεροι 

συγγραφείς είναι εξοικειωμένοι. Και καλός συγγραφέας είναι εκείνος που θα 

κατορθώσει να φέρει την παραγγελία στα μέτρα του, λέγοντας εντέλει αυτό που 

εκείνος θέλει να πει.  

Όσον αφορά το διαδίκτυο και την ηλεκτρονική πλατφόρμα των 

μαθημάτων, είναι μάλλον το ιδανικό μέσο για να ασκηθεί κριτική και να 
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ενεργοποιηθεί ο διάλογος πάνω στις εκτελεσμένες ασκήσεις. Ο διδάσκων δεν έχει 

στα χέρια του παρά μόνο κείμενα. Δεν γνωρίζει πρόσωπα και το ίδιο φυσικά ισχύει 

για όλα τα μέλη της ομάδας, που μπορούν πιο ελεύθερα να διατυπώνουν τη 

γνώμη τους, όπως η εμπειρία έχει δείξει. 

Είναι σημαντικό επίσης το γεγονός ότι παραμένει στη διακριτική ευχέρεια 

του ασκούμενου το αν θα παρουσιάσει και πότε στην ομάδα το κείμενό του. Είναι 

επιλογή μας, εφόσον κατά κανόνα πρόκειται για ανθρώπους που δοκιμάζουν τα 

πρώτα τους βήματα στη συγγραφή, η έκθεσή τους να μην έχει καταναγκαστικό 

χαρακτήρα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το θάρρος και η αναγκαία 

αυτοπεποίθηση, αν τυχόν λείπουν από κάποιους, αποκτώνται σταδιακά και λίγοι 

επιμένουν μέχρι τέλους να μην αναρτούν τα κείμενά τους στο φόρουμ. 

Γράφει ο Ερνέστο Σάμπατο στο μυθιστόρημά του Αβαδδών ο 

Εξολοθρευτής για τον Φλομπέρ, τον οποίο απεριόριστα θαύμαζε, πως μια 

φθινοπωρινή μέρα περνούσε από το δάσος νιώθοντας ότι ήταν ταυτόχρονα ο 

άνδρας και η ερωμένη του, το άλογο και τα φύλλα που πατούσε, ο άνεμος κι όλα 

όσα λέγανε οι ερωτευμένοι. Οι ασκήσεις έχουν ως βασικό τους στόχο να 

βοηθήσουν τον ασκούμενο να ανακαλύψει τον κόσμο που κρύβει μέσα του και να 

νιώσει το κάλεσμά του, να κατανοήσει βαθύτερα γράφοντας την επιθυμία του να 

γράψει.  

Υπάρχουν βεβαίως και άλλοι, πρακτικότεροι και ίσως πιο μετρήσιμοι στόχοι: 

να υποχρεωθεί ο ασκούμενος να στρωθεί στη δουλειά, να νιώσει τι θα πει 

συγγραφικό ωράριο, να κρατήσει σημειώσεις, να γράψει και να ξαναγράψει και 

να ξαναγράψει το κείμενό του, να κατανοήσει στην πράξη τι θα πει βελτιώνω το 

γραπτό και τη γραφή μου εν γένει.  

Παραθέτουμε ενδεικτικά μία από τις ασκήσεις η οποία ζητείται στο μέσον 

περίπου των μαθημάτων και αφού οι ασκούμενοι έχουν πλέον εξοικειωθεί σε 

επαρκή βαθμό με διάφορες τεχνικές αλλά και με την έννοια της επίμονης, 

καθημερινής εργασίας: Ανατρέξτε στα κείμενά σας και βρείτε την πιο βαρετή 

σελίδα που έχετε γράψει. Ξαναγράψτε την προσπαθώντας να τη βελτιώσετε, όσο 

αυτό είναι εφικτό και με όποιον τρόπο εσείς θεωρείτε πιο πρόσφορο. Δουλέψτε με 

ωράριο, δουλέψτε όλη την εβδομάδα. Στείλτε μου το «πριν» και το «μετά». 

Να διευκρινίσουμε στο σημείο αυτό ότι οι ασκήσεις είναι δομημένες με τέτοιο 

τρόπο ώστε, χωρίς να χάνεται η επαφή με την εκάστοτε διδακτική ενότητα, ο 
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ασκούμενος καλείται να γράψει πρώτα για πράγματα που γνωρίζει καλά (π.χ. η 

εσωτερική ανάγκη της γραφής), περνώντας στη συνέχεια σε ζητήματα πιο τεχνικής 

φύσεως, όπως η κατάρτιση ενός σχεδιαγράμματος ή η δόμηση ενός χαρακτήρα 

κ.λπ. Είναι ευνόητο ότι επειδή το αντικείμενο διδασκαλίας είναι το μυθιστόρημα, οι 

ασκήσεις περιορίζονται εκ των πραγμάτων στο να ζητήσουν μέρος μόνο –και 

μάλιστα ελάχιστο– από το όλον στο οποίο στοχεύει ο ασκούμενος. Υπάρχει 

μέριμνα ωστόσο στην τελευταία άσκηση να γίνεται μια απόπειρα επανεξέτασης 

και συνένωσης όλων των στοιχείων που έχουν χρησιμοποιηθεί στις προηγούμενες 

ασκήσεις, έτσι ώστε ο ασκούμενος να αποκτά έμπρακτα αποτελεσματικότερο 

έλεγχο πάνω στο υλικό και τα μέσα που διαθέτει . 

Η επαφή με τους ασκούμενους 

Η διδασκαλία, διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, είναι μια διαδικασία ζωντανή και γι’ 

αυτό μεταβαλλόμενη. Το υλικό εμπλουτίζεται διαρκώς και κάθε νέος κύκλος 

μαθημάτων προσφέρει στον διδάσκοντα ευκαιρίες μέσω της ανατροφοδότησης 

από την επαφή με τους ασκούμενους για καινούργιους προβληματισμούς, 

προσεγγίσεις, οπτικές και φυσικά βελτιώσεις. Πέρα από τις προγραμματισμένες 

συναντήσειςστην ειδική πλατφόρμα των μαθημάτων, η ηλεκτρονική επικοινωνία 

διδάσκοντος και διδασκομένων είναι, στα όρια του εφικτού, συνεχής, κάτι που δεν 

θα ήταν κατορθωτό χωρίς τη χρήση του διαδικτύου. Ενθαρρύνεται επίσης η 

ανεξάρτητη επικοινωνία μεταξύ των διδασκομένων, έτσι ώστε οι επαφές τους να 

συνεχίζονται και μετά τη λήξη των μαθημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η 

λειτουργία μιας σελίδας στο facebook όπου μαθητές από έναν συγκεκριμένο 

κύκλο σεμιναρίων αναρτούν και σχολιάζουν κείμενά τους. 

Στα μειονεκτήματα, από την άλλη, της ηλεκτρονικής διδασκαλίας θα πρέπει 

να καταλογίσουμε το γεγονός ότι το οποιοδήποτε σχόλιο ή παρατήρηση 

μεταφέρεται στον αποδέκτη του αποκλειστικά μέσω του γραπτού λόγου, πράγμα 

το οποίο σημαίνει ότι παραλείψεις και παρανοήσεις δεν αποκλείονται, ενώ απορίες 

ίσως να μην επιλύονται επαρκώς. 

Παραθέτουμε στη συνέχεια κατηγοριοποιημένες ενδεικτικές παρατηρήσεις 

επί των μαθημάτων από τους ασκούμενους, έτσι όπως προέκυψαν από ελεύθερο 

σχολιασμό που τους ζητήθηκε μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου. Προσεκτική 
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εξέτασή τους μας κάνει να καταλάβουμε σε τι χρειάζεται να επιμείνει κανείς και τι 

πρέπει να αποφεύγει λειτουργώντας ως διδάσκων σε παρόμοια μαθήματα: 

α. Ως προς το υλικό και τη διάρθρωσή του: 

• Οι προθεσμίες με βοήθησαν πολύ.  

• Χάρηκα που ανέβασες τις προσωπικές σου σημειώσεις για τα βιβλία 

σου, έτσι έκανες πιο κατανοητά όσα μας έλεγες.  

• Οι προσωπικές σου σημειώσεις για το πώς γράφτηκε ένα 

μυθιστόρημά σου δεν με βοήθησαν ιδιαίτερα... είχε πολλή 

πληροφορία για ένα έργο που δεν το ήξερα.  

• Το κείμενο θα μας εντυπωνόταν καλύτερα αν ήταν σε μορφή 

παρουσίασης.  

• Σωστή η κατανομή μεταξύ πρακτικού και θεωρητικού μέρους. 

• Πολύ χρήσιμη η δυνατότητα αποθήκευσης όλου του υλικού, ώστε 

να μπορεί κανείς να ανατρέχει εκεί ακόμα και μετά το τέλος των 

μαθημάτων. 

• Πολύ καλή η επιλογή των συνοδευτικών κειμένων σε κάθε μάθημα. 

Κείμενα στα οποία υπό κανονικές συνθήκες δύσκολα αποκτάς 

πρόσβαση.  

β. Ως προς την επικοινωνία της ομάδας: 

• Με δυσκόλεψε η ηλεκτρονική επαφή μέσα από το φόρουμ, ίσως 

επειδή είμαι και ιδιαίτερα κλειστός άνθρωπος.  

• Στα θετικά βάζω επίσης την έκθεση του καθενός μας στην κοινή 

πλατφόρμα.  

• Η πλατφόρμα ήταν λίγο αργή όταν έπρεπε να μιλάμε. 

• Θα πρότεινα το σεμινάριο να γίνεται μέσω Skype αλλά ίσως η 

εμφάνιση των προσώπων να προκαλούσε σε κάποιους αμηχανία.  

• Οι παρατηρήσεις των άλλων μπορούν να βάλουν τους μετέχοντες 

σε μια πιο συμμετοχική λογική. 

• Η διάδραση εισηγητή-συμμετεχόντων θα μπορούσε να βελτιωθεί αν 

στην εβδομαδιαία συνάντηση υπήρχε μια ατζέντα-σκελετός της 

συζήτησης. 

γ. Ως προς τις ασκήσεις: 
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• Σε προηγούμενο σεμινάριο ο δάσκαλος αναρτούσε υποχρεωτικά τις 

εργασίες όλων των μαθητών. 

• Επειδή το αντικείμενο ήταν το μυθιστόρημα, ίσως θα ήταν σκόπιμο 

να γράφαμε από την αρχή μία μόνο ιστορία.  

• Η πιο ζόρικη εργασία για μένα ήταν αυτή της οποίας το θέμα δε μου 

ήταν προσωπικά οικείο.  

• Πώς θα σου φαινόταν η ιδέα να συμμετέχεις κι εσύ σε κάθε άσκηση, 

να μας δίνεις δηλαδή τη δική σου εκδοχή;  

δ. Ως προς τα σχόλια του διδάσκοντος: 

• Δεν έχει σημασία το αν ήταν κακές ή καλές οι κρίσεις πάνω στις 

ασκήσεις, ήταν όμως βοηθητικές και ενθαρρυντικές. 

• Δεν κατάφερνα πάντα να καταλάβω απόλυτα τον σχολιασμό των 

κειμένων μας.  

• Άλλο πράγμα που προσωπικά βρίσκω χρήσιμο είναι οι διορθώσεις 

πάνω στο ίδιο το κείμενο, εκφραστικές, συντακτικές, ορθογραφικά 

λάθη κ.λπ. 

• Κατάλαβα ότι το να "σβήνεις" είναι εξίσου σημαντικό με το να 

"γράφεις". 

• Οι ασκήσεις και οι παρατηρήσεις μού έδιναν τη δυνατότητα να βάλω 

στην πράξη τη θεωρία. 

• Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια με βοήθησαν να αναδυθεί  το 

προσωπικό μου στυλ γραψίματος. 

Επίλογος 

Με διδασκαλία ή χωρίς, μυθιστορήματα θα συνεχίσουν να γράφονται κάτω από 

οποιεσδήποτε συνθήκες. Η τέχνη της γραφής όπως και εκείνη της διδασκαλίας 

έχουν αποδείξει πως ξέρουν να προσαρμόζονται και να χρησιμοποιούν προς 

όφελός τους κάθε νέο μέσο που εμφανίζεται. Θα ήταν παράξενο αν οι 

δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο σήμερα δεν αξιοποιούνταν στους 

συγκεκριμένους τομείς. Ο συγγραφέας από την άλλη, και ειδικότερα ο 

μυθιστοριογράφος, έχει ανάγκη τη μοναξιά: Πρέπει να περάσει ώρες κλεισμένος 

στον χώρο του∙ και δεν πρέπει επ’ ουδενί να τα παρατήσει. Αυτό είναι ίσως το 

μεγαλύτερο μάθημα που μπορεί να αποκομίσει σήμερα όποιος επιθυμεί να 
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διδαχθεί το μυθιστόρημα μόνος μπροστά στον υπολογιστή του. Αλήθεια, πόσα 

χρόνια κλεισμένος στο δωμάτιό του, αναζητούσε τον χαμένο χρόνο ο Προυστ; 
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Από τα βιβλία καλλιτεχνών στο τρισδιάστατο βιβλίο εικονικής 

πραγματικότητας 
 

Μελή Άννα  

απόφοιτος Ανωτάτης Σχολής  Καλών Τεχνών Αθήνας  

 Universite Paris 8, Saint-Denis Vincennes του Παρισιού  

annimeli@gmail.com 

 

H αγάπη μου για τα βιβλία ξεκίνησε μαζί με το μάθημα «Τυπογραφία και Τέχνη του 

Βιβλίου» το 2007, όταν ήμουν τριτοετής φοιτήτρια στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 

Τεχνών της Αθήνας. Η Λεώνη Βιδάλη μας μύησε σε αυτόν τον κόσμο, σε ένα ταξίδι 

καθοριστικό σε καλλιτεχνικό αλλά και προσωπικό επίπεδο. Μετά βρέθηκα στο 

εργαστήριο του Μάνθου Σαντοριναίου «Πολυμέσα-Υπερμέσα» και στις θεωρητικές 

διαλέξεις «Ιστορία των μέσων». Σημαντικό ρόλο έπαιξε και το βιβλίο του «De la 

civilisation du papier à la civilisation du numérique», («Από τον πολιτισμό του 

χαρτιού στον ψηφιακό πολιτισμό») που δείχνει μία προσέγγιση για το εργαστήριο 

του καλλιτέχνη μέσα από τη σκοπιά της έρευνας και της τέχνης στην ψηφιακή 

εποχή. Οι πληροφορίες και οι δυνατότητες που απέκτησα τόσο θεωρητικά όσο και 

από τα εργαστηριακά μαθήματα σηματοδότησαν τον άξονα του ενδιαφέροντός 

μου και την μεταπτυχιακή μου έρευνα - μέσα από το φίλτρο της τέχνης και 

συγκεκριμένα των βιβλίων καλλιτεχνών - όπου πρότεινα ένα νέο έργο, ένα βιβλίο 

εικονικής πραγματικότητας. 

Η ασχολία των καλλιτεχνών με τα βιβλία είναι τόσο παλιά ιστορία, όσο και 

τα ίδια τα βιβλία. Από την εποχή των χειρογράφων με τα εξώφυλλα, τα carpet-

pages, τη διακόσμηση των αρχικών γραμμάτων και των περιθωρίων, τα 

αναλάμβαναν ζωγράφοι που δούλευαν μαζί με τους αντιγραφείς μέσα στα 

μοναστήρια. Με τη διάδοση της τυπογραφίας στο τέλος του 15ου αιώνα οι 

καλλιτέχνες σταμάτησαν να ασχολούνται με την διακόσμηση και την κατασκευή 

των βιβλίων. Δούλευαν ως χαράκτες στο ξύλο και στον χαλκό και στη συνέχεια 

αναλάμβαναν άλλοι τεχνίτες να τελειώσουν τα έργα, να τα τυπώσουν ή τα να 

χυτεύσουν.  
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Αλλά τι είναι στην πραγματικότητα αυτό που σήμερα εννοούμε με τον όρο 

artists' book; Δεν είναι τα απλά εικονογραφημένα βιβλία, ούτε είναι οι κατάλογοι 

του έργου ενός καλλιτέχνη. Τα καλλιτεχνικά βιβλία ή πιο σωστά βιβλία καλλιτεχνών 

είναι μία αρκετά πρόσφατη αλλά σημαντική μορφή τέχνης. Για να αποφασιστεί 

ποιο θα είναι το όνομα αυτού του νέου είδους χρειάστηκε να περάσει αρκετός 

καιρός. Στο ξεκίνημα ονομάζονταν bookworks, bookart ή book objects και 

αντίστοιχα στα γαλλικά Livres d’artiste. Ουσιαστικά είναι ειδικές εκδόσεις υψηλής 

ποιότητας, δημιουργημένα από καλλιτέχνες σε περιορισμένα αντίτυπα.  

Yπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τρόποι για τη σύνδεση τέχνης και βιβλίου: 

artist's books, art about the books, art representing books και altered books.  

Το 1973 έγινε μία σημαντική έκθεση με τίτλο «Καλλιτεχνικά Βιβλία» στο Moore 

College of Art στην Philadelphia, η οποία σηματοδότησε την συνέχεια με το όνομά 

της. Για πολλά χρόνια όμως συνεχίστηκε να υπάρχει διαμάχη για την απόστροφο: 

Artists book ή Artists' book.  

Ο Alex Selenitsch έδωσε τον ορισμό: «a book made by an artist, and is 

meant as an artwork» ενώ πιο περιγραφικά ο Peter Di Sciascio: «Artists’ books are 

books or booklike objects, over the final appearance of which an artist has had 

a high degree of control: where the book is intended as a work of art in itself 

and/or is presented by the artist as an artists’ booκ».  

Ο William Blake (1757 -1827) που είναι ένας από τους σημαντικότερους 

ρομαντικούς Άγγλους ποιητές, θεωρείται πρωτοπόρος στα καλλιτεχνικά βιβλία. 

«The Marriage of Heaven and Hell» και «Songs of Innocence» είναι τα 

σημαντικότερα δείγματα της καλλιτεχνικής του εργασίας. Ο ίδιος έγραφε, χάραζε, 

τύπωνε, ζωγράφιζε και διένεμε τα έργα του. 

Ο Stéphane Mallarmé είιναι ο πρώτος που αντιμετώπισε το χαρτί σαν έναν 

κενό χώρο και έσπασε το κείμενο σε μικρότερα κομμάτια. Εκμεταλλεύτηκε 

διαφορετικά μεγέθη και διαφορετικές γραμματοσειρές και χειρίστηκε με εικαστική 

ματιά το κάθε του δισέλιδο. 

Σημαντικά έργα έχουν γίνει και από τις εκδόσεις των Dada, Surrealist, 

Futurist, Russian Avant-garde και Constructivist, concrete and visual poetry. 

Συγκεκριμένα διάσημοι καλλιτέχνες του 20ου αιώνα που πειραματίστηκαν με τη 

μορφή του βιβλίου είναι ο Marc Chagall (1887-1985), ο Henri Matisse (1869-1954), 

ο Joan Miró (1893-1983), ο Salvador Dalí (1904-1989), ο Le Corbusier με το έργο 
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«Poésie sur alger», (1950), ο El Lissitzky (1890-1941), o Fernand Léger (1881-1955), 

ο René Magritte (1898-1967) και ο Francesco Cangiullo (1884-1977). Επίσης Ο 

Pablo Picasso με τα χειρόγραφα και η Frida Kahlo με το γνωστό της «Diary». 

Εδώ μπορείτε να δείτε ακόμα κάποια παραδείγματα από βιβλία καλλιτεχνών: 

Sonia Delaunay, «Blaise Cendars» (1913), Guillaume Apollinaire, «La Mandoline, 

l’Oeillet et le Bambou» (1914), Marcel Broodthaers, «Pense-Bête» (1963), Robert 

Jacks, «12 hand stamped books» (1982), Susan E. King, «Rosendale, Women and 

Cars» (1983), Guez-Ricord, Christian Gabriel – Vinay Anik.- «La porte de l'Orient, 

Atelier des Grames» (1986), Omar Khayyam, «Ne blâme pas ceux qui s'enivren» 

(1990) Guy Debord & Asger Jorn, «Μemories» (1995), Martin Puryear – «Cane 

portfolio» (2000), Patritsia Evgenia Deligianni, «Salaman-der Story» (2006). 

Το βιβλίο είναι ένα από τα σημαντικά σημάδια του πολιτισμού μας, 

καθρέπτης της κάθε εποχής. Εξελίσσεται και προβάλλει διαρκώς νέες μορφές σαν 

ένας αυτοδύναμος οργανισμός που θέλει να ξεχωρίσει και να γοητεύσει τον 

αναγνώστη. Είναι πάντα ένα σύνολο από πληροφορίες, εικονικές ή λεκτικές, αλλά 

η δομή, η αισθητική και ο τρόπος χρήσης του από χρόνο σε χρόνο απέχουν 

σημαντικά. Από τη λιθογραφία και την ελευθερία που έδινε στους καλλιτέχνες την 

εποχή που πρωτοχρησιμοποιήθηκε μέχρι σήμερα τα όρια έχουν αλλάξει πολλές 

φορές. Η έννοια της ελευθερίας αναδιαμορφώνεται και διευρύνεται διαρκώς. Με 

την ανακάλυψη της γραφομηχανής το 1714 από τον Henry Mill έρχεται ένα νέο 

κύμα πειραματισμού. Η νέα αισθητική που έχουν τα τυπωμένα τετραγωνισμένα 

γράμματα, θα γίνει χαρακτηριστικό της νεότερης εποχής μέχρι και την είσοδο στην 

ψηφιακή. Η διαδικασία αυτή τόσο εικαστικά όσο και πρακτικά ξεκινάει μία νέα 

περίοδο, του Desk-top Publishing, που προσφέρει στους καλλιτέχνες την ευκαιρία 

να εκδίδουν απευθείας τα έργα τους χωρίς να εξαρτιώνται από εκδότες και 

τυπογράφους. Όποιος θέλει να παράγει ένα έργο μπορεί πλέον να το κάνει με 

ελάχιστα μέσα. Δε χρειάζεται να είναι σημαντικός καλλιτέχνης ή να έχει πρόσβαση 

σε μεγάλα εργαστήρια και σε εξοπλισμό. Έχοντας ο καθένας έναν υπολογιστή και 

έναν εκτυπωτή στο σπίτι του μπορεί να γράφει, να διαμορφώνει τη σελίδα και να 

τυπώνει όσα αντίτυπα θέλει στον ίδιο χρόνο. Μπορεί ο καθένας μας να είναι 

συγγραφέας, σχεδιαστής και τυπογράφος.  

Στην ηλεκτρονική εποχή μέσω φωτοτυπικών μηχανών, φαξ και 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ξεκινάει ένα νέο πεδίο πειραματισμών με τη γραφή. 
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Ποιητές και καλλιτέχνες συνεργάστηκαν και δημιούργησαν CD-ROM, έργα τέχνης, 

βιντεοποιήματα, βιοποιήματα, διαδραστικά και εικονικά έργα μέσω διαδικτύου. To 

«Alire», ήταν το πρώτο περιοδικό σε δισκέτα που ήταν αφιερωμένο στην έκδοση 

digital poetry και πρωτοεκδόθηκε το 1989. Μέσα από το εκάστοτε μέσο που ήταν 

διαθέσιμο αξιοποίησαν τη γλώσσα και τη γραφή στο νέο κάθε φορά περιβάλλον. 

Όλη η ιστορία που έχει περάσει για να φτάσουμε στο σήμερα έχει εξαγνιστεί. 

Με τα e-reader, τα κινητά τηλέφωνα και τις ψηφιακές ταμπλέτες τα στοιχεία 

αλλάζουν διαρκώς. Οι δημιουργοί μπορούν να αξιοποιήσουν περισσότερες 

επιλογές διάδρασης και να υλοποιήσουν έργα που πριν από λίγα χρόνια ήταν 

αδύνατον να γίνουν -με την επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality), την 

τεχνολογία που επιτρέπει την υπέρθεση εικονικών αντικειμένων πάνω σε 

πραγματικά, δημιουργώντας μια μεικτή πραγματικότητα μέσω ειδικών γυαλιών 

προβολής. Με την αξιοποίηση πληροφοριών τοποθεσίας μέσω GPS, το 

γυροσκόπιο, το μικρόφωνο, την κάμερα και την άμεση σύνδεση με το διαδίκτυο 

μπορούν να κατασκευαστούν έργα-εφαρμογές και έξυπνες και όμορφες.  

Τα βιβλία, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και οι εκπαιδευτικές εφαρμογές έχουν 

εμπλουτιστεί και οι χρήστες τους είναι σε μία διαρκή εγρήγορση. 

Η εικαστική έρευνα  

Από τα πρώτα έτη των σπουδών μου, με ενδιέφερε η γραφή και πώς θα καταφέρω 

να παράγω ένα εικαστικό έργο μέσα από τις διαφορετικές μορφές των 

γραμμάτων, των υλικών και της αλλαγής της κλίμακας. Από την εκτύπωση με έναν 

οικιακό εκτυπωτή σε χαρτιά Α4, την γιαπωνέζικη καλλιγραφία, το χάραγμα πάνω 

σε επιφάνειες, το κολάζ με λέξεις και προτάσεις, τα αποτυπώματα γραμμάτων σε 

μικρά πλακάκια, μέχρι αυτοσχέδιες σφραγίδες και τρισδιάστατα γράμματα. 

Έψαχνα διαρκώς να βρω την ιδανική μορφή που μπορεί να φέρει ένα έργο με μόνο 

υλικό τα γράμματα και το νόημα των λέξεων. Πίστευα ότι το πιο σημαντικό έργο 

που μπορούσα να κάνω ήταν αυτό το παιχνίδι με τις λέξεις και τις εικόνες που 

παράγουν. Πειραματίστηκα με διάφορες μορφές βιβλίων. Αρχικά με το 

ημερολόγιο ταξιδιού «Melia in Berlin», ένα σημειωματάριο που περιγράφει και 

εικονογραφεί τις στιγμές του ταξιδιού μου από το πρόγραμμα ανταλλαγής 

φοιτητών «Έρασμος». Έπειτα το διαδραστικό έργο «Μη Γραμμικό ημερολόγιο», που 



Δημιουργική Γραφή και Σύγχρονες Τεχνολογίες 
 

[1103]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

είναι μια εναλλακτική μορφή ημερολογίου βασισμένου στο υπερκείμενο και στις 

επιλογές και προβαλλόμενου σε μία οθόνη αφής.   

Στην σηνέχεια στο βιβλίο ως εγκατάσταση στον πραγματικό χώρο, που 

ήταν και η πτυχιακή μου εργασία στη Σχολή καλών Τεχνών το 2010. Το θέμα ήταν 

τα 24α μου γενέθλια και έτσι έγινε μία έκθεση–ημερολόγιο με ένα έργο απόσταγμα 

της κάθε χρονιάς. Τα έργα, κείμενα, εικόνες και γλυπτά, τοποθετήθηκαν στον χώρο 

έτσι ώστε ο θεατής να μπορεί να περιπλανηθεί, ακολουθώντας την πορεία της 

αφήγησης και να «διαβάζει» τα κομμάτια της ιστορίας. 

Τέλος, μέσα από τις εκδηλώσεις «Πειραματισμοί με την Αφήγηση» που 

οργάνωσε η δημιουργική ομάδα του θεάτρου «Φούρνος» το βιβλίο αποδόθηκε με 

θεατρική παράσταση. Τα περισσότερα από τα έργα της έκθεσης «Δωμάτιο-

Ημερολόγιο» μετατράπηκαν σε σκηνικά αντικείμενα και το διαδραστικό έργο 

«Ένδυμα» έγινε συμπρωταγωνιστής. Η ηθοποιός Πέννυ Μηλιά κλήθηκε να 

αφηγηθεί μία ιστορία εμψυχώνοντας τον στατικό χώρο. Η έννοια του βιβλίου στον 

χώρο με λέξεις τυπωμένες, σε πηλό ή ειπωμένες από την ηθοποιό δημιουργούν 

ένα φαντασιακό περιβάλλον που τρέχει με τον δικό του ρυθμό. Είναι σαν η 

ηθοποιός να δίνει το στίγμα της, σαν την γραμμή του χρονομέτρου, 

αναδεικνύοντας την τέταρτη διάσταση του έργου. 

Με αυτά τα έργα πέρασα από τη συνομιλία με τον θεατή στον αναγνώστη 

και στα τελευταία στάδια στον χρήστη και στις διαδράσεις που προκαλεί. Μέσα 

από την επιμονή και τη διαρκή αναζήτηση της νέας μορφής, προέκυψε αυτό το 

αρχείο από διαφορετικούς πειραματισμούς με βασικό υλικό πάντα την αφήγηση. 

(Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα έργα στο http://annameli.com/) 

To εικονικό βιβλίο  

Το νέο έργο που πρότεινα και δημιούργησα είναι καρπός των προηγούμενων 

αλλά με ένα εντελώς νέο υπόστρωμα - αυτό της εικονικής πραγματικότητας. Το 

περιεχόμενο του έργου είναι ένα σύνολο αποσπασμάτων από σκέψεις που 

γράφτηκαν το τελευταίο έτος στο Παρίσι και μοιραία αξιοποίησα τη δημιουργική 

γραφή, εμπνευσμένη από το γαλλικό κίνημα Oulipo και τα παιχνίδια που έκαναν 

με τη γραφή δημιουργώντας παράδοξα έργα. Υιοθέτησα κάποιες ασκήσεις 

αφήγησης και στοχασμού, χρησιμοποιώντας κομματάκια χαρτιού με αγαπημένες 

λέξεις και έφτιαξα ένα σύνολο από σκέψεις μέσα από την πόλη, από συζητήσεις 
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με νέα πρόσωπα, από όνειρα και από τις ώρες των μαθημάτων. Είναι μια σειρά 

από σύντομες περιγραφές, εικόνες, συμβουλές και αποφάσεις. Ένας λόγος 

αντιστρόφως ανάλογος με την πόλη. Φρέσκος, πηγαίος και σύντομος, 

συμπυκνωμένος, σε αντίθεση με το παλιό, πελώριο και πλούσιο σε ιστορία κέντρο 

της Ευρώπης. 

Για αυτό το έργο δημιουργήθηκε μία ειδική γραμματοσειρά που επωφελείται 

από τις δυνατότητες της τρισδιάστατης σχεδίασης και δημιουργείται εξ' αρχής σε 

αυτό το νέο υπόστρωμα. 

Αρχικά τα γράμματα σχεδιάστηκαν με μία διανυσματική γραμμή που 

παραμορφώθηκε στον άξονα του βάθους κρατώντας από την μπροστινή 

πλευρά τη μορφή του κάθε γράμματος. Αυτή η γραμμή έπειτα αποκτά όγκο, βάση 

μίας εξαγωνικής επιφάνειας η οποία περιγράφει τη γραμμή δίνοντας μία 

κυλινδρική ψευδαίσθηση. Αυτή η εξαγωνική επιφάνεια παίζει τον ρόλο της 

καλλιγραφικής πένας που δίνει το τελικό ύφος στο γράμμα - αντικείμενο.  

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της είναι ότι μόνο από ένα ορισμένο 

σημείο διακρίνεται το κάθε γράμμα ενώ αλλάζοντας κλίση, ακόμα και λίγες μόνο 

μοίρες, γίνεται ξανά μη αναγνωρίσιμο. Σε σχέση με τη θέση του θεατή, με την 

πλοήγηση και τις διαδράσεις του, αλλά ακόμα και με τις κινήσεις και τις 

περιστροφές των ίδιων των γραμμάτων η διαδικασία της ανάγνωσης 

μετατρέπεται σε περιπέτεια. Για να ανακαλύψεις τι γράφει η κάθε πρόταση πρέπει 

να βρεις τον σωστό τρόπο ανάγνωσης. Προϋποτίθεται η κίνηση και η διάδραση. 

Είναι μια νέα μορφή γραφής που εκμεταλλεύεται τον τρισδιάστατο χώρο και θα 

μπορούσε για αυτόν τον λόγο να ονομαστεί χωρογραφή. (μπορείτε να δείτε εδώ 

το αποτέλεσμα: https://vimeo.com/137901916) 

Η γεωγραφία, ο χάρτης της πόλης του Παρισιού γίνεται το υπέδαφος για 

να αναπτυχθεί η πορεία της διαδρομής. Εμπνευσμένη από το κίνημα των 

καταστασιακών, των λεττριστών και της ψυχογεωγραφίας αποφάσισα να 

στηρίξω το έργο μου πάνω στον χάρτη. Με το ελικοειδές σχήμα των είκοσι 

διαμερισμάτων του κέντρου του Παρισιού, δημιούργησα μια βάση με είκοσι 

αντίστοιχους όγκους, στο σχήμα του πραγματικού χάρτη. Κάθε διαμέρισμα ορίζει 

έναν αυτόνομο χώρο που παραπέμπει σε μια ξεχωριστή σελίδα, και έχει 

αντιμετωπιστεί αυτόνομα ως ένα τυπογραφικό δισέλιδο. Η αρχή του έργου ξεκινάει 
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από το κέντρο της πόλης, από το πρώτο διαμέρισμα. Για να διαβάσεις το έργο 

πρέπει να πλοηγηθείς μέσα σε αυτό. 

Στη μέχρι τώρα ιστορία υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη βιβλιοδεσίας 

άρα και διαφορετικές μέθοδοι για την αλλαγή της σελίδας. Μπορεί να είναι δεμένες 

όλες μαζί από την μία πλευρά και να ξεφυλλίζονται από την άλλη, να είναι σε 

μορφή φυσαρμόνικας και να μπορεί κανείς να τις ανοίγει και να τις ξανακλείνει 

όπως το μουσικό όργανο, να είναι κάρτες, να είναι σαν ρολό, μία μακρυά σελίδα 

που την ξετυλίγεις για να δεις όλο το περιεχόμενο. Στη λογική του ρολού είναι και 

τα περισσότερα ηλεκτρονικά βιβλία ή τα blog. Κάθε κεφάλαιο ενός κοινού 

ηλεκτρονικού βιβλίου είναι μόνο μία σελίδα, με σταθερό φάρδος και συνήθως 

μακριά στο μήκος και όλες οι πληροφορίες η μία κάτω από την άλλη. 

Σε αυτό το έργο δεν έχουμε μία παραλληλόγραμμη επιφάνεια ως σελίδα, 

αλλά έναν χώρο τρισδιάστατο, άρα θα έπρεπε να οριστεί ένας νέος τρόπος 

μετάβασης μέσα στα κομμάτια της ιστορίας, μία λύση για να μεταφερθεί η έννοια 

του ξεφυλλίσματος στον τρισδιάστατο χώρο. 

Αυτό που αποφάσισα ήταν να εκμεταλλευτώ τη δομή των βιντεοπαιχνιδιών 

και τη λογική του First Person Controller για να μπορεί να τριγυρνάει ο αναγνώστης 

στον χώρο -να είναι πραγματικά μία προσομοίωση της πραγματικότητας σε ένα 

εικονικό περιβάλλον. 

Ο θεατής μέσω γυροσκοπίου της ταμπλέτας θα μπορεί να περιστρέψει την 

εικονική του κάμερα και να εξερευνήσει τον χώρο. Για την κίνησή του, θα μπορεί 

ακουμπώντας ένα σημείο να μετατοπιστεί προς αυτό σε ορισμένη απόσταση κάθε 

φορά. Έτσι, με εργαλείο την πλοήγηση αντιμετωπίζεται και το θέμα της αλλαγής 

της σελίδας. Δεν μετακινώ τις σελίδες αλλά μετακινούμαι εγώ μέσα σε αυτές. 

(Μπορείτε να δείτε εδώ τον πρώτο χώρο του βιβλίου: 

https://vimeo.com/137899125) 

Ένα από τα βασικά ερωτήματα για αυτό το έργο ήταν το θέμα της 

συμμετρικότητας στον εικονικό χώρο. Αν θα πρέπει να οριστούν νέοι κανόνες και 

νέα συμμετρία. Στο χαρτί πάντα –ή σχεδόν πάντα-, υπάρχουν παραλληλόγραμμοι 

χώροι και από την αρχή της Ιστορίας της γραφής με τον Leonardo da Vinci και 

τον Albrecht Dürer, μέχρι και σύγχρονους επιστήμονες, πολλοί ερεύνησαν αυτό 

το θέμα. Πρότειναν φόρμουλες σωστότερης αξιοποίησης του τυπογραφικού 

δισέλιδου, την ιδανική αναλογία χαρτιού και τη διερεύνηση της ύπαρξης χρυσής 
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τομής. Τι γίνεται όμως όταν δεν έχουμε ένα παραλληλόγραμμο κομμάτι χαρτιού 

αλλά έχουμε έναν ολόκληρο κόσμο με ένα μόνο σταθερό σημείο, το xyz 0,0,0; Η 

απάντηση είναι ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αλγοριθμικά. Οι τυπογραφικοί 

κανόνες στον 3D χώρο θα πρέπει να βρίσκονται κάθε στιγμή σε συνάρτηση με τη 

θέση και την οπτική γωνία του θεατή-αναγνώστη. 

Όπως η φωτογραφία δεν κατέστρεψε τη ζωγραφική, όπως πολύς κόσμος 

φοβήθηκε με την ανακάλυψή της, έτσι και οι νέες τεχνολογίες δεν ακυρώνουν το 

βιβλίο. Το βιβλίο είναι μια ανεκτίμητη ιστορία, συνυφασμένη με την ιστορία της 

τέχνης -και του εμπλουτισμού της- η οποία εξελίσσεται μέχρι και τις μέρες μας 

έχοντας πάντα κάτι νέο να προτείνει. Το βιβλίο είναι προϊόν του πολιτισμού, 

ακολουθεί (την) και εξελίσσεται παράλληλα με την τεχνολογία και με αυτόν τον 

τρόπο τώρα παίρνει μία άλλη διάσταση στον «χώρο» μέσα από τις νέες 

τεχνολογίες και τα βιντεοπαιχνίδια. 

Έτσι και εγώ πρότεινα ένα έργο που ταλαντεύεται ανάμεσα στο εικονικό 

περιβάλλον και το βιβλίο. Ένα χειρόγραφο βιβλίο, που εκμεταλλεύεται την τρίτη 

διάσταση και εξελίσσεται μέσα σε αυτό το τρισδιάστατο οικοσύστημα που μας 

προσφέρει η εικονική πραγματικότητα. Μια νέα μορφή γραφής που λειτουργεί όχι 

τοπο-θετώντας σημάδια σε μία επιφάνεια αλλά χωρο-θετώντας τα γράμματα, τα 

τρισδιάστατα αντικείμενα. Αυτό το έργο δεν απευθύνεται σε απλούς αναγνώστες 

αλλά σε θεατές, που διαβάζουν, παρακολουθούν και βιώνουν στον ίδιο χρόνο τα 

κομμάτια του. Προσφέρει μία εμπειρία και όχι μόνο την πληροφορία. Είναι ένα 

επόμενο επίπεδο βιβλίου–ημερολογίου, ένα μικρό εικονικό ταξίδι, μικρογραφία 

ενός μεγαλύτερου πραγματικού ταξιδιού – στο Παρίσι – με τα σημάδια του 

τοποθετημένα στον τρισδιάστατο χώρο. (μπορείτε να δείτε την διπλωματική 

εργασία στο: 

https://www.academia.edu/12784763/The_artists_book_in_the_virtual_space) 
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Όπως η λογοτεχνία αποτελεί «ιδιότυπο γνωστικό και διδακτικό αντικείμενο», 

δεδομένου ότι η θεωρητική της προσέγγιση «αναπτύσσεται στη μεθόριο επιστήμης 

και τέχνης» (Νικολαΐδου 2009: 17), έτσι και η παρούσα εισήγηση, μολονότι εκκινεί 

από τη διαφορετική γλωσσική και επικοινωνιακή διάσταση που μπορούν να 

προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στην πρόσληψη της λογοτεχνίας, δεν 

επικεντρώνεται στις πιο ρηξικέλευθες μορφές λογοτεχνικής παραγωγής, όπως, 

π.χ., το υπερκείμενο ή η ψηφιακή αφήγηση. Αντιθέτως, έχοντας κατά νου την 

αναγκαία διάκριση ανάμεσα στην ψηφιακή και την ψηφιοποιημένη λογοτεχνία 

(Γιαπαλάκη-Χάλαζα, στη Νικολαΐδου 2015: 402), θα εστιάσουμε στη χρήση και την 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην παραδοσιακή, έντυπη ποίηση, και 

συγκεκριμένα στην ποίηση του Αμερικανού λογοτέχνη Charles Bukowski (1920-

1994). Από τη στιγμή, ωστόσο, που – έστω και σε μικρότερο βαθμό – η 

ψηφιοποιημένη λογοτεχνία προϋπάρχοντος κειμένου εκμεταλλεύεται θεμελιώδη 

χαρακτηριστικά της ψηφιακής λογοτεχνίας, όπως τον μορφικό και δομικό 

πειραματισμό, την αφηγηματική ρευστότητα, ή τη δημιουργική χρήση της 

τυπογραφίας, η παραπάνω διάκριση, αν και θεωρητικά απόλυτη, αφήνει 

πρακτικά ένα σημαντικό πεδίο καλλιτεχνικής επικάλυψης. Όπως επισημαίνει 

μάλιστα και η Σοφία Νικολαΐδου, «στοιχεία υπερκειμενικής δομής και μορφής 

μπορούμε να ανιχνεύσουμε και σε έντυπα έργα, κυρίως σε μοντερνιστές ή 

μεταμοντέρνους συγγραφείς, οι οποίοι αξιοποίησαν το στοιχείο του παιγνίου στα 

κείμενά τους» (Νικολαΐδου 2009: 84). Το ζητούμενο, λοιπόν, και στις δύο 

mailto:enpgpster@gmail.com
mailto:nloybros@yahoo.gr
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περιπτώσεις, μοιάζει να είναι κοινό, και σχετίζεται άμεσα αφενός με τα νέα νοητικά 

περιβάλλοντα που διαμορφώνει η χρήση της τεχνολογίας, και αφετέρου με την 

ανάδειξη της «συνομιλία[ς] των τεχνών στο εσωτερικό του κειμένου» καθώς και «τη 

συνεργασία των αισθήσεων» για την κατανόησή του (Νικολαΐδου 2009: 86).    

Στην περίπτωση, μάλιστα, του προϋπάρχοντος λογοτεχνικού έργου, όπως, 

εν προκειμένω, στα τρία ποιήματα του Bukowski  που θα εξετάσουμε εδώ (“The 

Man with the Beautiful Eyes”, σε σκηνοθεσία Jonathan Hodgson, “Bluebird”, σε 

σκηνοθεσία Monica Umba, και “The Laughing Heart”, σε σκηνοθεσία Bradley 

Bell), 1  η χρήση των νέων τεχνολογιών γεννά πρόσθετες προκλήσεις, υπό την 

έννοια ότι, σε αντίθεση με την ελευθερία που δίνει ένα ψηφιακό κείμενο, τόσο στον 

λογοτέχνη κατά τη διαδικασία της δημιουργίας του, όσο και στον αναγνώστη κατά 

τη διάρκεια της ανάγνωσης / διάδρασης με τον υπολογιστή, οι καλλιτεχνικές 

διέξοδοι που ανοίγονται στην επαναπρόσληψη και επανερμηνεία ενός οικείου 

κειμένου θα πρέπει να «προάγουν» και να μην «προδίδουν» το αρχικό κείμενο. Εξ’ 

ορισμού, η χρήση της τεχνολογίας σ’ αυτές τις περιπτώσεις αποτελεί ένα είδος 

εικονογραφημένης διασκευής, άρα το ζητούμενο, όπως μας θυμίζει ο Φώτης 

Παπαστεφάνου, είναι «η δημιουργία ενός αυτόνομου έργου, το οποίο όμως [θα] 

φανερώνει την προέλευσή του» (Παπαστεφάνου, στη Νικολαΐδου 2015: 643). Με 

άλλα λόγια, η χρήση της τεχνολογίας και η ύπαρξη του κειμένου θα πρέπει να 

δίνουν την εντύπωση ενός αρμονικού συνόλου, και όχι την αίσθηση του κακο-

φορεμένου ρούχου σε μοντέλο με αταίριαστες διαστάσεις. Τα τρία φιλμ μικρού 

μήκους που ακολουθούν και που βασίζονται στα προαναφερθέντα ποιήματα του 

Bukowski θα εξετάσουν ακριβώς αυτό – το κατά πόσο δηλαδή αξιοποιούνται οι 

βασικές αρχές της ψηφιακής αφήγησης 2  σε συνάρτηση με το πνεύμα και τις 

προθέσεις του κειμένου.  

Το πρώτο ποίημα, “The Man With the Beautiful Eyes” (βλ. παράρτημα για 

το πρωτότυπο και το μεταφρασμένο κείμενο), ανήκει στη συλλογή The Last Night 

                                                 
1   Τα τρία αυτά φιλμ βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.openculture.com/2014/05/three-charles-bukowski-poems-animated-html. 

(Προσπελάστηκε: 10 Αυγούστου 2015). 

2  Σύμφωνα με τον J. Lambert (2010), όπως παρατίθεται στις Νέζη και Τριαντοπούλου (2015: 

535-537), οι βασικές αρχές της ψηφιακής αφήγησης είναι οι ακόλουθες: οπτική γωνία, δραματικό 

πρόβλημα, αφηγηματική οργάνωση, ήχος, ρυθμός, συναίσθημα, και εικόνες.  

https://www.openculture.com/2014/05/three-charles-bukowski-poems-animated-html
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of the Earth Poems (1992). Είναι το εκτενέστερο από τα τρία που θα συζητηθούν 

εδώ, και αφηγείται μια ιστορία η οποία θα μπορούσε παράλληλα να είναι και μικρό 

διήγημα. Το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε είναι η διαφορετική κιναισθητική 

προσέγγιση ανάμεσα στο παρόν, που δίδεται σε αποκλειστικά γκρίζες 

αποχρώσεις και συνοδεύεται από αγχωτικούς ήχους μιας πεζής, αστικής 

καθημερινότητας (φασαρία, μποτιλιάρισμα, κόρνες, κλπ.), και το παρελθόν, που 

είναι ζωντανό, έγχρωμο, και φωτεινό. Το δραματικό πρόβλημα που παρουσιάζεται 

στη μέση της αφήγησης (δηλαδή το κάψιμο και η εξαφάνιση του μυστηριώδους 

σπιτιού), προ-οικονομείται πολύ έξυπνα με τη μελαγχολική πινακίδα που προσθέτει 

ο σκηνοθέτης στην έναρξη του φιλμ: “MISSING CHILD”, ενώ η επανεμφάνισή της 

αμέσως μετά την έκθεση του δραματικού προβλήματος υποδηλώνει ότι ο ποιητής 

συμφωνεί, κατά κάποιο τρόπο, με τη θέση του Σάκη Σερέφα, όταν υποστηρίζει ότι 

η ποίηση δίνει διέξοδο στην καταπιεσμένη φωνή της παιδικής μας ηλικίας. 

Σύμφωνα με τον Σερέφα: 

Το παιδί σκέφτεται στην ευκτική, μέσα από τον κόσμο των επιθυμιών του, 

μέσα από το πώς θα ήθελε να είναι τα πράγματα γύρω του. Δεν σκέφτεται στην 

οριστική, δηλαδή στην έγκληση της ωμής πραγματικότητας. Όταν … μιλά πια 

«κανονικά», όπως οι «μεγάλοι», αναγκάζεται να θυσιάσει την ευκτική βίωση της 

εμπειρίας, ώστε να μπει στο σύμπαν του «πολιτισμού». Φονεύει τα πράγματα για 

να κερδίσει τα σύμβολα, αφού με αυτά θα περάσει τη ζωή του. … Όμως αυτή η 

ευκτική φωνή εξακολουθεί να επιβιώνει μέσα του ως μνήμη, ακόμη κι όταν 

μεγαλώνει. Οι οριακές χρήσης της γλώσσας, όπως ο μαγικός λόγος και η ποίηση, 

πυροδοτούνται από την έκρηξη αυτής της εγκλωβισμένης φωνής. Ειδικά ο 

ποιητικός λόγος εικονογραφεί την αντίστροφη κίνηση: την πρωτεϊκή ανάγκη 

υπέρβασης της συμβολικής, αφαιρετικής γλώσσας. (Σερέφας, στη Νικολαΐδου 

2015: 85).  

Ολόκληρο το φιλμ δείχνει να υπηρετεί αυτήν ακριβώς τη θέση: αφενός, η 

επιλεγείσα φωνή του αφηγητή, ενώ διαθέτει τη χροιά του ενήλικα, αποπνέει 

παράλληλα την παραίτηση του παιδιού στην κρίσιμη συνάντηση με την 

πραγματικότητα. Αφετέρου, η εικονογράφηση κινείται διαρκώς ανάμεσα στο 

αφηρημένο και το συγκεκριμένο, το ρεαλιστικό και το υπερβατικό. Τη διαφορά 

κάνουν οι ευφυείς χρωματικές επιλογές που δεν υποβάλουν το συναίσθημα που 

καλείται να βιώσει ο θεατής, αλλά το καλλιεργούν υπόγεια. Το σπίτι που 
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συναρπάζει τα παιδιά, επί παραδείγματι είναι μαύρο – το σκοτεινό χρώμα του 

μυστηρίου – ενώ ο ίδιος ο άνδρας-πρόκληση δεν φαίνεται ποτέ κατά πρόσωπο: 

ούτε καν το χρώμα των ματιών του, που αποτελεί και τον τίτλο του ποιήματος, δεν 

αποκαλύπτεται. Το μόνο που βλέπει ο θεατής είναι ένα λαμπερό, αισιόδοξο φως. 

Η καταστροφή του σπιτιού και η εξαφάνιση του άνδρα, αντιθέτως, ακολουθείται 

από γονείς που ψεκάζουν πλαστικά φυτά και ξεριζώνουν τα αυτοφυή ζιζάνια του 

κήπου – σαφής ένδειξη της προσπάθειας κατάπνιξης οτιδήποτε μη ελεγχόμενου – 

ενώ επανεμφανίζεται η πινακίδα “MISSING CHILD”, η οποία ακολουθείται από 

εικόνες ομοιομορφίας και επιθετικότητας που παραπέμπουν σε στρατιωτική 

πειθαρχία. Η ίδια εικόνα ομοιομορφίας και ισοπέδωσης θα μπορούσε να αποτελεί 

και σκηνοθετικό / διακειμενικό σχόλιο, αφού, σε συνδυασμό με την 

προαναφερθείσα πινακίδα, έρχεται σε αντίστιξη με τη γνωστή ρήση του T.S. Eliot 

για τις ιδέες της παιδικής μας ηλικίας, τις οποίες ο ποιητής θεωρεί ως τις πιο 

αυθεντικές (βλ. Eliot 1953: 3).  Το zoom-out της κάμερας ολοκληρώνει το φιλμ, 

παρουσιάζοντας μια εικόνα της σύγχρονης Αμερικής απελπιστικά γκρίζα, και σε 

πλήρη συμφωνία με το πνεύμα παραίτησης του Bukowski  κατά την εποχή που 

γράφτηκε το ποίημα. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η τελευταία πινακίδα του φιλμ 

αναγράφει μια φράση που δεν αναφέρεται πουθενά στο ποίημα, και ωστόσο 

μοιάζει απόλυτα ταιριαστή: “we buy and sell” – αγοράζουμε και πουλάμε, η κύρια 

φιλοσοφία της καπιταλιστικής Αμερικής στην οποία προσπάθησε να αντιταχθεί ο 

ποιητής σε όσα έργα του εμπεριέχουν έμμεσο πολιτικό σχολιασμό. Αξίζει να 

σημειώσουμε ότι, για τον ακαδημαϊκό Russell Harrison, ο Bukowski ήταν ο μόνος 

μεγάλος μεταπολεμικός λογοτέχνης των Η.Π.Α. που αντιτάχθηκε σθεναρά στην 

έννοια του «αμερικανικού ονείρου». (Harrison, στον Sounes 2010: xiv. Βλ. επίσης 

Debritto 2015: 28). 

Σε εντελώς διαφορετικό στυλ, το φιλμάκι που βασίζεται στο ποίημα με τίτλο 

“Bluebird” (The Last Night of the Earth Poems, 1992, βλ. και παράρτημα για κείμενο 

και μετάφραση), είναι, χωρίς αμφιβολία, το πιο πρωτοποριακό της παρούσας 

τριάδας. Η μεγαλύτερη καινοτομία της σκηνοθέτιδος Monica Umba έγκειται στην 

παντελή απουσία οποιουδήποτε βοηθητικού κειμένου ή αφηγηματικής φωνής, 

μολονότι το αντίστοιχο κείμενο του Bukowski καταλαμβάνει μιάμιση σελίδα. 

Παρατηρούμε ότι τη θέση της αφήγησης έχει πάρει η υποβλητική αλλά 

ταυτόχρονα μινιμαλιστική μουσική επένδυση: πιάνο χωρίς ενορχήστρωση, με 
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υπόκρουση μπάσου για πιο έντονο, αλλά και πιο «υπόγειο» ρυθμό. Η όλη 

σύλληψη αποπνέει μελαγχολία και μοναξιά: έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο «ψυχρά» 

χρώματα σε διάφορες αποχρώσεις του μπλε, ενώ δεν εμφανίζεται δεύτερο 

πρόσωπο πέρα από τον άνδρα που κρύβει στο στήθος του το μπλε πουλί, και 

που στην έντυπη εκδοχή αποτελεί την αφηγηματική φωνή (τα γυναικεία πόδια που 

βλέπουμε για ελάχιστα δευτερόλεπτα απλώς επιτείνουν την κυρίαρχη, μοναχική 

ατμόσφαιρα). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, και ακόμα πιο έντονα απ’ ότι στην έντυπη 

εκδοχή, το μπλε πουλί ανάγεται σε ένα μυστηριώδες σύμβολο, και η ερμηνεία του 

περνά αποκλειστικά στο «γήπεδο» του θεατή, φανερώνοντας παράλληλα την 

«επικοινωνιακή» προσέγγιση του κειμένου από τη σκηνοθέτιδα. Η Monica Umba 

καταφέρνει έτσι όχι απλώς να χρησιμοποιήσει διεκπεραιωτικά τις νέες τεχνολογίες, 

αλλά και να αξιοποιήσει πλήρως την ιδανική λειτουργία τους, εμπλέκοντας 

δημιουργικά τον θεατή / αναγνώστη στο «μηχανισμό της διαμόρφωσης του 

λογοτεχνικού κειμένου» (Νικολαΐδου 2009: 22) – το οποίο, ξεκάθαρα, μπορεί να 

είναι εντελώς διαφορετικό για κάθε έναν από εμάς.  

Θα μπορούσε ακόμα να ειπωθεί ότι η προσέγγιση της Umba στο 

“Bluebird” ανάγεται στις κύριες αρχές της αποκαλούμενης «συγκεκριμένης 

ποίησης» (“concrete poetry”) – του καλλιτεχνικού δηλαδή ρεύματος που 

εμφανίστηκε αμέσως μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο και αποτέλεσε, για πολλούς 

μελετητές, τη βάση της σύγχρονης ψηφιακής λογοτεχνίας, αφού όχι μόνο ταύτισε 

τη μορφή με το νόημα, αλλά συνδύασε την πρόσληψη του ποιήματος με τις νέες 

εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας και της επικοινωνίας, δίνοντας έμφαση στη 

συνοπτική πληροφορία (βλ. Γιαπαλάκη-Χάλαζα 2011: 5-15]. Σύμφωνα με τη Mary-

Ellen Solt, επί παραδείγματι,  

Θεμελιώδης προϋπόθεση για ένα «συγκεκριμένο ποίημα» είναι η εστίαση 

στο φυσικό υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο, η περιορισμένη γλώσσα, η 

προσπάθεια του ποιητή να κάνει το αντικείμενο να συλληφθεί μάλλον, παρά να 

διαβαστεί. Ο ποιητής προσπαθεί να απαλλάξει το ποίημα από το αιώνιο βάρος 

των ιδεών, της συμβολικής αναφοράς, του υπαινιγμού και του γεμάτου 

επαναλήψεις συναισθηματικού περιεχομένου (Solt 1968, στη Γιαπαλάκη-Χάλαζα 

2011: 17).    

Είναι προφανές ότι μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να δώσει νέο νόημα σε 

κάθε ποίημα, ειδικά σε αναγνώστες που δεν γνωρίζουν την έντυπη μορφή του, και 
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ότι η Monica Umba κατάφερε να «ανανεώσει», κατά μία έννοια, καλλιτεχνικά και 

ιδεολογικά το κείμενο του Bukowski, εκπλήσσοντας ευχάριστα με την ιδιαίτερη 

σκηνοθετική της άποψη.   

Για όσους, τώρα, γνωρίζουν το συγκεκριμένο ποίημα, καθώς και τη σαφή 

προτίμηση του Bukowski στη λεκτική και εννοιολογική λιτότητα (βλ. Sounes 2010: 

28 και Debritto 2015: 32), η συνάντησή τους με το προαναφερθέν φιλμάκι 

εμπεριέχει παραπλήσια στοιχεία έκπληξης, που υπηρετούν ωστόσο απόλυτα το 

πνεύμα του κειμένου: πέρα από την πρωτότυπη σύλληψη και εκτέλεση, το 

απογυμνωμένο κεφάλι του άνδρα, η διάχυτη μελαγχολία και ηττοπάθεια, καθώς 

και η θέση του στην άκρη του παραθύρου του ουρανοξύστη, απ’ όπου κινδυνεύει 

να πέσει, παραπέμπουν στην κλονισμένη υγεία του Bukowski την εποχή που 

γράφτηκε το ποίημα, και στη γενικότερη διάθεση ενδοσκόπησης και τελικού 

απολογισμού που χαρακτηρίζει το ύστερο έργο του. Όπως και στο αρχικό κείμενο, 

πάντως, το φινάλε του φιλμ, με το μπλε πουλί να αιωρείται χαρούμενο 

απολαμβάνοντας τη στιγμιαία, έστω, ελευθερία του, συνάδει απόλυτα με την 

αγάπη του ποιητή για τη ζωή, και την υπεράσπισή της σε κάθε στάδιο προσωπικής 

ή συλλογικής κρίσης.  

Το τελευταίο φιλμ της παρούσας εισήγησης βασίζεται στο ποίημα “The 

Laughing Heart” και προέρχεται από συλλογή που εκδόθηκε μετά τον θάνατο του 

συγγραφέα (Betting on the Muse, 1996). Στο συγκεκριμένο φιλμ, η αντίστιξη της 

αισιόδοξης ατμόσφαιρας με την ασπρόμαυρη φωτογραφία είναι ιδιαίτερα 

επιτυχής: μολονότι ο ποιητής επανέρχεται στην κυριολεκτική και μεταφορική 

δύναμη του φωτός, ο σκηνοθέτης Bradley Bell εστιάζει πρωτίστως στο σκοτάδι, 

επιλέγοντας απλώς μια άναρχη γραμματοσειρά λευκού χρώματος για να 

υποστηρίξει την εμφατική αφήγηση του Tom Waits – κάτι που κερδίζει αμέσως το 

θεατή, δημιουργώντας ένα αίσθημα προσμονής της συμβολικής κάθαρσης στην 

οποία αναφέρεται ο Bukowski. Αν και υπάρχουν κάποια στοιχεία που 

υπερτονίζουν κάπως τη διδακτική διάθεση του κειμένου (όπως η υπογράμμιση σε 

μεμονωμένα σημεία), το φιλμ στο σύνολό του κατορθώνει να περάσει το βασικό 

αίτημα του Bukowski, που συνοψίζεται στη διαφύλαξη της προσωπικής ελευθερίας 

και στην άρνηση κάθε αναξιοπρεπούς συμβιβασμού. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως 

μέσα από κομβικές λεπτομέρειες, τόσο χρωματικές (όπως ο ήλιος που ανατέλλει 

υπέρλαμπρος ανάμεσα σ’ ένα κοπάδι γλάρων), όσο και σημειολογικές (όπως το 
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ρολόι που κινείται ασταμάτητα, μεταδίδοντας την αίσθηση του κατεπείγοντος). Το 

σκίτσο ενός παππού στο τέλος παραπέμπει στον ίδιο τον Bukowski, σαν να θέλει 

ο σκηνοθέτης να τονίσει ότι το “The Laughing Heart” αποτελεί το απόσταγμα της 

σοφίας του ποιητή.  

Σε όσους, τώρα, θα αντέτειναν ότι οι προαναφερθείσες επιλογές του 

Bradley Bell, αν και καλλιτεχνικά άρτιες, δεν προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο στην 

επαναπρόσληψη και οικειοποίηση του αρχικού κειμένου, θα προτείναμε να 

συγκρίνουν το φιλμ αυτό με εκείνο που παρήγγειλε η εταιρεία Levi’s για την 

προώθηση των προϊόντων της, και το οποίο εκμεταλλεύτηκε το ίδιο ακριβώς 

ποίημα [βλ. https://www.youtube.com/watch?v=pnNblizjuEk]. Σε αντιπαράθεση 

με άλλες, πιο «εμπορικές» προσεγγίσεις, προκύπτει σαφέστατα ότι το φιλμ του 

Bradley Bell όχι μόνο υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τις προθέσεις του ποιητή, αλλά 

δεν υποπίπτει σε κανένα σημείο στην εύκολη αισθητική της διαφήμισης, του 

μαζικού εντυπωσιασμού, και του εύπεπτου σλόγκαν, τιμώντας έτσι τη λογοτεχνική 

αξία του πρωτοτύπου. 

Επανερχόμενοι λοιπόν στο πρώτο ερώτημα της παρούσας εισήγησης – το 

κατά πόσο δηλαδή αξιοποιούνται οι βασικές αρχές της ψηφιακής αφήγησης σε 

συνάρτηση με το πνεύμα και τις προθέσεις των πρωτότυπων ποιημάτων – η 

απάντηση είναι προφανής: τόσο σε επίπεδο αφηγηματικής οργάνωσης, όσο και 

ως προς την επιλογή της οπτικής γωνίας και την παρουσίαση του δραματικού 

προβλήματος, οι αισθητικές παρεμβάσεις και των τριών σκηνοθετών 

«πολλαπλασιάζουν τους αναπαραστατικούς κώδικες» κάθε ποιήματος και 

κατορθώνουν να συνομιλήσουν μαζί του (βλ. και Νικολαΐδου 2009: 17), 

παράγοντας έτσι ένα νέο λογοτεχνικό προϊόν το οποίο «προάγει» το αρχικό 

κείμενο χωρίς να το «προδίδει». Έστω και μέσα από αυτά τα ενδεικτικά δείγματα 

ψηφιοποιημένης ποίησης καθίσταται σαφές ότι, όπως υποστηρίζει η Βάγια 

Δανιηλίδου, «αν προσεγγίσουμε τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο με λιγότερη 

φιλολογική σοβαροφάνεια, την τεχνολογία με λιγότερη αμηχανία και περισσότερο 

παιγνιώδη ορμή, τότε μπορούμε να παράγουμε εποικοδομητικό λόγο» 

(Δανιηλίδου, στη Νικολαΐδου 2015: 603).  

Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, είναι αν οι νέες τεχνολογίες μπορούν να 

προσφέρουν κάτι δημιουργικά ρηξικέλευθο στο έργο καταξιωμένων λογοτεχνών, 

επιτρέποντάς τους να κερδίσουν παράλληλα και νέες γενιές αναγνωστών. Σε 

https://www.youtube.com/watch?v=pnNblizjuEk
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σχετικό πείραμα του Fitch O’ Connell, τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά, 

αποδεικνύοντας ότι οι νέοι (και μέχρι πρότινος αδιάφοροι) αναγνώστες, ερχόμενοι 

σε επαφή με την ψηφιοποιημένη ποίηση, αναπτύσσουν μια ιδιαίτερα στενή, 

προσωπική σχέση, τόσο με το έργο που μελετούν, όσο και με την ίδια τη χρήση 

της γλώσσας, ξεκλειδώνοντας νοήματα και συναισθήματα που βρίσκονταν 

κρυμμένα στα βάθη της συνείδησης και του ασυνειδήτου. Αυτό είναι άλλωστε και 

το μέγα ζητούμενο της ποίησης, όπως καταλήγει ο O’ Connell. 

Αν και μόνο εικασίες μπορούν να γίνουν, το πιθανότερο είναι ότι ο 

Bukowski, ως λάτρης της τεχνολογίας – στην πρώτη του επαφή με ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, στα εβδομήντα του χρόνια, αναφώνησε ότι πρόκειται για «θαύμα», 

παραμένοντας έκτοτε φανατικός χρήστης του συγκεκριμένου μέσου (Sounes 2010: 

222) – θα επικροτούσε τη συνομιλία της ποίησής του με τις ποικίλες διεξόδους των 

σύγχρονων πολυμέσων, συνειδητοποιώντας, προφανώς, ότι λογοτεχνία και 

τεχνολογία όχι μόνο μπορούν να συναντηθούν αρμονικότατα, αλλά και να 

δημιουργήσουν ένα νέο, ονειρικό πλαίσιο «συγγραφής και αναγνωστικής 

υποδοχής του λογοτεχνικού κειμένου» (Νικολαΐδου 2009: 23) που θα συνεχίσει να 

γοητεύει εσαεί.    

Παράρτημα 

THE MAN WITH THE BEAUTIFUL EYES 

 

O ΑΝΤΡΑΣ ΜΕ ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΜΑΤΙΑ 

 (μετάφραση: Άρτεμις Μιχαηλίδου) 

when we were kids 

there was a strange house 

all the shades were  

always 

drawn 

and we never heard voices 

in there 

and the yard was full of  

bamboo 

and we liked to play in 

the bamboo 

pretend we were 

Tarzan 

Όταν ήμασταν παιδιά  

υπήρχε ένα παράξενο σπίτι 

όλα τα στόρια ήταν 

πάντα 

κλειστά  

και ποτέ δεν ακούγαμε φωνές  

από ‘κει μέσα 

και η αυλή ήταν γεμάτη καλαμιές 

και μας άρεσε να παίζουμε 

στα καλάμια 

και να υποκρινόμαστε τον Ταρζάν 

(μολονότι δεν είχαμε  

Τζέην).   
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(although there was no 

Jane).  

and there was a  

fish pond 

a large one 

full of the  

fattest goldfish 

you ever saw 

and they were 

tame. 

they came to the 

surface of the water 

and took pieces of  

bread 

from our hands.  

 

our parents had 

told us: 

“never go near that 

house.” 

so, of course, 

we went. 

we wondered if anybody 

lived there. 

weeks went by and we 

never saw 

anybody. 

 

then one day 

we heard 

a voice 

from the house 

“YOU GOD DAMNED 

WHORE!” 

 

it was a man’s 

Και υπήρχε και μια  

λίμνη με ψάρια 

μεγάλη 

γεμάτη με  

τα πιο χοντρά χρυσόψαρα 

που είχες δει ποτέ 

και ήταν  

ήμερα. 

Έρχονταν στην  

άκρη του νερού 

κι έτρωγαν 

κομματάκια ψωμί 

απ’ το χέρι μας.  

 

 

 

Οι γονείς μας 

μας είχαν πει: 

«Ποτέ να μην πηγαίνετε κοντά 

σ’ αυτό το σπίτι». 

Κι έτσι, φυσικά, 

πηγαίναμε.  

Αναρωτιόμασταν αν ζούσε 

κανείς εκεί. 

Περνούσαν βδομάδες και  

ποτέ δεν βλέπαμε  

ψυχή. 

 

Έπειτα μια μέρα 

ακούσαμε  

μια φωνή 

απ’ το σπίτι 

«ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗ ΤΣΟΥΛΑ!» 

 

 

Ήταν φωνή  
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voice. 

 

then the screen 

door 

of the house was 

flung open 

and the man 

walked  

out. 

 

he was holding a 

fifth of whiskey 

in his right 

hand. 

he was about  

30. 

he had a cigar 

in his 

mouth, 

needed a shave. 

his hair 

was 

wild and  

uncombed 

and he was 

barefoot 

in undershirt 

and pants. 

but his eyes 

were 

bright. 

they blazed 

with 

brightness 

and he said, 

“hey, little gentlemen, 

αντρική. 

 

Κι ύστερα  

η πόρτα 

άνοιξε διάπλατα 

κι ο άνδρας 

βγήκε  

έξω. 

 

 

Κρατούσε ένα μπουκάλι 

ουϊσκι σχεδόν άδειο 

στο δεξί 

 χέρι. 

Ήταν γύρω στα  

30.   

Είχε ένα πούρο 

στο στόμα, 

κι ήθελε ξύρισμα. 

Τα μαλλιά του ήταν 

άγρια και 

αχτένιστα 

κι ήταν  

ξυπόλυτος 

με φανελάκι 

και σορτς. 

Αλλά τα μάτια του 

έλαμπαν. 

Ακτινοβολούσαν 

φως 

και είπε 

«Τι γίνεται,  

παιδιά, 

καλά περνάτε, έτσι;» 
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having a good 

time, I 

hope?” 

 

then he gave a 

little laugh 

and walked 

back into the 

house. 

 

we left, 

went back to my 

parents’ yard 

and thought 

about it. 

 

our parents, 

we decided, 

had wanted us 

to stay away 

from there 

because they 

never wanted us 

to see a man 

like 

that, 

a strong natural 

man 

with 

beautiful 

eyes.   

 

 

 

 

our parents 

 

 

 

 

Κι έπειτα έβαλε 

τα γέλια 

και ξαναμπήκε 

σπίτι. 

 

 

Εμείς φύγαμε, 

πήγαμε πίσω στην αυλή 

των γονιών μου 

και το σκεφτήκαμε. 

 

 

Οι γονείς μας, 

αποφασίσαμε, 

μας ήθελαν μακριά 

από ‘κει 

γιατί ποτέ δεν ήθελαν 

να δούμε έναν άνδρα 

τέτοιο, 

έναν δυνατό, ζωντανό 

άνδρα 

με όμορφα 

μάτια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι γονείς μας  



 
Δημιουργική Γραφή και Σύγχρονες Τεχνολογίες 
 

[1119]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

were ashamed 

that they were 

not 

like that 

man, 

that’s why they 

wanted us 

to stay 

away. 

 

but 

we went back 

to that house 

and the bamboo 

and the tame 

goldfish. 

we went back 

many times 

for many  

weeks 

but we never 

saw 

or heard 

the man 

again. 

 

the shades were 

down 

as always 

and it was 

quiet. 

 

then one day 

as we came back from 

school 

we saw the house. 

ντρέπονταν 

που δεν ήταν  

σαν 

εκείνον, 

και γι’ αυτό 

ήθελαν 

να μείνουμε 

μακριά. 

 

 

Εμείς όμως 

ξαναπήγαμε 

στο σπίτι αυτό 

και στις καλαμιές 

και στα ήμερα 

χρυσόψαρα. 

Ξαναπήγαμε  

πολλές φορές 

πολλές βδομάδες 

αλλά ποτέ 

δεν ξανάδαμε 

δεν ξανακούσαμε  

τον  

άνδρα.  

 

 

Τα στόρια ήταν 

κλειστά 

όπως πάντα 

κι υπήρχε  

ησυχία. 

 

Κι ύστερα μια μέρα 

καθώς γυρνούσαμε απ’ το  

σχολείο 

είδαμε 
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it had burned 

down, 

there was nothing 

left, 

just a smoldering 

twisted black 

foundation 

and we went to 

the fish pond 

and there was 

no water 

in it 

and the fat 

orange goldfish 

were dead 

there, 

drying out.  

 

we went back to 

my parents’ yard 

and talked about 

it 

and decided that 

our parents had 

burned their 

house down, 

had killed them 

had killed the 

goldfish 

because it was 

all too 

beautiful, 

even the bamboo 

forest had 

burned. 

το σπίτι. 

 

Είχε καεί 

εντελώς, 

δεν είχε μείνει 

τίποτα, 

μόνο φθαρμένα 

μαύρα θεμέλια 

που κάπνιζαν 

και πήγαμε 

και στη λίμνη 

που δεν είχε 

νερό 

και τα χοντρά 

πορτοκαλί χρυσόψαρα 

ήτανε ψόφια, 

και σάπιζαν. 

 

 

Πήγαμε πάλι  

στην αυλή των γονιών μου 

να το συζητήσουμε 

κι αποφασίσαμε 

ότι οι γονείς μας 

είχαν κάψει 

το σπίτι 

τους είχαν σκοτώσει 

είχαν σκοτώσει 

τα χρυσόψαρα 

γιατί τα πάντα 

παραήταν όμορφα, 

ακόμα κι οι καλαμιές 

είχαν καεί. 

Είχαν φοβηθεί 

τον άνδρα με τα  

όμορφα 
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they had been 

afraid of 

the man with the 

beautiful 

eyes. 

 

and 

we were afraid  

then 

that 

all throughout our lives 

things like that 

would 

happen, 

that nobody 

wanted 

anybody 

to be 

strong and 

beautiful 

like that, 

that 

others would never 

allow it, 

and that 

many people 

would have to 

die. 

 

  

 

μάτια. 

 

 

 

 

 

Και τότε 

φοβηθήκαμε 

ότι  

σε όλη μας τη ζωή  

θα συνέβαιναν 

τέτοια πράγματα, 

ότι κανείς 

δεν ήθελε  

κανέναν 

να είναι  

έτσι 

δυνατός και 

όμορφος, 

ότι  

οι άλλοι δεν  

θα το επέτρεπαν 

ποτέ 

κι ότι 

πολλοί άνθρωποι 

θα ‘πρεπε 

να πεθάνουν.   

THE BLUEBIRD ΤΟ ΜΠΛΕ ΠΟΥΛΙ 

(Μετάφραση: Άρτεμις Μιχαηλίδου)  

there’s a bluebird in my heart that 

wants to get out  

but I’m too tough for him, 

Στην καρδιά έχω ένα μπλε πουλί που θέλει 

να βγει έξω 

αλλά είμαι πολύ σκληρός γι’ αυτό, 
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I say, stay in there, I’m not going 

to let anybody see 

you. 

 

there’s a bluebird in my heart that 

wants to get out 

but I pour whiskey on him and inhale 

cigarette smoke 

and the whores and the bartenders 

and the grocery clerks 

never know that he’s 

in there. 

 

there’s a bluebird in my heart that 

wants to get out 

but I’m too tough for him, 

I say,  

stay down, do you want to mess 

me up? 

you want to screw up the 

works? 

you want to blow my book sales in 

Europe? 

 

there’s a bluebird in my heart that 

wants to get out 

but I’m too clever, I only let him out 

at night sometimes 

when everybody’s asleep. 

I say, I know that you’re there, 

so don’t be 

sad. 

 

then I put him back. 

but he’s singing a little 

in there, I haven’t quite let him 

του λέω, μείνε εκεί, δεν πρόκειται 

ν’ αφήσω να σε δει  

κανείς. 

 

Στην καρδιά έχω ένα μπλε πουλί που θέλει 

να βγει έξω 

αλλά του ρίχνω ουΐσκι και 

εισπνέω 

καπνό από τσιγάρα 

κι οι πόρνες κι οι μπάρμαν 

κι οι μανάβηδες 

ποτέ δεν ξέρουν πως  

είναι εκεί. 

 

 

Στην καρδιά έχω ένα μπλε πουλί που θέλει 

να βγει έξω 

αλλά είμαι πολύ σκληρός γι’ αυτό, 

του λέω, 

μείνε εκεί, θες να με κάνεις 

χάλια; 

θες να χαλάσεις 

τη δουλειά; 

θες να πατώσουν τα βιβλία μου 

στην Ευρώπη; 

 

Στην καρδιά έχω ένα μπλε πουλί 

που θέλει να βγει έξω, 

αλλά είμαι πολύ έξυπνος, το αφήνω 

μόνο τη νύχτα, πότε πότε, 

όταν κοιμούνται όλοι. 

Του λέω, ξέρω πως είσαι εκεί, 

γι’ αυτό να μη 

λυπάσαι. 

    

κι έπειτα το ξαναβάζω μέσα. 
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die 

and we sleep together like 

that 

with our 

secret pact 

and it’s nice enough to 

make a man 

weep, but I don’t 

weep, do 

you? 

        

Αλλά για λίγο τραγουδά, 

εκεί, δεν το άφησα ακόμα 

να πεθάνει 

και κάπως έτσι 

κοιμόμαστε μαζί 

με τη 

μυστική μας συμφωνία 

κι είναι αρκετό να 

κάνει έναν άνδρα 

να κλάψει, αλλά 

εγώ δεν κλαίω, 

εσύ; 

THE LAUGHING HEART Η ΓΕΛΑΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ 

(Μετάφραση: Άρτεμις Μιχαηλίδου) 

your life is your life. 

don’t let it be clubbed into dank 

submission. 

be on the watch. 

there are ways out. 

there is light somewhere. 

it may not be much light but  

it beats the 

darkness. 

be on the watch. 

the gods will offer you 

chances. 

know them, take them. 

you can’t beat death but 

you can beat death 

in life, 

sometimes. 

and the more often you 

learn to do it, 

the more light there will 

be.  

your life is your life. 

Η ζωή σου είναι δική σου. 

Μην την πληγώνεις με ψυχρή 

υποταγή. 

Έχε τα μάτια ανοιχτά. 

Υπάρχουν διέξοδοι. 

Και κάπου υπάρχει φως. 

Μπορεί να μην είναι πολύ αλλά 

νικά 

το σκοτάδι. 

Έχε τα μάτια ανοιχτά. 

Οι θεοί θα σου προσφέρουν 

ευκαιρίες. 

Μάθε τες, άρπαξέ τες. 

Δεν μπορείς να νικήσεις το θάνατο 

αλλά 

μπορείς να νικήσεις το θάνατο 

στη ζωή, 

κάποιες φορές. 

Κι όσο πιο συχνά μάθεις να το κάνεις, 

τόσο πιο πολύ φως 

θα υπάρχει. 

Η ζωή σου είναι δική σου. 
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know it while you have  

it. 

you are marvelous 

the gods await to delight 

in 

you. 

  

Να το θυμάσαι όσο την έχεις. 

Είσαι υπέροχος 

Οι θεοί περιμένουν να γιορτάσουν 

εσένα. 
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Η Βίντεο-Ποίηση συναντά την Ψηφιακή Αφήγηση 
Μπράτιτσης  Θαρρενός 

Επίκουρος Καθηγητής  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

bratitsis@uowm.gr 

Πατσούρα Όλγα  

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

olgapa20@yahoo.gr 

Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία στηρίζεται σε δύο διακριτούς πυλώνες, αυτούς της 

βιντεοποίησης και της ψηφιακής αφήγησης. Ο πρώτος, αποτελεί μια εναλλακτική 

μορφή ποίησης που αποπειράται να προσδώσει μια οπτικοακουστική νότα στην 

απόδοση ενός ποιήματος. Ο απώτερος στόχος της είναι να προσφέρει στο 

αντίστοιχο κοινό μια νέας μορφής ποιητική εμπειρία,  εκμεταλλευόμενη την 

ικανότητας του ανθρώπινου νου να επεξεργάζεται γρηγορότερα και 

αποδοτικότερα πληροφορία, όταν αυτή προσλαμβάνεται οπτικά και κυρίως 

οπτικοακουστικά. Πρόκειται για μια προσέγγιση που απαντάται διεθνώς εδώ και 

αρκετά χρόνια. 

Ο δεύτερος πυλώνας, αυτός της ψηφιακής αφήγησης, αφορά σε ένα 

δυναμικά ανερχόμενο πεδίο εφαρμογής και έρευνας των τελευταίων 20 χρόνων. 

Πρόκειται για το συνδυασμό παραδοσιακής αφήγησης με πολυμεσικό υλικό, με 

στόχο τη δημιουργία μιας σύντομης ιστορίας που συχνά θυμίζει ταινία μικρού 

μήκους. Τα πεδία εφαρμογής της είναι πάρα πολλά, με προεξέχον τα τελευταία 

χρόνια αυτό της εκπαίδευσης, με εστίαση στην αξιοποίησή της ως διδακτικής 

μεθοδολογίας-τεχνικής. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι 

η ίδια η ιστορία να είναι καλή, υπό την έννοια ότι μπορεί το κοινό να εντοπίσει σε 

αυτήν στοιχεία ταύτισης, σύνδεσης και εν τέλει εμπλοκής. Με απλά λόγια, πρέπει η 

ιστορία να «έχει κάτι να πει». 

Στην παρούσα εργασία, γίνεται μια απόπειρα σύνδεσης των δύο πεδίων 

μέσα από την ψηφιοποιημένη απόδοση μιας ποιητικής συλλογής. Συγκεκριμένα 

περιγράφεται η αρχική προσπάθεια απόδοσης ενός ποιήματος της συλλογής. Το 

σημείο σύγκλισης των δύο πεδίων, που συζητείται στην παρούσα εργασία, είναι η 

mailto:olgapa20@yahoo.gr
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οπτικοακουστική απόδοση ενός κειμένου. Τα στοιχεία που αποκλίνουν και 

διαπραγματεύονται, είναι η σημασία της ιστορίας για την ψηφιακή αφήγηση και η 

σημασία της οπτικοακουστικής εμπειρίας για την βιντεοποίηση, χωρίς απαραίτητα 

να δημιουργούνται σημεία αγκύρωσης για τον ακροατή. 

Η εργασία δομείται ως εξής: αρχικά περιγράφονται σύντομα τα δύο υπό 

μελέτη πεδία. Ακολούθως αναπτύσσεται η ιδέα που αποτελεί το έναυσμα της 

προσπάθειας αυτής και στη συνέχεια περιγράφεται ενδεικτικά μια προσπάθεια 

απόδοσης ποιήματος μέσα από το συνδυασμό των δύο προσεγγίσεων. 

Βιντεοποίηση 

Ο όρος Βίντεοποίηση (VideoPoetry) προτάθηκε από τον καναδό Tom Konyves το 

1978, όταν προσπάθησε να αποδώσει ένα χαρακτηρισμό στο δεκάλεπτης 

διάρκειας έργο του “Sympathies of War”. Αρκετά χρόνια αργότερα, ο ίδιος 

υποστήριξε ότι αναφορικά με τη διάρκεια των βιντεοποιημάτων, «είτε η σύνθεσή 

τους έχει προκύψει από πολλαπλές σκηνές ή και από μία συνεχόμενη λήψη, ένα 

βιντεοποίημα το οποίο είναι μεγαλύτερο από 300 δευτερόλεπτα αντιμετωπίζει την 

πρόκληση να παρατείνει/να αναβάλει την ποιητική εμπειρία του θεατή» (Konyves 

2011). Συνεπώς, έθεσε άνω όριο στη χρονική διάρκεια των βιντεοποιημάτων. 

Παρά τη σημαντική συνεισφορά του Konyves στη θεμελίωση του πεδίου 

της Βιντεοποίησης, η τελευταία εξακολουθεί να αποτελεί ένα είδος τέχνης σε διαρκή 

εξέλιξη. Πλήθος όρων έχει χρησιμοποιηθεί βιβλιογραφικά για να περιγράψει 

διάφορες συναφείς μορφές τέχνης, όπως “visual poetry”, “video-visual poetry”, 

“media poetry”, “cin(e)-poetry”, “poetry film”, “poetry video” και “moving 

poem”. Είναι εμφανές από τους όρους αυτούς ότι κεντρικό στοιχείο είναι πάντα 

ένα ποίημα (poem), το οποίο αποδίδεται μέσω ενός μέσου το οποίο περιγράφεται 

από το έτερο συνθετικό του κάθε όρου(video, media, cine, film). Η θεμελιώδης 

διαφορά σε κάθε περίπτωση έγκειται στην τεχνολογία που αξιοποιείται και 

χαρακτηρίζει το μέσο που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Όμως, σχεδόν πάντα 

χρησιμοποιείται εικόνα και ήχος για την απόδοση των έργων, αυξάνοντας τη 

συναισθηματική και αισθητική συνιστώσα τους. Παράλληλα όμως αυξάνεται η 

επίδρασή που ασκούν στον ακροατή/θεατή, αφού σύμφωνα με έρευνες οι 

άνθρωποι θυμούνται το 20% από ό, τι βλέπουν και 30% από όσα ακούν. Εάν όμως 

συνδυαστούν και συγχρονιστούν τα ερεθίσματα σε οπτικοακουστική μορφή, 
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αυξάνεται η πρόσληψη και η δυνατότητα απομνημόνευσης στο 50%. Εάν 

προστεθεί αλληλεπίδραση το ποσοστό αυξάνει στο 80% (Fluckiger 1995). 

Στις περισσότερες μορφές της, η βιντεοποίηση αξιοποιεί 

κινηματογραφιστικές τεχνικές για να οπτικοποιήσει ένα ποίημα, ενώ κεντρικό 

στοιχείο παραμένει το κείμενο. Ο Konyves (2011) στο μανιφέστο του προτείνει 5 

μεγάλες κατηγορίες βιντεοποιημάτων, ανάλογα με τη θέση που κατέχει κυρίως το 

κείμενο στα τελικά έργα. Μάλιστα, πολύ εύστοχα παρομοιάζει τις κατηγορίες αυτές 

ως τα 5 δάχτυλα της βιντεοποίησης: 

1. Kinetic Text: στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έργα που 

διαδραματίζονται συνήθως σε ένα ουδέτερο, μονόχρωμο φόντο 

(συχνά άσπρο ή μαύρο) και απεικονίζουν κείμενο να κινείται πάνω 

σε αυτό. Διαφοροποιήσεις και πειραματισμοί στο είδος αυτό 

αφορούν τη μορφή και την τοποθέτηση των γραμμάτων, τα οποία 

συχνά αντιστοιχούν στους στίχους του ποιήματος ή σε τμήματα 

αυτών. 

2. Visual Text: στην κατηγορία αυτή το φόντο δεν είναι ουδέτερο, αλλά 

το κινούμενο κείμενο εμφανίζεται πάνω από μια στατική εικόνα ή 

ακόμα και ένα μικρό βίντεο. Στην περίπτωση αυτή, η οπτικοποίηση 

μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το κείμενο ή να 

δημιουργήσει ενδιαφέρουσες αντιπαραθέσεις και αντιθέσεις. Τα 

βιντεοποιήματα της κατηγορίας αυτής, συχνά δε χρησιμοποιούν στη 

θέση του κειμένου τους στίχους του ποιήματος, ούτε αντιστοιχούν 

την ηχογραφημένη αφήγηση/απαγγελία με το εμφανιζόμενο στην 

οθόνη κείμενο, πάντα. 

3. Sound text: στην κατηγορία αυτή ανήκουν βιντεοποιήματα στην 

οποία το ποίημα παρουσιάζεται μέσα από την ηχογραφημένη φωνή 

του ποιητή/αναγνώστη, με τη μορφή ηχητικού υπόβαθρου. Μπορεί 

να συνυπάρχει με μουσικό χαλί ή όχι. Είναι μια από τις πιο κλασικές 

μορφές. 

4. Performance videopoetry: στην κατηγορία αυτή ανήκουν έργα, στα 

οποία απεικονίζεται ένα πρόσωπο που εκτελεί χρέη απαγγέλοντος 

του ποιήματος ή που ερμηνεύει με θεατρικότητα το περιεχόμενο του 

ποιήματος. Συνήθως το πρόσωπο αυτό μιλά άμεσα ή έμμεσα στην 
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κάμερα. Η αφαιρετικότητα στο συναίσθημα που μπορεί να 

προκληθεί από την εμφάνιση ενός ανθρώπου μπορεί να 

ισοσταθμιστεί από την αξιοποίηση άλλων εκφραστικών 

τεχνασμάτων, όπως της μη λεκτικής επικοινωνίας του ίδιου του 

ανθρώπου. 

5. Cinepoetry: είναι η πιο σύνθετη μορφή βιντεοποίησης, στην οποία 

το κινούμενο κείμενο συνδυάζεται με γραφικά, μέσα από ψηφιακή 

επεξεργασία. Η μορφή αυτή είναι πιο κοντά στην κινηματογραφική 

απόδοση των έργων, ενώ γίνεται μεγάλη αξιοποίηση οπτικών εφέ 

που δημιουργούνται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Λόγω του ότι τα όρια ανάμεσα στις παραπάνω κατηγορίες δεν είναι πάντα 

απολύτως σαφή και ευδιάκριτα, πολλές φορές ένα βιντεοποίημα μπορεί να ανήκει 

σε περισσότερες από μία κατηγορίες. 

Στην παρούσα εργασία, η βιντεοποίηση διερευνάται ως τέχνη και τεχνική 

οπτικοποιημένης απόδοσης ενός έργου. 

Ψηφιακή Αφήγηση 

Η αφήγηση αποτελεί ένα διαχρονικό τρόπο διατήρησης της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, επικοινωνίας, αλλά και ψυχαγωγίας για την ανθρωπότητα (Spaniol 

et al., 2006). Μάλιστα, σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες αποτέλεσε το μοναδικό 

μέσο διατήρησης της πολιτιστικής και ιστορικής τους ταυτότητας, αφού 

χαρακτηρίζονταν από απουσία γραπτού λόγου (Egan, 1989). Ακόμα και σήμερα, 

η αφήγηση χρησιμοποιείται στην καθημερινή επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων για 

να περιγράψει κανείς τις σκέψεις, τις αναμνήσεις, τους προβληματισμούς του ή 

ακόμα και το πώς πέρασε τη μέρα του (Μπράτιτσης, 2015).  

Σύμφωνα με τον Joseph Campell, πρώτη μορφή αφήγησης αποτελούν οι 

μύθοι και οι ιστορίες που διηγούνταν οι άνθρωποι από την απαρχή των χρόνων, 

προκειμένου να καταγράψουν και να μεταβιβάσουν σημαντικά γεγονότα και 

δρώμενα της εποχής στις νεότερες γενιές. Γι αυτό και οι ιστορίες βοηθούν να 

κατανοήσει κανείς τον εαυτό του, τον πολιτισμό του και την κοινωνία στην οποία 

ανήκει (Keen, 1971). Ως αφήγηση (Storytelling) λοιπόν ορίζεται «η 

αλληλεπιδραστική τέχνη της χρήσης λέξεων και δράσεων για την αναπαράσταση 

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Campbell
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των στοιχείων και των εικόνων μιας ιστορίας με τρόπο που να κεντρίζει τη 

φαντασία του ακροατή » (Kim, Ball-Rokeach, 2006). 

Συχνά, η αφήγηση χρησιμοποιείται ως ψυχαγωγικό μέσο που κεντρίζει το 

ενδιαφέρον, ευχαριστεί και δραστηριοποιεί οπτικοακουστικά τον ακροατή. Για 

πολλές χιλιετίες, η αφήγηση πραγματώνονταν τη μορφή προφορικού λόγου, 

συνδυασμένου με μη λεκτική επικοινωνία μεταξύ αφηγητή και ακροατή/ων. Βέβαια, 

πρωταρχικές αφηγηματικές μορφές μπορεί κανείς να βρει στις σπηλαιογραφίες 

των πρωτόγονων ανθρώπων, μέσω των οποίων αφηγούνταν σημαντικές 

πληροφορίες για την καθημερινότητά τους. Με την εμφάνιση του γραπτού λόγου 

και κυρίως της τυπογραφίας, η μετάδοση των ιστοριών έγινε περισσότερο ευρεία 

και αυτοματοποιημένη, με διάφορες μορφές. Στις πιο σύγχρονες μορφές της, η 

αφήγηση μπορεί να υλοποιηθεί μέσω ενός τραγουδιού, ενός ζωγραφικού πίνακα, 

ενός κόμικ ή μιας φωτογραφίας. 

Στην πιο σύγχρονη μορφή της, η αφήγηση γίνεται ψηφιακή. Πρόκειται για 

το συνδυασμό της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με πολυμέσα και 

εργαλεία τηλεπικοινωνίας (Robin & McNeil, 2012). Συχνά, οι ψηφιακές αφηγήσεις 

έχουν διαδραστικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας πολυμέσα, υπερμέσα ή ακόμα και 

ψηφιακά παιχνίδια. Σημαντικό πλεονέκτημα της Ψηφιακής Αφήγησης είναι ότι 

καθιστά δυνατό, οι ιστορίες να μπορούν να αποθηκευτούν ή να δημοσιευτούν 

στο διαδίκτυο, επιτρέποντας τη συζήτηση και το σχολιασμό και ενισχύοντας την 

εκπαιδευτική τους αξία και το χρόνο ζωής τους (Lathem, 2005). 

Καθώς τα εργαλεία που απαιτούνται για την ψηφιακή αφήγηση 

(υπολογιστές, σαρωτής, ψηφιακές κάμερες και υψηλής ποιότητας ψηφιακός 

ήχος) είναι πλέον εύκολα και προσιτά για τον καθένα, το ενδιαφέρον για την 

εφαρμογή της έχει πρόσφατα αναθερμανθεί. Ταυτόχρονα, ακόμα και οι αρχάριοι 

χρήστες, λόγω διαθέσιμων ισχυρών, ελεύθερων λογισμικών έχουν τη δυνατότητα 

να γίνουν ψηφιακοί παραγωγοί, συντάκτες και διανομείς μέσων σε μεγάλη 

κλίμακα μέσα από το διαδίκτυο και εφαρμογές Web 2.0. Γενικότερα, τα οφέλη της 

ψηφιακής αφήγησης είναι πολλαπλά, εμπλέκοντας πολλές δεξιότητες «του 21ου 

αιώνα», όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων, η 

συνεργατικότητα και η δημιουργικότητα (Moutafidou & Bratitsis 2013). 

Σε κάθε περίπτωση, θεμελιώδες στοιχείο είναι η ίδια η ιστορία. Η τελευταία 

είναι μια σειρά από γεγονότα, πραγματικά ή φανταστικά, στην οποία η αιτιότητα 
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εμπλέκεται με κάποιο τρόπο (Miller, 2008). Οι ψηφιακές ιστορίες έχουν συνήθως 

χρονική διάρκεια λίγων λεπτών (προσεγγιστικά κοντά στα πέντε) και έντονη 

συναισθηματική συνιστώσα. 

Στην παρούσα εργασία, γίνεται αξιοποίηση συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών της ψηφιακής αφήγησης, τα οποία συγκλίνουν με αυτά της 

βιντεοποίησης, κυρίως στην τελευταία της μορφή. Έτσι, η χρονική διάρκεια των 

βιντεοποιημάτων περιορίζεται στα λίγα λεπτά, ενώ όλα τα επιμέρους συστατικά 

(κείμενο, εικόνα, ήχος, εφέ) είναι αλληλοσυνδεδεμένα μεταξύ τους. Ξεφεύγοντας 

από τις πιο κλασικές μορφές βιντεοποίησης, όπου κεντρικό στοιχείο είναι το 

κείμενο και η διασύνδεσή του με το ίδιο το ποίημα, στην περίπτωση αυτή η κεντρική 

εστίαση εντοπίζεται στην ιστορία που αφηγούνται τα ποιήματα που υπέστησαν 

επεξεργασία. Τελικός στόχος είναι μια πιο κινηματογραφική απόδοση μιας 

ολόκληρης ποιητικής συλλογής που αποτελείται από διασυνδεδεμένα ποιήματα, 

τα οποία αφορούν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους της ίδιας ιστορίας, τελικά. 

Η ποιητική συλλογή «Μικρή Πλατεία» 

Η ποιητική συλλογή «Μικρή Πλατεία» προέκυψε κατά την  «μετατροπή» ενός 

κειμένου-μυθιστορήματος σε ποιητικό λόγο. Πρόκειται για την ιστορία ενός άντρα 

και μιας γυναίκας που εμπλέκονται στις δίνες ενός ανεκπλήρωτου έρωτα. Οι ζωές 

τους χωρίζονται, ώσπου μια μέρα τυχαία οι δρόμοι τους συναντώνται και πάλι. 

Συγκεκριμένα, η πρωταγωνίστρια ζει σε κάποιο νησί και εργάζεται ως 

εκπαιδευτικός. Η επιλογή ενός απομονωμένου σημείου για να ζει έγινε συνειδητά, 

σε μια προσπάθεια να απαγκιστρωθεί από το παρελθόν της. Έχει μια 

ενδιαφέρουσα καθημερινότητα που διακόπτεται όμως από νοερά ταξίδια πίσω 

στο χρόνο, με κάθε αφορμή που συνδέει τη σκέψη της με τις αναμνήσεις της. 

Κύριο πρόσωπο στις αναπολήσεις της, είναι ο Άγγελος, ο πρώτος της έρωτας -

που όσο κι αν προσπαθεί να τον αφήσει στο παρελθόν-, τον βρίσκει μέσα σε 

πολλές στιγμές του παρόντος. Αυτό την εμποδίζει να προχωρήσει την ζωή της και 

συντηρεί  -μέσα της- μια ελπίδα για ένα κοινό μέλλον. 

Μια καλοκαιρινή μέρα, ενώ απολαμβάνει τον ήλιο σε ένα γραφικό 

μπαλκόνι, κάνοντας διακοπές σε κάποιο νησί, βλέπει από μια βάρκα να κατεβαίνει 

ο πρώτος της έρωτας, ο Άγγελος. Ταραγμένη τρέχει στον καθρέφτη της και 

προσπαθεί να βρει τα πιο όμορφα ρούχα για την βραδινή της βόλτα. Με την 
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ελπίδα πως επιτέλους θα συναντηθούνε, μετά από χρόνια, κάνει βόλτες στο χωριό 

και ελπίζει. Ο Άγγελος την βλέπει χωρίς εκείνη να το αντιληφθεί. Απογοητευμένη 

αλλά και χαρούμενη που τον ξαναείδε, επιστρέφει στο δωμάτιο αποφασίζοντας 

να προσπαθήσει να τον ξεχάσει. 

Η ποιητική συλλογή περιλαμβάνει 13 ποιήματα και αναφέρεται κυρίως σε 

δύο διαφορετικά χρονικά στιγμιότυπα. Το πρώτο αφορά τους πρωταγωνιστές 

στην ηλικία των 17-18 χρόνων και το δεύτερο όταν φτάνουν περίπου στα 30. 

Παράλληλα υπάρχουν πολύ μικρές αναφορές σε μια ενδιάμεση περίοδο, όταν ο 

δύο νέοι ήταν φοιτητές. Η πρωταγωνίστρια, μέσα από στιγμές της ζωής της στη 

δεύτερη χρονική περίοδο, ανασύρει και παρουσιάζει μνήμες από την πρώτη 

περίοδο, ανατρέχοντας στις αντίστοιχες στιγμές που εμπλέκουν και τον 

πρωταγωνιστή. Τα ποιήματα είναι: 1) Τρωτό σημείο, 2) Το παιδικό κρεβάτι, 3) Μικρή 

πλατεία, 4) Ελπίδες, 5) Ωραία ανάμνηση, 6) Ένα Καλοκαίρι, 7) Η δύναμη, 8) Ύδρα, 

9) Στην άκρη της λίμνης, 10) Μάης μήνας, 11) Θάλασσα, 12) Άνοιξη, και 13) Μαζί 

σου. 

Η ιστορία ξεκινάει Άνοιξη (17 χρονών), με μια βόλτα στη λίμνη (Τρωτό 

σημείο). Εκεί, σε μια αμήχανη στιγμή και χωρίς λόγια, ο νεαρός φιλά στο λαιμό την 

κοπέλα και στην ουσία ξεκινά η σχέση τους. Η πρώτη ανάμνηση γίνεται στο 

Παιδικό κρεβάτι, όταν η πρωταγωνίστρια, στην ηλικία των 30, αναπολεί τον 

εφηβικό της έρωτα και τη σχέση των δύο νέων. Η αναπόληση λαμβάνει χώρα όταν 

επισκέπτεται το πατρικό της σπίτι και βρίσκεται στο εφηβικό της δωμάτιο, 

ξαπλωμένη στο κρεβάτι της. Με τον τρόπο αυτό ενδυναμώνονται οι μνήμες της 

και ενισχύεται η συναισθηματική της φόρτιση. Θυμάται επίσης το Φθινόπωρο των 

17 της χρόνων και αναπολεί τις βόλτες τους στη λίμνη και το κάστρο. Στη Μικρή 

Πλατεία, θυμάται πώς μετά από ένα ραντεβού στην πλατεία εκείνο το χειμώνα 

(στην ηλικία των 17), γυρνάει στο σπίτι βιαστικά και ξαπλώνει για να ξαναζήσει στο 

μυαλό της τις όμορφες στιγμές της συνάντησής τους, που προηγήθηκε.  

Στο Ελπίδες, η πρωταγωνίστρια εμφανίζεται σε μεγαλύτερη πια ηλικία (30) 

να βλέπει ξανά τον εφηβικό της έρωτα παρέα με μια φίλη του στο νησί που κάνει 

τις καλοκαιρινές της διακοπές με το φίλο της. Ακολούθως, παρουσιάζει τις σκέψεις 

που κάνει, ελπίζοντας να τον συναντήσει και πάλι στη βραδινή της βόλτα, αφού 

συνειδητοποιεί ότι τρέφει ακόμα αισθήματα γι αυτόν. Σε όλα αυτά τα ποιήματα, η 

αφήγηση γίνεται από την κοπέλα. 
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Στο Ωραία ανάμνηση, ο πρωταγωνιστής φέρεται να έχει αντιληφθεί στο 

νησί των καλοκαιρινών διακοπών την παλιά του αγαπημένη, χωρίς όμως αυτή να 

το έχει αντιληφθεί. Η όψη της τον κάνει να ανακαλύψει ότι όλα όσα είχαν ζήσει στην 

τρυφερή ηλικία των 17 είναι ακόμα ζωντανά μέσα του και τα ανακαλεί μέσα από 

το ποίημα. 

Στην ίδια ηλικία (30), η πρωταγωνίστρια θυμάται πώς είχαν νιώσει σε μια 

συνάντησή τους, όταν πια ήταν φοιτητές. Ήταν μια καλοκαιρινή πρωτοβουλία του 

νεαρού. Εκεί είχαν συνειδητοποιήσει ότι τίποτα δεν είχε σβήσει ακόμα. Η ανάμνηση 

αναδύεται μέσα από το Ένα Καλοκαίρι. Αυτό την οδηγεί να συνειδητοποιήσει στην 

ηλικία των 30 τι πραγματικά σήμαινε αυτή η αγάπη για την ίδια και πόση Δύναμη 

εξακολουθούσε να έχει. Ακόμη, αναπολεί την Ύδρα και τις διακοπές που έκαναν 

μαζί εκεί, όταν πραγματοποιήθηκε η συνάντησή τους, στην περίοδο των 

φοιτητικών τους χρόνων. Θυμάται τις σκέψεις που έκανε Στην άκρη της λίμνης, 

όταν οι δύο 17χρονοι έκανα βόλτα στη λίμνη και στο κάστρο. 

Στο Μάης μήνας, ο πρωταγωνιστής παρουσιάζεται ως «παντογνώστης», 

πρόσωπο έξω από την ίδια την ιστορία. Περιγράφοντας μια εκδρομή τους στο 

νησάκι της λίμνης (της ίδιας λίμνης), δείχνει πόσο έντονα ήταν τα συναισθήματα 

που έτρεφε ο ένας για τον άλλο. Στο Θάλασσα, ο χρόνος μεταφέρεται πάλι στην 

ηλικία των 30 χρόνων, όπου ο πρωταγωνιστής θυμάται πως ένιωθε όταν είχε 

σχέση με την πρωταγωνίστρια. 

Στο Άνοιξη, η κοπέλα στα 30 της πια, περιγράφει τις προσδοκίες που είχε 

όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν χωριστά. Στο Μαζί σου, κάνει μια αποτίμηση 

της ζωής της, μόνο για να συνειδητοποιήσει και να παραδεχτεί ότι δεν τον έχει 

ξεπεράσει. 

Το βιντεοποίημα «Ελπίδες» 

Στην παρούσα εργασία, μεταποιήθηκε σε βιντεοποίημα το Ελπίδες. Το 

αρχικό ποίημα είναι το ακόλουθο: 

Βόλτα. 

Το πηγαινέλα πνιγηρό, 

μου δίνει ασφάλεια το νησί. 

Χάνομαι μέσα στα χρώματα,  

και περιμένω να σε δω. 

Καθυστερώ την ώρα, δεν πεινώ.   



Η Βίντεο-Ποίηση συναντά την Ψηφιακή Αφήγηση 
Μπράτιτσης Θαρρενός, Πατσούρα Όλγα 
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Γελώ, ελπίζω και προσεύχομαι. 

Το Καλοκαίρι με ρουφά, κυλάει η νύχτα.  

Πνίγονται οι ελπίδες. Λιώνουν στη ζέστη. 

Μου αρκεί που υπάρχεις κάπου εκεί. 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, το ποίημα αυτό 

αναφέρεται στη στιγμή που η πρωταγωνίστρια βγαίνει για μια βραδινή βόλτα στο 

νησί, ελπίζοντας ενδόμυχα να καταφέρει να ξανασυναντήσει τον εφηβικό της 

έρωτα. Αν και έχει χρόνια να τον δει, τον σκέφτεται συχνά και σίγουρα δεν τον έχει 

ξεπεράσει. 

Για να έχει μεγαλύτερο νόημα στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, 

εμβόλιμα παρουσιάζονται σκηνές από τη συνολική ιστορία. Η τεχνική που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτή της χρήσης πρωτότυπων φωτογραφιών, ώστε να 

πλαισιοποιηθεί οπτικά το βιντεοποίημα. Με τη συνδρομή δύο νέων ανθρώπων, 

έγιναν οπτικές αναπαραστάσεις σκηνών που αναφέρονται στο ποίημα και στη 

συνολική ιστορία που κρύβεται πίσω από την ποιητική συλλογή, οι οποίες 

αποθανατίστηκαν από το φωτογραφικό φακό. Οι δύο εθελοντές γνώριζαν το 

ποίημα και την ιστορία, για να μπορούν να είναι πιο αποδοτικοί ως «ηθοποιοί». 

 
Εικόνα 1: Η νεαρή αντικρύζει τον νεαρό 

Οι φωτογραφίες που αξιοποιήθηκαν ήταν αρκετές. Αρχικά, η κοπέλα 

φωτογραφήθηκε στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, απ’ όπου ατενίζει προς το λιμάνι. 

Είναι η στιγμή κατά την οποία αντικρίζει το νεαρό να βγαίνει από τη βάρκα (Εικόνα 

1). Το τελευταίο στιγμιότυπο καταγράφηκε επίσης ως φωτογραφικό υλικό (Εικόνα 

2). Η συγκεκριμένη σκηνή ωθεί την κοπέλα στην ανάσυρση πλήθους αναμνήσεων 

και την πρόκληση πλήθους σκέψεων, οι οποίες επίσης παρήχθησαν ως 
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φωτογραφικά στιγμιότυπα. Έτσι αποτυπώθηκε σε φωτογραφία η επιθυμία της να 

είναι και πάλι μαζί του, όπου φαντάζεται να βρίσκονται αγκαλιασμένοι στην 

παραλία.  

 
Εικόνα 2: Ο νεαρός αποβιβάζεται στο νησί 

 
Εικόνα 3: Η πρωταγωνίστρια διαλέγει αμφίεση με αγωνία 

Στη συνέχεια, η κοπέλα απεικονίζεται στο δωμάτιο του ξενοδοχείου να 

αναζητά την κατάλληλη αμφίεση (Εικόνα 3), πριν τη βραδινή της βόλτα όπου 

κρυφά επιθυμεί να τον συναντήσει και πάλι. Στόχος της φυσικά είναι να είναι όσο 

το δυνατόν πιο όμορφη. Φυσικά η «βόλτα» της κοπέλας καταγράφηκε ομοίως 

(Εικόνα 4). Τέλος, δύο ακόμα φωτογραφίες απεικονίζουν τα αισθήματα και των 

δύο. Η πρώτη αναπαριστά την κοπέλα όταν ξεκινά να γράφει το ποίημα Ελπίδες 

και η δεύτερη είναι η τελευταία της σειράς που απεικονίζει τον νεαρό να γράφει 

κοιτώντας τη θάλασσα.  



Η Βίντεο-Ποίηση συναντά την Ψηφιακή Αφήγηση 
Μπράτιτσης Θαρρενός, Πατσούρα Όλγα 
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Εικόνα 4: Η βραδινή βόλτα – απόπειρα συνάντησης 

Σε κάθε φωτογραφία εμφανίζεται το ανάλογο κείμενο που αντιστοιχεί στην 

περιγραφή της σχετικής σκηνής. Ως μουσικό χαλί αξιοποιήθηκε μια ατμοσφαιρική 

μελωδία που αναπαράγεται από μουσικό πληκτρολόγιο (keyboard). Πρόκειται για 

μια πρωτότυπη σύνθεση που βοηθά να δοθεί έμφαση στα (συν)αισθήματα που 

αναδύονται με το συγκεκριμένο ποίημα. Αυτά είναι, μεταξύ άλλων, η νοσταλγία, η 

λαχτάρα, ίσως μια μικρή απογοήτευση για τα χρόνια που πήγαν χαμένα, ο 

έρωτας. Παράλληλα αποδίδεται με τη μελωδία η αναδίφηση του παρελθόντος 

μέσα από σκέψεις και αναμνήσεις. 

Ο βασικός στόχος ήταν το ποίημα να αποκτήσει εικόνα και ήχο, με την 

ελπίδα ότι όχι μόνο δεν θα έχανε το αρχικό του νόημα, αλλά θα αποκτούσε 

καινούργια υπόσταση. Φυσικά, το ψηφιακό υλικό υπέστη επεξεργασία με τα 

κατάλληλα λογισμικά και στη συνέχεια έγινε συγχρονισμός και μοντάζ, ώστε να 

προκύψει μια σύντομη ταινία. 

Συζήτηση 

Στην παρούσα εργασία, γίνεται μια απόπειρα συγκερασμού δύο διαφορετικών, 

αλλά ταυτόχρονα και πολύ κοντινών μεταξύ τους κόσμων, αυτών της 

βιντεοποίησης και της ψηφιακής αφήγησης. Ο μεν πρώτος, καταγράφεται 

βιβλιογραφικά ως ένας τρόπος δημιουργίας μιας εμπλουτισμένης ποιητικής 

εμπειρίας, πλούσιας σε συναίσθημα και ενδόμυχες σκέψεις. Ο δε δεύτερος, 

εστιάζει περισσότερο στην απόδοση του αφηγηματικού περιεχομένου μιας 
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ιστορίας, με τρόπο που να αναδεικνύει το συναίσθημα. Και στα δύο είδη, η χρονική 

διάρκεια είναι μικρή αλλά οι στιγμές που αναπαράγονται είναι έντονες. 

Η διαφοροποίηση που εισάγει η παρούσα εργασία στα έργα της 

βιντεοποίησης είναι ότι υπό το πρίσμα της ψηφιακής αφήγησης δίνεται 

μεγαλύτερη έμφαση στη συνολική ιστορία και του συναισθηματικού φάσματος 

που αυτή αφορά και όχι στη μεμονωμένη, έντονη ποιητική εμπειρία που μπορεί να 

προκαλέσει ένα μόνο βιντεοποίημα. Οι απεικονιστικές τεχνικές είναι πάρα πολλές. 

Στην απόδοση του ποιήματος Ελπίδες χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της αξιοποίησης 

πραγματικών φωτογραφιών οι οποίες αναπαριστούν εμφατικά σκηνές από το 

ποίημα. Φυσικά συνδυάστηκαν κατάλληλα με το ηχητικό υπόβαθρο, ώστε να 

προκύψει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Τα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της βιντεοποίησης 

της συλλογής στο σύνολό της. Στόχος είναι η παραγωγή ενός συνόλου 

σύντομων ταινιών που όλες μαζί θα συνθέτουν μια μικρή σπονδυλωτή ταινία, 

όπου επιμέρους μικρές ιστορίες συνδέονται σε ένα συνολικό αποτέλεσμα, 

δίνοντας μια επιπλέον ώθηση στη συναισθηματική συνιστώσα. Τελικά, μέσα από 

το ταξίδι στο χρόνο και τον τρόπο που αυτό αναδύεται μέσα από την 

ψηφιοποιημένη αφήγηση, αξιοποιώντας παράλληλα τη δύναμη του ποιήματος 

και της ανάλογης εμπειρίας του ακροατή, ο στόχος είναι να αναδειχθεί η δύναμη 

του ανεκπλήρωτου εφηβικού έρωτα και να καταγραφούν οι υποσχέσεις για το 

μέλλον. Έτσι, ο θεατής-ακροατής δέχεται μια συναισθηματική πλημμυρίδα και 

δύναται να συνδεθεί με τα βαθύτερα συναισθήματα και την πρόθεση του ποιητή, 

μέσα από την πλουσιότερη εμπειρία που μπορεί να προσφέρει αυτός ο 

συνδυασμός, της βιντεοποίησης και της ψηφιακής αφήγησης. 
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« Η Ζητιάνα του Λοκάρνο »: Δημιουργική Γραφή και ψηφιακή 

αφήγηση με αφορμή το διήγημα του Heinrich von Kleist. 

 
Δρ. Νάκη Σπ. Στέλλα  

 Φιλόλογος  

Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού  

stellanaki@yahoo.gr 

Εισαγωγικά 

Οι σύγχρονες θεωρίες διδασκαλίας της λογοτεχνίας θέτουν στο κέντρο της 

προσέγγισης του κειμένου τον αναγνώστη εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο 

αυτός το προσλαμβάνει και ανταποκρίνεται σε αυτό. Στο πλαίσιο αυτό 

συνεπικουρεί και η αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής με την οποία ο μαθητής 

– αναγνώστης ξαναγράφει το κείμενο με βάση τη δική του αναγνωστική 

προσέγγιση. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάσαμε το ακόλουθο σενάριο διδασκαλίας 

που εφαρμόστηκε  σε τμήμα δημιουργικής γραφής της Β΄ Γυμνασίου στο Α΄ 

Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού κατά το σχολικό έτος 2014-15.  

Η θεωρία της πρόσληψης 

Ως μέθοδο διδακτικής προσέγγισης αξιοποιήσαμε τη θεωρία της πρόσληψης, 

άξονας της οποίας είναι ο τρόπος της ανταπόκρισης του αναγνώστη στα κείμενα 

και όχι το τι σημαίνουν αυτά (Iser, 1991). Η θεωρία της πρόσληψης εντάσσεται στις 

αναγνωστικές θεωρίες σύμφωνα με τις οποίες το ενδιαφέρον κατά την 

προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου μετατοπίζεται από το κείμενο στον 

αναγνώστη και ειδικότερα στον τρόπο που αυτός αλληλεπιδρά με αυτό.  

Έτσι, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά   «Δεν ενδιέφερε πια να πούμε τι 

σημαίνουν τα κείμενα αλλά πώς ανταποκρίνεται ο αναγνώστης τους σε αυτά. 

Εστιάσαμε, συνεπώς, το ενδιαφέρον μας […] στην επικοινωνιακή δομή των 

κειμένων και την επεξεργασία τους από τον αναγνώστη», ενώ αντιλαμβάνεται την 

ανάγνωση ως μια δυναμική διαδικασία, επειδή «αρνούμαι να καθηλωθώ σε μία 

μόνον οπτική –εκείνην του συγγραφέα, του κειμένου ή του αναγνώστη» (Iser 

1991:3-24). Ο αναγνώστης καλείται να συνθέσει το κείμενο έτσι, ώστε να έχει 

εσωτερική αλληλουχία (Ήγκλετον 1996:130) και για να το επιτύχει αυτό πρέπει να 

mailto:stellanaki@yahoo.gr
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αναγνωρίζει τις «δομές πραγμάτωσής» του, δηλαδή το ρεπερτόριο και τις 

στρατηγικές του κειμένου.(Νάκη, 2013) Σύμφωνα με τη θεωρία της πρόσληψης ο 

αναγνώστης δημιουργεί και αυτός λογοτεχνία, μετέχει και αυτός στη διαδικασία 

δημιουργίας του κειμένου(Σπανός, 2010:95).  

Αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά αυτής της θεωρίας σχεδιάσαμε τη 

διδασκαλία του εν λόγω λογοτεχνικού κειμένου εκμεταλλευόμενοι και τις ιδιαίτερα 

πρόσφορες συνθήκες της τάξης. Πρόκειται για τμήμα δημιουργικής γραφής, που 

λειτουργεί ως μάθημα επιλογής και που η πλειοψηφία των μαθητών εντάσσονται 

σε αυτό λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη λογοτεχνία. Από την άλλη η ίδια 

η φύση του αντικειμένου αλλά και η σύνθεση του τμήματος δίνει την ελευθερία 

στον διδάσκοντα να οργανώσει το μάθημά του με τρόπο πρόσφορο,  που να 

αξιοποιεί και τις νέες τεχνολογίες. Έτσι στόχος μας ήταν να κινητοποιήσουμε τους 

μαθητές όχι μόνο στην παραγωγή του δικού τους κειμένου δημιουργικής γραφής 

αλλά και στην μετατροπή του σε κείμενο ψηφιακής αφήγησης.   

Ταυτότητα του σεναρίου 

Χρονική διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες 

Προϋποθέσεις υλοποίησης για το δάσκαλο και τον μαθητή  

Αίθουσα υπολογιστών με λειτουργικούς σταθμούς εργασίας και 

δυνατότητα κεντρικής προβολής στο εργαστήριο υπολογιστών. 

Ο εκπαιδευτικός να είναι εξοικειωμένος με τo Movie Maker, καθώς και με 

την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας. 

Οι μαθητές να είναι εξοικειωμένοι με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο 

διδασκαλίας και με το πρόγραμμα Μovie Μaker.   

Καλό είναι να έχουμε εξασφαλίσει συνεχόμενο δίωρο, ώστε να υπάρχει 

συνέχεια και ολότητα στη διδασκαλία του κειμένου. 

Διδακτικοί στόχοι 

Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής 

Επιδιώκεται οι μαθητές  

να προβληματιστούν για το ότι συχνά στη ζωή μια αδυσώπητη δύναμη 

(μοίρα; Θεός;) μοιάζει να αναλαμβάνει τον έλεγχο και να επιβάλλει, με τη δική της 

απόλυτη λογική, την τέλεια ισορροπία της ολοκληρωτικής καταστροφής. 

Γνώσεις για τη λογοτεχνία 



 
Δημιουργική Γραφή και Σύγχρονες Τεχνολογίες 
 

[1141]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Επιδιώκεται οι μαθητές 

να εντοπίζουν τα κενά απροσδιοριστίας του κειμένου  

να  συμπληρώνουν τα κενά απροσδιοριστίας του κειμένου 

να ελέγχουν τις αναγνωστικές προσδοκίες τους με βάση τη δομή του 

κειμένου και  

να το αντιμετωπίζουν ως ολότητα  

Γραμματισμοί 

Επιδιώκεται οι μαθητές  

να συνθέσουν το δικό τους κείμενο δημιουργικής γραφής, 

να απομακρυνθούν από την αποκλειστική σύνδεση της αφήγησης με τον 

γλωσσικό κώδικα, 

να δημιουργούν ψηφιακές αφηγήσεις, 

να προβληματίζονται κριτικά για τις επιλογές μιας ψηφιακής αφήγησης,  

να συγκρίνουν τον γλωσσικό με τον ψηφιακό κώδικα επικοινωνίας. 

Λεπτομερής Παρουσίαση της Πρότασης 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Αξιοποιήθηκε το πρόγραμμα δημιουργίας ψηφιακών αφηγήσεων Movie Maker, 

ώστε να εξασκηθούν οι μαθητές στην ψηφιακή αφήγηση μιας ιστορίας (digital 

storytelling) και να γίνουν κριτικοί αναγνώστες τέτοιων ψηφιακών ιστοριών. 

Κείμενο 

Heinrich von Kleist «Η Ζητιάνα του Λοκάρνο» 

Διδακτική πορεία/στάδια/φάσεις 

Η πορεία της διδασκαλίας οργανώνεται ως εξής: 

1Η  και 2η διδακτική ώρα: 

Κατά την πρώτη διδακτική ώρα οι μαθητές μελετούν το διήγημα του Heinrich 

von Kleist «Η Ζητιάνα του Λοκάρνο», το οποίο τους έχει δοθεί σε φωτοτυπία, χωρίς 

το τέλος του.   

Αφόρμηση: Τι σας έρχεται στο μυαλό, όταν ακούτε τη λέξη «ζητιάνα»;  

Μετά τις πρώτες αποκρίσεις των μαθητών και τη δημιουργία θετικού 

κλίματος στην τάξη ενημερώνουμε τους μαθητές ότι το διήγημα που θα 

μελετήσουμε έχει τίτλο «Η ζητιάνα του Λοκάρνο» και τους ρωτάμε  
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« τι περιμένετε από το κείμενο αυτό;». Μετά τις απαντήσεις των μαθητών 

περνάμε στην κατά επίπεδα ανάγνωση του διηγήματος.  

«Στους πρόποδες των Άλπεων..και στεναγμούς». Με ερωτήσεις του τύπου 

«τι θα θέλατε να πείτε» κινητοποιούμε την ελεύθερη πρόσληψη – ανταπόκριση των 

μαθητών στο διήγημα και μετά τις απαντήσεις τους προχωρούμε στην ανάγνωση 

της επόμενης σκηνής. « Μερικά χρόνια αργότερα…την επόμενη νύχτα». Ερωτήσεις 

όπως, « τι θέλετε να πείτε τώρα; Τι έχετε να παρατηρήσετε σχετικά με την ιστορία» 

κινητοποιούν την αναγνωστική ανταπόκριση των μαθητών, οι οποίοι εστιάζουν 

στο νέο στοιχείο «η κάμαρη ήταν στοιχειωμένη» και στην αντίδραση του ιππότη – 

υποψήφιου αγοραστή στο συμβάν. Η αξία του παιχνιδιού που αξιοποιεί και 

τροφοδοτεί συγχρόνως τη φαντασία και τη μυθοπλασία, η αυτενέργεια του 

αναγνώστη και η διαμόρφωση άποψης για το κείμενο, που όμως τροποποιείται 

με βάση το τι διαβάζει σε κάθε αράδα του (Σπανός 1997: 442) αποτελούν τον 

άξονα πάνω στον οποίο κινείται ο διδάσκων.  

Διεξάγεται διάλογος σχετικά με το αν τελικά ο μαρκήσιος θα καταφέρει να 

πουλήσει τον πύργο και ποια θα είναι η στάση του ιππότη. 

Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα  ζητείται από τους μαθητές να μελετήσουν 

σιωπηρά όλο το κείμενο που τους έχει δοθεί και στη συνέχεια καλούνται να 

συνθέσουν το δικό τους κείμενο σχετικά με τη συνέχεια και την έκβαση της 

ιστορίας. Δίνεται χρόνος περίπου 20’, για να συντάξουν το κείμενό τους και αφού 

ολοκληρώσουν το διαβάζουν στην τάξη. Παραθέτουμε ενδεικτικά από τα κείμενα 

των μαθητών: 
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Εικόνα 1:  1η αναγνωστική εκδοχή 

 

 
Εικόνα 2: 2η αναγνωστική εκδοχή 

Μετά την ανάγνωση στην τάξη των αναγνωστικών εκδοχών των μαθητών 

διαβάζουμε το τέλος του διηγήματος, όπως το συνέθεσε ο συγγραφέας και οι 

μαθητές διεξάγουν διάλογο για το τέλος του. Αυτό που τους έκανε εντύπωση από 
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την έκβαση της ιστορίας ήταν οι διαδοχικές προσπάθειες που έκανε ο μαρκήσιος 

για την εξιχνίαση της υπόθεσης, ως στοιχείο πλοκής αλλά και το στοιχείο του 

παραλόγου που προσθέτει στοιχεία παραμυθιού στο διήγημα. Αξίζει εδώ να 

παρατηρήσουμε ότι οι μαθητές στα δικά τους κείμενα δημιουργικής γραφής  

μιμήθηκαν το ύφος του συγγραφέα και προσπάθησαν να προσαρμόσουν το 

κείμενό τους σε αυτό, ώστε να μην φαίνεται αποκομμένο αλλά ότι αποτελεί μια 

ολότητα με το αρχικό.  

3η διδακτική ώρα και 4η διδακτική ώρα: 

Την τρίτη  διδακτική ώρα η τάξη εργάζεται στο εργαστήριο υπολογιστών και 

προχωρεί στη δημιουργία της ψηφιακής αφήγησης. Παρουσιάζουμε ενδεικτικά 

τρεις εργασίες των μαθητών.
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Εικόνα 3:κόμικ 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ 

Κατά την τέταρτη διδακτική ώρα οι μαθητές παρουσίασαν τις εργασίες τους 

και διεξήχθη συζήτηση για το ποια από τις ψηφιακές εκδοχές τους τράβηξε το 

ενδιαφέρον περισσότερο. Επίσης, οι μαθητές συζήτησαν για τις διαφορές 

γραπτής και ψηφιακής αφήγησης εστιάζοντας στο ποια από τις δύο εκδοχές τους 

άρεσε περισσότερο αλλά και στο ρόλο του αναγνώστη σε καθεμιά από αυτές. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο επικοινωνιακό αποτέλεσμα των δύο εκδοχών.  

 Επίλογος 

Η αξιοποίηση της θεωρίας της πρόσληψης για τη διδασκαλία διηγήματος στο 

τμήμα δημιουργικής γραφής κρίνεται πρόσφορη, γιατί κινητοποιεί το ενδιαφέρον 

των μαθητών, αλλά τους δίνει και τη δυνατότητα να αναπλάσουν το κείμενο 

αξιοποιώντας τη φαντασία τους και τις αναγνωστικές προσδοκίες τους. Οι 

μαθητές συμμετείχαν ενεργά στη διδασκαλία, κινητοποίησαν τη φαντασία τους, 

αξιοποίησαν δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες και απόλαυσαν το κείμενο. 
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Το Υπερκείμενο ως εργαλείο «ηλεκτρονικής δημοσίευσης»  στο 

εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής 

  
Ναλπαντίδης  Γιώργος  

Απόφοιτος ΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή» 

gnalpan@gmail.com 

1. Εισαγωγή 

Η εισήγηση αυτή προτείνει το υπερκείμενο (Hypertext) ως εργαλείο ηλεκτρονικής 

δημοσίευσης κειμένων εντός των πλαισίων του εργαστηρίου δημιουργικής 

γραφής. Η πρόταση αυτή συσχετίζεται με την ανάγκη δημοσιοποίησης των 

κειμένων των εκπαιδευόμενων ώστε να υποστηριχθεί η συγγραφική εξέλιξή τους, 

τη συμβατότητα του υπερκειμένου με την ομαδική δυναμική των εργαστηρίων 

δημιουργικής γραφής και τα πρακτικά και δημιουργικά πλεονεκτήματα που η 

επιλογή του υπερκειμένου παρουσιάζει σε σχέση με εναλλακτικές επιλογές 

δημοσίευσης. 

Η δεύτερη ενότητα διερευνά τη σκοπιμότητα της δημοσίευσης των κειμένων 

που συγγράφονται μέσα στο πλαίσιο ενός εργαστηρίου δημιουργικής γραφής. 

Η τρίτη ενότητα θίγει το ζήτημα των διαφορών μεταξύ της έντυπης και της 

ηλεκτρονικής δημοσίευσης. 

Η τέταρτη ενότητα ορίζει το υπερκείμενο και παρουσιάζει κάποια δομικά 

χαρακτηριστικά του. 

Η πέμπτη ενότητα εξετάζει τη συμβατότητα του υπερκειμένου με το 

εργαστήρι δημιουργικής γραφής σε ότι αφορά τα δομικά, αισθητικά και κειμενικά 

στοιχεία του. 

Η έκτη ενότητα παρουσιάζει ένα παράδειγμα χρήσης του υπερκειμένου για 

τη δημοσίευση των κειμένων που συγγράφηκαν στο πλαίσιο του Εργαστηρίου 

Δημιουργικής Γραφής του Πολιτιστικού Κέντρου Εξαρχείων του Δήμου Αθηναίων, 

το 2014. 

Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια διατύπωσης μίας 

πρότασης για την οργάνωση και κατασκευή ενός συλλογικά δημιουργημένου 

υπερκειμένου. 
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2. Η Σκοπιμότητα της Δημοσίευσης 

Πριν εξεταστεί η καταλληλότητα του υπερκειμένου  ως μορφής 

δημοσίευσης κειμένων που έχουν παραχθεί εντός ενός εργαστηρίου δημιουργικής 

γραφής, πρέπει να διευκρινιστεί η σκοπιμότητα της επιλογής της δημοσίευσης 

γενικότερα. Αυτή δεν σχετίζεται τόσο με την αόριστη επιθυμία των συμμετεχόντων 

για δημοσιοποίηση των γραπτών τους ή με την ανάγκη του εμψυχωτή να 

παρουσιάσει με απτό τρόπο το αποτέλεσμα της δουλειάς του, αλλά με τα 

"παιδαγωγικά" οφέλη που αυτή συνεπάγεται: 

α. Κρίση-Επιλογή-Επιμέλεια: Ενόψει της δημοσίευσης του κειμένου του, ο 

εκπαιδευόμενος καλείται να επιλέξει τα κείμενα που θεωρεί πως τον εκφράζουν και 

αξιολογεί ως αρτιότερα. Στη συνέχεια, οφείλει να τα επιμεληθεί, με στόχο την 

περαιτέρω βελτίωσή τους. Η διαδικασία αυτή (ιεράρχηση->αυτο-αξιολόγηση-

>βελτίωση) αποκτά ένα ουσιαστικό νόημα μια και αφορά στην "πραγματική" 

δημοσιοποίηση ενός κειμένου και όχι απλά μία ακόμη άσκηση εντός του 

εργαστηρίου. 

β. Έκθεση και Απόσταση: Η έκθεση αποτελεί σημαντικό μέρος της 

λειτουργίας του εργαστηρίου δημιουργικής γραφής, κυρίως μέσω της 

ανάγνωσης των κειμένων κάθε εκπαιδευόμενου προς την ομάδα. Η δημοσίευση 

αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα στην κατεύθυνση αυτή και, μεταξύ άλλων, έχει ως 

συνέπεια τη δημιουργία μίας "απόστασης" μεταξύ κειμένου και συγγραφέα. 

Αντικρίζοντας το κείμενό του έξω από το προστατευτικό πλαίσιο του εργαστηρίου, 

ο γράφων υιοθετεί τη στάση του αναγνώστη⋅ το κείμενό αποκτά αυτόνομη 

οντότητα και πολλαπλά νοήματα. Με αυτή την έννοια, η δημοσίευση στοχεύει στην 

απόκτηση της ικανότητας αποστασιοποιημένης ανάγνωσης ενός κειμένου από 

τον γράφοντα, η οποία αποτελεί κρίσιμο μέρος της διαδικασίας της γραφής1.  

γ. Ανατροφοδότηση: Η δημοσίευση ενός κειμένου έχει ως φυσικό 

αποτέλεσμα την ανάγνωσή του από περισσότερους αναγνώστες από όσους 

συμμετέχουν στην ομάδα. Η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την οπτική 

των αναγνωστών επί ενός λογοτεχνικού κείμενο προσφέρει στον γράφοντα τη 

δυνατότητα βελτίωσής του ως συγγραφέα και αντίληψης της δυνατότητας 

                                                 
1 McLoughlin, N. (2013). Writing poetry. A companion to creative writing, 40-55. 
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επικοινωνίας που έχει το κείμενό του με ένα μεγαλύτερο από τους συμμετέχοντες 

στην ομάδα κοινό. 

Υπό το πρίσμα αυτών των δεδομένων η δημοσίευση κρίνεται εξαιρετικά 

χρήσιμη, αν όχι απαραίτητη, ως μέρος της διαδικασίας ενός λογοτεχνικού 

εργαστηρίου δημιουργικής γραφής.  

3. Δημοσίευση: Έντυπη ή Ηλεκτρονική 

Στην περίπτωση που ο εμψυχωτής και η ομάδα αποφασίσουν να 

προχωρήσουν σε δημοσίευση κάποιων κειμένων, το πρώτο δίλημμα που θα 

αντιμετωπίσουν αφορά στο μέσο το οποίο θα επιλέξουν και το αν αυτό θα είναι 

έντυπο ή ηλεκτρονικό. Η εξέταση των διαφορών μεταξύ των δύο επιλογών και η 

αξιολόγησή τους δεν μπορεί να διερευνηθεί μέσα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 

εισήγησης. Σκόπιμο όμως είναι να παρατεθούν κάποια βασικά χαρακτηριστικά 

τους που τις καθιστούν διακριτές: 

Έντυπη: 
α. Αναγνωστικές Συνήθειες: Το Ελληνικό αναγνωστικό κοινό δεν είναι 

εξοικειωμένο με το ηλεκτρονικό βιβλίο και, κατά συνέπεια, η έντυπη έκδοση μοιάζει 

περισσότερο οικεία, ειδικά στην περίπτωση της λογοτεχνίας. Από την άλλη 

πλευρά, ο σύγχρονος αναγνώστης (και στη χώρα μας) εξοικειώνεται όλο και 

περισσότερο με την ανάγνωση κειμένων σε ηλεκτρονική μορφή.  

β. Υλικότητα: Η "υλική" υπόσταση της έντυπης έκδοσης την καθιστά 

περισσότερο ελκυστική, μια και οι γράφοντες αισθάνονται περισσότερο πως 

έχουν "εκδοθεί" τα κείμενά τους στην περίπτωση της έντυπης έκδοσης, πάρα στην 

περίπτωση της ηλεκτρονικής 

Ηλεκτρονική: 
α. Χαμηλό (πιθανώς μηδενικό) Κόστος: Λόγω της μή-υλικότητάς της, η 

ηλεκτρονική δημοσίευση έχει μηδενικό ή ελάχιστο κόστος. Το γεγονός αυτό την 

καθιστά ελκυστική ως επιλογή εντός του πλαισίου ενός εργαστηρίου δημιουργικής 

γραφής, έναντι της επιλογής της έντυπης έκδοσης και του κόστους που αυτή 

συνεπάγεται. 

β. Ευκολία Διάδοσης: Μία ηλεκτρονική "έκδοση" μπορεί πολύ εύκολα να 

διαμοιραστεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Κατά συνέπεια το εν δυνάμει αναγνωστικό κοινό είναι πολύ 
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μεγαλύτερο από αυτό της έντυπης έκδοσης, όπου τα αντίτυπα είναι πεπερασμένα 

και η διάδοση γίνεται δια χειρός. 

γ. Ευελιξία: Στην περίπτωση της έντυπης έκδοσης οποιαδήποτε επέμβαση 

στα δημοσιευμένα κείμενα (ή η προσθήκη περισσότερων κειμένων) καθίσταται 

εξαιρετικά σπάνια, λόγω του κόστους και του κόπου που αυτή συνεπάγεται. 

Αντίθετα, στην περίπτωση του ηλεκτρονικού κειμένου, πιθανές βελτιώσεις ή 

προσθήκες μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή, δίχως ιδιαίτερο κόπο και 

επιπλέον κόστος.   

Η επιλογή της έντυπης ή της ηλεκτρονικής δημοσίευσης σχετίζεται με τις 

προτιμήσεις και της ανάγκες κάθε εργαστηρίου και των ατόμων που το 

συναποτελούν. Η επιλογή του υπερκειμένου (το οποίο εδώ προτείνεται) αφορά 

αυτούς που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική έκδοση 

4. Το Υπερκείμενο 

Ορισμός: Το υπερκείμενο είναι μία καθαρά νεομεσική λογοτεχνική μορφή. 

Πρόκειται για ένα δίκτυο κειμένων που εκτίθεται στην οθόνη του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή ή του smartphone/tablet και τα κείμενα που το συναποτελούν 

συνδέονται μεταξύ τους μέσω υπερδεσμών (συνήθως σημειωμένων με 

διαφορετικό χρώμα ή/και γραμματοσειρά).  

 
Λόγω του ότι η συγκεκριμένη εισήγηση προτείνει το υπερκείμενο ως 

εργαλείο ηλεκτρονικής δημοσίευσης ενός εργαστηρίου δημιουργικής γραφής, 
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παρατίθενται δύο βασικά χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, τα οποία σχετίζονται 

με την επιλογή αυτή: 

α. Διαδραστικότητα: Τα κείμενα που συναποτελούν ένα υπερκείμενο  

διαρθρώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο αναγνώστης έχει πολλαπλές επιλογές στη 

διαδικασία της ανάγνωσής τους. Εντός ενός κειμένου μπορεί να συνυπάρχουν 

δύο, τρεις ή και περισσότεροι υπερδεσμοί που οδηγούν σε διαφορετικά κείμενα. 

β. Μη-γραμμικότητα: Η διάρθρωση των κειμένων εντός του υπερκειμένου 

έχει ως -πιθανό- αποτέλεσμα και τη μη-γραμμικότητα σε ότι αφορά στο κειμενικό 

σύνολο. Τα κείμενα δεν συγκροτούν μία συνεκτική, γραμμική ολότητα, αλλά 

μπορούν να παρατεθουν σε μη χρονική, αιτιακή ή λογική σειρά.2 

 5. Η Συμβατότητα του Υπερκειμένου με το Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής 

Έχοντας παρουσιάσει κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά του 

υπερκειμένου, μπορούμε να το διακρίνουμε από άλλες μορφές ηλεκτρονικής ή 

έντυπης δημοσίευσης και να αξιολογήσουμε τη χρησιμότητά του ως εργαλείου 

δημοσίευσης στο πλαίσιο του εργαστηρίου δημιουργικής γραφής, εστιάζοντας σε 

τέσσερα πλεονεκτήματά του: 

α. Συνομιλία μεταξύ των Κειμένων και Ομαδικότητα: Παρότι η συγγραφή 

είναι μία -συνήθως- φύσει μοναχική διαδικασία, η λειτουργία του εργαστηρίου 

δημιουργικής γραφής βασίζεται στην ομάδα και τη δυναμική που αυτή 

αναπτύσσει. Τα κείμενα συνήθως συγγράφονται σε δια ζώσης συναντήσεις και 

στην συνέχεια αναγιγνώσκονται και σχολιάζονται από τους συμμετέχοντες. Κατά 

συνέπεια, είναι εξαιρετικά χρήσιμο το να διατηρηθεί αυτή η ομαδική λογική και κατά 

τη δημοσίευση των κειμένων που έχουν συγγραφεί εντός αυτού του πλαισίου. 

Το υπερκείμενο, με τον τρόπο που συσχετίζει τα κείμενα εντός της 

διάρθρωσής του, προσφέρεται ως μία ιδανική επιλογή στην εξυπηρέτηση του 

σκοπού αυτού. Τα κείμενα παρατίθενται σε διαδραστική σχέση μεταξύ τους, 

καλώντας τον αναγνώστη να τα αντιληφθεί ως ένα ενιαίο κειμενικό σύνολο και όχι 

ως μία απλή παράθεση επί μέρους ενοτήτων. 

Η σχέση μεταξύ των κειμένων εντός της υπερκειμενικής φόρμας δεν 

χρειάζεται να είναι γραμμική, αιτιακή, λογικά συνεχής. Η σχέση τους μπορεί να είναι 

                                                 
2  Schneider, Ralf. "Hypertext narrative and the reader: a view from cognitive theory." 

European Journal of English Studies 9.2 (2005): 197-208. 
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συνειρμική, αντιθετική, παιγνιώδης, αντανακλώντας τη δημιουργική διάθεση και 

τους συλλογικούς δεσμούς της ομάδας. 

β. Διαρκής Επεξεργασία/Ανάπτυξη: Όπως αναφέρθηκε στην τρίτη 

ενότητα, η επιλογή της ηλεκτρονικής δημοσίευσης δίνει τη δυνατότητα πολλαπλών 

επεμβάσεων στο ήδη δημοσιευμένο κείμενο. Στην περίπτωση του υπερκειμένου, 

αυτή η δυνατότητα μπορεί να γίνει συνειδητή, δημιουργική επιλογή. Κάποια αρχικά 

κείμενα μπορεί να αποτελούν απλά το έναυσμα για τη συγγραφή άλλων, με τη 

διάρκεια κατασκευής και το συνολικό όγκο του κειμένου να περιορίζονται μόνο 

από τις δημιουργικές διαθέσεις της ομάδας.     

γ. Νεομεσική Φόρμα: Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο ενώ επιλέγεται η 

ηλεκτρονική δημοσίευση των κειμένων ενός εργαστηρίου, ο τρόπος υλοποίησης 

της απόφασης αυτής ενσωματώνει τη λογική του έντυπου κειμένου (παράδειγμα: 

η απλή παράθεση σύντομων διηγημάτων σε ένα ιστολόγιο). 

Αντίθετα, το υπερκειμένο αποτελεί μία επιλογή όπου χρησιμοποιούμε μία 

νεομεσική φόρμα για να παρουσιάσουμε λογοτεχνικά κείμενα εντός των νέων 

μέσων. Πρόκειται για μία επιλογή απόλυτα συμβατή με το μέσο στο οποίο 

παρουσιάζεται και κατά συνέπεια περισσότερο ελκυστική και λειτουργική. 

δ. Εύκολη υλοποίηση: Παρά τη σύνθετη δομή του, το υπερκείμενο δεν 

χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού για την υλοποίησή του. Μπορεί 

να κατασκευαστεί με τη χρήση απλού κώδικα html ή δωρεάν λογισμικού (π.χ. το 

twine). 

Συμπερασματικά, το υπερκείμενο μοιάζει να αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή 

για την περίπτωση της ηλεκτρονικής δημοσίευσης των κειμένων ενός εργαστηρίου 

δημιουργικής γραφής. Αυτό συμβαίνει λόγω: της συμβατότητάς του με τη 

δυναμική της ομάδας, του πειραματικού - δημιουργικού χαρακτήρα της δομής 

του,  της νεομεσικής λογικής του και της ευκολίας υλοποίησής του.  

Ακολουθεί μία περίπτωση χρήσης του υπερκειμένου με αυτή τη λογική, όχι 

ως υπόδειγμα υλοποίησης αλλά ως ένα παράδειγμα εφαρμογής.  

 

 



 
Δημιουργική Γραφή και Σύγχρονες Τεχνολογίες 
 

[1153]                                                                                      Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

6. Ένα Παράδειγμα 

Το υπερκείμενο που παρουσιάζεται στη συνέχεια δημιουργήθηκε στο 

πλαίσιο του Εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής του Πολιτιστικού Κέντρου του 

Δήμου Αθηναίων στα Εξάρχεια (Φεβρουάριος-Δεκέμβριος 2014). Η ομάδα είχε 

σχετικά χαμηλό μέσο όρο ηλικίας (άτομα κυρίως 25-35 ετών) και είχε διάθεση 

δημοσιοποίησης των κειμένων της. Η ιδέα για την κατασκευή ενός Υπερκειμένου 

προέκυψε κατά τη συνάντηση που εστίασε στην Ηλεκτρονική Λογοτεχνία και 

παρουσίασε τις διάφορες μορφές της. 

Σε πρώτη φάση, αποφασίστηκε ο αριθμός των κειμένων και η διάταξή τους. 

Η ομάδα επέλεξε τέσσερις φωτογραφίες (ως εκκίνηση και πηγή έμπνευσης) που 

θα τοποθετούνταν στην πρώτη σελίδα. Στη συνέχεια, με τυχαίο τρόπο, ορίστηκαν 

τα μέλη της ομάδας που θα έγραφαν το κάθε κείμενο.  Ακολουθεί το προσχέδιο 

της δομής: 

 
Ακολούθησε η συγγραφή των τεσσάρων πρώτων κειμένων (Κειμ. 1-4). Τα 

υπόλοιπα οκτώ κείμενα -ανά ζεύγη- γράφτηκαν από τα υπόλοιπα μέλη της 

ομάδας (με τον τρόπο που είχε αρχικά οριστεί). Κάθε γράφων χρησιμοποίησε μία 

φράση του αρχικού κειμένου που του αντιστοιχούσε. Τέλος, μετά την κατασκευή 

έγιναν κάποιες περαιτέρω διορθώσεις/βελτιώσεις (σε κείμενα και κώδικα). Το 
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αποτέλεσμα αυτής της κατασκευής βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: http://www.yiorgosnalpantidis.com/Hypertext_Alpha_01.html 

Λίγο μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασία, η ομάδα αποφάσισε να 

εμπλουτίσει-αναπτύξει το υπερκείμενο με προϋπάρχοντα κείμενα (γραμμένα εντός 

του εργαστηρίου). Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε μία ομάδα εργασίας η οποία 

ανέλαβε την επιλογή και διάρθρωση μεταξύ των κειμένων. Ακολούθησε η τελική 

κατασκευή και οι σχετικές διορθώσεις-βελτιώσεις μετά από ανατροφοδότηση από 

το σύνολο της ομάδας. Το τελικό αποτέλεσμα βρίσκεται δημοσιευμένο στην 

ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.yiorgosnalpantidis.com/Hypertext_Orizontas/Hyp_Or_Pages/Hypert

ext_Orizontas_Start.html 

Όπως αποτυπώθηκε κατά την αξιολόγηση στο τέλος του εργαστηρίου, η 

διαδικασία κατασκευής του υπερκειμένου έγινε αντιληπτή ως εξαιρετικά 

δημιουργική και ενίσχυσε το κλί συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας. Σε ότι 

αφορά τη δημοσίευση των κειμένων τους, οι συμμετέχοντες θεώρησαν πως 

βελτιώθηκε η ικανότητά τους να αποστασιοποιούνται από τα κείμενά τους και η 

δυνατότητα δημιουργικής επέμβασης σε αυτά. 

7. Πρόταση: Μία Πιθανή Διαδικασία 

Με στόχο τη διευκόλυνση υλοποίησης κάποιου παρόμοιου σχεδίου, 

ακολουθεί μία πρόταση για την οργάνωση της διαδικασίας κατασκευής ενός 

υπερκειμένου μέσα στο πλαίσιο ενός παρόμοιου εργαστηρίου: 

1. Θεματική ή εκκίνηση: Η ομάδα ή/και ο εμψυχωτής αποφασίζουν για τη 

θεματική ή/και την αφετηρία του υπερκειμένου. Θα μπορούσε το κείμενο να εκκινεί 

από φωτογραφίες, από ένα προϋπάρχον κείμενο, να πρόκειται για κάποιο 

αστυνομικό αφήγημα με πολλαπλές εκδοχές, κ.α. 

2. Όγκος και Δομή: Θα πρέπει να προαποφασιστεί ο συνολικός αριθμός 

και το μέγεθος των επιμέρους κειμένων (καλό θα ήταν τα επιμέρους κείμενα να 

είναι σχετικά σύντομα, ώστε να είναι συμβατά με τις αναγνωστικές συνήθειες του 

διαδικτύου). Μία αντίστοιχη απόφαση είναι απαραίτητη και σε ότι αφορά τη δομή. 

Και τα δύο αυτά δεδομένα θα μπορούν στη συνέχεια να αλλάξουν, αλλά μία 

πρώτη απόφαση είναι απαραίτητη, για να αναπτυχθεί ομαλά η κατασκευή. 

 

http://www.yiorgosnalpantidis.com/Hypertext_Alpha_01.html
http://www.yiorgosnalpantidis.com/Hypertext_Orizontas/Hyp_Or_Pages/Hypertext_Orizontas_Start.html
http://www.yiorgosnalpantidis.com/Hypertext_Orizontas/Hyp_Or_Pages/Hypertext_Orizontas_Start.html
http://www.yiorgosnalpantidis.com/Hypertext_Orizontas/Hyp_Or_Pages/Hypertext_Orizontas_Start.html
http://www.yiorgosnalpantidis.com/Hypertext_Orizontas/Hyp_Or_Pages/Hypertext_Orizontas_Start.html
http://www.yiorgosnalpantidis.com/Hypertext_Orizontas/Hyp_Or_Pages/Hypertext_Orizontas_Start.html
http://www.yiorgosnalpantidis.com/Hypertext_Orizontas/Hyp_Or_Pages/Hypertext_Orizontas_Start.html
http://www.yiorgosnalpantidis.com/Hypertext_Orizontas/Hyp_Or_Pages/Hypertext_Orizontas_Start.html
http://www.yiorgosnalpantidis.com/Hypertext_Orizontas/Hyp_Or_Pages/Hypertext_Orizontas_Start.html
http://www.yiorgosnalpantidis.com/Hypertext_Orizontas/Hyp_Or_Pages/Hypertext_Orizontas_Start.html
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3. Σχεδίαση: Οι αποφάσεις σχετικά με τη δομή και τον αριθμό των κειμένων 

καλό θα είναι να αποτυπωθούν διαγραμματικά (όπως στο παράδειγμα). Αυτό θα 

διευκολύνει την οργάνωση της κατασκευής και της συγγραφής των κειμένων. 

4. Οργάνωση και συγγραφή: Με τη δομή του υπερκειμένου 

προσχεδιασμένη, μπορούμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία της συγγραφής. 

Η διαδικασία αυτή μπορεί να οργανωθεί με διάφορους τρόπους: Π.χ. μία πιο 

παιγνιώδης επιλογή θα ήταν μετά τη συγγραφή του κείμενου της πρώτης σελίδας, 

τα επόμενα κείμενα να αποστέλλονται μέσω email, όπου όποιος θέλει (κατά 

προτεραιότητα) κατοχυρώνει μία φράση-υπερδεσμό και θα δεσμεύεται να 

ετοιμάσει το κείμενο εντός συγκεκριμένου χρόνου. Μία περισσότερο δομημένη 

επιλογή θα ήταν να επιλεγούν εξαρχής οι συγγραφείς συγκεκριμένων κειμένων. 

5. Κατασκευή και Διορθώσεις: Μετά τη συγγραφή των επιμέρους κειμένων, 

αυτά πρέπει να διαρθρωθούν υπερκειμενικά ώστε να δημοσιευθούν. Ο έλεγχος 

και η αναζήτηση πιθανών διορθώσεων-βελτιώσεων (σε κείμενα και κώδικα) είναι 

απαραίτητα πριν την τελική κατασκευή. 

6. Ολοκλήρωση: Αν το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, το υπερκείμενο θα 

αναζητήσει τους πιθανούς αναγνώστες του, με τη βοήθειά μας (social media, 

email, κλπ). Αν υπάρχει χρόνος και διάθεση, μπορούμε να επαναλάβουμε τα 

βήματα 1-5, όσες φορές θέλουμε, επεκτείνοντας και εμπλουτίζοντας το 

υπερκείμενό μας. 
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Η δημιουργική γραφή στην εκπαίδευση με χρήση εργαλείων 

ψηφιακής αφήγησης 

 
Παπαδόπουλος  Μηνάς 

Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Μπχ. τίτλος Δημιουργικής Γραφής  

minas_papadopoulos@yahoo.com 

 

Το κείμενο παρουσιάζει την εφαρμογή ενός εργαλείου ψηφιακής αφήγησης για 

την παραγωγή λογοτεχνικής σύνθεσης και έκφρασης με θέμα την ετερότητα. Σε 

πρώτο επίπεδο, επιχειρείται μία αναφορά στις βασικές ιδιότητες του κόμικ και 

διερευνώνται οι διαστάσεις και η σύνδεσή του με το πεδίο της Δημιουργικής 

Γραφής και ΤΠΕ.  Ακολουθεί η παρουσιαση της προσέγγισης της στο πλαίσιο της 

διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια εκπαιδευση, όψεις του εργαστηρίου και 

συζήτηση επί της εφαρμογής 

Κόμικ, ένας μικρόκοσμος δημιουργικής γραφής 

Τα κόμικ είναι ένας μικρόκοσμος που εισάγει τα παιδιά στις διαδικασίες της 

δημιουργικής γραφής και δίνει ώθηση στη φαντασία τους. Τα κόμικ ανήκουν στην 

κατηγορία των πολυτροπικών κειμένων στα οποία το μήνυμα μεταφέρεται όχι 

μόνο με τον λόγο (γραπτό ή προφορικό) αλλά και με τις εικόνες ή τις κινήσεις των 

συμμετεχόντων (Χοντολίδου, 1999). Όταν τα παιδιά δημιουργούν ένα κόμικ, 

συνδέουν την απόλαυση αυτής της δημιουργικής διαδικασίας με τη γραφή και 

ανάγνωση, δουλεύοντας έτσι συγγραφικές δεξιότητες.  

Τα παιδιά μαθαίνουν να φτιάχνουν λογοτεχνικούς χαρακτήρες 

κατασκευάζοντας συγχρόνως τα πρώτα τους storyboards. Μπορεί στην πορεία, 

τα κόμικ που θα προκύψουν, να αποτελέσουν τα προσχέδια για μια μικρή ιστορία 

που θα γράψουν, πυροδοτώντας ένα άλλου είδους συγγραφικό έργο. Το υλικό 

βρίσκεται εκεί: ο διάλογος, η οπτική που έχει ο κάθε χαρακτήρας για τα γεγονότα, 

η πλοκή και η εξέλιξη της ιστορίας μέχρι το τέλος. 

Τα κόμικ είναι σε θέση να κινητοποιήσουν και τους πιο ντροπαλούς μικρούς 

συγγραφείς. Η τεμπελιά και η βαρεμάρα εξαφανίζονται μπροστά στην προοπτική 

να οπτικοποιήσουν τα παιδιά μια περιπέτεια ή ένα δράμα με μερικά κλικ και 

mailto:minas_papadopoulos@yahoo.com
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πληκτρολογώντας λίγο κείμενο. Αποτελεί συγχρόνως και ένα σημαντικό εργαλείο 

που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά με περιορισμένο λεξιλόγιο. 

 

Εύχρηστα ψηφιακά εργαλεία για μικρές ιστορίες 

Το διαδίκτυο, στα πλαίσια του web 2.0,  μπορεί να αποτελέσει μια πλατφόρμα 

εφαρμογών που δεν προϋποθέτει την εγκατάσταση λογισμικού στον προσωπικό 

μας υπολογιστή και οι δικτυακές αυτές εφαρμογές είναι προσβάσιμες από 

οποιοδήποτε μέσο (συσκευή υπολογιστή). Η πλατφόρμα η οποία 

χρησιμοποιήθηκε και αξιοποιήθηκε για την υλοποίηση των κόμικ είναι ο δικτυακός 

τόπος www.stripgenerator.com.  

Ας δούμε τώρα πώς χρησιμοποιείται. Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει να 

δημιουργήσει ένα λογαριασμό εκ μέρους των μαθητών σε αυτόν τον ιστότοπο και 

να τους εκπαιδεύσει στη χρήση των βασικών εργαλείων. Τα εργαλεία αυτά έχουν 

να κάνουν με το μέγεθος και τη χρήση των καρέ, την επιλογή και 

παραμετροποίηση των χαρακτήρων και αντικειμένων που επιλέγονται να 

χρησιμοποιηθούν, τη χρήση του κειμένου σύμφωνα με τους κώδικες των κόμικ. Τα 

παιδιά μπορούν να επιλέξουν μία σειρά καρέ για μικρές ιστορίες, αλλά και να 

επεκτείνουν την αφήγησή τους σε όσες σελίδες επιθυμούν. Το αποτέλεσμα 

αποθηκεύεται δικτυακά, ενώ υπάρχει η δυνατότητα και τοπικής αποθήκευσης στον 

υπολογιστή σε μορφή εικόνας ή εγγράφου .pdf. 

http://www.stripgenerator.com/
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Η πλατφόρμα είναι εύκολη στη χρήση τόσο για τον εκπαιδευτικό, όσο και 

για τους μαθητές. Για να χρησιμοποιήσουν μαθητές της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης την πλατφόρμα δεν χρειάζεται να κατέχουν κάποια ιδιαίτερη 

καλλιτεχνική δεξιότητα, ούτε εφαρμόζουμε ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα χρήσης. 

Η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια διαφορετικών σχεδίων 

μαθήματος κατά βούληση. Η πλατφόρμα παρέχει έτοιμες δομές που 

προλαμβάνουν τη διάχυση που μπορεί να προκληθεί από τις άπειρες επιλογές, 

προσφέροντας συγχρόνως αρκετή ποικιλία συνδυασμών για να εξασφαλίζεται η 

μοναδικότητα στη δημιουργία. 

 

Μεθοδολογία 

Η διδασκαλία οργανώνεται με βάση τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής 

διδασκαλίας που οδηγεί στη διαδικασία ομαδικής μάθησης κατά την οποία μέσα 

από συνεργατικές δραστηριότητες οδηγούμαστε στην ανερχόμενη γνώση, 

προϊόν διαδρασης γνώμεων και απόψεων όλων των συμμετεχόντων 

(Ζωγόπουλος 2013). 

Η ενασχόληση με την ψηφιακή πλατφόρμα stripgenerator περνά αρχικά 

από ένα πρώτο στάδιο όπου τα παιδιά αφήνονται ελεύθερα να εξερευνήσουν τα 

ψηφιακά εργαλεία που παρέχονται χωρίς να προτείνουμε πρακτικά σενάρια και 

πραγματικές καταστάσεις για να τα εμπνεύσουμε. Το στάδιο αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό, καθώς οι μαθητές έχουν ανάγκη αυτή την ελευθερία που τους 

παρέχεται για να εξοικειωθούν με το μέσο αλλά και για να βρουν τη συγγραφική 

τους φωνή με τους δικούς τους ρυθμούς. 

Σε δεύτερο στάδιο οι εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι για το έργο, επιχειρούν να 

χτίσουν σταδιακά τις έννοιες του κωμικού και του δραματικού δημιουργώντας 

αναφορές από συγγραφικά έργα που μπορεί να περιλαμβάνουν εκτός από τη 

λογοτεχνία και άλλα μέσα όπως είναι το κόμικ, το βίντεο κ.α. Δίνεται ιδιαίτερη 
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έμφαση στις λεπτομέρειες και τη σημασία του στο χτίσιμο ενός χαρακτήρα και 

συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός σύμπαντος όπου τα γεγονότα και η 

ιδιοσυγκρασία ενός χαρακτήρα δίνουν χώρο στην πλοκή και την εξέλιξη σε μια 

ιστορία. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακινήσουν ένα παιχνίδι 

ρόλων, έτσι ώστε οι μικροί συγγραφείς να μπορούν να μιλήσουν μέσα από 

διαφορετικά πρόσωπα. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, ο εκπαιδευτικός που έχει 

γνώση των μεθόδων της δημιουργικής γραφής, επισημαίνει στους μαθητές τι 

αποτελεί πλοκή μιας ιστορίας και ποιοι οι τρόποι που μπορούν να εμπλέξουν τους 

αναγνώστες τους. 

Η δημιουργική διαδικασία 

Το σχέδιο μαθήματος για τη δημιουργική γραφή και το ψηφιακό κόμικ που 

υλοποιήθηκε είχε ως στόχο την παραγωγή πρωτότυπου έργου από τους μαθητές. 

Ο άξονας δράσης τους είχε να κάνει με την ετερότητα στο σχολικό και κατ’ 

επέκταση κοινωνικό περιβάλλον. Παρατηρώντας, καταγράφωντας και 

αποτιμώντας την δράση και την διαδικασία δημιουργίας κομικ στο πλαίσιο ενός 

σχεδίου μαθήματος που εφαρμόστηκε σε διάστημα τριών μηνών το 2015 στις 

τάξεις Ε και ΣΤ εντοπίζονται αξιόλογες διαστάσεις στο έργο των παιδιών. 

Αν επιχειρήσουμε να κωδικοποιήσουμε την εξέλιξη της δημιουργικής 

διαδικασίας των παιδιών σε διαδοχικά στάδια θα μπορούσαμε να δούμε πώς 

αναπτύσσεται σε φάσεις ως το τελικό προϊόν. Αρχικά η έμπνευση για δημιουργία 

κόμικ προήρθε από χιουμοριστικά ανέκδοτα που αντάλλασσαν μεταξύ τους οι 

μαθητές. Κατόπιν, έκαναν την εμφάνισή τους, μαχαίρια, ληστείες δολοφονίες, όλα 

προς εξερεύνηση των ορίων που τους παρείχε η ψηφιακή εργαλειοθήκη και το 

πλαίσιο του μαθήματος δημιουργικής γραφής. Στη συνέχεια, παρατηρήθηκε ότι 

άρχισε να γίνεται μια πιο συνειδητή επιλογή και μελέτη των χαρακτήρων που 

έβαζαν οι μαθητές στα κόμικ. Υπήρξαν φίλτρα σχετικά με την εξωτερική εμφάνιση 

και χρησιμότητα των αντικειμένων σχετικά με το αν εξυπηρετούσαν κάποιο ρόλο 

στην αφήγηση.  

Αφού περάσουν μια φάση παλινδρόμησης στο στάδιο «μαχαίρια-ληστείες-

δολοφονίες» αυτή τη φορά προς εξερεύνηση των ορίων με μια νέα ματιά, οι 

μαθητές εγκαταλείπουν τις ακραίες εκφράσεις των χαρακτήρων τους και αρχίζουν 

να εξερευνούν το πεδίο της πλοκής και κατά πόσο οι χαρακτήρες που 
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εφευρίσκουν είναι συνεπείς με αυτήν. Στο στάδιο αυτό, σημαντικό ρόλο αρχίζει να 

παίζει ο περιβάλλων χώρος και η αρμονία του με τα πρόσωπα της αφήγησης. 

Μαθαίνοντας σιγά σιγά να λειτουργούν με τους λεκτικούς κώδικες του 

κόμικ, οι μαθητές αρχίζουν να εξερευνούν και τους μη λεκτικούς κώδικες του είδους 

που περιλαμβάνει εικόνες. Καθώς τώρα, επέρχεται η εξοικείωση με τα εργαλεία και 

την αφήγηση, οι χαρακτήρες σε κάθε ιστορία γίνονται όλο και περισσότεροι και η 

πλοκή μπορεί να θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο. Γίνεται συχνά η χρήση του 

αφηγηματικού τρικ που έχει να κάνει με μια απροσδόκητη ανατροπή στο τέλος της 

ιστορίας. 

Με τον καιρό, οι χαρακτήρες αναπτύσσονται και γίνονται πιο σύνθετοι. 

Αποκτούν ένα βάθος και κάνουν την εμφάνισή τους προσωπικά βιώματα και 

προβληματισμοί. Αυτό γίνεται εμφανές στο κείμενο που συντάσσεται για κάθε 

χαρακτήρα και στον τρόπο που τοποθετείται αυτός στο περιβάλλον του. 

Ωριμάζουν οι συνθήκες για να προκύψουν συνεργασίες μαθητών που θα 

συμφωνήσουν να μεταγράψουν/διασκευάσουν ολοκληρωμένες ιστορίες που 

γνωρίζουν ήδη, είτε ενθυμούμενοι κάποιο παραμύθι, είτε αντλώντας από τα 

ιστορικά γεγονότα που διδάσκονται στο σχολείο. 

Στο τέλος αυτής της διαδρομής και εξερεύνησης οι μαθητές συνεργάζονται 

(ή ατομικά) για να επινοήσουν μόνοι τους χαρακτήρες και το πλαίσιο δράσης 
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τους, ακολουθώντας βήματα που έχουν να κάνουν με το προσχέδιο και την τελική 

ιστορία μέσα από τη συνεργασία τους μέσα σε ομάδες. 

Κόμικ και αναπαραστάσεις της ετερότητας  

Ο θεματικός άξονας των αφηγήσεων σχετιζόταν με την ετερότητα. Ο «άλλος», είναι 

ένα ζήτημα που τις περισσότερες φορές προσπερνάει τα παιδιά του δημοτικού. 

Συνήθως τα παιδιά, για να προσδιορίσουν την ετερότητα, θα καταφύγουν σε ό,τι 

έχουν ακούσει από γονείς και τα μέσα ενημέρωσης, καταλήγοντας συνήθως να 

αναπαράγουν όλες τις κοινοτοπίες περί του «διαφορετικού», χωρίς κατά βάση να 

ξεχωρίζουν τον εαυτό τους ή να κατατάσσουν τα άτομα σε κατηγορίες. Οι ρόλοι 
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που επιβάλει μια κοινωνία στο έλεος του ρατσισμού είναι απλά ένα παιχνίδι ρόλων 

για τα παιδιά.  

Μέσα από συζητήσεις για το διαφορετικό, οι μαθητές κατέληξαν στο 

βασικό χαρακτήρα, το Μοχάμαντ, που συγκεντρώνει όλα τα στερεότυπα που 

ταιριάζουν στη σύγχρονη αφήγηση της ειδησεογραφίας. Παρόλα αυτά, τα παιδιά 

αυθόρμητα και υπό το πρίσμα της παιδικής αφέλειας, ενσωματώνουν αμέσως 

τον «ξένο» και ασκούν κριτική στους γύρω χαρακτήρες που παρουσιάζουν 

ρατσιστική συμπεριφορά. Αυτό επιτελείται είτε από το κείμενο, είτε από την επιλογή 

των εξωτερικών χαρακτηριστικών των προσώπων.  

Το εγχείρημα του ψηφιακού κόμικ στο σχολείο προάγει τις κοινωνικές 

δεξιότητες μέσα από την επικοινωνία που έχουν τα παιδιά λειτουργώντας μέσα σε 

ομάδες δημιουργίας χαρακτήρων και ιστοριών. Είτε δουλεύουν ατομικά είτε σε  

περιβάλλον συνεργασίας, είναι σε θέση να συζητήσουν με άλλους τις ιδέες τους 

και να εμπνεύσουν και τους υπόλοιπους σε συγγραφικά παιχνίδια και αυτό από 

μόνο του μπορεί να αποτελέσει εργαλείο προσπέλασης ζητημάτων ετερότητας.  
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Τα video «H Aπόδραση» και «Μήνυμα ελήφθη» εντάσσονται σε ένα νέο –σχετικά- 

είδος τέχνης, τη βιντεοποίηση. μια ανοιχτή καλλιτεχνική φόρμα στην οποία 

συνδυάζονται λεκτικά, οπτικά και ηχητικά στοιχεία. Δεν πρόκειται για μια απλή 

οπτικοποίηση και μουσική επένδυση του κειμένου που θα περιόριζε την εικόνα και 

τον ήχο σε περιφερικό ρόλο, ούτε για ένα εμφατικό εικαστικό δημιούργημα που θα 

αφάνιζε το κείμενο. Το κείμενο, με τη συνδρομή της τεχνολογίας, μεταμορφώνεται 

σε ένα καινούριο σώμα και αποκτά άλλη δυναμική. Νότες, λέξεις και εικόνες 

αυτοαναιρούνται ως αυτόνομο «μέρος» και συγχωνεύονται σε ένα οργανικό, 

διαδραστικό, ασύνορο «όλον».  

«H Aπόδραση» έχει διμερή δομή. Στο πρώτο μέρος η πρωτοπρόσωπη 

αφήγηση εκτυλίσσεται σε μαύρο φόντο αλλά ο αφηγητής παραμένει άγνωστος. 

Η μουσική που συνοδεύει τον λόγο είναι μινιμαλιστική και  αποτελείται από δύο 

νότες που εναλλάσσονται αρχικά με αργό ρυθμό˙ ο ρυθμός εντείνεται κλιμακωτά 

για να φτάσει σε ένα υποβλητικό και εναγώνιο κρεσέντο προς το τέλος, γεγονός 

που δραματοποιεί το κείμενο και ενισχύει την «σκοτεινή» πλευρά του αφηγηματικού 

λόγου.  Ενώ λοιπόν απουσιάζει η εικόνα, ο λόγος και ο ήχος μας εισάγουν σε μία 

ψυχολογική κατάσταση συγκεκριμένη δημιουργώντας νοητικές εικόνες. Ακολουθεί 

παύση που επιτείνει την δραματοποίηση.  

Στο δεύτερο μέρος εισβάλλει η εικόνα με την τεχνική του stop motion 

animation και μια διαφορετική (στο είδος και στην ένταση)  μουσική  εφορμά , ενώ 

ο λόγος εξακολουθεί να εκφέρεται στο ίδιο tempo του πρώτου μέρους. Σε αυτό το 

δεύτερο μέρος μέσω της εικόνας το αφηγηματικό υποκείμενο αποκαλύπτεται 

mailto:apechlivani@gmail.com


Η ποίηση συναντά την τεχνολογία: Η τέχνη της βιντεοποίησης 
Φραγκοστεφανάκη Ιωάννα, Πεχλιβάνη Αγγελική 

 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [1166] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

μέσω μιας παράδοξης-ευρηματικής ανατροπής. Η τεχνική stop motion animation 

είναι η δημιουργία της ψευδαίσθησης της κίνησης μέσα από συνεχείς στατικές 

εικόνες. Βλέπουμε λοιπόν ένα αντικείμενο οικιακής χρήσης να προσωποποιείται  

και να κινείται στο χώρο. Ο ρυθμός της εναλλαγής των εικόνων είναι 

σπασμωδικός και προδίδει την απέλπιδα προσπάθεια της απόδρασης μέσα από 

τον κλειστό χώρο. Ωστόσο το απαισιόδοξο κείμενο της «Απόδρασης» αναιρείται 

μερικώς από την μουσική ένταση και την εικαστική ζωντάνια του δεύτερου μέρους 

προκαλώντας τελικώς αμφιθυμικά συναισθήματα.  

Το  «Μήνυμα ελήφθη» συνδυάζει μηνύματα, ringtones και φωτογραφίες 

από κινητό τηλέφωνο. Τα μηνύματα -που παρατίθενται όπως ελήφθησαν- 

λειτουργούν ως ημερολόγιο των αποστολέων αλλά και του παραλήπτη χωρίς 

κειμενικές διαμεσολαβήσεις. Τα μηνύματα που έχουν επιλεχθεί αφορούν τις 

κοινοτοπίες  της καθημερινότητας, ένα σύμπαν «χθαμαλόν» που μας ορίζει και 

που εξακτινώνεται μέσω κινητών τηλεφώνων. Επιπλέον, οι φωτογραφίες που τα 

συνοδεύουν (από προσωπικό φωτογραφικό αρχείο στο κινητό) συνιστούν ένα 

είδος εικαστικού ημερολογίου.  Οι εικόνες πάντοτε έπονται του μηνύματος 

προκειμένου  ο λόγος να δημιουργήσει μια πρώτη ανάγνωση και η εικόνα μια 

δεύτερη ανάγνωση συνοδευτική. Άλλοτε ενισχύοντας  κι άλλοτε μεταστρέφοντας 

το νόημα του μηνύματος, ενίοτε διακωμωδώντας και συχνά αποδομώντας το, 

αφήνοντας εν τέλει ανοιχτή την ερμηνεία των δύο μέσων. Η επιλογή των ringtones 

ακολουθεί την ίδια λογική και μας υπενθυμίζει ότι πρόκειται για την πραγματικότητα 

των κινητών, κάποιες φορές ενοχλητική και κάποιες διακριτική. Το αποσπασματικό, 

σύντομο, αιφνίδιο και ευθύβολο στοιχείο ενός μηνύματος που αποτυπώνει σε 

λίγες λέξεις μια σκέψη ή ένα συμβάν και συχνά εκφράζει μια αλήθεια 

αδιαμεσολάβητη και αντανακλαστική, χαρακτηρίζει και τη φωτογραφική πράξη. 

Τόσο το μήνυμα όσο και η φωτογραφία αποτυπώνουν μια πραγματικότητα 

εκκρεμή, μια πραγματικότητα στο όριο, στην αιχμή του χρόνου. 
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Μουσείο και Δημιουργική Γραφή 
 

Θεοδοσία Ράπτου  

Δασκάλα, Μουσειοπαιδαγωγός, M.ed. στη Δημιουργική Γραφή  

thraptou@gmail.com  

 

 

Με τον όρο “Μουσείο” εννοούμε ένα μόνιμο, μη κερδοσκοπικό οργανισμό 

στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, ανοιχτό στο κοινό, το οποίο 

αποκτά, συντηρεί, ερευνά, επικοινωνεί και εκθέτει την υλική και άυλη πολιτισμική 

κληρονομιά του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του με σκοπό την εκπαίδευση, 

τη μελέτη και την ψυχαγωγία (ICOM) 1 . Κάτω από την ομπρέλα του όρου 

καλύπτονται όλα τα είδη μουσείων (αρχαιολογικά, λαογραφικά, φυσικών 

επιστημών, ναυτικά, ιστορικά κ.ά.) καθώς επίσης οι αρχαιολογικοί χώροι, οι 

πινακοθήκες και οι αίθουσες τέχνης.  

   Το σύγχρονο μουσείο, εδώ και αρκετές δεκαετίες, και μετά από διαρκή 

επαναπροσδιορισμό του ρόλου του με στόχο την πραγμάτωση της κοινωνικής 

και εκπαιδευτικής του πολιτικής, έχει μετατοπίσει το ενδιαφέρον του από την 

προβολή των αντικειμένων, που ίσχυε παλαιότερα, στον ίδιο τον επισκέπτη (Γκαζή 

2004), στοχεύοντας αφενός στη συνομιλία του επισκέπτη με το χώρο και τα 

εκθέματα και αφετέρου στη δημιουργία ενός σταθερού κοινού το οποίο θα μπορεί 

να επανέρχεται στο μουσειακό χώρο. Αυτή η μετατόπιση ενδιαφέροντος 

δημιούργησε πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη ενός νέου επιστημονικού 

πεδίου, της Μουσειοπαιδαγωγικής, η οποία ως κλάδος της Παιδαγωγικής 

τροφοδοτείται απ’ αυτήν. Αντικείμενο της Μουσειοπαιδαγωγικής είναι η 

διερεύνηση και διασφάλιση παιδαγωγικών και μουσειολογικών αρχών για το 

σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση δράσεων για διαφορετικές ομάδες 

κοινού (Νάκου 2001). Οι αρμοδιότητές της αφορούν στην άμεση επαφή με τους 

                                                 
1 Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων. 
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επισκέπτες, η οποία πραγματοποιείται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά και με μορφές έμμεσης επικοινωνίας όπως 

είναι ο σχεδιασμός και η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (Νικονάνου 2005). Στους 

τρόπους άμεσης επικοινωνίας του μουσείου, εντάσσεται και η οργάνωση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολικές ομάδες, δεδομένου ότι αυτές 

αποτελούν το κοινό που επισκέπτεται σταθερά το μουσείο. Ο προσανατολισμός 

αυτός βρίσκεται σε άμεση σχέση και με το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για 

εναλλακτικούς χώρους και τρόπους μάθησης (Νικονάνου 2002), καθώς επίσης 

και με την οργανωτική ευκολία κινητοποίησης των σχολικών τάξεων, αλλά και τη 

σημασία της επαφής των παιδιών με τα μουσεία από μικρή ηλικία (Βέμη 2003). Οι 

ιδιαίτερες αυτές παράμετροι καθιστούν το σχολείο «προνομιούχο φορέα» 

συνεργασίας με το μουσείο (Ζαφειράκου 2000). Το σχολείο, ως τυπικός φορέας 

εκπαίδευσης, αποτελεί παράγοντα αποφασιστικής σημασίας για την γνωριμία 

των παιδιών με το μουσείο και την εδραίωση της σχέσης τους με αυτό (Κουβέλη 

2000), ενώ η θετική στάση τους σε ζητήματα πολιτισμικής κληρονομιάς είναι 

αποτέλεσμα εκπαίδευσης, που ξεκινά από μικρή ηλικία και μπορεί να διαμορφώσει 

στάσεις, συμπεριφορές, δράσεις και επιλογές (Βέμη 2003). Η επίσκεψη μιας 

σχολικής ομάδας στο μουσείο ή στο χώρο πολιτισμικής αναφοράς, φέρνει τους 

μαθητές σε άμεση επαφή με τα αντικείμενα ή τα πολιτισμικά κατάλοιπα, τα οποία 

αποτελούν τμήμα της πραγματικότητας, που τα δημιούργησε και λειτουργούν ως 

«ίχνη» (Νάκου 2001), προκειμένου να πιστοποιηθεί η ύπαρξη του παρελθόντος 

αυτού και να επιχειρηθεί η προσέγγισή του. Τα μουσειακά αντικείμενα 

χαρακτηρίζονται από «παραστατικότητα», καθώς λειτουργούν εποπτικά, 

κινητοποιούν την περιέργεια, προσελκύουν τις αισθήσεις, εμψυχώνουν, 

«αυθεντικότητα/ιστορικότητα», διότι συγκινούν, γοητεύουν, αφηγούνται ιστορίες, 

και «ευρύτητα», δεδομένου ότι εξυπηρετούν διαφορετικά περιεχόμενα και επίπεδα 

μάθησης και συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων (Καλεσοπούλου 2002, 

Νάκου 2001, Νικονάνου 2002). 

    Για να αποτελέσει η επίσκεψη μοναδική βιωματική εμπειρία για την ομάδα 

των μαθητών, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την κοινωνικοοικονομική προέλευσή 

τους, είναι απαραίτητη η διασφάλιση βασικών μουσειοπαιδαγωγικών 

προϋποθέσεων όπως είναι η επιλογή περιορισμένου αριθμού αντικειμένων και η 
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ένταξή τους σε ένα αφηγηματικό πλαίσιο -το σενάριο- η εκπαίδευση του 

βλέμματος και η οικειοποίηση του χώρου.  

   Από το πλήθος των αντικειμένων που εκτίθενται στο μουσείο, ο 

μουσειοπαιδαγωγός, θα επιλέξει τόσα και όσα αντικείμενα είναι αναγκαία για να 

υποστηριχτούν ο σκοπός και οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος που 

σχεδιάζεται από το μουσείο. Ο αριθμός τους πρέπει να είναι περιορισμένος, ούτως 

ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα συνομιλίας μεταξύ επισκεπτών και αντικειμένων. 

Τα αντικείμενα που έχουν επιλεγεί πλαισιώνονται από το σενάριο της επίσκεψης, το 

οποίο κινείται μεταξύ μυθοπλασίας και τεκμηρίωσης, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον 

των μαθητών και δημιουργεί τα κίνητρα της επίσκεψης, η ύπαρξη των οποίων 

κρίνεται πρωταρχικής σημασίας. Η εμπειρία έχει δείξει ότι ευαισθητοποιημένοι 

εκπαιδευτικοί –ελλείψει μουσειοπαιδαγωγού- συνοδεύοντας τους μαθητές τους 

στο μουσείο, φροντίζουν για τη δημιουργία σεναρίου, προκειμένου να αναθέσουν 

ενεργητικό ρόλο στους μαθητές τους και να υποβοηθήσουν τη σύνδεση του 

παρελθόντος με το παρόν κατά την επίσκεψη. Στο ίδιο αποσκοπούν, αλλά 

εκτενέστερα, και τα βιβλία αρχαιογνωστικού περιεχομένου 2 , τα οποία 

αξιοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς κατά την προετοιμασία της επίσκεψης στο 

σχολείο.  

    Η κίνηση των μαθητών μέσα στο χώρο του μουσείου προκειμένου να 

εντοπιστούν τα αντικείμενα στα οποία αναφέρεται το σενάριο γίνεται είτε ομαδικά, 

είτε κατά μόνας. Είναι όμως αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό, 

ότι ο  επισκέπτης έχει ανάγκη από τον προσωπικό του τρόπο και χρόνο θέασης 

(Βέμη, 2006). Ο επισκέπτης, μαθητής ή ενήλικας, προσερχόμενος στο μουσείο 

μεταφέρει την προσωπική του σκευή, το προσωπικό του πολιτισμικό κεφάλαιο και 

με βάση αυτό θα προσεγγίσει τα εκθέματα, θα σχηματίσει τη δική του πρόσληψη 

και θα επεξεργαστεί τη δική του ανταπόκριση. Έχει επομένως ανάγκη και από 

προσωπικό χρόνο θέασης. Η παρατήρηση των αντικειμένων θα του επιτρέψει να 

συνδέσει τα ορατά τους στοιχεία μεταξύ τους, αλλά και μαζί του, βάζοντας τα 

                                                 
2 Ο όρος προτείνεται από τον Α. Καρακίτσιο και αναφέρεται σε βιβλία γνώσεων με 

αρχαιολογικό/μουσειακό περιεχόμενο. Για την ίδια κατηγορία παιδικών βιβλίων η Μαρίζα 

Ντεκάστρο χρησιμοποιεί τον όρο «αρχαιολογικά» προτείνοντας υποκατηγορίες ένταξης, 

ανάλογα με το περιεχόμενο τους. 



Μουσείο και Δημιουργική Γραφή 
Θεοδοσία Ράπτου 

 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [1170] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

θεμέλια μιας σχέσης προσωπικής και ιδιαίτερα σημαντικής. Η παρατήρηση θα 

δημιουργήσει έδαφος στη συνέχεια για την περιγραφή των εκθεμάτων η οποία 

φανερώνει, στην πραγματικότητα, την ανταπόκριση του επισκέπτη στο 

συγκεκριμένο έργο συμβάλλοντας κατά κάποιο τρόπο στην ολοκλήρωσή του 

(Βέμη 2006). Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί το παράδειγμα του Ανρί Μισώ, 

ο οποίος προκειμένου να αποκωδικοποιήσει τη ζωγραφική του Ρενέ Μαγκρίτ, 

κατέγραφε τις παρατηρήσεις και τις εντυπώσεις του, δημιουργώντας ένα 

καινούριο –συγγραφικό αυτή τη φορά- έργο3 (Βέμη 2006). Η παρατήρηση και η 

περιγραφή των εκθεμάτων έχει ως αποτέλεσμα την εκπαίδευση του βλέμματος 

(Χρυσουλάκη 1977, Trouli & Vemi†, 2015) και οδηγεί, προοδευτικά, στην 

διατύπωση ερωτημάτων και εικασιών από τη πλευρά του επισκέπτη, στοιχεία 

απαραίτητα για τη συνομιλία του με τα αντικείμενα και την κατανόηση του 

παρελθόντος που τα δημιούργησε. Με τον τρόπο αυτό η επίσκεψη αποκτά 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον μαθητή, ο οποίος έχει ανεπτυγμένο το προσωπικό 

κίνητρο, ώστε να προσεγγίσει τα αντικείμενα με τη δική του οπτική και να φέρει τις 

παρατηρήσεις του για συζήτηση και επεξεργασία στην ομάδα. Η ανταλλαγή 

απόψεων με τους συμμαθητές προσφέρει τη δυνατότητα στον θεατή να 

κατανοήσει καλύτερα τη δική του σχέση με το αντικείμενο. Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να επισημανθεί ο αποφασιστικός ρόλος του μουσειοπαιδαγωγού ή του 

εκπαιδευτικού, ο οποίος, με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, παρωθεί τους μαθητές να 

εκφράσουν τις απόψεις τους, να μοιραστούν τις εντυπώσεις τους, να 

συμπληρώσουν και να συμπληρωθούν στη συνέχεια ως προς τις περιγραφές και 

τις εικασίες τους και από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Η διαδικασία αυτή είναι 

εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να αισθανθούν ασφαλείς, οικειοποιούμενοι το 

χώρο, ώστε να μπορούν να επανέρχονται σ’ αυτόν ως μελλοντικοί επισκέπτες 

(Ζαφειράκου 2000). 

   Με την παραδοχή ότι η πρόσληψη ενός έργου γεννά ένα άλλο έργο (Βέμη 

2006), θα προσπαθήσουμε να συνδέσουμε το χώρο του Μουσείου με την 

Δημιουργική Γραφή και να αναδείξουμε τις δυνατότητες που συγκεντρώνει ο 

μουσειακός χώρος στην κατεύθυνση του δημιουργικού γραψίματος για μαθητές 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

                                                 
3 Μισώ, Α., Ονειροπολώντας με αφορμή αινιγματικές ζωγραφιές, Άγρα, Αθήνα 2008. 
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Με τον όρο Δημιουργική Γραφή εννοούμε την σύγχρονη εκπαιδευτική 

μέθοδο που προσεγγίζει με βιωματικό τρόπο το λόγο συνδυάζοντας μάθηση και 

παιχνίδι (Γαβριηλίδου 2014), προσδίδοντας στο γράψιμο την ιδιότητα του ατόμου 

να αντιλαμβάνεται, να ονομάζει και να κατανοεί τα πράγματα με τον δικό του 

προσωπικό τρόπο (Νικολαΐδου 2014).  

 

  Ακολουθώντας το μοντέλο της Συναλλακτικής Θεωρίας της Rosenblatt4, 

από το λογοτεχνικό κείμενο στην εικαστική έκφραση, και έχοντας ως  βασική αρχή 

ότι μια επίσκεψη στο Μουσείο δεν είναι μόνο πληροφορίες και γνώσεις, αλλά ένα 

ζωντανό βίωμα, όπου ο όρος «συναλλαγή» υποδηλώνει τη διαλεκτική σχέση 

μεταξύ αντικειμένου και επισκέπτη, θα μεταφέρουμε το μοντέλο της Rosenblatt στο 

Μουσείο και θα επιχειρήσουμε να κινηθούμε από τη θέαση των μουσειακών 

αντικειμένων στο παιχνίδι των λέξεων, αποδεχόμενοι πλήρως ότι τα αντικείμενα 

αφηγούνται ιστορίες και ότι με τις λέξεις μας όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά 

φτιάχνουμε τον «οικόσιτο πολιτισμό μας» (Στεφανίδης 2010). 

   Το διδακτικό μοντέλο της Rosenblatt προτείνει ενδεικτικά τέσσερις 

φάσεις/στάδια προσέγγισης ενός λογοτεχνικού έργου: το στάδιο της 

προετοιμασίας του περιβάλλοντος, το στάδιο της αρχικής απόκρισης, το στάδιο 

της τελειοποίησης της απόκρισης και το στάδιο της εικαστικής έκφρασης. 

Αντίστοιχα η κλασική πορεία. επίσκεψης στο Μουσείο περιλαμβάνει τρία 

στάδια/φάσεις: το στάδιο της προετοιμασίας, τη φάση που ακολουθεί και 

περιλαμβάνει δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και τη φάση των 

δραστηριοτήτων μετά την επίσκεψη. Συχνά, οι εκπαιδευτικοί, αναλαμβάνουν στο 

σχολείο τη φάση της προετοιμασίας και της έκφρασης μετά την επίσκεψη, ωστόσο 

είναι σημαντικό για το μουσείο να αρχίζει και να ολοκληρώνει το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα στο χώρο του, για να μπορεί να παρακολουθεί το επίπεδο απόκρισης 

των θεατών-μαθητών και στη συνέχεια να αξιολογεί το πρόγραμμα. Η αξιολόγηση 

                                                 
4 Η Συναλλακτική Θεωρία της Rosenblatt αναφέρεται στην ιδιαίτερη σχέση «συναλλαγής» 

που αναπτύσσεται μεταξύ του αναγνώστη και του λογοτεχνικού κειμένου, βάσει της οποίας 

αναγνώστης και κείμενο λειτουργούν ως «ισότιμοι συμμετέχοντες» στο λογοτεχνικό 

γεγονός.   
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των εκπαιδευτικών δράσεων είναι αναπόσπαστο στοιχείο βελτίωσης και 

ανάπτυξης στην κατεύθυνση του διαρκούς διαλόγου με τους επισκέπτες.  

   Ο μουσειοπαιδαγωγός, προκειμένου να σχεδιάσει το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα με το οποίο θα υποδεχτεί την ομάδα των μαθητών, λαμβάνει υπόψη 

–μεταξύ άλλων- οπωσδήποτε την ηλικία: μαθητές πρωτοβάθμιας και ποιων 

τάξεων, μαθητές δευτεροβάθμιας, γυμνασίου ή λυκείου. Είναι σαφές ότι η κάθε 

ηλικιακή ομάδα έχει διαφορετικές ανάγκες και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει 

να είναι ευέλικτο και με δυνατότητες προσαρμογής. Στο παράδειγμά μας 

αναφερόμαστε σε μαθητές πρωτοβάθμιας των τριών τελευταίων τάξεων (Δ΄- Ε – 

ΣΤ΄). Η πορεία που θα ακολουθήσουμε, όπως προαναφέρθηκε, είναι τριμερής, έχει 

ως αφετηρία το μουσειακό έκθεμα και αποσκοπεί στην παραγωγή κειμένου, μέσα 

από τη διαδικασία της Δημιουργικής Γραφής. 

 

Προετοιμασία επίσκεψης: Κατά την φάση αυτή και αφού δώσουμε στην 

ομάδα των μαθητών λειτουργικές πληροφορίες5 για το χώρο, γίνεται η γνωριμία 

μαζί τους για 

να υπάρξει διαπροσωπική εξοικείωση. Πριν μπούμε στην αίθουσα του 

μουσείου που μας ενδιαφέρει, παρουσιάζουμε, ως σύντομο αφήγημα με τίτλο, το 

σενάριο, στο οποίο είναι ενταγμένα τα αντικείμενα με τα οποία θα ασχοληθούμε. 

Μέσα από το σενάριο αναδύεται το κίνητρο  με το οποίο θα ενεργοποιήσουμε το 

ενδιαφέρον των μαθητών για την προσέγγιση των αντικειμένων. Παράδειγμα: 

«Είστε επιστήμονες και πρέπει να επιλέξετε ένα αντικείμενο-έκθεμα για το Μουσείο 

του Μέλλοντος».6 Στη συνέχεια οδηγούμε τους μαθητές στην αίθουσα όπου θα 

γίνει η υλοποίηση του προγράμματος. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης: Σε κεντρικό σημείο της αίθουσας 

συγκεντρώνουμε την ομάδα των μαθητών και την ενημερώνουμε ότι για λίγα 

                                                 
5   Με τον όρο «λειτουργικές πληροφορίες» εννοούμε τις πληροφορίες εκείνες που είναι 

αναγκαίες για     να αισθανθούν άνετα οι μαθητές. Για παράδειγμα πού θα αφήσουν τα 

σακίδια και τα πανωφόρια τους, πού βρίσκεται η τουαλέτα, σε ποιον θα απευθυνθούν 

για ενδεχόμενη ανάγκη τους, πόσο χρόνο θα διαρκέσει το πρόγραμμα κ.λ.π.  
6   Θεοδοσία Ράπτου, (2011), «Λένε ιστορίες τ’ αγάλματα; 6+1 ιστορίες τέχνης για παιδιά», 

στο Βιβλία αρχαιογνωστικού περιεχομένου για παιδιά, διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας. 
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λεπτά μπορεί να κινηθεί ελεύθερα στο χώρο. Στη συνέχεια, και αφού 

συγκεντρωθούν οι μαθητές με τη βοήθεια ενός σείστρου, τους πληροφορούμε ότι 

στις προθήκες υπάρχουν τα αντικείμενα που έχουν σχέση με την ιστορία μας 

(σενάριο) τα οποία έχουν σημανθεί με έγχρωμο αυτοκόλλητο και πρέπει να τα 

ανακαλύψουν. Τους δίνουμε μια κάρτα με τίτλο «το αντικείμενο που με περίμενε…» 

και υπότιτλο «βλέπω, σκέφτομαι, σημειώνω» και τους επαναλαμβάνουμε ότι από 

το σύνολο των αντικειμένων με το έγχρωμο αυτοκόλλητο θα πρέπει να επιλέξουν 

ένα για το Μουσείο του Μέλλοντος και στην κάρτα να σημειώσουν το όνομα του 

αντικειμένου και όσες άλλες παρατηρήσεις και σκέψεις κάνουν, καθώς το 

παρατηρούν. Τους ορίζουμε χρόνο συγκέντρωσης στην ομάδα με τον ήχο του 

σείστρου. Ο χρόνος θα πρέπει να είναι ικανός ώστε οι μαθητές να δουν όλα τα 

αντικείμενα με την ειδική σήμανση -και ίσως και κάποιο άλλο που θα τραβήξει το 

βλέμμα τους- να κάνουν την επιλογή του αντικειμένου με το οποίο θα ασχοληθούν, 

να έχουν την ευκαιρία να το παρατηρήσουν, να θέσουν ερωτήματα, να 

διατυπώσουν υποθέσεις, να συσχετίσουν το αντικείμενο με το σήμερα. Με άλλα 

λόγια να γίνει η συναλλαγή μεταξύ αντικειμένου-θεατή και να σημειώσουν τις 

σκέψεις και τις παρατηρήσεις τους στην κάρτα που κρατούν, με τη μορφή 

ελεύθερων σημειώσεων. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι για 

να επιτευχθεί η συναλλαγή αυτή είναι αναγκαία –εκτός του προσωπικού χρόνου- 

η αυτοσυγκέντρωση και η ησυχία στο χώρο.  

   Ο μουσειοπαιδαγωγός ελέγχει το χρόνο και καλεί τους μαθητές στην 

ολομέλεια. Φροντίζει με μικρές ασκήσεις χαλάρωσης να δώσει το χρόνο στους 

μαθητές να επανέλθουν από τη μελέτη του αντικειμένου επιλογής τους στη 

συζήτηση εντός της ομάδας. Με νύξεις από το σενάριο παρωθεί τους μαθητές να 

εκφράσουν στην ομάδα τις εντυπώσεις από την προσωπική τους διαδρομή στο 

χώρο.  

Οι μαθητές παρουσιάζουν το αντικείμενο επιλογής τους καθώς και τις 

παρατηρήσεις/υποθέσεις που αφορούν στο αντικείμενο αυτό και μπορεί να έχουν 

αναφορά στη χρήση, το υλικό, το χρώμα, την αισθητική εντύπωση κ.λ.π. 

Παροτρύνονται επίσης να αναφέρουν το λόγο για τον οποίο εστίασαν την 

προσοχή τους στο αντικείμενο το οποίο τελικά και επέλεξαν. Κατά τη φάση αυτή ο 

ρόλος του μουσειοπαιδαγωγού είναι αποφασιστικής σημασίας διότι πρέπει με 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου –τι νομίζεις, τι εννοείς, γιατί, πες μας περισσότερα κ.λ.π- 



Μουσείο και Δημιουργική Γραφή 
Θεοδοσία Ράπτου 

 

 
Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                      [1174] 
Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

να διασφαλίσει τη δυνατότητα έκφρασης για όλους τους μαθητές. Η εμπειρία έχει 

δείξει ότι αρκετοί μαθητές δυσκολεύονται να εκφραστούν από το φόβο της 

λανθασμένης απάντησης. Ωστόσο η μάθηση στο μουσείο δεν έχει στοιχεία 

ανταγωνισμού και προκύπτει από την άμεση προσωπική εμπειρία. Ο μαθητής 

ανακαλύπτει τη γνώση, δημιουργεί προσωπικές σχέσεις με τα αντικείμενα και με 

τους συμμαθητές. Ο μουσειοπαιδαγωγός φροντίζει να αισθανθούν οι μαθητές 

ασφαλείς και να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους μέσα από παιγνιώδη 

διαδικασία. Στόχος του είναι να κατακτηθεί σε μεγάλο βαθμό το στοίχημα της 

οικειοποίησης του χώρου ώστε το πρόσημο της επίσκεψης  να είναι θετικό.  

   Κατά τη φάση αυτή, της παρουσίασης των αντικειμένων και των 

ατομικών παρατηρήσεων που τα συνοδεύουν, είναι σχεδόν βέβαιο, ότι 

περισσότεροι του ενός μαθητές θα ασχοληθούν με το ίδιο αντικείμενο. 

Παρακολουθώντας τις παρουσιάσεις των συμμαθητών τους έχουν την ευκαιρία 

να εμπλουτίσουν την προσωπική τους καταγραφή με στοιχεία που αναφέρονται 

στην παρουσίαση/συζήτηση και που ενδεχομένως οι ίδιοι δεν τα πρόσεξαν ή τα 

αντιμετώπισαν διαφορετικά. Ο μουσειοπαιδαγωγός ενισχύει την ατομική έκφραση 

των μαθητών προτείνοντας εμβόλιμα λέξεις ή φράσεις του σεναρίου που 

κινητοποιούν τη διάθεση των μαθητών για μυθοπλαστική έκφραση.  

   Αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση και η παρουσίαση των αντικειμένων, ο 

μουσειοπαιδαγωγός δίνει χρόνο στους μαθητές για μια ολιγόλεπτη περιήγηση 

στην αίθουσα και την προθήκη ενδιαφέροντος του καθενός, με την παρότρυνση: 

«Αποχαιρετώ τα αντικείμενα…» ή «Λέω αντίο στ’ αγάλματα…» ή …. 

Αυτή η φυσική καταληκτήρια επαφή με τα αυθεντικά αντικείμενα μέσα στο 

αυθεντικό σκηνικό του μουσείου, (Μπουλώτης 2012) εκτιμάται ως αναγκαία για 

την επιβεβαίωση/επαλήθευση των ερωτημάτων, εικασιών, παρατηρήσεων και 

συμπερασμάτων που οι μαθητές έχουν αποκομίσει. Παράλληλα εκτιμάται ότι θα 

δώσει ώθηση στο ξετύλιγμα της κόκκινης κλωστής για να φτιαχτεί το προσωπικό 

παραμύθι της επόμενης φάσης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια τελευταία 

συναλλαγή μεταξύ επισκέπτη και αντικειμένου και ταυτόχρονα μια διαδικασία 

αναστοχασμού. 

Έκφραση ανταπόκρισης/Κείμενο: Οι μαθητές οδηγούνται σε χώρο του 

μουσείου που να επιτρέπει τη διαδικασία του γραψίματος και καλούνται να 

οργανώσουν σε κείμενο τις σημειώσεις/παρατηρήσεις τους που προέκυψαν από 
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την επαφή τους με τα αντικείμενα. Η παρότρυνση για την δραστηριότητα αυτή 

παρουσιάζεται ως συνέχεια του σεναρίου: «Πληροφορείστε τον Μελλοντικό 

Επισκέπτη με όσα στοιχεία θεωρείτε αναγκαία να συνοδεύουν το αντικείμενο της 

επιλογής σας. Εξηγείστε του επίσης τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε το αντικείμενο 

αυτό.» Ο μουσειοπαιδαγωγός μπορεί να υποβοηθήσει τη διαδικασία του 

γραψίματος δίνοντας, κατά περίπτωση, ως άξονα ένα τίτλο: «Κουβέντα μ’ ένα 

άγαλμα…» ή «Μου είπε να σας πω…» ή προτείνοντας μια λέξη την οποία θα πρέπει 

να συμπεριλάβουν στο κείμενό τους ή ακόμη προσφέροντας μια εικόνα άλλου 

αντικειμένου –ακόμη και σύγχρονου- η οποία θα δώσει ώθηση στην παραγωγή 

ιδεών και λόγου. 

Κατά την ώρα του γραψίματος ο μουσειοπαιδαγωγός ενισχύει και παρωθεί 

τους μαθητές αποφεύγοντας κάθε διορθωτική παρέμβαση. Οι μαθητές 

ολοκληρώνουν τα κείμενά τους μέσα σε ορισμένο χρόνο, ο οποίος τους 

γνωστοποιείται εξαρχής και το τέλος του σημαίνεται και πάλι με ένα σείστρο. Είναι 

αναγκαία επίσης η πρόβλεψη χρόνου για την παρουσίαση στην ολομέλεια των 

κειμένων που οι μαθητές έγραψαν, προκειμένου αυτοί να αισθανθούν δημιουργοί, 

να ενισχυθεί με τον τρόπο αυτό η μουσειακή τους εμπειρία και να επιτευχθεί η 

ολοκλήρωση του προγράμματος. Αν υπάρχει δυνατότητα τα κείμενα μπορούν να 

αναπαραχθούν είτε ψηφιακά είτε ως φυσικό σώμα και να αναρτηθούν στο χώρο. 

Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές φεύγοντας θα πρέπει να πάρουν μαζί τους το 

κείμενο που έγραψαν.  

   Η Δημιουργική Γραφή στο Μουσείο αποτελεί μια πρόταση η οποία 

βασίζεται στη μουσειοπαιδαγωγική θεωρία και αξιοποιεί το μοντέλο της 

Συναλλακτικής Θεωρίας της Rosenblatt. Οι τέσσερις φάσεις της Συναλλακτικής 

Θεωρίας συμπίπτουν με τις φάσεις της τριμερούς πορείας επίσκεψης στο μουσείο. 

Η φάση της αρχικής ανταπόκρισης και η φάση της τελειοποίησης της 

ανταπόκρισης μπορούν να ταυτιστούν με την φάση κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης. Η Rosenblatt αποτιμά την ανάγνωση ως αισθητική εμπειρία 

(Καλογήρου - Βησσαράκη 2005), ομοίως, το μουσειακό αντικείμενο είναι αισθητικό 

αντικείμενο και η συναλλαγή εντοπίζεται στην ενεργητική συμμετοχή του μαθητή 

στη θέαση και νοηματοδότηση του αντικειμένου, ώστε να προκύψει ως φυσική 

ακολουθία η επικοινωνία με αυτό, η ερμηνεία της έκθεσης στην οποία 
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συμπεριλαμβάνεται και η ανάγκη της ατομικής έκφρασης με τη μορφή 

αφηγήματος. 

   Ολοκληρώνοντας, το μουσείο προσφέρεται ως εναλλακτικός χώρος 

μάθησης και παρέχει τη δυνατότητα βιωματικής εμπειρίας και ψυχαγωγίας, 

εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή, την ενεργοποίηση των αισθήσεων και 

επιχειρεί τη σύνδεση της γνώσης με την πραγματικότητα. Η Δημιουργική Γραφή 

στο μουσείο παρέχει τη δυνατότητα ανάδειξης της ιδιαιτερότητας του κάθε μαθητή, 

δεδομένου ότι το «κοινό νόμισμα της επικοινωνίας είναι ο εαυτός» (Bruner 2009). 

Μέσα από την αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας, την προσωπική οπτική και 

την απόκριση στα ερεθίσματα των αντικειμένων, η δημιουργία θαυμαστών 

ιστοριών προκύπτει ως φυσική ακολουθία και ανάγκη για έκφραση, ως μια 

διαδικασία αυτογνωσίας, κατανόησης και ερμηνείας του κόσμου. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ 

Η Αθανασιάδου Αντιόπη σπούδασε Νομικά και είναι απόφοιτος του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δημιουργικής Γραφής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας. Ήταν μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Λεξητανίλ. Έχει 

δημοσιεύσει διηγήματα, κριτικές και ποίησης σε λογοτεχνικά έντυπα και έχει δύο συμμετοχές 

στις συλλογές της ομάδας από Ποίηση 2010 /2012. Το 2012 εκδόθηκε το ποιητικό της βιβλίο 

«Τέττιξ ο ψιθυριστής», Εκδόσεις Γαβριηλίδη. Το 2015 εκδόθηκες η ψυχολογική της νουβέλα 

«Η ζωή μου σαν μάγισσα»  

ΑΛΕΞΑΚΗ ΛΗΤΩ 

H Λητώ Αλεξάκη γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1976, αλλά κατάγεται από την Κέρκυρα. Είναι 

πτυχιούχος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου 

Πανεπιστημίου. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το ίδιο Τμήμα και επίκειται η 

υποστήριξη της διατριβής της, στη Σχολή Ιστορίας, Μετάφρασης και Διερμηνείας με θέμα 

«Η Μεταφρασιολογική Προσέγγιση της Τραγωδίας Άμλετ του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ με βάση τη 

Νεοελληνική Μετάφραση του Ιακώβου Πολυλά». Η επαγγελματική και διδακτική της 

εμπειρία περιλαμβάνει την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών από το 2003, την 

διδασκαλία στο ΤΕΙ Ηπείρου (2001-2012), καθώς και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο από το 2015. 

Είναι εισηγήτρια σε συνέδρια που αφορούν θέματα εκπαίδευσης και μετάφρασης, και έχει 

επιστημονική συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 

ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Η κ. Αλευριάδου Αναστασία αναγορεύτηκε διδάκτορας Ψυχολογίας του Τμήματος 

Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. το 1998. Πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Johns 

Hopkins University και Οhio State University σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Γνωστικής 

Ψυχολογίας. Σήμερα εργάζεται ως Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα 

επικεντρώνονται στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών με σοβαρές δυσκολίες μάθησης 

(νοητική αναπηρία), στην ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και στα προγράμματα παρέμβασης για παιδιά και εφήβους με γενετικά 

σύνδρομα. Έχει δημοσιευμένες πάνω από 120 εργασίες σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά 

περιοδικά και συλλογικούς τόμους βιβλίων. Έχει πάρει μέρος με  ανακοινώσεις σε πάνω 

από 100 διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Συν-συγγραφέας δύο επιστημονικών 

βιβλίων με θέματα που σχετίζονται με τη νοητική αναπηρία  και το σύνδρομο Down. 

Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» και 

συντονίστρια της Κατεύθυνσης Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού 
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Τμήματος Νηπιαγωγών του ΠΔΜ. Επιστημονικά Υπεύθυνη των Προγραμμάτων Δια Βίου 

Εκπαίδευσης για την Ειδική Αγωγή. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΟΝΟΡΑ 

Ελεονόρα Αναγνώστου. Ζω στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασα στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ 

και εργάζομαι ως φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είμαι απόφοιτη του 

μεταπτυχιακού τμήματος Δημιουργικής Γραφής, στο οποίο εκπόνησα διπλωματική 

εργασία με θέμα «Sms poetry» υπό την εποπτεία του κ. Μίμη Σουλιώτη. Στο ίδιο τμήμα 

εκπονώ διδακτορική διατριβή με θέμα «Η Δημιουργική Γραφή (πεζογραφία) στη 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο. 

Στη λογοτεχνική γραφή προτιμώ συνήθως να μην είμαι η γραφίδα ή η φωνή αλλά το αυτί. 

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Η Αικατερίνη Ανδριανάκη είναι φιλόλογος και εργάζεται στη δημόσια δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Έχει ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του Διαπανεπιστημιακού 

- Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγική της 

ένταξης: ένα σχολείο για όλους» στο Α.Π.Θ., με κατεύθυνση «Ψυχοπαιδαγωγικές 

συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας». Τα τελευταία δύο χρόνια ασχολείται συστηματικά 

με τη δημιουργική γραφή στην εκπαίδευση μέσα από τη λειτουργία «Ομίλου Δημιουργικής 

Γραφής» στο σχολείο που υπηρετεί. 

ΑΥΔΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Γεννήθηκε στην Πρέβεζα, με καταγωγή από το Συρράκο. Υπηρετεί ως Καθηγητής 

Λαογραφίας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διετέλεσε πρόεδρος του τμήματος (2006-2008) και διευθυντής 

του Τομέα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Έχει λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό(Ριο ντε Τζανέιρο, Άνκορατζ Αλάσκας, Κωνσταντινούπολη, Σόφια, κ.λπ.). 

Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά (Journal of American 

Folklore). 

ΒΑΪΤΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Γεννήθηκα στην Φλώρινα το 1970. Από το 1997 εργάζομαι ως βιβλιοθηκονόμος στο 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Η συγγραφική μου προσφορά περιορίζεται σε μερικές 

αράδες που και ο ποιο πρωτόπειρος  χειριστής του διαδικτύου μπορεί  να εντοπίσει στο 

ηλεκτρονικό βιβλιοθηκονομικό περιοδικό «Συνεργασία».  Έχω επίσης μιλήσει σε 2-3 ημερίδες 

και συνέδρια.   Ως αναγνώστης  αποκηρύσσω την πολιτική κενολογία και αμετροέπεια  και 

προσπαθώ εναγωνίως να ανακαλύψω το αληθινό νόημα της ζωής μέσα από την 

αποτυπωμένη  λογοτεχνική γραφή, της ανώτερης έκφρασης των αξιών ενός πολιτισμού. 

Το σπουδαιότερο, είμαι πατέρας δύο τέκνων, της Ελενίτσας και του Θοδωρή. 
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ΒΑΚΑΛΗ ΑΝΝΑ 

Γεννήθηκε τη μεγαλύτερη νύχτα του χειμώνα, σε πόλη βόρεια και βαριά χειμωνιάτικη, όπου 

και ζει μέχρι σήμερα. Φιλόλογος από πεποίθηση, λαχτάρα και κέφι, με ένα Μεταπτυχιακό 

σε Παιδαγωγικό Τμήμα για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές, με ένα ακόμα σε εξέλιξη για την 

Εκπαιδευτική Πολιτική και με Διδακτορικό για την Παραγωγή Λόγου και τη Δημιουργική 

Γραφή. Εργάζεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για σειρά ετών ήταν αποσπασμένη στο 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και συνεργάζεται με το ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ως 

Υπεύθυνη Πρακτικών Ασκήσεων.  Συμμετέχει σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, και σε 

διάφορες ημερίδες με θέματα περί γλώσσας κυρίως και περί Δημιουργικής Γραφής συχνά.  

ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ 

Γεννήθηκε στο Βόλο. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι διπλωματούχος πιάνου. Εργάστηκε πάνω από εικοσαετία 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγήτρια μουσικής. Κάνει σπουδές στο 

Μεταπτυχιακό Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Γνωρίζει 

αγγλικά και γαλλικά. Διηγήματά της δημοσιεύτηκαν στη συλλογική έκδοση «Οδός 

Δημιουργικής Γραφής 2» (εκδ. Οσελότος, Αθήνα 2013), στην Ανθολογία Σύντομου 

Διηγήματος (Διαδρομή 2014), εκδόσεις Γραφομηχανή, στο λογοτεχνικό περιοδικό 

Μανδραγόρας και σε διαδικτυακούς τόπους. Διακρίθηκε στον 4ο πανελλήνιο ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό διηγήματος «Λόγω τέχνης». Το πρώτο προσωπικό της βιβλίο κυκλοφορεί από 

τις εκδόσεις Γαβριηλίδης με τίτλο «Ζωές σε αναδίπλωση» (Αθήνα 2014). Ζει στη Λάρισα κι 

έχει τρία παιδιά. 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

Απόφοιτος της φιλολογίας και αριστούχος απόφοιτος της Θεατρολογίας του 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τελειόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος 

΄΄ Δημιουργική γραφή΄΄ του τμήματος νηπιαγωγών του πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας. Εργάζεται ως μόνιμη καθηγήτρια στην δευτεροβάθμια  εκπαίδευση. Εκπονεί 

πολιτιστικά προγράμματα και ανεβάζει θεατρικές παραστάσεις με σχολεία. Έχει εκδώσει 

τρεις τόμους παραμυθιών με  τίτλο «Ο κρυφός θησαυρός των παραμυθιών» ,εκδόσεις 

Κατσιμίγα,1998. Το 2014 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ίαμβος το πρώτο ιστορικό 

μυθιστόρημά της με τίτλο : «Κουρσάρος της Ανατολής». Δημοσιεύει άρθρα και  διηγήματα 

σε λογοτεχνικά περιοδικά. 

ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

Η Αντιγόνη Βλαβιανού είναι Λέκτορας Ιστορίας της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας στο Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Από το 1996 έως το 2006 δίδαξε Νεοελληνική Λογοτεχνία με 

συγκριτικές προεκτάσεις στο Κέντρο Ανοιχτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (CFOAD) 

του Πανεπιστημίου της Βουργουνδίας. Το σύνολο των δημοσιεύσεων και το ερευνητικό  
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της έργο εστιάζονται στη συγκριτική μελέτη της νεοελληνικής & ευρωπαϊκής λογοτεχνίας 

(19ος-20ός αι), στον αστικό χώρο στην πεζογραφία και στην ποίηση, στη 

διηγηματογραφία και στην εξ Αποστάσεως διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Μεταξύ άλλων, 

έχει επιμεληθεί τρεις επανεκδόσεις έργων του Γιώργου Ιωάννου. Είναι Γενική Γραμματέας 

στο ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής & Συγκριτικής Γραμματολογίας (ΕΕΓΣΓ).   

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Η Μαρία Γαβριηλίδου είναι γλωσσολόγος, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του 

Λόγου/ΕΚ "Αθηνά". Έχει εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα γλωσσικών πόρων και 

μεταδεδομένων, καθώς σε ερευνητικές υποδομές διαχείρισης και διάθεσης γλωσσικών 

πόρων. Έχει συντονίσει τη σύνταξη λεξικών για ανθρώπους-χρήστες, και έχει καταρτίσει 

εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής. Έχει δημοσιεύσεις στο 

πεδίο της Υπολογιστικής Λεξικογραφίας, της Ορολογίας, των Σωμάτων Κειμένων και των 

Μεταδεδομένων. Έχει διδάξει Υπολογιστική Λεξικογραφία σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών, έχει δώσει διαλέξεις σε θέματα Υπολογιστικής Λεξικογραφίας και Σωμάτων 

Κειμένων και έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, επιστημονικά περιοδικά και 

βιβλία. 

ΓΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 

Ο Γάκος Σωτήρης αποφοίτησε από το τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. Είναι 

υποψήφιος διδάκτωρ Γενικής & Συγκριτικής Γραμματολογίας του Α.Π.Θ. και μεταπτυχιακός 

φοιτητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Δημιουργική Γραφή & Εκπαίδευση»  του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Συνεργάζεται με πολιτιστικούς φορείς και μουσεία της 

Θεσσαλονίκης οργανώνοντας εκπαιδευτικά προγράμματα δημιουργικής γραφής, λέσχες 

ανάγνωσης σε παιδιά & ενήλικες. Έχει εκδώσει μια ποιητική συλλογή με τίτλο «Επί σκηνής» 

που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ars Poetica. Συνεργάζεται με εκδοτικούς οίκους ως 

διορθωτής – επιμελητής εκδόσεων, αρθρογραφεί και ασχολείται ερασιτεχνικά με το 

ραδιόφωνο. 

ΓΑΜΒΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

Η Ειρήνη Γαμβρού (Θεσσαλονίκη, 1974) σπούδασε Νεοελληνική Φιλολογία στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (1991- 1996). Έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το 

Τμήμα Φιλολογίας και από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις 

Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας του ίδιου πανεπιστημίου. Οι Διαδικτυακές 

κοινότητες και η επιρροή των ψηφιακών μέσων στο βιβλίο και το κείμενο είναι οι κύριοι 

θεματικοί άξονες της υπό εκπόνηση Διδακτορικής της Διατριβής. Ως ερευνήτρια 

φιλόλογος συνέβαλε στη χαρτογράφηση της χρήσης της Τεχνολογίας στα ευρωπαϊκά 

εκπαιδευτικά συστήματα και στο σχεδιασμό των Προγραμμάτων Σπουδών για τη 
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διδασκαλία της Λογοτεχνίας στη Β’ και Γ’ Λυκείου. Εργάζεται ως φιλόλογος, είναι 

παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. 

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

Ο Σταμάτης Γαργαλιάνος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Θεατρική 

Αγωγή-Διοργάνωση Θεατρικών Παραστάσεων» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 

της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, Π.Δ.Μ. Είναι κάτοχος Διδακτορικού από το 

Πανεπιστήμιο Ντωφίν Γαλλίας PARIS-IX, κάτοχος μεταπτυχιακού στο Πανεπιστήμιο 

Sorbonne Nouvelle-Censier-PARIS-III, κάτοχος μεταπτυχιακού στο Πανεπιστήμιο Pantheon-

PARIS-II. Είναι πτυχιούχος Θεατρολογίας στο Πανεπιστήμιο Sorbonne Nouvelle-Censier-

PARIS-III και πτυχιούχος Οικονομικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (πρώην 

Α.Β.Σ.Θ.). Είναι κριτικός θεάτρου, σκηνοθέτης, ηθοποιός, έχει γράψει περίπου 20 θεατρικά 

έργα. ΄Εχει γράψει 6 μονογραφίες σχετικές με το Θέατρο και 35 άρθρα σε επιστημονικά 

περιοδικά και διεθνή συνέδρια. 

ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Ονομάζομαι Αλεξάνδρα Γερακίνη και κατάγομαι από την Καβάλα. Είμαι φιλόλογος, 

απόφοιτος της Φιλοσοφικής σχολής Ιωαννίνων και εργάζομαι στο 3ο Γυμνάσιο Καβάλας. 

Μιλώ άπταιστα Αγγλικά και πολύ καλά Γαλλικά και από πέρυσι παρακολουθώ το 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και πολιτισμός" στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εδώ και τρία χρόνια συνεργάζομαι με το κέντρο ελληνικής 

γλώσσας στο πρόγραμμα συγγραφής και εφαρμογής διδακτικών σεναρίων στη 

Λογοτεχνία με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Συμμετέχω τακτικά με εισηγήσεις και 

παρουσιάσεις μου   σε ημερίδες του συνδέσμου φιλολόγων Καβάλας ,σε ημερίδες που 

οργανώνονται από του σχολικούς συμβούλους Καβάλας και σε πανελλήνια εκπαιδευτικά 

συνέδρια. 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στα Ιωάννινα. Εργάζομαι ως υπάλληλος του Πυροσβεστικού 

Σώματος. Παράλληλα έχω κάνει σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό(Σχολή 

Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ) και τώρα είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής του 

Προγράμματος Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Συμμετέχω 

ενεργά σε πολιτιστικούς φορείς της πόλης μου αλλά προκρίνω όλων, την εθελοντική μου 

δράση για τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων. 

ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

H Αγγελική Γιαννάτου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας 

Διοίκησης του ΕΚΠΑ, με μεταπτυχιακές σπουδές στην  Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνική 

Θεωρία και διδακτορικό δίπλωμα από το ΕΚΠΑ με θέμα Επτανησιακός Ριζοσπαστισμός 

1848-1865.Έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα για το Φύλο στο Πανεπιστήμιο 
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Αθηνών και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Επίσης, στην τεκμηρίωση και ιστορική έρευνα σε 

προγράμματα στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου. Έχει συμμετάσχει στη 

διδασκαλία μαθημάτων για το Φύλο στο Τμήμα ΠΕΔΔ, Τοπικής Ιστορίας στο Ινστιτούτο 

Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, και ως Επιστημονικό Συνεργάτης στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 

Έχει συμμετάσχει σε δημοσιεύσεις- ερευνητικά πορίσματα καθώς και σε συνέδρια και 

ημερίδες. Οι ατομικές της δημοσιεύσεις αφορούν κυρίως τον Επτανησιακό 

Ριζοσπαστισμό. 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Η Χριστίνα Ι. Γιαννοπούλου αποφοίτησε με βαθμό λίαν καλώς από το Τμήμα Φιλολογίας 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτήν 

την περίοδο πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ "Θεωρία, Πράξη και 

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου" στην κατεύθυνση "Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και 

Διδασκαλία", από το οποίο τιμήθηκε με υποτροφία επίδοσης. Τα εκπαιδευτικά και 

ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων, στις 

υποστηρικτικές στρατηγικές, στη διδασκαλία και στην παραγωγή πολυτροπικού 

εκπαιδευτικού υλικού. 

ΖΑΧΟΥ ΒΙΧΕΛΜΙΝΑ 

Γεννήθηκα στις 7 Αυγούστου 1972 στην Κέρκυρα, φοίτησα στη Φιλοσοφική Σχολή του 

Πανεπιστημίου του Μπάρι Ιταλίας και έλαβα το πτυχίο μου με βαθμό άριστα 110/110. Κατά 

τα ακαδημαϊκά έτη 1997/98, 1998/99 και 1999/2000 ολοκλήρωσα με επιτυχία τριετές 

πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο ίδιο πανεπιστήμιο στα ακόλουθα γνωστικά 

αντικείμενα «Ιστορία στο Μεσαιωνικό νότο», «Ιστορία και διδακτική της Ιστορίας» και 

«Βυζαντινή Ιστορία και Τέχνη στη νότια Ιταλία» αντίστοιχα. Το 2006 άρχισε η εκπόνηση της 

διδακτορικής μου διατριβής στη Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία μέσω της μελέτης 

παλαιογραφικών εγγράφων και της διπλωματικής τους ανάλυσης. Τη διατριβή μου με 

θέμα  «Ο νορμανδο-βυζαντινός ανταγωνισμός στην Αδριατική και το Ιόνιο τον 11ο και 12ο 

αιώνα» εξεπόνησα υπό την εποπτεία του αείμνηστου καθηγητή της Μεσαιωνικής Ιστορίας 

του Ιονίου Πανεπιστημίου Σπυρίδωνος Ασωνίτη. Τον Οκτώβριο του 2010 αναγορεύθηκα 

διδάκτορας του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου 

με βαθμό Άριστα. Από το 1996 έως το 2000 συνεργάστηκα με την έδρα της Βυζαντινής 

Ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μπάρι Ιταλίας, όσον αφορά 

στο διδακτικό και επιστημονικό πρόγραμμα. Από διδακτικής άποψης διεξήγαγα μια σειρά 

ασκήσεων για τους φοιτητές και συμμετείχα, ως μέλος της Επιτροπής, στις προφορικές 

εξετάσεις Βυζαντινής Ιστορίας και Φιλολογίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Κατά τα ακαδημαϊκά 

έτη 1997/98, 1998/99, 1999/2000 δίδαξα Αρχαία Ελληνικά στην Οικουμενικο-Πατρολογική 

Ελληνο-Βυζαντινή Σχολή «San Nicola» του Μπάρι Ιταλίας. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2002/3, 
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2003/4, 2004/5, 2005/6 δίδαξα σαν ωρομίσθια καθηγήτρια στο Διδασκαλείο Ξένων 

Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τα έτη 2007-2008 

δίδαξα στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ). Κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2010/11 δίδαξα με συνδιδασκαλία με τον καθηγητή Σπύρο Ασωνίτη τα ακόλουθα 

προπτυχιακά μαθήματα «Βυζαντινή Διπλωματική, «Λατινική Διπλωματική», «Λατινική 

Παλαιογραφία» του Τμήματος Αρχαιονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου 

Πανεπιστημίου. Κατά το ίδιο έτος δίδαξα, για το άνωθεν Τμήμα, με ανάθεση έργου από τη 

Γ.Σ.Ε.Σ., στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα το μάθημα της «Διπλωματικής και Εκδοτικής 

Αρχειακών Πηγών». Κατά το έτος 2011/12 δίδαξα με ανάθεση έργου από τη Γ.Σ.Ε.Σ. το 

προπτυχιακό μάθημα «Ιστορία των Μεσαιωνικών Χρόνων στον δυτικό ελλαδικό χώρο». 

Από το 2011 έως το 2015 δίδαξα τα προπτυχιακά υποχρεωτικά μαθήματα «Λατινική 

Διπλωματική», «Λατινική Παλαιογραφία» και «Ιστορία των Μεσαιωνικών Χρόνων στον 

δυτικό ελλαδικό χώρο» καθώς και το μεταπτυχιακό μάθημα «Διπλωματική και Εκδοτική 

Αρχειακών Πηγών» με σύμβαση Π.Δ. 407/80. Επίσης κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008/9, 

2009/10 και 2010/11 ανέλαβα τη διοικητική υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης των 

φοιτητών του παραπάνω Τμήματος. Τέλος, από άποψη επιστημονικής έρευνας συμμετείχα 

σε συνέδρια, ημερίδες και ανακοινώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

Ο Ανδρέας Θανασούλας γεννήθηκε  στη Βάρδα Ηλεία και  κατοικεί στην Πάτρα. Σπούδασε 

υποκριτική στη Δραματική Σχολή Αθηνών και στο εργαστήρι του Βασίλη Διαμαντόπουλου, 

Παιδαγωγικά στην ΑΣΠΑΙΤΕ, Θεατρολογία στο Πανεπιστήμιο Πατρών και έκανε 

Μεταπτυχιακό στη Δημιουργική Γραφή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εργάστηκε 

ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και καθηγητής δραματικής τέχνης, έχει καταπιαστεί με όλες τις 

μορφές του γραπτού λόγου και έχει διακριθεί τόσο στον πεζό όσο και στον ποιητικό  λόγο.   

ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ο Δημήτρης Ιορδανόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1988.  Είναι απόφοιτος του 

Τμήματος Κινηματογράφου, της Σχολής Καλών Τεχνών, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης με ειδίκευση το Σενάριο. Έγραψε πολλές ταινίες μικρού μήκους, με 

σημαντικότερη το «Όλα είναι στο μυαλό» (2014).  Η πτυχιακή του εργασία με τίτλο «Άλκης» 

έλαβε έπαινο στον πρώτο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Συγγραφής Σεναρίου της Ένωσης 

Σεναριογράφων Ελλάδος. Η ερευνητική του εργασία είχε τίτλο "Η απεικόνιση των 

γκάνγκστερς στον Κινηματογράφο". Εργάστηκε ως αθλητικογράφος και ρεπόρτερ του 

Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Φοίτησε στο μεταπτυχιακό Δημιουργικής Γραφής του 

Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και είναι υποψήφιος 

διδάκτορας στο Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

ΚΑΒΑΝΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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Ο Κώστας Καβανόζης γεννήθηκε στην Κομοτηνή το 1967. Είναι φιλόλογος στη Μέση 

Εκπαίδευση, υποψήφιος διδάκτορας Δημιουργικής Γραφής και διδάσκει στα διαδικτυακά 

σεμινάρια Δημιουργικής Γραφής της αλυσίδας πολιτισμού «Ιανός» και σε σεμιναριακά 

μαθήματα του ΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχει 

εκδώσει τα βιβλία «Χοιρινό με λάχανο» (νουβέλες, Κέδρος, 2004), «Του κόσμου ετούτου» 

(μυθιστόρημα, Κέδρος, 2009), «Όλο το φως απ' τα φεγγάρια» (διηγήματα, Πατάκης, 2011, 

βραχεία λίστα Κρατικού Βραβείου Διηγήματος και Βραβείου Διηγήματος περιοδικού 

Διαβάζω) και «Το χαρτόκουτο» (μυθιστόρημα, Πατάκης, 2015). Το 2012 τιμήθηκε από το 

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου της Γαλλίας (CNL) με υποτροφία συγγραφής. Είναι μέλος της 

Εταιρείας Συγγραφέων. 

ΚΑΛΕΡΑΝΤΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Η Ευαγγελία Καλεράντε είναι Επίκουρη Καθηγήτρια της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο 

Πανεπιστήμιο της Δ. Μακεδονίας. Είναι απόφοιτος του Πολιτικού Τμήματος της Νομικής 

Σχολής Αθηνών, της Παιδαγωγικής Σχολής Αθηνών και της Σχολής Νηπιαγωγών. Έχει 

πραγματοποιήσει Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Κοινωνιολογία και το θέμα του 

διδακτορικού της είναι στον τομέα της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στην εκτενή μελέτη της 

εκπαιδευτικής περιόδου 1936-1940.  Ασχολείται με ζητήματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Πολιτικής Κοινωνιολογίας. Είναι μέλος Ελληνικών 

Επιστημονικών Συλλόγων και αντίστοιχων  Παγκοσμίων της ειδικότητάς της. Έχει εργαστεί 

σε ερευνητικές ομάδες για τη διερεύνηση ζητημάτων αναφορικά με την Εκπαιδευτική 

Πολιτική για τη μετανάστευση και την ισότητα. Την ενδιαφέρει η μελέτη της Ιστορίας της 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με αξιοποίηση αρχειακού υλικού και   βιογραφικής ανάλυσης. 

Επικεντρώνεται στη σύνδεση πολιτικής, εκπαίδευσης και δομημένης κοινωνικής 

πραγματικότητας. Μελέτες και άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά 

και επιστημονικούς τόμους. Έχει συμμετάσχει σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών σε θέματα 

Ηγεσίας και Διοίκησης (ΙΠΕΜ 2014-2015). Έχει διδάξει Μεθοδολογία Έρευνας στην ΑΣΠΑΙΤΕ 

(2014-2015). Επίσης, έχει συνεργαστεί σε ειδικά θέματα με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης της 

ΓΕΣΕΕ (2013-2014). 

ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 

Ο Σαράντος Καπιδάκης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και 

Μουσειολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με γνωστικό αντικείμενο “Πληροφορική με 

έμφαση στις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και την Ηλεκτρονική Δημοσίευση” και διδάσκει σε 

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.  Είναι, επίσης, κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης 

της Πληροφορίας και Πληροφορικής και διευθυντής του Εργαστηρίου Ψηφιακών 

Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης. Κατά το παρελθόν έχει εργασθεί για το Εθνικό 

Κέντρο Τεκμηρίωσης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας στην 
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Ελλάδα, καθώς και για το Μ.Ι.Τ. των Η.Π.Α. Κατέχει μεταπτυχιακό (1987) και διδακτορικό 

(1990) τίτλο σπουδών σε Computer Science από το Πανεπιστήμιο του Princeton και 

δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Συμμετείχε στο 

DELOS Network of Excellence on Digital Libraries, και σε πολλά άλλα ερευνητικά 

προγράμματα, και διετέλεσε Πρόεδρος του 13ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ψηφιακών 

Βιβλιοθηκών (ECDL2009). Είναι επίσης μέλος της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του 

Κράτους. 

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΔΩΡΑ 

Η Δώρα Καραθανάση, είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου 

Βορείου Ελλάδος και της Scuola Internationale di Commedia dell Arte ( Italia ).Έπαιξε και 

σκηνοθέτησε θεατρικά έργα και έχει διδάξει Commedia dell Arte και υποκριτική σε 

δραματικές σχολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ είναι εμψυχώτρια της Θεατρικής 

Αγωγής στο δημόσιο Ελληνικό σχολείο. 

ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

Ο Ανδρέας Καρακίτσιος σπούδασε Φιλολογία και Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και  Θεωρία της Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του 

Στρασβούργου.  Το 1992 διορίστηκε  στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.,  και διδάσκει Θεωρία και Κριτική της Παιδικής Λογοτεχνίας. Στα 

πλαίσια της διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην  Εκπαίδευση διδάσκει  δημιουργική γραφή 

για παιδιά και μεγάλους. Τα κυριότερα πρόσφατα επιστημονικά του συγγράμματα είναι:  

Σύγχρονη Παιδική Ποίηση, εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη, 2007. Πέντε βήματα για δράση: 

από τη λογοτεχνία στη δραματοποίηση, Διάπλαση, Αθήνα, 2008. Παιδική Λογοτεχνία και 

μορφές ετερότητας, Ζυγός, Θεσσαλονίκη, 2008. Παιδική Μικροαφήγηση: ειδολογικές 

εξελίξεις, Ζυγός, Θεσσαλονίκη, 2009.  Παιγνίδια  Φιλαναγνωσίας και Αναγνωστικές 

Εμψυχώσεις, Gutenberg, Αθήνα, 2011. Περί Παιδικής Λογοτεχνίας, Ζυγός, Θεσσαλονίκη, 

2012. Διδασκαλία Λογοτεχνίας και Δημιουργική Γραφή, Ζυγός, Θεσσαλονίκη,  2013. 

Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις μέσω του Θεάτρου, της Μουσικής, των Εικαστικών και της 

Παιδικής Λογοτεχνίας σε Νηπιαγωγεία με παιδιά Ρομά, Copycity, Θεσσαλονίκη, (υπό 

έκδοση) 2015. 

ΚΑΡΠΑΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

Σπούδασα στο Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. (2005-2009) και 

είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ-ΜΒΑ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. 

Κεντρικής Μακεδονίας.  Εργάζομαι στη δημόσια εκπαίδευση, ως μόνιμη νηπιαγωγός, 14 

χρόνια. Τη σχολική χρονιά 2014-2015 συμμετείχα στην εκπόνηση προγράμματος 

δημιουργικής γραφής «Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική» μέσω του E–Twinning. 

Συμμετείχα, επίσης, σε πλήθος σεμιναρίων-συνεδρίων και πρόσφατα στο βιωματικό 
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σεμινάριο δημιουργικής γραφής 20 ωρών για εκπαιδευτικούς «Ας γράψουμε το δικό μας 

παραμύθι», που πραγματοποιήθηκε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών. Είμαι 

υπέρμαχος της δημιουργικής-βιωματικής μάθησης και της ανάπτυξης της πολλαπλής 

νοημοσύνης των παιδιών. 

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 

H Mαρία Kατσαντώνη είναι απόφοιτος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο 

Paris ΙΙΙ-Sorbonne Nouvelle όπου έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα (DEA) στις Γλωσσικές 

Επιστήμες και στη Μεταφρασεολογία. Κατέχει επίσης δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο 

επαγγελματικών σπουδών (DESS) από το Πανεπιστήμιο Paris X- Nanterre, στον Τομέα των 

Κοινωνικών Επιστημών και της Διοίκησης (Ιστορίας, Κοινωνιολογίας και Γεωγραφίας) με 

ειδίκευση την Κοινωνιολογία του Πολιτισμού και τον Πολιτιστικό Σχεδιασμό. Το 2003 

απέκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Paris ΙΙΙ στον τομέα των Γλωσσικών 

Επιστημών με αντικείμενο τη Θεωρία Ανάλυσης του λόγου. Μεγάλο μέρος της 

διδακτορικής της διατριβής εκπονήθηκε με υποτροφία (ΟΙP Fellow) που χορηγήθηκε από 

το Γαλλικό κράτος στο Πανεπιστήμιο Brown του Rhode Island των ΗΠΑ (2001) με ειδίκευση 

τις μεταμοντέρνες αφηγηματικές πρακτικές γραφής (πολυφωνία- υβριδικές γραφές). Έχει 

διδάξει επί σειρά ετών (2003-2011) σε διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και 

του εξωτερικού (Παν. Κύπρου και Παν. Αθηνών) και έχει συμμετάσχει ως έμμισθη 

επιστημονική συνεργάτιδα σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα της Ακαδημίας 

Αθηνών (Χρηστικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής, εκδ. 2014) και του Υπουργείου Παιδείας 

(Αξιολόγηση & Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας-Κπγ). Έχει επίσης συμμετάσχει σε έρευνες-

δράσης του Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας σχετικά με την ανάπτυξη ανθρωπίνων 

πόρων μέσα από πολιτικές προγραμμάτων δια βίου μάθησης στον κλάδο του Πολιτισμού. 

Συνεργάζεται  ως μέλος ΣΕΠ με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και με το Τμήμα 

Μορφωτικής και Εκπαιδευτικής Συνεργασίας των Πανεπιστημιακών Τμημάτων του 

Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.  Από το 2007 διοργάνωσε το μάθημα της Δημιουργικής 

Γραφής και Ανάγνωσης στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 

Αθηνών και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να συντονίζει εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής σε 

ευρύτερο γαλλόφωνο κοινό και σε καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης σε συνεργασία με 

το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.  Πολυάριθμες μελέτες της έχουν δημοσιευθεί σε ξένα και 

ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Εστιάζονται στη μελέτη της 

γλώσσας μέσα από ετερόκλητα είδη λόγου,  με έμφαση την ανάλυση του λογοτεχνικού 

αφηγήματος από τη νέο-μυθιστορηματική λογοτεχνία μέχρι τις μέρες μας μέσα από 

διεπιστημονικές θεωρήσεις που συνάδουν αφηγηματολογικών, γλωσσοδιδακτικών και 
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κοινωνιολογικών προσεγγίσεων. Έχει πολύ συχνά προσκληθεί να εμψυχώσει εργαστήρια 

Δημιουργικής Γραφής σε σχολεία και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Έχει επιμεληθεί και εκδόσει τον συλλογικό τόμο «Μονοπάτια Γραφής/Sentiers d’écriture» 

2013 (σ. 205) όπου περιλαμβάνονται τα παιδαγωγικά ‘σχέδια’ εργασίας και οι πρακτικές 

γραφής εμπειρικών δημιουργικών δραστηριοτήτων των συμμετασχόντων των 

εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής των ετών 2007-2012. 

ΚΟΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Η Χριστίνα Κόλλια είναι συγγραφέας και ποιήτρια. Έχει κάνει σπουδές στα ομαδικά 

δυναμικά και εμψυχώνει εργαστήρια δημιουργικής γραφής παιδιών και ενηλίκων. Στις 

συνεργασίες της συγκαταλέγονται το Μουσείο Ηρακλειδών και το Ίδρυμα Μείζονος 

Ελληνισμού, στη θέση της υπεύθυνης παιδικού/εφηβικού εργαστηρίου Δημιουργικής 

Γραφής. Συνεπικουρεί στην Ομάδα Λογοτεχνίας και Μελοποιημένης Ποίησης του ΕΠΙΨΥ 

που απευθύνεται σε ασθενείς του Κ.Ε.Π. της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου 

Αθηνών – Αιγινήτειο Νοσοκομείο.  Είναι ιδρυτικό μέλος και επικεφαλής της ερευνητικής 

ομάδας για τη θεραπευτική επίδραση της Δημιουργικής Γραφής της Ακαδημίας 

Φωτόστατο.  Έργα της έχουν λάβει τιμητικές διακρίσεις και έχουν ανέβει σε παραστάσεις. 

ΚΟΥΣΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Γεννήθηκα στη Φλώρινα στις 12/2/1988. Το 2009 έλαβα το πτυχίο μου από το τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας με βαθμό «Άριστα». Το 2014 

ολοκλήρωσα τη φοίτησή μου στο Μεταπτυχιακό Δημιουργικής Γραφής του Τμήματος 

Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και εκπονώ τη διπλωματική μου 

εργασία με θέμα: «Σύνδρομο Asperger: Τεχνικές παρέμβασης -αισθητοποίηση μέσα από 

κείμενα δημιουργικής γραφής». Έχω γνώσεις  Αγγλικής γλώσσας και  χρήσης 

προγραμματισμού Η/Υ.  Υπηρέτησα ως αναπληρωτής δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο 

Θυάμου Αιτωλοακαρνανίας (2010-2011), στον Σοκαρά Ηρακλείου (2011-2012) και ως 

αναπληρωτής Παράλληλης Στήριξης στα Τρίκαλα Ημαθίας (2012-2013) και στην 

Πτολεμαΐδα Κοζάνης (2013-2014). 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Η Κυριακοπούλου Ελένη γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στη Ράλλειο Παιδαγωγική 

Ακαδημία Πειραιά και στο Παιδαγωγικό τμήμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Παρακολούθησε διετή μετεκπαίδευση στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής 

Εκπαίδευσης και είναι απόφοιτος του μεταπτυχιακού τμήματος Π.Μ.Σ. «Δημιουργική 

Γραφή»  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Εργάζεται 26 χρόνια ως δασκάλα σε 

δημοτικά σχολεία της Α΄ Αθήνας. Σήμερα είναι Δ/ντρια στο 73ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας. 
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ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Η Ευαγγελία (Λίλια) Κυρίτση γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρισα. Σπούδασε παιδαγωγικά 

και εργάζεται ως νηπιαγωγός στο Δήμο Τυρνάβου. Είναι τελειόφοιτη φοιτήτρια του 

μεταπτυχιακού Δημιουργικής γραφής στη Φλώρινα.  Γράφει ιστορίες, ποιήματα και 

θεατρικά έργα για παιδιά. Έχει βραβευτεί από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά για το 

παραμύθι της «Κόκκινη κλωστή, βοήθεια!». Από το 1997 είναι μέλος της Συντροφιάς. Έχει 

συνεργαστεί  μαζί τους, ως μέλος κριτικών επιτροπών στους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς 

που προκηρύσσει, αλλά και στην παραγωγή διηγημάτων σε συλλογικά έργα τους. Από 

τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορεί το έργο της, σε συνεργασία με την κυρία Παπαστεργίου 

Κατερίνα, «Άκατα-Μάκατα» (τέσσερα τεύχη) για παιδιά προσχολικής ηλικίας, ενώ κείμενά 

της  βρίσκονται σε πολλά Λογοτεχνικά  Ημερολόγια και Συλλογικούς τόμους διηγημάτων 

γνωστών  εκδοτικών οίκων. 

ΚΩΤΗ – ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

Η Δέσποινα Κώτη-Παπαντωνάκη είναι δασκάλα και υπηρετεί σε σχολείο της Ρόδου. Είναι 

κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και υποψήφια 

διδακτόρισσα. Έχει λάβει μέρος στην οργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων και συμμετέχει 

σε συνέδρια με ανακοίνωση. Κείμενά της έχουν δημοσιευθεί σε Πρακτικά συνεδρίων και σε 

περιοδικά. Ενδεικτικά, «Θαλάσσιοι τόποι στη λογοτεχνία για παιδιά και νέους. Η περίπτωση 

των σχολικών εγχειριδίων»  έχει δημοσιευθεί  στα Πρακτικά Συμποσίου (Αθήνα: Πατάκης 

2003: 165-186),  «Γράφοντας ένα εικονοβιβλίο με παιδιά με αναπηρίες» 

(http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/conference2013-proceedings/themes-

ordering/cw-writng-method),  «Το παιδί με ειδικές ανάγκες στην ελληνική παιδική-νεανική 

λογοτεχνία»,  

http://www.nured.auth.gr/congress2014/sites/default/files/files/Praktika_Synedriou.pdf  

σσ. 895-914. 

ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 

Ο Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος είναι Επίκουρος "Δημιουργικής Γραφής και 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας" στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και Επιστημονικά 

Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του ίδιου 

Πανεπιστημίου. Είναι πτυχιούχος και διδάκτορας φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το συγγραφικό του έργο και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 

αφορούν τη μελέτη και τη διδακτική της Δημιουργικής Γραφής, της Λογοτεχνίας και της 

Θεωρίας της Λογοτεχνίας. Έχει εκδώσει  έξι (6) επιστημονικά συγγράμματα: Η Θεσσαλονίκη 

στο έργο των Θεσσαλονικέων πεζογράφων (Κώδικας 2006 και Επίκεντρο 2014), Σκηνικό – 

Χαρακτήρες – Πλοκή (Ίων 2011) και Τα Ετεροθαλή. Μελέτες για την Παιδική, τη Νεανική και 

τη Λογοτεχνία για Ενήλικες (Ίων 2012) σε συνεργασία με τον Γ. Παπαντωνάκη, Η 
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Δημιουργική Γραφή στο Νηπιαγωγείο (Επίκεντρο 2013) σε συνεργασία με τις Α. Βακάλη 

Άννα - Μ. Ζωγράφου, Προσαρμογές των Αναλυτικών Προγραμμάτων για το μάθημα της 

Γλώσσας στο Γυμνάσιο. Διαθεματικό πλαίσιο και σχέδια διδασκαλίας. Τεύχος 

Α΄.Υποστηρικτικό υλικό. Τεύχος Β΄ (ΥΠΕΠΘ-Π.Ι. 2008) σε συνεργασία με τους Σ. 

Χατζησαββίδη - Ε. Αναγνωστοπούλου. Στο ενεργητικό του συμπεριλαμβάνονται  τέσσερις 

(4) ποιητικές συλλογές: Πορτολάνος (Παρατηρητής 1999), Εδουάρδοι και Αλφρέδοι 

(Μανδραγόρας 2012), Άνω τελείες και τέτοια (Μανδραγόρας 2013), Σημαδούρες (Δίγαμμα 

2015) και μία (1) συλλογή διηγημάτων Μία νουβέλα σε 11 Μικρές και μεγάλες ιστορίες 

(Γραφομηχανή 2015). Άρθρα του έχουν συμπεριληφθεί σε συλλογικούς τόμους, ελληνικά 

και ξένα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει και 

συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (ενδεικτική 

αναφορά στο “TSTORY Storytelling Applied to Training 2012-2014”). Είναι μέλος 

πολιτιστικών φορέων και διεθνών εταιρειών. Προκρίνει όμως, ανεπιφύλακτα, όλων τη 

συμμετοχή του ως ιδρυτικό μέλος στην πολιτιστική ομάδα του Πανελληνίου Συλλόγου 

Παραπληγικών – παράρτημα βόρειας Ελλάδας. 

ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κέρκυρα. Σπούδασα ηλεκτρονικός μηχανικός και 

μηχανικός υπολογιστών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, απ' όπου αποφοίτησα το 2007. Από το 

2012 είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Δημιουργική Γραφή, του τμήματος 

Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Εργάζομαι ως εκπαιδευτικός 

πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ έχω επίσης εργαστεί ως στέλεχος 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Αγαπημένη δημιουργική απασχόληση είναι η ποίηση και η γραφή, 

την οποία κατά καιρούς διδάσκω σε παιδιά και ενήλικες. 

ΜΑΚΡΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης.  Είναι απόφοιτος του  Παιδαγωγικού Τμήματος  Δημοτικής 

Εκπαίδευσης  Αθηνών.  Σπούδασε μουσική στα Ωδεία Φίλιππος Νάκας και Athenaeum με 

καθηγητές τον Ιωσήφ  Παπαδάτο, τον Παναγιώτη Αδάμ και τη Χρυσή Παρθενιάδη 

Φλώρου.  Έχει  Πτυχίο και Δίπλωμα Πιάνου, Πτυχίο Αρμονίας,  Αντίστιξης και Φούγκας. Τον 

Οκτώβριο του 2015 έγινε δεκτή στο Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» του Τμήματος 

Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας.  Σήμερα ζει στην Αθήνα και εργάζεται 

ως εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου. 

ΜΑΝΙΚΑΡΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΛΑ 

Η Μεταξούλα Μανικάρου γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Έζησε και μεγάλωσε 

στην Αθήνα, όπου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της. Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία 

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ζει και εργάζεται  στο Αγρίνιο, όπου υπηρέτησε, ως καθηγήτρια 

φιλόλογος, σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αιτωλοακαρνανίας. 
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Από το 2012 υπηρετεί ως Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής 

των Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι Διδάκτωρ της Νεοελληνικής 

Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και 

Διδακτικής Επάρκειας από το «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης» (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) 

της «Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), στα 

Ιωάννινα. Είναι Επιμορφώτρια Εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), στις Νέες 

Τεχνολογίες (Β ΄ Επίπεδο). Συμμετέχει ως ομιλήτρια σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, 

επιστημονικές ημερίδες, σε παρουσιάσεις βιβλίων και είναι μέλος της επιστημονικής 

ομάδας εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Έχει υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα και 

έχει εφαρμόσει καινοτομίες σχετικά με την εκπαίδευση (Πολιτιστικά προγράμματα και 

προγράμματα Αγωγής Υγείας), εκδίδοντας ημερολόγια και άλλα έντυπα. Στο συγγραφικό 

της έργο συγκαταλέγονται βιβλία, άρθρα και μελέτες, σε περιοδικά και εφημερίδες, 

βιβλιοκρισίες, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες με θέματα ποικίλου 

περιεχομένου (ιστορικά, λογοτεχνικά, φιλολογικά, παιδαγωγικά, λαογραφικά, χρήση των 

Νέων Τεχνολογιών). 

ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΜΑΙΡΗ 

Η Μαίρη Μαργαρώνη σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο Α.Π.Θ., στο Freie Universität 

Βερολίνου και στο Αμβούργο Γερμανίας, Γερμανική Φιλολογία στο Ε.Κ.Π.Α. και το 

Πανεπιστήμιο της Caen στη Γαλλία, Ιστορία, Αρχαιολογία και Κοινωνική Ανθρωπολογία 

και Ειδική Αγωγή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην 

Κοινωνική Ανθρωπολογία και την Ιστορία στο Π.Θ., στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Ε.Α.Π., 

στη Θεατρική Αγωγή στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στην Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία 

και Πολιτισμό στο ΑΠΘ. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στη σύγχρονη Κοινωνική Ιστορία στο 

Κέντρο Ερευνών για τον αντισημιτισμό στο Βερολίνο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα 

εστιάζονται σε ζητήματα γλώσσας, εκπαίδευσης και κοινωνικού βίου μειονοτικών ομάδων. 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

Γεννήθηκε το 1954 στη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσε στο Αδάμ και ζει στη Σουρωτή. Σπούδασε 

Θέατρο, Ελληνικό Πολιτισμό και Δημιουργική Γραφή. Εργάστηκε ως ηθοποιός και 

αργότερα ως τεχνικός στον ΟΤΕ. «Η κλεψιά» είναι το πρώτο του βιβλίο. 

ΜΕΓΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

Η Χάρις Μέγα είναι φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δημιουργική Γραφή του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

ΜΕΛΗ ΑΝΝΑ 

Η Άννα Μελή γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986, είναι καλλιτέχνις των νέων μέσων και 

κεραμίστρια. Το έργο της είναι ένας συνδυασμός μεταξύ τυπογραφίας και νέα μέσα, 
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βασισμένο στην αφήγηση και την διάδραση. Έχει δημιουργήσει πολλές διαφορετικές 

μορφές γραμμάτων, βιβλίων και το “Ενδυμα” μία διαδραστική βιντεο-εγκατάσταση που 

παρουσιάστηκε ως θεατρικό στο Θέατρο Φούρνος το 2010. Είναι δευτεροετής φοιτήτρια 

στο Ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Τέχνη, Εικονική Πραγματικότητα και 

Πολυχρηστικά Συστήματα Καλλιτεχνικής Έκφρασης»  (ΑΣΚΤ και Paris8) και  ερευνά τα βιβλία 

καλλιτεχνών, προτείνοντας μία νέα μορφή μετά-ψηφιακού βιβλίου στον εικονικό χώρο. Το 

2010 αποφοίτησε από το τμήμα Ζωγραφικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. 

ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

Η Κατερίνα Μεταξωτού σπούδασε Νομικά και Παιδαγωγικά και  το μεταπτυχιακό της 

αφορούσε τη  Συγκριτική Εκπαίδευση και  τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Από το 1991 δουλεύει 

ως δασκάλα. Τα τελευταία 12 χρόνια διδάσκει στο Πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, όπου έχει αναλάβει τον Όμιλο Δημιουργικής Γραφής του Δημοτικού. 

ΜΙΖΑΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Η Κυριακή Μιζαμίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Βρέθηκε να σπουδάζει στην 

Παιδαγωγική Ακαδημία της Φλώρινας. Αργότερα συνέχισε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, 

μετά στο Διδασκαλείο Διετούς Μετεκπαίδευσης στη "Γενική Αγωγή" "Δ. Γληνός" του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τώρα, στο Μεταπτυχιακό "Δημιουργικής 

γραφής" του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα. Μαθήτευσε στη 

ζωγραφική δίπλα στους ζωγράφους Κώστα Ξανθόπουλο και Λίτα Μαυρογένη. Δούλεψε 

ως εκπαιδευτικός - εμψυχώτρια στο Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής & Αποκατάστασης 

Αποδήμων & Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων, και σε διάφορα σχολεία. Στη 

συνέχεια, αποσπάστηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, ως υπεύθυνη στο 

πρόγραμμα "Κινητών Βιβλιοθηκών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης". Είναι μέλος του 

Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και ένα από τα ιδρυτικά μέλη του "Δικτύου 

Παραμυθίας". 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 

Γεννήθηκα στην Αθήνα και σπούδασα Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ως 

υπότροφος του Ι.Κ.Υ., έκανα μεταπτυχιακό στην Αγγλική Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του 

Warwick και διδακτορικό στη Μοντέρνα Αμερικανική Ποίηση στο Πανεπιστήμιο του Exeter. 

Είμαι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημιουργική Γραφή από το Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας. Έχω δημοσιεύσει άρθρα και κριτικές για τη σύγχρονη αγγλόφωνη 

ποίηση και πεζογραφία σε γνωστά ακαδημαϊκά έντυπα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Το 2013 εκδόθηκε η ποιητική μου συλλογή με τίτλο Αόριστος Διαρκείας (Αθήνα: 

Μανδραγόρας).  
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ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Σπούδασα στην Παιδαγωγική Σχολή Θεσσαλονίκης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. 

Από το 1998 μέχρι και το 2003 δούλεψα ως νηπιαγωγός σε διάφορους   ιδιωτικούς 

παιδικούς σταθμούς. Τον Σεπτέμβριο του 2005 εργάστηκα στη δημόσια εκπαίδευση ως 

αναπληρώτρια και από το Σεπτέμβριο του 2006 εργάζομαι  ως διορισμένη με οργανική στο 

νομό Χαλκιδικής. Από τον Οκτώβριο του 2014 συμμετέχω σε ένα πρόγραμμα δημιουργικής 

γραφής μέσω του E–Twinning, με τίτλο «Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική». 

Παρακολούθησα το  σεμινάριο δημιουργικής γραφής για εκπαιδευτικούς, που 

διοργάνωσε η Δ/νση Π.Ε Ν Χαλκιδικής και το τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων  με τίτλο  

«Συνταγές για παραμύθιa». 

ΜΠΑΛΑΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 

Η Ευανθία Μπαλαή είναι φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δημιουργική 

Γραφή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Εργάζεται ως μόνιμη υπάλληλος 

Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης. 

ΜΠΙΛΛΙΑ ΙΣΙΔΩΡΑ 

Η Ισιδώρα Μπίλλια είναι φιλόλογος. Εργάζεται στη Β/θμια Εκπαίδευση και είναι 

μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Tμήματος Νηπιαγωγών στο Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας. 

Αποσπασμένη στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, ασχολείται με τη μελέτη της Τοπικής 

Ιστορίας. 

ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ ΘΑΡΡΕΝΟΣ 

Ο Θαρρενός Μπράτιτσης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα  

Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η Ψηφιακή Αφήγηση και ο 

συσχετισμός της με τη Δημιουργική Γραφή είναι ένα από τα κύρια ερευνητικά του 

ενδιαφέροντα, έχοντας επιβλέψει πτυχιακές-διπλωματικές εργασίες στο πεδίο, δημοσιεύσει 

εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, αλλά και συμμετέχοντας ως 

επιστημονικός υπεύθυνος σε ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση που μελετά την εκπαιδευτική αξιοποίηση της Ψηφιακής Αφήγησης. 

ΝΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 

Η Στέλλα  Σπ.  Νάκη είναι φιλόλογος, Διδάκτωρ Διδακτικής της Λογοτεχνίας και διδάσκει στο 

Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Τμήμα 

Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών ακολούθησε, ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ.,  μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα 

Φιλοσοφίας –Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών στο θεματικό πεδίο «Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας και της 

Αξιολόγησης». Στη συνέχεια εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα « Η Ευρωπαϊκή 

Λογοτεχνία ως μάθημα επιλογής στο Ενιαίο Λύκειο».  Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε 
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πολλά επιστημονικά συνέδρια, ενώ πρόσφατα συμμετείχε ως αξιολογήτρια στην 

εκπόνηση των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών του Ι.Ε.Π. στο γνωστικό αντικείμενο της 

Λογοτεχνίας Λυκείου. 

ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ο Γιώργος Ναλπαντίδης έχει σπουδάσει Σκηνοθεσία Κινηματογράφου στη Σχολή 

Σταυράκου, Οικονομικά στο Α.Π.Θ. και Δημιουργική Γραφή στο ομώνυμο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο των 

σπουδών του στη «Δημιουργική Γραφή» εκπόνησε τη διπλωματική εργασία: «Η Λογοτεχνία 

στην εποχή των Νέων Mέσων: Ηλεκτρονική Λογοτεχνία». Η καλλιτεχνική του δουλειά εστιάζει 

στη σχέση μεταξύ εικόνας, γλώσσας και «πραγματικότητας». Ταινίες του έχουν προβληθεί 

σε περισσότερα από 50 φεστιβάλ (κυρίως πειραματικού) κινηματογράφου, σε 21 χώρες 

του κόσμου. Διδάσκει Δημιουργική Γραφή στο Πολιτιστικό Κέντρο Εξαρχείων του Δήμου 

Αθηναίων. 

ΝΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Η Νάνου Βασιλική είναι απόφοιτη του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου και φοιτήτρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δημιουργικής Γραφής. Γνωρίζει Αγγλικά, 

Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά και ασχολείται με την εκμάθηση άλλων ξένων 

γλωσσών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η εφαρμογή των Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και έξω από αυτόν με 

εναλλακτικό τρόπο, η Δημιουργική Γραφή ως συγγραφική πρακτική με τη χρήση 

σύγχρονων τεχνολογιών, η χρήση της Δημιουργικής Γραφής στην Παιδική Λογοτεχνία, η 

σύγκλιση των νέων τεχνολογιών και το νέο ψηφιακό περιβάλλον και η λογοτεχνική 

μετάφραση. Εργάζεται ως εξωτερική συνεργάτης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 

στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημιουργικής Γραφής υποστηρίζοντας τη 

Γραμματεία, Προγράμματα Δια Βίου, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, διαχείριση ιστοσελίδων 

και κοινωνικών δικτύων.  

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

H Σοφία Νικολαΐδου έχει εκδώσει μυθιστορήματα, συλλογές διηγημάτων, μελέτες, 

μεταφράσεις. Σπούδασε κλασική φιλολογία (προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές) και 

αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας (διδακτορική διατριβή). Έχει διδάξει 

δημιουργική γραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής στο Π.Δ.Μ. 

(2008-2013), στο Εργαστήρι Βιβλίου του Ε.ΚΕ.ΒΙ. (2010-12), στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 

Οξυγόνο και Πολυχώρος των εκδόσεων Μεταίχμιο (2013 κ.ε.), σε σεμινάρια του Α.Π.Θ., του 

Π.Δ.Μ., του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2002 κ.ε.). Διηγήματά της έχουν μεταφραστεί σε 

οκτώ γλώσσες. Το Χορεύουν οι ελέφαντες κυκλοφόρησε το 2015 στις ΗΠΑ (The 
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Scapegoat, εκδ. Melville House). Το Απόψε δεν έχουμε φίλους έλαβε το Athens Prize of 

Literature (2011). Από το 2001 συνεργάζεται με την εφημερίδα Τα Νέα ως κριτικός 

ξενόγλωσσης πεζογραφίας. Τα δύο τελευταία της βιβλία [Πώς έρχονται οι λέξεις, Η 

δημιουργική γραφή στο σχολείο (επιμέλεια)] αφορούν τη διδασκαλία της δημιουργικής 

γραφής. 

NIKOLAOY PASCHALIS 

Paschalis Nikolaou (b. 1979) is Lecturer in Literary Translation at the Ionian University in 

Corfu, Greece, where he lives. Studies in English Literature at the University of Hertfordshire 

were followed by an M.A. and a Ph.D (1999-2005) at the University of East Anglia’s School 

of Literature and Creative Writing –under an Alexander S. Onassis Foundation scholarship. 

Articles on aspects of translation studies and especially on the diverse relationships 

between translation and creative writing have appeared in journals and edited volumes, 

among them Translation and Creativity: Perspectives on Creative Writing and Translation 

Studies (Continuum, 2006) and Translating and Interpreting Conflict (Rodopi, 2007). 

Reviews, translations and poetry in English have been published in The London Magazine, 

In Other Words, MPT, Notre Dame Review, Parnassus, TraduzioneTradizione, 

Metamorphoses and The Wolf. Appearances in Greek publications include Nea Estia, 

Poiein, Porfyras, To Dentro and Poeticanet. Paschalis Nikolaou is reviews editor of the 

translation journal mTm(2009 –; see: mtmjournal.gr). With Maria-Venetia Kyritsi he co-

edited Translating Selves: Experience and Identity between Languages and Literatures 

(Continuum, 2008) and with Richard Berengarten, the Selected Poems of Nasos Vayenas 

(Anvil 2010), a volume shortlisted for the Criticos Prize. A bilingual selection of 12 Greek 

Poems After Cavafy will be published by Shearsman Books (Bristol) in the summer 2015.  

Profile: http://ionio.academia.edu/PaschalisNikolaou 

ΝΤΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Η Αναστασία Νταλταγιάννη γεννήθηκε το 1974 στην Πάτρα. Σπούδασε φιλολογία στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από το 1996 εργάζεται ως φιλόλογος στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Είναι παντρεμένη και έχει τρία παιδιά. Έχει ασχοληθεί με τη 

φιλολογική επιμέλεια βιβλίων διαφόρων συγγραφέων της Δυτικής Ελλάδας (Χάρη 

Σταματίου, Θ. Αθανασιάδη Νόβα, Γ. Αρτινόπουλο, Γ. Ηλιόπουλο, κ.ά). Από το 2014 είναι 

μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο τμήμα ¨Δημιουργική 

Γραφή¨. Για την καλύτερη επικοινωνία με τους μαθητές και τους συναδέλφους της, διατηρεί 

τα τελευταία χρόνια προσωπικό ιστολόγιο (tobukino.blogspot.gr). 

ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Η Παναγιώτα Ντανοπούλου είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  του 

τμήματος, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, της Σχολής Κοινωνικών 
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Επιστημών(2012) και Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου 

«Εκπαίδευση Ενηλίκων». Έχει εργαστεί ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε Κ.ΔΒ.Μ. και σε Σχολές 

Γονέων. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ο Γιώργος Παναγιωτίδης γεννήθηκε το 1965 στην Αλεξανδρούπολη. Έχει μεταπτυχιακό 

δίπλωμα στη δημιουργική γραφή, είναι υποψήφιος διδάκτορας του ΜΠΣ «Δημιουργική 

Γραφή», του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας, στο οποίο και διδάσκει. Συντάχτηκε με το 

λογοτεχνικό περιοδικό «Μανδραγόρας» για μια δεκαετία, έως το 2005, απ’ όπου 

παρουσίασε κυρίως ποιητές. Το ίδιο έκανε και στο Συμπόσιο Ποίησης του Πανεπιστημίου 

Πατρών. Από τις εκδόσεις «Μανδραγόρας» εξέδωσε τρεις ποιητικές συνθέσεις, Ρύνια, α΄ 

έκδοση το 1985 και β΄ έκδοση το 2002, Τα όντα εκεί και Ονόματα μόνΟ υπό τον τίτλο Τα 

δύο όλα το 1996 και Δι’ οδών το 2002, Το πρώτο του μυθιστόρημα, Ερώτων και Αοράτων 

(Βραβείο Μυθιστορήματος του περιοδικού Διαβάζω του 2008) κυκλοφόρησε από τις 

εκδόσεις «Γαβριηλίδης» το 2007. Επίσης από τις εκδόσεις «Γαβριηλίδης», κυκλοφόρησαν οι 

ποιητικές του συλλογές Ομορφιές αφόρητες το 2012 και Κύμα άλμα το 2014 και το βιβλίο 

του Γιώργος Σεφέρης – Βίος και παρωδία το 2014. Κείμενά του υπάρχουν σε έντυπα 

λογοτεχνικά περιοδικά (Μανδραγόρας, Πόρφυρας, Δέλεαρ, Συμπόσιο, Ποιητική, Άνευ) και 

σε ηλεκτρονικά λογοτεχνικά περιοδικά (e-poema, poeticanet, vakxikon, 

bonsaistoriesflashfiction) καθώς και στο blog του Ε.ΚΕ.ΒΙ. Γράφει σε λογοτεχνικά περιοδικά. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 

H Ευθυμία Παπαγεωργίου υπηρετεί ως μόνιμο ειδικό εργαστηριακό-διδακτικό προσωπικό 

(Ε.Ε.ΔΙ.Π.) στην Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από το 2008. 

Είναι υπεύθυνη για το Εργαστήριο Αγωγής για το Βιβλίο  «Βιβλιολογείον –Μίμης Σουλιώτης» 

και κατά κύριο λόγο καλύπτει τις ανάγκες εκτέλεσης εργαστηριακών και πρακτικών 

ασκήσεων των φοιτητών (προπτυχιακών – μεταπτυχιακών)στα πλαίσια των μαθημάτων 

και των δράσεων του οικείου εργαστηρίου. 

ΠΑΠΑΔΕΛΗ ΧΡΥΣΑ 

 Η Χρύσα Παπαδέλη γεννήθηκε το 1966 στην Κοζάνη. Είναι πτυχιούχος της Οδοντιατρικής 

Σχολής ΑΠΘ, του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ΑΠΘ, καθώς και της Σχολής 

Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης. Το 2004 αναγορεύτηκε Διδάκτωρ της Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ.  

Έχει σειρά δημοσιεύσεων σχετικά με τα Παιδαγωγικά και την Ιατρική σε ελληνικά και διεθνή 

περιοδικά, καθώς και πληθώρα ανακοινώσεων σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια. Έχει 

διδάξει στην Α/θμια, Β/θμια, Γ/θμια και Δια Βίου Εκπαίδευση για περισσότερα από 20 

χρόνια. Έχει συνεργαστεί με το Τ.Ε.Π.Α.Ε. Α.Π.Θ. και έχει υπηρετήσει ως Υπεύθυνη Αγωγής 

Υγείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι εκπαιδευτικός και Διδάσκουσα (ΠΔ 407) της 

Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ. Σήμερα φοιτά στο ΠΜΣ Δημιουργικής Γραφής του Π.Δ.Μ και 
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είναι Υποψήφια Διδάκτωρ Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Ομιλεί Γαλλικά και 

Αγγλικά. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 

Ο Μηνάς Παπαδόπουλος έχει βασικές σπουδές στους Η/Υ και τις εφαρμογές τους, με 

μεταπτυχιακό στη Δημιουργική Γραφή. Διδάσκει το μάθημα Νέες Τεχνολογίες (ΤΠΕ) στην 

Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση και Εφαρμογές των Υπολογιστών στο τμήμα 

Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει μεταξύ 

άλλων σχέδια μαθήματος με εφαρμογή στη διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής. 

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρισα. Φοίτησε με υποτροφία στη Παιδαγωγική Σχολή 

Νηπιαγωγών του Α.Π.Θ..  Είναι τελειόφοιτη φοιτήτρια του μεταπτυχιακού Δημιουργικής 

γραφής στη Φλώρινα.  Ασχολείται με τη συγγραφή παιδικών κυρίως παραμυθιών, 

ποιημάτων και θεατρικών έργων (συγγραφή παιδικού θεατρικού έργου, σε συνεργασία με 

την Κυρία Λίλια Κυρίτση, «Των Παιδιών τα όνειρα, των Χριστουγέννων θαύματα», ανέβηκε 

από τη θεατρική σκηνή Λάρισας «Ονείρων Θαύματα» το 2000).  Επίσης σε συνεργασία με 

τη Λίλια Κυρίτση κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Πατάκη η παιδαγωγική σειρά βιβλίων 

δραστηριοτήτων «Άκατα-Μάκατα».  Είναι από το 1998 μέλος της Γυναικείας Λογοτεχνικής 

συντροφιάς με διηγηματικές συμμετοχές σε λογοτεχνικά Ημερολόγια και Συλλογές που 

κυκλοφορούν από τους εκδοτικούς οίκους ΑΣΤΗΡ, ΚΕΔΡΟΣ, ΛΙΒΑΝΗ, ΠΑΡΡΗΣΙΑ  και μέλος 

της επιτροπής κρίσης σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς της Γυναικείας Λογοτεχνικής 

συντροφιάς. Ασκεί εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό έργο από το 1995 (ως ιδιοκτήτρια ιδιωτικού 

νηπιαγωγείου στη Λάρισα (1995-2007) και τώρα ως διορισμένη νηπιαγωγός στη δημόσια 

εκπαίδευση από το 2009. 

ΠΑΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Ο Θεόδωρος Παππάς, διδάκτωρ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Μονπελιέ, 

υπηρετεί ως καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Τμήμα Αρχειονομίας και 

Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και διευθύνει το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης 

Ιστορικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Είναι συγγραφέας των βιβλίων "Anthropologie 

de la comedie grecque ancienne" (Αθήνα, 1990), "Ο Φιλόγελως Αριστοφάνης" (Αθήνα, 

19962), "Θεατρικές Παραστάσεις στην Αρχαία Κέρκυρα. Ίδρυση των Διονυσίων" (Αθήνα, 

2001), "Η Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες" 

(Αθήνα, 2002), και "Προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική Παιδεία. Από τον Όμηρο ως τον 

Ισοκράτη" (Αθήνα, 2007). Επίσης, έχει εκπονήσει σειρά μελετών σχετικά με ποικίλα 

αρχαιογνωστικά θέματα και έχει συμμετάσχει με ανακοίνωση σε ελληνικά και διεθνή 

συνέδρια. Μεταξύ των μελλοντικών ερευνητικών δραστηριοτήτων του περιλαμβάνεται η 

εκπόνηση υπομνηματισμένης έκδοσης επιλεγμένων αποσπασμάτων του Αριστοφάνη. 
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ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΜΑΡΙΖΑ 

Η Μαρίζα Παρασύρη γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός 

στην Αθήνα όπου ζει και εργάζεται. Είναι τελειόφοιτη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

«Δημιουργική Γραφή» και πρωτοετής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ορθόδοξη 

Θεολογία», του Ε.Α.Π. Το 2012 εξέδωσε την ποιητική σύλλογή, «ο αυτο- νοητος», απ’ τις 

εκδόσεις Οσελότος. Ποιήματά της δημοσιεύονται σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά.  

ΠΑΡΤΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

Σπούδασα στο Παιδαγωγικο Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από τον 

Οκτώβριο του 2006 εργάζομαι στη δημόσια εκπαίδευση ως αναπληρώτρια νηπιαγωγός 

και από το 2008 ως μόνιμη Νηπιαγωγός. Από τον Οκτώβριο του 2014 συμμετέχω σε ένα 

πρόγραμμα δημιουργικής γραφής μέσω του E–Twinning, με τίτλο «Ήρωες φανταστικοί σε 

διαδρομή μαγευτική». Μέσα στην τάξη δουλεύω τη δημιουργική γραφή οργανωμένα και 

παροτρύνω τα παιδιά να το κάνουν και μόνα τους, δίνοντάς τους τα κατάλληλα 

ερεθίσματα. 

ΠΑΣΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Δημιουργικής Γραφής, κατεύθυνση Συγγραφή, στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας. Απόφοιτος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια. Σπούδασε στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Δημοσιογραφίας & 

ΜΜΕ του ΑΠΘ,    με ειδίκευση στην Επικοινωνία & στον Πολιτισμό. Ζει μεταξύ Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης, όπου δραστηριοποιείται στον χώρο της δικηγορίας αλλά και στον 

ευρύτερο χώρο της επικοινωνίας και της διαχείρισης κρίσεων, στον οποίο επίσης έχει 

πραγματοποιήσει σπουδές. Παράλληλα συνεργάζεται ως freelancer μεταφράστρια με 

εκδοτικούς οίκους της πόλης και ετοιμάζει το πρώτο της βιβλίο. 

ΠΑΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Η Ελένη Παταρίδου γεννήθηκε στην Κατερίνη το 1964. Σπούδασε Παιδαγωγικά στη 

Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία(1985), στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

του Α.Π.Θ (1999) και  στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Δημήτριος Γληνός» του 

Α.Π.Θ(2002-2004).Είναι απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος Δημιουργικής 

Γραφής στο Π.Μ.Σ Δυτικής Μακεδονίας.(2011-2013). Έχει ασχοληθεί με την Τοπική Ιστορία, 

την Ιστορία της Εκπαίδευσης καθώς και με τη διδακτική της Ιστορίας και τη διδακτική της 

Λογοτεχνίας. Εργάζεται στην Α/Θμια Εκ/ση ΠΕ Πιερίας ως Δ/ντρια στο Δ.Σ.Παραλίας 

Κατερίνης.  Έχει εκδόσει: « Με το σφουγγάρι και την κιμωλία »,  Ελένη Παταρίδου, Εκδόσεις 

μάτι ,  ISBN960-8042-61-5, τοπική εκπαιδευτική ιστορία – μελέτη περίπτωσης 4ο Δημοτικό 

Σχολείο Κατερίνης( 1927 – 1975)  «Μονόλογοι  γυάλινης σιωπής », Ελένη Παταρίδου, 

Εκδόσεις μάτι, ποιητική συλλογή, Κατερίνη 2006. « Διαβάζοντας με τους μαθητές μου»,  

Ελένη Παταρίδου, Εκδόσεις μάτι, ISBN978-960-6692-46-8,Mάιος 2008,διαθεματικές 
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προσεγγίσεις γλώσσας , τέχνης και  πολιτισμού .  ΤΟΠΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ  

«Δάσκαλοι και δασκάλες μιλούν για την ιστορία  των σχολείων  τους» , Πρακτικά συνεδρίου 

Α.Π.Θ. 11-12  Νοεμβρίου 2006, Συλλογικό έργο  ,Επίκεντρο,2009, ISBN 978-960-458-220 

Λογοτεχνικές εκδόσεις-Μαρτυρίες και αφηγήσεις στην Πιερία(1918-2010)-Αντώνης 

Κάλφας, Οργανισμός Δήμου Κατερίνης ISBN:978-960-99702-0-4,Κατερίνη, 2011(Συλλογικό-

ποίηση)  Λεξηtanil-ISBN1792-1066 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  σ.62-64 και σ.17-

19 

ΠΑΤΕΡΑΚΗ- ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΛΓΑ 

Βασικές σπουδές  στο Τμήμα Γαλλικής και Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ (1978), και μεταπτυχιακές στη Γενική Γλωσσολογία στο 

Πανεπιστήμιο Paris 7 (DEA και Doctorat 3e  cycle). Έχει σπουδάσει μετάφραση και 

διερμηνεία στο ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ. (νυν Ιόνιο Πανεπιστήμιο) και επιμορφωθεί σε: διδακτική της 

γαλλικής, αξιολόγηση, παιδαγωγικά θέματα,  δημιουργική γραφή, νέες τεχνολογίες, κ.ά.  

Έχει διδάξει τη γαλλική γλώσσα σε σχολεία της Δ/θμιας Εκπ/σης και στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση: Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ, Ανώτατη Σχολή Καλών 

Τεχνών Αθήνας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Σήμερα, διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο (μέλος ΣΕΠ) και στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας. Έχει συμμετάσχει σε 

πολυάριθμα σεμινάρια επιμόρφωσης και σε συνέδρια Γενικής και Εφαρμοσμένης 

Ελληνικής και Γαλλικής Γλωσσολογίας, με ανάλογες δημοσιεύσεις. 

Είναι μέλος συλλόγων της ειδικότητάς της στην Ελλάδα και τη Γαλλία. 

ΠΑΤΕΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Η Γεωργία Πατερίδου είναι πτυχιούχος γαλλικής φιλολογίας του Α.Π.Θ. (1990). Από το 1996 

έως το 2005 έζησε και εργάστηκε στην Αγγλία. Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές σπουδές 

της στη νεοελληνική φιλολογία στο King’s College London (Master of Arts, 1998) και 

εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή: Yannis Psycharis’s Greek Novels (1888-1929): 

Didactic Narratives, Cultural Views and Self-referentiality, στο Πανεπιστήμιο του 

Birmingham με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. Είναι διδάκτωρ νεοελληνικής φιλολογίας του 

Πανεπιστημίου του Birmingham (Δεκέμβριος 2004) και υπήρξε μεταδιδακτορική ερευνήτρια 

του ίδιου Πανεπιστημίου. Κατά το ακαδημ. έτος 2013 υπήρξε μεταδιδακτορική ερευνήτρια 

του Πανεπιστημίου του Princeton (Stanley J. Seeger Visiting Fellow) με την ερευνητική 

πρόταση: "The Formation of the Intellectual Field in Modern Greek Literature: National 

Identity and Cultural Production (1870-1920)". Από το 2005 διδάσκει ως μέλος του 

εκπαιδευτικού προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει διδάξει ως 

επισκέπτρια λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και ως ειδικός επιστήμονας στα 

Πανεπιστήμια των Ιωαννίνων, της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας μαθήματα 

νεοελληνικής και συγκριτικής φιλολογίας. Τον Ιούλιο του 2013 εκλέχτηκε επικ. καθήγητρια 
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νεοελληνικής φιλολογίας στο ΕΑΠ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη 

νεοελληνική και ευρωπαϊκή πεζογραφία του ύστερου 19ου και του 20ού αιώνα και τη 

λογοτεχνία της διασποράς. Έχει εκδώσει το 2009 σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 

Νεοελληνικών Σπουδών, Α.Π.Θ. ένα άγνωστο μυθιστόρημα του Γιάννη Ψυχάρη (H Nίκη 

του πόνου και της αγάπης). Το τελευταίο της βιβλίο με τίτλο ‘Για νάρθω σ’ άλλη ξενιτειά’. 

Αφηγήσεις του τόπου στην πεζογραφία της Γενιάς του 1880 κυκλοφόρησε το Μάιο του 

2012 από τις εκδόσεις Opportuna. Συνεργάζεται ερευνητικά με το Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη και με το Πανεπιστήμιο του Birmingham ως Honorary 

Research Fellow. 

ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΟΛΓΑ 

Η Όλγα Πατσούρα Λένη, τελείωσε το σχολείο στα Γιάννενα. Έζησε στην Πάτρα τα φοιτητικά 

της χρόνια και απέκτησε πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού και τεχνολογίας υπολογιστών. 

Είναι καθηγήτρια πληροφορικής στο λύκειο της Πάργας. Έχει δύο παιδιά και είναι 

παντρεμένη. 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΝΑ 

Η Μίνα Π. Πετροπούλου είναι Dr Κοινωνιολογίας και φιλόλογος. Εργάζεται στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ασχολείται με τη γλώσσα και τη λογοτεχνία πολλά χρόνια. 

Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις της για την παιδεία και τη γλώσσα σε πανελλήνια και διεθνή 

συνέδρια, έχει παρουσιάσει Έλληνες λογοτέχνες και ποιητές και οι μεταδιδακτορικές της 

έρευνες αφορούν στην παιδεία και τη γλώσσα. 

Είναι μέλος του Εργαστηρίου Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών του Τμήματος 

Κοινωνιολογίας του Παν/μιου Αιγαίου και γραμματέας του Συνδέσμου Φιλολόγων 

Πατρών. 

ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

Η Αγγελική Πεχλιβάνη γεννήθηκε στον Πειραιά και σπούδασε Ιστορία-Αρχαιολογία και 

Νεοελληνική Φιλολογία στο Ρέθυμνο, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι απόφοιτος του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας. Εργάζεται ως φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και διδάσκει 

στο Γενικό Λύκειο Νέας Περάμου Αττικής. 

ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 

Ο Στέλιος Πιπερίδης είναι υπεύθυνος του Τμήματος Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και 

Εξαγωγής Γνώσης του ΙΕΛ /  Ε . Κ . " Αθηνά ".  Υπήρξε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος των 

έργων Translearn/LRE, Musa/IST  και  Reveal This/IST,  και ηγήθηκε της συμμετοχής του ΙΕΛ 

σε περισσότερα από  20  έργα Ε & Α στις περιοχές της επεξεργασίας μονο / πολύγλωσσης 

και πολυτροπικής πληροφορίας .   Είναι ο Πρόεδρος της  European Language Resources 

Association (www.elra.info),  μέλος της Επιτροπής Προγράμματος των συνεδρίων  LREC,  
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Εθνικός Συντονιστής της ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής  Clarin.   Τα ερευνητικά του 

ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν στατιστικές και επαγωγικές μεθόδους στην επεξεργασία και 

κατανόηση φυσικής γλώσσας ,  γλωσσικούς πόρους και αυτόματη εξαγωγή γλωσσικής 

γνώσης ,  μηχανική μετάφραση και φιλοσοφία της γλώσσας .   Διδάσκει μεταπτυχιακά 

μαθήματα Γλωσσικής Τεχνολογίας και Λογικής .  Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από  100  

άρθρα σε διεθνή επιστημονικά βιβλία ,  περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων .    

ΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ 

Ο Χριστάκης Πουμπουρής γεννήθηκε το 1954 και αποφοίτησε το 1972 από το Παγκύπριο 

Γυμνάσιο, κατεύθυνση Θετικών Επιστημών, με διακρίσεις στα Νεοελληνικά Γράμματα, 

Γαλλικά και σε διαγωνισμούς ποίησης και διηγήματος Σπούδασε με κυβερνητική 

υποτροφία Γερμανική Φιλολογία με διδασκαλία Αγγλικών και Ολλανδικά στο Πανεπιστήμιο 

Λειψίας στη Γερμανία. Κατέχει Δίπλωμα Γαλλικών 3ης βαθμίδας της Σορβόννης. Εργάστηκε 

σε δημόσια σχολεία της Κύπρου μέχρι 2009. Συλλογές άδιμων μεταφράσεων κατατέθηκαν 

την περασμένη δεκαετία στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη. Νεώτερα δείγματα δημοσιεύονται στην 

ιστοσελίδα http://www.recmusic.org/lieder/get_texts.html?ContribId=651 Το σύνολο 

πολλών εκατοντάδων προορίζεται για προσωπική ιστοσελίδα. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Διδακτική και Γλωσσολογία της Άδιμης Μετάφρασης. Ασχολείται ερασιτεχνικά με την 

μουσική. Γράφει ποίηση και μυθιστορία. 

ΡΩΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 

Έχουν εκδοθεί οκτώ τίτλοι της με παραμύθια για παιδιά, τρία μυθιστορήματα και μια 

ποιητική συλλογή. Έχει συμμετάσχει με διηγήματά της σε συλλογικές εκδόσεις και 

ορθογραφούσε σε έντυπα και εφημερίδες. Είναι μέλος του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού 

Βιβλίου, του Ε.ΚΕ.ΒΙ  και της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς.  Είναι Καλλιτεχνική Δ/ντρια 

του καλλιτεχνικού σωματείου «Ελευσις & Υδράνη» (Γκάζι) και συντονίζει εργαστήρι 

συγγραφής και αφήγησης παραμυθιού.  

Έχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, και  master στην Πολιτιστική Επικοινωνία. Επίσης, έχει 

υπάρξει ραδιοφωνική παραγωγός καθώς και υποψήφια δημοτική σύμβουλος του Δήμου 

Μοσχάτου. Επί σειρά ετών ήταν υπεύθυνη δημοσίων και διεθνών σχέσεων στο Εθνικό 

Κέντρο Αποκατάστασης έως την παραίτησή της. 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΕΤΤΑ 

Η Μαρέττα Σιδηροπούλου έχει βασικές σπουδές στη Φιλοσοφία και Παιδαγωγική του ΑΠΘ, 

μεταπτυχιακές σπουδές Φύλου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Δημιουργικής Γραφής στο 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Στο διδακτορικό της, στην Κοινωνική Ανθρωπολογία 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ασχολήθηκε με την ανάγνωση και τις χρήσεις των βιβλίων. Έχει 

διδάξει δημιουργική γραφή σε σχολεία, συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα και είναι 

συγγραφέας επιστημονικών άρθρων. 

http://www.recmusic.org/lieder/get_texts.html?ContribId=651
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ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

Ασχολείται με τη φωτογραφία από το 1989, την πολιτιστική  δημοσιογραφία από το 1990, 

την καλλιτεχνική κριτική από το 1993, τη σκηνοθεσία από το 1995, τη σεναριογραφία από 

το 1996 και την ακαδημαϊκή έρευνα σε όλα τα προαναφερόμενα από το 1997 (ΜΑ, 

Goldsmiths University of London, Ph.D, University of Westminster). Έχει συγγράψει και 

σκηνοθετήσει δεκάδες ντοκιμαντέρ και διαφημιστικά και έχει εργαστεί ως σύμβουλος 

σεναρίου στο Λονδίνο ως τo 2002. Σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής Σεναριογραφίας 

και Σκηνοθεσίας στο τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου, Μυτιλήνη. 

ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Ο Κώστας Δ. Σουλτάνης γεννήθηκε στο Τσεπέλοβο το 1960 και ζει στην Έδεσσα. Είναι 

δάσκαλος  ΠΕ70, με δίπλωμα μετεκπαίδευσης στη γενική αγωγή και  μεταπτυχιακό δίπλωμα 

στη δημιουργική γραφή.  

Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια γενικής αγωγής και οργάνωσης-

διοίκησης της εκπαίδευσης, καθώς επίσης με ειδικό ενδιαφέρον στα συνέδρια που 

διοργανώνουν οι Παιδαγωγικές Σχολές σε θέματα διδακτικής φυσικών επιστημών και νέων 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση, ενώ υπήρξε μέλος ερευνητικής ομάδας του Π.Δ.Μ.  στο 

ερευνητικό και αναπτυξιακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Materials Science». 

ΣΠΑΘΑΡΑ ΕΥΑ 

Η Εύα Σπαθάρα είναι απόφοιτη της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Τμήμα ΦΠΨ, και του Πάντειου Πανεπιστήμιου, Τμήμα Κοινωνιολογίας.  Ακολούθησε 

Μεταπτυχιακές Σπουδές  στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο ΠΜΣ «Κοινωνικός Αποκλεισμός, 

Μειονότητες και Φύλο» και στο Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας  στο ΠΜΣ «Δημιουργική 

Γραφή».  Εργάζεται στην  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα 

επικεντρώνονται στη Θεωρία της Λογοτεχνίας, Κοινωνική,  Πολιτισμική και Φεμινιστική  

Θεωρία. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, 

συνέδρια και ημερίδες με θέματα που άπτονται των πεδίων έρευνάς της σε συσχέτιση με 

την εκπαιδευτική πράξη. Συμμετείχε επίσης ως συντονίστρια και διδάσκουσα στο πιλοτικό 

πρόγραμμα Δημιουργική Γραφή, που εκπονήθηκε απ το ΠΜΣ και τη Δ/νση ΔΔΕ Α΄Αθήνας. 

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και διατηρεί ιδιωτικό γραφείο με συνεργάτες 

του. Παράλληλα ασκεί ποινική δικηγορία για λογαριασμό τραπεζικού ιδρύματος. Είναι 

μέλος ΔΣ, ως Γενικός Αρχηγός, του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών, όπου 

απασχολείται εθελοντικά. Ασχολείται με την συγγραφή μυθιστορημάτων και διηγημάτων 

και έχει εκδώσει τη συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Μικρές Φοβίες» (εκδ. Ίαμβος). 

Αρθρογραφεί στο περιοδικό «Κορφές», σε διάφορα sites και blogs. Ταξιδεύει σε όλο τον 
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κόσμο ακόμα και ποδηλατικά, είναι διπλωματούχος skydinving, αρχηγός ορειβατικών 

αποστολών σε Ελλάδα και εξωτερικό και κυρίως «γράφει για όλα εκείνα που δεν βρίσκει να 

διαβάσει». 

ΣΠΥΡΕΛΗ ΧΡΥΣΩ 

Σπυρέλη Χρυσούλα (Χρυσώ). Νεοελληνίστρια φιλόλογος και ποιήτρια. Το διδακτορικό της 

στη νεοελληνική λογοτεχνία εκπόνησε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2003) και συνέχισε 

μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2012).  

Υπηρετεί στη Μέση Εκπαίδευση ως σχολική Σύμβουλος φιλολόγων στην Περιφέρεια 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας από το 2010. Έχει πλούσιο συγγραφικό 

έργο. Έχει δημοσιεύσει μελέτες για τα λογοτεχνικά περιοδικά του μεσοπολέμου Η Βίγλα 

(1923) και Νέα Γράμματα (1924) καθώς και κείμενα για το έργο σύγχρονων ποιητών όπως: 

Κατερίνα Αγγελάκη- Ρουκ, Νίκο Αντωνάτο, Γιώτα Αργυροπούλου, Σταύρο  Βαβούρη, Τάσο 

Γιανναρά, Θωμά Γκόρπα, Γιάννη Δάλλα, Μαρία Καραγιάννη, Τάκη Καρβέλη, Γιάννη 

Κουφό,  Μάρκο Μέσκο, Βασίλη Νιτσιάκο,  Θανάση Παπαθανασόπουλο, Τάσο Πορφύρη, 

Κώστα Ριζάκη, Σωτήρη Σαράκη, Μαρία Σφήκα, Γιάννη Υφαντή, Ελένη Χωρεάνθη, Νίκο 

Ψημμένο, κ. ά 

ΣΤΑΘΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 

Η Σταματίνα Σταθάκη είναι σχολική ψυχολόγος. Έχει εξειδικευθεί στη διάγνωση και 

αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών. Στις περισσότερες μελέτες της είχε ασχοληθεί με 

τις μαθησιακές δυσκολίες και πώς αυτές επηρεάζουν τα κίνητρα μάθησης, την 

αυτοεκτίμηση και τη συναισθηματική προσαρμογή παιδιών και εφήβων. Εργάζεται από το 

2007 με παιδιά με αυτισμό, δυσλεξία και συναισθηματικές δυσκολίες. Έχει παρακολουθήσει 

πληθώρα εκπαιδεύσεων σχετικών με θεραπευτικά θέματα καθώς και σεμινάρια 

δημιουργικής γραφής, παραμυθιού, αυτόματης γραφής, ποίησης και θεατρικού 

παιχνιδιού. Τα τελευταία χρόνια εκπονεί έρευνα για  τη δημιουργική γραφή, ως εργαλείο 

αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών, και την εφαρμόζει ως θεραπευτική παρέμβαση. 

Μέλος της ερευνητικής ομάδας και υπεύθυνη του τομέα Συμβουλευτικής Γονέων και 

Παιδιών της Ακαδημίας Φωτόστατο. 

ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Πρωτοετής φοιτήτρια στο Μ.Σ.Π. "Δημιουργική Γραφή", απόφοιτος του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Γεννήθηκα το 1989 στη Σπάρτη. Το 2007 αποφοίτησα από το Μουσικό Σχολείο Σπάρτης και 

εισήχθην στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., απ’ όπου έλαβα το 

Πτυχίο Φιλολογίας (Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας) το 2011 και το Δίπλωμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλασικής Φιλολογίας (Ειδίκευση Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας) 
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το 2014. Υπήρξα υπότροφος του Ι.Κ.Υ., του Κληροδοτήματος Αντ. Παπαδάκη του Ε.Κ.Π.Α., 

του Καθιδρύματος Αθ. Ματάλα του Λακεδαιμονίου κ.ά. Διδάσκω φιλολογικά μαθήματα σε 

φροντιστήριο και κατ’ οίκον, γράφω άρθρα, δοκίμια και ποίηση και συμμετέχω σε 

συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες (του Ε.Κ.Π.Α., της Π.Ε.Φ., του Κέντρου Οδυσσειακών 

Σπουδών κ.ά.). Γνωρίζω αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. 

ΣΤΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Η Μαρία Στύλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια από τις πιο γνώριμες 

κι αγαπητές, φωνές της πόλης από το 1988 που ξεκίνησε το ραδιοφωνικό της ταξίδι στο 

Ράδιο Θεσσαλονίκη και μετέπειτα στο Ράδιο Ερωτικός. Στο ταξίδι αυτό που κρατά 

περισσότερα από 25 χρόνια γνώρισε αυτούς που αποκαλεί Αγίους των Υπογείων. Μαζί με 

αυτήν τους γνώρισαν και οι ακροατές της ακούγοντας τις ιστορίες που μοιράστηκαν 

εκείνοι μαζί της. Το πρώτο της βιβλίο με τίτλο: «Να σε χαζεύω», που εκδόθηκε το 2014 από 

τις εκδόσεις “Ζήτη”, θα μπορούσε να είναι ένα άλμπουμ με στιγμιότυπα από αυτό το ταξίδι. 

Μια συλλογή από μικρές προσωπικές ιστορίες που αν τις αθροίσει κάποιος θαρρείς πως 

θα διαβάσει ή μάλλον καλύτερα, θα ακούσει την ιστορία μιας πόλης. Οι αναγνώστες του 

θα αναγνωρίσουν στις ιστορίες αυτές σημεία της πόλης, γεγονότα, πρόσωπα γνωστά και 

πρόσωπα που θα άξιζε να γνωρίσουν. Ίσως μάλιστα σε κάποια από αυτές 

αναγνωρίσουν και τον εαυτό τους. 

ΣΦΗΚΑ ΜΑΡΙΑ 

Η  Μαρία  Σφήκα  γεννήθηκε  το  1969  στη  Λαμία. Σπούδασε  Αγγλική   Φιλολογία στο 

ΑΠΘ και από το 1997 εργάζεται σαν καθηγήτρια στη  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

Έχει εκδώσει δύο ποιητικές συλλογές, ¨Ο Υποκειμενικός Κήπος¨ (2006) και ¨Εισαγωγή στις 

πονηρίες της χαράς¨ (2011), ενώ η τρίτη είναι υπό έκδοση. Έχει διακριθεί με το Α΄ βραβείο 

της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών (2010), με το Β΄ βραβείο του Δ΄ Πανελλήνιου 

Διαγωνισμού ¨Κώστας Χατζόπουλος¨ (2011) και με το Α΄ βραβείο του 3ου Πανελλήνιου 

Ποιητικού Διαγωνισμού ¨Ελικών¨ (2014). 

Από το 2014 είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος «Δημιουργική Γραφή» του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.   

Ζει και εργάζεται  στη  Ναύπακτο.   

ΤΣΙΑΡΒΟΥΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 

Σπούδασε Συστηματική Φιλοσοφία στο ΑΠΘ. Από το Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του 

ΑΠΘ απέκτησε δίπλωμα με ειδίκευση στην Επικοινωνία & στον Πολιτισμό. Στο ίδιο Τμήμα 

εκπονεί διδακτορική διατριβή με θέμα «Η πολιτισμική πολιτική των ελληνικών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων». Ζει στη Θεσσαλονίκη, όπου δραστηριοποιείται στον 

ευρύτερο χώρο του cultural management ως σύμβουλος επικοινωνίας/πολιτιστικής 

διαχείρισης. Έχει εργαστεί σε μουσεία της πόλης (Μουσείο Αρχαίων, Βυζαντινών & 
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Μεταβυζαντινών Μουσικών Οργάνων της Τράπεζας Μακεδονίας Θράκης / Μουσείο 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης / Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης / Τελλόγλειο 

Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ). Παράλληλα, συνεργάζεται ως freelancer με γραφεία γραφικών 

τεχνών, δημιουργικά ατελιέ και εκδοτικούς οίκους της πόλης αναλαμβάνοντας την 

επιμέλεια έκδοσης νέων τίτλων ή έντυπου πληροφοριακού υλικού. 

ΤΣΙΛΙΜΕΝΗ ΤΑΣΟΥΛΑ 

Η Τασούλα Τσιλιμένη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο 

οποίο διδάσκει Παιδική Λογοτεχνία: Αφήγηση και Μυθοπλασία. Είναι επιστημονική 

υπεύθυνη της Κατεύθυνσης Λογοτεχνίας και Παιδικού Βιβλίου, του Εργαστηρίου Λόγου και 

Πολιτισμού και υπεύθυνη της ενότητας «Έντυπο Παιδαγωγικό υλικό: Σχεδιασμός και 

Αξιολόγηση» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Π.Ε. του ομώνυμου 

Πανεπιστημίου. Διευθύνει το ηλεκτρονικό διαπανεπιστημιακό περιοδικό για τη θεωρία, 

μελέτη και διδακτική της παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας 

ΚΕΙΜΕΝΑ(www.keimena.ece.uth.gr) και είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του ηλ. 

περιοδικού Διαδρομές. Παράλληλα με τα δοκίμια και δημοσιεύματα για το αντικείμενό της, 

ασχολείται με τη συγγραφή λογοτεχνικών βιβλίων. Ήταν υπεύθυνη σχεδιασμού του 

Ανθολογίου  Α&Β Δημοτικού Το Δελφίνι. 

ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

Ο Ηλίας (Λίνος) Υφαντής του Γεωργίου γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1979. Έχει πτυχίο 

Φιλοσοφικής σχολής Αθηνών, τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, 

Μεταπτυχιακό με ειδίκευση "Συστηματική Φιλοσοφία" του τομέα Φιλοσοφίας του τμήματος 

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και είναι επιμορφωτής στη χρήση Τεχνολογίας 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το 2004 δίδαξε Ελληνικά σε αλλοδαπούς, 

παλιννοστούντες, μετανάστες στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το 2005 πέτυχε 

στο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ των εκπαιδευτικών και από το 2006 εργάζεται στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως φιλόλογος. Έχει συγγράψει κείμενα στον Τουριστικό Οδηγό 

Αιτωλοακαρνανίας, εκδόσεις Αιτωλοακαρνανικός Τύπος, Αθήνα 2009 και έχει 

αρθρογραφία στον ηλεκτρονικό αλλά και έντυπο Τύπο από το 2001.Επιπλέον, είναι 

συνιδρυτής και συντάκτης της ιστοσελίδας -blog agrinionews.gr 

ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΑ 

Η Ιουστίνα Φλεμοτόμου είναι Φυσικός, στη Δημόσια Β/θμια Εκπαίδευση, με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Τα 3 τελευταία χρόνια είναι 

αποσπασμένη στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

ΦΡΑΓΚΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 

Ονομάζομαι Ιωάννα Φραγκοστεφανάκη. Σπούδασα Φωτογραφία από το 1998 – 2004 στο 

Τμήμα Φωτογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας. Το 2001 με την υποτροφία ERASMUS 
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παρακολούθησα εξάμηνο  κύκλο σπουδών στο University of Art and Design of Helsinki 

(UIAH) στην Φινλανδία. Tο 2007 έλαβα την υποτροφία του ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές 

στο εξωτερικό, όπου και ολοκλήρωσα το MA Photojournalism του University of Westminster 

στο Λονδίνο. Το 2008 συμμετείχα σε ομαδική έκθεση στην Host Gallery Λονδίνου. Το 2003 

πήρα μέρος σε ομαδική έκθεση με θέμα «όλα για το λιμάνι» στον ΟΛΠ Πειραιά. 

Φωτοδημοσιογραφικό project μου με θέμα τις δημοτικές εκλογές του Λονδίνου έχει 

παρουσιαστεί στο BHMagazinο. 

ΦΡΥΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Καθηγήτρια Αγγλικών (Α.Π.Θ.), θεατρολόγος (Maitrise/D.E.A., Université Paris III), με 

εξειδίκευση στο Aρχαίο Δράμα. Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας έχει εντάξει 

το Θέατρο, τη Λογοτεχνία και τη Δημιουργική Γραφή στα προγράμματα Αγωγής Υγείας.  

Μόνιμη συνεργάτης της Εταιρείας Θεάτρου Παίκτες, (επιλογή κειμένων, μετάφραση, 

δραματουργική επεξεργασία: “Αγόρασα ένα φτυάρι από το ΙΚΕΑ για να σκάψω τον τάφο 

μου”, βοηθός σκηνοθέτη: “Pinter’s People”). Συνεργάστηκε με το Θέατρο του Ήλιου 

(Αριάν Μνούσκιν) (μετάφραση/υπερτιτλισμός: “Οι Ναυαγοί της Τρελής Ελπίδας”, “Οι 

Εφήμεροι”, προσαρμογή μετάφρασης/υπερτιτλισμός: “Το τελευταίο Καραβάν Σεράι” 

(Φεστιβάλ Αθηνών).  Ασχολείται με τη μετάφραση σεναρίων, λογοτεχνικών και θεατρικών 

έργων και τη συγγραφή θεατρικών έργων.  Είναι μέλος του Πανελλήνιου Επιστημονικού 

Συλλόγου Θεατρολόγων. 

ΦΥΛΑΚΤΑΚΗ ΠΕΝΥ 

Η Πένυ Φυλακτάκη είναι θεατρική συγγραφέας και μεταφράστρια.  Γεννήθηκε στη 

Θεσσαλονίκη. Είναι αριστούχος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Μετάφραση 

(MA in Translation) από το Πανεπιστήμιο του Surrey και Διδακτορικού Διπλώματος στη 

Θεατρική Μετάφραση από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης.  Παρακολούθησε μαθήματα Δημιουργικής Γραφής (Creative Writing) στο 

College of Creative Arts, Manchester, UK, το σεμινάριο «Γραφή Κινηματογραφικού 

Σεναρίου» στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και το Εργαστήριο 

Θεατρικής Γραφής του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου στην 

Αθήνα.  Από το 2001-2011 δίδαξε Δημιουργική Γραφή και Μετάφραση στο Τμήμα Αγγλικής 

Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ από το 2009 διδάσκει 

Λογοτεχνική Μετάφραση και Θεατρική γραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα.  Από το 2006 

διευθύνει το Εργαστήρι Συγγραφικής Τέχνης στη Θεσσαλονίκη. Έχει τιμηθεί με Κρατικό 

Βραβείο Θεατρικού Έργου από το Υπουργείο Πολιτισμού (2004) και έχει εκπροσωπήσει την 

Ελλάδα στο Φόρουμ Σύγχρονης Δραματουργίας «Αφιέρωμα στα Βαλκάνια» του 
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Ελληνικού Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (2014).  Έργα της έχουν ανέβει σε 

Αθήνα (Εθνικό Θέατρο, Χώρος Τέχνης «Βρυσάκι», Όμιλος Ζηρίδη), Θεσσαλονίκη (ΚΘΒΕ, 

Θέατρο «3ος Όροφος», Θέατρο «Έξω από τα Τείχη», Θέατρο «ΕΓΝΑΤΙΑ») Ιωάννινα και 

Αγγλία (London Tristan Bates Theatre, Oxford Patton Theatre Studio).  Τα έργα της Το 

Πρωτάθλημα, Το Κτίριο, Ε Και; και Μαθήματα Νεοελληνικής Ιστορίας έχουν μεταφραστεί 

στα Αγγλικά και στα Ισπανικά. 

ΦΩΚΙΑΛΗ ΕΛΙΤΑ 

Διδάκτορας του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Τα ερευνητικά 

της ενδιαφέρονται εστιάζονται στις περιοχές της διαμεσικής αφήγησης και του fan fiction. 

Ενδεικτικό συγγραφικό έργο: Το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο στο σύγχρονο ψηφιακό 

περιβάλλον, Κείμενα, τ.10, 2010. Διάλειμμα για Διαφημίσεις Τα παραμύθια ξανά στην 

εκπαίδευση(συνεργασία), Νέος Παιδαγωγός, τ1,  2013. Από τη σελίδα στην οθόνη: Είδη 

κειμένων ηλεκτρονικής λογοτεχνίας (συνεργασία). Στο Π. Παπούλια-Τζελέπη & Α. Φτερνιάτη 

(επιμ.) Γραφή και Γραφές στον 21ο Αιώνα: Η Πρόκληση για την Εκπαίδευση. Πρακτικά 

συνεδρίου, Πανεπιστήμιο Πατρών, 13-14 Νοεμβρίου 2009. Το εφηβικό μυθιστόρημα στην 

ηλεκτρονική εποχή (συνεργασία). Στο Μ. Κανατσούλη & Δ. Πολίτης (επιμ.) Σύγχρονη 

Εφηβική Λογοτεχνία: Από την Ποιητική της Εφηβείας στην Αναζήτηση της Ερμηνείας της. 

Αθήνα: εκδόσεις  Πατάκη 2011. 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 

Ο Νίκος Φωτόπουλος γεννήθηκε στην Αμαλιάδα το 1970. Είναι διδάκτορας 

κοινωνιολογίας και ασχολείται επαγγελματικά με την εκπαίδευση. Έχει σπουδάσει 

Κοινωνιολογία και Επιστήμες της Εκπαίδευσης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αντίστοιχα. Το 2002 

ανακηρύχθηκε διδάκτορας στο Γενικό Τμήμα Δικαίου του Παντείου Πανεπιστήμιου. Από το 

2005 απασχολείται ως ερευνητής σε θέματα δια βίου μάθησης και εκπαιδευτικής πολιτικής 

στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), ενώ έχει διδάξει στη μέση 

ιδιωτική εκπαίδευση, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο καθώς και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας όπου σήμερα 

είναι μέλος ΔΕΠ. Τα ερευνητικά και συγγραφικά του ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο της 

κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πολιτικής, της κοινωνιολογίας του 

πολιτισμού και της Κριτικής Θεωρίας. Εκτός από το κοινωνιολογικό και παιδαγωγικό 

σκέλος του έργου του ασχολείται με την ποίηση και τη δημιουργική γραφή. Στα ελληνικά 

γράμματα εμφανίστηκε το 1994 στο περιοδικό "Αλφειός" μετά από παρότρυνση του ποιητή 

Γιώργη Παυλόπουλου. Ποιήματά του έχουν δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά και έχουν 

συμπεριληφθεί στην ποιητική ανθολογία της γενιάς του '90 με τίτλο: "Η γεωμετρία μιας 
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Αθέατης Γενιάς", εκδ. Μανδαγόρας, 2002, καθώς και στην ανθολογία "Η Αθέατη Γενιά του 

'90", εκδ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2003. Ποίησή του παρουσιάστηκε από το Τρίτο 

Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Επίσης το 2004 παρουσιάστηκε από τον ιταλό 

ελληνιστή Maurizio De Roza στον τόμο "Voci dall' agora" που κυκλοφόρησε στην Ιταλία με 

θέμα την ελληνική λογοτεχνία στον 20ό αιώνα. Το 2006 γυρίστηκε από τον καθηγητή 

φωτογραφίας Πάνο Βαρδόπουλο το φιλμ μικρού μήκους "Ευρετήριο Χαμένων 

Ονομάτων", βασισμένο στην ομώνυμη ποιητική συλλογή του Ν.Φ., το οποίο βραβεύτηκε 

στο "8ο Διεθνές Πανόραμα Ανεξάρτητων Δημιουργών Φιλμ και Βίντεο" (Πάτρα 2006). 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Η Ευαγγελία Χατζηδημητρίου είναι νηπιαγωγός με 21 χρόνια διδακτική εμπειρία στη 

δημόσια εκπαίδευση. Είναι απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

«Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα ερευνητικά της 

ενδιαφέροντα εστιάζουν στη χρήση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην 

εφαρμογή της δημιουργικής γραφής στη σχολική τάξη. 

ΧΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ 

Είμαι μόνιμη καθηγήτρια φιλόλογος από το 1987 έως σήμερα 2015. Τελείωσα  με 

υποτροφία το Ιστορικό Κρήτης και Μεταπτυχιακό στο Τμήμα της Ιστορίας του  Ιόνιου 

Πανεπιστήμιου με θέμα «Τα ΔΑΝΕΙΑ Χ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ» στους κολλήγους των χωριών 

ΜΕΣΔΑΝΙ και ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ (η γαιοκτησία Ζωγράφου στη Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑ)1882-1890. 

Από το 2000 έως σήμερα διδάσκω στο 2ο Λύκειο Καρδίτσας αρχαία ελληνικά και ιστορία 

στη θεωρητική κατεύθυνση καθώς και γλώσσα (έκφραση-έκθεση) στη Γ΄Λυκείου. 

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

Η Μαρία Χονδρογιάννη είναι απόφοιτος του τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας. 
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