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Αντί Εισαγωγικών
Λένε ότι η γραφή είναι συνήθεια μοναχική. Όταν όμως μπαίνει σε ακαδημαϊκές αίθουσες
γεννιούνται οι πιο όμορφες αφηγήσεις, χτίζεται η επιστήμη της Δημιουργικής Γραφής, με
οικοδομικό υλικό τις λέξεις και αλφάδι τη φαντασία. Με τη σύμπραξη του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου, του Ιονίου Πανεπιστημίου και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας διοργάνωσε στην Κέρκυρα το 3ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής.
Από τις 6 μέχρι τις 8 Οκτωβρίου του 2017, το νησί φιλοξένησε περισσότερους από πεντακόσιους
συνέδρους, μεταξύ των οποίων ήταν μέλη ΔΕΠ ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, ειδικοί
επιστήμονες και ερευνητές, διδάκτορες και κάτοχοι μεταπτυχιακών, εκπαιδευτικοί με αυξημένα
προσόντα, προπτυχιακοί φοιτητές και πολλοί συγγραφείς.
Μας δόθηκε και πάλι η δυνατότητα να προβληματιστούμε δημιουργικά για τη συγγραφή, αλλά
και να συζητήσουμε για τη χρησιμότητα της Δημιουργικής Γραφής στην τυπική και στην άτυπη
εκπαίδευση. Αποδείχθηκε πως πέρα από τις τεχνικές μεθόδους, η Δημιουργική Γραφή αξιοποιεί
πορίσματα διαφόρων επιστημών, όπως η φιλοσοφία, η κοινωνιολογία, η παιδαγωγική και η
ψυχολογία και λειτουργεί ανοικειωτικά για το πνεύμα και την ψυχή όλων μας. Άνθρωποι που
ασχολούνται με τις τέχνες και τα γράμματα κόσμησαν τη διοργάνωση και συνέδραμαν με το
κύρος και τις γνώσεις τους το Συνέδριο.
Τιμώμενο πρόσωπο ήταν ο συνθέτης και δημιουργός Θάνος Μικρούτσικος, καθώς, όχι άδικα,
αποτελεί έναν καλλιτέχνη σύμβολο, έναν πυλώνα του νεοελληνικού μας πολιτισμού. Η παρουσία
του σε συνδυασμό με εκείνη των καταξιωμένων συγγραφέων καθηγητών και επιστημόνων,
Ελλήνων και αλλοδαπών, σμίλεψε με καλλιτεχνικό τρόπο τη διοργάνωση.
Ειδική αναφορά χρήζουν, επίσης, τα εργαστήρια που έλαβαν χώρα από τους πανεπιστημιακούς
δασκάλους και σημαντικότατους συγγραφείς Andrew Melrose και Andrew Cowan, οι οποίοι
συγκέντρωσαν πλήθος ενδιαφερομένων, αλλά και των υπολοίπων ξένων εισηγητών, που με την
παρουσία τους ενίσχυσαν την εξωστρέφεια της ελληνικής δημιουργικής γραφής.
Με χαρά είδαμε τους φοιτητές μας, αλλά όχι μόνον, να συμμετέχουν ενεργά στο Συνέδριο και να
συνεχίζουν τις συζητήσεις τους στα τοπικά μπαρ και τις όμορφες πλατείες του νησιού των
Φαιάκων. Δεν πτοήθηκαν από τα τερτίπια του φθινοπωρινού καιρού, με ένταση και πολλή
διάθεση πλαισίωσαν τις αναζητήσεις τους με εξορμήσεις κι επισκέψεις σε κάθε γωνία της
Κερκυραϊκής πόλης.
Η έκδοση των Πρακτικών αποτελεί το απαύγασμα των προσπαθειών να προσδιορισθεί με
σαφήνεια το πεδίο της Δημιουργικής Γραφής και να ιχνηλατηθεί η πρόοδος που έχει συντελεσθεί
στην ενσωμάτωσή της στον εκπαιδευτικό χώρο αλλά και στην καθημερινή μας δραστηριότητα.
Από τη θέση του Προέδρου της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής θέλω να εκφράσω
τις θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή του 3ου Διεθνούς
Συνεδρίου. Ενός συνεδρίου που αποδεικνύει πως η κοινότητα της Δημιουργικής Γραφής στην
Ελλάδα έχει πια ωριμάσει, υψώνει το ανάστημά της και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους διεθνείς
πρωτοπόρους του χώρου.
Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Δημιουργικής Γραφής και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας,
Διευθυντής και Επιστημονικά Υπεύθυνος των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Δημιουργική
Γραφή» (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο) και «Δημιουργική Γραφή»
(Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο).
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
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Με μπούσουλα τις Οδηγίες Πλεύσεως φτάσαμε σε μια…
δημιουργική Ιθάκη. Ένα βιβλίο για τη δημιουργική γραφή
και εφαρμογές του στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο
Λύκειο*
Αθανασοπούλου Αφροδίτη, Τανίδου Αγγελική
afroditi@ucy.ac.cy , angelatanidou@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε τη φιλοσοφία του Προγράμματος Σπουδών Λογοτεχνίας (ΠΣΛ) που εκπονήθηκε στο
πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης της Κύπρου (2009-10), δίνοντας έμφαση στο βιβλίο Δημιουργική Γραφή:
Οδηγίες Πλεύσεως του Μίμη Σουλιώτη και της ομάδας του (2012), το οποίο συντάχθηκε για τις ανάγκες του
Προγράμματος με στόχο την οργανική ένταξη της δημιουργικής γραφής στη διδασκαλία της λογοτεχνίας όλων των
βαθμίδων. Παράλληλα, παρουσιάζονται εφαρμογές της δημιουργικής γραφής στο Λύκειο στη βάση των αρχών αυτού
του εγχειριδίου με συγκεκριμένα παραδείγματα από μαθητικές εργασίες.
Διδακτική της Λογοτεχνίας, Δημιουργική γραφή στη σχολική εκπαίδευση, Αξιολόγηση

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας (ΠΣΛ) που εφαρμόζεται στην Κύπρο από το 2011-12
αποτελεί ένα συντονισμένο εγχείρημα μεταξύ πανεπιστημιακών και εκπαιδευτικών για τον
εκσυγχρονισμό και την επιστημονικοποίηση του μαθήματος της λογοτεχνίας στη σχολική
εκπαίδευση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.1
Οι βασικοί πυλώνες-σκοποί της εγκύκλιας εκπαίδευσης που τέθηκαν από την Επιτροπή
Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου (ΥΠΠ) (2009-10), στους οποίους στηρίζεται και
το ΠΣΛ, είναι οι ακόλουθοι:2

* Το πρώτο μέρος αυτής της εργασίας συντάχθηκε από την Αφροδίτη Αθανασοπούλου, ενώ το δεύτερο μέρος με τις
ασκήσεις στο Λύκειο από την Αγγελική Τανίδου.
1 Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν: Παντελής Βουτουρής (Πρόεδρος), Αφροδίτη Αθανασοπούλου (Υπεύθυνη
Σύνταξης του ΠΣΛ), Μίμης Σουλιώτης (υπεύθυνος για την εισαγωγή της δημιουργικής γραφής). Την
επιστημονική επιτροπή πλαισίωνε μια ομάδα από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, οι οποίοι υποστήριξαν την εφαρμογή του Προγράμματος στα σχολεία. Υπεύθυνη του γραφείου
Αναλυτικών Προγραμμάτων στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ήταν η φιλόλογος Βασιλική Σελιώτη. Διευκρινίζεται ότι
το ΠΣΛ της Κύπρου εφαρμόζεται πλήρως στο Γυμνάσιο, και εν μέρει για την ώρα στο Δημοτικό και στο Λύκειο.
2 Βλ. τον τόμο: Αναλυτικά Προγράμματα για τα δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Κύπρου - Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΠΙΚ-ΥΑΠ), Λευκωσία 2010. Το γενικό πλαίσιο της
Μεταρρύθμισης δίνεται στις σ. 5-17. Ακολουθούν τα Αναλυτικά Προγράμματα των επιμέρους μαθημάτων.
Αυτό της Λογοτεχνίας στις σ. 33-54. Εδώ συνοψίζουμε τα βασικά του σημεία. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης
μπορεί

να

ανατρέξει

και

στον

ηλεκτρονικό

σύνδεσμο

για

http://logom.schools.ac.cy/index.php/el/logotechnia/analytiko-programma
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τη

Λογοτεχνία

του

ΥΠΠ,
ή

Γνωστικό περιεχόμενο: οι μαθητές και οι μαθήτριες να κατέχουν ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα
γνώσεων για κάθε μάθημα. Ειδικότερα για το μάθημα της λογοτεχνίας, επιδιώκεται οι
μαθητές/τριες να αποκτήσουν ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων γύρω από τη
λογοτεχνική παραγωγή, λαϊκή και επώνυμη, παλαιότερη και νεότερη, ελληνική και ξένη (από
μετάφραση).
Αξιακό περιεχόμενο: να αναπτύξουν στάσεις και συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν τον
δημοκρατικό πολίτη. Ειδικότερα, μέσα από την επαφή με τα λογοτεχνικά κείμενα επιδιώκεται:
η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών απέναντι στο οικοσύστημα
η ευαισθητοποίηση απέναντι στην ιστορία και την πολιτισμική τους κληρονομιά
η εμπέδωση θεμελιωδών αξιών και δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως η ελευθερία, η ειρήνη, η
δημοκρατία, η ισότητα, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη
η κοινωνική υπευθυνότητα, ο σεβασμός της ετερότητας, η ευαισθητοποίηση και αγωνιστικότητα
για την υπέρβαση έμφυλων ή άλλων κοινωνικών διακρίσεων, και ανάλογα.
Δεξιότητες: να διαθέτουν τις κομβικές δεξιότητες που απαιτείται να έχει ένας μορφωμένος
άνθρωπος στην κοινωνία του 21ου αιώνα. Ειδικότερα στο πλαίσιο του μαθήματος της
λογοτεχνίας, με τη συγκριτική μέθοδο ανάλυσης των κειμένων, την έμφαση στη δημιουργική
ανάγνωση και γραφή και τη λελογισμένη χρήση των νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ), επιδιώκεται οι
μαθητές/τριες να αναπτύξουν:
δεξιότητες ανάλυσης, σύγκρισης και ανασχεδιασμού δεδομένων (αναλυτική και συνθετική
σκέψη)
δημιουργική φαντασία και ενσυναισθητική ικανότητα (empathy)
κριτική επίγνωση και διαχείριση της γνώσης, μέσα από την κατανόηση του πολύμορφου
χαρακτήρα της πραγματικότητας και των υποκείμενων νοημάτων κάθε Λόγου
αναγνώριση της πολλαπλότητας και ασυμμετρίας των οπτικών γωνιών, επίγνωση της
«υποκειμενικότητας» και άρα διαμόρφωση εγρήγορης συνείδησης γύρω από ζητήματα
ταυτότητας και αυτοπροσδιορισμού
ικανότητα συλλογικής εργασίας και διαπροσωπικής ανταλλαγής πληροφοριών, με τη χρήση και
των νέων τεχνολογιών
δυνατότητα εφαρμογής των παραπάνω δεξιοτήτων στην καθημερινή ζωή, για την ανεύρεση
λύσεων στα προβλήματα και εναλλακτικών εκδοχών στα σενάρια της ζωής.
1.2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΣΛ 3
Οι γενικοί σκοποί του ΠΣΛ που απορρέουν από τα παραπάνω είναι:
η καλλιέργεια της ευαισθησίας και η εκλέπτυνση του αισθητικού γούστου των μαθητών/τριών,
με στόχο την ισορροπημένη ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη

http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/logotechnia/analytiko_programma.html, όπου δυστυχώς το
Πρόγραμμα έχει διασπαστεί σε επιμέρους pdf.
3 Με την ένδειξη ΠΣΛ δηλώνουμε συνολικά το Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας της Κύπρου, μια που αυτό διατρέχει
ενιαία όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με το σπειροειδές μοντέλο. Ο όρος ΑΠ, όπου
χρησιμοποιείται, αφορά το αναλυτικό πρόγραμμα επιμέρους βαθμίδων (Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου).
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η γλωσσική, αισθητική και πολιτισμική αγωγή τους, με έμφαση στον κριτικό λογοτεχνικό
γραμματισμό
η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας για ολιστική γνώση και πολιτισμική εγγραμματοσύνη,
μέσα από τη σύγκριση των εκφραστικών μέσων και τρόπων της λογοτεχνίας με άλλες μορφές
τέχνης (θέατρο, κινηματογράφος, εικαστικές τέχνες, μουσική κλπ.), αλλά και μέσα από τη
διαθεματική της διασταύρωση με άλλα γνωστικά αντικείμενα (Γλώσσα, Ιστορία, Kοινωνική και
Πολιτική Αγωγή, Αισθητική/Θεατρική αγωγή, Ψυχολογία, Φιλοσοφία κ.ά.)
η καλλιέργεια εσωτερικών κινήτρων που να ωθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες σε μια
σταθερότερη σχέση με τη λογοτεχνία και εκτός σχολικού περιβάλλοντος και η αξιοποίηση του
ελεύθερου χρόνου τους σε δημιουργικές δραστηριότητες, όπως η φιλαναγνωσία
εντέλει, η διεύρυνση του μορφωτικού τους υπόβαθρου και κυρίως η ενίσχυση της
ανθρωπιστικής διάστασης της παιδείας τους, που είναι και το μείζον ζητούμενο του μαθήματος.
1.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΣΛ
Βασικές καινοτομίες που εισήχθησαν με το ΠΣΛ στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας
είναι οι ακόλουθες: 4
Ως προς τη διάρθρωση και τα περιεχόμενα:
Η σχολική εκπαίδευση από την (προ)Δημοτική ώς το Λύκειο νοείται ως ενιαίος κορμός, χωρίς
κατατμήσεις και στεγανά μεταξύ των βαθμίδων.
Το περιεχόμενο αναδιοργανώνεται σε 4 βασικούς θεματικούς άξονες, που εξειδικεύονται σε
επιμέρους θεματικές ενότητες ανά βαθμίδα και επίπεδο τάξεων.
Η ύλη και η γνώση αναπτύσσονται σπειροειδώς: η διδασκαλία του μαθήματος σε κάθε βαθμίδα
εμβαθύνεται στην επόμενη, σύμφωνα με τη μαθησιακή αρχή του «εποικοδομισμού», από τα
απλούστερα στα πιο σύνθετα.
Δίνεται ισόρροπη έμφαση στο περιεχόμενο και στη μορφή των κειμένων, καθώς και σε στοιχεία
ιστορίας και θεωρίας της λογοτεχνίας.
Η δημιουργική γραφή και ανάγνωση εντάσσονται οργανικά στο μάθημα και διδάσκονται
μεθοδευμένα.
Ως προς τη μεθοδολογία:
Προκρίνεται η μέθοδος της συνεξέτασης – σύγκρισης – αντιπαραβολής των λογοτεχνικών
κειμένων μεταξύ τους και με άλλες μορφές τέχνης/έκφρασης σε μια ιστορική και διαθεματική
προοπτική.

4 Στην παρακάτω περιγραφή αναπόφευκτα υπάρχουν κάποιες επικαλύψεις με συναφή δημοσιεύματα για το ΠΣΛ, όπως
αυτό της Αφροδίτης Αθανασοπούλου – Αλέξανδρου Μπαζούκη, «Το Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας στη
δημόσια εκπαίδευση της Κύπρου: στόχοι, καινοτομίες και εμπειρίες από την εφαρμογή του», Νέα Παιδεία 154
(Ιανουάριος-Μάρτιος 2015) 87-126, ή της Αφροδίτης Αθανασοπούλου, «Μυώντας τους μαθητές στη
λογοτεχνία μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας της Κύπρου. Δείκτες επιτυχίας και επάρκειας», υπό
δημοσίευση στα Πρακτικά του 36ου Συμποσίου Ποίησης Πατρών Ποίηση και Εκπαίδευση (1-2 Ιουλίου 2017).
Διευκρινίζεται ωστόσο ότι το κέντρο βάρους του παρόντος άρθρου αφορά τη δημιουργική γραφή και τις
εφαρμογές της στην εκπαίδευση, ειδικά τη δευτεροβάθμια.
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Επιδιώκονται οι συναρτήσεις με άλλα γνωστικά αντικείμενα (Γλώσσα, Ιστορία, Αγωγή του
Πολίτη, Μελέτη Περιβάλλοντος κλπ.) με στόχο την ολιστική γνώση και την κριτική πολιτισμική
εγγραμματοσύνη.
Δίνεται έμφαση στην επικαιροποίηση: το υλικό των κειμένων και η διδασκαλία συνδέονται με τις
εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των σημερινών μαθητών.
Η διδασκαλία του μαθήματος ακολουθεί τις μεθόδους της νέας παιδαγωγικής, με έμφαση στις
συνεργατικές και βιωματικές μορφές μάθησης: μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας,
ομαδοσυνεργατική μάθηση, αρχή του εποικοδομισμού (constructivism), πρακτική της
ενσυναίσθησης, τάξη-λογοτεχνικό εργαστήρι, ούτως ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να είναι μια
εμπειρία διερεύνησης και γνώσης για τους μαθητές διαρκώς ανατροφοδοτούμενη.
Υιοθετείται η αρχή της παιδαγωγικής διαφοροποίησης, ώστε η διδασκαλία του μαθήματος να
ανταποκρίνεται στο επίπεδο ετοιμότητας κάθε παιδιού, στις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές του,
για την αντιμετώπιση, ει δυνατόν και την πρόληψη της σχολικής αποτυχίας.
Ενθαρρύνεται ο εκσυγχρονισμός της διδακτικής «τεχνολογίας» σε αντιστοιχία με τη φύση και τις
ανάγκες του λογοτεχνικού μαθήματος: σύγχρονα διδακτικά μέσα, λειτουργική ένταξη των νέων
τεχνολογιών στο μάθημα στοχευμένα και με μέτρο.
Αξιολόγηση: ορίζονται συγκεκριμένοι δείκτες επάρκειας και επιτυχίας ανά εκπαιδευτική βαθμίδα
και επίπεδο τάξεων. Στα εξεταστικά δοκίμια (τετραμήνου και τελικά) είναι υποχρεωτική η χρήση
και αγνώστου κειμένου.
1.4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ - ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Όπως προείπαμε, η οργάνωση της λογοτεχνικής ύλης στο πλαίσιο του ΠΣΛ έχει εξορθολογιστεί
στη βάση 4 θεματικών αξόνων που αναδεικνύουν τη σχέση της Λογοτεχνίας με τη Φύση, την
Κοινωνία, την Ιστορία και, βέβαια, τη Φαντασία. Αυτοί οι 4 θεματικοί άξονες επιμερίζονται ανά
τάξη και βαθμίδα εκπαίδευσης σε ευάριθμες θεματικές ενότητες ως εξής:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΗ
Α΄ και Β΄ τάξη: Γεω-φυσικό και Βιο-φυσικό περιβάλλον: θαλάσσιο, πεδινό και
ορεινό περιβάλλον – ζώα της «άγριας φύσης» και κατοικίδια
Γ΄ και Δ΄ τάξη: Ανθρωπο-γεωγραφία: παραδοσιακό και αστικό περιβάλλον –
ο άνθρωπος «της υπαίθρου» και ο άνθρωπος «της πόλης»
Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη: Η σχέση μας με τη Φύση: «φυσικός» τρόπος ζωής και αθλητικό
ιδεώδες – καταστροφή και προστασία του περιβάλλοντος

ΑΞΟΝΑΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Α΄ και Β΄ τάξη: Όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί (με έμφαση στη σχολική ζωή)
Γ΄ και Δ΄ τάξη: Όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί (με έμφαση στην οικογενειακή ζωή)
Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη: Όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί (ανθρώπινοι χαρακτήρες και
κοινωνική ζωή)

σύγχρονη

Η έμφαση δεν είναι δεσμευτική. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν κείμενα τα οποία
συνδυάζουν τη σχολική, την οικογενειακή και την κοινωνική ζωή, αρκεί αυτά να αναδεικνύουν τη
διάσταση «όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί».
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ΑΞΟΝΑΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ /ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Α΄ και Β΄ τάξη: Λαογραφικά έθιμα – λαϊκές ιστορικές παραδόσεις (θρύλοι) –
λαϊκή θρησκευτική ζωή
Γ΄ και Δ΄ τάξη: Η ιστορία μέσα από τη λογοτεχνία – Εθνικές (και θρησκευτικές)
επέτειοι
Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη: Η ιστορία του τόπου μου μέσα από τη λογοτεχνία,
λαϊκή και έντεχνη
Η διάκριση των θεμάτων είναι σχηματική, δεδομένου ότι πολλά κείμενα συνδυάζουν αυτές τις
πτυχές. Η λογική και εδώ είναι η βαθμιαία μετάβαση των μαθητών από τα πιο εύκολα στα πιο
σύνθετα ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις της Λογοτεχνίας με την Ιστορία, αναλόγως της
ωριμότητάς τους.

ΑΞΟΝΑΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ (ο κόσμος της λογοτεχνίας)
Α΄ και Β΄ τάξη: Φαντασία και χιούμορ
Γ΄ και Δ΄ τάξη: Φαντασία και περιπέτεια
Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη: Επιστημονική φαντασία και «εικονική» πραγματικότητα
Είναι προφανές ότι στοιχεία φαντασίας ενυπάρχουν σε όλα τα λογοτεχνικά κείμενα. Στόχος του
συγκεκριμένου άξονα είναι να αναδειχθούν οι πτυχές του χιούμορ, της περιπέτειας και της
επιστημονικής φαντασίας που συνιστούν είδη (ειδικές κατηγορίες λογοτεχνικών κειμένων).
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Παιδικά - σχολικά χρόνια: η σχολική ζωή χτες και σήμερα – η Εδέμ της παιδικής ηλικίας –
σχέσεις/αντιθέσεις μεταξύ ενήλικης και παιδικής ματιάς στον κόσμο

αντιστοίχηση με θεματικό άξονα: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ/ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Λαϊκή παράδοση και λογοτεχνία: θρύλοι, μύθοι, παραμύθια, ιστορίες ζώων – δημοτικό & λαϊκό
(ρεμπέτικο) τραγούδι – η ανανέωση της δημοτικής παράδοσης στη σύγχρονη λογοτεχνία

αντιστοίχηση με θεματικό άξονα: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ /
ΙΣΤΟΡΙΑ
Χιούμορ και Λογοτεχνία: το κωμικό στοιχείο στη λογοτεχνία σε σύγκριση- αντιπαραβολή με
άλλες εξωλογοτεχνικές εκφράσεις του (κόμικς, ανέκδοτα, γκράφιτι κλπ.), με έμφαση στη δυναμική
της ανατροπής των κατεστημένων συμβάσεων την οποία εμπεριέχει

αντιστοίχηση με θεματικούς άξονες: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Λογοτεχνία και Οικολογία: οικολογική ευαισθητοποίηση μέσα από τη λογοτεχνία, παραδοσιακή και
νεότερη, ελληνική και ξένη, με έμφαση στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και στις
επιπτώσεις τους στην ποιότητα ζωής

[22]

αντιστοίχηση με θεματικό άξονα: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΗ
Το ταξίδι στη Λογοτεχνία: τα πολλαπλά κίνητρα και νοήματα του ταξιδιού – μεταβολές στην
κουλτούρα του ταξιδιώτη (περιηγητής ≠ τουρίστας) – έμφαση στη συμβολική διάσταση του
ταξιδιού στα λογοτεχνικά κείμενα

αντιστοίχηση με θεματικούς άξονες: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ
ΦΑΝΤΑΣΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ανθρώπινες σχέσεις – Ανθρώπινοι χαρακτήρες: σύγκριση ανθρώπινων χαρακτήρων και
σχέσεων σε διαφορετικές εποχές και κοινωνικά περιβάλλοντα, με έμφαση στις στάσεις, θετικές και
αρνητικές, που διέπουν τις ανθρώπινες σχέσεις: π.χ. αλληλεγγύη / ρατσισμός, ανοχή / απόρριψη
του άλλου, η αξία της φιλίας, ο αλτρουισμός, το νόημα της αγάπης, κλπ.

αντιστοίχηση με θεματικό άξονα: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία: η ιστορικότητα θεμελιωδών αξιών και δικαιωμάτων του
ανθρώπου (της ελευθερίας, της ειρήνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, του σεβασμού στο
διαφορετικό) και η ανάγκη για αγωνιστική εγρήγορση προκειμένου να διαφυλαχθούν

αντιστοίχηση με θεματικό άξονα: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ο τόπος μου και οι άνθρωποι: πατριδογνωσία, με έμφαση στο γεωφυσικό, βιοφυσικό και
ανθρωπολογικό περιβάλλον του κόσμου της Κύπρου και στα σύγχρονα προβλήματα της
κοινωνίας της

αντιστοίχηση με θεματικούς άξονες: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΑ /
ΦΥΣΗ
Λογοτεχνία και Εφηβεία: ο κόσμος του εφήβου και τα σημερινά προβλήματα της νέας γενιάς –
το μυθιστόρημα της εφηβείας ή μαθητείας, παραδοσιακό και σύγχρονο: διαχρονικά πορτρέτα
εφήβων καθ’ οδόν προς την ενηλικίωση, με έμφαση στην ποιητική του εφηβικού έρωτα και στη
συγκρότηση ταυτότητας

αντιστοίχηση με θεματικό άξονα: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Στο ΠΣΛ η Α΄ Λυκείου λογαριάζεται μαζί με την Γ΄ Γυμνασίου ως μεταβατική βαθμίδα προς το Λύκειο.
Η αγάπη – Ο έρωτας (ο «άλλος» ως εαυτός, δικός μου άνθρωπος): ομοιότητες και διαφορές
στον τρόπο έκφρασης της αγάπης/του έρωτα στη λογοτεχνία του χτες και του σήμερα και
αναγωγή των διαφορών στην αλλαγή του πολιτισμικού «παραδείγματος», άρα και στην αλλαγή
ευαισθησίας (γούστου)

αντιστοίχηση με θεματικό άξονα: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Εγώ, ο Άλλος (η σχέση με τον εαυτό υπό το πρίσμα του «άλλου»/ξένου): έμφαση στους τρόπους
κατασκευής της εικόνας του άλλου/ξένου στη λογοτεχνία και επίγνωση της διαλεκτικής
δυναμικής που εμπεριέχει ο διάλογος με τους «άλλους» στην κατασκευή του εαυτού

αντιστοίχηση με θεματικό άξονα: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Σάτιρα και σατιρικά κείμενα: είδη παρωδιακού λόγου και τρόποι/κώδικες ανατροπής: παρωδία,
σάτιρα, ειρωνεία και η λειτουργία τους για την άσκηση κοινωνικής κριτικής, και δυνάμει αλλαγής
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αντιστοίχηση με θεματικούς άξονες: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ, ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Όπως βλέπουμε, για κάθε θεματική ενότητα καθορίζονται στο ΠΣΛ, ευσύνοπτα και καθαρά,
συγκεκριμένοι διδακτικοί στόχοι (πτυχές του θέματος), ούτως ώστε κάθε εκπαιδευτικός να ξέρει
πού στοχεύει με τη διδασκαλία: τι θα πρέπει να διδαχθούν οι μαθητές σε γνωστικό περιεχόμενο,
ποιες αξίες, στάσεις και συμπεριφορές αναμένεται να καλλιεργήσουν γύρω από ένα θέμα (τη λαϊκή
παράδοση, την οικολογία, τις οικουμενικές αξίες κ.ο.κ.). Οι εκπαιδευτικοί είναι ελεύθεροι να
διαλέξουν τη σειρά με την οποία θα διδάξουν τις ενότητες που αντιστοιχούν σε κάθε τάξη, θα
πρέπει, όμως, στη διάρκεια του σχολικού έτους να διδάξουν/συνεξετάσουν κείμενα από όλες τις
θεματικές ενότητες.
Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά εισάγονται στο μάθημα της λογοτεχνίας ως αυτοδύναμες
ενότητες το «Χιούμορ στη λογοτεχνία», «Ο τόπος μου και οι άνθρωποι», η «Λογοτεχνία και
Εφηβεία». Εξάλλου το χιούμορ και είδη της λογοτεχνίας του κωμικού (παρωδία, σάτιρα, ειρωνεία)
αντιπροσωπεύονται στις ενότητες όλων των τάξεων με ανάλογα κείμενα.
Σε επίπεδο διάρθρωσης, τέλος, οι ενότητες συγκοινωνούν μεταξύ τους από τάξη σε τάξη κατά
το σπειροειδές μοντέλο. Στη γυμνασιακή εκπαίδευση τέτοιες κομβικές ενότητες είναι, π.χ., η «Λαϊκή
παράδοση και λογοτεχνία» της Α΄ Γυμνασίου, στη συνάρτησή της με την «Οικολογία» και τις
«Ανθρώπινες σχέσεις» της Β΄ Γυμνασίου, οι «Οικουμενικές αξίες» της Γ΄ Γυμνασίου, στη
συνάρτησή τους με τις «Ανθρώπινες σχέσεις» της Β΄ Γυμνασίου και τον «Τόπο μου» της Γ΄
γυμνασίου, και βέβαια, η «Λογοτεχνία και Εφηβεία» ως σύνδεσμος ανάμεσα στη γυμνασιακή και
στη λυκειακή βαθμίδα (βλ. ενότητες Α΄ Λυκείου).
Β΄ - Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Στις τάξεις της κυρίως λυκειακής εκπαίδευσης (Β΄ - Γ΄ Λυκείου) η οργάνωση της ύλης γίνεται όχι
θεματικά αλλά σύμφωνα με το γραμματολογικο-ιστορικό κριτήριο, με έμφαση στα νεότερα και
σύγχρονα χρόνια (από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους ώς τη σημερινή εποχή). Το ΠΣΛ
προβλέπει η διδακτέα ύλη της Β΄ Λυκείου να περιλαμβάνει κείμενα με επίκεντρο τον Ρομαντισμό
και τα προ-ρομαντικά και μετα-ρομαντικά του φανερώματα, φτάνοντας grosso modo έως και τη
γενιά του ’20, ενώ η διδακτέα ύλη της Γ΄ Λυκείου, ως φυσική συνέχεια, να περιλαμβάνει κείμενα του
Μοντερνισμού από τη γενιά του ’30 και εξής (η εφαρμογή του ΠΣΛ στη βαθμίδα του Λυκείου
εκκρεμεί).
1.5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Η εφαρμογή του ΠΣΛ στη σχολική πράξη υποστηρίζεται από νέα διδακτικά εγχειρίδια. Θα
αναφερθούμε στη σειρά των βιβλίων Ο λόγος ανάγκη της ψυχής για το Γυμνάσιο, δεδομένου
ότι εκείνα για τις άλλες βαθμίδες δεν έχουν εισαχθεί ακόμη στην κυπριακή εκπαίδευση. 5 Στα νέα
εγχειρίδια προτείνεται ένα σώμα από παραδειγματικά κείμενα, τα οποία μπορούν να
ανανεώνονται από άλλα ομόθεμα και αξιόλογα κείμενα κατά την κρίση του διδάσκοντα. Το

5 Α. Αθανασοπούλου & συνεργάτες, γενική εποπτεία Π. Βουτουρής, Ο λόγος ανάγκη της ψυχής. Κείμενα λογοτεχνίας,
εγχειρίδια για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου με βάση τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας
της Κύπρου, ΠΙΚ-ΥΑΠ, Λευκωσία, 2011-2014 (6 βιβλία). Προσιτά σε ηλεκτρονική μορφή στον σύνδεσμο:
http://logom.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/didaktiko-yliko.
Τα νέα ανθολόγια του Δημοτικού έχουν επίσης συνταχθεί, αλλά η εισαγωγή τους ακόμη εκκρεμεί. Εκκρεμεί επίσης η
εκπόνηση νέων διδακτικών εγχειριδίων για το Λύκειο, όπου για την ώρα εφαρμόζεται η βασική μεθοδολογία του
ΠΣΛ (σύγκριση/συνεξέταση των κειμένων σε μια διαθεματική και ιστορική προοπτική) πάνω στα παλιά
εγχειρίδια, με μερικό εμπλουτισμό τους από καινούρια κείμενα ως προτεινόμενα για συνεξέταση.
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corpus των κειμένων είναι ανοιχτό (ανανεώσιμο) ώστε να εμπεδωθεί σε διδάσκοντες και
διδασκομένους α) ότι σκοπός του μαθήματος της λογοτεχνίας δεν είναι να διδαχτούν
συγκεκριμένα, πάγια και αναντικατάστατα κείμενα αλλά μέσα από κείμενα-παραδείγματα οι
μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τη λογοτεχνία, και β) ότι σκοπός του μαθήματος της
λογοτεχνίας δεν είναι η αποστήθιση –να μαθαίνουν οι μαθητές απέξω την «ανάλυση»
συγκεκριμένων λογοτεχνικών κειμένων– αλλά μέσα από αντιπροσωπευτικά κείμενα να
επιτυγχάνονται οι διδακτικοί στόχοι της κάθε θεματικής ενότητας.
Ας δούμε την οργάνωση της σειράς Ο λόγος ανάγκη της ψυχής. Η σειρά περιλαμβάνει 2 τεύχη
για κάθε τάξη (Α΄-Β΄-Γ΄ Γυμνασίου): το ένα τεύχος περιέχει τα λογοτεχνικά κείμενα («Βιβλίο
Μαθητή»), το άλλο τις ερωτήσεις – δραστηριότητες («Βιβλίο Εκπαιδευτικού»). Ο λόγος αυτής της
διευθέτησης, τα κριτήρια επιλογής του υλικού και η οργάνωση των ασκήσεων περιγράφονται
αναλυτικά στα εισαγωγικά σημειώματα των αντίστοιχων τευχών.6 Κορμός του σώματος των
κειμένων είναι η νεοελληνική λογοτεχνία και η αξιόλογη παραγωγή της Κύπρου, σε κοινή και
διαλεκτική γλώσσα, μαζί με σημαντικά έργα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας (από μετάφραση). Η
παρουσίαση της λογοτεχνικής ύλης γίνεται κατά χρονολογική και ειδολογική σειρά,
λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο της ιστορικότητας. Τα κείμενα κάθε ανθολογίου πλαισιώνονται
από εικαστικό και εικονιστικό υλικό –σε διαθεματική σχέση με τα κείμενα– ενώ στο τέλος κάθε
θεματικής ενότητας προτείνεται κατάλογος λογοτεχνικών βιβλίων, καθώς και ταινίες, μουσικό και
άλλο οπτικοακουστικό υλικό, χρήσιμο για τη διασύνδεση της λογοτεχνίας με άλλες μορφές
τέχνης.
Εκτός από τα ανθολόγια των Κειμένων, σε κάθε τάξη του Γυμνασίου παρέχεται και το αντίστοιχο
βιβλίο του Εκπαιδευτικού, το οποίο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προτεινόμενων ερωτήσεων
και δραστηριοτήτων, όπως και επιπρόσθετων κειμένων.
Οι ερωτήσεις ανάλυσης και
συνεξέτασης των κειμένων ακολουθούν τις μεθοδολογικές αρχές του ΠΣΛ: διαθεματικότητα –
διακειμενικότητα, εποικοδομισμός της γνώσης, διαφοροποιημένη διδασκαλία, επικαιροποίηση,
διερεύνηση θεμάτων και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Με λίγα λόγια, το διδακτικό υλικό είναι
ευρύ και ποικίλο, το ίδιο και οι ασκήσεις που προτείνονται, αποσκοπώντας στον λογοτεχνικό
γραμματισμό και στην πολιτισμική εγγραμματοσύνη των μαθητών, καθώς και στην καλλιέργεια
της δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής.
Σημειωτέον ότι η σειρά συμπληρώνεται από το βιβλίο Δημιουργική γραφή: Οδηγίες πλεύσεως,
που εκπόνησε ο Μίμης Σουλιώτης με την ομάδα του για τις ανάγκες του ΠΣΛ, εγχειρίδιο για το
οποίο θα μιλήσουμε αναλυτικά παρακάτω.
1.6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Στόχος της αξιολόγησης στο μάθημα της Λογοτεχνίας είναι η συνεχής ανατροφοδότηση, ώστε
η διδασκαλία να γίνεται πιο αποτελεσματική και η μάθηση αποδοτικότερη (και ελκυστικότερη).
Στο ΠΣΛ προβλέπονται διάφορες μορφές «κλιμακωτής» αξιολόγησης: κατά την πρωτοβάθμια
ανάλυση των κειμένων στην τάξη· με την ολοκλήρωση μιας ενότητας κειμένων με κοινή θεματική·
στο τέλος του τετραμήνου· στο τέλος της χρονιάς. Οι ερωτήσεις – δραστηριότητες στο βιβλίο

6 Η Συντακτική ομάδα των φιλολόγων που επέλεξε το κειμενικό και οπτικοακουστικό υλικό απαρτιζόταν από τους Βασιλική
Σελιώτη, Αλέξανδρο Μπαζούκη, Λαμπριανή Ματθαίου και την υποφαινομένη, η οποία είχε και τον συντονισμό
της ομάδας, υπό τη γενική εποπτεία του συναδέλφου νεοελληνιστή Π. Βουτουρή. Ειδικότερα, ανέλαβα την
οργάνωση των κειμένων στα βιβλία για τον μαθητή: θεματική (κατανομή σε υποενότητες-πτυχές του θέματος),
ειδολογική (ποιήματα – πεζά) και χρονολογική (παλαιότερα – νεότερα, ελληνικά και ξένα), καθώς και τη
συγγραφή των ερωτήσεων – δραστηριοτήτων, που ήταν διακειμενικές και διαβαθμιζόμενης δυσκολίας, στα
βιβλία για τον εκπαιδευτικό.
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του εκπαιδευτικού είναι έτσι διαρθρωμένες ώστε να καλύπτουν την αξιολόγηση σε κάθε ένα από
αυτά τα στάδια.
Βασική αρχή της ανάλυσης των κειμένων στην τάξη, και συνακόλουθα της αξιολόγησης των
μαθητών, είναι να αποφεύγονται οι ρητορικές ερωτήσεις «κλειστού τύπου» και να προτιμώνται
ερωτήσεις διερευνητικής μάθησης, οι οποίες να εκκινούν από τη «δομή επιφανείας» του κειμένου
και να προχωρούν στη «βαθιά του δομή», στα υποκείμενα νοήματα. Στο ίδιο πλαίσιο ελέγχεται ο
βαθμός της ανταπόκρισης των μαθητών σε ερεθίσματα διαθεματικών αντιστοιχιών με άλλα
γνωστικά αντικείμενα ή με άλλες μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας, μέσα από κατάλληλες
ερωτήσεις και ασκήσεις.
Βασική μορφή αξιολόγησης στο μάθημα της λογοτεχνίας θεωρείται η δημιουργική γραφή και
ανάγνωση, με την τάξη να λειτουργεί σαν λογοτεχνικό εργαστήρι και λέσχη ανάγνωσης
(βιβλιοπαρουσιάσεις ολοκληρωμένων λογοτεχνικών έργων) στο τέλος μιας θεματικής ενότητας.
Προβλέπεται επίσης η ανάθεση στους μαθητές ερευνητικών εργασιών τύπου project, με την
πρόσφορη αξιοποίηση και των ΤΠΕ (τουλάχιστον μία τέτοια εργασία ανά θεματική ενότητα κάθε
χρονιά).
Σε ό,τι αφορά τη γραπτή εξέταση (τετραμήνου και τελική), αυτή περιλαμβάνει όπως είπαμε και
αδίδακτα κείμενα, τα οποία αντιπαραβάλλονται με τα διδαγμένα. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να
δίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο μαθητής να είναι υποχρεωμένος να συγκρίνει δεδομένα και να
ερμηνεύσει τις σχέσεις – αντιθέσεις – διαφορές ή αναλογίες των κειμένων, χρησιμοποιώντας
ενδεχομένως και άλλες γνώσεις ή την εν γένει αισθητική καλλιέργεια και ευαισθησία του,
προκειμένου να απαντήσει κριτικά στα ερωτήματα αυτά. Οι ερωτήσεις οφείλουν να καλύπτουν
ισόρροπα τόσο το θεματικό και αξιακό περιεχόμενο των κειμένων όσο και τον λογοτεχνικό
γραμματισμό των μαθητών, και θα πρέπει επίσης να είναι ερωτήσεις διαβαθμιζόμενης
δυσκολίας, ώστε να ανταποκρίνονται στο δυναμικό όλων των μαθητών της τάξης (αρχή της
διαφοροποίησης). 7
Συνοψίζοντας τα όσα ειπώθηκαν μέχρι εδώ, το ΠΣΛ είναι ένα ενιαίο και σπειροειδές πρόγραμμα
διδασκαλίας της λογοτεχνίας, που ξεκινάει από το Δημοτικό, διέρχεται τη Μέση εκπαίδευση και
καταλήγει στο Λύκειο. Το Πρόγραμμα έχει ανοιχτή φιλοσοφία και παρέχει μεγάλα περιθώρια
επιλογών και αυτενέργειας στους εκπαιδευτικούς, καθώς και δημιουργικότητας στους μαθητές.
Είναι δε έτσι σχεδιασμένο ώστε τα πάντα (θεματικές ενότητες, κείμενα, ασκήσεις-δραστηριότητες)
να λειτουργούν σε σύστημα.
Επιδίωξη είναι να δοθεί μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη και συνεκτική εγκύκλια
λογοτεχνική παιδεία στους μαθητές. Στο επίκεντρο αυτού του ζητουμένου βρίσκεται ο
λογοτεχνικός γραμματισμός.
1.7. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ο όρος «λογοτεχνικός γραμματισμός» μπορεί να νοηθεί υπό μία ευρύτερη και μία στενότερη
σημασία. Υπό την ευρύτερη σημασία, γενικός στόχος του λογοτεχνικού γραμματισμού είναι οι
μαθητές και οι μαθήτριες να αντιληφθούν τι διαφοροποιεί τα λογοτεχνικά κείμενα από όλα τα
υπόλοιπα και πώς ο καθημερινός λόγος, η κοινή γλώσσα γίνεται –με κατάλληλες τεχνικές που
χρησιμοποιούν οι συγγραφείς– τέχνη του λόγου (λογοτεχνία, ακριβώς). Υπό τη στενότερη
σημασία του, ο όρος σημαίνει τη σταδιακή μύηση των μαθητών/τριών στη «γραμματική» της
λογοτεχνικής γλώσσας και σε στοιχεία ιστορίας και θεωρίας των λογοτεχνικών ειδών. Η
διδασκαλία της «γραμματικής» εστιάζει στη λογοτεχνία ως σημειωτικό σύστημα και δίνει έμφαση
στη δομική ανάλυση (στο πώς τα επιμέρους στοιχεία του ποιητικού και αφηγηματικού λόγου
7 Οι βασικές αρχές αξιολόγησης του μαθήματος καθώς και δειγματικά εξεταστικά δοκίμια βρίσκονται αναρτημένα στον
σύνδεσμο: http://logom.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/axiologisi
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συγκροτούν σύστημα), ενώ η ιστορία και θεωρία των λογοτεχνικών ειδών αφορά τη λογοτεχνία
ως αισθητικό φαινόμενο και επιχειρεί να φωτίσει την ποικιλία των μορφών και των τρόπων με τους
οποίους η λογοτεχνία σε κάθε εποχή εκφράζει το πραγματικό. Είναι προφανές πως ο διαχωρισμός
ανάμεσα στη «γραμματική» και στη «θεωρία» της λογοτεχνίας είναι σχηματικός και γίνεται εδώ
μόνο χάριν διευκρίνισης.
Ειδικότεροι στόχοι του λογοτεχνικού γραμματισμού ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, από το Δημοτικό
ως το Λύκειο, στο ΠΣΛ θεωρούνται οι ακόλουθοι:
Η σταδιακή και παιγνιώδης μύηση των μαθητών/τριών στον κώδικα και στις συμβάσεις της
τέχνης του λόγου: οι μαθητές ξεκινούν στις μικρότερες τάξεις από το απλό αυθόρμητο “παιχνίδι
με τις λέξεις”, για να εισαχθούν στις μεγαλύτερες στο γραμματικό σύστημα και σε αναγκαία
στοιχεία ιστορίας και θεωρίας της λογοτεχνίας μέσα από τα ίδια τα κείμενα.
Η κατανόηση της διαλεκτικής σχέσης της γλώσσας της λογοτεχνίας με τη γλώσσα της
καθημερινής επικοινωνίας, με άλλα λόγια, ότι η λογοτεχνία είναι ένας τρόπος να δημιουργεί
κανείς από τη γλώσσα μια νέα γλώσσα.
Η αντίληψη της στενής σχέσης μορφής – περιεχομένου ειδικά στη λογοτεχνία, ότι δηλαδή η
μορφή «σημαίνει».
Η αισθητική απόλαυση μέσα από τη σταδιακή ανακάλυψη των κανόνων του λογοτεχνικού
παιχνιδιού και τη βιωματική συμμετοχή σε αυτό.
Μεθοδολογικά, οι στόχοι αυτοί υπηρετούνται από τις παρακάτω διδακτικές πρακτικές:
Σύγκριση του γλωσσικού με το λογοτεχνικό σύστημα και ανάδειξη των ειδικών κανόνων που
διέπουν τη λογοτεχνία (και που δεν ταυτίζονται κατ’ ανάγκην με τους γραμματικούς κανόνες της
γλώσσας).
Ανάδειξη των σχέσεων των λογοτεχνικών κειμένων μεταξύ τους και με άλλους σημειωτικούς
κώδικες (διαφορές, αναλογίες, αντιθέσεις…).
Ανάδειξη των ιδιαίτερων συμβάσεων κάθε κειμενικού είδους.
Σύνδεση των κειμένων με το περιβάλλον και την εποχή τους.
Ανάδειξη των υπονοούμενων πληροφοριών κάθε κειμένου (τι κρύβεται κάτω από τις γραμμές).
Καλλιέργεια της δημιουργικής φαντασίας, της ενσυναίσθησης, του γούστου και της
ευαισθησίας των μαθητών, μέσω δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής και ανάγνωσης.
Είναι βασικό να επισημανθεί ότι στο πλαίσιο του ΠΣΛ τα στοιχεία του λογοτεχνικού γραμματισμού
δεν διδάσκονται αυτοτελώς (λ.χ. μέσα από φυλλάδια) αλλά πάντα μέσα από τα κείμενα, και
αποτελούν συστατικό μέρος της διδασκαλίας του μαθήματος μαζί με τους θεματικούς άξονες.
Είναι ευνόητο ότι τα στοιχεία του λογοτεχνικού γραμματισμού που θα διδαχθούν οι μαθητές σε
κάθε βαθμίδα καθορίζονται από το επίπεδο της ωριμότητάς τους, ή της γνωστικής τους
ετοιμότητας, όπως λέμε. Με άλλα λόγια, η διδακτική του λογοτεχνικού γραμματισμού ακολουθεί κι
αυτή τη σπειροειδή οργάνωση του μαθήματος: στο Δημοτικό οι μαθητές διδάσκονται βασικά
στοιχεία γλωσσικού και λογοτεχνικού γραμματισμού, τα οποία εμβαθύνονται και εξειδικεύονται
καθώς μεταβαίνουμε σε ωριμότερη ηλικιακή βαθμίδα (Γυμνάσιο – Λύκειο). Επομένως, η κατάταξη
των περιεχομένων του λογοτεχνικού γραμματισμού σε πίνακες στο ΠΣΛ της Κύπρου είναι
ενδεικτική και σκοπό έχει να υποδείξει στους εκπαιδευτικούς τη σειρά με την οποία θα πρέπει να
διδάξουν τα στοιχεία αυτά, από τα πιο απλά στα πιο σύνθετα, ανάλογα με τη γνωστική
ετοιμότητα των μαθητών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και επίπεδο τάξεων.
Συγκεφαλαιώνοντας, βασικός σκοπός του λογοτεχνικού γραμματισμού στο πλαίσιο του ΠΣΛ της
Κύπρου είναι η κατανόηση των ιδιαίτερων τρόπων με τους οποίους η λογοτεχνία επεξεργάζεται,
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προσομοιώνει, αποδομεί και αναδομεί την πραγματικότητα, δημιουργώντας έναν δικό της
κόσμο σε διαλεκτική σχέση με τον πραγματικό.
Ειδικότερα ως δεξιότητες λογοτεχνικού γραμματισμού στο ΠΣΛ προβλέπονται τα εξής:
Η αναγνωστική πρόσληψη των λογοτεχνικών έργων στην τάξη σε δύο χρόνους: στην πρώτη
επαφή με τα κείμενα, και στο τέλος, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας τους στην τάξη.
Η πρόσληψη και δημιουργική ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων σε συνθήκες διαλογικές
(μεταξύ κειμένων, μεταξύ μαθητών, μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού) συμβάλλει στην κριτική
επίγνωση της ποικιλίας των κειμένων και των αναγνωστικών πρακτικών, που οδηγούν σε
διαφορετικές οπτικές - τρόπους θέασης των πραγμάτων.
Η κατανόηση – ανάλυση – ερμηνεία των κειμένων σύμφωνα με τους όρους που θέτει το
λογοτεχνικό γένος, το κειμενικό είδος και η γραμματολογική παράδοση στην οποία ανήκουν.
Η δεξιότητα αυτή καλλιεργείται μέσα από τη συνεξέταση και την ιστορική πλαισίωση των
κειμένων, και αποσκοπεί στην κριτική επίγνωση από τους μαθητές του τρόπου με τον οποίο τα
διάφορα κειμενικά είδη αλλά και οι γλωσσοϋφολογικές επιλογές του κάθε συγγραφέα
εκφράζουν συγκεκριμένες κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες και ανταποκρίνονται σε
συγκεκριμένα ιδεολογικά αιτήματα, γεγονός που τις καθιστά όχι απλώς (αυτοαναφορικές)
«συγγραφικές πρακτικές» αλλά βαθύτερα πολιτικές πράξεις, με αναφορά στο κοινωνικό σύνολο
στο οποίο απευθύνονται.
Η σύγκριση – αντιπαραβολή των κειμένων με άλλα λογοτεχνικά έργα (μεταφρασμένα ή ελληνικά,
ομοειδή ή όχι, άλλου «γένους» αλλά με κοινή θεματική κλπ.), καθώς και με άλλα έργα τέχνης
(θεατρικά, εικαστικά, κινηματογραφικά κ.ο.κ.). Η δεξιότητα αυτή επιτρέπει στους μαθητές και στις
μαθήτριες, αφενός μεν, να κατανοήσουν τις σχέσεις που συνδέουν τη λογοτεχνία με άλλες
μορφές τέχνης, αφετέρου δε, να αντιληφθούν ακριβέστερα την πρωτεϊκή φύση και την
πολύσημη λειτουργία της λογοτεχνίας ως αισθητικού-πολιτισμικού φαινομένου σε συνάρτηση
με την εποχή της.
Τέλος, η οικοδόμηση της τάξης σε κοινότητα λογοτεχνικού γραμματισμού μέσα σε συνθήκες
δημοκρατικού διαλόγου και συλλογικής μάθησης επιτρέπει σε διδάσκοντες και διδασκομένους
να αποκτήσουν κριτική επίγνωση της πολυφωνίας αλλά και της ασυμμετρίας των οπτικών
γωνιών. Αυτό σημαίνει ότι, χωρίς να αποκλείεται εξαρχής ή να υποβαθμίζεται καμιά φωνή
(ερμηνεία), προοδευτικά γίνεται σαφές ότι δεν είναι όλες οι προτάσεις ισότιμες και ορθές –
σύμφωνα με μια ισοπεδωτική λογική συμψηφισμού των ερμηνειών στη βάση της «σχετικότητάς»
τους–, αλλά η εγκυρότητά τους (οφείλει να) ελέγχεται στα πλαίσια και με τους όρους που ορίζει
η ίδια η λογοτεχνική σύμβαση.

*
2.1. Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΣΛ
Όπως έχει ήδη φανεί, στο ΠΣΛ της Κύπρου ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενσωμάτωση της
δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής ως συστατικού στοιχείου της διδακτικής του μαθήματος
και ως μέσου αξιολόγησης των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ενεργητική και όχι
παθητική σχέση των μαθητών με τα κείμενα και η καλλιέργεια εκ μέρους τους κρίσιμων
δεξιοτήτων, όπως είναι η δημιουργική και επινοητική ικανότητα, η ενσυναίσθηση, η
συνεργατικότητα, η κριτική σκέψη, κ.ο.κ.
Πιο συγκεκριμένα, μέσω της δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής επιδιώκονται δύο βασικοί και
αλληλένδετοι στόχοι:
α) Η αποτίμηση-αξιολόγηση του λογοτεχνικού έργου, με γνώμονα
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i. την αισθητική του αξία: αναγνώριση της ποιότητας του λόγου, των υφολογικών και
τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών που καθιστούν το συγκεκριμένο έργο ένα «έργο τέχνης»· ii. την
ανθρωπογνωστική του αξία: αναγνώριση των στοιχείων εκείνων –στάσεων, αντιλήψεων, αξιών–
που καθιστούν το συγκεκριμένο έργο «μορφωτικό αγαθό»· iii. το ειδικό του βάρος μέσα στο
γραμματειακό είδος και στη λογοτεχνική παράδοση που εντάσσεται.
Η δεξιότητα αυτή, που έχει να κάνει με τη δημιουργική ανάγνωση, αποσκοπεί στο να μυήσει τους
μαθητές και τις μαθήτριες στη σύνθετη και κρίσιμη λειτουργία της λογοτεχνικής κριτικής και,
αναγωγικά, στην αναγκαιότητα γενικά της κριτικής στάσης απέναντι στα πράγματα, ως
αποτέλεσμα μιας σύνθετης (πολυπαραγοντικής) και διεισδυτικής κατανόησης των κοινωνικών
και πολιτισμικών φαινομένων.
β) Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών μέσω της βαθμιαίας εξοικείωσής τους με
συγγραφικές πρακτικές (δημιουργική γραφή).
Η καλλιέργεια της δεξιότητας αυτής έχει ως πρώτο στόχο να αντιληφθούν οι μαθητές και οι
μαθήτριες πώς οι επιλογές σε συγγραφικό/δημιουργικό επίπεδο συγκροτούν τρόπους με τους
οποίους ένα άτομο, ο δημιουργός, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης
λογοτεχνικής συνθήκης (σύμβασης), ενίοτε και τις υπερβαίνει.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η δεξιότητα αυτή επιτρέπει στους μαθητές και στις μαθήτριες να
συνειδητοποιήσουν με άμεσο τρόπο, γράφοντας οι ίδιοι, 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 σ’ αυτό και το ανα-δημιουργούν (δηλαδή, το αλλάζουν).
2.2. ΣΤΑΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Είναι ευνόητο πως η δραστηριότητα της δημιουργικής γραφής στο μάθημα της λογοτεχνίας θα
πρέπει να είναι καθοδηγούμενη από τον διδάσκοντα, και όχι να αναπτύσσεται ασύδοτα. Οφείλει
επίσης να είναι προαιρετική υπό δύο έννοιες: α) να μη λειτουργεί στην εκπαιδευτική διαδικασία
καταναγκαστικά για τους μαθητές οι οποίοι μπορεί να μην επιθυμούν να γράψουν κάτι, και από
την άλλη, β) να μη καταπιέζεται, αλλά να ενισχύεται από τον/την εκπαιδευτικό, εφόσον οι ίδιοι οι
μαθητές και μαθήτριες αισθάνονται την ανάγκη να εκφραστούν δημιουργικά.
Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, τα στάδια μεθοδευμένης ανάπτυξης της δημιουργικής γραφής στο
πλαίσιο του λογοτεχνικού μαθήματος στο σχολείο κατά το ΠΣΛ είναι τα ακόλουθα:
επιλογή του αντικειμένου και διδασκαλία των διακριτικών γνωρισμάτων του (π.χ. έμμετρη ποίηση
σε 15σύλλαβο: δημοτικά τραγούδια)
προεργασία στην τάξη με ασκήσεις δημιουργικής γραφής σε συνεργασία μαθητών και
διδάσκοντα για την εμπέδωση των χαρακτηριστικών συμβάσεων του είδους ή της συγγραφικής
τεχνικής που εξετάζεται (π.χ. εστίαση, ή σχήματα λόγου, ή χαϊκού κ.ο.κ.)
παραγωγή κειμένου δημιουργικής γραφής από τους ενδιαφερόμενους μαθητές (κατά μόνας ή
σε ομάδες, μέσα ή έξω από την τάξη, προαιρετική δυνατότητα καλλιτεχνικής έκφρασης και με
άλλα μέσα: μουσική, ζωγραφική, θεατρικό μονόπρακτο κλπ.)
αξιολόγηση του αποτελέσματος, υπό τη μορφή αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης από
την ομάδα ή την τάξη, με κριτήρια αφενός την ανταπόκριση του παραγόμενου κειμένου στις
συμβάσεις του είδους (αντιστοιχία με το λογοτεχνικό «πρότυπο»), αφετέρου την πρωτοτυπία του.
2.3. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΕΥΣΕΩΣ
Εκτός από τα διδακτικά εγχειρίδια της σειράς Ο λόγος ανάγκη της ψυχής, εκπονήθηκε ειδικά για
τη δημιουργική γραφή από τον Μίμη Σουλιώτη και την ομάδα του το εγχειρίδιο Δημιουργική
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γραφή: Οδηγίες πλεύσεως (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου-Υπηρεσία
Προγραμμάτων,
Λευκωσία
2012),
αναρτημένο
http://logom.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/dimiourgiki-grafi.

Ανάπτυξης
στο:

Όπως δηλώνεται στον Πρόλογο του βιβλίου,
Το παρόν εγχειρίδιο είναι προορισμένο να στηρίξει την πρακτική άσκηση των μαθητών στη
λογοτεχνική γραφή με στόχο αφενός να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και αφετέρου να
γίνουν επαρκέστεροι αναγνώστες [...]. Απευθύνεται [επίσης] στους εκπαιδευτικούς που
διδάσκουν Λογοτεχνία, δίνοντας δομημένα μια σειρά από ενδεικτικές δραστηριότητες [...],
προσφέροντάς τους ταυτόχρονα και το θεωρητικό υπόβαθρο γι’ αυτές. Το εγχειρίδιο
απευθύνεται εξίσου στους εκπαιδευτικούς της Δημοτικής και της Μέσης εκπαίδευσης,
οργανώνοντας τις διαδικασίες δημιουργικής μάθησης με τρόπο που οι σχετικές δεξιότητες
επαναφέρονται και ανατροφοδοτούνται από βαθμίδα σε βαθμίδα, εξασφαλίζοντας έτσι τον
ενιαίο και συνεκτικό χαρακτήρα του συνόλου της δημόσιας εκπαίδευσης.
Ας δούμε καταρχήν τα περιεχόμενα:
Αφήγηση
Αφήγηση γενικώς
Ζέσταμα
Οδηγίες για ξεκίνημα
Συντακτικές και γραμματικές μικροτεχνικές
Μέρη του λόγου
Φόρμες αφηγηματικές και ύφη
Μύθοι
Περιγραφή
Περιπέτεια
Φανταστικό αφήγημα
Χαρακτήρας
Ποίηση
Εισαγωγικά
Ακροστιχίδες
Ελεύθερος (ή ελευθερωμένος) στίχος
Επανάληψη
Επίγραμμα
Καλλιγραφήματα· Concrete poems
Conversation poems
Λίμερικ
Cherihew
Μαντινάδες και τσιαττιστά
Μέτρο
Μονόστιχο, δίστιχο κ.ο.κ
Ομοιοκαταληξία
Παρωδία
Προσωπείο - persona
SMS
Σονέτο (για μικρούς παίκτες)
Σύμβολα, συμβολισμοί
Found poetry
Frame poetry
Χαϊκού, Τάνκα

Διάφορα
Ανάγνωση και απαγγελία
Αυτόματη γραφή
Δελτίο καιρού
Καθαρεύουσα
Λαχνίσματα
Λέξη
Μεταφορά
Μοντάζ (με την κάμερα)
Νανουρίσματα
Παραμύθια
Παροιμίες
Συνταγή
Τέχνες άλλες: εικαστικά, φωτογραφία,
κόμικς, μουσική
Ύφος
Φωνές ζώων
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Ήδη από τα περιεχόμενα φαίνεται ότι αυτό το βιβλίο έχει συνταχθεί με κέφι από κάποιον καθ’ ύλην
αρμόδιο (ο Σουλιώτης, εκτός από πανεπιστημιακός δάσκαλος, ήταν και λογοτέχνης).
Θα σταθούμε σε ορισμένα παραδείγματα που δείχνουν το καινοτόμο και παιγνιώδες πνεύμα
που διαπνέει το εγχειρίδιο, αποδεικνύοντας ότι η λογοτεχνία είναι ένα παιχνίδι αλλά ένα παιχνίδι
σοβαρό. Στα παραδείγματα που ακολουθούν τα σχόλιά μας διακρίνονται με πλάγια στοιχεία. Οι
αριθμοί σελίδας παραπέμπουν στο βιβλίο. Έχουμε «πειράξει» λίγο κάποια στοιχεία στην εκφώνηση
και στα παραδείγματα, όπου το κρίναμε σκόπιμο, κάτι που νομίζουμε ότι ο Σουλιώτης θα μας το
επέτρεπε μια που έχουμε να κάνουμε με... δημιουργική γραφή!
Παράδειγμα 1: Sms (για ζέσταμα) (σ. 94)
Δώδεκα! Η ώρα τ βρυκόλακα!
Μαλώσαμε γ τ ???…
Ο νους πίσω σ σένα <3 [=σύμβολο καρδούλας]
Π να σαι πάλι?
Μ λείπεις...
Π γυρνάς?
Ι miss U!
Me2
(Έχουμε τροποποιήσει λίγο το παράδειγμα, προσθέτοντας τις δύο τελευταίες αράδες).
Η χρήση της ψηφιακής αργκό των σημερινών νέων κάνει το παράδειγμα αμέσως φιλικό στα
παιδιά και απόλυτα επικαιροποιημένο, δηλαδή εναρμονισμένο με τις προσλαμβάνουσές τους.
Ταυτόχρονα όμως τα μυεί, χωρίς καλά καλά να το καταλάβουν, στη συμβολική γλώσσα της
ποίησης, εμπεδώνοντας έτσι ένα βασικό στοιχείο του λογοτεχνικού γραμματισμού αναφορικά
με τον χαρακτήρα του ποιητικού λόγου. Ως γνωστόν, η ποίηση είναι η ανώτερη μορφή της
μεταφορικής χρήσης της γλώσσας, πιο απλά: ο λόγος γίνεται με λέξεις, ο ποιητικός λόγος γίνεται
με σύμβολα. Να σημειωθεί επίσης ότι τα sms τονίζουν τη λιτότητα και ελλειπτικότητα του λόγου,
που είναι ίδιον και της (καλής) ποίησης. Οι μαθητές έτσι μυούνται και σε ένα ακόμη στοιχείο του
ποιητικού λόγου μέσω μιας πολύ καθημερινής ασχολίας τους.
Παράδειγμα 2: Παραθετικά (σ. 123)
Γράφουμε τυχαίες λέξεις (επίθετα, ουσιαστικά, ρήματα κ.ά.) και κλιμακώνουμε
σημασία τους [«ανορθόδοξα», αξιοποιώντας την αργκό των νέων]:

με βάση τη

ψηλός > ντερέκι/λέλεκας > όρθιο χιλιόμετρο
βλάκας > πανίβλακας > βλάκας με πατέντα/με περικεφαλαία
παπάκι > διακοσάρα > χιλιάρα
άι-φον > άι-παντ > νέτμπουκ
όμορφη > θεά > Μόνικα Μπελούτσι
όμορφος > θεός > Σάκης Ρουβάς (ή Μπέκαμ)
Φύγε! > Πάρε δρόμο!! > Ουστ από δω!!!
(Στο παράδειγμα υπάρχουν και άλλα, επιλέξαμε ορισμένα αντιπροσωπευτικά για κάθε μέρος του
λόγου).
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Το παράδειγμα είναι εξαιρετικό, καθώς συνδυάζει το τερπνόν μετά του ωφελίμου, αξιοποιώντας
εκφράσεις της σύγχρονης αργκό και γνωστές περσόνες του lifestyle. Μέσω αυτού γίνεται
ταυτόχρονα γλωσσικός και λογοτεχνικός γραμματισμός, εφόσον τα παιδιά εμπεδώνουν, πολύ
άμεσα και διασκεδαστικά, τη λογική των παραθετικών της γλώσσας. Παράλληλα, κατανοούν ότι
παραθετικά (βαθμούς δηλαδή έντασης του νοήματος) δεν έχουν μόνο τα επίθετα, όπως
μαθαίνουν στη γραμματική, αλλά και άλλα μέρη του λόγου: ουσιαστικά, ρήματα, ακόμη και
ολόκληρες φράσεις. Το είδος των παραθετικών που δίνονται, με τον ανορθόδοξο χαρακτήρα
τους, υποβάλλει στους μαθητές την έννοια της «ανοικείωσης», μια έννοια εμβληματική για τη
λογοτεχνία όπως γνωρίζουμε από τη θεωρία της λογοτεχνίας. Θα μπορούσαμε μάλιστα να
πούμε ότι η καλή λογοτεχνία κρίνεται από τον βαθμό απρόοπτης χρήσης της γλώσσας, του
κοινού λόγου. Παρεμπιπτόντως, αξίζει να δει κανείς στο βιβλίο του Σουλιώτη όλη την ενότητα την
αφιερωμένη στη «Λέξη» (σ. 119-124).
Παράδειγμα 3: Κυριολεξία – Μεταφορά (σ. 127)
Γράφουμε ένα απλό ποίημα χρησιμοποιώντας μόνο κυριολεξία – και μετά το ξαναγράφουμε
εκτελώντας μεταφορές:
Έρημοι οι δρόμοι της πόλης
Σκοτάδι
κι εγώ κάθομαι εδώ και περιμένω
κι η καρδιά μου χτυπά δυνατά.

Έρημοι οι δρόμοι του μυαλού μου
Σκοτάδι
κι εγώ κάθομαι στην πέτρα της θλίψης8
κι η καρδιά μου
τρομαγμένο ζαρκάδι.

Αυτό το φαινομενικό απλό παράδειγμα είναι μια καλή άσκηση λογοτεχνικού γραμματισμού σε ό,τι
αφορά μια δύσκολη έννοια, όπως αυτή της μεταφοράς. Δείχνει με απτό τρόπο στους μαθητές
τι συμβαίνει στη γλώσσα μέσα από μια απλή μέθοδο αντικατάστασης λέξεων, που βασίζεται
στην αναλογία (αυτό ουσιαστικά σημαίνει «μεταφορά»): οι «δρόμοι της πόλης» είναι
κυριολεκτικοί, αλλά «οι δρόμοι του μυαλού» μεταφέρουν την εικόνα του οδικού δικτύου στα
κυκλώματα του εγκεφάλου! Η «πέτρα της θλίψης» κάνει πιο συγκεκριμένο αλλά ταυτόχρονα και
μεταφορικό το «εδώ» της κυριολεκτικής φράσης. Τέλος, το παράδειγμα μαθαίνει στα παιδιά ότι
συχνά οι μεταφορές προέρχονται από αναλογίες που βρίσκει ο άνθρωπος στη φύση και στο
ζωικό βασίλειο: ο «δυνατός χτύπος της καρδιάς» είναι σαν εκείνον που έχει το «τρομαγμένο
ζαρκάδι», και αυτή η αναλογία προσδίδει γλαφυρότητα και συναισθηματική ενάργεια στο νόημα
της φράσης, μια λογοτεχνική πινελιά. Περιττό να σημειωθεί και ο δίσημος, κυριολεκτικός και
μεταφορικός, χαρακτήρας της ίδιας της προσφώνησης: «εκτελώντας μεταφορές».
Παράδειγμα 4: Ποιητική συνταγή (σ. 141)
Δίνουμε μια εκδοχή για τη συνταγή της αγάπης (παραλλαγή συνταγής χοιρινού με σύκα):
Υλικά
2 καρδιές
3 λιαστές στιγμές
4 υποσχέσεις που δεν θα τηρηθούν
1 καυτερή πράσινη μέρα
1 χούφτα εμπιστοσύνη

8 Στο βιβλίο υπήρχε η φράση «κι εγώ κάθομαι εδώ στη μέση της θλίψης». Προτιμήσαμε «την πέτρα της θλίψης» που είναι
πιο έντονα μεταφορική (και παραπέμπει «στην πέτρα της υπομονής» του Σεφέρη).
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2 κουταλιές της σούπας χαμόγελα
2 σφηνοπότηρα δάκρυα
1 πρέζα γέλιο
αλατοπίπερο
σπάγκος
λευκές σελίδες
Εκτέλεση
Ανοίγουμε την κάθε καρδιά σαν βιβλίο [...].
Ανακατεύουμε τις λιαστές στιγμές,
την πράσινη μέρα,
τις υποσχέσεις και την εμπιστοσύνη
– αφού τα έχουμε ψιλοκόψει –
και με το μείγμα γεμίζουμε τις καρδιές
και τις δένουμε μαζί με τον σπάγκο.
Σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύουμε
τα χαμόγελα, το γέλιο και τα δάκρυα (να μη παραβράσουν),
καρυκεύουμε με αλάτι, πιπέρι.
Με το πινέλο του ο χρόνος πασπαλίζει τις καρδιές
και τις τυλίγει με το λευκό των σελίδων.
Ψήνουμε στους βαθμούς της αιωνιότητας.
Η ιδέα να αξιοποιήσει κανείς τη μαγειρική για να κάνει λογοτεχνία δείχνει με τον πιο
χαρακτηριστικό τρόπο τι σημαίνει «δημιουργική φαντασία» και «επινοητικότητα». Είναι προφανές
εδώ πώς “το παιχνίδι με τις λέξεις” (και τις συνταγές) μπορεί να οδηγήσει σε ένα σοβαρό
λογοτεχνικό αποτέλεσμα. Γιατί βέβαια η «εκτέλεση» της συνταγής με τα «υλικά» που δίνονται είναι
βασισμένη σχεδόν εξολοκλήρου σε μεταφορές, δείχνοντας στα παιδιά, μικρά και μεγάλα, το
θαύμα που συντελείται όταν «πεζά» υλικά της γλώσσας με το κατάλληλο «μαγείρεμα» μπορούν
να σερβίρουν έναν γλυκόπικρο στοχασμό πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις και στην αγάπη.
Παράδειγμα 5: Δελτίο καιρού (σ. 112)
Προτρέπουμε τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα ποίημα αξιοποιώντας κλισέ από δελτία
καιρού για να εκφράσουν ένα συναίσθημα (στο παράδειγμα επικρατεί η απαισιοδοξία):
Θα βρέξει καταρρακτωδώς στην απουσία σου.
Σφοδροί θα μαίνονται οι άνεμοι στα παράλια της μνήμης
και φοβερός τυφώνας θα ξεθεμελιώσει εκ βάθρων
την καρδιά μου.
[…]
Θύελλες αναμένεται να ξεσπάσουν στην ενδοχώρα
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προκαλώντας ζημιές σε αποθήκες

στο βιβλίο: υποστατικά

αμφιβόλου κατασκευής, στα όνειρά μου.
Καλούνται οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί.
Πιθανές κατολισθήσεις αισθημάτων
[…].
Ίδιο σχόλιο και εδώ, όπως και στο παραπάνω παράδειγμα, με τη μόνη διαφορά ότι τη μαγειρική
την έχει αντικαταστήσει η μετεωρολογία. Το παράδειγμα, όπως φαίνεται από το λεξιλόγιο,
απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου, αλλά θα μπορούσε με κατάλληλες προσαρμογές
(ευκολότερες λέξεις) να αξιοποιηθεί και σε μικρότερες τάξεις. Εκείνο που έχει σημασία να ειπωθεί
γενικά για τέτοια παραδείγματα είναι ότι απενοχοποιούν τα «χαμηλότερα» κειμενικά είδη, όπως
λ.χ. ένα δελτίο καιρού ή μια συνταγή μαγειρικής ή ακόμη και ένα sms, και συνεπώς διώχνουν το
βάρος που νιώθει κάποιος όταν είναι να ποιήσει «σοβαρή» λογοτεχνία. Τα υλικά είναι πάντα
απλά, αυτά της τρέχουσας εμπειρίας και γλώσσας, εκείνο που έχει σημασία είναι πώς
μεταποιούνται με γνώμονα τη φαντασία και την ευαισθησία του δημιουργού. Αυτά επομένως τα
στοιχεία θα πρέπει πρωτίστως να καλλιεργούνται στα παιδιά, μέσα και έξω από το σχολείο.
Παράδειγμα 6: Μοντάζ (σ. 127)
Ο μεγάλος Ρώσος σκηνοθέτης Σεργκέι Άιζενστάιν (Sergei Eisenstein) υποστήριζε ότι το μοντάζ
εφαρμοζόταν από τους συγγραφείς πολύ πριν από την ανακάλυψη του κινηματογράφου. Ένα
οικείο του παράδειγμα: 9
Κανείς δεν έμαθε ούτε πότε, ούτε πώς
τό ’σκασε. Ένας ψαράς μόνο
άκουσε να καλπάζει μες στη νύχτα έν’ άλογο,
κοζάκους να μιλούν, ένα γυναίκειο ψίθυρο…
Το πρωί βρήκαν τα χνάρια
από οχτώ πέταλα, μες στη δροσιά του κάμπου.
(Αλεξάντερ Πούσκιν, Πολτάβα)
Το παράδειγμα αυτό δίνει μια ιδέα της «διακαλλιτεχνικότητας», με άλλα λόγια, των συνάψεων της
λογοτεχνίας με εικονιστικές μορφές τέχνης, όπως ο κινηματογράφος. Η τεχνική του «μοντάζ» και
του «πλάνου», εκτός από κινηματογραφική, είναι και κατεξοχήν αφηγηματική (πβ. τις σκηνές, τα
επεισόδια, την εστίαση στην πεζογραφία αλλά και στην αφηγηματική ποίηση). Μια τέτοια
άσκηση μπορεί να αξιοποιηθεί ιδανικά και σε δικά μας κείμενα της ηθογραφίας, όπου υπάρχουν
πολλά τέτοια παραδείγματα «πλάνων» (περιγραφών). Για πιο σύγχρονα παραδείγματα βλ. λ.χ.
Ταχτσής, «Ζήτημα ιδιοσυγκρασίας» και Ελένη Βακαλό, «Πώς έγινε ένας κακός άνθρωπος» μεταξύ
πολλών άλλων. Τα αναφερόμενα κείμενα περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια της σειράς «Ο λόγος
ανάγκη της ψυχής».
Παράδειγμα 7: Ύφος (σ. 151)
Το ύφος είναι ο άνθρωπος (Buffon). Ο Raymond Queneau [Κενώ] στο βιβλίο του Ασκήσεις
Ύφους δίνει 99 διαφορετικές επιλογές για ένα μικρό περιστατικό της καθημερινότητας. Ιδού ένα
δικό μας παράδειγμα πάνω στη φράση Η ΓΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ:
9 Έχουμε απλοποιήσει την εκφώνηση. Το ίδιο και στο επόμενο παράδειγμα (7).
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Η Γη είναι ουράνιος πλανήτης σε σχήμα σφαίρας πεπιεσμένης στους πόλους και
πεπλατυσμένης στον Ισημερινό (ύφος ουδέτερο, ορισμός)
Έχομεν την τιμήν να θέσωμεν υπ’ όψιν σας το γεγονός ότι η Γη τυγχάνει γεωμετρικού σχήματος
και όγκου σφαιρικού (υπηρεσιακό)
Γουστάρεις, δε γουστάρεις, τέρμα και τελείωσε! Κι η Γη μια στρογγύλω είναι και σβουρίζει
(μάγκικο)
Αλήθεια, η Γη είναι στρογγυλή; Ποιος μου το βεβαιώνει; Και ποιος την έφτιαξε στρογγυλή; Και
γιατί στρογγυλή; (απορρητικό και δύσπιστο)
Αλί, αλί και τρισαλί, είναι στ’ αλήθεια στρογγυλή! (παραδοσιακό, θρηνητικό)
Γη μου στρογγυλή / μια μπάλα που σκοράρει / σ’ άφαντο τέρμα (ρεμβώδες, μεταφορικό, σε
μορφή χαϊκού)
Σταματήστε τη Γη να κατέβω, μου ζάλισε τον έρωτα (ειρωνικό).
[...] Δίνονται ακόμη 14 παραλλαγές.
Ιδανική άσκηση για την εξάσκηση των μαθητών στα διάφορα συγγραφικά ύφη.
Ο κατάλογος των παραδειγμάτων από το βιβλίο Δημιουργική γραφή: Οδηγίες πλεύσεως θα
μπορούσε να τραβήξει σε μάκρος. Νομίζουμε όμως ότι και αυτά τα λίγα παραδείγματα δίνουν
μια ιδέα του πλούτου και της επιμέλειας με την οποία έχει γίνει αυτό το βιβλίο για τη δημιουργική
γραφή σε όλες τις τάξεις και βαθμίδες της εκπαίδευσης. 10 Αξίζει να σημειώνουμε επίσης:
Τη δημιουργική «συνομιλία» μαθητικών κειμένων, πεζών και ποιητικών, με ποιήματα του
Αναγνωστάκη και του Καρυωτάκη (βλ. «Conversation poems», σ. 70-71) ή του Ελύτη, με αφορμή
την «Επανάληψη» στον ποιητικό λόγο (σ. 68).
Τα στοιχεία Μετρικής που δίνονται με τρόπο βατό και απλό στους μαθητές του Δημοτικού,
παίζοντας με τα ίδια τα ονόματά τους! (σ. 78).
Την ενότητα του Σονέτου, ειδικά το πώς μυούνται τα παιδιά του Νηπιαγωγείου (!) στο αυστηρό
μορφικό του σύστημα (σ. 94-98, ιδίως οι σ. 97-98).
Όλη την ενότητα για τη Μεταφορά με τις διάφορες κατηγορίες των εννοιών (σ. 124 και εξής, οι
σ. 125-126 απευθύνονται σε μεγαλύτερες τάξεις, π.χ. Λύκειο).
Πολύ ενδιαφέρουσα και η ενότητα «Άλλες τέχνες» (σ. 142-149) όπου αναφορές στη ζωγραφική,
τη μουσική κ.ο.κ., όπως επίσης και το ευφάνταστο καταληκτικό κεφάλαιο για τις «Φωνές ζώων»
που αφορά στις ηχοποίητες λέξεις (σ. 152-156).
Ακόμη και τα σχέδια ζωγραφικής που ενσωματώνονται στο βιβλίο δεν είναι τυχαία: δείχνουν την
εξελικτική πορεία από το σκαρίφημα στο απαρτισμένο έργο, όπως ακριβώς και η δημιουργική
γραφή που μεθοδεύεται κατά στάδια, προκειμένου οι μαθητές να κατακτήσουν τις τεχνικές της.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το εγχειρίδιο Δημιουργική γραφή: Οδηγίες πλεύσεως
ανταποκρίνεται πλήρως στη φιλοσοφία του Προγράμματος Σπουδών Λογοτεχνίας και στις
μεθοδολογικές του αρχές (αυτό εξάλλου τονίζεται και στον Πρόλογο του βιβλίου), ειδικά σε ό,τι
αφορά την καλλιέργεια της δημιουργικής σχέσης των μαθητών με τα λογοτεχνικά κείμενα. Κατ’
επέκταση, το βιβλίο αυτό, όπως και τα άλλα εγχειρίδια της σειράς Ο λόγος ανάγκη της ψυχής,
προάγει τη φιλαναγνωσία –βασικό ζητούμενο της λογοτεχνικής εκπαίδευσης– με βάση
εσωτερικά κίνητρα. Εσωτερικά κίνητρα σημαίνει ότι αυτά απορρέουν από τα ενδιαφέροντα, τις
10 Βλ. επίσης και την πλούσια Βιβλιογραφία που δίνεται στο τέλος του εγχειριδίου (σ. 159-164).
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κλίσεις και την ευαισθησία του κάθε μαθητή, και όχι από την τεχνοκρατική και βαθμοθηρική
λογική της «επίδοσης» σε προκατασκευασμένα τεστ και τυπικά διαγωνίσματα.

*
3.1. ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
Δεδομένου ότι το ΠΣΛ, όπως είπαμε, εφαρμόζεται πλήρως στη Μέση εκπαίδευση της Κύπρου
αλλά όχι ακόμη στο Λύκειο, σκεφτήκαμε να παρουσιάσουμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της
εργασίας δυνατότητες εφαρμογής του μέσω δημιουργικών ασκήσεων που απευθύνονται σε
μαθητές Λυκείου. Οι ασκήσεις που προτείνονται εδώ στηρίζονται στην ύλη των υφιστάμενων
εγχειριδίων για τη λογοτεχνία στην ελληνική (και κυπριακή) λυκειακή εκπαίδευση, αλλά η
μεθοδολογική βάση των ασκήσεων απορρέει από τη φιλοσοφία του ΠΣΛ που εφαρμόζεται στην
Κύπρο και από τα εγχειρίδια που το συνοδεύουν (Ο λόγος ανάγκη της ψυχής, Δημιουργική
γραφή: Οδηγίες πλεύσεως). Με τον τρόπο αυτό επιδιώκουμε να δείξουμε τη χρησιμότητα αυτής
της νέας προσέγγισης για το μάθημα της λογοτεχνίας και στο Λύκειο.
Ειδικότερα, οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής που ακολουθούν βασίζονται σε ποιήματα ή πεζά
που περιλαμβάνονται στα εγχειρίδια της σειράς Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Λυκείου,
συμπεριλαμβανομένου και αυτού που διδάσκεται στην Ομάδα Ανθρωπιστικού Προσανατολισμού.
Οι ασκήσεις, ως εκ τούτου, είναι σχεδιασμένες για να καλύψουν τις διδακτικές ανάγκες του
λογοτεχνικού γραμματισμού των μαθητών τόσο στον ποιητικό όσο και στον αφηγηματικό λόγο.
Το καινοτόμο που κομίζουν οι ασκήσεις αυτές είναι πως αποτελούν τρόπον τινά έναν οδηγό
δημιουργικής γραφής για τη λογοτεχνία στο Λύκειο, που βασίζεται σε συγκεκριμένα κείμενα της
διδακτέας ύλης και έχουν σαφή στοχοθεσία. Οι ασκήσεις είναι βασισμένες στη φιλοσοφία του
βιβλίου του Σουλιώτη και της ομάδας του, αλλά και στις ασκήσεις δημιουργικής γραφής που
περιλαμβάνονται στα βιβλία του εκπαιδευτικού για το Γυμνάσιο στην Κύπρο, και φιλοδοξούν να
αποτελέσουν ένα βοηθητικό σώμα ασκήσεων για τον εκπαιδευτικό που επιθυμεί να διδάξει
λογοτεχνία στο Λύκειο με τη συνδρομή της δημιουργικής γραφής.
Είναι σαφές ότι στόχος της δημιουργικής γραφής είναι να παρέχει δημιουργικά κίνητρα στους
μαθητές, ανάλογα με τις κλίσεις τους, ώστε στο τέλος της δραστηριότητας να αισθάνονται ότι
είναι ικανοί να γράψουν σύμφωνα με τους κανόνες ενός λογοτεχνικού είδους ή μιας
συγγραφικής τεχνικής, και να απολαμβάνουν το αποτέλεσμα. Τα κείμενα των μαθητών που
παρατίθενται ενδεικτικά μετά από τις προτεινόμενες ασκήσεις αποδεικνύουν τις δυνατότητές τους
να ποιήσουν δημιουργική γραφή (ακόμη κι όταν οι μαθητές είναι «ανυπάκουοι» στα ζητούμενα
των ασκήσεων). Ο σύντομος σχολιασμός τους σε σχέση με τους στόχους που τέθηκαν και τη
συνάφειά τους με το αρχικό κείμενο επιβεβαιώνει σαφώς ότι είναι εφικτή τόσο η εισαγωγή όσο
και η αξιολόγηση της δημιουργικής γραφής στο μάθημα της λογοτεχνίας, με βάση τους όρους
και τις προϋποθέσεις που περιγράφηκαν πιο πάνω (§ 2.1-2.2).
3.2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
(α) «ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ»
Υποθέστε ότι η παραλογή σταματά στον στίχο:
«Άνοιξε, μάνα μου, άνοιξε κι εγώ είμαι η Αρετή σου».
Να δώσετε μια διαφορετική εκδοχή τέλους σε έμμετρη μορφή ( 6-7 στίχους).
Στόχος άσκησης: αλλαγή φινάλε, σε συνδυασμό με την εξάσκηση στον ιαμβικό 15σύλλαβο.

Μαθητική απόδοση
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Ανοίγει η μάνα η καψερή, ανοίγει κι η καρδιά της
Σαν βλέπει την κορούλα της η στενοχώρια φεύγει
Τα χρόνια πέρασαν γοργά κι η μάνα στην αυλή της
Μέσα στο φρέσκο μπάλσαμο τ’ αγγόνια της χαϊδεύει.
Εννιά αγγόνια όμορφα σαν τους λεβεντονιούς της
Γεμίσανε το σπιτικό κι έχει χαρά ο νους της.
Αρετή Μ.
Σχόλιο: Εξαιρετικά καλοδουλεμένος 15σύλλαβος με τομή στην 8η συλλαβή, happy end στο
ποίημα που δίνει μια ανατρεπτική εκδοχή τέλους, υπακούει απόλυτα στις ανάγκες της άσκησης.
(β) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΪΔΗ «Μονόλογος ευαισθήτου»
Να γράψετε σε 15-20 γραμμές έναν «μονόλογο αναίσθητου νεανία», όπου θα περιγράφετε σε
σατιρικό ύφος τι θεωρούν οι σημερινοί γονείς αναισθησία στους νέους μέσα από την οπτική
ενός νεαρού πρωτοπρόσωπου αφηγητή.
Στόχος άσκησης: μίμηση του ύφους του Ροΐδη σε κείμενο με ορισμένο τίτλο, που διαλέγεται
αντιθετικά με τον τίτλο του προτύπου πάνω σε σύγχρονο νεανικό θέμα (επικαιροποίηση).
Μαθητική απόδοση
Πολλοί μιλάνε για την αναισθησία μου. Δεν καταλαβαίνω το γιατί. Κάθε άλλο παρά αναισθησία
θα αποκαλούσα το ενδιαφέρον που από τις κινήσεις μου δείχνω για τους γύρω μου. Παρόλα
αυτά, τους είναι δύσκολο να το καταλάβουν. Για παράδειγμα η αδελφή μου με αποκαλεί
αναίσθητη κι αυτό γιατί καταστρέφω τα ρούχα της, όχι επειδή θέλω να θυμώσει αλλά γιατί δεν
μπορώ να τη βλέπω να βασανίζεται κάθε φορά μπροστά στη ντουλάπα με τις ώρες ψάχνοντας
τι να φορέσει.
Η μητέρα μου με θεωρεί αναίσθητη για έναν τελείως απίθανο λόγο. Επειδή δεν τη βοηθάω στις
δουλειές του σπιτιού. Αδυνατεί όμως να καταλάβει πόσο ενδιαφέρομαι για κείνη, ξέροντας πόσο
πολύ της αρέσει να μας φροντίζει. Έτσι την αφήνω να το απολαύσει ολομόναχη.
Για το τέλος άφησα την κυρία Καίτη που με θεωρεί κι αυτή αναίσθητη επειδή βάζω τη μουσική
στη διαπασών. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι το κάνω για να τη διασκεδάσω, αφού τη λυπάμαι
που είναι μόνη η καημένη!
Και πραγματικά υποφέρω που κανείς δεν είναι θέση να αντιληφθεί πόση τρυφερότητα και
στοργή κρύβω μέσα μου!
Σοφία Σ.
Σχόλιο: Το σατιρικό ύφος, η μίμηση του Ροΐδη, η πρωτοπρόσωπη αφήγηση υπηρετούν όλα τα
ζητούμενα της άσκησης. Πρόκειται για μια πολύ καλή προσέγγιση του προτύπου.
(γ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ «Ιθάκη»
Να ξαναγράψετε την πρώτη στροφή του ποιήματος ξεκινώντας «Σαν βγεις στον πηγαιμό για το
σχολείο» ή «Σαν βγεις στον πηγαιμό για την παραλία» είτε σε σοβαρό είτε σε χιουμοριστικό ύφος.
Στόχος άσκησης: παρωδία του προτύπου, συγγραφή «κατά τον τρόπο» του Καβάφη, θέμα
συμβατό με τα βιώματα των μαθητών (επικαιροποίηση).
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Μαθητική απόδοση
«Κοπάνα»
Σαν βγεις στον πηγαιμό για το σχολείο
Να εύχεσαι να ’ναι μακρύς ο δρόμος
Γιατί πρώτο δίωρο έκθεση Τανίδου
Με την τσίμπλα στο μάτι
Με τίποτα δεν αντέχεται.

Να εύχεσαι να ’ναι μακρύς ο δρόμος
Να σταματήσεις για μπουγάτσα στον κυρ-Θόδωρο
Να ρίξεις μπόλικη κανέλα και άχνη
Να απολαύσεις αργά και ηδονικά κάθε μπουκιά
Γεμάτη με τη λαχταριστή εκείνη κρέμα
Που γεμίζει τους σιελογόνους αδένες σου.

Να κάνεις και μια στάση στο day-licious
Να πάρεις ένα φρέντο καπουτσίνο
Με εκείνο το απαλό αφρόγαλα
Και να τον απολαύσεις με το πάσο σου
μέχρι να φτάσεις στο σχολείο
μαζί μ’ ένα τσιγάρο.

Πάντα στον νου σου να ’χεις το σχολείο.
Το φτάσιμο εκεί είναι ο προορισμός σου.
Όμως μη βιάζεσαι διόλου.
Το εφτάωρο αργά και βασανιστικά περνάει.
Καλύτερα να φτάσεις κατά τις δέκα
Τις απουσίες το πρώτο δίωρο τις πήρες
Κι ήδη θα το κατάλαβες
Κοπάνα τι σημαίνει.
Γιάννης Λ., Λευτέρης Μ.
Σχόλιο: Μια εξαιρετικά πετυχημένη παρωδία με χιουμοριστική διάθεση, όπου οι μαθητές δεν
γράφουν μόνο την πρώτη στροφή αλλά ολόκληρο το ποίημα.
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(δ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ «Το μοιρολόγι της φώκιας»
Αξιοποιώντας τις γνώσεις σας από το κεφάλαιο για την είδηση της Έκθεσης-Έκφρασης Β΄
Λυκείου, να συντάξετε ένα σύντομο άρθρο με πληροφορίες από το διήγημα του Παπαδιαμάντη,
στο οποίο, χρησιμοποιώντας ένα τίτλο με σχόλιο, θα καταγράφετε δημοσιογραφικά τον θάνατο
της Ακριβούλας.
Στόχος άσκησης: μετατροπή διηγήματος σε άρθρο εφημερίδας (αλλαγή κειμενικού είδους).
Μαθητική απόδοση
9ΧΡΟΝΗ ΠΝΙΓΗΚΕ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Σήμερα το πρωί γύρω στις 8 ένας ψαράς στην παραλία της Σκιάθου Κοχύλι βρήκε το άψυχο
σώμα ενός κοριτσιού που είχε ξεβραστεί στην ακτή. Πρόκειται για την Ακριβούλα, την εγγονή της
Λούκαινας. Αμέσως ειδοποίησε τις αρχές, που έσπευσαν στο σημείο. Το πτώμα της άτυχης
μικρής εξετάστηκε και διαπιστώθηκε πως αιτία θανάτου ήταν ο πνιγμός που επήλθε το
προηγούμενο βράδυ γύρω στις 9. Παράλληλα το σώμα φέρει μικροεκδορές στα χέρια και τα
πόδια και εξετάζεται το ενδεχόμενο το κορίτσι να έπεσε θύμα σεξουαλικής βίας. Στην ασφάλεια
προσήχθησαν η μητέρα και η γιαγιά της μικρής, καθώς κι ένας νεαρός βοσκός που βρισκόταν
στην περιοχή, οι οποίοι ανακρίνονται από τις αρχές.
Κώστας Κ.
Σχόλιο: Το άρθρο αξιοποιεί πληροφορίες από το διήγημα σχετικές με το συμβάν. Το νέο
στοιχείο/εύρημα της υποψίας για σεξουαλική κακοποίηση σε συνδυασμό με την παρουσία του
βοσκού δημιουργεί το κλίμα που προβάλλουν πολλά ρεπορτάζ της σύγχρονης ειδησεογραφίας,
έστω κι αν δεν υπάρχουν απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες. Ο λόγος ανταποκρίνεται
απολύτως στο κειμενικό είδος που ζητήθηκε, και μάλιστα με προσεκτικά διαλεγμένο λεξιλόγιο
(λόγιοι τύποι, δημοσιογραφική γλώσσα).
(ε) ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ «Είμαστε κάτι…»
Να γράψετε ένα σονέτο που θα ξεκινά με τον στίχο: Είμαστε κάτι κακόμοιροι μαθητές και θα
παρωδεί κάποιο περιστατικό της σχολικής σας ζωής ή θα καταγράφει στο ίδιο ύφος άλλες
εμπειρίες σας.
Στόχος άσκησης: άσκηση στη συγγραφή σονέτου, παρωδία του προτύπου.
Μαθητική απόδοση
Το ποίημα γράφτηκε ομαδοσυνεργατικά από το τμήμα Α4 τη σχολική χρονιά 2015-16 και μετά
από πολλές δοκιμές και δημιουργικά «γράψε-σβήσε» πήρε την ακόλουθη μορφή:

«Είμαστε κάτι…» (παρωδία)
Είμαστε κάτι κακόμοιροι μαθητές
που διαβάζουμε χωρίς σταματημό
για να βγάλουμε καλό βαθμό
και να γίνουμε μια μέρα φοιτητές.

Είμαστε κάτι αγανακτισμένα παιδιά
που τρέχουμε όλη μέρα φροντιστήριο.
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Φτάνει πια επιτέλους αυτό το μαρτύριο
έχουνε πάρει τα μπατζάκια μας φωτιά.

Ξυπνάμε, τρώμε σκεφτόμαστε τα τεστ
σα χαλάζι πέφτουν τα διαγωνίσματα.
Δε μας λυπούνται οι καθηγητές.

Έχει όμως ο καιρός γυρίσματα
και περιμένουμε όλοι με αγωνία
πότε θα φύγουμε επιτέλους από τα θρανία.

Σχόλιο: Δομικά το ποίημα ανταποκρίνεται σε ένα σονέτο. Έχει ομοιοκαταληξία και ρυθμό, αν και
σε κάποιους στίχους (π.χ. στ. 10) φαίνεται λίγο να χωλαίνει. Παρωδεί μαθητικές εμπειρίες και
συγκεκριμένα την πίεση που υφίστανται οι μαθητές κυνηγώντας μια θέση στο Πανεπιστήμιο. Οι
στόχοι της άσκησης επιτυγχάνονται στο ακέραιο.

(στ) ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ «Ο τόπος μας»
Να μεταγράψετε το ποίημα σε πεζό εμπλουτίζοντας την περιγραφή σας, όπου κρίνετε
απαραίτητο, με επιπρόσθετα στοιχεία.
Στόχος άσκησης: μεταγραφή ελευθερόστιχου ποιήματος σε πεζό.
Μαθητική απόδοση
Με το χρυσαφένιο ήλιο να λάμπει λούζοντας με το φως του κάθε γωνιά του τόπου μας,
ανεβήκαμε πάνω στο λόφο, προκειμένου να αγναντέψουμε τη θέα του τοπίου. Μπροστά μας
απλώνονται φτωχικά και λιγοστά χωράφια, μεγάλες βραχώδεις πέτρες, δέντρα φορτωμένα με
ελιές. Καταπράσινα αμπέλια εκτείνονται κατά τα ήρεμα και κρυστάλλινα νερά της θάλασσας.
Δίπλα στο αλέτρι καπνίζει μία μικρή φωτιά, που μαρτυρεί την παρουσία του αγρότη πριν από
λίγο. Τα παλιά ρούχα του παππού τα χρησιμοποιήσαμε για να φτιάξουμε σκιάχτρο να τρομάζει
τις κάργιες. Κάθε μέρα, διανύουμε το σκληρό και σκοτεινό δρόμο του πολέμου για λίγο κομμάτι
ψωμί και πολλές ελπίδες για ελευθερία. Λίγο πιο πέρα, κάτω από τις λεύκες, διακρίνεται ένα
ψάθινο καπέλο. Πάνω στο φράχτη κάθεται ένας πετεινός, που δε σταματά να λαλεί. Στο
ανθισμένο λιβάδι, κάτω από το ζεστό ήλιο, βόσκει μια αγελάδα.
Αλήθεια, πώς ήρθαν έτσι τα πράγματα και επιτρέψαμε στον πόλεμο να εισβάλει και να ρυθμίζει
τις ζωές και τα σπίτια μας; Πάνω στις κάσες από τις εξώπορτές μας είναι χαραγμένοι οι σταυροί
που σχημάτιζαν κάθε χρόνο οι άνθρωποι με τις λαμπάδες του Πάσχα, καθώς επέστρεφαν από
την Ανάσταση. Αγαπάμε τον τόπο και τις παραδόσεις μας. Τον υπερασπιζόμαστε με τόλμη και
υπομονή στο δύσκολο αγώνα, αλλά και με αίσθημα περηφάνιας να φανούμε αντάξιοι του
ένδοξου παρελθόντος μας. Κάθε νύχτα και κάθε ημέρα, ξαναζωντανεύει η αρχαία παράδοσή
μας, οι αξίες και τα ιδανικά του έθνους μας, που συνιστούν πυξίδα στο μονοπάτι προς την
ελευθερία.
Αλεξάνδρα Κ.
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Σχόλιο: Μια εξαιρετικά πετυχημένη μεταγραφή με παραστατικές περιγραφές και στοιχεία που
εμπλουτίζουν λογοτεχνικά το περιεχόμενο του αρχικού ποιήματος.

(ζ) ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ «Ο πληθυντικός αριθμός»
Το ποίημα συνιστά μια γραμματική τεχνολόγηση τεσσάρων εννοιών σε ένα πρώτο επίπεδο και,
σε μια δεύτερη ανάγνωση, την αφήγηση μια ερωτικής ιστορίας. Να επιλέξετε ουσιαστικά που θα
μπορούσαν να αφηγηθούν μια δική σας ιστορία (ενδεικτικά αναφέρω: ο θάνατος, η απόρριψη,
η εγκατάλειψη, η αμφιβολία, ο θυμός κλπ.) και να γράψετε ένα ποίημα που θα είναι
«μίμησις…ποιήσεως» της Κικής Δημουλά.
Στόχος άσκησης: μίμηση ύφους και μοτίβων της ποιητικής γραφής της Δημουλά.
Μαθητική απόδοση
Η αμφιβολία
Όνομα ουσιαστικό
Γένους θηλυκού, σαν τη γυναίκα
Πληθυντικός αριθμός, οι αμφιβολίες που,
Όταν πολλαπλασιάζονται
Γίνονται σαράκι που σου τρώει τα σωθικά

Η απόρριψη
Όνομα ουσιαστικό, πολύ δηκτικό,
γένους θηλυκού
Χωρίς πληθυντικό στις σχέσεις
Η απόρριψη που πληγώνει και πονά βαθιά

Η εγκατάλειψη
Όνομα ενοχλητικό, πολύ ψυχοφθόρο
Τραύμα ανεπούλωτο

Ο θάνατος
Όνομα ουσιαστικό πολύ ουσιαστικό και αναπόφευκτο
Γένους αρσενικού και μοιραίου
Σκοτεινό σαν πεπρωμένο και ανεξιχνίαστο σαν την πίστη
Χρυσάνθη Α.
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Σχόλιο: Πετυχημένη σε μεγάλο βαθμό η μίμηση του ύφους της Δημουλά. Αξιοποίηση των
δεδομένων της άσκησης (ακόμα και των παραδειγμάτων στην παρένθεση). Η σειρά με την
οποία τίθενται τα ουσιαστικά σε κάθε στροφή θα μπορούσαν να πουν μια ιστορία για το
ποιητικό υποκείμενο.

(η) ΓΙΩΡΓΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ «Τα αντικλείδια»
Ο ποιητής προσπαθεί να ορίσει την ποίηση με υλικά της καθημερινότητας. Γράψτε κι εσείς ένα
ποίημα για την ποίηση που θα ξεκινά: «Η Ποίηση είναι…».
Στόχος άσκησης: συγγραφή ποιήματος για το πώς οι μαθητές αντιλαμβάνονται τον ρόλο της
ποίησης.
Μαθητική απόδοση
«H Ποίηση είναι…»
Ποίηση είναι ένα ταξίδι σ’ άγνωστα μέρη
Εκεί που οι φωνές των ανθρώπων λιγοστεύουν το χάραμα...
Εκεί που ο ήλιος επιβλητικά και με μια αίσθηση αυτοκυριαρχίας χαϊδεύει σαν αφέντης τάχα, τη
θάλασσα...
Εκεί που τα πουλιά πετούν ελεύθερα κάτω από το μεσημβρινό ήλιο για της κορυφές
απόκρημνων βράχων...
Εκεί που ο θάνατος ο μαυροφορεμένος και η ζωή η μυρωδάτη φτιάχνουν παρέα χωμάτινα
κάστρα...
Εκεί που θέλεις να φωνάξεις αλλά γνωρίζεις πως ποτέ δεν ήταν, δεν είναι, ούτε θα είναι κανείς
για να σ’ ακούσει...
Σ’ έναν άλλο κόσμο μαγικό, άυλο...
Είναι στη φαντασία σου, στο άγγιγμα της μάνας σου, στο κλάμα του παιδιού σου, στον ήχο
της φωνής σου…
Εκεί που φοβάσαι και λυγάς...
Εκεί που θέλεις να ζήσεις και δε σ’ αφήνουν...
Σαν καμβάς γεμάτος κάθε λογής χρώμα
αυτό είναι η ποίηση!
Καλλιόπη Α.
Σχόλιο: Ανταπόκριση στα ζητούμενα της άσκησης. Κάποιος βερμπαλισμός στην έκφραση,
τυπικός σε εφηβικές ποιητικές προσπάθειες. Ενδιαφέρουσες πάντως ιδέες για το τι είναι ποίηση
μέσα από ένα εφηβικό μάτι.

(θ) ΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ «Στου Κεμάλ το σπίτι»
Η Τουρκάλα επισκέπτεται το σπίτι του αφηγητή αρκετές φορές. Επιλέξτε μια από αυτές της
επισκέψεις και γράψτε με τη μορφή της εσωτερικού μονολόγου λίγες σειρές, όπου θα
αποτυπώνονται οι μύχιες σκέψεις της γυναίκας για τη μουριά, το σπίτι, τον ξεριζωμό.
Στόχος άσκησης: άσκηση στον εσωτερικό μονόλογο.

Μαθητική απόδοση
Πάλι εδώ… Το σπίτι μου, το σπίτι που γεννήθηκα, η αυλή της που τώρα τη χαίρονται άλλοι και η
μουριά. Θυμάμαι την κούνια που της έδεσε ο πατέρας από το πιο γερό κλαδί κι οι τρεις μαλώναμε
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ποιος θα κάνει πρώτος και πόση ώρα. Ο Αχμέτ ήταν πάντα παραπονεμένος, γιατί εμείς τα
κορίτσια κάναμε, λέει, περισσότερο από κείνον. Και το πηγάδι, που μια μέρα κόντεψα να πέσω
μέσα κοιτώντας να δω αν όντως εκεί μέσα ζούσαν οι νεράιδες των νερών. Και τώρα αυτοί οι
Γκιαούρηδες πατούν της αναμνήσεις και τα όνειρά μου. Μα… τι λέω! Κι αυτοί άφησαν πίσω της
πατρίδες και σπίτια και όνειρα. Ανάθεμα στον πόλεμο που καταστρέφει μονοκοντυλιά της ζωές
των ανθρώπων.
Ιωάννα Λ.
Σχόλιο: Καλή προσπάθεια, έξυπνος ο συσχετισμός κάθε αντικειμένου με μια ανάμνηση από το
παρελθόν.
*
Ολοκληρώνοντας την εργασία αυτή, θα θέλαμε να σημειώσουμε, αναφορικά με τη δημιουργική
ανάγνωση και τη δημιουργική γραφή, πως το γεγονός ότι δύσκολα μπορούν να σταθμιστούν με
τα συμβατικά κριτήρια αξιολόγησης των σχολικών μαθημάτων δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να
αξιολογηθούν καθόλου: η δημιουργική επίδοση ενός μαθητή είτε ως επαρκούς αναγνώστη ενός
λογοτεχνικού έργου είτε ως «δημιουργού» που αμιλλάται με πρωτότυπο τρόπο –και δεν μιμείται–
το πρότυπό του, πρέπει ευλόγως να συνυπολογίζεται στη γενική βαθμολογία του και μάλιστα να
ενισχύεται με ποικίλες εκδηλώσεις δημόσιας επιβράβευσης στο περιβάλλον της σχολικής
κοινότητας (ή και της τοπικής κοινωνίας). Λόγου χάρη, τα καλά μαθητικά κείμενα να
ανθολογούνται στη σχολική εφημερίδα ή σε τοπικά περιοδικά, να συγκεντρώνονται και να
εκδίδονται σε ειδικό τόμο, να μελοποιούνται επιτυχημένοι στίχοι από την ορχήστρα του σχολείου,
να γίνονται διαγωνισμοί και να θεσπίζονται βραβεία σε σχολικό ή και σε διασχολικό επίπεδο και
άλλα πολλά. Έτσι αναπτύσσεται με τον καλύτερο τρόπο ο ζήλος της φιλαναγνωσίας και αυτός
πιστεύουμε ότι είναι και ο καλύτερος τρόπος για να τρωθεί εκ των έσω η στενή, βαθμοθηρική
αντίληψη για τη σχολική επίδοση / αποτυχία. Όπως αποδεικνύει η πράξη, η επαφή των μαθητών
και μαθητριών με αυτούς τους πιο «ανοιχτούς» τρόπους συσχέτισής τους με τη λογοτεχνία,
όπως η δημιουργική γραφή, φανερώνει πολλά κρυμμένα ταλέντα ανάμεσα στους λεγόμενους
«αδιάφορους» ή «κακούς» μαθητές», δηλαδή στους λιγότερο προνομιούχους.
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Ανιχνεύσεις και Σταθμοί στο Έργο του Γιώργου Κοτζιούλα
Αλεξάκη Λητώ
lito_alexaki@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ανακοίνωσή μας έχει ως αντικείμενό της τον Γιώργο Κοτζιούλα, ο οποίος γεννήθηκε στις 23 Απριλίου
1909 στην Πλατανούσα, ένα χωριό των Τζουμέρκων, του νομού Άρτας. Από πολύ μικρή ηλικία έκανε
αισθητή την παρουσία του στα ελληνικά γράμματα δεδομένου ότι από 15 ετών άρχισε να δημοσιεύει κείμενά
του στο περιοδικό «Ηπειρωτική Ηχώ». Έκτοτε, έως και το θάνατό του το 1956, είχε μια αδιάλειπτη παρουσία
ως ποιητής, διηγηματογράφος, θεατρογράφος, κριτικός, συγγραφέας, μεταφραστής και επιμελητής
κειμένων.
Το έργο που άφησε είναι τεράστιο και ποικίλο: ποίηση, πεζογραφία, διηγήματα, κριτική-δοκίμιο,
μεταφράσεις, ημερολόγια, επιστολές, χρονογραφήματα, θέατρο, λαογραφία. Εμείς θα επιχειρήσουμε να
ανιχνεύσουμε το έργο του, το οποίο δυστυχώς παραμένει ανέκδοτο και άγνωστο στον Έλληνα αναγνώστη.
Η αφάνεια αυτή οφείλεται ενδεχομένως είτε στην οικονομική του δυσχέρεια, είτε στις πολιτικές και ιδεολογικές
του πεποιθήσεις. Ανέκδοτα έχουν μείνει επίσης και πολλά μεταφράσματά του, κυρίως εκείνα που αφορούν
στην γαλλική ποίηση με την οποία ασχολούμαστε στη μεταδιδακτορική μας έρευνα στο Ι.Π.
Λέξεις κλειδιά: Γιώργος Κοτζιούλας, ποίηση στο Μεσοπόλεμο, μετάφραση Γάλλων Λυρικών

Ο Γιώργος Κοτζιούλας γεννήθηκε στις 23 Απριλίου 1909 στη σημερινή Πλατανούσα, ένα μικρό
ορεινό χωριό στα βόρεια Τζουμέρκα του νομού Άρτας. Από πολύ μικρή ηλικία, και συγκεκριμένα
από τον Φεβρουάριο του 1924, δημοσιεύει το πρώτο του ποίημα με τίτλο Το Φεγγάρι στην
«Ηπειρωτική Ηχώ» των Ιωαννίνων, με τα αρχικά Φ. Π. Έκτοτε, έως και τον θάνατό του στις 28
Αυγούστου 1956, είχε μια αδιάλειπτη παρουσία ως ποιητής, διηγηματογράφος, θεατρογράφος,
κριτικός, συγγραφέας, μεταφραστής και επιμελητής κειμένων.
Ο Γιώργος Κοτζιούλας, αν και εμφανίστηκε πολύ νεαρός στη λογοτεχνία, έγινε άμεσα αποδεκτός
από τους ομοτέχνους του και τους λογοτεχνικούς κύκλους της εποχής του Μεσοπολέμου στον
ελλαδικό χώρο. Η φιλολογική του συγκρότηση, η στέρεη κλασική του παιδεία, η βαθιά γνώση
της νεοελληνικής και ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, όπως και η γλωσσομάθειά του, συνέβαλαν σε
μία εξαιρετικά πλούσια λογοτεχνική παρουσία στα ελληνικά γράμματα. Το έργο που άφησε είναι
τεράστιο και ποικίλο: ποίηση (750 ποιήματα), πεζογραφία, διηγήματα (τα διηγήματά του είναι
από τα καλύτερα του είδους στη λογοτεχνία μας, ενώ τα κείμενα του εν γένει είναι σύγχρονα και
πρωτοποριακά), κριτική-δοκίμιο (95 μελέτες), μεταφράσεις (από την Αρχαία Ελληνική και πολλές
ευρωπαϊκές γλώσσες), ημερολόγια, επιστολές, χρονογραφήματα, θέατρο (για να εμψυχώνει
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τους αντάρτες της Εθνικής Αντίστασης), λαογραφία-γλωσσοφιλολογικά κ.ά. (Κοτζιούλας, 2013)
Αναμφισβήτητο γεγονός είναι ότι η ζωή του Γ. Κοτζιούλα δεν ήταν εύκολη και ο ίδιος δεν στάθηκε
τυχερός όσον αφορά στην υγεία του. Η οικογένειά του υπήρξε φτωχή και ο ίδιος υποχρεώθηκε
να φύγει από την ύπαιθρο της Ηπείρου και να μεταβεί στην πρωτεύουσα προκειμένου να
φοιτήσει στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Του
πήρε περίπου μία δεκαετία να ολοκληρώσει τις σπουδές του, δεδομένου ότι αντιμετώπιζε μονίμως
σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα που έφταναν σε επίπεδα απόλυτης ένδειας. Παρολ’ αυτά,
υπήρξε πάντοτε περήφανος με ακέραιο χαρακτήρα, ενώ συνέχισε να μελετά με αμείωτους
ρυθμούς μέχρι τέλους. Είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι αρνήθηκε διορισμό για να μπορεί να
διαθέτει όλο του το χρόνο στο ταλέντο του, αλλά και για να λειτουργεί ανεξάρτητα και αδέσμευτα.
Δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος του έργου του παραμένει ανέκδοτο και άγνωστο στον Έλληνα
αναγνώστη, παρά το γεγονός ότι το 2013 εκδόθηκαν από τις εκδόσεις Δίφρος τα Άπαντά του
σε τρεις τόμους. Η αφάνεια αυτή οφείλεται ενδεχομένως είτε στην οικονομική του δυσχέρεια, είτε
στις πολιτικές και ιδεολογικές του πεποιθήσεις (να σημειώσουμε ότι ο Γιώργος Κοτζιούλας ήταν
ενταγμένος στην Αριστερά, μέλος του ΕΛΑΣ και αντάρτης με τον Άρη Βελουχιώτη. Η συμμετοχή
του στην Εθνική Αντίσταση, αλλά και η εν γένει στάση του, τον έφεραν σε ευθεία αντιπαράθεση
με τα πολιτικά και πολιτιστικά κέντρα της κυρίαρχης τάξης, ενώ συγκρούστηκε έντονα με τους
εκπροσώπους της μοντέρνας ποίησης). Ανέκδοτα έχουν μείνει επίσης και πάρα πολλά
μεταφράσματά του, κυρίως εκείνα που αφορούν στην γαλλική ποίηση με την οποία
ασχολούμαστε στη μεταδιδακτορική μας έρευνα, η οποία εκπονείται στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών
Μετάφρασης και Διερμηνείας, Σχολή Ιστορίας, Μετάφρασης & Διερμηνείας του Ιονίου
Πανεπιστημίου με τίτλο «Το ποιητικό και μεταφραστικό έργο του Γιώργου Κοτζιούλα». Πιο
συγκεκριμένα, ασχολούμαστε με τη μετάφραση ποιημάτων Γάλλων λυρικών και στοχεύουμε
στην ανάδειξη της δημιουργικής γραφής του Γ. Κοτζιούλα, αλλά και του ρόλου που
διαδραμάτισαν τα εν λόγω μεταφράσματα στο γλωσσικό, πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον
της εποχής του Μεσοπολέμου στον ελλαδικό χώρο.
Ο Γιώργος Κοτζιούλας μεταφράζει Γάλλους συμβολιστές και ρομαντικούς ποιητές, από τα
μαθητικά του χρόνια και συγκεκριμένα από το 1925, ενώ ορισμένα από αυτά τα μεταφράσματα
τα έστελνε για δημοσίευση στο περιοδικό «Μπουκέτο» (συνέχισε να δημοσιεύει μεταφράσεις του
στο ίδιο περιοδικό ως το 1932). Η πρώτη μετάφραση που δημοσιεύτηκε ήταν το ποίημα του
Αύγουστου Μπριζέ Η γιορτή των νεκρών. Ακολουθησαν και άλλα ποιήματα, γραμμένα σε
γλώσσα νεοελληνική, μεστά από ζωή και αλήθεια. Παραθέτουμε ενδεικτικά το ποίημα του Tεοφίλ
Γκωτιέ, με τίτλο Στην τρικυμία, το οποίο δημοσιεύτηκε το ίδιο έτος:
Pendant la Tempête

Στην τρικυμία

La barque est petite et la mer immense
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La vague nous jette au ciel en courroux,
Le ciel nous renvoie au flot en démence:
Près du mât rompu prions à genoux!

De nous à la tombe, il n’est qu’une
planche.
Peut-être ce soir, dans un lit amer,
Sous un froid linceul fait d’écume
blanche,
Irons-nous dormer, veillés par l’éclair!

Fleur du paradis, sainte Notre-Dame,
Si bonne aux marins en péril de mort,

H βάρκα μας είναι μικρή και η θάλασσα
μεγάλη, ψηλά στα ουράνια μας πετά το
κύμα θυμωμένο, κι ο ουρανός τα κύματα
τρελός μας ρίχνει πάλι. Γονατιστοί με
δάκρυα κοντά σ’ένα σπασμένοκατάρτι το
Θεό παρακαλούμε.

Σανίδα μας χωρίζει μονάχ’ από το μνήμα,
ίσως ετούτη τη βραδιά σε αρμυρό κρεβάτι
κάτου από σάβανο ψυχρό φτιασμένο μ’
άσπρο κύμα από τη λάμψη ολόφωτοι,
μακριά απ’ ανθρώπου μάτι, θα πάμε όλοι
μεις να κοιμηθούμε.

Ω παραδείσιο λούλουδο, γλυκιά μας
Παναγία, του έρμου ναυτόπουλου βοηθέ,
προστάτη μας μεγάλε, ησύχασε τον
άνεμο, πάψε την τρικυμία, με το θεϊκό σου
δάκτυλο οδήγα μας και βάλε τη βάρκα
στο ήσυχο λιμάνι.

Apaise le vent, fais taire la lame,
Et pousse du doigt notre esquif au port.

Nous te donnerons, si tu nous délivres,

Αν μας γλιτώσεις απ’ εδώ, Παρθένα
τιμημένη, φόρεμα απ’ ασημόχαρτο
λαμπρό ως το πρόσωπό σου, βαριά
λαμπάδα ολόλευκη με τέχνη κεντημένη
στη χάρη σου θα φέρουμε και στο μικρό
Χριστό σου ένα μικρό θα δώσουμε ΆηΓιάννη.

Une belle robe en papier d’argent,
Un cierge à festons pesant quatre livres,
Et, pour ton Jésus, un petit saint Jean.
Théophile Gautier
(Κοτζιούλας, 1925, σ. 504 στο Κεντρωτής, 2007, σσ. 222-223)

Να υπογραμμίσουμε αναφορικά με τις μεταφράσεις ποιημάτων Γάλλων ποιητών, το γεγονός ότι
οι γνώσεις του Γιώργου Κοτζιούλα όσον αφορά στη γαλλική γλώσσα περιορίζονται σε ό,τι
διδάχτηκε στο σχολείο και σε μια μέθοδο άνευ διδασκάλου με τη βοήθεια της οποίας κατάφερε
να τελειοποιήσει τις γνώσεις του. Το γεγονός αυτό είναι αξιοθαύμαστο δεδομένου ότι το
μεταφραστικό αποτέλεσμα ως προς την ισοδυναμία σε όλα τα γλωσσικά επίπεδα είναι άριστο
και τα μεταφράσματά του είναι όχι μόνο άρτια και δημιουργικά, αλλά μπορούν και στέκονται ως
πρωτότυπα κείμενα. Με τον ίδιο τρόπο κατάφερε να μάθει και άλλες ξένες γλώσσες από τις
οποίες μετάφραζε, είτε για λόγους βιοπορισμού, είτε για τις προσωπικές του ανησυχίες.
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Ο λόγος για τον οποίο επιλέγουμε να κάνουμε αναφορά στη μετάφραση του εν λόγω
ποιήματος με τίτλο Στην Τρικυμία είναι επειδή το συγκεκριμένο μετάφρασμα είναι σημαντικό για
τον ίδιο τον Γ. Κοτζιούλα. Παραθέτουμε ένα απόσπασμα από το ανέκδοτο κείμενο "Παλιά μου
τέχνη" που αναφέρεται στην αφετηρία των μεταφράσεων στο περιοδικό «Μπουκέτο», το οποίο
μας εμπιστεύτηκε προσωπικά ο υιός Κοτζιούλας:
"...Πραγματικά, το ίδιο εκείνο καλοκαίρι που ξαναρρώστησα, δημοσιεύτηκε στο
«Μπουκέτο» μια έμμετρη μετάφρασή μου απόνα ποίημα του Γκωτιέ: «Στην τρικυμία»,
παρμένο απ᾽ τα σχολικά μας αναγνώσματα.
Η πρώτη μου αυτή επιτυχία έγινε αιτία να επιδοθώ από τότε στις μεταφράσεις.
Φτωχά ήταν τα γαλλικά του γυμνασίου μας και μοναδική η πηγή απ᾽ όπου αντλούσα
το υλικό μου. Μη βρίσκοντας δηλαδή άλλα βιβλία, έβανα κάτω τα γυμνασιακά
εγχειρίδια, όλων των τάξεων, και διάλεγα από κει μέσα ό,τι μου χρειάζονταν κάθε
φορά. Ευδιάθετα, υπομονετικά, προσπαθούσα να μεταφέρω το ξένο νόημα στη δική
μας γλώσσα, προσέχοντας μονάχα το μέτρο και τις ρίμες, χωρίς να νοιάζομαι για το
ύφος, που δεν ήμουν σε θέση να ξέρω την αξία του. Και στην Αθήνα μου τα
δημοσίευαν αράδα...".
Ένα ακόμη περιοδικό όπου ο Γιώργος Κοτζιούλας δημοσίευε μεταφράσεις κειμένων της
παγκόσμιας λογοτεχνίας, κυρίως για λόγους βιοποριστικούς, ήταν το «Ρομάντζο». Τέτοια έργα
ήταν, μεταξύ άλλων, τα μυθιστορήματα Η Παναγία των Παρισίων του Βίκτωρος Ουγκώ, η Μαρία
Στιούαρτ του Στέφαν Τσβάιχ, Τα Πανεπιστήμια μου του Μαξίμ Γκόρκι, οι Άθλιοι του Β. Ουγκώ, οι
Τρεις Σωματοφύλακες του Α. Δουμά, πατρός, ο Μπεν Χουρ του Λιούις Γουάλλας, Η
σπιτονοικοκυρά του Φίοντορ Ντοστογιέφσκι, οι Μεγάλες Προσδοκίες του Κάρολου Ντίκενς,
καθώς και το Α΄ άσμα του φιλανδικού έπους Καλεβάλα, δημοσιευμένο στη «Λογοτεχνική Γωνιά»
και την «Ηπειρωτική Ηχώ».
Ο Γιώργος Κοτζιούλας όταν μεταφράζει, έχει ως επίκεντρο τον αναγνώστη και συνειδητά
επιλέγει να δημιουργεί στον αποδέκτη του μεταφράσματος τα ίδια συναισθήματα με εκείνα του
πρωτοτύπου. Η μετάφραση λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης και συμβάλλει στην εξέλιξή του ως
δημιουργού. Η ποίηση του Κοτζιούλα δέχεται επιρροές πολύ σημαντικές από τη γαλλική ποίηση,
την οποία και μεταφράζει, τόσο ως προς τη θεματολογία, όσο και ως προς τον τρόπο.
Η μεταφραστική δραστηριότητα του Κοτζιούλα εν γένει είναι ιδιαιτέρως πλούσια και
μπορούμε να την χωρίσουμε σε τέσσερις μεγάλες περιόδους: η πρώτη περίοδος είναι εκείνη κατά
την οποία, μαθητής ακόμη, μεταφράζει Γάλλους ποιητές. Η δεύτερη περίοδος είναι αφιερωμένη
στη μετάφραση Αρχαίων Ελλήνων και ξένων πεζογράφων. Η τρίτη περίοδος, μία οικονομικά
πολύ δύσκολη περίοδος για τον ποιητή, αφορά στη μετάφραση αυτοτελών έργων για

[47]

εκδοτικούς οίκους. Η τέταρτη περίοδος, τέλος, 1940-1945, είναι αφιερωμένη στη μετάφραση
Αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων ποιητών.
Αναφορικά με τη στάση του ποιητή ως προς το γλωσσικό ζήτημα, να σημειώσουμε ότι ο
Γιώργος Κοτζιούλας ανήκει στη γενιά του ’30, και ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του τρόπου
δράσης του είναι η ξεκάθαρη θέση του υπέρ της μέσης γλωσσικής οδού. Μία πρώτη
επισκόπηση του τρόπου γραφής του, αλλά και των καταγεγραμμένων απόψεών του σχετικά με
το θέμα αυτό, μας οδηγεί στη διαπίστωση ότι συνειδητά συνδυάζει δημοτικά και λόγια στοιχεία
τόσο όταν μεταφράζει, όσο και όταν γράφει πρωτότυπα κείμενα. Επιπρόσθετα, δείχνει μια
ιδιαίτερη προτίμηση στους ιδιωματισμούς και τις μεταφορές. Στόχος του είναι να αποκτήσει η
νεοελληνική γλώσσα στέρεες βάσεις και να καθιερωθεί ως μία ενιαία, ισχυρή και καθολικά
αποδεκτή εθνική γλώσσα. Θεωρούμε ότι η γραμμή που τον ενώνει με την Επτανησιακή Σχολή
είναι συνεχής και ευθεία. Εντοπίζουμε στα έργα του Γ. Κοτζιούλα, και φυσικά στα μεταφράσματά
του, τις κατευθυντήριες γραμμές του Σολωμού, όπως αυτές διατυπώνονται στο Διάλογο
(Σολωμός, 1995, σσ. 186-200) και οι οποίες υλοποιούνται μεταξύ άλλων από τον Ιάκωβο Πολυλά
όταν μεταφράζει τα σαιξπηρικά έργα και τα ομηρικά έπη (Αλεξάκη, σσ. 95-109, 2015).
Εν κατακλείδι, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Γιώργος Κοτζιούλας έζησε σε μια εποχή κατά την
οποία η μετάφραση λειτουργούσε ως εργαλείο καθιέρωσης της νεοελληνικής γλώσσας.
Πρόκειται για μια διαδικασία, η οποία είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, από ανθρώπους
σπουδαίους, οι οποίοι εκπροσωπούσαν την Επτανησιακή Σχολή, με αρχηγό τον Διονύσιο
Σολωμό. Η μετάφραση ως διαδικασία συνέβαλε αδιαμφισβήτητα στον εμπλουτισμό του
λεξιλογίου της νεοελληνικής μας γλώσσας. Οι μεταφραστές και οι διανοούμενοι αυτοί είχαν ιερή
υποχρέωση να θωρακίσουν τον λαό και να του προσφέρουν μία γλώσσα ισχυρή και ικανή, με
σκοπό να καθιερώσουν μία εθνική, ενιαία και καθολική νεοελληνική γλώσσα.
Στοχεύουμε, μέσα από τη μεταδιδακτορική μας έρευνα, στην ανάδειξη του ρόλου που
διαδραμάτισαν τα μεταφράσματα του Γιώργου Κοτζιούλα στο γλωσσικό, πολιτιστικό και
κοινωνικό περιβάλλον της εποχής του Μεσοπολέμου στον ελλαδικό χώρο. Αποσκοπούμε στο
να αναδείξουμε και να βγάλουμε από την αφάνεια ένα μέρος του τεράστιου ποιητικού και
μεταφραστικού έργου αυτής της μεγάλης μορφής των γραμμάτων μας, αλλά και της εθνικής
Αντίστασης. Εξάλλου είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι ο Γ. Κοτζιούλας συνέβαλε σημαντικά στη
διαμόρφωση των μεταφραστικών πραγμάτων στην Ελλάδα.
Μέσα από τη συγκριτική μεταφρασιολογική μελέτη των μεταφρασμάτων του Γ.
Κοτζιούλα, θα επιχειρήσουμε να αποδείξουμε τη συμβολή του στη δημιουργία ενός πολιτιστικού
ρεπερτορίου, άξιου να σταθεί και να συγκριθεί με άλλα ευρωπαϊκά. Θα επικεντρωθούμε σε
θέματα διγλωσσίας και πώς ο ίδιος τα χειρίστηκε μέσα από τη συναίσθηση ευθύνης που είχε για
τη γλωσσική μεταρρύθμιση, τη φιλολογική αναγέννηση και την καθιέρωση της νεοελληνικής ως
εθνική γλώσσα. Τα μεταφράσματά του συνιστούν ποιήματα δημιουργικά, ξαναπλασμένα στην
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Ελληνική, τα οποία διαβάζονται ως πρωτότυπα δημιουργήματα. Ο Κοτζιούλας είναι ένας πολύ
καλός και δημιουργικός μεταφραστής και το γεγονός αυτό απορρέει από τη βασική ιδιότητά του,
την οποία και τονίζουμε, εκείνη του ποιητή πρώτης τάξης.
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Η προσέγγιση της πολιτισμικής ετερότητας μέσα από την
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι γεωστρατηγικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη της
τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες, επηρέασαν την εξέλιξη των κοινωνικών σχηματισμών και οδήγησαν ,
ανά τον κόσμο, στη μετάβαση από το συμπαγές, μονοπολιτισμικό, στο πολυπολιτισμικό μοντέλο. Οι
άνθρωποι πλέον καλούνται να ζήσουν σε κοινωνίες όπου η διαφορετικότητα είναι κανόνας και δείχνουν να
δυσκολεύονται στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. Η επαφή και
κατανόηση της έτερης κουλτούρας θα μπορούσε να είναι το κλειδί για την αποδοχή και την ομαλή
συνύπαρξη. Με αυτό το σκεπτικό, η συγκεκριμένη έρευνα, που αφορά στη μελέτη περίπτωσης ενός
τμήματος δημιουργικής γραφής στο 3ο ΣΔΕ των φυλακών Διαβατών, μελετά την επίδραση λογοτεχνικών
κειμένων με διαφορετική πολιτισμική καταγωγή, στον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες την
πολιτισμική ετερότητα. Χρησιμοποιώντας τη δημιουργική γραφή ως εργαλείο, επιχειρείται εμβάθυνση στους
χαρακτήρες, στο περιβάλλον, στην πλοκή των κειμένων, με στόχο να διαπιστωθούν διαφορές αλλά και να
προκύψουν ομοιότητες της ίδιας με την έτερη κουλτούρα. Καταγράφεται η αντίδραση στην διαφορετικότητα
που αποκαλύπτουν οι συγγραφείς για τις χώρες τους. Η λογοτεχνία αν και δεν γράφεται με αυτόν τον
σκοπό, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας τρόπος προσέγγισης της ετερότητας.
Λέξεις κλειδιά: ετερότητα; ταυτότητα; πολυπολιτισμικός; μελέτη περίπτωσης: λογοτεχνία: δημιουργική γραφή

1. Η ΙΔΕΑ
Η ιδέα της εμπλοκής με το θέμα της πολιτισμικής ετερότητας προέκυψε από την σταθερή επαφή
με πρόσφυγες και μετανάστες ασθενείς, στο πολυιατρείο της ΜΚΟ «γιατροί του κόσμου»
Θεσσαλονίκης, προσφέροντας εθελοντική εργασία διοικητικού, με κύριο αντικείμενο την
υποδοχή και την καταγραφή ιστορικών ασθενών. Ιδιαίτερα την περίοδο 2015-2016 με την
δραματική αύξηση των προσφυγικών ροών, η αίθουσα αναμονής του πολυιατρείου
μετατράπηκε μεταξύ άλλων, για όλους τους παρευρισκόμενους, σε χώρο συνάντησης με την
πολιτιστική ετερότητα, για την οποία υπήρχε ολοφάνερα από ελλιπή γνώση έως άγνοια,
επιφυλακτικότητα και πλούσια στερεοτυπική αντίληψη.
2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης και ραγδαίου μετασχηματισμού, η κυριαρχία της τεχνολογικής
εξέλιξης προσέφερε τη δυνατότητα άμεσης μετάδοσης της πληροφορίας, της διευκόλυνσης της
μετακίνησης και της πολιτισμικής συνάντησης και πρόσμειξης. Την ίδια στιγμή γεωπολιτικά,
οικονομικά και κοινωνικά «ανοιχτά» μέτωπα ανά τον κόσμο, διατηρούν και σε πολλές
περιπτώσεις εντείνουν τα μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα, σε τέτοιο σημείο, ώστε πλέον
είναι εξαιρετικά δύσκολο, για μια χώρα ενταγμένη στον σύγχρονο κόσμο, να ισχυριστεί την
συμπαγή εθνική της ομοιογένεια.
Η μεταμόρφωση των ανθρωπίνων κοινωνιών σε σύνθετα σχήματα πολιτισμικής πολυμορφίας
με την συνύπαρξη εντός του ίδιου κοινωνικού σχηματισμού ετερογενών στοιχείων ιστορικής
παράδοσης, θρησκείας, γλώσσας, συνείδησης καταγωγής, κουλτούρας και συμβόλων, -
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θεμελιωδών για την συγκρότηση εθνικής ταυτότητας- ο πολλαπλασιασμός εθνοτήτων εντός της
ίδιου έθνους αλλά και από την άλλη η επιρροή της εύκολης επαφής του κοινωνικού υποκειμένου
με έτερες πολιτισμικές οντότητες, κυρίως μέσω διαδικτύου και της αίσθησης συμμετοχής σε μια
οικουμενική κοινότητα, οδήγησαν αναπόφευκτα στην μετεξέλιξη της διαμόρφωσης τόσο της
ατομικής όσο και των συλλογικών ταυτοτήτων. (HOBSBAWM, 1994)
Στη μεταβατική πραγματικότητα της νεοφιλελεύθερης νεωτερικότητας, η μόνη σταθερή αρχή
είναι αυτή του αναστοχασμού. Η αμφισβήτηση για τις προϋπάρχουσες θεμελιακές
νοηματοδοτήσεις για τη φύση και τη θέση των επιμέρους στην οργάνωση και λειτουργία του
Όλου, η ανατροπή της βεβαιότητας για την ιδεολογική και πολιτισμική ομοιογένεια της
κοινωνίας, που πλέον δείχνει να υιοθετεί ένα πιο «ανοιχτό» οργανωτικό σχήμα, αλλά και η
επανατοποθέτηση του στοχασμού σε ό,τι αφορά τη σχέση του ατόμου με το σύνολο, συνιστούν
τους βασικούς άξονες ρευστότητας των κοινωνικών συμφραζομένων υπό τα οποία
οροθετούνται η τοποθέτηση, ο ρόλος και η διαφορετικότητα του υποκειμένου στο κοινωνικό
Όλον και στον κόσμο γενικότερα.(Τσουκαλάς Κωνσταντίνος, 2010, σσ. 18-23)
Ο νεωτερικός στοχασμός αντιμετώπισε τον άνθρωπο σε ότι αφορά την κοινωνική του
υπόσταση όχι ως ένα βιολογικό ον δίχως προδιαγραμμένες ιδιότητες αλλά εννοιολογικά
άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελευθερία του. Υπό το πρίσμα αυτής της ιδεολογικής θεώρησης
της ανθρώπινης υπόστασης, το υποκείμενο όχι απλώς είναι ελεύθερο αλλά και επιβάλλεται να
διαπραγματεύεται, να επιλέγει και να αποφασίζει αυτόβουλα τις ταυτίσεις, συσσωματώσεις,
εντάξεις, αποχωρήσεις ή διαφοροποιήσεις με συλλογικότητες και εν τέλει με πολιτισμικά σύνολα,
προβάλλοντας την ατομική του ετερότητα, διαμορφώνοντας και μεταβάλλοντας αέναα την
ατομική του ταυτότητα αλλά και τις συλλογικές, εντός Όλου ταυτότητες.
Αυτή ακριβώς η απόλυτη ελευθερία στην επιλογή ταύτισης ή απόκλισης από πολιτισμικά
προτάγματα. από μέρους του ατόμου, προδίδει την αντιφατικότητα της νεωτερικής αυτής
συλλογιστικής. Διότι αν ένας πολιτισμός αφήνει ελεύθερα τα άτομα να συνθέσουν και να
μορφοποιήσουν τα επιμέρους εσωτερικά του χαρακτηριστικά, τότε μάλλον αποδέχεται την
ανυπαρξία της αντικειμενικής συνοχής του και υπονομεύει την ύπαρξή του. Η ύπαρξη ενός
κοινωνικού Όλου δεν μπορεί να νοηθεί αν δεν βασίζεται σε ένα σύστημα ιδεολογικών, αξιακών
και πολιτιστικών παραστάσεων, κοινό για τα υποκείμενα που περιλαμβάνει.(Τσουκαλάς
Κωνσταντίνος, 2010, σσ. 101-104)
Οι άνθρωποι επομένως, ως ενταγμένα υποκείμενα ευρύτερων κοινωνικών σχηματισμών, με
χωροχρονικές ιστορικές προδιαγραφές, διαμορφώνουν την πολιτισμική τους υπαγωγή που είναι
άμεσα συνδεδεμένη με την κουλτούρα, ως αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας τους.
Η κουλτούρα εκφράζει την αθέατη πλευρά ενός πολιτισμού και συμπεριλαμβάνει όλα εκείνα τα
κληροδοτημένα ιδεολογικά ,αξιακά, γλωσσολογικά, μυθολογικά και δομών συγγένειας σχήματα
που λειτουργούν ασυναίσθητα καθορίζοντας με τρόπο «φυσικό» την συμπεριφορά του
ατόμου.(Eagleton, 2003, σσ. 72-73)
Οι άνθρωποι προσανατολίζονται μέσα στο πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται
διότι αυτό το περιβάλλον έχει χαρτογραφηθεί και κωδικοποιηθεί με ένα σύνολο σημασιολογικών
οροθετήσεων , δημιουργημάτων της κοινής λογικής μέσα από την καθημερινή ζωή. Όλοι
αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα της καθημερινότητας με πλοηγό ένα προκατασκευασμένο
σύμπλεγμα νοητικών σχημάτων, το « πρόχειρο απόθεμα γνώσης»,
και χωρίς να
συνειδητοποιούν πλήρως ή άμεσα τη χρήση του. Κανένα άτομο δεν θα ήταν ικανό να
δημιουργήσει εξ αρχής κι εν κενό ένα τέτοιο σύστημα νοηματοδότησης για τον κόσμο. (Schütz,
1967)
Ο Schütz υπονοεί ως αναπόσπαστο κομμάτι του «πρόχειρου αποθέματος γνώσης», την
«αμοιβαία προοπτική» το να έχουμε δηλαδή την πεποίθηση ότι κάτω από τις ίδιες συνθήκες τα
άτομα προσλαμβάνουν με τον ίδιο τρόπο κοινωνικές παραστάσεις και βιώματα. Επιπλέον ότι
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μπορεί αμοιβαία να ταυτίζεται ο ένας με τον άλλον, θέτοντας τον εαυτό του στη θέση του∙ η
έννοια της «εναλλαξιμότητας των προοπτικών» όπως την ονόμασε. Η θεώρηση αυτή στηρίζεται
μόνο αν δεχθούμε ότι «…. Δεν θεωρώ μόνο εγώ δεδομένη την αμοιβαιότητα της προοπτικής,
όταν ενεργώ όπως ό άλλος, αλλά και ότι η ίδια η προϋπόθεση της αμοιβαιότητας είναι
αμοιβαία». Μπορώ να κατανοήσω τον άλλον αν μπω στη θέση του, εφόσον με κατανοεί
μπαίνοντας στην δική μου. Άρα θα πρέπει πρωτίστως να δεχτώ την ομοιότητά μας. Οι
προκατασκευασμένοι τρόποι δράσης και αντιμετώπισης των στερεοτυπικών καταστάσεων που
καλείται το άτομο να αντιμετωπίσει καθημερινά του παρέχουν μια άκοπη αίσθηση ασφάλειας,
ορθότητας και προστασίας για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει τα πράγματα,
έτσι ώστε να μπορεί να κατανοεί τους υπόλοιπους μετέχοντες της πραγματικότητας και να γίνεται
και ο ίδιος κατανοητός. Τα κληροδοτημένα αυτά λειτουργικά σχήματα βασίζουν την
αποτελεσματικότητά τους στην αξιωματική τους υπόσταση. Γίνονται αποδεκτά εξ αρχής και
χωρίς καμία πρόθεση αμφιβολίας για την νομοτέλειά τους. Η εμφάνιση του Ξένου, του
διαφορετικού, του ετέρου, ο οποίος δεν είναι ενταγμένο μέλος του εν λόγω συνόλου και δεν
λειτουργεί με τις ίδιες παραμέτρους, διαρρηγνύει την στιβαρή, αδιαμφισβήτητη βάση αξιοπιστίας
για ό,τι θεωρεί το σύνολο «φυσικό» ή δεδομένα λογικό.(BAUMAN, 2002, σσ. 29-31)
Η διαδικασία σχηματοποίησης της πολιτισμικής αυτής ταυτότητας είναι διαρκής, με όρους
συνεχώς μεταβαλλόμενους και προϋποθέτει την σύγκρουση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
εντός κοινωνικού σχηματισμού. Αποτελεί την μετουσίωση της αλληλεπίδρασης και σύγκρουσης
των προσωπικών εμπειριών και καταβολών του ατόμου, του συστήματος αντίληψης και των
κωδικών αξιών του, των πολλαπλών και σε πολλές περιπτώσεις αντιφατικών ταυτίσεών του.
Προϋποθέτει την διάκριση της διαφοράς με το έτερο, το Άλλο, προκειμένου να οριοθετηθεί το
Ίδιο, να ταυτοποιηθεί με το φαντασιακό πολιτισμικό ομοιογενές.
Η συγκρότηση της ταυτότητας προσδιορίζεται από την επικοινωνία και την σύγκριση με τους
άλλους. Αυτή η επικοινωνία θεμελιώνεται στη διαλεκτική σχέση ταυτότητας-ετερότητας. Σύμφωνα
με τον Edward Said, «όλες οι κουλτούρες έχουν σχέση μεταξύ τους ﮲καμία δεν είναι αυτόνομη και
αγνή, όλες είναι υβριδικές, ετερογενείς, εξαιρετικά διαφορετικές και διόλου μονοδιάστατες».(Said,
1993, p. ΧΧΙΧ)στο (Eagleton, 2003, σ. 55)
Σύμφωνα με τον Bauman, στην απορρυθμιστική μετανεωτερικότητα, η διάλυση των διάδικών
αντιθέσεων στις οποίες στηρίχθηκε παραδοσιακά το νόημα του κόσμου, διέρρηξε και την
ευκρίνεια των διαφοροποιητικών όρων μεταξύ Εαυτού και Άλλου. «…Εκείνη η διαφορά που
τοποθετεί τον εαυτό από τον μη εαυτό, “εμάς” από τους “άλλους”, πρέπει να κατασκευαστεί και
να ανακατασκευαστεί και να κατασκευαστεί άλλη μια φορά και να ανακατασκευαστεί πάλι, και
από τις δυο πλευρές συγχρόνως χωρίς καμιά από τις δυο να μπορεί να καυχηθεί πως είναι πιο
σταθερή ή πιο αποδοτική από την άλλη. Οι σημερινοί ξένοι είναι τα υποπροϊόντα, αλλά και τα
μέσα παραγωγής στην ασταμάτητη -επειδή δεν καταλήγει ποτέ σε ένα σταθερό σημείοδιαδικασία οικοδόμησης της ταυτότητας.»(BAUMAN, 2002, σσ. 59-60)
Δεδομένης της ρευστότητας και μεταβλητότητας όλων των άνω παραγόντων γίνεται αντιληπτή
η ασταθής και ευμετάβλητη φύση των πολιτισμικών ταυτοτήτων οι οποίες βρίσκονται σε συνεχή
αλληλεπίδραση και μόνιμο επαναπροσδιορισμό, προϋποθέτουν την αναζήτηση,
επανατοποθέτηση και την προσαρμογή, ενώ θεμελιώνονται από την αυτοσυνείδηση και την
αναγνώριση από τους άλλους.
Ο ξένος για την πολιτισμική ομάδα αποτελεί προβολή της διαφορετικότητας από αυτήν και
εγείρει ερωτήματα σε ότι αφορά τον συμπαγή και ομογενή χαρακτήρα του έθνους κράτους στον
οποίο κυριαρχεί. Κατά αυτήν την έννοια ο άλλος προσωποποιεί τον κίνδυνο για την εθνική
ομοιογένεια.
«…Η πολιτισμική ταυτότητα εμφανίζεται σχεδόν πάντοτε σε συνδυασμό με μια από τις
προαναφερθείσες κατηγορίες της εθνικότητας, εθνότητας, θρησκείας και γλώσσας,
προσδιορίζοντας κατά κάποιο τρόπο το περιεχόμενο της αντίστοιχης διαφοράς. Έτσι η σχέση
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πολιτισμικής
ταυτότητας
με
τους
άλλους
τύπους
ταυτοτήτων
είναι
σχέση
“κελύφους/περιεχομένου” και δεν ορίζεται ως ένας ξεχωριστός, αυτόνομος τύπος ταυτότητας.»
(Γκότοβος, 2002, σ. 17)
Αποδεχόμενοι την πολυπολιτισμική μορφοποίηση του μετανεωτερικού κόσμου, η άποψη για
πολιτισμική περιχαράκωση και απαλλαγή από την ετερότητα μοιάζει πλέον αναχρονιστική και
ασύμβατη με τη διαμορφωμένη πραγματικότητα. Το ζήτημα που τίθεται πλέον είναι η εξεύρεση
ομαλού και δημιουργικού τρόπου συμβίωσης με αυτήν, όχι απλά για λόγους αισθητικής
πολυμορφίας και πολιτισμικού πλουραλισμού. Όχι μόνο γιατί ο ομοιόμορφος κόσμος θα
υστερούσε αν μη τι άλλο σε ενδιαφέρον αλλά γιατί δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να
εναρμοστεί με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, μα ούτε και να στηριχθεί από
αυτόν.(BAUMAN, 2002, σσ. 68-70)
Σε αυτόν τον κόσμο της απορρύθμισης, της διαρραγής κάθε συμπαγούς έως τώρα δόμησης
Αλήθειας και της διασάλευσης της σαφήνειας των νοημάτων, όπου το άτομο βρέθηκε
ολομόναχο να έχει την υποχρέωση -και την ευθύνη αυτής-, να επιλέξει τα ιδεολογικά σχήματα και
τις ταυτίσεις που θα του επιτρέψουν να διαμορφώσει την δική του πολιτισμική ένταξη, η Αλήθεια
δείχνει να έχει εγκαταλείψει τα φιλοσοφικά εδάφη και να έχει περιχαρακωθεί στο πεδίο της
καλλιτεχνικής μυθοπλασίας.
Σύμφωνα με τον Κούντερα, η μυθοπλασία οφείλει να παίξει τον ρόλο της αντίθετης κουλτούρας
από αυτήν της νεωτερικότητας. Να αποποιηθεί την υποταγή της στην επιστημονική και
τεχνολογική επικράτηση. Να προβάλλει με ασεβές πάθος την αποδοχή του απρόβλεπτου, του
μη οργανωμένου και προνοούμενου, των ασαφών ορίων, της μετάλλαξης και προσαρμογής
των επινοημένων δομών στις παραστάσεις του διαφορετικού. «Σε έναν κόσμο κυριευμένο από
τον θανάσιμο φόβο οτιδήποτε απρόοπτου, ασαφούς και ακατανόητου, η καλλιτεχνική
μυθοπλασία είναι ένα μάθημα για το πώς να ζούμε μαζί με το διφορούμενο και το μυστηριώδες﮲
διδάσκει την ανεκτικότητα και την αταραξία απέναντι στο δύστροπο, το τυχαίο, το όχι-ολότελακαθορισμένο, το όχι-ολότελα-κατανοημένο και το όχι-ολότελα-προβλέψιμο ﮲προκρίνει τη
συμφιλίωση με την ενδεχομενικότητα της ζωής και την πολυφωνία των αληθειών.»
Ο Umberto Eco υποστηρίζει πως η μυθοπλασία προσφέρει στον αναγνώστη βεβαιότητα για
τα δρώμενα, τους χαρακτήρες και τα νοήματα, που τα αποδέχεται πιο εύκολα και με μεγαλύτερη
εμπιστοσύνη, αποδεχόμενος την διαμορφωτική εξουσία του συγγραφέα από ότι τα αντίστοιχα
της πραγματικότητας στην οποία ζει, όπου το σύνολο των αλληλεξαρτώμενων προϋποθέσεων
και συσχετισμών που απαιτεί η παραγωγή νοήματος είναι δαιδαλώδες. «…όσο πιο βαθιά είναι η
αβεβαιότητα που κακοφορμίζει στον πραγματικό κόσμο, τόσο υψηλότερη είναι η αξία της
βεβαιότητας της μυθοπλασίας…. Όσο πιο πολύ λυγίζει ο πραγματικός κόσμος υπό την
ακαταμάχητη πίεση γνήσιων ή υποτιθέμενων βεβαιοτήτων, τόσο περισσότερο έντονη και
θελκτική γίνεται η άλλη πλευρά, αυτή της επινοημένης μυθοπλαστικής πραγματικότητας του
μυθιστορήματος, όπως μας τη φανέρωσε ο Κούντερα- το ξήλωμα των ταπετσαριών του
πραγματικού κόσμου ή η έκθεσή τους ως αυτού που όντως είναι: απλώς και μόνο ταπετσαρίες,
υφασμένοι ιστοί, κάτι που μπορεί κάλλιστα να ξηλωθεί εξίσου εύκολα, ή και ακόμη πιο εύκολα,
από ότι υφάνθηκε.»(BAUMAN, 2002, σσ. 225-227)
Ο Bauman σχολιάζει την διαφορά οπτικής των δύο απόψεων ως διαφορά γενεών. Ο μεν
Κούντερα εκφράζει μια γενιά που έζησε κάτω από το βάρος της νεωτερικής επιδίωξης για ευταξία
και απολυτότητα όπως αυτή εκφράστηκε από τον κρατικό ολοκληρωτισμό και βρήκε στον
μυθιστορηματικό κόσμο, χώρο για την έκφραση διαφορών και πιθανοτήτων.
Ο δε Έκο, ζώντας στην πολυμορφική εποχή της μετανεωτερικότητας, εκφράζει έναν κόσμο που
ψάχνει στη μυθοπλασία μια ελάχιστη έστω σταθερότητα και συνοχή, αντιδρώντας σε έναν
κόσμο ρευστότητας και ασάφειας όπου οι ταυτότητες μεταλλάσσονται και αποδομούνται, πριν
ακόμη προλάβουν να δομηθούν.
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Το ζητούμενο πλέον δεν είναι η δόμηση της ταυτότητας αλλά η δυνατότητα να ανθίσταται η
δομημένη ταυτότητα στον χρόνο. Να προσφέρει στο υποκείμενο μια δυνατότητα
αναγνωρίσιμου αυτοπροσδιορισμού και την ίδια στιγμή να μπορεί αν χρειαστεί να την αλλάξει ή
να την αποποιηθεί.
Στην μεταμοντέρνα πολυπλοκότητα και πολυφωνία , η ελευθερία της επιλογής ταυτίσεων
φαντάζει πλέον πρόβλημα και γεννά άγχος και ανασφάλεια. Η μυθοπλασία προσφέρει μια
ανακουφιστική σταθερή οριοθέτηση, μια συγκεκριμένη επιλογή δράσης και προσώπων,
επιλεγμένων από πολυάριθμες πιθανότητες, έναν κόσμο που μοιάζει πιο ξεκάθαρος από αυτόν
της πραγματικότητας.
Αφού λοιπόν η αλήθεια εξορίστηκε από το πεδίο της πραγματικότητας, έγινε ο κόσμος της
τέχνης και της μυθοπλασίας ειδικότερα, χώρος αληθειών οι οποίες όμως εκεί δεν απαιτούν
επιβεβαίωση ή πλήρωση, απόδειξη ή αποδοχή. Ούτε διεκδικούν την μοναδικότητά τους. «…Θα
μπορούσαν… να γεμίσουν το χάσμα που άφησε στην ανθρώπινη ύπαρξη εκείνο το είδος
πραγματικότητας που κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να καταστήσει την αναζήτηση νοήματος
περιττή, άσχετη με την ίδια της τη διαιώνιση, και επίσης σκοπό ανάξιο για τις προσπάθειες μιας
ζωής.»(BAUMAN, 2002, σσ. 227,232,234,237-238)
Η φαντασία ως οικουμενική ανθρώπινη ιδιότητα που επιτρέπει την ταύτιση με το έτερο, την
διείσδυση σε μια άλλη κουλτούρα, αποτελεί αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη διότι επιτρέπει μεν
την θέα στο Άλλο αλλά δεν δίνει καμία πληροφορία για το Εαυτό. Γνωρίζοντας, κατανοώντας τη
δική μου θέση, μπορώ να ανοιχτώ στην διαδικασία του να βρεθώ στη θέση κάποιου άλλου.
Διαφορετικά θαμπώνουν όλα από μια ατμόσφαιρα περιρρέουσας σύγχυσης και
ασυνεννοησίας, όχι γιατί δεν είναι οι άλλοι σε θέση να με καταλάβουν αλλά γιατί εγώ πρωτίστως
δεν με κατανοώ. Ούτε χρειάζεται να εγκαταλείψω τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μου για να
πλησιάσω τον άλλον. Τις περισσότερες φορές αρκεί μια βαθύτερη ενδοσκόπηση για να βρω
εισόδους προσέγγισης.
Ομοίως η άποψη ότι για να συναντηθούν διαφορετικές κουλτούρες θα πρέπει να
παραμερίσουν τις ατομικές τους ιδιαιτερότητες, είναι εσφαλμένος. Υπό των οικουμενικών
συνθηκών που δημιούργησε η παγκοσμιοποίηση, ετερόκλητες κουλτούρες είναι σε θέση να
συνομιλήσουν αν αντιληφθούν το κοινό πλαίσιο στο οποίο εντέλει εντάσσονται, τις
απροσδόκητες ομοιότητες παραγόντων διαμόρφωσης υπό τους οποίους εξελίσσονται και την
συγγένεια φαινομενικά ανοίκειων εμπειριών τους. (Eagleton, 2003, σσ. 97-101)
Ο Eagleton βλέπει τα έργα τέχνης ως έκφραση της Κουλτούρας ( με Κ κεφαλαίο) νοημένης ως
Υψηλή τέχνη και δημιουργία η οποία χτίζει γέφυρες ανάμεσα στην ατομικότητα και την
οικουμενικότητα και έρχεται σε αντιπαράθεση με την κουλτούρα ( με μικρό κ) η οποία νοείται ως
τρόπος ζωής και έχει χαρακτήρα αποσπασματικό, τονίζοντας πως έχει μεγαλύτερη σημασία ο
τρόπος που αυτά ερμηνεύονται από τα ίδια. «Στο σύνολό τους αποτελούν τεκμήριο της
διαχρονικής ενότητας του ανθρώπινου πνεύματος ﮲της ανωτερότητας της φαντασίας έναντι της
πραγματικότητας ﮲της κατωτερότητας της σκέψης έναντι των συναισθημάτων ﮲της αλήθειας ότι
το άτομο αποτελεί το κέντρο του σύμπαντος ﮲της ασημαντότητας της δημόσιας ζωής έναντι των
διαπροσωπικών σχέσεων, ή της πρακτικής πλευράς της ζωής έναντι της στοχαστικότητας.
Πλήθος οι σύγχρονες προκαταλήψεις. Αλλά θα μπορούσαμε εξίσου καλά να τα ερμηνεύσουμε
τελείως διαφορετικά.» (Eagleton, 2003, σ. 107)
Για τον αναγνώστη της λογοτεχνίας, ιδωμένο είτε από το πολιτισμικό παράδειγμα, όπου ο ίδιος
δημιουργεί μια νέα μοναδική ανάγνωση, μια αναδημιουργία του έργου και το νόημα
εκλαμβάνεται ως γεγονός, είτε από το δομικό παράδειγμα, όπου το ίδιο το έργο έχει δημιουργήσει
μια προσχεδιασμένη θέση θέασης για τον αναγνώστη και το νόημα συνδέεται με την έννοια της
δομής,(Τζιόβας, 2014, σ. 52)η ανάγνωση του λογοτεχνικού έργου ανοίγει έναν δίαυλο
επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτόν και τον συγγραφέα του. Η διαλεκτική αυτή σχέση των δύο γίνεται
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πάντοτε με δεδομένη την προβολή των κοινωνικών καταβολών , εμπειριών, στερεοτύπων και
παραστάσεων τους και όλων των συμφραζομένων με τα οποία συνδέονται. (Χοντολίδου, 2007)
Το λογοτεχνικό κείμενο μέσα από τους χαρακτήρες του, την συναισθηματική τους έκφραση,
τον τρόπο που σκέφτονται, δρουν και ερμηνεύουν τις εμπειρίες τους, την ιδεολογική τους
τοποθέτηση, τον χωροχρόνο τον οποίο βιώνουν, τις πολιτισμικές συνθήκες στις οποίες
εντάσσονται, αποκαλύπτει στον αναγνώστη έναν εξωκειμενικό τόπο κουλτούρας, ιδεολογικών
σχημάτων και κοινωνικής δόμησης, όπου εισέρχεται με κριτική πρόθεση βασισμένη στη δική του
κοινωνική εμπειρία. «…Μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα ανασημασιοδοτείται η εικόνα για τον
ξένο, βιώνονται καινούργιες εμπειρίες οικειότητας, εχθρότητας, διαφορετικότητας ή
συλλογικότητας, εκφράζονται υιοθετήσεις συγκεκριμένων θετικών ή αρνητικών προτύπων ή και
αντιστάσεις στα κανονιστικά πρότυπα και στερεότυπα.»(Αναγνωστοπούλου, 2010, σ. 31)
3. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η έρευνα αφορά στη μελέτη περίπτωσης του τμήματος δημιουργικής γραφής ανδρών του 3ου
ΣΔΕ των φυλακών Διαβατών Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το ΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή»
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Οι μαθητές ασχολήθηκαν με ένα έργο συγγραφέα
διαφορετικής εθνικότητας κάθε φορά, με πρόθεση να έρθουν σε επαφή με μια έτερη κουλτούρα
μέσα από τον λογοτεχνικό λόγο. Στόχος της έρευνας είναι η παρατήρηση του τρόπου
προσέγγισης της πολιτισμικής ετερότητας. Θα εντοπιστούν οι διαφορές με το πολιτισμικά «Άλλο»
και πως θα ερμηνευτούν; Θα ανακύψουν ομοιότητες και πόσο εύκολα ή συνειδητά θα γίνει αυτό;
Θα υπάρξει διάθεση κατανόησης ή και ταύτισης με το έτερο, θα επιβεβαιωθούν οι στερεοτυπικές
προϋπάρχουσες απόψεις ή δεν θα σημειωθεί καμία επιρροή ως προς αυτά τα θέματα;
4. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η έρευνα ξεκίνησε στις 21 Φεβρουαρίου 2017 και ολοκληρώθηκε στις 7 Ιουνίου 2017.
Πραγματοποιήθηκαν οχτώ δίωρες συναντήσεις για τα εργαστηριακά μαθήματα και δύο
τρίωρες για τις ατομικές συνεντεύξεις.
5. ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Το τμήμα των ανδρών αποτελούνταν αρχικά από 12 μαθητές. Στην πορεία ένας
αποφυλακίστηκε, ένας έφυγε με μεταγωγή μετά την δεύτερη συνάντησή και σημειώθηκαν
απουσίες για λόγους υγείας ή ανάγκης εμφάνισης σε δικαστήριο.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η «ταυτότητα» της συμμετέχουσας ομάδας. Περιλαμβάνει 3
εθνικότητες: 7 Αλβανούς, 4 Έλληνες κι 1 Ρώσο. 5 από αυτούς είναι μωαμεθανοί, 5 χριστιανοί
ορθόδοξοι, ένας χριστιανός καθολικός κι ένας δηλώνει άθεος. Είναι όλοι άνδρες , με ηλικίες από
23 έως 35 (υπάρχουν δύο ηλικιακές αποκλίσεις 46 και 57 ετών) και οι 5 είναι γονείς εντός ή εκτός
γάμου. Έχουν κοινό, χαμηλό επίπεδο σχολικής εκπαίδευσης- φοιτούν στο 3ο ΣΔΕ- και βεβαίως
έχουν καταδικαστεί για σωφρονισμό, στο Κατάστημα
Διαβατών. Ζητήθηκε να μην
αποκαλύψουν στην ερευνήτρια τους λόγους φυλάκισής τους, ως μια πληροφορία που δεν
αφορά την έρευνα αλλά ούτε και την ερευνήτρια σε προσωπικό επίπεδο.
6. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Αιτήθηκαν και χορηγήθηκαν άδειες από το υπουργείο Παιδείας και από το Σωφρονιστικό
κατάστημα φυλακών Διαβατών κι επίσης ενημερώθηκαν εξ αρχής οι μαθητές για την διαφύλαξη
των προσωπικών τους δεδομένων, τους στόχους, τη μορφή της έρευνας και τον ρόλο τους στη
διεξαγωγή της, για την οποία και συναίνεσαν.
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7. ΧΩΡΕΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ
Εκτός της πρώτης συνάντησης -η οποία εφαρμόστηκε ως πιλότος για την διερεύνηση μεταξύ
άλλων του βαθμού συναίνεσης των συμμετεχόντων και του επιπέδου γλωσσικής έκφρασηςστην οποία επιλέχτηκε ένα ελληνικό παραμύθι -, σε όλες τις άλλες η επιλογή χώρας προέλευσης
του έργου γινόταν μαζί με τους συμμετέχοντες, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες, τα
ενδιαφέροντα και την ψυχολογική τους διάθεση. Αρχικά θέλησαν όλοι να ξεκινήσουν από τη
χώρα τους.
Οι βασικές κατευθυντήριες για την επιλογή ήταν τα έργα να αναδεικνύουν ένα μέρος ή κάποια
χαρακτηριστικά της κουλτούρας και του πολιτισμού της χώρας προέλευσης του συγγραφέα. Ο
προσανατολισμός ως προς τον συγγραφέα στράφηκε στην κατεύθυνση αυτών που τιμήθηκαν
με το βραβείο Νόμπελ (ή προτάθηκαν ή υποστηρίχθηκε πως θα έπρεπε να προταθούν) για την
ανάδειξη της κουλτούρας της χώρας καταγωγής τους αλλά και των πολιτισμικών συγκρούσεων
και συγκλίσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το λογοτεχνικό έργο θα έπρεπε να αναδεικνύει ένα ή περισσότερα μεγάλα ανθρώπινα θέματα
που όμως να βρίσκονται στη σφαίρα ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων (πχ. έρωτας, Θεός,
οικογένεια, άνθρωπος, θάνατος, εξουσία, αστικό τοπίο κλπ). Το επιλεγμένο απόσπασμα,
ενδεικτικό της διαδραματιζόμενης ιστορίας, καταδείκνυε τις αντιλήψεις, αξίες και συμπεριφορές
της κουλτούρας της χώρας καταγωγής του συγγραφέα.
Οι επιλογές που έγιναν είχαν την εξής ακολουθία:
1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
«Ο ΜΥΛΟΣ» από τα « Ελληνικά παραμύθια του Γ.Α Μέγα
2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Ισμαήλ Καντερέ «Ρημαγμένος Απρίλης».
(Kadare, Ismail, 1988, σσ. 32-37)
3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Νίκος Καζαντζάκης «Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά»
(Καζανζάκης, Νίκος., 2008, σσ. 20-26,155-162)
4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Ορχάν Παμούκ «Κάτι παράξενο στο νου μου»
(Pamuk, Orhan., 2015, pp. 279-284, 390-394)
5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Ναγκίμπ Μαχφούζ «Χίμαιρα»
(Mahfuz, Najib, 2009)
6η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Philip Roth «Ανθρώπινο Στίγμα»
(Roth, Philip, 2003, σσ. 98-102)
7η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Gabriel Garcia Markes «Η κακιά ώρα»
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( García Márquez, Gabriel, 1983, σσ. 10-16)
8η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Albert Camus «Ο Ξένος»
(Camus, Albert., 2001, σσ. 31-36)
8. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
Βασική δυσκολία στη διεξαγωγή της έρευνας ήταν το ίδιο το περιβάλλον της φυλακής. Οι
αυστηροί κανόνες και ο περιορισμός στην επικοινωνία με τους συμμετέχοντες, οι
απροειδοποίητες μεταγωγές, επισκέψεις δικαστικών κι εκδικάσεις, η μη δυνατότητα διαδικτυακής
σύνδεσης και το γεγονός ότι έπρεπε να ληφθούν υπόψη και οι προγραμματισμένες σχολικές
εκδηλώσεις οδήγησαν πολλές φορές σε ακυρώσεις μαθημάτων, δυσκολία σταθερού
προγραμματισμού και ανάγκη άμεσης κι ευέλικτης προσαρμογής.
Το ίδιο το περιβάλλον εγκλεισμού επηρέαζε πολλές φορές και την ψυχολογία της ομάδας των
συμμετεχόντων κατά τρόπους που δεν ήταν δυνατόν να έχουν προνοηθεί (πχ το χαμηλό ηθικό
που φέρνουν στη φυλακή οι αλλαγές των εποχών, πρώτες μέρες άνοιξης ή καλοκαιριού). Σε
κάθε περίπτωση το μάθημα «συμβιβαζόταν» με την ψυχολογική διάθεση των συμμετεχόντων
αφού άλλωστε αφορούσε την δική τους έκφραση.
Το μεγαλύτερο εμπόδιο που έπρεπε να ξεπεραστεί ήταν η μη δυνατότητα ανάγνωσης του
επιλεγμένου μυθιστορήματος από πλευράς συμμετεχόντων. Η βιβλιοθήκη του σχολείου είχε από
ένα αντίγραφο κάθε βιβλίου αλλά οι συμμετέχοντες ήταν αδύνατο να διαβάσουν λόγω έλλειψης
ιδιωτικού χώρου και χρόνου εκτός σχολείου. Για τον λόγο αυτό αν και χρησιμοποιήθηκαν
μυθιστορήματα για την διεξαγωγή της έρευνας, προκειμένου να δοθεί μια ιστορία σε μεγαλύτερο
εύρος, η ιστορία την οποία αυτά διαπραγματεύονταν δίνονταν με προφορική διήγηση και με
πολλές λεπτομέρειες σε ότι αφορά πρόσωπα και καταστάσεις ενώ γινόταν επιλογή
αποσπάσματος (ή και αποσπασμάτων) από το έργο ενδεικτικών των θεμάτων στα οποία
υπήρχε πρόθεση να επικεντρωθεί ή σκέψη και η συζήτηση κάθε φορά.
Ένα άλλο θέμα που υπήρχε εξαρχής ήταν αυτό του φτωχού λεξιλογίου και της χαμηλής
ικανότητας ιδίως της γραπτής έκφρασης των συμμετεχόντων εξαιτίας χαμηλού μορφωτικού
επιπέδου αλλά κυρίως , στην περίπτωση των Αλβανών μαθητών, διότι τα ελληνικά δεν ήταν η
μητρική τους γλώσσα. Στην περίπτωση ενός μαθητή που καταλάβαινε ελληνικά αλλά δεν
μιλούσε πολύ καλά και δεν έγραφε καθόλου, το πρόβλημα ξεπεράστηκε ως εξής: Τον βοήθησαν
ιδιαίτερα –προς μεγάλη έκπληξη για χώρο φυλακών- οι υπόλοιποι να κατανοήσει όσα δεν
καταλάβαινε από μόνος του στις συζητήσεις και τις αναγνώσεις των συναντήσεων και να
εκφραστεί προφορικά. Το κείμενο που έπρεπε να γράψει κάθε φορά το έγραφε στα αλβανικά,
μεταφράζονταν από Αλβανή συνεργάτη στα ελληνικά και στην επόμενη συνάντηση του
διαβάζονταν η μετάφραση -με την πολύτιμη βοήθεια πάντα της ομάδας- για να την επιβεβαιώσει
ή να υποδείξει σημεία διαφωνίας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος
συμμετέχοντας έγραψε εξαιρετικά κείμενα, βρήκε έναν τρόπο να αποκτήσει φωνή, που επί καιρό
είχε εκ των πραγμάτων στερηθεί, τονώθηκε εμφανώς η αυτοπεποίθησή του αλλά εξαιτίας του
και το κλίμα συνεργασίας της ομάδας, ήταν ο μόνος που διάβαζε λογοτεχνία στη γλώσσα του
και πριν το σχολείο και δεν έχασε ποτέ μάθημα ακόμη και όταν λόγω ασθένειας θα μπορούσε
να λείψει. Η δε δυνατότητα επικοινωνίας του από το πρώτο ως το τελευταίο μάθημα –και με την
πολύτιμη δουλειά του σχολείου- ήταν θεαματικά αυξημένη. Στη συνέντευξη στο τέλος της έρευνας
αποκάλυψε ότι είχε αρχίσει δειλά να διαβάζει ποίηση στα ελληνικά.
Ένας από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες για την πορεία των συναντήσεων αλλά κυρίως
για τη συλλογή δεδομένων ήταν η σχέση των συμμετεχόντων μεταξύ τους, αλλά και με την
ερευνήτρια, και τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε συγκεκριμένες συναντήσεις.
Θα
πρέπει να τονιστεί πως το συγκεκριμένο σχολικό τμήμα είχε ήδη ξεκινήσει τα μαθήματα
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δημιουργικής γραφής από την αρχή του σχολικού έτους και διέθετε μια εξοικείωση με τη
διαδικασία έκφρασης και ανάπτυξης σκέψεων και συναισθημάτων, όπως και με την ανάγνωσηέκθεση τους. Το κλίμα ενός εργαστηρίου δημιουργικής γραφής ήταν σε όλους γνώριμο, όπως
και οι συνάδελφοι με τους οποίους είχαν κάνει αρκετές φορές μάθημα. Επιπλέον όλοι
ανεξαιρέτως έδειξαν ενδιαφέρον, περισσότερο του αναμενόμενου για τις χώρες και τα έργα με
τα οποία ασχολήθηκαν και έντονη διάθεση για να συζητήσουν και να εκφραστούν τόσο γραπτά
όσο και προφορικά.
Την μεγαλύτερη διευκόλυνση για την έρευνα παρείχαν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, δείχνοντας πολύ
γρήγορα μεγάλη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο της ερευνήτριας, σεβασμό και υποστήριξη μεταξύ
τους κι εξαιρετικό ενδιαφέρον για την παρεχόμενη δυνατότητα έκφρασης, χωρίς καμία
αναστολή σε ό,τι αφορά στην προσωπική έκθεση.
Πολύτιμη υπήρξε και η αρωγή από την πλευρά της διεύθυνσης του 3ου ΣΔΕ, της διεύθυνσης
και της κοινωνικής υπηρεσίας των φυλακών Διαβατών.
9. Η ΜΕΘΟΔΟΣ
Η έρευνα επικεντρώνει το ενδιαφέρον της σε μια συγκεκριμένη και σύνθετη ομάδα η οποία
λειτουργεί κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες και προσδιορίζεται από ειδικές μεταβλητές.
Ενδεδειγμένη ερευνητική στρατηγική με αυτά τα δεδομένα θεωρείται η μελέτη
περίπτωσης.(Robson, Colin, 2007, σ. 210)(Μαγγόπουλος Γιώργος, 2014, σσ. 71-75)
Σε κάθε συνάντηση η ομάδα ασχολείται με ένα μυθιστόρημα από συγγραφέα διαφορετικής
εθνικότητας. Γίνεται μια αρχική διερεύνηση των γνώσεων που έχουν οι συμμετέχοντες για την
πολιτισμική καταγωγή του συγγραφέα με στόχο να εντοπιστεί η στάση και οι τυχών
στερεοτυπικές αντιλήψεις των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια δίνεται μια προφορική περίληψη της
μυθιστορηματικής ιστορίας και πολλές πληροφορίες (ιστορικές, γεωγραφικές, εθίμων, πλοκής,
χαρακτήρων, κλπ.) που κρίνεται απαραίτητο κάθε φορά να δοθούν.
Έπειτα διαβάζεται ένα ή περισσότερα αποσπάσματα, τα οποία έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να
εξυπηρετούν το θέμα και τον προγραμματισμό της έρευνας. Ακολουθεί συζήτηση, όπου όλοι
εκφράζουν τις απόψεις τους πάνω στο απόσπασμα κι ενθαρρύνονται να επισημάνουν τις
πολιτισμικές διαφορές ή και αντιθέσεις τους με αυτές των κειμένων.
Στη συνέχεια ζητείται από τους συμμετέχοντες να εκφραστούν, εφαρμόζοντας κάθε φορά μια
άσκηση
δημιουργικής γραφής, ως προς ένα ζήτημα το οποίο διαπραγματεύεται το
συγκεκριμένο μυθιστόρημα. Αυτό που επιδιώκεται είναι προβάλλοντας τις διαφορές με την έτερη
κουλτούρα, να εντοπιστούν μοιραία και οι ομοιότητες και ταυτίσεις στα «μεγάλα» ανθρώπινα
θέματα (πχ τη ζωή, το θάνατο, το Θεό, την αδικία, τον έρωτα, τον πόνο, κ.λπ.)
10. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Η εφαρμογή ασκήσεων και πρακτικών δημιουργικής γραφής –προσαρμοσμένων στο
γνωστικό επίπεδο των συμμετεχόντων- έγινε σκόπιμα με πρόθεση όχι μόνο να αξιοποιήσει το
ήδη υπάρχον τμήμα του σχολείου αλλά και να εκμεταλλευτεί τις πολλαπλές δυνατότητες που
προσφέρει ως σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδος.
Συγκεκριμένα την διέγερση της δημιουργικότητας για την παραγωγή γραπτής έκφρασης με
τρόπο ελεύθερο, εκτός αυστηρών πλαισίων γραμματικής ή σύνταξης , όπου οι συμμετέχοντες
ούτως ή άλλως υστερούσαν.
Την εισαγωγή του αναγνώστη στο έργο, από την οπτική του συγγραφέα-δημιουργού του. Οι
συμμετέχοντες προσέγγισαν τα έργα αντιμετωπίζοντάς τα από την πλευρά του συγγραφικού
υποκειμένου και όχι του «ληξιαρχικού» προσώπου με συγκεκριμένη κοινωνική και πολιτισμική
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ταυτότητα, με δεδομένη πάντα την αμοιβαία εμπλοκή των δύο αυτών υποστάσεων.(Σαμαρά,
2009)
Την βαθύτερη κατανόηση της μυθιστορηματικής ιστορίας, της αποκωδικοποίησης των
συμβολισμών της, της συγγραφικής τεχνικής που την διαμορφώνει και του προβληματισμού επί
των αντιλήψεων, συμπεριφορών, καταστάσεων που προέβαλε και των ζητημάτων που έθιγε. Η
ανάλυση χωροχρόνου, χαρακτήρων, πλοκής, αφηγητή, εστίασης, ύφους αποτελούν τις
βασικές θεματικές των ασκήσεων δημιουργικής γραφής και έχουν σαν αποτέλεσμα μια πιο
λεπτομερή και σε βάθος προσέγγιση του έργου. Ασυναίσθητα η δημιουργική γραφή οδηγεί όχι
σε μια απλή καταγραφή του περιβάλλοντα κόσμου αλλά στην αναδιάρθρωση των μεταβλητών
του και τελικά στην αναδημιουργία του. (Βακάλη, Ζωγράφου-Τσαντάκη, & Κωτόπουλος, 2013),
(Κωτόπουλος, 2012, σ. 2)
Την προτροπή του συμμετέχοντα εμπνευσμένος από την ανάλυση του επιλεγμένου έργου και
την προσωπική του κριτική τοποθέτηση, να οδηγηθεί στην δημιουργία του δικού του κειμένου,
χρησιμοποιώντας συνειδητά ή ασυνείδητα προσωπικές εμπειρίες και συναισθηματικά βιώματα,
ιδεολογικές τοποθετήσεις και αξιακούς προβληματισμούς.(Κωτόπουλος, Η,Τ., 2016, σ. 356)
Την ενεργοποίηση μιας διαδικασίας εσωτερικής διερεύνησης και μιας νέας, διαυγέστερης
αντίληψης για τον περιβάλλοντα κόσμο. (Κωτόπουλος, Η, Τ., 2012)
Η ανάγνωση των παραγόμενων κειμένων και η συζήτηση πάνω σε αυτά, είχε σαν στόχο να
αναδυθούν διαφορετικές απόψεις και να επισημανθεί ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο συμμετέχων
την τελική του στάση-θεώρηση απέναντι στην προβαλλόμενη ετερότητα.
Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν :
Α) Το ημερολόγιο των συναντήσεων , όπου καταγραφόταν όλη ή συνάντηση και συνδυαζόταν
με ομαδική ημιδομημένη συνέντευξη πριν την ανάγνωση των αποσπασμάτων και μετά την
ανάγνωση των κειμένων των συμμετεχόντων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνονταν όχι μόνο σε όσα
λέγονταν αλλά και σε αντιδράσεις, στάση σώματος, μορφασμούς κλπ όπως επίσης και στην
δυναμική της ομάδας και των ομαδικών εκδηλώσεων συμπεριφοράς.(Morgan, D. L., 1998),
(Ιωσηφίδης Θ., 2008), (Robson, Colin, 2007, σσ. 338-339)
Β)Οι ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις εις βάθος. (Ιωσηφίδης Θ., 2008, σ. 116), (Mason, J.,
2009, σσ. 103-106), (Robson, Colin, 2007, σσ. 325-326)
Γ) Τα γραπτά κείμενα των συμμετεχόντων.
Η μέθοδος της θεματικής ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε για την διαχείριση και αξιολόγηση των
δεδομένων και την διεξαγωγή συμπερασμάτων. (Clarke, 2015, pp. 222-248), (Fereday, 2006).
11. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι συμμετέχοντες αντιμετώπιζαν στερεοτυπικά τον κεντρικό χαρακτήρα των έργων ως «ξένο»,
που λειτουργεί με έναν δικό του, τελείως ανοίκειο κώδικα. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: «Ε, δε θα έφτανα ποτέ σε
τέτοια πράγματα (η ψυχρότητα του ήρωα του Καμύ)…Όχι, δεν κρατάνε(εννοεί πένθος) …είναι
ψυχροί άνθρωποι» (εννοεί οι Γάλλοι)
Κάθε κείμενο άνοιξε μια συζήτηση αναφορικά με ένα ανθρώπινο θέμα, κατά την οποία όλοι
συμμετείχαν ένθερμα, όχι μόνο υποστηρίζοντας τις απόψεις τους, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη
την επιχειρηματολογία αντίθετων απόψεων.
Διέκριναν σε όλα τα μυθιστορήματα με ευκολία τις διαφορές με την δική τους κουλτούρα. Οι
λέξεις «εμείς» και «αυτοί» σε αυτό το σημείο της συνάντησης είναι συχνά επαναλαμβανόμενες.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: «…αυτοί είναι.. Μέσα στην κουλτούρα τους…πιστεύουν πάρα πολύ στον Αλλάχ
κλπ.…ενώ εγώ…εμείς δεν είμαστε τόσο δοσμένοι σ’ αυτό το πράγμα, άλλη κουλτούρα…»
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Ανακάλυψαν αυθόρμητα, σε όλα τα αποσπάσματα, ένα τουλάχιστον «οικουμενικά ανθρώπινο
θέμα» με το οποίο μπορούσαν να προσεγγίσουν την κατάσταση ή να μπουν στη θέση του
ήρωα. Για να τα καταφέρουν, συνήθως ανέτρεχαν σε προσωπικές τους εμπειρίες και
παραστάσεις. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: «Πόσο έχει ερωτευτεί ο άνθρωπος τη ζωή… λες και δεν τελειώνει με το
θάνατο!», «Άλλους αγαπάμε, άλλοι μας αγαπάνε, με άλλους τελειώνουμε…» (από κείμενα
συμμετεχόντων)

Από τη στιγμή που ανακάλυπταν ένα σημείο σύνδεσης, η σκέψη τους γινόταν πιο προσωπική,
σύνθετη κι έμπαιναν σε μια συλλογιστική προβληματισμού όπου το «εγώ» αντικαθιστούσε το
«εμείς». Το «εμείς οι Έλληνες/ Αλβανοί κάνουμε έτσι…» μετατρεπόταν σε «Εγώ δεν νομίζω ότι…».
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: «Άμα ερωτευτείς, αυτά δεν μετράνε». «Μεγάλο δίλημμα… κι εγώ όμως έτσι θα έκανα»
Άλλοτε ταυτίζονταν με τους χαρακτήρες και άλλοτε όχι ﮲στην συντριπτική πλειοψηφία όμως τους
κατανοούσαν λαμβάνοντας υπόψη το πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσονταν.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: “«Εγώ δεν έκλαψα το καλοκαίρι, θα κλάψω τον πατέρα μου;» λέμε στην Αλβανία. Τον
καταλαβαίνω που αντιδράει έτσι στο θάνατο της μητέρας του.”(σχόλιο για την ψυχρότητα του
ήρωα στην κηδεία της μητέρας του, στον «Ξένο» του Καμύ)
Ήταν πιο εύκολο να ταυτιστούν με έναν ήρωα για κάποια κοινά στοιχεία χαρακτήρα ή
προσωπικότητας παρά κουλτούρας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: «Με τον Αιγύπτιο ταιριάζω. Ντρέπομαι κι εγώ
πολύ. »
Έκαναν αυθόρμητες συγκρίσεις και προσδιορίστηκαν πτυχές της δικής τους ταυτότητας.
Σε πολλές περιπτώσεις ασκήθηκε κριτική από τον συμμετέχοντα για την δική του κουλτούρα.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: «Ούτε με τον Αλβανό ταυτίστηκα κι ας έχω καταγωγή από εκεί. Το κανούν δεν
συμβαίνει σε όλη την Αλβανία…ούτε το καταλαβαίνω ούτε το εγκρίνω.»
Όλοι δήλωσαν πως η λογοτεχνία είναι ένας τρόπος να γνωρίσουν άλλους πολιτισμούς, δεν θα
μπορούσε όμως να τους αλλάξει στάση απέναντι στην γενική έννοια της ετερότητας.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: «Κάθε χώρα έχει τον πολιτισμό της και ΄γι αυτόν γράφουν οι λογοτέχνες της… Τα
βιβλία σου λένε πως σκέφτονται κι αισθάνονται οι άνθρωποι.» «Δεν μπορεί να αλλάξω γνώμη
τελείως. Μπορεί σε κάποια πράγματα, αλλά όχι να αλλάξω τελείως γνώμη. Έχει σημασία και
ποιος γράφει το βιβλίο.»
Άλλοτε εκδηλώθηκε προτίμηση στη συζήτηση και ανάλυση γύρω από το απόσπασμα και άλλοτε
στην άσκηση δημιουργικής γραφής πάνω σε αυτό. Κάθε φορά όμως ήταν έκδηλη η ανάγκη
έκφρασης κι ενασχόλησης με θέματα που ναι μεν τους ενδιέφεραν αλλά και ήταν εντελώς
αλλότρια της ρουτίνας της φυλακής. Οι συμμετέχοντες βρήκαν σε αυτά τα «μαθήματα»,
τρόπους απόδρασης από την καθημερινότητα του εγκλεισμού. Στην τελευταία συνάντηση πέντε
από αυτούς ρώτησαν αν θα επαναληφθούν από τον Σεπτέμβριο.
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Τα βιβλία δεν φτιάχτηκαν για να γίνονται
πιστευτά, αλλά για να υπόκεινται σε
έρευνα. Όταν σκεπτόμαστε ένα βιβλίο,
δεν πρέπει να αναρωτιόμαστε τι λέει,
αλλά τι σημαίνουν αυτά που λέει….
Umberto Eco

Περίληψη
Η παρούσα εργασία έχει στόχο να διερευνήσει τις αναπαραστάσεις του «εκπολιτισμού» στα τρία βιβλία
για παιδιά, «Η Βόμβα και ο Στρατηγός» «Οι Τρεις Αστροναύτες» και «Οι Νάνοι του Γκνου» που έχει γράψει
ο Ουμπέρτο Έκο και έχει εικονογραφήσει ο Ευγένιος Κάρμι. Τα συγκεκριμένα βιβλία επιλέχθηκαν, γιατί το
γλωσσικό και το εικονιστικό κείμενο, που προήλθαν από αυτή την συνεργασία, είναι μοναδικά για τα
δεδομένα της παιδικής λογοτεχνίας. Ο συγγραφέας ως σημειωτιστής, αλλά και ο εικονογράφος, ως
εκπρόσωπος της Ιταλικής αφηρημένης τέχνης και συνεργάτης του Eco είναι οι πομποί των έργων. Για
την απάντηση των ερωτημάτων η έρευνα υιοθέτησε την τεχνική ανάλυσης σε αφηγηματικό επίπεδο με
βάση τη θεωρία του Gennete. Ερευνούμε τις επιλογές του Eco για τις λειτουργίες του αφηγητή, την
εστίαση του, τα αφηγηματικά επίπεδα, τις αφηγηματικές τεχνικές, τη χρονική σειρά των γεγονότων και
τον ρυθμό της αφήγησης. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε τη σημειωτική ανάλυση των κειμένων με βάση το
μοντέλο ανάλυσης αφηγηματικού λόγου του Greimas, έτσι όπως εφαρμόστηκε από τους Lagopoulos
& Boklund–Lagopoulou και Χριστοδούλου, όπου αναζητούμε τις ισοτοπίες με τους κώδικες των κειμένων.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Παρουσιάζουμε τρία βιβλία των Έκο και Κάρμι, «Η βόμβα και ο Στρατηγός», «Οι τρεις
αστροναύτες» και «Οι νάνοι του Γκνου», τα οποία σπάνια αναφέρονται στην εργογραφία του
Eco. Είναι επίσης εξαντλημένα στην ελληνική γλώσσα, αλλά και ξενόγλωσσα εντοπίζονται σε
περιορισμένα αντίτυπα στο amazon. Τα δύο πρώτα είχαν εκδοθεί στην Ιταλία το 1966 και
επανακυκλοφόρησαν το 1988. Στην Ελλάδα πρώτη φορά κυκλοφορούν ένα χρόνο μετά, από
τις εκδόσεις Γνώση και το 1992 κυκλοφορεί σε Ιταλία, Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες το βιβλίο
των Νάνων. Ενδιαφέρον σημασιολογικό παρουσιάζει η τοποθέτηση των ονομάτων: το όνομα
του Εκο και του Κάρμι είναι γραμμένα στην ίδια σειρά, με την ίδια γραμματοσειρά και με το
σύμβολο του & ανάμεσά τους, που καταδηλώνει ισοδύναμη συνεργασία των δημιουργών, μια
πρακτική που δεν συναντούμε σε άλλα παιδικά βιβλία, όπου η εικονογράφηση προσλαμβάνεται
ως διακοσμητικό παρακείμενο.
Το κοινωνικό και πολιτικό συγκείμενο της εποχής, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις επιλογές των
δημιουργών. Ο Eco υποστηρίζει «πως ό,τι διαβάζουν τα παιδιά, θα τα επηρεάσει στην ενήλικη
ζωή»: το θέμα αυτό, διαπραγματεύεται στο έργο «Η μυστηριώδης φλόγα της βασίλισσας Λοάνα»
κι έτσι προκύπτει το ερώτημα για μας ως αναγνώστες, ερευνητές και παιδαγωγούς: ποιες οι
σημαίνουσες επιλογές των συγγραφέα και εικονογράφου-οπτικού στοχαστή;
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Η ερευνητική υπόθεση αναφέρεται στο ίδιο το κείμενο, που με τη μορφή παραμυθιού αναδεικνύει
δομές σημασίας vs της επικρατούσας δομής για τον μύθο του εκπολιτισμού και την επικράτηση
της εξουσίας.
Η προέρευνα ξεκίνησε με τον εντοπισμό των έργων, γιατί τα βιβλία είναι εξαντλημένα από τους
εκδοτικούς οίκους και θεωρούνται σπάνια. Η μελέτη του γλωσσικού υλικού κατέταξε το «σημείο»
στο είδος (genre) του παραμυθιού. Μεθοδολογικά εφαρμόζουμε την τεχνική ανάλυσης σε
αφηγηματικό επίπεδο με βάση τη θεωρία του Gennete. Αναζητούμε επίσης τη2.ν τυπολογία του
Eco για τις λειτουργίες του αφηγητή, την εστίαση του, τα αφηγηματικά επίπεδα, τις αφηγηματικές
τεχνικές, τη χρονική σειρά των γεγονότων και τον ρυθμό της αφήγησης. Στη συνέχεια
εφαρμόζουμε τη σημειωτική ανάλυση των κειμένων με βάση το μοντέλο
ανάλυσης
αφηγηματικού λόγου του Greimas, έτσι όπως εφαρμόστηκε από τους Lagopoulos & Boklund–
Lagopoulou και Χριστοδούλου, όπου αναζητήθηκαν οι ισοτοπίες με τους κώδικες των κειμένων.
Αφηγηματολογικά εντοπίστηκαν και στα τρία βιβλία παρόμοια στοιχεία, με τριτοπρόσωπη
αφήγηση, από έναν αφηγητή εξωδιηγητικό – ετεροδιηγητικό και παντογνώστη. Σε όλα
καταγράφεται ένα μεταδιηγητικό ή υποδιηγητικό επίπεδο αποτελούμενο από τα σχόλια του
αφηγητή. Η αφήγηση είναι μεταγενέστερη με μια συνεχόμενη γραμμική αφήγηση χωρίς καμία
αναχρονία. Καταγράφηκαν επίσης διάλογοι καθώς και κάποιοι μονόλογοι. Απομονώθηκαν και
μελετήθηκαν τα ρήματα, τα ουσιαστικά και τα επίθετα του κειμένου που έδειξαν την σχέση της
παραμυθικής, παρελθοντικής ιστορίας των τριών αφηγήσεως με το πραγματικό παρόν. Και στα
τρία κείμενα εντοπίστηκαν οι τρεις φάσεις εξέλιξης και οι έξι αφηγηματικοί ρόλοι. Καταγράφηκαν
οι ισοτοπίες των κειμένων, δημιουργήθηκαν πίνακες των κωδίκων, μελετήθηκαν οι μεταξύ τους
σχέσεις και αναδείχτηκαν οι δυαδικές αντιθέσεις. Από την μελέτη των παραπάνω στοιχείων, με
κυρίαρχους τους κώδικες της τεχνολογίας και της φύσης και στις τρεις αφηγήσεις και στην
μεταξύ τους αντιθετική σχέση, επιβεβαιώθηκε η αρχική υπόθεση. Τα κείμενα του Έκο, με την
υποστηρικτική εικονογράφηση του Κάρμι, δηλώνουν πως η αστική εκδοχή της πραγματικότητας
δεν αποτελεί τη φυσική τάξη των πραγμάτων.
2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
2.1 Τα σενάρια
Α1. Ένας στρατηγός σχεδιάζει τον πόλεμο. Μια βόμβα με πολλά λυπημένα άτομα σχεδιάζει το
μέλλον, τη ζωή: μια ιστορία του Umberto Eco εικονογραφημένη από τον Eugenio Carmi για
παιδιά, για μεγάλους και για όσους έχουν ανάγκη από παραμύθια.
Α2. Όταν πια η Γη λάμπει στον ουρανό σαν μακρινό αστέρι, τρεις καχύποπτοι κοσμοναύτες
συναντούν έναν Αρειανό με έξι χέρια: Μια ιστορία του Umberto Eco εικονογραφημένη από τον
Eugenio Carmi για παιδιά, για μεγάλους και για όσους έχουν ανάγκη από παραμύθια.
Α3. Ένας Γαλαξιακός Εξευρευνητής ψάχνει καινούργιους τόπους για τον Αυτοκράτορά του, γιατί
η γη καταστρέφεται: μια ιστορία του Umberto Eco εικονογραφημένη από τον Eugenio Carmi για
παιδιά, για μεγάλους και για όσους έχουν ανάγκη από παραμύθια.
2.2 Προεικονογραφική ανάλυση
«La bomba e il generale», το «I tre cosmonauti» και το «Gli gnomi di Gnù» : Τα δυο πρώτα
εκδόθηκαν στην Ιταλία για πρώτη φορά το 1966 από τον εκδοτικό οίκο Bompiani με
εικονογράφηση από τον Εουτζένιο Κάρμι. Μετά την επιτυχία του βιβλίου του Eco «Το Όνομα του
Ρόδου», οι Έκο και Κάρμι επιμελήθηκαν εκ νέου τα δυο προαναφερθέντα συγγραφικά έργα
προκειμένου να επανεκδοθούν το 1988. Την επόμενη χρονιά τα βιβλία αυτά μεταφράστηκαν στα
Ελληνικά, στα Γερμανικά, στα Ισπανικά στα Γαλλικά και στα Αγγλικά. Οι Έκο και Κάρμι
συνεργάστηκαν ξανά το 1992 για να εκδώσουν το «Gli gnomi di Gnù» (Οι Νάνοι του Γκνου), το
οποίο επίσης μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και αποτέλεσε επιλογή του Γαλλικού
Υπουργείου Παιδείας ως επίσημο εκπαιδευτικό υλικό.
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Οι διαστάσεις των βιβλίων στις εκδόσεις αυτές είναι 28 x 21εκ, ο αριθμός των σελίδων είναι 40 και
την μετάφραση έχει κάνει ο Θαλάσσης Νέαρχος. Το 2004 αναλαμβάνουν την έκδοση τα
«Ελληνικά Γράμματα» (Πίνακας 2), προχωρώντας σε μείωση του μεγέθους των βιβλίων, καθώς
οι διαστάσεις τους διαμορφώνονται πλέον σε 24 εκ. μήκος και 17εκ. πλάτος (Εικόνα 7). Επίσης
μικραίνει ο αριθμός των σελίδων σε 37, ενώ την μετάφραση των βιβλίων αναλαμβάνει η Έφη
Καλλιφατίδη. Αξιοσημείωτο είναι ότι αλλάζει ο τίτλος ενός εξ αυτών, και συγκεκριμένα του «I tre
Cosmonauti» καθώς από «Τρεις αστροναύτες» των εκδόσεων Γνώση, γίνεται «Τρεις
Κοσμοναύτες». Η εικονογράφηση παραμένει η ίδια και στις δυο εκδοτικές προσεγγίσεις.
2.3 Οπτικές και σημειωτικές αναγνώσεις
Το κείμενο του βιβλίου «Η βόμβα και ο στρατηγός» παρουσιάζεται στο οπισθόφυλλο ως
“γοητευτικό παραμύθι”. Ένας στρατηγός αποφασίζει να κηρύξει πυρηνικό πόλεμο. Οι ατομικές
βόμβες που χρόνια τώρα ετοίμαζε και αποθήκευε στο πατάρι του σπιτιού του ήταν έτοιμες. Ο
πλανήτης κινδύνευε με ολοκληρωτική καταστροφή. Όμως τα άτομα, από τα οποία φτιαχτήκαν
οι ατομικές βόμβες, είχαν άλλη γνώμη. Αποφάσισαν να το σκάσουν από τις βόμβες και να
κρυφτούν στο κελάρι του στρατηγού. Ο στρατηγός έριξε τις βόμβες στη γη, αλλά αυτές άδειες
όπως ήταν, δεν μπορούσαν να κάνουν καμιά καταστροφή, Οι άνθρωποι τις μάζεψαν και τις
έκαναν γλάστρες για τα λουλούδια τους.
Στο οπισθόφυλλο των αστροναυτών διαβάζουμε: Οι άνθρωποι, στην προσπάθειά τους να
ξεφύγουν από τα σύνορα της "μικρής" Γης, στέλνουν αστροναύτες στο διάστημα. Ένας
Αμερικανός, ένας Ρώσος και ένα Κινέζος αστροναύτης, φτάνουν σχεδόν την ίδια στιγμή στον
Άρη!... Δε γνωρίζονται μεταξύ τους, δεν καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο, είναι καχύποπτοι ο ένας
για τον άλλο... σχεδόν είναι εχθροί. Και τότε ένας τρομερός Αρειανός εμφανίζεται μπροστά τους
και οι τρεις αστροναύτες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον κοινό κίνδυνο... μαθαίνουν πολλά.
Και στους Nάνους: Ένας Γαλαξιακός Εξερευνητής ψάχνει καινούργιους τόπους για τον
Αυτοκράτορά του. Φτάνει στον Γκνου, ένα μαγευτικό πλανήτη με δέντρα και νερά, με καθαρό
ουρανό και λουλούδια, με ζώα και χαρούμενους νάνους. Ενθουσιασμένος, θέλει να τους δείξει
τον πολιτισμό της Γης, αλλά οι νάνοι με το μεγατηλεσκόπιό τους βλέπουν μόνο πόλεις πνιγμένες
στο νέφος, δρόμους γεμάτους αυτοκίνητα, παραλίες με σκουπίδια και βρομιές, νοσοκομεία με
τραυματισμένους και εξαρτημένους. Γι' αυτό οι νάνοι του προτείνουν να πάνε οι ίδιοι στη Γη και
να την ομορφύνουν: να μαζέψουν τα σκουπίδια, να φυτέψουν δέντρα, να φροντίσουν τις πόλεις
και τις εξοχές. Και η παρουσίαση στο οπισθόφυλλο κλείνει με μια διαπίστωση και μια προτροπή
: Βέβαια οι νάνοι του Γκνου δεν έφτασαν ακόμα στη Γη, αλλά μήπως μπορούμε εμείς ν' αρχίσουμε
να κάνουμε κάτι απ' όσα σκέφτηκαν εκείνοι;
3. ΑΝΑΛΥΣΗ
Τα βιβλία αυτά, αναλύθηκαν ως προς την αφηγηματική μορφή και ως προς τις σημασιολογικές
επιλογές του συγγραφέα και του εικονογράφου. Τα κείμενα, όπως αυτοπαρουσιάζονται και στο
οπισθόφυλλο, ανήκουν στο είδος των παραμυθιών, αν και η μορφή των 2 πρώτων παραμυθιών
προσομοιάζει με αυτή της ποιητικής φόρμας, λόγω των μεγάλων κενών που αφήνει το κείμενο
μέσα στη σελίδα. Και στα τρία κείμενα, ο λόγος είναι απλός, με βραχείς προτάσεις και βασικό
λεξιλόγιο -που δεν θυμίζει την πολύπλοκη γραφή του Έκο. Ο εξωτερικός, ετεροδιηγητικός
αφηγητής, γνωρίζει πολύ περισσότερα από κάθε ήρωα, δημιουργώντας με τα σχόλια του και
ένα μεταδιηγητικό επίπεδο. Η αφήγηση του Έκο είναι γραμμική με λίγες περιγραφές. Χρησιμοποιεί
λίγους μονόλογους και λίγους διαλόγους στα δύο πρώτα παραμύθια, ενώ ο διάλογος είναι η
κύρια αφηγηματική τεχνική στο τρίτο βιβλίο των νάνων. Μόνο σε αυτό το βιβλίο επίσης,
συναντούμε μεταφορά και παρομοίωση. Όλα τα κείμενα αναφέρονται στο παραμυθικό
παρελθόν που ορίζει η κλασσική έναρξη παραμυθιών «μια φορά κι έναν καιρό». Όμως με
έντεχνο τρόπο τοποθετούνται οι ιστορίες στο παρόν. Στη βόμβα ο ΄Εκο χρησιμοποιεί ενεστώτα
και επαναλαμβανόμενο παρακείμενο στα σχόλια του αφηγητή και έτσι δηλώνει το
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αναμφισβήτητο των όσων περιγράφει. Τα ρήματά του επίσης οδηγούν την αφήγηση σε
κορύφωση, ενώ με την χρήση ρήματος σε αρχαΐζουσα μεταφέρει το συντηρητικό, στρατιωτικό
κατεστημένο. Στους αστροναύτες, ο Έκο χρησιμοποιεί την ίδια παραμυθική έναρξη και η αλήθεια
των όσων αφηγείται, δηλώνεται με την παρουσία πραγματικών - επιστημονικών δεδομένων που
ισχύουν μέχρι σήμερα. Έτσι συμπαρασύρεται στο πραγματικό παρόν, όλη η μυθοπλαστική
αφήγηση που την επικυρώνει με την χρήση ενεστώτα στο κλείσιμο της ιστορίας. Το ίδιο πετυχαίνει
και στους νάνους, τονίζοντας από την αρχή της αφήγησης, πως ίσως οι ήρωες της ιστορίας
να ζούνε ακόμη. Στους νάνους συναντάμε και την προστακτική, που ενισχύει την αυταρχικότητα
των ιμπεριαλιστών ηρώων του. Συναντάμε ακόμη και την δυνητική οριστική που δίνει ένα ηχηρό
χτύπημα στο κατεστημένο (δυνατό στο παρελθόν, αντίθετο του πραγματικού). Μελετώντας τις
επιλογές που κάνει ο Έκο στην χρήση των επιθέτων παρατηρούμε ότι στην «Βόμβα» χρησιμοποιεί
λίγα επίθετα, κυρίως για να τονίσει τις διαφορές ανάμεσα στον πόλεμο και στην ειρήνη. Στους
«Αστροναύτες» χρησιμοποιεί υποκειμενικά επίθετα, τα οποία αναιρούνται μέσα από την εξέλιξη
της ιστορίας και έτσι εμφυτεύεται η αμφισβήτηση για τις επικρατούσες απόψεις πάνω στους
ανθρώπους και στις δράσεις τους. Αντίθετα στους «Νάνους» χρησιμοποιεί κυρίως αντικειμενικά
επίθετα και οδηγείται μόνος του ο αναγνώστης στην δημιουργία εικόνων, στις κρίσεις και
συγκρίσεις μεταξύ των πλανητών της Γης και του Γκνου. Τα ουσιαστικά που επιλέγει ο Έκο είναι
όλα κοινά, με εξαίρεση την ονομασία του πλανήτη Γκνου, ουσιαστικό που η έρευνα δεν ταύτισε
με κάποια έννοια, αλλά μέσα από την ανάγνωση του τίτλου στο ιταλικό κείμενο "Gli gnomi di
Gnu" μοιάζει περισσότερο με ηχητικό λογοπαίγνιο. Χρησιμοποιεί όμως κοινά ουσιαστικά με την
ιδιότητα των κύριων για να εκπροσωπήσουν γενικές έννοιες.“Τις Μητέρες” και τους “Πατέρες”
γραμμένους με κεφαλαίο ως εκπρόσωπους της ειρήνης και της ζωής, τους “Γήινους” ως
εκπρόσωπους του ιμπεριαλισμού, τον “Αρειανό” ως εκπρόσωπο της φύσης και διάφορα
πολιτικά πρόσωπα ως φορείς εξουσίας και κυριαρχίας. Μέσα στις αφηγήσεις του επίσης
κυριαρχούν τα συγκεκριμένα ουσιαστικά που ενεργοποιούν τις αισθήσεις Παρατηρείται ακόμη
η χρήση εθνικοτήτων αντί για πρόσωπα, ταυτίζοντας έτσι την δράση των ηρώων με τις χώρες
που εκπροσωπούν. Αξιοποιεί δυναμικά τα ουσιαστικά και χρησιμοποιεί την έννοια της “μητέρας”
για να δηλώσει την δημιουργία και την ταύτιση με την φύση, αλλά και την διαφοροποιεί από την
εξίσου πολύτιμη έννοια της “γυναίκας”. Επιστρατεύει το ουσιαστικό “τσίχλα” για να επικρίνει την
Αμερική και την καταναλωτική κοινωνία και τολμά να χρησιμοποιήσει τη λέξη “σκατά” που
προσκαλεί τα παιδιά να ταυτιστούν με τους χαρούμενους νάνους και να απελευθερωθούν από
τον εκπολιτιστικό στραγγαλισμό. Σε όλα τα κείμενα αναγνωρίστηκαν οι τρεις βάσεις εξέλιξης του
Greimas μέσα από τις οποίες καταλήγουμε στην ανατροπή της αρχικής κατάστασης. Ο
στρατηγός δεν μπορεί να κάνει πόλεμο και καταλήγει θυρωρός. Οι εχθρικοί αστροναύτες
γίνονται φίλοι ακόμη και με τον Αρειανό και ο πλανήτης Γκου, όχι μόνο δεν εκπολιτίζεται αλλά
αποδεικνύεται ανώτερος της γης. Επίσης σε όλα τα κείμενα εντοπίστηκαν οι 6 αφηγηματικοί
ρόλοι. Στην Βόμβα, στον ρόλο του ήρωα, είναι τα άτομα που αναζητούν την ειρήνη, ωθούμενα
από την άρνηση τους να συμμετέχουν στην καταστροφή του κόσμου. Τα αντιμάχεται ο
στρατηγός αλλά τα συμπαρίσταται η έννοια της εστίας που τα κρύβει και τα προφυλάσσει.
Αποδέκτης όλων των δράσεων είναι οι άνθρωποι. Στους τρεις Αστροναύτες στον ρόλο του
ήρωα είναι οι ίδιοι οι αστροναύτες που θέλουν να κατακτήσουν τον Άρη, ωθούμενοι από τις
επιταγές των γήινων. Τους αντιμάχεται η φύση, που ενεργοποιεί τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά
τους και ο εξωγήινος τους οδηγεί στην επαφή με την ανθρώπινη φύση τους. Αποδέκτης αυτής
της δράσης είναι όλος ο κόσμος, με την ίδρυση μιας Δημοκρατίας του Διαστήματος. Στο βιβλίο
των Νάνων, οι ήρωες νάνοι, δεν θέλουν να χάσουν τον φυσικό τρόπο ζωής τους ο οποίος
κινδυνεύει από τον κατακτητή, Γαλαξιακό Ερευνητή. Είναι πολύ ισχυρός ο πομπός της
διαφύλαξης του δικού τους τρόπου ζωής και η φύση είναι ο συμπαραστάτης και σε αυτό το
κείμενο. Καταγράφοντας τους κώδικες και τις μεταξύ τους συσχετίσεις βλέπουμε ότι στο βιβλίο η
Βόμβα και ο στρατηγός, κυρίαρχος κώδικας είναι ο πολεμικός και κατακτητικός κώδικας που
σχετίζεται άμεσα με την τεχνολογία και τον πλούτο. Αντιθετική σχέση δημιουργείται ανάμεσα στον
έναν Στρατηγό και στα πολλά άτομα, ανάμεσα στην κυριαρχία και στην υποταγή καθώς και
ανάμεσα στην τεχνολογία και στην φύση, η οποία συνδέεται άμεσα με την ειρήνη, την οικία και
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τις αξίες. Ο χρόνος του κώδικα που κυριαρχεί είναι το παρόν αν και η ιστορία αναφέρεται στον
αόριστο παρελθόν και ως τόπος προσδιορίζεται ολόκληρος ο κόσμος (πίνακας 1).

Πίνακας 1. Συσχετίσεις Κωδίκων για το παραμύθι
"Η Βόμβα και ο Στρατηγός"

Στους τρεις Αστροναύτες, κυρίαρχος είναι ο κώδικας της τεχνολογίας που συγκρούεται με τον
κώδικά της φύσης. Η φύση συνάδει με τους κώδικες των τεχνών, της αποδοχής, της
διαφορετικότητας, της φιλίας, της συντροφικότητας και των αξιών. Ενώ ο κώδικας της
τεχνολογίας συνδέεται με την διαφορετικότητα ως εχθρική ιδιότητα που οδηγεί στην μοναξιά. Κι
εδώ ο κώδικας του χρόνου μας δίνει το παρόν και ο κώδικας του τόπου τη γη και τον Άρη, του
γνωστού και του άγνωστου τόπου (πίνακας 2). Τέλος, στο βιβλίο των Νάνων, μέσα από την
κεντρική συγκρουσιακή συσχέτιση της Γης και του πλανήτη Γκνου, εντοπίζονται οι κώδικες του
κυριαρχικού "ενός" που βρίσκεται σε αντιθετική σχέση με τους συλλογικούς "πολλούς" και ο
κώδικας του πολιτισμού που συνδέεται με τον εκπολιτισμό, την κατακτητική πολιτική, την
καταστροφή του περιβάλλοντος και των ανθρώπων, καθώς και με τον πλούτο. Ενώ κώδικας
του άγνωστου πλανήτη Γκνου συνδέεται με την φύση και την συλλογικότητα. Κι εδώ ο κώδικας
του χρόνου μας φέρνει στο παρόν (πίνακας 3).

Πίνακας 2. Συσχετίσεις Κωδίκων για το
παραμύθι "Οι Τρεις Αστροναύτες"

Πίνακας 3. Συσχετίσεις Κωδίκων για το
παραμύθι "Οι Νάνοι του Γκνου"

[66]

Φτάνοντας στην μελέτη των συμπαραδηλώσεων ώστε να κατανοήσουμε την ύπαρξη των
μύθων που καταναλώνονται ως φυσικά γεγονότα, διαπιστώνουμε πως και στα τρία κείμενα, οι
συμπαραδηλώσεις τονίζουν την δύναμη της συλλογικότητας, της αποδοχής του διαφορετικού
και τον κίνδυνο που κρύβει η τεχνολογία και ο πολιτισμός. Μέσα από τις έννοιες αυτές,
καταρρίπτονται οι μύθοι της ισχυρής εξουσίας, της κατωτερότητας του διαφορετικού και του
εκπολιτισμού. Το γλωσσικό υλικό, που αποτελεί το ήμισυ του βιβλίου, δεν είναι το μόνο που
απαιτεί γραμματισμό για να αποκωδικοποιηθεί. Ο εικαστικός Κάρμι συνθέτει επίσης με νόμους
της σημειωτικής. Το άτομο φτιάχνεται με νερομπογιά και δαντέλα, φωτεινό και γεμάτο καμπύλες
και στην άλλη σελίδα ο μαύρος, τσόχινος, γεμάτος γωνίες στρατηγός (Εικόνα 1α, 1β). Οι εικόνες
αυτών των βιβλίων δεν λειτουργούν επεξηγηματικά ως προς την αφήγηση. Για παράδειγμα τα
όμορφα λαμπερά χρώματα που βλέπουμε από το βιβλίο η βόμβα και ο στρατηγός, δεν
αναπαριστούν κανένα από τα αντικείμενα που αναφέρονται στο αντίστοιχο λεκτικό κείμενο που
μιλά για μητέρες, γατάκια, μοσχαράκια και πουλιά (Εικόνα 2). Καταγράφηκαν ακόμη εικόνες που
με τον κώδικα του μεγέθους, της θέσης και του χρώματος, από σελίδα σε σελίδα δίνουν το νόημα
της πτώσης του στρατηγού, πριν αυτό δηλωθεί λεκτικά (Εικόνα 3α, 3β, 3γ, 3δ).

Εικόνα 1α

Εικόνα 3α

Εικόνα 1β

Εικόνα 2

Εικόνα 3β

Εικόνα 3γ

Εικόνα 3δ

Στην εικονογράφηση δεν βλέπουμε πουθενά πρόσωπα. Ούτε αστροναύτες, ούτε νάνους, ούτε
γαλαξιακό ερευνητή, παρά μόνο περιτύλιγμα τσίχλας για τον Αμερικάνο, απόκομμα
κομουνιστικής εφημερίδας για τον Ρώσσο, ιδεόγραμμα για τον Κινέζο, πολύχρωμα βαμβάκια για
τους νάνους … μαύρα- γκρι γεωμετρικά σχήματα για τον εκπρόσωπο του ιμπεριαλισμού. Όλα
τα σύμβολα της κουλτούρας αναπαρίστανται (Εικόνα 4α, 4β). Σε κάποιες εικόνες, το οπτικό
κείμενο όχι μόνο δεν συνάδει με το λεκτικό, αλλά το ανατρέπει και το αμφισβητεί. Για παράδειγμα
σε καμιά σελίδα δε βλέπουμε το πουλί με μπλε χρώμα όπως μας πληροφορεί το κείμενο στο
βιβλίο του οι νάνοι του Γκνου (Εικόνα 5α, 5β, 5γ). Ο Κάρμι επίσης χρησιμοποιεί αγκράφες ζωνών
ασφαλείας αυτοκίνητων, κομματάκια συσκευασιών και σκούρη θάλασσα που περιμένουν να
ερμηνευτούν από τον αναγνώστη, ο οποίος μπορεί να επανέλθει ξανά και ξανά στην εικόνα και
να την ερμηνεύσει ανάλογα με την διανοητική του ικανότητα καθώς αναπτύσσεται (Εικόνα 6α,
6β, 6γ).
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Εικόνα 4α

Εικόνα 4β

Εικόνα 5α

Εικόνα 5β

Εικόνα 6γ
Εικόνα 5γ

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εικόνα 6α

Εικόνα 6β

Τα βιβλία του Έκο και Κάρμι «Η Βόμβα και ο Στρατηγός», «Οι Τρεις Αστροναύτες» και «Οι Νάνοι
του Γκνου» καταδηλώνουν πως η αστική εκδοχή της πραγματικότητας δεν αποτελεί τη φυσική
τάξη πραγμάτων. Ο ισχυρός ρόλος του μύθου που δηλώνει, κοινοποιεί και επιβάλλει το
περιεχόμενο του (Barthes, 1973) πλήττεται με την γραφή του Έκο. Ο ιταλός δημιουργός που όταν
γράφει δεν αποποιείται την ιδιότητα του σημειωτιστή έχει δηλώσει προκλητικά ότι «η σημειωτική
είναι κατ’ εξοχήν η επιστήμη που μελετά οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ψευδολογία»
(Έκο 1994:7). Παράλληλα, οι αφηρημένες και πολυσήμαντες εικόνες του Κάρμι ανοίγουν αλλά
και περιπλέκουν το καθαρό και γραμμικό κείμενο του Έκο. Τα βιβλία αυτά αντιστέκονται σε
συγκεκριμένες κυρίαρχες ιδεολογίες. Τα σύνθετα κείμενα τους δημιουργούνται από την
πολύπλοκη, αμοιβαία αλληλεπίδραση λέξεων και εικόνων προάγουν τις ιδέες της ανυπακοής,
της συλλογικότητας και της ενεργού ερμηνείας των αναγνωστών τους. Ο μύθος του
παντοδύναμου Στρατηγού καταρρίπτεται από τα μικρά άτομα που δρουν συλλογικά. Ο μύθος
με τον οποίο ξεκινούν οι αστροναύτες (κάθε διαφορετικό είναι εχθρικό) διαλύεται εξ ίσου. Τέλος,
ανατρέπεται ο μύθος του εκπολιτισμού με την αποκάλυψη της αλήθειας μέσα από τα μάτια των
Νάνων.Οι δημιουργοί περιγράφουν την σκληρή παγκοσμιοποιητική πάλη και τη διάσπαση
ανάμεσα στη φύση και στη δημιουργία της αρμονίας που αντιστέκεται στο πολεμικό και ταξικό
ανθρώπινο δυτικότροπο πολιτισμό. Κάνουν μια κατάθεση ενάντια στην ομογενοποίηση και στην
καταστροφή της φύσης με λόγο οντολογικό. Τα υποκείμενα του υπάρχουν και δεν
αμφισβητούνται. Στις δυαδικές συγκρούσεις των υποκειμένων παρατηρούμε τον ενικό και τον
πληθυντικό, το καλό και το κακό. Αμφότερα αντιπροσωπεύονται από την κυριαρχική και
ηγεμονική μορφή του «ηγέτη» και των στοιχείων της φύσης ή των «άλλων» που αντιστέκονται
στην καταστροφή η οποία έρχεται με την έννοια του εκπολιτισμού. Η συλλογικότητα, η
κοινωνικότητα, η παιδικότητα και η ζωή είναι κυρίαρχες έννοιες στα έργα «Η Βόμβα και ο
Στρατηγός» και «Οι Νάνοι του Γκνου». Οι έννοιες αυτές έρχονται σε αντιδιαστολή και απειλούνται
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από τις κυριαρχικές φιγούρες που ενσαρκώνονται από τον στρατηγό και τον Αυτοκράτορα. Οι
«ήρωες» αυτοί κωδικοποιούνται μέσω βασικών εννοιών, όπως εξουσία, στρατοκρατία και
οικονομική δύναμη.
Στο βιβλίο «Οι Νάνοι του Γκνου» δηλώνεται καθαρά, ακόμη και σε φραστικό επίπεδο, η
συγκάλυψη της ιμπεριαλιστικής διάθεσης μέσα από την εκπολιτιστική πρόθεση. Στο βιβλίο «Η
Βόμβα και ο Στρατηγός» ενυπάρχει η πεποίθηση του Στρατηγού πως λόγω της ιδιότητας του
βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από τον υπόλοιπο κόσμο και αυτό του δίνει το δικαίωμα να τους
κατακτήσει. Καταγγέλλεται επίσης η χρήση του πολιτισμού μέσα από την ατομική και πυρηνική
επιστήμη για την επεκτατική πολιτική. Στο βιβλίο «Οι Τρεις Αστροναύτες» ξαναβλέπουμε την
εγωιστική θέση των ανθρώπων που θεωρούν κάθε τι διαφορετικό, ως υποδεέστερο κι αυτόματα
παίρνουν το δικαίωμα να το πολεμήσουν και να το κατακτήσουν θεωρώντας τον εαυτό τους πιο
πολιτισμένο. Έτσι τα επιτεύγματα του πολιτισμού του διαστήματος γίνονται κατακτητικά εργαλεία.
Ο Στρατηγός, οι Αστροναύτες και ο Αυτοκράτορας θεωρούν τον δικό τους πολιτισμό ανώτερο.
Διακηρύσσουν επίσης, με την στάση τους, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τον πολιτισμό
αυτό ως κατακτητικό εργαλείο για το καλό όλων. Σε όλες αυτές τις εκπολιτιστικές τακτικές την
λύση δίνει η συλλογικότητα και η φύση. Ο σεβασμός στον άνθρωπο και στη φύση είναι η
απάντηση του Έκο και του Κάρμι για έναν πιο όμορφο, ανθρώπινο και δίκαιο κόσμο.
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Περίληψη
Η εισήγηση αυτή διερευνά παράλληλες πρακτικές ανάμεσα στη διδασκαλία της δημιουργικής γραφής και την άσκηση
της ψυχανάλυσης με βάση τη θεωρία και την ψυχαναλυτική πρακτική του Jacques Lacan, ιδιαίτερα με βάση τη θεωρία
του καθρέφτη, η οποία μπορεί να φωτίσει τις πηγές της γραφής, τη θεωρία της μετουσίωσης, η οποία συνδέει το
ασυνείδητο με μια μορφή πολιτισμικής πρακτικής, όπως είναι η λογοτεχνική γραφή και με τη διάκριση των τεσσάρων
ειδών Λόγου. Σύμφωνα με αυτήν τη διάκριση, η δημιουργική γραφή θα μπορούσε να κινείται στο φάσμα μεταξύ
πανεπιστημιακού και ψυχαναλυτικού λόγου, ανάλογα με τους όρους και τους τρόπους της διδακτικής της άσκησης, οι
οποίοι και διερευνώνται.

To αφετηριακό ερώτημα γι’ αυτήν την εισήγηση δεν σχετίζεται με τον ψυχαναλυτικό τρόπo
ανάγνωσης και ερμηνείας της λογοτεχνίας ούτε με την αξία την οποία έχει για την ψυχανάλυση
η λογοτεχνία, ερωτήματα τα οποία έχουν απαντηθεί με τρόπο θεωρητικό αλλά και εφαρμοσμένο
από τον ίδιο τον Sigmund Freud αλλά και από νεώτερους ψυχαναλυτές. Μας απασχολεί το
ακριβώς αντίστροφο ερώτημα: ποιες πλευρές της λογοτεχνικής γραφής, άρα και της
διδασκαλίας της, της δημιουργικής γραφής, μπορεί να φωτίσει η ψυχανάλυση;
Έχει ο συγγραφέας, ως διδάσκων τη γραφή, κάτι κοινό με τον ψυχαναλυτή;
Μπορεί να απηχεί τον Πατέρα;
Ένα υπό συγγραφή λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να είναι ό τι είναι ψυχαναλυτικά το αντικείμενο
της επιθυμίας;
Το μάθημα της δημιουργικής γραφής μπορεί να είναι μέρος μιας διαδικασίας μετουσίωσης;
Αυτά και άλλα ερωτήματα θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε με βάση την ψυχαναλυτική
θεωρία του Jacques Lacan, ο οποίος επανερμήνευσε τον Freud υπό το πρίσμα της δομιστικής
γλωσσολογίας των Ferdinand de Saussure, του Roman Jakobson, και της δομιστικής
ανθρωπολογίας του Claude Levi-Strauss. Η προσπάθεια ψυχαναλυτικής προσέγγισης των
ερωτημάτων γύρω από τη διδασκαλία της γραφής γίνεται αναζητώντας απαντήσεις που θα
μπορούσαν να φωτίσουν την παιδαγωγική της δημιουργικής γραφής.
Το 1936 ο Lacan έκανε μια ανακοίνωση σe διεθνές ψυχαναλυτικό συνέδριο με θέμα «Το στάδιο
του καθρέφτη». Η ανακοίνωση δεν ολοκληρώθηκε, γιατί στα 10΄ ο ομιλητής ειδοποιήθηκε από
τον πρόεδρο ότι είχε λήξει ο χρόνος του. Διασώθηκαν μόνο οι σημειώσεις της Francoise Dolto
αλλά και η ιδέα, η οποία έμελλε να γίνει διάσημη, καθώς αναπτύχθηκε αργότερα από τον Lacan
και λειτούργησε ως βασικό μοντέλο, πάνω στο οποίο άρθρωσε τον ψυχαναλυτικό του λόγο
(Dolto, 23-24). Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις πολλών ερευνητών της βρεφικής συμπεριφοράς,
τα βρέφη αρχικά δεν διαφοροποιούν τον εαυτό τους από τους άλλους. Μπορούμε, για
παράδειγμα να δούμε ένα μωρό να κτυπάει κι ένα άλλο δίπλα του να βάζει τα κλάματα. Ούτε
έχουν αίσθηση ότι το σώμα τους αποτελεί μια ενιαία ενότητα. Σταδιακά αρχίζουν να
αντιλαμβάνονται μπροστά στον καθρέφτη την εικόνα τους και να την διακρίνουν από την εικόνα
των άλλων. Αυτή η πρωταρχική ταύτιση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διαμόρφωση του Εγώ
(Je).Όμως όταν το παιδί βλέπει την εικόνα του στον καθρέφτη, συνήθως το καθρέφτισμα
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συνοδεύεται από τα λόγια και το βλέμμα της μητέρας. «Είναι χάρη στο βλέμμα και τα λόγια της
μητέρας που το παιδί σχηματίζει τη ν εικόνα του σώματός του μέσα στον καθρέφτη και δομεί την
αίσθηση της σωματικής συνοχής μ’ αυτήν την εικόνα. Στη συνέχεια αναγνωρίζει αυτήν την
εικόνα και της δίνει το όνομά του, όπως έκανε και η μητέρα από την πρώτη φορά που
κοιτάχτηκαν στον καθρέφτη»( Lacan1949, 93-100). Η πλαισίωση της εικόνας από λόγια και
κυρίως από συναισθήματα της μητέρας είναι αποφασιστική για τη διαμόρφωση του Εγώ (Je).
Τα συναισθήματα της μητέρας είναι η εικόνα που έχει κανείς στη συνέχεια για τον εαυτό του, μια
εικόνα,imago,ασφαλώς όχι αντικειμενική αλλά φαντασιακά επενδεδυμένη.
Στην κατοπτρική σχέση ο Lacan εστιάζει όχι στα εξελικτικά αλλά στα δομικά χαρακτηριστικά
της(Βανιέ,51). Αφού τοποθετήσει το Εγώ στη φαντασιακή διάσταση, θα το διακρίνει από το
υποκείμενο. Το Εγώ προβάλλεται ως ενότητα και ολότητα στο είδωλο του Άλλου. Μια προβολή
εξαρχής ευπαθής. Το παιδί, λόγω της στενής σύνδεσης με την μητέρα του, υποθέτει ότι είναι το
ίδιο το αντικείμενο της επιθυμίας της μητέρας. Επιθυμία όμως σημαίνει «έλλειψη». Κάτι της λείπει
της μητέρας, για να το επιθυμεί. Έτσι το παιδί μπαίνει στη θέση του αντικειμένου που υποθέτει ότι
λείπει από τη μητέρα του και γίνεται φαντασιακά το απόλυτο αντικείμενο της επιθυμίας της.
Γρήγορα θα διαψευστεί από την παρουσία του πατέρα- ως πατέρας όμως, παρόντος ή μη του
φυσικού πατέρα, ας νοηθεί συνολικά ο κοινωνικός περίγυρος, ο οποίος με τους νόμους, τους
κανόνες και τη γλώσσα του επιβάλλει σταδιακά τον αποχωρισμό του παιδιού από τη μητέρα του
αλλά επίσης επιβάλλει στο παιδί την απώθηση του φαντασιακού εγώ και την ανάπτυξη του
συμβολικού, κοινωνικοποιημένου εγώ. Η κοινωνικοποίηση δεν είναι το ψυχικό αποτέλεσμα της
παρέμβασης του πατέρα∙ είναι το αποτέλεσμα του λεγόμενου «Νόμου του Πατέρα», που
συμπίπτει ή ενεργοποιείται με την εισαγωγή του μικρού παιδιού στην επικράτεια της γλώσσας και
της πατριαρχικής «Συμβολικής τάξης» – του λεγόμενου «Συμβολικού», του κόσμου των νόμων,
της εξουσίας, της γνώσης.
Το παιδί σταδιακά απωθεί στο ασυνείδητο την επιθυμία για τη μητέρα. Το σημαίνον της
επιθυμίας της μητέρας απωθείται και στη θέση του έρχεται το σημαίνον Πατέρας, Όνομα, Νόμος
του πατέρα. Το νέο σημαίνον, καθώς έρχεται στη θέση ενός άλλου σημαίνοντος, κρατάει
προσωρινά ασυνείδητο το σημαίνον το οποίο επικαλύπτει. Ο Lacan έλεγε: «Το πράγμα πρέπει
να χαθεί, για να αντιπροσωπευθεί» (Dor,129). Το παιδί ονομάζοντας το νέο σημαίνον,
ασυνείδητα ονομάζει το αρχικό αντικείμενο της επιθυμίας του. Η επιθυμία αλλοτριώνεται δια
μέσου του λόγου και παραπέμπει πάντα σε υποκατάστατα επιθυμιών, σε υποκατάστατα
σημαίνοντα τα οποία επικαλύπτουν την ασυνείδητη πρωταρχική επιθυμία(Dor,135). Η επιθυμία
μετονομάζεται διαρκώς και μένει πάντα ανικανοποίητη, καθώς γίνεται λόγος.
Αλλά η επιθυμία, κατά τον Lacan, παραμένει πάντα η επιθυμία της επιθυμίας του Άλλου (η
επιθυμία να σε επιθυμεί ο Άλλος). Πάντα υπεσχημένη φαντασιακά και πάντα ελλιπής στην
πραγματικότητα, πάντα μετακινούμενη και μετονομαζόμενη, πάντα παρούσα και ασυνείδητη.
Αλλά και η γραφή από μια έλλειψη ξεκινά. Ή από «μια δυσλειτουργική κατάσταση εντός του
ψυχισμού», την οποία κατά τον Freud μπορεί το υποκείμενο μπορεί είτε να την απωθήσει, είτε να
την διατηρήσει είτε να την μετουσιώσει: «να την διοχετεύσει, να την εκφράσει στο έργο του, υπό
μία πολιτισμικώς ανεκτή μορφή» (Παπαχριστόπουλος 2012).
Για τον Lacan η μετουσίωση είναι μια πολυδιάστατη λειτουργία η οποία κινείται από τα δομικά
συμπλέγματα του ψυχισμού, όπως το σύμπλεγμα του αποχωρισμού από τη μητέρα, το
σύμπλεγμα της παρείσφρησης και το σύμπλεγμα του Οιδίποδα, τα οποία έχουν δυο δυνατότητες
έκφρασης: την απώθηση, η οποία διαμορφώνει το εγώ, ή τη μετουσίωση, η οποία διαμορφώνει
το ιδανικό του εγώ (Λακάν1987,62). Η μετουσίωση μπορεί να οδηγεί στην οικειοποίηση νέων
σημαινόντων, σε μια πολύτροπη δημιουργικότητα, στην ανάδυση νέων αντικειμένων επιθυμίας,
τα οποία καθώς αναδύονται γίνονται σχεδόν ταυτόχρονα και εμπόδια. Το εγώ γίνεται ο τόπος
του αντικειμένου. Και το μετουσιωμένο αντικείμενο, το οποίο μπορεί να είναι και ένα κείμενο
λογοτεχνικό, μπορεί να αποτελεί μια εγγραφή της επιθυμίας αλλά φέρει ταυτόχρονα τις συνθήκες
της εγγραφής της ως έλλειψης, ως απώλειας(Λακάν1987,66). Για τον Lacan, «η ικανοποίηση
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που επιτυγχάνεται με τη μετουσίωση εμπεριέχει διαρκώς μια έλλειψη, έναν φραγμό στην
απόλαυση, τον άξονα μέσω του οποίου ο δημιουργός εισάγεται σε μια ανολοκλήρωτη σχέση
με το έργο του ως ικανοποίηση της ενόρμησης, ως δυνατότητα επίτευξης μιας καθολικής
αναπαράστασης της λιμπιντικής οιδιπόδειας επένδυσης». Για τον Lacan δεν μπορεί να επιτευχθεί
μια ατέρμονη διαδικασία η οποία θα διοχετεύει επ’ άπειρον την απωθημένη επιθυμία σε έργο
καλλιτεχνικό. Ο Lacan εισάγει την έννοια του Πράγματος, το οποίο είναι ένα κενό ανάμεσα στην
επιθυμία και την πραγματικότητα, είναι έξω από τα σημαινόμενα του υποκειμένου, δεν μπορεί να
αναπαρασταθεί παρά μόνο ως κενό και είναι ο φραγμός της μετουσίωσης αλλά και ο σκοπός
της: η προσπάθεια τοποθέτησης του αντικειμένου στη θέση του πράγματος, στη θέση του
κενού. Η θρησκεία αποτελεί μια προσπάθεια αποφυγής του κενού, η επιστήμη μια προσπάθεια
οικειοποίησής του μέσω του ιδεώδους της απόλυτης γνώσης, ενώ η τέχνη βασίζει τη διάρθρωσή
της στο ίδιο το κενό. Ο Lacan διευκρινίζει ότι η μετουσίωση αποτελεί «την ίδια τη μορφή στην
οποία διαχέεται η επιθυμία». Η προσωπική αυτή διαδικασία μετουσίωσης και ανασύστασης του
κενού προηγείται και ακολουθεί η κοινωνική διαδικασία υποδοχής, πλαισίωσης και αξιολόγησης
του αντικειμένου, του προϊόντος, που μπορεί εν προκειμένω να είναι ένα λογοτεχνικό κείμενο.
Έτσι, σε μια τάξη δημιουργικής γραφής συναντιέται η κάθε προσωπική απόπειρα μετουσίωσης
αποκρυσταλλωμένη και προτεινόμενη σε μορφή κειμένου και μια πρώτη απόπειρα κοινωνικής
υποδοχής του, η οποία εκπροσωπείται από άλλα υποκείμενα λόγου, κυρίως τον διδάσκοντα. Ο
ασκούμενος στη συγγραφή λειτουργεί ασφαλώς ως λογικά και κοινωνικά προσδιοριζόμενος
δημιουργός, ενώ η μετουσιωτική διαδικασία που έχει προηγηθεί παραμένει υπόρρητη ή
κεκαλυμμένη, ως ασυνείδητη μη ομολογημένη, ακόμη κι αν προτείνεται κείμενο εξομολογητικό.
Ωστόσο το κείμενο διεκδικεί πάντα την επιθυμία του Άλλου, ως επιθυμία της επιθυμίας του Άλλου.
Η έκβαση μιας τέτοιας κρίσιμης συνάντησης κρίνεται εν πολλοίς από την παιδαγωγική την οποία
μετέρχεται ο διδάσκων.
Τι μπορεί να συμβεί αν ο διδάσκων ελέγχει δια του close reading το κείμενο λέξη τη λέξη,
πρόταση την πρόταση, παράγραφο την παράγραφο, θέτοντας στο μικροσκόπιο τις
συγγραφικές επιλογές; Αν ο διδάσκων υιοθετεί τη λεγόμενη «παιδαγωγική της
αντικειμενικότητας», η οποία υπό την επίδραση της σχολής της Νέας Κριτικής αναζητά στα
κείμενα, ιδιαίτερα στα ποιήματα, γλωσσικές και δομικές ποιότητες ορισμένες; Αν ο διδάσκων
επιχειρεί μια ενδελεχή αξιολόγηση του κειμένου, με κριτήρια κειμενικά, άρα «αντικειμενικά», τα
οποία όμως ο ίδιος επικαλείται και ελέγχει;
Μια πρώτη παρατήρηση θα ήταν ότι σε μια τέτοια εκπαιδευτική συνθήκη αναπτύσσεται ένα
είδος μεταβίβασης, η οποία εδράζεται εν μέρει στο διχασμένο πρόσωπο του σπουδαστή, που
αγνοεί ένα μέρος της διαδικασίας η οποία έχει παράξει το κείμενό του, και εν μέρει στον
διδάσκοντα, ο οποίος εκπροσωπεί όχι μόνο την επιθυμία του Άλλου αλλά και τη γνώση, είναι το
Πρόσωπο που γνωρίζει. Για τον σπουδαστή η σχέση με τον διδάσκοντα αποκτάει τη διάσταση
της σχέσης ανάμεσα στον εαυτό του και στην βεβαιότητα της γνώσης. Μ’ αυτόν τον τρόπο, ο
σπουδαστής, ως ασκούμενος συγγραφέας επανεισάγεται στην τάξη του συμβολικού και ο
διδάσκων λειτουργεί ως καθρέφτης του.
«Οι Λόγοι είναι οι µορφές µε τις οποίες τα υποκείµενα προσπαθούν να συλλάβουν το
πραγµατικό, το αδύνατο» (Λίποβατς). Η προσπάθεια πάντα εν μέρει αποτυγχάνει αλλά και εν
μέρει αποδίδει, γι’ αυτό πάντα ξαναρχίζει. Αν ο Freud µιλάει για τρία αδύνατα επαγγέλµατα, το
κυβερνάν, το παιδαγωγείν και το ψυχαναλύειν (Lacan1991,191), είναι γιατί δεν µπορεί να υπάρξει
σ’ αυτά µία θετική γνώση και κινούνται στα όρια της αποτυχίας ή της απάτης, εφόσον απαιτούν
την τέχνη του κρίνειν και της διάγνωσης. Σ’ αυτά ο Lacan βλέπει τους Λόγους του κυρίου, της
πανεπιστηµιακής γνώσης και του ψυχαναλυτή.
Ο λόγος της παιδαγωγικής της αντικειμενικότητας στη διδασκαλία της γραφής φέρει τα
χαρακτηριστικά του πανεπιστημιακού λόγου, όπως τον προσδιόρισε ο Lacan : είναι ο Λόγος, ο
οποίος υποχρεώνει και τον φορέα του Λόγου και τον αποδέκτη του να αισθανθεί ως υποκείµενο
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την έλλειψη του, όμως ταυτόχρονα δεν λειτουργεί ως τόπος μετουσίωσης, την οποία και
αποτρέπει. Ο Λόγος αυτός λειτουργεί ως φύλακας της γνώσης των «µεγάλων συγγραφέων», οι
οποίοι γίνονται μέτρο λογοτεχνικής αξίας και πρότυπα ταύτισης. Έτσι, αυτός ο Λόγος παρότι
επανεισάγει στο συμβολικό πεδίο, απαγορεύει την επιπλέον µετουσίωση, που ανήκει
αποκλειστικά στις αυθεντίες, οδηγώντας σε σχετική αποτυχία την εκπαιδευτική διαδικασία.
Τι μπορεί να συμβεί όμως αν ο διδάσκων δημιουργική γραφή υιοθετεί μια πιο ανοιχτή
παιδαγωγική, αποποιούμενος νόρμες και αυθεντίες και επιδιώκοντας να δημιουργήσει τις
συνθήκες που θα ευνοήσουν την ανάδυση του εσώτερου εαυτού; Αυτή η παιδαγωγική, η
παιδαγωγική της αυτοέκφρασης, θέτει ως στόχο της την έκφραση του ασυνείδητου: ««… αν
θέλεις να αξιοποιήσεις όλον τον πλούτο του ασυνείδητου, πρέπει να μάθεις να γράφεις χαλαρά
και αβίαστα, όταν το ασυνείδητο ελευθερώνεται» (Brande,42). Κατά τον Lacan το ασυνείδητο
είναι μεν λόγος αλλά είναι και µη-γνώση, µια γνώση που δεν γνωρίζει τον εαυτό της. Ως λόγος
είναι δοµή παρόµοια µε τη γλώσσα, είναι δηλαδή µια σειρά σηµαινόντων. Ως ασυνείδητη γνώση
όμως, αδυνατεί να δώσει συνοχή στα σημαίνοντά της, τα οποία ασταμάτητα γλιστρούν και το
υποκείμενο εξαφανίζεται μέσα σ’ αυτή τη ροή.”Όταν γράφω, δεν γράφω τα όνειρα μου. Δεν
είμαι σαμάνα» εξηγεί η Ζ. Ζατέλη αντιδιαστέλλοντας τον εαυτό της ως συγγραφικό υποκείμενο
από την σαμανική παράδοση στο ασυνείδητο (Ζατέλη,9). Για τον Lacan, το ασυνείδητο δεν είναι
κάπου βαθιά κρυμμένο. Το ασυνείδητο είναι έξω (Tριανταφύλλου). Ποια είναι όμως η γλώσσα
που δομεί το ασυνείδητο στη σύγχρονη κοινωνία; Ο Αμερικανός συγγραφέας Don DeLillo σε
πρόσφατη συνέντευξή του υποστηρίζει: «Ο Trump είναι η συλλογική παραίσθηση της Αμερικής.
Όπως τα άτομα που αισθάνονται ότι ο πραγματικός κόσμος τους διαφεύγει και δεν έχουν πια
αναφορές, η Αμερική φοβάται ότι χάνει την ταυτότητά της. Οι τρομοκράτες, οι εγκληματίες,
μερικοί διαταραγμένοι αναζητούν όλοι τη χαμένη τους ταυτότητα. Ο Trump δεν είναι ένα πολιτικό
αλλά ένα ψυχικό φαινόμενο» (Brooks, 2016). Ό τι όμως δεν εγγράφεται στο συμβολικό,
επανέρχεται μέσα στο πραγματικό, έλεγε ο Lacan, μιλώντας για τις ψυχώσεις. Ο DeLillo, σε
παλαιότερη χρονική στιγμή, στην ερώτηση «γιατί γράφετε;» είχε απαντήσει «ίσως για να μάθω
πώς να σκέφτομαι. Γράφω σημαίνει σκέφτομαι συγκεντρωμένα. Μέχρι και σήμερα, δεν ξέρω τι
σκέφτομαι για κάτι, ως τη στιγμή που θα καθίσω να γράψω γι’ αυτό. Μάλλον, γράφοντας,
αναζητώ έναν πιο πειθαρχημένο τρόπο σκέψης» (Begley). Το ερώτηµα της σχέσης του είναι µε
τη σκέψη, περίπου όπως το θέτει ο DeLillo, το υστερικό ερώτηµα, όπως το ονόμασε ο Lacan
είναι το ερώτημα µε το οποίο το υποκείµενο εισέρχεται στην ιστορία, την επιστήµη και την τέχνη.
Το ερώτηµα του νοήµατος, σύμφυτο με την προσπάθεια της γραφής, οδηγεί στην ανάδυση του
υποκειµένου, που η γραφή την προϋποθέτει. Ως προς την τέχνη, την παραγωγή και την ερμηνεία
της, η σκέψη του Lacan απομακρύνεται από την ανάλυση του Φρόιντ, η οποίο αναγνωρίζει στο
έργο τέχνης, που λειτουργεί ως καθρέφτης, τη διοχέτευση της ενόρμησης και την
ψυχοπαθολογία του δημιουργού. Για τον Lacan, το έργο τέχνης, όπως το λογοτεχνικό κείμενο,
δεν αποτελεί μόρφωμα το ασυνείδητου αλλά συνειδητή δημιουργία εκ του μηδενός, η οποία έχει
τη δική της αυτοτέλεια. Βέβαια η αλήθεια του υποκειµένου δεν απαρνείται το ασυνείδητο, παράγει
σηµαίνοντα τα οποία δεν ελέγχονται από συνειδητή γνώση και συνιστούν αλήθεια, όταν τα
εκφερόµενα υποστηρίζονται από την πράξη της εκφοράς. Αλλά αυτό είναι το επίτευγμα του
ψυχαναλυτικού λόγου. Το δικό μας ερώτημα είναι: μπορεί, και μάλιστα σε μια πράξη
αμοιβαιότητας, ο λογοτεχνικός λόγος να διδαχθεί από τον ψυχαναλυτικό λόγο και, κυρίως,
μπορεί η λειτουργία του διδάσκοντος δημιουργική γραφή να διδαχθεί από τη λειτουργία του
ψυχαναλυτή;
Ο Αμερικανός καθηγητής δημιουργικής γραφής Robert Brooke έχει διαμορφώσει και εφαρμόζει
σε όλα τα σχολικά και πανεπιστημιακά επίπεδα μια διδακτική, που την ονομάζει παιδαγωγική της
ανταπόκρισης, εμπνεόμενη από την ψυχαναλυτική θεωρία και πρακτική του Lacan, την οποία
και εκθέτει στο βιβλίο του Lacan, Transference, and Writing Instruction. Η διδακτική του Brooke
αποσκοπεί σε ένα ψυχοδυναμικό αποτέλεσμα, την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο εγώ και τον
Άλλο, ιδιαίτερα όταν ο Άλλος είναι το Πρόσωπο που γνωρίζει. Η διδασκαλία του ακολουθεί μια
μη καθοδηγητική προσέγγιση η οποία επιτρέπει στους ασκούμενους συγγραφείς να
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κατανοήσουν οι ίδιοι τα κείμενα τους, να διακρίνουν τις απαιτήσεις τους και να ανταποκριθούν
σ’ αυτές. Ο Brooke παρομοιάζει αυτήν την παιδαγωγική της προβολής και της ανταπόκρισης
με την ψυχαναλυτική πρακτική της μεταβίβασης του Lacan. Ο διδάσκων διευκολύνει την
μεταβίβαση παραμένοντας αρκετά σιωπηλός, όπως θα έκανε και ο ψυχαναλυτής, περιμένοντας
υπομονετικά να προβλέψει ο φοιτητής τι θα ρωτούσε αλλά και τι θα απαντούσε ο δάσκαλος.
Τότε, σύμφωνα με τον Brooke, ο φοιτητής κατορθώνει να απαντήσει έξω από ό τι φαντάζεται ότι
η αυθεντία του δασκάλου θα μπορούσε να υποστηρίξει, να απαντήσει στις ιδέες που προβάλλει
στον δάσκαλο και να ανοίξει έτσι ο δρόμος για να δημιουργήσει κάτι δικό του. Για να υπάρξεις
χωρίς τον πατέρα, υποστήριζε ο Lacan, πρέπει να μάθεις να τον αξιοποιείς.
Η ακρόαση του διδάσκοντος οφείλει να είναι ουδέτερη, άνευ κρίσεων, όχι χειριστική. Ο
διδάσκων, όπως και ο αναλυτής, διαβάζει κι ακούει τα κείμενα των φοιτητών, χωρίς να διατυπώνει
κρίσεις και συμβουλές, με επίγνωση ότι κάθε ερμηνεία και παρατήρησή του προέρχεται από το
δικό του πρώτο ενικό πρόσωπο, το πάντα ικανό για ναρκισσιστικές παρεκτροπές. Ο διδάσκων,
όπως και ο αναλυτής δεν διορθώνει, ακούει και προτείνει τη διεύρυνση του συλλογισμού. Ο
αναλυτής, όπως και ο διδάσκων, δεν επιδεικνύει τις γνώσεις του, ακριβώς γιατί είναι το
Πρόσωπο το οποίο υποτίθεται ότι γνωρίζει, δεν παίζει το ρόλο της αυθεντίας αλλά του βοηθού
των αναζητήσεων του γράφοντος. Ο ρόλος του είναι να δημιουργεί και να συντηρεί έναν κενό
χώρο αναστοχασμού. Η σιωπή του διδάσκοντος, όπως και του αναλυτή (που δεν είναι πάντα
σιωπηλή, είναι η σιωπή των απαντήσεων αλλά όχι και των ερωτήσεων) ωθεί τον γράφοντασπουδαστή να προχωρήσει μακρύτερα, να λύσει τους κόμπους του και να κατανοήσει τα
μυστικά του.
Ο Brooke στα μαθήματά του ενθαρρύνει και ζητά τη γραφή προσωπικών και εξομολογητικών
κειμένων, για να ανοίξει χώρο στην αλήθεια της επιθυµίας του υποκειµένου, γνωρίζοντας όμως
ότι η εκφορά της επιθυμίας δεν είναι ποτέ ένας λόγος πλήρης, μπορεί να είναι μισός, μερικός,
γεμάτος ερμηνείες και κλισέ. Μπορεί να είναι όμως ο λόγος από τον οποίο θα ξεκινήσει μια
μετουσίωση καθαρή και συνεπής. Παρά ταύτα η ποιητική γλωσσική πράξη λειτουργεί με όρους
πλήρους λόγου. Είναι μια γλωσσική πράξη η οποία κατά την τέλεσή της και την επεξεργασία της
απαιτεί πλήρες το υποκείμενό της, με τη συνειδητή λειτουργία και τη γνώση του- γιατί ο
δημιουργός πρέπει να είναι ολόκληρος ένας κόσμος για τον εαυτό του. Η προσοχή στρέφεται
στην συνολική μορφή του έργου, την διάρθρωσή του, στον δομικό συσχετισμό προσώπων και
πράξεων, στο ύφος του. Κατά τον Brooke, όπως ο Lacan συστήθηκε το 1966 ως άνθρωπος
που διάβασε τον Φρόιντ, ο κάθε συγγράφων, διδασκόμενος ή πολύ περισσότερο διδάσκων τη
γραφή, θα έπρεπε να μπορούσε να αυτοσυστήνεται ως άνθρωπος που διάβασε λογοτεχνία.
Και όπως η ψυχανάλυση κατά τον Lacan εφευρίσκεται κάθε φορά μέσα από τον λόγο και τις
λέξεις αλλά και μέσα από τα ιστορικά στοιχήματα του καιρού, έτσι και η γραφή. Η αντιπαρακίνηση του Lacan προς τους ψυχαναλυτές όποιος δεν μπορεί να προσανατολιστεί στον
ορίζοντα της υποκειμενικότητας της εποχής του, ας μην ασκεί την ψυχανάλυση, θα μπορούσε
να απευθύνεται και στους συγγραφείς.
Για τον Lacan τα κείμενα δεν αποτελούν ανάπλαση του ενδοψυχικού κόσμου του συγγραφέα
και δεν είναι κτήμα κανενός. Μοιάζει να αυτονομούνται, παράγουν νέες σημασίες μη
προβλεπόμενες από την πρόθεση του συγγραφέα ή την προσδοκία του αναγνώστη. Και οι δύο
βρίσκονται στο έλεος της γλώσσας, και βυθίζονται σε ένα συνεχώς μεταλλασσόμενο κείμενο.
Κατά τον Lacan, υπάρχουν ορισμένες βασικές δομές, άμεσα συνδεδεμένες με την
επιθυμία, μέσα από τις οποίες αναδύεται το υποκείμενο, τις οποίες ο Lacan θα ονομάσει
«λόγους» και θα αναγνωρίσει τέσσερις: τον λόγο του κυρίου (της πολιτικής εξουσίας), τον λόγο
της υστερίας, τον λόγο της ψυχανάλυσης και τον λόγο του πανεπιστημίου. Οι λόγοι αυτοί
λειτουργούν σαν τετράτροχοι ανατροφοδοτούμενοι μηχανισμοί με τέσσερα σημεία στήριξης και
κίνησης, σ’ αυτήν τη διάταξη:
Επιθυμία Άλλος
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Αλήθεια Απώλεια
Η επιθυμία απευθύνεται στο Άλλο (στο θησαυρό των σημαινόντων), αναζητώντας το ελλείπον
αντικείμενο, λαμβάνει ως απάντηση κάποιο σημαίνον που δεν αντιστοιχεί στο αντικείμενο, οπότε
μπορεί να επανέλθει στον τόπο της αλήθειας, δηλαδή στον τόπο της έλλειψης που κινεί την
επιθυμία. Οι τρόποι της κίνησης είναι πολλαπλοί, οι τόποι στάσης διαφορετικοί, η
πραγματοποίηση ή μη μιας στροφής μπορεί να είναι καθοριστική. Το κοινό δομικό ανάμεσα
στον λόγο της ψυχανάλυσης και τον λόγο του πανεπιστημίου είναι η γνώση ως ένας πλούτος
σημαινόντων. Η δομική όμως διαφορά είναι ότι στον λόγο του πανεπιστημίου η γνώση κατέχει
τη δεσπόζουσα θέση της εξουσίας, του κυρίου και, απευθυνόμενη σε στους φοιτητές ως άτομα
χωρίς ιδιότητες παράγει το διχασμό τους. Αντίθετα, στον λόγο της ψυχανάλυσης η αλήθεια, η
γνώση του αναλυτή είναι ένας θησαυρός σημαινόντων που δεν εμφανίζεται ποτέ ρητώς στη
σχέση του με τον αναλυόμενο, στου οποίου όμως την παραγωγή συμβάλλει ο αναλυόμενος,
ακριβώς γιατί ο αναλυτής αφήνει με την σιωπή του χώρο στον αναλυόμενο, για να παράγει το
κύριο σημαίνον. Εάν αυτή η γνώση διατυπωθεί και προταθεί ρητά, εάν επιβληθεί θα έχει γίνει η
στροφή στον λόγο του πανεπιστημίου (για τον Lacan, ο λόγος του πανεπιστημίου αντιστοιχεί
σε όλες τις μορφές εξουσίας οι οποίες υποτίθεται ότι θεμελιώνονται στη γνώση, όπως ο
σοβιετικός σοσιαλισμός ή οι γραφειοκρατικές κοινωνίες τις οποίες η σχολή της Φρανκφούρτης
αποκάλεσε «κοινωνίες της διαχείρισης»). Για τον Lacan, μια ακόμη στροφή στον λόγο του
πανεπιστημίου αναπαράγει …. τον λόγο του κυρίου.
Η διδασκαλία της γραφής θα εύρισκε κατά τον Brooke τον ιδανικό της τρόπο αν, παρότι
διακονείται κατά κανόνα στα Πανεπιστήμια, απομακρυνόταν από τον λόγο του πανεπιστημίου
και με την αναγκαία στροφή υιοθετούσε λόγο ανάλογο με τον λόγο του ψυχαναλυτή. Εξάλλου
η γραμματεία της λογοτεχνίας δεν προσφέρει γνώση προς επιβολή ούτε κείμενα προς
αναπαραγωγή αλλά κείμενα προς ανακάλυψη προσωπική και στοιχεία γόνιμα για κάθε
προσπάθεια προσωπικής μετουσίωσης. Αυτός είναι και ο μόνος τρόπος που μπορεί να
οδηγήσει σε πρωτότυπη και άξια λόγου λογοτεχνική γραφή, τον οποίο ο διδάσκων καλείται
καίρια αλλά διακριτικά, σχεδόν σιωπηλά όχι να καθοδηγήσει αλλά να υποβοηθήσει. Γιατί τα
λογοτεχνικά κείμενα απ’ τη μια πλευρά απαιτούν «αρχιτεκτονική, και όχι εσωτερική διακόσμηση»
(Ε. Hemingway) αλλά
απ’ την άλλη «είναι πληγώματα/ειν’ ομοιώματα/…ταραχώδη
κύματα/…είναι γάζες επίδεσμοι/παρηγόρια ή διαλείμματα. …» (Ν.Καρούζος)
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Δημιουργική Γραφή και Δυσκολίες στην παραγωγή
γραπτού λόγου στο δημοτικό
Αντωνίου Παρασκευή
viviant23d@gmail.com

Περίληψη
Η παραγωγή γραπτού κειμένου είναι μια δεξιότητα που διδάσκεται σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας
συστήματος. Η διαρκής και μακροχρόνια ενασχόληση των μαθητών με αυτήν και μάλιστα με συγκεκριμένο τρόπο είναι
ο λόγος που φαντάζει απλησίαστη σε μαθητές με Μαθησιακές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Μέσα από τις δραστηριότητες
της παρούσας εργασίας διαπιστώσαμε ότι οι μαθητές με Μαθησιακές Εκπαιδευτικές Ανάγκες μπορούν να γράψουν και
μάλιστα δημιουργικά αρκεί να υπάρχει το σωστό κίνητρο για αυτούς αλλά και ο σωστός τρόπος. Ο τελευταίος ήταν
ανασταλτικός παράγοντας. Ήταν αυτός που βοήθησε τους μαθητές να ξεπεράσουν τον φόβο της αποτυχίας και να
εμπλακούν σε μια διαδικασία που πριν τους φαινόταν ακατόρθωτη, στην παραγωγή κειμένων. Τελειώνοντας, θα θέλαμε
να σημειώσουμε ότι οι δραστηριότητες βοήθησαν τους μαθητές και στο να αποκτήσουν ξανά την αυτοπεποίθηση τους.
Όσο πιο πολύ έγραφαν τόσο πιο πολύ πίστευαν στον εαυτό τους.
Λέξεις κλειδιά: Μαθησιακές δυσκολίες, γραπτός λόγος, δημιουργικά

Η εκμάθηση του γραπτού λόγου γενικότερα και της παραγωγής του ειδικότερα είναι η
κύρια επιδίωξη κάθε σχολικού προγράμματος. Ο γραπτός λόγος είναι μέσο αυτό-έκφρασης,
επικοινωνίας σ’ όλες τις περιστάσεις της πρακτικής ζωής του ανθρώπου. Ενώ ταυτόχρονα
συμβάλει στην ανάπτυξη της γλώσσας, διαμορφώνει και εκφράζει τη σκέψη, προάγει τη σχολική
γνώση και είναι μέσο των αξιολογικών διαδικασιών της εκπαίδευσης και της ευρύτερης
κοινωνίας. Η ικανότητα ενός μαθητή στην διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου περιλαμβάνει
τις απαιτητικότερες νοητικές και επικοινωνιακές διαδικασίες.(Βαρσαμίδου, Σπαντιδάκης, 2015)
Η συνθετότητα της γραφής ως γνωστική διαδικασία καθιστά τη κατάκτηση της
πολύπλοκη έως αδύνατη όταν εμπλέκονται μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. Αφού ο
γραπτός λόγος χρειάζεται καλή γνώση του φωνημικού, συντακτικού, σημασιολογικού και
πραγματολογικού τομέα. Κάθε λέξη που γράφεται καθορίζει τι θα ακολουθήσει, προκειμένου να
επιτευχτεί η νοητική αλληλουχία, η συνοχή μεταξύ προηγούμενων και επόμενων, για να
ολοκληρωθούν οι ρητορικοί στόχοι.
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να εμπλέξουμε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες
και αναπηρίες σε δραστηριότητες που δεν αποβλέπουν μόνο στην κατάκτηση της γνώσης
αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης και την «ουσιαστική κατανόηση».
Στη συνέχεια παρουσιάζονται 15 δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. Οι οποίες σχεδιάστηκαν
με βάση τις ικανότητες και δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν οι μαθητές του τμήματός
ένταξης του 9ου Δημοτικού σχολείου Καστοριάς κατά το σχολικό έτος 2015-2016.Οι
δραστηριότητες παρουσιάζονται σύμφωνα με τον βαθμό δυσκολίας τους ξεκινώντας από το να
γράψουν μια λέξη, μια πρόταση, ένα ποίημα, ένα σύντομο κείμενο και τέλος μια ιστορία.
Οι λέξεις το έσκασαν (Ροντάρι, 2003)
Η δραστηριότητα αυτή πραγματεύεται κυρίως τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και στη συνέχεια
την σωστή επιλογή λέξεων. Η διαδικασία απλή. Δώσαμε στους μαθητές ένα ποίημα από το
οποίο σβήσαμε ορισμένες λέξεις αλλά και μια εικόνα σχετική με το θέμα του ποιήματος. Τα παιδιά
έπρεπε να συμπληρώσουν τις λέξεις που λείπουν έτσι ώστε να έχει συνοχή και νόημα το ποίημα.
Η διαδικασία αυτή έγινε δύο φορές με δυο διαφορετικές εκδοχές χαμένων λέξεων.
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Εικόνα1 . Το ποίημα ο Χιονάνθρωπος

Είναι αταίριαστες
Η δραστηριότητα αυτή βασίζετε στην συγγραφή μιας πρότασης. Πιο συγκεκριμένα, οι
μαθητές είχανε στη διάθεση τους 10 τυχαίες λέξεις. Από αυτές έπρεπε να διαλέξουν τις δυο. Με
αυτές έπρεπε να γράψουν μια πρόταση όπου το ζευγάρι των λέξεων θα έχει κάποια
συγκεκριμένη σχέση. Ακολουθεί ένα παράδειγμα όπου τα ζευγάρια είναι :Διατάζω-διαβάζω,
κουνέλι-κουρέλι, έξοδος-έξοχος, βιβλιάριο-βιβλίο.
Διατάζω τον γιο μου να διαβάσει. Το κουνέλι έφαγε κατά λάθος ένα πορτοκαλί κουρέλι.
Κέρδισες μια έξοδο αφού ήσουν έξοχος. Το βιβλιάριο είναι βιβλίο.
Η ερώτηση της εβδομάδας (Rodari, 2007)
Η δραστηριότητα αυτή αφορά την ελεύθερη παραγωγή μιας πρότασης αλλά είναι
ομαδική. Η μόνη βοήθεια που δόθηκε στους μαθητές είναι ότι έπρεπε να απαντήσουν σε μια
τυχαία παράξενη και αστεία ερώτηση. Από τη στιγμή που είχαν την ερώτηση στα χέρια τους
έπρεπε να τη συζητήσουν με τον συμμαθητή τους και να αποφασίσουν πως όλα αυτά που
συζήτησαν μπορούν να γραφτούν μέσα σε μια πρόταση μόνο. Όπως για παράδειγμα το να
απαντήσουν στην ερώτηση "γιατί βλέπουμε όνειρα;" Η απάντηση ήταν απλή "Μα γιατί αλλιώς δε
θα είχαμε λόγο να κοιμόμαστε".

Εικόνα 2. Οι ερωτήσεις ενός ολόκληρου σχολικού έτους.

Ρίχνουμε τα ζάρια (Queneau,1947)
Η δραστηριότητα αυτή συνδυάζει το λεξιλόγιο με τη συγγραφή μιας πρότασης.
Χρησιμοποιήσαμε ζάρια τα οποία έχουν σε κάθε πλευρά τους γράμματα. Το γράμμα που τύχαινε
κάθε μαθητής ήταν το πρώτο γράμμα της λέξης που θα έγραφε. Κάθε φορά λοιπόν που έριχνε
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ο μαθητής το ζάρι έγραφε και μια λέξη. Όταν έφτασε να έχει εφτά λέξεις γραμμένες έπρεπε να
γράψει μια πρόταση με κάθε λέξη. Στη συνέχεια συζητήσαμε αν οι προτάσεις αυτές θα
μπορούσαν να ενωθούν και να γίνουν μια παράγραφος.

Εικόνα 3. Τα ζάρια των γραμμάτων

Με αγάπη από την Αίγυπτο
Οι μαθητές μας κατασκεύασαν το δικό τους αλφάβητο από ιδεογράμματα. Κάθε σχέδιο
αντιστοιχεί σε ένα γράμμα. Το κάθε παιδί έπρεπε λοιπόν να διαλέξει εφτά καρτέλες και να γράψει
εφτά λέξεις. Με τις λέξεις αυτές στη συνέχεια δημιουργούν ένα σύντομο κείμενο. Ακολουθεί ένα
από τα κείμενα που γράψαμε στην τάξη με τις λέξεις: εξακόσια, παπαγάλος, ξέχασα, ψάρι ,
κόκκινο, Λαμία
"Ξέχασα τους εξακόσιους παπαγάλους μου στο σπίτι της μαμάς μου . Όταν θα πάω
στην Λαμία ξανά θα αγοράσω ένα κόκκινο ψάρι."

Εικόνα 4. Το ιδεοαλφάβητο που έφτιαξαν τα παιδιά.

Aς γράψουμε ένα Λίμερικ (Rodari, 2003)
Το αφηρημένο προϋποθέτει ότι οι μαθητές μπορούν να οργανώσουν νοερά όσα θέλουν
να γράψουν. Αφού λοιπόν συζητήσαμε για τα είδη των κείμενων αναλύσαμε τα χαρακτηριστικά
ενός Λίμερικ και φυσικά έγραψε ο κάθε μαθητής το δικό του. Η ενασχόληση με το Λίμερικ ήταν
μια ευχάριστη διαδικασία αφού ήξεραν ακριβώς πως πρέπει να είναι το κείμενο που θα γράψουν.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα.
Ένας μαθητής του Ε2
Που καθότανε στο διπλανό θρανίο.
Παίζοντας ποδόσφαιρο έξω στην αυλή χτύπησε ένα μαθητή.
Αχ ! Απρόσεκτος πολύ
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Ας γράψουμε ένα Χαϊκου
Η συγγραφή ενός χαϊκου είναι ακριβώς ίδια όπως ενός λίμερικ ως προς τον τρόπο
εκτέλεσης του. Σημαντικότερη διαφορά τους είναι τα χαρακτηριστικά του κειμένου που
παράχθηκε. Οι μαθητές μας λοιπόν είχαν σαφείς οδηγίες για το πως πρέπει να είναι η στροφή
που θα γράψουν ώστε να θεωρηθεί χαϊκού. Ακολουθεί ένα παράδειγμα
Η φίλη μου
Δε θέλει να φύγω και
Με αγκαλιάζει
Ο διάλογος (Σουλιώτης, 2009)
Η δραστηριότητα αυτή έχει μόλις δυο προϋποθέσεις να χρησιμοποιήσει ο μαθητής τις
λέξεις που του δίνουνε και να γράψει ένα συγκεκριμένο τύπο κείμενο. Ο κάθε μαθητής λοιπόν είχε
στη διάθεση του τέσσερις λέξεις με τις οποίες έπρεπε να γράψει ένα σύντομο διάλογο. Οι
διάλογοι που έγραψαν τα παιδιά ήταν ιδιαίτερα διασκεδαστικοί αφού οι λέξεις που είχαν στη
διάθεση τους δεν ήταν απόλυτα ταιριαστές. Ακολουθεί ένα παράδειγμα διαλόγου όπου ο
μαθητής είχε στη διάθεση του τις λέξεις : μαμά, παστίτσιο, γιαγιά και ώρα.
-Μαμά τι θα φάμε σήμερα;
-Παστίτσιο
-Να φωνάξω τις γιαγιάδες;
--Στις δυο θα είναι έτοιμο.
Εικονοϊστορίες(Σουλιώτης, 2009)
Οι εικόνες ενός βιβλίου που οι μαθητές δεν έχουν διαβάσει έγιναν η αφορμή και οι
μαθητές έγραψαν τη δική τους ιστορία. Δώσαμε τις εικόνες του βιβλίου ανακατεμένες. Τα παιδιά
έβαλαν τις εικόνες σε σωστή σειρά, όπως πίστευε ο καθένας. Στη συνέχεια για κάθε εικόνα
έγραψαν μια πρόταση ή μια παράγραφο. Τα κείμενα που παράχθηκαν από κάθε εικόνα
ενώθηκαν ώστε να δημιουργηθεί η ιστορία.

Εικόνα 5. Οι εικόνες από το παραμύθι "η Σκληρή κυρία πλάκα."

Η Αλφαβήτα
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Η δραστηριότητα αυτή βασίζεται στην απλότητα και τη σημαντικότητα του ελληνικού
αλφάβητου. Οι μαθητές έπρεπε να χρησιμοποιήσουν την Αλφαβήτα και να γράψουν μια ιστορία
όπου οι λέξεις της θα βρίσκονται σε ακριβή αλφαβητική σειρά. Προκειμένου να διευκολύνουμε
τους μαθητές επιτρέψαμε τη χρήση βοηθητικών λέξεων όπως τα άρθρα. Ακολουθεί η ιστορία
μιας μαθήτριας.
"Αύριο θα Βρω την Γιάννα, θα μου Δώσει Ελιές Ζάχαρη και Ηλιόσπορους. Θα πάω στην
Ιωάννα ,την Κάθριν και τη Λένα. Μαζί θα κάνουμε Νερό με γεύση. Ξέρω ότι δεν θα πετύχει. Θα
πάμε στην Ουρανία και θα μας Πει να Ρίξουμε Σόδα. Τώρα Υποσχέθηκα στον Φάνη και τη
Χριστίνα να πάμε για Ψώνια. Με περιμένουν Ώρες."
Ας παίξουμε ένα επιτραπέζιο
Το παιχνίδι θεωρείται ένας σημαντικός τρόπος έκφρασης για τα παιδιά που φοιτούν στο
Δημοτικό Σχολείο. Χρησιμοποιήσαμε λοιπόν το επιτραπέζιο παιχνίδι ως αφορμή αλλά και ως
βοηθητικό εγχειρίδιο. Σκοπός μας να γράψουν τα παιδιά μια αστεία ιστορία χωρίς να αγχωθούν
και χωρίς να ανησυχήσουν για το αν θα τα καταφέρουν. Αφού το μόνο που έχουν να κάνουν
είναι να παίξουν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που είχαμε τοποθετήσει πάνω στην επιφανεια
εργασίας του επιτραπέζιου. Ακολουθεί η ιστορία που εγραψαν τα παιδιά παίζοντας το παιχνίδι.
"Ο Αλέξης ενώ περπατούσε του έπεσε μια γλάστρα στο κεφάλι. Δεν κατάλαβε πως έγινε.
Ο συμμαθητής του ο Αντώνης που περπατούσε πίσω του τον είδε. Αφού σταμάτησε να γελάει
πήγε να τον βοηθήσει. Βρήκε στο δρόμο μια σκούπα και άρχισε να του σκουπίζει το κεφάλι. Δεν
ήξεραν τι λουλούδι ήταν πάνω στο κεφάλι του αλλά ήταν μωβ. Ένα παιδάκι που έπινε το γάλα
του άρχισε να φωνάζει από το μπαλκόνι "Αχ χάλασε το λουλούδι μου και μου το είχε κάνει δώρο
η δασκάλα μου πέρυσι. Από το απέναντι μαγαζί βγήκε γρήγορα ο Αντετοκούμπο και τους είπε
"Δεν αφήνετε τη γλάστρα να πάμε να βάλουμε κανένα καλάθι;"

Εικόνα 6. Το επιτραπέζιο

Οι καρτέλες του Προπ (Rodari, 2003)
Είκοσι μία καρτέλες έγιναν το εγχειρίδιο συγγραφής των μαθητών. Οι καρτέλες έχουν
συγκεκριμένη σειρά και έδειχναν στα παιδιά αυτό που πρέπει να κάνει ή να πάθει ο ήρωας της
ιστορίας τους. Οι καρτέλες φανέρωναν ουσιαστικά την πλοκή της ιστορίας και οι μαθητές ήταν
αυτοί που έπρεπε να γράψουν την ιστορία.
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Εικόνα 7. Οι καρτέλες του Προπ

Ας παίξουμε κάρτες
Οι κάρτες είναι ένα παιχνίδι που γνωρίζουν όλα τα παιδιά. Η δραστηριότητα αυτή τους
φάνηκε ιδιαίτερα γνώριμη. Η βασική όμως διαφορά με το κλασικό παιχνίδι είναι ότι ο στις κάρτες
βρίσκονται 8 διαφορετικοί ήρωες και 11 διαφορετικές καταστάσεις όπου μπορεί να μπλεχτεί ο
ήρωας. Κάθε φορά λοιπόν που έριχνε μια κάρτα ο παίχτης ουσιαστικά αποφάσιζε αν θα
προσθέσει έναν καινούριο ήρωα στην ιστορία ή αν θα έβαζε σε μπελάδες τον ήρωα που
βρισκόταν ήδη στην ιστορία. Ακολουθεί η πρώτη ιστορία που γράψαμε.
"Η κυρία Άννα είναι παιδίατρος. Σήμερα την επισκέφθηκε η δασκάλα της κόρης της γιατί τα παιδιά
της κόλλησαν ανεμοβλογιά. Λίγο πιο πέρα ένα αγόρι που κάνει ποδήλατο χάνει την ισορροπία
του και πέφτει. Ο Ιορδάνης περνούσε από το απέναντι πεζοδρόμιο και έτρεξε να βοηθήσει. Το
πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να τηλεφωνήσει στο 166.Οταν η κυρία Άννα έφτασε στο σημείο
του ατυχήματος κατάλαβε ότι είχε χτυπήσει ο γιος της.

Εικόνα 8. Όλες οι διαφορετικές φιγούρες που υπάρχουν στις κάρτες.

Γράφω, γράφω δημοσιογράφω
Με αφορμή τη φωτογραφία ενός εγκαταλελειμμένου σπιτιού οι μαθητές έπρεπε να
γράψουν για τον ιδιοκτήτη του αλλά και για τον λόγο που πίστευαν ότι έφυγε από το σπίτι. Στη
συνέχεια πήραμε συνέντευξη από γείτονες. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές έγραψαν δυο ιστορίες.
Μια για το ποιος νόμιζαν ότι κατοικούσε και μια για το ποιος κατοικούσε στην πραγματικότητα.
Ακολουθεί παράδειγμα
"Το σπίτι χτίστηκε το 1927. Η 24χρονη Εμμανουέλλα Κιθάρ το αγόρασε τον Αύγουστο του
1937 για να ζήσει μόνη της. Είχε πολλά χρήματα από τον πατέρα της αλλά εκείνη ήθελε να γίνει
νηπιαγωγός. Η Εμμανουέλλα περπατάει περίπου μια ώρα κάθε μέρα για να φτάσει στο
νηπιαγωγείο που δουλεύει. Κάτι αναπάντεχο όμως συνέβη. Μια μέρα ένας μικρός μαθητής της
ξέχασε τη βρύση ανοιχτή. Το σχολείο πλημμύρισε και όλα τα πράγματα καταστράφηκαν."Στην
πραγματικότητα όμως τρεις αδερφές απλά εγκατέλειψαν το σπίτι γιατί έγιναν μετανάστριες στην
Γερμανία όπου παντρεύτηκαν και δεν ξαναγύρισαν.
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Εικόνα 9. Το εγκαταλελειμμένο σπίτι.

Η νοηματική γλώσσα
Η δραστηριότητα αυτή πραγματεύεται περισσότερο τη φαντασία, τη λογική και τον
τρόπο που συνδέονται μεταξύ τους. Οι μαθητές παρακολούθησαν ένα βίντεο στη νοηματική.
Χρησιμοποιώντας λοιπόν την παρατηρητικότητα τους, τη λογική και τη φαντασία έπρεπε να
γράψουν αυτό που πίστευαν ότι αφηγείται η κυρία.
Συμπερασματικά είμαστε σε θέση να πούμε ότι οι δραστηριότητες αυτές ήταν πολύ
χρήσιμες και ωφέλιμες για τους μαθητές μας. Το βασικότερο για εμάς ήταν ότι τα παιδιά
αντιλήφθηκαν ότι μπορούν να γράψουν και μάλιστα διασκεδάζοντας. Επίσης, παρατηρήσαμε
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ήταν ότι κάθε φορά που έμπαιναν στην αίθουσα είχαν
μεγάλη αγωνία και περιέργεια για το πώς θα είναι η δραστηριότητα. Πιστεύουμε ότι η
δημιουργικές αυτές ασκήσεις έδωσαν κίνητρα στους μαθητές ενώ ταυτόχρονα ήταν και η
απάντηση στο ερώτημα "άραγε θα τα καταφέρω;"
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Θα ξεκινήσω κάπως αντίστροφα την εισήγηση. Θα εκκινήσω από το λογοτεχνικό παράδειγμα
του Ξένου και κατόπιν θα μεταβώ στην παιδευτική αξία των ασκήσεων Δημιουργικής Γραφής σε
άτομα με «Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή» ή αλλιώς «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος» και
«σύνδρομο Άσπεργκερ».
Ο Ξένος του Αλμπέρ Καμύ είναι ένα από τα πιο γνωστά, πολυμεταφρασμένα και εμβληματικά
μυθιστορήματα του 20ου αι. Βασιζόμενοι στην γνώση που έχουμε σήμερα για την Διαταραχή
αυτιστικού φάσματος, γνώση που δεν υπήρχε την εποχή που έζησε ο Καμύ, αν τον διαβάσουμε
κάτω από αυτό το πρίσμα, διαπιστώνουμε ότι ο Ξένος του, ο Μερσώ είναι ένας άνθρωπος με
τέτοιου είδους χαρακτηριστικά, γι’ αυτό και δυσκολευόταν να επικοινωνήσει με το περιβάλλον
του με τον συμβατικά αποδεκτό τρόπο. Αυτό θεωρώ ότι επαρκώς στοιχειοθετείται στη μελέτη μου
Ο Ξένος του Αλμπέρ Καμύ, μια καταβύθιση στον κόσμο του αυτισμού από τις εκδόσεις poema
του 2015.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΆΣΠΕΡΓΚΕΡ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ, ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΚΕΨΗΣ
ΤΟΥ ΗΡΩΑ.
Αν μελετήσουμε προσεκτικά και άλλα λογοτεχνικά έργα που σημάδεψαν την παγκόσμια
λογοτεχνία, θα διαπιστώσουμε πως μας δίνουν την ίδια εντύπωση. Ανάλογα πρόσωπα νομίζω
πως είναι ο Πρίγκιπας Μίνσκιν στον Ηλίθιο του Ντοστογιέφσκι, ο χωρομέτρης στον Πύργο του
Φραντς Κάφκα ή ο Άσερ στην Πτώση του Πύργου των Άσερ του Έντγκαρ Άλλαν Πόε.
Αλλά γιατί κάτι τέτοιο να μας ενδιαφέρει; Θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό για δύο λόγους: 1.
Ενδιαφέρει τον θεωρητικό της λογοτεχνίας το πόσο η διαφορετικότητα είλκυσε την προσοχή
αρκετών από τους θεωρούμενους πια κλασικούς συγγραφείς, οι οποίοι, παρόλο που δεν
γνώριζαν τίποτα για αυτήν την, ας την χαρακτηρίσουμε, «παρέκκλιση», την επέλεξαν ως τρόπο
διερεύνησης του ανθρώπινου ψυχισμού, διαμορφώνοντας λογοτεχνικούς ήρωες που έγιναν
σύμβολα της ανθρώπινης μοίρας, της σχέσης του ατόμου με την κοινωνία και τις συμβάσεις
της. Βεβαίως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως πρόκειται για μυθοπλαστικά πρόσωπα, και όχι για
ρεαλιστική-φωτογραφική απεικόνιση «αληθινών» προσώπων. Γι’ αυτό και ο Καμύ, για
παράδειγμα, βάζει τον Ξένο του να βιώνει μια οριακή κατάσταση, κάνοντας έναν φόνο, ο οποίος
αφηγηματικά παρουσιάζεται ως «εξ αμελείας», αλλά ο κοινωνικός περίγυρος και ο μηχανισμός
καταστολής σπεύδει να τον καταδικάσει ως μια «ψυχρή» δολοφονία, ακριβώς γιατί ο ήρωας είναι
διαφορετικός και δεν τον καταλαβαίνει.
Το έργο του Αλμπέρ Καμύ καταγράφηκε στην ιστορία της παγκόσμιας γραμματείας με τον
χαρακτηρισμό «λογοτεχνία του Παραλόγου». Γιατί όμως έχει χαρακτηρισθεί ο κόσμος των έργων
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του Καμύ ως παράλογος; Διότι ο Λόγος των προσώπων του, η θέαση του κόσμου, η οπτική
τους πάνω στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση των ανθρώπων, είναι διαφορετικά από
αυτό που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε μέσον όρο. Κατ’ ουσίαν όμως δεν υπάρχει παραλογισμός. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές λογικές, με διαφορετικούς τρόπους έκφρασης.
Παράλογος είναι ο άνθρωπος που αδυνατεί να κατανοήσει αυτήν την διαφορετικότητα και να
την αποδεχθεί ως υπαρκτή, αναμενόμενη και φυσιολογική.
2. Ο δεύτερος λόγος, για τον οποίο μας ενδιαφέρει η παρεκκλίνουσα οπτική των έργων αυτών
είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κείμενά τους ως υλικό βάσης για την ανάπτυξη
διαφορετικών ποικιλιών ύφους, άρα την ανάπτυξη τρόπων κατανόησης και προσέγγισης
διαφορετικών οπτικών. Μπορούμε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουμε το κείμενο του Ξένου
ως ένα εργαλείο ανάπτυξης της ενσυναίσθησης, της βασικής έλλειψης της κοινωνικής
αλληλεπίδρασης του φάσματος του αυτισμού, η οποία ωστόσο αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα
στη διαδικασία της αυτεπίγνωσης και για τον «μέσο», τυπικής ανάπτυξης άνθρωπο. Αυτό
μπορούμε να το επιτύχουμε δημιουργώντας ασκήσεις και παιχνίδια δημιουργικής γραφής. Οι
πρακτικές, η φιλοσοφία και οι τεχνικές της Δημιουργικής Γραφής συστήνουν μια πραγματικά
αναντικατάστατη μεθοδολογία στην επίτευξη του στόχου αυτού.
ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ.
Με πρωτοπρόσωπη αφήγηση ο Καμύ μάς μεταφέρει στον ενδιάθετο λόγο ενός ανθρώπου που
αντιλαμβάνεται τα γεγονότα και τα πράγματα απλά, κυριολεκτικά, χωρίς συναισθηματικές
εξάρσεις και αμφισημίες. Η αντίληψη του χρόνου είναι μονοδιάστατη, με έμφαση στην μετρήσιμη
πλευρά της που σχετίζεται με τις απλές, βιολογικές μας λειτουργίες: ύπνο, κούραση, φαγητό.
Αλλά ταυτόχρονα είναι με έναν ξεκάθαρο τρόπο, παράξενη και αποκλίνουσα. Στο 1ο κεφ. του
Ξένου, ο Μερσώ ξεκινά να αφηγείται αναφερόμενος στην αναγγελία του θανάτου της μητέρας
του και την περιγραφή της κηδείας της στο γηροκομείο, όπου διέμενε τα τρία τελευταία χρόνια
της ζωής της.
Σήμερα πέθανε η μαμά. Ίσως και χθες, δεν ξέρω. Έλαβα ένα τηλεγράφημα από το άσυλο:
"Μητέρα απεβίωσε. Κηδεία αύριο. Θερμά συλλυπητήρια." Αυτό δεν μού λέει τίποτα. Μπορεί να'
ταν και χθες11
Αυτό που μάς ξαφνιάζει είναι η σημασία που δίνεται, από την μια, στην ακρίβεια του χρονικού
προσδιορισμού: χθες ή σήμερα καθώς και στην προσπάθεια εξαγωγής ενός βέβαιου
συμπεράσματος από τις λιγοστές πληροφορίες του τηλεγραφήματος. Για να πει «σήμερα» ο
Μερσώ, πρέπει να είναι βέβαιος. Και η βεβαιότητα δεν μπορεί να προκύψει από μια
αποσπασματική και ελλιπή ανακοίνωση. Από την άλλη, εκείνο που ξενίζει είναι το αφοριστικό:
Δεν μού λέει τίποτα, που για μας αποκτά και συναισθηματική χροιά. Αυτό είναι που ενδιαφέρει
κάποιον που πληροφορείται για τον θάνατο της μητέρας του; Το πότε ακριβώς πέθανε ή το
γεγονός αυτό καθαυτό; Οι συναισθηματικές αντιδράσεις που αναφέρονται σε όλο το υπόλοιπο
κεφάλαιο αφορούν πλευρές που σχετίζονται με τα αισθητηριακά δεδομένα και είναι περισσότερο
"σωματικά": κούραση, ναυτία, νύστα, πιάσιμο στο σώμα. Στο μόνο σημείο που αναφέρει πως
ένιωσε ταραγμένος, είναι γιατί έπρεπε ν 'ανέβω στου Εμμανουέλ και να δανειστώ μια μαύρη
γραβάτα..., γιατί εκεί έπρεπε να έχει μια κοινωνική συναλλαγή, όπου ο ίδιος θα είχε την
πρωτοβουλία και όπου δεν θα ήταν σίγουρος για την έκβασή της. Εξαναγκαζόταν από τα
πράγματα να διατυπώσει ένα αίτημα που δεν είχε ξαναδιατυπώσει, χωρίς να μπορεί να
προβλέψει εάν ο Εμμανουέλ θα ήταν εκεί, αν θα τού απαντούσε ναι ή όχι και τι εναλλακτικές
λύσεις θα είχε μετά. Δίπλα στη νεκρή μητέρα του εκείνο που τον έκανε να νιώσει στενόχωρα ήταν
ότι νόμισε πως είπε κάτι που δεν έπρεπε να πει, καθώς και το ότι υπήρχε μια αλλόκοτη,
11 Camus, Albert. The Stranger. Translated by Matthew Ward. New York: Vintage International, 1988
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δυσερμήνευτη σιωπή. Χαρά, τέλος, αναφέρει ότι αισθάνεται όταν το λεωφορείο έμπαινε στο
Αλγέρι και σκέφτηκε ότι θα ξάπλωνα και θα κοιμόμουν ένα δωδεκάωρο. Όλες αυτές είναι
συναισθηματικές αντιδράσεις "περίεργες", μη αναμενόμενες, που μάς κάνουν να σκεπτόμαστε
πως ο Μερσώ είναι ένας άνθρωπος με ρηχό ψυχισμό, με εγωιστικά αισθήματα, κάπως
αδιάφορος ή και απαθής. Είναι όμως πραγματικά σωστή μια τέτοια ερμηνεία;
Στο σημείο αυτό μπορούμε να δημιουργήσουμε ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής, όπου θα
παρακινήσουμε να ξαναδιαβάσουμε ή να ξαναγράψουμε κάποια από τα αποσπάσματα,
προτείνοντας κάποιες ενδεχόμενες αλλαγές, αφήνοντας ελεύθερο το υπόλοιπο πεδίο, π.χ.
αλλάζοντας το πρόσωπο και κυρίως την εστίαση της αφήγησης, την ταυτότητα δηλαδή του
αφηγητή, δηλαδή
«-Πώς θα αφηγούμασταν τον θάνατο της μητέρας μας αν ήμασταν μια κόρη που την
υπεραγαπούσε και ήταν εξαρτημένη από αυτήν;
-Ένα μικρό παιδί που δεν θα ξαναδεί την μητέρα του;
-Ένα παιδί-αγόρι ή κορίτσι- που την μισούσε επειδή το είχε κακοποιήσει ή εγκαταλείψει;
-Ή μια βαριά άρρωστη μητέρα που υπέφερε και ο θάνατος την λύτρωνε;»
Μπορούμε επίσης να διαμορφώσουμε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο που θα καθοδηγεί την
πορεία της αφήγησης. Ζητούμενο είναι να οδηγηθούμε σε έναν άλλον τρόπο θέασης των
πραγμάτων:
«-Φτάνει ένα τηλεγράφημα που δεν περιμένεις. Τι θα σκεφτείς;
-Διαβάζεις ότι η μητέρα σου πέθανε. Ποια είναι η πρώτη σκέψη που σου έρχεται στον νου;
-Όταν πηγαίνεις στην κηδεία πώς νιώθεις;»
Στο 3ο κεφ. ο Μερσώ μιλά για τον γείτονά του, τον Ρεϋμόν Σιντές, ο οποίος θα αναδειχθεί
καταλυτική μορφή για την πορεία της ζωής του Ξένου, μια που εξαιτίας του θα βρεθεί στις
συνθήκες εκείνες που θα τον οδηγήσουν στον μοιραίο φόνο. Ο Ρεϋμόν ήταν ένας άνθρωπος
του υποκόσμου, απ' ό,τι φαίνεται προαγωγός, με συχνά μπλεξίματα" και ύποπτες συναλλαγές.
Αλλά για τον Μερσώ αυτό δεν σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο. Εκείνος καταλάβαινε ό, τι έβλεπε και
άκουγε ο ίδιος, θεωρώντας τα λόγια του άλλου ειλικρινή και μη αντιλαμβανόμενος πως θα
μπορούσαν άλλες σκοπιμότητες ή κίνητρα να σπρώξουν τον Ρεϋμόν να του μιλά και να του
συμπεριφέρεται έτσι. Δεν είναι ωστόσο μόνο μια πρωτογενής αφέλεια που τον εκθέτει σε κίνδυνο.
Είναι η εύκολη παραίτησή του από την προσπάθεια να παρατηρήσει και να αντιληφθεί πιο βαθιά
την ανθρώπινη συμπεριφορά, κάτι για τον ίδιο κουραστικό έως και απροσπέλαστο. Η
αλληλεπίδραση μαζί του διαπιστώνουμε ότι στηρίζεται σε εντελώς επιφανειακά χαρακτηριστικά,
σε ενδείξεις σκόρπιες, που αδυνατούν να συσχετισθούν επαρκώς και να αποτελέσουν ένα
σύστημα οργανωμένης αξιολόγησης:
Όμως εμένα μού μιλάει συχνά και μερικές φορές περνάει για λίγο από το σπίτι μου, γιατί εγώ τον
ακούω. Βρίσκω ότι αυτά που λέει έχουν ενδιαφέρον. Εξάλλου δεν έχω κανένα λόγο να μην τού
μιλάω... είναι πάντα ντυμένος ευπρεπέστατα...Με ρώτησε αν ήθελα να είμαι φίλος του. Είπα πως
δεν θα με πείραζε: φάνηκε ευχαριστημένος....Ήθελε να μάθει ποια είναι η γνώμη μου γι' αυτή την
ιστορία. Απάντησα ότι δεν είχα καμιά γνώμη, αλλά ότι ήταν ενδιαφέρουσα...Με ρώτησε τι θα
έκανα στη θέση του. Τού είπα ότι πού να ξέρει κανείς, αλλά καταλάβαινα...Έβαλα τα δυνατά μου
να ευχαριστήσω τον Ρεϋμόν, γιατί δεν είχα κανέναν λόγο να μην τον ευχαριστήσω....Μού ήταν
αδιάφορο αν ήμουνα φίλος του, αυτός όμως με το ύφος του έδειχνε στ' αλήθεια ότι το ήθελε
πολύ.
«-Πώς βλέπει ο Ρεϋμόν τον Μερσώ; Τι σκέφτεται και πώς θα αφηγούνταν εκείνος τη γνωριμία και
τη φιλία μαζί του;»
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Στο 5ο κεφ. ο προϊστάμενός του προτείνει στον Μερσώ να εγκατασταθεί στο Παρίσι, για να
εργασθεί στα εκεί γραφεία της εταιρείας. Ο διάλογός τους είναι αποκαλυπτικός της στάσης του
Ξένου έναντι της αλλαγής.
Είπα ναι, αλλά και πως κατά βάθος δεν μ' ένοιαζε. Με ρώτησε λοιπόν αν μ' ενδιέφερε κάποια
αλλαγή στη ζωή μου. Απάντησα ότι δεν αλλάζεις ποτέ ζωή, ότι εν πάση περιπτώσει όλες άξιζαν
και ότι η δική μου εδώ πέρα δε μού ήταν καθόλου δυσάρεστη. Φάνηκε δυσαρεστημένος, μού
είπε ότι απαντούσα πάντα με πλάγιο τρόπο, ότι δεν είχα φιλοδοξίες κι ότι αυτό στις επιχειρήσεις
είναι σκέτη καταστροφή. Θα προτιμούσα να μην τον είχα δυσαρεστήσει, αλλά δεν έβλεπα να
υπάρχει λόγος να αλλάξει η ζωή μου
Η επιλογή του ενός ή του άλλου τρόπου ζωής, η αποδοχή της μιας ή της άλλης κλίμακας αξιών
είναι για τον Μερσώ χωρίς ουσιαστικό νόημα, αφού σε κάθε περίπτωση σχετίζεται με
ιεραρχήσεις, επιλογές και νοηματοδοτήσεις που έχει αποδεχθεί εξωτερικά χωρίς βαθύτερα να τις
καταλαβαίνει ή να τις ενστερνίζεται. Η διαδικασία αναγνώρισης, προσαρμογής και
ενσωμάτωσης σε μια καθημερινότητα όπου αρκετά από τα στοιχεία της είναι πλέον προβλέψιμα
και γι' αυτό σχετικά ασφαλή, καθιστά πολύ δύσκολη μια απόφαση για την αλλαγή της, η οποία
θα βάλει το υποκείμενο σε μια νέα ψυχική περιπέτεια κοινωνικής ένταξης με άγνωστα
αποτελέσματα.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ
«-Πώς αντιμετωπίζει ο προϊστάμενος την αντίδραση του Μερσώ; Πώς θα αφηγούνταν εκείνος
τον μεταξύ τους διάλογο σε έναν τρίτο; Ας θεωρήσουμε ότι είμαστε ένα τρίτο πρόσωπο, ένας
συνάδελφος του Μερσώ, που παρίσταται στον διάλογο, τι θα λέγαμε; Πώς θα μετείχαμε και τι
θα σκεφτόμασταν;»
Επίσης ο τρόπος που αντιδρά στην πρόταση της Μαρί να παντρευτούν είναι αποκαλυπτικός
τού πώς αντιμετωπίζει τις συνήθεις κοινωνικές συμβάσεις γύρω από τις διαπροσωπικές σχέσεις
και την συμβίωση:
Το βράδυ ήρθε και με βρήκε η Μαρί και με ρώτησε αν ήθελα να την παντρευτώ. Είπα ότι μού ήταν
αδιάφορο κι ότι θα μπορούσαμε να το κάναμε αν ήθελε. Τότε θέλησε να μάθει αν την αγαπούσα.
Απάντησα όπως το είχα κάνει άλλη μια φορά, ότι αυτό δεν σήμαινε τίποτε αλλά ότι δεν υπήρχε
αμφιβολία πως δεν την αγαπούσα. Τότε γιατί να με παντρευτείς; είπε. Τής εξήγησα ότι αυτό δεν
είχε καμιά σημασία κι ότι αν το ήθελε πολύ, μπορούσαμε να παντρευτούμε. Εξάλλου εκείνη ήταν
που το ζήτησε κι εγώ είπα ευχαρίστως. Τότε εκείνη παρατήρησε πως ο γάμος είναι κάτι σοβαρό.
Εγώ απάντησα: Όχι. Για μια στιγμή έμεινε αμίλητη και με κοίταξε σιωπηλά. Μετά μίλησε. Ήθελε
απλώς να ξέρει αν θα δεχόμουνα την ίδια πρόταση από μιαν άλλη γυναίκα που θα είχα μαζί της
έναν παρόμοιο δεσμό. Είπα : Φυσικά. Τότε εκείνη αναρωτήθηκε αν μ' αγαπούσε κι εγώ δεν
μπορούσα να ξέρω τίποτα πάνω σ' αυτό το σημείο. Μετά από μια στιγμή σιωπής, μουρμούρισε
ότι ήμουνα παράξενος, ότι δίχως αμφιβολία μ' αγαπούσε γι' αυτό ακριβώς, αλλά ίσως μια μέρα
θα την κούραζα για τον ίδιο λόγο.
Σήμερα που υπάρχουν μελέτες και οδηγίες υποστήριξης για τους συντρόφους των ατόμων με
σύνδρομο Asperger, γνωρίζουμε πόσο ποιοτική μπορεί να γίνει η συμβίωση μαζί τους. Επειδή
συνήθως πρόκειται για άτομα που επιδεικνύουν πίστη και εμπιστοσύνη, που δείχνουν σεβασμό
και ειλικρίνεια, που ξέρουν να αφοσιώνονται και να αποδέχονται τις ιδιαιτερότητες του άλλου.
Αλλά ένα περιβάλλον που αγνοεί, αισθάνεται γρήγορα απογοήτευση, κούραση και πολύ συχνά
θυμό. Φτάνει μάλιστα σε σημείο να διάκειται εχθρικά. Το δεν έχει καμιά σημασία του Μερσώ δεν
έχει να κάνει με την υποτίμηση της προσωπικότητας ή των συναισθημάτων του άλλου, αλλά με
την πραγματική αξία αυτού του είδους των κοινωνικών συναλλαγών για τις σχέσεις και τον
ψυχισμό των ανθρώπων. Η Μαρί φαίνεται ότι δυσκολεύεται να το κατανοήσει, αν και το
αποδέχεται σε έναν άνθρωπο παράξενο, όπως λέει, αλλά δοτικό με τον τρόπο του, αυθόρμητο
και ειλικρινή. Εξάλλου, όταν τού λέει έχω κάπου να πάω κι εκείνος δεν τη ρωτάει πού,
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αντιλαμβάνεται πως δεν πρόκειται για αδιαφορία, αλλά για εμπιστοσύνη. Πρόκειται για έναν
πρωτογενή μεν, αλλά ουσιώδη σεβασμό.
"Δεν θέλεις να ξέρεις τι είναι αυτό που έχω να κάνω;" Θα' θελα πολύ να ήξερα, αλλά δεν το είχα
σκεφτεί και μάλλον γι' αυτό μού παραπονιόταν. Τότε βλέποντάς με σαστισμένο, γέλασε πάλι κι
έγειρε προς το μέρος μου όλο της το κορμί, για να μού δώσει το στόμα της.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
«Αν ο αφηγητής υιοθετήσει την εστίαση της Μαρί πώς θα μιλούσε για τον διάλογο αυτόν; Πώς
θα περιέγραφε τα συναισθήματά της; Αν ήμασταν ένα φιλικό της πρόσωπο και συνομιλούσαμε
μαζί της τι θα της λέγαμε;»
Όταν η Μαρί ρώτησε τον Μερσώ πώς ήταν το Παρίσι, εκείνος απάντησε:
Είναι βρώμικο. Έχει περιστέρια και μαύρες αυλές. Οι άνθρωποι έχουν άσπρο δέρμα.
Πρόκειται για μια τυπική απάντηση ανθρώπου που δεν τού είναι εύκολη η γενίκευση και η
συνδυαστική γνώση. Το Παρίσι πράγματι μπορεί να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως και
εκατοντάδες άλλες πόλεις σε όλο τον πλανήτη, ή και χιλιάδες κοινότητες, εάν εντάξουμε τις
κωμοπόλεις και τα χωριά. Δεν είναι αυτά, επομένως, τα ειδοποιά χαρακτηριστικά του. Ωστόσο
για τον Μερσώ είναι αρκετά, γιατί αυτά τον εντυπωσίασαν, αυτά συγκράτησε η μνήμη του, αυτά
θεωρεί πως είναι ικανοποιητικά, για να αναπαραγάγει και ο άλλος στη σκέψη του, αυτό που ο
ίδιος ανακαλεί μέσα από τη μνημονική του συνείδηση.
Αφού δούμε αρκετές φωτογραφίες από το Παρίσι και ίσως και ένα μικρό ταξιδιωτικό
ντοκυμαντέρ προσπαθούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις όπως:
«-Πώς μας φαίνεται το Παρίσι ως πόλη;-Πώς είναι τα κτήριά του; -Τι εντύπωση μας κάνουν οι
άνθρωποι; -Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που εμείς θα ξεχωρίζαμε;»
Το δεύτερο μέρος του Ξένου θεματικά, αναφέρεται στην διαδικασία των ανακρίσεών του μετά
από το φόνο και την σύλληψή του, στις συνθήκες του εγκλεισμού του, στη διαδικασία της δίκης
έως και την καταδικαστική του απόφαση.
Εδώ, στην ανάκριση, στη φυλακή και στην δίκη αποκαλύπτεται για πρώτη φορά η τραγικότητα
της εσωτερικής του μοναξιάς, το πόσο όλη αυτή η μικρή συμμετοχή στην κοινωνική
συναναστροφή, οι χαμηλές επιδόσεις του στην αλληλεπίδραση και την συναλλαγή με τους
άλλους, δεν ήταν αδιαφορία και απάθεια, δεν ήταν σκληρότητα, όπως νόμιζαν οι υπόλοιποι.
Υπάρχει μια σκηνή όπου διαλέγεται με τον ιερέα της φυλακής, η οποία είναι αποκαλυπτική της
ιδιοσυγκρασίας και της φιλοσοφικής του τοποθέτησης και η οπαία μπορεί αν χρησιμοποιηθεί
για ασκήσεις ειδολογικών διαφοροποιήσεων:
«-Πώς θα διαμορφώναμε τον διάλογο του Μερσώ στη φυλακή με τον ιερέα αν ήταν παρωδία ή
κωμωδία; Αν ήταν θεατρικός διάλογος; Πώς θα τον αποδίδαμε αν ήταν παντομίμα;» [Η γλώσσα
του σώματος, οι χειρονομίες και οι εκφράσεις προσώπου είναι εξωγλωσσικά στοιχεία που
μπορούν να αναπλαισιώσουν τις ασκήσεις δημιουργικής γραφής και είναι ιδιαιτέρως σημαντικά
για όσους έχουν δυσκολίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης.]
Αξιοσημείωτο ως προς την αφηγηματική ευφυία του Καμύ είναι πως η πρωτοπρόσωπη
αφήγησή του έχει μια σταθερή εσωτερική εστίαση, τόσο συνεπή ψυχολογικά όσο και ακριβή
υφολογικά. Ο λόγος του αφηγητή είναι ο λόγος του Μερσώ και αυτό δεν παρεκκλίνει σε κανένα
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σημείο της διήγησης: δραματοποιημένος, αφηγηματοποιημένος ή μετατιθέμενος12, ο λόγος
είναι εμποτισμένος από τον ιδιαίτερο ψυχισμό του Ξένου. Οι εικόνες, οι σκηνές, τα άλλα
πρόσωπα, η δράση, όλα είναι φιλτραρισμένα μέσα από την οπτική, το συναίσθημα και τους
ιδιόμορφους κώδικες του Μερσώ.
Έτσι, οι περιγραφές των προσώπων που παραθέτει εστιάζονται όχι στα πρόσωπα καθ' εαυτά,
αλλά σε κάποιο αντικείμενο που συνδέεται μαζί τους.
Μ' αυτόν τον τρόπο, ο διευθυντής του "ασύλου", όπου βρισκόταν η μητέρα του Μερσώ
παρουσιάζεται ως ένας γεροντάκος με το παράσημο της Λεγεώνας της τιμής, η νοσοκόμα
μαύρη με άσπρη ποδιά και ένα ζωηρόχρωμο φουλάρι στο κεφάλι.
Ενώ λέει πως τους τροφίμους του ασύλου τους κοίταξε όπως δεν είχε κοιτάξει ποτέ κανέναν,
χωρίς να μού ξεφεύγει ούτε η παραμικρή λεπτομέρεια από τα πρόσωπα ή τα ρούχα τους, το
μόνο που αναφέρει είναι ότι οι γυναίκες σχεδόν όλες φορούσαν ποδιά και το κορδόνι που τις
έσφιγγε στη μέση έκανε να ξεπετάγονται οι φουσκωτές κοιλιές τους και για τους άντρες ότι ήταν
σχεδόν όλοι πολύ αδύνατοι και βαστούσαν μπαστούνια. Αυτό που τού έκανε εντύπωση στα
πρόσωπά τους ήταν πως δεν έβλεπα τα μάτια τους αλλά μόνο ένα αμυδρό φως χωρίς λάμψη
στη μέση μιας φωλιάς από ρυτίδες.
Μόνο ο Περέζ, ένας από τους τροφίμους του ασύλου, με τον οποίο μαθαίνει ότι είχε
συναισθηματικό δεσμό η μητέρα του, τραβά πραγματικά την προσοχή του Μερσώ και του
αφιερώνει σχεδόν μία περιγραφική παράγραφο.
Κατάλαβα ότι ήταν ο Περέζ. Φορούσε ένα καπέλο από μαλακό πίλημα με στρογγυλό τεπέ και
φαρδύ μπορ(το έβγαλε όταν το φέρετρο περνούσε από την πόρτα), ένα κοστούμι που το
παντελόνι του ήταν στριμμένο σαν τιρμπουσόν πάνω από τα παπούτσια και στο λαιμό έναν
φιόγκο από μαύρο ύφασμα πολύ μικρό για το πουκάμισό του, με το μεγάλο άσπρο κολάρο. Τα
χείλη του τρεμούλιαζαν κάτω από μια μύτη κατάσπαρτη από μαύρα στίγματα. Τα άσπρα μαλλιά
του ήταν αρκετά λεπτά κι άφηναν να ξεχωρίζουν κάτι περίεργα αυτιά κρεμαστά και
κακοφτιαγμένα που το κόκκινο αιμάτινο χρώμα τους πάνω σ' αυτό το χλωμό πρόσωπο, μού
έκανε εντύπωση. Μπορούμε σ’ αυτά τα σημεία να επιλέξουμε ασκήσεις που να αναφέρονται
στις περιγραφές των προσώπων:
«-Πώς τα φανταζόμαστε εμείς; Σε ποια σημεία θα επιμέναμε εμείς ως παρατηρητές;»
Οι περιγραφές προσώπων προσφέρονται για εξάσκηση υφολογικών διαφοροποιήσεων
κυρίως μέσω σχημάτων λόγου ως προς τη σημασία, δηλαδή να εντάξουμε ή να
διαφοροποιήσουμε
στην
περιγραφή
κάποια
μεταφορά,
μετωνυμία,
συνεκδοχή,
προσωποποίηση, σχήματα που αποτελούν παράγοντες γλωσσικής ανάπτυξης αλλά κυρίως
τρόπους προσέγγισης και κατανόησης της σημασιολογίας και της πραγματολογίας του λόγου.
Τελειώνοντας θα ήθελα να κλείσω με μια γενικότερη παρατήρηση:
Ο Μερσώ του Καμύ είναι ένας άνθρωπος που ένα συγκλονιστικό γεγονός στη ζωή του τον
εξαναγκάζει να αισθανθεί ότι μοιάζει να προέρχεται από έναν άλλον κόσμο, όπου όλα είναι
απλά, εξηγήσιμα, κυριολεκτικά, όπου όλοι λένε ακριβώς ό, τι σκέπτονται χωρίς τα φίλτρα του
κοινωνικού συναισθήματος, όπου η σκέψη για την σκέψη είναι πολύ πιο εύκολη από την σκέψη
για την δράση, όπου ο χρόνος έχει τους δικούς του εσωτερικούς ρυθμούς, όπου οι άνθρωποι
μιλούν μόνο όταν είναι ανάγκη ή μιλούν μόνο για ό, τι πραγματικά επιθυμούν...
που ξαφνικά διαπιστώνει πως βρίσκεται ανάμεσα σε όντα που δεν ενοχλούνται από τους
δυνατούς θορύβους, τα έντονα χρώματα και το φως, τα οποία μάλιστα πολλές φορές τα
12 σύμφωνα με την τυπολογία του Genette, βλ.: Gérard Genette, Σχήματα ΙΙΙ : Ο λόγος της αφήγησης: Δοκίμιο
μεθοδολογίας και άλλα κείμενα, μτφρ. Μπάμπης Λυκούδης, Εκδ.Πατάκη, 2007

[89]

θεωρούν και ως μέρος της ψυχαγωγίας τους, που "άλλα λένε και άλλα εννοούν"· που οι λέξεις
τους ως κύριο μέσο επικοινωνίας, αλλάζουν σημασίες ανάλογα με τον επιτονισμό και την χροιά
της φωνής τους, το βλέμμα ή την έκφραση του προσώπου, τις χειρονομίες και την στάση του
σώματος· που η επικοινωνία τους καθορίζεται από το πού βρίσκονται, ποιος είναι ο σκοπός, το
μέσον, ο αποδέκτης του μηνύματος, που θα πρέπει να καθορίζουν το ύφος του επικοινωνιακού
τους οργάνου από τις κάθε φορά περιστάσεις. Τόσο μακριά και όμως τόσο κοντά μας. Θα
μπορούσαμε να είμαστε εμείς…
Η Δημιουργική Γραφή μας δίνει πολύτιμα εφόδια και εργαλεία για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
παραγωγής λόγου αλλά όχι μόνο. Μπορεί να αποτελέσει και μία δίοδο απ’ όπου μπορούμε να
βρούμε κοινούς τόπους συνάντησης, ώστε να μην αισθάνεται κανείς από εμάς πως ζει σε έναν
κόσμο τόσο πολύπλοκο που τους κανόνες του δεν μπορεί να αφομοιώσει, κάποιες φορές ούτε
καν να κατανοήσει. Γιατί αυτό αφορά όλους μας, και τους ανθρώπους με τυπική ανάπτυξη και
αυτούς που παρουσιάζουν εκείνη ή την άλλη ιδιαιτερότητα, μια που η διαφορετικότητα αποτελεί
αναφαίρετο δικαίωμα της ύπαρξής μας. Γιατί εκεί εν τέλει κρίνεται η ποιότητα της ζωής μας και η
αξιακή ταυτότητα του πολιτισμού μας.
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Η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή σήμερα: Γράφουμε για όσα
αντιστεκόμαστε
Βακάλη Άννα Π.
avakali@otenet.gr

Περίληψη
Στα Αρχαία Ελληνικά της Β΄ Λυκείου διδάσκεται η Αντιγόνη του Σοφοκλή και μάλιστα από την περασμένη σχολική χρονιά
με κάποιες αλλαγές στη διδασκαλία και την αξιολόγησή του, που δίνουν περισσότερη έμφαση στο περιεχόμενο και τα
νοήματα του κειμένου και λιγότερο στα γραμματικοσυντακτικά του φαινόμενα. Η δεύτερη σκηνή του Β΄ επεισοδίου (446525) αρχίζει μ’ ένα εισαγωγικό διάλογο ανάμεσα στον Κρέοντα και στην Αντιγόνη κατά τη διάρκεια του οποίου η Αντιγόνη
παρουσιάζει τα
επιχειρήματά της για την απόφασή της να ενεργήσει αντίθετα με τους νόμους της κρατικής εξουσίας και να υπερασπιστεί
το θείο δίκαιο, τους άγραφους νόμους και τις ηθικές αξίες. Κατά τη μελέτη αυτού του αποσπάσματος παρακολουθήσαμε
με τους μαθητές μας το περιεχόμενο του project “Antigone now” του Ωνάσειου Πολιτιστικού Κέντρου της Νέας Υόρκης.
εμπνευσμένοι από την ιστορία της Αντιγόνης νέοι άνθρωποι από όλον τον κόσμο τοποθετήθηκαν απέναντι σε κοινά
σύγχρονα προβλήματα και μοιράστηκαν τις ιστορίες τους με βίντεο στην αντίστοιχη ιστοσελίδα και από μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Στην πορεία οι μαθητές μας κλήθηκαν να γράψουν και μοιραστούν προσωπικές τους ιστορίες έμπνευσης
και αλλαγής και σας παρουσιάζουν όσα αυτοί θα ήθελαν να υπερασπιστούν στον σύγχρονο κόσμο σε μια προσπάθειά
τους να τον αλλάξουν προς το καλύτερο.

λέξεις- κλειδιά: αρχαία ελληνικά, διδακτικές πρακτικές, προσωπικές ιστορίες, αυτοέκφραση, δημιουργική γραφή, Λύκειο

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Το μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία στη Β ́ Λυκείου διδάσκεται ως μάθημα
Γενικής Παιδείας επί δύο (2) ώρες την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Συγκεκριμένα από το σχολικό έτος 2017-18 και εξής διδάσκονται:
Θουκυδίδη «Περικλέους Επιτάφιος» (από το πρωτότυπο και από μετάφραση).
Σοφοκλέους «Αντιγόνη» (από το πρωτότυπο και από μετάφραση)
Σύμφωνα με τις οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος, και τα δύο έργα αποτελούν δείγματα του
αρχαίου ελληνικού διαφωτισμού του 5ου π.Χ. αιώνα, που χαρακτηρίζεται από την αναζήτηση
του ανθρώπου να γνωρίσει τον εαυτό του και την κοινωνία του, να συλλάβει την ουσία τους, να
οριοθετήσει τη σχέση τους και να την καταστήσει αντικείμενο διαλόγου. Και τα δύο έργα
προσφέρονται στους μαθητές της Β΄ Λυκείου για μελέτη με σκοπό την άντληση εμπειρίας και τη
διαμόρφωση κριτηρίων για την αξιολόγηση της σύγχρονης κοινωνικοπολιτικής
πραγματικότητας και τον καθορισμό προσωπικής στάσης (ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2017).
Ειδικότερα, η τραγωδία Αντιγόνη του Σοφοκλή, αφορά την ιστορία μιας έφηβης που αψηφά την
εξουσία του νόμου δηλώνοντας την αφοσίωσή της σε έναν ανώτερο νόμο, τον θεϊκό. Κόρη του
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Οιδίποδα, η Αντιγόνη επιθυμεί να θάψει τον αδερφό της Πολυνείκη, ο οποίος σκοτώθηκε από
τον αδερφό τους Ετεοκλή σε μια εμφύλια σύγκρουση. Ο Κρέων, θείος τους και νέος βασιλιάς,
έχοντας μόλις αναλάβει τον θρόνο μετά τον θάνατο των δύο αδερφών, διατάζει να μείνει άταφο
το σώμα του Πολυνείκη για να το κατασπαράξουν τα όρνια, επειδή ηγήθηκε στρατού εναντίον
της πατρίδας του Θήβας. Όποιος παραβεί τον νόμο, σύμφωνα με τη διαταγή του Κρέοντα, θα
θανατωθεί. Η Αντιγόνη τον αψηφά ανοιχτά, τιμώντας το σώμα του αδερφού της με νεκρικές
τελετές, ακολουθώντας τον θεϊκό νόμο που υπερβαίνει αυτόν της πολιτείας. Ο Κρέων
αναγκάζεται να τιμωρήσει την ανιψιά του για παραδειγματισμό καταδικάζοντάς την σε θάνατο
και έτσι χάνει τα πάντα: τον γιο του, που ήταν αρραβωνιασμένος με την Αντιγόνη, τη γυναίκα
του, τον θρόνο του και την τάξη που προσπάθησε τόσο πολύ να προασπίσει.
Από την καθημερινή διδακτική πρακτική διαπιστώνεται ότι οι μαθητές συνήθως δεν εμβαθύνουν
στην ουσία του αρχαίου δράματος και στον πολιτικό ρόλο της αρχαίας τραγωδίας, ώστε
να μπορούν να κατανοήσουν αναλογικά και το σημερινό κοινωνικο-πολιτικό γίγνεσθαι.
Συνήθως παραμένουν σε μια επιφανειακή ανάγνωση της υπόθεσης- μύθου του έργου στην
απομνημόνευση της μετάφρασης και των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων, αποστηθίζουν
ερμηνευτικά σχόλια και δεν προχωρούν σε αναλύσεις σχετικές με τις αξίες του πολιτικού και
πολιτισμικού «συγκείμενου» της τραγωδίας στο σήμερα. (ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2016).
Σύμφωνα με τις οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος (ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2017), στόχος του μαθήματος
είναι να απελευθερωθεί διδακτικός χρόνος, ώστε να ενισχυθούν:
1. ο γλωσσικός γραμματισμός: πρόκειται για την ικανότητα των μαθητών να κατανοούν τον
δραματικό λόγο και να μπορούν να τον αποδώσουν είτε στη νέα ελληνική γλώσσα, είτε μέσω
της πιο ελεύθερης απόδοσης και διασκευής του περιεχομένου του θεατρικού λόγου, με στόχο τη
δραματοποίησή του και την άσκηση των μαθητών/τριών στη ρητορική δεξιότητα,
2. ο γραμματειακός/κειμενικός γραμματισμός: ως τέτοιος ορίζεται η ικανότητα των μαθητών να
αναγνωρίζουν την ιδιαιτερότητα του ποιητικού δραματικού λόγου, τις διαφορετικές διαλέκτους,
τις ιδιολέκτους των ηρώων, καθώς και τα αντιτιθέμενα ιδεολογικά και αξιακά συστήματα που
εκφράζονται μέσα από αυτές.
3. ο κριτικός γραμματισμός: αναφέρεται στην ικανότητα των μαθητών να συζητούν κριτικά και
να κατανοούν τα συγκρουόμενα ιδεολογικά και αξιακά συστήματα που οδηγούν και στην
τραγική σύγκρουση των ηρώων,
4. ο θεατρικός γραμματισμός: ειναι η ικανότητα των μαθητών να κατανοούν την πολιτική
διάσταση του αρχαίου θεάτρου, και τον γενικότερο ρόλο του θεάτρου στο πλαίσιο μιας
κοινωνίας.
5. ο ψηφιακός γραμματισμός: πρόκειται για την ικανότητα των μαθητών να αξιοποιούν τις
δυνατότητες που τους παρέχουν τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για έρευνα, αλλά και για την
παραγωγή κειμένων, βίντεο ή πολυτροπικών παρουσιάσεων από τους ίδιους.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο από τη σχολική χρονιά 2016 -17 στα Αρχαία Ελληνικά της Β΄ Λυκείου
προτάθηκαν αλλαγές στη διδασκαλία και την αξιολόγησή του μαθήματος, που δίνουν
περισσότερη έμφαση στο περιεχόμενο και τα νοήματα του κειμένου και λιγότερο στα
γραμματικοσυντακτικά του φαινόμενα. Παράλληλα, εστιάζοντας στον τραγικό λόγο σκοπός
είναι να ενισχυθεί η καλλιέργεια της θεατρικής και γενικότερα της αισθητικής παιδείας των
μαθητών μέσα από την ενίσχυση των γραμματισμών που προαναφέρθηκαν. Επιπλέον, οι
εκπαιδευτικοί θα μπορούν να διδάξουν την αρχαία ελληνική τραγωδία περισσότερο διακειμενικά
και διαθεματικά, καθώς και περισσότερο βιωματικά και θα πετύχουν την αλληλεπίδραση
κειμένου-αναγνώστη. Σημαντικό κρίνεται να δοθεί σημασία στην προσέγγιση της δραματικής
ποίησης ως θεατρικού κειμένου, διακρινόμενου από ένα αφηγηματικό, ιστορικό, φιλοσοφικό ή
άλλο κείμενο, καθώς το δράμα είναι μια σύνθετη ποιητική δημιουργία (ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2016).
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Ανάμεσα στους σκοπούς της διδασκαλίας του μαθήματος εντοπίζονται και οι ακόλουθοι, που
ορίζουν πως «επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες:
-να αντιληφθούν τη διαχρονικότητα των έργων και τη σημασία των ανθρωπιστικών αξιών που
υποστηρίζουν
-να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις και να διαμορφώσουν στάσεις απέναντι σε ζητήματα που
θίγονται στα δύο έργα».
Για την ακρίβεια, ορίζεται πως «οι διδακτικές πρακτικές πρέπει να χαρακτηρίζονται από ποικιλία
και ευρηματικότητα και να ευνοούν την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και έκφρασης. Ως ενδεικτικά
παραδείγματα αναφέρονται η υιοθέτηση διαφορετικής οπτικής γωνίας, η υποστήριξη ή
ανασκευή των απόψεων των τραγικών ηρώων (παιχνίδι ρόλων, αγώνας λόγων), η επαλήθευση
μιας άποψης για το έργο του Σοφοκλή, η διαθεματική προσέγγιση, η θεατρική απόδοση του
έργου από τους μαθητές κ.ά.)» (ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2017). Αναφορικά με την ερμηνεία των κειμένων και
την εμβάθυνση στον εννοιολογικό πλούτο που τα χαρακτηρίζει, πρέπει να δίνεται έμφαση στο
νοηματικό περιεχομένο, στις σημαντικότερες ιδέες και αξίες που αποτυπώνονται στο έργο και
στην κατανόηση και αποτίμηση της κοινωνίας της Αθήνας του 5ου αιώνα και στη σύγκρισή της
με τη σύγχρονη κοινωνία. Η πολιτική διάσταση της αρχαίας τραγωδίας ορίζεται σε σχέση της με
την κοινωνική πραγματικότητα του 5ου αι. Η τραγωδία εξετάζει αυτή την πραγματικότητα,
αμφισβητεί και εξετάζει τον κόσμο και τις αξίες της πόλης, ανιχνεύει τις δομές και τους κώδικες
(κοινωνικό, πολιτικό, ηλικιακό κ.ά.) που διασταυρώνονται σε αυτήν (ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2017, Vernant, J.P. – Vidal-Naquet, P., 1988, σελ. 28). Στον πυρήνα της, η Αντιγόνη είναι ένα έργο για τη
σύγκρουση ανάμεσα στα «πιστεύω» του ατόμου και τον νόμο του κράτους, θέτοντας έτσι το
ερώτημα: Όταν όλοι έχουν δίκιο ή αισθάνονται ότι έχουν δίκιο, πώς αποτρέπουμε τη βία που
αναπόφευκτα θα ακολουθήσει; Ειδικότερα, η δεύτερη σκηνή του Β΄ επεισοδίου (446-525) αρχίζει
μ’ ένα εισαγωγικό διάλογο ανάμεσα στον Κρέοντα και στην Αντιγόνη κατά τη διάρκεια του
οποίου η Αντιγόνη παρουσιάζει τα επιχειρήματά της για την απόφασή της να ενεργήσει αντίθετα
με τους νόμους της κρατικής εξουσίας και να υπερασπιστεί το θείο δίκαιο, τους άγραφους
νόμους και τις ηθικές αξίες.

ΚΡΕΩΝ: (στο φύλακα:) Εσύ μπορείς να πας πια όπου θέλεις, απαλλαγμένος από τη βαριά
κατηγορία. (στην Αντιγόνη:) Εσύ όμως πες μου, όχι με πολλά λόγια, αλλά σύντομα, γνώριζες ότι
είχε διακηρυχθεί να μην τα κάνεις αυτά;
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Το γνώριζα· πώς θα μπορούσα να μην το ξέρω; ́Ηταν, βέβαια, γνωστό σε όλους.
ΚΡΕΩΝ: Και πάλι τόλμησες να παραβείς αυτούς εδώ τους νόμους;
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: (Ναι,) γιατί δεν ήταν ο Δίας αυτός που διακήρυξε σε μένα αυτά, ούτε η συγκάτοικος
των θεών του κάτω κόσμου, η Δίκη, θέσπισε τέτοιους νόμους για τους ανθρώπους, ούτε
θεώρησα ότι έχουν τόση δύναμη οι δικές σου διακηρύξεις ώστε να μπορείς εσύ, αν και είσαι
θνητός, να υπερνικήσεις τους άγραφους και στέρεους νόμους των θεών. Γιατί αυτοί (οι νόμοι)
δεν ισχύουν μόνο σήμερα και χθες, αλλά ανέκαθεν και κανείς δεν ξέρει από πότε εμφανίστηκαν·
για την παράβαση αυτών (των νόμων) εγώ δεν είχα σκοπό, από φόβο για την έπαρση κανενός
άνδρα, να τιμωρηθώ μπροστά στους θεούς· ήξερα καλά, βέβαια, ότι θα πεθάνω, πώς όχι;
Ακόμα κι αν εσύ δεν τα είχες διακηρύξει αυτά· αν όμως θα πεθάνω πριν από την ώρα μου, εγώ
αυτό το θεωρώ κέρδος· γιατί όποιος ζει μέσα σε μεγάλη δυστυχία, όπως εγώ, πώς αυτός δεν
είναι κερδισμένος, όταν πεθάνει; Έτσι λοιπόν, δεν λυπάμαι καθόλου να έχω αυτή τη μοίρα· αλλά,
αν ανεχόμουν να μείνει άταφο πτώμα ο αδερφός μου μετά το θάνατό του, για εκείνα θα
θλιβόμουν· γι’ αυτά όμως δεν θλίβομαι. Κι αν τώρα σου φαίνομαι ανόητη με αυτά που κάνω,
σχεδόν θεωρούμαι ανόητη από έναν ανόητο.
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ΧΟΡΟΣ: Ο χαρακτήρας της κόρης δείχνει πως είναι σκληρός (γιατί τον κληρονόμησε) από
σκληρό πατέρα, δεν ξέρει όμως να υποχωρεί μπροστά στις συμφορές.
ΚΡΕΩΝ: Να ξέρεις όμως, βέβαια, ότι τα υπερβολικά άκαμπτα φρονήματα συχνά ταπεινώνονται
και ότι μπορείς να δεις τον πολύ δυνατό σίδηρο, όταν πυρακτωθεί ώστε να γίνει πολύ σκληρός,
τις πιο πολλές φορές να σπάει και να γίνεται κομμάτια· και ξέρω ότι τα
Αθ. Αράπη
αγριεμένα άλογα τιθασεύονται με μικρό χαλινάρι· γιατί δεν μπορεί να επαίρεται ένας που είναι
δούλος των άλλων. Αυτή ομως ήξερε τότε πολύ καλά να αυθαδιάζει, όταν παραβίαζε τους
ισχύοντες νόμους· και αυτή εδώ η αυθάδεια, αφότου τα έπραξε αυτά, είναι η δεύτερη, δηλαδή το
να καυχιέται γι’ αυτά και να χλευάζει με το κατόρθωμά της. Πράγματι, τώρα εγώ δεν θα είμαι
άντρας, αλλά αυτή θα είναι άντρας, αν αυτή η νίκη μείνει στο ενεργητικό της χωρίς τιμωρία. Αλλά
είτε είναι κόρη της αδερφής μου είτε η πιο στενή συγγενής από ολο το συγγενικό μας κύκλο (υπό
την προστασία του Έρκειου Δία), αυτή και η αδερφή της δεν θα γλιτώσουν από το χειρότερο
θάνατο· γιατί κατηγορώ και εκείνη, λοιπόν, ότι έχει το ίδιο μερίδιο (ευθύνης) στο σχεδιασμό αυτής
της ταφής. Καλέστε την· γιατί πριν από λίγο την είδα μέσα να είναι πολύ ταραγμένη και να μην
ελέγχει το λογικό της. Και συνήθως πιάνεται από πριν η ψυχή εκείνων που τίποτε δεν σχεδιάζουν
σωστά ,σαν κλέφτης· μισώ όμως, βέβαια, κι όταν κανείς, αφού πιαστεί να κάνει το κακό, έπειτα
να θέλει να το ωραιοποιήσει.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Θέλεις να κάνεις τίποτα χειρότερο από το να με πιάσεις και να με σκοτώσεις; ΚΡΕΩΝ:
Εγώ, βέβαια, τίποτα· γιατί αν έχω αυτό, όλα τα έχω.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Γιατί λοιπόν αργείς; Γιατί σε μένα τίποτα από τα λόγια σου δεν είναι αρεστό, και μακάρι
να μην μου αρέσει ποτέ· έτσι, λοιπόν, είναι φυσικό να σου είναι κι εσένα δυσάρεστα τα δικά μου
(λόγια)· κι όμως , από πού θα έπαιρνα ευγενέστερη φήμη παρά θάβοντας τον αδερφό μου;
Όλοι αυτοί θα ομολογούσαν ότι το επιδοκιμάζουν αυτό, αν ο φόβος δεν τους έδενε τη γλώσσα.
Αλλά η τυραννία, πέρα από τα άλλα προνόμια που έχει,είναι και ελεύθερη να κάνει και να λέει ό,τι
θέλει.
ΚΡΕΩΝ: Αυτό μόνο εσύ από τους Καδμείους εδώ το βλέπεις.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Το βλέπουν κι αυτοί, μπροστά σου όμως κλείνουν το στόμα.
ΚΡΕΩΝ: Εσύ όμως δεν ντρέπεσαι να σκέφτεσαι διαφορετικά από αυτούς;
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: (Όχι,) γιατί δεν είναι καθόλου ντροπή να τιμάς τα αδέρφια σου.
ΚΡΕΩΝ: Λοιπόν δεν ήταν αδερφός σου κι αυτός που σκοτώθηκε στην άλλη πλευρά;
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Αδερφός μου, από την ίδια μάνα και τον ίδιο πατέρα.
ΚΡΕΩΝ: Πώς λοιπόν προσφέρεις τιμές σ’ αυτόν (τον Πολυνείκη), πράγμα που είναι ασέβεια για
εκείνον (τον Ετεοκλή);
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Δεν θα τα πει αυτά ως μάρτυρας ο σκοτωμένος νεκρός. ΚΡΕΩΝ: (Θα τα πει) αν εσύ
τον τιμάς όμοια με τον ασεβή. ΑΝΤΙΓΟΝΗ: (Τον τιμώ) γιατί δεν σκοτώθηκε δούλος, αλλά αδερφός.
Αθ. Αράπη
ΚΡΕΩΝ: (Σκοτώθηκε) προσπαθώντας να καταστρέψει αυτήν εδώ τη χώρα· ενώ ο άλλος,
υπερασπίζοντάς την.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Όμως ο Άδης τουλάχιστον έχει την αξίωση οι νόμοι (της ταφής) να είναι ίσοι για
όλους.
ΚΡΕΩΝ: Αλλά ο καλός δεν είναι στην ίδια μοίρα με τον κακό ώστε να λάβει την ίδια τιμή.
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ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Ποιος ξέρει αν στον κάτω κόσμο είναι δίκαιες αυτές οι διακρίσεις;
ΚΡΕΩΝ: Ποτέ βέβαια ο εχθρός δεν θα είναι φίλος μου, ούτε κι όταν πεθάνει.
ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Δεν γεννήθηκα για να μισώ μαζί με άλλους, αλλά για να αγαπώ μαζί τους.
ΚΡΕΩΝ: Όταν τώρα πας κάτω, αν πρέπει να αγαπάς, αγάπα εκείνους· όσο όμως εγώ είμαι
ζωντανός, δεν θα εξουσιάσει μια γυναίκα.
“ANTIGONE NOW”
Το Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος Ωνάση στη Νέα Υόρκη (Onassis Foundation USA)
οργάνωσε το 2016 το φεστιβάλ Antigone Now, εμπνευσμένο από την Αντιγόνη και τη θέση που
πήρε απέναντι στην εξουσία υπερασπίζοντας τα πιστεύω της για ό,τι εκείνη θεωρούσε σωστό
και ηθικό. Με αφορμή τη διαχρονική όσο και οικουμενική ιστορία της Αντιγόνης,
παρουσιάστηκαν δράσεις σύγχρονης ερμηνείας του μύθου μέσα από τις εικαστικές και
παραστατικές τέχνες, τις ανθρωπιστικές σπουδές, τις ενδοοικογενειακές σχέσεις και τα ψηφιακά
μέσα. Οι εκδηλώσεις εκτός των
χώρων
του
Ωνασείου Πολιτιστικού
Κέντρου
περιλάμβαναν δραματοποιημένες αναγνώσεις της Αντιγόνης για ποικίλα ακροατήρια, προβολή
ντοκιμαντέρ, καθώς και τη συζήτηση με τίτλο «Μια σύγχρονη Αντιγόνη» στο πλαίσιο του κύκλου
συζητήσεων. Η διοργάνωση αυτού του φεστιβάλ αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και
ελπίδας, καθώς η Αντιγόνη του Σοφοκλή φαίνεται να αντηχεί στις αξίες και τους κινδύνους της
δημοκρατικής μας κουλτούρας. Καλλιτέχνες και στοχαστές ανταποκρίθηκαν στα μηνύματα αυτά
της αρχαίας τραγωδίας και στα ζητήματα που αναδεικνύει στην εκρηκτική εποχή μας,
δημιουργώντας έργα που προάγουν την ενότητα και τη θετική δράση.
Το Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο της Νέας Υόρκης ανέλαβε μια σχετική ψηφιακή καμπάνια που την
ονόμασε #iSTANDfor (= στηρίζω το…), η οποία απευθύνεται στους νέους, και όχι μόνο, που θα
ήθελαν να στηρίξουν μέσω διαδικτύου έναν σκοπό, ένα ιδανικό, μια αξία για τα οποία αξίζει να
αγωνιστεί κανείς με μια δημόσια δήλωση. Αναδεικνύει γυναίκες και άνδρες που με τις γενναίες
πρωτοβουλίες τους και αψηφώντας τον κίνδυνο αλλάζουν τον κόσμο προς το καλύτερο.
Αντλώντας από το παράδειγμα της Αντιγόνης και το θάρρος της να υπερασπιστεί τα πιστεύω
της μέχρι τέλους, άνθρωποι από όλον τον κόσμο τοποθετήθηκαν απέναντι σε κοινά σύγχρονα
προβλήματα και μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες με βίντεο μέσω της ψηφιακής
πλατφόρμας #iSTANDfor και των κοινωνικών δικτύων. Σκοπός της καμπάνιας ήταν να
διερευνήσει τις σύγχρονες ερμηνείες της ιστορίας της Αντιγόνης μέσα από τις παραστατικές
τέχνες και τα ψηφιακά μέσα. (http://www.onassisfestivalny.org/istandfor/)
Στο κείμενο που συνοδεύει την καμπάνια αναφέρονται παραδείγματα νέων ανθρώπων που
υπερασπίζονται διάφορους στόχους απέναντι σε αντιπάλους -στόχους όμως που δεν
αφορούσαν μόνο τον εαυτό τους αλλά πρωτίστως το κοινό καλό.
Η καμπάνια καλεί τους πάντες να συμμετάσχουν στο #iSTANDfor, κοινοποιώντας μια προσωπική
τους ιστορία, στηρίζοντας έναν σκοπό που πιστεύουν ότι έχει σημασία να διαδοθεί ευρέως και
να δοθεί αγώνας γι’ αυτόν. Σε βίντεο που προβάλλεται στο διαδίκτυο διαφημίζοντας την
καμπάνια είναι χαρακτηριστικοί οι στόχοι που διάφοροι νέοι στηρίζουν: μια γυναίκα τη
δημιουργικότητα, μια άλλη την πολιτισμικότητα, ένας γκέι ακτιβιστής την αποδοχή σε αντίθεση
της ανοχής, ένας νέος άντρας την εκπαίδευση για όλους, ένας άλλος την παύση της βίας των
όπλων, μια γυναίκα το περιβάλλον, κάποια άλλη τη γενετική ισότητα –όλοι για να κάνουν τον
κόσμο καλύτερο. Καλείται επίσης όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στέλνοντας τον δικό του
στόχο που θέλει να στηρίξει προσθέτοντας τη δική του φωνή, να κοινοποιήσει τον στόχο και στη
συνέχεια να μπει στο website www.istandfor.net#onassisfoundation και να τον δει δίπλα σε όλων
των υπολοίπων. (http://www.onassisfestivalny.org)
«Εστιάζοντας στην ιστορία της Αντιγόνης με σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον
οποίο ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός διαμόρφωσε και εμπλούτισε το σύγχρονο σύστημα
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αξιών, το φεστιβάλ "Antigone Now" προωθήσε τον διάλογο στο κοινό των Ηνωμένων Πολιτειών
και σε όλον τον κόσμο γύρω από πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα»,
εξηγεί ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνης Παπαδημητρίου. «Η αγάπη της Αντιγόνης
για τον αδελφό της, η αίσθηση καθήκοντος και το θάρρος της να αμφισβητήσει σύμβολα
εξουσίας, ιδιαίτερα ως γυναίκα, την αναδεικνύουν σε αξιοθαύμαστη μορφή. Η ηρωική της
ιστορία αγγίζει πολλά από τα σύγχρονα επίκαιρα ζητήματα, όπως είναι οι αγώνες για την
εξουσία, τα δικαιώματα των γυναικών, ο νόμος της κοινωνίας και η μετανάστευση».
(http://www.onassis.org/onassis-magazine/issue-73/Antigone-now).

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
Η Δημιουργική Γραφή έχει κάνει την είσοδό της στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα ως
πρακτική μόλις την τελευταία δεκαετία και πλέον και ως δραστηριότητα αξιολόγησης του
αντικειμένου της Λογοτεχνίας. Ως μέθοδος διδασκαλίας του γραπτού λόγου βασίζεται στην
αντιδιαστολή μεταξύ λογοτεχνικής και μη λογοτεχνικής γραφής, δεν εστιάζει στη σαφή και ακριβή
μετάδοση πληροφοριών, στα αντικειμενικά επιχειρήματα, στη λογική και προσχεδιασμένη δομή,
αλλά δίνει έμφαση στη δημιουργική δραστηριότητα και στην έκφραση προσωπικών εμπειριών
και συναισθημάτων (Protherough 1983: 56). Στον χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης η
Δημιουργική Γραφή αντιμετωπίζεται ως ελεύθερη έκφραση της προσωπικότητας του παιδιού εν
γένει και όχι απλώς ως γραπτή έκφραση –άποψη που θεωρείται πλέον παρωχημένη.
Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια η δημιουργική γραφή εισέρχεται όλο και πιο δυναμικά στον
χώρο της προσωπικής ανάπτυξης, καθώς συνδέεται με τις αφηγηματικές προσεγγίσεις της
προσωπικότητας και με τα νέα ερευνητικά δεδομένα η εκφραστική γραφή έχει θετική επίδραση
στην υγεία, στη συναισθηματική διάθεση και στη συμπεριφορά. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
δημιουργικής γραφής την καθιστούν ένα από τα πιο δυναμικά και ευέλικτα «εργαλεία» με τα
οποία μπορούμε να πάμε πέρα από την επιφάνεια των πραγμάτων, για να συλλάβουμε και να
εκφράσουμε τις εσωτερικές μας δυνάμεις και προθέσεις, να τοποθετηθούμε απέναντι σε
ζητήματα τόσο προσωπικά όσο και κοινωνικά, ακόμα και διεθνούς προβληματισμού και
εμβέλειας. Μέσα από τη δημιουργική έκφραση βρίσκουμε πρόσβαση σε νέες δυνάμεις και
νοήματα που αλλάζουν και βαθαίνουν τη σχέση μας με τον εαυτό μας και την πραγματικότητα.
Οι δημιουργικές μορφές γραπτής έκφρασης προσφέρουν αρχικά τη χαρά και την απόλαυση
της δημιουργικής πράξης, ενώ παράλληλα είναι μια αποτελεσματική διαδικασία διερεύνησης,
ανακάλυψης και ανάπτυξης του εαυτού και ενίσχυσης της αυτοεκτίμησής τους. Τα άτομα
αποκτούν την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν και να εμπλουτίσουν τη σχέση τους με τον
εαυτό τους και τους άλλους, να διατηρήσουν τη συναισθηματική τους ισορροπία και να
ανακαλύψουν νέους, πιο ευέλικτους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να αντιλαμβάνονται
τον κόσμο γύρω τους και να υπάρχουν μέσα σ’ αυτόν. (https://www.meta-psychology.gr/τιείναι-η-δημιουργική-γραφή-και-η-προσ/)
H άσκηση στη γραφή απαιτεί μια ειδική παιδαγωγική. Η παιδαγωγική της Δημιουργικής γραφής,
δηλαδή η φιλοσοφία, η μεθοδολογία και οι πρακτικές της διδασκαλίας της, είναι ένα επιστημονικό
πεδίο που μόλις ενηλικιώνεται. Στον χώρο της εκπαίδευσης αντιμετωπίζεται ως μια ελεύθερη
έκφραση της προσωπικότητας του παιδιού που αποτυπώνει ιδέες, συναισθήματα και
εντυπώσεις με τον δικό του τρόπο. Σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης η χρήση της
Δημιουργικής Γραφής ως διδακτικής προσέγγισης εξοικειώνει τους μαθητές με τους τρόπους και
τις τεχνικές της λογοτεχνικής γραφής και ταυτόχρονα τους προσφέρει τη δυνατότητα
καλλιτεχνικής έκφρασης και αναδημιουργίας του πραγματικού κόσμου από τους μαθητές. Μέσα
από το διδακτικό αντικείμενο της Δημιουργικής Γραφής οι μαθητές πειραματίζονται στη
λογοτεχνική γραφή, ενώ ταυτόχρονα δίνεται έμφαση στη δημιουργική δραστηριότητα, στην
αυτο-αποκάλυψη μέσω της γλώσσας και στην αξιοποίηση προσωπικών εμπειριών και
συναισθημάτων χωρίς το φόβο σωστού ή λάθους και πέρα από τα δεδομένα της σχολικής ύλης
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(Protherough
1983:
56,
Morley
http://lexitanil.nured.uowm.gr/index.php?contentid=165).

2009:

6,

Η παιδαγωγική της αυτοέκφρασης παρέχει ένα ισχυρό κίνητρο για τη γραφή, συμβάλλει στην
αυτοανακάλυψη, την αυτοσυνειδησία, ιδιαίτερα των εφήβων, και μπορεί να λειτουργήσει
θεραπευτικά (Αναγνωστου 2017). Η ελεύθερη ανάπτυξη της γλωσσικής και λογοτεχνικής
ικανότητας των μαθητών μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη της αυτοσυνείδησής τους και
παράλληλα μπορεί να αποδώσει κείμενα που εκφράζουν συναισθήματα και πεποιθήσεις, όπως
ημερολόγια,
αυτοβιογραφίες,
αυθόρμητες
ομολογίες,
απολογίες.(https://www.eens.org/EENS_congresses/2014/kotopoulos_triantafyllos.pdf) .
Αξιοποιώντας ρητορικά σχήματα, τεχνικές παραγωγής ιδεών και επιχειρηματα, παράγεται λόγος
που παρουσιάζει προσωπικές τοποθετήσεις, και εκφράζεται με θάρρος. Βασίζεται περισσότερο
στη συναισθηματική έκφραση και λιγότερο στα επιχειρήματα, αν και τα αξιοποιεί κ αυτά. Στόχος
είναι η υπεράσπιση των προσωπικών θέσεων και όχι εξ αρχής η αντιπαράθεση. Μέσα από την
ανταλλαγή εμπειριών και συναισθημάτων, η εφαρμογή των εκφραστικών μέσων δίνει
δυνατότητα να αποτυπωθούν σκέψεις και προσωπικές ανάγκες, τα όρια και τη δύναμη του
εαυτού μας. (Πολίτης 2010) Η έκφραση της ατομικότητας προκύπτει από συναισθηματικά και
διανοητικά στοιχεία, που εξωτερικεύονται. Η αυτοέκφραση και η δημιουργική κατάθεση των
στάσεων και των προβλημάτων, των ελπίδων και των ανησυχιών διαμορφώνει το προσωπικό
ύφος, και ενεργοποιείται η φαντασία,
απελευθερώνεται η σκέψη ενώ ταυτόχρονα
καλλιεργούνται αισθήματα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.
Η έκφραση της ατομικότητας είναι συνδεδεμένη και με υφολογικούς δείκτες. Το ύφος
πραγματώνει γλωσσικές επιλογές στο επίπεδο της σύνταξης των φράσεων του κειμένου και του
λεξιλογίου του (Μητσικοπούλου). Το πλέον χαρακτηριστικό γνώρισμα του εκφραστικού ύφους
είναι η χρήση του πρώτου προσώπου, είτε πρόκειται για το α’ ενικό ως ατομικότητα είτε για το α’
πληθυντικό ως έκφραση συλλογικής ατομικότητας. Στην ατομική έκφραση αξιοποιούνται
ιδιωματικές χρήσεις γλωσσικών μορφών ή σημασιών και είναι συχνή η μεταφορική χρήση της
γλώσσας, που ζωντανεύει τα πράγματα και τις καταστάσεις και αποκτούν διαστάσεις και
ιδιότητές προσώπων. Ακριβώς επειδή πρόκειται για παράθεση προσωπικών εμπειριών και
έκφραση προσωπικών συναισθημάτων στα εκφραστικών κειμένων συνηθίζονται γραμματικοί
δείκτες των συναισθημάτων και των στάσεων του "εγώ", όπως η υποτακτική και η ευχετική
έγκλιση ή ο υπερθετικός βαθμός επιθέτων και επιρρημάτων. (Πολίτης 2010).
Η «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΣΗΜΕΡΑ: ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΣΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ
Με τους μαθητές της Β΄ Λυκείου του ΓΕΛ Φιλώτα κατά τη σχολική χρονιά 2016- 17 στο μάθημα
των Αρχαίων Ελληνικών, και με βάση τις διδακτικές οδηγίες του μαθήματος, μελετήσαμε τον
χαρακτήρα της Αντιγόνης και τους λόγους της και προσπαθήσαμε να δώσουμε προεκτάσεις
κοινωνικού προβληματισμού. Ειδικότερα, στον λόγο που απεύθυνε στον Κρέοντα
υπερασπιζόμενη τα πιστεύω της εντοπίσαμε τα στοιχεία εκείνα που καταδεικνύουν τις
πεποιθήσεις της και που καθιστούν την τραγωδία αυτή πανανθρώπινης αξίας. Παράλληλα,
εργαστήκαμε πάνω στον λόγο
της απεναντι στον Κρέοντα ως κείμενο προσωπικής
αυτοέκφρασης και ως λόγο διακηρυκτικό, κείμενο πεποιθήσεων και προθέσεων. Στην πορεία
διαβάσαμε, ακούσαμε και παρακολουθήσαμε σε βίντεο τις τοποθετήσεις που υπάρχουν στη
σχετική ιστοσελίδα του παραπάνω προγραμματος. Μελετήσαμε συνολικά αυτά τα κείμενα και
καταλήξαμε σε χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν τέτοιου είδους εκφραστικά κείμενα,
τόσο δομικά όσο και σε σχέση με το περιεχόμενο και την ιδεολογία τους.
Οι μαθητές μας λοιπόν κλήθηκαν να γράψουν και μοιραστούν προσωπικές τους ιστορίες
έμπνευσης και αλλαγής και παρουσίασαν όσα αυτοί θα ήθελαν να υπερασπιστούν στον
σύγχρονο κόσμο σε μια προσπάθειά τους να τον αλλάξουν προς το καλύτερο. Αφού ο κάθε
μαθητής έγραψε την προσωπική του κατάθεση, τα κείμενα διαβάστηκαν και εντοπίστηκαν οι
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θέσεις υπεράσπισής τους, που τελικά παρουσιάστηκαν σε φράσεις διακήρυξης, όπως στα
βίντεο της σχετικής ιστοσελίδας του προγράμματος του Ιδρύματος Ωνάση.
Με αφορμή τη διδασκαλία των αρχαίων στο Λύκειο από τη μια και την καμπάνια #iSTANDfor του
Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος Ωνάση οι μαθητές μοίρασαν τη φωνή τους στον κόσμο.
Κλήθηκαν να μιλήσουν για τους προβληματισμούς και τις τοποθετήσεις τους, να λάβουν θέση
για κοινωνικά και λοιπά προβήματα, να γράψουν για αυτά και να ετοιμάσουν ένα βίντεο για να
βρει τη θέση του στην ψηφιακή πλατφόρμα της παραπάνω καμπάνιας. Μέσα από τη
δημιουργική γραφή ενεργοποιήθηκε η τάση τους να μιλήσουν, να αντιμετωπίσουν σύγχρονα και όχι μόνο- προβλήματα από την οπτική γωνία της Αντιγόνης, να λάβουν θέση απέναντι σε
κοινωνικά ζητήματα, να εκφραστούν και να επιχειρηματολογήσουν σχετικά. Η αξιοποίηση της
Δημιουργικής Γραφής ως εργαλείο διδασκαλίας ανάμεσα σε άλλα συνδέθηκε και με το σχολικό
μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, πέρα από τη γλωσσική και λογοτεχνική διδασκαλία όπως
συνηθίζεται, και έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να ενεργοποιήσουν τη εκφραστική τους
δύναμη και να έρθουν σε επαφή με τον βαθύτερο εαυτό τους, τις πεποιθήσεις και τις ιδέες τους
και να δηλώσουν ανοιχτά τι υπερασπίζονται και για τι παλεύουν:

Υπερασπίζομαι την ελευθερία
τη δικαιοσύνη
την ισότητα
την παιδεία
την ελεύθερη βούληση
το δικαίωμα στη μόρφωση
την καλλιέργεια των ταλέντων των μαθητών
την εκπαίδευση
το δικαίωμα στην αμέριμνη βόλτα
τη διαφορετικότητα
την ειρήνη
την ελευθερία
τον ανιδιοτελή εθελοντισμό

Αντιστέκομαι για τα «πιστεύω» μου
για τα δικαιώματα της γυναίκας και του παιδιού

Αντιτάσσομαι
στην αδικία
στον ρατσισμο
στις διακρίσεις
στην καταπίεση
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στην εκμετάλλευση
στις διακρίσεις ενάντια σε μαθητές
στις διακρίσεις λόγω καταγωγής
στην τρομοκρατία

Ι stand for.
Antigone now.
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Περίληψη
Η δηµιουργική γραφή πλέον έχει ενσωµατωθεί στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Υπάρχουν ασκήσεις δηµιουργικής
γραφής και παραγωγής λογοτεχνικού λόγου στα γλωσσικά µαθήµατα τόσο στην πρωτοβάθµια, όσο και στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ειδικότερα, όσον αφορά τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση το Π. Σ. του 2011 για την Α’ Λυκείου
(ΦΕΚ 1562/27-6-11) µε τη δεύτερη προτεινόµενη διδακτική ενότητα «Παράδοση και µοντερνισµός στη νεοελληνική ποίηση»
δίνει αφορµές στον διδάσκοντα να ασχοληθεί µε τα ποιητικά είδη και τα χαρακτηριστικά τους. Με αφορµή αυτό και στο
πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράµµατος «Δηµιουργική Γραφή ΙΙΙ» που εφαρµόστηκε στο ΓΕΛ ΦΙΛΩΤΑ το 2016-17 υπήρξε
ενασχόληση µε τον ποιητικό λόγο και µάλιστα τον µελοποιηµένο. Πιο συγκεκριµένα, µελετήθηκε το αφηγηµατικό ποίηµα
«Ο Σταυρός του Νότου» και οι µαθητές συνέλεξαν πληροφορίες για τον ποιητή, τη ζωή του, για τη συλλογή «Πούσι» και
τις ιστορίες της, για την ιστορία του δίσκου «Σταυρός του Νότου» και τη µελοποίηση των ποιηµάτων από τον Θάνο
Μικρούτσικο. Στην πορεία ζητήθηκε από τους µαθητές να μεταγράψουν έναν ποιητικό λόγο σε πεζό χρησιµοποιώντας
οποιοδήποτε τύπο αφηγητή και οποιουσδήποτε αφηγηµατικούς τρόπους προτιμούσαν. Στη συνέχεια, αφού τα κείµενα
διαβάστηκαν στην τάξη, συζητήθηκαν οι ιστορίες και οι χαρακτήρες τους και μελετήθηκαν οι επιλογές των μαθητών.
Ειδικότερα, τα κείµενα κατηγοριοποιήθηκαν µε βάση τις επιλογές των μαθητών στο επίπεδο των αφηγηματικών τεχνικών
και του τύπου του αφηγητή και µε τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου συνάχθηκαν σχετικά συμπεράσματα.

Λέξεις – κλειδιά: δημιουργική γραφή, αφηγηματικό ποίημα, διδασκαλία δημιουργικής γραφής στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μέσα στο πλαίσιο της διδακτικής δράσης και διαδικασίας, η εκπόνηση Εκπαιδευτικών
Πολιτιστικών Προγραμμάτων μπορεί να οδηγήσει τη σχολική πραγματικότητα σε νέους και
δημιουργικούς προσανατολισμούς. Τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι καινοτόμες δράσεις που προσφέρουν μια διαφορετική
προσέγγιση της γνώσης και συνοδεύονται με νέες εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους. Στην
εισήγηση αυτή θα παρουσιάσουμε τη δράση που πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2016-17
στο Λύκειο Φιλώτα Φλώρινας στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος «Δημιουργική Γραφή
ΙΙΙ» το οποία βασικό σκοπό είχε την ανάπτυξη και την καλλιέργεια της δημιουργικότητας του
μαθητικού πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει παρουσίαση της δράσης για τον
μελοποιημένο ποιητικό λόγο, όπου οι μαθητές αφού μελέτησαν το αφηγηματικό ποίημα «Ο

Σταυρός του Νότου», συνέλεξαν πληροφορίες για τον ποιητή, τη ζωή του, για τη συλλογή
«Πούσι» και τις ιστορίες της, για την ιστορία του δίσκου «Σταυρός του Νότου» και τη
µελοποίηση των ποιηµάτων από τον Θάνο Μικρούτσικο. Στην πορεία ζητήθηκε από τους
µαθητές να µμεταγράψουν έναν ποιητικό λόγο σε πεζό χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε τύπο
αφηγητή και οποιουσδήποτε αφηγηματικούς τρόπους.
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1. ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

ΤΟ Α.Π.Σ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Το Π.Σ. του 1999 για τη λογοτεχνία στο Λύκειο δομείται με ενιαία σύλληψη για τις δύο βαθμίδες
εκπαίδευσης και επιδιώκει από τη μία να συνδέσει τους τρόπους διδασκαλίας (μεθόδους, μέσα,
τεχνικές) με το περιεχόμενο του μαθήματος και την αξιολόγησή του, ενώ, από την άλλη λαμβάνει
υπόψη τα δεδομένα της Ιστορίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας και τα πορίσματα της διδακτικής
και συνδέει άμεσα τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας με το γλωσσικό μάθημα. Με βάση τα
παραπάνω ως κύριος στόχος του μαθήματος της Λογοτεχνίας διαγράφεται η ουσιαστική, κατά
το δυνατόν, επαφή των μαθητών με αντιπροσωπευτικά έργα της πολιτιστικής μας κληρονομιά,
εθνικής και παγκόσμιας, καθώς και έργα σύγχρονα που δίνουν εγγυήσεις ποιότητας και
τροφοδοτούν τη συζήτηση γύρω από σύγχρονα προβλήματα και νέες αισθητικές τάσεις. Με
τους γενικούς στόχους του μαθήματος οι μαθητές επιδιώκεται να:
να παρατηρούν με προσοχή το κείμενο και να αξιοποιούν τα κειμενικά και εξωκειμενικά στοιχεία
του
να αποκομίζουν ποικίλες πληροφορίες για σημαντικά ιστορικά, κοινωνικά πολιτικά, υπαρξιακά
και άλλα ζητήματα που θίγονται στα λογοτεχνικά έργα.
να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για την κατανόηση του υπό επεξεργασία κειμένου
να μεταφέρουν και να επεκτείνουν τις πληροφορίες για την κατανόηση του υπό επεξεργασία
κειμένου
να συνθέτουν το δικό τους προφορικό ή γραπτό σχόλιο ή εκτενέστερο κείμενο.
να διατυπώνουν αφαιρετικά γενικές θέσεις
να προβαίνουν στην αξιολόγηση της «αλήθειας» του κειμένου, του βαθμού ποιότητας και
πειστικότητας του λόγου, είτε με κριτήρια του ίδιου του κειμένου, είτε σε σύγκριση με άλλα συναφή
κείμενα.

Με βάση το παραπάνω, παρατηρούμε ότι επικρατεί μια κειμενοκεντρική αντίληψη στη διδασκαλία
της λογοτεχνίας στο λύκειο. Το κείμενο και η ανάλυσή του βρίσκονται στο προσκήνιο, από τη
στιγμή που η διδασκαλία περιορίζεται στην ερμηνευτική μέθοδο προσέγγισης του κειμένου, με
την οποία προβλέπεται η μελέτη του θέματος, η τεχνική, το είδος, ο συγγραφέας και η εποχή του,
καθώς και το ιδιαίτερο λογοτεχνικό περιβάλλον του και πρέπει να αναζητά εκείνη την ανάγνωση
που είναι κοινή στους περισσότερους αναγνώστες. Επιπλέον, περιορίζεται στην οργάνωση των
κειμένων με βάση το θέμα, την ιστορική περίοδο ή το είδος του κειμένου. Ο διδάσκων έχει ως
κύριο μέλημα να κατανοήσουν οι μαθητές το ύφος του κειμένου καθώς και στην τεχνική ενός
ποιήματος ή πεζού. Τέλος, όσον αφορά την αξιολόγηση το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει
ερωτήσεις με σκοπό να ελεγχθούν οι γνώσεις των μαθητών πάνω σε ένα συγκεκριμένο κείμενο,
το οποίο έχουν διδαχθεί οι μαθητές. Μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου μελετάται ο «μύθος»
του έργου εντοπίζονται ασκήσεις δημιουργικής γραφής, όπως «να προτείνουν οι μαθητές μια
άλλη εκδοχή εκδίπλωσης του μύθου ή κατάληξης των επεισοδίων» ή «να γράψουν ένα δικό τους
πρωτότυπο κείμενο με το ίδιο θέμα». Με τον τρόπο αυτό παρατηρείται η απουσία της
δημιουργικής γραφής στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο λύκειο. Στο σημείο αυτό είναι ανάγκη
να διευκρινιστεί ότι το Π. Σ. για το Λύκειο ισχύει μέχρι σήμερα για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας
στη Β’ και τη Γ’ λυκείου.
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1.2. ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΦΕΚ 1562/2011) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

Με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για την Λογοτεχνία στην Α’ Λυκείου δίνεται νέα πνοή
στο μάθημα, αν και όπως είδαμε παραπάνω, αυτό δεν συνεχίζεται και στις επόμενες τάξεις του
λυκείου, αφού γι’ αυτές ισχύει το Π.Σ. του 1999. Με την εισαγωγή της υποχρεωτικής τράπεζας
θεμάτων το σχολικό έτος 2103-2014 μπαίνει ταφόπλακα στη νέα προσπάθεια που επιχειρείται να
γίνει, μια και οι ασκήσεις σε καμία περίπτωση δεν έχουν να κάνουν με το πνεύμα του νέου
προγράμματος πολύ περισσότερο είναι βασισμένες με τους στόχους του παλαιότερου
προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα οι ασκήσεις αφορούν τα σχήματα λόγου και τη λειτουργία
τους, τον χαρακτηρισμό προσώπων, τον χρόνο, τον τόπο, τον αφηγητή κ.α. Με τον τρόπο αυτό,
τουλάχιστον σε επίπεδο εξετάσεων το νέο πρόγραμμα σπουδών καταργείται στην πράξη. Νέα
δεδομένα προκύπτουν με την κατάργηση της τράπεζας θεμάτων και την μετατροπή της σε
προαιρετική. Η διδασκαλία των κειμένων επανέρχεται στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, από
τη στιγμή που επιτρέπει στον διδάσκοντα να επιλέξει ο ίδιος τα θέματα στις προαγωγικές
εξετάσεις. Να σημειωθεί το παράδοξο ότι στην περίπτωση του μαθήματος της Νεοελληνικής
Γλώσσας ορισμένες από τις ασκήσεις στην τράπεζα θεμάτων είναι ασκήσεις δημιουργικής
γραφής, ενώ στη Νεοελληνική Λογοτεχνία απουσιάζουν παντελώς.
Ωστόσο, το νέο πρόγραμμα σπουδών αλλάζει κατά πολύ τον τρόπο διδασκαλίας και
αξιολόγησης της Λογοτεχνίας. Ο βασικός σκοπός της διδασκαλίας της λογοτεχνίας είναι η
«κριτική αγωγή στον σύγχρονο πολιτισμό» με την έννοια της κριτικής στάσης απέναντι στις
πολιτισμικές παραδόσεις, τις αξίες και τα μηνύματα από και αν προέρχονται. Μέσα σ’ αυτό το
πλαίσιο ο παραπάνω σκοπός αναλύεται σε οκτώ επιμέρους σκοπούς ανάμεσα στους οποίους
είναι:
Η κριτική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσλαμβάνουμε την κοινωνική, ιστορική και
πολιτισμική μας εμπειρία και συγκροτούμε την ταυτότητά μας.
Η ανασύσταση της σχολικής τάξης ως μιας κοινότητας αναγνωστών και
Η δημιουργία ενός «έθνους αναγνωστών».
η συνειδητοποίηση της σχέσης λογοτεχνίας με την ανθρώπινη εμπειρία.
η καλλιέργεια μιας πλατειάς ποικιλίας αναγνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων
Η ανάπτυξη κριτικής και ταυτόχρονα δημιουργικής
κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον.

σχέσης των μαθητών με το σύγχρονο

η αναγνώριση της διαπολιτισμικότητας στη λογοτεχνία
η ενίσχυση της αίσθησης ότι η δύναμη και οι δυνατότητες της γλώσσας μπορούν να είναι μια
από τις μεγαλύτερες χαρές της ανάγνωσης της λογοτεχνίας
Με βάση τα παραπάνω η Λογοτεχνία συνδέεται άμεσα με τις δεξιότητες που αναμένεται
να αποκτήσουν οι μαθητές που έχουν να κάνουν με την κατανόηση της ιστορικότητας των
κειμένων ή ενός θέματος, τις αλλαγές στην λογοτεχνία, την εξέλιξη της νεοελληνικής ποίησης και
την έννοια του λογοτεχνικού κινήματος.
Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος δεν περιορίζεται πλέον στα κείμενα του σχολικού
εγχειριδίου. Το ανθολόγιο της Α’ Λυκείου αντιμετωπίζεται ως αφετηρία και προτείνεται η
ανάγνωση ολόκληρων λογοτεχνικών έργων, έργων που βρίσκονται στο διαδίκτυο σε ψηφιακή
μορφή και η συνανάγνωση κειμένων από τα ανθολόγια των άλλων τάξεων του Λυκείου. Ο
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διδάσκων έτσι έχει την απόλυτη ελευθερία να επιλέξει τα λογοτεχνικά έργα, τα οποία θα
παρουσιάσει στους μαθητές.
Ένα ακόμη καινούριο στοιχείο που προστίθεται είναι η διδασκαλία της λογοτεχνίας με τη
χρήση ΤΠΕ, με τις οποίες θα ανανεωθούν όλα τα σημεία της διδακτικής διαδικασίας, με
αποτέλεσμα οι μαθητές να αναπτύξουν τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ τους και να είναι
ικανοί να παράγουν τα δικά τους πολυτροπικά κείμενα. Σ’ αυτό το σημείο γίνεται για πρώτη φόρα
λόγος για δημιουργική γραφή και μάλιστα σε ψηφιακό περιβάλλον. Στη συνέχεια στους στόχους
της αξιοποίησης των ΤΠΕ εμφανίζεται για πρώτη φορά και ο όρος δημιουργική γραφή. Πιο
συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι ΤΠΕ θα δώσουν «στους μαθητές τις δυνατότητες να
κατανοήσουν την κατασκευή των λογοτεχνικών κειμένων, επεμβαίνοντας σ’ αυτά με
τροποποιήσεις και πειραματιζόμενοι με τη δημιουργική γραφή».
Όσον αφορά τη μεθόδευση της διδασκαλίας στο νέο πρόγραμμα σπουδών καθίσταται
σαφές ότι σκοπός της είναι να διδάξει το μαθητή και όχι το κείμενο, ενώ θεμέλιος λίθος της
λογοτεχνίας είναι η ανάγνωση. Για το λόγο αυτό προτείνονται δύο μαθητοκεντρικές μέθοδοι: η
μέθοδος project και η διδασκαλία σε ομάδες. Από την άλλη, μονάδα οργάνωσης του νέου
Προγράμματος Σπουδών είναι η διδακτική ενότητα, η οποία είναι σχεδιασμένη ως project η
διάρκεια του οποίου είναι δύο με τρεις μήνες. Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε τρεις φάσεις: φάση
πριν την ανάγνωση, φάση της κυρίως ανάγνωσης και φάση μετά την ανάγνωση. Στην τρίτη
φάση εντοπίζονται ασκήσεις δημιουργικής γραφής, με τις οποίες οι μαθητές καλούνται να
γράψουν ένα κείμενο ανάλογο τους είδους που διάβασαν. Κάθε διδακτική ενότητα περιλαμβάνει
τους στόχους (γνωστικούς, συναισθηματικούς κ.ά.), τις δεξιότητες, το περιεχόμενο, τις
δραστηριότητες και την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση, πιο συγκεκριμένα, απομακρύνεται από τη
λογική «σωστού - λάθους», μια λογική με την οποία κινείται και η Δημιουργική Γραφή.
Τέλος στην στήλη με τις προτεινόμενες δραστηριότητες μπορούμε να διακρίνουμε μια σειρά από
ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Άλλες έχουν να κάνουν με μετάπλαση ιστοριών (αλλαγή
τέλους, ύφους, εποχής), τη συγγραφή διαφορετικών κειμενικών ειδών, την αναδιήγηση
τμήματος της ιστορίας από διαφορετική οπτική γωνία, τη δημιουργία μιας σκηνής με μορφή
συνέντευξης ή δραματοποιημένης αφήγησης, γραφή ανάλογου κειμένου με βάση
προσωπικές παρατηρήσεις από την καθημερινή ζωή, τη συγγραφή προσωπικών κειμένων
(ημερολόγια, αυτοβιογραφίες, επιστολές) με εμπειρίες ετερότητας. Όσον αφορά την τρίτη
διδακτική ενότητα με τον τίτλο «Θέατρο» υπάρχουν ασκήσεις, όπως η συγγραφή κριτικής για
θεατρική παράσταση, η ταύτιση με έναν θεατρικό χαρακτήρα και συγγραφή προσωπικών
κειμένων, η μετατροπή αφηγηματικού κειμένου σε θεατρικό και θεατρικού σε αφηγηματικό έργο,
η πρόσθεση ή αφαίρεση χαρακτήρων από θεατρικό έργο, η συγγραφή θεατρικού
μονόπρακτου δημιουργία μίας σκηνής- συνάντησης με τον ήρωα του ποιητικού κειμένου που
μας εντυπωσίασε περισσότερο (π.χ. με μορφή συνέντευξης, με στόχο τη διερεύνηση των
παραμέτρων που οδηγούν στη συγκεκριμένη στάση ζωής ή στη διερεύνηση της
συναισθηματικής κατάστασης αυτού που μιλά), η μεταφορά του αφηγηματικού κειμένου σε
πολυτροπικό, π.χ. με μορφή τηλεοπτικού αφιερώματος ή τηλεοπτικής εκπομπής, την προσθήκη
και αφαίρεση σκηνών και χαρακτήρων από το κείμενο για ενίσχυση ή για εξάλειψη του
χιουμοριστικού και σατιρικού στοιχείου, η μετατροπή του κειμένου σε «σοβαρό» ή, αντίθετα, τη
δημιουργία χιουμοριστικών και σατιρικών κειμένων (πολυτροπικών, αφηγηματικών), η Γραφή
«οπισθόφυλλου» για την παρουσίαση ενός κειμένου και, τέλος, η δραματοποίηση
συγκρουσιακών καταστάσεων (εσωτερική σύγκρουση των χαρακτήρων, συνειδησιακά
διλήμματα, καταπίεση των ατόμων από αυταρχικές εξουσίες).
Μέσα από το νέο αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία στην Α’ Λυκείου ο εκπαιδευτικός έχει
την ευκαιρία και την ευχέρεια αφενός να επιλέξει ελεύθερα μόνος του ή και με τους μαθητές τα
κείμενα που θα επεξεργαστεί σε κάθε διδακτική ενότητα, αφετέρου να δουλέψει μέσα στην τάξη
με ασκήσεις δημιουργικής γραφής, από τη στιγμή μάλιστα που έχει καταργηθεί ο υποχρεωτικός
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χαρακτήρας της τράπεζας θεμάτων, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ακύρωνε στην
πράξη το πνεύμα του νέου προγράμματος
2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Ως «δημιουργικότητα» ορίζεται η ικανότητα του ατόμου να παράγει νέες ή πρωτότυπες ιδέες, να
έχει ενοράσεις, να μετασχηματίζει και να ανακαλύπτει, να κατασκευάζει αντικείμενα, τα οποία
αναγνωρίζονται από τους ειδικούς ότι έχουν ξεχωριστή επιστημονική, αισθητική, κοινωνική ή
τεχνολογική αξία. Βασικό κριτήριο αξιολόγησης ενός πονήματος ως «δημιουργικού» είναι η
καινοτομία και η χρησιμότητά του με την πάροδο του χρόνου (Vernon, 1989:94). Επιπλέον, η
δημιουργικότητα εκφράζεται ως δεξιότητα τροποποίησης της σκέψης και εύρεσης ποικίλων
λύσεων (Τριλιανός, 1997:55).
Μέσα από τα διεπιστημονικά πολιτιστικά προγράμματα και τη δημιουργική γραφή υπάρχει η
δυνατότητα να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος, που για χρόνια ακυρώνουν το
εκπαιδευτικό έργο. Η γνώση θα μπορέσει να γίνει δημιουργική και αποδοτική μόνο αν περάσει
από την επινόηση της γόνιμης φαντασίας σε συνδυασμό με τη βιωματική έκφραση
(Άλκηστις,1984:79). Η φαντασία είναι πηγή τέχνης και μέσω αυτής τα παιδιά εκφράζονται. Μέσα
από την τέχνη, το παιδί αξιοποιεί όλη του την έμφυτη περιέργεια και το δυναμικό του και οδηγείται
στον κόσμο της πνευματικής ελευθερίας και δημιουργίας (ΑΠΘ,1998:16). Η δημιουργική γραφή
δίνει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να περάσουν από μια μηχανιστική εκπαιδευτική
διαδικασία σε μια δημιουργική και πιο ελεύθερη μάθηση, με στόχο την απελευθέρωση των
δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών.
Επομένως, η δημιουργικότητα στην εκπαίδευση περνά σε πρώτη θέση. Και ο δάσκαλος; Ο
δάσκαλος μεταμορφώνεται σε εμψυχωτή. Σε αυτόν που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα. Από τη
μια πλευρά ο δάσκαλος οφείλει να έχει το απαραίτητο γνωστικό επίπεδο και μεθοδολογία, αλλά
από την άλλη πλευρά, έρχεται στην τάξη ως μια προσωπικότητα που θα εμπνεύσει τους μαθητές
χάρη στις διαπροσωπικές ικανότητες του και τη δημιουργικότητά του. Δεν είναι πια εκείνος που
μεταδίδει μια γνώση έτοιμη, μια μπουκιά κάθε μέρα. Πιο συγκεκριμένα, δε διδάσκει
αφηγηματικούς τρόπους, λογοτεχνικά ρεύματα, τύπους αφηγητή ή ιστορία της λογοτεχνίας με
την έννοια της απλής και ανούσιας μετάδοσης γνώσεων. Είναι ένας ενήλικος που βρίσκεται με
τα παιδιά για να εκφράσει ότι καλύτερο έχει, για να αναπτύξει και στον ίδιο του τον εαυτό τις έξεις
της δημιουργίας, της φαντασίας, της εποικοδομητικής ενασχόλησης σε μια σειρά από
δραστηριότητες που τώρα πια θεωρούνται ισότιμες (Ροντάρι,1994:209).
Οι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες, κατά τον Παρασκευόπουλο (Παρασκευόπουλος,
2002:155) στην ανθρώπινη δημιουργικότητα είναι:
Οι κοινωνικές πιέσεις για συμμόρφωση: Οι κανόνες και τα πρότυπα συμπεριφοράς της
κοινωνίας, έχουν θεσπιστεί με σκοπό τη διατήρηση της συνοχής του κοινωνικού ιστού και στα
οποία θα πρέπει να συμμορφώνεται το άτομο. Οι ενήλικοι αποτελούν τμήμα ενός συγκεκριμένου
κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος με γνώσεις και αξίες που έχουν ρίζες και δημιουργούνται
συνεχώς στο περιβάλλον αυτό. Κάθε άνθρωπος όσο δημιουργικός και να νιώθει δεν παύει να
είναι ψυχικά συνδεδεμένος με το συγκεκριμένο περιβάλλον, είναι ον κοινωνικό. Δύσκολα μπορεί
να ξεπεράσει το φόβο να θεωρηθεί αντισυμβατικός με το δικό του κοινωνικό πλαίσιο,
λαμβάνοντας έτσι την απόρριψη και την κατακραυγή. Η δημιουργική γραφή έρχεται να
απελευθερώσει το μαθητή και να του δώσει την ευκαιρία να εκφραστεί μέσα από τον γραπτό
λόγο όσο αντισυμβατικά επιθυμεί, όταν, για παράδειγμα, καλείται να γράψει ένα κείμενο με
υπερρεαλιστικά στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό του δίνεται η ευκαιρία να «σπάσει» τους
γραμματικοσυντακτικούς κανόνες, χωρίς να αισθάνεται «ενοχές» για την αντισυμβατική του
έκφραση.
Οι προηγούμενες συνήθειες: Ο τρόπος που λειτουργούν οι παραγωγικές πνευματικές ικανότητες
του ανθρώπου επηρεάζεται από τις προηγούμενες εμπειρίες που απέκτησε. Το άτομο θα πρέπει

[104]

να αποκολληθεί από την «υπερβεβαιότητα» των παγιωμένων συνηθειών, για να διευκολυνθεί η
εκδίπλωση των δημιουργικών του δυνάμεων. Όσον αφορά τα γλωσσικά μαθήματα, όπως η
ελληνική γλώσσα, η νεοελληνική λογοτεχνία, ακόμα και η αρχαία ελληνική γραμματεία,
αποτελούν μαθήματα που εγκλωβίζουν τη κριτική και δημιουργική σκέψη του μαθητή με κανόνες
και περιορισμούς στην έκφραση του γραπτού λόγου. Η δημιουργική γραφή του δίνει την
ευκαιρία να ξεδιπλώσει τη σκέψη πέρα και πάνω από τις προηγούμενες γνώσεις και με βάση
αυτές να αναπτύξει τη δημιουργικότητά του.
Η απόλυτη κυριαρχία της λογικής: Ο ανθρώπινος νους διαθέτει δύο παραγωγικές λειτουργίες:
την κριτική-συγκλίνουσα σκέψη και τη δημιουργική - αποκλίνουσα σκέψη. Η πρώτη ερείδεται στη
λογική ανάλυση ενώ η δεύτερη στη φαντασία. Κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, από την
προσχολική ακόμη ηλικία, η πνευματική δραστηριότητα κυριαρχείται από τη φαντασία. Η κριτική
λογική σκέψη αναπτύσσεται αργότερα. Όμως, καθώς οι περιστάσεις με πρωτεύουσες τις
σχολικές απαιτήσεις, μας αναγκάζουν να στηριζόμαστε και να χρησιμοποιούμε, κυριαρχικώς, τη
λογική σκέψη, η δημιουργικότητα παρεμποδίζεται και αδρανεί. Η δημιουργική γραφή έρχεται να
βοηθήσει στην αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη όλων των λειτουργιών του νου και να
αποτρέψει τη μονοπωλιακή απόλυτη κυριαρχία της μονοσημίας της κριτικής- λογικής
ικανότητας. Με τον τρόπο αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη και δραστηριοποίηση της
δημιουργικότητας..
Η έλλειψη εμπιστοσύνης στις δημιουργικές ικανότητες: Πολλά άτομα βλέπουν τους εαυτούς τους
ως αιτία σε κάποια αποτυχημένη προσπάθεια. Ο λόγος μιας τέτοιας οπτικής είναι η αξιολόγηση
των ικανοτήτων και της κρίσης τους ως «χαμηλή». Η έλλειψη εμπιστοσύνης στις δημιουργικές του
δυνατότητες το οδηγούν σε άρνηση συμμετοχής σε δημιουργικά επεισόδια. Η δημιουργική
γραφή έρχεται να δώσει στον εκπαιδευτικό την ευκαιρία να βοηθήσει το μαθητή να ξεπεράσει, εν
προκειμένω στον γραπτό λόγο, τον φόβο της άδειας λευκής σελίδας. Στην εκπαίδευση ο φόβος
αυτός μεταφράζεται στην χαμηλή αυτοεκτίμηση του μαθητή για τις ικανότητες και τη
δημιουργικότητά του μέσα από τον γραπτό λόγο και δημιουργείται κυρίως από τις χαμηλές
επιδόσεις στα γλωσσικά μαθήματα. Μια διορθωτική παρέμβαση από τον εκπαιδευτικό μέσω της
δημιουργικής γραφής θα μπορούσε να βοηθήσει το μαθητή να υπερνικήσει τη δειλία και το φόβο
του και να κάνει το πρώτο «βήμα».
Ο φόβος των σφαλμάτων και της γελοιοποίησης: είναι αναγκαίο να επισημανθεί από τον
εκπαιδευτικό ότι το παραγόμενο κείμενο δεν είναι λανθασμένο ή σωστό και δεν υπάρχει
περίπτωση να αξιολογηθεί, όπως αξιολογούνται τα γραπτά στα γλωσσικά μαθήματα. Αντίθετα,
είναι ελεύθερο να εκφραστεί μέσα από τη λογοτεχνία χωρίς κανέναν περιορισμό. Αυτό το
εξασφαλίζει η δημιουργική γραφή.
Με βάση τα παραπάνω, η δημιουργική γραφή είναι ένα εργαλείο μάθησης στα χέρια του
εκπαιδευτικού, με το οποίο μέσω του γραπτού λόγου ο μαθητής θα απαγκιστρωθεί από ένα
αυστηρά βαθμοθηρικό και έντονα αξιολογικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Τέλος, θα έχει την
ευκαιρία να ξεδιπλώσει τη δημιουργικότητά του σε ένα φιλικό γι’ αυτόν εκπαιδευτικό περιβάλλον.
3. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ III»
Tα πολιτιστικά προγράμματα στην εκπαίδευση είναι δημιουργικές διαδικασίες που έχουν ως
αντικείμενό τους, την καλλιέργεια της αισθητικής καθώς επίσης την ανάδειξη και προώθηση
στοιχείων πολιτισμού, μέσω του χορού, του θεάτρου, της μουσικής και εν γένει των εικαστικών
τεχνών (ζωγραφική- σχέδιο, γλυπτική, διακόσμηση, αρχιτεκτονική, κινηματογράφος,
φωτογραφία, γραφιστική, κεραμική, υφαντική κ.λπ.). Στην εισήγηση αυτή θα παρουσιάσουμε τις
δράσεις που πραγματοποιήθηκαν το σχολικό έτος 2016-17 στο Λύκειο Φιλώτα Φλώρινας στο
πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος «Δημιουργική Γραφή ΙΙΙ» το οποίο βασικό σκοπό είχε
την ανάπτυξη και την καλλιέργεια της δημιουργικότητας του μαθητικού πληθυσμού.
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Στην παρουσίασή μας σκοπό έχουμε να αναδείξουμε πώς μέσα από τη συνεργασία με φορείς,
ενημερωτικές συναντήσεις, πολιτιστικά δρώμενα και παραγωγή πολιτιστικού υλικού η
εκπαιδευτική πραγματικότητα μπορεί να οδηγηθεί στη δημιουργική ικανότητα και τη δημιουργική
συμπεριφορά των μαθητών. Και έτσι θα διαφανεί πως τα Καινοτόμα Διεπιστημονικά Πολιτιστικά
Προγράμματα μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των
μαθητών, της διαμόρφωσης ατόμων ανακαλυπτικών, εφευρετικών, κριτικών και ικανών να
επαληθεύουν και να μην αποδέχονται οτιδήποτε ανεξέταστα. Παράλληλα, οργανώσαμε και τη
συνεργασία με το ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή του ΠΔΜ, που μας έδωσε την ελευθερία τυπικά να
διαχειριστούμε μερικές επισκέψεις.
Γενικότεροι στόχοι του προγράμματος υπήρξαν:
να γνωρίσουν οι μαθητές τα διαφορετικά λογοτεχνικά είδη
να γνωρίσουν τα διαφορετικά λογοτεχνικά ρεύματα
να ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους
να εξασκηθούν στην παραγωγή λόγου και την γραπτή έκφραση
Μέσα στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές κλήθηκαν να δημιουργήσουν πεζά και ποιητικά κείμενα
με αφορμή κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας που είτε υπάρχουν μέσα στα σχολικά
εγχειρίδια, είτε κείμενα που προτείναμε εκτός σχολικών εγχειριδίων. Στην εισήγηση αυτή θα
παρουσιάσουμε μία από τις δράσεις του πολιτιστικού προγράμματος που έχει να κάνει με τη
δημιουργική μεταγραφή σε πεζό κείμενο το αφηγηματικό ποίημα του Ν. Καββαδία «Ο Σταυρός
του Νότου» χρησιµοποιώντας οποιοδήποτε τύπο αφηγητή και οποιουσδήποτε αφηγηµατικούς
τρόπους προτιμούσαν. Στη συνέχεια, αφού τα κείµενα διαβάστηκαν στην τάξη, συζητήθηκαν οι
ιστορίες και οι χαρακτήρες τους και μελετήθηκαν οι επιλογές των μαθητών. Ειδικότερα, τα κείµενα
κατηγοριοποιήθηκαν µε βάση τις επιλογές των μαθητών στο επίπεδο των αφηγηματικών
τεχνικών και του τύπου του αφηγητή και µε τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου συνάχθηκαν
σχετικά συμπεράσματα.
4. Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Η δράση του προγράμματος «από το τραγούδι στις ιστορίες» είχε διάρκεια δύο διδακτικές ώρες
και πραγματοποιήθηκε εκτός σχολικού ωραρίου. Συμμετείχαν 38 μαθητές από την Α’ και Β’
Λυκείου και παραδόθηκαν 38 κείμενα. Την πρώτη διδακτική ώρα ακούσαμε το μελοποιημένο
ποίημα σε μουσική του Θ. Μικρούτσικου και στη συνέχεια έγινε ανάλυση του ποιήματος με βάση
τις πληροφορίες που δόθηκαν από τους διδάσκοντες. Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στην ερμηνεία
λέξεων και φράσεων που έχουν να κάνουν με τη ζωή των ναυτικών, με στόχο να γίνουν
κατανοητά τα βασικά σημεία του ποιήματος, όπως για παράδειγμα Γαρμπής, κούλικο, σε μια
κρίση μαύρου πυρετού, Σταυρός του Νότου κ.ά.
Τη δεύτερη διδακτική ώρα οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν ένα κείμενο μέχρι 150 λέξεις
βασισμένο πάνω στο ποίημα που μελετήσαμε χρησιμοποιώντας όποιες αφηγηματικές τεχνικές
επιθυμούσαν. Επιπλέον, τους δόθηκε η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν λέξεις από το ποίημα
και να ακολουθήσουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό την «υπόθεση» του ποιήματος. Μετά
το τέλος της συγγραφής των κειμένων, οι μαθητές διάβασαν τα κείμενά τους μέσα στην τάξη.
Όσον αφορά τον αφηγητή (Πίνακας 1), σε 18 κείμενα είναι τριτοπρόσωπος,

Ο ναυτικός σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Από το πλοίο έχει
λιγοστούς φίλους και πάλι κανά δύο, τρεις τους νιώθει πιο κοντινούς. Πριν ξεκινήσει από το λιμάνι του στην
Ολλανδία είχε μία σχέση η οποία δεν κράτησε για πολύ. Μετά από ένα μήνα πάνω στο πλοίο σταμάτησαν
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σε ένα λιμάνι στο Μαρόκο, όπου κατάφερε να επικοινωνήσει με την οικογένειά του που του έλειπε πολύ.
Από αυτούς έμαθε κάτι που τον κατέστρεψε […]

σε 16 πρωτοπρόσωπος,
[…] Μια από τις σκέψεις μου ήταν κάτι περίεργο που μου είπε ένας ναυτικός , πως μέχρι το Μάρτη θα έχει
μπει σε άλλους παραλλήλους και το παράξενο δεν ήταν ότι μιλούσε μόνο για αυτόν, αλλά το βλέμμα στα
μάτια του, που έμοιαζαν να έχαναν το χρώμα τους με τον καιρό …και όλο λιγότερο μιλούσε. Δεν ήταν η
πρώτη φορά που έγινε κάτι παρόμοιο και ούτε θυμάμαι πως ξεκίνησε, αλλά ίσως ξέρω πως θα τελειώσει.
[…]

και μόνο σε 4 αφηγείται σε β’ ενικό.

Σήμερα Μαρίνα, η 365η μέρα που μ’ άφησες να σ’ αφήσω. Να δεις, σα να το ήξερε, δεν έλαμψε πολύ ο
ουρανός, τα άστρα με λυπήθηκαν, μη σε θυμίσουν πάλι.

[…] Φυσάει κόντρα. Κατεβαίνεις στα σκοτεινά του Νότου χαράζοντας τη δική σου πορεία πάνω στο χάρτη.
Μάρτιος μου είπες και δεν θα είσαι εδώ. Προσπαθείς να σβήσεις το όνομα της αγαπημένης σου, αλλά
αυτό δε λέει να σβήσει από πάνω σου. […]

Σε 25 κείμενα συμμετέχει στην ιστορία (ομοδιηγητικός) είτε ως βασικός ήρωας είτε ως απλός
παρατηρητής ή αυτόπτης μάρτυρας,

[…]. Φυσούσε κόντρα και κατεβαίνοντας στα απέραντα του Νότου, προσπαθούσαμε να χαράξουμε
πορεία. Σκυφτοί στο χάρτη. Περίμενε μου έλεγε να φύγει ο χειμώνας. Περίμενε το Μάρτη. Μόνος μας
συνοδοιπόρος τα άστρα. […]

Είμαι μακριά από την οικογένειά μου, από τα δικά μου πρόσωπα. Είμαι κοντά στην τρέλα. Προδόθηκα από
την αγαπημένη μου. Το όνομα της μικρό τατουάζ στο μπράτσο μου.[…]

ενώ σε 13 δεν έχει καμία συμμετοχή στην ιστορία (ετεροδιηγητικός)

Βράδιαζε και τα κύματα αγριεμένα χτυπούσαν με μανία το πλοίο. Ο πόνος του, ο πόνος του ταττού ήταν
αβάσταχτος. Το όνομα της αγαπημένης του χαραγμένο στο μπράτσο του. Προσπαθεί να το σβήσει
χαράζοντας το δέρμα του, από τότε που τον παράτησε. Μάταια όμως. Τον έχει κυριεύσει η κατάθλιψη. […]

Έφυγε. Έτσι χωρίς λόγο. Τον είχε παρατήσει. Προσπαθούσε να ξεχάσει και να ξεχαστεί. Μπήκε στο καράβι.
Ταξίδι από το Βορά στο Νότο. Δεν μπορούσε να ξεχάσει, μα ξεχάστηκε. […]

Τέλος, όσον αφορά τον αφηγητή, σε 15 κείμενα είναι φίλος με τον ήρωα και μας
αφηγείται τις περιπέτειές του σε πρώτο πρόσωπο. Για παράδειγμα:
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Αγαπημένος μου φίλος από τα παλιά. Χρόνια μαζί στα καράβια. Ποτέ δεν το έβαζε κάτω και συνήθιζε να
λέει όταν όλα τα προβλήματα έχουν τη λύση τους. Μέχρι η αγαπημένη του και φίλη μου, η Αναστασία, του
είπε ότι ήθελε να χωρίσουν γιατί δεν άντεχε άλλο την απόσταση. Αντιμετώπιζε και κάποια προβλήματα
υγείας. Όλα αυτά τον έκαναν να χάνει κάθε μέρα και περισσότερο την όρεξή του για ζωή. Έβηχε συνέχεια
και γινόταν όλο και περισσότερο απόμακρος. Ακόμα και από εμένα. Είχαμε όλοι μας το νου μας και
προσέχαμε να μην μένει μόνος του. μια μέρα όμως δεν πρόσεξε ο συνάδερφος στη βάρδια και το κακό
που περιμέναμε, έγινε. […]

Πίνακας 1. Ο αφηγητής και η σχέση του με τον ήρωα.

Αφηγητής
α’
πρόσωπο
16

Συμμέτοχος
ιστορία
β’ πρόσωπο

γ’ πρόσωπο

4

18

25

στην

Αμέτοχος στην ιστορία

Φίλος με τον ήρωα

13

15

Όσον αφορά τις αφηγηματικές τεχνικές, στα 27 κείμενα οι μαθητές επέλεξαν την αφήγηση, ενώ
σε 11 κείμενα τον εσωτερικό μονόλογο:
[…] Το σκέφτηκα, να ξέρεις, πολλές φορές να επιστρέψω. Το μυαλό μου το κινούσε, μα τα χέρια μου ακίνητα
στο τιμόνι. Ο εαυτός μου, φίλος καλός καιρό τώρα, με συμβούλευε, μου το έλεγε Μαρίνα, στροφή 360
μοίρες. Μα το δάκρυ μου έπεφτε στα χέρια τα σκασμένα, αλμύρα δεύτερη στο ξύλο το παλιό. Μα δεν το
έκανα, Μαρίνα, και σου το λέω, σήμερα είναι η μέρα που δεν μπορώ. Ο πυρετός είναι ανυπόφορος, όχι
δεν πονάω, όχι για αυτό. Μου φέρνει παραισθήσεις, ζαλίσματα, εσένανε μου φέρνει με αέρα στα μαλλιά,
και τα μαύρα σου μάτια. […]
[…] Άρρωστος μου λένε είσαι. Πυρετός και δεν περνάει. Παραισθήσεις. Μυρίζω στο κατάστρωμα το άρωμά
σου. Μια μπουκιά ψωμί όλη την ημέρα και σε γεύομαι. Νότος, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Το τέλος είναι δίπλα.
Πόσο σ’ άρεζε το καλοκαιρινό αεράκι το βράδυ. Μαχαίρι στο χέρι μου και η λύτρωση κοντά είναι. […]
Ήταν σε ένα ακόμη μακρινό ταξίδι. Ο ναυτικός ήταν μελαγχολικός και αυτό φαινόταν από τα λόγια του πως
το Μάρτη όλα θα τελειώσουν. Προσπαθούσε να κάψει το ταττού με το όνομα της αγαπημένης του, γιατί
ήξερε πως δεν θα ήταν πια μαζί. Πολλοί του έλεγαν ότι την ερωτεύτηκε σε μια κρίση μαύρου πυρετού, αλλά
αυτός ήξερε πως αυτό ήταν ψέμα. […]

Κατά κανόνα ο τριτοπρόσωπος αφηγητής που δεν συμμετέχει στην ιστορία δεν εκφράζει
συναισθήματα, απλά διηγείται την ιστορία (11 κείμενα). Όταν ο αφηγητής είναι
πρωτοπρόσωπος και συμμετέχει στην ιστορία υπάρχει πληθώρα συναισθημάτων, όπως θλίψη,
συμπόνια για τον ήρωα, απόγνωση, απογοήτευση, παραίτηση, πόνος, φόβος.
[…] Πριν από κάθε ταξίδι ήταν χαρούμενος, αλλά όχι αυτή τη φορά. Τον είχε κυριέψει η κατάθλιψη. Κοίταξε
το σκουριασμένο μαχαίρι. Γεμάτο αίματα. Πρόλαβε να το πετάξει στην θάλασσα. […]
[…]Φοβάμαι τα άστρα του Νότου. Φτάνουμε στο λιμάνι. Μπαίνω σε ένα μαγαζί και παίρνω ένα μαχαίρι.
Πάνε χρόνια που έφυγα από τη ζωή. Μου λείπει μια Κυριακή και ένα γλυκό του κουταλιού το απόγευμα. […]
[…]Φτάσαμε στο λιμάνι. Εξαφανίστηκε. Φοβήθηκα μη κάνει καμιά τρέλα, αλλά σκεφτόμουν ότι θα τον
κρατήσει η σκέψη για το παιδί του. Μπήκαμε στο καράβι. Την επομένη τον βρήκα νεκρό στην καμπίνα του
με ένα μαχαίρι και ένα σημείωμα. […]
Ο πόνος έσβησε, οι δυστυχίες του τελείωσαν, βρήκε τη γαλήνη. Θυμάμαι τις Κυριακές στην πίσω αυλή.
Απόγευμα καλοκαιριού και γλυκό κουταλιού. Θα μου λείψεις φίλε μου. Θα σε θυμάμαι για πάντα. […]

Ολοκληρώνοντας, οι λέξεις από το ποίημα που εμφανίζονται περισσότερο στα κείμενα
των μαθητών έχουν να κάνουν κυρίως με τοπωνύμια και όρους για τη ζωή των ναυτικών στη
θάλασσα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πίνακα 2, όσον αφορά τον τόπο, εμφανίζονται
σε μεγαλύτερη συχνότητα ο Νότος και το Nossi Be, σε πολλά κείμενα η ιστορία εξελίσσεται τον

[108]

Μάρτη, ο ήρωας έχει, βρίσκει ή αγοράζει μαχαίρι σε 27 κείμενα, μασάει άκοπο καφέ (10) και έχει
κομπολόι σε 4 κείμενα. Σε 19 κείμενα έχει τατουάζ στο μπράτσο του το όνομα της αγαπημένης
του και προσπαθεί να το σβήσει, ενώ σε 8 κείμενα έχει πυρετό, ο οποίος αποβαίνει
θανατηφόρος.
Τέλος, οι μαθητές επέλεξαν πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, με τους οποίους ο ήρωας στο
τέλος πεθαίνει. Άλλες φορές αυτοκτονεί με το μαχαίρι που αγόρασε ή βρήκε:

Με το μαχαίρι αποχαιρετά την ανθρώπινη ζωή.

Τον βρήκα ξαπλωμένο ανάσκελα με ένα μαχαίρι στην καρδιά.

Χάθηκε μπήγοντας ένα μαχαίρι στα σωθικά του πάνω στη δεύτερη αγάπη του, το πλοίο.

Σε αρκετές περιπτώσεις ο θάνατος είναι λυτρωτικός:

Πήρε την απόφαση να αυτοκτονήσει για να τελειώσουν όλα.

Είχε απαλλαγεί από τις ψυχικές και σωματικές κακουχίες του ταξιδιού.

Άφησα το μαχαίρι στον ήλιο, να καεί, να δεις δεν θα πονέσω τόσο.

Μέσα από πόνο και οδύνη βρήκε τη λύτρωση

Πίνακας 2. Λέξεις του ποιήματος που εμφανίζονται στα κείμενα των μαθητών.
Λέξεις κλειδιά
Τόπος

Συχνότητα

Χρόνος

Συχνότητα

Αντικείμενα

Συχνότητα

Άλλες
λέξεις

Συχνότητα

Νότος
Nossi Be
Βοράς
Αφρική
Παράλληλοι
Σταυρός του Νότου
Άλφα Κενταύρου

15
10
6
6
6
2
1

Μάρτης
Νύχτα

7
1

Μαχαίρι
Καφές
Κομπολόι

27
10
4

Τατουάζ
Πυρετός

19
8
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Οι μαθητές μέσα από την ενασχόλησή τους με το αφηγηματικό ποίημα του Ν. Καββαδία «Ο
σταυρός του Νότου» πειραματίστηκαν με τα διαφορετικά είδη αφήγησης, δημιούργησαν τον
χαρακτήρα – ήρωα στα κείμενά τους. Μετέτρεψαν σε αφηγηματικό λόγο ένα ποίημα και
πέρασαν από το ένα είδος λογοτεχνικού λόγου στο άλλο. Μέσα από τη διαδικασία αυτή είχαν τη
δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράξη όσα διδάχθηκαν στο μάθημα της νεοελληνικής
λογοτεχνίας και να ανακαλύψουν τις δημιουργικές τους ικανότητες στον γραπτό λόγο πέρα από
αυστηρά αξιολογικά πλαίσια και απαλλαγμένοι από το άγχος του «καλού» γραπτού. Εξάλλου,
κάθε δημιουργική δραστηριότητα δεν μπορεί παρά να είναι «καλή».
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Παρουσία και Απουσία της στίξης στο θεατρικό έργο
«Εκλιπαρώ» της Σάρα Κέιν
Βαλετοπούλου Χαρίκλεια
linavaletopoulou@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρουσία και κατά κύριο λόγο η απουσία της στίξης στο κείμενο της Σάρα Κέιν επιδιώκει να φτιάξει μια φό ρμα λόγου
ανοικτή, επιτρέποντας στον οιονδήποτε που θα ασχοληθεί μαζί του να αυτοσχεδιάσει και να εμπνευστεί έναν πρωτότυπο
τρόπο κάθε φορά παρουσίασής του επί σκηνής. Δεν είναι τυχαίο ότι το «Crave» είναι το έργο της Σάρα Κέ ιν που ανεβαίνει
περισσότερο ανά τον κόσμο. Μελετώντας το Crave όπου η ροή του λόγου είναι καταιγιστική και οδηγεί σε μια κλιμάκωση
συναισθημάτων και ιδεών, θα επιχειρήσουμε να καταδείξουμε ότι η στίξη τελικά λίγο ενδιαφέ ρει τον αναγνώστη. Ένα
κειμένο χωρίς σημεία στίξης είναι ικανό να τον βυθίσει στην ιστορία, να την ζήσει από την αρχή μέχρι το τέλος και να
καταλήξει έτσι σε μια ψυχική, νοητική και συναισθηματική κάθαρση.

[...]and sit on the steps smoking till your neighbor comes home and sit on the steps smoking till
you come home and worry when you’re late and be amazed when you’re early and give you
sunflowers and go to your party and dance till I’m black and be sorry when I’m wrong and
happy when you forgive me and look at your photos and wish Id known you forever and hear
your voice in my ear and feel your skin on my skin and get scared when you’re angry and your
eye has gone red and the other eye blue and your hair to the left and your face oriental and
tell you you’re gorgeous and hug you when you’re anxious and hold you when you hurt and
want you when I smell you and offend you when I touch you and whimper when I’m next to
you and whimper when I’m not and dribble on your breast and smother you in the night and
get cold when you take the blanket and hot when you don’t and melt when you smile and
dissolve when you laugh and not understand why you think I’m rejecting you when I’m not
rejecting you and wonder how you could think I’d ever reject you and wonder who you are
but accept you anyway and tell you about the tree angel enchanted forest boy who flew
across the ocean because he loved you and write poems for you and wonder why you don’t
believe me and have a feeling so deep I can’t find words for it and want to buy you a kitten
Id get jealous of because it would get more attention than me and keep you in bed when you
have to go and cry like a baby when you finally do and get rid of the roaches and buy you
presents you don’t want and take them away again and ask you to marry me and you say no
again but keep on asking because though you think I don’t mean it I do always have from the
first time I asked you and wander the city thinking its empty without you and want what you
want and think I’m losing myself but know I’m safe with you and tell you the worst of me and
try to give you the best of me because you don’t deserve any less and answer your questions
when I’d rather not and tell you the truth when I really don’t want to and try to be honest
because I know you prefer it and think it’s all over but hang on in for just ten more minutes
before you throw me out of your life and forget who I am and try to get closer to you because
it’s beautiful learning to know you and well worth the effort and speak German to you badly
and Hebrew to you worse and make love with you at three in the morning and somehow
somehow somehow communicate some of the overwhelming undying overpowering
unconditional all-encompassing heart-enriching mind-expanding on-going never-ending love
I have for you.”
-Sarah Kane, Crave
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[...]και να κάθομαι στα σκαλιά καπνίζοντας μέχρι να έρθει στο σπίτι ο γείτονάς σου και να
κάθομαι στα σκαλιά καπνίζοντας μέχρι εσύ να έρθεις σπίτι και ν’ ανησυχώ αν αργείς και να
εκπλήσσομαι όταν έρχεσαι νωρίτερα και να σου δίνω ηλίανθους και να πηγαίνω στο πάρτι σου
και να χορεύω μέχρι τελικής πτώσης και να μετανιώνω όταν κάνω λάθος και να χαίρομαι όταν
με συγχωρείς και να βλέπω τις φωτογραφίες σου και να εύχομαι να σε ήξερα από πάντα και ν’
ακούω τη φωνή σου μέσα στ’ αυτιά μου και να νιώθω το δέρμα σου στο δέρμα μου και να
τρομάζω όταν θυμώνεις και τα μάτια σου αλληθωρίζουν και τα μαλλιά σου σηκώνονται και το
πρόσωπό σου σαν Κινέζου και να σου λέω πως είσαι θαυμάσιο πλάσμα και να σ’ αγκαλιάζω
όταν έχεις άγχος και να σε κρατάω όταν πονάς και να σε θέλω όταν σε μυρίζω και να σε
προσβάλλω όταν σε πασπατεύω και να κλαψουρίζω όταν είμαι πλάι σου και να κλαψουρίζω
όταν δεν είμαι και να μου τρέχουν τα σάλια στο στήθος σου πάνω και να σε πνίγω τη νύχτα και
να κρυώνω όταν παίρνεις την κουβέρτα και να ζεσταίνομαι όταν δεν την παίρνεις και να λιώνω
όταν χαμογελάς και να σβήνω όταν γελάς και να μην καταλαβαίνω γιατί νομίζεις πως σ’
απορρίπτω όταν δεν σ’ απορρίπτω και ν’ αναρωτιέμαι πώς μπορείς να σκεφτείς πως θα
μπορούσα ποτέ να σ’ απορρίψω και ν’ αναρωτιέμαι για σένα αλλά να σε δέχομαι έτσι κι αλλιώς
και να σου λέω για το ξωτικό των δέντρων το μαγεμένο ξωτικό του δάσους που διέσχισε
πετώντας τον ωκεανό γιατί σ’ αγαπούσε και να γράφω ποιήματα για σένα και ν’ αναρωτιέμαι
γιατί δεν με πιστεύεις και να νιώθω κάτι τόσο βαθύ που να μη βρίσκω λέξεις γι αυτό και να θέλω
να σου πάρω μια γάτα που θα τη ζήλευα γιατί θα της έδινες περισσότερη προσοχή από μένα
και να σε κρατάω στο κρεβάτι όταν πρέπει να φύγεις και να κλαίω σαν μωρό όταν τελικά το
κάνεις και ν’ απαλλαγώ απ’ τις κατσαρίδες και να σου αγοράσω δώρα που δε θες και να τα
παίρνω πίσω και να σου ζητάω να είμαστε μαζί και να λες πάλι όχι μα να συνεχίσω να στο ζητάω
γιατί θα σκεφτώ πως νόμισες πως δεν το εννοούσα πως θα το κάνω, πάντα το εννοούσα από
την πρώτη φορά που στο ζήτησα και να περιπλανιέμαι στην πόλη με τη σκέψη πως είναι άδεια
χωρίς εσένα θέλω να σε θέλω θέλω και νομίζω χάνω τον εαυτό μου αλλά νιώθω ασφάλεια μαζί
σου και σου λέω τα χειρότερα για μένα και προσπαθώ να σου δείξω τον καλύτερο μου εαυτό
γιατί δεν αξίζεις κάτι λιγότερο και σου απαντώ όταν θα προτιμούσα να μην το κάνω και σου λέω
την αλήθεια όταν στην πραγματικότητα δεν θα το θελα και προσπαθώ να φερθώ τίμια γιατί ξέρω
πως το προτιμάς και ξέρω πως όλα τελείωσαν αλλά κρατήσου για δέκα λεπτά ακόμα πριν με
πετάξεις απ τη ζωή σου και με ξεχάσεις και προσπαθώ να σε πλησιάσω γιατί είναι μια υπέροχη
διαδικασία να σε μαθαίνω κι αξίζει τον κόπο και σου μιλάω κακά Γερμανικά κι Εβραϊκά χειρότερα
και σου κάνω έρωτα στις τρεις τα ξημερώματα και κάπως κάπως κάπως να μοιραστώ κάποια
από τα συγκλονιστικά αιώνια ακατανίκητα άνευ όρων όλα όσα έχουν μέσα τους τον πλούτο της
καρδιάς το άνοιγμα του μυαλού την παντοτινή χωρίς τέλος αγάπη που έχω για σένα.
- Σάρα Κέιν, Εκλιπαρώ (μετάφραση: Γιώργος Παναγιωτίδης)

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΞΗΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ “ΕΚΛΙΠΑΡΩ” ΤΗΣ ΣΑΡΑ ΚΕΪΝ
Η στίξη είναι κατά γενική ομολογία ένας από τους παράγοντες που με την παρουσία ή και την
απουσία του είναι ικανός να προσδιορίσει το ύφος του κειμένου, να κάνει έκδηλη την πρόθεση
του συγγραφέα και να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα ερμηνεύσει το κείμενο αυτό ο
αναγνώστης ως τελικός αποδέκτης. Ο συγγραφέας αξιοποιεί τη δύναμη των σημείων στίξης και
με αυτόν τον τρόπο προσδίδει το προσωπικό του ύφος στα κείμενά του. Χρησιμοποιώντας τα
δε ως σύμβολα παύσης δίνει το ρυθμό ανάγνωσης των κειμένων του13. Άλλωστε η ύπαρξη της
συμπληρωματικής σχέσης του λόγου και της σιωπής, του κενού και της παρουσίας, εξετάζεται
από τον Κινέζο φιλόσοφο Λάο Τσε, ήδη από τον 6ο π.Χ. αιώνα.

13 «Τις νότες δεν τις χειρίζομαι καλύτερα απ’ ό,τι οι άλλοι πιανίστες. Οι παύσεις όμως, ανάμεσα στις νότες... εκεί βρίσκεται
η τέχνη!» Άρθουρ Σνάμπελ
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Στο έργο της Σάρα Κέιν από την μία πλευρά παρατηρούμε πως η στίξη με την παρουσία της
επιτελεί έναν συγκεκριμένο σκοπό. Η τελεία, το σημείο στίξης που χρησιμοποιείται κατά κόρον
(οκτακόσιες σαράντα πέντε τελείες) για την δημιουργία σύντομου, κοφτού λόγου, μεταδίδει την
αίσθηση της εσωτερικής ταραχής και της εξομολογητικής γραφής. Ο λόγος της Κέιν είναι
κοφτός, με μεγάλες σιωπές και παύσεις. Οι λέξεις χρειάζονται αναπνοές για να σηκώσουν το
βάρος των νοημάτων και των βιωμάτων14.
Η χρήση του κόμματος (τριακόσια είκοσι δύο κόμματα) είναι εκτεταμένη και στοχεύει στο να
καθοδηγήσει τον τόνο της φωνής (κατεξοχήν χρήση στη θεατρική γραφή). Εξάλλου η σωστή
χρήση του κόμματος δεν αποκλείει και την ελαστικότητα στην έκταση της φωνής, πράγμα το
οποίο φαίνεται να γνωρίζει η Σάρα Κέιν. Έτσι η όποια ανάγνωση ή εκφορά επαφίεται στην
πρόθεση του αναγνώστη - ηθοποιού15.
Τα αποσιωπητικά (τέσσερα τον αριθμό) τα χρησιμοποιεί για να παραλείψει ή να αποσιωπήσει
λέξεις, συναισθήματα-επιθυμίες, πράγματα που η σιωπή μπορεί να τις εκφράσει καλύτερα. Με
αυτόν τον τρόπο αναδεικνύει τη συγκίνηση, τον φόβο, τον δισταγμό, τον προβληματισμό των
χαρακτήρων, επιχειρώντας κάποτε να αλλάξει με απρόσμενο τρόπο το νόημα των λεγόμενών
τους16. Περισσότερες φορές βάζει στη θέση των αποσιωπητικών την παύλα για να δηλώσει
συγκίνηση και κενό λέξεων17.
Τα ερωτηματικά (εκατόν δύο) υπάρχουν στιγμές στο έργο της Σάρα Κέιν που πέφτουν βροχή και
οι ερωτήσεις και οι απορίες των χαρακτήρων εκφράζονται με καταιγιστικούς ρυθμούς18.

14 “M. The heat is going out of me.
C. The heart is going out of me.
B. I feel nothing, nothing. I feel nothing.” Sarah Kane, Crave
15 “A circle is the only geometric shape defined by its centre. No chicken and egg about it, the centre came first, the
circumference follows. The earth, by definition, has a centre. And only the fool that knows it can go wherever
he pleases, knowing the centre will hold him down, stop him flying out of orbit. But when your sense of centre
shifts, comes whizzing to the surface, the balance has gone. The balance has gone. The balance my baby
has gone.” Sarah Kane, Crave
16 B: You get mixed messages because I have mixed feelings. Listen. I am here to remember. I need to... remember. I
have this grief and I don’t know why.
- Sarah Kane, Crave
17 C. When she left –
B. The spine of my life is broken.
A. Why is light given to one in misery
C. Bring her back.
A. And life to the bitter in soul
B. If you were here –
M. I am here.
18 A. Why do you think that is?
C. My mind's a blank.
M. Why are you laughing?
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Από την άλλη πλευρά, αυτό που κινεί την προσοχή κατά την αναγνωστική πρόσληψη είναι η
απουσία των σημείων στίξης. Στο λογοτεχνικό έργο της Σάρα Κέιν αξιοποιείται αυτή η απουσία
για να μεταδώσει συναισθηματικές καταστάσεις. Είναι ένα στοιχείο που σηματοδοτεί την ανάγκη
να αποτυπωθούν γρήγορα σκέψεις, όπως ακριβώς έρχονται στο νου της Κέιν, χωρίς να
νοιάζεται για τη γραμματική και τη συντακτική δομή του λόγου (αυτόματη γραφή). Κι έτσι μετά
την ηρεμία έρχεται η καταιγίδα. Ο λόγος της γίνεται παραληρηματικός, χωρίς παραγράφους,
κάποτε λογικός, άλλες φορές παράλογος και τις πιο πολλές προκλητικός, ανεξέλεγκτα
χειμαρρώδης κι εριστικός. Είναι σαν να εκδύεται τον μανδύα του καθωσπρεπισμού, να σπάζει τα
κατεστημένα της γραμματικής, του συντακτικού και κατ’ επέκταση την δομή της ίδιας της
κοινωνίας.
2. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ SARAH KANE- ΣΥΝΔΕΣΗ ΨΥΧΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ
ΕΚΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΗΣ
Η Σάρα Κέιν γεννιέται το 1971 στο Kelvedon Hatch κοντά στο Brentgood του Έσσεξ. Η μητέρα
της ήταν δασκάλα και ο πατέρας της δημοσιογράφος. Στα μαθητικά της χρόνια διακατέχεται
από ένα αόριστο μίσος για το σχολείο. Το μίσος την κατακλύζει αλλά δεν την γεμίζει με
αρνητισμό. Μέσα στο μισητό εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει υπεύθυνους
καθηγητές που αποτελούν «σανίδες σωτηρίας» στα προσωπικά αδιέξοδα και στον ευμετάβλητο
ψυχισμό των έφηβων μαθητών τους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βοήθεια στην νεαρή Σάρα από
την ενθάρρυνση της προσωπικής της έκφρασης. Παρουσιάζει κλίση προς το θέατρο. Η
θεατρική πράξη γίνεται η μέθοδος με την οποία θα απελευθερωθούν οι αντιφάσεις και οι
δημιουργικές δυνάμεις της Κέιν. Διαβάζει και γράφει πολύ. Αναζητά την αυτονομία και αντιδρά
με το σφρίγος και την επαναστατικότητα μιας έφηβης που διεκδικεί το δικαίωμα του
αυτοπροσδιορισμού της ταυτότητάς της.
Φοιτά στο πανεπιστήμιο του Μπρίστολ και σπουδάζει θέατρο. Ο αντισυμβατικός χαρακτήρας
της την οδηγεί σε σύγκρουση με το καθηγητικό κατεστημένο. Το πανεπιστήμιο είναι ένα
περιβάλλον αρτηριοσκληρωτικών ανθρώπων που κοιτάζουν να συντρίψουν την ελεύθερη
έκφραση. Ένας καθηγητής την κατηγορεί πως κάποιο από τα δοκίμιά της είναι πορνογράφημα.
Η απάντησή της είναι άμεση και άκρως δυναμική: Του πετάει «στα μούτρα περιοδικά πορνό». Το
1992 «ξεκινάει μεταπτυχιακό στο πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ», απόδειξη πως εχθρεύεται την
στασιμότητα και αναζητά την εξέλιξη. Θέλει να είναι κύρια των επιλογών της και ξεκαθαρίζει πως
δεν έχει φιλοδοξία να γίνει ακαδημαϊκός.
Σφυρηλατεί μέσα της την έμμονη ιδέα για την αναζήτηση της πρωτοτυπίας στην θεατρική πράξη.
Κέντρο αυτής της θεατρικής πράξης καθιστά τα βιώματα όλων αυτών των ανθρώπων που
αδυνατούν να διατυπώσουν με ακρίβεια αυτά που νιώθουν.
Στην αποτυχημένη απόπειρα να αυτοκτονήσει με μεγάλες ποσότητες χαπιών, αφήνει ένα
ιδιόχειρο σημείωμα με την φράση «με σκότωσα». Σαν γνήσια συγγραφέας θέλει να διατηρήσει
το δικαίωμα της αφήγησης μετά θάνατον, θέλει να έχει την τελευταία λέξη μετά την εκπνοή της
ύπαρξής της. Η πρόθεσή της να αυτοκτονήσει είναι δεδηλωμένη. Οδηγείται στο νοσοκομείο και
το ιατρικό προσωπικό είναι απολύτως ενημερωμένο για την ψυχολογική της κατάσταση. Η
C. Someone has died.
B. You think I'm laughing?
M. Why are you crying?
C. You're dead to me.
B. You think I'm crying?
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νοσοκόμα που είναι υπεύθυνη για την επίβλεψή της δεν κάνει σωστά την δουλειά της. Πιθανόν
κοιμάται στο ωράριό της και ξυπνάει όταν ένας ασθενής προκαλεί επεισόδιο. Τότε είναι που
συνειδητοποιεί την απουσία της Κέιν. Η πλημμελής παρακολούθηση δίνει την ευκαιρία στην
συγγραφέα να κρεμαστεί από το κορδόνι παπουτσιού. Για μιάμιση ώρα η Κέιν βρίσκεται
απαγχονισμένη και ο πατέρας της κάνει μήνυση για εγκληματική αμέλεια του προσωπικού και
της διοίκησης του νοσοκομείου. Ο πατέρας της Κέιν δεν διεκδικεί χρήματα αλλά θέλει να
εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να λογοδοτήσουν. Η παραδειγματική τιμωρία των εγκληματιών
είναι ο μόνος τρόπος για να ησυχάσει η ταραγμένη ψυχή της κόρης του...
Η Σάρα Κέιν ήταν μια αφυπνιστική φωνή που έσβησε νωρίς. Με το που συνειδητοποιήσεις ότι η
ζωή είναι πολύ σκληρή και βάναυση, η μόνη λύση είναι να ζήσεις με όσο πιο πολύ ανθρωπισμό,
χιούμορ και ελευθερία μπορείς, είχε πει η ίδια. (Once you have perceived that life is very cruel,
the only response is to live with as much humanity, humor and freedom as you can.)
Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, τα λόγια αυτά ανήκουν σε μια αυτόχειρα που έδωσε τέλος στη
ζωή της το 1999, όταν ήταν μόλις 28 ετών. Μέχρι τότε είχε γράψει πέντε θεατρικά έργα,
ταρακουνώντας και αλλάζοντας το βρετανικό και παγκόσμιο θέατρο και αποκτώντας τόσο
επικριτές όσο και εκατομμύρια φανατικούς οπαδούς που δεν φοβούνται να κοιτάξουν την
αλήθεια κατάματα.
Ίσως η Σάρα Κέιν να ήταν η πιο αντιπροσωπευτική από τους θεατρικούς συγγραφείς του
κινήματος “in-yer-face theatre” (έργα που δεν διστάζουν να αποκαλύψουν επί σκηνής την
αγριότητα που ελλοχεύει στο συλλογικό ασυνείδητο στις σύγχρονες καπιταλιστικές και
παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες, που κάθε άλλο παρά πολιτισμένες είναι στην πραγματικότητα).
Διέθετε ένα ταλαντούχο μυαλό, είχε όμως την ατυχία να πάσχει από μια σοβαρότατης μορφής
μανιοκατάθλιψη.
Το αρνητικό με τους αυτόχειρες δημιουργούς (Βιρτζίνια Γουλφ, Σύλβια Πλαθ, Σάρα Κέιν και
Ντέιβιντ Φόστερ Γουάλας που κρεμάστηκε πριν από τέσσερα χρόνια) είναι ότι όταν πια φύγουν
από κοντά μας, πολλοί αναγνώστες των έργων τους κάνουν το λάθος να τα κρίνουν υπό το
πρίσμα του βίαιου τρόπου με τον οποίο έδωσαν τέλος στη ζωή τους, θεωρώντας τα ως
αυτοβιογραφικά ή ως γεννήματα της κατάθλιψής τους, μειώνοντας αυτομάτως την αξία τους.
Ας μην ξεχνάμε ότι η μανιοκατάθλιψη δεν είναι τρόπος ζωής που επιλέγει κανείς συνειδητά. Είναι
μια σοβαρότατη νόσος με την οποία κάποιος γεννιέται και παλεύει καθημερινά να την
νικήσει. Σύμφωνα με ειδικούς, επηρεάζει σημαντικά την δημιουργική ικανότητα που πάσχοντος,
επομένως οι αυτόχειρες ποιητές και συγγραφείς θα πρέπει να κατέβαλλαν υπεράνθρωπες
προσπάθειες να βγάλουν το ταλέντο τους στο χαρτί, κόντρα στους δαίμονες που κατοικούσαν
στην ψυχή τους. Ωστόσο το ταλέντο τους είναι αδιαμφισβήτητο και σίγουρα ο τρόπος γραφής
τους ήταν θέμα άκρως συγκεκριμένων επιλογών (δομής, σύνταξης, γραμματικής ακολουθίας
κλπ.) κι όχι τόσο σε συνάρτηση με την ψυχική τους κατάσταση. Η αυτοκτονία τους τέλος δεν ήταν
σημάδι απόρριψης του κόσμου, εγωισμού, ματαιοδοξίας ή προσπάθεια να τραβήξουν την
προσοχή. Δεν σημαίνει ότι υποτίμησαν ή ότι δεν αγαπούσαν τη ζωή.
Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά στα έργα της Σάρα Κέιν ξεχνώντας το τραγικό
τέλος της. Σαν να μην γνωρίζαμε κανένα στοιχείο της βιογραφίας της. Αυτό θα μας δώσει τη
δυνατότητα να επικεντρώσουμε στους ίδιους τους χαρακτήρες των έργων της, στην τραγική
αλλά τόσο αληθινή θεώρηση της πραγματικότητας, στο σαρκαστικό χιούμορ, στην τομή που
έκαναν στο παγκόσμιο θέατρο, μη διστάζοντας να φανερώσουν επί σκηνής όσα μέχρι τότε
άλλοι θεατρικοί συγγραφείς μόνο να υπονοήσουν είχαν τολμήσει.
Crave (Εκλιπαρώ – 1998)
«Μ: Δεν θέλω να κακογεράσω και να μιζεριάσω και να μην έχω ούτε να βάψω τα μαλλιά μου.
C: Παίρνεις μπερδεμένα μηνύματα γιατί και τα αισθήματά μου είναι μπερδεμένα.
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Μ: Δεν θέλω να μένω σε γκαρσονιέρα στα εξήντα μου, και να φοβάμαι ν’ ανοίξω το καλοριφέρ
γιατί δεν θα ’χω να πληρώσω τα κοινόχρηστα.
C: Μαζί σου με δένει μόνο η ενοχή.
Μ: Δεν θέλω να πεθάνω ολομόναχη και να με βρουν όταν πια θα ‘χουν μείνει τα κόκαλά μου
γυμνά και του κόσμου τα νοίκια απλήρωτα.
C: Δε θέλω να μείνω. »
Τέσσερις χαρακτήρες. Ο Α (Author: Συγγραφέας αλλά και Αυτουργός), ο B (Boy: αγόρι, αλλά και
Brother: αδερφός), η C (child: παιδί) και η Μ (mother: μητέρα). Ή μήπως τελικά πρόκειται για
τέσσερα κομμάτια ενός κατακερματισμένου εαυτού;
Οι διάλογοι μοιάζουν με μονόλογοι, κάτι που δεν έχουμε ξανασυναντήσει στη δραματουργία.
Μονόλογοι που λαχταρούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, γεμάτοι ποίηση αλλά και ρεαλισμό,
διακειμενικότητα αλλά και αποσπάσματα από αυστηρά προσωπικές ιστορίες.
Η συγγραφέας έγραψε το έργο το 1998 λίγους μήνες πριν την αυτοκτονία της, τον Φεβρουάριο
του 1999. Ένας εσωτερικός διάλογος ενός ανθρώπου που υποφέρει, άλλοτε κραυγάζοντας και
άλλοτε σιωπώντας. Ένα είδος ανταπόκρισης από κείνη την περιοχή του μυαλού που οι
περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν θα προσεγγίσουν ποτέ. «Μπορώ να γεμίσω το χώρο
μου να γεμίσω το χρόνο μου αλλά τίποτα δεν μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό στην καρδιά μου».
Η συγγραφέας ξεδιπλώνει τον καταθλιπτικό της ψυχισμό. Η συνείδηση της θνητότητας την οδηγεί
σε μια ακατανίκητη θλίψη. Όλα της τα συμπτώματα δείχνουν παθολογικό πένθος. Δεν μπορεί να
κοιμηθεί και να απολαύσει το φαγητό της. Η σεξουαλική επιθυμία απουσιάζει και δεν μπορεί να
αγαπήσει. Έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και χάνει κάθε ενδιαφέρον για το περιβάλλον της.
Βασανίζεται από πλήξη και βαρεμάρα. Απορρίπτει τον κόσμο στον οποίο ζει. Είναι γεμάτη από
θυμό τον οποίο αδυνατεί να διαχειριστεί. Νιώθει κουρασμένη και κατά πολύ μεγαλύτερη από την
βιολογική της ηλικία. Δεν θέλει να πεθάνει μέχρι του σημείου να επιθυμεί την αυτοκτονία. Κάπου
λέει: «γεννημένη για μόνη/να αγαπώ το απόν». Εκεί που υπάρχει ο φόβος υπάρχει και αυτό που
φοβόμαστε. Ο θάνατος που απουσιάζει τροφοδοτεί και ισχυροποιεί την επιθυμία θανάτου. Η
Κέιν σχεδόν εκλιπαρεί: «μην με αφήνετε να ξεχάσω». Γίνεται μανιακή της αναζήτησης νοήματος.
«Δεν υπάρχει νόημα στη ζωή υπό το φως της απώλειάς μου». Και αλλού: «Δεν υπάρχει φάρμακο
στη γη που να μπορεί να κάνει τη ζωή να έχει νόημα».
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η παρουσία και κατά κύριο λόγο η απουσία της στίξης στο κείμενο της Σάρα Κέιν επιδιώκει να
φτιάξει μια φόρμα λόγου ανοικτή, επιτρέποντας στον οιονδήποτε που θα ασχοληθεί μαζί του να
αυτοσχεδιάσει και να εμπνευστεί έναν πρωτότυπο τρόπο κάθε φορά παρουσίασής του επί
σκηνής. Δεν είναι τυχαίο ότι το «Εκλιπαρώ» “Crave” είναι το έργο της Σάρα Κέιν που ανεβαίνει
περισσότερο ανά τον κόσμο. η στίξη τελικά λίγο ενδιαφέρει τον αναγνώστη. Δίνοντάς του την
άνεση ενός κειμένου χωρίς σημεία στίξης, παραγράφους, κεφαλαία γράμματα (παρά μόνο το
πρώτο) και μια τελεία στο τέλος είναι σαν να βυθίζεται στην ιστορία να την ζει από την αρχή μέχρι
το τέλος και να καταλήγει έτσι σε μια ψυχική, νοητική και συναισθηματική κάθαρση.
Τόσο η παρουσία όσο και η απουσία των σημείων της στίξης είναι σημαντικά στοιχεία για ένα
λογοτεχνικό έργο. Νοηματοδοτούν τις λέξεις, τις χρωματίζουν και τις επιφορτίζουν με επιπλέον
ένταση, κίνηση και ρυθμό. Ένας συγγραφέας πρέπει να δίνει την πρέπουσα σημασία στα σημεία
αυτά και να τα προσαρτίζει στο έργο του, κάνοντας τις απαραίτητες κάθε φορά επιλογές κι
αφήνοντας το τελικό αποτέλεσμα να φανεί στο αποδέκτη του έργου του που δεν είναι άλλος από
τον αναγνώστη. Από αυτόν θα αντλήσει ή όχι την επιδοκιμασία για το εγχείρημά του και κατά
πόσο θα γίνει κατανοητή η πρόθεσή του όσον αφορά τα σημεία της στίξης και τη χρήση τους.
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Η Σάρα Κέιν κατά τη γνώμη μου είχε πλήρη επίγνωση του τρόπου γραφής της και μεταχειρίστηκε
με μαεστρία την παρουσία και την απουσία της στίξης. Τόσο στην μία όσο και στην άλλη
περίπτωση το αποτέλεσμα είναι το ίδιο εντυπωσιακό. Καταφέρνει να οδηγήσει την ανάγνωση
του έργου της με σαφή τρόπο και να δώσει στον αναγνώστη – ερμηνευτή τα εργαλεία για να
αποδώσει σε μέγιστο βαθμό αυτό που ή ίδια ήθελε να εκφράσει, τεράστιες σιωπές απόγνωσης,
αναπάντητα ερωτήματα, χειμαρρώδης κι ανεξέλεγκτη ροή του λόγου για όλα αυτά που
συνέβαιναν στη ζωή των ηρώων της, στη δική της ζωή.
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Μένης Κουμανταρέας – Βασίλης Βασιλικός. Μαθήματα
δημιουργικής γραφής δι’ αλληλογραφίας στο όνομα της
φιλίας
Βλαβιανού Αντιγόνη
vlavianou@eap.gr

Τί ωθεί, άραγε, δυο συνομήλικους, σχεδόν, άνδρες νεαρής ηλικίας να ξεκινήσουν έναν ειλικρινή
διάλογο δι’ αλληλογραφίας, που θα καλύψει χρονικά τα αμοιβαία έργα τους και τις ημέρες μιας
εξαετίας (1954-1960); Ποια ουσιώδη εσώτερη ανάγκη ικανοποιεί η ανταλλαγή μακροσκελών,
ενίοτε, επιστολών μεταξύ δύο δυνάμει συγγραφέων –του Μένη Κουμανταρέα, από τη μια, που
δεν έχει εκδώσει ακόμη δικό του βιβλίο & του Βασίλη Βασιλικού, από την άλλη, που έχει εκδώσει
μόνο ένα σύντομο πεζογράφημα (Η διήγηση του Ιάσονα, 1953)–, καθιστώντας αυτή καθαυτή
την ατημέλητη, εκ των πραγμάτων, επιστολογραφία τους αντικείμενο μελέτης άξιο λόγου εκ των
υστέρων; Ανάγεται μόνο στην «τάξη της επιλογής» και της επιθυμίας «να συνδεθεί ο ένας με τον
άλλον, να τον ακολουθήσει, να τον μαντέψει» 19 και να τον μαγέψει, προσαρμόζοντας τον
προσωπικό βηματισμό του στα βήματα του άλλου με όρους αμοιβαίας εμπιστοσύνης και φιλίας;
Ενέχει την ανομολόγητη προσδοκία μοιρασιάς μιας εκατέρωθεν μοναξιάς που εντείνει την
εξομολογητική τους διάθεση σε αναζήτηση παράλληλων εμπειριών, επιθυμιών και
ενδιαφερόντων ή, μήπως, όλα αυτά –σε συνδυασμό με τη φυσική «συστολή» που υπαγορεύει
κάθε πρόθεση «αλληλοανίχνευσης»20 και εντατικής προσήλωσης στον άλλον– δεν συνιστούν
ανεπίγνωστα παρά προφάσεις για την ανταλλαγή απερίφραστων απόψεων και συμβουλών
δημιουργικής γραφής avant la lettte, στο όνομα μιας αμοιβαίας και αλληλέγγυας φιλίας;
Διαβάζοντας το προλογικό σημείωμα του Θανάση Νιάρχου στην έκδοση της εν λόγω
επιστολογραφίας, 21 δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με την άποψη ότι κύριο μέλημα των δύο
νεαρών αλληλογράφων –εκ των οποίων, ο ένας (ο Κουμανταρέας) είναι είκοσι τριών ετών, έχει
εγκαταλείψει τις πανεπιστημιακές σπουδές του και εργάζεται στα γραφεία μιας ναυτιλιακής
ασφαλιστικής εταιρείας στον Πειραιά, προτού ακολουθήσει τη στρατιωτική θητεία του στο
Ναυτικό, ενώ ο άλλος (ο Βασιλικός) είναι μόλις είκοσι ετών και συνεχίζει τις σπουδές του στη
Νομική του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προτού κάνει τη στρατιωτική θητεία του στο Πεζικό
και αναχωρήσει για περαιτέρω σπουδές στην Αμερική προς το τέλος της εξαετίας (1959-1960)–
δεν είναι παρά η γραφή, όχι ως «ανεπίδοτη επιλογή», 22 αλλά ως αμοιβαία καλλιτεχνική φιλοδοξία,
η οποία τους ωθεί σε μιαν εξίσου αμοιβαία συγγραφική αλληλεγγύη και αποφόρτιση των
αναγνωστικών και, κατ’ επέκταση, των συγγραφικών τους credo.

19 “Il y a entre Gide et moi quelque chose […] de l’ordre de la vitabilité, de la faculté de se suivre ; de s’adapter
instantanément, de se deviner avec bonheur”, γράφει ο Paul Valéry σχολιάζοντας τη φιλία και την πολυετή
αλληλογραφία του με τον γάλλο ομόλογό του André Gide. P. Valéry, Lettres à quelques-uns, Gallimard 1952,
σ. 57.
20 Όπως επισημαίνει εύστοχα ο Θανάσης Νιάρχος στον Πρόλογο της έκδοσης της συγκεκριμένης αλληλογραφίας:
Βασίλης Βασιλικός – Μένης Κουμανταρέας, Νεανική αλληλλογραφία 1954-1960, εκδ. Τόπος 2014, σ. 6.
21 Στο ίδιο, σσ. 5-9.
22 Βλ. στο ίδιο, σ. 8.
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Κι όμως, από τα σαράντα εννέα γράμματα και, ενίοτε, βιαστικά σημειώματα, που συνθέτουν το
συνολικό σώμα του επιστολικού διαλόγου –ή μονολόγου τους, όταν καθυστερούν να φθάσουν
στον προορισμό τους ή χάνονται 23 στην πορεία οι επιστολές τού ενός προς τον άλλον–, μόνον
πέντε, 24 επί της ουσίας, αναλώνονται εξ ολοκλήρου σε ζητήματα ακραιφνώς συγγραφικά,
διατυπώνοντας με παρρησία και περισσή ειλικρίνεια τις απόψεις των δύο αλληλογράφων ως
προς το είναι και το φαίνεσθαι του λογοτεχνικού λόγου, με αφορμή δικά τους κείμενα σε στάδιο
επεξεργασίας ή υπό έκδοση.
Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί ότι οι υπόλοιπες και αριθμητικά περισσότερες επιστολές,
ανιχνεύοντας προοδευτικά τα πνευματικά και ψυχικά ύδατα μιας εν τη γενέσει φιλίας, δεν
περιορίζονται μόνο σε υπαινικτικά ή σαφή ερωτήματα ως προς την ιδιωτική ζωή και τις
συναισθηματικές αναστατώσεις του άλλου, αλλά εντείνουν σταδιακά –επιτακτικά, 25 τολμώ να
πω– τις εκατέρωθεν ερωτήσεις και αποκρίσεις τους ως προς τα λογοτεχνικά αναγνώσματα και
τα μουσικά ακροάματα που τροφοδοτούν τις μύχιες συγγραφικές αναζητήσεις τους,
μετατρέποντας ipso facto την αναγνωστική και μουσική ψυχαγωγία σε ενδελεχή μαθητεία
συγγραφική, η οποία ελέγχεται, με τη σειρά της, άρρηκτα συνδεδεμένη ακόμη και με τις πλέον
τύποις άγονες ή οδυνηρές περιπέτειες της ιδιωτικής ζωής τους. Αρκεί να αναφερθώ στα
ευφρόσυνα αναγνώσματα του Μένη Κουμανταρέα σε περιόδους επώδυνης αρρώστιας, που
τον καθηλώνει στο κρεβάτι του δωματίου του ή του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, 26 για του
λόγου το αληθές.
Οι βασικότεροι συγγραφείς που στίζουν με το όνομα και το έργο τους τις αναγνωστικές
ανατάσεις και τις συγγραφικές ανησυχίες των δύο αλληλογράφων είναι ξένοι, πρωτίστως, και
κατά κύριο λόγο πεζογράφοι, τους οποίους διαβάζουν σε μετάφραση ή στο πρωτότυπο, ενίοτε,
ανταλλάσσοντας μεταξύ τους βιβλία όταν συναντώνται. Αναφέρομαι ενδεικτικά στη Δίκη του
Kafka –για «μια όραση εντελώς καινούργια»27 που προσφέρει στον αναγνώστη και τη διαύγεια
πνεύματος (“lucidité” στο πρωτότυπο) που τον χαρακτηρίζει κατά τον Κουμανταρέα, στην
«εξονυχιστική[ς] ψυχολογ[ικής] παρατήρηση[ς]»28 Πανούκλα του Camus (“La Peste” στο
πρωτότυπο) κατά τον ίδιο, στην οποία ο Βασιλικός προσθέτει με ανάλογο ενθουσιασμό τoν Ξένο
(L’Étranger στο πρωτότυπο) του Camus ως βιβλίο ικανό να σου «αλλά[ξει] τρόπο σκέπτεσθαι
και ζωής», 29 καθώς και τη συλλογή διηγημάτων του Η εξορία και το βασίλειο (L’Exil et le royaume
στο πρωτότυπο) ως «πρόζα […] [που σε] γινατώνει [εκ του «γινάτι»] σαν μια γυναίκα όμορφη
που ανήκει σ’ άλλον». 30
Έναντι τόσων γαλλόφωνων αναγνωσμάτων, στα οποία θα προστεθούν σταδιακά βιβλία των
Proust, Gide, Beckett και Robbe-Grillet, η αγγλόφωνη πεζογραφία αντιπαραθέτει μόνο Το

23 «Τα γράμματα που χάνονται είναι αυτά που πρέπει να χαθούν», αποφαίνεται ο Βασίλης Βασιλικός στην επιστολή της
22 Αυγούστου 1957. Στο ίδιο, σ. 99.
24 Η 32η και η 33η επιστολή εκ μέρους του Μ. Κ., από τη μια, και η 35η, 44η και 45η επιστολή εκ μέρους του Β. Β., από
την άλλη.
25 Οι επιστολές του Β.Β., κυρίως, βρίθουν από ερωτήσεις του τύπου: «Τι γράφεις; Πώς ερωτεύεσαι;». Βασίλης Βασιλικός
– Μένης Κουμανταρέας, Νεανική αλληλλογραφία 1954-1960, ό.π., σ. 39.
26 Βλ. σχετικά, επιστολές 1ης Δεκεμβρίου 1954 και 24ης Ιουλίου 1955 του Μ. Κ. Στο ίδιο, σσ. 36-37, 47-48.
27 Επιστολή 1ης Δεκεμβρίου 1954, στο ίδιο, σ. 36.
28 Επιστολή 24ης Ιουλίου 1955, στο ίδιο, σ. 48.
29 Επιστολή 20ής Οκτωβρίου 1955, στο ίδιο, σ. 59.
30 Επιστολή 5ης Ιουλίου 1957, στο ίδιο, σ. 98.
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πορτραίτο του Ντόριαν Γκραίη (Dorian Gray στο πρωτότυπο 31) του Oscar Wild και την
τετραλογία Αλεξανδρινό κουαρτέτο (The Alexandria Quartet στο πρωτότυπο 32) του Lawrence
Durrell, εκ μέρους του Βασιλικού, καθώς και το γραμμένο στην αγγλική No name in the street
της Καίης Τσιτσέλη, 33 από πλευράς Κουμανταρέα, ο οποίος αναφέρει και το μοναδικό ελληνικό
βιβλίο μεταξύ τόσων ξένων αναγνωσμάτων, χωρίς περαιτέρω σχολιασμό: Πρόκειται για το
Χριστό ξανασταυρώνεται του Καζαντζάκη. 34
Προσοχή, όμως: Μερικά ονόματα συγγραφέων που αναφέρονται στις εν λόγω επιστολές
συνοδεύονται από αρνητικό πρόσημο, μάλλον, όχι τόσο για την ποιότητα του έργου τους αυτού
καθαυτού, όσο για την αρνητική επιρροή που ενδέχεται να ασκούν, η οποία (αρνητική επιρροή)
περιλαμβάνει, ενίοτε, και σημαντικά πρόσωπα της καλλιτεχνικής ζωής, που ανήκουν στο φιλικό
περιβάλλον ενός εκ των δύο.
Ας γίνω πιο σαφής, εστιάζοντας συγχρόνως στο περιεχόμενο των πέντε επιστολών, οι οποίες –
όπως προανέφερα– πραγματεύονται σχεδόν αποκλειστικά ουσιώδη ζητήματα συγγραφικά που
απασχολούν και προβληματίζουν τους δύο αλληλογράφους, πολλώ μάλλον που οι όποιες
θέσεις και απόψεις τους διατυπώνονται με βάση και κατόπιν ενδελεχούς μελέτης δικών τους
κειμένων προς δημοσίευση.
Στην πρώτη εξ αυτών, την πολυσέλιδη 32η επιστολή που αποστέλλει στις 6 Ιουλίου του ‘56 ο
είκοσι πεντάχρονος τότε Κουμανταρέας στον εικοσιδυάχρονο φίλο του Βασιλικό, γίνεται
αποκλειστικά λόγος για το μυθιστόρημα του δεύτερου Θύματα ειρήνης, που θα εκδοθεί λίγο
μετά την ίδια χρονιά. Πρόθεση του Κουμανταρέα δεν είναι «να ασκήσ[ει] κριτική», αλλά να
«βοηθήσ[ει] [τον φίλο του] να δε[ι] τα σφάλματα που υπάρχουν στο βιβλίο [του] και που μόνο
ένα τρίτο μάτι μπορεί να τα πιάσει». 35 Υπογραμμίζοντας εξαρχής ότι παραθέτει απόψεις
απολύτως «προσωπικές», ο Κουμανταρέας καταθέτει 18 εμπεριστατωμένες επισημάνσεις για το
Α μέρος, δύο για το Β μέρος και 16 εκτενέστερες για το Γ μέρος του βιβλίου, προχωρώντας
επαγωγικά από τις ειδικές σε γενικές παρατηρήσεις.
Ανάγοντας, με τη σειρά μας, το επιμέρους στο γενικό ως προς τα τρία μέρη του βιβλίου,
συγχρόνως, και χωρίς προσφυγή σε σαφή παραδείγματα ή παραθέματα χάριν συντομίας,
καταλήγουμε συνοπτικά στις εξής ουσιώδεις αρχές, που δομούν αφ’ εαυτών έναν είδος
«κανόνα» δημιουργικής γραφής avant la lettre:
Είναι σωστό κι ωφέλιμο να γράφεις για «κάτι που έχεις ζήσει και που μπορείς να το βλέπεις με
άνεση», ακόμη και «να το κοροϊδεύεις».36 Αντιθέτως, όταν «έχεις να κάνεις με εγκλήματα, με
πλεκτάνες, πολύ έξω από τον […] χαρακτήρα και [το] ήθος» σου, «η φαντασία μόνη δεν αρκεί
να αναπληρώσει αυτό που πολλοί ονομάσανε βίωμα. […] Μόνο ένας συγγραφέας με μεγάλο
métier [μπορεί να καλύψει] αυτές τις αδυναμίες.»37 Όταν «τα γεγονότα και οι καταστάσεις» που
περιγράφεις είναι «αφομοιωμένες, αυτό φαίνεται από τον αντικειμενικό τρόπο που τις εκφράζεις,

31 Επιστολή 20ής Οκτωβρίου 1955, στο ίδιο, ό.π.
32 Επιστολή 18ης Ιουλίου 1960, στο ίδιο, σ. 118.
33 Βλ. επιστολή1ης Δεκεμβρίου 1954, στο ίδιο, σσ. 36-37.

34 Βλ. επιστολή 24ης Ιουλίου 1955, στο ίδιο, ό.π.
35 Επιστολή 6ης Ιουλίου 1956, στο ίδιο, σ. 74.
36 Στο ίδιο, σ. 76.
37 Στο ίδιο, σσ. 82-83.
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ακόμα κι από την ποίηση που υπάρχει διάχυτη πάνω τους». Έτσι μπορείς να φτάσεις σε «ένα
ύφος πραγματικά προσωπικό».38
«Πρέπει γενικά […] η ανάπτυξη στην αρχιτεκτονική που δίνεις» σ’ ένα έργο σου να προκύπτει από
όλα τα μέρη του βιβλίου σου. Να μη συναντήσει κάτι ο αναγνώστης που θα τον «ενοχλήσει
πραγματικά», να μπορεί επίσης «να δ[ει] έναν έναν τους ήρωές σου άνετα και καθαρά. Ο
καθένας [να] διατηρεί την προσωπικότητά του» και όλοι να «γράφονται» με ευκρίνεια, να είναι
«πειστικοί» και «απαραίτητοι». 39
Δεν είναι δυνατόν να «σου λείπει η αληθοφάνεια πάνω στην οποία στηρίζεις όλο το σκελετό της
περιπέτειας που θα ακολουθήσει. Πώς να σε παρακολουθήσει ο καλοπροαίρετος αναγνώστης
χωρίς να δυσανασχετ[ήσει] ότι τον ξεγελούν; Με αυθαίρετες «απιθανότητες» ο «αναγνώστης δεν
μετέχει σε καμιά φάση» του βιβλίου. Όχι μόνο δεν είναι πειστικές, αλλά αποβαίνουν «αφελ[είς] για
τον ίδιο τον ήρωα, τους [άλλους ήρωες] και πολύ περισσότερο για τον αναγνώστη που νιώθει
λίγο κορόιδο». 40
Είναι σημαντικό να «κινείσαι […] άνετα στο κλίμα [μιας] εξωτερικής περιγραφής που συνδυάζεις
με τον ψυχολογικό αντίκτυπο που αυτή έχει» σε έναν ή περισσότερους ήρωες. Επί παραδείγματι,
η «περιγραφή της πόλης, της υγρασίας και της ειδικής επίδρασης που ασκεί πάνω στους
ανθρώπους της.» Είναι επίσης ωραίο να κοιτάζεις μια πόλη «στα μάτια» και να της τάζεις την
«πρώτη θέση» στο έργο σου, «τοποθετώντας την γεωγραφικά και ψυχολογικά», προβάλλοντάς
την «περισσότερο από κάθε άλλον» ήρωα. Δεν πρέπει να «την εγκαταλείπεις», όμως, σε κανένα
μέρος του κειμένου σου, γιατί μόνο μέσω της προβολής της μπορείς «να καλύψεις αδυναμίες
που κάνουν [τυχόν] το βιβλίο σου να χωλαίνει».41
Είναι καλό ένα βιβλίο να μην «είναι χρωματισμένο ερωτικά με τρομερή μονομέρεια». Η «γυναικεία
παρουσία» δίνει «μια αλλιώτικη νότα» μέσα σ’ ένα κείμενο, είναι «μια ανακούφιση» ανάμεσα σε
«αφηνιασμένους εφήβους» και άνδρες. Το να περιγράφεις, επίσης, «με θάρρος (αυτή είναι η
λέξη) την ψυχολογία» των ηρώων σου είναι πολύ ωραίο. «[…] Να ξέρεις ότι θα “σοκάρεις”
πολλούς. Αυτό όμως δεν πρέπει να σ’ ενδιαφέρει».42
«[…] Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία σ’ ένα λογοτεχνικό κείμενο είναι η φράση να έχει
μεγαλύτερη ένταση και σαφήνεια. Το μάκρος της και η παράθεση πολλών ρημάτων και επιθέτων
τη λυγίζ[ουν].» Επίσης, υπάρχουν λέξεις που αποδίδουν πιστά ένα νόημα, αλλά «δεν έχ[ουν]
θέση σ’ ένα λογοτεχνικό κείμενο». Το να «παραμορφώνεις αυτόματα ορισμένες λέξεις»,
φτάνοντας σ’ ένα σημείο όπου «πρέπει να γίνεις κατ’ ανάγκην ρεαλιστής», [μπορεί να] κάνει «το
ύφος σου φτηνό και όχι ρεαλιστικό». 43
Υπάρχουν φράσεις που δεν απέχουν πολύ από «μανιέρα» και «φιλολογία», όπως η φράση: «τα
τακούνια τους παίζουν σαν πλήκτρα πάνω στο πλακόστρωτο τη μουσική της μοναξιάς».
Απόφυγέ τις συστηματικά, όπως και «τις λίγο πολύ φιλολογικές παρομοιώσεις ενός
λογοτεχνικού έργου με τις 4 εποχές, ή με τα μέρη ενός κοντσέρτου στη μουσική. […] Σίγουρα τις

38 Στο ίδιο, σ. 77.
39 Στο ίδιο, σ. 81.
40 Στο ίδιο, σσ. 78-79.

41 Στο ίδιο, σσ. 77, 75, 82.
42 Στο ίδιο, σσ. 78, 81.
43 Στο ίδιο, σσ. 75, 76.
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θεωρείς πολύ ωραίες, αλλά ξέρεις […] σε τι γκάφες πέφτουμε όταν ηδονιζόμαστε με τις γοητείες
μας».44
Υπάρχουν φράσεις στο έργο σου που μοιάζουν πολύ με αντίστοιχες φράσεις του Gide από το
έργο του Paludes, με τον ίδιο τρόπο που η Αναζήτηση του Proust «έχει κοινά σημεία με το
αντίστοιχο απόσπασμα από το Paludes. Παρ’ όλα αυτά [,] η μίμηση, όπως θα έγραφε μια
εγκυκλοπαίδεια λογοτεχνίας, “δύναται να θεωρηθεί εκτάκτως επιτυχής”. […] Νομίζω πως
περισσότερο καλό παρά κακό σου [κάνει] το βιβλίο [που σε επηρεάζει]». 45
Πλην όμως, σχετικά με το τελευταίο credo του Κουμανταρέα, ο Νίκος Γκάτσος διατυπώνει στην
αμέσως επόμενη επιστολή (33η) του Κουμανταρέα προς τον Βασιλικό μιαν εντελώς αντίθετη
άποψη ως προς το υπό έκδοση μυθιστόρημα του δεύτερου Θύματα ειρήνης. Πιο συγκεκριμένα,
κατά τον Γκάτσο, ακόμη κι αν θεωρεί κατανοητή «την έλξη […] γοητείας που εξασκούν πάνω σ[ε]
νέους» ομοτέχνους τους ορισμένοι σημαντικοί συγγραφείς, η επίδραση αυτή δεν πρέπει να είναι
περισσότερη «απ’ [όσο] χρειάζεται», 46 γιατί αποβαίνει απολύτως βλαβερή. Πρόκειται για τη
ζημιογόνο επίδραση του Gide στα Θύματα ειρήνης του Βασιλικού, που ο Γκάτσος εντοπίζει σ’
ένα είδος περιφρονητικής σάτιρας στο Α μέρος του βιβλίου, η οποία δεν είναι, κατ’ αυτόν, «πάντα
αντικείμενο της λογοτεχνίας, αλλά περισσότερο της δημοσιογραφίας». 47
Με βάση την κριτική του ποιητή Γκάτσου που αναπτύσσεται στην εν λόγω επιστολή δια χειρός
Κουμανταρέα, μπορούμε να προσθέσουμε συνοπτικά τις εξής αρχές στον ανωτέρω
προδρομικό «κανόνα» δημιουργικής γραφής:
Όταν σατιρίζεις, πρέπει να «αφήνεις να διαφαίνεται [η] βαθύτερη ρίζα του γελοίου που
προκαλούν […] οι άνθρωποι [που γελοιοποιείς], δηλαδή η λύπη σου, ο οίκτος, η συμπόνια [σου]
για την κατάσταση όπου είναι βυθισμένοι», όπως στον Φιλάργυρο ή τον Κατά φαντασίαν
ασθενή του Μολιέρου, «οι χαρακτήρες [του οποίου] ξεκινούσαν από τον οίκτο που ένιωθε γι’
αυτούς, [ασχέτως] αν στο τέλος κατόρθωνε να μας κάνει να γελάμε μαζί τους». Στη σάτιρα,
λοιπόν, «πρέπει πρώτα να είμαστε άνθρωποι απέναντι στους ανθρώπους[,] [γιατί] μόνο μ’
αυτόν τον τρόπο βρίσκουμε τις αδυναμίες μας και το “γελοίο” που πολλές φορές κλείνουν».48
Είναι σημαντικό για ένα συγγραφέα να «διαθέτε[ι] [πρωτίστως] παρατήρηση», γιατί οι αδυναμίες
στο «λεξιλόγιό του […] διορθών[ονται]», ενώ οι αστοχίες στη «σύνθεση» είναι ζήτημα χρόνου.
«Χρειάζεται, όμως, να […] αφήσεις στο συρτάρι [το βιβλίο σου] ένα ή δύο χρόνια κι όταν πια το
ξαναπιάσεις, θα δεις μόνος σου τα σφάλματα και θα τα διορθώσεις. Κατά συνέπεια[,] δεν πρέπει
να βιαστείς να το εκδώσεις». 49
Για την ιστορία του πράγματος, είκοσι μέρες σχεδόν μετά, στην 35η επιστολή της αλληλογραφίας
(2 Αυγούστου 1956), ο Βασιλικός ενημερώνει τον Κουμανταρέα ότι «τα Θύματα ειρήνης
τυπώνονται στην Αθήνα […] και κυκλοφορούν τέλη Σεπτεμβρίου», αφού πρόλαβε να
ξαναδουλέψει το ύφος, αλλάζοντας πολλές φράσεις «προς το καλύτερο» και επέφερε ριζικές
αλλαγές στο «τρίτο [μέρος] που έγινε δεύτερο». Σπεύδει να προσθέσει, επίσης, ότι «η ανάλυση

44 Στο ίδιο, σσ. 75, 76, 77.
45 Στο ίδιο, σσ. 76, 77.
46 Επιστολή 10ης Ιουλίου 1956, στο ίδιο, σ. 84.
47 Στο ίδιο.
48 Στο ίδιο, σ. 85.
49 Στο ίδιο, σ. 86.
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των προσώπων [έγινε] πιο πειστική», ενώ η κατακλείδα του βιβλίου «άλλαξε ατμόσφαιρα και
υφή».50
Πλην όμως, τρία χρόνια μετά, στην επιστολή που στέλνει ο Βασιλικός στον Κουμανταρέα στις 9
Οκτωβρίου του ’59, –με αφορμή το χειρόγραφο του μυθιστορήματος του δεύτερου Οι
αλεπούδες του Γκόσπορτ, το οποίο θα εκδοθεί πενήντα τρία χρόνια μετά, το 2011–, ο Βασιλικός
θα υιοθετήσει ανεπίγνωστα τις απόψεις του Γκάτσου ως προς την αρνητική επιρροή σημαντικών
λογοτεχνών στο έργο νεοτέρων, προτρέποντας απερίφραστα τον φίλο του Κουμανταρέα –ο
οποίος, ειρήσθω εν παρόδω, ταλαντεύεται ακόμη τότε μεταξύ ποίησης, πεζογραφίας και
δραματουργίας– ως προς το εξής: «Πρέπει να γράψεις κάτι που θα ‘σαι σίγουρος πως δεν θα
[…] αρέσει του Μάνου [Χατζιδάκι], του Ελύτη, ή του Γκάτσου. […] Γράψε κάτι που αρέσει μόνο
σε σένα, γυμν[ό] όμως απ’ οποιαδήποτε επίδραση φίλου ή γνωστού σου. […] Κοίταξε να βρεις
τον δρόμο μόνος σου. Έχεις κάτι να πεις, κι αυτό πάνω απ’ όλα έχει σημασία, γι’ αυτό και σου
γράφω με τόσο πάθος […].» Και προσθέτει με περισσότερη σαφήνεια και τόλμη: «Αν άκουγες
[…] τον Γκάτσο να μιλά, θα έβλεπες με τι διαφορετικό μάτι κρίνει την πεζογραφία και την ποίηση.
Εντελώς ξεχωριστά είδη, καθένα με τις απαιτήσεις του, με τους νόμους του. Εσύ ακόμα τα
μπερδεύεις. Εκεί που πας να πιάσεις μια αληθινά πεζογραφική στιγμή, κάτι σου ξεφεύγει, περνάς
στην ποίηση κι όλα θολώνουν.»51
Στο ίδιο γράμμα του Βασιλικού (44η επιστολή), καθώς και στην επόμενη 45η επιστολή της
αλληλογραφίας, που στέλνει στον Κουμανταρέα τον Ιανουάριο του ’60, –με αφορμή, πάντα, το
βιβλίο Οι αλεπούδες του Γκόσπορτ που εκτυλίσσεται σε μια επαρχιακή πόλη της Αγγλίας–,
διατυπώνονται δύο ακόμη συγγραφικές αρχές, τις οποίες μπορούμε να επιτάξουμε συνοπτικά
στον «κανόνα» δημιουργικής γραφής που προαναφέραμε:
Όσο κι αν καταλαβαίνω ότι είναι «μια φυγή, ένα κάλυμμα» το να βά[ζ]εις «ξένους ήρωες» 52 στο
μυθιστόρημά σου, επειδή «τα πράγματα περισσότερο από κάθε τι άλλο έχουν σημασία», γιατί
«οι ψυχολογικές και άλλες καταστάσεις ξεπερνιούνται με τις εποχές» ενώ «τα πράγματα που
περιγράφει ένας συγγραφέας πάντα μένουν», αυτά «τα πράγματα [πρέπει να] είναι στον τόπο
μας, στην πόλη μας, στην κάμαρά μας. […] Στο τέλος[,] τ[α] θυμόμαστε από το πιο δυνατό
αίσθημά μας: Μια καμπαρντίνα, ένα κολιέ, ένα χόρτο που μας φιλοξένησε, ένα κρεβάτι που
έσπασε […], μια κίνηση, μια χειρονομία και κάποτε έναν λόγο[,] που έρχεται να δώσει […] νόημα
σ’ όλα αυτά […] [και] να τα αγιάσει». 53
(Και επί του συνόλου των αρχών τελευταίο.) Υπό μορφήν προτροπής: Δοκίμασε «να μη γράψεις
γοητευτικά, αλλά ένα πράγμα γυμνό, απαίσιο, που να μυρίζει, βρομερό, σιχαμερό, κι ωστόσο
ανθρώπινο. Κάνε ένα πείραμα. Τι χάνεις; Μην ξεχνάς ότι όλα τα μεγάλα έργα τού Πικάσο ήταν
πειράματα που έκανε ο ίδιος». 54

Στη βραδύτητα της «αναμηρυκαστικής ενέργειας»55 του δημιουργού που πρεσβεύει ο
Κουμανταρέας, ο Βασιλικός αντιτάσσει, λοιπόν, την επιταγή της ταχύτητας, γιατί «η ζωή […] είναι
50 Επιστολή 2ας Αυγούστου 1956, στο ίδιο, σ. 89.
51 Επιστολή 9ης Οκτωβρίου 1959, στο ίδιο, σσ. 105-106.

52 Στο ίδιο, σ. 104.
53 Επιστολή 15ης Ιανουαρίου 1960, στο ίδιο, σ. 109.
54 Επιστολή 9ης Οκτωβρίου 1959, στο ίδιο, σ. 106.
55 Επιστολή 5ης Νοεμβρίου 1954, στο ίδιο, σ. 29.
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λίγη, […] πολύ λίγη»56 και «κάθε δρόμος γεννιέται με το βήμα», 57 ενώ στο προστατευτικό ένδυμα
ενός κειμένου που υπνώττει στο συρτάρι, αντιπαραθέτει την απογύμνωση, την οποία κι ο ίδιος
διακινδυνεύει.
Εάν είναι, όμως, αληθές ότι «η τέχνη μάς θέλει γυμνούς, γιατί μόνο μες στη γύμνια μας είμαστε
ξεχωριστοί ο ένας από τον άλλον, [καθώς] τα ρούχα [και] οι μόδες μάς εξομοιώνουν»58 –αρχή
την οποία ασπάστηκε απολύτως στην πορεία του έργου του και ο Κουμανταρέας, χωρίς
υπεκφυγές και επιφάσεις–, είναι επίσης αληθές εξ αντιθέτου ότι η φιλία και η «ευγενική χειραψία» 59
της επιβάλλουν ένα ένδυμα και, μάλιστα, ως ρούχο μοιρασμένο: «Η εξέλιξή μου μέσα στον χρόνο
και στους ανθρώπους μού φανερώνει τώρα την ακριβή ποιότητα της φιλίας μας […]. Τις δύο
εκείνες μέρες που ντύθηκα με τα ρούχα σου, θα ‘ναι δύσκολο να τις ξεχάσω», 60 ομολογεί ο
Βασιλικός στον φίλο του Κουμανταρέα το καλοκαίρι του ’57. Τρία χρόνια μετά, με τον πρώτο στη
Νέα Υόρκη πλέον, τα γράμματά τους θα συνεχίσουν να διασταυρώνονται στον αέρα σαν
σπαθιά, 61 συνθέτοντας επίμονα ένα δημιουργικό ιστό ανεπίγνωστης μαθητείας στη συγγραφή,
στην προσπάθειά τους να μειώσουν σταδιακά τη διαφορά ανάμεσα στον ουρανό και τη γη,62
(για να παραφράσω μια φράση του Βασιλικού), δηλαδή, ανάμεσα σε αυτό που γράφουν και
αυτό που επιθυμούν να γραφεί, ή –για να θυμηθώ ακόμη μια φορά τις «τρεις ελικοειδείς τροχιές»
της Yourcenar–63 ανάμεσα σ’ αυτό που επιθυμούν να γράψουν, αυτό που νομίζουν ότι
γράφουν και αυτό που γράφουν όντως.

56 56 Επιστολή 15ης Ιανουαρίου 1960, ό.π., σ. 108.
57 Επιστολή 12ης Νοεμβρίου 1954, στο ίδιο, σ. 33.
58 Επιστολή 15ης Ιανουαρίου 1960, στο ίδιο, σ. 108.
59 Επιστολή 8ης Απριλίου 1960, στο ίδιο, σ. 110.
60 Επιστολή 29ης Απριλίου 1957, στο ίδιο, σ. 101.
61 Βλ. επιστολή 8ης Απριλίου 1960, ό.π.
62 Για να παραφράσω μια φράση του Β. Β.: «Ανάμεσα στον τρόπο που ζούμε και σ’ εκείνον που θα θέλαμε να ζούμε,
υπάρχει η διαφορά της γης από τον ουρανό.» Επιστολή 10ης Μαρτίου 1955, στο ίδιο, σ. 39.
63 Βλ. σχετικά, Marguerite Yourcenar, «Σημειωματάριο», Αδριανού απομνημονεύματα (1952), μτφρ. Ι. Δ. Χατζηνικολή
171975, σ. 369.
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Δημιουργική γραφή και δοκίμιο. Εκπαιδευτικά σενάρια
Γάκος Σωτήρης
gakos1980@windowslive.com
Περίληψη
Το θέμα της εισήγησης αφορά την παρουσία ασκήσεων δημιουργικής γραφής στο μάθημα της Έκφρασης Έκθεσης
στο σχολικό εγχειρίδιο της Γ τάξης του Ενιαίου Λυκείου. Με αφορμή την ενότητα για το δοκίμιο θα παρουσιαστούν
σενάρια διδασκαλίας και ασκήσεις που συνδυάζουν το δοκιμιακό είδος με το διάλογο. H συγκεκριμένη εισήγηση εστιάζει
σε τρόπους με τους οποίους ο εκπαιδευτικός στη τελευταία τάξη του Λυκείου θα μπορούσε να αξιοποιήσει τεχνικές και
ιδιότητες του δοκιμιακού είδους και του θεάτρικού κειμένου προκειμένου να διδάξει και να εμπλουτίσει την αντίστοιχη
ενότητα της Έκφρασης-Εκθεσης. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω αναλυτικά εφαρμοσμένες διδακτικές
δραστηριότητες γραπτού και προφορικού λόγου που προσεγγίζουν το δοκίμιο και το διάλογο με ένα βιωματικό και
παιγνιώδη τρόπο. Ειδικότερα παρουσιάζονται η στοχοθεσία, οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις, τα κείμενα, ο σχεδιασμός
και η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων. Το δοκίμιο στοχεύοντας στην πρωτοτυπία δεν ακολουθεί αποκλειστικά τυπικές
μορφικές διαδικασίες και δομές. Συχνά διασπά τη λογική αλληλουχία και διανθίζεται από παρεκβάσεις, επαναλήψεις και
στοιχεία που δανείζεται από τον προφορικό λόγο. Ο διάλογος εξασφαλίζει δραματικότητα, ζωντάνια στο λόγο και συχνά
δίνει την εντύπωση θεατρικής σκηνής – θεατρικού διαλόγου που παλινδρομεί ανάμεσα στο στοχασμό και τη δράση.
Στόχος των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και ασκήσεων είναι να εξοικειώσουν τους μαθητές με τις θεματικές και τον
τρόπο οργάνωσης της επιχειρηματολογίας ή των απόψεων ενός δοκιμίου και συνάμα να τους δώσει την ευκαιρία να
παίξουν και να μεταμορφώσουν ένα δοκιμιακό κείμενο σε διαλογικό ή ακόμα και θεατρικό παρουσιάζοντας τις απόψεις
του δοκιμιογράφου ή και τις δικές τους σχετικά με ένα συγκεκριμένο κάθε φορά θέμα.
Λέξεις κλειδιά: δοκίμιο, δημιουργική γραφή, διάλογος, ασκήσεις

ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ
Οι οριοθετήσεις που επισημαίνονται στη σχετική βιβλιογραφία (Βελουδής, 2006) στοιχειοθετούν
τα βασικά γνωρίσματα του δοκιμίου σε σύγκριση με τα περισσότερο συναφή «χρηστικά κείμενα»
όπως η πραγματεία, η διατριβή, η μελέτη, η βιβλιοκρισία, η επιφυλλίδα, το ημερολόγιο και η
αυτοβιογραφία. Επιπλέον επισημαίνονται συσχετίσεις και δρόμοι παράλληλοι με λογοτεχνικά
είδη όπως το πεζογράφημα, το θεατρικό έργο και το ποίημα. Η διάκριση των Scholes και Klaus
(1985) ωστόσο επισημαίνει εύστοχα και αδρομερώς τη σχέση του διαλόγου με το δοκίμιο από
την αρχαιότητα και τους πλατωνικούς διαλόγους μέχρι τη χρήση του διαλόγου στη σύγχρονη
αρθρογραφία και τις συνεντεύξεις με σκοπό το σχολιασμό επίκαιρων γεγονότων και εστιάζει
στην περίπτωση του δοκιμίου σε διαλογική μορφή ως ξεχωριστού τύπου δοκίμιο μαζί με το
αφηγηματικό, στοχαστικό και το δοκίμιο πειθούς. Η ρευστότητα και η υβριδική του ταυτότητα
υπαγορεύουν και αποτελούν μια καλή αφορμή στο πλαίσιο της διδασκαλίας για μια
διαφοροποιημένη στρατηγική διδασκαλίας και διαθεματικής προσέγγισης στο πλαίσιο του
μαθήματος της Έκφρασης – Έκθεσης.
Η παρουσία του δοκιμίου στο πλαίσιο της διδασκαλίας και η χρήση του αποτελεί ένα διαρκές και
σύγχρονο ζήτημα που απασχολεί τους εκπαιδευτικούς των φιλολογικών μαθημάτων κυρίως στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, το δοκίμιο αναγνωρίζεται στις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες ως το εγκυρότερο τεκμήριο όχι μόνο κατοχής της γλώσσας ενός λαού αλλά
και της πνευματικής και πολιτισμικής του περιουσίας. Ετσι, λόγου χάρη, στις εξετάσεις του
γνωστού Baccalauréat στη Γαλλία το δοκίμιο κατέχει, όπως ξέρουμε, πρωτεύουσα θέση σε όλες
τις δέσμες των εξεταστέων μαθημάτων· κάτι ανάλογο συμβαίνει στη Βρετανία, στην Ισπανία,
στην Ιταλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Γι' αυτό θεωρείται αναγκαίο να προσδοθεί έμφαση
στη σπουδή του δοκιμιακού λόγου (Μαρκαντωνάτος, 2015). Η σύγχυση που προκαλεί το είδος
του δοκιμίου και η ταύτισή του με την Έκθεση ιδεών ή το δογματικό λόγο και τις μακρόσυρτες
αναλύσεις μπορούν να αποφευχθούν αν εστιάσουμε στην πράξη της γραφής και στην ελεύθερη
έκφραση διανοημάτων και ιδεών των μαθητών μέσα από τον αναγνωστικό πλουραλισμό, την
εξοικείωσή τους με ποικίλα κειμενικά είδη και τον ανοιχτό και δημιουργικό διάλογο.
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Στην προσπάθεια ειδολογικού προσδιορισμού ή οριοθέτησης του δοκιμίου, ο μελετητής έχει να
αντιμετωπίσει ειδολογικές κατατάξεις, ταξινομήσεις, αρνητικούς ορισμούς και επιμερισμούς αν
θέλει να εστιάσει ουσιαστικά και να προσεγγίσει το δοκίμιο περισσότερο ανοιχτά και δημιουργικά.
Ωστόσο, το δοκίμιο δεν παύει να αποτελεί ένα είδος δυσδιάκριτο καθώς τοποθετείται τόσο
διαχρονικά όσο και συγχρονικά μεταξύ στοχαστικής και λογοτεχνικής γραφής. Οι οριοθετήσεις
που επισημαίνονται στη σχετική βιβλιογραφία (Νάκας, 1985) στοιχειοθετούν τα βασικά
γνωρίσματα του δοκιμίου σε σύγκριση με τα περισσότερο συναφή «χρηστικά κείμενα» όπως η
πραγματεία, η διατριβή, η μελέτη, η βιβλιοκρισία, η επιφυλλίδα,το ημερολόγιο και η
αυτοβιογραφία. Παράλληλα επισημαίνονται συσχετίσεις και δρόμοι παράλληλοι με λογοτεχνικά
είδη όπως το πεζογράφημα, το θεατρικό έργο και το ποίημα (Βελουδής, 2006).
Ένας σύντομος ορισμός σε επίπεδο λεξικού λογοτεχνικών όρων προσδιορίζει το δοκίμιο ως
«κάθε σύντομη σύνθεση γραμμένη σε πρόζα που στόχος της είναι να πραγματευτεί ένα θέμα,
να εκφράσει μια άποψη, να μας πείσει να δεχτούμε μια θέση πάνω σε κάποιο ζήτημα ή απλώς
να ψυχαγωγήσει» (Abrams, 2005: 93-4). Ό παραπάνω ορισμός εμπεριέχει διαστάσεις – σκοπούς
του δοκιμίου που περισσότερο επισημαίνουν και εντείνουν τη συνθετότητα του ως μεταιχμιακού
είδους παρά στοιχειοθετούν διάκριση. Η πειθώ φαίνεται να αποτελεί ένα από τα ζητούμενα του
δοκιμίου, αν και όχι το μόνο, η ιδιαιτερότητα του όμως έγκειται στον τρόπο που κάθε φορά ο
δοκιμιογράφος επιδιώκει να πείσει τους αναγνώστες για τα ζητήματα που τον απασχολούν, να
παρουσιάσει τις σκέψεις του και να κατασκευάσει ένα συγκεκριμένο ύφος. Είναι ωστόσο εξίσου
σημαντικό το δοκίμιο να διαβάζεται ευχάριστα. Ανεξάρτητα από το θεματικό εύρος της
δοκιμιογραφίας που ποικίλει ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις απόψεις του δοκιμιογράφου,
το δοκίμιο αποτελεί μια ξεχωριστή κάθε φορά εμπειρία που οφείλει να κεντρίζει τον αναγνώστη
και συχνά να προσφέρει αισθητική απόλαυση, τέρψη είτε ακολουθεί μια λογική δομή είτε μια
περισσότερο συνειρμική. Η συνθετότητα και η ποικιλία σε ό,τι αφορά τη συγγραφική πρακτική
και τα παραδείγματα δοκιμιακής γραφής μπορεί να οδηγούν στη διάκριση ανάμεσα σε δοκίμια
στοχαστικά και δοκίμια αποδεικτικά ή σε δοκίμια υποκειμενικά και αντικειμενικά, ωστόσο
επιχειρώντας κανείς αρχικά να παρακολουθήσει την πορεία εξέλιξης και οργάνωσης του
δοκιμίου, ως γραμματειακού είδους, θα συνηγορούσε με την άποψη του Adorno (1998) ότι «το
δοκίμιο προχωρεί και οργανώνεται, ούτως ειπείν, μεθοδικά αμέθοδα», καθώς πρόκειται για μια
διανοητική εμπειρία που οικιοποιείται έννοιες χωρίς όμως να οδηγεί σε βεβαιότητες σχετικά με
αυτές.
Είναι γεγονός ότι σήμερα η Δημιουργική Γραφή εμπλέκει και εμπλέκεται σε ένα ευρύ φάσμα
γνωστικών πεδίων ενώ ιστορικά θα μπορούσε κανείς να διακρίνει ποικίλους σταθμούς
ανάπτυξης που συνδέονται με μαθησιακά – εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και με ποικίλους
κοινωνικούς και επιστημονικούς παράγοντες (Myers, 2006 & Κωτόπουλος, 2014). Παράλληλα
θα μπορούσε κανείς να ανιχνεύσει τη διαδικασία εξέλιξης του αντικειμένου της Δημιουργικής
Γραφής μελετώντας με προσοχή τα στάδια και τα ρεύματα στη θεωρία της λογοτεχνίας και τον
τρόπο που αυτά επηρέασαν τα δεδομένα της και τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Ο ρόλος του
συγγραφέα, η κυριαρχία του κειμένου και η ανταπόκριση του αναγνώστη στο φαινόμενο της
λογοτεχνίας είναι οι άξονες πάνω στους οποίους οικοδομήθηκαν όλες οι θεωρήσεις και η
μεθοδολογία της Θεωρίας της Λογοτεχνίας. Η κοινωνική δύναμη της λογοτεχνίας έξω από τον
εκπαιδετικό θεσμό υπήρξε πάντα η δυνατότητα της να χαράζει ερμηνευτικά σχήματα
κατανόησης του κόσμου. Εντός του θεσμού οι κατευθύνσεις της λογοτεχνικής θεωρίας συνεχώς
επαναπροσδιόριζαν και επαναπροσδιορίζουν τους σκοπούς και τις μεθόδους της λογοτεχνικής
διδασκαλίας. (Αποστολίδου, Χοντολίδου, 2006: 121-165).
Για πολλούς το δημιουργικό γράψιμο μοιάζει συνώνυμο με τη λογοτεχνική παραγωγή. Για
άλλους η δημιουργική γραφή ταυτίζεται με τη δυνατότητα παραγωγής μιας πρωτότυπης
γραπτής σύνθεσης (ή ανασύνθεσης) η οποία μπορεί να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κειμενικών
ειδών χωρίς αποκλειστικές συνδέσεις με τη λογοτεχνία (Ramet,2004). Στο χώρο της εκπαίδευσης
η διδασκαλία της αντιμετωπίζεται περισσότερο σαν μια ελεύθερη έκφραση της προσωπικότητας
των μαθητών παρά ως δεξιότητα ή ικανότητα. Αυτό όμως που είναι ένα διαρκές ζητούμενο από
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τους διδάσκοντες είναι η δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει
στους μαθητές την ελεύθερη έκφραση , τον πειραματισμό και την ανακάλυψη, στοιχεία και
ποιότητες που εμπεριέχονται στο δημιουργικό γράψιμο. Οι επικρατούσες διδακτικές πρακτικές
της δημιουργικής γραφής συχνά αντικρούονται κι άλλοτε συνυπάρχουν εναλάσσοντας και
προβάλλοντας τις μεθοδολογικές
προμετωπίδες του ελεύθερου γραψίματος, της
αυτοέκφρασης ή της τεχνικής των κειμενικών προτύπων, της παραγωγής κειμένου με οδηγό τα
κειμενικά είδη (Γρόσδος, 2014). Ωστόσο η λογοτεχνική συγγραφή έχει το δικό της σύνολο
κανόνων ύφους και προαπαιτουμένων, συνιστά μια μορφή τέχνης και προϋποθέτει ένα σύνολο
τεχνικών, που μαθαίνονται και εξελίσσονται συνεχώς. Παράλληλα ενώ το ενδιαφέρον και η
εστίαση των περισσότερων διδακτικών δράσεων είναι προς τα κλασικά λογοτεχνικά είδη δε παύει
να υπάρχει και να εξελίσσεται το ενδιαφέρον και για άλλου είδους κείμενα (Καρακίτσιος,2013). Οι
ποικίλες και διαφορετικές προσεγγίσεις του λογοτεχνικού φαινομένου μέσα από τα ρεύματα της
λογοτεχνικής θεωρίας υποδεικνύουν εν μέρει και τη διδακτική της προσέγγιση ή την εξέλιξη στο
σώμα των περιεχομένων της, στο τι κάθε φορά είναι μπορεί να οριστεί ως λογοτεχνία. Η θεωρία
της λογοτεχνικής κριτικής επισημαίνει την ανεπάρκεια των κειμενικών ιδιοτήτων στη
σπουδαιότητα και την αξία των έργων (Hawthorn, 2002) Οι διδακτικές προσεγγίσεις της
δημιουργικής γραφής δεν μπορούν να παραβλέψουν τη διαρκώς μεταβαλλόμενη αξιολόγηση
της λογοτεχνίας και των ειδών της. Εφόσον η δημιουργική γραφή προυποθέτει τη δημιουργική
ανάγνωση οφείλουμε και στο πλαίσιο της διδακτικής της εφαρμογής να ενσωματώσουμε τα
συμφραζόμενα και τις κοινωνικές της προεκτάσεις. Η φαντασία, η κριτική στάση, η παραγωγή
ιδεών, η έκφραση απόψεων και η επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται, προάγουν το κοινωνικό
γίγνεσθαι και το επίπεδο της κοινωνικής πραγματικότητας σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πλαίσιο
κι αν τοποθετείται η διδασκαλία της δημιουργικής γραφής (Φωτόπουλος Β., Κωτόπουλος,
Φωτόπουλος Ν.,2016). Η ανατροπή και η ριζοσπαστικοποίηση που φέρνει η διδασκαλία της
μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο (Κωτόπουλος, 2014) θα μπορούσε κανείς εύλογα να παρατηρήσει
ότι δεν περιορίζεται μόνο σε σχέση με άλλους επιστημονικούς τομείς αλλά και εντός του
λογοτεχνικού φαινομένου ενισχύοντας τον διάλογο και μεταξύ των διαφόρων κειμενικών ειδών.
ΔΟΚΙΜΙΟ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Είναι αυτή την τελευταία δεκαετία που η Δημιουργική Γραφή απασχολεί όλο και εντονότερα
κάθε βαθμίδα της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας είτε σε τυπικής εκπαίδευσης είτε σε
επίπεδο άτυπης. Από τα ιδιωτικά εργαστήρια, τις λέσχες ανάγνωσης μέχρι τα
μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα, τα Κ.Δ.Β.Μ και την τριτοβάθμια εκπαίδευση η δημιουργική
γραφή καταλαμβάνει συνεχώς χώρο καλλιεργώντας και προάγοντας τις εκφραστικές
δυνατότητες των συμμετεχόντων αξιοποιώντας την άλλοτε ως διδακτική μέθοδο για τη
διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου κι άλλοτε ως ένα αυτόνομο και αυτάρκες σώμα
γνώσης. Ωστόσο θα μπορούσε κανείς εύλογα να παρατηρήσει συνολικά ότι η δημιουργική
γραφή προϋποθέτει δημιουργικό διάβασμα εννοώντας το διάβασμα που ανιχνεύει και
επισημαίνει τα στοιχεία κατασκευής ενός κειμένου. Η συγγραφή είναι μια διαδικασία δημιουργίας
νοήματος και η ανάγνωση μια διαδικασία διαπραγμάτευσης νοημάτων. Συχνά η προσέγγιση
της συγγραφής στα σχολεία γίνεται αποκλειστικά από την πλευρά της ερμηνείας και της
ανάλυσης κειμένου – και βέβαια της γραμματικής και της ορθογραφίας – και όχι τόσο του
τρόπου δόμησης, πόσο μάλλον επινόησης ενός κειμένου (Καλογεροπούλου, 2006:72) Το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ακόμα και με τα νεότερα Αναλυτικά Προγράμματα επιμένει σε
συγκεκριμένα είδη κειμένων, δίνει όμως ελευθερία και αφορμές για ελεύθερη έκφραση των
προσωπικών ιδεών, των συγκινήσεων και των συναισθημάτων του μαθητή (Κωτόπουλος,
2014).
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι συχνά η δημιουργική γραφή δεν αντιμετωπίζεται ως κάτι
καινούργιο στο πλαίσιο του σχολείου. Οι ασκήσεις και οι πρακτικές στο πλαίσιο της
συγγραφικής πράξης στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας και της παραγωγής
γραπτού λόγου στο μάθημα της Έκφρασης Έκθεσης εφαρμόζονται αλλά όχι συστηματικά και
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τις περισσότερες φορές εξ ενστίκτου από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Η δημιουργική γραφή
αποτελεί συγγραφικό και διδακτικό εργαλείο με μακρά παράδοση αλλά στο πλαίσιο του
σχολείου δεν αποτελεί ρηξικέλευθη καινοτομία (Νικολαϊδου, 2016). Επιβεβαιώνεται συνάμα ότι η
Δημιουργική Γραφή μπορεί πολλαπλά να υπηρετήσει την ανακαλυπτική, παιδοκεντρική,
βιωματική αλλά και συνεργατική μαθητεία, καθώς μετατρέπει την κατά κανόνα παθητική
πρόσληψη της Λογοτεχνίας σε ενεργητική· παρέχει την ευκαιρία καλλιτεχνικής έκφρασης και
αναδημιουργίας του πραγματικού κόσμου από τους μαθητές, εξοικειώνοντάς τους ταυτόχρονα
με τους τρόπους και τις τεχνικές της λογοτεχνικής γραφής και όχι με την αυστηρή της
αντιμετώπισης ως διδακτέας ύλης (Κωτόπουλος, 2014). Ωστόσο θα ήταν χρήσιμο για τις
ανάγκες της παρούσας εργασίας να εντοπίσουμε σκοπούς, στόχους και οδηγίες στα
Προγράμματα Σπουδών για το μάθημα της Έκφρασης – Έκθεσης που εμπεριέχουν, προβλέπουν
ή προσανατολίζουν αντίστοιχα τους εκπαιδευτικούς στην επιλογή της δημιουργικής γραφής ως
διδακτικής πρακτικής.
Από το σχολικό έτος 1999-2000 αρχίζει να ισχύει ο θεσμός του Ενιαίου Λυκείου. Το μάθημα
των «Νέων Ελληνικών»,όπως ονομάζεται, αποτελεί μάθημα γενικής παιδείας, καλύπτει και για τις
τρεις τάξεις του Λυκείου τους τομείς της Έκθεσης-Έκφρασης και των Κειμένων Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας. Οι σκοποί της διδασκαλίας του μαθήματος, όπως δηλώνονται στις Οδηγίες για τη
διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Ενιαίο Λύκειο για το σχολικό έτος 1999-2000,είναι
να κατακτήσουν οι μαθητές το βασικό όργανο επικοινωνίας της γλωσσικής τους κοινότητας, να
συνειδητοποιήσουν τη σημασία του λόγου για τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, να εκτιμήσουν
τη σημασία της γλώσσας ως βασικού φορέα της έκφρασης κάθε λαού. Οι στόχοι της
διδασκαλίας του μαθήματος αναφέρονται στην αναγνώριση των δομικών και γραμματικών
στοιχείων της νεοελληνικής γλώσσας από τους μαθητές, στην άσκησή τους στην επιτυχή
επιλογή και χρήση του ανάλογου επιπέδου λόγου για κάθε περίσταση επικοινωνίας, στην
εκτίμηση της αξίας του διαλόγου, στην παραγωγή λόγου, προφορικού και
γραπτού,τεκμηριωμένου και σύνθετου, στην εξοικείωση με τη χρήση της γλώσσας σε ποικίλους
ρόλους και καταστάσεις (Αλέφαντος, 2012). Ακολουθεί η αναθεώρηση των διδακτικών βιβλίων
«Έκθεση-Έκφραση» για το Ενιαίο Λύκειο. Ειδικότερα, το 2001 δόθηκε στους μαθητές της τρίτης
τάξης του Λυκείου το αναθεωρημένο βιβλίο «Έκθεση-Έκφραση», το 2002 δόθηκε το βιβλίο της
δεύτερης τάξης του Λυκείου καιτο 2004 το βιβλίο της πρώτης τάξης. Στα νέα,αναθεωρημένα,
διδακτικά βιβλία για το γλωσσικό μάθημα διατηρήθηκε η ίδια δομή,μόνο που στο βιβλίο της Α΄
Λυκείου προστέθηκε στο τέλος του ένα νέο κεφάλαιο με τον τίτλο «Το Χρονογράφημα» και στο
βιβλίο της Γ΄ Λυκείου ένα κεφάλαιο με τον τίτλο «Δίκαιος και Άδικος Λόγος». Κατά τα άλλα, οι
αλλαγές που έγιναν αφορούσαν κυρίως προσθήκες σε κείμενα που ανταποκρίνονταν
περισσότερο σε πιο σύγχρονους προβληματισμούς. Γεινικά στα νέα Π.Σ. του Λυκείου αλλά και
του Γυμνασίου με τα σημεία που στοχεύουν στη γλωσσική επάρκεια των μαθητών και στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου επιχειρείται
η μετάβαση από την επικοινωνιακή προσέγγιση στον κριτικό γραμματισμό και στην παιδαγωγική
των πολυγραμματισμών και απαιτείται η διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου να
αποκτήσει περισσότερο κοινωνιοκεντρικό χαρακτήρα και στοιχεία κοινωνικο −εποικοδομιστικών
αντιλήψεων με στόχο την ενδυνάμωση του γλωσσικού και του κριτικού γραμματισμού (Βακάλη,
2014)
Στο βιβλίο του εκπαιδευτικού για το μάθημα της Έκφρασης – Έκθεσης της Γ Λυκείου στις
γενικές παρατηρήσεις για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση του μαθήματος επισημαίνεται η
επικοινωνιακή διάσταση κάθε παραγωγής λόγου, προφορικής και γραπτής ενώ διατυπώνονται
οδηγίες που διαμορφώνουν πλαίσια δημιουργικής έκφρασης και δημιουργικής ανάπλασης
κειμένων. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι μαθητές : “Μπορούν να γράψουν άρθρο ή κάποιο
δηµοσίευμα για τον Τύπο, µε στόχο την ανακοίνωση σκέψεων, απόψεων κτλ. σε ένα ευρύτερο
κοινό. Στην περίπτωση αυτή η έκταση του κειµένου είναι περιορισµένη και το περιεχόµενο καλύπτει
κάποια πολύ συγκεκριµένη πλευρά του θέµατος (δεν αναφέρεται σε οτιδήποτε γνωρίζει ο
µαθητής για ένα πολύ γενικό θέµα, όπως στις παλιές "εκθέσεις ιδεών"). ∆εν αναµένεται να
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γράψουν οι µαθητές δοκίµιο, που είναι πολύ απαιτητικό είδος λόγου. Ωστόσο, δεν αποκλείεται
να γράψουν κάποιο κείµενο δοκιµιακού τύπου. Επιπλέον, θεωρείται απαραίτητο να ασκηθούν
και σε λόγο µε περισσότερο ελεύθερη οργάνωση, ίσως και συνειρµική, να ασκηθούν στην
ποιητική χρήση της γλώσσας, στο χιουµοριστικό τόνο κτλ. Γι’ αυτόν το λόγο δίνονται στο βιβλίο
ανάλογες ασκήσεις”. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι στα τρέχοντα σχολικά εγχειρίδια του Λυκείου
συμπεριλαμβάνονται ασκήσεις που ακολουθούν τη λογική της δημιουργικής γραφής, χωρίς
όμως αυτό να αναφέρεται ρητά (Βακάλη, Τσαντάκη, Κωτόπουλος, 2013).Στη συνέχεια η εργασία
θα εστιάσει στην παρουσία του δοκιμίου στα σχολικά εγχειρίδια του Λυκείου, στις ασκήσεις που
περιβάλλουν τη διδασκαλία του καθώς και στις οδηγίες για τη διδασκαλία του.

2.1 Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

Είναι γεγονός ότι η μεθοδολογία της διδασκαλίας της γλώσσας διέπεται από τις βασικές
αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης της γλώσσας, της κειμενολογίας και της
διαθεματικότητας και στοχεύει στη συστηματική ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή να
επικοινωνεί με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα ανάλογα με το ύφος και τη μορφή που αρμόζει
στην κάθε περίπτωση (Δανιηλίδου και Βορβή, 2011, σ. 7). Έτσι κάθε προσέγγιση σε διαφορετικά
κειμενικά είδη συνδέεται με μια κοινωνική πρακτική. Στην παραγωγή λόγου πλέον το σημαντικό
είναι η κατάκτηση των χαρακτηριστικών των κειμενικών ειδών και η δυνατότητα διδασκαλίας τους
μέσα από ποικιλία πηγών. Σε αυτό το πλαίσιο προσανατολίζεται και η στοχοθεσία, έτσι όπως
διατυπώνεται στα Π.Σ. του Λυκείου για το μάθημα της Έκφρασης – Έκθεσης, για τη διδασκαλία
της
ενότητας
του
δοκιμίου
στη
Γ'
τάξη
του
Ενιαίου
Λυκείου.
Πριν εστιάσουμε στις οδηγίες που δίνονται στον εκπαιδευτικό για τη διδασκαλία του δοκιμίου
στο Λύκειο είναι απαραίτητο να δούμε την παρουσία του είδους στα σχολικά εγχειρίδια τόσο των
Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας όσο και στα βιβλία της Έκφρασης Έκθεσης. Ως δοκίμια
συγκαταλλέγονται κείμενα που χαρακτηρίζονται ως τέτοια στα προλογικά – εισαγωγικά τους
σημειώματα ή κείμενα που οι συγγραφείς τους τα εντάσσουν στο είδος, καθώς ανθολογούνται
κυρίως αποσπάσματα από συλλογές δοκιμίων.
Στην Α Λυκείου για τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας το Νέο Π Σ δε θέτει ως προτεραιότητα
τη διδασκαλία συγκεκριμένων κειμένων και προτείνει την οργάνωση της διδασκαλίας σε τρεις
διδακτικές ενότητες, με βάση ένα θέμα ή ένα λογοτεχνικό είδος, επίσης υιοθετεί την
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ή τη μέθοδο project (ΦΕΚ 1562, τ. Β΄, 27-06-2011). Ωστόσο, στο
σχολικό εγχειρίδιο, τα κείμενα είναι χωρισμένα κατά τις ιστορικές περιόδους της νεοελληνικής
λογοτενχίας από τις αρχές της και τα χρόνια πριν την Άλωση μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα και
τη Νέα Αθηναϊκή Σχολή με επιλεκτικές αναφορές μόνο στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Η
περιοδολόγηση σύμφωνα με τις ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας ακολουθείται σε συνέχεια
και στα σχολικά βιβλία των άλλων δυο τάξεων του Λυκείου. Έτσι δοκίμια συγκαταλλέγονται στην
ενότητα “Ξένη λογοτεχνία”, ένα απόσπασμα από το δοκιμιακό έργο “Essai” του Montaigne και
συγκεκριμένα το Περί φιλίας. Στην τρίτη περίοδο (1689 – 1830) έχουμε δοκιμιακά κείμενα του
Νεοελληνικού Διαφωτισμού και ειδικότερα ένα απόσπασμα από το “παιδαγωγικό δοκιμιο” του
Δ. Καταρτζή «Συμβουλή στους νέους πώς να ωφελιούνται και να μη βλάπτονται απ' τα βιβλία τα
φράγκικα και τα τούρκικα και ποια να 'ναι η καθαυτό τους σπουδή» (1783) με τίτλο [Από τη χρεία
να οδηγούμαστε εις τα αναγκαία]. Από την περίοδο της Νέας Αθηναϊκής Σχολής και το
γλωσσικό ζήτημα και τον Δημοτικισμό επιλέγονται απόσπάσματα από μελέτες του Αλ.
Δελμούζου με τίτλο το Ανθρωπιστικό ιδανικό και ένα απόσπασμα από τη μελέτη του Δ. Γληνού
Δημιουργικός Ιστορισμός (1920) και στην ίδια ενότητα συμπεριλαμβάνονται κείμενα που
αφορούν το γλωσσικό ζήτημα όπως του Φ. Φωτιάδη και ο πρόλογος από το Ταξίδι μου του Γ.
Ψυχάρη, έργο που στοιχειοθετεί μια μορφή δοκιμιακής γραφής η οποία περιλαμβάνει
αναπολήσεις, στοχασμούς, «διαγνωστικές» παρατηρήσεις, δοσμένη με τον παθιασμένο τόνο
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που φανερώνει, ταυτόχρονα, την ψυχική συμμετοχή του διανοούμενου ως δημιουργού.
Παράλληλα στο μάθημα της Έκφρασης – Έκθεσης ο /η εκπαιδευτικός καλείται να αξιοποιήσει
δημιουργικά το σχολικό βιβλίο και, σύμφωνα με τους στόχους που θέτει και τον διαθέσιμο
πραγματικό διδακτικό χρόνο,να διαμορφώσει διδακτικές “διαδρομές” προσαρμόζοντας τις
ακολουθούμενες πρακτικές (φύλλα εργασίας, δραστηριότητες, σχέδια εργασίας, κ.λπ.) στο
γνωστικό και γλωσσικό επίπεδο των μαθητών/τριών. Έτσι ανάλογα με τα θέματα του σχολικού
εγχειριδίου και τους επιδιωκόμενους διδακτικούς στόχους ο μαθητής έρχεται σε επαφή με τα εξής
κειμενικά είδη – τύπους κειμένων : αφίσα, πρόγραμμα, πρόσκληση, αίτηση, μικρές αγγελίες,
αρθρο, ομιλία ενώ στην ενότητα για το διάλογο δίνεται έμφαση στο λογοτεχνικό, θεατρικό και
ψηφιακό διάλογο. Μελετώνται ποικίλες εκφάνσεις του διαλόγου με έμφαση στο μέσο (η επιλογή
του μέσου, πχ. διαδίκτυο, επηρεάζει τον διάλογο) και την περίσταση. Χρησιμοποιούνται
παραδείγματα διαλόγου από διαφορετικά κειμενικά είδη ενώ προτείνονται δραστηριότητες
διαλόγου με στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας, μέσα στην τάξη.
Στη Β Λυκείου στο σχολικό βιβλίο των Κ. Ν. Λ ο μαθητής έρχεται σε επαφή με τα
γραμματολογικά στοιχεία του είδους και την ιστορία του καθώς υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο με
εισαγωγή
για
το
είδος
του
δοκιμίου
στο
οποίο
ανθολογούνται
δέκα
δοκιμιογράφοι.Παρουσιάζονται αποσπάσματα από δοκίμια των Κ.Θ. Δημαρά, Μ. Αυγέρη, Ι.
Κακριδή, Κλ. Παράσχου, Γ. Σεφέρη, Ε. Παπανούτσου, Γ. Θεοτοκά, Ν. Σβορώνου και Χρ.
Καρούζου. Στην εισαγωγή γίνεται η διάκριση ανάμεσα σε υποκειμενικό και αντικειμενικό ή
στοχαστικό και αποδεικτικό δοκίμιο ενώ στο βιβλίο του εκπαιδευτικού δεν υπάρχει καμία αναφορά
ή οδηγία για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου κεφαλαίου ή κάποιας ενότητας ή δοκιμιακού
κειμένου. Στο μάθημα της Έκφρασης – Έκθεσης στις θεματικές ενότητες για την Είδηση, τα
Βιογραφικά είδη και την Παρουσίαση -Κριτική περιλαμβάνονται αποσπάσματα από δοκίμια, που
λειτουργούν υποστηρικτικά στη διδασκαλία συγκεκριμένης ύλης και εξυπηρετούν επιμέρους
διδακτικούς στόχους κάθε ενότητας.
Στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Λυκείου μελετώνται έργα των λεγόμενων
μεταπολεμικών ποιητών και των νεότερων λογοτεχνών. Τα δοκίμια που συμπεριλαμβάνονται στο
βιβλίο εξετάζουν τις συνθήκες της λογοτεχνικής παραγωγής και πώς η πραγματικότητα
επηρεάζει όχι μόνο τη λογοτεχνική παραγωγή αλλά και την πρόσληψή της από το αναγνωστικό
κοινό, ειδικότερα, εξετάζουν τους παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία
μιας υποκειμενικής εκδοχής της πραγματικότητας και στον τρόπο που ο αναγνώστης
προσλαμβάνει το λογοτεχνικό έργο. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται αποσπάσματα από τα
δοκίμια του Αλέξανδρου Αργυρίου, “Η πραγματικότητα και η πραγματικότητα της πεζογραφίας” από
τον τόμο Α για την Μεταπολεμική Πεζογραφία των εκδόσεων Σοκόλη και του Νάσου Βαγενά
Ποίηση και πρόζα από το δοκίμιο Η Εσθήτα της Θεάς (1988). Το βιβλίο της Έκφρασης Έκθεσης
για τη Γ΄ Λυκείου χωρίζεται σε τρία κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν τα παρακάτω βασικά
θέματα : Η πειθώ, Το δοκίμιο – το άρθρο – η επιφυλλίδα και Δίκαιος & άδικος λόγος. Δοκίμια
ανθολογούνται για ανάγνωση και διδακτική αξιοποίηση σε κάθε επιμέρους κεφάλαιο ωστόσο
στο ειδικό κεφάλαιο για το δοκίμιο, το άρθρο και την επιφυλλίδα υπάρχει μια ποικιλία δοκιμιακών
κειμένων που εξυπηρετούν επιμέρους διδακτικούς στόχους. Σκοπός της διδασκαλίας, σύμφωνα
με το βιβλίο του εκπαιδευτικού, στο κεφάλαιο αυτό είναι να έρθουν οι µαθητές σε επαφή µε το
δοκίµιο, να κατανοήσουν το χαρακτήρα, τη δοµή και το περιεχόµενό του και να αποκτήσουν, µε
την άσκηση, κάποια δεξιότητα στο γράψιµο κειµένων δοκιµιακού τύπου. Το δεύτερο κεφάλαιο
της Έκφρασης-Έκθεσης για τη Γ’ Λυκείου αποτελείται από τρία υποκεφάλαια που αφορούν το
δοκίμιο, το άρθρο και την επιφυλλίδα. Στο πρώτο υποκεφάλαιο εξετάζονται τα θέματα της
πειθούς, της γλώσσας, της οργάνωσης και της ιστορίας του δοκιμίου. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο
αναλύεται το άρθρο ως τρόπος παρουσίασης ενός επίκαιρου θέματος γενικού ενδιαφέροντος
και η σχέση του με το δοκίμιο, ενώ στο τρίτο παρουσιάζεται η επιφυλλίδα. Τα θέματα για
συζήτηση και έκφραση σχετίζονται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μέσα από την
παρουσίαση του δοκιμιακού είδους, του άρθρου και της επιφυλλίδας επιδιώκεται οι μαθητές:
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Να μελετήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός δοκιμίου, ενός άρθρου ή μίας επιφυλλίδας και
να τα συγκρίνουν μεταξύ τους.
Να ασκηθούν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου μέσω κειμένων με επικοινωνιακό
χαρακτήρα.
Να ασκηθούν στην κατανόηση κειμένου.
∆εδοµένου ότι το δοκίµιο παρουσιάζει µια ποικιλία µορφών, θεωρήθηκε σκόπιµο να δοθούν για
µελέτη δοκίµια που διαφέρουν ως προς την οργάνωση (αυστηρά λογική οργάνωση - ελεύθερη,
συνειρµική οργάνωση) ή προς τη γλώσσα (επιστηµονική, λογοκρατική διατύπωση - λογοτεχνική
διατύπωση). Η οργάνωση του κεφαλαίου ξεκινά με αποσπάσματα από το δοκίμια του
Montaigne, του David Hume τα οποία συνοδεύουν ασκήσεις κατανόησης, παρατήρησης και
σχολιασμού των θεμάτων και των εκφραστικών τρόπων. Στο ίδιο πλαίσιο διατυπώνονται και οι
ασκήσεις στα επόμενα δυο δοκίμια ζητώντας επιπλεόν από τους μαθητές να διακρίνουν τα μέσα
πειθούς που συναντούν στα παρακάτω αποσπάσματα δοκιμίων με τίτλο, “Η δύναμη της μάζας”
του Ε. Παπανούτσου και παρακάτω “Μηχανισμός εξανδραποδισμού” του Α. Τερζάκη και “Η
τεχνική πρόοδος” του Ε. Παπανούτσου. Ακολουθούν οι υποενότητες για τη γλώσσα και την
οργάνωση του δοκιμίου όπου αξιοποιούνται δοκίμια των Γ. Σεφέρη, Ο. Ελύτη, Ε.Β. White, Άλμπερτ
Σβάιτσερ. Η ενότητα ολοκληρώνεται με μια συνοπτική και περιεκτική ιστορία του είδους.
Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τη σειρά βιβλίων της γλωσσικής διδασκαλίας “Έκφραση
– Έκθεση για το Λύκειο” συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν “Οι θεματικοί κύκλοι”. Τα περιεχόμενα
του συγκεκριμένου βιβλίου διαρθρώνονται και οργανώνονται σε είκοσι κύκλους που
αντιστοιχούν κατά κύριο λόγο με τα “θέματα για συζήτηση και έκφραση – έκθεση” των σχολικών
εγχειριδίων στις τάξεις του Λυκείου. Η αντιστοιχία δεν είναι δεσμευτική για τον δάσκαλο και τους
μαθητές και έχουν συμπεριληφθεί και κείμενα ευρύτερου ενδιαφέροντος με θέματα σύγχρονου
προβληματισμού. Στα επιλεγμένα κείμενα μπορεί να διαπιστώσει κανείς όχι μόνο μια αναλογική
ισορροπία ανάμεσα σε Έλληνες και ξένους συγγραφείς αλλά και μια προσπάθεια ειδολογικής
ποικιλίας. Ωστόσο δεν παύει να υπερτερούν τα κείμενα με δοκιμιακό και στοχαστικό ύφος ενώ οι
ασκήσεις αναφέρονται στην κατανόηση του κειμένου, στην κριτική του, στην αναπτυξη και
σύνθεση λόγου, στη δομή και την οργάνωσή του.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Αναμφισβήτητα θα πρέπει να γίνει η διάκριση ανάμεσα στη χρήση του δοκιμίου ως κειμένου
– μέσου διδασκαλίας ενός γνωστικού αντικειμένου και στη διδασκαλία του δοκιμίου ως
γραμματολογικού είδους. Στην πρώτη περίπτωση ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα
δοκίμιο προκειμένου να αναπτύξει ένα θέμα προς συζήτηση ή να αξιοποιήσει το κείμενο, όπως
κάθε άλλο κείμενο αντίστοιχα, ποικιλοτρόπως στο πλαίσιο διδασκαλίας των μαθημάτων της
Λογοτεχνίας ή της Έκφρασης – Έκθεσης. Στη δεύτερη όμως περίπτωση οι διδακτικοί στόχοι
αναπτύσσονται και υπηρετούν συγκεκριμένα τη γνωριμία των μαθητών με το είδος του δοκιμίου.
Δεδομένου ότι η διδακτική της δημιουργικής γραφής στρέφεται εξίσου προς το τι (περιεχόμενο)
και προς το πώς (δομή) των κειμένων μέσα από μια ποικιλία τεχνικών και ασκήσεων, η
διδασκαλία του δοκιμίου μέσα από την εφαρμογή ασκήσεων δημιουργικής γραφής αποτελεί ένα
πρόσφορο πεδίο παραγωγής λόγου (γραπτού & προφορικού), συνδυασμού ειδολογικών
χαρακτηριστικών, κριτικής ανάγνωσης και δημιουργικής προσωπικής έκφρασης.
Δημιουργείται ωστόσο εύλογα το ερώτημα αν ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να επιμείνει στη
διάκριση των διαφορετικών τύπων δοκιμίου ή όχι στο πλαίσιο διδασκαλίας του. Ενώ παράλληλα
υποβόσκει το ζήτημα της λογοτεχνικότητας του δοκίμιου. Τα ερωτήματα θα μπορούσαν να
παραμείνουν ανοιχτά όπως και η διαπραγμάτευση των θεμάτων σε ένα δοκίμιο. Η έμφαση
δίνεται στη δομή, στο ύφος και στο περιεχόμενο των δοκιμιακών κειμένων. Η συσχέτηση με τα
συναφή, συγγενικά ή παρεμφερή είδη (επιστολή, επιφυλλίδα, άρθρο, διάλογος) στοιχειοθετεί τη
διάνοιξη ενός πεδίου διδακτικής πρακτικής με έμφαση στη δημιουργία κειμένων ελεύθερης
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έμπνευσης και εστίασης στην επιχειρηματολογία, την δημιουργική αντιπαράθεση απόψεων
εντός του ίδιου κειμένου και κατ' επέκταση τη δημιουργία ενός “δραματικού” πλαισίου, ενός
ανοιχτού διαλόγου με ποικιλα θέματα και έννοιες.
Η χρήση λογοτεχνικών κειμένων ως τεχνικών προτύπων αποτελεί μια από τις πολλές τεχνικές
διδακτικής της δημιουργικής γραφής ενώ παράλληλα η γραπτή παραγωγή των μαθητών οφείλει
να καλύπτει μια μεγάλη ποικιλία και με άλλου είδους κείμενα πέρα από τα λογοτεχνικά
(πραγματολογικά, επιχειρηματολογικά, αφηγηματικά, περιγραφικά) στο πλαίσιο των παραπάνω
μαθημάτων. Ωστόσο η έμφαση στη γνώση των μορφικών στοιχείων ή υιοθέτηση και
αναπαραγωγή τεχνικών και οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ομοιογενοποιητική επίδραση στις
εργασίες και αυτό να γίνει σε βάρος της πρωτοτυπίας και της προσωπικής έκφρασης
(Κωτόπουλος, 2012). Προτεραιότητα στην εφαρμογή της δημιουργικής γραφής έχει η
αλληλεπίδραση και ο βιωματικός τρόπος μάθησης. Η παραγωγή γραπτού λόγου ακολουθεί
συγκεκριμένα βήματα (προσυγγραφικό, συγγραφικό, μετασυγγραφικό) στα οποία η
δημιουργική γραφή αναπτύσσεται στα δυο πρώτα και αφορά το σχεδιασμό, την παραγωγή,
οργάνωση και καταγραφή των ιδεών προκειμένου οι μαθητές να επιλέξουν ή να ανακαλύψουν
το κειμενικό είδος και το ύφος που τους εκφράζει (Γρόσδος, 2014). Σκοπός της διδακτικής της
δημιουργικής γραφής στην εκπαίδευση είναι να καταστήσει τους μαθητές αυτόνομους στην
παραγωγή κάθε είδους κειμένων με τη συμμετοχή τους σε ποικίλες δραστηριότητες οι οποίες
μπορούν να χαρακτηρισθούν κειμενικά γεγονότα. Η μεθόδευση της διδασκαλίας στο
προαναφερθέν πλαίσιο εστιάζει στην προετοιμασία και την προηγούμενη έρευνα των μαθητών
σε έννοιες ή δραματικές συμβάσεις ενός διαλόγου. Σε αυτή την προπαρασκευαστική –
προσυγγραφική φάση θα ήταν χρήσιμο να αρχίσει ένας διάλογος ή ερωτήματα από τους ίδιους
τους μαθητές για ένα θέμα που τους αφορά και σταδιακά να συμπληρωθούν οι βασικές έννοιες
και τα δραματικά πρόσωπα που σε δεύτερη φάση θα συνδιαλεχθούν. Σημαντικό ρόλο κατέχουν
στην προετοιμασία των μαθητών η κατανόηση της κατάλληλης και συχνά συμβολικής χρήσης
του χώρου και του χρόνου ενώ τα πρόσωπα εξετάζονται τόσο υπό το πρίσμα των σχέσεων αλλά
και της λογικής σύγκρουσης μέσω των επιχειρημάτων ή των διαπραγματευόμενων θεμάτων και
εννοιών.
Το διαλογικό – δραματικό δοκίμιο που στοιχειοθετεί μια ιδιαίτερη μορφή δοκιμιακού λόγου
αποτελεί αφορμή για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ποικίλων εκπαιδευτικών δραστηριότητών
με βασικούς άξονες το διάλογο και το δοκίμιο. Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία να σχεδιαστούν
δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου που προσεγγίζουν φιλοσοφικά θέματα,
ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες όπως, ασκήσεις δραματοποίησης, δημιουργίας διαλόγων με
επιχειρήματα και κατασκευή εννοιολογικού χάρτη για την οργάνωση και κατανόηση ενός
δοκιμίου ή την προετοιμασία ενός νέου κειμένου ή ενός φιλοσοφικού διαλόγου. Αναμφισβήτητα
κάθε δραστηριότητα δημιουργικής γραφής προϋποθέτει ένα αναγνωστικό στάδιο. Οι μαθητές
μελετούν κείμενα του είδους, του ύφους ή της τεχνοτροπίας που θα κλειθούν να γράψουν. Γι'
αυτό και ο εκπαιδευτικός που θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει τη δημιουργική γραφή στη
διδασκαλία του θα πρέπει να γνωρίζει καλά τις αναγνωστικές επιλογές και την ποικιλία των
κειμένων που θα ερεθίσουν την φαντασία και τη γλωσσική επινοητικότητα των μαθητών του
(Νικολαϊδου,2016).
Τα διαλογικά δοκίμια παραπέμπουν ευνόητα στο θεατρικό κείμενο ωστόσο όπως έχει
επισημανθεί προηγουμένως η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι η έμφαση δίνεται στη
διαπραγμάτευση του θέματος μεταξύ των προσώπων και όχι στα ίδια τα πρόσωπα. Συνάμα ο
διάλογος εξασφαλίζει και ενισχύει την προφορικότητα στο πλαίσιο του δοκιμιακού – στοχαστικού
ύφους που δεν κλιμακώνεται με ερωτήσεις, απόψεις, αντιπαράθεση επιχειρημάτων, συνειρμούς
κι άλλοτε χιούμορ. Ο διάλογος λοιπόν ως βασικό συστατικό στοιχείο δομής πέρα από το
μυθιστότημα, το διήγημα, την ποίηση και το θέατρο υπάρχει και στο δοκίμιο. Με αφορμή τα
παραπάνω, η σύνδεση διαλόγου με το δοκίμιο μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία για τον
εκπαιδευτικό να εμπλουτίσει το διδακτικό του υλικό και να πειραματιστεί με τη δημιουργία
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ασκήσεων και δημιουργικών δραστηριοτήτων για τους μαθητές στο πλαίσιο διδασκαλίας του
σχετικού κεφαλαίου.
Τα δοκίμια που έχουν επιλεγεί στο αντίστοιχο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου Έκφραση – Έκθεση
της Γ Ενιαίου Λυκείου προσφέρονται για μελέτη και κατανόηση ενώ φαίνεται να εξυπηρετούν
τους διδακτικούς στόχους που έχουν καθοριστεί από το Α.Π.
1. Να μελετήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός δοκιμίου
Να ασκηθούν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου μέσω κειμένων με επικοινωνιακό
χαρακτήρα
Να ασκηθούν στην κατανόηση κειμένου).
Στη συγκεκριμένη ενότητα του σχολικού εγχειριδίου Έκφραση – Έκθεση της Γ Λυκείου επιλέχθηκαν
κείμενα δοκιμιακού χαρακτήρα, άρθρα, συνεντεύξεις, δημόσιες ομιλίες και οι ασκήσεις που
ακολουθούν κάθε κείμενο εστιάζουν στην κατανόηση του θέματος, σε ασκήσεις δομής και
ύφους, λεξιλογικές ασκήσεις και παραγωγή γραπτού λόγου με διατύπωση προσωπικής άποψης
ή συγγραφή άρθρου για δημοσίευση σε σχολικό περιοδικό ή κάποια επιστολή με τη μορφή
γραπτής εισήγησης.
Ανεξάρτητα από το είδος τους τα κείμενα που ανθολογούνται ή πλαισιώνουν τις ασκήσεις του
σχολικού εγχειριδίου και ειδικότερα της ενότητας του δοκιμίου είναι κυρίως κείμενα αιτιολόγησης.
Στο σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η διάκριση μεταξύ αιτιολόγησης και επιχειρηματολογίας.
Στην πρώτη περίπτωση ο συγγραφέας ενδιαφέρεται για την υποστήριξη της δικής του άποψης
χωρίς να λαμβάνει υπόψη την αντίπαλη ενώ στη δεύτερη το επιχειρηματολογικό κείμενο
αντιμετωπίζεται από μια διαλογική οπτική που επιβάλλει στο συγγραφέα να μεταβαίνει κατά τη
σύνθεση του από μια διαδικασία αιτιολόγησης σε μια διαλεκτική διαδικασία, κατά την οποία
καλείται να ενσωματώσει και να αντιμετωπίσει στο κείμενο την αντίπαλη άποψη (Βαρσαμίδου,
Σπαντιδάκης, 2015). Ευδιάκριτη εξαίρεση αποτελεί το κείμενο “Η τεχνική πρόοδος” από την
Πρακτική Φιλοσοφία του Ε. Παπανούτσου και το “η δύναμη της μάζας” του ίδιου. Στη διδακτική
πρόταση αξιοποιούμε και το προηγούενο δοκίμιο του Άγγελου Τερζάκη “Μηχανισμός
εξανδραποδισμού” που δεν περιλαμβάνει την αντίπαλη άποψη. Και τα δυο δοκίμια εντάσσονται
στην υποενότητα “Η πειθώ στο δοκίμιο” ενώ σε διδατική πρόταση της πύλης για την ελληνική
γλώσσα προτείνεται η συγκριτική προσέγγιση των δυο κειμένων.
Η παρακάτω διδακτική πρόταση λειτουργεί συμπληρωματικά στην υπάρχουσα διδακτέα ύλη,
είναι πρωτότυπη, αποτελεί μια διδακτική προσέγγιση μέσα από ασκήσεις για την ενότητα του
δοκιμίου και εστιάζει στη μεθοδολογία των ασκήσεων με γνώμονα τεχνικές της δημιουργικής
γραφής για το μάθημα της Έκφρασης – Έκθεσης της Γ τάξης του Ενιαίου Λυκείου.
Προπαρασκευαστικά προτείνεται η εφαρμογή των ασκήσεων να γίνει εφόσον έχουν διδαχτεί και
οι τέσσερις ενότητες του κεφαλαίου (η πειθώ, η γλώσσα, η οργάνωση, η ιστορία του δοκιμίου)
ή εναλλακτικά αντί της τέταρτης που αφορά την ιστορία του δοκιμίου. Στο σχεδιασμό των
ασκήσεων εφαρμόστηκαν οι τεχνικές της κειμενικής υπερδομής και της νοητικής ή εννοιολογικής
χαρτογράφησης ενώ η διαδικασία ακολουθεί και τα τρια στάδια παραγωγής γραπτού
λόγου(προσυγγραφικό – συγγραφικό – μετασυγγραφικό). Η τεχνική της κειμενικής υπερδομής
(Γρόσδος,2014) δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να παρατηρήσουν τον σκελετό ή τα δομικά
χαρακτηριστικά ενός κειμένου ενώ παράλληλα στο προσυγγραφικό στάδιο με την
χαρτογράφηση των εννοιών και των ιδεών που χρησιμοποιούνται στα δοκίμια οι μαθητές
διευκολύνονται στην ανάπτυξη των συνδέσεων και των σχέσεων μεταξύ των εννοιών. Κατά τη
διαδικασία χαρτογράφησης και προετοιμασίας οποιασδήποτε γραπτής αντιπαράθεσης και
επιχειρηματολογίας θα ήταν χρήσιμο να επισημανθούν τα στάδια από τα οποία διέρχεται η
αντιπαράθεση. Παράλληλα η ομαδοποίηση των επιχειρημάτων και των αντεπιχειρημάτων είναι
μια εξίσου βοηθητική διαδικασία. Η χρήση των παραπάνω τεχνικών ενισχύει τόσο τη λογική όσο
και τη συνειρμική σκέψη ενώ παράλληλα οι μαθητές μπορούν να τροποποιούν τα κείμενα κατά
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περίσταση αφαιρώντας ή προσθέτοντας δομικά συστατικά, επομένως αντίστοιχες ιδέες και
πληροφορίες.
Ειδικότερα οι μαθητές δεν καλούνται απλώς να πείσουν ή να
επιχειρηματολογήσουν με ένα «χρηστικό» κείμενο, αλλά να παραγάγουν «επινοητικό» λόγο,
προφορικό ή γραπτό, να παίξουν με το ύφος του δοκιμιακού λόγου, να χρησιμοποιήσουν
επικοινωνιακές περιστάσεις διατύπωσης επιχειρημάτων και να ζωντανέψουν μια αντιπαράθεση
πάνω σε συγκεκριμένο θέμα γενικότερου ενδιαφέροντος επι σκηνής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΣΕΝΑΡΙΑ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Διδακτικοί στόχοι των συγκεκριμένων δημιουργικών δραστηριοτήτων παραγωγής λόγου είναι:
Να κατανοήσουν τη διάκριση ανάμεσα σε κείμενα αιτιολόγησης και επιχειρηματολογίας
Να εντοπίσουν τη διαλογική οπτική των επιχειρηματολογικών κειμένων
Να μετατρέψουν ένα δοκιμιακό κείμενο σε διαλογικό και αντίστροφα
Να φτιάξουν φανταστικές συνθήκες – περιστάσεις διαλόγου για να εκφράσουν αντίθετες ή
διαφορετικές απόψεις.
1Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Προσυγγραφικό στάδιο
Ακολουθεί ένας διάλογος του Πέτρου Σπανδωνίδη που δημοσιεύθηκε στις Μακεδονικές Ημέρες
τον Μαϊο του 1932 με τον τίτλο Καθρεφτίσματα. Διαβάστε προσεκτικά τον διάλογο
και εντοπίστε το κεντρικό θέμα.
Σε φύλλο εργασίας δίνεται ο νοητικός/ εννοιολογικός χάρτης του διαλόγου.

Θέμα : πραγματικότητα/ λογική VS φαντασία
Πόσοι μιλούν; (δυο πρόσωπα – Εκείνος & Εγώ)
Ποια είναι η σχέση τους; (φίλοι)
Πως εκφράζεται η αντίπαράθεση; Με αφορμή την ανάγνωση ενός βιβλίου
Διατυπώνονται αντίθετες έννοιες
συνέχεια – ασυνέχεια
τάξη – αταξία
έργο τέχνης – έργο ζωής
Ζητούμενο : η κατανόηση
Μάταιο της κατανόησης του ίδιου μας του εαυτού πόσο μάλλον ενός έργου τέχνης
Συμπέρασμα: Η αλλαγή και η ασυνέπεια υπογραμμίζουν την ύπαρξη
Η χρήση της λόγικής;
Μονάχα πέρα από τη λογική μπορούμε να βρούμε εξηγήσεις για τα πράγματα και τον εαυτό
μας.
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Η συζήτηση παραμένει ανοιχτή

Συγγραφικό στάδιο

Επιχειρείστε να συνθέσετε και να μετατρέψετε τον παραπάνω διαλογο σε ενιαίο δοκιμιακό κείμενο
στο οποίο προσπαθείτε να μας πείσετε για την υπεροχή της φαντασίας έναντι της λογικής στην
τέχνη. Προσπαθείστε να επιχειρηματολογήσετε συμπεριλαμβάνοντας και την αντίθετη άποψη.

Φανταστείτε και δημιουργείστε με τη βοήθεια του εννοιολογικού χάρτη ένα τρίτο πρόσωπο στο
διάλογο, ποια θέση θα μπορούσε να υποστηρίξει και με ποια επιχειρήματα; Βάλτε στη συζήτηση
το τρίτο πρόσωπο, ξαναγράψτε τον διάλογο. Τι θα αλλάζατε και τι θα κρατούσατε;

Με αφορμή ένα βιβλίο που διαβάσατε πρόσφατα γράψτε έναν διάλογο με θέμα – αφορμή ένα
ζήτημα ύφους ή δομής ενός λογοτεχνικού κειμένου. Εστιάστε στην αισθητική, στους χαρακτήρες
και στην αναγνωστική σας εντύπωση. Καθορίστε συνομιλητές, το περιβάλλον, τον σκοπό στόχο της επικοινωνίας.

Μετασυγγραφικό στάδιο
Προετοιμάστε έναν από τους δυο διαλόγους και παρουσιάστε επι σκηνής ένα επεισόδιο (δώστε
στοιχεία του χώρου και της διάρκειας του διαλόγου)

2Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Προσυγγραφικό στάδιο
Ο εκπαιδευτικός σε αυτό το στάδιο μπορεί να αξιοποιήσει ως υποστηρικτικό υλικό το δοκίμιο του
Ε. Παπανούτσου από τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β Λυκείου με τίτλο Το σχετικό και
το απόλυτο. Ο διάλογος που αναπτύσσεται στο συγκεκριμένο κείμενο στον πρόλογο του
δοκιμίου αφορά τις διαφορετικές και ποικίλες όψεις πάνω σε ένα περιστατικό. Βασική έννοια του
διαλόγου είναι η αλήθεια. Σύμφωνα με τον συγγραφέα απόλυτη αλήθεια δεν υπάρχει και
εξαρτάται από τις ηθικές κρίσεις του κάθε υποκειμένου.

Συγγραφικό στάδιο
Ένα σημαντικό στοιχείο σε κάθε επιτυχή επιχειρηματολογία είναι η σαφήνεια των όρων που
χρησιμοποιούμε. Συχνά σε έναν διάλογο οι συνομιλητές διαφωνούν γιατί δεν αντιλαμβάνονται η
παρανοούν τη σημασία με την οποία χρησιμοποιούμε τους βασικούς όρους. Αφού οι μαθητές
διαβάσουν το παραπάνω δοκίμιο τους ζητάμε να δώσουν γραπτά ορισμούς και να
αποσαφηνίσουν τους όρους αλήθεια και ηθική κρίση.
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Μετασυγγραφικό στάδιο
Επιχειρούμε προφορικά ή γραπτά να δώσουμε διαφορετικά επικοινωνιακά πλαίσια στα οποία οι
ορισμοί που δόθηκαν παίρνουν διαφορετικές αποχρώσεις και ενδεχομένως και σημασίες (π.χ.
Ο όρος αλήθεια σε έναν διάλογο μεταξύ ενός ιερέα και ενός δικαστικού ή σε έναν διάλογο μεταξύ
δυο συμμαθητών). Ζητούμενο είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι σε κάθε περίπτωση είναι
απαραίτητο να δίνονται διευκρινιστικοί ορισμοί και να παρατηρήσουν τις διαφορές που
προκύπτουν όταν αυτοί δίνονται σε διαφορετικά επικοινωνιακά πλαίσια.
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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Δημιουργική Γραφή σε
σχέση και αλληλεπίδραση με άλλες μορφές έκφρασης:
aπό τον χοροθεατρικό αυτοσχεδιασμό στη δημιουργική
γραφή, στο βιβλίο και στην οπτικοακουστική έκφραση»
Γαλάνη Μάρω
galαni @upatras.gr
Περίληψη
Πρόκειται για πρόγραμμα επιμόρφωσης 31 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Αχαΐας,
2016-2017. Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευτικοί να έρθουν σε επαφή με δραστηριότητες που ενθαρρύνουν
τη διάχυση συλλογικών, συνθετικών δραστηριοτήτων (projects) πολιτισμού (συγγραφής, επιτελεστικής σύνθεσης,
παραγωγής χειροποίητου βιβλίου και video) μέσα στα προβλεπόμενα γνωστικά αντικείμενα του ΠΣ. Οι μετέχοντες
εκπαιδευτικοί αφού επεκτείνουν τις γνώσεις τους και θεμελιώσουν γνωριμία με το διδακτικό πλαίσιο και τη δημιουργία
καλλιτεχνικών προϊόντων συστηματοποιούν και ενισχύουν η γνώση τους ώστε να επικοινωνήσουν στους μαθητές
ελκυστικές διαδρομές καλλιτεχνικής έκφρασης, παιδείας και προσωπικής ανάπτυξης μέσω εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων χοροθεάτρου, δημιουργικής γραφής και οπτικοακουστικής έκφρασης.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επιμόρφωση, παραγωγή καλλιτεχνικών
προϊόντων, διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου με ημερίδα, αναστοχασμό, ανατροφοδότηση, αποτίμηση του
προγράμματος.
Στην παρούσα ανακοίνωση γίνεται η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου και περιγράφεται λεπτομερώς το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το προτεινόμενο μοντέλο των συνθετικών δραστηριοτήτων (project) (το οποίο στηρίχτηκε
στην Αντιγόνη του Σοφοκλή), ενώ στο δεύτερο μέρος γίνεται η παρουσίαση αποτελεσμάτων της ανάλυσης των
ερωτηματολογίων των εκπαιδευομένων και της
στοχευμένης συνέντευξης σε ομάδα εστίασης αξιολόγησης
προγράμματος, η οποία έδειξε ότι στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί έμεναν πολύ ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα, το
οποίο ανταποκρίθηκε στους στόχους τους. Έκριναν πολύ αποτελεσματικές τις διδακτικές μεθόδους και αισθάνονται
επαρκείς στο να μεταφέρουμε τη γνώση στους μαθητές τους. Ανακάλυπταν πολλές δεξιότητές τους και ήταν παρά πολύ
χρήσιμο για την προσωπική τους ανάπτυξη Ξεχώρισαν τη διαδικασία πειραματισμού γραφής, τη μετάβαση από τη λέξη
σε κίνηση-από το χάικου στη δημιουργία ροής. Στο σύνολό τους θα επιθυμούσαν περισσότερες ώρες εκπαίδευσης.
Παρουσιάζονται ενδεικτικά παραγόμενα συγγραφής, βιβλιοκατασκευής και video των επιμορφουμένων
Δημιουργική γραφή, χοροθέατρο, επιτέλεση, χειροποίητο βιβλίο, οπτικοακουστική έκφραση

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Η εισήγηση αφορά σε πρόγραμμα το οποίο υπερασπίζεται την αναγκαιότητα συνέργιας και
αλληλεπίδρασης της δημιουργικής γραφής και των παραστασιακών τεχνών ως εργαλείο
έκφρασης, αισθητικής και συνεργατικής καλλιέργειας.
Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για εκπαιδευτικό πρόγραμμα προώθησης της δημιουργικής γραφής
σε σχέση και αλληλεπίδραση με άλλες μορφές δημιουργικής έκφρασης (χοροθέατρο, εικαστική
δημιουργία/ χειροποίητο βιβλίο και οπτικοακουστική έκφραση/ δημιουργία video) στην
εκπαίδευση.
Στο πρώτο μέρος περιγράφεται λεπτομερώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το προτεινόμενο
μοντέλο των συνθετικών δραστηριοτήτων (project) ενώ στο δεύτερο μέρος γίνεται η
παρουσίαση αποτελεσμάτων της ανάλυσης των ερωτηματολογίων των εκπαιδευομένων και της
στοχευμένης συνέντευξης σε ομάδα εστίασης για την αξιολόγηση του προγράμματος.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευτικοί αφού επεκτείνουν τις γνώσεις τους στις
δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη διάχυση συλλογικών, συνθετικών δραστηριοτήτων
πολιτισμού (συγγραφής, επιτελεστικής σύνθεσης, εικαστικής πράξης, οπτικοκαουστικής
έκφρασης) να επινοήσουν ένα κοινό λεξιλόγιο και στην πορεία να επικοινωνήσουν στους
μαθητές ελκυστικές διαδρομές καλλιτεχνικής έκφρασης, προσωπικής ανάπτυξης και συλλογικής
δημιουργίας, μέσα στα προβλεπόμενα γνωστικά αντικείμενα του ΠΣ ώστε να ευδοκιμήσει η
αισθητική παιδεία στο σχολείο.
Στόχος αναφοράς
Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Αχαΐας
31 εκπαιδευτικών (10 πρωτοβάθμιας και 21 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Αχαΐας) οι οποίοι
παρακολούθησαν το πρόγραμμα εκτός των ωρών διδασκαλίας.
Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης
Δεκέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017
Η μεθοδολογία υλοποίησης περιλαμβάνει σχεδιασμό, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
επιμόρφωση εκπαιδευτικών, παραγωγή καλλιτεχνικών προϊόντων, διάχυση των αποτελεσμάτων
του έργου με ημερίδα, αναστοχασμό, ανατροφοδότηση, αποτίμηση και αξιολόγηση του
προγράμματος
Βήματα υλοποίησης
1o βήμα: Γενικός σχεδιασμός
Τα βασικά ερωτήματα που μας απασχόλησαν κατά τον σχεδιασμό, κατάρτιση, σύνταξη,
συγγραφή, επιμέλεια και υλοποίηση του προγράμματος:
Α. Υπάρχουν σημεία συναντήσεις; Πώς συγκλίνουν η δημιουργική γραφή, το χοροθέατρο, η
οπτικοακουστική έκφραση. Ποιες είναι οι ομοιότητες τους και γιατί η σύγκλισή τους διαμορφώνει
αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας της αγωγής και της αισθητικής παιδείας στις συνθήκες του
σύγχρονου σχολείου.
Β. Πως συνδιαλέγονται, αλληλεπιδρούν και πως μπορούν να αξιοποιηθούν, ως μέσα
προσωπικής ανάπτυξης, αυτοέκφρασης, συλλογικότητας, εκπαίδευσης, αγωγής και αισθητικής
Παιδείας (προσπάθειας διεύρυνσης της πολιτισμικής μας συνείδησης).
1. Το βασικό κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η δημιουργικότητα. Η δημιουργικότητα είναι βασικό
χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ύπαρξης ανάλογα με τις συνθήκες απελευθερώνεται ή
περιορίζεται. Ο Winnicott αναφέρεται στη δημιουργική συναίσθηση και την ταυτίζει με ό,τι «κάνει
το άτομο να αισθάνεται ότι η ζωή αξίζει να τη ζήσεις» (Winnicott 1996).
Στις σχετικές έρευνες η δημιουργικότητα ορίζεται ως προς το καλλιτεχνικό (δημιουργικό) προϊόν
αλλά ορίζεται επίσης (σε άλλες έρευνες) μέσα από την προσπάθεια διερεύνησης των γνωστικών
διαδικασιών που οδηγούν στην παραγωγή του έργου. Αποδώσαμε την ερμηνεία του όρου με
τον τρόπο της δημιουργικής μεθόδου διδασκαλίας, τρόπος ο οποίος υπερασπίζεται τον
ενεργητικό ρόλο του προσώπου στη μάθηση και τον οποίο υιοθετούν τόσο η δημιουργική
γραφή όσο το χοροθέατρο και η οπτικοακουστική έκφραση.
2. Κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ότι λειτουργούν με τρόπο ευχάριστο (o πρωταρχικός κανόνας
της τέχνης είναι η ευχαρίστηση και η συγκίνηση Jean Racine) και παιγνιώδη. Για τον Winnicott η
δημιουργικότητα ανθίζει μέσα στο παιχνίδι, μια δυναμική περιοχή της ανθρώπινης εμπειρίας, που
διευρύνεται πέρα από αυτό σ’ ένα σύνολο πολιτισμικών φαινομένων, ενώ «συμμορφωμένες»
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ζωές βιώνουν όσοι αδυνατούν να παίξουν. (Κωτόπουλος Τ., 2013) Το παιδί που δεν έπαιξε δεν
έμαθε να αναζητά το νέο, το σύνθετο, το αβέβαιο (Δογάνης Γ., 1990). Ο άνθρωπος δεν είναι
πλήρης παρά μόνον όταν παίζει, το παιχνίδι αφορά και γοητεύει τον ενήλικα όσο και το παιδί.
(Cailois R.,).
3. Η σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία (Κωτόπουλος Τ.,) Γρόσδος Σ., για τη δημιουργικότητα,
τη δημιουργική γραφή στην Εκπαίδευση, (Γαλάνη Μ.,) για την εισαγωγή προγράμματος
χοροθεάτρου στην υποχρεωτική εκπαίδευση DAS, (Θεοδωρίδης Μ.,) για την οπτικοακουστική
έκφραση στο σχολείο έχει αναδείξει το σημαντικό ρόλο μορφών έκφρασης και τέχνης στην
ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της επικοινωνιακής & της συνεργατικής στάσης κατά την
παιδική και εφηβική ηλικία.
4. Από κοινού υποστηρίζουν εμφατικά τις ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες, και λειτουργούν σε
θετικό ασφαλές ψυχολογικό κλίμα, με παιδαγωγικό προαπαιτούμενο τη λειτουργία ομάδας η
οποία προϋποθέτει κατάθεση προσωπικών απόψεων, συζητήσεις, έρευνα, διάλογο, ελευθερία
έκφρασης, αλλά και παιχνίδι, δημιουργία μέσα από το χάος, φαντασία, διάδραση και
επικοινωνία, σύνθεση και τελική διαμόρφωση.
Η σύγκλισή τους υποστηρίζει την πολυσυλλεκτική προσέγγιση της παραγωγής τέχνης στο
σχολείο συνδέοντας τη φαντασία με την εκφραστικότητα και παρέχοντας πολλές ευκαιρίες για
διαθεματικές δραστηριότητες.
2ο βήμα: Υλοποίηση
Η διοργάνωση περιελάμβανε:
1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή εκπαιδευτικών στο Επιμορφωτικό
Σεμινάριο
Τηρήθηκε σειρά προτεραιότητας για τους 31 πρώτους ενδιαφερόμενους (ενδιαφέρθηκαν
συνολικά περίπου 50).
2. Επιμόρφωση
Υλοποιήσαμε σεμιναριακό κύκλο πέντε επιμορφωτικών, βιωματικών συναντήσεων Η
δημιουργική γραφή συνδιαλεγόμενη με το χοροθέατρο και την εικαστική δημιουργία
αποκαλύπτει την ποιητική στην έκφραση δια του σώματος, του λόγου και της εικόνας και έγινε
το μέσο εξοικείωσης με τις συγγραφικές πρακτικές και την καλλιτεχνική χοροθεατρική και
εικαστική έκφραση και δημιουργία.
Ο ειδικότερος στόχος της επιμόρφωσης αφορά στην πρακτική εφαρμογή των νέων γνώσεων
επακολούθως στο σχολείο.
Οι ενότητες των επιμορφωτικών και βιωματικών συναντήσεων
Η επιμόρφωση ξεκίνησε με ενημερωτικές εισαγωγές στην έννοια της Δημιουργικής Γραφής της
παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας με θεωρητική εισήγηση στο θέμα: «Διαβάζοντας με
συγγραφικό μάτι. Παίζοντας γραφή ως δυνητικός συγγραφέας»
1η ενότητα «Αντιγόνη»
Επιλέχθηκε η ιστορία της Αντιγόνης ως θέμα του σεμιναρίου και έμπνευση για τη δημιουργία.
Σημεία ενδιαφέροντος στο περιεχόμενο και τα νοήματα του έργου του Σοφοκλή. Εντοπίσθηκαν
οι συνθήκες και τα ερωτήματα και έγινε εξερεύνηση των χαρακτήρων των ηρώων: Αντιγόνης,
Ισμήνης, Αίμονα, Κρέοντα.
Το βασικό ερώτημα διαμορφώθηκε από την ομάδα εκπαιδευομένων και διατυπώθηκε όπως
παρακάτω:
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«Οι νόμοι, που θεμελιώνουν την ηθική υπόσταση μιας κοινωνίας, μπορούν να έχουν μεγαλύτερο
κύρος από τους γραπτούς νόμους της Πολιτείας;»
2η ενότητα δημιουργική γραφή
Περιεχόμενο: Ασκήσεις και παιχνίδια για παραγωγή:
•
αυτοβιογραφικών κειμένων | συγγραφέας,
αφηγητής και
κεντρικός ήρωας
ταυτίζονται| Γράψτε 7 τίτλους που αφορούν στην παιδική σας ηλικία, Επιλέξτε έναν και αναπτύξτε
τον ως 150 λέξεις. Ξαναγράψτε το κείμενο «ναι, εγώ είμαι αυτός» χρησιμοποιώντας φράσεις που
προκαλούν τις εικόνες τους ήχους τις γεύσεις τις μυρωδιές, την αίσθηση της αφής
•
Flash texts πάνω σε θέματα του σύγχρονου κόσμου, εμπνευσμένο από τα στοιχεία της
δραματουργικής ανάλυσης στο περιεχόμενο και τα νοήματα του κειμένου της Αντιγόνης και το
προσωπικό κείμενο «ναι, εγώ είμαι αυτός» που προέκυψε από την προηγούμενη άσκηση,
χαρίζοντας μνήμες προσωπικές στον ήρωα (εξασφαλίζοντας έτσι ρεαλιστικές λεπτομέρειες
μέσα στην αφήγηση).
•
Από το εικονοκείμενο στην περιγραφική αφήγηση και από εκεί στο μονόλογο. Τι νοιώθει,
τι σκέφτεται, ήχους απ’ έξω, μυρωδιές του χώρου, κρύο, πως είναι ο άλλος που κοιτά, μνήμες
από παιδική ηλικία (στο σημείο αυτό ζητήθηκε από τους μετέχοντες να δώσουν εδώ τις δικές σας
σκέψεις από την πρώτη άσκηση «ναι, εγώ είμαι αυτός» ως δάνειο στον μονόλογο .
3η ενότητα χοροθέατρο
«Το χοροθέατρο ολοκληρώνεται σε μορφή τέχνης αναπλάθοντας τους διαχρονικούς κώδικες
των δύο τεχνών χορού και θεάτρου (για παιδιά και εφήβους: τεχνικές του δημιουργικού χορού
κατά Rudolf Von Laban και του θεατρικού παιχνιδιού κατά Miguel Demuynck) σε μια νέα
επιτελεστική γραφή». Βιωματικές δράσεις, αυτοσχεδιασμού και παιχνιδιού επιτέλεσης και
χορογραφίας». (Μ. Γαλάνη 2015)
Περιεχόμενο: Παιχνίδια διερεύνησης των σωματικών απαντήσεων του βάρους, της ροής, της
ενεργείας και της δυναμικής σε σχέση με τον χώρο και τον χρόνο (κατά Laban) και παιχνίδια
φωνής καθώς και εισαγωγής στην δραματική εκφορά του λόγου.
4η ενότητα performance writing
performance writing «Σώμα κειμένου - σώμα σε δράση»
Μετεγγραφές από τα λόγια χάι κου σε μια κίνηση γράμμα –γράμμα ή μια κίνηση ολόκληρη λέξη.
Το περιεχόμενο των χάι κου αφορά σε λόγια του Αίμονα για την ομορφιά της Αντιγόνης ή στα
αποφασιστικά λόγια της Αντιγόνης να αντισταθεί στη διαταγή του Κρέοντα.
Διερεύνηση των σχέσεων: κίνησης και λέξης
Δημιουργία performance “Hands: Antigone & Ismine “ με την ομάδα εκπαιδευτικών της
δευτεροβάθμιας και ερμηνευτές της DERIDAncetheatre Ensemble. (VIDEO). Τα μέλη της ομάδας
της πρωτοβάθμιας παρακολούθησαν την παράσταση και κατέγραψαν gut filing το επιτελεστικό
αφήγημα και κατόπιν ξανάγραψαν ένα δικό τους κείμενο. Μεσολάβησε χρόνος (15 ημέρες)
προσωπικής σπουδής και ολοκλήρωσης κειμένων σε κατοίκον εργασία σε μια από τις
παρακάτω μορφές (όποια οι ίδιοι επέλεξαν) flash fiction, σενάριο ή παραμύθι.
5η ενότητα
Από τη δημιουργική γραφή στο βιβλίο. Εικαστική εργασία για τη δημιουργία χειροποίητου
βιβλίου, καλλιγραφία, εικονογράφηση (κολάζ, ζωγραφική κ.α.), κατασκευή εξώφυλλου.
Συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για την υλοποίηση του
προγράμματος συνεργαστήκαμε με τον καθηγητή εικαστικών τεχνών Αριστομένη Χατζήπαπα.
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Από τη δημιουργική γραφή στην καλλιτεχνική Οπτικοακουστική Έκφραση. Συμμετείχαν οι
εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την υλοποίηση του προγράμματος
συνεργαστήκαμε με τον Μάνη Θεοδωρίδη και αξιοποιήσαμε Πρόγραμμα Σπουδών για την
Οπτικοακουστική Έκφραση 2011.
Υποβοηθητικά χρησιμοποιήθηκαν
Α. σελίδα στο διαδίκτυο για τον εμπλουτισμό της θεωρητικής τεκμηρίωσης, των πρακτικών
ασκήσεων και παιχνιδιών για την ανάπτυξη των ενδιαφερόντων, των γνώσεων και των
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, ώστε αυτοί να καταστούν επαρκείς στην εμψύχωση ομάδας
μαθητών.
Β. Skype για τον σχολιασμό κατά την παραγωγή κειμένων και την παραγωγή τελικών
καλλιτεχνικών προϊόντων
Αναστοχασμό και ανατροφοδότηση για το πρόγραμμα επιδιώκαμε με:
1. Feedback κατά το κλείσιμο των συναντήσεων
2. Φύλλο σύντομης αξιολόγησης 1 λεπτού κατά την διάρκεια των συναντήσεων
•

τι λειτούργησε

•

τι δεν λειτούργησε

•

τι με δυσκόλεψε

•

τι με ευχαρίστησε

•

τι μου είναι χρήσιμο (προσωπικά)

•

τι μου είναι χρήσιμο (επαγγελματικά)

3. Ημερολόγιο συναντήσεων δεν λειτούργησε (από την δεύτερη συνάντηση ατόνησε καθώς
είχαν πολύ homework με τη γραφή και προετοιμασία των κειμένων)
4. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προγράμματος
5. Στοχευμένη συνέντευξη σε ομάδα εστίασης
Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ για την προώθηση της δημιουργικής γραφής σε σχέση και
αλληλεπίδραση με άλλες μορφές έκφρασης (χοροθέατρο, εικαστική δημιουργία, ψηφιακή
αποτύπωση).
Συμμετείχαν 150 εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης όλων των ειδικοτήτων και φοιτητές
/τριες του Πανεπιστημίου Πατρών
Ομιλητές στην ημερίδα
1. Γιάννης Ζαρκάδης Ποιητής – Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πάτρας «από τον
επιστημονικό στον ποιητικό λόγο»
3. Αντώνης Σκιαθάς Ποιητής «Τι αποτελεί έμπνευση στην ποίηση»
4. Οι Βασίλης Παπαδημητρόπουλος και Έφη Ράπτη Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας οι οποίοι
συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στη ομάδα εστίασης για τη στοχευμένη συνέντευξη
μετέφεραν την εμπειρία τους και την αξιολόγηση του προγράμματος.
5. Δρ. Φρύνη Κωσταρά «Φιλαναγνωσία»
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6. Δρ. Μάρω Γαλάνη «Από τη λογοτεχνική ανάγνωση στη δημιουργική γραφή κι από εκεί στο
χοροθέατρο, το βιβλίο και την οπτικοακουστική έκφραση»
Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν τα παραγόμενα από τους εκπαιδευτικούς που
•

έλαβαν μέρος επιτέλεση Hands (Antigone & Ismine)

•

έκθεση χειροποίητου βιβλίου (handmade books)

•

προβολές των video που παρήγαγαν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε στο τέλος του προγράμματος με συμπλήρωση από τους
μετέχοντες ερωτηματολογίου και με τη συνέντευξη σε ομάδα εστίασης.
Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος για την αποτελεσματικότητα
του, είχε περιεχόμενο 30 ερωτήσεις μέσω των οποίων επιχειρήσαμε την διερεύνηση των
παρακάτω ζητημάτων: πόσο χρήσιμο ήταν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μέχρι ποιο σημείο
ανταποκρίθηκε στους στόχους, πόσο αναγκαία ήταν η συστηματική και συνεπής
παρακολούθηση του, ποιες ήταν οι βασικές ανησυχίες κατά την έναρξη και ποιες μετά την
ολοκλήρωση του προγράμματος, προτάσεις για το μέλλον κλπ [Likert Scale: 1= καθόλου, 2=
λίγο, 3= µέτρια, 4 = πολύ και 5= πάρα πολύ]
Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου:
1. Στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί έμεναν πάρα πολύ ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα.
2. Το οποίο ανταποκρίθηκε στους στόχους τους πολύ.
3. Έκριναν πολύ αποτελεσματικές τις διδακτικές μεθόδους.
4. Βρήκαν πολύ εύκολα κατανοητές τις γνώσεις και απαιτήσεις συγγραφής και εικαστικής
δημιουργίας (βιβλίο και οπτικοακουστικής έκφρασης) που διαχειρίζεται το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα.
5. Βρήκαν όμως λίγο εύκολες τις κινητικές απαιτήσεις του προγράμματος.
6. Λίγο ικανοποιητική τη διάρκεια (ήταν μικρότερη των απαιτήσεων του περιεχομένου).
7. Αισθάνονται μέτρια επαρκείς στο να μεταφέρουμε τη γνώση στους μαθητές τους.
8. Δημοφιλέστερες απαντήσεις στο τι έμαθαν για τον εαυτό τους από τα πρόγραμμα ήταν
«Φοβόμουν πριν αλλά τελικά μ’ αρέσει να εκτίθεμαι» «δεν είναι και τόσο δύσκολη επικοινωνία
μου με τους άλλους συναδέλφους» «δεν τα πάω κι άσχημα με την τέχνη» «τα καταφέρνω κάπω»
κλπ.
9. Θα σύστηναν το πρόγραμμα πάρα πολύ (ανεπιφύλακτα) σε συναδέλφους τους.
10. Θα το χρησιμοποιήσουν πολύ στην εργασία με τους μαθητές τους.
11. Βασική ανησυχία τους από εδώ και στο εξής εντοπίστηκε η αγωνία για το πότε θα
επαναληφθεί ένα αντίστοιχο πρόγραμμα μεγάλης διάρκειας.
12. Κύριο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η ευχαρίστηση και η χαρά από τη συμμετοχή
στις δραστηριότητες οι οποίες είναι πολύ γοητευτικές.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων της στοχευμένης συνέντευξης σε ομάδα εστίασης αξιολόγησης
προγράμματος η οποία έδειξε ότι:
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1. Οι εκπαιδευτικοί ανακάλυπταν πολλές δεξιότητές τους και αυτό ήταν παρά πολύ χρήσιμο για
την προσωπική τους κυρίως ανάπτυξη και κυρίως για την επαγγελματική.
2. Ξεχώρισαν τη διαδικασία πειραματισμού γραφής.
3. Τους γοήτευσε ιδιαιτέρως η μετάβαση από τη λέξη σε κίνηση-από το χάικου στη δημιουργία
χορογραφίας.
4. Αισθάνονται όμως μεγαλύτερη δυσκολία να το υποστηρίξουν στην τάξη χορογραφίες από
ότι να δημιουργήσουν εικαστικά προϊόντα με τους μαθητές τους (βιβλίο και video).
5. Θα επιθυμούσαν περισσότερες ώρες εκπαίδευσης.
6. Επιθυμούν δεύτερο κύκλο εκπαίδευσης με προαπαιτούμενη την παρακολούθηση του
προγράμματος.
7. Προτίθενται να αξιοποιήσουν τη γνώση στην τάξη τους στο πλαίσιο του διδακτικού τους
αντικειμένου.
8. Αναρωτιούνται και προβληματίζονται για το χρόνο και τον τόπο που θα μπορούσαν στο
πλαίσιο της σχολείου να υλοποιήσουν ολόκληρο το πρόγραμμα.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου σε συνδυασμό με τα
αποτελέσματα της στοχευμένης συνέντευξης στην ομάδα εστίασης προεξάρχουσα είναι
διαπίστωση της παιδευτικής δύναμης των δραστηριοτήτων του προγράμματος και η γοητεία
της έκφρασης με λόγια, κινήσεις, εικόνες και ήχους που ασκήθηκε στους εκπαιδευτικούς.
«Πρόσκληση σε ένα γοητευτικό ταξίδι» χαρακτηρίστηκε από τον μοναδικό άντρα της ομάδας
εστίασης στη συνέντευξη του. Χαρακτηρίστηκα προκύπτει και από απαντήσεις στο
ερωτηματολόγιο ως διαπίστωση ότι οι δραστηριότητες είναι πάρα πολύ γοητευτικές και μπορούν
να υλοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς χωρίς προγενέστερες ειδικές γνώσεις με την
διαπίστωση ότι υπάρχουν όμως ακόμα πολλά βήματα που μπορούν να γίνουν σε επίπεδο
επιμόρφωσης.
ΠΡΟΤΑΣΗ
Ευχόμαστε σε έναν μελλοντικό σχεδιασμό, να προβλεφθεί συστηματική επιμόρφωση όσων
επιθυμήσουν να κατακτήσουν ένα ολοκληρωμένο επίπεδο εξειδίκευσης, ώστε η παρουσία του
Πολιτισμού μέσα στο σχολείο να γίνει πιο ουσιαστική αλλά και πιο συναρπαστική.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γαλάνη Μ., 2016 |DAS| πρόταση εισαγωγής προγράμματος χοροθεάτρου, ειδικά διαμορφωμένης μεθοδολογίας, στην
υποχρεωτική εκπαίδευση, για ενίσχυση της αυτοπεποίθησης & της πρωτοβουλίας, της συνεργατικής

&

συναισθητικής στάσης, για την επικοινωνία & την αλληλεγγύη στην αμάδα Πρακτικά 1ου Επιστημονικού
Συμποσίου «Παραστατικές Τέχνες στην εκπαίδευση: συλλογικότητα και παρηγοριά» Πανεπιστήμιο Πατρών
Γρόσδος Σ., 2014, Δημιουργικότητα Δημιουργική γραφή στην Εκπαίδευση εκδ Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Δογάνης Γ., 1990 H ψυχολογία στη ΦΑ και στον Αθλητισμό εκδ. Salto.
Θεοδωρίδης Μ., Οπτικοακουστική Παιδεία: ... αδιέξοδα και διαδρομές Πρόγραμμα Σπουδών για την Οπτικοακουστική
Έκφραση

http://dide-anatol.att.sch.gr/perival/FAKELOS_FOTO/VideoMuseums/VMBook_Gr/VM_GR_102-

112_Theodoridis.pdf
Κωτόπουλος Τ., 2013, Πράξη και διδασκαλία της «Δημιουργικής Γραφής» στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.
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Κωτόπουλος Τ., Τσαντάκη Μ., Βακάλη Α., 2013, Η δημιουργική γραφή στο νηπιαγωγείο, εκδ Επίκεντρο
Caillois

R.,

Man,

Play

and

Games

Paperback

https://www.amazon.com/Man-Play-Games-Roger-

Caillois/dp/025207033X
WinnicotT 1996. Thinking about children. London: Karnac Books, Perseus Press.
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Παρωδώντας καβαφικά ποιήματα: ένα διδακτικό σενάριο
για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Γαλανός Ανδρέας
galandreas3012@gmail.com
Περίληψη

Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που επιχειρεί να
συστήσει στους μαθητές την παρωδία και τους τρόπους της με όχημα την ποίηση του Καβάφη και να τους
κατευθύνει προς τη συγγραφή της δικής τους παρωδίας ενός καβαφικού ποιήματος. Στην πρώτη φάση οι
μαθητές εισάγονται στον χώρο της παρωδίας μέσω της ζωγραφικής: αναζητούν παρωδίες γνωστών
πινάκων, διαπιστώνουν τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει και πειραματίζονται και οι ίδιοι σε αντίστοιχη
κατεύθυνση. Στη Β΄ φάση περνάνε στον χώρο της ποίησης του Καβάφη. Η τάξη χωρίζεται σε τέσσερις
ομάδες, σε κάθε ομάδα δίνονται δύο παρωδίες ενός καβαφικού ποιήματος (χωρίς να τους αποκαλύπτεται
εξαρχής ποιου) και ξεκινάει ένα παιχνίδι αναζήτησης του παρωδούμενου προτύπου. Αφού το εντοπίσουν,
παρατηρούν τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσά τους, αναγνωρίζουν χαρακτηριστικά της καβαφικής
ποιητικής και επισημαίνουν τα βασικά στοιχεία μιας παρωδίας. Όλες αυτές οι δραστηριότητες λειτουργούν
προπαρασκευαστικά για την κυρίως εργασία δημιουργικής γραφής, κατά την οποία θα επιχειρήσουν οι
ίδιοι να συντάξουν τις δικές τους παρωδίες καβαφικών ποιημάτων, θέτοντας σε εφαρμογή όλες τις
παρατηρήσεις και επισημάνσεις που συγκέντρωσαν στην προηγούμενη διδακτική πορεία. Το συγκεκριμένο
διδακτικό σενάριο δημιουργήθηκε για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και μπορεί ολόκληρο να βρεθεί στην
ιστοσελίδα του Πρωτέα.
Λέξεις-κλειδιά: Καβάφης· παρωδία· ποίηση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το 2013, στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών
σεναρίων βασισμένων σε Τ.Π.Ε. και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της
Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση» - Οριζόντια Πράξη στους άξονες
προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,
που υλοποιείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΣΠΑ 2007-2013), συντάχθηκε
από τον συντάκτη της παρούσας εισήγησης σενάριο διδασκαλίας με τίτλο «Σα βγεις στον
πηγαιμό για τον Καβάφη. Διδάσκοντας Καβάφη μέσα από τις παρωδίες του.» Στη διάρκεια του
σχολικού έτους 2013-2014, στο πλαίσιο της ίδιας πράξης, το σενάριο προσαρμόστηκε και
εφαρμόστηκε στην τάξη. Το συνταγμένο σενάριο, καθώς και οι εφαρμοσμένες εκδοχές του,
βρίσκονται στην πλατφόρμα Πρωτέας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, όπου φιλοξενούνται
σενάρια διδασκαλίας με τη χρήση Τ.Π.Ε. για όλα τα γλωσσικά μαθήματα.
ΣΥΛΛΗΨΗ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Βασικό ζητούμενο της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης ήταν η απόπειρα εισόδου των
μαθητών στο καβαφικό ποιητικό σύμπαν μέσα από ένα ευχάριστο και παιγνιώδες κατώφλι.
Στόχος ήταν να βρεθεί ένα πλαίσιο που θα εμπλέξει τους μαθητές σε δραστηριότητες
αναζήτησης χαρακτηριστικών της καβαφικής ποιητικής και εξοικείωσης με στίχους και θέματα
των ποιημάτων του, αποφεύγοντας την κατά μέτωπο διδασκαλία αυτών των χαρακτηριστικών
και την ανάλυση-ερμηνεία επιλεγμένων ποιημάτων.
Στην προκειμένη περίπτωση ως κατάλληλο κατώφλι εισόδου επιλέχτηκε η παρωδία. Η απόφαση
αυτή υπαγορεύτηκε από την πληθώρα και την ποιότητα των καβαφικών παρωδιών, που
παρέχουν ένα ευρύ πεδίο επιλογών. Άλλωστε η συγκέντρωσή τους από τον Δημήτρη
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Δασκαλόπουλο σε έναν τόμο (Δασκαλόπουλος, 1998) διευκολύνει πολύ την αναζήτησή τους
και την πρόσβαση σε αυτές. Ένας εξίσου σημαντικός λόγος για αυτή την επιλογή ήταν και η
επιθυμία εξοικείωσης των μαθητών με το είδος της παρωδίας αυτό καθαυτό. Να
συνειδητοποιήσουν δηλαδή πως η παρωδία δεν είναι κατ’ ανάγκη ένας τρόπος γελοιοποίησης
του παρωδούμενου κειμένου, αλλά μπορεί να έχει ποικίλους στόχους (Κωστίου, 1999; Κωστίου,
2002). Τέλος, η συνεχής παρουσία παρωδιών καβαφικών ποιημάτων από την εποχή του ποιητή
μέχρι τις μέρες μας ήταν ένας εξαιρετικός τρόπος να διαπιστώσουν οι μαθητές την διαρκή
ακτινοβολία της ποίησής του και τον διάλογό που αναπτύσσει κάθε εποχή με αυτήν.
Το σενάριο μπορεί να ενταχθεί στην ενότητα «Χιούμορ/σάτιρα» που προβλέπεται για την Γ΄
Γυμνασίου στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Είναι ωστόσο συμβατό και με το μέχρι σήμερα
ισχύον Π.Σ. στο οποίο περιλαμβάνεται η διδασκαλία ποιημάτων του Καβάφη στο πλαίσιο της
παρακολούθησης της ιστορικής εξέλιξης της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Γ΄ Γυμνασίου.
Η τάξη εργάστηκε χωρισμένη σε ομάδες που διερεύνησαν από μόνες του τη σχέση των
παρωδιών με τα πρότυπά τους και οδηγήθηκαν στα ανάλογα συμπεράσματα, ενώ στο τέλος
συνέθεσαν τις δικές τους παρωδίες. Μέσα από αυτή την ενεργό εμπλοκή τους στη διαδικασία
αναζήτησης και παραγωγής της γνώσης, επιχειρήθηκε να επικοινωνήσουν καλύτερα με την
ποίηση του Καβάφη και να εξοικειωθούν πρακτικά με τους τρόπους και τις τεχνικές της
παρωδίας.
Κοινά κείμενα και κάποιες παρόμοιες δραστηριότητες με αυτές που προτείνονται στο ανά χείρας
σενάριο συναντά κανείς και στη διδακτική πρόταση της Βασιλικής Σελιώτη και της Λαμπριανής
Ματθαίου για τη θεματική ενότητα «Σάτιρα και σατιρικά κείμενα» του κυπριακού Π.Σ. για την Α΄
Λυκείου, την οποία μπορεί να βρει στην ιστοσελίδα με εκπαιδευτικό υλικό μέσης εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Πρόκειται βέβαια για μια διδακτική πρόταση με
εντελώς διαφορετική στόχευση και διδακτική πορεία, από την οποία ωστόσο θα μπορούσε να
αντλήσει κανείς ενδιαφέρουσες ιδέες και δραστηριότητες.
Κατά την διδακτική πορεία αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες που παρέχει ένα πρόγραμμα
επεξεργασίας εικόνας προκειμένου να αισθητοποιηθούν καλύτερα οι τεχνικές και οι επιλογές της
παρωδίας στον χώρο της ζωγραφικής. Αξιοποιήθηκαν, επίσης, οι δυνατότητες που παρέχει ένα
πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου προκειμένου να οπτικοποιηθούν οι ομοιότητες μεταξύ δύο
κειμένων (χρωματισμός γραμματοσειρών) και να αναδειχθούν διακειμενικές σχέσεις
(υπερσύνδεση). «Ο επεξεργαστής και η ρευστή μορφή που χαρίζει στο λογοτεχνικό κείμενο
προσφέρεται για την ανάδειξη του παιγνιώδους χαρακτήρα της λογοτεχνίας. Αντικαταστάσεις
λέξεων στο συνταγματικό ή παραδειγματικό άξονα, καταστροφή και επανασυναρμολόγηση της
δομής του κειμένου, χρωματισμός λέξεων κ.ά.π. μπορούν να καταδείξουν ότι η λογοτεχνία είναι
ένα lego που κατασκευάζεται με οικεία υλικά. Όσο ανακατασκευάζει κανείς αυτό το lego, όσο
παίζει με τις πολλαπλές εκδοχές και δυνατότητές του, τόσο καλύτερα κατανοεί την ποιητική του.
Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις τεχνικές κατασκευής του λογοτεχνικού
νοήματος και τη δραστικότητα της λογοτεχνικής γλώσσας.» (Νικολαΐδου, 2009). Οι ομάδες,
αφού χρωμάτισαν τα κοινά στοιχεία ανάμεσα σε ένα καβαφικό ποίημα και στην παρωδία του,
αξιοποίησαν το χρωματισμένο αυτό έγγραφο ως σκελετό για να συνθέσουν, στο τέλος, τη δική
τους παρωδία. «Η δυνατότητα που δίνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες να ανακαλύψουν
[μέσω της χρήσης επεξεργαστή κειμένου] την κατασκευαστική πλευρά της λογοτεχνίας είναι το
βήμα που χρειάζεται να κάνουν πριν την παραγωγή του δικού τους προσωπικού λόγου.»
(Παντζαρέλας, 2012). Οι μαθητές αναζήτησαν στοιχεία και εικόνες στο διαδίκτυο και αξιοποίησαν
εργαλεία, όπως τα ηλεκτρονικά λεξικά (Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Αντίστροφο Λεξικό).
Αξιοποιήθηκε, τέλος, το περιβάλλον Ανεμόσκαλα από τις Ψηφίδες του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας. Το συγκεκριμένο περιβάλλον προσφέρει έναν πλήρη ψηφιακό συμφραστικό πίνακα
λέξεων για μείζονες Έλληνες ποιητές (μεταξύ αυτών και ο Καβάφης), ο οποίος επιτρέπει την –
απλή ή σύνθετη – αναζήτηση μιας λέξης ή ενός τύπου στο σύνολο του έργου τους (Ακριτίδου,
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2014). Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα αξιοποιήθηκε προκειμένου να εντοπίσουν οι μαθητές το
παρωδούμενο πρότυπο του Καβάφη.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
Το σενάριο εφαρμόστηκε σε ένα τμήμα 12 μαθητών, οι οποίοι χωρίστηκαν σε 4 ομάδες των 3
μελών με κριτήριο τις προσωπικές τους προτιμήσεις, αλλά και τις τεχνικές τους γνώσεις στη
χρήση Η/Υ. Όλες οι διδακτικές ώρες πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο πληροφορικής του
σχολείου.
4.1. Α΄ φάση : Γνωρίζοντας την παρωδία (2 διδακτικές ώρες)
Ως αφόρμηση οι ομάδες παρακολούθησαν στο YouTube ένα σύντομο βιντεάκι-παρωδία της
ταινίας του Τζέιμς Κάμερον Τιτανικός. Ο λόγος που επιλέχτηκε η συγκεκριμένη παρωδία είναι για
να κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών μέσα από κάτι οικείο, αναγνωρίσιμο και αστείο, καθώς
όλοι οι μαθητές γνώριζαν την ταινία αρκετά καλά, ώστε να μπορούν να εντοπίσουν τα
παρωδούμενα στοιχεία. Ζητήθηκε από τους μαθητές να εντοπίσουν ποια στοιχεία του βίντεο μας
κάνουν να αναγνωρίσουμε αμέσως ότι πρόκειται για αναφορά στην εν λόγω ταινία, καθώς και
με ποιους τρόπους διαστρεβλώνονται αυτά τα στοιχεία ώστε να προκαλέσουν γέλιο. Πολύ
εύκολα οι μαθητές εντόπισαν τα κοινά στοιχεία στα ρούχα, τις κομμώσεις και τη στάση των
ηθοποιών, στο σκηνικό και σε στοιχεία του αρχικού σεναρίου. Επισήμαναν επίσης ότι το γέλιο
προκαλείται από την υπερβολή σε κινήσεις και σε αντιδράσεις, καθώς από την προσθαφαίρεση
φράσεων από τον διάλογο των δύο βασικών πρωταγωνιστών που διακωμωδούν την
κατάσταση. Στην πορεία της συζήτησης χρησιμοποιήθηκε από τους ίδιους τους μαθητές η λέξη
«παρωδία», γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή να αναζητήσουν οι ομάδες στο Λεξικό της
Κοινής Νεοελληνικής τη σημασία της λέξης παρωδία.
Με αφορμή τους 2 ορισμούς που απέφερε η αναζήτησή τους, ζητήθηκε από κάθε ομάδα να
συντάξει δυο προτάσεις στις οποίες να χρησιμοποιήσουν τη λέξη παρωδία και με τις δυο
σημασίες της. Όπως προέκυψε από τις προτάσεις που έγραψαν, η δεύτερη, μεταφορική
σημασία της λέξης τούς ήταν απολύτως ξεκάθαρη, ενώ όσον αφορά την πρώτη σημασία, τούς
ήταν πιο εύκολο να αναφερθούν σε παρωδίες ταινιών ή τηλεοπτικών εκπομπών και όχι σε
λογοτεχνικά έργα. Το κενό αυτό ούτως ή άλλως βρίσκεται στο κέντρο των επιδιώξεων του
προκείμενου σεναρίου. Προτού όμως ασχοληθεί η τάξη με τη λογοτεχνική παρωδία, επιλέχθηκε
ένα πέρασμα από τον χώρο της ζωγραφικής, ώστε να γίνει ακόμα πιο ανάγλυφος – και οπτικά
– ο τρόπος με τον οποίο η παρωδία μεταβάλλει και στρεβλώνει το επιλεγμένο πρότυπο.
Συγκεκριμένα κάθε ομάδα κλήθηκε να αναζητήσει στη μηχανή αναζήτησης εικόνων της Google
παρωδίες γνωστών ζωγραφικών πινάκων και να επιλέξει μια από αυτές. Στη συνέχεια να
αναζητήσει μια φωτογραφία του πρωτότυπου πίνακα που παρωδείται και να παρατηρήσει καλά
τις διαφορές των δύο πινάκων, εστιάζοντας στα στοιχεία που έχει αλλάξει ο ζωγράφος που
δημιούργησε την παρωδία. Η δραστηριότητα αυτή, πέρα από την περαιτέρω εξοικείωση των
μαθητών με την έννοια της παρωδίας, άσκησε τους μαθητές στην προσεκτική παρατήρηση και
σύγκριση οπτικού υλικού, μια δεξιότητα ιδιαίτερα χρήσιμη στην εποχή μας, που κατακλύζεται από
εικόνες και οπτικά ερεθίσματα.
Στο σημείο αυτό ο εκπαιδευτικός ζήτησε από την τάξη να προβληματιστεί σχετικά με το στόχο και
τις επιδιώξεις της παρωδίας. Σχεδόν το σύνολο των μαθητών απάντησαν ότι στόχος είναι να
διακωμωδήσει και να σατιρίσει τον παρωδούμενο πίνακα. Κρίθηκε σκόπιμο να μην επιχειρηθεί
να ανατραπεί ή να τροποποιηθεί ακόμα αυτή η άποψη των παιδιών, αλλά η όποια μετακίνηση
να επέλθει μέσα από την πορεία που θα ακολουθούσε το σενάριο στη συνέχεια.
Η τελευταία δραστηριότητα της αρχικής αυτής φάσης ζητούσε από κάθε ομάδα να επιλέξει τη
φωτογραφία ενός γνωστού πίνακα και να την επεξεργαστεί σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας
εικόνων, ώστε να δημιουργήσει μια νέα παρωδία του πίνακα, παίζοντας με κάποιες από τις
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τεχνικές που συζητήθηκαν πριν (αλλαγή χρωμάτων, προσθαφαίρεση, μετακίνηση κ.τ.λ Μέσα
από τη δραστηριότητα αυτή, οι μαθητές μετατράπηκαν από παρατηρητές παρωδιών σε
δημιουργούς και έριξαν έτσι μια ματιά στο εργαστήριο του δημιουργού που επιλέγει να
παρωδήσει ένα γνωστό έργο τέχνης.

4.2. Β΄ φάση : Καβάφη παρωδίες (4 διδακτικές ώρες)
Σε αυτή φάση οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με την παρωδία στον χώρο της λογοτεχνίας και
επιχειρήθηκε να εισαχθούν στην ποίηση του Καβάφη από ένα πιο ευχάριστο και πιο παιγνιώδες
κατώφλι απ’ όσο συνήθως, διαπιστώνοντας στην πράξη τη διαχρονική πρόσληψη των
ποιημάτων του.
Κατά την πρώτη διδακτική ώρα σε κάθε ομάδα δόθηκε ένα έγγραφο Word όπου περιέχονταν
δύο διαφορετικές παρωδίες του ίδιου καβαφικού ποιήματος (διαφορετικού για κάθε ομάδα) και
ένα φύλλο εργασία κοινό για όλες τις ομάδες.
Ομάδα Α - Παρωδίες του ποιήματος «Τείχη»: Ανώνυμος, «Καβαφικόν» [1935] & Ξ. Α. Κοκόλης,
«Στίχοι» [2007]
Ομάδα Β - Παρωδίες του ποιήματος «Ιθάκη»: Φρέντυ Γερμανός, «Σαν βγεις στον πηγαιμό για τον
Αμλέτο…» [1974] & Ξ. Α. Κοκόλης, «Το χαρτάκι» [2007]
Ομάδα Γ - Παρωδίες του ποιήματος «Η πόλις»: Άχτος Αρούρης [=Νίκος Σαραντάκος],
«Θάλασσα» [1934] & Κ. Φ. Φαβάκης [=Μ. Π. Σουλιώτης], «Ο εστιάτωρ» [1974]
Ομάδα Δ - Παρωδίες του ποιήματος « Περιμένοντας τους βαρβάρους»: Φρέντυ Γερμανός,
«Περιμένοντας το πετρέλαιο» [1974] & Θ. Μουντός – Δ. Καλάκης, «Περιμένοντας τον Θεσμόν»
[1983]
Κάθε ομάδα κλήθηκε να ανακαλύψει το ποίημα του Καβάφη που παρωδούν τα δύο κείμενα που
της δόθηκαν. Ο αστυνομικού τύπου γρίφος είχε ως στόχο να κινητοποιήσει τους μαθητές μέσα
από μια πρόκληση που θυμίζει παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού. Προκειμένου να οδηγηθούν στο
παρωδούμενο ποίημα τούς ζητήθηκε αρχικά να χρωματίσουν με διαφορετικό χρώμα
γραμματοσειράς τις κοινές λέξεις και φράσεις ανάμεσα στα δύο ποιήματα. Όπως εύκολα
υπέθεσαν οι μαθητές, το γεγονός ότι εμφανίζονται αυτές οι φράσεις και στα δύο ποιήματα,
μάλλον σημαίνει ότι αυτούσια η φράση θα απαντάται και στο καβαφικό πρότυπο. Ακριβώς
αυτός ήταν και ο λόγος που επιλέχτηκε να δοθούν δύο – και όχι μόνο μία – παρωδίες του ίδιου
ποιήματος. Στο σημείο αυτό φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμος ο συμφραστικός πίνακας λέξεων του
Καβάφη στο περιβάλλον της Ανεμόσκαλας. Βάζοντας στο πεδίο αναζήτησης μια από τις κοινές
λέξεις των δύο παρωδιών που θεώρησαν ότι είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική, οι ομάδες μπόρεσαν
εύκολα να εντοπίσουν το ποίημα που παρωδείται.
Η κάθε ομάδα αντέγραψε το ποίημα του Καβάφη, στο οποίο οδηγήθηκε, στην ίδια σελίδα με τις
παρωδίες που της δόθηκαν. Χρωμάτισαν με το ίδιο χρώμα γραμματοσειράς τους στίχους που
είναι κοινοί και στα 3 ποιήματα. Χρωμάτισαν με άλλο χρώμα τους στίχους που είναι κοινοί
ανάμεσα στο ποίημα του Καβάφη και σε καθεμία χωριστά από τις δύο παρωδίες. Σε όλες αυτές
τις δραστηριότητες αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες που παρέχει ο επεξεργαστής κειμένου στην
οπτική ανάδειξη των ομοιοτήτων δύο ή περισσότερων κειμένων.
Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα οι ομάδες συνέκριναν το ποίημα του Καβάφη με τις παρωδίες
που τους δόθηκαν ως προς τη γλώσσα, τη στιχουργία και το περιεχόμενο. Η στόχευση ήταν
διπλή: από τη μια να αναγνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η παρωδία το αρχικό
κείμενο και από την άλλη να οδηγηθούν σε κάποιες πρώτες διαπιστώσεις για τις γλωσσικές,
στιχουργικές και θεματικές ιδιαιτερότητες της καβαφικής ποιητικής. Πιο συγκεκριμένα:
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ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΑ: Ζητήθηκε να συγκρίνουν τον αριθμό στίχων, τον χωρισμό σε στροφικές ενότητες,
τον αριθμό συλλαβών σε κάθε στίχο, την ύπαρξη και το είδος της ομοιοκαταληξίας.
ΓΛΩΣΣΑ: Ζητήθηκε να συγκρίνουν τη σειρά των λέξεων, τις γλωσσικές και ορθογραφικές
ιδιαιτερότητες και τη στίξη του καβαφικού κειμένου με τα κείμενα-παρωδίες. Μέσα από τη
σύγκριση αυτή οδηγούνταν σε συμπεράσματα σχετικά με τον βαθμό μίμησης που ακολουθεί η
εκάστοτε παρωδία, αλλά και σχετικά με τις προτιμήσεις του ίδιου του Καβάφη.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Ζητήθηκε να προσδιορίσουν τα θέματα με τα οποία ασχολείται το ποίημα του
Καβάφη με τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται καθεμιά από τις παρωδίες που τους δίνεται.
Κατά την τρίτη διδακτική ώρα αυτής της φάσης δόθηκε σε όλες τις ομάδες το ποίημα «Καβάφη
τάφος», το οποίο δεν παρωδεί ένα συγκεκριμένο πρότυπο, αλλά αποτελείται από μια συρραφή
στίχων από διάφορα ποιήματα του Καβάφη και ζητήθηκε από τις ομάδες να εντοπίσουν όσο το
δυνατόν περισσότερες αναφορές μπορούσαν. Για τον σκοπό αυτό παραπέμφθηκαν στον
συμφραστικό πίνακα λέξεων του Καβάφη στο περιβάλλον της Ανεμόσκαλας και κλήθηκαν να
δημιουργήσουν υπερσύνδεσεις που να συνδέουν κάθε στίχο της παρωδίας με τη σελίδα του
αντίστοιχου ποιήματος στην Ανεμόσκαλα. Στο σημείο αυτό αξιοποιήθηκε η δυνατότητα που δίνει
ο επεξεργαστής κειμένου για την ανάδειξη των διακειμενικών αναφορών ενός κειμένου και την
οπτική αισθητοποίηση του διαλόγου ανάμεσα σε 2 ή περισσότερα κείμενα. Η συγκεκριμένη
δραστηριότητα έφερε τους μαθητές σε επαφή με ένα δείγμα παρωδίας που παρωδεί συνολικά
το έργο και το ύφος ενός συγγραφέα και όχι ένα μεμονωμένο ποίημά του και συνέβαλε στην
περαιτέρω εξοικείωση των μαθητών με το ποιητικό σύμπαν του Καβάφη και την – έστω και επί
πολλοίς – γνωριμία τους με διάφορα ποιήματά του. Ένα παράπλευρο κέρδος ήταν η ανάπτυξης
της δεξιότητας της αναζήτησης σε έναν συμφραστικό πίνακα – και όχι μόνο. Προκειμένου να
εντοπίσουν εύκολα το ποίημα από το οποίο αντλούνταν κάθε στίχος, χρειαζόταν κάθε ομάδα
να αποφασίσει ποια λέξη του στίχου θα ήταν λιγότερο συχνή στο corpus των καβαφικών
ποιημάτων και άρα θα απέφερε αμέσως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, στην
περίπτωση του στίχου «Επιθυμίες και αισθήσεις εκόμισα εις την Τέχνην» είναι πολύ πιο εύκολο να
οδηγηθώ γρήγορα στο σωστό αποτέλεσμα αναζητώντας τον τύπο «εκόμισα» παρά τη λέξη
«επιθυμίες» ή «τέχνη» που απαντώνται σε περισσότερα ποιήματα. Τέτοιου τύπου δεξιότητες – όσο
κι αν δεν συνδέονται στενά με το μάθημα της Λογοτεχνίας – αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμες
στη σημερινή εποχή, στην οποία κάθε είδους αναζητήσεις στο διαδίκτυο αποτελούν καθημερινή
πρακτική.
Στην τελευταία ώρα αυτής της φάσης δόθηκε σε όλες τις ομάδες η παρωδία «Καβάφης προς
Μαλάνον», της οποίας ο δημιουργός δίνει το λόγο στον ίδιο τον Καβάφη, βάζοντας τον να
αναρωτιέται αν η συνεχής μίμηση των στίχων του από νεότερους ποιητές αποτελεί δείγμα
υποτίμησης. Οι μαθητές κλήθηκαν να συντάξουν μια παράγραφο για να απαντήσουν στον
προβληματισμό του ποιητή. Προκειμένου να το πράξουν, παροτρύνθηκαν να λάβουν υπόψη
στην απάντησή τους τις ημερομηνίες συγγραφής των παρωδιών που εξετάστηκαν και που
δείχνουν την αδιάκοπη πρόσληψη του ποιητή από την εποχή που ζούσε ακόμα μέχρι σήμερα.
4.3. Γ΄ φάση : Δημιουργώντας καβαφικές παρωδίες (2 διδακτικές ώρες)
Στη φάση αυτή οι ομάδες πέρασαν από την εξέταση στη δημιουργία των δικών τους παρωδιών.
Τους ζητήθηκε να αντιγράψουν το χρωματισμένο ποίημα-πρότυπο του Καβάφη με το οποίο
ασχολήθηκαν σε μια καινούρια σελίδα Word και να σβήσουν όσα κομμάτια του ποιήματος δεν
ήταν χρωματισμένα, δηλ. όσες λέξεις ή φράσεις του κειμένου δεν χρησιμοποιήθηκαν στα
ποιήματα-παρωδίες, προκειμένου να προκύψει ένα κείμενο με κενά που μπορεί να λειτουργήσει
ως σκελετός για να δημιουργήσουν πάνω του μια καινούρια παρωδία. Τους ζητήθηκε επίσης να
αξιοποιήσουν συμπεράσματα που έβγαλαν στην προηγούμενη φάση σχετικά με τις γλωσσικές
και στιχουργικές ιδιαιτερότητες του Καβάφη. Σε περίπτωση που χρειαζόταν να δημιουργήσουν
ομοιοκαταληξίες παραπέμφθηκαν στο Αντίστροφο Λεξικό της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα.
Οι μαθητές συνέθεσαν πολύ ενδιαφέρουσες παρωδίες, κυρίως με θέμα σχετικό με τη σχολική
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ζωή. Περνώντας στη θέση του δημιουργού φάνηκε να εμπεδώνουν ακόμα περισσότερο τους
τρόπους που μετέρχεται η παρωδία προκειμένου να «πειράξει» το πρότυπό της, αλλά και να
επηρεάζονται στις γλωσσικές και στιχουργικές επιλογές τους από διαπιστώσεις για την ποιητική
γλώσσα του Καβάφη που έκαναν στην προηγούμενη φάση.
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Δημιουργική γραφή και εφαρμογή του Προγράμματος
GEAR against IPV στο Γενικό Λύκειο Φιλώτα
Γεωργιάδης Γιώργος
lykeiofilota@gmail.com

Περίληψη
Τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράµµατα στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση είναι καινοτόµες δράσεις που προσφέρουν
µια διαφορετική προσέγγιση της γνώσης και συνοδεύονται µε νέες εναλλακτικές διδακτικές µεθόδους µάθησης. Στην
εισήγηση αυτή θα παρουσιαστεί το πρόγραµµα αγωγής υγείας «Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάµεσα στα δύο φύλα: Η
εφαρµογή του προγράµµατος GEAR against IPV» στο Γενικό Λύκειο Φιλώτα και ο συνδυασµός του µε ασκήσεις
δηµιουργικής γραφής. Ο συνδυασµός του προγράµµατος GEAR against IPV µε τη δηµιουργική γραφή µέσα στο πλαίσιο
της διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στην Α’ Λυκείου έχει ως στόχους: να συµβάλλει στην
αποδόµηση των στερεοτύπων για τα δύο φύλα, να προάγει τη δηµιουργία υγιών σχέσεων, να ευαισθητοποιήσει του
µαθητές και τις µαθήτριες σε θέµατα βίας µεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ)/ Βίας στις Σχέσεις. Τέλος, οι µαθητές /τριες
δευτεροβάθµιας να µπορέσουν να αποδοµήσουν τα δικά τους στερεότυπα για τα δύο φύλα, ώστε να δηµιουργηθούν
οι προϋποθέσεις ώστε να ενδυναµωθούν προκειµένου να είναι σε θέση να δηµιουργούν πιο υγιείς αναπαραστάσεις για
τους ρόλους των δύο φύλων, που βασίζονται στην ισότητα.
Λέξεις – κλειδιά: φύλο, δημιουργική γραφή, έμφυλη βία, υγιείς σχέσεις.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέσα στο πλαίσιο της διδακτικής δράσης και διαδικασίας, η εκπόνηση Εκπαιδευτικών
Πολιτιστικών Προγραμμάτων μπορεί να οδηγήσει τη σχολική πραγματικότητα σε νέους και
δημιουργικούς προσανατολισμούς. Τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι καινοτόμες δράσεις που προσφέρουν μια διαφορετική
προσέγγιση της γνώσης και συνοδεύονται με νέες εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους μάθησης.
Στην εισήγηση αυτή θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα αγωγής υγείας «Χτίζοντας υγιείς σχέσεις
ανάμεσα στα δύο φύλα: Η εφαρμογή του προγράμματος GEAR against IPV» στο Γενικό Λύκειο
Φιλώτα. Επιπλέον, ενσωματώθηκαν σε κάθε ενότητα του προγράμματος ασκήσεις δημιουργικής
γραφής προκειμένου να κατανοήσουν και από μια άλλη οπτική γωνία οι μαθητές τα στερεότυπα
που έχουμε για το ρόλο των δύο φύλων, να εντοπίζουν τη βία στις σχέσεις και να είναι σε θέση
να διακρίνουν μια υγιή από μια μη υγιή σχέση. Όλα τα παραπάνω σχετίζονται με το μάθημα της
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, όπου στο πρώτο τετράμηνο οι μαθητές θα διδαχθούν την ενότητα
«Τα φύλα στη λογοτεχνία» που περιλαμβάνει και ασκήσεις δημιουργικής γραφής και το μάθημα
της Νεοελληνικής Γλώσσας, ιδιαίτερα τις ενότητες που αναφέρονται στην περιγραφή και την
αφήγηση. Στα κείμενα των μαθητών εφαρμόστηκε η ανάλυση περιεχομένου.

ΤΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.

Η Παιδεία ποτέ δεν ήταν και δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από την υπόλοιπη κοινωνία, από
το τι γίνεται έξω από το σχολείο. Σκοπός της Παιδείας δεν ήταν ποτέ να δώσει μόνο γνώσεις στο
μαθητή. Σκοπός της είναι πάνω από όλα η διάπλαση του χαρακτήρα, η διάπλαση ενός
ελεύθερου ατόμου με κριτική σκέψη και δεξιότητες, για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της
ζωής μέσα στην κοινωνία, όπως ακριβώς αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του νόμου
πλαίσιο
για
την
Παιδεία:
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«Ένα θεσμικό πλαίσιο για την εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι ξεκομμένο
από
τις
σύγχρονες
επιστημονικές
εκπαιδευτικές
απόψεις
και
τις
κοινωνικές,
οικονομικές συνθήκες. Πρέπει ακόμη να περιέχει ή να προϋποθέτει την ύπαρξη τέτοιων αρχών,
απόψεων ή ιδεών, ώστε να μπορεί να επιτύχει τους στόχους του και να γίνει κοινωνικά
αποδεκτό[…]. Η εκπαίδευση έχει ως κύριο σκοπό τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και
καθολικού ανθρώπου. […] Η εκπαίδευση είναι βασική κοινωνική λειτουργία μέσα από την οποία
συντελούνται η αποδοχή και οικειοποίηση κανόνων συμπεριφοράς, διαπροσωπικών σχέσεων
και κοινωνικής στάσης». (Ν.1566/85, Γενικό μέρος, Γ. Θεωρητικό πλαίσιο).
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι τα προγράμματα Αγωγής Υγείας στα σχολεία, ως μια
συγκροτημένη εκπαιδευτική διαδικασία διεπιστημονικού και διαθεματικού χαρακτήρα,
χρειάζεται να επιδιώκουν και ταυτόχρονα να συμβάλλουν στην αναβάθμιση του ρόλου των
εκπαιδευτικών και του σχολείου, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών, όπως
αυτές διαμορφώνονται στο πλαίσιο του κοινωνικο-οικονομικού, πολιτισμικού και φυσικού
περιβάλλοντος (Στάππα-Μουρτζίνη, 2010:19).
Η Αγωγή Υγείας είναι Πρωτογενής Πρόληψη, πρόληψη δηλαδή, η οποία έχει άμεση σχέση με τον
τρόπο και τη στάση ζωής. Η σύγχρονη μεθοδολογία της Αγωγής Υγείας δεν είναι μια απλή
ενημέρωση και συσσώρευση γνώσεων σε εξειδικευμένα θέματα υγείας, αλλά αφορά την
ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υιοθέτηση θετικών συμπεριφορών, που προασπίζουν και
προάγουν την υγεία μέσα από την ενεργητική και βιωματική μάθηση (Στάππα-Μουρτζίνη,
2010:18-23). Αρχικά, η Αγωγή Υγείας συγκέντρωνε την προσοχή της στο άτομο, προσπαθώντας
να αλλάξει τη στάση και τη συμπεριφορά του, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη τις επιδράσεις
του κοινωνικού, πολιτισμικού και φυσικού περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, προέκυψε η
αναγκαιότητα να τοποθετηθεί το άτομο σε ένα ευρύτερο κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον, με
στόχο να γίνουν κατανοητές όλες οι επιδράσεις που μπορεί να δέχεται η υγεία και αποτελούν τη
βάση πάνω στην οποία η Αγωγή Υγείας οφείλει να επικεντρωθεί (Στάππα-Μουρτζίνη, 2010: 46).
Με βάση τα παραπάνω στόχοι της Αγωγής Υγείας είναι:
Αναβάθμιση της σχολικής ζωής και σύνδεσή της με την κοινωνική πραγματικότητα.
Πρόληψη του αποκλεισμού νεαρών ατόμων από την κοινωνία και την αγορά εργασίας.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων και διαμόρφωση ατόμων με κριτική στάση.
Μείωση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι είναι αναγκαίο η εφαρμογή των προγραμμάτων
Αγωγής Υγείας στα σχολεία να στηρίζεται στην ενεργητική/ βιωματική μάθηση, με σκοπό την
αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών/-τριών ενισχύοντας την υπευθυνότητα, την
επικοινωνία, την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση και την προσωπικότητα του μαθητή. Η
Ενεργητική Βιωματική μάθηση έχει ως βάση την πρωτοβουλία και την ενεργή συμμετοχή των
μαθητών/-τριών, καθώς και τη λειτουργία της ομάδας (Στάππα-Μουρτζίνη, 2010:45-46). Τα
προγράμματα Αγωγής Υγείας τοποθετούν τους μαθητές στο επίκεντρο, προσαρμόζονται
ανάλογα με τις ανάγκες τους και τις ιδιαιτερότητές τους, με σεβασμό στη διαφορετικότητα του
άλλου, και ενθαρρύνουν τις ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες και μεθόδους.
Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών είναι
σημαντικός και καταλυτικός. Ο εκπαιδευτικός στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα παύει να
είναι αυτός που αποκλειστικά μεταφέρει γνώση· είναι ο διαμεσολαβητής (Κουλούμπαρίτση,
2002:59 & Σπυροπούλου, 2004:157-160). Πρέπει να σταθεί ανάμεσα στο αντικείμενο και στους
μαθητές και να προτείνει τρόπους. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ρόλος συντονιστή. Δεν
υποδεικνύει στους μαθητές τι θα κάνουν, αλλά προσπαθεί να εκμαιεύσει και να τους βοηθήσει
να ανακαλύψουν τις προσωπικές τους ανάγκες. Έτσι, ο εκπαιδευτικός πρέπει να εξασκηθεί στο
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να ακούει προσεκτικά και να βοηθάει τους μαθητές να περιγράψουν τις εμπειρίες τους και να
αναλύουν
το
τι
σημαίνουν
αυτές
οι
εμπειρίες
για
τους
ίδιους.
Δεν κρίνει, ούτε συγκρίνει. Δεν απαιτεί, ούτε επιβάλλει. Προτείνει, κινητοποιεί,
ευαισθητοποιεί, προβληματίζει και αφήνει τους μαθητές να εργαστούν μόνοι τους.
Δεν δίνει απαντήσεις, αλλά τους βοηθάει να τις βρουν μόνοι τους. Δεν έχει έτοιμες απαντήσεις
για όλα (Κοσμίδου-Hardy, 2004: 58). Πρέπει να ενδιαφερθεί γιατί κάνει την ερώτηση ο μαθητής
και όχι να δώσει απάντηση. Πρέπει να ερευνήσει τα αίτια που έκαναν το μαθητή να θέσει την
ερώτηση. Με τον τρόπο αυτό παύει να αποτελεί μέσα στην τάξη την αυθεντία και επιτρέπει τον
μαθητή να ανακαλύψει τη γνώση αυτενεργώντας.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEAR AGAINST IPV. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός του Προγράμματος «GEAR against IPV είναι να συμβάλλει στην αποδόμηση των
στερεοτύπων για τα δύο φύλα, να προάγει τη δημιουργία υγειών σχέσεων και να
ευαισθητοποιήσει του μαθητές και τις μαθήτριες σε θέματα βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων
(ΒΕΣ)/ Βίας στις Σχέσεις. Οι μαθητές /τριες δευτεροβαθμιας εκπαίδευσης, μέσω της συμμετοχής
τους στο πρόγραμμα «GEAR against IPV», καθοδηγούνται να διερευνήσουν, να εντοπίσουν και
να αποδομήσουν τα δικά τους στερεότυπα για τα δύο φύλα και να ενδυναμώνονται έτσι ώστε
να δημιουργούν πιο υγιείς αναπαραστάσεις για τους ρόλους των δύο φύλων, που βασίζονται
στην ισότητα. Το προσδοκώμενο μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα του Προγράμματος «GEAR
against IPV» είναι αγόρια και κορίτσια με μηδενική ανοχή στην έμφυλη βία, χωρίς στερεοτυπικές
αντιλήψεις για τους ρόλους των δύο φύλων, των οποίων οι σχέσεις θα χαρακτηρίζονται από
ισοτιμία και αλληλοσεβασμό και, ως εκ τούτου, θα είναι απαλλαγμένες από κάθε μορφής βίας
(Τσιριγώτη, Α., Πετρουλάκη, Κ., & Ντιναπόγιας, Α., 2011: 10-11).
Παρέχεται στους μαθητές και τις μαθήτριες η ευκαιρία να διερευνήσουν και να αναθεωρήσουν
– μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο- τις δικές τους στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα δύο φύλα και
τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών καθώς και ποια
είναι τα χαρακτηριστικά των υγιών, μη υγιών και βίαιων σχέσεων. Λόγω της αφθονίας αρνητικών
προτύπων για τις σχέσεις στα οποία είναι εκτεθειμένοι/-ες οι έφηβοι/-ες είναι σημαντικό να
παρουσιάζονται υγιή πρότυπα και να προσφέρεται στα παιδιά η ευκαιρία να αποκτήσουν τα
κατάλληλα εφόδια με τα οποία θα μπορούν να αναγνωρίσουν –σε πρωταρχικό στάδιο- τα μη
υγιή ή ακόμα και βίαια χαρακτηριστικά μιας σχέσης αλλά και να ενδυναμωθούν έτσι ώστε να
δημιουργούν υγιείς σχέσεις (Τσιριγώτη, Α., Πετρουλάκη, Κ., & Ντιναπόγιας, Α., 2011: 10-11).
.
Μετά την υλοποίηση του προγράμματος, αναμένεται ότι θα έχουν τροποποιηθεί
προς την επιθυμητή κατεύθυνση οι γνώσεις, οι στάσεις και η αυτο- αναφερόμενη συμπεριφορά
των μαθητών/τριών ως προς τα στερεότυπα των δύο φύλων και τη ΒΕΣ, σε σύγκριση με πριν
την υλοποίηση του προγράμματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη (2015) ελληνική έκδοση του εγχειριδίου του εκπαιδευτικού
(τεύχος ΙΙΙ) ο αριθμός των δραστηριοτήτων που πρέπει να επιλεγούν για ένα Πρόγραμμα «GEAR
against IPV» εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τη διάρκεια του προγράμματος. Στο ΓΕΛ Φιλώτα το
πρόγραμμα ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2018. Οι
δραστηριότητες επιλέχθηκαν με κριτήριο τη δυναμική των μαθητών και μαθητριών που
συμμετείχαν σ’ αυτό. Επιλέχθηκε η Α’ Λυκείου με κριτήριο την ηλικία των μαθητών, την διάθεσή
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τους να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, την δυνατότητα του διδάσκοντα να αξιοποιήσει τις
διδακτικές ώρες και να συνδέσει το πρόγραμμα με τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και την
ενότητα τα φύλα στην λογοτεχνία που διδάσκεται στο πρώτο τετράμηνο, με τις ενότητες του
βιβλίου Έκφραση-Έκθεση, που αναφέρονται στην περιγραφή και την αφήγηση.
Παράλληλα, οι μαθητές κλήθηκαν με αφορμή τις δραστηριότητες του προγράμματος να
γράψουν ασκήσεις δημιουργικής γραφής που έχουν άμεση σχέση με κάθε ενότητα του
προγράμματος. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται μια ενότητα, ακολουθεί μία άσκηση
δημιουργικής γραφής με στόχους:
Να κατανοήσουν το πρόγραμμα και να εντοπίσουν πιο εύκολα τις στερεοτυπικές αντιλήψεις τους
για το ρόλο των δύο φύλων.
Να κατανοήσουν ότι κατά τη διαδικασία της συγγραφής ο συγγραφέας μεταφέρει ανάμεσα στα
άλλα και την δική του αντίληψη για τον κόσμο και τα πράγματα.
Να κατανοήσουν τις αφηγηματικές τεχνικές.
Να εξασκηθούν στην παραγωγή γραπτού λόγου.
Να εφαρμοστεί η διαθεματικότητα που έτσι και αλλιώς πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε ανοικτό και
καινοτόμο πρόγραμμα που ενισχύει το ρόλο του σχολείου.
Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού μονολόγου.
Να γνωρίσουν την περιγραφή στην λογοτεχνία.
Να γνωρίσουν την αφήγηση στη λογοτεχνία.
Να γνωρίσουν τον τρόπο που δομείται ο χαρακτήρας στη λογοτεχνία και ποια είναι τα βασικά
χαρακτηριστικά του.
Ανεξάρτητα από τη διάρκεια του προγράμματος ο εκπαιδευτικός πρέπει να φροντίσει να
συμπεριλάβει δραστηριότητες και από τις τέσσερις ενότητες του τεύχους. Οι ενότητες είναι οι
εξής:
1. Εισαγωγή και Οριοθέτηση Στόχων
2. Στερεότυπα και ισότητα των Φύλων
3. Υγιείς και μη υγιείς Σχέσεις
4. Βία μεταξύ ερωτικών συντρόφων
Στο τέλος του προγράμματος έχει προγραμματιστεί η οργάνωση εκδήλωσης από τους ίδιους
τους μαθητές στην οποία θα εκτεθούν και θα παρουσιαστούν όλες οι δημιουργίες τους και θα
ενημερώσουν τους συμμαθητές τους για τα στερεότυπα για το ρόλο των δύο φύλων και τη βία
στις σχέσεις μεταξύ ερωτικών συντρόφων.

4. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GEAR AGAINST IPV ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ.
4.1. ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ. ΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.

Η εισαγωγική ενότητα έχει ως στόχο να ενημερώσει του/τις μαθητές/-τριες για τους στόχους των
συναντήσεων του προγράμματος «GEAR against IPV». Με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού, οι
μαθητές/-τριες θέτουν βασικούς κανόνες και διερευνούν τις προσδοκίες τους, οι οποίες
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συγκρίνονται με τους στόχους του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της ενότητας
είναι:
Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και σεβασμού
Η έκφραση διαφορετικών προσωπικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων
Να ενημερωθούν οι μαθητές/τριες για τους στόχους του προγράμματος και να διερευνηθούν οι
προσδοκίες τους συγκρινόμενες με τους στόχους του προγράμματος
Δημιουργία κοινά αποδεκτών κανόνων συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Να κατανοήσουν οι μαθητές τη διαδικασία δημιουργίας του χαρακτήρα στη λογοτεχνία

Η πρώτη δραστηριότητα του προγράμματος, η οποία έχει ως στόχο τη γνωριμία των
μαθητών μεταξύ τους και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και σεβασμού, αφορά τη
διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο τα ονόματα συνδέονται με το φύλο. Επισημάνθηκε στην
τάξη ότι το όνομα που μας δίνεται κατά τη γέννησή μας διαμορφώνεται ανάλογα με το φύλο
μας και ότι η σημασία των ονομάτων συχνά αντικατοπτρίζει κοινωνικά αποδεκτούς ρόλους και
προσδοκίες.
Με αφορμή τα παραπάνω οι μαθητές κλήθηκαν να σκεφτούν ότι κατά τη διαδικασία
δημιουργίας ενός χαρακτήρα ο συγγραφέας πέρα από τα εσωτερικά και εξωτερικά
χαρακτηριστικά του ήρωά του, αν θέλει να του δώσει ένα όνομα, χρειάζεται να λάβει υπόψη του
ότι θα πρέπει να βρίσκεται «κοντά» στα χαρακτηριστικά του και σίγουρα θα έχει να κάνει και με
το φύλο του. Για παράδειγμα, αν ο ήρωάς του είναι δυναμικός θα ταίριαζε το όνομα Αχιλλέας
(παραπέμπει στο μυθικό ήρωα), αν η ηρωίδα του είναι ευαίσθητη κατάλληλο θα ήταν το όνομα
Μαργαρίτα (παραπέμπει στο λουλούδι).
Στη συνέχεια έγινε λόγος στην τάξη για τους κοινωνικούς ρόλους των αγοριών και των
κοριτσιών, για το τι είναι μια υγιής και τι είναι μια μη υγιής σχέση, για ζητήματα βίας στις σχέσεις,
τις μορφές της και τα προειδοποιητικά της σημάδια. Τέλος, δόθηκε έμφαση στο τι μπορεί να κάνει
ένας έφηβος ή μία έφηβη αν βρεθεί μέσα σε μία βίαιη σχέση και πως μπορεί να βοηθήσει έναν
φίλο του ή μία φίλη του που βρίσκεται σε μία βίαιη σχέση.
Όσον αφορά τον τελευταίο στόχο, συνδιαμορφώθηκαν οι κανόνες συμπεριφοράς κατά τη
διάρκεια του Προγράμματος, που είχαν να κάνουν με το σεβασμό στην άποψη και η
προσωπικότητα του άλλου, στην κατανόηση ότι δεν είναι δεκτές οι προσωπικές επιθέσεις και
στην ανάγκη κατά τη συγκρότηση και τη λειτουργία των ομάδων να συμμετέχουν και να
δουλεύουν όλοι. Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκε να δουλεύουμε ως ομάδα, το κάθε άτομο να
είναι ελεύθερο να εκφράζει την άποψή του, να ακούμε με προσοχή χωρίς να διακόπτουμε το
άτομο που μιλάει, όταν δεν καταλαβαίνουμε κάτι, να ρωτάμε. Επιπλέον αποφασίστηκε να
σεβόμαστε την άποψη του άλλου, ακόμα και αν δεν συμφωνούμε μ’ αυτήν, να μην κάνουμε
υποτιμητικά ή ταπεινωτικά σχόλια και να τηρούμε το χρόνο.
4.2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ.
Η δεύτερη ενότητα χωρίζεται σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα στερεότυπα των δύο
φύλων και το δεύτερο τις πατριαρχικές κοινωνίες. Στην ενότητα αυτή οι μαθητές/-τριες εισάγονται
στις έννοιες των στερεοτύπων των φύλων και των κοινωνικών ρόλων. Καλούνται να
κατανοήσουν τις έννοιες αυτές, να συζητήσουν τις διαφορές μεταξύ κοινωνικού και βιολογικού
φύλου, να προβληματιστούν όσον αφορά την κοινωνικά κατασκευασμένη έννοια του φύλου,
να διερευνήσουν τους κοινωνικούς ρόλους στο περιβάλλον τους, τι προσδοκούν τα άλλα άτομα
από εκείνους – εκείνες ως αγόρια και ως κορίτσια, πως δημιουργούνται αυτές οι προσδοκίες και
πως επηρεάζουν τη ζωή τους και τις επιλογές τους.
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Τα περισσότερα παιδιά, όπως πολλές φορές και οι ενήλικες, δεν συνειδητοποιούν την
επίδραση που έχουν στη ζωή τους οι κοινωνικά επιβεβλημένοι ρόλοι των δύο φύλων ή ότι οι
ρόλοι αυτοί μπορούν, στην πραγματικότητα, να αλλάξουν επειδή ακριβώς είναι κοινωνικά
καθορισμένοι. Το κλειδί για την κοινωνική αλλαγή και τη πρόληψη της έμφυλης βίας είναι η
κατανόηση του γεγονότος ότι οι ρόλοι των δύο φύλων δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια κοινωνική
κατασκευή. Είναι απαραίτητη η κατανόηση από όλους τους μαθητές/-τριες της έννοιας του
κοινωνικού φύλου καθώς αυτή αποτελεί το βασικό κορμό του προγράμματος αυτού και
χρειάζεται για την κατανόηση των επόμενων ενοτήτων. Στη συγκεκριμένη ενότητα οι μαθητές/τριες ενθαρρύνονται να διερευνήσουν τις προσδοκίες που καλούνται να εκπληρώσουν λόγω
του φύλου τους και οι οποίες προέρχονται από την οικογένειά τους, την κοινωνία, τα ΜΜΕ και
άλλα.
Στόχοι της ενότητας, λοιπόν, είναι οι μαθητές/-τριες να:
Περιγράφουν τις διαφορές ανάμεσα στο βιολογικό και το κοινωνικό φύλο
Διερευνούν τις πεποιθήσεις τους όσον αφορά το τι σημαίνει να είσαι αγόρι ή κορίτσι στην
κοινωνία όπου ζουν
Περιγράφουν και να εντοπίζουν τα στερεότυπα των φύλων, τις ανισότητες και τους κοινωνικούς
ρόλους των αγοριών και των κοριτσιών
Κατανοούν ότι οι κοινωνικοί ρόλοι και τα στερεότυπα δημιουργούνται και ενισχύονται από την
κοινωνία
Αναγνωρίζουν το όφελος και το κόστος τόσο για τα αγόρια-άνδρες, όσο και για τα κορίτσιαγυναίκες που απορρέει από τα στερεότυπα των δύο φύλων
Κατανοούν τη συμβολή των κοινωνικών ρόλων στην έμφυλη βία
Αναγνωρίζουν το όφελος που απορρέει από την αποδόμηση αυτών των στερεοτύπων, αλλά
και πως μπορούν να τα αποδομήσουν
Κατανοούν την έννοια της πατριαρχικής κοινωνίας
Κατανοούν τη σχέση ανάμεσα στις πατριαρχικές κοινωνίες και τη βία κατά των γυναικών

4.2.1. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙ. ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΓΟΡΙ». ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
Οι μαθησιακοί στόχοι της δραστηριότητας είναι η διερεύνηση των υπέρ και των κατά του να είσαι
αγόρι ή κορίτσι και των κοινωνικών αντιλήψεων και προσδοκιών για τα δύο φύλα. Στον
παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι απόψεις των μαθητών.
Σύμφωνα με τον πίνακα 1 τα αγόρια δηλώνουν πως χαίρονται που είναι αγόρια γιατί δεν τους
επιβάλλονται κοινωνικοί περιορισμοί (είμαι πιο ελεύθερος), έχουν δεξιότητες που δεν έχουν τα
κορίτσια (ξέρω να οδηγάω καλύτερα), δεν τους «επιβάλλεται» να είναι όμορφοι (δεν βάφομαι,
δεν βάζω μέικαπ, δεν φτιάχνω τρεις την ώρα τα μαλλιά μου) και δεν περιορίζονται από τα
βιολογικά τους χαρακτηριστικά (δεν έχω γυναικολογικά προβλήματα). Αντίθετα, θα ήθελαν να
είναι κορίτσια για να βρουν πιο εύκολα δουλειά, αλλά και να μην δουλεύουν σκληρά, να είναι
καλοί στα μαθήματα, όμορφοι και να βλέπουν τούρκικα σήριαλ(;).
Τα κορίτσια από την πλευρά τους χαίρονται που είναι κορίτσια γιατί έχουν περισσότερες
διανοητικές ικανότητες (σκέφτομαι πιο ώριμα και λογικά από τα αγόρια) και απολαμβάνουν να
καλλωπίζονται (μπορώ να φοράω φούστες, να βάφομαι). Ωστόσο θα ήθελαν να είναι αγόρια
για να μην έχουν περιορισμούς (να κυκλοφορώ ελεύθερη στους δρόμους, να γυρνάω ό,τι ώρα
θέλω, να είμαι ανεξάρτητη). Θα προτιμούσαν να μην περάσουν τη διαδικασία της εγκυμοσύνης
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και να μη χρειάζεται να κάνουν πράγματα για να διατηρήσουν την εικόνα που τους επιβάλλει η
κοινωνία (να ξυρίζομαι κάθε μέρα).

Πίνακας 1. Αποτελέσματα δραστηριότητας «Πώς είναι να είσαι κορίτσι. Πώς είναι να είσαι αγόρι».

Χαίρομαι που είμαι αγόρι γιατί
Είμαι πιο δυνατός
Είμαι πιο ελεύθερος
Δεν έχω γυναικολογικά προβλήματα
Βγάζω μούσια
Δεν βάφομαι
Δεν βάζω μέικαπ για να γίνω πιο όμορφος
Δεν δείχνω τα συναισθήματά μου
Μπορώ να κάνω τα κορίτσια ό,τι θέλω
Είμαι πιο έξυπνος
Δεν είμαι βλαμμένος όπως τα κορίτσια
Δεν φοράω σουτιέν
Δεν είμαι τόσο σπαστικός
Δεν φτιάχνω τρεις την ώρα τα μαλλιά μου
Γιατί ξέρω να οδηγάω καλύτερα από τα κορίτσια

Θα ήθελα να ήμουν κορίτσι για να μπορώ
Να βρω πιο εύκολα δουλειά
Να είμαι πιο καλός στα μαθήματα
Να μη δουλεύω σκληρά
Να βλέπω τούρκικες ταινίες
Να δω πως είναι να μου την πέφτουν τα αγόρια
Για να είμαι όμορφος σαν αυτές

Πίνακας 2. Αποτελέσματα δραστηριότητας «Πώς είναι να είσαι κορίτσι. Πώς είναι να είσαι αγόρι».

Χαίρομαι που είμαι κορίτσι γιατί:

Θα ήθελα να ήμουν αγόρι για να μπορώ να:

Μπορώ να κάνω τα αγόρια ό,τι θέλω όποτε θέλω
Γιατί σκέφτομαι πιο ώριμα και λογικά από τα αγόρια
Όταν αναλαμβάνω κάτι το κάνω σωστά και οργανωμένα
Μπορώ να φοράω φούστες, φουστάνια χωρίς να το κρίνει κανένας
Να φοράω ανδρικά ρούχα και οι άλλοι να το θεωρούν χαριτωμένο και
cool
Είμαι ελεύθερη να αγκαλιάζομαι με τις φίλες μου, να κρατιόμαστε χέρι
– χέρι και να ανοιγόμαστε συναισθηματικά

Μην καταλαβαίνω της αίσθηση του χρόνου
Για να μην περάσω τη δυσκολία της εγκυμοσύνης
Για να είναι ακατάστατο το δωμάτιό μου, χωρίς να με
μαλώνουν οι γονείς μου.
Να μη νοιάζομαι για την αισθητική μου ομορφιά
Να παίρνω παραπάνω χαρτζιλίκι
Να μην κάνω δουλειές στο σπίτι
Να γυρνάω ό,τι ώρα θέλω.
Να κυκλοφορώ στο δρόμο χωρίς να με ενοχλούν
Να μην έχω περίοδο, να κατουράω όρθια
Να μην είμαι ευαίσθητη
Να είμαι ανεξάρτητη
Να μη ξυρίζομαι
Να μπορώ να είμαι με κάποια σαν εμένα

Στο πλαίσιο της Νεοελληνικής λογοτεχνίας παρουσιάστηκαν τα βασικά
χαρακτηριστικά του εσωτερικού μονολόγου. Πρόκειται για ένα εντελώς ιδιόμορφο είδος
αφηγηματικού λόγου, που δίνει την εντύπωση ότι προσπαθεί να μας εισαγάγει στην εσώτερη
ζωή του ήρωα, σαν να μην είχαμε κανενός είδους συγγραφική παρέμβαση, για το λόγο αυτό η
συντακτική οργάνωση του λόγου είναι υποτυπώδης, σα να μιλά πραγματικά το υποσυνείδητο.
Από γλωσσικής πλευράς, ο εσωτερικός μονόλογος προϋποθέτει μια γραφή ελλειπτική, ασυνεχή,
διακοπτόμενη και αντιφατική. Είναι λόγος που δε στοχεύει στην επικοινωνία και, συνεπώς, η
όποια πληροφορία παρέχεται με τρόπο υπαινικτικό και φευγαλέο και ο αναγνώστης καλείται να
συμπληρώσει τα κενά. Σε πολλά σημεία μοιάζει με τον ευθύ λόγο· παράλληλα, όμως, δεν υπάρχει
κανενός είδους εισαγωγική φράση και τα τυπογραφικά στοιχεία (π.χ. εισαγωγικά, παύλες) του
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ευθύ λόγου απουσιάζουν. Τέλος, επιλέγεται από το συγγραφέα το δεύτερο πρόσωπο σε μερικές
περιπτώσεις, καθώς και κάποια ρητορικά ερωτήματα.
Όσον αφορά το χρόνο έχουμε να κάνουμε με ένα υλικό ασυνεχές και αποσπασματικό, το
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μοιάζουν να συμπλέκονται σε ένα αξεδιάλυτο μίγμα και ο
χρόνος εμφανίζεται κατακερματισμένος· παύει, δηλαδή, να αποτελεί ένα εύπλαστο στοιχείο στη
διάθεση του αφηγητή και το γεγονός ότι εξακολουθεί να κυλά δηλώνεται μόνο από τη διαδοχή
των λέξεων επάνω στο χαρτί. Καθώς μάλιστα ο γραμματικός χρόνος εκφοράς είναι συνήθως ο
ενεστώτας, σχηματίζουμε την εντύπωση ότι βρισκόμαστε σε ένα συνεχές «τώρα». Μ' άλλα λόγια,
εξαιτίας ακριβώς της έλλειψης οποιασδήποτε προσπάθειας για λογική επεξεργασία ή γλωσσική
οργάνωση του λόγου, ο εσωτερικός μονόλογος μας προσφέρει την ψευδαίσθηση ότι ο χρόνος
που μεσολαβεί ανάμεσα στην παραγωγή και την «καταγραφή» του λόγου είναι μηδενικός, ή
τουλάχιστον τείνει προς το μηδέν (κι αυτή είναι μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με την
απλή αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο).
Βασιζόμενοι οι μαθητές στον πίνακα 3 οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν έναν εσωτερικό
μονόλογο χρησιμοποιώντας φράσεις του πίνακα προσθέτοντας αν επιθυμούσαν και άλλες
δικές τους. Τα αγόρια έγραψαν τον εσωτερικό μονόλογο βασιζόμενα στη φράση «θα ήθελα να
ήμουν κορίτσι» και τα κορίτσια «θα ήθελα να ήμουν αγόρι». Όσον αφορά την ανάλυση
περιεχομένου των κειμένων, όπως παρατηρούμε στον πίνακα 7 οι περισσότεροι μαθητές
χρησιμοποίησαν ά ενικό πρόσωπο, και μόλις 5 επέλεξαν β’ ενικό: «πω ρε φίλε όλα τα κορίτσια
είναι ίδιες», «άσε που καμιά δεν ξέρει να οδηγάει, όπου και να πας θα είναι μια τέτοια από
μπροστά σου», «κοίτα εδώ τώρα πόσο άδικος είναι ο κόσμος», «…και τις δουλειές που τις πας;»,
όλοι οι μονόλογοι είναι γραμμένοι στον ενεστώτα και η γλώσσα σχεδόν σε όλα τα κείμενα είναι
ασυνεχής «Η Μαρία βρήκε δουλειά, εγώ γιατί δεν μπορώ να βρω είμαι άχρηστος, αλλά από την
άλλη ο γιατρός μου είπε να μην δουλεύω σκληρά. Περίπου οι μισοί μαθητές χρησιμοποιούν
ρητορικά ερωτήματα «Πώς γίνεται δηλαδή κάθε μέρα να φταίει αυτός και να έχει πάντα δίκιο;»,
«Εύχομαι να είχα γεννηθεί αγόρι. Άραγε θα με αντιμετώπιζε διαφορετικά ο κόσμος;», «Γιατί μπορεί
αυτός να παίρνει παραπάνω χαρτζιλίκι;». Η απουσία στίξης είναι εμφανής σε 12 από τους 21
μονολόγους, ενώ παρουσιάζονται ασυνταξίες στην πλειοψηφία των γραπτών, π.χ. «Αν ήμουν
αγόρι δεν θα έκανα τις δουλειές του σπιτιού δεν θα περνούσα τις δυσκολίες της εγκυμοσύνης
να γυρνάω αργά στο σπίτι να παίρνω παραπάνω χαρτζιλίκι να μην έχω περίοδο…», «βλέπουν
και αυτές τις βλακείες τις τούρκικες ταινίες…»
Συμπερασματικά, σχεδόν το σύνολο των μαθητών ήταν αρκετά κοντά στο ύφος του εσωτερικού
μονολόγου και προσπάθησαν να γράψουν με ελλειπτικό και αποσπασματικό τρόπο, όπως
απαιτεί αυτός ο τρόπος της αφήγησης.
Πίνακας 3. Εσωτερικός μονόλογος

Σύνολο

Χαρακτηριστικά εσωτερικού μονολόγου
Πρόσωπο
Ασυνεχή
Ρητορικά ερωτήματα
γλώσσα
16(α’), 5(β’)
18
10
21
21
21

Απουσία στίξης

Ασυνταξίες

12
21

16
21

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ». ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗ.

Η δραστηριότητα αυτή βοηθάει τους μαθητές/-τριες να διερευνήσουν τον τρόπο
με τον οποίο η απόδοση προκαθορισμένων ρόλων στα αγόρια/άνδρες και στα
κορίτσια/γυναίκες μπορεί να περιορίζει τις ευκαιρίες τους. Μαθησιακός στόχος της ενότητας
αυτής είναι η διερεύνηση των στερεοτύπων και των συνεπειών τους. τα αποτελέσματα της
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δραστηριότητας παρουσιάζονται στον πίνακα 6. Δόθηκαν στους μαθητές χαρτάκια στα οποία
έπρεπε να αποδώσουν ένα χαρακτηριστικό στον άνδρα ή στη γυναίκα, ανάλογα τι χαρτάκι
έπαιρναν. Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες και έπαιξαν παντομίμα. Ένα – ένα άτομο με
παντομίμα έπρεπε να δείξει το χαρακτηριστικό που έγραφε το χαρτάκι του (πριν την παντομίμα
οι μαθητές αντάλλαξαν τα χαρτάκια). Στη συνέχεια καταγράφηκαν τα συναισθήματά τους και
έγινε συζήτηση για το πώς αισθάνονται όταν τους δίνουν καθορισμένους ρόλους και πρέπει να
συμπεριφέρονται σύμφωνα μ’ αυτούς και αν τους περιορίζουν.
Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 6, τα αγόρια και τα κορίτσια που κλήθηκαν
να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά του αντίθετου φύλου περισσότερα αρνητικά αισθήματα απ’
ότι θετικά. Η «υποχρέωση» μέσα στο πλαίσιο της άσκησης να υποδυθούν ρόλους του αντίθετου
φύλου τους προκάλεσε από αμηχανία μέχρι ντροπή, ενώ δεν έλειψαν και θετικά συναισθήματα,
όπως «ωραία», «χαλαρά», «καλά».

Πίνακας 4. Αποτελέσματα δραστηριότητας «Κοινωνικοί ρόλοι των φύλων»

Προκαθορισμένα Χαρακτηριστικά και Συναισθήματα
Γυναίκα
Άνδρας
Χαρακτηριστικό
Συναίσθημα
Χαρακτηριστικό
Όμορφη
Καλά
Μεγαλόσωμος
Υστερία
Χαζά
Ψηλός
Ευαίσθητη
Ωραία
Αϊνστάιν
Υπερβολική
Τρυφερά
Αναίσθητος
Μητρότητα
Ντροπή
Μαμάκιας
Δυναμική
Περίεργα
Χαζός
Χαρισματική
Κλαίω!!!!
Κοντός
Έξυπνη
Αμηχανία
Γουρούνι
Καταπιεσμένη
Ανώριμος
Ώριμη
Γυμνασμένος
Χαζή

Συναίσθημα
Ντροπή
Ίου
Χαλαρά
Τπτ χ3
Αμηχανία

Μετά το τέλος της άσκησης οι μαθητές κλήθηκαν να περιγράψουν με βάση τα χαρακτηριστικά
που βρήκαν και παρουσιάζονται στον πίνακα (προσθέτοντας και όσα άλλα ήθελαν) να
περιγράψουν τον ιδανικό άντρα και την ιδανική γυναίκα. Οι μαθητές προκειμένου να
περιγράψουν τον ιδανικό άντρα ή την ιδανική γυναίκα είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν
τα γυναικεία και ανδρικά χαρακτηριστικά που βρήκαν και κατά τη διάρκεια της άσκησης και είναι
συγκεντρωμένα στον πίνακα 6 προσθέτοντας και όσα άλλα επιθυμούσαν. Ταυτόχρονα με την
περιγραφή σημειώθηκε σ’ αυτό το σημείο ότι η κατασκευή ενός κειμενικού χαρακτήρα βασίζεται
στα εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά του.
Είναι αξιοσημείωτο ότι τα αγόρια σχεδόν στο σύνολό τους ξεκίνησαν να περιγράφουν την
ιδανική γυναίκα από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, ενώ από τα 16 κορίτσια τα 10 ξεκίνησαν να
περιγράφουν τον ιδανικό άντρα με βάση τα εσωτερικά του χαρακτηριστικά. Όπως φαίνεται
στους πίνακες 6 και 7 τα αγόρια επιμένουν πιο πολύ στην εξωτερική εμφάνιση και κυρίως πως
δεν πρέπει να είναι η ιδανική γυναίκα. Το γεγονός ότι δεν πρέπει να βάφεται πολύ, να είναι
προκλητική και να βάφει τα μαλλιά της ξανθά έχει άμεση σχέση με τα στερεότυπα που έχουν
καλλιεργηθεί (π.χ. ξανθιά – χαζή, «εύκολη»). Όσον αφορά τα εσωτερικά χαρακτηριστικά τα
αγόρια στέκονται στο πως δεν θα έπρεπε να είναι μια γυναίκα και στο πως θα ήθελαν να είναι
μεταφέροντας τα διαμορφωμένα στερεότυπα για το ρόλο της γυναίκας στην οικογένεια και την
κοινωνία γενικότερα. Ακόμη τα θετικά της χαρακτηριστικά (υπάκουη) έχουν να κάνουν με τις
στερεοτυπικές αντιλήψεις για τη συμπεριφορά της γυναίκας απέναντι στον άντρα. Από την άλλη
η ιδανική γυναίκα πρέπει να μην έχει όλα τα κλασικά στερεοτυπικά χαρακτηριστικά που τις
αποδίδονται, όπως να μην είναι πολυέξοδη, να είναι με άλλα λόγια αυτή που θα κάνει οικονομία
στο σπίτι.
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Ο ιδανικός άντρας, από την άλλη, εξωτερικά δεν μπορεί παρά να είναι
μεγαλόσωμος, γυμνασμένος, ψηλός (πιο ψηλός από τη γυναίκα), μεγαλύτερος σε ηλικία –
χαρακτηριστικό που δεν αναφέρεται από τα αγόρια. Ο ιδανικός άντρας κατά κανόνα είναι
ξανθός με μπλε μάτια, έχει μούσι, έντονα ζυγωματικά, μεγάλα χείλη και δικό του στυλ. Ο ιδανικός
άντρας, όμως σύμφωνα με την περιγραφή των μαθητριών χρειάζεται να έχει κυρίως εσωτερικά
χαρακτηριστικά που να ανταποκρίνονται στον κοινωνικό ρόλο που καλείται να παίξει. Επομένως
πρέπει να είναι καλός οικογενειάρχης με σταθερό μισθό, αποφασιστικός, ώριμος, εργατικός,
δυναμικός και υπεύθυνος για να αναλάβει το ρόλο του «αρχηγού» στην οικογένεια. Ταυτόχρονα
ο ιδανικός άντρας χρειάζεται να είναι λίγο ζηλιάρης και να δείχνει τα συναισθήματά του, να είναι
τρυφερός και ευαίσθητος, έξυπνος και με χιούμορ.
Και από την περιγραφή στην αφήγηση και τον ήρωα που δρα. Στόχος της επόμενης
άσκησης ήταν οι μαθητές να αφηγηθούν μια σύντομη ιστορία, που κατέληγε με την φράση
«αυτός είναι άντρας» για τα κορίτσια και «αυτή είναι γυναίκα» για τα αγόρια. Η άσκηση έχει δύο
στόχους. Από τη μία οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν την αφήγηση στην λογοτεχνία και
από την άλλη ότι την ιστορία θα πρέπει να την «μεταφέρει» ο χαρακτήρας τον οποίο
περιέγραψαν σε προηγούμενη άσκηση. Στο σημείο αυτό μετά το όνομα του ήρωα, τα εσωτερικά
και εξωτερικά χαρακτηριστικά του, οι μαθητές καλούνται μέσα από την αφήγησή τους να βάλουν
τον ήρωα που περιέγραψαν να δρα, έτσι ώστε και μέσα από την δράση του να φανεί το ήθος
του.
Στις αφηγήσεις (πίνακας 5) που έγραψαν οι μαθητές κυριαρχεί η πρωτοπρόσωπη
γραφή, αφού όλοι μαθητές επιλέγουν τον αφηγητή να μιλάει σε πρώτο πρόσωπο. Δύο από
τους μαθητές δεν έκαναν αφήγηση, αλλά περιγραφή. Ο αφηγητής τις περισσότερες φορές
συμμετέχει στην ιστορία 13 έναντι 6 αφηγήσεων, όπου ο αφηγητής δεν συμμετέχει στην ιστορία.
Ο ήρωας της ιστορίας στις περισσότερες αφηγήσεις είναι άγνωστος, ενώ άλλες φορές είναι
φίλος, συγγενής (πατέρας, παππούς) και σε δύο περιπτώσεις είναι ήρωας ταινίας. Και στην
άσκηση αυτή τα στερεότυπα για το ρόλο των δύο φύλων παίζουν μεγάλο ρόλο για το πώς θα
δράσει ο ήρωας. Για παράδειγμα ο ιδανικός άντρας θα είναι στοργικός (πατέρας, παππούς)
Πίνακας 5. Αφήγηση – Αφηγητής

Αφήγηση
Αφηγητής (πρωτοπρόσωπος)
Ομοδιηγητικός
Ετεροδιηγητικός
13
6

Πίνακας 6. Περιγραφή. Η ιδανική γυναίκα

Ιδανική γυναίκα
Χαρακτηριστικά
Εξωτερικά
Θετικά
Μαλλιά (καστανά)
Όμορφη
Ψηλή
Γυμνασμένη

Ήρωας
Φίλος
Άγνωστος
Συγγενής
Ήρωας ταινίας

6
8
3
2

.

Αρνητικά
Πολύ βαμμένη
Προκλητική
Πολύ χοντρή

Θετικά
Έξυπνη
Ώριμη
Συναισθηματική

Πολύ αδύνατη
Ξανθιά

Καλόκαρδη
Υπάκουη
Να με σέβεται
Συμπαθητική
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Εσωτερικά

Αρνητικά
Ψηλομύτα
Αναποφάσιστη
Πολυέξοδη
Ζηλιάρα
Ξενέρωτη
Ανώριμη
Γκρινιάρα
Εκνευριστική
Ισχυρογνώμων

Πίνακας 7. Περιγραφή. Ο ιδανικός άντρας

Ιδανικός άντρας
Χαρακτηριστικά
Εξωτερικά
Θετικά
Όμορφος
Ξανθός
Μπλε μάτια
Γυμνασμένος
Μεγαλόσωμος
Μεγαλύτερος
Μούσια
Έντονα ζυγωματικά
Μεγάλα χείλη
Δικό του στυλ
Καθαρός

Αρνητικά
Βρωμιάρης
Έχει πολλές τρίχες

Θετικά
Συναισθηματικός
Στοργικός
Καλόκαρδος

Εσωτερικά

Βοηθάει όλους
Γλυκός
Οικογενειάρχης
Υπεύθυνος
Εργατικός
Χιούμορ
Ανοιχτοχέρης
Πιστός
Αποφασιστικός
Με αυτοπεποίθηση
Έξυπνος
Ζηλιάρης (λίγο)
Σοβαρός
Ειλικρινής
Δυναμικός
Να έχει σταθερό μισθό

Αρνητικά
Μίζερος
Βίαιος
Αλκοολικός
Τσιγκούνης
Ζηλιάρης (πολύ)
Υπερπροστατευτικός

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΥΓΙΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ;
Τέλος η τρίτη ενότητα έχει στόχο να δώσει στους μαθητές/-τριες την ευκαιρία να συζητήσουν τα
χαρακτηριστικά των υγιών και μη υγιών σχέσεων καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικοί
ρόλοι σχετίζονται με τη βία. Η ενότητα αυτή αποτελεί βάση για την επόμενη ενότητα που αφορά
τη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων. Οι μαθητές/-τριες θα βοηθηθούν να κατανοήσουν την
έννοια των υγιών και μη υγιών σχέσεων μέσα από παραδείγματα και συζήτηση. Οι μαθησιακοί
στόχοι της ενότητας αυτής είναι να μπορέσουν οι μαθητές/-τριες:
Να κατανοήσουν τη βία στις σχέσεις μέσα από την οπτική του φύλου, καθώς και τα
χαρακτηριστικά των υγιών και μη υγιών σχέσεων
Να εντοπίσουν και να αναγνωρίσουν τις δικές τους υγιείς ή μη υγιείς συμπεριφορές και
αντιλήψεις ως προς το άλλο φύλο.
Από την τρίτη ενότητα επιλέχθηκε η δραστηριότητα με τον τίτλο «Τι είναι αγάπη;» . Οι νέοι/νέες
όταν ξεκινούν την πρώτη ρομαντική ή ερωτική τους σχέση, συνήθως δε διαθέτουν τις δεξιότητες
και τις γνώσεις που απαιτούνται για να χτίσουν μια ποιοτική σχέση που θα τους ολοκληρώνει.
Είναι ουσιαστικής σημασίας όχι μόνο να συζητηθούν τα αρνητικά αποτελέσματα μιας μη υγιούς
σχέσης αλλά και να βοηθηθούν οι νέοι/νέες να μάθουν περισσότερα για τις θετικές πλευρές και
τα οφέλη μιας σχέσης. Οι νέοι/νέες συνήθως δυσκολεύονται να προσδιορίσουν πως μοιάζει μια
ποιοτική σχέση. Στόχος της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές/-τριες τις διάφορες
συμπεριφορές που χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε την αγάπη μας προς την/τον
σύντροφό μας.
Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 4-5 ατόμων (μεικτές αυτή τη φορά) και
συζήτησαν τα θέματα: πως συμπεριφερόμαστε όταν αγαπάμε κάποιο άτομο και πως δείχνουμε
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ότι μας ελκύει το άλλο άτομο και ότι το αγαπάμε. Κάθε ομάδα στη συνέχεια παρουσίασε τις
απόψεις της στην τάξη. Με την ευκαιρία αυτή κατά τη διάρκεια της συζήτησης ασχοληθήκαμε με
το θέμα της ζήλειας στις σχέσεις και υπογραμμίσαμε ότι η ζήλεια δεν είναι δείγμα αγάπης αλλά
ένδειξη κτητικότητας, αλλά έλλειψη εμπιστοσύνης και ανασφάλειας και μπορεί ν’ αποτελεί και
προειδοποιητική ένδειξη βίαιης συμπεριφοράς.
Στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας οι μαθητές κλήθηκαν να δώσουν ένα σύντομο «ορισμό»
της αγάπης, με βάση όσα προηγουμένως συζητήθηκαν μέσα στην τάξη. Μέσα από τις
απαντήσεις των μαθητών αγάπη θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Για άλλους αγάπη είναι το
ποδόσφαιρο, για άλλους ο αθλητισμός γενικότερα ή η μουσική («Αγάπη είναι το ποδόσφαιρο»,
«αγάπη είναι το πιάνο και η μουσική»). Άλλοι μαθητές εντοπίζουν την αγάπη στην οικογένεια
(«Αγάπη είναι το συναίσθημα που υπάρχει μεταξύ των γονιών και των παιδιών, όπως και των
αδερφιών», «Αγάπη είναι η οικογένειά σου», «Αγάπη είναι τα αδέρφια σου»), στις σχέσεις («Αγάπη
είναι όταν νοιάζεται κάποιος για κάποιον άλλο», «Αγάπη είναι φροντίδα», «Αγάπη είναι τα μάτια
και τα λόγια σου», «Αγάπη είναι να ανέχεσαι τον άλλο που σου σπάει τα νεύρα κάθε μέρα»
«Αγάπη είναι να νοιάζεσαι και να μην αφήνεις τον άλλο να σου φύγει»). Βέβαια, υπήρξαν και πιο
ευφάνταστοι «ώριμοι» όπως «Αγάπη είναι ο ύπνος», «Αγάπη είναι η ελευθερία χωρίς σουτιέν»,
«Αγάπη είναι η πίτσα».
Αντί επιλόγου
Το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά ως τώρα οι μαθητές/-τριες κατάφεραν να
κατανοήσουν ότι η συμπεριφορά μας εξαρτάται εν πολλοίς από τις κοινωνικά προκαθορισμένες
και στερεοτυπικά κατασκευασμένες συμπεριφορές, όσον αφορά το ρόλο των δύο φύλων. Έγινε
σαφής ο διαχωρισμός μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου και ξεκίνησαν να διαχωρίζουν
της υγιείς και μη υγιείς σχέσεις στις σχέσεις μεταξύ ατόμων διαφορετικού φύλου. Στόχος του
προγράμματος είναι όταν θα ολοκληρωθεί οι μαθητές/-τριες να μπορούν να συνάψουν υγιείς
σχέσεις με άτομα του άλλου φύλου στηριζόμενες στην αγάπη, τον αλληλοσεβασμό χωρίς
στερεοτυπικές συμπεριφορές που έχουν αποκτήσει από το οικογενειακό, σχολικό και το
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους.
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Αναλυτικά

Από την ποίηση στο παραμύθι -Δημιουργία παραμυθιού
με βάση την ποίηση
Γεωργοπάλη Κατερίνα
katgeo175@yahoo.gr
ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Κύριος άξονας της εισήγησής μου αποτελεί η προσέγγιση ποιητικών κειμένων με σκοπό τη
δημιουργική συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και επιπροσθέτως τη γλωσσική
καλλιέργειά τους !
Επιπλέον σκοπός είναι να ξεκλειδώσουμε το συναισθηματικό κόσμο του παιδιού παρέχοντάς του
τη δυνατότητα να εκφραστεί!
ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
Ζούμε σε μια εποχή που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυροποιούν την παρουσία τους στη
ζωή μας και η εικόνα τις περισσότερες φορές δεσπόζει έναντι των λόγων και των εκφραστικών
μέσων.
Αποτελεί γεγονός ότι ο μέσος νους έλκεται από τη δύναμη της εικόνας με αποτέλεσμα να
υπάρχει μια φθίνουσα πορεία της εκφραστικής δυνατότητας των ατόμων μιας και η ίδια η εικόνα
υποκαθιστά εν πολλοίς τη λεκτική επικοινωνία.
(Συχνό φαινόμενο να κάθονται στο ίδιο τραπέζι δύο άνθρωποι και αντί να συνομιλούν να κοιτάνε
το κινητό τους!)
ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αυτή η έλλειψη πραγματικής επικοινωνίας σταδιακά οδηγεί και στη συνεχή μείωση του λεκτικού
πλούτου, αφού οι περισσότερο νέοι σήμερα συνδιαλέγονται με ελάχιστες λέξεις είτε για να
συνομιλήσουν μεταξύ τους είτε για να κανονίσουν τις συναντήσεις τους!
Επιπλέον χρησιμοποιούν κώδικες επικοινωνίας (ένα είδος συντομογραφίας)
Ή greeglish
ΜΠΟΡΕΙ

ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ;

Τίθεται επομένως το ερώτημα αν μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση και με ποιο τρόπο;
Ερώτημα που βασανίζει τον εκπαιδευτικό κόσμο , επειδή σε εκείνον εναποτίθεται τις περισσότερες
φορές η λύση αυτού του προβλήματος.
Πώς θα μπορούσε να γίνε ελκυστικότερο ένα μάθημα που έχει να κάνει με τη γλώσσα και ο
μαθητής να μπορέσει να εκφραστεί δημιουργικά;
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Η επικρατούσα αντίληψη μέχρι πριν από ,μερικά χρόνια ήταν πως για να γράψει κάποιος ένα
κείμενο ή καλύτερα μιας και μιλάμε για παιδιά δημοτικού ένα σκέφτομαι και γράφω:
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Έπρεπε να διαθέτει τουλάχιστον έμφυτο χάρισμα
Οι λέξεις να μπαίνουν σε σειρά έτσι ώστε να δημιουργείται ένα δομημένο κείμενο με νόημα, με
αρχή , μέση και τέλος!
Δεν είναι αυτονόητο!
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
Οι περισσότεροι μαθητές αποκλείονταν εξ΄ ορισμού από τη μαθησιακή διαδικασία παραγωγής
γραπτού λόγου αφού αυτό το προνόμιο επαφίονταν στους λίγους που διέθεταν αυτό το
ταλέντο !
Φόβος απέναντι στη λευκή σελίδα που έπρεπε να γεμίσει (μόνιμη επωδός –δεν ξέρω τι να
γράψω!)
Αποθάρρυνση (δεν πρόκειται ποτέ να γράψω καλά)
Απογοήτευση –Άρνηση
Έλλειψη αυτοεκτίμησης!
ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ- Η ΑΝΑΓΚΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

Έπρεπε να επαναπροσδιορίσουμε λοιπόν ως εκπαιδευτική κοινότητα τον τρόπο προσέγγισης
των μαθητών μας για να μπορέσει να αλλάξει μια αντίληψη χρόνων!
Επομένως κρινόταν απαραίτητο να !
Αποφύγουμε την παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση (βγάζω τετράδιο και γράφω)
Να δώσουμε κίνητρα στους μαθητές μας τέτοια ώστε να μην τους κάνουν να βαριούνται! Με
αυτό το βαριέμαι καλούμαστε να αναμετρηθούμε εμείς οι εκπαιδευτικοί στην τάξη!
ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Για να μην βαριούνται χρειάζεται :
Να εμπλακούν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία
Να έχουν ερεθίσματα
Να έχουν τη δυνατότητα της δημιουργίας
Να παίζουν με τις λέξεις σαν να είναι ένα χρωματιστό παζλ που πρέπει που πρέπει να συνθέσουν
για να φτιάξουν το όλο!
Να επινοήσουν και να ανακαλύψουν την καινούρια γνώση συνδέοντάς την με βιωματικές
εμπειρίες!
ΚΙΝΗΤΡΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
Δίνουμε στους μαθητές μας πρωτοβουλία!
Αφήνουμε στην άκρη το σχολικό βιβλίο και δίνουμε στους μαθητές μας την ευκαιρία να επιλέξουν
οι ίδιοι τα κείμενα που θα διαβάσουν ως ανάγνωση την επόμενη μέρα.
(μπορούμε να το κάνουμε τις δύο τελευταίες ώρες της εβδομάδας)
Οι μαθητές νιώθουν ότι:
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Απελευθερώνονται από ένα καθημερινό καταναγκασμό.
Αισθάνονται μοναδικοί που οι άλλοι τους προσέχουν όταν παρουσιάζουν τις εργασίες τους!
Εκτίθενται σε ένα κοινό- αυτό της τάξης τους- το οποίο πιθανότατα θα τους κρίνει , επομένως
μαθαίνουν να αμύνονται και να αιτιολογούν!
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΠΟΙΗΣΗ! ΓΙΑΤΙ;
Ένα πεζό κείμενο αποτελεί συνήθως αφορμή για τη γραφή ενός ποιήματος , δυσκολότερα το
αντίθετο!
Εμείς επιλέγουμε ως αφετηρία το ποίημα , αποκρούοντας αυτή την αντίληψη, γιατί ο ποιητικός
λόγος αποτελεί ένα είδος εύκολα προασβάσιμο στα παιδιά!
Αποφεύγουμε όσο το δυνατόν τον κατακερματισμό του ποιήματος και αφήνουμε τον μαθητή να
νιώσει το ρυθμό, τους ήχους , τα χρώματα!
ΓΙΑΤΙ ΠΟΙΗΣΗ:
Γιατί συνήθως τα ποιήματα για παιδιά είναι μικρά σε έκταση ( συνεπώς εύκολα μπορούν να
διαβαστούν από όλους ακόμη ακόμα και από αυτούς που δυσκολεύονται στην ανάγνωση!)
Άρα εξασφαλίζουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή!
Έχει μέτρο
Έχει ομοιοκαταληξία
Και κυρίως έχει ρυθμό!!΄
ΈΧΟΥΜΕ ΣΤΟΧΟ
!Να γνωρίσουν ποιητικά κείμενα ,
Να εμπλουτίσουν το λεκτικό τους υπόβαθρο,
Να τονωθεί η αυτοπεποίθησή τους!
Να ενισχυθεί η προσωπικότητά τους!
Να δουν τον εκπαιδευτικό ως αρωγό στην προσπάθειά τους αυτή , σαν κάποιον που θα τους
βοηθήσει να βελτιώσουν τα εκφραστικά τους μέσα κι όχι σαν κάποιον που απαραίτητα θα τους
κρίνει!
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Για τους μικρούς μαθητές που ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει το στάδιο γραφής επιλέγουμε:
μικρά ποιήματα (ανάγνωση από το δάσκαλο ή προφορική απαγγελία
χωρισμένα σε ομάδες, σαν παιχνίδι!
Αινίγματα που φέρνουν οι ίδιοι.
Λαχνίσματα που λένε οι μαθητές ρυθμικά ή που διαβάζει ο δάσκαλος!
(π.χ. Ανέβηκα στην πιπεριά)
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από τα παιδιά ,

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ
Επιλέγουμε ποιήματα από την ποιητική συλλογή του Οδυσσέα Ελύτη >> Τα Ρω του Έρωτα>> και
τις << Μικρές Κυκλάδες>> για τους εξής λόγους:
Περιέχουν παραμυθικά στοιχεία (γοργόνες , δελφινοκόριτσα)
Παράξενα φυτά ( θαλασσινό τριφύλλι , σκοτεινά φύκια)
Παράξενα πετράδια( πράσινα χαλίκια)
Το περιεχόμενο των ποιημάτων προσεγγίζει το συναισθηματικό κόσμο του παιδιού!

Το Θαλασσινό Τριφύλλι
(Οδυσσέα Ελύτη)

Υπογραμμίζω τα μυθικά στοιχεία
Μια φορά στα χίλια χρόνια
του πελάγου τα τελώνια
μες στα σκοτεινά τα φύκια
μες στα πράσινα τα χαλίκια.

Το φυτεύουνε και βγαίνει
πριν ο ήλιος ανατείλει
το μαγεύουνε και βγαίνει
το θαλασσινό τριφύλλι.

Το θαλασσινό τριφύλλι
ποιος θα βρει να μου το στείλει;
Ποιος θα βρει να μου το στείλει
το θαλασσινό τριφύλλι!

ΜΥΘΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

τα τζιτζίκια
Η Παναγιά τα πέλαγα
κρατούσε στην ποδιά της !
Τη Σίκινο, την Αμοργό
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Και τ’ άλλα τα παιδιά της!

Κι από την άκρη του καιρού
Και πίσω απ’ τους χειμώνες
Άκουγα σφύριζε η μπουρού
Κι έβγαίναν οι γοργόνες!!’

Κι εγώ μέσα στους αχινούς
στις γούβες στ’ αρμυρίκια
Σαν τους παλιούς θαλασσινούς
ρωτούσα τα τζιτζίκια:

Ε, σεις τζιτζίκια μου άγγελοι!
Γεια σας κι η ώρα η καλή.
Ο βασιλιάς ο ήλιος ζει;
Κι όλα αποκρίνονταν μαζί:
Ζει, ζει, ζει ,ζει ,ζει ,ζει, ζει , ι ,ζει !
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ.
Δίνουμε στους μαθητές μας τα ποιήματα και ζητάμε να υπογραμμίσουνε τα μυθικά τέρατα ή ότι
άλλο τους θυμίζει παραμύθι.
Έχουμε έτσι αυτόματα την μαγιά του παραμυθιού.
Τα παιδιά αγαπούν τα παραμύθια γιατί ανταποκρίνονται στις πιο μύχιες σκέψεις τους.
ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ
‘Έτσι δημιουργούν :
Τον κεντρικό ήρωα
Καθορίζουν τον τόπο που θα κινηθεί
Καθορίζουν το χρόνο
Καθορίζουν το στόχο του ήρωα (τι θέλει να πετύχει)
Ορίζουν τα εμπόδια που θα συναντήσει
Βρίσκουν τους ανταγωνιστές
Βρίσκουν τους συμπαραστάτες για την επίτευξη του στόχου
Βρίσκουν συμμάχους, όπως νεράιδες, γοργόνες, κ.λ.π.
Βρίσκουν λέξεις μαγικές( κάνοντας πολλές φορές νεολογισμούς π.χ. μελόδασος)
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Άρα δημιουργούν!!
ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ.
Υπάρχουν καλοί και κακοί χαρακτήρες στο παραμύθι.
Παρακολουθώντας την εξέλιξη της ιστορίας , είναι σαν να παρακολουθούμε την εξέλιξη του
ίδιου του παιδιού.
Οι δυσκολίες του ήρωα αντικατοπτρίζουν τα στάδια εξέλιξης του παιδιού και το βοηθούν να
ωριμάσει , όπως ακριβώς ωριμάζει ο ήρωας μέσα από τις δυσκολίες που συναντά!
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΛΩΝ – ΔΡΑΣΗ
Κάθε ήρωας επιτελεί έναν ρόλο κι έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά , τα οποία του προσδίδουν
τα ίδια τα παιδιά , ύστερα από συνεχή συζήτηση( σε ομάδες ) μέχρι να πάρει την τελική του
μορφή!
Προσπαθούμε να μην τα κάνει όλα εύκολα( δημιουργία πλοκής)
Επισημαίνουμε ότι πρέπει να αξιοποιήσουν το μυαλό τους, την ευφυΐα τους, να βρουν λύσεις!!
Τα παιδιά στο ρόλο του συγγραφέα
Τέλος τα παιδιά έχοντας έρθει σε επαφή με πολλά ποιητικά κείμενα , έχουν διαμορφώσει τους
ήρωές τους , έχουν ωριμάσει ως αναγνώστες και είναι έτοιμοι να προβούν στη συγγραφή του
παραμυθιού!
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ
Μια φορά κι έναν καιρό στη μέση της θάλασσας υπήρχε ένα παράξενο νησί. Εκεί ζούσε σε ένα
ψηλό κάστρο δίπλα στο πέλαγος ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα.
Στη ρίζα του κάστρου ήταν κάτι τεράστια βράχια !!
Κανείς δεν μπορούσε να πλησιάσει εκεί και να σκαρφαλώσει σε αυτά, παράμονάχα τα κύματα.....
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Τα παιδιά γνωρίζουν Έλληνες ποιητές
Γίνονται καλύτεροι αναγνώστες
Εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους
Ενθαρρύνονται να αναπτύξουν συγγραφικές δραστηριότητες
Καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους
Ισχυροποιούν την προσωπικότητά τους
Μα περισσότερο απ’ όλα
Οι ιστορίες που φτιάχνει ένα παιδί ανοίγουν ένα παράθυρο να κατανοήσουμε τον κόσμο του,
τους φόβους , τις ανησυχίες του και τον ευαίσθητο ψυχισμό του!!
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Bryner,j.(2004) Δημιουργώντας ιστορίες, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα
Μπέτελχαιμ, Μπ.(1995) Η γοητεία των παραμυθιών, Αθήνα , Γλάρος
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Η υπαρξιακή ωρίμανση του Μερσώ μέσα από το
λογοτεχνικό έργο του Καμύ
Γεωργούλας Δ. Γεώργιος
Kagio23@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τι πάει να πει Μερσώ; Αυτός που πεθαίνει μόνος; Αυτός που πεθαίνει ανόητος; Πού δεν πεθαίνει ποτέ; (Λογοπαίγνιο στα
γαλλικά με τη συνήχηση του ονόματος Μερσώ (Meursault): αντίστοιχα ‘Meurt seult’ (πεθαίνει μόνος), ‘Meurt sot’
(πεθαίνει ανόητος) και ‘Ne meurt jamais’ (δεν πεθαίνει ποτέ). Αναρωτιέται κανείς αν ο Καμύ σκόπιμα επέλεξε να δώσει
αυτό το όνομα στον ήρωά του. Αρχικά στον Ευτυχισμένο Θάνατο που συναντάμε τον Πατρίς Μερσώ και στη συνέχεια
στον Ξένο, τον ήρωα με το ίδιο επίθετο αλλά με το όνομα Αλμπέρ αυτή τη φορά, έχοντας διαπράξει και στις δύο
περιπτώσεις όμως φόνο. Το ίδιο πρόσωπο που κάθε φορά έρχεται αντιμέτωπο με την παράλογη φύση του. Μήπως
τελικά είναι ο ίδιος ο Καμύ που έρχεται αντιμέτωπος με όλα αυτά που θέλει η ανθρώπινη φύση να αντιμετωπίσει και να
υπερβεί;
Αλλά και αυτός ο Ζαν Μπατίστ Κλαμάνς, ο Ιωάννης Βαπτιστής της Πτώσης, δεν είναι ο ίδιος ο Καμύ ή μάλλον
ένα από τα ετερώνυμά του; Μήπως ετερώνυμό του είναι τελικά και ο Μερσώ του Ξένου ή αργότερα ο γιατρός Ριέ της
Πανούκλας, που, ενώ πολεμάει αγόγγυστα το κακό και την επέλαση της βαρβαρότητας, αναρωτιέται θυμωμένος: ‘Πού
είναι ο Θεός;’
Στην παρούσα εισήγηση θα διερευνήσουμε το πώς οι λογοτεχνικοί ήρωες, τα ετερώνυμα του Καμύ,
συνυπάρχουν, αλλάζουν και εξελίσσονται μέσα στον κόσμο του μεγάλου λογοτέχνη και φιλόσοφου.

1.ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΜΥ
Η εισήγησή μας θα βασιστεί σε μια παραδοχή, ο Καμύ είναι όλοι οι ήρωές του και οι ήρωές του
είναι τα ετερώνυμα του Καμύ. Με βάση αυτή την παραδοχή θα προσπαθήσουμε να
προσδιορίσουμε, μέχρι ποιο βαθμό εκτείνεται αυτή η ταυτοπροσωπία του Καμύ με τους
λογοτεχνικούς του ήρωες. Αλήθεια όμως, πόσες όψεις μπορεί να πάρει ο Καμύ; Πόσες και ποιες
είναι οι σκοτεινές, οι δαιμονικές του πλευρές και ποιες οι φωτεινές; Πού τελειώνει ο συγγραφέας,
φιλόσοφος, πολιτικός ακτιβιστής και μείζων διανοητής και πού αρχίζουν τα ετερώνυμά του;
Ο Καμύ άφησε τη Μεσόγειο θάλασσα πίσω του σε ηλικία είκοσι επτά ετών και
εγκαταστάθηκε οριστικά στο Παρίσι. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή αυτή η θάλασσα που χωρίζει
γεωγραφικά τις δύο ηπείρους, την Ευρώπη από την Αφρική, θα κόψει και τον Καμύ στη μέση.
Θα τον διχοτομήσει. Από τη μια, ο Καμύ των αισθήσεων και του έρωτα, της ζωής και του
θανάτου, ο Καμύ που παραμένει σταθερά και αμετάθετα προσκολλημένος στον ζείδωρο ήλιο,
τη θάλασσα και την ζέστη της Αλγερίας, που απλόχερα και γενναιόδωρα προσφέρουν
καταφυγή και θαλπωρή. Από την άλλη ο Καμύ της σκέψης, της καθημερινής διαλεκτικής, του
διαλόγου και της δράσης βρίσκεται εγκατεστημένος στο Παρίσι. Θα μας πει:
‘…Πέρασα όλη μου τη ζωή διπρόσωπος, και οι πιο σοβαρές πράξεις μου ήταν συνήθως εκείνες
όπου είχα αναλάβει τη λιγότερη ευθύνη...Μια και ήμουν ψεύτης, θα το εκδήλωνα και θα πετούσα

[172]

κατάμουτρα τη διπλοπροσωπία μου σε όλους αυτούς τους ηλιθίους πριν καν την
ανακαλύψουν... Είμαι άραγε ευτυχής ή δυστυχής; Τι σημασία έχει. Ζω με το ίδιο πάθος!...’ 64
Αυτός ο διχασμός, αυτό το δίπολο στην ψυχή του Καμύ ανάμεσα στον ήλιο του νότου
από τη μία, που άλλοτε είναι φίλος και σου παραστέκεται και άλλοτε φοβερός εχθρός και σε
πολεμάει, και στο ψυχρό φως μαζί και το θολό σκοτάδι του βορρά από την άλλη, ανάμεσα στο
κάτω μέρος του σώματος, της ζωής των αισθήσεων και της ερωτικής πράξης και στο επάνω
μέρος, δηλαδή της νόησης και των αποφάσεων, αυτές οι δύο ισχυρές και αντίρροπές δυνάμεις,
που λειτουργούν μέσα του παλινδρομικά ως ζεύγος αντιθέτων (σύμφωνα με την κίνηση του
εκκρεμούς), θα τον σημαδέψουν και θα καθορίζουν ενίοτε τις πράξεις ή παραλείψεις του, άλλοτε
δημιουργικά και άλλοτε καταστροφικά, για ολόκληρη την υπόλοιπή ζωή του. Στον Μύθο του
Σίσυφου θα ομολογήσει: ... Έρχεται πάντα μια στιγμή που πρέπει να επιλέξει κανείς ανάμεσα στη
σκηνή και τη δράση. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται άνθρωπος. Τέτοιοι διχασμοί είναι φοβεροί... 65 .
Δεν είναι όμως μόνα αυτά τα ζεύγη των αντιθέτων που εμφανίζονται στο έργο του, στη
ζωή του. Είναι και κάποια που εμφανίζονται με αξιοσημείωτη συχνότητα και ένταση,
επανέρχονται σταθερά, γονιμοποιούν και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον πολυσύνθετο
κόσμο του Καμύ:
Κόλαση-Παράδεισος
Δίκαιο-Ανομία
Αρετή-Κακία
Εξουσιαστής-Εξουσιαζόμενος
Πίστη-Απιστία/Προδοσία
Ύψος-Βάθος
Καλό-Κακό
Αλλά και αυτό το Αρσενικό και το Θηλυκό, αυτή η απολυτότητα των γενετήσιων ενστίκτων που
θα συνυπάρξει εντός του, ενίοτε θα χωρίσει και πάντως θα απογειώσει την ύπαρξη σε έναν
κόσμο χωρίς στεγανά και υποψίες66 .
Με το σύνολο πλέον του έργου του ως τότε, προς το τέλος της σύντομης, όμως
συναρπαστικής και πλούσιας ζωής του, με μεγάλες φιλίες, μεγάλους έρωτες, συγκρούσεις,
προδοσίες, ανατροπές, δόξες, απορρίψεις και διαψεύσεις ο Καμύ, αυτό το απόλυτο αρσενικό
στην ιδιωτική του ζωή, με την αντρική και γυναικεία ψυχή αξεδιάλυτα εντός του, καταφέρνει
σχεδόν το ακατόρθωτο, να αποδεσμεύσει και να απελευθερώσει τις έννοιες του «καλού» και του
«κακού» από το στερεότυπο φορτίο, τις ερμηνείες και τις παρερμηνείες τους, τις δηλώσεις και τις
συμπαραδηλώσεις τους: ... Εκείνη την ημέρα αναγνώρισα το αληθινό πρόσωπο του κόσμου,
πήρα την απόφαση να δεχτώ πως το καλό δεν ήτανε την ίδια ώρα αμιγές κακού, πως το
κακούργημα ήταν σωτήριο... 67
Μετά τον Καμύ, το καλό και το κακό, ο θρίαμβος αυτός του μανιχαϊσμού, συναντώνται
και συνυπάρχουν ενωμένα σε κοινό σώμα με κοινές ρίζες, σε ένα ενιαίο και αδιαίρετο Όλον, ένα
64(Ξανθόπουλος, 2014:23,24)
65(όπ.π:24)
66(όπ.π:25)
67(όπ.π)
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ανδρόγυνο μόρφωμα που επαναφορτίζει και επαναπροσδιορίζει τον παρόντα αισθητό, δικό
μας καθημερινό κι επαναλαμβανόμενο κόσμο, ο οποίος συναποτελείται τόσο από τον
Παράδεισο (Ύψος) όσο και από την Κόλαση (Βάθος), συγχρόνως και αδιαιρέτως, σε μια
ατέρμονη κίνηση από την αφετηρία προς το τέρμα και πάλι από την αρχή, ακολουθώντας την
κίνηση και τη διαδρομή του τιμωρημένου από τους θεούς Σίσυφου: ... Και τότε ένιωσε πόσο
κοντά στα δάκρυα βρίσκεται η ευτυχία. 68
2. Ο ΜΕΡΣΩ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ
Ο Ξένος, ο Μύθος του Σίσυφου, θα μας συστήσουν τον παράλογο Καμύ, στα χρόνια της
έντονης αναζήτησης και των απογοητεύσεων, θα μας «μιλήσουν» για την άρνησή του μπροστά
στη ματαιότητα της ανθρώπινης φύσης. Η Πτώση μοιάζει να είναι το πικρό φρούτο της εποχής
των απογοητεύσεων, της περισυλλογής και της μοναξιάς. Δεν πραγματοποιεί μ' αυτό το έργο
τη δίκη του παράλογου κόσμου όπου οι άνθρωποι πεθαίνουν και δεν είναι ευτυχισμένοι. Τούτη
τη φορά, ένοχη είναι η ανθρώπινη φύση. Πριν προχωρήσουμε όμως στην περαιτέρω
εμβάθυνσή μας στα παραπάνω έργα του Καμύ που έχουμε επιλέξει, είναι δόκιμο να
επιχειρήσουμε μια πρώτη προσέγγιση στην έννοια του παραλόγου, μιας και ο ήρωάς μας είναι
σε μια μόνιμη αντιπαράθεση μαζί του.
Ο Μερσώ, ο Ζαν Μπατίστ Κλαμάνς, ο Σίσυφος, είναι αυτοί που απέναντι στον παραλογισμό του
κόσμου θα προσπαθήσουν να επαναστατήσουν, είναι ο Καμύ και οι απόψεις του που θέλουν
να συγκλονίσουν, να μας υπενθυμίσουν ότι απέναντι στη ματαιότητα υπάρχει η λύση της
αντίδρασης. Η επιθυμία για ευτυχία. Άλλωστε η ευτυχία και το παράλογο είναι παιδιά της ίδιας
γης όπως μας έχει πει.
Έτσι λοιπόν, το παράλογο αποτελεί συνέπεια της αντιπαράθεσης του κόσμου -στον οποίο
βασιλεύει η αντινομία, το άγχος και η αδυναμία- με τον άνθρωπο που αγαπά την σαφήνεια και
την ενότητα. Είναι όμως η αντιπαράθεση μεταξύ ανθρώπου και κόσμου που γεννά τη συνείδηση
και την έννοια του παραλόγου. Το παράλογο έχει ανάγκη αυτή τη μοναδική τριάδα:
-Κόσμος
-Ανθρώπινο πνεύμα· αυτή η άοκνη προσπάθεια του ανθρώπου να αντιταχθεί στο τίποτα που
φαντάζει να είναι η μοναδική πραγματικότητα
-Αυτή τους η αντιπαράθεση
Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι το παράλογο δεν αποτελεί στοιχείο του ανθρώπου ούτε του
κόσμου, αλλά της κοινής παρουσίας τους. Για την ώρα είναι ο μόνος δεσμός που τους ενώνει.
Αν θέλουμε να παραμείνουμε στα φαινόμενα, ξέρουμε τι θέλει ο άνθρωπος, ξέρουμε τι του
προσφέρει ο κόσμος και τώρα μπορούμε να πούμε ότι ξέρουμε επίσης και τι τους ενώνει. Αυτή
η ιδιότυπη τριάδα που αποκαλύπτεται έχει το εξής κοινό με τα δεδομένα της εμπειρίας: είναι
εξαιρετικά απλή και συνάμα εξαιρετικά περίπλοκη. Το πρώτο χαρακτηριστικό της, απ' αυτή την
άποψη, είναι ότι δεν μπορεί να διαχωριστεί. Αναιρώντας έναν από τους όρους, την αναιρούμε
εξ ολοκλήρου. Δεν γίνεται να υπάρξει παράλογο δίχως το ανθρώπινο πνεύμα. Έτσι, το
παράλογο -όπως και όλα- τελειώνει με το θάνατο. Μα ούτε μπορεί να υπάρξει παράλογο δίχως
αυτό τον κόσμο 69 .
Στον μύθο του Σίσυφου ο Καμύ θα μας πει ότι από την στιγμή που αναγνωρίζεται, ο
παραλογισμός γίνεται πάθος, το πιο σπαραχτικό απ' όλα. Το ερώτημα όμως είναι αν μπορούμε
να ζούμε με τα πάθη μας, αν μπορούμε να δεχόμαστε τον ουσιώδη νόμο τους που πυρπολεί
68(όπ.π:26)
69(Καμύ Α., 2007: 50)
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την καρδιά την οποία, την ίδια στιγμή, αυτά τα ίδια πάθη εξυψώνουν στο έπακρο 70. Ακόμη και με
τη θεατρική μεταφορά του ιστορικού προσώπου, του ρωμαίου αυτοκράτορα Γάιου Καλιγούλα,
ο Καμύ επαναφέρει την επιθυμία για το αδύνατο, την αναζήτηση του «παραλόγου» ως την άλλη,
την αληθινή όψη του πραγματικού.
Θα λέγαμε με μια φράση ότι παράλογο είναι η αιώνια αναζήτηση νοήματος σε κάτι
(κόσμος) που στερείται του τελευταίου. Η σκέψη του Καμύ που ακολουθεί, ίσως, εμπερικλείει τα
όσα παραπάνω έχουμε αναφέρει:
“Βλέπω ανθρώπους που πεθαίνουν γιατί θεωρούν πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο να την ζήσεις.
Βλέπω άλλους οι οποίοι με παράδοξο τρόπο σκοτώνονται για ιδέες ή ιδεολογίες που από μόνες
τους αποτελούν τον λόγο για να ζήσουν. Αυτό που αποτελεί αιτία να ζεις, μπορεί να είναι
θαυμάσια αιτία να πεθάνεις”71
3. ΟΤΑΝ Ο ΜΕΡΣΩ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΙΣΥΦΟ
«Σήμερα πέθανε η μαμά, μπορεί και χθες, δεν ξέρω. Πήρα ένα τηλεγράφημα από το γηροκομείο:
“Μητέρα απεβίωσε. Κηδεία αύριο. Θερμά συλλυπητήρια”. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να
'ταν και χθες». 72
Στην αρχή του Ξένου ο Καμύ θέτει αντιμέτωπο τον Μερσώ με τον θάνατο της μητέρας. Ό Καμύ
λάτρευε την Κατρίν Σεντές τη μητέρα του. Μια γυναίκα που είχε υπομείνει ουκ ολίγα. Αρρώστια,
χηρεία από πολύ νέα, φτώχεια. Με μια κουρασμένη πρόωρα ομορφιά να στέκει άφωνη μπροστά
από το παράθυρό της, πίσω από τις σιωπές του δικού της κόσμου. Σε αυτήν θα αφιερώσει και
το τελευταίο έργο του Τον Πρώτο Άνθρωπο. «Σε σένα που δεν θα μπορέσεις να διαβάσεις ποτέ
αυτό το βιβλίο».
Η συγγραφή του Ξένου ξεκίνησε το 1937 στο Αλγέρι και ολοκληρώθηκε το 1940 στο Παρίσι, κατά
τη διάρκεια των βομβαρδισμών της πόλης από τους Γερμανούς. Η δράση τοποθετείται χρονικά
πριν από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στο ειρηνικό, γαλλοκρατούμενο και φλεγόμενο από
τον ήλιο της Μεσογείου Αλγέρι.73
Ο Ξένος, καταγίνεται με τον αναίτιο ή παράλογο φόνο, ένα φόνο χωρίς οργή και χωρίς μίσος,
αντίληψη που έχει διαμορφώσει ο συγγραφέας από πολύ νωρίς, από τον Ευτυχισμένο Θάνατο
ήδη, έργο που έγραφε παράλληλα με τον Ξένο και το επεξεργαζόταν στο Αλγέρι μεταξύ 19361938.
Με τον Ξένο θα λέγαμε ότι έχουμε το μανιφέστο ολόκληρου του έργου του Καμύ. Ο θάνατος, το
παράλογο, η δικαιοσύνη, η εξέγερση, η απομόνωση, ο ήλιος, η μητέρα, ο χαμένος πατέρας,
όλα εμπεριέχονται σε αυτό το πρώτο έργο του. Έχουμε όμως και την καταγγελία για μια κοινωνία
που καταδικάζει αυτούς που δεν ακολουθούν τις συναισθηματικές και ηθικές της αξίες και τις
αμφισβητούν. Όσους δηλαδή δεν λειτουργούν σύμφωνα με τους «κοινά» αποδεχτούς της
όρους. Αυτός ο Μερσώ κρύβει μέσα του ένα πραγματικό αγρίμι που εκφράζεται με την απουσία
αντίδρασης στις κοινές συγκινήσεις. Είναι ένας ξένος για τον εαυτό του ή για τον κόσμο όλο;
Κινείται βιώνοντας την αντίφαση πόθου και συνείδησης. Ένας υπάλληλος που, αφήνοντας πίσω
του τα όνειρα και τις φιλοδοξίες της νιότης του, πιστεύει ότι ο πόθος δεν κλείνει μέσα του καμιά

70(Καμύ Α.,:40)
71(Καμύ Α., 1942:16)
72(Καμύ A,1998:15)
73(Ξανθόπουλος,2014:38,39)
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υπόσχεση ευτυχίας. Αντίθετα, μόνο πόνο γεννά. Ο Μερσώ έχει τρωθεί ανεπανόρθωτα. Αρνείται
την ανθρώπινη υπόστασή του κι επιδιώκει την ένωσή του με τη φύση 74
Η αδιαφορία είναι η μοναδική - δική του απάντηση στην ανυπαρξία του μέλλοντος. Αυτή η
αδιαφορία που θα τη δείξει ο Μερσώ και για το θάνατο της μητέρας του, καθώς και η αρχή του
ερωτικού του δεσμού με τη Μαρί την επομένη κιόλας της κηδείας, τον αναγκάζουν να αποδεχτεί,
μοιραία, την καταδίκη του και το θάνατο. Αλλά και αυτή, η ηθική αναισθησία για το φόνο του
Άραβα, που υπογραμμίζει την απάθεια του Μερσώ μπροστά στο θάνατο των άλλων, υφαίνει
τις προϋποθέσεις μιας δημόσιας αυτοκτονίας μέσω μιας δίκης και της απόφασης που
ακολουθεί . 75 Άραγε ποιοι είναι όλοι αυτοί που βρίσκονται γύρω από το φέρετρο της μητέρας
του Μερσώ και ποιοι περιμένουν για να τον δικάσουν;
Ο διευθυντής του γηροκομείου στο Μαρένγκο, ογδόντα χιλιόμετρα από το Αλγέρι, όντως
κατακρίνει τον Μερσώ για τον εγκλεισμό της μητέρας του στο ίδρυμα που διευθύνει ο ίδιος και
πράγματι τον αναγκάζει να δώσει εξηγήσεις ή όχι; «Δεν έφταιγα εγώ για τον θάνατο της μητέρας
μου», θα μας πει. Οι ενοχές που βασανίζουν και παγιδεύουν τον ήρωα, μεταμορφώνονται σε
εκδικητικές Ερινύες που τον καταδιώκουν, τόσο στον ύπνο όσο και στον ξύπνιο του, και είναι
έτοιμες να τον κατασπαράξουν. Στη δίκη θα δικαστεί για όλα αυτά εκτός από το φόνο του
Άραβα.
Είναι αποκαλυπτικό το γεγονός ότι ο Καμύ αναφέρεται στον Μερσώ - στον πρόλογο της
αμερικανικής έκδοσης του Ξένου - αποκαλώντας τον “το μόνο Χριστό που μας αξίζει”. Το ότι
δίνει στην ερωμένη του ήρωά του το όνομα της Μητέρας του Θεού, θα προβληματίσει
δημιουργικά και θα βοηθήσει στη συσχέτιση του Μερσώ με αυτούς που οδηγήθηκαν στην
τιμωρία λόγω της μη αποδοχής του παράλογου του κόσμου.
3.1 ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ ΑΛΜΠΕΡ ΚΑΜΥ
Εάν η ζωή είναι καταδίκη, τότε οι άνθρωποι ή δεν έχουν σκοπό ή, μοιραία, ο σκοπός τους είναι
αυτή η ίδια η καταδίκη. Βλέπουμε λοιπόν ήδη μέσα από τον Ξένο να αναδύεται ο μύθος του
Σίσυφου που άλλωστε ο Καμύ πραγματευόταν την ίδια εκείνη χρονική περίοδο. Αυτό το παιχνίδι
μεταξύ της λογικής και του παραλόγου, του επιθυμητού με το ανέφικτο, φαίνεται ξεκάθαρα και
από το πώς ο Καμύ δημιουργεί, σκέφτεται, υπάρχει.
Από τη μια έχουμε τον ήρωα της άρνησης και της πλήρης αδιαφορίας απέναντι στη ζωή, τον
Μερσώ, και από την άλλη τον Σίσυφο, τον απόλυτο παράλογο ήρωα που συνδιαλέγεται με τον
Μερσώ μέσα στο μυαλό του μεγάλου διανοητή. Πώς μπορούν να συνυπάρξουν στο ίδιο
ανθρώπινο κέλυφος, ταυτόχρονα, η απόλυτη αδιαφορία για τα πράγματα που μας
περιβάλλουν με τον διαρκή πόθο για επανάσταση απέναντι σ’ αυτά και ό,τι πρεσβεύουν; Είναι
δυο μορφές επανάστασης που αναδεικνύουν με διαφορετικό τρόπο τη ματαιότητα και τον
παραλογισμό του κόσμου. Είναι αυτά, τα ζεύγη των αντιθέτων που εμφανίζονται στο έργο του,
στη ζωή του γάλλου συγγραφέα αδιαλείπτως. Τα αναφέραμε και πιο πάνω για να αναδείξουμε
την ατελεύτητη προσπάθεια του Καμύ να κατανοήσει. Πάνω απ' όλα όμως, απέναντι στην
βαναυσότητα της αποδοχής των πάντων, ο καθένας μπορεί να αντιδράσει, να επαναστατήσει
με όποιο τρόπο μπορεί, αρκεί να είναι ο εαυτός του.
Ο Ξένος εκδόθηκε το 1942 ενώ ο Μύθος του Σίσυφου το 1943. Στο συγγραφικό χρόνο
συνυπήρξαν για μεγαλύτερο διάστημα στο μυαλό του Καμύ. Κριτής και κρινόμενος ο Μερσώ θα
περιφρονήσει και θα αποδεχθεί με τον δικό του τρόπο το πεπρωμένο. Ο Σίσυφος θα
περιφρονήσει τη θέληση των Θεών με το να εξυψώσει τα πάθη του. Ακριβώς αυτό είναι ο
Σίσυφος. Για τον Καμύ, ο Σίσυφος αποτελεί την ενσάρκωση του παραλόγου. Η περιφρόνησή
74(Καμύ Α,1998:7)
75(όπ.π:9)
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του απέναντι στους Θεούς, το μίσος του για τον θάνατο και το πάθος του για τη ζωή, του
στοίχισαν τούτο το ανείπωτο μαρτύριο όπου όλο του το είναι επιδίδεται σε κάτι που δεν τελειώνει
ποτέ. Είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσει για τα γήινα πάθη του.
Ο Καμύ θα δει τον απλό μύθο με ένα άλλο μάτι. Θα δανειστεί τη μορφή που ενσαρκώνει τον
αρχαϊκό πόνο και θα φιλοσοφήσει γύρω από την ανθρώπινη υπόστασή του. Ο Προμηθέας
Δεσμώτης, ο Σίσυφος ζουν το δράμα μιας άσκοπης τιμωρίας, όπου ο ήρωας ανακαλύπτει το
μεγαλείο του μέσα από την ήττα. Ημίθεοι που είναι ταυτόχρονα πιο ανθρώπινοι και πιο ευάλωτοι.
Στα Σημειωματάριά του σημειώνει ένα ελληνικό τρίπτυχο: 1. Ο μύθος του Σίσυφου (Παράλογο)
2. Ο μύθος του Προμηθέα ( Εξέγερση) 3. Ο μύθος της Νέμεσης .76 Όσον αφορά τον μύθο της
Νέμεσης, ο Καμύ δεν μπορεί να αγνοήσει τη θεά του μέτρου, μια θεά που γίνεται μοιραία σε
αυτούς που υποκύπτουν σε ύβρις. Εξάλλου σκέφτεται ότι η εξέγερση πρέπει να φέρει μέσα της
το μέτρο και το όριο που πρέπει να χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη φύση.
Παράλογο χαρακτηρίζει το μαρτύριο του Σίσυφου καθώς δεν έχει κανένα νόημα, όπως ούτε η
δική του η ζωή πια. Φθάνοντας στο παράλογο και προσπαθώντας να ζήσει με συνέπεια, ο
άνθρωπος αντιλαμβάνεται πάντοτε ότι το δυσκολότερο πράγμα στον κόσμο είναι να κρατήσεις
τη συνείδησή σου στο ίδιο επίπεδο. Σχεδόν πάντα οι περιστάσεις αντιτάσσονται. 77Ο Σίσυφος ζει
το δράμα μιας άσκοπης τιμωρίας, όπου ο ήρωας ανακαλύπτει το μεγαλείο του μέσα από την
ήττα. Μέσα από τον Μύθο του Σίσυφου, ο Καμύ θα αναρωτηθεί για την κατάληξη του
ανθρώπινου πεπρωμένου. Ο Σίσυφος εναντιώνεται στους θεούς. Η τιμωρία του είναι να
μεταφέρει έναν βράχο από τους πρόποδες έως την κορφή του βουνού ξανά και ξανά. Στο
πρόσωπό του ο Καμύ θα δει τον άνθρωπο επαναστάτη. Θα προσφέρει στην υπόσταση του
Σίσυφου τον λόγο για να συνεχίσει να ζει. Γιατί έχει έναν στόχο, και γιατί ο αγώνας προς την
κορυφή αρκεί για να γεμίσει την καρδιά του. Αυτός ο κόσμος χωρίς αφέντη δεν είναι ούτε στείρος
ούτε μάταιος. Κάθε σπιθαμή αυτής της πέτρας, κάθε κόκκος χώματος αυτού του βουνού
πλημμυρισμένου από σκοτάδι, σχηματίζει έναν κόσμο από μόνος του . 78
Η ελπίδα που δικαιούται να διατηρεί κάθε φορά που καλείται να προσπαθήσει να ξεπεράσει την
μοίρα του και η ελευθερία που μπορεί να απολαύσει μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του
μέχρι να προσπαθήσει ξανά. Ο Σίσυφος δικαιούται να ελπίζει ότι η προσπάθεια του που ξεκινάει
κάθε φορά για να φτάσει τον βράχο στην κορυφή θα είναι επιτυχής, έστω κι αν όλες οι
προηγούμενες, αμέτρητες προσπάθειές του έχουν αποτύχει. Από την άποψη αυτή, λοιπόν, η
ελπίδα μπορεί να δίνει νόημα στον ατέρμονα αγώνα του Σίσυφου –και κατ’ επέκταση του κάθε
ανθρώπου– να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο της μοίρας του.
Όσον αφορά την ελευθερία του, ο Σίσυφος μπορεί να την κερδίσει κατά την διάρκειά της
επιστροφής του από την κορυφή του βουνού όπου, φτάνοντας, βλέπει τον βράχο να κυλάει πάλι
κάτω, στους πρόποδες, από όπου είναι υποχρεωμένος να την ξαναπάρει για να την κουβαλήσει
στην κορυφή. Τότε, καθώς επιστρέφει, μπορεί, απαλλαγμένος από το βάρος της πέτρας που
είναι υποχρεωμένος να κουβαλάει, να σκεφτεί ανεπηρέαστα, ελεύθερα την κατάστασή του, τη
μοίρα του, από την οποία το ξέρει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει. «Τον βλέπω», λέει ο Καμύ, «που
επιστρέφει κάτω με ένα βαρύ και μετρημένο πια βήμα, πλησιάζοντας πάλι προς το ατέλειωτο
μαρτύριό του ... Εκείνη η ώρα μοιάζει με ανάπαυλα κι ανάσα» –μια ανάπαυλα και ανάσα που
του δίνει τον καιρό να σκεφτεί ψύχραιμα και να γνωρίσει την ματαιότητα της προσπάθειας που
πρόκειται να αναλάβει πάλι, και να συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να
αντιμετωπίσει την ματαιότητα παρεκτός μόνο να την περιφρονήσει. Είναι η ώρα της συνείδησης!
«Να κοιτώ αλλού» αποφαίνεται ο Νίτσε. Αυτή είναι η μόνη μέθοδος που επιτρέπει στον Σίσυφο
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να αντιμετωπίσει την μοίρα του. «Δεν υπάρχει μοίρα», λέει ο Καμύ, «που δεν νικιέται με την
περιφρόνηση» . 79
Η άλλη δυνατότητα, η οποία ανοίγεται στον Σίσυφο, όταν πρόκειται να μεταφέρει πάλι τον βράχο
στην κορυφή, είναι την νέα αυτή φορά, στην διάρκεια της πορείας του, να παρεκκλίνει από όσα
σκέφτηκε και όσα έκανε κατά την διαδρομή που ακολούθησε την προηγούμενη φορά. Έτσι, στις
άπειρες φορές που θα μεταφέρει τον βράχο από την πεδιάδα, ο Σίσυφος θα έχει την ευκαιρία να
γνωρίσει πλήθος από άλλα, καινούρια πράγματα που κατά τις προηγούμενες αναβάσεις του
τα προσπέρασε χωρίς να τα εκτιμήσει δεόντως ή και να τα προσέξει καν.
«Το μοναδικό αληθινό ταξίδι», μπορούμε να πούμε παραφράζοντας ελαφρά τον Προυστ, «το
μοναδικό βάπτισμα στην πηγή της νιότης, δεν θα ήταν να τραβήξεις προς καινούρια τοπία, αλλά
να αποκτήσεις άλλα μάτια, να δεις το σύμπαν με τα μάτια κάποιου άλλου, εκατό άλλων», με άλλα
λόγια τα ίδια αυτά πράγματα, τα οποία έχεις συναντήσει άπειρες ενδεχομένως φορές, να τα δεις
αλλιώς. Η επιστροφή, δηλαδή, για να αποκτήσει δημιουργικό χαρακτήρα έτσι, ώστε να προκύψει
η εξέλιξη, χρειάζεται να αναιρέσει τον εαυτό της και, για να μπορεί να αναιρέσει τον εαυτό της,
θα πρέπει να μπορεί να επαναληφθεί . 80
Ο άνθρωπος πρέπει και είναι ικανός να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του σαν μία προσωπική
υπόθεση. Όλη η σιωπηλή χαρά του Σίσυφου βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Το πεπρωμένο τού
ανήκει. Ο βράχος του είναι δικός του. Ο Σίσυφος ξέρει πως μόνον αυτός είναι ο αφέντης της
δικής του ζωής. Αλήθεια όμως, πώς μπορούμε να φανταστούμε ευτυχισμένο εκείνον που έχει
καταδικαστεί σε ένα μαρτύριο από το οποίο δεν υπάρχει η δυνατότητα να ξεφύγει; Ο Μερσώ, Ο
Σίσυφος, ο Προμηθέας ο ίδιος ο Χριστός τι κοινό έχουν τελικά αυτοί οι «ήρωες» της
ανθρωπότητας; Θα μπορούσαν να αρνηθούν. Ο Μερσώ, θα μπορούσε να ακολουθήσει τις
συναισθηματικές και ηθικές αξίες της κοινωνίας, να μην αδιαφορήσει. Ο Σίσυφος να ξεφύγει από
το μαρτύριο του βράχου αποδεχόμενος τις προσταγές των Θεών και καταπνίγοντας τα πάθη
του. Ο Προμηθέας χάρισε όχι μόνο τη φωτιά αλλά και την ελπίδα στους ανθρώπους. Ξεπέρασε
όμως στα μάτια των Θεών το όριο του μέτρου. Έπρεπε να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Το μεγαλείο
του ανθρώπου έγκειται, λέει ο Καμύ, στην απόφασή του να είναι πιο δυνατός και από την ίδια
του την υπόσταση. Κι εάν είναι άδικη η υπόστασή του, τότε δεν υπάρχει παρά ένας μόνο τρόπος
να την υπερβεί, να είναι ο ίδιος δίκαιος .81
Ο Χριστός, δεν αρνήθηκε ακόμη και πάνω στο σταυρό, τον Λόγο του. Κανείς τους δεν υπήρξε
αρνητής της ανθρώπινης ύπαρξης. Επέλεξαν την τιμωρία όλοι τους την τιμωρία, από το να
αποποιηθούν τον σημαντικότερο λόγο για να ζει κάποιος, την ελευθερία απέναντι στον
παραλογισμό της επιβολής του μέτρου σε ό,τι. Θα λέγαμε ότι στον Καμύ το εγώ έρχεται και φεύγει
με τη μορφή ενός τρελού. Ο συγγραφέας βασανίζεται με σκέψεις για το νόημα της ζωής και το
εκφράζει ήδη από τα πρώτα του εφηβικά κείμενα, «Σαν μπήκε στην κάμαρά μου, ήμουν
λυπημένος. Λυπημένος γιατί δεν γνώριζα τι ήθελα να είμαι, ενώ ένιωθα έντονα πως δεν ήθελα
να παραμείνω έτσι όπως ήμουν. Αναζητούσα το νόημα της ζωής, αυτής της ζωής που δεν
γνώριζα. Τότε εκείνος μπήκε και είπε: Δεν θα μπορέσεις να είσαι ευτυχισμένος αν συνεχίζεις να
ψάχνεις από τι είναι πλασμένη η ευτυχία, και δεν θα μπορέσεις να ζήσεις ποτέ αν αναζητείς το
νόημα της ζωής. Όπως ακριβώς συμβαίνει να διαλυθούν ακόμα κι οι πιο μεγάλες συγκινήσεις,
σαν θελήσεις να τις αναλύσεις». 82
Θα προσμένει με ανυπομονησία την παρουσία της φιγούρας αυτής, και μέσα από αυτό τον
εσωτερικό διάλογο θα μάθει πως ακόμα και «το να σκέφτεσαι τη ζωή είναι να ζεις», όπως και ότι
79(Πελεγρίνης Θ.,2012:37)
80(όπ.π:42)
81(Παπασταύρου-Κορωνιατάκη Β., 2003:167)
82(Camus A., 1973:179)
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«η ζωή, από μόνη της, είναι μια επανάσταση». «Τι άλλο να είναι η αληθινή, ευτυχισμένη ζωή, αν
δεν είναι προσμονή;» . 83 Ο Καμύ στα πρώτα έργα του, τους Γάμους, Το καλοκαίρι, την Έρημο,
ως ο Πρώτος Άνθρωπος, που εισπνέει για πρώτη φορά τη γεύση του κόσμου, αφήνει την
ποίηση των πραγμάτων να διαποτίζει την πρόζα του. Η ποίηση φτερουγίζει γύρω από το σώμα,
την ψυχή και τον νου του. Αναπνέει, ξυπνάει και κοιμάται με την ποίηση καθώς ανακαλύπτει για
πρώτη φορά και με όλες του τις αισθήσεις σε ένταση και εγρήγορση τον θαυμαστό κόσμο που
τον περιβάλλει.
Στον Ξένο όμως, σκληραίνει τη γραφή του, δεν του αρκούν οι ποιητικές ανατάσεις ως εργαλείο
ερμηνείας του Εαυτού, αναζητά κάτι πιο φοβερό, πιο αποτρόπαιο, πιο αναλυτικό,
καταφεύγοντας αποκλειστικά στο καθαρό πεζό, στη μυθοπλασία και παράλληλα στη θεωρητική
σκέψη, ανοίγοντας εντελώς δικούς του δρόμους στη λογοτεχνία, με την ποίηση όμως πάντα να
φτεροκοπάει και να λάμπει σαν φωτοστέφανο πάνω από το κεφάλι του «[…] Σε τούτο το βραδινό
που έπεφτε πάνω στην εξοχή της Φλωρεντίας, πορευόμουν προς μια σωφροσύνη όπου όλα
θα είχαν κατακτηθεί, αν δάκρυα δεν έρχονταν στα μάτια μου κι αν ο μεγάλος λυγμός της ποίησης
που με πλημμύριζε δεν μ΄ έκανε να ξεχάσω την αλήθεια του κόσμου» . 84
Μέσα, τρόποι και προθέσεις, μυθιστόρημα και μυθιστοριογράφος συγχέονται. Το μη
συγκεκριμένο του μυθιστορήματος επιστρατεύεται για να πλήξει το «αφηρημένο της διανόησης».
Ο συγγραφέας αποφεύγει ν' ασχοληθεί με το ψυχολογικό πορτρέτο των προσώπων. Ο
χαρακτήρας Μερσώ αναδεικνύεται μέσα από μια παράθεση γεγονότων, χρονικών εναλλαγών
χωρίς τις μεταξύ τους συνδέσεις. Τον Καμύ δεν τον απασχολεί ιδιαίτερα η δομή της διήγησης,
ούτε η αναζήτηση ύφους. Αφήνει να αναφανεί, κάτω από τη μονοτονία της δυστυχίας, μια
υπομονή δίχως μέλλον. Ένας Μερσώ δίχως παρόν 85 «Τότε πυροβόλησα άλλες τέσσερις φορές
πάνω σ' ένα ακίνητο κορμί όπου οι σφαίρες βυθίζονταν χωρίς καμιά αντίδραση. Και ήταν σαν
να 'δινα τέσσερα κοφτά χτυπήματα πάνω στην πόρτα της δυστυχίας» .86
4. ΠΤΩΣΗ: Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ
Όμως τι ακριβώς είναι η Πτώση και ποιο είναι αυτό το Άμστερνταμ, δηλαδή πόσο
κατασκευασμένο είναι και πόσο ρεαλιστικό είναι το λογοτεχνικό αυτό εύρημα- σκηνικό του
βιβλίου; Πώς μπορεί να προσδιορίσει κανείς το έργο; Γιατί αυτή η έπαρση, ή πόζα, η
αυταρέσκεια, η υπεροψία του αφηγητή ο οποίος βρίσκεται κατά τη διάρκεια της αφήγησης σε
ελεύθερη και συνεχόμενη πτώση και μάλιστα δείχνει να το απολαμβάνει; Είναι τελικά αυτός, ο Ζαν
Μπατίστ, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, αυτός ο τραγικός και ένοχος θεατρίνος Κλαμάνς, ένα από τα
ετερώνυμα του Καμύ όπως και αναφέραμε;
Η Πτώση αποτελεί ένα από τα πιο αποφθεγματικά και εμβληματικά έργα του συγγραφέα, είναι η
συγκλονιστική εξομολόγηση του Ζαν Μπατίστ Κλαμάνς, ενός επιτυχημένου Παριζιάνου
πλούσιου δικηγόρου, ο οποίος υποστηρίζει ότι είναι ικανοποιημένος κατ’ αρχήν από τον εαυτό
του, την επαγγελματική του σταδιοδρομία, τη ζωή και την ηθική του ανωτερότητα, κρίνει τους
άλλους με αξιοσημείωτη υποκρισία και ψεύτικη συμπόνια για τη δυστυχία τους, τρέφοντας έτσι
την αστική ματαιοδοξία του. Ωστόσο, το σαθρό του οικοδόμημα θα καταρρεύσει όταν ο μέχρι
πρότινος τόσο ελεήμων και αλτρουιστής, ο υπερασπιστής των ορφανών και των χηρών, θα
αφήσει μια νεαρή γυναίκα να πέσει στα νερά του Σηκουάνα, χωρίς να προσπαθήσει να τη
σώσει. Αυτό το τραγικό γεγονός υπήρξε η αρχή της πτώσης του, μιας πτώσης κοινωνικής,
πνευματικής και ηθικής, καθώς ο ήρωας συνειδητοποιεί τη ματαιότητα των προηγούμενων
83(όπ.π:185)
84(Ξανθόπουλος:39)
85(Καμύ Α.,1998: 10).
86(όπ.π: 69)
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πράξεών του και εγκαταλείπει το Παρίσι αυτοεξόριστος στο Άμστερνταμ, συλλογιζόμενος τα
λάθη του και να αναζητώντας το πραγματικό νόημα της ζωής . 87
Από ευυπόληπτος πολίτης και πρώην επιτυχημένος δικηγόρος μετατρέπεται σε «δικαστήμετανοητή», παρατηρητή των άλλων, στοχαστή της ανθρώπινης ατιμίας σε κακόφημα μπαρ
του Άμστερνταμ, όπου ομολογεί τις αμαρτίες του στον άγνωστο συνομιλητή του. Ο άγνωστος
συνομιλητής δεν παίρνει το λόγο κατά τη διάρκεια της αφήγησης, καθώς ο ήρωας μιλά
ακατάπαυστα για τον εαυτό του χωρίς να αποζητά την συμπάθεια ή τον έπαινο, γεγονός που
υποδηλώνει ένα βασικό χαρακτηριστικό της αστικής τάξης της εποχής του, δηλαδή τον
ατομικισμό και την υποκρισία.
Και εδώ ο Καμύ έρχεται να καταδείξει την καθολική σημασία της πτώσης, αντικατοπτρίζοντας την
πτώση ενός ολόκληρου κόσμου που βασίζεται σε ψεύτικες αξίες και σε μια υποκριτική ηθική.
Αφυπνίζοντας, μέσω του μακρύ μονολόγου του ήρωά του, τη συνείδηση των συνομιλητών του,
ώστε να μπορέσουν και αυτοί με τη σειρά τους να συνειδητοποιήσουν τα λάθη τους. Τι είναι
λοιπόν η Πτώση; Είναι η απέραντη αηδία, συγχρόνως η απέραντη αγάπη του Καμύ για τα δίποδα
πρωτεύοντα και την αθλιότητα που κουβαλούν, αξεχώριστα, για τον κοινό μέσο άνθρωπο,
αυτόν τον άνθρωπο που, όπως και ο ίδιος συγγραφέας- διανοητής, ζει μια παράλογη και δίχως
νόημα ζωή, γεμάτος τύψεις και ενοχές για την απώλεια της αθωότητας, την απώλεια του Πρώτου
Ανθρώπου, μια ζωή οριοθετημένη που επαναλαμβάνεται απαράλλαχτα, κάθε μέρα και κάθε
νύχτα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, χωρίς εκπλήξεις . 88
Τι αναγκάζει λοιπόν τον Κλαμάνς να εγκαταλείψει το Παρίσι και να εγκατασταθεί, να εξαφανιστεί
κυριολεκτικά εντελώς ανυπόληπτος τώρα, μέσα στην ανωνυμία και το ψύχος του Άμστερνταμ,
στην αμαρτία και στην παρακμή του λιμανιού και των μπαρ; Γιατί δεν επενέβη τότε πίσω στην
πατρίδα, για να σώσει από πνιγμό την άγνωστη αυτόχειρα, που έπεσε στα παγωμένα νερά του
Σηκουάνα κραυγάζοντας με απόγνωση και θυμό, σαν να αποχαιρετούσε με το ουρλιαχτό και
τις ύβρεις τον κόσμο με τον οποίο διαφωνούσε. 89
Το ζήτημα της ατομικής ευθύνης που αναδύεται σαν ατέρμων κοχλίας και επανέρχεται σαν
ελικοειδής σπείρα στο σύνολο του έργου του Καμύ, καθώς και η έννοια του συνανθρώπου μέσα
στο περιβάλλον μιας οργανωμένης και οριοθετημένης κοινωνίας, που δεν είναι παρά ο ίδιος ο
Εαυτός, όπως και το ζήτημα της αυτοχειρίας ή και της βίαιης αφαίρεσης της ζωής του άλλου,
που έχει διεξέλθει εξαντλητικά ο δημιουργός από την αρχή της συγγραφικής του διαδρομής,
θεματολογία την οποία συνεχώς ανακυκλώνει, έχουν κατακυριεύσει και στοιχειώσει κυριολεκτικά
τόσο την μεταπολεμική κεντροευρωπαϊκή σκέψη όσο και τη λογοτεχνία. 90
Ποιος λοιπόν κυνηγάει διαρκώς τον πρωταγωνιστή-αφηγητή Κλαμάνς, από εκείνο το παλιό
περιστατικό στη γέφυρα του Σηκουάνα και από ποιον θέλει να ξεφύγει στην Πτώση; Μήπως από
τον ίδιο του τον εαυτό; Και όπως αναρωτηθήκαμε και στον Ξένο, ποιοι είναι όλοι αυτοί που
βρίσκονται γύρω από το φέρετρο της μητέρας του Μερσώ και ποιοι περιμένουν για να τον
δικάσουν; Η σύζυγος του Καμύ, Φρανσίν Φορ, υπέφερε από κατάθλιψη και έπρεπε να
νοσηλευτεί. Στο νοσοκομείο η Φρανσίν έλαβε πάνω από είκοσι θεραπείες ηλεκτρικού σοκ. Ο
Καμύ αισθανόταν ανίσχυρος να τη βοηθήσει, όπως αισθάνθηκε και με την πρώτη σύζυγό του
Σιμόν που υπέφερε από τον εθισμό της στα ναρκωτικά. Η Φρανσίν κατά τη διάρκεια της
87(Ιωάννου Λ.,2014:239)
88(Ξανθόπουλος: 47)
89(όπ.π: 59)
90(όπ.π:60)
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θεραπείας της προσπάθησε να αυτοκτονήσει με το να πέσει από ένα μπαλκόνι. Η «πτώση» των
γυναικών, των γυναικών του Καμύ, θεωρείται ότι αποτυπώνεται στην πτώση της γυναίκας στα
παγωμένα νερά του Σηκουάνα που με το ουρλιαχτό της στοίχειωσε τον Ζαν Μπατίστ Κλαμάνς,
τον Αλμπέρ Καμύ. 91
Θα αναφωνήσει στο τέλος του έργου «Ω κοπέλα, πέσε πάλι στο νερό, για να μου δοθεί, μια
δεύτερη φορά, η ευκαιρία να σώσω και τους δυο μας!» . 92 Πόσο πραγματικά είχε ανάγκη ο
μεγάλος διανοητής, ο ήρωάς μας, να σωθεί και να σώσει τον κόσμο από την ματαιότητα της
ύπαρξης; Να δώσει την ηθική εκείνη φορά στους ανθρώπους ώστε η ζωή τους να είναι καθαρή,
αλώβητη από υποκρισίες και ψεύτικους εναγκαλισμούς μιας κοινωνίας βυθισμένης στην
μοναξιά και την κατάθλιψη;
Προκειμένου να μιλήσουμε για την Πτώση, πρέπει να καταφύγουμε σε μια σειρά από
ερωτηματικές ή διαζευκτικές προτάσεις. Κανένα άλλο έργο του Καμύ δεν μας υπαγορεύει αυτή
την αντιμετώπιση. Στην Πτώση, όμως, αυτό που βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο, μια
δεδομένη στιγμή μπορεί να το συναντήσει κανείς, με την ίδια ακριβώς μορφή ή ελαφρώς
παραλλαγμένο, σε ένα άλλο σημείο πιο κάτω, και να σημαίνει ακριβώς το αντίθετο από το αρχικό
ή, για να το θέσουμε διαφορετικά, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην εξομολόγηση και την
κατηγορία. Ο Αλμπέρ Καμύ- Ζαν Μπατίστ πετάει μεταφορικά τα ρούχα του, μένει γυμνός
μπροστά μας και αυτομαστιγώνεται ανελέητα.
Ο Καμύ σε όλο του το έργο αμφιβάλλει για τον ίδιο του τον εαυτό. Εξομολογείται τους φόβους
του στους πολύ κοντινούς του ανθρώπους, στους φίλους που εμπιστεύεται και στη γυναίκα που
είναι ερωτευμένος κάθε φορά. Πολεμάει με τις αμφιβολίες του. Δείχνει να υποφέρει. Θεωρεί τον
εαυτό του χειρώνακτα εργάτη πρωτίστως και μετά καλλιτέχνη. Στο μεταξύ, όλα τα βιβλία του
Καμύ, αν επιχειρήσει κανείς να τα συναθροίσει, οδηγούν σε ένα και μοναδικό βιβλίο, το βιβλίο
της ζωής . 93
Το Άμστερνταμ της Πτώσης είναι το εντελώς αντίθετο από το Αλγέρι της Μεσογείου, την πατρική
γη των παιδικών και νεανικών χρόνων του ποδοσφαιριστή, ηθοποιού, φθισικού, μανιώδους εν
τούτοις καπνιστή, μαχητικού δημοσιογράφου και παθιασμένου εραστή Αλμπέρ Καμύ, διότι εδώ
στον βορρά που βρίσκεται ο Ζαν-Μπατίστ …Η θάλασσα είναι μαύρη, η πόλη είναι σκοτεινή, τα
βρόμικα ομόκεντρα κανάλια μοιάζουν με τους κύκλους της κόλασης, της αστικής κόλασης
φυσικά, που την κατοικούν τα κακά όνειρα… Το Άμστερνταμ του Καμύ είναι ο διαρκής τόπος, η
φυλακή και η κόλαση του ξένου, η εσωτερική εξορία αυτού που εκδιώχθηκε διά παντός από τον
ιδανικό και απόλυτο τόπο, από τον πραγματικό παράδεισο, δηλαδή από την άμεση επαφή με τη
ζωή . 94
«Πού αρχίζει η εξομολόγηση, πού η μομφή;» θα αναρωτηθεί ο Καμύ γι’ αυτή τη διήγηση,
μοναδική στο έργο του. «Μια μόνο αλήθεια πάντως, σ’ αυτό το μελετημένο παιχνίδι των
κατόπτρων: ο πόνος και ό, τι υπόσχεται» .95 Πάντα θα υπάρχει κάποιο μπαρ, ένα «Μέξικο Σίτι»,
στο Άμστερνταμ ή οπουδήποτε, ένα καθαρτήριο για τον άνθρωπο, «ξένο» ή όχι, που θα δεχτεί
να αντιμετωπίσει τον εαυτό, τη συνείδησή του. Που θα συναντήσει έναν μυστηριώδη ξένο στον
91(http://camus-society.com/albert-camus-biography-1951-60/)
92(Καμύ Α.,2000:114)
93(Ξανθόπουλος:62)
94(όπ.π:50)
95(Καμύ Α,2010:500)

[181]

οποίο θα εξομολογηθεί τα πάντα για τη ζωή του. Τις μύχιες σκέψεις, τις ανυπόφορες ενοχές. Για
τον Καμύ αυτό είναι κάτι αναπόφευκτο, αναγκαίο ώστε ο κάθε ένας του είδους μας να θυμηθεί
ξανά το ρόλο της ηθικής και του καλού μέσα μας.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
“Ο Αλμπερ Καμύ, μέσα από το λογοτεχνικό ή πολιτικό του λόγο ή και ενάντια σε αυτόν, Θα
αφιερωθεί σε μια αμείλικτη μάχη με τις λέξεις, που σκληραίνουν, ραγίζουν, γλιστρούν, χάνονται”,
γράφει ο βιογράφος του Ολιβιέ Τοντ. Μόνο που στην περίπτωση του Καμύ οι λέξεις του δεν
χάνονται.Ούτε μια ραγισματιά στον Ξένο. Ούτε μια χαραμάδα στην Πανούκλα, Ζωντανές οι ιδέες
στον Μύθο του Σίσυφου και στον Επαναστατημένο Άνθρωπο. Ένας συγγραφέας σίγουρα
εκφράζει και προδίδει τον εαυτό του μέσα από το σύνολο των χαρακτήρων του, εξελίσσεται μέσα
από τους ήρωές του και οι ήρωές του δημιουργούν καινούριους πειρασμούς, νέες προκλήσεις.
Το αν ο Μερσώ βρήκε τις απαντήσεις που έψαχνε, έζησε τη ζωή παίρνοντας τη μοίρα στα χέρια
του ωρίμασε και αφέθηκε στις μελαγχολικές ανακωχές είναι νωρίς ακόμη να το πούμε. Είναι
νωρίς γιατί κάθε φορά που τον διαβάζεις, όσο και αν οι εποχές έχουν αλλάξει, η αναζήτηση
νοήματος για τα μικρά και τα μεγάλα της ζωής δεν παύει ποτέ να μας εκπλήσσει
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Περίληψη
Στην παρούσα Εισήγηση, παρουσιάζονται καινοτόμες Διδακτικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Νηπιαγωγείο του
21ου αιώνα που εστιάζονται στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και εμπλέκουν τη Γραφή με την Τέχνη της Ζωγραφικής.
Στοχεύοντας στον περιορισμό της σχολιοποιήσης του Νηπιαγωγείου και την ανάδειξή του σε δημιουργικό εργαστήρι
που απογειώνει την παιδική φαντασία, αναδύθηκε αυθόρμητα ένας καινοτόμος τρόπος έκφρασης Δημιουργικής
Γραφής. Στα πρωτότυπα σχέδια που ακολουθούν η Γραφή εισέρχεται στον κόσμο της φαντασίας του παιδιού και μέσω
της συμβολικής λειτουργίας μετατρέπει το παιδικό σχέδιο σε δυναμικό μέσο μάθησης και δημιουργικής έκφρασης.
Λέξεις Κλειδιά: Δημιουργική Γραφή, Νηπιαγωγείο, Τέχνη της Ζωγραφικής, παιδικό σχέδιο, γραφικά σύμβολα,
σχολιοποίηση

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός της Εισήγησης η παρουσίαση καινοτόμων Διδακτικών και Παιδαγωγικών προσεγγίσεων
στο Νηπιαγωγείο του 21ου αιώνα, εστιασμένες στις σύγχρονες θεωρίες για τη διεργασία της
μάθησης, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της σχολοιοποίησης και να αναδειχθεί η δυναμική
σχέση Τέχνης και μάθησης, μέσω της Δημιουργικής Γραφής. Ως στόχοι της Εισήγησης τέθηκαν
η αναγνώριση και ο προσδιορισμός πρακτικών ανάπτυξης Δημιουργικής Γραφής, η εφαρμογή
και η αξιοποίηση καινοτόμων δράσεων στο Νηπιαγωγείο, ώστε να περιοριστεί η σχολιοποίησή
του και η υιοθέτηση θετικής στάσης για τη Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική
εμπειρία. Στοχεύοντας στη βελτίωση συνθηκών διδασκαλίας που ενισχύουν τη διεργασία
μάθησης, την απελευθέρωση της φαντασίας του νηπίου μέσω της Τέχνης που αποτελεί
δυναμικό μέσο μάθησης και στην υιοθέτηση στρατηγικών ανακαλυπτικής μάθησης που
καλλιεργεί την κριτική σκέψη, αναπτύχθηκαν καινοτόμες δραστηριότητες που εμπλέκουν τη
Γραφή με την Τέχνη της Ζωγραφικής. Αρχικά θα προσδιοριστεί το θεωρητικό πλαίσιο της
«αποκλίνουσας σκέψης» και των σύγχρονων θεωριών μάθησης που εστιάζονται στην εμπειρία
και τον κριτικό στοχασμό. Ακολουθούν έρευνες που τεκμηριώνουν τη δυναμική σχέση Τέχνης και
μάθησης και στη συνέχεια καταγράφονται τα αποτελέσματα των ερευνών που μελέτησαν το
φαινόμενο της έντονης σχολιοποίησης του Νηπιαγωγείου. Τέλος παρουσιάζονται πρωτότυπα
σχέδια νηπίων που εκφράζουν ένα καινοτόμο τρόπο έκφρασης που προέκυψε αυθόρμητα κατά
την εμπλοκή τους με τη Δημιουργική Γραφή.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο Guilford κατά τη δεκαετία του 1950, έθεσε το θεωρητικό πλαίσιο της «Αποκλίνουσας Σκέψης»,
παρουσιάζοντας μια πρωτοποριακή έρευνα που αποτέλεσε τη βάση των επιστημονικών
ερευνών για τη δημιουργικότητα. Οι Getzels & Jackson (1962), Wallach & Kogan (1965), O
Torrance (1976, 1981), Beaudot (1973) αξιοποιώντας αυτό το θεωρητικό πλαίσιο διερεύνησαν
και αξιολόγησαν την «Αποκλίνουσα Σκέψη» στα πλαίσια ψυχο-παιδαγωγικών ερευνών που
εστιάζουν σε μια νέα προσέγγιση της γνώσης και της μαθησιακής διεργασίας (Βενιζέλου, 1994).
Η μοναδικότητα του ατόμου και η αλληλεπίδραση του με το περιβάλλον συντελούν στη
δημιουργική πράξη, που αποτελεί δυναμική διαδικασία για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου
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προϊόντος. Παράλληλα, ο Sillamy (1967) συνδέει τη δημιουργικότητα με το κοινωνικοπολιτιστικό
πλαίσιο του ατόμου και τη χαρακτηρίζει φυσική τάση που ενυπάρχει «εν δυνάμει» σε κάθε άτομο,
αλλά προϋποθέτει κατάλληλες συνθήκες για την απελευθέρωσή της (Βενιζέλου, 1994).
Συνεχίζοντας, ο Guilford (1956,1967), θεωρεί την εφευρετικότητα, τη σύνθεση και το σχεδιασμό
βασικά στοιχεία της δημιουργικής ικανότητας για τη δημιουργία ενός έργου σύνθετου και
πρωτότυπου. Η δημιουργικότητα σύμφωνα με τον Taylor (1964) ορίζεται ως νοητική διαδικασία
που συμβάλλει στην παραγωγή πρωτότυπων ιδεών και ο Γάλλος ερευνητής Beaudot (1973) ως
μια δυναμική οργάνωση ανομοιογενών στοιχείων που σκιαγραφούν το προφίλ του
δημιουργικού. Ο Guilford (1967) αναφέρει ότι «Δεν ανακαλύπτει ποτέ κανείς μέσα στο κενό, ούτε
με το κενό» και ορίζει το δημιούργημα ως προϊόν σύνθεσης και αναδιοργάνωσης στοιχείων,
εμπειριών και γνώσεων που προϋπάρχουν στο άτομο (Βενιζέλου, 1994 ).
Ο Ροντάρι (1994 στο Βακάλη, Ζωγράφου- Τσαντάκη & Κωτόπουλος, 2013) θεωρεί τη
δημιουργικότητα συνώνυμο της αποκλίνουσας σκέψης και αναφέρει ως ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της, την αυτόνομη κρίση και τη μη τυποποιημένη σκέψη. Η Δημιουργική Γραφή
(Creative Writing) αποτελεί ευέλικτη και πολυσύνθετη νοητική διεργασία, απόλυτα συνυφασμένη
με τη δημιουργικότητα του ατόμου και την αποκλίνουσα σκέψη (Βακάλη, 2014 στο Κωτόπουλος,
2014). Η ενασχόληση του παιδιού με δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής συμβάλλει στην
εξερεύνηση των δυνατοτήτων του και στην ελεύθερη έκφραση της προσωπικότητας του
(Κωτόπουλος, 2014). Οι Parnes & Brunelle (1967) συνδέουν τη Δημιουργική Γραφή με τις
προϋπάρχουσες εμπειρίες και τα ερεθίσματα και ο Cecil τη θεωρεί δείκτη ποιότητας και
διανοητικής υγείας του ατόμου(Κοτρωνίδου, 2012). Σύμφωνα με τον Protherough (1983, στο
Κωτόπουλος, 2014), αποτελεί δυναμικό μέσο αυτοέκφρασης και αυτοανακάλυψης που
ενεργοποιεί το μαθητή να εκφράσει τον πλούτο των εμπειριών του και των συναισθημάτων του.
Οι Lewis & Williams (1994, στο Κόκκος, 2008) ορίζουν τη βιωματική εκπαίδευση ως «εκείνη που
εκθέτει τους εκπαιδευόμενους σε μια εμπειρία και στη συνέχεια ενθαρρύνει το στοχασμό στην
εμπειρία, ώστε να αναπτυχθούν νέες ικανότητες, νέες στάσεις ή νέοι τρόποι σκέψης». Σύμφωνα
με τον Dewey (1916) η εμπειρία θεωρείται βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση και την
υποκίνηση του ατόμου και ο Kolb (1984) στον κύκλο της μάθησης κατέγραψε τη σπουδαιότητά
της περιγράφοντας τα τέσσερα στάδια για αποτελεσματική μάθηση που εστιάζονται στην
εμπειρία και την επεξεργασία της. Κατά το πρώτο στάδιο το άτομο προετοιμάζεται για δράση
βασιζόμενο στις εμπειρίες του, στο δεύτερο δρα αποκτώντας νέες εμπειρίες, στο τρίτο
επεξεργάζεται και αξιολογεί τα αποτελέσματα της δράσης του και στο τέταρτο οι εμπειρίες
ταξινομούνται και συνδέονται με τις προϋπάρχουσες γνώσεις.
Επί προσθέτως ο Piaget υποστηρίζει ότι η γνώση οικοδομείται με βάση την εμπειρία και ο Javris
(2004) επισημαίνει ότι «εμπειρία είναι η υποκειμενική επίγνωση μιας τωρινής κατάστασης, η
σημασία της οποίας καθορίζεται εν μέρει από την ατομική μάθηση του παρελθόντος».
Ακολούθως, οι ερευνητές Boud, Keogh & Walker, (2002) εστίασαν στον κριτικό στοχασμό
επάνω στην εμπειρία και τη σπουδαιότητα του στη μαθησιακή διεργασία. Κατά το πρώτο στάδιο
της διεργασίας του στοχασμού γίνεται ανάκληση στη μνήμη των εμπειριών, κατά το δεύτερο
αξιοποιούνται τα θετικά συναισθήματα που εμπλέκονται με την εμπειρία και στο τρίτο στάδιο
γίνεται επαναξιολόγηση της εμπειρίας και σύνδεση της με την προϋπάρχουσα γνώση. Ο Koestler
(1964) θεωρεί την εμπειρία ως απαραίτητη προϋπόθεση της δημιουργικότητας, ο Ogilvie (1974)
τη θεωρεί ως βασική για τη δημιουργία συνειρμών και ο Mednick (1962) τοποθετεί τις
πρωτότυπες ιδέες στο τελευταίο κρίκο μιας αλυσίδας ασυνήθιστων συνειρμών (Βιτούλης, 2005).
Στη θέση αυτή κινείται και ο Beaudot (1973) υποστηρίζοντας ότι η δημιουργικότητα δεν είναι
«απλή παράθεση ανομοιογενών στοιχείων, αλλά μια δυναμική οργάνωση τους σε νέους
συνδυασμούς, άλλοτε ακριβείς και καθορισμένους και άλλοτε ακαθόριστους».
Ο Williams (1968) συνδέει επίσης τη δημιουργικότητα με τη συνδυαστική ικανότητα και ο Debesse
(1985) τη θεωρεί λειτουργική δραστηριότητα που συνδέεται με το ιχνογράφημα και τις Τέχνες
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γενικότερα και συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και τη δημιουργική έκφραση.
Ο Luquet (1913) αναφέρει ότι το παιδικό ιχνογράφημα είναι μια συμβολική γλώσσα και ο Frobel,
συνδέει τις εικαστικές Τέχνες με την πνευματική εξέλιξη του νηπίου και την ψυχοκινητική του
έκφραση (Κωνσταντάκη, 2000). Σύμφωνα με την Κούβου (2016) στο σχέδιο οπτικοποιούνται οι
εμπειρίες των παιδιών που έχουν καταγραφεί από το άμεσο περιβάλλον τους με τρόπο
συμβολικό και αφηρημένο. Δίνοντας μορφή σε έννοιες το παιδί επιχειρεί να περιγράψει το
περιβάλλον του και τις εμπειρίες του. Το παιδικό σχέδιο δεν έχει ενταχθεί στη μαθησιακή διεργασία
ως δυναμικό μέσο μάθησης και παραμένει ασύνδετο με σημαντικές γνωστικές διεργασίες. Το
παιδί μορφοποιώντας αφηρημένες έννοιες αξιοποιεί το σχέδιο ως «εργαλείο αλφαβητισμού».
Σχετική έρευνα, «μας υποδεικνύει ότι οι πρώτες απόπειρες σχηματοποίησης γραμμάτων ή
αριθμών συχνά ενσωματώνονται στην ήδη οικεία δραστηριότητα του σχεδίου πριν
ανεξαρτοποιηθούν ως γραμματικά σύμβολα. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι αρχικά οι
δραστηριότητες της ιχνογράφησης και της γραφής δεν είναι διαφοροποιημένες» (ό.π.).
Τα οφέλη της πρώιμης και συστηματικής διδασκαλίας ακαδημαϊκών δεξιοτήτων είναι παροδικά
και συχνά οδηγούν σε κοινωνικές και συναισθηματικές δυσκολίες. Συνήθως μετά από 3 έτη
παρατηρείται παλινδρόμηση και ανατροπή των αποτελεσμάτων (Carlsson-Paige, McLaughin &
Almon, 2015, στο Αρβανίτη- Παπαδοπούλου, 2016).
Είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι μια σημαντική έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία
του ’80 στη Γερμανία ανέδειξε τα προβλήματα της έντονης σχολιοποίησης του Νηπιαγωγείου και
αποτέλεσε αφόρμηση για την αλλαγή εκπαιδευτικής πολιτικής (Αρβανίτη-Παπαδοπούλου, 2016).
Μια ακόμη σημαντική έρευνα στις Η.Π.Α το 1967, ήρθε να αναδείξει τη σπουδαιότητα της
αυθόρμητης μάθησης και της συμβολικής λειτουργίας στη μαθησιακή διεργασία μέσω
πειράματος του Weikart, το οποίο κατέδειξε κοινωνικο-συναισθηματικές δυσκολίες και
παραβατική συμπεριφορά στους μαθητές που ανέπτυξαν πρώιμες αναπτυξιακές δεξιότητες στο
Νηπιαγωγείο (ό.π., 2016).
Αξιοποιώντας το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο και στοχεύοντας ως εκπαιδευτικοί στη
δημιουργική έκφραση του νηπίου μέσω της Δημιουργικής Γραφής, αναπτύξαμε καινοτόμες
πρακτικές που εμπλέκουν τη Γραφή με την Τέχνη της Ζωγραφικής. Δημιουργώντας κατάλληλο
εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό κλίμα το οποίο στηρίζεται στην αποδοχή και στην ασφάλεια,
ενισχύοντας την ελεύθερη έκφραση, τη σύλληψη πρωτότυπων ιδεών και την κριτική σκέψη
στοχεύουμε στην απελευθέρωση της φαντασίας του νηπίου μέσω της συμβολικής λειτουργίας.
Ο εκπαιδευτικός ως φορέας της αλλαγής και της καινοτομίας θέτει γνωστικούς στόχους,
δεξιότητες και στάσεις που συνάδουν με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και δημιουργεί
μαθησιακά επεισόδια. Κατά τη διεργασία μάθησης το νήπιο εμπλέκεται δυναμικά συμμετέχοντας
ενεργητικά και αξιοποιώντας τις εμπειρίες του ως πηγή μάθησης και δράσης. Κατά τη διεργασία
του στοχασμού γίνεται ανάκληση στη μνήμη των εμπειριών του νηπίου, επαναξιολόγηση τους
και σύνδεση τους με τις προϋπάρχουσες εμπειρίες. Οι αφηρημένες έννοιες οπτικοποιούνται
μέσω της συμβολικής λειτουργίας, αποκτούν γνωστικές διαστάσεις και εκφράζουν τον
εσωτερικό κόσμο του νηπίου και τον πλούτο των εμπειριών του. Το νήπιο δέχεται καθημερινά
οπτικά ερεθίσματα γραμματικών και αριθμητικών συμβόλων κατά την επίδρασή του με το
ευρύτερο περιβάλλον του. Τα ερεθίσματα αυτά καταγράφονται στη μνήμη του και γίνεται
αυθόρμητη ανάκλησή τους κατά την σχεδιαστική δραστηριότητα και την εμπλοκή του με τη
Δημιουργική Γραφή.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Στοχεύοντας στον περιορισμό της σχολιοποίησης και στην υιοθέτηση θετικής στάσης για τη
Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία, αναδύθηκαν αυθόρμητες
δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής που αντανακλούν ένα νέο τρόπο μάθησης και
χαρτογραφούν την παιδική ψυχή και την ανάγκη της για επικοινωνία. Στα πρωτότυπα σχέδια που
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ακολουθούν η Γραφή εισέρχεται στο κόσμο της φαντασίας του νηπίου μέσω της συμβολικής
λειτουργίας και μετατρέπει το παιδικό σχέδιο σε δυναμικό μέσο μάθησης και δημιουργικής
έκφρασης. Τα σχέδια των νηπίων εκφράζουν ένα καινοτόμο τρόπο έκφρασης που προέκυψε
αβίαστα και αυθόρμητα κατά την εμπλοκή τους με τη Δημιουργική Γραφή και την Τέχνη της
Ζωγραφικής.

Εικόνα 1η
Η λέξη νεράιδα αποτέλεσε το δομικό στοιχείο της δημιουργικής σύνθεσης του νηπίου για το
σχεδιασμό ενός σπιτιού. Αξιοποιώντας τη συμβολική λειτουργία με τρόπο πρωτότυπο και
συνδυαστικό, το νήπιο εμπλέκεται σε μια λειτουργική δραστηριότητα που αξιοποιεί τη Γραφή με
αυθορμητισμό, επινοητικότητα και κριτική σκέψη. Το όνομα του νηπίου αποτέλεσε τον κορμό του
σώματος που σχεδίασε και το αρχικό γράμμα ΄΄ Ε΄΄ του ονόματος του νηπίου κατέχει στην
ανθρώπινη μορφή τη θέση των ματιών. Τα μάτια είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να
υπάρχει βλεμματική επαφή. Τα υποκειμενικά κριτήρια επιλογής μορφών και συνδυασμών
συνθέτουν ένα αποτέλεσμα Δημιουργικής Γραφής που αξιοποιεί τον πλούτο των εμπειριών του
νηπίου.

Εικόνα 2η
Το νήπιο επηρεασμένο από το Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων που υλοποιήθηκε στο
Νηπιαγωγείο με θέμα «Το μαγικό κουτί της παιχνιδοχώρας» αξιοποίησε τη λέξη «σβούρα» ως
δομικό στοιχείο της σύνθεσής του. Το γράμμα ΄΄Ο΄΄ της λέξης με τρόπο πρωτότυπο αποκτά νέα
διάσταση, καθώς συμβολίζει και το αντικείμενο του παιχνιδιού και το γράμμα ΄΄Α΄΄ αποτέλεσε
τον κορμό ενός σχεδίου που έχει δομηθεί αποκλειστικά και μόνο με την αξιοποίηση γραφικών
συμβόλων. Το σχέδιο πλαισιώνουν ρομποτάκια εμπλέκοντας την Τεχνολογία με ένα
παραδοσιακό παιχνίδι με τρόπο συνδυαστικό, πρωτότυπο και δημιουργικό. Αξιοσημείωτο είναι
ότι όπως και στο προηγούμενο σχέδιο έχει αξιοποιηθεί το γράμμα ΄΄Ψ΄΄ για το σχεδιασμό των
χεριών. Το γράμμα ΄΄Π΄΄ πλαισιώνει τα μάτια του αριστερού σχεδίου και τα γράμματα ΄΄Μ΄΄ και
΄΄Σ΄΄ επιλέγονται με τρόπο κριτικό για στόμα. Στα πόδια αξιοποιείται με τρόπο συγκριτικό και
συνδυαστικό μεγαλύτερο το γράμμα ΄΄Μ΄΄, καθώς το νήπιο ανακαλεί από τον πλούτο των
εμπειριών του στοιχεία για το ανθρώπινο σώμα και τις διαστάσεις του και τα εντάσσει μέσω της
Δημιουργικής Γραφής στο σχέδιό του.
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Εικόνα 4η
Η αυθόρμητη και αναδυόμενη Δημιουργική Γραφή του νηπίου εμπλέκει μ’ ένα πρωτότυπο και
μοναδικό τρόπο τη Γραφή με την Τέχνη της Ζωγραφικής. Με συμβολικό και μεταφορικό τρόπο
σχεδιάζει το παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας αποκλειστικά και μόνο με γραφικά σύμβολα και
το αποτυπώνει εννοιολογικά αξιοποιώντας στο έπακρο τη φαντασία του και την εφευρετικότητά
του. Το γράμμα ΄΄Ο΄΄ της λέξης ΄΄ΦΟΡΑ΄΄ αξιοποιείται με τρόπο δημιουργικό και συνδυαστικό,
αποτελώντας ταυτόχρονα και το κεφάλι του λύκου. Στην κοιλιά του λύκου έχει σχεδιαστεί η
Κοκκινοσκουφίτσα και έχει γραφτεί το όνομά της, προσπαθώντας το νήπιο να μας μεταφέρει με
σαφήνεια και ακρίβεια την πλοκή του παραμυθιού. Από το στόμα της Κοκκινοσκουφίτσας
βγαίνει το γράμμα ΄΄Α΄΄ ως κραυγή απελπισίας για το τι έχει συμβεί. Η λέξη ΄΄ΚΥΝΗΓΟΣ΄΄
αποτέλεσε δομικό στοιχείο για το σχεδιασμό του ήρωα που θα απελευθερώσει την
Κοκκινοσκουφίτσα και τη γιαγιά της. Στα χέρια του κρατάει, όπως ανέφερε το νήπιο, έναν
πύραυλο, γι’ αυτό και υπάρχει το αρχικό γράμμα ΄΄ Π΄΄. Η λέξη ΄΄ΣΟΣ΄΄ που άκουσε ο κυνηγός,
ταξίδεψε και έφτασε στο δάσος και έγινε δέντρο μ’ ένα τρόπο δημιουργικό που μόνο ένα παιδικό
σχέδιο μπορεί να αποτυπώσει. Στο σπίτι έχει γραφτεί στη σκεπή η λέξη ΄΄ΓΙΑΓΙΑ΄΄ προσπαθώντας
το νήπιο να συμπεριλάβει στην πλοκή και εξέλιξη του παραμυθιού ένα βασικό πρόσωπο που
δεν έχει σχεδιαστεί εμφανώς και να αποτυπώσει εννοιολογικά μέσω της Δημιουργικής Γραφής
όλη την υπόθεση του παραμυθιού.

Εικόνα 6η
Το νήπιο επηρεασμένο από επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο΄΄ Αττικό Πάρκο΄΄ αξιοποίησε
ως βασικό δομικό στοιχείο του σχεδίου του τη λέξη ΄΄ΤΑΥΡΟΣ΄΄. Τα γράμματα ΄΄Υ, Ρ΄΄ αποτέλεσαν
τα κέρατα του ζώου. Το κεφάλι του δυνατού ταύρου έχει μάτια και στόμα που έχουν κοινά
στοιχεία με τα μάτια και το στόμα που έχουν τοποθετηθεί στο γράμμα ΄΄Ο΄΄ του ονόματος του
νηπίου. Η λέξη ΄΄ΓΟΥΝΑ΄΄ αντικατέστησε με τρόπο πρωτότυπο, συμβολικό, εννοιολογικό και
μεταφορικό το τρίχωμα του ζώου και η λέξη ΄΄ΟΥΡΑ΄΄ που αντικατέστησε την τριχωτή ουρά,
αποδεικνύουν τους τολμηρούς συνδυασμούς που αναδύονται και αποτυπώνονται από την
εμπλοκή της Δημιουργικής Γραφής με την Τέχνη της Ζωγραφικής. Η επιλογή του γράμματος ΄΄Μ΄΄
για το σχεδιασμό άκρων έχει παρατηρηθεί και στα σχέδια 2,3,5. Αξιοσημείωτο είναι στο σχέδιο
της δεξιάς πλευράς τα μάτια που σχεδιάστηκαν με το γράμμα ΄΄Ρ΄΄ όπως και στο σχέδιο 1 έχουν
βλεμματική επαφή.
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Εικόνα 7η
Το σχέδιο αποτελεί μια άλλη εκδοχή Δημιουργικής Γραφής που αξιοποιεί τα αριθμητικά σύμβολα.
Το νήπιο αξιοποιώντας τις εμπειρίες του ανακαλεί από τη μνήμη του αριθμητικά σύμβολα και τα
επεξεργάζεται με τη βοήθεια της λογικομαθηματικής σκέψης. Οι αριθμοί που έχουν τοποθετηθεί
σε φορά ρολογιού παίρνουν άλλη διάσταση, αποτελούν μέρος του σχεδίου και πολύτιμο
οικοδομικό υλικό στον κόσμο της φαντασίας του παιδιού.

Εικόνα 8η
Αποτελεί έργο του ίδιου νηπίου που εμπλέκει τη Δημιουργική Γραφή με την Τέχνη της Ζωγραφικής,
αξιοποιώντας ταυτόχρονα αριθμητικά και γραφικά σύμβολα. Το σχέδιο του νηπίου δεν αποτελεί
μια μηχανιστική επανάληψη συμβόλων, αλλά μια δυναμική συνένωση με τρόπο πρωτότυπο και
δημιουργικό στοιχείων που προϋπάρχουν, ανακαλούνται, αναδιοργανώνονται και
μετασχηματίζονται.

Εικόνα 9η
Στην αριστερή πλευρά του σχεδίου το νήπιο έχει σχεδιάσει με μολύβι γραμματικά σύμβολα που
αναπαριστούν μια τηλεόραση. Στο περίγραμμα του σχεδίου εμπεριέχεται το όνομά του και στο
πάνω μέρος του σχεδίου υπάρχουν τα γράμματα ΄΄TV΄΄ θέλοντας να προσδιορίσει το
αντικείμενο που σχεδίασε. Στην οθόνη της τηλεόρασης έχει σχεδιάσει μια μοτοσικλέτα και ένα
μοτοσικλετιστή. Ο ήχος της μοτοσικλέτας που είναι το γράμμα ΄΄Μ΄΄ εντοπίζεται όχι μόνο στο
εσωτερικό της οθόνης, αλλά και στον ουρανό. Το γράμμα ΄΄Ο΄΄ στις ρόδες της μοτοσικλέτας
εντοπίζεται και στο όνομά του στο κάτω αριστερό μέρος του σχεδίου. Με γραφικά σύμβολα που
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αναδύονται από προϋπάρχουσες εμπειρίες δομείται το σώμα του Δημοσιογράφου και το
συννεφάκι με τη λέξη ¨ΜΠΛΑ΄΄, όπως ανέφερε το νήπιο, υποδηλώνει ότι ο Δημοσιογράφος
μεταδίδει αγώνα ταχύτητας. Αριστερά από την τηλεόραση έχει σχεδιάσει ένα αντικείμενο με δείκτες
που το αποκάλεσε ρολόι και στο συννεφάκι ΄΄ΟΥΡΑΝΟΣ ΑΛΘΑ΄΄ αναγράφεται το κανάλι που
μεταδίδει τον αγώνα. Στη δεξιά πλευρά του σχεδίου έχει σχεδιάσει το σπίτι του που εμπεριέχει ως
δομικά στοιχεία του το όνομά του και τη λέξη ΄΄ΑΓΑΠΙ΄΄. Η λέξη ΄΄ΑΓΑΠΙ΄΄ αναγράφεται επίσης και
στο βάθρο που στέκεται ο Δημοσιογράφος. Στο σχέδιο του το νήπιο αποτυπώνει μια διανοητική,
εννοιολογική διεργασία μέσω της συμβολικής λειτουργίας και της μεταφορικής σκέψης,
αξιοποιώντας τη φαντασία, την πλοκή και την πηγαία έκφραση για να συνθέσει μια ιστορία
απόλυτα εναρμονισμένη με τις προδιαγραφές της Δημιουργικής Γραφής.

Εικόνα 11η
Το όνομα του νηπίου αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία δομήθηκε το σχέδιο Δημιουργικής
Γραφής. Για το σχεδιασμό του στόματος και των ματιών αξιοποιήθηκαν τα γράμματα ΄΄Α΄΄ και
΄΄Η΄΄ που εμπεριέχονται στο όνομα του νηπίου. Ακολουθεί η λέξη ΄΄ΜΑΜΑ΄΄ που αποτέλεσε
αφόρμηση για το σχεδιασμό της μαμάς και πηγή έκφρασης συναισθημάτων που
καταγράφονται με τρόπο αυθόρμητο και μοναδικό. Το γράμμα ΄΄Ε΄΄ που είναι το αρχικό γράμμα
του νηπίου αξιοποιείται για τα μάτια της μαμάς και το αρχικό γράμμα ΄΄Μ΄΄ για στόμα. Τα δύο
σχέδια στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο σε δύο πόδια που έχουν σχηματιστεί από το γράμμα
΄΄Ρ΄΄. Το σχέδιο δίνει την αίσθηση ότι οι δυο μορφές εμπλέκονται σε μια έντονη συναισθηματική
κατάσταση, όπως υποδηλώνουν τα ανοιχτά χέρια και τα κοινά στοιχεία των δύο μορφών. Η
άποψη αυτή ενισχύεται από το δέντρο της αγάπης που σχηματίστηκε με γραφικά σύμβολα. Μια
πεταλούδα που περιέχει το΄ ΄Π΄΄ αρχικό γράμμα της λέξης και το ΄΄Ε΄΄ και μια καρδιά με γραφικά
σύμβολα πλαισιώνουν το σχέδιο.

Εικόνα 12η
Η λέξη ΄΄ΑΓΑΠΗ΄΄ αποτέλεσε το κύριο δομικό στοιχείο του σχεδίου. Το αρχικό γράμμα της λέξης
το ΄΄Α΄΄ ταυτόχρονα αποτελεί και τη σκεπή ενός ευτυχισμένου σπιτιού που έχει δομηθεί από τις
λέξεις ΄΄ΜΑΜΑ΄΄ ,΄΄ΚΑΛΗ΄΄. Το γράμμα ΄΄Π΄΄ συμβολίζει το σώμα της μαμάς και το γράμμα ΄΄Μ΄΄
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στο κεφάλι της προσδιορίζει τη μορφή, ενώ ταυτόχρονα συμβολίζει το στέμμα της. Από κάτω
προβάλλει η μορφή του μπαμπά με τα χέρια ανοικτά που σχεδιάστηκε επίσης με γραφικά
σύμβολα. Οι καρδούλες στα χέρια του ενισχύουν την εικόνα μιας ευτυχισμένης οικογένειας. Κοινό
στοιχείο των δύο μορφών ότι τα αυτιά έχουν σχεδιαστεί με το γράμμα ΄΄ Κ΄΄. Στη δεξιά πλευρά του
σχεδίου το νήπιο με μάτια σχεδιασμένα από το γράμμα ΄΄Α΄΄ απολαμβάνει την οικογενειακή
ευτυχία, όπως το ίδιο περιέγραψε. Το γράμμα ΄΄Η΄΄ επιλέχτηκε από το νήπιο για το σχεδιασμό των
ματιών του ήλιου. Όλες οι μορφές είναι χαμογελαστές και στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο σε
δυο πόδια, στοιχείο που παρατηρείται και στο σχέδιο 11. Το νήπιο μέσω της Δημιουργικής
Γραφής εκφράζει τις προσωπικές του σχέσεις και τον συναισθηματικό του πλούτο.

Εικόνα 13η
Στο σχέδιο το νήπιο δομεί με γραφικά σύμβολα δύο κυρίαρχες μορφές και τις πλαισιώνει μ’ ένα
δέντρο και ένα μπαλόνι που κρατάει στα χέρια της η μαμά. Η λέξη ΄΄ΜΑΜΑ΄΄ έχει γραφτεί
οριζόντια και κάθετα αξιοποιώντας ταυτόχρονα με τρόπο πρωτότυπο και δημιουργικό το αρχικό
γράμμα ΄΄Μ΄΄ της λέξης ΄΄ΜΑΜΑ΄΄. Κυρίαρχη επιλογή για τα μάτια της μαμάς αποτέλεσε το
γράμμα ΄΄Μ΄΄ , το αρχικό γράμμα της λέξης μαμάς και το αρχικό γράμμα του ονόματος του
νηπίου. Στο σχεδιασμό της μαμάς και στο όνομα του νηπίου χρησιμοποιήθηκε και μολύβι,
καθώς το νήπιο αντιλαμβάνονταν διαισθητικά ότι εμπλέκονταν σε διαδικασία Γραφής και
μαθησιακή διεργασία μέσω της Ζωγραφικής. Στην αριστερή πλευρά του σχεδίου κυριαρχεί η
μορφή του νηπίου. Στο σχεδιασμό της μορφής αξιοποιήθηκε και το γράμμα ΄΄α΄΄ που κατέχει
κεντρική θέση στο σώμα του νηπίου, ενώ την ίδια θέση στο σώμα της μαμάς κατέχει το γράμμα
΄΄Α΄΄ . Η επιλογή του γράμματος ΄΄Μ΄΄ για χέρια παρατηρείται και στα σχέδια 1, 6, ενώ γενικότερα
η επιλογή του γράμματος ΄΄Μ΄΄ για άκρα παρατηρείται και στα σχέδια 2,3,5.Τα γράμματα ΄΄Α΄΄
και ΄΄Ν΄΄ επιλέχτηκαν για πόδια. Τα ανοικτά χέρια των μορφών, όπως ανέφερε το νήπιο,
υποδηλώνουν επιθυμία για αγκαλιά. Στο σχέδιο αποτυπώνονται μέσω της συμβολικής
λειτουργίας και της Δημιουργικής Γραφής οι συναισθηματικές αποχρώσεις που αντανακλά το
οικογενειακό περιβάλλον στον εσωτερικό καμβά του νηπίου.

Εικόνα 14η
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Στην αριστερή πλευρά το νήπιο σχημάτισε ένα τετράγωνο με Καρκινική Γραφή, αξιοποιώντας με
τρόπο δημιουργικό και πρωτόγνωρο ως δομικό στοιχείο το όνομά του. Το στέμμα στο κεφάλι
της αριστερής μορφής έχει σχεδιαστεί επίσης με Καρκινική Γραφή, αυθόρμητα και δημιουργικά,
χωρίς το νήπιο να έχει συνειδητοποιήσει τη διαδικασία της Καρκινικής Γραφής. Στο κέντρο του
σχεδίου το όνομα μιας αγαπημένης φίλης του νηπίου αποτέλεσε δομικό στοιχείο για να
σχεδιαστεί μια μορφή. Αξιοσημείωτο είναι ότι για το σχεδιασμό του στόματος και στις δύο φίλες
επιλέχτηκε το γράμμα΄΄ Μ΄΄. Για το σχεδιασμό των ποδιών αξιοποιούνται τα γράμματα ΄΄Α΄΄
,΄΄Δ΄΄, ενώ το γράμμα ΄΄Σ΄΄ τοποθετήθηκε στη θέση των χεριών. Το σχέδιο πλαισιώνει ένα δέντρο
με γραφικά σύμβολα. Στο σχέδιο το νήπιο με εμφανή Καρκινικά στοιχεία και στοιχεία
Δημιουργικής Γραφής αποτύπωσε προσωπικές σχέσεις που δημιουργήθηκαν στον
συναισθηματικό κήπο του Νηπιαγωγείου.

Εικόνα 18η
Το όνομα του νηπίου και το όνομα του αδερφού του αποτέλεσαν τα κύρια δομικά στοιχεία του
σχεδίου. Το αρχικό γράμμα του ονόματος του νηπίου ΄΄Ι΄΄ μετασχηματίστηκε στον κορμό ενός
δέντρου, το δεύτερο γράμμα το ΄΄Ω΄΄ μετασχηματίστηκε στο πρόσωπο του μικρού αδερφού και
το τελευταίο γράμμα του ονόματος του νηπίου το ΄΄Α΄΄ αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία
στηρίχτηκε ο κορμός του σώματος του νηπίου. Στη δεξιά πλευρά του σχεδίου το νήπιο σχεδίασε
τον μεγάλο του αδερφό. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο κεφάλι του τοποθετήθηκαν τα γράμματα
΄΄Α΄΄, ΄΄Ν΄΄ που εμπεριέχονται στο όνομα του νηπίου. Για το σχεδιασμό των ποδιών των δύο
αδερφών αξιοποιήθηκε το ίδιο γράμμα το ΄΄Α΄΄. Το ίδιο γράμμα έχει αξιοποιηθεί για το σχεδιασμό
των ποδιών ή την στήριξη του κορμού και στα σχέδια 1, 3, 8, 13, 14. Στο κάτω μέρος του σχεδίου
οι μορφές των γονέων ολοκληρώνουν την παρουσίαση της οικογένειας. Χαρακτηριστικό του
σχεδίου τα κοινά στοιχεία που υπάρχουν στα μαλλιά του νηπίου και της μαμάς. Το νήπιο με
τρόπο πρωτότυπο και δημιουργικό μας παρουσίασε το οικογενειακό του άλμπουμ , που
συμπλήρωσε αντλώντας ερεθίσματα από τις συναισθηματικές αποχρώσεις του περιβάλλοντος
του.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στην παρούσα Εισήγηση προσδιορίστηκαν πρακτικές ανάπτυξης Δημιουργικής Γραφής που
εμπλέκουν με πρωτότυπο τρόπο τη Γραφή με το παιδικό σχέδιο και την Τεχνική της Ζωγραφικής.
Αξιοποιώντας την αστείρευτη φαντασία του νηπίου που αποτελεί δυναμικό μέσο έκφρασης και
μάθησης, αναπτύχθηκαν καινοτόμες δράσεις μέσω της συμβολικής λειτουργίας που
αντανακλούν τη μοναδικότητα του κάθε νηπίου. Το νήπιο κατά τη διεργασία μάθησης και την
εμπλοκή του με τη Δημιουργική Γραφή αξιοποιεί τα γραφικά σύμβολα ως δομικά στοιχεία του
σχεδίου, τα επαναπροσδιορίζει με τρόπο κριτικό και τα ερμηνεύει με ένα δικό του τρόπο, καθώς
αποκτούν νέες γνωστικές και εννοιολογικές διαστάσεις. Στοχεύοντας στον περιορισμό της
σχολιοποίησης και στη δημιουργία περιβάλλοντος πλούσιου σε ερεθίσματα που ενισχύει την
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ανακαλυπτική μάθηση, αναπτύχθηκαν αυθόρμητες και αναδυόμενες δραστηριότητες
Δημιουργικής Γραφής. Ο πλούτος των εμπειριών του νηπίου που έχει αποθηκευτεί στη μνήμη
ανακαλείται και μέσω της συμβολικής λειτουργίας και της Τέχνης της Ζωγραφικής, τα γραφικά
σύμβολα αποκτούν νέα εννοιολογική ερμηνεία. Τα γραφικά σύμβολα εισβάλλουν στον κόσμο
της φαντασίας του νηπίου και μετατρέπουν το σχέδιο σε δυναμικό μέσο μάθησης και έκφρασης
δυναμικών στοιχείων που ανακαλούνται, αναδιοργανώνονται και μετασχηματίζονται. Η
υλοποίηση δραστηριοτήτων που εμπλέκουν τη Δημιουργική Γραφή
με την Τέχνη της
Ζωγραφικής σε αλλά νηπιαγωγεία και σε μαθητές Δημοτικών σχολείων που παρουσιάζουν
μαθησιακές δυσκολίες, αποτελεί έρευνα προς διερεύνηση.
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Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση αφορά ένα «Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής» που διοργανώθηκε στην Κοζάνη με θέμα το
αστυνομικής πλοκής αφήγημα βραχείας φόρμας «Μικρά εγκλήματα στον ήλιο». Η εισήγηση περιέχει θεωρητικά στοιχεία
για την παιδαγωγική υπογραφή (signature pedagogy) της Δημιουργικής Γραφής, τη διδασκαλία ενηλίκων και τη
χρησιμότητα του διαδικτύου για την προώθηση του βιωματικού εργαστηριακού μαθήματος (εργαστηρίου), δεδομένου
ότι πραγματοποιήθηκε σε πλαίσιο άτυπης μάθησης. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι δραστηριότητες που
σχεδιάστηκαν αφενός για να διδαχθεί το αστυνομικό αφήγημα/ιστορία, αφετέρου να δημιουργηθεί κλίμα μυστηρίου και
ευθυμίας. Επίσης, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των σχεδιασμένων δραστηριοτήτων, παρουσιάζεται ένα κείμενο
βραχείας φόρμας που παρήχθη με μυθοπλαστικό περιεχόμενο «τα μικρά εγκλήματα», δηλαδή τις πράξεις και τις
συμπεριφορές εκείνες που κάνουμε ή υφιστάμεθα και είναι ηθικά ανεπίτρεπτες ή αξιόποινες. Το κείμενο αυτό ψηφίστηκε
από την ομάδα των εκπαιδευομένων ως το καλύτερο. Τέλος, με βάση τα παραπάνω, τεκμηριωμένα συμπεραίνεται ότι το
εν λόγω εργαστήριο (εργαστηριακό μάθημα) ήταν μια άκρως ενδιαφέρουσα δημιουργική και ψυχαγωγική
δραστηριότητα, κατά γενική ομολογία των εκπαιδευομένων.

Λέξεις Κλειδιά: Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής, διδασκαλία ενηλίκων, προώθηση μέσω
διαδικτύου, δραστηριότητες.
1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Για την πραγματοποίηση του βιωματικού εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής «Μικρά εγκλήματα
στον ήλιο» αξιοποιήθηκαν συγκεκριμένες θεωρητικές εννοιολογικές αναφορές, όπως
παρουσιάζονται επιγραμματικά παρακάτω.
Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής: Εφόσον η Δημιουργική Γραφή είναι ένας σύγχρονος
επιστημονικός και εκπαιδευτικός κλάδος κατά κοινή παραδοχή (Girardi, 2015:1, Donnelly &
Harper, 2012: 10, Morley & Neilsen, 2012: 1), τότε η παιδαγωγική της υπογραφή είναι το
εργαστήριο. Παιδαγωγική υπογραφή είναι ένας τρόπος διδασκαλίας άρρηκτα συνδεδεμένος με
την προετοιμασία ατόμων να μυηθούν σ’ έναν επιστημονικό κλάδο (Shulman, 2005: 9). Η
παιδαγωγική υπογραφή έχει τρία κοινά χαρακτηριστικά σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους.
Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι για κάθε επιστημονικό κλάδο οι γνώσεις που διδάσκονται είναι
διαφορετικές. Για παράδειγμα στις νομικές επιστήμες δεν διδάσκονται μαθήματα που έχουν
σχέση με κλινικούς όρους. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι στα προγράμματα σπουδών είναι
απαραίτητο να υπάρχουν μαθήματα σχετικά με τον εκάστοτε επιστημονικό κλάδο ή ακόμα και
αλυσίδες μαθημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές καταλαβαίνουν ότι για να γίνουν αυτό
που σπουδάζουν και να μάθουν να σκέφτονται, όπως απαιτεί ο επιστημονικός κλάδος που
ακολουθούν, είναι αναγκαίο να πάρουν κάποιες συγκεκριμένες/εξειδικευμένες γνώσεις. Το τρίτο
χαρακτηριστικό είναι ότι η παιδαγωγική υπογραφή είναι σημαντική για τη γενική παιδαγωγική
(σύνολο των κανόνων και των αρχών) ενός ολόκληρου επιστημονικού κλάδου, ως στοιχείο
διδασκαλίας, μόρφωσης, εκπαίδευσης και παιδείας. Συνεπώς, το εργαστήριο στη Δημιουργική
Γραφή -με την έννοια της παιδαγωγικής υπογραφής και όχι μόνο με την έννοια της ομαδικής
δραστηριότητας- διδάσκει στους εκπαιδευόμενους να σκέφτονται ως συγγραφείς και ως
αναγνώστες, ενώ παράλληλα τους βοηθά να αναπτύξουν συγγραφικές πρακτικές και να
δημιουργήσουν κάτι πρωτότυπο, (Leahy, 2010:66). Διδασκαλία ενηλίκων: Σε ένα εργαστήριο
Δημιουργικής Γραφής ο εκπαιδευτής είναι πάνω απ΄ όλα εμψυχωτής. Σκοπός του είναι να
καθοδηγήσει και να δοκιμάσει τους εκπαιδευόμενους σε διάφορες δραστηριότητες, έτσι ώστε να
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εμπλακούν σε κάτι δημιουργικό. Ο ρόλος του είναι να μυήσει τους εκπαιδευόμενους στην τέχνη,
τη δημιουργικότητα, τον πειραματισμό, τη σύλληψη μιας ιδέας, τη φαντασία, την έμπνευση, την
πρωτοτυπία, την αυθεντικότητα και την ευαισθησία. Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι σε ένα
εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής έρχονται συνειδητοποιημένοι κουβαλώντας αρκετές γνώσεις
και εμπειρίες. Συχνά θυσιάζουν χρόνο και χρήμα για να το παρακολουθήσουν, άρα περιμένουν
από τον εκπαιδευτή τους να είναι καταρτισμένος, να τους συναρπάσει, να τους γοητεύσει και να
τους ενθουσιάσει, να έχει ένα καλά προετοιμασμένο σχέδιο μαθήματος, στο οποίο θα τηρούνται
τα χρονικά όρια, να είναι σαφής όταν δίνει οδηγίες, να είναι χρήσιμος και περιεκτικός στη φάση
της ανατροφοδότησης, να δημιουργεί φιλική και οικεία ατμόσφαιρα και να τους συμπεριφέρεται
με ενθουσιασμό. (Byron, 1995: 8 & 14). Προώθηση μέσω διαδικτύου: Το εργαστήρι Δημιουργικής
Γραφής ενηλίκων με θέμα τα «Μικρά εγκλήματα στον ήλιο», του οποίου ο τίτλος προέκυψε από
το αστυνομικό μυθιστόρημα «Έγκλημα στο Νείλο» της Αγκάθα Κρίστι, πραγματοποιήθηκε στις
25 Ιουνίου του 2016 στην Κοζάνη σε ένα ιδιωτικό Κέντρο Ψυχολογικής Στήριξης και Οικογενειακής
Ψυχοθεραπείας. Ο χώρος υπενοικιάστηκε και το «εργαστήριο» ήταν ανοιχτό για το ευρύ κοινό.
Το «εργαστήριο» δεν ανήκε σε κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης και δεν παρείχε αναγνωρισμένη
πιστοποίηση. Άρα, ήταν ένα εργαστήριο άτυπης μάθησης 96. Για την ενημέρωση των πιθανών
ενδιαφερόμενων κρίθηκε απαραίτητη η προώθησή του «εργαστηρίου» μέσω διαδικτύου.
Εξάλλου, το διαδίκτυο είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων προώθησης
(Stojković, 2013: 2). Πιο συγκεκριμένα, στις 13 Ιουνίου του 2016 δημιουργήθηκε μία πρόσκληση
στο Facebook, από τη χρήστρια Ελένη Γκόρα. Η πρόσκληση περιείχε στοιχεία για τον ορισμό
της δημιουργικής γραφής, τον εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό σκοπό του εργαστηρίου, το είδος
του εργαστηρίου για το αστυνομικό και τον βιωματικό χαρακτήρα των ασκήσεων. Τέλος, έδινε
πληροφορίες για τη διεύθυνση, την ημερομηνία, τη διάρκεια και το κόστος συμμετοχής του
εργαστηρίου. Αφού δημιουργήθηκε η πρόσκληση, κοινοποιήθηκε σε όλους τους διαδικτυακούς
φίλους και ορίστηκε ένας προϋπολογισμός διαφήμισης, έτσι ώστε η πρόσκληση να
προσελκύσει κι άλλους χρήστες, οι οποίοι δεν είναι φίλοι της χρήστριας Ελένης Γκόρα, (Lee, 2016:
22). Στη συνέχεια, στάλθηκε και ως δελτίο τύπου σε τοπικές ενημερωτικές σελίδες με σκοπό να
ενημερωθούν και άλλοι πιθανοί ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορεί να μην είχαν λογαριασμό στο
πιο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook. Τελικά, το εργαστήριο Δημιουργικής
Γραφής με θέμα τα «Μικρά εγκλήματα στον ήλιο» προσέλκυσε μόνο τον γυναικείο πληθυσμό.
2. «ΜΙΚΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ»
ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η: ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Τίτλος: «Συστάσεις με το κουβάρι»
Διάρκεια: 10 λεπτά
Σκοπός: Η γνωριμία των μελών της ομάδας
Περιεχόμενο: Ξεκινάει ο εκπαιδευτής-τρια. Λέει το όνομά του/της και τι του/της αρέσει να διαβάζει.
Στη συνέχεια πετάει το κουβάρι σε κάποιον άλλον από την ομάδα. Εκείνος επαναλαμβάνει αυτά
που είπε ο προηγούμενος και λέει το δικό του όνομα και τι του αρέσει να διαβάζει. Έπειτα πετάει
σε κάποιο άλλο μέλος της ομάδας το κουβάρι, ο οποίος πρέπει να θυμηθεί όσα είπαν οι

96

H άτυπη μάθηση δεν έχει καθορισμένο στόχο ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα, βασίζεται στην εμπειρία καθώς

εκθέτει το άτομο σε μία συνεχόμενη διαδικασία μάθησης, η οποία πραγματοποιείται στην εργασία, στο σπίτι ή στον
ελεύθερο χρόνο, πολλές φορές εν αγνοία του (Werquin, 2008: 144). Η άτυπη μάθηση περιλαμβάνει όλες εκείνες τις
δραστηριότητες, όπως είναι η επίσκεψη σε ένα μουσείο, η συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό ή μια διάλεξη, ένα συνέδριο,
ένα σεμινάριο, η παρακολούθηση μίας θεατρικής παράστασης, οι οποίες έχουν ψυχαγωγικό ή ενημερωτικό χαρακτήρα
και αποσκοπούν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, (Dib,1988: 6).
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προηγούμενοι και μετά να πει τα δικά του στοιχεία. Η δραστηριότητα τελειώνει όταν όλα τα μέλη
της ομάδας συστηθούν και επαναλάβουν όσα είπαν οι προηγούμενοι.
ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ.

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΠΙΛΥΣΗ

ΤΟΥ

Τίτλος: «Και καλά ξεμπερδέματα»
Διάρκεια: 10 λεπτά
Σκοπός: Ο προβληματισμός και η επικοινωνία μέσα στην ομάδα
Περιεχόμενο: Ο εκπαιδευτής-τρια και οι εκπαιδευόμενοι είναι ακόμα μπλεγμένοι-ες με το κουβάρι.
Ο εκπαιδευτής-τρια θέτει το ερώτημα: Και τώρα πώς θα ξεμπερδευτούμε; Στη συνέχεια αφήνει
τους εκπαιδευόμενους να συζητήσουν για το πώς θα ξεμπερδευτούν. Ο ίδιος δεν παρεμβαίνει.
Όταν όλοι από την ομάδα συμφωνήσουν για το πώς θα ξεμπερδευτούν, τότε συμφωνεί και
αυτός μαζί τους. Η ομάδα μπορεί να προτείνει να κόψουν το νήμα ή το πιο σωστό να φτάσουν
από το τέλος στην αρχή. Για παράδειγμα ο τελευταίος πετάει το κουβάρι στον προτελευταίο, ο
προτελευταίος στον επόμενο και ούτω καθεξής . . .
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η: ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΜΑΔΑΣ
Τίτλος: «Στο ορκίζομαι»
Διάρκεια: 15 λεπτά
Σκοπός: Ο καθορισμός των στόχων και των κανόνων για τη λειτουργία και τη συνεργασία της
ομάδας
Περιεχόμενο: Κάθε μέλος της ομάδας καλείται να μοιραστεί 3 πράγματα που περιμένει και
προσδοκά από το εργαστήριο. Για παράδειγμα: 1. Να γνωρίσω καινούριο κόσμο. 2. Να
βελτιώσω τη γραφή μου. 3. Να περάσω καλά. Έπειτα, γίνεται συζήτηση για το ποια «θέλω»
μπορούν να εφαρμοστούν και ψηφίζονται τα επικρατέστερα. Στη δραστηριότητα αυτή παίρνει
μέρος και ο εκπαιδευτής.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4Η: ΈΚΦΡΑΣΗ
Τίτλος: «Έγκλημα για μένα είναι . . .»
Διάρκεια: 30 λεπτά
Σκοπός: Πρώτη έκφραση-έκθεση, ζέσταμα ομάδας
Περιεχόμενο: Ο εκπαιδευτής-τρια μοιράζει κόλλες Α4 και μολύβια ή στυλό και ζητά από τους
εκπαιδευόμενους να γράψουν το δικό τους ορισμό για το τι είναι έγκλημα. Όλοι πρέπει να
ξεκινήσουν με τη φράση: Έγκλημα για μένα είναι . . . . Στη δραστηριότητα αυτή μπορεί να πάρει
μέρος και ο εκπαιδευτής-τρια. Όταν γράψουν όλοι, ο καθένας διαβάζει τον δικό του ορισμό και
γίνεται συζήτηση.
Ακολουθούν μερικά παραδείγματα: Έγκλημα για μένα είναι να μη σέβεσαι και να μην υπολογίζεις
τους άλλους, γιατί σκέφτεσαι μόνον τον εαυτό σου! /Έγκλημα για μένα είναι να με αντιμετωπίζεις
σαν εικονική πραγματικότητα./Έγκλημα για μένα είναι βαθμολογητές που με μεγάλη ικανοποίηση
καυχιούνται πως μηδενίζουν γραπτά πιο ελεύθερης γραφής, όταν όλοι βλέπουμε πόσο
ανεπαρκείς είναι οι ίδιοι./Έγκλημα για μένα είναι να πληγώνεις βαθιά με κάποιον τρόπο. Δεν
περιορίζεται μόνο στους ανθρώπους, ισχύει και για τα αντικείμενα, το περιβάλλον κι όλα τα έμβια
όντα./Έγκλημα για μένα είναι να μην τελειώνεις τα πράγματα που αρχίζεις./Έγκλημα για μένα
είναι το πολύ κακό για το τίποτα.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5Η: ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ, ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Τίτλος: «Ήξερες ότι . . .»
Διάρκεια: 25 λεπτά
Σκοπός: Να μάθουμε βασικά θεωρητικά στοιχεία για το αστυνομικό μυθιστόρημα.
Λογοτεχνική θεωρία: Η κλασική αστυνομική ιστορία (classical detective story) καθιερώθηκε ως
δημοφιλές είδος στα τέλη του 19ου αιώνα στην Αγγλία. Ήταν μία πρώιμη μορφή λαϊκής
λογοτεχνίας, η οποία εξέφραζε την αίσθηση της ποίησης στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον,
(Dale, J., 2014:128). Με τον όρο αστυνομική ιστορία εννοούμε εκείνη την ιστορία, η οποία
προτάσσει την αντίληψη ότι κάθε πρόβλημα έχει μία λύση, στην οποία μπορεί να φτάσει κανείς
χρησιμοποιώντας επαγωγικούς συλλογισμούς. Η κλασική αστυνομική ιστορία ξεκινά συνήθως
με την ανακάλυψη ενός πτώματος, (Eagleton, 2008:91), και συνεχίζει με τη συγκέντρωση
πληροφοριών και την εξερεύνηση στοιχείων. Ακολουθούν οι ύποπτοι για να παραπλανήσουν
τον αναγνώστη και στο τέλος ένας ντετέκτιβ αποκαλύπτει τον συχνά πέραν πάσης υποψίας
ένοχο. Πιο συγκεκριμένα, ο ντετέκτιβ συλλέγει διάφορα στοιχεία σαν να πρόκειται να λύσει έναν
γρίφο ή ένα δύσκολο παζλ. Αποκαλύπτει τον ένοχο μέσα από λογικά συμπεράσματα και όχι
μέσα από αυθαιρεσίες και ανακόλουθες σκέψεις. Το ύφος του αστυνομικού μυθιστορήματος
είναι συνήθως αινιγματικό και έχει ως στόχο να φέρει το φως και όχι το σκοτάδι, (Κωτόπουλος
&Παπαντωνάκης 2011: 201-206).
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6Η: ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Τίτλος: «Καθαρά και δυνατά»
Διάρκεια: 15 λεπτά
Σκοπός: Ανάγνωση αποσπασμάτων 97. Η ανάγνωση είναι μια δημιουργική ενασχόληση με το
λόγο καθώς η καλλιέργειά της συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης
του κάθε ανθρώπου, δραστηριοποιεί τη φαντασία και την εφευρετικότητά του, εμπλουτίζει την
αισθητική του καλλιέργεια, δοκιμάζει τα συναισθήματά του αναπτύσσοντας έτσι τη
συναισθηματική του νοημοσύνη και την κοινωνική του ευαισθητοποίηση. Τέλος, η αγάπη για την
ανάγνωση, η φιλαναγνωσία καλλιεργεί τη γλωσσική έκφραση με βιωματικό τρόπο,
(Ακριτόπουλος, Ανδρίκου, 2014: 28-30). Η ανάγνωση για να πετύχει τον σκοπό της δεν πρέπει να
απομακρυνθεί από το κείμενο, ενώ παράλληλα πρέπει να αναζητήσει τη γλώσσα γραφής του,
(Ακριτόπουλος, 1993: 29-30).
Περιεχόμενο:
[α]
Δεν μπορώ να πω ότι αντέδρασα με ιδιαίτερη εξυπνάδα. Τη ρώτησα αν συνέβαινε τίποτα.
Ύστερα, καταλαβαίνοντας πως η ερώτησή μου ήταν μάλλον ανόητη, τη διόρθωσα:
-Τι συμβαίνει;
Η κοπέλα ανάσανε βαθιά.
-Εκεί! Έκανε δείχνοντας πίσω της.
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Αν θέλετε να προσαρμόσετε τη δραστηριότητα σε παιδιά ή να επιλέξετε ένα λιγότερο παραδοσιακό ανάγνωσμα αλλά
με αστυνομική πλοκή, μπορείτε να προτιμήσετε το παιδικό/νεανικό μυθιστόρημα του Κωστή Μακρή Ο Πιοζ Νάμε και οι
Πέντε Γάτες, του οποίου η πλοκή, το θέμα και οι ήρωες εξετάζονται και αναλύονται από τον Ακριτόπουλο στο περιοδικό
Διαδρομές, (Ακριτόπουλος, 2012: 24-32)97.
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-Τι είναι εκεί;
-Ένας άντρας στο πάτωμα. . . νεκρός . . .
Ήταν έτοιμη να πατήσει πάνω του. (Κρίστι, Α., (2003), Στην κόψη του φεγγαριού-Άθλος του
Ηρακλή Πουαρό, Παπαδημητρίου, Α., (Μτφρ.), Αθήνα: Λυχνάρι, σελ. 12 )
[β]
Ο Χολμς χαμογέλασε αινιγματικά. “Ας πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Δεν είναι από τις υποθέσεις
που σε συγκινούν, Γουάτσον. Εντάξει, έλα, αν το θέλεις. Είμαι στη διάθεσή σας, κύριε Σόαμς”. Το
σαλόνι του πελάτη μας έβλεπε από ένα μακρύ, χαμηλό καφασωτό παράθυρο στο παλιό
προαύλιο του κολεγίου. Μια τοξωτή πόρτα γοτθικού τύπου οδηγούσε σε μια φαγωμένη πέτρινη
σκάλα. Το δωμάτιο του λέκτορα βρισκόταν στο ισόγειο. Από πάνω έμεναν τρεις σπουδαστές,
ένας σε κάθε όροφο. Ήταν σούρουπο όταν φτάσαμε. Ο Χολμς κοντοστάθηκε και κοίταξε το
παράθυρο. (Ντόιλ, Α., Η περιπέτεια των τριών σπουδαστών, στο Η επιστροφή του Σέρλοκ Χολμς,
Μητσομπόνου, Α., (Μτφρ.), Χαλάνδρι: Το ποντίκι, σελ. 142-143)
[γ]
Μιλούσε σαν να του ήταν αδιάφορο πως τον πίστευαν για δολοφόνο.
-Είπατε πως με το θύμα ήσασταν φίλοι;
-Ναι.
-Είχατε συνεργαστεί εμπορικά;
-Ναι.
-Εσείς όμως καταστραφήκατε, ενώ εκείνος είναι πλούσιος.
-Ναι.
Απαντούσε μονολεκτικά, θυμωμένος λες, μ΄ εκείνους που τον απασχολούσαν.( Μαρής Γ.,
Γράμμα χωρίς αποστολέα, Πεχλιβανίδη, σελ. 20 )
[δ]
Βγαίνουν απ΄ το αυτοκίνητο, μαλώνουν. Εκείνος τη χτυπάει βίαια, εκείνη τον γρατσουνάει, πέφτει.
Εκείνος συνεχίζει να τη χτυπάει, της κοπανάει το κεφάλι στο βράχο. Η κοπέλα πεθαίνει. Είναι 20.10,
η ακτή είναι έρημη και δεν είδε κανείς τίποτε. (Τζενίζι, Γκ., (2012), Δαγκωμένο Πορτοκάλι,
Καλλιφατίδη, Ε., (Μτφρ.), Αθήνα: Ωκεανίδα, σελ. 294-295.)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7Η: ΈΜΠΝΕΥΣΗ
Τίτλος: «Μικρά εγκλήματα στον ήλιο»
Διάρκεια: 5 λεπτά
Σκοπός: Χαλάρωση, Έμπνευση, Γέλιο
Περιεχόμενο: Να δουν οι εκπαιδευόμενοι ένα βίντεο 98 με αστείες ατάκες, οι οποίες έχουν σχέση με
μικρά «εγκλήματα» της καθημερινότητας και να σημειώσουν την ατάκα που τους άρεσε
περισσότερο.
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Το βίντεο είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: Άσκηση Δημιουργικής Γραφής «Μικρά Εγκλήματα στον ήλιο»:
https://www.youtube.com/watch?v=dE43HBzElTg
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8Η: ΣΥΓΓΡΑΦΗ
Τίτλος: «Μικρό έγκλημα στον ήλιο»
Διάρκεια: 40 λεπτά
Σκοπός: Ανάπτυξη συγγραφικών τεχνικών, έκφραση
Περιεχόμενο: Αφού οι εκπαιδευόμενοι-ες δουν το βίντεο με τις αστείες ατάκες και σημειώσουν
αυτή που τους άρεσε περισσότερο, καλούνται να γράψουν ένα κείμενο από 200 έως 300 λέξεις
με αρχή, μέση και τέλος και να χρησιμοποιήσουν την ατάκα που ξεχώρισαν σε οποιοδήποτε
σημείο μέσα στο κείμενο.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9Η: ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Τίτλος: «Σε ακούμε»
Διάρκεια: 30 λεπτά
Σκοπός: Προφορική έκφραση
Περιεχόμενο: Μόλις οι εκπαιδευόμενοι-ες τελειώσουν με τη συγγραφή, διαβάζουν την ιστορία
τους στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Ο εκπαιδευτής-τρια διορθώνει και επιβραβεύει κάθε
προσπάθεια. Στο τέλος αφήνει την ομάδα να επιλέξει το πιο ωραίο κείμενο με ψηφοφορία.
Ακολουθεί παράδειγμα με το κείμενο που ψηφίστηκε από την ομάδα ως το καλύτερο.
«Σου μυρίζει τίποτα;»
Μεσημέρι, γύρω στις δύο
-Το στομάχι μου, είπε και σηκώθηκε απότομα.
Τόσο που η ξύλινη καρέκλα έπεσε, το μαξιλάρι με τα κόκκινα λουλούδια πετάχτηκε στην αυλή, η
Ηρώ όρμησε πάνω του, μόλις που πρόλαβα να τον σώσω από τα δόντια της. Όταν σήκωσα
τα μάτια μου, η πόρτα έχασκε ορθάνοικτη κι ο καλός μου ακουγόταν από μέσα να καταβάλλει
κάθε προσπάθεια εκκένωσης.
Έτρεξα, αφού σήκωσα την ξύλινη καρέκλα και ακούμπησα πάνω της το μαξιλαράκι, εκείνο με τα
κόκκινα λουλούδια.
-Είσαι καλά; τον ρώτησα καθώς τον είδα πάνω από τη λεκάνη της τουαλέτας με χαρτιά υγείας
να σκουπίζει το στόμα του.
-Καλύτερα, ψιθύρισε, λέω να ξαπλώσω λίγο. Τι έπαθα, ρε γαμώτο;
-Έλα, θα ζήσεις, τον παρηγόρησα και τον κατηύθυνα στη βρύση.
Με τη βία κρατιόμουν, μην αρχίσω τα γέλια και άντε ύστερα να ψάχνω δικαιολογίες. Έβαλα στις
χούφτες μου νερό, του έπλυνα το πρόσωπο, του έβρεξα τα μαλλάκια και στράτα στρατούλα τον
οδήγησα στον καναπέ. Άνοιξα την τηλεόραση, κάτι ειδήσεις ακούστηκαν, « έλα, ξάπλωσε», του
είπα.
-Τι είναι αυτό; Με ρώτησε δείχνοντας το βιβλίο πάνω στο τραπεζάκι.

[203]

-Α, το καινούργιο του Τεύκτρου Μιχαηλίδη: Σφαιρικά κάτοπτρα, επίπεδοι φόνοι.
-Α, είπε κι αυτός.
Του έριξα μια λοξή ματιά κι έσφιξα τα χείλη μου μην τυχόν και μου ξεφύγουν οι λέξεις. Πού να
ξέρει ότι από κει ξεσήκωσα τα πάντα. Μια ελάχιστη ποσότητα παρασκευάσματος για μια μικρή
στομαχική αναστάτωση. Ήθελα πάρα πολύ να γελάσω, να μιλήσω, να φωνάξω, να του
εξηγήσω πως πράγματι η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο αλλά ευτυχώς – λέω τώρακρατήθηκα.
Λίγο νωρίτερα το πρωί :
-Σου μυρίζει κάτι;
-Όχι.
-Ούτε εμένα, άντε τράβα να μαγειρέψεις. (Σεβαστή Κωνσταντινίδου, Θεολόγος, Απόφοιτη του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δημιουργικής Γραφής. Συμμετείχε στο Εργαστήριο Δημιουργικής
Γραφής «Μικρά Εγκλήματα στον Ήλιο».)
ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10Η: ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Τίτλος: «Μόνο τα καλά»
Διάρκεια: 10 λεπτά
Σκοπός: Να κρατήσουν οι εκπαιδευόμενοι-ες το βίωμα που πέτυχαν (χαρά, γέλιο, συνεργασία,
χιούμορ) και να το επεκτείνουν στη ζωή τους.
Περιεχόμενο: Τα μέλη της ομάδας κάθονται αναπαυτικά. Παίρνουν βαθιές αναπνοές και
αφήνουν το σώμα τους να χαλαρώσει και το νου τους να αδειάσει. Με κάθε αναπνοή
χαλαρώνουν όλο και περισσότερο. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτής-τρια παροτρύνει να
αναπολήσουν τις πρώτες στιγμές του μαθήματος και να σκεφτούν όλες τις θετικές εμπειρίες που
είχαν στην ομάδα. Όταν είναι έτοιμοι δίνει το παράγγελμα να ανοίξουν αργά τα μάτια και να
κάνουν όποια κίνηση τους ευχαριστεί για αποχαιρετισμό.
3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το Βιωματικό Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής «Μικρά εγκλήματα στον ήλιο» δημιουργήθηκε για
να προσφέρει στην πόλη της Κοζάνης μια δημιουργική μορφή μάθησης και επικοινωνίας. Η
προώθηση του εργαστηρίου έγινε με τη βοήθεια του διαδικτύου. Πέντε, τελικά, γυναίκες δήλωσαν
συμμετοχή με σκοπό να εκφραστούν μέσω της γραφής και να μιλήσουν για πράγματα μέσα και
πέρα από την καθημερινότητά τους. Το Βιωματικό Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής «Μικρά
εγκλήματα στον ήλιο» έδωσε στις γυναίκες αυτές την ευκαιρία να ξεφύγουν από το τετριμμένο
και να ασχοληθούν με μία δημιουργική και ψυχαγωγική δραστηριότητα.
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«Η ανάμνηση ως αφορμή και αφόρμηση»- Εργαστήρια
Δημιουργικής Γραφής για παιδιά ηλικίας 9-12 ετών
Γούκου Μαργαρίτα- Ευθυμία
margaritagoukou@yahoo.com

Τα παιδιά που διανύουν την περίοδο της ζωής τους που χαρακτηρίζεται ως προεφηβία εμφανίζουν μια έντονη ανάγκη
να αποκηρύξουν το φαντασιακό κόσμο της παιδικότητας τους για να περάσουν στο ταξίδι της ενηλικίωσης. Ο μύθος
και οι φανταστικοί ήρωες τίθενται υπό αμφισβήτηση και τα παιδιά αναζητούν ερμηνείες για τον κόσμο που βιώνουν μέσα
από τον ωμό ρεαλισμό. Ο σχεδιασμός εργαστηρίων δημιουργικής γραφής που θα φιλοξενούνταν στην Παιδική και
Εφηβική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων έπρεπε να γίνει λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι δραστηριότητες θα έπρεπε να είναι
προσαρμοσμένες στην ματιά και στις ανησυχίες των παιδιών της συγκεκριμένης ηλικιακής περιόδου, να εγείρουν το
ενδιαφέρον και να απελευθερώσουν τη φαντασία τους μέσα από το γραπτό λόγο αποφεύγοντας να θυμίσει στα παιδιά
τις σχολικές ασκήσεις γραπτού λόγου. Τα τρία δίωρα εργαστήρια δομήθηκαν πάνω στο θεματικό άξονα της μνήμης και
των αναμνήσεων . Από την προσωπική τους μνήμη, μέσω των αισθήσεων και των αναμνήσεων προσώπων της ζωής
τους, τα παιδιά δημιούργησαν το δικό τους «άλμπουμ ιστοριών» χρησιμοποιώντας οικογενειακά κειμήλια και παλιές
φωτογραφίες, περνώντας έτσι στις αναμνήσεις των δικών τους φανταστικών ηρώων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η έμπνευση για τον κύκλο εργαστηρίων που έλαβαν χώρα το Μάιο στην παιδική Βιβλιοθήκη του
δήμου Αθηναίων ήρθε μέσα από την αναμόχλευση αρχείων μου με ηχογραφήσεις παλιών
ιστοριών που συνήθως διηγείται η γιαγιά μου στα οικογενειακά τραπέζια ή στον απογευματινό
καφέ που πίνουμε παρέα όταν την επισκέπτομαι στο Βόλο. Μια αληθινή ιστορία που είχα
ηχογραφήσει με το κινητό μου από το στόμα της γιαγιά με ήρωες την προ-γιαγιά μου σε , ένα
όνειρο, ένα διαμαντοστόλιστο σπαθί ενός άρχοντα και ένα πουρνάρι που γίνεται η κρυψώνα
του μεγάλου θησαυρού έγινε η αφορμή για να σχεδιάσω παρακινούμενη από το πολύτιμο
αρχείο των αναμνήσεων της γιαγιάς μου ένα πρόγραμμα εργαστηρίων δημιουργικής γραφής
με βασικό άξονα τη μνήμη. Η εμφάνιση της λογικής σκέψης σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της
γνωστικής ανάπτυξης δημιουργεί στα παιδιά την τάση να αμφισβητούν καθετί το φανταστικό
και να θέλουν να ξεφύγουν από τα παραμύθια που θεωρούν ότι είναι για μικρά παιδιά. Αλλά
ποιος θα μπορούσε να μην πιστέψει αληθινές ιστορίες από παλαιότερης εποχής με ήρωες
πραγματικά πρόσωπα και αντικείμενα που διασώθηκαν στο πέρασμα των χρόνων και κάνουν
τα γεγονότα των παλιών χρόνων να ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια μας; Η μνήμη όμως δεν
έδωσε απλώς και μόνο την αφορμή αλλά έγινε η βασική αφόρμηση για το κάλεσμα των παιδιών
και την κινητοποίηση τους πάνω στη διαδικασία της παραγωγής γραπτού λόγου μέσα από το
φακό της μυθοπλασίας. Ένα άλμπουμ με παλιές φωτογραφίες που είχε βρεθεί παρατημένο σε
μια παλιά μονοκατοικία όταν ένας συγγενής αγόρασε το σπίτι, αποτέλεσε το βασικό υλικό
αφόρμησης για της γραπτές ιστορίες των παιδιών κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων. Το
κάλεσμα ήταν συγκεκριμένο. Οι ιστορίες που δεν γράφονται, πεθαίνουν. Αυτός ήταν και ο τίτλος
των εργαστηρίων. Η μνήμη σιωπά και χιλιάδες ζωές που πέρασαν και αφήσαν το ίχνος τους,
χάνονται μαζί με τη σοφία τους στον κόσμο της λησμονιάς . Ο μόνος τρόπος να χαρίσουμε στα
πρόσωπα που θάφτηκαν ξεχασμένα σε ένα άλμπουμ σκονισμένο την χαμένη τους αξία, είναι να
γράψουμε εμείς ιστορίες για τις ζωές τους και από αφανείς και ξεχασμένοι ήρωες να γίνουν
λαμπεροί πρωταγωνιστές καινούριων ιστοριών και αγαπημένα πρόσωπα μιας νέας γενιάς.
Στην πρώτη συνάντηση των εργαστηρίων , προτάθηκε στα παιδιά η διάσωση όλων των
ιστοριών που πρωταγωνίστησαν οι ίδιοι αλλά και μεταφέρθηκαν στους ιδίους προφορικά και
αφορούν ιδιαίτερες και αξιοσημείωτες στιγμές από τις ζωές συγγενών και προγόνων τους.

[207]

Τα εργαστήρια διήρκεσαν τρία Σάββατα. Ο ανώτατος αριθμός παιδιών που συμμετείχαν ήταν
δέκα. Τα απαραίτητα «εργαλεία» του πρώτου εργαστηρίου που αποτέλεσαν και τα βασικά αρχικά
ήταν: ένα παλιό κουτί με αρκετές από τις φωτογραφίες του αρχείου που είχα βρει στο παλιό
ξεχασμένο άλμπουμ και μία τσάντα με ορισμένα παλιά αντικείμενα που αποτελούν προσωπικά
κειμήλια -ενθύμια των δικών μου συγγενικών προσώπων .
Το εργαστήριο ξεκίνησε με ένα παιχνίδι γνωριμίας. Το κάθε παιδί μας συστήνονταν και μας
αφηγούνταν με συντομία μία μικρή περιπέτεια από τις αναμνήσεις του (30’). Στη συνέχεια
ακολούθησε η δική μου αφήγηση της ιστορίας που είχα καταγράψει δια στόματος της γιαγιάς
μου με πρωταγωνίστρια την μητέρα της. Τους παρουσίασα την προ- γιαγιά μου σε φωτογραφία
και μερικά από τα κουμπιά που είχε μαζεμένα η γιαγιά μου από τον καιρό που έραβε (20’) . Η
φυσική απώλεια προσώπων είναι η βασική αιτία εξαφάνισης ενός τεράστιου θησαυρού
πολύτιμων ιστοριών και μαρτυριών που αποτελεί την προσωπική αλλά και τη συλλογική μας
μνήμη που χτίζει και σφραγίζει την ανθρώπινη ύπαρξη στο πέρασμα του χρόνου. Στο πρώτο
εργαστήριο ζητήθηκε από τα παιδιά να διασώσουν μία πολύτιμη ιστορία που κάποιο συγγενικό
τους πρόσωπο τους διηγήθηκε. Η ιστορία των παιδιών θα ξεκινούσε με τη φράση « Όσο ζω δεν
θα μπορέσω ποτέ να ξεχάσω την ιστορία που …» (30’). Αφιερώσαμε δεκαπέντε λεπτά μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας γραφής για να διαβάσουν κάποια από τα παιδιά που
επιθυμούσαν τις ιστορίες τους στην υπόλοιπη ομάδα.
Στη συνέχεια στο τραπέζι
παρουσιάστηκαν τα αντικείμενα που θα βοηθούσαν την επόμενη διαδικασία γραπτού λόγου. Τα
αντικείμενα παρουσιάστηκαν ως κομμάτι μιας συλλογής από ενθύμια ανθρώπων και στιγμών ,
οικογενειακά κειμήλια αλλά και μικροαντικείμενα που βρέθηκαν πεταμένα σε κάποια γωνιά του
δρόμου ή σε κάποιο παλιατζίδικό ή κάποιο υπαίθριο παζάρι παλαιών αντικειμένων. Τα παιδιά
έπρεπε να διαλέξουν από ένα αντικείμενο για το οποίο να έγραφαν μία ιστορία. Το κάθε
αντικείμενο είχε μία δική του ιστορία και μία πορεία πριν καταλήξει στον τόπο από όπου
συλλέχτηκε. Δεν έχουν όμως μιλιά και έτσι δεν μπορούν να μας διηγηθούν τη δική τους ζωή.
Μέσω της φαντασίας τους τα παιδιά ανέλαβαν να κατασκευάσουν μία ιστορία για το αντικείμενο
που είχε διαλέξει το καθένα. Έπρεπε να διηγηθούν σε πρώτο πρόσωπο και από την οπτική γωνιά
του αντικειμένου τους μια ιστορία ξεκινώντας από το τελικό σημείο στο οποίο είχε βρεθεί το
αντικείμενο πριν συλλεχθεί. Η ιστορία θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως μια αυτοβιογραφία του
αντικειμένου. Έτσι από την αχρηστία και την αφάνεια το αντικείμενο μέσω της μυθοπλασίας
πέρασε στο προσκήνιο και μετατράπηκε σε ένα πολύτιμο θησαυρό που χάρισε στα παιδιά ένα
ξεχωριστό ταξίδι μέσα από τη διαδικασία της γραφής. Το πρώτο εργαστήριο ολοκληρώθηκε με
οδηγίες πάνω στην προετοιμασία της δεύτερης συνάντησης. Για το δεύτερο εργαστήριο να
παιδιά έπρεπε να φέρουν μία ασπρόμαυρη φωτογραφία με κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο
που έζησε πριν γεννηθούν και ένα αντικείμενο που θεωρείται οικογενειακό κειμήλιο ή κάποιο
ενθύμιο ενός αγαπημένου προσώπου που δεν βρίσκεται στη ζωή. Για το εικονιζόμενο πρόσωπο
της φωτογραφίας που θα έφερναν τα παιδιά έπρεπε να συλλέξουν από τα μέλη της οικογένειάς
όσες περισσότερες πληροφορίες ήταν δυνατό μέσα από μαρτυρίες και ιστορίες που θα τις
άκουγαν και θα τις κατέγραφαν είτε με μορφή σημειώσεων είτε με ηχογραφημένες διηγήσεις
συγγενών. Ο σκοπός αυτής της προσωπικής έρευνας κάθε παιδιού είναι η σύνδεση του με τις
ρίζες του. Η γέννηση ενός αισθήματος σεβασμού για τη μνήμη και την ζωή των προγόνων του.
Μπαίνοντας στη διαδικασία να καταγράψει αφηγήσεις μαρτυρίες από το παρελθόν, το παιδί
δημιουργεί νέες δικές του προσωπικές ιστορίες καθώς ασυνείδητα ταξιδεύει στον κόσμο της
μυθοπλασίας.
Οι δραστηριότητες του δεύτερου εργαστηρίου βασίστηκαν στο υλικό που είχαν συλλέξει τα
παιδιά. Η πρώτη μισή ώρα πέρασε συζητώντας για τις έρευνες που κάνανε γύρω από το
πρόσωπο της φωτογραφίας που είχανε προσκομίσει. Ακόμη για την προετοιμασία της
διαδικασίας γραφής που θα ακολουθούσε, χρησιμοποιήθηκε μια άσκηση αυτόματης γραφής
δέκα λεπτών με θέμα « το πρόσωπο της φωτογραφίας». Η πρώτη και κύρια δραστηριότητα
βασίστηκε στην φωτογραφία των παιδιών. Οι οδηγίες ήταν οι εξής: τα παιδιά θα ταξίδευαν νοητά
στον χρόνο και θα έφταναν στην εποχή που έζησε το εικονιζόμενο πρόσωπο. Θα διάλεγαν μια
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χρονική στιγμή καθορίζοντας έτσι την ηλικία του πρωταγωνιστή τους. Ύστερα θα φαντάζονταν
το εαυτό τους ως ένα φάντασμα από το μέλλον που μπορεί να παρατηρεί τα πάντα και να
διαβάζει τη σκέψη των ανθρώπων γύρω του. Το κάθε παιδί έγραψε μία ιστορία με τριτοπρόσωπο
αφηγητή και πρωταγωνιστή τον εικονιζόμενο στη φωτογραφία συγγενή του. Η ιστορία είχε θέμα
«Κάτι περίεργο συνέβη εκείνη τη μέρα στο σπίτι». Μπορούσε να συμπεριλάβει διαλόγους με
πρόσωπα υπαρκτά αλλά και φανταστικά και μπορούσε να αναφέρει οποιαδήποτε σκέψη από
τους ήρωές του μιας και ως πνεύμα μπορούσε να διαβάζει το μυαλό τους. Η παραγωγή
γραπτού λόγου κράτησε μισή ώρα και στη συνέχεια ακολούθησαν αναγνώσεις και συζήτησή
σχετικά με το αν και κατά πόσο το κάθε παιδί πειθάρχησε στις οδηγίες του θέματος. Το δεύτερο
εργαστήριο ολοκληρώθηκε με τη δεύτερη άσκηση δημιουργικής γραφής που αφορούσε το
αντικείμενο που είχαν φέρει τα παιδιά μαζί τους. Κάθε παιδί θα αναλάμβανε να γράψει μια
φανταστική ιστορία η οποία θα μπορούσε να περιέχει πραγματικά στοιχεία από τις πληροφορίες
που είχε συλλέξει ή ακόμα να μεταφέρει στο κείμενό του μία ιστορία που άκουσε από κάποιο
συγγενή για το συγκεκριμένο αντικείμενο που είχε φέρει. Θα έπρεπε να κατασκευάσει εν ολίγοις
ένα θρύλο ή μία ιδιαίτερη ιστορία που θα προσέδιδε στο αντικείμενο μοναδικότητα και δόξα. Η
αξιολόγηση των δύο εργαστηρίων με οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι ψυχολογικές αντιστάσεις
που πρόβαλαν τα παιδιά προς την διαδικασία της μυθοπλασίας απαιτούσαν περισσότερο από
τον προβλεπόμενο χρόνο για την κάμψη τους ως την ολοκληρωτική απελευθέρωση της
φαντασίας των παιδιών και ακόμα πιο έντονη από μέρους μου ενθάρρυνση. Τα φυσικά
αντικείμενα όμως είχαν εξάψει το ενδιαφέρον των παιδιών (οι φωτογραφίες και τα κειμήλια) και
έτσι η μνήμη δημιουργούσε μια σταθερή γέφυρα από την πραγματικότητα στο μύθο.
Στο τελευταίο εργαστήριο το ταξίδι της γραφής ολοκληρώθηκε με ένα δικό τους ταξίδι μέσω της
μνήμης των αισθήσεων στις προσωπικές αναμνήσεις. Στη συνέχεια δημιούργησαν μία ιστορία
όπου η μνήμη λειτούργησε μέσω του γραπτού λόγου, ως εργαλείο αλλά και ως θεματική ιδέα
που καθόρισε το βασικό άξονα στην πλοκή της ιστορίας. Στο τραπέζι της ομάδας απλώθηκαν
καρτέλες κάθε μία από τις οποίες έγραφε τη λέξη μίας από τις πέντε αισθήσεις. Μαζί μου είχα
φέρει αποσπάσματα από λογοτεχνικά κείμενα που περιλάμβαναν περιγραφές τόπων,
ανθρώπων, αντικειμένων και καταστάσεων που αφύπνιζαν μία η περισσότερες αισθήσεις του
αναγνώστη. «Το παιχνίδι των αισθήσεων», όπως ονομάστηκε η δραστηριότητα, είχε τις
παρακάτω οδηγίες: κάθε παΐδι τυχαία διάλεγε ένα απόκομμα. Με τη σειρά διάβαζε το λογοτεχνικό
απόσπασμα φωναχτά στην ομάδα . Την ώρα που κάποιο παιδί διάβαζε, η υπόλοιπη ομάδα με
κλειστά μάτια άκουγε προσεκτικά την ανάγνωση. Τα υπόλοιπα παιδιά σήκωναν το χέρι τους και
έλεγαν μία φράση που συγκράτησαν από το κείμενο και ποια από τις πέντε αισθήσεις τούς είχε
ενεργοποιήσει. Έπειτα το παιδί που είχε διαβάσει , έκρινε ποια ήταν η κυρίαρχη αίσθηση που
λειτούργησε μέσα από την ανάγνωση του λογοτεχνικού αποσπάσματος. Κατόπιν τοποθετούσε
το απόκομμα στην καρτέλα με τη λέξη της αίσθησης που είχε επιλέξει. Το παιχνίδι κράτησε
περίπου σαράντα πέντε λεπτά μέχρι εξαντλήσεως του υλικού. Η δραστηριότητα αυτή είχε ως
σκοπό να φέρει τα παιδιά σε επαφή με τα διαφορετικά σχήματα λόγου και τη χρήση επιθέτων
που στις περιγραφές βοηθάνε καταλυτικά στη μεταφορά του αναγνώστη στο χώρο και στο
χρόνο. Για δεκαπέντε ακόμα λεπτά ακολούθησε συζήτηση με θέμα τη δύναμη της «μνήμης» των
αισθήσεων και τις αναμνήσεις των παιδιών που αφορούσαν συγκεκριμένα αισθητηριακά
ερεθίσματα. Αυτό το παιχνίδι των αισθήσεων χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια ως εισαγωγική
δραστηριότητα για την δημιουργία του τελικού διηγήματος. Για την κατασκευή της πλοκής τα
παιδιά θα χρησιμοποιούσαν ορισμένα εργαλεία που θα ενεργοποιούσαν τη φαντασία τους. Σε
κάθε παιδί μοιράστηκε μία εικόνα που παρουσίαζε ένα παλιό εγκαταλειμμένο δωμάτιο και μία
παλιά ασπρόμαυρη φωτογραφία μεγεθυμένη με κάποια πρόσωπα απαθανατισμένα σε κάποια
στιγμή της κοινωνικής τους ζωής. Οι οδηγίες για τη δημιουργία της ιστορίας ήταν οι παρακάτω:
1. Η ιστορία θα περιλάμβανε δύο σκηνικά. Το ένα σκηνικό θα ήταν το παλιό δωμάτιο της
φωτογραφίας και το άλλο θα ήταν το μέρος όπου είχε τραβηχτεί η ασπρόμαυρη φωτογραφία.
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2.Ο αφηγητής θα ήταν κάποιος ο οποίος είχε βρεθεί στο παλιό δωμάτιο της φωτογραφίας και
είχε ανακαλύψει τυχαία ένα κουτί με ένα γράμμα και την ασπρόμαυρη φωτογραφία που
κρατούσαν στα χέρια τους.
3.Η αφήγηση θα εξελισσότανε από την είσοδο του ήρωα- αφηγητή στο δωμάτιο μέχρι την
ανακάλυψη της φωτογραφίας και του γράμματος. Κάθε παιδί έπρεπε να σκεφτεί τι μπορεί να
έλεγε αυτό το γράμμα που συνόδευε τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Τα πιθανά σενάρια ήταν
αρκετά. Ο παραλήπτης ή ο αποστολέας μπορεί να ήταν κάποιο πρόσωπο της φωτογραφίας.
Ακόμα μπορούσε να μην είχε καμία σχέση με τα εικονιζόμενα πρόσωπα αλλά να είχε κάποια
ιδιαίτερη σύνδεση με τη συγκεκριμένη φωτογραφία που για κάποιο λόγο αφορούσε τον
παραλήπτη.
4. Η αρχή της ιστορίας θα γινόταν με την είσοδο του πρωταγωνιστή- αφηγητή στο δωμάτιο και
το τέλος θα ταυτιζόταν με το κλείσιμο της επιστολής, με την τελευταία λέξη του γράμματος.
5. Στην περιγραφή του παλιού δωμάτιου που αποτελούσε το πρώτο σκηνικό το κάθε παιδί
έπρεπε να δώσει ως συγγραφέας στοιχεία του χώρου με περιγραφές που θα αφύπνιζαν κάθε
μια από τις πέντε αισθήσεις του αναγνώστη.
Για τη διευκρίνηση και την κατανόηση των οδηγιών ακολούθησε μια σύντομη αλλά
αναλυτική συζήτηση μέσω των ερωτήσεων των παιδιών. Η διαδικασία γραφής κράτησε περίπου
πενήντα λεπτά. Η δημιουργικότητα των παιδιών και η κλιμάκωση της δυσκολίας των
δραστηριοτήτων από το πρώτο εργαστήριο μέχρι το τρίτο σε συνδυασμό με το φωτογραφικό,
το κειμενικό υλικό και τα αντικείμενα που λειτούργησαν με μεγάλη επιτυχία ως ερεθίσματα
κινητοποίησης της φαντασίας, οδήγησαν στην παραγωγή σπουδαίων ιστοριών και βοήθησαν
τα παιδιά να νιώσουν ενθουσιασμό για τον τρόπο που σταδιακά ξεδιπλώθηκε η φαντασία τους
καθώς κατέληξε να γίνει η κινητήρια δύναμη που ωθούσε το χέρι τους σε μια ανεξέλεγκτη
χειμαρρώδη γραφή. Οι μνήμες των προγόνων, η «μνήμη» των αντικειμένων που διαγράφεται
μέσα στη φυσική φθορά τους και οι αναμνήσεις των παιδικών χρόνων οδήγησαν κάθε παιδί να
κατασκευάσει μια νέα μνήμη, τη μνήμη των δικών του ηρώων στο ξεχωριστό, προσωπικό του
διήγημα.
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Η εισήγηση περιλαμβάνει μια διδακτική πρόταση δημιουργικής γραφής, στην οποία τα αφηγηματικά
στοιχεία και η αφηγηματική δυνατότητα των φωτογραφιών ωθούν τα παιδιά προεφηβικής ηλικίας (Δ΄, Ε΄
και Στ΄ του δημοτικού σχολείου) και εφηβικής ηλικίας (μαθητές/τριες Γυμνασίου) να προεκτείνουν τον χώρο
και τον χρόνο πέρα από το φωτογραφικό κάδρο σε μία νέα πραγματικότητα, η οποία οδηγεί στη
δημιουργία εικόνων και λέξεων. Διαμέσου της ενσυναίσθησης, το παιδί προβάλλει την προσωπικότητά του
μέσα στην εικόνα, την προσωποποιεί και την προικίζει με τα συναισθήματά του και διαμέσου της εικασίας,
το παιδί νοηματοδοτεί τα οπτικά μηνύματα της εικόνας. Σε αυτό το φανταστικό παιχνίδι τα παιδιά
ζωντανεύουν τον σιωπηλό κόσμο της φωτογραφίας, όχι ως θεατές, αλλά εισβάλλοντας μέσα στο κάδρο.
Ανεξάρτητα από τις προθέσεις και τις επιλογές του δημιουργού-φωτογράφου, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται
από το τελικό αποτέλεσμα (εικόνα) στο παιδί- θεατή της φωτογραφίας, στους τρόπους με τους οποίους
αναδημιουργείται η εικόνα με βάση τον ορίζοντα των προσδοκιών, εμπειριών, προκαταλήψεων και
πεποιθήσεων του θεατή.
Λέξεις κλειδιά: φωτογραφία; αφήγηση; ενσυναίσθηση; εικασία

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εισήγηση περιλαμβάνει μια διδακτική πρόταση δημιουργικής γραφής, στην οποία τα
αφηγηματικά στοιχεία και η αφηγηματική δυνατότητα των φωτογραφιών ωθούν τα παιδιά
προεφηβικής ηλικίας (Δ΄, Ε΄ και Στ΄ του δημοτικού σχολείου) και εφηβικής ηλικίας (μαθητές/τριες
Γυμνασίου) να προεκτείνουν τον χώρο και τον χρόνο πέρα από το φωτογραφικό κάδρο σε μία
νέα πραγματικότητα που οδηγεί στη δημιουργία εικόνων και λέξεων. Το κείμενο αποτελεί
απόπειρα απάντησης στα ερωτήματα: Η φωτογραφική εικόνα έχει την ικανότητα να αφηγείται ή
απλά αποτυπώνει μεμονωμένες στιγμές; Αξιοποιείται η φωτογραφία από τους συγγραφείς ως
ερέθισμα για άντληση ιδεών και στοιχείων για το στήσιμο μιας μυθοπλασίας; Μπορεί η
φωτογραφία να χρησιμοποιηθεί δημιουργικά στην εκπαίδευση για την παραγωγή λόγου;
2. ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Η αναζήτηση ορισμού της έννοιας της δημιουργικής γραφής, αποτελεί μια μάλλον
αντιδημιουργική διαδικασία, καθώς ένας ορισμός διαθέτει σταθερότητα, συμμόρφωση σε
κανόνες και δεν αναζητεί νέους τρόπους σκέψης, νέες ιδέες και πλαίσια (Γρόσδος, 2013). Σε
επίπεδο διδακτικής πρακτικής, δημιουργική γραφή είναι η γέννηση-παραγωγή και η οργάνωση
των ιδεών στο προσυγγραφικό στάδιο, δηλαδή, η δεξιότητα του υποψήφιου συγγραφέα να
βρίσκει, να “γεννά” ιδέες και να τις οργανώνει σε κείμενο (Γρόσδος, 2017). Για τα παιδιά, είναι
απαραίτητο να υπάρχει ένα αρχικό πρόβλημα-ερέθισμα για να ξεκινήσει η διαδικασία της
συγγραφής. Γράφοντας δημιουργικά, η έμφαση μετακινείται από το κείμενο προς τη διαδικασία,
η οποία πραγματώνεται με τη σταδιακή συγγραφή κειμένου, δηλαδή στις προπαρασκευαστικές
εργασίες και δράσεις που εκτελεί το παιδί όταν γράφει. Προηγείται ένα ισχυρότατο,
συναισθηματικά, ερέθισμα: ένα γεγονός, ένα κείμενο, σταθερές ή κινούμενες εικόνες. Το
κεντρίσματα της δημιουργικότητας των παιδιών μοιάζουν με παιχνίδια, στα οποία κυριαρχούν οι
απρόοπτες καταστάσεις/εκπλήξεις, και ολόκληρη η διαδικασία που θα οδηγήσει στην
παραγωγή λόγου είναι ένα απολαυστικό παιχνίδι, μακριά από τη σχολική καθημερινότητα.
Η διδακτική παρέμβαση με τη χρήση εικόνων περιλαμβάνει σχεδιασμό και υλοποίηση
δραστηριοτήτων. Είναι κειμενικά γεγονότα, στα οποία τα παιδιά συμμετέχουν. Ένα σύνολο
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δραστηριοτήτων πραγματώνονται από τον αρχάριο συγγραφέα, στοχεύουν στην απόχτηση
γνωστικών και κοινωνικο-συναισθηματικών στρατηγικών γραφής και επιδιώκουν την παραγωγή
και την οργάνωση ιδεών στο προσυγγραφικό, κυρίως, στάδιο. Τα ερεθίσματα περιλαμβάνουν:
σταθερές εικόνες (πίνακες ζωγραφικής, εικονογραφήσεις λογοτεχνικών βιβλίων, φωτογραφίες,
κόμικς) ή κινούμενες εικόνες (κινηματογραφικές αφηγηματικές ταινίες, animation) (Γρόσδος,
2017)
Η ανάγνωση και η ερμηνεία των εικόνων μπορεί να συνδεθεί με τη χρήση και την παραγωγή
λόγου, γιατί η επεξεργασία εικόνων, όταν δεν μένει στην επιφάνεια των πραγμάτων, διευκολύνει
τη δόμηση σύνθετων εννοιών και την έκφραση αντίστοιχου λόγου (Rogers, 1984). Οι εικόνες
συμβάλλουν στη δημιουργία προσομοιωτικού περιβάλλοντος, ενός τεχνητού γεγονότος,
κατάστασης ή διαδικασίας, που μοιάζει με πραγματικό γεγονός. Το παιδί καλείται να αποκτήσει
μια προσωπική σχέση με την εικόνα, να εισβάλλει νοητικά στην εικόνα επιλέγοντας για τον εαυτό
του ένα φαντασιακό ρόλο, να ταυτιστεί με πρόσωπα και μέσω της ταύτισης να δράσει (Γρόσδος,
2014α).
Τα χαρακτηριστικά των εικόνων που θα επιλεγούν για την παραγωγή λόγου είναι η
επικοινωνιακή δύναμη, η γνησιότητα, η πολυτροπικότητα, η εμφάνιση ανατροπών και το πλήθος
των οπτικών αξιών που περιέχουν. Ανασύρονται από τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο της δράσης
των παιδιών και συμβάλλουν στη δημιουργία πλαισίων επικοινωνίας. Εκτός της συγγραφής,
προσφέρονται επιπλέον για σύνθετο σχολιασμό με την αναζήτηση των προθέσεων του
δημιουργού τους και την αποκάλυψη υπονοούμενων εννοιών. Κι ακόμα παραπέρα, αποτελούν
ερεθίσματα της φαντασίας (Γρόσδος, 2015).
Οι στρατηγικές (τεχνικές) δημιουργικής γραφής μπορούν να υλοποιηθούν με τη χρήση εικόνων,
είτε είναι καθοδηγούμενες, όπως οι τεχνικές της κειμενικής υπερδομής, της δημιουργικής
απομίμησης, της αφετηρίας των λέξεων κ.ά. είτε είναι χαλαρής καθοδήγησης, με πολλά
περιθώρια ελευθερίας στην έκφραση και τη δημιουργία, όπως οι τεχνικές της ιδεοθύελλας, της
ομαδικής δημιουργικής σύνθεσης, της τροποποίησης και ανατροπής μοτίβων κ.ά. (Γρόσδος,
2014β). Επιπλέον, οι εικόνες προσθέτουν στις δράσεις ελκυστικότητα και προσδίδουν παιγνιώδη
χαρακτήρας, προσφέροντας στα παιδιά-συγγραφείς την απόλαυση της δημιουργίας.
Ταυτόχρονα, πριν ή μετά την εφαρμογή δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής, υλοποιούνται
δημιουργικές διαθεματικές δραστηριότητες - παιχνίδια, όπως δημιουργία εικαστικών έργων
(ζωγραφιές, κολάζ, κατασκευές), μουσικά παιχνίδια, παιχνίδια κίνησης και δράσης (μικρά
θεατρικά δρώμενα), αναγνωστικά παιχνίδια (Γουλής και Γρόσδος, 2011; Γρόσδος και Ντάγιου,
2003).
3. Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ- Η ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΑΤΙΑ
Το έργο που προέρχεται από μορφές έκφρασης (λογοτεχνικό κείμενο, ζωγραφικός πίνακα,
φωτογραφία, κινηματογράφος κ.ά.), δεν εξαντλείται ποτέ στις προθέσεις του δημιουργού, αλλά
νοηματοδοτείται εκ νέου από κάθε θεατή/ αναγνώστη (Jauss, 1995). Το έργο περνά από το ένα
κοινωνικο- πολιτισμικό πλαίσιο στο άλλο. Κάθε φωτογραφία έχει έναν “ορίζοντα”, δηλαδή ένα
πλαίσιο πολιτισμικών νοημάτων μέσα στο οποίο παρήχθη, αλλά, αντίστοιχα, υπάρχει και ο
“ορίζοντας προσδοκίας” του θεατή της φωτογραφίας, δηλαδή το σύνολο της πολιτισμικής
περιουσίας του θεατή, που αυτός προσδοκά (και βλέπει) να πραγματοποιείται στο έργο. Ο
ορίζοντας δημιουργίας της φωτογραφίας και ο ορίζοντας προσδοκίας του θεατή
συγχωνεύονται, δηλαδή το πώς η φωτογραφία θα νοηματοδοτηθεί από τον θεατή σε
διαφορετικές χρονικές περιόδους εξαρτάται από το μίγμα των προθέσεων/ επιλογών του
φωτογράφου και των προσδοκιών του θεατή/καταναλωτή της φωτογραφίας.
Σύμφωνα με τη θεωρία της ανταπόκρισης (Iser, 2000; Holub, 2001, 2004), ο θεατής της
φωτογραφίας δεν ανακαλύπτει το νόημα, αλλά το παράγει μέσω της προβολής της ατομικής
του συνείδησης. Είναι σα να βλέπει ο θεατής τον ίδιο του τον εαυτό, καθώς αντικρίζει τη
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φωτογραφία. Ουσιαστικά, ενώ υπάρχει ένας φωτογράφος-δημιουργός της φωτογραφίας,
υπάρχουν τόσοι συνδημιουργοί του νοήματός της όσοι και οι θεατές της συγκεκριμένης
φωτογραφίας. Μία φωτογραφία, λοιπόν, ενδιαφέρει πλέον όχι αυτή καθεαυτή αλλά κυρίως με
βάση τη διάδραση του θεατή με αυτή. Η φωτογραφία αναγνωρίζεται, όχι πλέον ως αυτάρκης,
αλλά με κενά απροσδιοριστίας τα οποία καλείται να συμπληρώσει ο θεατής. Σε αυτό το
φανταστικό παιχνίδι τα παιδιά ζωντανεύουν τον σιωπηλό κόσμο της φωτογραφίας, όχι ως
θεατές, αλλά εισβάλλοντας μέσα στο κάδρο. Ανεξάρτητα από τις προθέσεις και τις επιλογές του
δημιουργού-φωτογράφου, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από το τελικό αποτέλεσμα (εικόνα) στο
παιδί- θεατή της φωτογραφίας, πώς δηλαδή αναδημιουργείται η εικόνα με βάση τον ορίζοντα
των προσδοκιών, εμπειριών, προκαταλήψεων και πεποιθήσεων του θεατή.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην επικοινωνιακή δομή των εικόνων και την επεξεργασία τους από
τον θεατή. Ο θεατής καλείται να ανασυνθέσει την εικόνα και για να το επιτύχει αυτό πρέπει να
αναγνωρίζει τις «δομές πραγμάτωσής» του, δηλαδή το περιεχόμενο και τις στρατηγικές της
εικόνας. Το περιεχόμενο είναι το στοιχείο στο οποίο συναντώνται η εικόνα και ο θεατής, για να
αρχίσουν την επικοινωνία τους. Οι στρατηγικές είναι οι κώδικες ή τεχνάσματα -το προσκήνιο και
το παρασκήνιο-, το θέμα και ο ορίζοντας, ανάλογα με το ποια στοιχεία προβάλλονται και ποια
υποχωρούν στη διαμόρφωση του νοήματος της εικόνας. Η δυναμική αυτή διαδικασία δεν
καθηλώνεται σε μία μόνον οπτική εκείνην του φωτογράφου, της εικόνας ή του θεατή.
Ο θεατής δεν αυθαιρετεί στην ερμηνεία της εικόνας, αλλά την αναπροσαρμόζει, ελέγχοντας κάθε
φορά τις προσδοκίες του με βάση τη δομή και την ολότητα της εικόνας. Η εικόνα έχει μια
αντικειμενική δομή, ακόμη κι αν αυτή πρέπει να συμπληρωθεί από τον θεατή. Η αισθητική
αντίδραση δημιουργείται από την αλληλεπίδραση εικόνας και θεατή, ο οποίος συμπληρώνει τα
κάθε είδους κενά που υπάρχουν σε μία εικόνα, π.χ. χαρακτηριστικά προσώπων, συμπεράσματα
κ.ά. Η παρουσία αυτών των κενών στη φωτογραφία προϋποθέτει την ενεργοποίηση του θεατή
κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης της εικόνας.
Είναι απαραίτητο, για να “διαβάσουμε” φωτογραφίες, να είμαστε εξοικειωμένοι με τις εικονιστικές
τεχνικές και τις συμβάσεις τις οποίες χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη εικόνα, πρέπει, με άλλα λόγια,
να έχουμε μια κάποια γνώση των “κωδίκων” της, δηλαδή των κανόνων που καθορίζουν
συστηματικά τον τρόπο με τον οποίο παράγει τα νοήματά της; Ποιες δυσκολίες μπορεί να
αντιμετωπίσει ο αναγνώστης μιας φωτογραφίας; Μία μορφή δυσκολίας μπορεί να είναι η
ανασφάλεια μπροστά στην “άγνοια” των τεχνικών κωδίκων (κάδρο, οπτική γωνία κ.ά.)
(technical presuppositions) και στην έλλειψη γνώσεων γύρω από τις φωτογραφικές τεχνικές
(fear of ignorance). Η απάντηση στα παραπάνω μπορεί να είναι, από τη μία, ο θεατής να
επιστρατεύει ένα είδος ολιστικής, και όχι αναλυτικής, προσέγγισης, στην προσπάθειά του να
νοηματοδοτήσει την εικόνα, χωρίς να ενδιαφέρεται για τα επιμέρους στοιχεία, και από την άλλη,
η εμπειρική προσέγγιση της εικόνας (όχι αυτό που “γνωρίζω”, αλλά αυτό που “νιώθω”). Με τη
χρήση της εμπειρικής προσέγγισης ξεπερνιούνται μια σειρά “δυσκολίες”, που μπορούν να
μετατραπούν σε πλεονεκτήματα: Η “εικονοποιία” (imagery), δηλαδή η τάση του θεατή να
δημιουργεί νοερές εικόνες καθώς βλέπει εικόνες, οι “άσχετοι συνειρμοί” (mnemonic
irrelevancies), οι διάφορες, άσχετες με τη εικόνα, αναμνήσεις που ανακαλεί ο θεατής, τα
“αποθέματα ανταποκρίσεων” (stock responses) που διαθέτει ο θεατής και τα οποία επιστρατεύει
κάθε φορά που διαβάζει μια εικόνα προκειμένου να την ερμηνεύσει, η “συναισθηματικότητα”
(sentimentality) του θεατή, η υπερβολικά μεγάλη συναισθηματική ανάγνωση της εικόνας που
θολώνει τη διαδικασία της ερμηνείας και η “αναστολή” (inhibition), η επιφυλακτικότητα ή η
αδιαφορία του θεατή για την εικόνα, οι “δογματικές εμμονές” (doctrinal adherences) και οι
“κριτικές προκαταλήψεις” (critical preconceptions), μορφές δυσκολίας που σχετίζονται με
στερεότυπες απόψεις, προκαταλήψεις και αντιλήψεις του θεατή για τη φωτογραφία (Richards,
1929). Είναι πιθανό, μια επιπλέον δυσκολία να είναι η προσπάθεια του θεατή να περιγράψει
λεκτικά την προσωπική νοηματοδότηση που προσέδωσε στην εικόνα. Οι παραπάνω δυσκολίες,
όχι μόνο φανερώνουν τον οπτικό πλούτο μιας εικόνας, αλλά αποτελούν κίνητρο της ενεργητικής
και δημιουργικής προσπάθειας του θεατή να εκδηλώσει αποκλίνουσα στάση.
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Στην εμπειρική προσέγγιση ενυπάρχει η έννοια της ενσυναίσθησης (empathy). Ο ίδιος ο θεατήςκαταναλωτής αποφασίζει για το αν η συγκεκριμένη εικόνα είναι έργο της τέχνης. Τούτο το
καταφέρνει μέσω του θετικού χειρισμού των δικών του, προσωπικών ανταποκρίσεων. Στο
κοίταγμα της εικόνας δεν υπάρχουν “ορθά” και “λανθασμένα” νοήματα. Κομίζει και προσθέτει
στην εικόνα τις δικές του μνημονικές αποσκευές, προσφέρει πλήθος συνειρμών, νοηματοδοτεί
την εικόνα. Η “ανάγνωση” είναι μια προσωπική και πολυσήμαντη διαδικασία, ανοιχτή σε
πολλαπλές και πολύσημες ερμηνείες, σε μνήμες, συνειρμούς και φαντασιώσεις. Αποτελεί,
λοιπόν, πλεονέκτημα οι νοερές εικόνες που παράγουν οι θεατές να έχουν έντονα προσωπικό
χαρακτήρα, να είναι μοναδικές και να διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Πλεονεκτήματα (και
ποθούμενα) αποτελούν οι μνημονικές ανακλήσεις, οι συνειρμοί, η συναισθηματική ανταπόκριση
του θεατή της φωτογραφίας. Και παραπέρα, η νοηματοδότηση μιας φωτογραφίας μπορεί να
μεταμορφωθεί σε ένα παιχνίδι δημιουργίας εικόνων και λέξεων.
4. H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Η φωτογραφική εικόνα έχει την ικανότητα να αφηγείται ή απλά αποτυπώνει μεμονωμένες στιγμές;
Αν αφήγηση είναι η εξιστόρηση ενός γεγονότος με χρονική ακολουθία (ή ανακολουθία), μία μησκηνοθετημένη φωτογραφία από μόνη της δεν περιέχει μια αφήγηση λόγω της απουσίας του
στοιχείου του χρόνου. Οι φωτογραφίες είναι θραύσματα χρόνου και η αφήγηση σε μια
μεμονωμένη φωτογραφία δεν μπορεί να προκαθοριστεί, δεν μπορούμε να ξέρουμε και δεν θα
μάθουμε ποτέ, τι γεγονότα μπορεί να έχουν συμβεί πριν και μετά τη φωτογράφηση -μόνο τι θα
μπορούσε να έχει συμβεί και τι τελικά συνέβη τη στιγμή της φωτογράφισης. «Η φωτογραφία (…)
δεν περιγράφει με πληρότητα. Αυτά που περικλείονται στο κάδρο είναι εξίσου σημαντικά μ’ αυτά
που βρίσκονται έξω από αυτό. Ένα πορτραίτο δεν μας δίνει καμμιά πληροφορία για τον
εικονιζόμενο. Πιθανόν να μας δίνει πολύ πολύ λιγότερες από μια λησμονημένη επιστολή του»
(Ριβέλλης, 2000: 22).
Ωστόσο, κάθε φωτογραφία εμπεριέχει μέσα της αφηγηματικά στοιχεία της κλασικής αφήγησης,
όπως το σκηνικό και οι πρωταγωνιστές-ήρωες, αλλά και ίχνη αφήγησης, όπως στοιχεία της
πλοκής, όσα τουλάχιστον χρειάζονται για να ερμηνευθεί η επιλογή και η συνεύρεση των
στοιχείων που την απαρτίζουν. Επιπλέον, κάθε φωτογραφία περικλείει μία αφηγηματική
δυνατότητα, μας “σπρώχνει” να μην περιοριστούμε σ’ αυτό που φαίνεται, αλλά να
προεκτείνουμε τον χώρο και τον χρόνο πέρα από το φωτογραφικό κάδρο. Αφού, λοιπόν, δεν
γνωρίζουμε το πριν και το μετά της φωτογράφισης, μπορούμε να το φανταστούμε και να το
δημιουργήσουμε με ερέθισμα τα ορατά αφηγηματικά στοιχεία της φωτογραφίας. Διαμέσου της
ενσυναίσθησης ο θεατής προβάλλει την προσωπικότητά του μέσα στην εικόνα, την
προσωποποιεί και την προικίζει με τα συναισθήματά του. Διαμέσου της εικασίας ο θεατής
εξετάζει με τη σκέψη ή τη φαντασία τα οπτικά μηνύματα της εικόνας και τα νοηματοδοτεί.
Ο θεατής, αποδίδοντας έναν εικονογραφικό ρόλο στη φωτογραφία, θεωρεί ότι η
πραγματικότητα που του δείχνει η φωτογραφία δεν τελειώνει εκεί που τελειώνει η εικόνα και ότι η
περιγραφή μιας σκηνής αντιστοιχεί σε μια πραγματική ιστορία. Πλάθει, λοιπόν, την ιστορία στο
μυαλό του, αναζητώντας μια προέκταση της σκηνής, κατασκευάζει το πριν και το μετά
(Αντωνιάδης, 1999).
Μη γνωρίζοντας τον περιβάλλοντα χώρο ούτε τι έχει συμβεί πριν και μετά, συγκεντρώνει οπτικές
πληροφορίες που του προσφέρει η εικόνα και συμπληρώνει τα υπόλοιπα με τη φαντασία. Ένα
βλέμμα, μια χειρονομία, η στάση του σώματος, οποιαδήποτε αντίδραση, οποιαδήποτε
παρουσία, λειτουργούν ως σημάδια που θα οδηγήσουν στην (αυθαίρετη) απόδοση
παρελθόντος και μέλλοντος. Ουσιαστικά, ο θεατής μετατρέπει το μειονέκτημα της άγνοιας σε
πλεονέκτημα της φαντασίας. Προσεγγίζοντας, λοιπόν, εικόνες μαζί με τα παιδιά, ζητούμενο είναι
οι οπτικές πληροφορίες που προσφέρουν αυτές οι εικόνες.

[214]

Τα παιδιά βλέπουν περισσότερα απ’ όσα δείχνουν οι φωτογραφίες; Ακόμα κι όταν
αναγνωρίζουν ότι τίποτα δεν είναι πραγματικό από αυτό που συμβαίνει στις εικόνες του
κινηματογράφου, της τηλεόρασης, των κόμικς ή της φωτογραφίας, κατασκευάζουν μία νέα
πραγματικότητα, ένα μίγμα ονείρου και πραγματικότητας. Σε αυτό το φανταστικό παιχνίδι, οι
ιστορίες που φτιάχνουν με το κοίταγμα μιας φωτογραφίας μοιάζουν απρόσωπες, αλλά στην
πραγματικότητα τα παιδιά προβάλλουν τις προσωπικές φαντασιώσεις, τις φοβίες, τα
προβλήματά τους, ό,τι τα ενδιαφέρει και τα συγκινεί. Ζωντανεύουν τον σιωπηλό κόσμο της
φωτογραφίας, όχι ως θεατές, αλλά εισβάλλοντας μέσα στο κάδρο.
Από το κοίταγμα της φωτογραφίας ως τη δημιουργία μιας ιστορίας, ουσιαστικά στην
αναδημιουργία της εικόνας, συμμετέχουν τέσσερις διαδικασίες/τεχνικές, οι οποίες εντείνουν την
εμβέλεια και το βάθος της απόκρισής μας στις οπτικές μορφές (Chapman, 1993: 68-73): οι
πολυαισθητηριακοί συνειρμοί, η εικασία, η προσωπική ταύτιση και η συνθετική διαδικασία.
Πολυαισθητηριακοί συνειρμοί
Σπάνια αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο με μία μεμονωμένη αίσθηση. Οι αισθητηριακές εμπειρίες
μας δεν περιορίζονται μόνο στην όραση ή στην ακοή ή την αφή, αλλά χρησιμοποιούμε
πολυαισθητηριακούς συνδυασμούς (multisensory connotations). Η θέαση της φωτογραφίας,
αν και θεωρείται κατ’ εξοχήν οπτικό ερέθισμα, ενεργοποιεί τον συνδυασμό όλων των αισθήσεων.
Παράδειγμα 1: “Δείτε μία φωτογραφία και στη συνέχεια καταγράψτε τι είδατε, τι ακούσατε, τι
μυρίσατε, τι αγγίξατε κ.λπ.” Παράδειγμα 2: Η εισβολή και η ταύτιση με οπτικά ερεθίσματα,
διαμέσου των πολυαισθητηριακών εμπειριών: “Δείτε τον εαυτό σας …”, είναι απόπειρα να
κατανοήσουμε οπτικές σχέσεις. “Αν ήσασταν μέσα στη φωτογραφία…”, “Αν ζούσατε τη
σκηνή”. “Τι νιώθεις βλέποντας τα παθήματα του ήρωα της φωτογραφίας και πώς (νομίζεις) ο
δημιουργός της φωτογραφίας προκάλεσε αυτά τα συναισθήματα;” (εικ. 1).

Εικόνα 1. Αιθιοπία, Sebastio Saldago,1984

Εικασία
Βλέποντας ένα οπτικό προϊόν, δεν περιοριζόμαστε στην εμφανή όψη των μορφών ή το θέμα,
δηλαδή σε αυτά που εύκολα αντιλαμβανόμαστε, αλλά ξεπερνάμε αυτά που απεικονίζει και τα
αναδημιουργούμε. Η διαδικασία αυτή αποκαλείται εικασία. Παράδειγμα: Σε μία φωτογραφία
επινοούμε ή φανταζόμαστε τι συνέβη πριν και μετά τη στιγμή της φωτογράφισης ή ποιο είναι το
σκηνικό που δεν εμφανίζεται στο κάδρο (γύρω γύρω από τη φωτογραφία). Η σχέση αυτή του
θεατή με το οπτικοακουστικό προϊόν είναι προσωπική και η νοηματοδότηση μοιάζει με μάντεμα
καθώς ο θεατής χρησιμοποιεί (ή κατασκευάζει) κώδικες που μόνον αυτός γνωρίζει ή επινοεί. Στα
παιδιά, πολύ αποτελεσματική αποδεικνύεται η παρακίνηση/ ερέθισμα: “Τι θα συνέβαινε αν…”,
καλώντας τα να ανατρέψουν τα αφηγηματικά μοτίβα μιας αφήγησης, (να αφαιρέσουν ή να
προσθέσουν μία μορφή στη φωτογραφία ή να αλλάξουν το σκηνικό). Σε μία παραλλαγή της
παραπάνω δραστηριότητας, φανταζόμαστε πώς θα ήταν μια μορφή, αν όλα τα κυρίαρχα
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γνωρίσματά της μετατρέπονταν στα αντίθετά τους. Παράδειγμα: “Πώς θα ήταν η φωτογραφία,
αν ήταν νύχτα και όχι με το φως της ημέρας;”
Προσωπική ταύτιση
Η προσωπική ταύτιση ή ενσυναίσθηση (empathy) είναι η ασύνειδη προβολή των
συναισθημάτων μας σε ένα πρόσωπο ή αντικείμενο, σκεφτόμαστε το πρόσωπο ή το αντικείμενο
σαν να είχε πραγματικά τα δικά μας συναισθήματα. Προσωποποιούμε την κατάσταση και
προικίζουμε τα άψυχα υλικά πράγματα με τα προσωπικά μας συναισθήματα ή ταυτιζόμαστε με
τη ζωή των έμψυχων πρωταγωνιστών και οικειοποιούμαστε τα δικά τους συναισθήματα.
Παράδειγμα: Ταυτιζόμαστε με τον πρωταγωνιστή μιας φωτογραφίας και αγωνιούμε, πονάμε,
βασανιζόμαστε μαζί του για τα παθήματά του σα να ήταν δικά μας.
Συνθετική διαδικασία
Καταναλώνοντας ένα οπτικό προϊόν συγκεντρώνουμε οπτικές μορφές, εντυπώσεις και
συναισθήματα. Η σύνθεση είναι μια συνάρθρωση, μία ένωση αυτών των ανακαλύψεων. Ένα
παιδί, αν δεν μπορεί να συνθέσει τις εντυπώσεις του, είναι χρήσιμες οι ερωτήσεις: “Ποιες σκέψεις
ή συναισθήματα κυριαρχούν βλέποντας τη φωτογραφία και γιατί;”,
ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ
Ξεκινώντας τη μύηση των παιδιών στην ανάγνωση φωτογραφιών, ως πρώτη προσέγγιση (για
μικρότερα παιδιά), ζητούμενο δεν είναι η γνωριμία με τις οπτικές συμβάσεις (κώδικες ή
στρατηγικές) της φωτογραφίας, αλλά η ανάδυση των μνημονικών αποσκευών των παιδιώνθεατών μιας φωτογραφίας, δηλαδή η αποκάλυψη και η έκφραση των προηγούμενων εμπειριών
και των συναισθημάτων που προκαλεί το κοίταγμα της φωτογραφίας (ορίζοντας προσδοκίας).
Ακολουθεί η εκδήλωση της αποκλίνουσας στάσης (φαντασίας) που οδηγεί στη δημιουργία
(προφορικός ή γραπτός λόγος, παραγωγή εικόνων, θεατρικά ή κινητικά δρώμενα). Στο πρώτο
επίπεδο προσέγγισης, λοιπόν, ζητούμενο είναι η φαινομενολογική ματιά, “αυτό που φαίνεται” (τι
αντιλαμβάνομαι; τι βλέπω; τι παρατηρώ; τι αναρωτιέμαι;). Στο δεύτερο επίπεδο προσέγγισης το
παιδί δεν είναι θεατής-παρατηρητής, αλλά “εισβάλλει” μέσα στη φωτογραφία και αναζητά τις
υπονοούμενες έννοιες (Τι υποθέτω; τι συμπεραίνω; Τι φαντάζομαι; τι ανακαλύπτω;) (Γρόσδος,
2017).
Σε μια σύνθετη προσέγγιση της φωτογραφίας (για μεγαλύτερα παιδιά), υπάρχουν τέσσερα
βήματα ανάγνωσης, τα οποία μπορούν να σχηματοποιηθούν σε τέσσερις ερωτήσεις: (α) Τι
βλέπω (παρατηρώ) στην εικόνα; (β) Τι νομίζεις ότι συμβαίνει στην εικόνα; Γιατί δημιουργήθηκε η
εικόνα και πώς χρησιμοποιήθηκε; (γ) Ποιες αποφάσεις έχει λάβει ο φωτογράφος στη δημιουργία
αυτής της εικόνας; (Τσιβάς και Ρεπούση, 2011). (δ) Τι φαντάζομαι και δημιουργώ; Ένα διαδοχικό
πέρασμα από την αυθόρμητη έκφραση συναισθημάτων και την περιγραφή, στους τρόπους
πρόσληψης (η ματιά/ερμηνεία του θεατή της φωτογραφίας) και στη χρήση της φωτογραφίας
(ατομική ή κοινωνική), στην αναζήτηση των προθέσεων (αποφάσεων) του φωτογράφου, κι από
εκεί στη δημιουργία (εικόνων και λόγου). Τα παραπάνω βήματα δεν είναι απαραιτήτως διαδοχικά
ούτε εφαρμόζονται και τα τέσσερα. Ποια θα εφαρμοστούν και ποια όχι, αλλά και η σειρά
υλοποίησης, διαφέρει από φωτογραφία σε φωτογραφία. Σε μία φωτογραφία ενδιαφέρον
παρουσιάζει η ματιά του φωτογράφου, αλλά σε μία άλλη το ενδιαφέρον στρέφεται στη ματιά
του θεατή της φωτογραφίας (ποιες αφηγήσεις θα προκαλέσει η εικόνα), γιατί και πώς η
φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε. Άλλωστε, πολλές φορές, οι δραστηριότητες ενός από τα
τέσσερα βήματα ταυτόχρονα ικανοποιούν στόχους ενός άλλου βήματος, δηλαδή τα βήματα
διαπλέκονται καθώς οι δράσεις διαχέονται (Γρόσδος, 2017).
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Σχήμα 1. Τα βήματα ανάγνωσης της φωτογραφίας

Παράδειγμα: Το πλαίσιο της δημιουργίας (Γρόσδος, 2017) μπορεί να περιλαμβάνει τις παρακάτω
ενδεικτικές ερωτήσεις-ερεθίσματα:
 Τι έχει συμβεί πριν τη φωτογράφιση, τι θα συμβεί μετά;
 Η φωτογραφία λέει μια ιστορία. Αφηγηθείτε την ιστορία που βλέπετε.
 Αν δημιουργούσατε φωτογραφίες γι’ αυτό το θέμα, πώς θα το φωτογραφίζατε διαφορετικά;
 Κρατήστε το σκηνικό της φωτογραφίας, προσθέστε τους δικούς σας πρωταγωνιστές και
γράψτε μια ιστορία
 Μπείτε στη φωτογραφία και γράψτε μια ιστορία.
6. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων:
Οι αφηγηματικές στρατηγικές δημιουργικής γραφής χρησιμοποιούν είτε μεμονωμένες
φωτογραφίες (φωτογραφίες τοπίου, φωτογραφίες διαφημίσεων κ.ά.) είτε σειρές φωτογραφιών
(φωτομοντάζ και φωτογραφικό κολάζ, φωτόγραμμα, φωτογραφική ακολουθία -photosequence, φωτο-ιστορία, φωτο-σειρά ή ένα φωτογραφικό δοκίμιο).

Εικόνα 2. Φωτογραφία-αφήγηση. Andre Kertesz, 1962.
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Ένα έγκλημα διαπράχθηκε στο παγκάκι. Πώς θα το περιγράψει ο εικονιζόμενος αστυνομικός;
Πώς θα το περιγράψουν οι αυτόπτες μάρτυρες που εικονίζονται στο βάθος της εικόνας; (ύφος
κειμένων). Ένα ακόμα πρόσωπο -που δεν εικονίζεται- παρακολουθεί τον τόπο του εγκλήματος.
Ποιο είναι; Γιατί σιωπά; Τι θέλει να κάνει;

Εικόνα 3. Φωτογραφία-αφήγηση. Heinz Held, 1960.

Επινοήστε μία ιστορία, ξεκινώντας από το πλάσιμο του ήρωα.

Εικόνα 4. Φωτογραφία-αφήγηση. Abbas, 1997.

Μία κλειστή πόρτα οδηγεί σ’ έναν καινούριο, άγνωστο, υπερφυσικό κόσμο, γεμάτο εκπλήξεις και
υπερβάσεις. Όλα μπορούν να συμβούν.

Εικόνα 5. Alexander Rodchenko, 1922.
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Εικόνα 6. Mika Bar Am, 1973.

Τα παιδιά περιγράφουν το περιεχόμενο μιας φωτογραφίας (κατά προτίμηση με απεικόνιση
ανθρώπινης παρουσίας ή ανθρώπινων δραστηριοτήτων). Κάνουν υποθέσεις για το ποια είναι
τα εικονιζόμενα πρόσωπα: Ποια είναι αυτά τα άτομα; Πού είναι αυτά τα άτομα; Τι φοράει αυτός
ή αυτή; Τι μεταφέρει αυτός ή αυτή; Τι σκέφτεται αυτός ή αυτή; Ανησυχεί αυτός ή αυτή για κάτι;
Γιατί θέλησαν να φωτογραφηθούν; Στη συνέχεια τα παιδιά γράφουν (αφηγούνται) τι συνέβη πριν
και τι συνέβη μετά τη φωτογράφιση. Η φωτογραφία προσφέρει την πρώτη αφήγηση και
λειτουργεί ως κείμενο-ερέθισμα για τη δημιουργία αφηγήσεων με το πριν και το μετά της
φωτογράφισης (Γρόσδος, 2017).

Εικόνα 7. Robert Doisneau, 1939.

Κάθε ομάδα παιδιών επιλέγει μία αφηγηματική φωτογραφία και προσπαθεί να την
αναπαραστήσει. Προηγείται συζήτηση για το είδος του κάδρου, την οπτική γωνία της
φωτογράφησης, την απόσταση κ.ά. και μοιράζονται οι ρόλοι. Τα παιδιά αναπαριστούν με τα
σώματά τους τα εικονιζόμενα στη φωτογραφία. Ίσως χρειαστεί και δημιουργία σκηνικού. Το
“ζωντανό” καρέ θα φωτογραφηθεί και μετά την εκτύπωση της φωτογραφίας θα συγκριθεί από
τα παιδιά με την πρώτη φωτογραφία-πρότυπο. Στη συνέχεια τα παιδιά εντάσσουν την εικόνα σε
μία αφήγηση (Γρόσδος, 2017).
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Εικόνα 8. Andre Kertesz, 1974.

Επιλέξτε μία φωτογραφία (ένα τοπίο, ένα δωμάτιο, ένα σπίτι, ένα κτήριο, ανθρώπινες
δραστηριότητες). Ζητήστε από τα παιδιά να περιγράψουν την εικόνα χρησιμοποιώντας όλες τις
αισθήσεις, πλην της όρασης. “Φανταστείτε ότι περπατάτε μέσα στην εικόνα με τα μάτια σας
κλειστά. Επικεντρωθείτε στις μυρωδιές, στους ήχους, στις γεύσεις, στα αγγίγματα. Ποιες είναι οι
διαφορετικές μυρωδιές που θα συναντήσετε; Ποιες είναι οι διαφορετικές υφές που μπορείτε να
αισθανθείτε; Τι είναι αυτό που ακούγεται εκεί;” Τα παιδιά μπορούν να προσθέσουν ερεθίσματα
που δεν εμφανίζονται στην εικόνα, π.χ. θόρυβο αυτοκινήτου έξω από το ανοιχτό παράθυρο ή
ένα ραδιόφωνο να παίζει, αλλά δεν υπάρχουν στην εικόνα. Στη συνέχεια τα παιδιά γράφουν
ιστορίες σε πρώτο πρόσωπο, χρησιμοποιώντας τις παραπάνω περιγραφές (Γρόσδος, 2017).
7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Με τη χρήση των εννοιών των πολυαισθητηριακών συνειρμών, της εικασίας, της προσωπικής
ταύτισης και της συνθετικής διαδικασίας, ξεκινώντας από την αυθόρμητη έκφραση
συναισθημάτων και την περιγραφή, προχωρώντας παραπέρα τα παιδιά-θεατές των
φωτογραφιών, διερευνούν τα συναισθήματά τους, και, ταυτόχρονα, αναζητούν τους τρόπους
με τους οποίους οι δημιουργοί προκάλεσαν αυτά τα συναισθήματα, αποκωδικοποιώντας τις
προθέσεις των δημιουργών αλλά και τους τρόπους πρόσληψης της εικόνας. Στο τέλος τα παιδιά
δημιουργούν εκδηλώνοντας κριτική και αποκλίνουσα στάση.
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Περίληψη
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2015 – 2016 το πρώτο τμήμα της έκτης τάξης του 43ου Δ.Σ. Θεσσαλονίκης
ασχολήθηκε με τη ζωή και το έργο του ποιητή Μ. Αναγνωστάκη με αφορμή την ανακήρυξη του 2015 «Έτος Μανόλη
Αναγνωστάκη» στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάζομαι και
Δρω» στόχος του οποίου είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών στις έννοιες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης με
σκοπό την υιοθέτησή τους ως στάση ζωής.
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να φέρει τα παιδιά σε επαφή με την ποίηση διεγείροντας τη δημιουργικότητα και
τη φαντασία και εν τέλει να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με αυτό το είδος λόγου.
Η δίμηνη ενασχόληση με τη ζωή και το έργο του ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη καθώς και η επαφή με τη φιλοσοφία
και τους στόχους του προγράμματος μέσω της συμμετοχής σε αυτό με μια ποικιλία δράσεων, αποτέλεσαν τους δύο
βασικούς άξονες για την πραγματοποίηση του εργαστηρίου δημιουργικής γραφής, με τίτλο «Συνομιλώντας με τους
ποιητές για ένα καλύτερο Κόσμο» με τελικό προϊόν τη συγγραφή ποιημάτων.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αποτελεί κοινή διαπίστωση στο χώρο της εκπαίδευσης ότι οι μαθητές/τριες διαβάζουν
σήμερα λιγότερο λογοτεχνία απ’ ό,τι παλιότερα και κυρίως ποίηση.
Είναι αλήθεια ότι όπως και οι μεγάλοι και η πλειοψηφία των παιδιών δε διαβάζει ποίηση και έχουν
μια αμφιθυμική σχέση μαζί της, καθώς θεωρούν ότι πρόκειται για ένα είδος δύσκολο,
ακατανόητο, που αφορά λίγους ανθρώπους, αποθαρρυμένα κυρίως από την ερμητικότητα του
μοντέρνου ποιητικού λόγου.
Αναμφίβολα στην αμήχανη αυτή στάση του αναγνωστικού κοινού απέναντι στην ποίηση
συνετέλεσε και η πολύχρονη αντιμετώπιση των ποιητικών κειμένων στην εκπαίδευση ως
απροσπέλαστα κείμενα, προορισμένα να γίνουν κατανοητά μόνο από τους λίγους «μυημένους
αναγνώστες», με όλη αυτή την εμμονή στην αναζήτηση του νοήματος, αποτέλεσμα της
επικράτησης στη διδακτική πράξη του ρώσικου φορμαλισμού και της σχολής της Νέας Kριτικής.
Η «σχολειοποίηση» του ποιητικού είδους και η φορμαλιστική και τυποποιημένη διδασκαλία του
συνέβαλε αποφασιστικά στην αποδυνάμωση της ποίησης από κάθε ανατρεπτική πρόθεση και
κάθε δυνατότητα παρέμβασης στον χώρο της σκέψης και των συναισθημάτων (Καπλάνη,
2000). 99

99

Η ποίηση με το μόνο επαναστατικό μέσον που διαθέτει, δηλαδή την ομορφιά, αναδομεί και ανακατατάσσει τα υλικά
του κόσμου επιχειρώντας την αναπαρθένευση της όρασης και τη μεταμορφωτική επέμβαση στην
πραγματικότητα, επιμένοντας όχι μόνο στο “νυν έχον” αλλά στον “οίον γενέσθαι”. Παρά ταύτα, η ποίηση
διέρχεται κρίση στο σύστημα αξιών και προτιμήσεων που διανέμει η σημερινή κοινωνία (Καλογήρου, 2016).

Το διάβασμα ως «μάθημα» αντιτίθεται ριζικά στο διάβασμα-απόλαυση που προϋποθέτει την προσωπική και ελεύθερη
εμπλοκή του παιδιού. Μ’ αυτή την έννοια, η ανάγνωση είναι πράξη εσωτερική, που ανήκει στην ιδιωτική ζωή
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Εκτός όμως από τις διαδεδομένες αυτές αντιλήψεις περί της “δυσκολίας” της ποίησης αποτελεί
επίσης κοινή διαπίστωση στην ελληνική εκπαίδευση, και αφορμή για προβληματισμό, η ελλιπής
σχέση της διδασκαλίας των γλωσσικών μαθημάτων και της λογοτεχνίας με την έννοια της
δημιουργικότητας και κατ’επέκταση με δραστηριότητες που εντάσσονται σε ένα σχετικά
πρόσφατο στην ελληνική εκπαίδευση διδακτικό αντικείμενο, αυτό της δημιουργικής γραφής100.
Ενώ, όμως, διεθνώς η δημιουργική γραφή ως διδακτική πρακτική στο σχολείο διεκδικεί στον
χώρο της Παιδαγωγικής θέση ως βιωματική εκπαιδευτική μέθοδος διδασκαλίας, κυρίως, αλλά
όχι αποκλειστικά, της Λογοτεχνίας και της Γλώσσας, στην Ελλάδα μέχρι σήμερα μια τέτοια
θεωρητική και ποιοτική διαφοροποίηση δεν έχει καταστεί εμφανής, με χαρακτηριστική μια
συνεχώς μειούμενη εμφάνιση δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής όσο μεγαλώνει η βαθμίδα
εκπαίδευσης (Κωτόπουλος, 2014).
Η παραπάνω διαπίστωση δεν ισχύει για τα Νέα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία
εφαρμόστηκαν πιλοτικά από τη σχολική χρονιά 2011-2012 στο Επιστημονικό Πεδίο: ΓλώσσαΛογοτεχνία (Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και της
Λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο 2011). Τόσο το Πρόγραμμα Σπουδών όσο και ο Οδηγός
Σπουδών (2011) κατακλύζονται από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, ιδιαίτερα στο
μάθημα της Λογοτεχνίας, όπου οι σχετικές δραστηριότητες εντάσσονται στη φάση της
προσέγγισης των λογοτεχνικών βιβλίων και πλαισιώνουν την παραγωγή γραπτού λόγου και με
άλλες μορφές έκφρασης (κίνηση-θεατρικό παιχνίδι-εικαστικά-μουσική-θέαση οπτικοακουστικών
προϊόντων) προσδίδοντάς τους παιγνιώδη χαρακτήρα (Γρόσδος, 2014). Είναι φανερό ότι ο
διεθνής απόηχος και οι εγχώριες προσπάθειες άρσης της μίας και αποκλειστικής προσέγγισης
των λογοτεχνικών και όχι μόνον κειμένων, αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς (Κωτόπουλος,
2014). Η παρέμβασή μας στην τάξη αποτελεί απόπειρα να αξιοποιήσουμε τις νέες αυτές
δυνατότητες που διαφαίνονται στη διδακτική πράξη τόσο για την ανάγνωση ποίησης στη
σχολική τάξη όσο και για την ένταξη της δημιουργικής γραφής στην προσέγγιση ποιητικών
κειμένων που θεωρούνται “δύσκολα” και προορισμένα για κατανόηση και ερμηνεία από
“μυημένους” ενήλικες.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Σύμφωνα με τους Βακάλη κ. ά. (2013), οι δύο πυλώνες της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας είναι η
Δημιουργική Γραφή και η Φιλαναγνωσία (Βακάλη, Ζωγράφου – Τσιαντάκη, Κωτόπουλος, 2013:
38). Η Φιλαναγνωσία βοηθά στη μετεξέλιξη του εμπλεκόμενου σε υποψιασμένο αναγνώστη,
ενώ η Δημιουργική Γραφή τον μυεί στα άδυτα της λογοτεχνικής πράξης αφού νοείται ως μια

του ατόμου, ενεργοποιεί τη φαντασία και τροφοδοτεί την ονειροπόληση . Χαρακτηρίζεται από ανιδιοτέλεια και
οικειότητα, στοιχεία που παραμένουν ωστόσο ανενεργά μέσα στο σχολικό πλαίσιο, το οποίο συνδέει
μονοσήμαντα την ανάγνωση με την επίδοση, με τα κοινωνικά και επαγγελματικά επιτεύγματα και με τη
συσσώρευση κεφαλαίου (Καλογήρου-Λαλαγιάννη, 2005: 27-29).
100 Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η δημιουργική γραφή ως διδακτικό αντικείμενο δεν επιδιώκει σε καμία περίπτωση την
ανεύρεση συγγραφικών ταλέντων. 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. Οι μαθητές στη σχολική τάξη πειραματίζονται σε ποικίλα λογοτεχνικά είδη
χωρίς το φόβο σωστού ή λάθους και πρέπει να τονιστεί εμφατικά πως η μέχρι σήμερα εμπειρία της
Δημιουργικής Γραφής αποδεικνύει ότι καλλιεργεί πολύπλευρα το παιδί, αυξάνει την αυτοπεποίθησή του, ενώ
ταυτόχρονα δρα ως υποστήριξη σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, βελτιώνοντας κατά πολύ τη γλωσσική,
διανοητική και συναισθηματική εξέλιξη του μαθητή (Κωτόπουλος, 2014).

[223]

πολύπλοκη δυναμική νοητική διεργασία, κατά τη διάρκεια της οποίας η Λογοτεχνία προσεγγίζεται
ενεργητικά και εκ των ένδον (Βακάλη, Ζωγράφου – Τσιαντάκη, Κωτόπουλος, 2013: 44).
Κατά τη διάρκεια της λογοτεχνικής ανάγνωσης η φαντασία επιτρέπει στον αναγνώστη τη
μεταφορά του στο κατασκευασμένο σύμπαν του κειμένου, κάτι που συμβαίνει συνήθως στα
παιδιά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Στην ανάγνωση, όπως ακριβώς και στο παιχνίδι,
καλλιεργείται μια ψευδαίσθηση σε φανταστικό χρόνο, σε ένα καινούριο σύμπαν αναιρώντας την
όποια πραγματικότητα. Είναι αυτό ακριβώς που ο Jauss εντοπίζει στην ανάγνωση ως διαδικασία
που απελευθερώνει τη συνείδηση, εκτός από την αισθητική απόλαυση (Καλογήρου, 2004 στο
Βακάλη, Ζωγράφου – Τσιαντάκη, Κωτόπουλος, 2013: 40). Όταν μια λογοτεχνική ανάγνωση
ακολουθείται από μια πράξη δημιουργικής γραφής ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης, το
παιδί μυείται σε μια διαδικασία που το καθιστά ωριμότερο αναγνώστη. Μια λογοτεχνική
ανάγνωση γίνεται δημιουργική και χρήσιμη, όταν πριμοδοτείται η αισθητική ανάγνωση δηλαδή
η ανάπτυξη μιας προσωπικής σχέσης συνεχούς αλληλεπίδρασης του αναγνώστη με το κείμενο
μέσα στην οποία ο αναγνώστης θα δημιουργήσει σημασίες και έννοιες. Η ανάπτυξη της
δημιουργικής διδασκαλίας με στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικής λογοτεχνικής φωνής των
μαθητών/τριων έχει ως σημείο εκκίνησης την άποψη ότι ο αναγνώστης θεωρείται νοηματοδότης
και συνδημιουργός του κειμένου (Rosenblatt, 1980; Καλογήρου και Λαλαγιάνη, 2005; Γρόσδος,
2014). Έτσι, λογοτεχνία και η δημιουργική γραφή έχουν μια σχέση αλληλεπίδρασης. Δηλαδή,
εμπλουτίζονται αμοιβαία και μετασχηματίζονται όταν έρχεται σε επαφή η μία με την άλλη. Η
μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τη φορμαλιστική λογική των κειμενικών κωδίκων στον
αναγνώστη και στον τρόπο με τον οποίο αυτός προσλαμβάνει το νόημα αποτέλεσε αντικείμενο
προβληματισμού της αισθητικής – θεωρίας της πρόσληψης. Πρόσληψη κατά τον Jauss είναι η
δισυπόστατη πράξη που περικλείει τόσο την επίδραση που επικαθορίζεται από το έργο, όσο και
τον τρόπο με τον οποίο ο παραλήπτης το δεξιώνεται ανάλογα με τις ιστορικές, πολιτισμικές και
κοινωνικές καταβολές του (Φρυδάκη, 2004: 170).
Τα μικρά παιδιά έρχονται σε επαφή από πολύ μικρά με διάφορες μορφές της λογοτεχνίας, μια
από τις οποίες είναι και η ποίηση. Νανουρίσματα, ταχταρίσματα, παιδικά τραγούδια,
εξοικειώνουν τα παιδιά με τον ρυθμό και τον έμμετρο λόγο. Εύλογα, θα περίμενε κανείς ότι η
λογοτεχνία και κυρίως η ποίηση που μας ενδιαφέρει στην παρούσα εργασία, θα κατείχαν
σημαντική θέση στη ζωή των παιδιών και των εφήβων. Δυστυχώς η πραγματικότητα δείχνει
ακριβώς το αντίθετο. Η σχολική εμπειρία της λογοτεχνικής ανάγνωσης με την επίμονη
προσκόλληση στον κανόνα και η πρόθεση να διδαχτούν τα παιδιά υψηλά νοήματα μέσω των
κορυφαίων έργων της ελληνικής λογοτεχνικής παράδοσης δε λειτουργεί ελκυστικά για τα παιδιά.
Στα αποτελέσματα μιας από τις μεγαλύτερες έρευνες στην οποία διερευνήθηκε η ανταπόκριση
μαθητών/τριων του Δημοτικού Σχολείου στα λογοτεχνικά κείµενα µε τα οποία έρχονται σε επαφή,
αποτυπώθηκαν οι απόψεις και ταυτόχρονα, χαρτογραφήθηκαν τα αναγνωστικά ενδιαφέροντά
τους. Διαπιστώθηκε ότι ο χρόνος που τα παιδιά διαθέτουν στην ανάγνωση λογοτεχνίας είναι
πολύ λιγότερος σε σχέση με άλλες δραστηριότητες, ενώ το μοντέλο διδασκαλίας είναι κυρίως
δασκαλοκεντρικό με τα παιδιά σε έναν περισσότερο παθητικό ρόλο (Παπαντωνάκης,
Αθανασιάδης, Καπλάνογλου, Πολίτης 2010). Παράλληλα, διαπιστώθηκε ο σημαντικός ρόλος
της οικογένειας προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και καλλιέργειας λογοτεχνικής
κουλτούρας. Ιδιαίτερα για την ποίηση, είναι γεγονός ότι πολλοί ενήλικες διακατέχονται από
προκαταλήψεις για τον ποιητικό λόγο, ότι είναι δυσνόητος και δύσκολος καθώς επίσης και για
τους ποιητές, ότι είναι άνθρωποι παράξενοι και ιδιόρρυθμοι. Είναι λοιπόν γεγονός ότι η ποίηση
στις μέρες μας έχει απαξιωθεί (Βλαβιανός, 2007; Bloom, 2005; Longenbach, 2009; στο
Καλογήρου, 2016). Όπως είναι φυσικό αυτές οι στάσεις και οι αντιλήψεις επηρεάζουν και τις
αντιλήψεις των παιδιών.
Μία τελείως διαφορετική πρόταση διδασκαλίας ποιητικών κειμένων προτάθηκε ήδη από το 1993
στο «Αλφαβητάριο για την Ποίηση» του Μίμη Σουλιώτη. Ο Σουλιώτης προτρέπει σε μια
«ανισόρροπη» διδασκαλία των ποιητικών κειμένων, όπου αίρονται ή τουλάχιστον
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υπονομεύονται με ευρηματικό τρόπο οι «απαγορεύσεις» της αποστήθισης και της απαγγελίας,
της χρήσης άγνωστων λέξεων, των πολλαπλών και διαφορετικού τύπου αναγνώσεων και
προσεγγίσεων, οι οποίες κατατρύχουν τη διδασκαλία της ποίησης στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση. Εκείνο όμως που διακρίνει τη συγκεκριμένη μελέτη είναι η προτροπή προς το
δάσκαλο να προ(σ)καλέσει τους Προτάσεις σαν κι αυτές συναντούμε χρόνια πριν από τον
Kenneth Koch, ο οποίος, απορρίπτοντας την παιδική ποίηση των σχολικών ανθολογιών, δίδαξε
«υψηλή» ποίηση ενηλίκων σε παιδιά, εντάσσοντάς την στη διαδικασία της δημιουργικής γραφής
των μαθητών (Κωτόπουλος, 2011). Συγκεκριμένα ο Koch χρησιμοποιεί την έννοια της ποιητικής
ιδέας, δίνοντας στους μαθητές του έναν τρόπο να βιώσουν, καθώς γράφουν οι ίδιοι ποιήματα,
μερικές από τις κύριες ιδέες και τα αισθήματα που ενυπάρχουν στο ποίημα που διδάσκονται. Οι
συγκεκριμένες προτάσεις αφορούν όχι μόνο τη γραφή αλλά κυρίως και πρώτιστα την πράξη
της λογοτεχνικής ανάγνωσης στο σχολείο (Koch, 1973).
Η Δημιουργική Γραφή «εξυπηρετεί» και τις τρεις βασικές λειτουργίες του αναγνώστη στην
λογοτεχνική ανάγνωση (Poslaniek, 1991) καθώς τον βοηθά να προβεί στην αποκωδικοποίηση
των συμβόλων του έργου, στην κατανόηση της στρατηγικής του σχεδιασμού του και στην
ενεργοποίηση της συναισθηματικής του κατάστασης, επικεντρώνοντας τον, στην προσπάθεια
συμπλήρωσης των κενών του ή των σημείων απροσδιοριστίας του κειμένου σύμφωνα με τη
θεωρία της αισθητικής ανταπόκρισης και τον κύριο εκπρόσωπό της W. Iser. Παράλληλα, ο
αναγνώστης αναδιατάσσει το αφηγηματικό υλικό, συνδέει το κείμενο με άλλα κείμενα και
ανακαλύπτει συσχετίσεις του συγγραφέα με την εποχή του. Η ΔΓ μας δίνει την ευκαιρία όχι απλώς
να περιγράψουμε, αλλά να επαναδημιουργήσουμε το περιβάλλον μας και να το αναδιατάξουμε.
(Βακάλη, Ζωγράφου – Τσιαντάκη, Κωτόπουλος, 2013). Με βάση μαρτυρίες και συμπεράσματα
από εργαστήρια δημιουργικής (ποιητικής) γραφής όπως αυτά του Oliver (2001) διαπιστώνεται
ότι όλα τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν παράγοντας εντυπωσιακά
αποτελέσματα, αρκεί ο/η εκπαιδευτικός να δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα,
προσφέροντας ταυτόχρονα κίνητρα και εργαλεία (Βακάλη, Ζωγράφου – Τσιαντάκη,
Κωτόπουλος, 2013:65). Απελευθερωμένος/η από την αγωνία μετάδοσης καθορισμένου
νοήματος που θεωρεί ότι περιέχει το κείμενο δίνει τη δυνατότητα και στα παιδιά να σκεφτούν
δημιουργικά και κριτικά, δηλαδή να ανακαλύψουν δικά τους νοήματα και συνδέσεις ανάμεσα
στο κείμενο και τους εαυτούς τους λειτουργώντας περισσότερο ως μια κοινότητα αναγνωστών
που αγαπά το διάβασμα και το αντιλαμβάνεται ως κάτι που τους ενώνει. Επομένως πριν από
την απόλαυση της ανάγνωσης βρίσκεται η απόλαυση της συμμετοχής στην κοινότητα των
αναγνωστών (Αποστολίδου, 2003).
Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
Η ενασχόληση με τη ζωή και το έργο του ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη πραγματοποιήθηκε τις
ώρες της ευέλικτης ζώνης και είχε διάρκεια περίπου δύο μήνες. Χρησιμοποιήθηκε ποικίλο
οπτικοακουστικό υλικό που περιλάμβανε μελοποιημένα ποιήματα, φωτογραφίες, βίντεο με
συνεντεύξεις του ποιητή καθώς και επίσκεψη στην έκθεση «μιλώ … τεκμήρια και μαρτυρίες» που
φιλοξενήθηκε στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Επίσης χρησιμοποιήθηκε ποικίλο υλικό
που οργάνωσε και διέθεσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ποιήματα του ποιητή. Η δομή του
προγράμματος ακολούθησε τη δομή της έκθεσης και ήταν χωρισμένη σε επτά ενότητες. Κάθε
μια από τις επτά ενότητες σχετίζεται με μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του ποιητή. Στο τέλος
κάθε ενότητας παρουσιαζόταν και ποιήματα από την αντίστοιχη περίοδο. Η ανάγνωση των
ποιημάτων περιλάμβανε συζήτηση όπου εντοπίζονταν λέξεις και έννοιες κλειδιά, γινόταν
σύνδεση με τεκμήρια και γεγονότα, σύγκριση και αντιπαράθεση των ποιημάτων μεταξύ τους και
γενικά οτιδήποτε κέντριζε το ενδιαφέρον και την επιθυμία των παιδιών, έτσι ώστε η ανάγνωση να
είναι δημιουργική, απαλλαγμένη από τα βαρίδια αναζήτησης συγκεκριμένου νοήματος.
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς τα παιδιά είχαν πάρει μέρος σε ποικίλες δραστηριότητες ΔΓ.
Παράλληλα, διοργανώθηκε και ποιητική βραδιά αφιερωμένη στον ποιητή στο χώρο του
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σχολείου (εικόνες 1 και 2), όπου τα παιδιά «διάβασαν» με το δικό τους τρόπο ποιήματα της
επιλογής τους.

Εικόνα 1: Το εξώφυλλο του προγράμματος

Το πρόγραμμα ¨Νοιάζομαι και Δρω»

Εικόνα 2: Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάζομαι και δρω», στο οποίο συμμετείχε η Στ΄ τάξη του σχολείου
κατά το σχολικό έτος 2015-16, στη φάση της πιλοτικής εφαρμογής του, υλοποιείται σε όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και έχει οδηγήσει στη δημιουργία δυναμικού σχολικού
δικτύου που επιδίδεται σε διασχολικές συνεργασίες, βιωματικές δράσεις που εμπλέκουν συχνά
όλη τη σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, τοπικούς κοινωνικούς φορείς) και
συνεχή επιμόρφωση και αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν (Γκόβας,
Κύρδη, 2015).
Η βιωματική προσέγγιση περιλαμβάνει θεατρικά παιχνίδια και τεχνικές
εκπαιδευτικού δράματος για ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος, της συνεργασίας και της
εμπιστοσύνης μεταξύ των παιδιών. Το 2016, στο πλαίσιο του προγράμματος, το 3ο Γυμνάσιο
Κορδελιού, διοργάνωσε διαγωνισμό ποίησης με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ποίησης και με
σκοπό την κατανόηση από την πλευρά των παιδιών της ανάγκης συμμετοχής και ανάληψης
δράσης σε προβλήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος και παγκόσμιας ειρήνης.
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό και η υλοποίηση του εργαστηρίου δημιουργικής γραφής
αποτέλεσε μια προσπάθεια να οργανωθεί στην τάξη μία βιωματική δραστηριότητα που θα
κινητοποιούσε τα παιδιά και θα τους επέτρεπε να εκφράσουν καλλιτεχνικά όλες τις ιδέες που είχαν
σχηματίσει και τα συναισθήματα που είχαν νιώσει από την επαφή τους με κοινωνικά προβλήματα
και τη διαπραγμάτευση κοινωνικών εννοιών και στάσεων ζωής στη διάρκεια του προγράμματος.
Επιπλέον, η συγγραφή ποιημάτων θα αξιοποιούσε όλη την προηγούμενη εμπειρία από την
ανάγνωση της ποίησης του Μ. Αναγνωστάκη, ενώ η μεθόδευση του εργαστηρίου, όπως θα
διαφανεί από την περιγραφή του, στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στη λειτουργία της
αναγνωστικής κοινότητας που είχε ήδη συγκροτηθεί από τους/τις μαθητές/τριες κατά τη
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διαπραγμάτευση και τις συζητήσεις στην τάξη των διαφόρων πτυχών των κειμένων (ποιητικών
και μη) 101.
ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ:
Σίγουρα όχι για να εκπαιδεύσουμε μελλοντικούς συγγραφείς. Περισσότερο στοχεύσαμε στη
δημιουργία ενός πλαισίου που θα προσέφερε διασκέδαση αλλά και λύτρωση (ψυχική
εκτόνωση) (Καρακίτσιος, 2013:15) στο παιδί που την έχει ανάγκη. Όλα αυτά στο πεδίο της
γραφής. Επιδίωξή μας ήταν να έχουν την ευκαιρία τα παιδιά να πειραματιστούν σε ένα
αντισυμβατικό πλαίσιο και να δουν μία άλλη χρήση της λέξης, τόσο της δικής τους όσο και του
κειμένου. Αυτό τους έδωσε τη δυνατότητα να εξωτερικεύσουν τις δημιουργικές τους ικανότητες
που a priori υπάρχουν σε λανθάνουσα μορφή. Στο πλαίσιο ενός τέτοιου εργαστηρίου τα παιδιά
όχι μόνο «διασκεδάζουν», αλλά εσωτερικεύουν τη δύναμη ενός κειμένου με λογοτεχνικά
χαρακτηριστικά. Άρα θα ήταν προτιμότερο να μιλήσουμε για ψυχαγωγία κι όχι διασκέδαση. Με
άλλα λόγια πίσω από το παιχνίδι της δημιουργικής γραφής το παιδί συνειδητοποιεί τα δομικά και
εσωτερικά χαρακτηριστικά της λογοτεχνίας, βγάζοντας την από «το παραδοσιακό σχολικό
πλαίσιο» διδασκαλίας. Κατ’ επέκταση ένα πρόγραμμα δημιουργικής γραφής με λογοτεχνικά
κείμενα συνιστά μία εναλλακτική μέθοδο διδασκαλίας της λογοτεχνίας. Ο μαθητής γίνεται
ωριμότερος και πιο επαρκής αναγνώστης κειμένων ύστερα από τέτοιες εμπειρίες (Κωτόπουλος,
2013:121).
Η Μεθόδευση
Με βάση τους στόχους αυτούς αλλά και τη μεθόδευση που επιθυμούσαμε να δοκιμάσουμε στην
πράξη, σχεδιάσαμε ένα εργαστήριο δημιουργικής γραφής βασισμένο σε κοινές ποιητικές ιδέες,
ποιητικά σύμβολα και εικόνες που εντόπισαν τα παιδιά στα ποιήματα του Μ. Αναγνωστάκη και
σε παράλληλα κείμενα με κοινούς θεματικούς άξονες τις έννοιες της αλληλεγγύης, της
κοινωνικής δικαιοσύνης και του ανθρωπισμού. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου ζητήθηκε
από τα παιδιά «να συνομιλήσουν» με στίχους ποιητών ή γνωστών τραγουδιών – κειμένων με
σχετικά θέματα και να γράψουν τα δικά τους ποιήματα για το πώς ονειρεύονται έναν καλύτερο
κόσμο, όπου θα νοιαζόμαστε περισσότερο για τους άλλους. Στο σημείο αυτό πρέπει να
τονίσουμε ότι το εργαστήριο είχε χαρακτήρα προαιρετικό αλλά ωστόσο καθοδηγημένο
(Σουλιώτης, 2012). Δηλαδή, το όλο εγχείρημα παρουσιάστηκε στα παιδιά περισσότερο ως μια
προσπάθεια προσωπικής έκφρασης, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα με ταυτόχρονη
υποστήριξη και καθοδήγηση από τις εκπαιδευτικούς. Προέκυψαν 20 ποιήματα, με ιδιαίτερη
ευαισθησία και ύφος τα οποία εικονογραφήθηκαν από τα ίδια τα παιδιά αποκαλύπτοντας τη
δύναμη του λόγου, της ψυχής και των συναισθημάτων του καθενός και της καθεμιάς. Όλα τα
παιδιά χρησιμοποίησαν ψευδώνυμα και τα ποιήματα - κείμενα από τα οποία εμπνεύστηκαν ήταν:
Μανώλης Αναγνωστάκης: "Μιλώ"," Στον Νίκο Ε... 1949", "Θεσσαλονίκη, μέρες του 1969 μ.Χ." ,
στίχοι από "ΥΓ", "Στο παιδί μου"
John Lennon:" Imagine"
Martin Luther King: "I have a dream "
Μαχμούτ Νταρουϊς : "Να σκέφτεσαι τους άλλους"

101

Ωστόσο, τα παιδιά κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης του εργαστηρίου δεν γνώριζαν τίποτε

για τη διοργάνωση του διαγωνισμού ποίησης προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία επιπρόσθετου άγχους
γιατί θα «κρίνονταν» για τα κείμενά τους από κάποιους «ειδικούς».
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Χόρχε Λουίς Μπόρχες: "Ποίημα στους φίλους"
Οι στόχοι:
Να καλλιεργηθεί η αγάπη των παιδιών για την ποίηση.
Να μπορέσουν να κατανοήσουν την «ποιητική γλώσσα».
Να απομυθοποιήσουν τη «δυσκολία» της ποίησης.
Να αναγνωρίζουν την «προσωπική φωνή» στην ποίηση και να εκφράζουν τα προσωπικά τους
βιώματα στο ποιητικό είδος.
Να αναπτύσσουν αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη προσωπική άποψη για τα ποιήματα που
διαβάζουν.
Να προσεγγίζουν κριτικά και τις δικές τους ερμηνευτικές προτάσεις.
Να κατανοήσουν τη λειτουργία και τη χρησιμότητα της φωναχτής ποιητικής ανάγνωσης.
Οι προϋποθέσεις:
Στον χώρο της εκπαίδευσης η σχέση ανάμεσα στις εφαρμογές της Δημιουργικής Γραφής και το
δημιουργικό κλίμα είναι αμφίδρομη. Δε νοείται αυθόρμητη και ελεύθερη έκφραση,
απελευθέρωση της φαντασίας και των δημιουργικών αποθεμάτων των παιδιών χωρίς το
αίσθημα της ασφάλειας, της ανοχής και της αποδοχής των απόψεων, της κριτικής
αμφισβήτησης, της αυτοεκτίμησης και της αναγνώρισης που προσφέρει στην ομάδα των
συνομηλίκων, αυτό που ονομάζεται ανοιχτό και θετικό ψυχολογικό κλίμα (Γρόσδος, 2013).
Επομένως, ως προϋποθέσεις απαραίτητες για τη δημιουργία θετικού και ανοιχτού ψυχολογικού
κλίματος στην τάξη, με σκοπό να ενισχυθεί η ανάδυση της δημιουργικότητας των παιδιών,
μπορούν να αναφερθούν οι παρακάτω, τις οποίες προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε κατά τη
μεθόδευση του εργαστηρίου αλλά και των προγραμμάτων συνολικά στην τάξη.
Η οργάνωση της σχολικής αίθουσας, η δημιουργία της βιβλιοθήκης μέσα στην τάξη, η διάταξη
των θρανίων και των καρεκλών.
Ο χωρισμός σε ομάδες, η καλύτερη γνωριμία μεταξύ τους, με αποτέλεσμα την ανακάλυψη και
την ανάδειξη των ιδιαίτερων κλίσεων που έχει ο καθένας.
Η από κοινού διαμόρφωση των κανόνων, της συμπεριφοράς και του ρόλου που θα έχουν μέσα
στην ομάδα.
Η ανάπτυξη μεταξύ τους αισθημάτων εμπιστοσύνης, αποδοχής, αναγνώρισης, ικανοποίησης
και ευχαρίστησης των μελών.
Τα στάδια δημιουργίας των ποιημάτων
Α) Προκειμενικό
Στο στάδιο αυτό που αποτελεί ουσιαστικά την προετοιμασία και η επιτυχία του εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες (όπως οι γνώσεις και οι διαθέσεις των εκπαιδευτικών, η ηλικία και η
εξοικείωση των παιδιών με τεχνικές κατασκευής στίχων και μυθοπλασίας), το ερέθισμα δόθηκε
με τη ακρόαση του τραγουδιού του John Lennon:" Imagine". Τα παιδιά στηριζόμενα στις γνώσεις
τους από τα αγγλικά, τους μετέφρασαν και τους εξήγησαν. Ακολούθησε συζήτηση για το αν
έχουν νιώσει παρόμοια με το πρόσωπο που «μιλάει», την ποιητική φωνή δηλαδή του τραγουδιού
και τα παιδιά εξέφρασαν τις δικές τους απόψεις για τους στίχους ή τι ονειρεύονται τα ίδια για να
γίνει ο κόσμος μας καλύτερος. Ακολούθησε πρόχειρη καταγραφή λέξεων και φράσεων που
συγκίνησαν τα παιδιά και μπορούσαν στη συνέχεια να λειτουργήσουν ως ερέθισμα για τη
λογοτεχνική τους φαντασία. (Καραγιάννης, 2010).
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Β) Κειμενικό
Στο στάδιο αυτό οι σκόρπιες ιδέες και φράσεις του προκειμενικού σταδίου αποκτούν μέσω των
λέξεων υλική υπόσταση και μετατρέπονται σύμφωνα με τον Duclaux σε «υγρή (ρευστή)
κατάσταση όπως το νερό» (Duclaux, 1996). Απαιτείται μια καλά οργανωμένη σύνθεση των
λέξεων, των εικόνων και των συνειρμών που καταγράφηκαν από τα παιδιά στο προκειμενικό
στάδιο, καθώς και η επιλογή της δομής και του ύφους των κειμένων που θα γράψουν.
Αρχικά, δόθηκαν στα παιδιά οι στίχοι του τραγουδιού " Imagine" μεταφρασμένοι στα ελληνικά
και στίχοι ποιημάτων του Μ. Αναγνωστάκη καθώς και άλλα κείμενα και ποιήματα που είχαν
επεξεργαστεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω». Αυτά τα κείμενα
έδωσαν τη δυνατότητα να κατανοήσουν πληρέστερα τον κώδικα αξιών του τραγουδιούερεθίσματος και να εμπλακούν σε μια γόνιμη διαδικασία σύγκρισης των ποιημάτων μεταξύ τους.
Σκοπός μας ήταν να ενταχθούν τα κείμενα σε έναν ευρύτερο κύκλο «παράλληλων» κειμένων που
συνδιαλέγονται μεταξύ τους και σε αυτόν τον κύκλο να ενταχθούν και τα ποιήματα που θα
έγραφαν τα ίδια τα παιδιά, αξιοποιώντας στη διδακτική πράξη το ατελεύτητο διακειμενικό παιχνίδι
που μπορεί να τροφοδοτηθεί από τις αφομοιωτικές αναγνωστικές και εικαστικές αναμνήσεις των
παιδιών προχωρώντας αβίαστα στη συγγραφική διαδικασία (Καλογήρου, 2011). Στην
περίπτωση των κειμένων που εντάξαμε στον ίδιο θεματικό κύκλο, προσπαθήσαμε να
ενεργοποιηθούν τα κυρίαρχα συναισθήματα της ποίησης του Μ. Αναγνωστάκη: η χαμένη
αθωότητα και η αγωνία του για την ανεύρεση του προσώπου του ανθρώπου, τα συλλογικά
βιώματα μιας γενιάς που πέρασε από το όραμα, στην αμφιβολία και τη διάψευση, οι υπαρξιακές
προεκτάσεις στο έργο του.
Για να βοηθήσουμε τα παιδιά να γράψουν τα δικά τους κείμενα, τους ζητήθηκε να συνομιλήσουν
με τα ποιήματα και τους δημιουργούς τους μέσα από δικές τους ποιητικές δημιουργίες. Ως
οδηγία τους εξηγήθηκε ότι μπορούν να προβάλουν μιαν αντίρρηση, να σχολιάσουν, να
απορήσουν, να ζητήσουν εξηγήσεις από τη φωνή που «ακούγεται» κάθε φορά.
Οι δραστηριότητες αυτές σκοπό είχαν να επεκτείνουν την ιδέα του ποιήματος - δ ι α λ ό γ ο υ,
μετατρέποντας τη δημιουργική γραφή σε μέρος νοητού διαλόγου, δηλαδή σε αντίλογο. Έτσι το
αυθεντικό λογοτεχνικό κείμενο και το παραχθέν από τον/την
μαθητή/τρια
ποίημα
συνδιαμόρφωσαν μιαν ενότητα. Εναλλακτικά σε όποια παιδιά ήθελαν, προτάθηκε να
δανειστούν τους τίτλους ή τους στίχους από τα προτεινόμενα ποιήματα και να τα
συμπληρώσουν με δικούς τους στίχους. Οι στίχοι - τίτλοι δόθηκαν γραμμένοι σε χρωματιστά
χαρτονάκια και μπερδεμένοι μεταξύ τους, αφήνοντας τα παιδιά να διαλέξουν ελεύθερα αυτούς
που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν με έναν από τους προτεινόμενους τρόπους.
Γ) Μετα-κειμενικό
Το μετα-κειμενικό στάδιο διακρίνεται στη φάση της αξιολόγησης και στη φάση της παρουσίασης
και δημοσίευσης των κειμένων. Η αξιολόγηση είναι η φάση κατά την οποία το κείμενο, αφού
ξαναδιαβαστεί, υποβάλλεται στη διαδικασία της επεξεργασίας και της βελτίωσής του, στη
διαδικασία που οι δόκιμοι συγγραφείς ονομάζουν «κλάδεμα» ή «χτένισμα» του κειμένου
(Καραγιάννης, 2010). Σύμφωνα με τον Duclaux οι τρόποι αξιολόγησης του κειμένου είναι δύο:
α) η πραγματική ανατροφοδότηση από ένα πραγματικό αναγνώστη που θα λέει τις πραγματικές
του αντιδράσεις β) η θεωρητική ανατροφοδότηση από έναν κατάλογο ερωτήσεων σχετικών με
τη δομή, τη σύνταξη, το ύφος, κλπ του κειμένου. Στη συνέχεια, οι μαθητές και οι μαθήτριες με την
υποστήριξη και ενθάρρυνση του δασκάλου-εμψυχωτή ξαναδιαβάζουν τα κείμενα που
συνέθεσαν στο προηγούμενο στάδιο, τα αξιολογούν και τα επεξεργάζονται. Η φάση της
παρουσίασης και της δημοσίευσης περιλαμβάνει την ανάγνωσή τους στην τάξη και διορθώσεις
που γίνονται μετά. Η δημοσίευση αφορά την πιθανή ανάρτησή τους σε κάποιο ταμπλό της
τάξης ή του σχολείου, να συμπεριληφθούν στην ανθολογία ποιημάτων ή λογοτεχνικών ιστοριών
της τάξης ή του σχολείου, να δημοσιευτούν σε κάποια εφημερίδα του σχολείου ή άλλων
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σχολείων, να εικονογραφηθούν, να φιλοξενηθούν σε κάποια τοπική εφημερίδα (Καραγιάννης,
2010).
Στην περίπτωση του εργαστηρίου μας, επιλέχτηκε ένας συνδυασμός των παραπάνω με έμφαση
στην ανατροφοδότηση που δέχτηκαν οι μαθητές/τριες κυρίως από τους/τις συμμαθητές/τριες
τους για τις ιδέες, τις λέξεις, τις εικόνες και το ύφος των κειμένων τους, όταν διάβασαν ο/η
καθένας/μια το ποίημά του/της στους υπόλοιπους, στο πλαίσιο της αναγνωστικής αλλά και
της συγγραφικής κοινότητας που είχε δημιουργηθεί πλέον στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί με
κατάλληλες στρατηγικές υποστήριξης της συζήτησης που διεξαγόταν (πρόσκληση στους/στις
μαθητές/τριες να απαντήσουν ή να συνεχίσουν τα σχόλια των άλλων συμμαθητών/τριων τους,
ξεκαθάρισμα των ιδεών τους και επικέντρωση σε καίρια σχόλια, ανοιχτές ερωτήσεις, κλπ) στην
ουσία συντονίσαμε την όλη φάση, αφήνοντας τα παιδιά να αποφασίσουν ελεύθερα, αν θα
λάμβαναν υπόψη τα σχόλια και τις προτάσεις των συμμαθητών/τριων τους για τροποποίηση
και βελτίωση των ποιημάτων τους. Ακολούθησε η εικονογράφηση των ποιημάτων από τα ίδια
τα παιδιά και η ανάρτησή τους σε ταμπλό στον χώρο της πιλοτής του σχολείου. Η διεξαγωγή
του διαγωνισμού ποίησης ανακοινώθηκε στη συνέχεια και συζητήθηκε στην τάξη το αν
επιθυμούν να συμμετάσχουν ή όχι . Όλα τα παιδιά ανταποκρίθηκαν θετικά με αποτέλεσμα την
αποστολή των ποιημάτων τους στο διαγωνισμό και τη βράβευση ενός από αυτά (εικ. 3).

Εικόνα 3 Το ποίημα " Γεια μαμά" συνομιλεί με το ¨Στο παιδί
μου»

[230]

Φαντάσου John Lennon
Φαντάσου πως δεν υπάρχει παράδεισος
Είναι εύκολο αν προσπαθήσεις
Καμία κόλαση κάτω από μας
Πάνω από εμάς μόνο ουρανός
Φαντάσου όλους τους ανθρώπους
Να ζουν για το τώρα
Φαντάσου πως δεν υπάρχουν κράτη
Δεν είναι δύσκολο να το κάνεις
Τίποτα για το οποίο να σκοτώνεις ή να
πεθαίνεις
Και καμία θρησκεία επίσης
Φαντάσου όλους τους ανθρώπους
Να ζουν τη ζωή ειρηνικά
(Ρεφραίν)
Εσύ...
Εσύ μπορείς
ονειροπόλος

να

πεις

πως

είμαι

Αλλά δεν είμαι ο μοναδικός
Ελπίζω κάποια μέρα να μας συνοδέψεις
Και ο κόσμος θα γίνει ένα
Φαντάσου καμία ιδιοκτησία
Αναρωτιέμαι αν μπορείς
Καμία ανάγκη για απληστία ή πείνα
Η δική μας αδελφότητα ανθρώπων
Φαντάσου όλους τους ανθρώπους
Να μοιράζονται όλο τον κόσμο
(Ρεφραίν)
Και ο κόσμος θα ζει σαν ένα
Εικόνα 4 Το ποίημα «Και ο κόσμος θα ζει σαν ένα» συνομιλεί με
το «Φαντάσου»
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εμπειρία από το εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής αποτέλεσε τόσο για τις εκπαιδευτικούς όσο
και για τα παιδιά μια ενδιαφέρουσα διαδικασία με πολλαπλά οφέλη:
Στην προσέγγιση και κατανόηση των λογοτεχνικών και άλλων κειμένων με τρόπο διασκεδαστικό,
καθώς περιέχει πολλές από τις δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι όπως φαντασία,
πειραματισμός, περιπέτεια.
Στην εξάσκηση της φαντασίας τους αλλά και στην καλλιέργεια της δημιουργικής τους σκέψης.
Στην ατομική ενδυνάμωση του/της καθενός/μιας μέσα από το κλίμα ασφάλειας, εμπιστοσύνης
και αποδοχής που καλλιεργείται.
Στην κριτική σκέψη μέσα από τη συζήτηση και τη δημοσιοποίηση των έργων κατά τη διάρκεια
των οποίων γίνονται αναθεωρήσεις και βελτιώσεις ως αποτέλεσμα συλλογικών διεργασιών.
Στην παραγωγή έργων ακόμη και από παιδιά που το γράψιμο είχε τη μορφή της αγγαρείας.
Στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του εκπαιδευτικού από κάτοχο της μιας και μοναδικής
ερμηνείας του ποιητικού κειμένου, σε ισότιμο συνομιλητή στο πλαίσιο της αναγνωστικής
κοινότητας, όπου τα παιδιά διαμορφώνουν τις προσωπικές τους ερμηνείες δίνοντάς τους
ποιητική μορφή και καθιστώντας τους δημιουργικούς αναγνώστες.
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Ut pictura poesis: όταν η δημιουργική γραφή συνάντησε τα
κόμικς
Δασκαλά Κέλη - Soloup (Αντώνης Νικολόπουλος)
daskala@uoc.gr - soloupsoloup@yahoo.gr
Περίληψη
Στόχος της ανακοίνωσης είναι να χαρτογραφήσει τις δυνατότητες που προσφέρει η συνύπαρξη της δημιουργικής
γραφής με τα Κόμικς, διερευνώντας την, πρώτον, ως συνέχεια της περίφημης Οράτιας αναλογίας ut pictura poesis και
παρουσιάζοντας, δεύτερον, ένα παράδειγμα: το Εργαστήρι δημιουργικής γραφής και Κόμικς που υλοποιήσαμε στο
Μουσείο Μπενάκη (2016-2017). Διεθνώς, και στην Ελλάδα πρόσφατα, κορυφώνεται ο διάλογος για την ανανέωση των
λογοτεχνικών σπουδών με τη συνδρομή της δημιουργικής γραφής. Παράλληλα, η διάδοση που γνωρίζουν τα Κόμικς, η
υβριδική τους φύση (Λόγος και Εικόνα), ειδικότερα η επιλογή αρκετών δημιουργών κόμικς να διασκευάσουν ή να
συνομιλήσουν με λογοτεχνικά κείμενα, η επίδραση τέλος των κόμικς στα αναγνωστικά αντανακλαστικά του κοινού, όλα
τα παραπάνω αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα της κυριαρχίας της Εικόνας στο σύγχρονο οπτικό μας πολιτισμό. Η
παραπάνω συνθήκη γέννησε το εργαστήρι «Ποίηση και Κόμικς: Παίζοντας με λέξεις και εικόνες» (για παιδιά 9-12 ετών).
Συγκεκριμένα, τα παιδιά διάβασαν ποιήματα, έπαιξαν με λέξεις, εκτελώντας ασκήσεις δημιουργικής γραφής, συνέθεσαν
ποιήματα, συζήτησαν την αξία της εικονοποιίας και των συμβολισμών της, την ίδια ώρα οπτικοποίησαν τον ποιητικό
λόγο, όχι μόνο με τη φαντασία (όπως συμβαίνει στην «παραδοσιακή» ανάγνωση), αλλά στήνοντας κόμικς,
σκαρώνοντας το story board, γεμίζοντας μπαλονάκια με στίχους.
Δημιουργική γραφή; Κόμικς; ποίηση και κόμικς; εργαστήρι για παιδιά; μεταγραφές λογοτεχνίας σε κόμικς; Οπτικός
πολιτισμός; Γραφιστική επανάσταση;

1. ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΜΙΚΣ
«Ποίηση και κόμικς: παίζοντας με λέξεις και εικόνες». Αυτός είναι ο τίτλος του εργαστηρίου
που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου
Μπενάκη (http://62.1.45.170/index.asp?lang=gr&id=3020201&sid=1217). Το πρόγραμμα
ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2016 και συνεχίστηκε το καλοκαίρι του 2017. Σε αυτό συναντώνται
και συνεργάζονται δύο εξαιρετικά δημοφιλείς, στις μέρες μας, πολιτισμικές τάσεις, η δημιουργική
γραφή και τα κόμικς. Στην περίπτωση της δημιουργικής γραφής αρκεί να απαριθμήσουμε το
πλήθος των εργαστηρίων που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια. Εδώ, ας σταθούμε στη θετική όψη
του νομίσματος: η διάδοση της δημιουργικής γραφής αποτυπώνει την ανάγκη ανανέωσης τόσο
της διδακτικής, όσο και της ερμηνευτικής προσέγγισης της λογοτεχνίας. Όσον αφορά τα κόμικς,
ισχύουν πάνω κάτω τα ίδια. Τα κόμικς έχουν πια καταξιωθεί στη συνείδηση αναγνωστών και
κριτικών: αξιοσημείωτη είναι όχι μόνο η μεγάλη εκδοτική επιτυχία (ελληνικών και μεταφρασμένων)
graphic novels, αλλά και η ανοδική τάση της μεταγραφής λογοτεχνικών κειμένων σε κόμικς.
2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙΣ ΔΥΟ «ΜΟΔΕΣ»;
Η απάντηση βρίσκεται στο παλαιό και πολυσυζητημένο ζεύγος λόγος και εικόνα, το οποίο
απαντά σε όχι λίγες απόπειρες ορισμού και ερμηνείας της λογοτεχνίας από την αρχαιότητα ώς
σήμερα. Ο πιο γνωστός; Αναμφίβολα η περίφημη αναλογία ut pictura poesis του Ορατίου. Από
τον 1ο μ.Χ. αιώνα μέχρι την Αναγέννηση και το Μπαρόκ (15ος-18ος αι.), η φράση του Λατίνου
ποιητή συμπυκνώνει τη βασική αισθητική αρχή που θέλει την ποίηση και τη ζωγραφική, «αδερφές
τέχνες», να συνεργάζονται αρμονικά, προκειμένου να πετύχουν κάθε φορά το πιο άρτιο
καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.
Με την επικράτηση του ρομαντισμού, φαίνεται πως την ερμηνεία της αναλογίας του Ορατίου
ως εξίσωσης την αντικαθιστά η λογγίνεια παρακαταθήκη του «υψηλού»: τους δημιουργούς
ενδιαφέρει μάλλον το «ποιητικό συναίσθημα» από το οποίο πηγάζει το έργο τέχνης (η φαντασία
του δημιουργού) και το οποίο θέλει ο καλλιτέχνης να μεταδώσει στον θεατή/αναγνώστη.
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Ωστόσο η εξίσωση Λόγος = Εικόνα δεν εξαφανίζεται. Η ρεαλιστική αναπαράσταση του κόσμου
δεν χάνει τη δυναμική της. H εικόνα εξακολουθεί να είναι συγκεκριμένη, έστω και αν απεικονίζει
την έμπνευση, τη μοναδική όραση του δημιουργού. (Witemeyer. 2000). Χαρακτηριστικό
παράδειγμα, η «Ωδή σε μια ελληνική υδρία» (1819) του ρομαντικού ποιητή John Keats, για το
οποίο ο άγγλος δημιουργός φιλοτέχνησε και ένα σκίτσο (1817;):
John Keats (1795-1821), «Ωδή σε μια ελληνική υδρία» (1819)

http://selidodeiktes.greek-language.gr/lemmas/1140/1110

Εικ.1 Το ποίημα και το σκίτσο

Πηγή έμπνευσης για τον Άγγλο ρομαντικό ένα αντικείμενο και συγκεκριμένα οι
αναπαραστάσεις της φύσης και των ανθρώπων πάνω σε αυτό. Η φιλοσοφική διάθεση του
ποιητικού υποκειμένου, τα αναπάντητα ερωτήματα που θέτει για τη ζωή και τους ανθρώπους,
το πέρασμα του χρόνου, τη φθορά, τον θάνατο και την αιωνιότητα, όλα τα παραπάνω
διαπερνούν το ποίημα. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πάντα εκεί, πηγή έμπνευσης και
καταφύγιο. Έστω και αν με την πρώτη ματιά φαίνεται να πριμοδοτείται η εικόνα έναντι του λόγου:
«συ που μια λουλουδένιαν ιστορία/ απ’ τους δικούς μας στίχους πιο γλυκά την τραγουδείς!»,/
«το στοχασμό μας ξεπερνά η σιωπηλή σου γλώσσα,/ καθώς η αιωνιότητα». Εν τέλει η «ψυχρή
γραφή» της υδρίας εκφράζει τη σιβυλλική ρήση: «Η ομορφιά είν’ αλήθεια, η αλήθεια είν’
ομορφιά./ Νά τί ’ναι που έμαθες στον κόσμο, τί χρωστάς να ξέρεις!». Η διδαχή του τέλους
αποδεικνύει την αντοχή της εξίσωσης λόγος = εικόνα. Το ποίημα νοηματοδοτεί την εικόνα και η
εικόνα το ποίημα. Και τα δύο εκφράζουν την αλήθεια και την ομορφιά –ιδέες αφηρημένες,
ανοικτές, οι οποίες διαθέτουν συνάμα ρεαλιστικό έρεισμα και παίρνουν περίτεχνη μορφή, οπτική
και λεκτική.
Τα πράγματα αλλάζουν όταν οι καλλιτέχνες δεν διερωτώνται απλώς αν η ποίηση και η
ζωγραφική μπορούν να κάνουν το ίδιο πράγμα, αλλά αν μπορούν να είναι το ίδιο πράγμα. Με
άλλα λόγια, όταν το ποίημα θέλει να είναι πίνακας ζωγραφικής, και το αντίστροφο (Laforgue,
Pierre. 2000). Βρισκόμαστε στα χρόνια της ανάδυσης του μοντερνισμού, στη στροφή του 20ού
αιώνα, και της κυριαρχίας του κατόπιν, στις πρώτες δεκαετίες του περασμένου αιώνα. Δημοφιλές
παράδειγμα της νέας ισορροπίας μεταξύ Λόγου και Εικόνας αποτελεί η «οπτική ποίηση», η οποία
δεν προτείνει απλώς την εξίσωση. Αντίθετα, μετεωρίζεται μάλλον μεταξύ Λόγου και Εικόνας,
στέκεται κάπου στη μέση, γίνεται σύμβολο, θυμίζοντας την «αφαιρετική» κινέζικη καλλιγραφία του
11ου και 12ου αιώνα. Πολυσυζητήμενα τα Καλλιγραφήματα του γάλλου Guillaume Apollinaire
(1918) και άλλων, όπου είναι προφανής η απόπειρα κατάλυσης της λεκτικής αναφορικότητας
και η πριμοδότηση της απεικονιστικής εντύπωσης.
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Καλλιγραφήματα του Απολιναίρ (1918) και του Γ. Σεφέρη
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B125/668/4444,19875/index_a_32.html

Οι προβολείς σαρώνουν τ’ άστρα
σαρώνουν τ’ άστρα
αντένες από μεγάλες κατσαρίδες
ή σαν τα δάχτυλα που σμίγουν
και σταυρώνουνται σε στιγμές
αναμονής ή αδυναμίας
αποσιωπητικά πολύχρωμα
ωωωωωω
οι τροχιοδεικτικές.
17-11-1942

Από την κινέζικη καλλιγραφία στα κόμικς

Will Eisner

Εικ. 2. (a) «Οπτικά ποιήματα» (b) Κινέζικη καλλιγραφία – Κόμικς (Eisner.1990: 15)

Ωστόσο, από τα τέλη του 19ου αιώνα, σύμφωνα με τους Daniel Boorstin και Neil Postman,
συντελείται η ανατροπή στη δημόσια σχέση Λόγου και Εικόνας, την οποία ονομάζουν
«Γραφιστική επανάσταση» (Graphic revolution) (Boorstin. 1991: 162). Ως τέτοια περιγράφεται η
«βίαιη επίθεση που υπέστη η γλώσσα από τις μηχανικά αναπαραγόμενες εικόνες σε διάφορες
μορφές», όπως η φωτογραφία, οι αφίσες, η διαφήμιση, τα κόμικς, οι γελοιογραφίες, ο
κινηματογράφος ή τα κινούμενα σχέδια (Postman. 2007: 96). Με τη «γραφιστική επανάσταση»,
λοιπόν, έχουμε ουσιαστικά την ανατροπή της πρωτοκαθεδρίας του Λόγου από την ολοένα και
συχνότερη πολύσημη εμπλοκή της Εικόνας στην επικοινωνία και τις τέχνες (Soloup. 2012: 19).
Τα κόμικς αναδύονται και εξελίσσονται μέσα στο πολιτισμικό πλαίσιο της «Γραφιστικής
επανάστασης». Επιπλέον διαθέτουν και τους δύο πόλους: Λόγος - Εικόνα. Η πορεία επίσης που
διέγραψαν ώς τις μέρες μας αποδεικνύει πώς η εικόνα κέρδισε έδαφος και έγινε «παγκόσμια
γλώσσα». Εξάλλου, τα κόμικς έχουν έναν ακόμα άσσο στο μανίκι τους. Ας θυμηθούμε το βασικό
σημείο της πολεμικής που δέχθηκε η ερμηνεία της Οράτιας φράσης ως εξίσωσης από τον
Lessing στην πραγματεία του Λαοκόων (1776): εκεί επισημαίνεται ως διακριτή διαφορά η χρονική
διάσταση, η ροή/κίνηση της ποίησης, από τη μία, η χωρική διάσταση της στατικής/στιγμιαίας
ζωγραφικής, από την άλλη. Η τελευταία αδυνατεί να απεικονίσει διαδοχικές αφηγήσεις
(Αθανασοπούλου. 2015). Τα κόμικς όμως;
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Τα κόμικς μπορούν. Επιπροσθέτως, συνιστούν σήμερα την πιο δημοφιλή μάλλον
αποτύπωση της συνάντησης λόγου εικόνας. Η υβριδική φύση της ένατης τέχνης αποτελεί μια
από τις βασικές αιτίες της επιτυχίας τους στο πλαίσιο του αναμφίβολα «οπτικού πολιτισμού» μας.
Αξιοπρόσεκτη, ειδικότερα, είναι η τάση της διασκευής λογοτεχνικών κειμένων σε κόμικς. Κι αν τα
«Κλασσικά εικονογραφημένα» είναι το πρώτο που μας έρχεται στο νου, ωστόσο πολλά έχουν
συμβεί στο ενδιάμεσο, τόσο στα mainstream comics, που παραδοσιακά αφορούν παιδιά ή
εφήβους, όσο και στα art-comics, που απευθύνονται σε ένα πιο καλλιεργημένο, ενήλικο κοινό
(Soloup. 2018.; Δασκαλά. 2013).
Θα αναφερθούμε εδώ, συνοπτικά, σε δύο περιπτώσεις, που χρησιμοποιούμε και στο
Εργαστήρι. Στην πρώτη περίπτωση, η ποίηση μπαίνει στην υπηρεσία των τριών ανιψιών του
Ντόναλντ και του θείου Σκρουτζ, σε μια περιπέτεια αναζήτησης ενός αμύθητου θησαυρού.
Ουσιαστικά το κόμικς εικονογραφεί το ποίημα του Samuel Taylor Coleridge «Kumbla Khan»
(1798) –λίγους μόνο στίχους που περιγράφουν τον επίγειο παράδεισο της Xanadu– χωρίς να
αποκλίνει από το ύφος και την αισθητική του δημιουργού του κόμικς Ντον Ρόσα («Τράλλα Λα»).
Δεν παραπέμπει για παράδειγμα στη σκοτεινή ρομαντική τέχνη που θεράπευε ο άγγλος ποιητής,
όταν έγραψε το ομώνυμο ποίημα για τον σημαντικό αρχηγό των Μογγόλων, όπου θέτει κυρίως
ερωτήματα για το νόημα της ζωής και της τέχνης. Στο κόμικς αρκεί η αναφορά του ποιητή και
λίγοι στίχοι από το έργο που κατέχει περίοπτη θέση στον δυτικό λογοτεχνικό κανόνα. Το κόμικς
έχει κερδίσει κύρος και οι νεαροί αναγνώστες, γνώση –τόση όση χρειάζεται.

Εικ. 3. Ρόσα, Ντον. (2016). «Επιστροφή στη Ζαναντού» , σειρά Κόμιξ #25.

Η δεύτερη περίπτωση, που θα παρουσιάσουμε εδώ, αφορά τις πιο απαιτητικές,
ολοκληρωμένες, μεταγραφές λογοτεχνικών κειμένων σε κόμικς, όπως η διασκευή σε κόμικς του
«Somewhere i have never traveled, gladly beyond» του e.e.cummings (1894–1962). Ο
σύγχρονος δημιουργός κόμικς Robert Berry «αντιγράφοντας», παραπέμποντας με άλλα λόγα
ευθέως στο ύφος του Winsor Mc Cay (δημιουργού της κλασσικής σειράς comic-strip Little
Nemo in Slumberland (1905-1924), απεικονίζει με ιδιαίτερο τρόπο τις μοντερνιστικές αναζητήσεις
του κειμένου του cummings. Στην πρωτότυπη κόμικ-στριπ σειρά κυριαρχούν ως
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επαναλαμβανόμενο μοτίβο τα σουρεαλιστικά όνειρα του μικρού Νέμο, τα οποία κάθε φορά
διακόπτονται, όταν το αγόρι ξυπνά απότομα στο τελευταίο καρέ. Στην μεταγραφή του ποιήματος
σε εικονογραφήγημα από τον Robert Berry, ο μικρός Νέμο ταυτίζεται με την ανδρική φωνή του
ποιήματος. Βυθίζεται στο όνειρο και εκφράζει τον έρωτά του σε μια πριγκίπισσα. Αυτή την
συναντούμε σε πολλές πρωτότυπες ιστορίες του McCay ως συνοδό του μικρού Νέμο, όπως
άλλωστε και τον κλόουν Flip (που επίσης πρωταγωνιστεί στη συγκεκριμένη κόμικς-μεταγραφή
του ποιήματος του cummings). O Νέμο-Flip, αλλά και η πριγκίπισσα-τριαντάφυλλο, εκφράζουν
το ερωτικό πάθος με τους στίχους του αμερικάνου ποιητή, αναπαράγοντας εικόνες ονειρικές,
όπως της Άνοιξης, ή πιο σκοτεινές, όπως της βροχής, που επαναφέρουν το αγόρι στην
πραγματικότητα.

Κάπου που δεν ταξίδεψα ποτέ − του Ε.Ε. Κάμμινγκς,
μετάφραση: Κώστας Λιννός, Φρέαρ, http://frear.gr/?p=8444

κάπου που δεν ταξίδεψα ποτέ, πρόθυμα πέρα
από κάθε εμπειρία, τα μάτια σου έχουν τη σιωπή
τους:
στην πιο λεπτή σου χειρονομία υπάρχουν
πράγματα που με περιβάλλουν,
ή που δεν μπορώ ν’ αγγίξω γιατί είναι πολύ κοντινά
το πιο ανεπαίσθητο βλέμμα σου εύκολα θα με
απεγκλωβίσει
παρόλο που έχω κλείσει τον εαυτό μου όπως τα
δάχτυλα·
ανοίγεις πάντα πέταλο−πέταλο εμένα καθώς η
Άνοιξη ανοίγει
(αγγίζοντας επιδέξια, μυστηριακά) το πρώτο της
τριαντάφυλλο
ή αν η επιθυμία σου είναι να με κλείσεις, εγώ
και η ζωή μου θα σφαλιστούμε πολύ όμορφα,
ξαφνικά,
όπως όταν η καρδιά αυτού του λουλουδιού
φαντάζεται
το χιόνι να πέφτει παντού με προσοχή·
τίποτα απ’ ό,τι μπορούμε ν’ αντιληφθούμε σε τούτο
τον κόσμο δεν είναι
ισάξιο με τη δύναμη της σφοδρής σου
ευθραυστότητας: που η υφή της
με συναρπάζει με το χρώμα των τόπων της,
προσφέροντας τον Θάνατο και το Για Πάντα με
κάθε ανάσα
(δεν ξέρω τι είναι αυτό σε σένα που κλείνει
κι ανοίγει· μόνο κάτι μέσα μου καταλαβαίνει
πως η φωνή των ματιών σου είναι βαθύτερη απ’
όλα τα τριαντάφυλλα)
καμία, ούτε καν η βροχή, δεν έχει τόσο μικρά
χέρια

e. e. cummings,
“Somewhere i have never travelled gladly beyond”
somewhere i have never travelled, gladly beyond
any experience, your eyes have their silence:
in your most frail gesture are things which enclose me,
or which i cannot touch because they are too near
your slightest look easily will unclose me
though i have closed myself as fingers,
you open always petal by petal myself as Spring opens
(touching skillfully, mysteriously) her first rose
or if your wish be to close me,i and
my life will shut very beautifully, suddenly,
as when the heart of this flower imagines
the snow carefully everywhere descending;
nothing which we are to perceive in this world equals
the power of your intense fragility: whose texture
compels me with the colour of its countries,
rendering death and forever with each breathing
(i do not know what it is about you that closes
and opens; only something in me understands
the voice of your eyes is deeper than all roses)
nobody, not even the rain, has such small hands.

Cummings – Winsor McCay

http://www.comicstriplibrary.org/images/comics/little-nemo/little-nemo-19130504-l.jpeg

adaptation of e.e.cummings poem by Robert Berry with colors by John Dallaire, part
of the Locust Moon “Little Nemo; Dream Another Dream” project available in October,
https://makingcomicsatupenn.wordpress.com/2014/09/08/the-poetry-to-comicschallenge/

Εικ. 4. (a) Το ποίημα του e.e.cummings (b) To κόμικς του Robert Berry (στο πρότυπο του Winsor McCay)
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Τελικά το ποίημα δεν προσφέρει μια απάντηση στο αν είναι ο έρωτας όνειρο ή εφιάλτης.
Για να ακριβολογούμε υπογραμμίζει μάλλον, με τις αμφισημίες και τα παράδοξα που επιδέξια
στήνει ο Cummings, πως προσφέρει «τον Θάνατο και το Για Πάντα με κάθε ανάσα». Το ίδιο
μήνυμα αποτυπώνει και το κόμικς, έστω και αν η εικόνα μάλλον κυριαρχεί του λόγου: η επιλογή
του σύγχρονου σκιτσογράφου να συνδέσει το ποίημα με τον σουρεαλιστικό κόσμο του McCay,
καθορίζει αναπόδραστα την ανάγνωση/ερμηνεία του ποιήματος και τη φαντασία του
αναγνώστη.\
3. ΠΩΣ ΠΑΝΤΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΜΟΔΕΣ;
Ας επιστρέψουμε στο αρχικό ερώτημα: Γιατί να παντρέψει κανείς τα κόμικς και τη δημιουργική
γραφή; Η απάντηση βρίσκεται, όπως είδαμε, στην ανασημασιοδότηση του αξιώματος ut pictura
poesis μέσα από το πρίσμα που προσφέρει η υβριδική φύση των κόμικς. Το νέο ερώτημα που
προκύπτει είναι: Πώς παντρεύει κανείς τις δύο «μόδες» στο πλαίσιο ενός εργαστηρίου; Μέχρι
σήμερα -όπως αναφέραμε αρχικά- είχαμε την εμπειρία δύο εργαστηριακών ενοτήτων, όπου
δουλέψαμε με παιδιά. Ο πρώτος κύκλος του Εργαστηρίου (το φθινόπωρο του 2016)
ολοκληρώθηκε σε οκτώ συναντήσεις. Η πρώτη συνάντηση έγινε στην Πινακοθήκη
Χατζηκυριάκου Γκίκα. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης δώσαμε έμφαση στα έργα της
πινακοθήκης που παντρεύουν τον Λόγο με την Εικόνα (εικονογραφήσεις βιβλίων, ποιήματα με
σχέδια, ζωγραφικά έργα που παρέπεμπαν σε έργα λογοτεχνίας κ.λπ.). Οι υπόλοιπες
συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια του μουσείου Μπενάκη της οδού Πειραιώς.

Εργαστήριο Δημιουργικής γραφής και Κόμικς

1ος Κύκλος (Πινακοθήκη Γκίκα- Μουσείο Μπενάκη)

Εικ. 5. Μουσείο Μπενάκη, Εκπαιδευτικά προγράμματα, «Ποίηση και κόμικς» (α΄ κύκλος)

Ο δεύτερος κύκλος, διάρκειας πέντε ημερών, περιλάμβανε πάλι την Πινακοθήκη Γκίκα, αλλά
και καθημερινές εξορμήσεις στον Εθνικό κήπο. Τώρα ο χρόνος ήταν μοιρασμένος μεταξύ του
Εργαστηρίου και της δημιουργίας ποιημάτων και κόμικς, όσο και της περιήγησης και της
συλλογής ιδεών και υλικού (φύλλα σε διάφορα μεγέθη και σχήματα, φτερά από πουλιά κ.λπ.)
στον Κήπο. Αξίζει να σημειωθεί πως παράλληλα εκμεταλλευτήκαμε την περιοδική έκθεση («Γκίκας,
Craxton, Leigh Fermor: η γοητεία της ζωής στην Ελλάδα») που στεγάζονταν εκείνη την περίοδο
στο κεντρικό μουσείο της οδού Κουμπάρη.
Στόχος των δράσεων που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του Εργαστηρίου ήταν, πρώτον, τα
παιδιά να προσεγγίσουν τον ποιητικό λόγο με παιγνιώδη τρόπο, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους
της δημιουργικής γραφής. Δεύτερον, να μετατρέψουν τους στίχους τους σε κόμικς.
Συγκεκριμένα, τα παιδιά διάβασαν ποιήματα, έπαιξαν με λέξεις, εκτελώντας ασκήσεις
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δημιουργικής γραφής, συνέθεσαν ποιήματα, συζήτησαν την αξία της εικονοποιίας και των
συμβολισμών της, την ίδια ώρα οπτικοποίησαν τον ποιητικό λόγο, στήνοντας κόμικς. Θα
παρουσιάσουμε εδώ τέσσερα παραδείγματα που αποτυπώνουν πώς από την ιδέα και τη
σύνθεση ενός ποιήματος, με αφορμή την ανάγνωση ποιημάτων ή ασκήσεων δημιουργικής
γραφής, τα παιδιά μετέτρεψαν το ποίημα σε σενάριο, πέρασαν στο στήσιμο των καρέ
(στόρυμπωρντ), γεμίζοντας μπαλονάκια με στίχους δικούς τους ή γνωστών ποιητών.
Το πέρασμα από τη Δημιουργική γραφή στην Εικόνα αποδείχθηκε πολύ πιο άμεση και
φυσική διαδικασία απ’ ό,τι αρχικά φανταζόμασταν. Οι δραστηριότητες ακολούθησαν σε
βασικές γραμμές την παρακάτω διαδρομή: Ξεκινώντας από τα κείμενα (ποιήματα Ελλήνων και
ξένων δημιουργών, και φυσικά τις συνθέσεις των παιδιών) επεξεργαζόμασταν αρχικά τη μορφή
και το περιεχόμενο του Λόγου. Στη συνέχεια το κείμενο γινόταν η βάση, το «σενάριο», για να
χτίσουμε ένα κόμικς. Συγκεκριμένα τα στάδια έχουν ως εξής:
Κείμενο
χωρισμός του κειμένου/σεναρίου στο layout μίας σελίδας κόμικς
δημιουργία του storyboard (όπως λέγεται συνήθως ένα γενικό πλάνο της ιστορίας, όπου
φαίνονται οι θέσεις του κειμένου και της εικόνας σε κάθε καρέ μιας σελίδας κόμικς)
σκίτσα σε μολύβι (με χρήση αρκετών προσχεδίων και τη μεταφορά τους στην τελική σελίδα με τη
βοήθεια φωτεινής τράπεζας)
μελάνι (το «καθάρισμα» των σχεδίων με μαύρους μαρκαδόρους)
χρώμα (ξυλομπογιές, έγχρωμοι μαρκαδόροι κ.λπ.)
Στον πρώτο κύκλο του Εργαστηρίου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διαφορετικά
ποιητικά είδη. Έγραψαν ποιήματα με αφορμή το όνομά τους ή συνέθεσαν χαϊκού, τα οποία στη
συνέχεια οπτικοποίησαν δίνοντάς τους τη μορφή κόμικς.
Εργαστήριο Δημιουργικής γραφής και Κόμικς

1. ΧΑΪΚΟΥ

Εικ. 6. Χαϊκού σε κόμικς

«Ωδές στα κέικ».
Mε αφορμή την «Ωδή στις τηγανιτές πατάτες» του Πάμπλο Νερούδα, συνέθεσαν τις δικές τους
«Ωδές στα κέικ». Τα ποιήματά τους ήταν η βάση του σεναρίου για να σκαρώσουν -
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ακολουθώντας τη διαδικασία του storyboard και των μολυβιών που περιγράψαμε παραπάνωτα τελικά κόμικς.
Εργαστήριο Δημιουργικής γραφής και Κόμικς

2. «ΩΔΕΣ ΣΤΑ ΚΕΪΚ»

Εικ. 7. «Ωδές στα κέικ»

Ρωμαϊκό ψηφιδωτό
Στον δεύτερο κύκλο του Εργαστηρίου, που περιελάμβανε εξορμήσεις στον Εθνικό Κήπο, πηγή
έμπνευσης -εκτός από τα εκθέματα της Πινακοθήκης Γκίκα- αποτέλεσαν τα δέντρα, τα φυτά, τα
ζώα, οι κρυφές ομορφιές του κήπου, όπως για παράδειγμα το ρωμαϊκό ψηφιδωτό, το οποίο
είναι εύκολα προσβάσιμο. Τα παιδιά επέλεξαν ένα από τα βασικά φυτικά μοτίβα, και το
ζωγράφισαν στο τετράδιό τους. Κατόπιν τους ζητήσαμε να γράψουν τη λέξη ψ-η-φ-ι-δ-ω-τ-ό, μία
λέξη δίπλα σε κάθε γράμμα της αρχικής λέξης, και με βάση αυτές να συνθέσουν στίχους στη
σειρά. Στη συνέχεια, διαβάσαμε και ξαναδιαβάσαμε τα κείμενά τους, τα συζητάμε ως ομάδα,
σημειώνοντας ό,τι μας άρεσε ή προτείνοντας βελτιώσεις. Τα παιδιά είχαν έτσι την ευκαιρία να
συζητήσουν ομαδικά και να σκεφτούν το καθένα τις όποιες παρατηρήσεις καταγράψαμε
(θετικές ή αρνητικές), να διαμορφώσουν άποψη και να επιλέξουν τελικά τι θα ήταν χρήσιμο να
κρατήσουν στην αφήγησή τους και τι όχι.
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Εργαστήριο Δημιουργικής γραφής και Κόμικς

3. ΡΩΜΑΪΚΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ

Εικ. 8. «Ρωμαϊκό ψηφιδωτό», Εθνικός κήπος

Οπτικοποίηση ποιημάτων
Ενδιαφέρουσα δραστηριότητα ήταν η επιλογή της οπτικοποίησης των ποιημάτων τους,
ακολουθώντας το παράδειγμα των Καλλιγραφημάτων του Απολινναίρ, των οπτικών ποιημάτων
του Σεφέρη, αλλά και του Νάνου Βαλαωρίτη ή του Νικόλα Κάλας, τα οποία βρίσκονται στις
προθήκες της Πινακοθήκης Χατζηκυριάκου-Γκίκα.

Εργαστήριο Δημιουργικής γραφής και Κόμικς

3. ΡΩΜΑΪΚΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ
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Εργαστήριο Δημιουργικής γραφής και Κόμικς

4. ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

Εικ. 9 (a) Τα αρχικά κείμενα (b) Κατόπιν τα οπτικά ποιήματα των παιδιών

Κατασκευή κόμικς με αφορμή μια έκθεση Λόγου και Εικόνας
Τέλος, σημαντική στιγμή ήταν η επαφή των παιδιών με μουσειακά εκθέματα (κείμενα και βιβλία
εικονογραφημένα, ζωγραφικούς πίνακες κ.λπ.), τα οποία στη συνέχεια αποτέλεσαν πηγή
έμπνευσης δημιουργίας κειμένων/σεναρίων και εν τέλει της δικής τους οπτικής αφήγησης κόμικς.
Η καλοκαιρινή έκθεση του Μουσείου Μπενάκη «Γκίκας, Craxton, Leigh Fermor: η γοητεία της
ζωής στην Ελλάδα» υπήρξε εξαιρετική συγκυρία, αφού πάντρευε δημιουργούς της εικόνας και
του λόγου και παρείχε πολλές δυνατότητες να μιλήσουμε για τη συνάντηση της εικόνας και του
λόγου και να εμπνευστούμε.

Εργαστήριο Δημιουργικής γραφής και Κόμικς

5. ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ: «Γκίκας, Craxton, Leigh Fermor»

Εικ. 10. Με αφορμή την έκθεση «Γκίκας, Craxton, Leigh Fermor» (Μουσείο Μπενάκη)
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4. ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ
Στις μέρες μας, η προσπάθεια ανανέωσης των λογοτεχνικών σπουδών με τη συνδρομή της
δημιουργικής γραφής κερδίζει έδαφος και στην Ελλάδα. Παράλληλα, η διάδοση που γνωρίζουν
τα κόμικς, η υβριδική τους φύση (Λόγος και Εικόνα), ειδικότερα η επιλογή αρκετών δημιουργών
κόμικς να συνομιλήσουν με λογοτεχνικά κείμενα και η ανταπόκριση του κοινού (μικρών και
ενήλικων αναγνωστών), όλα τα παραπάνω αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα της κυριαρχίας
της Εικόνας στο σύγχρονο «οπτικό πολιτισμό». Αξίζει να αναστοχαστούμε τη σύγχρονη
πραγματικότητα μέσα από τη ρήση του Αϊνστάιν: «Ο άνθρωπος προσπάθησε πάντα να
σχηματίσει μια απλή και συνοπτική εικόνα του κόσμου που τον περιβάλλει. Για να το πετύχει,
μορφοποιεί μια εικόνα που δίνει απτή έκφραση σ’ αυτό που συλλαμβάνει ο νους για τη φύση. Το
ίδιο πράγμα κάνει και ο ζωγράφος και ο φιλόσοφος και ο φυσικός, ο καθένας με τον τρόπο
του» (Λαμπράκη-Πλάκα, Μαρίνα. 2013: 58). Με αφορμή λοιπόν τη σκέψη του διάσημου φυσικού,
ο οποίος επέστρεψε στα 1933 στo αξίωμα ut pictura poesis, για να συνοψίσει τον τρόπο που η
επιστήμη συναντά την ποίηση και τη φιλοσοφία, διατυπώνουμε σήμερα το εξής ερώτημα: Γιατί
άραγε να μην ισχύει το ίδιο και για τον εκπαιδευτικό και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας; Η εμπειρία,
με αφορμή το εργαστήριο «Ποίηση και Κόμικς: Παίζοντας με λέξεις και εικόνες», που
οργανώσαμε και φιλοξενήθηκε στα Εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Μπενάκη,
φανερώνει πόσο ελκυστική μπορεί να γίνει η ποίηση, ο λογοτεχνικός λόγος γενικότερα, για τα
παιδιά, αρκεί να τολμήσουμε, πρώτον, να υιοθετήσουμε εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας,
όπως η δημιουργική γραφή, και, δεύτερον, να τις συνδυάσουμε με ό,τι απολαμβάνουν τα παιδιά
και αδιαμφισβήτητα οξύνει τα αναγνωστικά τους αντανακλαστικά: τα κόμικς.

Εικ. 11 Τα παιδιά και τα κόμικς τους

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε θερμά το Τμήμα των Εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου Μπενάκη για
τη φιλοξενία και την άψογη συνεργασία (Μαρία-Χριστίνα Δεστούνη-Γιαννουλάτου, Χαρά
Χατζηνικολάου, Μαρία Ζαμενοπούλου, Φωτεινή Γραμματικού, Μαρία Καρβουνάκη).
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Η πρόσληψη της Λογοτεχνίας στην Α΄ Γυμνασίου μέσω
της δημιουργικής ανάγνωσης και της δημιουργικής
γραφής
Δουζίνα Μαρίλη
marilidouzinas@yahoo.gr
Περίληψη
Στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής εξετάζεται κατά πόσο η επιστράτευση εναλλακτικών στρατηγικών προσέγγισης της
Λογοτεχνίας - που εμπεριέχουν την παράμετρο της αυτενέργειας και της βιωματικότητας, που εμπλέκουν συγκεκριμένα
τη δημιουργική ανάγνωση και τη δημιουργική γραφή - μεταβάλλει θετικά την πρόσληψη της λογοτεχνίας από τους
εφήβους μαθητές. Η δημιουργική ανάγνωση ως τρόπος προσέγγισης του λογοτεχνικού κειμένου θεμελιώνεται στις
αναγνωστικές θεωρίες, καθώς αποδέχεται στην ανοικτότητα του κειμένου, ενθαρρύνει την ερμηνευτική ενεργοποίηση και
την ερμηνευτική πολυφωνία καθώς και την αξιοποίηση του βιώματος κατά την προσέγγιση του κειμένου. Η δημιουργική
γραφή, όρος πολυδιάστατος, προτείνεται πλέον ως σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδος στο μάθημα της Λογοτεχνίας. Στην
εισήγηση αυτή παρουσιάζονται προτάσεις εφαρμοσμένες και αξιολογημένες σε πεζά και ποιητικά κείμενα που
ανθολογούνται στο σχολικό εγχειρίδιο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου: οι μαθητές εμπλέκονται σε
δραστηριότητες δημιουργικής ανάγνωσης, όπως δραστηριότητες συν-ανάγνωσης ή δραματοποιημένης ανάγνωσης,
αισθητικής ανάγνωσης κ.ά., ενεργώντας αυτόνομα ή υπό τη φθίνουσα καθοδήγηση του διδάσκοντα μέσω ερωτήσεων,
που βοηθούν στην υπέρβαση της ερμηνευτικής αμηχανίας και στη διείσδυση στο κείμενο. Η δημιουργική γραφή, μέσω
ασκήσεων μετασχηματισμού, μίμησης και ελεύθερης δημιουργίας, καθοδηγεί τους μαθητές τόσο στο να διαβάσουν σαν
συγγραφείς/ποιητές όσο και να αντιδράσουν σαν συγγραφείς/ ποιητές, δημιουργοί κειμένων, καταθέτοντας τη δική
τους οπτική και αξιοποιώντας συγγραφικές/ ποιητικές τεχνικές που διερεύνησαν.
Λέξεις-κλειδιά: δημιουργική γραφή, δημιουργική ανάγνωση, πρόσληψη λογοτεχνίας, Γυμνάσιο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην πρόταση που κατατίθεται παρουσιάζονται εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης λογοτεχνικών
κειμένων που ανθολογούνται στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α’ Γυμνασίου (Πυλαρινός,
Χατζηδημητρίου, Βαρελάς, 2013) μέσω της δημιουργικής ανάγνωσης και της δημιουργικής
γραφής, μέσω δύο δηλαδή τεχνικών δημιουργικής ενεργοποίησης των μαθητών. Η δημιουργική
ανάγνωση ως τρόπος προσέγγισης του λογοτεχνικού κειμένου θεμελιώνεται στις αναγνωστικές
θεωρίες (Iser, Rosenblatt), καθώς αποδέχεται στην ανοικτότητα του κειμένου, ενθαρρύνει την
ερμηνευτική ενεργοποίηση και την ερμηνευτική πολυφωνία καθώς και την αξιοποίηση του
βιώματος κατά την προσέγγιση του κειμένου. Η δημιουργική γραφή, όρος πολυδιάστατος,
προτείνεται πλέον ως σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδος στο μάθημα της Λογοτεχνίας
(Κωτόπουλος, 2012). Παρουσιάζονται συγκεκριμένες δραστηριότητες δημιουργικής ανάγνωσης
και γραφής, που κατά τη διάρκεια τριετούς έρευνας εφαρμόστηκαν και αξιολογήθηκαν ως
εφικτές στην υλοποίησή τους και αποτελεσματικές ως προς τον επαναπροσδιορισμό της
δυναμικής του μαθήματος της Λογοτεχνίας και της επικοινωνίας των μαθητών με το λογοτεχνικό
κείμενο. Η θεωρητική θεμελίωση της πρότασης εντοπίζεται στις απόψεις των W. Iser και L
Rosenblatt σχετικά με τη δυναμική της ανάγνωσης και των R. Scholes και D. Bleich σχετικά με την
προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων. Η δημιουργική ανάγνωση και γραφή λειτουργούν
συμπληρωματικά, καθιστώντας τους μαθητές ενεργούς αναγνώστες, ενεργώντας αυτόνομα ή
υπό τη φθίνουσα καθοδήγηση του διδάσκοντα μέσω του εργαλείου του δημιουργικού διαλόγου.
Η δημιουργική γραφή, μέσω ασκήσεων μετασχηματισμού, μίμησης και ελεύθερης δημιουργίας,
βοηθά τους μαθητές τόσο να διαβάσουν σαν συγγραφείς, αποκωδικοποιώντας τους
συγγραφικούς μηχανισμούς του κειμένου όσο και να αντιδράσουν σαν συγγραφείς, δημιουργοί
κειμένων (Γρόσδος, 2014), καταθέτοντας τη δική τους οπτική και αξιοποιώντας με τον δικό τους
τρόπο τις ποιητικές τεχνικές που διερεύνησαν.
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Θεωρίες της πρόσληψης και της ανταπόκρισης
Η L. Rosenblatt (1995; 1994; 1980;1986; 1985; 1960) τονίζει τον ενεργητικό ρόλο του αναγνώστη
και τη μοναδικότητα της αναγνωστικής πράξης καθώς και την ανάγκη να επανεξετάσουν οι
εκπαιδευτικοί τη διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της λογοτεχνίας (Καλογήρου και
Βησσαράκη, 2007). Στη Συναλλακτική Θεωρία της υποστηρίζει ότι η ανάγνωση οποιουδήποτε
λογοτεχνικού έργου είναι ένα μοναδικό συμβάν στον χρόνο και στη ζωή του κάθε αναγνώστη,
στο οποίο συμμετέχουν τόσο η διάνοια όσο και το συναίσθημα. Ο αναγνώστης
ενεργοποιώντας τον προσωπικό του κόσμο, δημιουργεί μια σχέση «συναλλαγής»
εμπλεκόμενος, όσο τον δυνατόν πληρέστερα, με το λογοτεχνικό κείμενο, το οποίο σε καμιά
περίπτωση δεν υποβαθμίζεται. Αναγνώστης και κείμενο είναι οι ισότιμοι συμμετέχοντες και
δημιουργοί του λογοτεχνικού γεγονότος. Η λογοτεχνική εμπειρία θεωρείται σαν ένα «ενεργό
κύκλωμα» (live circuit) ανάμεσα στο λογοτεχνικό κείμενο και τον αναγνώστη (Καλογήρου και
Βησσαράκη, 2007). Το λογοτεχνικό κείμενο παρέχει «νύξεις» (cues) και «ενδείξεις» (clues),
«κειμενικά σήματα» (textual signs) μορφής και περιεχομένου, στα οποία ο αναγνώστης
ανταποκρίνεται συγχρόνως από την πρώτη στιγμή της ανάγνωσης, εφόσον ενεργοποιούν τις
«μνημονικές αποσκευές» του (mnemonic baggage), δηλαδή τις αναμνήσεις του από
παρελθούσες λογοτεχνικές αναγνώσεις ή εμπειρίες της ζωής του, καθώς και το σύνολο της
προσωπικότητάς του. Η Rosenblatt διακρίνει δύο διαφορετικά είδη ανάγνωσης που αποτελούν
τα δύο άκρα ενός «συνεχούς» (continuum): τη «μη αισθητική» και την «αισθητική». Με τη «μη
αισθητική» ή «πληροφοριακή» ανάγνωση (efferent reading) ο αναγνώστης ενδιαφέρεται
κυρίως για συγκεκριμένες πληροφορίες που μπορεί να αποκομίσει από το κείμενο, δηλαδή η
προσοχή του εστιάζεται κυρίως σ’ αυτό που θα μείνει μετά την ανάγνωση. Κατά την αισθητική
ανάγνωση (aesthetic reading) ο αναγνώστης ανταποκρίνεται στις βαθύτερες ουσίες του
κειμένου: «Κατά την αισθητική ανάγνωση, η προσοχή του αναγνώστη επικεντρώνεται ευθέως σε
αυτό που βιώνει κατά τη διάρκεια της σχέσης του με το συγκεκριμένο κείμενο» (Rosenblatt, 1995).
Για τον W. Iser (1980; 1989) η διαδικασία της ανάγνωσης είναι επικοινωνιακή, μια επικοινωνιακή
πράξη που δομείται γύρω από το δίπολο κειμενικές δομές και δομημένες ενέργειες κατανόησης
του αναγνώστη. Ο αναγνώστης λειτουργεί ως συναρμολογητής του νοήματος
χειραγωγούμενος από το ίδιο το κείμενο. Μοχλός σε αυτή την επικοινωνιακή διαδικασία είναι τα
κενά του κειμένου, έκφραση της ασυμμετρίας μεταξύ κειμένου και αναγνώστη. Αυτό που
αποκρύπτεται ωθεί τον αναγνώστη σε δράση, αλλά αυτή η δράση ελέγχεται από αυτό που
αποκαλύπτεται. Η πλήρωση αυτών των κενών σηματοδοτεί την έναρξη της επικοινωνίας με το
κείμενο. Ο αναγνώστης πληροί τα κενά με νοερές εικόνες (mental images) και βιώνει το κείμενο
ως ζωντανό γεγονός. Η ανάγνωση είναι αντίδραση σε αυτό που ο αναγνώστης παρήγαγε από
το κείμενο, ανάλογα με τις ευρετικές του αποφάσεις, βιώνοντάς το ως γεγονός και
εκπληρώνοντας το νόημά του. Ο υπονοούμενος αναγνώστης είναι μια κειμενική δομή που
προσβλέπει την παρουσία ενός παραλήπτη χωρίς απαραίτητα να τον προσδιορίζει. Επομένως
η σύλληψη του υπονοούμενου αναγνώστη ορίζει ένα δίκτυο δομών που προσκαλούν σε
ανταπόκριση, που ωθούν τον αναγνώστη να «αρπάξει» το κείμενο. Ο αναγνώστης διαβάζοντας
το κείμενο παλινδρομεί συνεχώς ανάμεσα στις προσωρινές προσδοκίες του και την αναίρεσή
τους, με αποτέλεσμα το κείμενο να υπόκειται σε διαφορετικές πραγματώσεις και να καθιστά την
ανάγνωση δημιουργική πράξη, σαν την ερμηνεία του έναστρου ουρανού. Έτσι, το δυνητικό
κείμενο είναι απεριόριστα πλουσιότερο από κάθε ατομική πραγμάτωσή του (Τζιόβας, 2003).
O R. Scholes (2005) τονίζει πως διαβάζοντας ένα κείμενο παράγουμε ένα κείμενο μέσα στο
κείμενο· ερμηνεύοντάς το παράγουμε ένα κείμενο πάνω στο κείμενο· κριτικάροντάς το
παράγουμε ένα κείμενο έναντι του κειμένου. Προσδιορίζει ως αποστολή του δασκάλου
λογοτεχνικών κειμένων την επινόηση τρόπων, προκειμένου οι μαθητές να εμπλακούν στην
αναγνωστική, ερμηνευτική και κριτική δραστηριότητα και να παραγάγουν οι ίδιοι και στα τρία
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αυτά είδη κεμενοποίησης κείμενα προφορικά και γραπτά – μέσα, πάνω και απέναντι στο κείμενο
αναφοράς. Η άλλη διδακτική υποχρέωση είναι να βοηθηθούν οι σπουδαστές να συλλάβουν την
πολυδύναμη αύρα της κωδικοποίησης που περιβάλλει κάθε λεκτικό κείμενο. Δουλειά του
καθηγητή δεν είναι να παράγει «αναγνώσεις» για λογαριασμό των μαθητών αλλά να τους
παρέχει τα εργαλεία ώστε να παράγουν αυτοί τις δικές τους. Ο Scholes πρεσβεύει την
παιδαγωγική αξιοποίηση της κειμενικής ισχύος: προβάλλει τους τρόπους με τους οποίους οι
διδάσκοντες μπορούν να βοηθήσουν τους σπουδαστές να αναγνωρίσουν τη δύναμη που
ασκούν τα κείμενα πάνω τους και να αποκτήσουν οι ίδιοι ένα εργαλείο ελέγχου των κειμενικών
εργασιών, ένα μερίδιο κειμενικής ισχύος για λογαριασμό τους, ενθαρρυνόμενοι στην παραγωγή
κειμένων. Προτείνει τον επαναπροσανατολισμό του διδακτικού λογοτεχνικού μηχανισμού από τη
διδασκαλία της λογοτεχνίας στη μελέτη κειμένων, σμίγοντας αξεδιάλυτα την κατανάλωση και
παραγωγή κειμένων, οδηγώντας τους μαθητές στην κατάκτηση της κειμενικότητας, δηλαδή της
κειμενικής κατάρτισης και των κειμενικών δεξιοτήτων, και στην ικανότητα να ξεκλειδώνουν την
κειμενική δύναμη και να την προσαρμόζουν στις δικές τους χρήσεις· στόχος είναι δηλαδή οι
μαθητές να ανακαλύψουν τις δικές τους δυνάμεις κειμενοποίησης· να συνειδητοποιήσουν ότι
κάθε ποίημα, δράμα, αφήγημα είναι ένα κείμενο σχετιζόμενο με άλλα, λεκτικά προ-κείμενα όσο
και κοινωνικό υπο-κείμενα, καθώς και με κάθε είδους μετα-κείμενα, συμπεριλαμβανομένων και
των δικών τους ανταποκρίσεων, προφορικών, γραπτών ή έμπρακτων· να κατανοήσουν και να
αποδεχτούν ότι ανταπόκριση σε ένα κείμενα αποτελεί πάντοτε ένα κείμενο. Γι’ αυτό η έκφραση,
η κατασκευή νέων κειμένων από τους διδασκόμενους οφείλει να παίξει μείζονα ρόλο. Κατά την
αναγνωστική προσέγγιση του κειμένου ο Scholes προτείνει έντονα κριτικές και δημιουργικές
ερωτήσεις.
O D. Bleich (1975) περιγράφει την Υποκειμενική Κριτική ως ενσωμάτωση των συναισθημάτων και
των σκέψεων των νεαρών αναγνωστών στην ερμηνεία τους και ως συνειδητοποίηση αυτής της
διαδικασίας εκ μέρους τους. Τονίζει τη σημασία του συναισθήματος στη μάθηση γενικά αλλά
και στην πρόσληψη της λογοτεχνίας και προτείνει την οργάνωση της διδασκαλίας σε τέσσερις
φάσεις, ρευστής διάρκειας η κάθε μία: τη φάση της διερεύνησης και της διάκρισης
συναισθημάτων και σκέψεων (1η φάση) με αφορμή κάποιο ερέθισμα, όχι απαραίτητα
λογοτεχνικό, τη φάση της εξωτερίκευσης των συναισθημάτων για τη Λογοτεχνία (2η φάση),
δηλαδή την ενεργοποίηση της συναισθηματικής αντίδρασης με αφορμή ένα λογοτεχνικό
κείμενο, τη φάση της αξιολόγησης της λογοτεχνικής σημασίας (3η φάση), την εξέταση δηλαδή
της σχέσης συναισθήματος και κριτικής, και τη φάση της ερμηνείας ως πράξης συλλογικής (4η
φάση), τη μελέτη δηλαδή του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις ανταποκρίσεις και ερμηνείες
των συμμαθητών τους. Καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις αξιοποίησης της μεθόδου του,
ο Bleich δίνει το στίγμα της ανταποκριτικής τάξης (responsive classroom).
Δημιουργική ανάγνωση και δημιουργική γραφή
Ο συσχετισμός δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής εκκινεί με τη ρήση του Emerson στον
American Scholar “There is then creative reading as well as creative writing” (Richardson, 2009:
7), με την οποία γεφυρώνει τις δύο συγγενείς έννοιες της ανάγνωσης και της γραφής και
παρακινεί τους αναγνώστες του να τις συνδυάζουν, να μεταμορφώνονται από αναγνώστες σε
συγγραφείς (Richardson, 2009: 35). Όπως σημειώνει η Β. Αποστολίδου (2003/2007: 23-24), «η
ανάγνωση είναι δημιουργική, όταν οι νεαροί αναγνώστες μπορούν να αρθρώνουν λόγο για το
νόημα και τη μορφή του κειμένου χρησιμοποιώντας ποικίλα εκφραστικά μέσα και όχι μόνον τη
γλώσσα, συνδέοντάς τα με τις εμπειρίες τους, χωρίς να ευθυγραμμίζονται με το νόημα που ο
εκπαιδευτικός θεωρεί ότι κρύβει το κείμενο». Στον περιγραφικό αυτό ορισμό της δημιουργικής
ανάγνωσης αποτυπώνονται δύο ιδιαίτερα γνωρίσματά της: η εκφραστική ποικιλία και η
βιωματική/ υποκειμενική ερμηνεία. Συστατικό στοιχείο, συνεπώς, της δημιουργικής ανάγνωσης
είναι η κριτική σκέψη, είναι η κριτική ανάγνωση.
Η δημιουργική γραφή στη διδακτική πράξη είναι μια συγγραφική πρακτική, με την οποία οι
μαθητές οδηγούνται στο να «ευαισθητοποιηθούν απέναντι στη διαδικασία της λογοτεχνικής
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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» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2010). Η Δηµιουργική Γραφή
µπορεί να λειτουργήσει ως µία θεσµοποιηµένη µαθητεία και κατά την εκπαιδευτική διαδικασία µε
τις ιδιαίτερες διδακτικές της παρεµβάσεις αποτελεί έναν ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης της
διδασκαλίας της Λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής ανάγνωσης (Κωτόπουλος, 2012). Η
δημιουργική γραφή συμπλέει με την άποψη ότι η μελέτη της λογοτεχνίας δεν είναι μόνο
«ανάγνωση»· περιλαμβάνει και ένα παραγωγικό παράγοντα – ένα ειδικό είδος γραφής (Myers,
2006: 11), είναι ένα μείγμα γνώσης και πρακτικής· πρέπει να βιωθεί. Και σύμφωνα με τον Myers,
κατά την ιστορική ιχνηλάτηση της δημιουργικής γραφής στα αμερικάνικα πανεπιστήμια στο
βιβλίο του The Elephants Teach. Creative Writing Since 1880, η είσοδός της σε αυτά οφείλεται
στην επιδίωξη η λογοτεχνία να διδαχθεί με έναν πιο λογοτεχνικό τρόπο – «από μέσα», από την
πλευρά της λογοτεχνικής δημιουργίας (Myers, 2006: 14).
Η εναλλακτική προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε
θεμελιώθηκε σε στοχευμένες δραστηριότητες δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής που
παρουσιάζονται στη συνέχεια.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Στοχευμένες δραστηριότητες δημιουργικής ανάγνωσης
Στο μοντέλο δημιουργικής ανάγνωσης που παρουσιάζεται και εφαρμόστηκε κατά την
εναλλακτική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων αξιοποιήθηκαν δημιουργικές
δραστηριότητες ενισχυτικές ή υποστηρικτικές της πολύπτυχης (αισθητικής, γνωστικής,
ερμηνευτικής, αξιολογητικής) αναγνωστικής διαδικασίας. Οι δραστηριότητες αυτές, που
παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια, διαμορφώνουν μία μικρο-«τράπεζα» δημιουργικών
αναγνωστικών δραστηριοτήτων, που μπορούν να αξιοποιηθούν σε πληθώρα λογοτεχνικών και μη- κειμένων κατά την κρίση του διδάσκοντα. Οι στρατηγικές που θα επιλέξει ο καθηγητής έχει την ευχέρεια να συνδυάσει όσες εξυπηρετούν τους στόχους του- εξαρτώνται από τα κείμενα
που χρησιμοποιεί, το πρόγραμμα που ακολουθεί, την τάξη, τις διαθέσιμες πηγές, την εμπειρία
του (Simpson, 1996: 120). Τέτοιες δημιουργικές δραστηριότητες βοηθητικές στην ανάγνωση είναι:
Οπτική σάρωση κειμένου
Η δραστηριότητα αυτή προηγείται κατά κανόνα της ανάγνωσης του κειμένου, τοποθετείται
δηλαδή στο προ-αναγνωστικό στάδιο. Ζητείται από τους μαθητές να παρατηρήσουν τον
περιβάλλοντα του κειμένου «χώρο»: τίτλος, συγγραφέα, τίτλος συλλογής, χρονολογία,
συνοδευτικές εικόνες, έκταση κειμένου, μορφοποίηση-παραγραφοποίηση κειμένου κ.λπ. Η
οπτική σάρωση του κειμένου είναι σύντομης διάρκειας και μπορεί να αποκτήσει παιγνιώδη χροιά:
να ζητηθεί δηλαδή από τους μαθητές μέσα σε περιορισμένο χρόνο να παρατηρήσουν ό,τι
πλαισιώνει το κείμενο και στοιχεία μορφής του κειμένου και μετά, κλείνοντας τα βιβλία, να
προσπαθήσουν να θυμηθούν ό,τι μπορούν. Ή να αποκτήσει τη μορφή εντατικών ερωτήσεων,
που απαιτούν ταχύτητα ανίχνευσης και αντίδρασης. Οι μαθητές εξασκούνται στο να
παρατηρούν και να αξιοποιούν ερμηνευτικά αυτό που ο Abrams (2012) αποκάλεσε «πρώτη
διάσταση του ποιήματος».
Υποθέσεις – Προβλέψεις
Με σημείο εκκίνησης τον τίτλο του ανθολογημένου κειμένου, τον τίτλο της συλλογής, μια
συνοδευτική εικόνα, το όνομα ενός ήρωα, έναν υπαινιγμό, το γραμματειακό είδος κ.λπ., στο
προ-αναγνωστικό στάδιο, όταν το κείμενο προς ανάγνωση παραμένει ακόμα ανεξερεύνητο,
είναι ενδιαφέρον και αναγνωστικά γόνιμα οι μαθητές να εμπλακούν στο παιχνίδι των υποθέσεων:
να ενθαρρυνθούν να μαντέψουν, να προβλέψουν την ιστορία, την πλοκή, τους χαρακτήρες, την
έκβαση· το σκηνικό, τον φωτισμό, την εποχή, τον τόπο· το ποιόν των χαρακτήρων, το μήνυμα.
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Χωρίς να το συνειδητοποιούν, προθερμαίνονται ως προς μια από τις βασικές αναγνωστικές
δραστηριότητες, αυτή της διαρκούς αλληλεπίδρασης (interplay) μεταξύ αλλαγμένων
προσδοκιών και μεταμορφωμένων αναμνήσεων (modified expectations and transformed
memories) (Iser, 1980: 111). Το τρίπτυχο «αντίληψη, επιλογή, προσδοκίες» (perception, selection,
expectations, Iser, 1980: 94), σημαντικό για την πρόσληψη του κειμένου, τίθεται σε λειτουργία.
Τμηματική ανάγνωση
Στη δημιουργική δραστηριότητα της τμηματικής ανάγνωσης, η χρονική ροή της ανάγνωσης
(time flow of reading) (Iser, 1980: 109)
διακόπτεται -από τον καθηγητή- σε ένα
προαποφασισμένο σημείο, επιλεγμένο για διαφορετικούς λόγους: επειδή δημιουργεί αναμονή
(σασπένς) ή πολλαπλασιάζει -ελλείψει επαρκών στοιχείων- τις μαθητικές υποθέσεις,
ενθαρρύνοντας τους μαθητές να λειτουργήσουν ως συν-συγγραφείς του κειμένου. Ο
καθηγητής επιλέγει το κείμενο εκείνο του οποίου τα κενά, οι σιωπές και ο αφαιρέσεις βρίσκονται
κοντά στις δυνατότητες και τις διαθέσεις των μαθητών του (Καλογήρου, 1999: 148) και επιλέγει
το σημείο εκείνο του κειμένου που θεωρεί πως γιγαντώνει την επιτυχία του τεστ παράλειψης/
συμπλήρωσης (Σπανός, 2010). Ο αναγνώστης από τις παύσεις που του επιβάλλονται, από τις
υπολογισμένες αυτές διακοπές (calculated interruptions) που φέρουν έναν στρατηγικό σκοπό
(strategic purpose), ωθείται στο να φανταστεί περισσότερα από αυτά που θα μπορούσε, αν η
ανάγνωσή του ήταν συνεχής (Iser, 1980). Η ιστορία σε δόσεις εγείρει ένα ειδικό είδος ανάγνωσης,
με ενεργό τη συμμετοχή της φαντασίας του αναγνώστη, που καλείται να συμπληρώσει το
ελλείπον και αναμένει την επιβεβαίωση ή τη διάψευση της προσδοκίας του.
Νοερή αναπαράσταση (ακουστική ανάγνωση με κλειστά βιβλία)
Η διαδικασία της νοερής αναπαράστασης, αν και αυτοματοποιημένη στους περισσότερους
αναγνώστες, δεν είναι δεδομένη σε νεαρούς αναγνώστες εξοικειωμένους με τη συγκεκριμένη
φύση της εικόνας που κατακλύζει το μιντιακό σύμπαν· δεν είναι δεδομένο ότι οι νεαροί μαθητές
αναγνώστες έχουν καλλιεργήσει την εικοποιητική όραση της φαντασίας (imagistic vision), την
απόπειρα να μετατρέψει κανείς σε εικόνα (ideate) αυτό που δεν είναι εικόνα, αυτό που είναι απόν
στο κείμενο (Iser, 1980: 136-137). Με τη δραστηριότητα της νοερής αναπαράστασης ζητείται από
τους μαθητές να ακυρώσουν την οπτική ένδεια (optical poverty, Iser, 1980: 138) στοιχείων του
κειμένου, να συμπληρώσουν τα κενά της εικόνας που σκόπιμα έχουν παραλειφθεί από τον
συγγραφέα και να στοχαστούν για τη σκοπιμότητα αυτή ή να δουν το σκηνικό που στήνει ο
λογοτέχνης, να αισθητοποιήσουν και να νιώσουν το κείμενο. Η προτροπή να κλείσουν το βιβλίο
αποβλέπει στον αποκλεισμό των πολλών οπτικών ερεθισμάτων, που μπορεί να λειτουργήσουν
διασπαστικά για τη φαντασία. Βασισμένοι μόνο στο ακουστικό ερέθισμα, αναπτύσσουν
σταδιακά ένα «κουρδισμένο» -με τη μουσική σημασία του όρου- μυαλό και αυτί (attuned mind
and ear) (Alexander, 2015: 122) και καλλιεργήσουν την ακουστική φαντασία (auditory
imagination) (Alexander, 2015: 122).
Μεγαλόφωνη ανάγνωση
Η ηχητική διαδικασία της ακρόασης συνδέεται με την ηχητική διαδικασία της μεγαλόφωνης
ανάγνωσης. Μέσω της μεγαλόφωνης μαθητικής ανάγνωσης ο στόχος για τον μαθητή είναι να
συνδυαστεί η εκτίμηση των συγγραφικών προθέσεων και η αναγνωστική ανταπόκριση, και η
«ηχητική» διαδικασία sounding process της ανάγνωσης και της ακρόασης είναι ένας τρόπος για
να γίνει αυτό. (Alexander, 2015: 124) Το προνόμιο της μεγαλόφωνης ανάγνωσης ανήκει στον
δάσκαλο (Alexander, 2015). Οι λέξεις στη σελίδα βιώνονται ως φωνή. Το κείμενο – και αυτό ισχύει
για τα ποιήματα – ζητά να φωνοποιηθεί και να ακουστεί (to be vocalized) (Αlexander, 2015:
118). Από αυτή την άποψη η φαντασία βλέπει και ακούει ταυτόχρονα το ποίημα σε ένα
πολυτροπικό κείμενο (Alexander, 2015: 119). Η μεγαλόφωνη ανάγνωση εμπεριέχει ίχνη
ερμηνείας, ανταπόκρισης στο κείμενο, καθώς αποκαλύπτει τον μοναδικό και ιδιότυπο τρόπο με
τον οποίο ο κάθε αναγνώστης προσλαμβάνει το κείμενο (Καλογήρου και Βησσαράκη, 2007: 65).
Η μεγαλόφωνη ανάγνωση δεν συνιστά μόνο ακουστική πρόσληψη του κειμένου αλλά και
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σωματοποίησή του (Certo, 2015: 106), βιωμένη και σωματοποιημένη εμπειρία (Blake, 2015: 139),
δραματοποίησή του, «παίξιμό» του, εν-εκτέλεση (en-performancing), άμεση βίωση (Finnegan,
2005: 176)· Ο μαθητής οδηγείται στο να συνειδητοποιήσει αυτό που ο M. H. Abrams αποκαλεί
«τέταρτη διάσταση του ποιήματος» (fourth dimension of a poem), δηλαδή την άρθρωση, τη
σωματοποίηση της ποικιλίας των ήχων που συναποτελούν τις λέξεις του ποιήματος (Abrams,
2012).
Αναπαράσταση με ή χωρίς ήχο/ αυτοσχέδια δραματοποίηση
Οι προσωπικές μας κατασκευές (personal constructs) δεν είναι πάντα λεκτικές και αρθρώσιμες,
ενσαρκωμένες σε λέξεις. Μπορεί να υλοποιηθούν στην κίνηση, στην παντομίμα: αυτά τα
υπογλωσσικά μοτίβα αναπαράστασης και κατασκευής (subverbal patterns of representation
and construction) αποτελούν μέρος της ανταπόκρισης μιας άφωνης παρόρμησης του ατόμου
(Kelly, 1963). Η δραματοποίηση (dramatic play), η δραματική ομιλία (dramatic speech)
(διάλογος, μονόλογος, εσωτερικός μονόλογος, αποστροφή στο κοινό) (Britton, 1970) και το
ιστοριόδραμα (storydrama), που αφορά σε μία αυτοσχεδιαστική εξερεύνηση σημαντικών
θεμάτων ή σχέσεων που προκύπτουν από μια ιστορία και όχι σε δραματοποίηση της αφήγησης
(re-enactment of narrative) (Booth, 2009), δεν αποσκοπούν μόνο στο να ελέγξουν την
κατανόηση ή ως κίνητρο αναγνωστικό αλλά ως πανίσχυρο εργαλείο/ μέσο (powerful medium)
να κάνει τη μάθηση να συμβεί (make learning happen) (Booth, 2005). Κατά τη δημιουργική
ανάγνωση αξιοποιήθηκαν αυτοσχεδιαστικές δραστηριότητες μικρής κλίμακας (αναπαράσταση
μιας σκηνής του κειμένου, ηχητική απόδοση στροφών του ποιήματος), προκειμένου οι μαθητές
να διεισδύσουν στο κείμενο και να το προσλάβουν υπό μία διαφορετική γωνία.
Ελεύθερες σημειώσεις (free jotting/ free writing)
Η ελεύθερη καταγραφή των σκέψεων, των συναισθημάτων, των αντιδράσεων των μαθητών
που πυροδοτεί το κείμενο συγγενεύει με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών (brainstorming), χωρίς
να ταυτίζεται με αυτή. Οι μαθητές παρακινούνται να λειτουργήσουν με την τεχνική των ελεύθερων
συνειρμών των σουρρεαλιστών (Καλογήρου, 2009; Καλογήρου και Βησσαράκη, 2007). Η
διαδικασία των ελεύθερων σημειώσεων διαφέρει ωστόσο από την τεχνική της αυτόματης
γραφής όπως περιγράφεται από τον A. Μπρετόν (1983: 33-34)· οι μαθητές κατά τις ελεύθερες
σημειώσεις δεν αφοπλίζουν την επιρροή της γραφής με προσχεδιασμένο θέμα ούτε βασίζονται
στην έλξη του «μαγνητικού πεδίου» της λέξης. Διατηρείται ωστόσο η παράμετρος της ταχύτητας,
ο εξορκισμός της παύσης και της σιωπής, καθώς οι μαθητές παρακινούνται να καταγράφουν
σκέψεις, συναισθήματα που ξεπηδούν κατά την ανάγνωση του κειμένου όσο πιο γρήγορα
μπορούν. Η καταγραφή γίνεται υπό μορφήν «ελεύθερων σημειώσεων» (free jotting) πάνω στη
σελίδα του κειμένου και γύρω απ’ αυτό (Καλογήρου και Βησσαράκη, 2007), αν και οι συνειρμοί
αυτοί κατευθύνονται από το κείμενο. Καταγράφουν ό,τι τους δημιουργείται ως αίσθηση με την
πρώτη ανάγνωση του ποιήματος. Η τακτική αυτή αξιοποιείται πολλαπλά (Benton,1984: 266;
Probst, 1988: 74; Juzwick et al., 2013: 21), επιτρέποντας στον μαθητή να ακολουθεί τον
προσωπικό του ρυθμό, να απομονώνεται, να συγκεντρώνεται και να απολαμβάνει το κείμενο
(Βησσαράκη, 2002: 180) και να αναλάβει ερμηνευτικές πρωτοβουλίες.
Στοχευμένες δραστηριότητες δημιουργικής γραφής
Η αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής στη προσέγγιση/ διδασκαλία του λογοτεχνικού κειμένου
είναι αποτελεσματική, εφόσον οι ασκήσεις είναι στοχευμένες στο να καλλιεργήσουν
συγκεκριμένες δεξιότητες στους μαθητές, συστηματικές, ιδανικά σε κάθε μάθημα, ποικίλες, ώστε
να διατηρήσουν το στοιχείο της έκπληξης και της πρόκλησης, και συστηματικές Σημειώνεται ότι
είναι σημαντική η δημοσιοποίηση των δημιουργιών των μαθητών είτε με την ανάγνωση όσο το
δυνατόν περισσότερων μαθητικών κειμένων είτε με άλλους τρόπους (π.χ. ανάρτηση στην τάξη
κ.ά.). Η αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής στο μάθημα της λογοτεχνίας αντιστέκεται
σθεναρά στην τυποποίηση και βασίζεται στη δημιουργική αλληλεπίδραση μαθητών –
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καθηγητών. Σε καμία περίπτωση, λοιπόν, οι προτάσεις που ακολουθούν δεν πρέπει να
αποτελέσουν «συνταγολόγιο» ασκήσεων δημιουργικής γραφής· φιλοδοξούν να αποτελέσουν
πηγή έμπνευσης για νέες ασκήσεις δημιουργικής γραφής, οι οποίες θα προκύψουν από τη
μοναδική συναλλαγή των μαθητών με το λογοτεχνικό κείμενο, με τους συμμαθητές και τον
καθηγητή τους.
Κατά τη δημιουργική προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου αξιοποιήθηκαν δύο τύποι
δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής:
α) δραστηριότητες δημιουργικής γραφής μετασχηματιστικού τύπου: οι δραστηριότητες αυτές
επιστρατεύονται κυρίως κατά το προ-αναγνωστικό και το αναγνωστικό στάδιο. Στόχος των
δραστηριοτήτων αυτών είναι οι μαθητές μέσω του μετασχηματισμού, της μεταβολής, της
προσθήκης ή της αναίρεσης, να κατανοήσουν τη ρητορική κατασκευή του λογοτεχνικού
κειμένου και τη σκοπιμότητα και λειτουργικότητα των συγγραφικών/ ποιητικών επιλογών, να
συναντηθούν με το κείμενο δια της οδού της δημιουργικής απάντησης (Φρυδάκη, 2003) και να
δημιουργήσουν ένα κείμενο μέσα στο βασικό κείμενο (Scholes, 2005). Πρόκειται για εστιασμένες
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής (focused writing) (Probst, 2004: 84), δραστηριότητες που
εν μέρει περιορίζουν την ελευθερία και τον εξομολογητικό χαρακτήρα της ανταπόκρισης, γι’ αυτό
και προτείνονται αντισταθμιστικά δραστηριότητες δημιουργικής γραφής ελεύθερου τύπου),
στοχεύουν όμως στην κατανόηση της ρητορικής και γραμματικής κατασκευής του κειμένου.
β) ελεύθερες στοχευμένες δραστηριότητες δημιουργικής γραφής: στις ελεύθερες
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν αντλώντας
λαβές από τα κείμενα αναφοράς. Χωρίς να ακυρώνεται ο διάλογος με το λογοτεχνικό κείμενο, οι
μαθητές έχουν την ελευθερία να εκφραστούν, να απομακρυνθούν από τη λογοτεχνική μήτρα
(Νικολαΐδου, 2012) ή να παραμείνουν κοντά της. Οι δραστηριότητες είναι στοχευμένες,
αποσκοπούν δηλαδή στην αναγνωστική και ερμηνευτική ενδυνάμωση των μαθητών μέσω της
κατανόησης των λογοτεχνικών στρατηγικών και παράλληλα στην εκφραστική τους
απελευθέρωση. Αποτελούν σημαντικό και απαραίτητο συμπλήρωμα των μετασχηματιστικών
ασκήσεων, προκειμένου ο μαθητής να αρθρώσει και τη δική του του φωνή απέναντι στο κείμενο.
Με τις δραστηριότητες αυτές, εφαρμόσιμες σε όλα τα στάδια και κυρίως στο μετα-αναγνωστικό,
επιδιώκεται η απελευθέρωση των αντιδράσεων, των συναισθημάτων, των απόψεων των
μαθητών, η σύνδεσή τους με τις εμπειρίες και τα βιώματά τους και η εκτόνωση της μαθητικής
δημιουργικότητας. Οι δραστηριότητες αυτές ενδέχεται να ενέχουν το στοιχείο της δημιουργικής
μίμησης ή της δημιουργικής αφομοίωσης κάποιας παραμέτρου του λογοτεχνικού κειμένου που
αναγνώστηκε δημιουργικά (π.χ. αξιοποίηση στοιχείων της αφηγηματικής του τεχνικής).
Ακολούθως παρατίθενται επιλεγμένες δραστηριότητες δημιουργικής
αξιοποιήθηκαν κατά τη δημιουργική ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων:

γραφής

που

Αφηγηματικοί μετασχηματισμοί: «Από άλλο αφηγηματικό παράθυρο»
Στόχος της δραστηριότητας είναι η παρατήρηση, κατανόηση, ερμηνεία, αιτιολόγηση
αφηγηματικής τεχνικής μέσω της παρατήρησης και του μετασχηματισμού - εξοικείωση με
τεχνικές συγγραφικής ανάγνωσης (reading like a writer) (Prose, 2006). Να προσπαθήσουν να
συλλάβουν τη λογική της αφήγησης (logique du récit, Brémont, 1973), τη γραμματική ή τη
σύνταξή της (Τζιόβας, 2002: 60; Todorov, 1969; Prince, 1973).
Αναιρέσεις
Οι μαθητές καλούνται να ακυρώσουν μια τεχνική επιλογή του συγγραφέα, για παράδειγμα τα
σχήματα λόγου που αξιοποιούνται σε ένα χωρίο ή την ομοιοκαταληξία, αντικαθιστώντας τη με
μία άλλη διατύπωση (απόδοση του χωρίου με κυριολεξία, ακύρωση της ομοιοκαταληξίας στο
ποίημα «παιχνίδι αντι-ομοιοκαταληξίας»). Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να
συνειδητοποιήσουν τη λειτουργική, μη διακοσμητική και εμπρόθετη λειτουργία αυτών των
επιλογών, να κατανοήσουν ότι οι επιλογές του δημιουργού δεν είναι τυχαίες και να εξοικειωθούν
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με τεχνικές συγγραφικής/ποιητική ανάγνωσης. Ειδικότεροι στόχοι, για παράδειγμα στην
«απογύμνωση» του κειμένου από τα σχήματα λόγου είναι να επιχειρήσουν την ερμηνεία του, να
προχωρήσουν σε μία, παραφράζοντας τον P. Ricoeur (2008), κυριολεκτική επαναπεριγραφή
του κειμένου, προκειμένου να κατανοήσουν πως η μεταφορά έρχεται να δώσει ένα συγκεκριμένο
σώμα σε μια εντύπωση που είναι δύσκολο να εκφρασθεί (Bachelard, 2014: 101).
Πρόκληση κενών
Οι μαθητές καλούνται να επιφέρουν κενά στο κείμενο, όπως για παράδειγμα να αφαιρέσουν τον
διάλογο από ένα καίριο σημείο ή την περιγραφή ή τον εσωτερικό μονόλογο. Δημιουργώντας
κενά στο κείμενο καλούνται να παρατηρήσουν τη λειτουργική και οργανική αλληλεξάρτηση των
μερών του (Αριστοτέλης, Περί Ποιητικής, 1451a), τη σφιχτοδεμένη οικονομία του κειμένου και
συνεπώς τη μη τυχαιότητα των επιλογών του δημιουργού.
Συμπλήρωση κενών
Οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν τα σκόπιμα κενά του κειμένου, τις ομιλούσες σιωπές
του όπως την μερική περιγραφή, τον ημιτελή διάλογο, την αποσπασματική αποκάλυψη
πληροφοριών και να παρέμβουν στο κείμενο, συμπληρώνοντας τις σκόπιμες ελλείψεις του. Ο
στόχος είναι αφενός να συνειδητοποιήσουν ένα μέρος της αναγνωστικής τους διαδικασίας που
είναι η συμπλήρωση των κενών του κειμένου (Iser, 1980), αφετέρου να συνειδητοποιήσουν τη
λειτουργία αυτών των κενών, ότι η μορφή που αποκτούν τα γεγονότα και η εξιστόρησή τους
εξαρτάται από αυτό που παραλείπεται (Britton 1970). Παραλλαγή της δραστηριότητας αυτής,
εφαρμόσιμη σε ποιητικό κείμενο, είναι η «παίζουσα συμπλήρωση» (Κάλφας, 1998): οι μαθητές
έρχονται αντιμέτωποι με ποιητικό κείμενο άγνωστο, από το οποίο έχουν παραλειφθεί σκοπίμως
συγκεκριμένες λέξεις/φράσεις. Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν τα κενά,
προσπαθώντας να ακολουθήσουν το νήμα της ποιητικής σκέψης και ηχητικές (αν το ποίημα έχει
ομοιοκαταληξία) ή της ποιητικής εικόνας (αν το ποίημα είναι μοντέρνο).
«Ξεχειλώνοντας» το κείμενο
Σε εκ παρόμοια λογική από την προηγούμενη δραστηριότητα, ζητείται από τους μαθητές να
«τεντώσουν» τον μύθο (Αριστοτέλης, Περί Ποιητικής, 1451b – 1452a), δοκιμάζοντας τις αντοχές
του και διαπιστώνοντας ότι η προσθήκη επεισοδίων, η παρέμβαση και η μετατροπή του μύθου
σε «επεισοδιώδη», υποβαθμίζει τη δύναμη και τη σφριγηλότητα του κειμένου. Εν νέου
διαπιστώνουν τη σημασία της αφηγηματικής οικονομίας και ισορροπίας.
Παιχνίδια ύφους
Οι παραλλακτικές παρεμβάσεις στο ύφος του κειμένου (για παράδειγμα οι μαθητές να εντείνουν
τη χιουμοριστική ή ειρωνική χροιά ή να την απαλείψουν) έχουν ως στόχο αφενός οι μαθητές να
εμπλακούν σε μια παιγνιώδη γλωσσική άσκηση αυξημένης δυσκολίας και να λειτουργήσουν ως
υφοποιητές (Μπαχτίν, 1980: 233). Η δραστηριότητα δημιουργικής γραφής τοποθετεί τον μαθητή
στη θέση του συγγραφέα που παίζει με τις παραλλαγές του ύφους. Ο μαθητής αφενός
συνειδητοποιεί την υφολογική παντοδυναμία της γλώσσας και την επικοινωνιακή της διάσταση,
αφετέρου βιώνει την προθετικότητα των συγγραφικών επιλογών. Ωθείται δηλαδή στην
αναγνωστική κριτική επίγνωση, καθώς η κριτική ανάγνωση προϋποθέτει τη συνειδητοποίηση
των συγγραφικών επιλογών και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους αλλά και στην
ανάπτυξη μιας επικοινωνιακής αντίληψης της ανάγνωσης και της γραφής, στον συσχετισμό
αναγνώστη και συγγραφέα (Shanahan, 1988: 643).
Χαρακτήρες
Ο Scholes (2005: 73) προτείνει ως δραστηριότητα εξαγωγής ενός κειμένου μέσα σε κείμενο την
περιγραφή του «εγώ» του χαρακτήρα με τα μάτια του χαρακτήρα και στη συνέχεια με τα μάτια
του αναγνώστη, προκειμένου αυτές οι δύο διαφορετικές ψυχογραφήσεις, η αυτό-και η ετερο-
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ψυχογράφηση να διαφέρουν αρκετά και να ανοίξουν ερμηνευτικούς δρόμους. Άλλη
δραστηριότητα εμβάθυνσης και ίσως διείσδυσης στον χαρακτήρα, φαντασίωσής του και
σύλληψής του ως ολότητας (Iser, 1980: 138) είναι να ζητηθεί από τον μαθητή να μπει στο μυαλό
του χαρακτήρα και να εξωτερικεύσει τις σκέψεις του με τη μορφή εσωτερικού μονολόγου.
Κατασκευή σύνθετων επιθέτων
Η ανάγκη να κατανοήσουν οι μαθητές τη συμπυκνωτική δυναμική του σύνθετου επίθετου στο
ποιητικό κείμενο και την επίτευξη ποιητικού ύφους από αυτό (Αριστοτέλης, Τέχνη Ρητορική,
1460a-1460b) και να απεμπλακούν από την παγιωμένη, επανερχόμενη στις ερμηνείες τους
άποψη-προκατάληψη για τη διακοσμητική, καλολογική λειτουργία του των ποιητικών επιθέτων
αλλά και να ενεργοποιήσουν τη γλωσσοπλαστική τους τάση, έντονη σε μικρότερες ηλικίες
(Britton, 1970), αποτέλεσε την αφορμή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα δημιουργικής
γραφής, όπου καλούνται να πλάσουν σύνθετα, μη υπαρκτά, απροσδόκητα επίθετα, νέες
λεκτικές αμφιέσεις (Bachelard, 2014: 172)
Ποιητική περιγραφή/ Υπερρεαλιστική περιγραφή
Ζητείται από τους μαθητές να περιγράψουν ποιητικά μια σκηνή, ένα αντικείμενο της
καθημερινότητάς τους. Η δραστηριότητα αυτή είναι άσκηση ανοικειοποίησης των λέξεων,
ενεργοποίησης του ποιητικού ξορκιού (Hirsch, 1999), κατάβασης στο κελάρι του μπασελαρικού
σπιτιού των λέξεων και της αναζήτησης μέσα στις λέξεις ανεύρεστων θησαυρών (Bachelard,
2014: 173). Παραλλαγή της άσκησης, στο πλαίσιο της κατανόησης από τους μαθητές της
υπερρεαλιστικής περιγραφής, τους ζητήθηκε να περιγράψουν φυσιογνωμίες χωρίς να μπορούν
να ανατρέξουν στην κυριολεξία. Χωρίς να σημαίνει ότι αναμένεται από τους μαθητές η
δημιουργία υψηλής λογοτεχνικότητας ποιητικών περιγραφών, επιδιώκεται η ενεργοποίηση της
φαντασίας και της αποκλίνουσας σκέψης τους και η βίωση της ανοικείωσης στην ποίηση.
Βοηθητική εναρκτήρια φράση / Ελεύθερη δημιουργία με λαβές
Στη δραστηριότητα αυτή αξιοποιείται η ιδιαίτερη δύναμη της εναρκτήριας λογοτεχνικής φράσης
(Miller, 2002/2004: 24). Η αρχική φράση ενός ποιήματος, ενός κειμένου ή η φράση που
προσελκύει την προσοχή του μαθητή λειτουργεί ως συγγραφικό καύσιμο (Νικολαΐδου, 2016),
προκειμένου ο μαθητής να εισέλθει στο δικό του λογοτεχνικό σύμπαν. Αντίστοιχα, ως μοχλοί
έμπνευσης και δημιουργίας μπορεί να λειτουργήσουν συνομιλούντα κείμενα, γραπτά, οπτικά
στατικά ή κινούμενα, μουσικά, εικαστικά.
Δημιουργική μίμηση
Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα δικό τους κείμενο, αξιοποιώντας όμως
συγκεκριμένη πτυχή της τεχνικής του λογοτέχνη που προσέγγισαν δημιουργικά. Αφενός
αξιοποιείται η φυσική ροπή του ανθρώπου προς τη μίμηση (Αριστοτέλης, Περί Ποιητικής, 1448a),
αφετέρου οι μαθητές ενεργοποιούν τη φαντασία τους, βιώνουν στοιχεία της γραμματικής της
λογοτεχνικής γλώσσας και συνειδητοποιούν, ειδικά στην ποίηση, ότι η γλώσσα βρίσκεται σε
κατάσταση ανάδυσης (Bachelard, 2014: 16).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η αξιοποίηση της δημιουργικής ανάγνωσης και της δημιουργικής γραφής στο μάθημα της
λογοτεχνίας αποδείχτηκε γόνιμος και αποτελεσματικός τρόπος προσέγγισης του λογοτεχνικού
κειμένου στο πλαίσιο τριετούς έρευνας που διεξήχθη σε τρεις διαφορετικές τάξης της Α’
Γυμνασίου. Η αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών παρεμβάσεων «μετρήθηκε» με τα εργαλεία
της παρατήρησης, της γραπτής δομημένης συνέντευξης και με πειραματικές συγκριτικές
μετρήσεις μεταξύ της τάξης που προσέγγισε τη λογοτεχνία δημιουργικά και άλλης που
προσέγγισε τα λογοτεχνικά κείμενα «παραδοσιακά».
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Προσεγγίζοντας, λοιπόν, συνολικά την επενέργεια της δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής
στη διάρκεια ενός σχολικού έτους σε κάθε τάξη της Α’ Γυμνασίου που είχε αυτή την εμπειρία
διαπιστώνεται ότι η προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου μέσω της δημιουργικής ανάγνωσης
και γραφής
συνέβαλε στο να αναπτύξουν οι μαθητές βασικές δεξιότητες «λογοτεχνικού γραμματισμού»,
να κατακτήσουν βασικά κλειδιά ανάλυσης ενός λογοτεχνικού κειμένου (στοιχεία «γραμματικής»
της λογοτεχνικής γλώσσας) (Αθανασοπούλου, 2010),
να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους μέσω της βαθμιαίας εξοικείωσής τους με
συγγραφικές πρακτικές (δημιουργική γραφή) και να αντιληφθούν πως ο δημιουργός
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης λογοτεχνικής συνθήκης (σύμβασης), ενίοτε
και τις υπερβαίνει (Αθανασοπούλου, 2010),
να κατανοήσουν εξελικτικά ότι το φανταστικό «παιχνίδι» της λογοτεχνίας είναι ένα παιχνίδι
σοβαρό, που δεν γίνεται αυθαίρετα αλλά έχει νόμους (σύστημα) και κώδικες (είδη και τύπους
κειμένων) που εξελίσσονται (αλλάζουν) στο πέρασμα των χρόνων, ανάλογα με τη μεταβολή των
συνθηκών, και συνακόλουθα των νοοτροπιών και του γούστου (αλλαγή ευαισθησίας)
(Αθανασοπούλου, 2010) και
να βιώσουν την αναγνωστική απόλαυση (Καλογήρου & Λαλαγιάννη, 2007), να συσχετίσουν
τη χαρά της ανάγνωσης με τη χαρά της συγγραφής και να αποκαταστήσουν ή να
εγκαθιδρύσουν την επικοινωνία τους με τη λογοτεχνία.
Η δημιουργική γραφή, όπως και η δημιουργική ανάγνωση, προϋποθέτουν, απαιτούν ίσως, μια
διαφορετική αντιμετώπιση του «αυταρχικού» καθηγητικού «λόγου» και του «αυταρχικού»
λογοτεχνικού «λόγου» αλλά και διαφορετική διαχείριση του διδακτικού χρόνου (η δημιουργική
προσέγγιση των κειμένων προϋποθέτει χρόνο για να ακουστούν οι διαφορετικές φωνές και να
διαβαστούν τα μαθητικά κείμενα). Η ενστάλαξη στο μάθημα της Λογοτεχνίας στοχευμένων και
συστηματικών δημιουργικών δραστηριοτήτων που ενδυναμώνουν τη μαθητική φωνή και
ενθαρρύνουν τη δημιουργική της έκφραση απαιτούν διαφορετικό σχεδιασμό της διδακτικής
πράξης, διαφορετική διδακτική «οικολογία», ένα δημιουργικό μάθημα όπου η δημιουργικότητα
ισορροπεί με την πειθαρχία και ο αυτοσχεδιασμός με τον προσχεδιασμό. Η δημιουργική
προσέγγιση της Λογοτεχνίας αφενός αποτελεί για τον διδάσκονται μία πρόκληση, αφετέρου
εξασφαλίζει για τον μαθητή ένα νέο τρόπο θέασης της Λογοτεχνίας, που ίσως είναι το ζητούμενο
της διδασκαλίας της.
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Περίληψη
Ο Κώστας Ταχτσή ς εξέδ ωσε το 1962 ένα εντελώς ιδιότυπο για την εποχή του μυθιστόρημα, Το τρίτο στεφάνι. Ο Ταχτσής
με την κοινή καθομιλουμένη γλώσσα του μυθιστορήματος κατάφερε να δομήσει ρεαλιστικά τους χαρακτήρες και να
μεταφέρει στο αναγνωστικό κοινό το ιστορικό αποτύπωμα της εποχής. Στο έργο του αντικατοπτρίζονται οι δομές, η
ανωριμότητα και τα ελαττώματα της μικροαστική ς Ελλάδας του Μεσοπολέμου, ωστόσο της πρόσφερε μνημείωση και
κάθαρση. Το Τρίτο στεφάνι απελευθέρωσε την ελληνική γλώσ σα κι αυτό κατέστησε το ύφος του ζωντανό, άμεσο.
Επιπρόσθετα στο έργο θίγονται καίρια θέματα που αφορούν στα δύο φύλα. Όλα τα παραπάνω συντέλεσαν στην
προσέγγιση του μυθιστορήματος το Τρίτο στεφάνι, πενήντα πέντε χρόνια μετά, με την πρόθεση της συγγραφής μιας
νουβέλας. Σε αυτό συνέδραμαν οι τεχνικές προσέγγισης της παρωδίας. Διερευνήθηκαν οι αφηγηματικοί τρό ποι του
συγγραφέα και το ύφος καθώς και η εκφορά του μονολόγου σε όλη την έκταση του κειμένου. Η μελέτη της εξιστόρησης
κατά την ηθογραφία, καθώς και η μελέ τη φύλου κρίθηκε απαραίτητη. Η συγγραφή της νέας νουβέλας ακολούθησε το
αντίστοιχο στο Τρίτο στεφάνι ύφος της κοινής καθομιλουμένης με πρόθεση να αγγίξει τον αναγνώστη και να
εξυπηρετήσει την αληθοφάνεια. Στόχος η δημιουργία ενός νέου λογοτεχνικού έργου το οποίο να προσεγγίζει το
πρωτότυπο με μία λογική αντιστοιχίας κι όχ ι αντιγραφής.

Ο Κώστας Ταχτσής έδωσε το 1962 ένα εντελώς ιδιότυπο και συναρπαστικό στην πληθωρικότητά
του μυθιστόρημα, το Τρίτο στεφάνι, από τα κορυφαία ασφαλώς επιτεύγματα της μεταπολεμικής
πεζογραφίας, λέει ο Λίνος Πολίτης102. Το έργο, στα χρόνια της μεταπολίτευσης, γνώρισε μεγάλη
επιτυχία, γεγονός που 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
της μικροαστικής τάξης103. Το Τρίτο στεφάνι αν και πέρασαν πενήντα πέντε χρόνια από την
έκδοσή του δεν δείχνει να παλιώνει. Το γεγονός αυτό δεν οφείλεται μόνο στις λογοτεχνικές του
αρετές, αλλά και στην εντυπωσιακή ανθεκτικότητα του ηθικού και ψυχικού τοπίου που
απεικονίζει 104.
Το Τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή είναι ένα μυθιστόρημα σπονδυλωτό και εκτυλίσσεται με
φόντο την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στις σελίδες του σκιαγραφείται η ελληνική πραγματικότητα
της τότε εποχής. Η ανάγνωση στο Τρίτο στεφάνι αποκαλύπτει από πού ξεκίνησαν η Νίνα και η
Εκάβη και δείχνει κατ’ επέκταση ποια είναι η ζωή σήμερα και γιατί είναι αυτή η συγκεκριμένη και
όχι μια άλλη. Μια ζωή που δεν είναι βέβαιο αν στο βιβλίο απαξιώνεται ή αποθεώνεται. Αυτό το
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Πολίτης, Λ. (1995). Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
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γεγονός αυξάνει το ενδιαφέρον του αναγνώστη και καταξιώνει τον διφορούμενο χαρακτήρα του
έργου όπως γίνεται και σε κάθε σπουδαίο έργο τέχνης 105.
Ο συγγραφέας παρουσιάζει σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση τη ζωή της Νίνας Αραβαντινού,
γυναίκας με αστική καταγωγή που έζησε την εποχή του Μεσοπολέμου. Μιλά η ίδια για τους τρεις
γάμους της, καθώς και την φιλία της με την Εκάβη Λόγγου, της οποίας ο γιος ήταν το τρίτο
στεφάνι της Νίνας. Η Νίνα και η Εκάβη γνωρίστηκαν στο σπίτι της πρώτης και, παρά τη διαφορά
ηλικίας που είχαν, πλησιάζουν και συμπαθούν η μία την άλλη, γιατί υπήρξαν και οι δύο θύματα
παρόμοιων οικογενειακών συμφορών. Αυτές οι συμφορές αποτελούν το βασικό πλαίσιο της
ιστορίας, με σκηνικό την Ελλάδα του πρώτου μισού του 20ού αιώνα.
Η κεντρική φωνή στο Τρίτο στεφάνι είναι αυτή της Νίνας. Στο λόγο της εγκιβωτίζεται η
αφηγηματική φωνή της Εκάβης. Οι δύο γυναίκες σκιαγραφούν την ελληνική πραγματικότητα
που παρουσιάζεται να έχει δύο πρόσωπα, το ένα είναι η μορφή της Νίνας, μορφωμένης
μικροαστής με ανώτερο βιοτικό επίπεδο και το άλλο η μορφή της Εκάβης, η οποία ήταν αστή με
λαϊκή καταγωγή. 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 συνειρμικά, με διάθεση κουτσομπολιού, δημιουργούν έναν λαογραφικό
καμβά, στον οποίο αποτυπώνεται ζωντανά η περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής.
Πριν από το Τρίτο στεφάνι κανένα ελληνικό μυθιστόρημα ή διήγημα δεν χρησιμοποίησε την
προφορικότητα και ειδικά την καθημερινή ιδιόλεκτο της μικροαστικής τάξης ως κυρίαρχη
αφηγηματική γλώσσα. Ο Ταχτσής στοχεύει με το γλωσσικό ιδίωμα των ηρωίδων του να δομήσει
και να αποδώσει ρεαλιστικά τους χαρακτήρες της Νίνας και της Εκάβης, μεταφέροντας
παράλληλα στο αναγνωστικό κοινό και το ιστορικό γίγνεσθαι της εποχής, την επιρροή της
κοινωνίας στη ζωή των ανθρώπων, τις πεποιθήσεις και τις σχέσεις των ηρωίδων με το φιλικό και
οικογενειακό τους περιβάλλον. Στην πραγματικότητα αντικατοπτρίζει τις δομές, την ανωριμότητα,
τα ελαττώματα και τη δηλητηριώδη γοητεία της μικροαστικής Ελλάδας 106.
Αυτή η αμεσότητα της γραφής του Κώστα Ταχτσή, καρπός επίπονης επεξεργασίας, στάθηκε
αποφασιστική για τους νεότερους συγγραφείς, επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιούν μια
προφορικότητα προσαρμοσμένη στην ηλικία και την εποχή τους. Ο Ταχτσής είχε την ευφυΐα αλλά
και το ταλέντο να αναπαραγάγει την ιδιόλεκτο των γυναικών σχεδόν θεατρικά, με την υπερβολή
που διέκρινε και τον ίδιο (και χωρίς υπερβολή δεν κάνει κανείς τέχνη 107), αλλά και το αισθητικό
κριτήριο να ξέρει τι θα κρατήσει και τι θα διαγράψει από αυτό το υλικό.
Σε ένα πρώτο αναγνωστικό επίπεδο η γυναίκα στον Ταχτσή κατέχει τη θέση του αντικειμένου και
δεν προβαίνει σε καμία ευθεία αμφισβήτηση της δυϊστικής αντίληψης της εποχής περί του άντρα
και της γυναίκας108. Γεγονός είναι μέσα στο Τρίτο στεφάνι αναιρείται ο στερεοτυπικός ρόλος των
φύλων και αναδεικνύεται δυναμικός και αναστρέψιμος, με αποτέλεσμα ο απόλυτος διαχωρισμός
της ταυτότητας να φαίνεται ακατόρθωτος109. Ο Ταχτσής αποδίδει τους χαρακτήρες στην
105 Κουμανταρέας, Μ. (2009). Επίμετρο. (Στο Ταχτσής, Κ., Το τρίτο στεφάνι.Αθήνα: Εκδόσεις Γαβριηλίδης), σ. 326
106 Αγγελάκης, Α. (1989). Κώστας Ταχτσής: Η κοινωνική και ποιητική του περίπτωση. Αθήνα: Καστανιώτης, σ. 63
107 Κουμανταρέας, Μ. (2010). Ο τρίτος γύρος. Ξεχασμένη φρουρά. Τα κρυφά χαρτιά του συγγραφέα. Αθήνα: Εκδόσεις
Καστανιώτη, σσ. 89-91
108Βαγγελοκώστας, Γ. (2015). Μάνα είσ’ εσύ ή ύαινα; Αναπαραστάσεις της μητρικής ταυτότητας σε πεζογραφικά
κείμενα των Ταχτσή, Μάτεσι, Δημητρίου, Καρυστιάνη.http://ikee.lib.auth.gr/record/272766/files/GRI-201515212.pdf (08/05/2017)
109 Τζιόβας, Δ. (2007). Ο άλλος εαυτός: Ταυτότητα και κοινωνία στη νεοελληνική πεζογραφία. Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις,
σσ. 378-379
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ολότητά τους, και με αφορμή το έργο του αποδίδει στοιχεία της ταυτότητας ανδρών και
γυναικών, οι ρόλοι μπερδεύονται κι ενώ αναπαριστά την τότε συνθήκη εν τούτοις δεν αρκείται σε
αυτήν, αλλά βάζει στην κουβέντα θέματα που αφορούν στα δύο φύλα και τα οποία μας
απασχολούν μέχρι σήμερα. Αυτή η διαπίστωση καταδεικνύει τη συγγραφική του οξυδέρκεια και
το εύρος της οπτικής του σε συνάρτηση με την εποχή κατά την οποία έζησε και δημιούργησε το
συγγραφικό του έργο.
Στο Τρίτο στεφάνι θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της δυναμικής της αφήγησης και να
διερευνήσουμε την αυτοβιογραφικότητα του έργου, αναζητώντας τον τρόπο που ο
συγγραφέας μέσα από τη μυθοπλασία δραματοποιεί απωθημένο ασυνείδητο υλικό,
στοχεύοντας σε μια συμφιλίωση με το παρελθόν.
Από μία άποψη λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ο Ταχτσής στο μυθιστόρημα δραματοποίησε
αυτό το αυτοβιογραφικό υλικό, δηλαδή την τυραννική συμπεριφορά που βίωσε από τη γιαγιά
του και την αρρωστημένη σχέση αγάπης-μίσους που αναπτύχθηκε μεταξύ τους. Προέκυψε
λοιπόν η ανάγκη να αναπαράγει και να δουλέψει πάνω σε οδυνηρά γεγονότα του παρελθόντος.
Και εδώ η δραματοποίηση του απωθημένου υλικού λειτουργεί απελευθερωτικά. Επιχειρεί όχι μόνο
να ξεπεράσει το αρχικό τραύμα αλλά και να απαλλαγεί από τις ενοχές, να εξιλεωθεί και ο ίδιος.
Είναι γεγονός ότι στο έργο αναφέρονται υπαρκτές και πολύ σημαντικές στιγμές της ιστορίας που
επισημαίνονται με λίγα λόγια καθώς και ασήμαντες που παραδόξως αναλύονται με εκτενείς
αναφορές. Αυτό συμβαίνει γιατί μεταφέρεται η άποψη ενός λογοτεχνικού ήρωα και όχι ενός
ιστορικού. Ο συγγραφέας δεν κάνει ιστοριογραφία, παρά το γεγονός ότι έχει πιστότητα στην
χρονολογική και πραγματολογική έκθεση των ιστορικών συμβάντων. Στην ουσία μυθιστορεί την
αντίδραση των γυναικών, της Νίνας και της Εκάβης, που ζουν τα γεγονότα στο βαθμό και στον
τρόπο που τα αντελήφθησαν 110.
Οι συντεταγμένες των παραπάνω θεωρητικών προβληματισμών, πενήντα πέντε χρόνια μετά,
αποδείχτηκαν ικανές να με εμπνεύσουν ως συγγραφέα και να επιχειρήσω τη συγγραφή ενός
ανάλογου έργου. Δεν υπήρξε η πρόθεση μίμησης του Ταχτσή, αυτό άλλωστε θα ήταν ανώφελο
και ουτοπικό. Το στοίχημα ήταν ένα κείμενο αντάξιο και όχι ισάξιο του πρωτότυπου κειμένου.
Σκοπός ήταν η ανασύσταση συγκεκριμένου κοινωνικού γίγνεσθαι και η δόμηση ενός χαρακτήρα
που να αντικατοπτρίζεται μέσα σε αυτό. Το νέο γυναικείο πρότυπο μετουσιώθηκε σε χαρακτήρα
με βάση το ύφος και τις τεχνικές του Κώστα Ταχτσή. Το τελικό προϊόν, μία νουβέλα, γεννήθηκε
μέσα από την εμπεριστατωμένη διήθηση στο Τρίτο Στεφάνι. Το εγχείρημα στόχευσε στη
δημιουργία ενός ζωντανού μονόλογου που να αφηγείται την ιστορία της ζωής της ηρωίδας
Ανθούλας ως άλλης Νίνας με τη διάθεση να κοινοποιήσει στον αναγνώστη τα παθήματά της
και να τον κάνει μάρτυρα των όσων πέρασε και περνάει ακόμα.
Η Ανθούλα αφηγείται η ίδια τη ζωής της ως πρωτοπρόσωπος ομοδιηγητικός – αυτοδιηγητικός
αφηγητής, όπως και η Νίνα στο Τρίτο στεφάνι και βλέπει τα πράγματα υπό το δικό της
περιορισμένο οπτικό πεδίο. Επαναλήψεις, ύβρεις, εμμονές αλλά και πλήθος γεγονότων με
ημερολογιακές αναφορές συνθέτουν τον θεατρικό μονόλογο της Ανθούλας. Η γλώσσα της
αποτελεί ιδιόλεκτο που ρέει σύμφωνα με την ιδιοσυγκρασία της, τη μόρφωση και την εκάστοτε
διάθεσή της, ελεύθερη από τους περιορισμούς της κανονικής δημοτικής. Αρχικά, η Ανθούλα
βιάζεται να πει την ιστορία της αλλά τη συνεπαίρνει η αναδρομή στο παρελθόν της, και έτσι
καταλήγει ν’ αναπαριστά με λεπτομέρειες τον χώρο όπου ζει, να συνθέτει το ιστορικό σκηνικό,
το οποίο και αποδίδει με πολλά σκηνογραφικά στοιχεία 111.
Στην αφήγηση της Ανθούλας, ο μονόλογός της γίνεται εξωστρεφής κι απευθύνεται στον
αναγνώστη. Η ιστορία ξεκινά in medias res, με την Ανθούλα καταπλακωμένη στα χαλάσματα
110 Αργυρίου, Α. Το Τρίτο στεφάνι και ο Κώστας Ταχτσής. Η Λέξη, 197, σσ. 360-378
111 Παπαντωνάκης, Γ.- Κωτόπουλος, Τρ. (2011). Σκηνικό-Χαρακτήρες-Πλοκή. Αθήνα: Εκδοτικός όμιλος Ίων, σσ. 15-16
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του σπιτιού της και συνεχίζει με γραμμική ανάδρομη αφήγηση ξεκινώντας από τη γνωριμία της
με τον Στράτο, για να επιστρέψει και πάλι στο παρόν. Τα γεγονότα παρατάσσονται με
χρονολογική σειρά καθώς η ηρωίδα έχει ανάγκη να βάλει τη ζωή της σε μια τάξη μέσα από αυτήν
την αναδρομή.
Η Ανθούλα, ακολουθώντας τη μοίρα των γυναικών της Μεταπολεμικής Ελλάδας και της
επαρχιώτικης καταγωγής της από το Βόλο, δεν ανατρέπει τις παγιωμένες, στερεοτυπικές
αντιλήψεις για τους ρόλους των δύο φύλων. Αντίθετα υπομένει την ταπείνωση και τον ευτελισμό
από τον σύζυγό της και μόνο όταν μένει χήρα αποφασίζει να βγάλει στην επιφάνεια το αρσενικό
στοιχείο που ενυπάρχει μέσα της.
Στο Μισή όρθια μισή χαλάσματα διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο, μέσα από τις περιγραφές
της πρωταγωνίστριας, οι σεισμοί οι οποίοι έπληξαν την περιοχή του Βόλου, από το 1933 έως και
το 1980, αλλά και της Αθήνας, τον Σεπτέμβριο του 1999, στον οποίο η Ανθούλα βρίσκεται
εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της. Είναι χαρακτηριστική η πρόθεσή της, όπως
τη διατυπώνει η ίδια στην αρχή του κειμένου: «Θα σας πω καλύτερα την ιστορία μου, χωρίς να
βλέπω, μέσα απ’ τα χαλάσματα... γιατί μην νομίζετε ότι κι όταν ήμουν έξω στο φως έβλεπα
καλύτερα.»
Σε αυτή τη διατύπωση συνοψίζεται η αντίληψη της Ανθούλας περί των πραγμάτων. Ζει σε μια
πλάνη όσον αφορά στις πεποιθήσεις της για να αποδειχθεί στο τέλος θύμα της
παρορμητικότητάς της και της κοντόφθαλμης αντιμετώπισης των γεγονότων. Αυτή η
φαινομενικά επιφανειακή προσέγγιση της ζωής δεν της επιτρέπει να ζει πραγματικά ευτυχισμένη
και καθιστά τη μεμψιμοιρία βασικό γνώρισμα της κάθε ημέρας της.
Το Μισή όρθια μισή χαλάσματα δεν θα χαρακτηριζόταν ως έργο αυτοβιογραφικό σε αντιστοιχία
με το Τρίτο στεφάνι του Ταχτσή. Η φωνή όμως της Ανθούλας μιμείται τον προφορικό λόγο ενός
υπαρκτού προσώπου. Οι εκφράσεις χαράς και θυμού, οι αναθεματισμοί, οι επικλήσεις στα θεία
και τα κομμένα φωνήεντα αποτελούν κατ’ εξοχήν τη φωνή της δικής μου γιαγιάς Μαρίας. Οι
λέξεις του κειμένου οι οποίες δεν μπορούν ίσως να βρεθούν σε κάποιο ετυμολογικό λεξικό είναι
«πλάσματα» του λεκτικού της σύμπαντος που, αν και έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την
εποχή που λέχθηκαν, ηχούν ολοζώντανες. Ωστόσο δεν είναι μόνο η φωνή αλλά και η στάση
ζωής της ηρωίδας αναδύθηκε από το οικογενειακό μου περιβάλλον και μετουσιώθηκε σε
χαρακτήρα της εποχής που εκτυλίσσονται τα γεγονότα.
Σε γενικές γραμμές το υλικό της ιστορίας είναι προϊόν μυθοπλασίας. Η Ανθούλα κάνει τον
απολογισμό της μετά από έναν καταστροφικό σεισμό και ενώ έχει πλησιάσει τον θάνατο. Η
Ανθούλα με τα παθήματά της και με τη στωικότητα με την οποία αποδέχεται τη μοίρα της έζησε
τη ζωή της στο περιθώριο και την ήττα.
Η νουβέλα Μισή όρθια μισή χαλάσματα, ένα έργο εμπνευσμένο σε μεγάλο βαθμό από το Τρίτο
στεφάνι, πρόκειται να εκδοθεί στις αρχές του 2018. Η αναμόχλευση των θεωρητικών
προβληματισμών όπως διατυπώθηκαν παραπάνω και η διήθηση στο Τρίτο Στεφάνι, τόσο με τα
εργαλεία της δημιουργικής γραφής, όσο και με την προσέγγιση από την πλευρά μου ως
υποψιασμένου αναγνώστη, συντέλεσαν στη δημιουργία ενός νέου λογοτεχνικού έργου.
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Τα «θεμέλια» της Δημιουργικής Γραφής. Δημιουργικές
αφηγήσεις νηπίων, με ερέθισμα λογοτεχνικά κείµενα.
Ηλία Ελένη Α.
eiliakol67@gmail.com

Περίληψη
Στο πλαίσιο πρωτότυπων εκπαιδευτικών προγραµµάτων, που πραγµατοποιήθηκαν σε διάστηµα δεκαεπτά διδακτικών
ετών σε τρία δηµόσια νηπιαγωγεία, οι µαθητές παράγουν αφηγηµατικά κείµενα, µε ερέθισµα ποικίλα λογοτεχνικά έργα,
στους άξονες της δηµιουργικής µίµησης, της τροποποίησης ή της ανατροπής του λογοτεχνικού προτύπου. Μέσα από
ποικίλες παιγνιώδεις δραστηριότητες, το σύνολο των µαθητών προβαίνουν σε οµαδικές ή ατοµικές αφηγήσεις, µε βάση
τη διδακτική αρχή της φθίνουσας καθοδήγησης. Ο εκπαιδευτικός θέτει αρχικά στα νήπια γενικές ερωτήσεις και στη
συνέχεια συµπληρωµατικές, διευκρινιστικές, σε σχέση µε τις προηγούµενες απαντήσεις που έχει λάβει, για τα δρώντα
πρόσωπα, τον τόπο και το χρόνο δράσης κ ά. Οι απαντήσεις των νηπίων καταγράφονται από τον εκπαιδευτικό, µε
παραδοσιακούς ή σύγχρονους τρόπους, ως ενιαίο κείµενο. Από τις ερωταποκρίσεις σταδιακά οδηγούµαστε στην
αφήγηση των νηπίων, εφόσον οι ερωτήσεις του εκπαιδευτικού µειώνονται, στο βαθµό που οι αναφορές των νηπίων
γίνονται πληρέστερες και σαφέστερες. Παρεµβάλλεται το στάδιο όπου τα νήπια επαναλαµβάνουν µεταξύ τους
αυθόρµητα, ως ελεύθερη δραστηριότητα, τη διαδικασία των ερωταποκρίσεων µε επίκεντρο λογοτεχνικά έργα δικής τους
επιλογής. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα, δηλαδή τον παραγόµενο παιδικό λόγο, τα νήπια µέσα από την
αυξανόµενη εµπειρία της συµµετοχή τους στα προγράµµατα, σκέπτονται αυτόµατα τις αντίστοιχες ερωτήσεις και πλέον
αυτοκαθοδηγούµενα, αφηγούνται ενιαία πλήρη, πρωτότυπα κείµενα.
Λέξεις-κλειδιά: Δημιουργική σκέψη, λογοτεχνία, εκπαιδευτικά προγράμματα.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σταθερή και συστηματική επιδίωξή μας σε διάστημα δεκαεπτά συνεχόμενων διδακτικών ετών σε
τρία δημόσια νηπιαγωγεία, συνιστά η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στο
πλαίσιο των οποίων οι μαθητές παράγουν πρωτότυπα αφηγηματικά κείμενα, με ερέθισμα
ποικίλα λογοτεχνικά έργα. Χαρακτηρίζουμε τις εκπαιδευτικές διαδικασίες που έχουν οδηγήσει
στην παραγωγή αρκετών εκατοντάδων αφηγήσεων νηπίων, «θεμέλια» της δημιουργικής
γραφής και επιχειρούμε στη συνέχεια να επεξηγήσουμε τη θέση μας, καθώς ενδεχομένως μοιάζει
οξύμωρο να κάνουμε λόγο για δημιουργική γραφή, αναφερόμενοι σε μαθητές νηπιακής ηλικίας
που συνήθως δεν έχουν κατακτήσει τη δεξιότητα της γραφής γενικότερα.
Η καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης συνιστά ασφαλώς το βασικότερο στόχο και ταυτόχρονα
το κρισιμότερο στοίχημα της αγωγής στην εποχή μας από τη νηπιακή κιόλας ηλικία. Επιπλέον,
η ανάγκη των νηπίων για συμμετοχή σε παιγνιώδη εκπαιδευτικά προγράμματα είναι ασφαλώς
αναμφισβήτητη. Εφόσον το κυρίαρχο στοιχείο της παιδικής φύσης είναι η ανάγκη και η διάθεση
για παιχνίδι (Χουιζίνγκα, 1989), με την παιγνιώδη ατμόσφαιρα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
επιδιώκεται η δημιουργική συμμετοχή σε αυτά του συνόλου των νηπίων της σχολικής τάξης.
Η επικέντρωση τέτοιων προγραμμάτων σε λογοτεχνικά κείμενα (Ποσλανιέκ, 1992), μεγιστοποιεί
και βελτιστοποιεί τα αποτελέσματά τους. Το λογοτεχνικό πρότυπο συνιστά το δυνατότερο
ερέθισμα της παιδικής –και όχι μόνο- φαντασίας. Εμπνέει, απογειώνει, απελευθερώνει δυνάμεις
και ικανότητες (Ηλία, 2004, σ. 167).
2. ΣΤΟΧΟΙ
Η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης συνιστά το βασικό στόχο.
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Η γλωσσική ανάπτυξη και ειδικότερα η καλλιέργεια της αφηγηματικής ικανότητας, μέσα από την
ανάγνωση λογοτεχνικών έργων και τη δημιουργία από τα παιδιά πρωτότυπων αφηγηματικών
κειμένων.
Η εξοικείωση με το λογοτεχνικό φαινόμενο.
Η κατανόηση της σύνδεσης ανάμεσα στον προφορικό και το γραπτό λόγο, της ιδιότητας του
γραπτού λόγου να αναπαριστά τον προφορικό.
H προώθηση της επαφής κι επικοινωνίας μεταξύ όλων των νηπίων, με συνέπεια τη δημιουργία
ανάμεσά τους ισχυρών φιλικών δεσμών.
Καθώς εξασφαλίζεται η ποικιλότροπη παρουσίαση των καθημερινών επιτευγμάτων των
μαθητών στο πλαίσιο της διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επιδιώκεται επίσης και
επιτυγχάνεται το άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία. Αυτό συμβάλλει στην
επικοινωνία και την κατανόηση ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές και προσφέρει σε όλους μας
αισιοδοξία και ελπίδα.
3. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
3.1. Ο δημιουργικός ρόλος του αναγνώστη
Προκειμένου να καταδειχθεί η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων με λογοτεχνικά έργα, ώστε οι μαθητές να παράγουν πρωτότυπο λόγο, ας
αναλογιστούμε πόσο η ίδια η λογοτεχνική ανάγνωση είναι διαδικασία όπου εκδηλώνεται η
δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη ύπαρξη (Κωτόπουλος, 2012), ότι καθώς
ανταποκρινόμαστε στον αναγνωστικό μας ρόλο, γινόμαστε συνδημιουργοί του συγγραφέα
(Iser 1990, σσ. 44-45). Ως αποτέλεσμα της εντατικής αντιληπτικής δραστηριότητας που επιτελούμε κατά την ανάγνωση, ανακαλύπτοντας τα λανθάνοντα νοήματα, δημιουργώντας
προσδοκίες για την εξέλιξη της υπόθεσης, διαμορφώνοντας στάσεις απέναντι στα διάφορα
λογοτεχνικά πρόσωπα κ.ο.κ., αποκομίζουμε την αίσθηση ότι εμπλεκόμαστε άμεσα στα
αφηγηματικά δρώμενα. «Ταυτιζόμαστε» με τους ήρωες (Booth, 1987, σσ. 278-281, 378), ώστε
βιώνουμε προσωπικά τις καταστάσεις αλλά και τα συναισθήματα που αποδίδονται στο κείμενο.
Καθώς η επαφή μας με το λογοτεχνικό έργο έχει το χαρακτήρα του βιώματος, συντελεί στην
αυτογνωσία μας.
Αξιοποιώντας τη Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση, προκύπτει κατά συνέπεια αβίαστα η αισθητική
απόλαυση, η συγκινησιακή φόρτιση που αισθανόμαστε, ως αποτέλεσμα της αναγνωστικής
δημιουργικότητας. Επίσης προκύπτει πόσο πολύτιμη είναι η συσχέτιση των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων ειδικότερα με τη λογοτεχνική διδασκαλία.
Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αξιοποιούμε την ανεξάντλητη φύση της
Λογοτεχνίας, το γεγονός δηλαδή ότι η κάθε ατομική ανάγνωση είναι διαφορετική, μοναδική,
πρωτότυπη, ανεπανάληπτη και αξίζει να εκφραστεί, ακριβώς επειδή απορρέει από την
ιδιαιτερότητα, τη μοναδικότητα του κάθε αναγνώστη. Οι θεωρητικοί της ανταπόκρισης
συνδέουν την ερμηνεία του κείμενου με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε συγκεκριμένου
αναγνώστη (Τζιόβας, 1987, σσ. 236, 239) . Ο Alter αναφέρει σχετικά ότι ο φανταστικός κόσμος
κρύβει πολλαπλά νοήματα κι ότι το ενδιαφέρον που παρουσιάζει οποιοσδήποτε κλασικός ή
νεότερος συγγραφέας έγκειται ακριβώς στο ότι το έργο του μπορεί να εμπνεύσει διάφορες
ερμηνείες (Alter, 1985, σ. 72) . Αντίστοιχα, ο Riffaterre θεωρεί ότι η ερμηνεία κάθε λογοτεχνικού
κειμένου δεν πρέπει να επιδιώκει να διαλύσει την αμφιλογία, η οποία είναι χαρακτηριστικό της
λογοτεχνικής γραφής, καθώς όλες οι λέξεις είναι πολυσημικές (Riffaterre, 1985, σ. 145) . Όπως
προκύπτει από τα παραπάνω, η φυσική εξέλιξη τόσο της λογοτεχνικής ανάγνωσης όσο
συνακόλουθα και της λογοτεχνικής διδασκαλίας στο πλαίσιο των εμψυχωτικών, εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, είναι η δημιουργική αναδιήγηση του λογοτεχνικού προτύπου.
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3.2. Η δημιουργική σκέψη των νηπίων
Πέρα από τη φύση του λογοτεχνικού έργου, που ουσιαστικά υπαγορεύει, απαιτεί τη
δημιουργικότητα κατά την έκφραση της αναγνωστικής ανταπόκρισης, στην ίδια κατεύθυνση
οδηγεί και η ποιότητα της δημιουργικής σκέψης των νηπίων ειδικότερα. Σε σχετική έρευνα που
πραγματοποιήσαμε με μαθητές Νηπιαγωγείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού, δεν συναντήσαμε ποτέ
δύο έστω κείμενα νηπίων παρόμοια μεταξύ τους, αναφορικά με το ίδιο λογοτεχνικό έργο, αν και
αυτό το φαινόμενο των συγκλίσεων παρατηρήθηκε αρκετά συχνά με τα κείμενα των
μεγαλύτερων μαθητών. Το συμπέρασμα ότι η φαντασία των νηπίων γίνεται ανεξάντλητη όταν
μάλιστα τροφοδοτείται από λογοτεχνικά κείμενα, όπως αποτυπώθηκε στη σχετική έρευνα (Ηλία,
2006, σσ. 20-25), συνιστά ασφαλώς εξαιρετικά ισχυρό κίνητρο, για τη συστηματική αξιοποίησή
της, με την εμπλοκή των νηπίων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν
δημιουργικές αφηγήσεις τους.
4. ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ
4.1. Η έκφραση του αναγνωστικού βιώματος
Η εξασφάλιση του αναγνωστικού δικαιώματος των μαθητών να εκφράζουν ελεύθερα την
ανταπόκρισή τους στα κείμενα, επιτρέπει τη δημιουργική αναδιήγηση του λογοτεχνικού
προτύπου, που μπορεί να έχει τη μορφή είτε της δημιουργικής μίμησής του είτε της
τροποποίησης είτε της ανατροπής του (Ματσαγγούρας, 2001, σσ. 215, 220-222)
Στο ερώτημα πώς συνδέουμε τη δημιουργική αναδιήγηση, στην οποία έως εδώ αναφερθήκαμε,
με τη δημιουργική γραφή, ας εστιάσουμε καταρχάς στον τρόπο παραγωγής των αφηγηματικών
κειμένων των νηπίων. Με την επίδραση του «μαγικού» στοιχείου που τα εκπαιδευτικά
προγράμματα προσφέρουν, και τη συμβολή της φαντασίας που εξασφαλίζουν, τα νήπια
εισχωρούν στον κόσμο της λογοτεχνικής ιστορίας και μεταμορφώνονται, υποδύονται δηλαδή
τους λογοτεχνικούς ήρωες.
4.2. Από τις ερωταποκρίσεις στην αφήγηση
Η αναδημιουργία του λογοτεχνικού προτύπου ξεκινά από ερωταποκρίσεις, για να καταλήξει σε
ενιαία αφήγηση. Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτικός θέτει αρχικά στα νήπια γενικές ερωτήσεις και
στη συνέχεια συμπληρωματικές, διευκρινιστικές, σε σχέση με τις προηγούμενες απαντήσεις που
έχει λάβει, για τα δρώντα πρόσωπα, τον τόπο και το χρόνο δράσης κ ά.
Τα νήπια, σύμφωνα με το εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παράγουν τα αφηγηματικά κείμενά
τους αναφορικά με το λογοτεχνικό πρότυπο, είτε ατομικά είτε σε υποομάδες είτε ως ενιαίο
σύνολο (Huck κ. ά., 1979), με βάση τη διδακτική αρχή της «φθίνουσας καθοδήγησης»
(Ματσαγγούρας, 2001, σσ. 180-182, 199-203). Αποκρίνονται σε ερωτήσεις του δασκάλου
(Pascucci και Rossi, 2002), οι οποίες διαρκώς μειώνονται, στο βαθμό που οι δικές τους
απαντήσεις γίνονται πληρέστερες.
4.3. Η καταγραφή και η αξιοποίηση των παιδικών αφηγήσεων
Οι απαντήσεις των νηπίων καταγράφονται από τον εκπαιδευτικό, με παραδοσιακούς ή
σύγχρονους τρόπους (κυρίως γραφή σε χαρτί και γραφή σε υπολογιστή) , ως ενιαίο κείμενο σε
κάθε περίπτωση. Κατά τον ίδιο τρόπο, με τη μορφή δηλαδή ενιαίου κειμένου, διαβάζονται
αμέσως μετά από τον εκπαιδευτικό, ώστε τα νήπια να έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να
επαληθεύσουν την πιστότητα και την ακρίβεια των λεγομένων τους. Η συνεργασία του νηπίου
με τον εκπαιδευτικό οδηγεί λοιπόν στην παραγωγή των κειμένων των νηπίων, που δεν είναι ακόμη
συνήθως σε θέση να γράφουν.
Η καταγραφή των παιδικών κειμένων, γίνεται για ποικιλότροπη αξιοποίηση. Η αξιοποίηση μπορεί
να έχει τη μορφή θεατρικής απόδοσης και έντυπης ή ηλεκτρονικής δημοσίευσης. Συνιστά μία

[268]

ακόμη προϋπόθεση που θα προσφέρει στους μαθητές επιπλέον «κίνητρο», για να εκφράζονται
ελεύθερα κατά τη συμμετοχή τους στα σχετικά προγράμματα (Ηλία και Ματσαγγούρας, 2006,
σσ. 312-313).
4.4. Η δημιουργική αφήγηση/γραφή ως ελεύθερη δραστηριότητα
Παρεμβάλλεται το στάδιο όπου τα νήπια επαναλαμβάνουν μεταξύ τους αυθόρμητα, ως
ελεύθερη δραστηριότητα, τη διαδικασία των ερωταποκρίσεων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
μετατρέπεται σε αυτήν την περίπτωση σε μιμητικό παιχνίδι, όπου το ένα νήπιο υποδύεται τον
εκπαιδευτικό και τα άλλα τους μαθητές και φυσικά οι ρόλοι τους εναλλάσσονται.
Παρακολουθώντας αυτό το ελεύθερο παιχνίδι των νηπίων, διαπιστώνουμε ασφαλώς σε πόσο
μεγάλο βαθμό έχουν αφομοιώσει τις ερωτήσεις που συνηθίζει να απευθύνει ο εκπαιδευτικός,
προκειμένου να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις αφηγήσεις τους. Έτσι προφανώς εξηγείται
που οι ερωτήσεις του εκπαιδευτικού σταδιακά περιορίζονται, καθώς η αφήγηση των νηπίων
αναφέρεται στα πρόσωπα, στις μεταξύ τους σχέσεις, στα συναισθήματά τους, στον τόπο και το
χρόνο της δράσης κ. ο. κ., σε όσα δηλαδή στοιχεία θα ζητούσε ο εκπαιδευτικός στις ερωτήσεις
του.
Μάλιστα, το νήπιο που ρωτά, μιμείται και τη διαδικασία της καταγραφής των αφηγήσεων,
αποδεικνύοντας τη σπουδαιότητα που προσδίδεται από τα ίδια τα νήπια στην καταγραφή των
σκέψεών τους. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι αυτή η ελεύθερη δραστηριότητα δεν διαδραματίζεται
μόνο με επίκεντρο το λογοτεχνικό έργο του εκπαιδευτικού προγράμματος αλλά και με διάφορα
άλλα λογοτεχνικά έργα, που επιλέγουν τα ίδια τα νήπια. Έτσι οι μαθητές έχουν επιπλέον την
ευκαιρία να εκφράσουν στους συμμαθητές τους τις λογοτεχνικές προτιμήσεις τους για διάφορα
λογοτεχνικά βιβλία, να ανταλλάξουν, να μοιραστούν τις διαφορετικές προσωπικές αναγνωστικές
εμπειρίες τους.
5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
5.1. Διδακτικό υλικό: Η «Αιολική Γη»
Θα αναφερθούμε εδώ ενδεικτικά σε ένα απόσπασμα από το έργο του Ηλία Βενέζη, Αιολική Γη,
όπου μέσα από τις αφηγηματικές τεχνικές της αναδρομής και του εγκιβωτισμού, περιγράφεται η
μορφή της Γοργόνας: «Ήταν μια φοβερή ώρα του Αιγαίου…τραβηχτήκαν κατά τα δυτικά» (εκδ.
Εστία, 2009, σσ. 119 – 121). Στο κείμενο ένα από τα δευτερεύοντα πρόσωπα της ιστορίας που
συνομιλούν με θέμα τα φαντάσματα, αναφέρεται στην εμφάνιση της Γοργόνας, που
περιγράφεται με γυναικείο πρόσωπο και σώμα, το οποίο καταλήγει σε ουρά ψαριού.
Το πλάσμα αυτό συνδυάστηκε στην αντίληψη του ήρωα με την εμπειρία μιας φοβερής
καταιγίδας και τρικυμίας, που βίωσε όταν ήταν δεκάχρονο αγόρι, οπότε έκανε το πρώτο
θαλασσινό ταξίδι του μαζί με τον πατέρα του. Όταν ακούστηκε η φωνή του πατέρα του,
καπετάνιου του σκάφους, να διαβεβαιώνει ότι ζει ο Μεγαλέξανδρος, η Γοργόνα βυθίστηκε στη
θάλασσα, που γαλήνεψε ενώ ταυτόχρονα καθάρισε και ο ουρανός.
5.2. Τα παιδικά κείμενα
Σε σύνολο είκοσι τριών κειμένων, διαπιστώσαμε ως προς τη στάση της Γοργόνας απέναντι
στους ανθρώπους, ότι κατά την άποψη των νηπίων, είναι κυρίως θετική. Σε πολλές από τις
αφηγήσεις τους εκείνη εμφανίζεται στα καράβια που ταξιδεύουν, μόνο και μόνο επιδιώκοντας
την επαφή με τους ανθρώπους. Ενδιαφέρεται να αντιγράψει τις ανθρώπινες συμπεριφορές και
να υιοθετήσει στοιχεία του ανθρώπινου τρόπου ζωής. Σε μια μερίδα παιδικών αφηγήσεων η
μορφή της Γοργόνας απουσιάζει εντελώς, καθώς τα νήπια επικεντρώνονται απλώς σε
θαλασσινά ταξίδια και περιπέτειες. Ακολουθούν ενδεικτικά τρία αυτούσια κείμενα.
α) Ο ουρανός γέμισε σύννεφα κι άρχισε να βρέχει. Μετά έκανε καταιγίδα και στη θάλασσα
σηκώθηκαν κύματα. Ένα παιδάκι τα έβλεπε από το παράθυρό του και φοβόταν. Στο σπίτι ήταν
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μόνο του. Ο μπαμπάς του ήταν καπετάνιος σ’ ένα μικρό καράβι και ταξίδευε. Η μαμά του έλειπε
στη δουλειά της. Όταν ο μπαμπάς γύρισε, τους είπε ότι την ώρα της φουρτούνας είδε μια
πράσινη ουρά ψαριού. Από το χρώμα της νομίζει πως ήταν Γοργόνα. Η ουρά χάθηκε στο κύμα
πριν προλάβουν να δουν το πρόσωπο και το σώμα της. Το κύμα δεν την άφησε να πάει πιο
κοντά τους και να τους μιλήσει. Το παιδάκι από τότε φοβόταν τη θάλασσα και έκανε πια μπάνιο
μόνο σε πισίνα.
β) Η Γοργόνα έχει βγει στο νησί. Έβγαλε την ουρά της και περπατάει κανονικά. Έχει πάει στη γιαγιά
της, που ζει εκεί. Κάποτε η Γοργόνα ήταν κοριτσάκι. Βρήκε σ’ ένα συρτάρι μια ζώνη, που ήταν
κόκκινη και της άρεσε. Την φόρεσε, πάτησε την εγγράφα της ζώνης και μεταμορφώθηκε σε
Γοργόνα. Όμως τότε δεν το κατάλαβε. Φώναξε τη γιαγιά της για να της δείξει τη ζώνη κι εκείνη
της είπε μόνο «ωραία ζώνη». Μόλις όμως το κοριτσάκι μπήκε στη θάλασσα για να κολυμπήσει,
είδε πως είχε γίνει Γοργόνα. Ταξίδεψε μακριά, έφτασε στο βυθό κι είδε ένα βυθισμένο καράβι, που
είχε σπάσει στα βράχια. Όταν γύρισε στο σπίτι, η γιαγιά της τη ρώτησε «Πού ήσουνα; Πείνασες
καθόλου;» Κάποια φορά μπήκαν μαζί στη θάλασσα για μπάνιο και τότε κατάλαβε η καθεμιά πως
και η άλλη ήταν Γοργόνα. Τη ζώνη αυτή την είχε φορέσει παλιότερα και η γιαγιά χωρίς να ξέρει
τίποτα το κοριτσάκι. Στο πρώτο ταξίδι που έκαναν μαζί, πήγαν στο ναυάγιο.
γ) Μια ηλιόλουστη χειμωνιάτικη μέρα ταξιδεύουν δυο αδερφάκια και ο μπαμπάς τους με το
καράβι τους. Ξαφνικά σηκώνονται κύματα σαν γιγάντια βουνά. Τότε τα δυο παιδάκια βλέπουν
στο πλάι του καραβιού μια καφέ ουρά ψαριού. Το κοριτσάκι λέει «μήπως είναι κάποιο σπάνιο
ψάρι;» Ύστερα το καράβι πέφτει πάνω σ’ αυτήν την ουρά. Ο μπαμπάς τους εξηγεί πως είναι μια
γοργόνα. Έχει μακριά μαύρα μαλλιά και στην ουρά της μικρές κίτρινες βουλίτσες. Τα μάτια της
είναι μπλε. Η γοργόνα πριν ξαναβουτήξει στη θάλασσα, προλαβαίνει να δει τον καπετάνιο και να
τον ερωτευτεί. Θέλει να γίνει άνθρωπος, για να μείνει κοντά του. Βρίσκει ένα σπάνιο κοράλλι, το
τρίβει και φτιάχνει με αυτό ένα μαγικό φίλτρο. Το πίνει και μεταμορφώνεται σε κανονική γυναίκα.
Βγαίνει στην παραλία, ψάχνει σ’ όλα τα σπίτια και βρίσκει τον καπετάνιο της στο τελευταίο.
Εκείνος την αναγνωρίζει αμέσως από μια λεπτομέρεια, έχει παπούτσια με κίτρινες βουλίτσες.
Γίνεται γυναίκα του καπετάνιου, γιατί τη μαμά των παιδιών την είχε αρπάξει ένα γιγάντιο ψάρι,
κάποτε που είχε πάει να κολυμπήσει.
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στο πλαίσιο της διαδικασίας που παρουσιάσαμε, οι μαθητές-αναγνώστες διατυπώνουν
ελεύθερα την ταύτισή τους με συγκεκριμένα αφηγηματικά πρόσωπα, ξαναζούν την αφηγηματική
σκηνή που τους έχει συναρπάσει και διαμορφώνουν την εξέλιξη της δράσης σύμφωνα με τις
προσωπικές τους εμπειρίες και επιθυμίες. Έτσι επιτυγχάνεται παράλληλα με την αυτογνωσία και
η επαφή, η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ όλων των νηπίων.
Γράφουμε για να επικοινωνήσουμε, για να γνωστοποιήσουμε τις σκέψεις μας. Οι μαθητές
παίρνουν μέρος στα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, επειδή απολαμβάνουν τη
συμμετοχή τους και αντιλαμβάνονται τη δυνατότητα για ευρεία και ουσιαστική επικοινωνία με
τους άλλους ανθρώπους, που τους παρέχει η γραφή.
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ενδεικτικά παραθέσαμε, δηλαδή τον παραγόμενο
παιδικό λόγο, τα νήπια μέσα από την αυξανόμενη εμπειρία της συμμετοχής τους στα
προγράμματα,
σκέπτονται αβίαστα, αυτόματα τις αντίστοιχες ερωτήσεις
και πλέον
αυτοκαθοδηγούμενα, αφηγούνται ενιαία, πλήρη, πρωτότυπα κείμενα. Συνεπώς, κατακτώντας
σταδιακά στο μέλλον τη δεξιότητα της γραφής, θα λειτουργούν αυτόνομα, παράγοντας
αφηγηματικά κείμενα με συνεκτικά νοήματα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Πολλά έχουν ειπωθεί για μηχανισμούς που ο λατινοαμερικάνος μυθιστοριογράφος Garcia
Marquez χρησιμοποιεί προκειμένου να αποκτήσει την ιδιότυπη αφηγηματική τέχνη, η οποία χαίρει
ευρείας αποδοχής, όπως αποδεικνύουν οι πωλήσεις των βιβλίων παγκοσμίως. Ιδιαιτέρως, το
Εκατό χρόνια μοναξιά έχει χαρακτηριστεί από κάποιους ως το «απόλυτο μυθιστόρημα» και είναι
πλήθος οι συγγραφείς που προσπάθησαν να μιμηθούν, τουλάχιστον θεματικά, την αφήγηση
της ιστορίας μιας οικογένειας για μακρά χρονική περίοδο. Διερευνώντας το κείμενο του
λατινοαμερικάνου συγγραφέα θα φωτιστεί μια ιδιαίτερη και άγνωστη αφηγηματική τεχνοτροπία,
που στηρίζεται σε «λειτουργικά δίπολα» που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το λογοτεχνικό ύφος
του μυθιστορήματος. Ο όρος «λειτουργικά δίπολα» είναι αδόκιμος και επινοημένος για να
περιγράψει όσο καλύτερα την εν λόγω τεχνική, η οποία στηρίζεται σε αντίθετες έννοιες μέσα στην
ίδια περίοδο, έννοιες που έχουν αντίθετα συναισθηματικά φορτία στην συλλογική αντίληψη.
Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι ο εντοπισμός μιας σειράς τέτοιων λειτουργικών
δίπολων στο λόγο του Garcia Marquez, μιας τεχνοτροπίας που μπορεί να συνεισφέρει στην
ενίσχυση της επιστήμης της Δημιουργικής Γραφής, μέσα από ασκήσεις ύφους που στηρίζονται
στην εν λόγω τεχνική, αλλά και η διερεύνηση τόσο της αφηγηματικής όσο και της λογοτεχνικής
λειτουργίας που μοιραία προκύπτει από τη αποκάλυψη ενός στοιχείου που καθορίζει αρκετά το
ατομικό ύφος του συγγραφέα.

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα εισήγηση θα εξετάσει το μυθιστόρημα του Gabriel Garcia Marquez Εκατό χρόνια
μοναξιά. Βασικός άξονάς της θα είναι τα λειτουργικά δίπολα. Ο όρος αυτός είναι αδόκιμος.
Επινοήθηκε από τον ομιλούντα σε μια προσπάθεια να προσδιορίσει μια ενδιαφέρουσα
συγγραφική πρακτική του λατινοαμερικάνου συγγραφέα, που ανιχνεύτηκε έπειτα από
επανειλημμένες αναγνώσεις του έργου, με απώτερο σκοπό να βρεθούν τα σημεία στο ύφος ή
στην τεχνική που έχουν γοητεύσει ένα μεγάλο πλήθος αναγνωστών συμπεριλαμβανομένου και
του ιδίου, αλλά και να προσφέρει ένα λιθαράκι στο αχανές πεδίο έρευνας της Δημιουργικής
Γραφής και ταυτοχρόνως στο συγκοινωνούν δοχείο της λογοτεχνικής κριτικής. 112 Ασήμαντες
λεπτομέρειες ίσως, που ο ίδιος ο δημιουργός είναι πια αδύνατον να αποκαλύψει.
Τι είναι όμως αυτά τα λειτουργικά δίπολα όπως κατονομάστηκαν για χάρη της ανά χείρας
εισήγησης; Στην ουσία πρόκειται για μια έντεχνη διαδικασία ενσωμάτωσης αντιθετικού λόγου
που δύναται να δώσει στον αναγνώστη ταυτοχρόνως θετικά και αρνητικά σημαινόμενα τα
οποία ενυπάρχουν ακόμα και στην ίδια περίοδο λόγου. Λέξεις, προτάσεις, εικόνες, σύμβολα ή
συναισθήματα με διπολικά φορτία, συνδυάζονται στη συνείδηση του αναγνώστη. Φορτία με
θετικό και αρνητικό πρόσημο τα οποία επενεργούν στην συλλογική συνείδηση, αφού το
«δημόσιο, ευπρόσιτο, σταθερό και μοναδικό» λογοτεχνικό έργο συνδέεται με την «ιδιωτική,
απρόσιτη και τρομακτικά πολλαπλή» επενέργειά του 113 μέσω των κοινωνικών
112

(Hawthorn, 2015:21)

113 Ό.π.
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αναπαραστάσεων. Δηλαδή τις συλλογικές δομές που εκφράζουν τον τρόπο που μια κοινωνία
αντιλαμβάνεται τον κόσμο 114 και καταφέρνει να επικοινωνεί. Ακόμα περισσότερο που το έργο
του νομπελίστα Κολομβιανού συγγραφέα διευρύνει τα σύνορα του και από την εξιστόρηση μιας
οικογένειας που ζει σε ένα αρχικώς απομονωμένο χωριό, με το φανταστικό όνομα Μακόντο, θα
γίνει, σύμφωνα με το βιογράφο του Μάρκες, σύμβολο κάθε μικρής κοινότητας που βιώνει τις
ιστορικές εξελίξεις, αδυνατώντας να τις ελέγξει ή τουλάχιστον να τις κατανοήσει.115
Πέρα από την παρουσίαση αυτής της συγγραφικής πρακτικής θα γίνει προσπάθεια να
αποδοθούν τα χαρακτηριστικά αυτών των λειτουργικών δίπολων, δηλαδή με ποιες μορφές
εμφανίζονται στο κείμενο και παράλληλα να εξακριβωθεί και προσδιοριστεί ο τρόπος που
λειτουργούν μέσα στο κείμενο και του προσδίδουν λογοτεχνική αξία.
Η εισήγηση δεν είναι μια αμιγώς θεωρητική μελέτη, αφού από πλευράς θεωρίας η τεχνική αυτή
ταυτίζεται κυρίως με τη χρήση κάποιων ρητορικών σχημάτων και κυρίως των αντιθέσεων, έτσι
όπως τα κατέγραψε ο Αριστοτέλης 116 στη Ρητορική. Πρόκειται δηλαδή κυρίως για αντιτιθέμενες
νοηματικές ενότητες εντός της ίδιας περιόδου. Η αξία της χρήσης στο λογοτεχνικό έργο του
Μάρκες έγκειται στους πολλαπλούς τρόπους, στο εύρος της χρήσης και στην ποικιλία των
παραδειγμάτων.
Προς επίρρωση θα χρησιμοποιηθούν παραδείγματα από το κείμενο της Ελληνικής έκδοσης
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιβάνη, αντιπαρατασσόμενα με τα αντίστοιχα χωρία από το
πρωτότυπο.
1.2 ΜΟΡΦΕΣ
Ξεκινώντας από τα χαρακτηριστικά αυτών των δίπολων θα πρέπει αρχικά να επισημανθεί η
οξύμωρη έννοια του μαγικού ρεαλισμού στην οποία συγκαταλέγονται τα λογοτεχνικά κείμενα
του Μάρκες. Δηλαδή ένας ρεαλισμός που εμπεριέχει στοιχεία υπερφυσικού. Το αλλόκοτο
στοιχείο τείνει να εμφανιστεί ως καθημερινό και το μη πραγματικό επιθυμεί διακαώς να πείσει.
Αυτή είναι η πρώτη μορφή δίπολου που θα διακρίνουμε στα Εκατό χρόνια μοναξιά. (σελ. 225)
(σελ. 273)
«Ένα βράδυ, ενώ η Μέμε βρισκόταν στο μπάνιο, η Φερνάντα μπήκε τυχαία στην Κρεβατοκάμαρά
της κι υπήρχαν τόσες πεταλούδες ώστε μόλις που μπορούσε ν’ αναπνεύσει». (σελ. 273)
Η δεύτερη μορφή συνδέεται με το γενικό μύθο του κειμένου και συγκεκριμένα το πέρασμα από
την Δημιουργία στη φθορά. Από τον πρωτόπλαστο κόσμο του πρώτου κεφαλαίου, όπου τα
πράγματα έπρεπε να τα δείξεις με το δάκτυλο από αδυναμία να τα κατονομάσεις, φτάνουμε στο
τελευταίο κεφάλαιο όπου οι μαυροντυμένες μιγάδες δηλητηριάζουν τα ζώα και χτίζουν τις πόρτες
και τα παράθυρά τους κι όπου στον τάφο της Πιλάρ Τερνέρα σαπίζουν τα ερείπια του
παρελθόντος και η πόλη καταλήγει να διαλέξει ως προορισμό την εξορία από την μνήμη των
ανθρώπων. (σελ. 387) Και πράγματι το συγκεκριμένο έργο μεταγράφει μια αναλόγια της Βίβλου
κι από τη δημιουργία του Μακόντο στο πρώτο κεφάλαιο ή αλλιώς το κεφάλαιο της Γεννέσεως
όπως σημειώνει και η μεταφράστρια στο προλογικό σημείωμα της ελληνικής έκδοσης, φτάνει
στην Αποκάλυψη «ακολουθώντας μια ρεαλιστική τομή της ιστορίας της ανθρωπότητας».
Μια άλλη μορφή αυτής της λειτουργικής χρήσης των δίπολων, είναι αυτή με την οποία θα
ασχοληθούμε κυρίως και η οποία πραγματώνεται μέσα από τις ρητορικές αντιθέσεις. Συνήθως
απαντάτε με όλους τους πιθανούς τύπους (θέσης – άρσης, συμπλεκτικές αναιρέσεις και κυρίως

114 (Κωνσταντοπούλου,2014:15)
115 (Μάρτιν, 2013:377)
116 Αριστοτέλης, (1995) Ρητορική τ. 3 (1409b, 33 – 1410a,2)
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με πραγματικές αντιθέσεις117 οι οποίες παρουσιάζουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην
περίπτωση του εν λόγω μυθιστορήματος. Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει για τις αντιθέσεις που ο
συγγραφέας τις πραγματώνει με ένα μέρος του λόγου που οι περισσότεροι συγγραφείς
αποφεύγουν, τους επιθετικούς προσδιορισμούς. Ο Μάρκες έχει προφανώς ανακαλύψει έναν
τρόπο να μετατρέψει τη χρήση των επιθέτων σε δεινό αφηγηματικό εργαλείο, μέσα από
αντιθετικούς προσδιορισμούς. Δηλαδή, ενώ η χρήση επιθετικών προσδιορισμών που επαυξάνει
την έννοια των ουσιαστικών κάνει συχνά την αφήγηση να μοιάζει αδέξια, ο Μάρκες χρησιμοποιεί
επίθετα που αντικρούουν τα γνώριμα χαρακτηριστικά των ουσιαστικών. (Σελ. 97) «για να τον
γιατρέψει από έναν υποθετικό πόνο» ή «ανίσχυρη εξουσία». Ο Μάρκες προχωρά και σε
πραγματικές αντιθέσεις χρησιμοποιώντας ανατροπές σε εικόνες, σύμβολα ή δείκτες
δημιουργώντας διπολικά σημαινόμενα. Τούτο δε σημαίνει πως περιπλέκει το κείμενο με
αμφισημίες, αντίθετα επιστρατεύει την τεχνική των δίπολων για να κάνει τα πράγματα πιο
συγκεκριμένα. Δηλαδή να προσδώσει μια αρμόζουσα ευρύτητα, κατά το εικός και το αναγκαίο,
στο δυσνόητο κόσμο μας.
Ο συγγραφέας διαλέγει να ξεκινήσει το μυθιστόρημά του με μια τέτοια διπολική εικόνα όπου ο
συνταγματάρχης Αουρελιάνο Μπουενδία βρισκόμενος μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα,
θυμάται, μια εικόνα από το παρελθόν, όπου ο πατέρας του τον πήγε να γνωρίσει τον πάγο.
«Πολλά χρόνια αργότερα, μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, ο συνταγματάρχης
Αουρελιάνο Μπουενδία θα θυμόταν εκείνο το μακρινό απόγευμα που ο πατέρας του τον είχε
πάει να γνωρίσει τον πάγο».
“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había
de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.”
Ο Μάρκες ξεκινά το έργο του in media res με δυο χρονικά σημεία εκκίνησης, αφ’ ενός, μια
πρόληψη «πολλά χρόνια αργότερα» και αφ’ ετέρου μια αναδρομή «θα θυμόταν εκείνο το
μακρινό απόγευμα..» Πέρα από αυτό το αφηγηματικό δίπολο ωστόσο, μπορούμε να δούμε δυο
αντικρουόμενες εικόνες και ως προς τα συναισθήματα που προσφέρουν. Την εικόνα ενός άντρα
στο εκτελεστικό απόσπασμα και την εικόνα ενός πατέρα που βγάζει βόλτα και διαπαιδαγωγεί το
γιο του. Ο επικείμενος θάνατος ανατρέπεται από μια παρελθούσα εικόνα ελπίδας και ο φόβος
του εκτέλεσης απαλύνεται από τα ευχάριστα συναισθήματα που μας δημιουργεί η πατρική
μέριμνα κι η παιδική ηλικία. Ασφαλώς στον απέραντο κόσμο της πρόσληψης δεν μπορούμε να
μιλάμε για σαφή συναισθήματα και πολύ περισσότερο όταν συμφωνεί κανείς με το Σίλλερ πως
η λαχτάρα του αναγνώστη διογκώνεται με την ανατριχίλα, παρομοιάζοντας την με την
απόλαυση μιας άγριας φουρτούνας, ιδωμένη από την ασφάλεια της στεριάς.118
Όπως προκύπτει από το συγκεκριμένο κείμενο ο Κολομβιανός νομπελίστας αρέσκεται να
τροχοδρομεί την εξιστόρηση σε ράγιες που μοιάζουν να αντενεργούν κερδίζοντας έτσι την
αγωνία του ενδεχόμενου εκτροχιασμού. Αλλά και σύμβολα που έχουν κερδίσει τη σαφήνεια στη
συνείδησή του αναγνώστη, ανατρέπουν το νόημα τους για να υποστηρίξουν την αβεβαιότητα
του κόσμου μας, κάτι που κάνει πιο γοητευτικό το πεζογράφημα και δρα παρηγορητικά μέσα
από την λογοτεχνική επανάληψη της ματαιότητας.
«Όταν άνοιξε το συρτάρι, και αφού έβγαλε πρώτα τα χαρτιά κι ύστερα το υφασματένιο κάλυμμα,
βρήκε το σατέν του φουστανιού και το τούλι του πέπλου, μέχρι και το στεφάνι από άνθη λεμονιάς,
καταφαγωμένα απ’ το σκόρο». (σελ. 116)

117http://mnimiexams.blogspot.gr/2012/08/blog-post_652.html (26/9/2017)
118 (Σίλλερ, 1979: 205)
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Al abrir la cómoda y desenvolver primero los papeles y luego el lienzo protector, encontró el
raso del vestido y el punto del velo y hasta la corona de azahares pulverizados por las polillas.
(σελ.58)
Στα γαμήλια σύμβολα των πέπλων και των λεμονανθών που είναι κατεστραμμένα από το σκόρο
ο Μάρκες δημιουργεί έντεχνη διακοπή της συνοχής του νοήματος της επιδιωκόμενης ευτυχίας
μέσω της δημιουργίας οικογένειας, αντιπαραβάλλοντας την εικόνα μιας ανεπανόρθωτης
φθοράς από ένα έντομο που είναι απολύτως συνδεδεμένο με αυτήν.
Σε μια άλλη περίοδο του μυθιστορήματος διαβάζουμε:
«Ο συνταγματάρχης Αουρελιάνο Μπουενδία οργάνωσε τριάντα δύο ένοπλες εξεγέρσεις και
νικήθηκε σε όλες». (σελ. 137)
«El coronel Aureliano Buendía promovió treinta y dos levantamientos armados y los perdió
todos». (σελ. 69)
Είναι πασιφανές πως οι τριάντα δύο ένοπλες εξεγέρσεις είναι δείκτης της οργανωτικής και
ηγετικής ικανότητας του συνταγματάρχη Αουρελιάνο Μπουενδία. Κάτι που ανατρέπεται από τη
δεύτερη πρόταση της περιόδου για να υποστηρίξει αφ’ ενός την προοικονομία της
αποτυχημένης κατάληξης της επανάστασης, αλλά και να προβάλει το πείσμα του εν λόγω
αξιωματικού.
1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Σχετικά με τις επιτελούσες λειτουργίες θα πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα στη βασική ιδιότητα της
αφήγησης. Το να εξιστορείς, όπως έχει επισημάει ο Μίμης Σουλιώτης στις οδηγίες πλεύσεως της
Δημιουργικής Γραφής,119 το αξιοσημείωτο. Δηλαδή συμβάντα που ξεφεύγουν ή παραβιάζουν
τα συνηθισμένα. Εύλογο είναι πως τα διπολικά σχήματα προσφέρουν ανατροπές που κάνουν
το κείμενο πιο ενδιαφέρον. Για την ακρίβεια η αφηγηματική αξία των αντιθετικών σημαινομένων
στο έργο του Μάρκες δεν εντοπίζεται στην κύρια εξιστόρηση των κεντρικών συμβάντων,
περισσότερο προσφέρει στο να κάνει αξιοσημείωτα τα γνώριμα και τα καθημερινά μέσα από
αναιρέσεις βεβαιοτήτων. Για παράδειγμα: Η επίσκεψη μιας ομάδας τσιγγάνων κάθε Μάρτη στο
Μακόντο δεν ενισχύει το απροσδόκητο. Όταν όμως αυτοί οι κουρελιάρηδες τσιγγάνοι
επιδεικνύουν τις τελευταίες επιστημονικές εφευρέσεις αυτό προσφέρει στην αφήγηση μια
ικανοποιητική παραδοξότητα που συνεισφέρει σημαντικά στο αξιοσημείωτο της εξιστόρησης.
«Κάθε χρόνο, το Μάρτη, μια οικογένεια κουρελιάρηδων τσιγγάνων έστηνε τη σκηνή της κοντά
στο χωριό και, με μεγάλη φασαρία, με σφυρίχτρες και νταούλια, επιδείκνυε τις καινούργιες
εφευρέσεις».
Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa
cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos
inventos.
Η εικόνα των περιπλανώμενων και κουρελιάρηδων, σκηνιτών τσιγγάνων παρέχει μεγάλη δόση
δυσποιστίας αντετιθέμενη στη συλλογική αναπαράσταση των επιστημονικών εφευρέσεων όσο
και η ομαδική επίδειξη, συνοδεία θορυβογενών οργάνων, την μοναχική και σιωπηρή εργασία
των εφευρετών.
Τα λειτουργικά δίπολα ενεργοποιούν έναν μηχανισμό υπονόμευσης προσφέροντας στο κείμενο
μια ιδιαίτερη γοητεία αναδεικνύοντας ρωγμές που γίνονται δίοδοι για να ταξιδέψει η φαντασία
του αναγνώστη, ο οποίος θα οδηγηθεί αναπόφευκτα σε αμφισβητήσεις. Η Ούρσουλα μπροστά
119
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(σελ.

19)

στις χιμαιρικές ασχολίες του γενάρχη της οικογένειας Χοσέ Αρκάδιο Μπουενδία, αφού αρνηθεί
για καιρό την τεκνοποίηση σαν γνήσια μεταγραφή της βιβλικής Σάρα, θα ασχοληθεί με την
επιχειρηματική παρασκευή γλυκισμάτων, όσο η κόρη της κι ο σχεδόν συνομήλικος εγγονός της
θα τρέφονται με τις ασυνήθιστες συνταγές που τους μαθαίνει να τρώνε η ιθαγενής
γκουβερνάντα.
«Γι αυτό ο Αρκάδιο με την Αμαράντα μίλησαν πρώτα γκουαχίρο κι ύστερα ισπανικά κι έμαθαν
να τρώνε ζωμό από σαύρες και αβγά από αράχνες, χωρίς να το πάρει είδηση η Ούρσουλα
πουήταν πολύ απασχολημένη με μια πολλά υποσχόμενη επιχείρηση που εφτιαχνε ζωάκια από
καραμέλα».
Fue así como Arcadio y Amaranta hablaron la lengua guajira antes que el castellano, y
aprendieron a tomar caldo de lagartijas y a comer huevos de arañas sin que Úrsula se diera
cuenta, porque andaba demasiado ocupada en un prometedor negocio de animalitos de
caramelo.
Ο Μάρκες κατευθύνει τον αναγνώστη σε γνώριμες παραδοξότητες. Η ανατροφή των παιδιών
και η εξασφάλιση της ευημερίας τους είναι τα δυο αντίρροπα ημικύκλια του φαύλου κύκλου που
θέλει τη λύση ενός προβλήματος να είναι η γενεσιουργός αιτία ενός άλλου.
Τα λογοτεχνικά δίπολα διευρύνουν τα νοήματα, αφού ενισχύουν τη δημιουργία «συστημάτων
αναπαραστάσεων».120 Δηλαδή αναπαραστάσεων που δεν συγκροτούνται από μεμονωμένες
έννοιες, αλλά από σύνθετες σχέσεις για την γενικότερη τακτοποίηση και αντίληψη των εννοιών.
Η φαντασία του αναγνώστη καθοδηγούμενη σε ακραίες αντιθετικές έννοιες και εικόνες,
προκειμένου να άρει τις αποστάσεις σε χώρο και χρόνο μεταξύ λογοτεχνικού προϊόντος και
πραγματικότητας121 δημιουργεί περίπλοκα σύμπαντα, με διευρυμένους χωροχρονικούς και
εννοιολογικούς προσδιορισμούς. Οι λογοτεχνικές αυτές αντιθέσεις θα καθοδηγήσουν
αναγκαστικά τη συνείδηση να διέλθει, αστραπιαία έστω, και από τις ενδιάμεσες περιοχές,
αναζητώντας αγκυροβόλια κατανόησης μέσα από τη διαφορετικότητα.
«Τα δημόσια πράγματα ήταν τότε τόσο αβέβαια, ώστε κανείς δεν είχε τη διάθεση ν’ ασχοληθεί με
ιδιωτικά σκάνδαλα, κι έτσι η Φερνάντα βασίστηκε σε μια ευνοϊκή ατμόσφαιρα για να κρατήσει το
παιδί κρυμμένο, σαν να μην είχε υπάρξει ποτέ».(σελ. 360)
«La situación pública era entonces tan incierta, que nadie tenía el espíritu dispuesto para
ocuparse de escándalos privados, de modo que Fernanda contó con un ambiente propicio
para mantener al niño escondido como si no hubiera existido nunca». (σελ. 193)
Ανάμεσα στο δημόσιο βίο και στα ιδιωτικά σκάνδαλα παρεισφρέουν αναγκαστικά μια σειρά
αστραπιαίων συλλογισμών με συγκλίσεις, αποκλίσεις και συγκερασμούς που καθοδηγούν τους
αναγνώστες στην επεξεργασία και σύνθεση διαφορετικών σημαινόντων. Παράλληλα οι
στοχασμοί που προκύπτουν από τη γέννηση ενός παιδιού έως την αποσιώπησή του, μας φέρνει
αντιμέτωπους με στερεότυπα και συναισθήματα που συνδέονται με την εκούσια υπονόμευση
της χαράς τεκνοποιήσεως, που εμπλουτίζουν νοηματικά το κείμενο.
Αλλά και στη διαγραφή των χαρακτήρων τέτοιες αντιθετικές αναφορές συμπυκνώνουν
αντιφατικά στοιχεία προσφέροντας ανάγλυφα πορτρέτα με ρεαλιστικές σκιαγραφήσεις. Ήρωες
πειστικούς στα ανθρώπινα μέτρα, όπου τυχών θετικές ή αρνητικές υπερβολές δαμάζονται με
γραμμοσκιάσεις προς αποφυγήν μελοδραματισμών και μανιχαϊκών προβολών. Αλλά και οι

120 (Hall, 2017: 14)
121 (Κωτόπουλος – Παπαντωνάκης, 2011: 28)
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κατά το ήθος βελτίονες έχουν έντονα στοιχεία από τους χείρωνες122 (Ποιητική) και το αντίθετο,
ώστε να διαγράφουν τελικώς τα πρόσωπα στα γνώριμα ανθρώπινα μέτρα.
«Αν και έδειχνε πως θα γινόταν το ίδιο ψηλός και δυνατός, ήδη από τότε ήταν φανερό πως του
έλειπε η φαντασία». (σελ.31)
«Aunque llevaba el mismo impulso de crecimiento y fortaleza física, ya desde entonces era
evidente que carecía de imaginación».(σελ. 10)
Πολλά έχουν ειπωθεί για την ιδανική ταχύτητα αφήγησης. Ο Καλβίνο παρ’ όλο που σε γενικές
γραμμές εξυμνεί την ταχύτητα αφήγησης δεν αρνείται την απόλαυση της επιβράδυνσης. (τα έξι
Αμερικάνικα μαθήματα και Eco Το δάσος της αφήγησης) Όπως προκύπτει από τις αρχές της
αφηγηματολογίας α) Μια αφήγηση μπορεί να είναι σκηνή όταν ο χρόνος της ιστορίας είναι ίσος
με τον χρόνο αφήγησης. β) Να έχουμε επιτάχυνση όταν ο χρόνος της ιστορίας είναι μεγαλύτερος
από το χρόνο αφήγησης και γ) να έχουμε επιβράδυνση όταν ο χρόνος της εξιστόρησης είναι
μεγαλύτερος από τον χρόνο της ιστορίας. Οι συνηθέστεροι τρόποι επιβράδυνσης είναι οι
εισαγωγή λεπτομερειών και η αναδρομή, δηλαδή η διακοπή της εξιστόρησης για να αναφερθεί
ένα ή περισσότερα περιστατικά από το παρελθόν. Ο Κολομβιανός νομπελίστας φαίνεται πως
χρησιμοποιεί τις αντιθετικές εικόνες και σαν εργαλείο επιβραδύνσεως εισάγοντας στο κείμενο
σύντομες και συνεχείς αντιθετικές κυρίως λεπτομέρειες που δημιουργούν την απόλαυση της
βραδυπορίας, χωρίς να χάνεται ο μίτος του χρόνου με κίνδυνο για την απώλεια της
συγκέντρωσης και το φόβο της αποπλάνησης που ενέχουν οι μακροσκελείς αναδρομές.
«Η χαμογελαστή μαμή των μικρών κοριτσιών που έκαναν έρωτα από πείνα την ανέβασε πάνω
στο τραπέζι της τραπεζαρίας, καβάλησε πάνω στην κοιλιά της και την τρέλανε στ’ άγρια
χτυπήματα, μέχρι που οι κραυγές της πνίγηκαν από τα μουγκρητά ενός θαυμάσιου αγοριού».
(σελ. 502)
«La sonriente comadrona de las muchachitas que se acostaban por hambre la hizo subir en
la mesa del comedor, se le acaballó en el vientre, y la maltrató con galopes cerriles hasta que
sus gritos fueron acallados por los berridos de un varón formidable».(σελ. 272)
Ο έρωτας από πείνα είναι σαφώς ένα οξύμωρο σχήμα που μας φέρνει αντιμέτωπους με
αναπαραστάσεις της εξαθλίωσης. Ο έρωτας συνδεδεμένος με την ευχαρίστηση παίρνει εδώ ένα
σχήμα αντιθετικό και γίνεται σημείο αμφισβητήσεως. Παράλληλα εγκιβωτίζεται μια ευσύνοπτη
ιστορία για την ύπαρξη στο Μακόντο γυναικών που εκδίδονται έναντι πινακίου φακής, πράγμα
που γίνεται δείκτης μιας κοινωνίας που παρακμάζει οικονομικά, ηθικά και κοινωνικά, χωρίς ο
αφηγητής να υπεισέρθει σε περιττές επεξηγήσεις ή περιγραφές με ανοικονόμητες
παραγράφους. Την ίδια στιγμή η κακομεταχείριση της εγκυμονούσας από την χαμογελαστή
μαμή που καλπάζει άγρια επάνω στην κοιλιά της, φέρνει στη ζωή ένα θαυμάσιο βρέφος και τις
οδυνηρές κραυγές του τοκετού διαδέχεται το χαρμόσυνο κλάμα μιας γέννησης. Εδώ ο μάρκες
προχωρεί ένα βήμα πιο πέρα. Σηματοδοτεί, με μια σειρά αντικρουόμενων σχημάτων εντός της
ίδιας περιόδου, πως δεν μεταχειρίζεται τα δίπολα μόνο σαν μια δημιουργική πρακτική με σκοπό
τη σαγήνη, αλλά ως το αναγκαίο σχήμα για να υποδηλωθούν όλες οι αντιφάσεις της
ανθρώπινης ύπαρξης.
1.4 ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι η συγκεκριμένη τεχνική της ενσωμάτωσης διπολικών σχημάτων στο
αναφερθέν μυθιστόρημα στηρίζεται σε αντιθετικά χαρακτηριστικά σημαινόντων. Πρόκειται για
ένα συστηματικό σύνολο αλλεπάλληλων και συμμετρικών αντιθέσεων που στοχεύουν στο να
πείσουν και να σαγηνεύσουν τον αναγνώστη, αλλά κυρίως να προβληθούν οι μεγάλες
122

(Grube, 1995:53)
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αντιφάσεις στην πρόσφατη εκατονταετία της λατινοαμερικάνικης ιστορίας και εν γένει του
κόσμου μας. Αντιφάσεις, παραλληλίες και ματαιώσεις της ζωτικής ορμής των ανθρώπων και
της ίδιας της ζωής, -υποτοξικές ποσότητες δηλητηρίων της ματαιότητας ή το αντίθετο τοξικά
δηλητήρια της ζωής μας που δίνονται στον αναγνώστη ταυτοχρόνως με το αντίδοτό τους.
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Abstract
The space between theory of literature and creative writing is filled with ambivalence, varying from contentment to
fructuous collaboration. Without examining the different points of view on the issue, this paper stresses the fact that
literary theory is a form of creative writing. Reading it can therefore act as a form of critical pedagogy towards different
forms of writing. Creative writing can and should be informed and enforced by such a process, as common practices
gain when put in a broadened, more elaborated perspective: we tend to recognize the theory already existing within
our practice. Recognition, knowledge, enchantment and shock are the four uses of literature, as they have been
specified by theorist Rita Felski; reading theory works exactly the same way concerning creative writing.
Keywords: Literary Theory, creative writing, theory as critical pedagogy, uses of literature

Μεταξύ θεωρίας της λογοτεχνίας και δημιουργικής γραφής ανοίγεται μια γκάμα που διαγράφει
ποικίλες τονικότητες: άλλοι θεωρούν «αυτονόητο» πως δεν έχουν ή δεν θα έπρεπε να έχουν καμία
σχέση μεταξύ τους, κι άλλοι αντιθέτως πως είναι ούτως ή άλλως «θηλυκωμένες». Εδώ δεν
σκοπεύω να χαρτογραφήσω τις διαφορετικές τάσεις και εντάσεις που μπορεί να αναπτύσσονται
ανάμεσά τους – μια και πρόκειται για ένα πεδίο ανοιχτό, που απλώς παρουσιάζει κάποιες
«πυκνώσεις» επί σημείων, και μόνο τα άκρα του κυμαίνονται από αφοριστικές θέσεις μέχρι την
εκατέρωθεν ανυποληψία. Ανάμεσα ωστόσο στους στόχους των μαθημάτων δημιουργικής
γραφής πρωτεύουσα σημασία έχει ο αναστοχασμός πάνω στη γραφή στις διαφορετικές της
εκφάνσεις (Κωτόπουλος, 2013, 2014), και αυτό προϋποθέτει τον κλονισμό βεβαιοτήτων,
αφοριστικών διατυπώσεων και a priori αποκλεισμών. Είναι εξάλλου εξίσου γεγονός ότι πολλά
ονομαστά προγράμματα δημιουργικής γραφής δεν περιλαμβάνουν μαθήματα θεωρίας, όπως
αυτό του πανεπιστημίου East Anglia ή το αποκαλούμενο «Έβερεστ» του είδους, εκείνο του
Πανεπιστημίου της Αϊόβα, που μετρά πολλούς διάσημους συγγραφείς μεταξύ των αποφοίτων
του, όπως και βραβεία Πούλιτζερ. Την ίδια βέβαια στιγμή, κορυφαίοι συγγραφείς είτε υπήρξαν
καθηγητές θεωρίας λογοτεχνίας, είτε η ανάγνωση του έργου τους την προ(σ)καλεί - από τους
Ουμπ. Έκο, Ντ. Λοτζ, Τζ.-Μ. Κούτσι, Ντον Ντε Λίλο, Ντ.-Φ. Ουάλας, μέχρι την πρόσφατη
περίπτωση της δημοφιλούς Έλενας Φεράντε που έχει εκφράσει ανοιχτά το πόσο την έχει
επηρεάσει η φεμινιστική θεωρία (Temple, 2017). Οι διαμετρικά αντίθετες αυτές ροπές του
ανύσματος δεν ακυρώνουν αυτομάτως την όποια συζήτηση, αντιθέτως: είναι μάλλον ένα δείγμα
του πόσο το ζήτημα εμμένει, όντας ρητά ή υπόρρητα παρόν, ανανεώνοντας εξακολουθητικά το
ενδιαφέρον ή το μέλλον του.
Θα ήταν ίσως δύσκολο να βρούμε πιο ευθύβολη διατύπωση του τρόπου που μπορεί να
λειτουργήσει η θεωρία από αυτήν που μας δίνει ο P. Freire:
«Όταν συναντιέμαι με κάποια βιβλία – λέω συναντιέμαι» διευκρινίζει ο Freire «γιατί ορισμένα βιβλία
είναι σαν πρόσωπα – όταν συναντιέμαι με κάποια βιβλία, ανασκευάζω τις πρακτικές μου από
θεωρητική άποψη. Καθίσταμαι περισσότερο ικανός να αναγνωρίσω τη θεωρία μέσα στις
πράξεις μου» (Horton, Freire, 1990: 36)

Τα λόγια αυτά του μεγάλου κριτικού παιδαγωγού, είναι και μια επιτομή του τρόπου που μπορεί
να επενεργήσει η ανάγνωση θεωρητικών κειμένων στη δόμηση ενός συγγραφέα, και δη ενός
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συγγραφέα λογοτεχνίας. Η πραγματική συνάντηση/συνομιλία που λαμβάνει χώρα με την
ουσιαστική ανάγνωση θεωριών, είναι τρόπον τινά και μια «κριτική παιδ-αγωγική» της γραφής, κι
ακόμη περισσότερο της λογοτεχνίας, αφού η λογοτεχνία δεν είναι, όπως το έθεσε ο Ζ. Μπατάιγ,
παρά «η επιτέλους ξανακερδισμένη παιδική ηλικία» (Bataille, 1979). Πώς «ξανακερδίζεται» η
θεμελιώδης αυτή χρονική φάση [αν έχει τελειώσει ή τελειώνει ποτέ για έναν συγγραφέα, μια και
την επαναδιαπραγματεύεται διαρκώς, συνεχίζοντας, μέσω της γραφής, τον διακομμένο διάλογο
με τους γονείς]; Σε ένα πρώτο στάδιο πηγαίνοντας ενάντια σε-αυτό-που-θα-έπρεπε-να-κάνει,
καθώς κάθε συγγραφέας όταν γράφει μπαίνει κατά κάποιον τρόπο στη θέση ενός παιδιού που
απειθαρχεί απέναντι στους γονείς του και ως προς όσα αυτοί του έλεγαν να μην κάνει (το
γράψιμο είναι το αντίθετο της δουλειάς, της παραγωγικής εργασίας, υποστηρίζει με ενσυνείδητα
προβοκατόρικο τρόπο ο Μπατάιγ), μια και ένας συγγραφέας δεν ικανοποιείται με ό,τι είθισται να
πληροί έναν πλούσιο ενήλικα, πρέπει αντιθέτως να αισθανθεί φόβο, απειλή, να (ξανα)μπεί στη
θέση ενός παιδιού που κινδυνεύει να το μαλώσουν με άσχημο, απότομο τρόπο, να περιέλθει σε
μια κατάσταση που θα του είναι αφόρητη. Την πιο σαφή εικονοποίηση αυτής της άλλοτε
σιωπηρής άλλοτε έως και σφοδρής σύγκρουσης μας προσφέρει ίσως ο Στεντάλ στο Κόκκινο
και το μαύρο: όταν ο πατέρας του πρωταγωνιστή Ζυλιέν Σορέλ αγανακτεί που ξαναβρίσκει τον
γιο του με ένα από τα «καταραμένα» όπως τα αποκαλεί βιβλία στο χέρι, αντί να αφιερώνεται στη
δουλειά, και πετά το βιβλίο στο ποτάμι 123. Πέρα όμως από αυτήν την πρωταρχική «παράβαση»,
κάθε συγγραφέας μπαίνει ευρύτερα σε έναν χώρο διακινδύνευσης, καθώς εισβάλει στην περιοχή
του άλλου.
«Ομολογώ ότι όποτε βλέπω το γνωστό ‘Απαγορεύεται η είσοδος’ με πιάνει το επαναστατικό μου»
όπως το θέτει γλαφυρά η Τζ. Κ. Όουτς. «Για μένα αυτές οι πινακίδες λένε: ‘Περάστε, παρακαλώ’
και φυσικά δεν θεωρώ ότι κάνω καταπάτηση. Ας μην ξεγελιόμαστε. Γράφω σημαίνει εισβάλλω
στο χώρο του άλλου, έστω και για να τον κάνω… αθάνατο. Πιστεύω ακράδαντα ότι κάθε είδος
τέχνης είναι μια μορφή εξερεύνησης αλλά και παράβασης, σχεδόν προσβολής. Ταυτόχρονα
γράφω σημαίνει εκτίθεμαι στις μομφές και τη δυσπιστία όσων αισθάνονται ότι απειλούνται, άρα
ίσως να τιμωρηθώ» (Όουτς 2013)
Οι διάφορες λογοτεχνικές θεωρίες προσφέρουν, καθεμία από την δική της προνομιακή γωνία
λήψης, μια καλειδοσκοπική ποικιλία όλων των μορφών της συνάντησης, της δυνάμει
πρόσκρουσης, με το σύνολο των παραγόντων, ορατών (ή προσωποποιημένων) και μη, που
εμπλέκονται στην παραγωγή, διάθεση και κατανάλωση του λογοτεχνικού. Είναι όμως κάτι πολύ
περισσότερο από μια γκάμα ποικίλων –ισμών (φεμινισμός, μεταμοντερνισμός κλπ) που
υπόσχονται να ορίσουν, να προσδιορίσουν, τί ακριβώς είναι λογοτεχνία. Αν το ιερό
δισκοπότηρο των μαθημάτων δημιουργικής γραφής, αλλά και εν πολλοίς κάθε μορφής
ανθρωπιστικής σπουδής, είναι η ανάπτυξη κριτικών αναγνωστών, η ανάγνωση των ίδιων των
κειμένων των ποικίλων κριτικών θεωριών αυτό ακριβώς προσφέρει. Και μάλιστα με
διαβαθμισμένο τρόπο, ως προς κριτικά περιεχόμενα, αρμούς, διακλαδώσεις και περιχαρακώσεις
της σκέψης, σε συνδυασμό με κατάλληλο ύφος, δόμηση και οικονομία του λόγου. Η «εύρεσις»
εδώ (η inventiο της αρχαίας ρητορικής) είναι αναδιπλασιασμένη: δεν είναι μόνο αυτή ενός
αντικειμένου προς ανάλυση αλλά και ενός ύφους, που είναι συχνότατα μια «δείξις»
(demonstratio) του εν λόγω ζητήματος, γι’αυτό και η ανάγνωση ενός τέτοιου συνδυασμού είναι
διαβαθμισμένη (από περιπτώσεις όπως αυτή του Ρ. Μπαρτ ή της Σ. Σόνταγκ που μιλούν από
μόνες τους για το ότι η θεωρία της λογοτεχνίας είναι δημιουργική γραφή, μέχρι διανοητές
διαβόητους για το ιδιόλεκτό τους όπως ο Ζ. Λακάν ή ο Ζ. Ντεριντά). Οι σπουδαστές δημιουργικής
γραφής έχουν ανάγκη αυτήν την ποικιλομορφία λόγων, κοντά σε άλλους με τους οποίους
αισθάνονται περισσότερο εξοικειωμένοι [ή στους οποίους είναι έως και εθισμένοι], σχεδόν όπως
και όσο έχει ανάγκη και ο μαθητής μιας σχολικής τάξης την ποικιλία των προσωπικοτήτων των
διαφορετικών καθηγητών του στην εκάστοτε σχολική χρονιά ή μάθημα. Στο σημείο αυτό είναι
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εξαιρετικά σημαντικό να τονιστεί ότι μιλάμε για ανάγνωση είτε ολόκληρης μονογραφίας είτε
ικανού της μέρους, αντιπροσωπευτικού πάντως, και όχι για μία κριτική επισκόπηση-παρουσίαση
θεωριών από τις περισσότερο ή λιγότερο βοηθητικές που κυκλοφορούν. Δεν είναι πολύ
διαφορετικά εδώ τα πράγματα από τη διδασκαλία ενός μαθήματος όπως «Ιστορία του γαλλικού
μυθιστορήματος» για παράδειγμα, όπου δεν γίνεται να γνωρίζει κανείς απλώς έναν σκελετό των
κυριότερων ονομάτων, ρευμάτων, γνωρισμάτων, χωρίς να έχει διαβάσει έστω ένα γαλλικό
μυθιστόρημα. Είναι βέβαια χρήσιμη και η γνώση των βασικών εννοιολογημάτων της εκάστοτε
θεωρητικής Σχολής, αλλά δεν είναι παρά ένα ενημερωτικό απάνθισμα θέσεων και των οικείων
λέξεών τους. μόνο η ανάγνωση των ίδιων των κειμένων βασικών θεωρητικών είναι ένα
πολυμάθημα από μόνη της, βοηθά να «διαβάσουμε τη λέξη και τον κόσμο» για να ξανάρθουμε
στα λόγια του P. Freire. Αν βέβαια το «πώς να μιλάμε για βιβλία που δεν έχουμε διαβάσει» ενδημεί
στο χώρο της λογοτεχνίας και της διδασκαλίας της (Bayard 2008), τότε αυτό ισχύει σε
πολλαπλάσιο βαθμό σε ό,τι αφορά τις διάφορες θεωρίες και τους εισηγητές τους. Και η αλήθεια
είναι ότι αυτές είναι προσφυέστερες ως αντικείμενο διδασκαλίας – αρκετές εισαγωγές στη θεωρία
είναι πραγματικά αποτελεσματικές ως προς αυτό το επίπεδο – σε σχέση με την ίδια τη λογοτεχνία,
η διδασκαλία της οποίας μπορεί να φέρει σε αμηχανία καθηγητές και τάξεις ακόμη και αν έχουν
στη διάθεσή τους σχετικούς οδηγούς, βοηθήματα ή αναλυτικά προγράμματα. Μπορεί ωστόσο
να υποστηρίξει καλύτερα τη θεωρία, τη χρεία ή την απόλαυση που μπορεί να προσφέρει η
ανάγνωσή της, όποιος έχει διαβάσει, απολαύσει τα ίδια τα κείμενά της ή διαμορφωθεί από αυτά,
στο βαθμό που το έχει κάνει.
Ποιό ωστόσο πρόγραμμα δημιουργικής γραφής, ακόμη και ανώτερου, μεταπτυχιακού επιπέδου,
θα είχε την πολυτέλεια τόσου χρόνου και χώρου για ποικίλες ενστάσεις ως προς το τί μπορεί να
χρειάζεται η θεωρία; Κι αν η ίδια η λογοτεχνία αλλά και οι ανθρωπιστικές σπουδές εν γένει
διέρχονται κρίση νομιμοποίησης, τότε γιατί να επιτείνεται η κατάσταση με την προσθήκη ενός
αντικειμένου ακόμη πιο δυσνόητου, ακόμη πιο αμφίβολης χρησιμότητας, όπως είθισται να
θεωρείται; Και τέλος, άπαξ και τα προγράμματα δημιουργικής γραφής δεν απευθύνονται μόνο
σε φερέλπιδες συγγραφείς, τουναντίον – που εκείνοι θα ήταν ίσως οι πρώτοι που θα έριζαν ως
προς το κατά πόσο θα τους βοηθούσε η εντρύφηση στη θεωρία ή έστω μια πρώτη γνωριμία
μαζί της – αλλά προσφέρονται σε όποιον θέλει να ελέγξει τις δημιουργικές του σκέψεις και να τις
μετασχηματίσει σε γραφή (Κωτόπουλος, 2014) κατά πόσον οι τελευταίοι, συχνά προερχόμενοι
από ποικίλες επαγγελματικές, μορφωτικές, ηλικιακές κ.ά. ομάδες, θα ήταν δεκτικοί απέναντι σε
ένα τέτοιο αντικείμενο και δεν θα πρόβαλλαν πολλαπλάσιες αντιστάσεις; Συχνότατα μεγάλο
μέρος των συμμετεχόντων σε μεταπτυχιακά ιδίως προγράμματα είναι εκπαιδευτικοί διαφόρων
βαθμίδων, νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές μέσης εκπαίδευσης – όχι μόνο φιλόλογοι – έως και
ανώτατης, και είναι εύλογο αυτό, μια που θέλουν να βρουν στα μαθήματα δημιουργικής γραφής
ένα εκπαιδευτικό εργαλείο κατάλληλο για τη διέγερση της δημιουργικότητας των μαθητών τους,
που θα μπορούσε να βοηθήσει την εκπαιδευτική πράξη αλλά και να εξελίξει δικές τους δεξιότητες
πέρα από αυτή, μέσα από την παραγωγή λόγου με τρόπο ελκυστικό και παιγνιώδη. Η δική τους
ωστόσο επαφή με τη θεωρία είναι πιθανότατα μερική και τοπική θα λέγαμε, έχει να κάνει με την
ανάγκη κάλυψης συγκεκριμένων διδακτικών αναγκών, όπως εάν σε ένα συγκεκριμένο
παπαδιαμαντικό χωρίο έχουμε εσωτερική εστίαση και από ποιο σημείο και πέρα του προς
διδασκαλία κειμένου παύει αυτό. Εδώ έγκειται βέβαια και μια θεμελιώδης παρεξήγηση σχετικά με
τη θεωρία, καθώς η τόσο ad hoc, αποσπασμένη, αποπλαισιωμένη θα λέγαμε χρήση της,
καταντά σχεδόν μπούμεραγκ για την ίδια, καθότι περιορίζεται σε μεμονωμένες
αφηγηματολογικές αναλύσεις και την πολική τους ψυχρότητα. Έτσι αυτοί που κατά τεκμήριο θα
μπορούσαν να είναι περαιτέρω της αναγνώστες, αν όχι δυνητικοί γνώστες, οι εκπαιδευτικοί, να
έχουν ήδη αποθαρρυνθεί σχετικά με την ενδεχόμενη συμβολή της θεωρίας ως συνθήκης που
θα μπορούσε να ενισχύσει την απελευθέρωση δημιουργικών δυνάμεων, των δικών τους
πρωτίστως και ακόμη λιγότερο των μαθητών τους.
Απέναντι όμως σε ένα τέτοιο μπαράζ ενστάσεων μπορεί να αντιτεθεί ο εξίσου εύλογος
αντίλογος: γιατί να μη θέλουμε να δούμε συνέχειες ανάμεσα στις γλώσσες της κριτικής και σε
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εκείνες της δυνατότητας; Είναι οι αναγνώστες πρώτου και δεύτερου βαθμού τόσο
απομακρυσμένοι, ή καλύτερα: υπακούει σε κανενός είδους νομοτέλεια αυτό; Αν «οι ανισότητες
ως προς την ανάγνωση βρίσκονται στη βάση όλων των υπόλοιπων ανισοτήτων» όπως το θέτει
ο J.-C. Passeron (Passeron 2000: 106), γιατί να μην επιδιώκουμε έναν εκδημοκρατισμό των
πραγμάτων – σε μια προοπτική βάθους και μόνο σε κοινωνικό επίπεδο, έχοντας όμως εν
προκειμένω ως προτεραιότητα την ενίσχυση των αναγνωστικών αντανακλαστικών των
συμμετεχόντων. Κάτι τέτοιο αφορά στη μείωση της απόστασης ανάμεσα σε μονοσήμαντα
κείμενα, σε αυτά που το νόημά τους ελέγχεται από τον συγγραφέα-πομπό τους μόνο, τα
«αναγνώσιμα» κατά Μπαρτ, και σε «εγγράψιμα», τα πολυσήμαντα, αυτά που ξαναγράφει ο
αναγνώστης μέσα του διαρκώς καθώς διαβάζει (Μπαρτ 2007). Υπό αυτήν την έννοια
υποστηρίζω τη διδασκαλία της θεωρίας της λογοτεχνίας ως «κριτικής παιδαγωγικής» σε ένα
πρόγραμμα δημιουργικής γραφής και τη μετασχηματιστική της δυναμική, όπως περίπου την
εννοούν οι εισηγητές της σαν τον Freire ή τον Giroux ως προς την εκπαίδευση των καθαυτό
παιδαγωγών. Όπως απώτερος στόχος για κείνους είναι μια επαναδιατύπωση της σχέσης
ανάμεσα στη θεωρία και την πρακτική, μια διεκδίκηση του να δούμε συνέχειες ανάμεσά τους, τον
ίδιο αναδιαρθρωτικό λόγο και ρόλο θα μπορούσαν, θα έπρεπε ίσως, να επιδιώκουν και τα
μαθήματα δημιουργικής γραφής. «Δεν είναι ποτέ αρκετά νωρίς για να αρχίσει κανείς να γράφει,
από τη στιγμή που έχει μάθει πώς να διαβάζει» έλεγε ο Φώκνερ στο «Συμβουλές σε έναν νέο
συγγραφέα», μια συνέντευξη που είχε δώσει στην εφημερίδα του Πρίνστον (Faulkner 1958), και η
θεωρία είναι φύσει και θέσει βοηθητική στο να μάθει κανείς πώς να διαβάζει, τι είναι και πώς
μπορεί να ερμηνευτεί αυτό που διαβάζει, ώστε να μπορέσει να γράψει, οποιοδήποτε τύπο λόγου
κι αν έχει υπόψη.
Πώς, με ποιούς συγκεκριμένους τρόπους μπορεί να βοηθηθεί κανείς σε αυτήν την κατεύθυνση,
πώς ενισχύεται η κριτική του αυτοσυνειδησία, για όποιον λόγο κι αν επιδιώκει να γράψει; Είναι
εντυπωσιακό, αλλά οι κριτικοί που αναπτύσσουν έναν λόγο υπεράσπισης της λογοτεχνίας (τι
είναι αυτή και τι μπορεί να κάνει, ποιες είναι οι χρήσεις της), είναι σχεδόν ταυτολογικοί με τους
υπερασπιστές της Κριτικής παιδαγωγικής, αυτής που επιδιώκει να συνδέσει πρακτικές της
μάθησης και θεωρία. Ας προσθέσουμε εδώ ότι στην ίδια ακριβώς γραμμή κινείται και ένας
σύγχρονος Έλληνας συγγραφέας και καθηγητής δημιουργικής γραφής σε κείμενό του με τον
εύγλωττο τίτλο «Απολογία για μια εμμονή: 10 λόγοι για τους οποίους οι συγγραφείς χρειάζονται
τη θεωρία» (Χρυσόπουλος 2008). Αναφέρομαι στον Χ. Χρυσόπουλο, ο οποίος έχει καταθέσει τη
δική του συγγραφική θεωρία σε μια σειρά δοκιμίων που περιελήφθησαν στον τόμο Ο
δανεισμένος λόγος. Δοκίμιο για την επιτελεστικότητα της λογοτεχνίας. Πρόκειται για το δικό του
συγγραφικό πρόγραμμα, αυτό μιας λογοτεχνίας επιτελεστικής, υπό την έννοια ότι αξιώνει να
εξακολουθούν να λειτουργούν τα κείμενά της εντός του αναγνώστη και μετά το πέρας του
διαβάσματος (Χρυσόπουλος, 2016).
Θεωρία και λογοτεχνία έρχονται πολύ κοντά άπαξ και αναζητήσουμε τις χρήσεις τους, γίνονται
σχεδόν εναλλάξιμοι όροι θα λέγαμε. Αυτό φανερώνεται αν συγκρίνουμε τις απόψεις ενός
παιδαγωγού που υποστηρίζει τη θεωρία, του S. Brookfield (Brookfield 1995), με εκείνες μιας
θεωρητικού όπως η R. Felski που αναπτύσσει έναν λόγο υπεράσπισης της λογοτεχνίας στο Οι
χρήσεις της λογοτεχνίας (Felski 2008), η οποία αναγνωρίζει κοινά κίνητρα μεταξύ καθημερινών
αναγνωστών και των λεγόμενων ειδικών, ικανά να μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε «μια
διακριτική δομή σκέψης ή αισθήματος» ανάμεσα στους μεν και τους δε.
Αυτά τα κίνητρα θα μπορούσαν να κωδικοποιηθούν στις τέσσερεις ακόλουθες χρήσεις ή
λειτουργίες: αναγνώριση, γνώση, γοητεία και έκπληξη ή σοκ. Μπορεί η διάκρισή τους από τη
Felski να είναι ιδιαίτερα «φιλική προς τον χρήστη» από την πλευρά της, μια και επιτρέπει να
αντιληφθούμε ότι η θεωρία της λογοτεχνίας δεν είναι ένας λόγος in vitro, όταν δεν αναπτύσσεται
με λεξιλόγιο ή εννοιολογήσεις που αποστρέφονται την καθημερινή εμπειρία, συχνότατα όμως οι
χρήσεις αυτές διαπλέκονται μεταξύ τους με τη φυσικότητα των χρωμάτων μιας υδατογραφίας.
Έτσι λοιπόν θα τις αναπτύξω, μια και αποτελούν χαρακτηριστική έκφανση της λεγόμενης
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«στροφής στο συναίσθημα» που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη θεωρία (Butter 2009), κι εκεί οι ζώνες
δεν είναι ιδιαιτέρως διαχωρισμένες.
Αναγνώριση και/ή γνώση: θεωρία όπως και λογοτεχνία επιτρέπουν μια εννόηση εαυτού και
κόσμου, μια κατανόηση που είναι συγχρόνως και ερμηνεία του. Όταν αναγνωρίζει κανείς
εαυτόν, είτε σε έναν μυθιστορηματικό χαρακτήρα, μια σκηνή ή στιχομυθία, είτε σε ένα σύστημα
ιδεών, τού δίνεται η εντύπωση ότι του απευθύνουν προσωπικά το λόγο, τον περιγράφουν, είτε
τον ίδιο είτε και την κοινωνική ομάδα/υποομάδα που θεωρεί πως τον περιλαμβάνει. και μάλιστα
με λέξεις που δεν είχε αναλογιστεί. Δεν τις είχε σκεφτεί, αποδεχτεί ή δεν τις διέθετε κανείς απλώς
ακόμη, αναγνωρίζει όμως πλέον εαυτόν σε αυτές και σε ευρύτερους ή στενότερους κύκλους των
σημαινομένων τους. «Η ανάγνωση περιλαμβάνει τη συνάντηση με έναν γενικευμένο άλλο»,
σημειώνει η Felski, «τη σύλληψη μιας άποψης για το πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Σηματοδοτεί την
πρωτοπρόσωπη σχέση μας με το συλλογικό υποσυνείδητο» (Felski, 2008: 32). Η εγγενής
διαλογικότητα του εαυτού αναδύεται έτσι, όπως θα τη θέσει ο Μπαχτίν σε σχέση με τον κόσμο
του μυθιστορήματος χρησιμοποιώντας τα λόγια του Μπούμπερ «ζωή είναι η σε μένα
αποστροφή του άλλου» για να την περιγράψει (Morson, Emerson 1990: 56), και πλήθος άλλων
μελετητών που θα πάρουν ακολούθως τη σκυτάλη. Εδώ δεν χωρά μόνο μια ιδιωτικού τύπου
αναγνώριση αλλά περιλαμβάνεται και η δημόσια, όπως για άτομα, κοινωνικές ομάδες ή
καταστάσεις που βρίσκονταν στη σκιά ή στο περιθώριο. Αν ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ ή
ρίξουμε μια ματιά στα μαθήματα δημιουργικής γραφής που προσφέρονται από επιφανείς
συγγραφείς σε Αμερικάνικα Πανεπιστήμια κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά (2017-8), θα
βρούμε ειδικά μαθήματα θεωρίας της λογοτεχνίας να προσφέρονται από συγγραφείς που
μιλούν ανοιχτά μέσω του έργου τους και όχι μόνο περί της διαφορετικότητάς τους, έμφυλης,
φυλετικής ή άλλης (Temple, 2017) . Ακόμη όμως και όταν προσφέρεται μάθημα για ένα
ολόκληρο υποείδος, όπως τη λογοτεχνία του φανταστικού για παράδειγμα, δεν μοιάζει να
μπορεί να αντιπαρέλθει ο διδάσκων-συγγραφέας μια μελέτη όπως εκείνη για το Φανταστικό του
Τοντορόφ ανάμεσα στα καθαυτό λογοτεχνικά έργα του είδους που εξετάζει. Ίσως γιατί όπως το
να μετεωρίζεται κανείς, να δοκιμάζει το δισταγμό για το αν αυτά που διαβάζει συνέβησαν ή όχι
που ορίζει το είδος αυτό, έτσι αισθάνεται κανείς κι όταν διαβάζει άλλα λογοτεχνικά είδη ή θεωρία:
αρχίζει να υποψιάζεται για τα αληθειακά καθεστώτα διαφορετικών κόσμων, αλλά και για τα όρια
μεταξύ του τί δύναται κανείς να γνωρίζει και τι όχι. Αντίστοιχα, το γεγονός ότι ένα από τα κεφάλαια
στα Αποσπάσματα του ερωτικού λόγου επιγράφεται «Το μη γνώσιμο», βοηθά στην κατανόηση
και αποδοχή αυτής της εμπειρίας του ερωτευμένου υποκειμένου, στο οποίο αναφέρεται ο
Μπαρτ, επιτρέπει την αναγνώρισή του, αλλά και οποιουδήποτε υποκειμένου βρίσκεται στο
καθεστώς έλλειψης που ορίζει την επιθυμία, ασχέτως αντικειμένου. Θεωρία όπως και λογοτεχνία,
βελτιώνουν την ευλυγισία της σκέψης124, διευκολύνουν την κίνηση στον άξονα της αναλογίας,
την αναγνώριση συνδέσεων ανάμεσα σε διαφορετικά αισθήματα και καταστάσεις.
Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αναγνώριση και γνώση, προκύπτουν μέσα από ένα πλατύ
σκανάρισμα στάσεων, έξεων, περισσότερο ή λιγότερο αυτοματοποιημένων ψυχικών και
κοινωνικών αντιδράσεων, τη μορφή κοινωνικής φαινομενολογίας που συνιστούν τόσο η
λογοτεχνία όσο και η θεωρία (ψυχανάλυση, κοινωνιολογία, σημειωτική, πολιτισμικές σπουδές
κλπ).
Αναγνώριση και/ή γνώση, εκκινούν από ή περιλαμβάνουν, οδηγούν σε μια σειρά θυμικών
ανταποκρίσεων. Οι δύο βασικές τους μορφές είναι η θετική και η «αρνητική» θα λέγαμε, η
γοητεία/μαγεία που εκλύουν πολλά κείμενα, και η έκπληξη από την άλλη, η όχι αναγκαστικά
θετική, το σοκ. Αν στην περίπτωση της λογοτεχνίας μάς είναι πιο κατανοητό αυτό, είτε ως ηδονική
λήθη του εαυτού, ικανότητα των μεγάλων έργων να μας απορροφούν για παράδειγμα ή να μας
124

Όπως ακριβώς πειράματα της Ψυχογλωσσολογίας έχουν αποδείξει πως το να μιλά κανείς διαφορετικές γλώσσες
αυξάνει την ευκαμψία της σκέψης, έτσι και η λογοτεχνία και η μεταγλώσσα της, η θεωρία, διαντιδρούν με
αντίστοιχο τρόπο.
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αφήνουν άναυδους, αποτροπιασμένους [φυσικά αυτά αφορούν σε κάθε μορφή αφήγησης,
κειμενικής ή οπτικής], στην περίπτωση της θεωρίας δεν μοιάζει εξίσου αυτονόητο. Όπως
ωστόσο επισημαίνει ο Brookfield (1995), η αναγνώριση που λαμβάνει χώρα εδώ, δεν διαφέρει
ουσιαστικά: γιατί διαβάζοντας μια θεωρητική άποψη ανακαλούμε όψεις της εμπειρίας που μας
διέφευγαν, τις διακρίναμε μόνο θολά ή δεν καταφέρναμε να δεχτούμε την αντιφατικότητά τους
και τώρα μας προσφέρεται η δυνατότητα να τις κατανοήσουμε, να τις ονοματίσουμε, κάτι διόλου
αμελητέο από συναισθηματικής άποψης. Είναι μια μορφή επιβεβαίωσης αλλά και φυγής από
την τυραννία του προσωπικού ή του τόσου συγκεκριμένου, επιβεβαίωσης ενισχυτικής μάλιστα,
γιατί βλέπουμε πράγματα που θεωρούσαμε ιδιωτικές εκλάμψεις και μόνο, ή περιορισμένου
βεληνεκούς, να χαίρουν διατύπωσης από κάποιον άλλο – πιθανόν μια αυθεντία – και να
αποκτούν καθολικότερη ισχύ. Κι εδώ μια διάβρωση των ορίων μεταξύ εαυτού και κειμένου έχει
προηγηθεί, κάποιου είδους απορρόφηση, που μπορεί να μην έχει να κάνει μόνο με την
αυταρέσκεια της επιβεβαίωσης, αλλά και με μια επώδυνου τύπου αναγνώριση, ένα σοκ, την
αίσθηση ότι το κακό που διαβλέπουμε δεν είναι μόνο της οικείας μας ζώνης, την ξεπερνά μάλιστα
κατά πολύ. Αυτές οι διαδικασίες δεν αναμορφώνουν μόνο τον τρόπο που διαβάζουμε εαυτόν
και κόσμο (με αφορμή μια μυθοπλασία, μια διαφήμιση ή ένα δημοσιογραφικό κείμενο) αλλά και
το πώς θα επιχειρήσουμε να τον καταγράψουμε/αποδώσουμε.
Άλλη σημαντική λειτουργία της θεωρίας που προκύπτει από τις προηγούμενες, όπως
διαπιστώνουν από κοινού Brookfield και Χρυσόπουλος – και με την αναφορά της θα κλείσω –
είναι ακριβώς αυτή η συνομιλιακή της διάσταση (Brookfield 1995, Χρυσόπουλος 2008). Η θεωρία
σπάει τον κύκλο της οικειότητας, θέτει σε προοπτική βάθους προβλήματα που αντιμετωπίζουμε
(τις «λύσεις» για παράδειγμα που καλείται να δώσει ένας συγγραφέας ad hoc σε ζητήματα με τα
οποία έρχεται αντιμέτωπος καθώς γράφει), δείχνοντας αν εντέλει είναι τόσο τοπικά ή άλλης
κλίμακας, ευρύτερα (π.χ. μπορεί να προσκρούουν στα όρια του εκάστοτε είδους). Δεν αρκεί να
δηλώσει για παράδειγμα ο διδάσκων δημιουργικής γραφής, ότι τα είδη είναι «ευέλικτες
τεχνολογίες» χρησιμοποιώντας μια εύστοχη θεωρητική φόρμουλα (Rosen, 2016: 1-44) που θα
μπορούν εύκολα να αναπαράγουν οι σπουδαστές τις εργασίες τους, αν δεν κατανοήσουν πώς
συμβαίνει αυτό και μέχρι ποιό σημείο ώστε να το κάνουν πράξη. Ουσιαστικά η θεωρία
αποκαθιστά τον κύκλο των ελλειπόντων συναδέλφων ή κριτικών, μετατρέπει την απουσία τους
σε παρουσία, αν όχι ως φυσικών προσώπων, ως κατάλληλων συνομιλητών/αντηχείων. Ακόμη
κι αν η λογική των εργαστηρίων δημιουργικής γραφής θεραπεύει σε μεγάλο βαθμό αυτήν την
έλλειψη – από τη στιγμή που προσφέρει τα πρώτα φόρα συζήτησης, ανταλλαγής, αμοιβαίας
κρίσης πάνω σε κείμενα και ζητήματα των συμμετεχόντων, κάτι εξόχως γόνιμο, αληθινά
διαδραστικό – χρειάζεται συνομιλητής ή δυνάμει διορθωτής τους να μην είναι μόνο ο καθηγητής
και ο κύκλος των δικών του προτιμήσεων, ούτε μόνο ο κύκλος των εκάστοτε συμμετεχόντων.
Χρειάζεται η συνομιλία αυτή να διεξαχθεί και σε ευρύτερο πλαίσιο, και με άλλο τρόπο, νοερό ή
σιωπηρό, κυρίως όμως σε άλλη κλίμακα ώστε να έχει έρεισμα, όχι μόνο μέσα από τη συνάντηση
των διδασκόντων με πολλαπλάσια αντικείμενα και καθηγητές αλλά και με διαβαθμισμένα κείμενα,
γλώσσες και μεταγλώσσες, στη διπλή τους μάλιστα διάσταση, περιεχομένου αλλά και ύφους.
Φυσικά ο πρώτος που οφείλει να είναι δεκτικός σε ποικίλες αντιφωνήσεις, είναι ο ίδιος ο
διδάσκοντας και οι περισσότερο ή λιγότερο αναπαυτικές του τοποθετήσεις. Όπως καίρια το
έθεσε ο Usher, αντί να ελέγχουμε κατά πόσο γόνιμη μπορεί να σταθεί η θεωρία σε σχέση με τις
πρακτικές μας, καλύτερα να γίνουμε εμείς οι ίδιοι μια εικόνα αυτών των χρήσεων (Usher 1989: 88)
– όχι των καταχρήσεών τους.
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Εκπαιδευτική έρευνα: Δημιουργική γραφή και νέες
τεχνολογίες στο δημοτικό
Ιασονίδου Φωστήρα
roula.iasonidou@gmail.com
Abstract
Η επικοινωνιακή προσέγγιση και η προσέγγιση με προσανατολισμό στη δράση θέτουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός
τους το μαθητή, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και τη δραστηριοποίησή του με σκοπό την παροχή κινήτρων στην
εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Τα τελευταία τρία χρόνια προσπαθήσαμε να δώσουμε αυτά τα κίνητρα στους μικρούς
μας μαθητές (παιδιά της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου) που πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με τη γαλλική
γλώσσα μέσα από την εφαρμογή παιδαγωγικών πρότζεκτ δημιουργικής γραφής συνδυάζοντας την συνεργατική
παιγνιώδη παραγωγή γραπτού λόγου με τα λογισμικά δημιουργίας κόμικ. Το αποτέλεσμα ήταν κάτι παραπάνω από
ενθαρρυντικό, πράγμα που μας έδωσε την ιδέα να τεκμηριώσουμε τις δικές μας θετικές εμπειρίες μέσω της διεξαγωγής
έρευνας σε εκπαιδευτικούς που έχουν δουλέψει πάνω σε πρότζεκτ δημιουργικής γραφής εξετάζοντας αν η εφαρμογή
πρότζεκτ δημιουργικής γραφής και ο συνδυασμός τους με λογισμικά ψηφιακού κόμικ μπορούν να κινητοποιήσουν &
να εμπλέξουν τους μαθητές, να διεγείρουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους και να βελτιώσουν τις επιδόσεις
τους στην ξένη γλώσσα.

Λέξεις - κλειδιά: δημιουργική γραφή; ξένη γλώσσα; ψηφιακό κόμικ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι κυρίαρχες διδακτικές προσεγγίσεις στο πεδίο της διδακτικής των ζωντανών γλωσσών σήμερα
στην Ευρώπη (η Επικοινωνιακή Προσέγγιση και η Προσέγγιση με Προσανατολισμό στη Δράση
στο εξής ΠΠΔ) θέτουν στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού συστήματος το μαθητή, την ανάπτυξη
της δημιουργικότητας και τη δραστηριοποίησή του με σκοπό να του δοθούν κίνητρα στην
εκμάθηση της ξένης γλώσσας που διδάσκεται. Τα τελευταία τρία χρόνια προσπαθήσαμε να
δώσουμε αυτά τα κίνητρα στους μικρούς μας μαθητές (παιδιά της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης του
δημοτικού σχολείου) που πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με τη γαλλική γλώσσα μέσα από την
εφαρμογή παιδαγωγικών πρότζεκτ δημιουργικής γραφής συνδυάζοντας την συνεργατική
παιγνιώδη παραγωγή γραπτού λόγου με τα λογισμικά δημιουργίας κόμικ. Το αποτέλεσμα ήταν
κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικό, πράγμα που μας έδωσε την ιδέα να τεκμηριώσουμε τις δικές
μας θετικές εμπειρίες μέσω της διεξαγωγής έρευνας σε εκπαιδευτικούς που έχουν δουλέψει
πάνω σε πρότζεκτ δημιουργικής γραφής. Όσο αφορά τη μεθοδολογική προσέγγιση της
έρευνάς μας σαν εργαλείο έρευνας και συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονική
φόρμα ερωτηματολογίου. Οι συνάδελφοι, τον Ιανουάριο του 2017, κλήθηκαν να απαντήσουν
σε 15 ερωτήσεις και η αλήθεια είναι ότι ανταποκρίθηκαν με μεγάλη προθυμία. Το δείγμα των 30
απαντήσεων θεωρήθηκε ικανοποιητικό με βάση τον μικρό σχετικά αριθμό των διδασκόντων
ξένων γλωσσών (στο εξής Ξ.Γ.) που εφαρμόζουν τη μέθοδο του πρότζεκτ δημιουργικής γραφής
(στο εξής Δ.Γ.) σε μαθητές δημοτικού.
Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής των πρότζεκτ Δ.Γ. στο δημοτικό
Λίγα λόγια για τη μέθοδο εφαρμογής των πρότζεκτ Δ.Γ. που εφαρμόσαμε στις τάξεις με τις
οποίες εργαστήκαμε τα τρία τελευταία χρόνια. Καταρχήν οφείλουμε να πούμε ότι το θέμα του
πρότζεκτ αποτελούσε απόφαση των μαθητών μας αφού διαπιστώναμε κάθε φορά την περιοχή
των ενδιαφερόντων τους μέσα από το μάθημα της ξένης γλώσσας. Κοινό τόπο βέβαια
αποτελούσε το παραμύθι σε διάφορες μορφές (παραμύθια με νεράιδες, παραμύθια με ζώα,
φανταστικές ιστορίες) επειδή διαπιστώσαμε ότι το λατρεύουν τα παιδιά αλλά και για πολλούς
άλλους λόγους: καταρχήν, επειδή η προφορική διήγηση ιστοριών (storytelling) επηρεάζει θετικά
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τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση (Westerveld M.F., Gillon G.T., 2010),
γίνεται πιο εύκολα κατανοητή από τα παιδιά, έπειτα επειδή προβάλλει τις ανησυχίες και τα
συναισθήματα τους (Winnicott,1971, 37), επιτρέπει τη δημιουργία μιας ευχάριστης ατμόσφαιρας
στην τάξη, πράγμα που διευκολύνει τη λήψη του λόγου και την αφομοίωση εννοιών στην Ξ.Γ.
και τέλος «διευκολύνει την απομνημόνευση χάρη στους οικείους συνειρμούς που ανακαλεί»
(Anastasiadi, 2006, 28). Η διάρκεια του πρότζεκτ κυμαινόταν γύρω στους τρεις μήνες, διάστημα
που χρησιμοποιούσαμε και για την επίτευξη διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων (εκμάθηση
λεξιλογίου, εξοικείωση με γραμματικά φαινόμενα, ανάθεση καθηκόντων με χρήση της
ομαδοσυνεργατικής μεθόδου και τη χρήση της τεχνολογίας) αλλά και για την διαπολιτισμική
ευαισθητοποίηση των μαθητών. Με τη συγγραφή του παραμυθιού αποφασίσαμε να
συνδυάσουμε τη Δ.Γ. με τα λογισμικά δημιουργίας κόμικ για τους ακόλουθους λόγους: η χρήση
του κόμικ στην εκπαίδευση επιτρέπει να δουλέψουμε πάνω στις 4 επικοινωνιακές δεξιότητες:
κατανόηση, ομιλία, γραφή, ανάγνωση, ευνοεί το συνδυασμό εκμάθησης και δημιουργικότητας
μέσω της διάδρασης γραπτού λόγου και εικόνας. Εξάλλου η δημοτικότητά τους προκαλεί την
κινητοποίηση και δραστηριοποίηση των μαθητών. (Vassililopoulou, Boloudakis & Retalis, 2008).
Δείγμα της δουλειάς των προηγούμενων ετών με λεπτομερή περιγραφή της μεθόδου που
χρησιμοποιήσαμε μπορείτε να δείτε στην ηλεκτρονική μου εισήγηση στο Συνέδριο του Νέου
Παιδαγωγού (Νοέμβριος 2016) στο https://goo.gl/PS9iYX και το 2ο Διεθνές Συνέδριο
Δημιουργικής Γραφής στο https://goo.gl/aB8L4F.
Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ας προσεγγίσουμε τώρα την έρευνα μέσα από την αρχική μας υπόθεση η οποία ήταν: η
εφαρμογή των πρότζεκτ Δ.Γ. στο δημοτικό και ο συνδυασμός τους με λογισμικά δημιουργίας
ψηφιακού κόμικ μπορούν να κινητοποιήσουν & να εμπλέξουν τους μαθητές, να διεγείρουν τη
φαντασία και τη δημιουργικότητά τους και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στην ξένη γλώσσα.
Προσπαθήσαμε να φτάσουμε στο στόχο μας δημιουργώντας ένα ερωτηματολόγιο που
αποτελούνταν από δύο ενότητες: Η πρώτη περιείχε επτά ερωτήσεις μέσω των οποίων
προσπαθήσαμε να εξάγουμε δεδομένα γενικής φύσης που θα μας επέτρεπαν να κάνουμε το
προφίλ του δείγματος στο οποίο απευθυνθήκαμε. Πρόκειται στην συντριπτική τους πλειοψηφία
για γυναίκες (90%) ανάμεσα στα 36 και τα 55 έτη (63,3%), με διδακτική εμπειρία άνω των 16 ετών
(66,7%) που διδάσκουν σε δημόσια σχολεία (73,3%) της επαρχίας (56,7%), κατέχουν ένα
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (66,7%) και έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια Δ.Γ.
Η δεύτερη ενότητα των ερωτήσεων (15 ερωτήσεις) που απευθύναμε στους συναδέλφους
αφορούσε καταρχήν το βαθμό, τους λόγους δυσκολίας εφαρμογής των πρότζεκτ Δ.Γ. στο
δημοτικό (1η και 2η ερώτηση αντίστοιχα) και το πως οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών
αντιλαμβάνονται ένα πρότζεκτ Δ.Γ. (3η ερώτηση). Στη συνέχεια θελήσαμε να μάθουμε ποιοι είναι
οι κυριότεροι παιδαγωγικοί στόχοι που θέτουν μέσα από ένα τέτοιο πρότζεκτ (4η ερώτηση), αν
πιστεύουν ότι η διδασκαλία της ξένης γλώσσας μέσα από την παιδαγωγική του πρότζεκτ
αποτελεί για τους μαθητές μας ένα παράγοντα κινητοποίησης (5η ερώτηση) και ποια διδακτικά
εργαλεία χρησιμοποιούν έτσι ώστε να την επιτύχουν (6η ερώτηση). Οι 7η και 8η ερώτηση
εξετάζουν που εστιάζουν την προσοχή τους σχετικά με τους παιδαγωγικούς, διδακτικούς
στόχους που θέτουν και τα χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής του πρότζεκτ και η 9η ερώτηση
επικεντρώνει στο ρόλο που αναθέτουν στον εαυτό τους κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του
πρότζεκτ. Οι ερωτήσεις αυτές έχουν σαν στόχο τους να εκτιμήσουν αν οι καθηγητές ξένης
γλώσσας έχουν συνείδηση και αν προσπαθούν να ακολουθήσουν τις αρχές στις οποίες
στηρίζεται η παιδαγωγική του πρότζεκτ και η ΠΠΔ κατά τη διάρκεια ενός πρότζεκτ Δ.Γ. και ποιο
ρόλο θεωρούν ότι πρέπει να παίξουν οι ίδιοι σε μια διαδικασία που μπορεί να γίνει θελκτική για
τους μαθητές αλλά που είναι ταυτόχρονα πολύ απαιτητική για τον διδάσκοντα. Μέσα από τις
ερωτήσεις που ακολουθούν εξερευνούμε τις αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για τα οφέλη
που μπορούν να αποκομίσουν οι μαθητές μέσα από τη συμμετοχή τους σε ένα πρότζεκτ Δ.Γ. το
οποίο έχει σαν τελικό προϊόν παραγωγής των μαθητών ένα παραμύθι (10η ερώτηση), καθώς

[287]

και για τις γλωσσικές επικοινωνιακές ικανότητες (11η ερώτηση) και τις γενικές ικανότητες (12η
ερώτηση) που ενδέχεται να αναπτύξουν. Τέλος, θέλουμε να μάθουμε αν πιστεύουν ότι ο
συνδυασμός Δ.Γ. και νέων τεχνολογιών αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα κινητοποίησης των
μαθητών (13η ερώτηση), αν η οπτικοποίηση του τελικού προϊόντος χάρη σε ένα λογισμικό
δημιουργίας κόμικ μπορεί να παρακινήσει τους αδύναμους μαθητές να συμμετέχουν
περισσότερο στο μάθημα της ξένης γλώσσας (14η ερώτηση) και αν τα πρότζεκτ Δ.Γ. πρέπει να
αποτελέσουν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας για το μάθημα της Ξ.Γ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Στην 1η ερώτηση που αφορά το βαθμό δυσκολίας που παρουσιάζει η εφαρμογή ενός πρότζεκτ
Δ.Γ. στο δημοτικό, οι συνάδελφοι που ρωτήθηκαν στην πλειοψηφία τους (22/30, 73,3%) σε μια
κλίμακα δυσκολίας από το 1 ως το 5 αποδίδουν βαθμό δυσκολίας 3 και 4 θεωρώντας ότι η
υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος παρουσιάζει μεν δυσκολίες οι οποίες όμως είναι δυνατό
να ξεπεραστούν

Γραφική αναπαράσταση 1.
Ενδιαφέρον λοιπόν παρουσιάζουν οι απαντήσεις στην επόμενη ερώτηση «Ποιες θεωρείτε τις
σημαντικότερες δυσκολίες που συναντάτε;»

Γραφική αναπαράσταση 2.
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Σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων στέκονται στην έλλειψη χρόνου και επιμόρφωσης στη ΔΓ
ενώ το ένα τρίτο αναφέρει την έλλειψη σχολικού εξοπλισμού. Είναι αλήθεια ότι οι δύο διδακτικές
ώρες την εβδομάδα που έχουν οριστεί για τη διδασκαλία της 2ης Ξ.Γ. στο δημοτικό δεν μας δίνουν
το δικαίωμα να ονειρευόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και ότι όλοι οι συνάδελφοι
δεν έχουν πρόσβαση σε επιμορφωτικά σεμινάρια Δ.Γ. Είναι ακόμη αλήθεια ότι υπάρχουν σχολεία
που δεν διαθέτουν υπολογιστή ή βιντεοπροβολέα στην τάξη της ξένης γλώσσας. Αυτό όμως
που μας φαίνεται περίεργο είναι η έλλειψη κινητοποίησης των μαθητών που διαπιστώνουν έξι
(20%) από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Η υπόθεση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι, είτε
δεν κατάφεραν να προτείνουν ένα θέμα που να ενδιαφέρει τους μαθητές, είτε οι δραστηριότητες
μέσα από τις οποίες προσέγγισαν το θέμα τους δεν κινητοποίησαν το ενδιαφέρον τους. Σε κάθε
περίπτωση είναι ένα δεδομένο που χρήζει διερεύνησης.
Στην τρίτη ερώτηση ανοιχτού τύπου «Περιγράψτε με λίγα λόγια τι είναι για σας ένα project
δημιουργικής γραφής» υπάρχει μια ποικιλία απαντήσεων από τις οποίες το 1/3 (10/30) φαίνεται
να επιμένει στον όρο πρότζεκτ, τον οποίο αντιλαμβάνονται είτε ως «παιδαγωγική προσέγγιση»,
είτε ως «μέθοδο διδασκαλίας». Οι μισοί από τους ερωτηθέντες (15/30) υπογραμμίζουν την
προτεραιότητα που έχει ο γραπτός λόγος κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ένα
σημαντικό ποσοστό (12/30, 40%) αναφέρεται στο διακύβευμα της Δ.Γ., δηλαδή την ανάπτυξη
της φαντασίας και της δημιουργικότητας των παιδιών. Κάποιοι τονίζουν το γεγονός ότι τα
πρότζεκτ Δ.Γ. δίνουν κίνητρα συμμετοχής στους μαθητές και άλλοι ότι δημιουργούν
προϋποθέσεις ανάπτυξης των ικανοτήτων των μαθητών. Αν θέλουμε να εξάγουμε ένα πλήρη
ορισμό του όρου οφείλουμε να συνδυάσουμε όλα τα χαρακτηριστικά που επισημάνθηκαν από
τους συναδέλφους. Ο ορισμός των Brookes & Marshall (2004) οι οποίοι θεωρούν τη Δ.Γ. σαν
«την κατάθεση στο χαρτί ιδεών και συναισθημάτων σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα που
απελευθερώνει τη φαντασία» αλλά και αυτός του Κωτόπουλου (2012) που την ορίζει ως «ένα
σώμα γνώσεων και ένα σύνολο εκπαιδευτικών τεχνικών που μεταδίδουν αυτή τη γνώση και
δίνουν στη γραφή κοινωνικό ρόλο απομακρύνοντας την από τη στείρα λογική μιας μοναχικής
και βασανιστικής διαδικασίας» συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά ενός πρότζεκτ Δ.Γ. που
αναφέρουν και οι ερωτηθέντες.
Στην 4η ερώτηση «Ποιους θεωρείτε ως τους σημαντικότερους στόχους
πρότζεκτ Δ.Γ.;»

εφαρμογής

ενός

Γραφική αναπαράσταση 2.
Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες (28/30) εκτιμούν ότι ο πιο σημαντικός στόχος εφαρμογής ενός
πρότζεκτ είναι η ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας των μαθητών, ενώ η
βελτίωση του επιπέδου τους στα γαλλικά (22/30) και η ανάπτυξη πολυδύναμων δεξιοτήτων
(21/30) κερδίζουν την προτίμηση των περισσοτέρων. Η προώθηση της συνεργασίας (19/30), η
παρότρυνση για κοινωνική συμμετοχή (10/30) και η ενδυνάμωση της αλληλεγγύης και της
ανεκτικότητας (ισχυροί πυλώνες της ΠΠΔ) αποτελούν σημαντικούς συμπληρωματικούς
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στόχους. Όσο αφορά την διαπολιτισμική επίγνωση προσελκύει την προσοχή των μισών από
τους ερωτηθέντες. Οι απαντήσεις μας αποκαλύπτουν ότι οι διδάσκοντες μέσα από την
οργάνωση ενός εργαστηρίου Δ.Γ. στην τάξη της ξένης γλώσσας προσπαθούν να συνδυάσουν
την επίτευξη των παιδαγωγικών με τους διδακτικούς στόχους, χωρίς να παραβλέπουν τις αρχές
της παιδαγωγικής του πρότζεκτ, αλλά βάζοντας σε δεύτερο πλάνο την παρότρυνση για
κοινωνική συμμετοχή.
Η ερώτηση που ακολουθεί «Εκτιμάτε ότι η διδασκαλία της ξένης γλώσσας μέσα από τη μέθοδο
του παιδαγωγικού σχεδίου εργασίας αποτελεί για τους μαθητές ένα επιπλέον κίνητρο
συμμετοχής;» μας επέτρεψε να αντιληφθούμε ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών Ξ.Γ. (23/30)
θεωρεί τη μέθοδο του πρότζεκτ σαν ένα ισχυρό παράγοντα κινητοποίησης του ενδιαφέροντος
των μαθητών ενώ οι υπόλοιποι θεωρούν ότι καθοριστικό παράγοντα αποτελεί η επιλογή του
θέματος και οι δραστηριότητες που προτείνονται από τον εκπαιδευτικό πράγμα το οποίο
επισημαίνουν και οι Perrenoud (1999) και Reverdy (2013) στις μελέτες τους για την παιδαγωγική
του πρότζεκτ.
Στην ερώτηση που αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να κεντρίσουν την προσοχή των
μαθητών τους, η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων (28/30) πιστεύει ότι η επιτυχία του
εγχειρήματος εξαρτάται από τις δραστηριότητες που θα προταθούν, οι οποίες πρέπει να έχουν
παιγνιώδη, δημιουργικό και διαδραστικό χαρακτήρα, ενώ μεγάλη μερίδα ανάμεσά τους (22/30)
εκτιμά ότι η επιλογή ενός πρωτότυπου θέματος και η εμπλοκή της πληροφορικής είναι
παράγοντες ικανοί να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των παιδιών.
Μέσα από την υλοποίηση ενός project δημιουργικής γραφής οι συνάδελφοι δηλώνουν ότι
στοχεύουν την ταυτόχρονη υλοποίηση των παιδαγωγικών και των διδακτικών στόχων που
θέτουν θεωρώντας τους αλληλένδετους σε ποσοστό 80%, πράγμα που μας κάνει να σκεφτούμε
τον ορισμό του Proulx (2004), ο οποίος ορίζει το παιδαγωγικό πρότζεκτ ως «μια συστηματική
διαδικασία κατάκτησης και μετάδοσης γνώσεων μέσα από την οποία ο μαθητής σχεδιάζει και
πραγματοποιεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα που έχει σαν αποτέλεσμα ένα τελικό προϊόν
ικανό να αξιολογηθεί».
Έτσι, δεν μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων βασίζει σε τρεις
άξονες τις προτεραιότητες που θέτει κατά την υλοποίηση ενός πρότζεκτ: την αξιοποίηση των
γνώσεων που ήδη υπάρχουν και την οικοδόμηση νέων (24/30), την ενίσχυση της φαντασίας και
της δημιουργικότητας των μαθητών (24/30) και την εξοικείωση των μαθητών με τις νέες
τεχνολογίες μέσα από δραστηριότητες που εμπλέκουν την Ξ.Γ. (18/30).
Όσο αφορά τώρα τον ρόλο τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν στον εαυτό τους κατά την
εφαρμογή ενός τέτοιου εγχειρήματος τα ¾ των ερωτηθέντων θεωρούν πως πρέπει να
λειτουργούν κυρίως σαν εμψυχωτές και παρακινητές των μαθητών και δευτερευόντως σαν
παιδαγωγικοί σύμβουλοι (33%) και διαμεσολαβητές (26%). Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας
συμφωνούν με τους κυρίαρχους ρόλους που οι Dumas και Leblond (2002) αποδίδουν στον
εκπαιδευτικό στα πλαίσια της παιδαγωγικής του πρότζεκτ: «οφείλει να είναι πότε εμψυχωτής, πότε
διαμεσολαβητής αλλά και κυρίως οδηγός και σύντροφος στο δρόμο της μάθησης».
Στην ερώτηση που αφορούσε τα κέρδη που μπορούν να αποκομίσουν οι μαθητές μας μέσα
από τη δημιουργία ενός παραμυθιού, η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων (28/30)
θεωρεί ότι ενισχύει την καλλιέργεια της φαντασίας και της δημιουργικότητας των παιδιών και ότι
μπορεί να βελτιώσει τη σχέση τους με το γραπτό λόγο (28/30). Τέλος, ένα σημαντικό ποσοστό
θεωρεί ότι το παραμύθι βοηθά στη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας στην τάξη. Τα
αποτελέσματά μας ταυτίζονται με τους λόγους για τους οποίους ο Tompkins (1982, 718-721)
ισχυρίζεται ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν την ευκαιρία να δημιουργούν τις δικές τους ιστορίες.
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Γραφική αναπαράσταση 3.
Αν θέλουμε τώρα να δούμε τις αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα πιθανά κέρδη
που είναι δυνατό να αποκομίσουν οι μαθητές στους τομείς των γενικών ικανοτήτων και των
γλωσσικών επικοινωνιακών ικανοτήτων, φαίνεται να πιστεύουν ότι ένα πρότζεκτ Δ.Γ. είναι δυνατό
να ενισχύσει τη σχέση των μαθητών τους με το γραπτό λόγο σε επίπεδο κατανόησης (16/30) και
έκφρασης (15/30). Πολλοί είναι επίσης εκείνοι (18/30) που βλέπουν μια βελτίωση της γλωσσικής
ικανότητας (λεξιλόγιο, γραμματική…). Σχετικά με την ανάπτυξη των γενικών ικανοτήτων, πάνω
από τα 2/3 των ερωτηθέντων θεωρούν ότι προάγεται κυρίως ο τομέας των δεξιοτήτων και της
τεχνογνωσίας (21/30) καθώς και αυτός των γνώσεων (14/30) και της ικανότητας συνύπαρξης
και γνωριμίας με το καινούριο (18/30).
Και φτάνουμε στη διερεύνηση της άποψης των συναδέλφων για τη σύζευξη δημιουργικής
γραφής και λογισμικών δημιουργίας κόμικ. Καταρχήν όσο αφορά στη γνώμη τους για τους
μαθητές πιστεύουν στο σύνολό τους ότι ο συνδυασμός Δ.Γ. και κόμικ αποτελεί ένα ισχυρό
κίνητρο συμμετοχής στο μάθημα της Ξ.Γ. Ένα μικρό ποσοστό (10%) θεωρεί ότι το κίνητρο είναι
πιο ισχυρό για τους συνήθως αδιάφορους μαθητές. Είμαστε λοιπόν απόλυτα σύμφωνοι με τον
Djamel (2007) ο οποίος διαπιστώνει ότι «το κόμικ μπορεί να βοηθήσει μια τάξη να επικοινωνήσει
καλύτερα στην ξένη γλώσσα…». Τέλος βρίσκουν ότι το βελτιωμένο αισθητικά αποτέλεσμα χάρη
στην χρήση των νέων τεχνολογιών, βοηθά τους συνήθως αδιάφορους μαθητές να
ενεργοποιήσουν τη φαντασία τους αποκτώντας κίνητρα για μάθηση (18/30) και να συμμετέχουν
πιο ενεργά στη λήψη αποφάσεων μέσα στην τάξη (18/30). Άλλωστε, όπως και οι Vassililopoulou,
Boloudakis & Retalis (2008) έχουν επισημάνει «προωθούν τη δραστηριοποίηση των μαθητών
προάγοντας την εκμάθηση της Ξ.Γ…». Μετά λοιπόν από όλα αυτά το σύνολο των συναδέλφων
θεωρεί πώς τα πρότζεκτ Δ.Γ. πρέπει να αποτελούν ένα μόνιμο κομμάτι διδασκαλίας της ξένης
γλώσσας καθώς «προάγουν τη συνεργασία», «αναπτύσσουν τη φαντασία και τη
δημιουργικότητα», «βελτιώνουν τις επιδόσεις των μαθητών εμπλέκοντάς τους περισσότερο στην
εκπαιδευτική διαδικασία».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η έρευνά μας είχε σαν αποτέλεσμα την επιβεβαίωση της αρχικής μας υπόθεσης: τα πρότζεκτ
Δ.Γ. στο δημοτικό σε συνδυασμό με τα λογισμικά δημιουργίας κόμικ μπορούν να δώσουν
κίνητρα συμμετοχής στους μαθητές, να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους
και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στα γαλλικά. Όπως μας επισημάνθηκε από την πλειοψηφία
των συμμετεχόντων που είχαν παρόμοια εμπειρία σε πρότζεκτ Δ.Γ., οι μαθητές αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίες σχετικά με την πορεία του πρότζεκτ και έχουν την ευκαιρία να αισθανθούν
υπερήφανοι για το συλλογικό τελικό προϊόν που γίνεται μάλιστα αφορμή να συνεργαστούν
αρμονικά. Ελπίζουμε ότι η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας θα δώσει το
κίνητρο σε συναδέλφους να ασχοληθούν με την υπέροχη περιπέτεια της δημιουργικής γραφής
εμπλέκοντας σε αυτή και τους μαθητές τους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

[291]

ANASTASIADI, M.-C., 2006, « Le conte un atout pour l’oral. La classe aux idées reçues», Le français dans le monde, n◦
347, sept.-oct. 2006, 27-29
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ., ΡΕΤΑΛΗΣ, Σ., 2007, Αξιοποίηση των Ψηφιακών Κόμικς στην Εκπαίδευση, εισήγηση που
παρουσιάστηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", Σύρος 4-6 Μαΐου 2007, Ανακτήθηκε από: www.ediktyo.eu στις 2 Ιουλίου 2016
BROOKES, I. & MARSHALL, M., 2004, Good writing guide, New York: Harap Publishers Ltd
DJAMEL, B., 2007, La bande dessinée comme support didactique dans l’enseignement du FLE, Synergies Algérie, 1,
235-240. Ανακτήθηκε από: http://gerflint.fr/Base/Algerie1/bendiha.pdf, προσπελάστηκε στις 15/10/ 2016.
DUMAS B., LEBLOND M., 2002, «Les rôles de l’enseignant en pédagogie de projet», Québec français, n° 126, 2002, p.
64-66., Ανακτήθηκε από: http://id.erudit.org/iderudit/55845ac , προσπελάστηκε στις consulté le 2 novembre
2016.
ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Τ., 2012, Η νομιμοποίηση της δημιουργικής γραφής, Ηλεκτρονικό περιοδικό Κείμενα, τεύχος 15,
Ανακτήθηκε από: http://keimena.ece.uth.gr/main/t15/03-kotopoulos.pdf , προσπελάστηκε στις 17/3/2016
PERRENOUD, P., Apprendre à l’école à travers des projets : pourquoi ? comment ?, université de Genève, 2002,
Ανακτήθηκε από: https://goo.gl/NGbHoK , προσπελάστηκε στις 2/11 2016
PICARD, C., « Contes et thérapie », Dialogue, 2/2002 (no 156), p. 15-22, disponible sur : http://www.cairn.info/revuedialogue-2002-2-page-15.htm, προσπελάστηκε στις 25/9/2016.
PROULX, J., 2008, Apprentissage par projet, Presses de l’Université du Québec.
REVERDY C., 2013, Des projets pour mieux apprendre ?, Dossier d'actualité Veille et Analyse, n°82, Ανακτήθηκε από :
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/82-fevrier-2013.pdf, προσπελάστηκε στις 24/10/ 2016
TOMPKINS, G.,1982, Seven reasons why children should write stories. Language Arts, 59(7).
WINNICOTT, D.W., 2009, Playing and reality, London, Routledge Classics

[292]

Το παραμύθι συναντά τις ΤΠΕ: Ζωντανεύοντας τα
επαγγέλματα του παρελθόντος (Εφαρμογή στο παραμύθι
«Η φαντασία δημιουργεί ιστορία», της Ελένης Ρένεση)
Καϊμάρα Πολυξένη, Ρένεση Ελένη, Παπαδόπουλος Στέφανος, Δεληγιάννης Ιωάννης
και Δημητρά Αναστασία
a16kaim@ionio.gr, renesiel@yahoo.gr, stefblue21@yahoo.gr, yiannis@ionio.gr,
adimitra@ct.aegean.gr

Abstract
Τα παραμύθια ψυχαγωγούν, καλλιεργούν τη φαντασία, μεταδίδουν μηνύματα και διδάγματα, διευκολύνουν τη
δημιουργικότητα και φέρνουν τους αναγνώστες σε επαφή με τον πολιτισμό, την τοπική ιστορία, τη λαϊκή παράδοση και
τη σοφία των λαών. Στο σχολικό συγκείμενο φαίνεται να ενισχύουν τη φιλαναγνωστική διάθεση των μαθητών με ενεργό
σύμμαχο, τόσο την πολυτροπικότητα, όσο και τις δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. Στόχος του παραμυθιού «Η
Φαντασία Δημιουργεί Ιστορία» είναι να γνωρίσει στα παιδιά τη λαογραφία και τις αξίες της ζωής περασμένων χρόνων,
ώστε να αποκτήσουν τις πρώτες γνώσεις για φθίνοντα παραδοσιακά επαγγέλματα, για επαγγέλματα που δεν υπάρχουν
πια, όπως η βυρσοδεψία. Συνεπώς, η νέα γενιά καλείται να ακούσει για κάτι που δεν μπορεί εύκολα να δημιουργήσει
εικόνες. Η τεχνολογία μπορεί να συνδέσει το παρελθόν με το παρόν και να φέρει στο σήμερα δραστηριότητες του
παρελθόντος μέσα στη σχολική τάξη. Με τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης, των κινούμενων σχεδίων και της
επαυξημένης πραγματικότητας, οι ήρωες του παραμυθιού ζωντανεύουν, περνούν από τον μυθικό κόσμο στον
πραγματικό και με παιγνιώδη τρόπο αναβιώνουν το παρελθόν. Τελικός σκοπός είναι η δημιουργία ενός παραμυθιού
από τα ίδια τα παιδιά. Παρακινούνται, έτσι, να αναζητήσουν πληροφορίες και να απεικονίσουν τις σκέψεις τους, με
βοηθό τα βήματα της συγγραφής, την παιχνιδική εμπειρία και τη δραματοποίηση.

Λέξεις-κλειδιά: παραμύθι, παραδοσιακά επαγγέλματα, δημιουργική γραφή, φιλαναγνωσία, πολυτροπικότητα, ψηφιακή
αφήγηση, κινούμενα σχέδια, επαυξημένη πραγματικότητα, παιχνιδική εμπειρία
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ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Το Παραμύθι, ετυμολογικά προέρχεται από το αρχαίο ουσιαστικό παραμύθιον και αρχικά είχε τη
σημασία «παρηγοριά, ανακούφιση». Αργότερα, απέκτησε τη σημασία φανταστική διήγηση
υπερφυσικών πράξεων, θαυμαστών ιστοριών, που δεν προβάλλονται ως αληθινές και που
αποσκοπούν στην τέρψη των ακροατών (Λεξικό της κοινής νεοελληνικής- Ινστιτούτο
Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη). Είναι σύνθετη λέξη από την πρόθεση
παρά και το ουσιαστικό μύθος, όπου μύθος σήμαινε «λόγος, ομιλία» και στη συνέχεια
«αφήγηση», «υπόθεση» και «διήγηση φανταστικών γεγονότων» με πρωταγωνιστές θεούς και
ήρωες. Για τους πρώιμους Έλληνες, ο «μῦθος» ήταν συνώνυμος της λέξης «ἔπος» και
μυθολόγος ήταν ο «αφηγητής ιστοριών» (Graf, 2011).
Ο κοινωνικός, παιδαγωγικός και διδακτικός ρόλος του παραμυθιού έχει αναγνωριστεί και έχει
γίνει αντικείμενο μελέτης και έρευνας από διάφορους επιστημονικούς κλάδους, όπως η
Γλωσσολογία, η Ψυχολογία, η Ψυχανάλυση, η Ανθρωπολογία, η Εθνολογία, η Εθνογραφία και
η Παιδαγωγική (Ντοροπούλου, 2013). Οι παιδαγωγοί υποστηρίζουν την παιδαγωγική αξία του
παραμυθιού, καθώς, μέσα από τα παραμύθια, επιτυγχάνονται παιδαγωγικοί, κοινωνικοί και
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διδακτικοί στόχοι (Γεωργιάδου κ.ά., 2008). Πλήθος ερευνητών έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα
ότι το παραμύθι αποτελεί άριστο μέσο διδασκαλίας, καλλιεργεί τη μητρική γλώσσα με τις
πρακτικές της αναδιήγησης, της συγγραφής παραμυθιών και της δραματοποίησης, διευρύνει
το λεξιλόγιο των μαθητών, προάγει τον διάλογο και την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, τη
γλωσσική έκφραση και τη φιλαναγνωσία, δίνει εναύσματα για την ανάπτυξη της κριτικής,
αφαιρετικής και δημιουργικής σκέψης και ενισχύει τη συμβολική λειτουργία (Αναγνωστόπουλος,
1994, 1997·Αυδίκος, 1999·Μαλαφάντης, 1996, 2006α, 2011∙ Μερακλής, 1986, 2012· Ντίνας κ.ά.,
2013∙ Ντούλια, 2010∙ Τριλιανός, 1997). Το παραμύθι είναι μία φανταστική και διασκεδαστική
διήγηση, χωρίς να αποβλέπει στην άμεση διδαχή και νουθέτηση του ακροατή, αν και έχει ηθική
διάσταση, είναι, δηλαδή, «προηθικό» (Πολίτης, 2015α). Σύμφωνα με τον Collins (Μαλαφάντης,
2014), το παραμύθι παίζει σημαντικό ρόλο στον εφοδιασμό του γνωστικού, συγκινησιακού και
ηθικού ρεπερτορίου του παιδιού και αναδεικνύει το ανεξάντλητο πεδίο της δημιουργικότητάς του
(Μούσιου, 2001-2002). Ο Ροντάρι (2003) τονίζει την αξία των παραμυθιών και τον διαχρονικό
χαρακτήρα τους και συγκρίνει τις λειτουργίες 125 τους με τις νότες της μουσικής. Θεωρεί πως
όπως με τις νότες μπορούμε να συνθέσουμε άπειρες μελωδίες, έτσι και με τις λειτουργίες του
παραμυθιού μπορούμε να επινοήσουμε αναρίθμητα παραμύθια που καθένα θα προσθέσει ένα
λιθαράκι στις γνώσεις και στον χαρακτήρα κάθε παιδιού.
Όλοι οι άνθρωποι, οποιασδήποτε ηλικίας, φυλής και θρησκείας, είτε ως ακροατές, είτε ως
αναγνώστες, είτε ως αφηγητές, έχουμε έρθει σε επαφή με τα παραμύθια. Οι ιστορίες περνούν
από τη μια γενιά στην άλλη, μαρτυρώντας τη γνώση, παρέχοντας το απόσταγμα της σοφίας
κάθε ηλικίας, κάθε γενιάς και εποχής (Δουλάμη & Αντωνίου, 2011). Με αυτόν τον τρόπο,
ακροατές και αναγνώστες γνωρίζουν τον πολιτισμό, την τοπική ιστορία, αλλά και τη λαϊκή
παράδοση.
Ο όρος παράδοση προέρχεται από το ρήμα παραδίδω, δηλαδή, κληροδοτώ στις επόμενες
γενιές στοιχεία από το παρελθόν και το παρόν (Καμηλάκη-Πολυμέρου & Καραμανές, 2011). Η
παράδοση είναι γραπτή και προφορική. Η γραπτή είναι ό,τι έχουμε κληρονομήσει από τους
προγόνους μας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ενώ η προφορική αντιπροσωπεύει τα
στοιχεία που παραδίδονται από γενιά σε γενιά και συγκροτούν τον πυρήνα του λαϊκού
πολιτισμού (Καμηλάκη-Πολυμέρου & Καραμανές, 2011). Το παραμύθι που παραδίδεται από
γενιά σε γενιά είναι το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό παραμύθι είναι ένα από τα πιο κατάλληλα
μέσα για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι γεμάτο από
φανταστικές εικόνες και σύμβολα, παραβολές και μεταφορές, που του προσδίδουν μεγάλη
παιδαγωγική και μορφωτική αξία, αλλά και γιατί διαθέτει μιαν εξίσου σημαντική ψυχολογική
λειτουργία, μέσα από τους μηχανισμούς ταύτισης των παιδιών με τους κεντρικούς ήρωες
(Μαλαφάντης, 2014). Η παιδαγωγική χρήση της Λαογραφίας για τη βαθύτερη γνώση του λαϊκού
πολιτισμού και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών, σύμφωνα με τις αξίες και τις πρακτικές του,
έχει τεκμηριωθεί τόσο διεθνώς, όσο και στην Ελλάδα. Η σχέση της παιδαγωγικής επιστήμης και
του λαϊκού πολιτισμού είναι δυναμική και για αυτό της έχει αποδοθεί ο όρος «παιδαγωγική
λαογραφία» (Αρβανίτη & Χρυσανθοπούλου, 2014). Η παιδική λαογραφία συνδέεται άρρηκτα με
το παιχνίδι (Γκουγκουλή, 2001∙ Μερακλής, 1986) και το παραμύθι μπορεί να συνοδεύεται από
παιγνιώδεις δραστηριότητες φιλαναγνωσίας, τόσο στην τάξη, όσο και στον χώρο της

125

Στις λειτουργίες του παραμυθιού αναφέρθηκε ο Ρώσος Βλαντιμίρ Προπ μελετώντας το λαϊκό μαγικό παραμύθι
της χώρας του και διαπίστωσε ότι υπάρχουν 31 λειτουργίες που καθορίζουν τη δράση των ηρώων (απουσία,
απαγόρευση, παράβαση, διερεύνηση, εκχώρηση, εξαπάτηση, συνενοχή, δολιοφθορά, μεσολάβηση, έναρξη
αντενέργειας, αναχώρηση, επέμβαση δωρητή αντίδραση, εφοδιασμός, μετακίνηση, πάλη, στιγμάτισμα, νίκη,
εξάλειψη, επιστροφή, καταδίωξη, διάσωση, μη αναγνωρίσιμη άφιξη, αβάσιμες απαιτήσεις, δύσκολο
πρόβλημα, λύση, αναγνώριση, ξεσκέπασμα, μεταμόρφωση, τιμωρία, γάμος) (Aguirre, 2011)
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βιβλιοθήκης, ή οπουδήποτε αλλού, με απώτερο σκοπό την ψυχαγωγία και την καλλιέργεια του
συναισθήματος (Μαλαφάντης, 2011).
ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ
Η σημασία της ανάγνωσης, η οποία διαπιστώνεται από την αρχαιότητα, ο ρόλος του βιβλίου
και η αγάπη για το διάβασμα είναι παράγοντες που διευκολύνουν την ψυχοπνευματική, γνωστική
και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού (Κατσίκη-Γκίβαλου & Πολίτης, 2013). Η ανάγνωση ως
απόλαυση, αποσυνδέεται από την σχολική επιτυχία και συνδέεται με τη φιλαναγνωσία από τα
τέλη του 19οου αιώνα. Σύμφωνα με τον Αναγνωστόπουλο (2003), αν και η φιλαναγνωσία είναι
εσωτερική διάθεση και στάση ζωής γενικότερα, παράγοντες που τη διευκολύνουν είναι η
οικογένεια και το σχολείο. Η Χριστοδούλου-Γκλιάου (2007) θεωρεί ότι η αγάπη για το βιβλίο
αποκτάται μέσω μιας μακροχρόνιας και συστηματικής παιδείας που δεν έχει καταναγκαστικό και
υποχρεωτικό χαρακτήρα, αλλά καλλιεργείται από τη μικρή ηλικία μέσω των δασκάλων, των
παιδικών και σχολικών βιβλιοθηκών, των εκθέσεων λογοτεχνικών βιβλίων, των εφημερίδων και
περιοδικών, των λογοτεχνικών ημερίδων, των επισκέψεων λογοτεχνών στο σχολείο, των
εορταστικών εκδηλώσεων για το παιδικό βιβλίο, των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων-παραστάσεων,
των δημιουργικών εργασιών των μαθητών. Για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας συνηγορούν
μελέτες, έρευνες και προτάσεις που έχουν λάβει χώρα με θετικά, κυρίως, αποτελέσματα
(Μαλαφάντης, 2005· Κατσίκη-Γκίβαλου & Πολίτης, 2013).
Η φιλαναγνωσία προωθήθηκε από τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και του Εθνικού
Κέντρου Βιβλίου. Οι αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή του προγράμματος της
φιλαναγνωσίας διαμορφώθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) και εγκρίθηκαν από το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το παραμύθι καλλιεργεί ομαλά και προοδευτικά τον πόθο της
ανάγνωσης και τη φιλαναγνωσία (Ντοροπούλου, 2013). Η προαγωγή της φιλαναγνωσίας
αποτελεί ένα βασικό πεδίο μελέτης του επιστημονικού κλάδου της Παιδαγωγικής της Λογοτεχνίας
(Μαλαφάντης, 2006β). Το παραμύθι, τόσο το σύγχρονο, όσο και το παραδοσιακό,
αποδεικνύεται σημαντικός αρωγός της φιλαναγνωσίας, ιδιαίτερα στον χώρο της Δημοτικής
Εκπαίδευσης, καθώς τα παιδιά αυτής της ηλικίας διαθέτουν αναπτυγμένη φαντασία και αγαπούν
ιδιαίτερα τα παραμύθια, τους μύθους, τις φανταστικές ιστορίες (Χριστοδούλου-Γκλιάου, 2007).
Σύμφωνα με τον Μαλαφάντη (2014), για εμάς τους Έλληνες έχει μεγάλη σημασία η διατήρηση
της εθνικής-πολιτισμικής μας ταυτότητας, μέσα από τη διατήρηση και τη συνέχιση του ελληνικού
λαϊκού πολιτισμού, ιδιαίτερα μετά την επαπειλούμενη «Παγκοσμιοποίηση». Αυτό είναι δυνατόν να
επιτευχθεί, εάν αξιοποιηθούν τα στοιχεία του πολιτισμού μας, όπως είναι και τα λαϊκά παραμύθια.
Τα εικονογραφημένα βιβλία με περιεχόμενο τη λαϊκή παράδοση και τον λαϊκό πολιτισμό ασκούν
ιδιαίτερη επίδραση στα παιδιά και δείχνουν τον δρόμο που οδηγεί στις ρίζες μας
(Αναγνωστόπουλος, 2003).
Ένα τέτοιο παραμύθι που προσπαθεί να συνδέσει τη φαντασία με την παράδοση, που μας
μεταφέρει σε παλιότερες εποχές με νοσταλγικό τρόπο και αναβιώνει μύθους και δραστηριότητες
του παρελθόντος, είναι το παραμύθι "Η φαντασία δημιουργεί ιστορία". Βασικός ήρωας είναι ο
Θωμάς, ένας βυρσοδέψης από την Άμφισσα, λίγο φαντασιόπληκτος που πλάθει με το μυαλό
του μύθους για στοιχειά, δέρματα και αλυσίδες. Τα στοιχεία αυτά αναβιώνουν και σήμερα στην
περιοχή της Άμφισσας την περίοδο της αποκριάς με διάφορα πολιτιστικά δρώμενα. Τον μύθο
τον μαθαίνουμε με την αφήγηση της μικρής Ελενίτσας, ενός ονειροπόλου κοριτσιού που ακούει
τον παππού της (πέρασμα από τον μυθικό κόσμο στον πραγματικό) και ταξιδεύει στα έθιμα, τις
αξίες και την απλότητα, τα οποία λείπουν από την εποχή μας, μέσα από μια ιστορία γεμάτη
μυστήριο.
Σκοπός αυτού του παραμυθιού δεν είναι μόνο να ψυχαγωγήσει τα παιδιά, αλλά και να τα
βοηθήσει να αποκτήσουν τις πρώτες γνώσεις για τα φθίνοντα παραδοσιακά επαγγέλματα, να
έρθουν σε επαφή με τη λαογραφία και τις αξίες της ζωής των περασμένων χρόνων, έννοιες
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πολύ δύσκολες για αυτή την ηλικία, μέσα από έναν πιο οικείο τρόπο. Χτίστηκε με μυθικά υλικά
ένας κόσμος που υπήρχε, καταγράφει τις ζωές των ανθρώπων του πρόσφατου παρελθόντος,
μεταδίδοντας την υπευθυνότητα, την παλικαριά, τον ρομαντισμό, την καταδίκη της οκνηρίας και
άλλους τέτοιους κανόνες συμπεριφοράς που αποκτούν παιδαγωγική σκοπιμότητα. Και
γράφτηκε για να μείνει, γιατί όπως έλεγαν και οι Λατίνοι «Verba volant, scripta manent», δηλαδή,
«τα λόγια πετούν, αλλά τα γραπτά μένουν». Στο τέλος του παραμυθιού, υπάρχει παράρτημα
δημιουργικής γραφής με ασκήσεις προβληματισμού και εξοικείωσης των παιδιών με τις έννοιες
της λαογραφίας, των παραδοσιακών επαγγελμάτων και της βυρσοδεψίας, καθώς και ασκήσεις
γραφής για τη δημιουργία από τον αναγνώστη του δικού του παραμυθιού. Με έναυσμα τις
ασκήσεις δημιουργικής γραφής τα παιδιά μπορούν να οδηγηθούν και σε άλλες δημιουργικές
δράσεις, όπως είναι το θεατρικό παιχνίδι, τα εικαστικά, μουσικές εμπειρίες και παραγωγές
(Βακάλη κ.ά., 2013).
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ
Βασικοί πυλώνες της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας είναι η Φιλαναγνωσία και η Δημιουργική
Γραφή (Βακάλη κ.ά., 2013). Η φιλαναγνωσία βοηθά τα παιδιά να μετεξελιχθούν σε
υποψιασμένους αναγνώστες και η δημιουργική γραφή τα μυεί στα άδυτα της λογοτεχνικής
πράξης (Κωτόπουλος, 2013). Σύμφωνα με τον Καρακίτσιο (2012), η δημιουργική γραφή
«αισθάνεται αλλεργία» σε οποιαδήποτε προσπάθεια ορισμού της και δέχεται μόνο γενικούς,
περιγραφικούς προσδιορισμούς, ενώ ο McVey (2007) τονίζει ότι κάθε γραφή είναι δημιουργική,
από τη στιγμή που ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τη γλώσσα, την εμπειρία, τη γνώση, τις πηγές,
τις μοναδικές ιδέες του και τις φαντασιώσεις του για να ζωντανέψει κάτι που δεν υπήρχε πριν. Η
δημιουργική γραφή είναι καταχρηστικός όρος, με την έννοια ότι η γραφή, έτσι κι αλλιώς είναι
δημιουργική, ακόμα και η αντιγραφή (Σουλιώτης, 2012). Το εννοιολογικό περιεχόμενο της
δημιουργικής γραφής, σύμφωνα με τους Brookes και Marshall (Μουταφίδου & Μπράτιτσης,
2013), σχετίζεται με την αποτύπωση στο χαρτί των ιδεών και των συναισθημάτων,
χρησιμοποιώντας ελεύθερα τη φαντασία. Είναι μια βιωματική διαδικασία σύνθεσης της
φαντασίας και των εμπειριών της ζωής σε ένα είδος γραφής χωρίς στερεότυπα και κανόνες, που
βοηθά το παιδί να απελευθερωθεί στη γλωσσική έκφραση και να βελτιωθεί σ’ αυτή
(Κωτόπουλος, 2015).
Παράλληλα, η Danilewitz (Μαλαφάντης, 2014), θεωρεί ότι το παραμύθι δεν είναι μόνο προϊόν
της φαντασίας, αλλά και διεγείρει τη φαντασία. Έτσι, η δημιουργική γραφή και το παραμύθι
συγκλίνουν καθώς μπορούν να εξάπτουν τη φαντασία του παιδιού, ώστε να ταυτιστεί με τους
ήρωες και να κατευνάσει τις ανησυχίες του, βελτιώνουν την ικανότητα συγκέντρωσής του και το
διευκολύνουν να αντιμετωπίσει τα εμπόδια που προκύπτουν μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι.
Με τη δημιουργική γραφή αναπτύσσεται η δημιουργικότητα του παιδιού, ωθώντας το να
δημιουργεί κάτι πρωτότυπο, καινούργιο και καινοτόμο (Βακάλη κ.ά., 2013). Οι έννοιες της
δημιουργικότητας και της δημιουργικής γραφής παρουσιάζουν τόσα πολλά κοινά
χαρακτηριστικά, ώστε, κάποιες φορές, η περιγραφή της μίας έννοιας να μην ξεχωρίζει από την
περιγραφή της άλλης έννοιας (Γρόσδος, 2013). Σύμφωνα με την Κωσταρίδου-Ευκλείδη
(Μαλαφάντης, 2014), «η δημιουργικότητα σχετίζεται με τη φαντασία στο βαθμό που το άτομο
χρησιμοποιεί φανταστικές συνθέσεις ή φανταστικές αναλογίες, προκειμένου να λύσει με
πρωτότυπο τρόπο το πρόβλημα που το απασχολεί». Η δημιουργία, με κύρια χαρακτηριστικά την
καινοφάνεια, την πρωτοτυπία και την ηγετικότητα, μπορεί να στηρίζεται σε υπάρχοντα υλικά,
ωστόσο η σύνθεσή τους είναι νέα ή και διαφορετική.
Ο Wang (2012), στη μελέτη του για τη σχέση της δημιουργικότητας με τις δεξιότητες σκέψης,
αναγνωρίζει τη θετική συσχέτιση της δημιουργικής σκέψης με την ανάγνωση και τη γραφή,
καθώς καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές που περνούν περισσότερο χρόνο
διαβάζοντας και γράφοντας έχουν καλύτερες επιδόσεις σε δοκιμασίες (τεστ) δημιουργικότητας.
H δημιουργικότητα είναι στενά συνδεδεμένη με τον συλλογισμό, τη λειτουργία της σκέψης και της
μνήμης και ενθαρρύνει την αυτοανακάλυψη, την αυτονομία, το θάρρος, την περιέργεια, την
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προθυμία, την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση, την αποφασιστικότητα, την επιμονή, την
ανεξαρτησία και την ικανότητα επικοινωνίας ιδεών.
Ο δημιουργός-συγγραφέας, μικρός ή μεγάλος, βρίσκεται μπροστά σε ένα γλωσσικό πρόβλημα,
το οποίο καλείται να επιλύσει με την παραγωγή λόγου, ωστόσο, δεν ελέγχει απόλυτα αυτό που
γράφει, τουλάχιστον στο στάδιο της εύρεσης των ιδεών και η σκέψη του αλλάζει συνεχώς
κατεύθυνση. Ο δημιουργός δεν γνωρίζει εξ’ αρχής τα συμπεράσματα, στροβιλίζεται στη δίνη
ιδεών και απόψεων, εμπιστεύεται τη φαντασία και αντιμάχεται την κριτική στάση (Γρόσδος, 2013).
Η φαντασία είναι ο θεμέλιος λίθος του παραμυθιού, του δημιουργού, του αφηγητή (Πολίτης,
2015β), αλλά και του ακροατή. Το παραμύθι απαιτεί την ενεργό συμμετοχή της φαντασίας του
κοινού. Γεμάτο δράση και συναίσθημα, αγωνία και ανατροπές, οδηγεί σταδιακά στην
«κάθαρση». Ίσως, περισσότερο από κάθε άλλο είδος λογοτεχνίας, το παραμύθι ενσωματώνει
τα βαθύτερα και ωραιότερα στοιχεία στην παγκόσμια λογοτεχνία. Το παραμύθι, μέσα από το
ξεδίπλωμα της πλοκής του, περιμένει από εμάς να εντοπίσουμε και να βιώσουμε μαζί με τον
πρωταγωνιστή του τους κινδύνους, την ευχαρίστηση, τις χαρές και τις απολαύσεις και τελικά, την
ανταμοιβή του ήρωα ή της ηρωίδας. (Blamires, 1979).
Σκοπός μας, ως εκπαιδευτικοί και εμψυχωτές, είναι να μάθουμε να χρησιμοποιούμε σωστά και
δημιουργικά το παραμύθι, ανοίγοντας τον δρόμο στα παιδιά να συνθέσουν τις εμπειρίες της
ζωής με τις γνώσεις που αποκτούν. Από την προσχολική ηλικία, ακόμα, ο εκπαιδευτικός μπορεί
να καλλιεργήσει τη δημιουργικότητα των παιδιών και μέσα από τεχνικές της βιωματικής μάθησης
και τα παιχνίδια να επιτευχθούν γλωσσικοί μαθησιακοί στόχοι (Βακάλη κ.ά., 2013). Το παιχνίδι,
όμως, δε σταματά στο νηπιαγωγείο. Στο παιχνίδι της λογοτεχνίας, ο λόγος αναπλάθεται
δημιουργικά, το νόημα μεταμφιέζεται, αξιοποιούνται στο έπακρο οι οπτικοί και ηχητικοί συνειρμοί,
οι μεγάλοι γίνονται παιδιά και τα παιδιά παίζουν τους μεγάλους (Κωτόπουλος, 2011). Σύμφωνα
με τον Σουλιώτη (Κωτόπουλος, 2013∙ Βακάλη, 2015), η παραγωγή λόγου με παιγνιώδη τρόπο
απαλλάσσει τον μαθητή από αυστηρά μαθησιακά και αξιολογικά πλαίσια. Η δημιουργική
γραφή, ως σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδος διευκολύνει τον μικρό μαθητή στη δημιουργία ενός
νέου πρωτότυπου κειμένου, μέσω του πειραματισμού και της ανακάλυψης (Κωτόπουλος, 2012).
Από το 2001126, τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών αναφέρονται στον «Προφορικό λόγο» και
«Γραπτό λόγο», σε κειμενικά είδη και είδη γραπτού λόγου, αλλά και σε πολυτροπικά κείμενα. Ο
όρος πολυτροπικά κείμενα αναφέρεται σε εξαιρετικά σύνθετα κείμενα που για την παρουσίασή
τους συνδυάζονται περισσότεροι από έναν σημειωτικοί τρόποι (modes), όπως ο γραπτός
λόγος, ο προφορικός λόγος, η εικόνα, η φωτογραφία, το σχέδιο, το σκίτσο, το σχεδιάγραμμα,
το χρώμα, η γραμματοσειρά, η κινούμενη εικόνα, η μουσική, ο ήχος, ο ρυθμός, οι χειρονομίες
(Neville, 2006∙ Γρόσδος, 2008∙ Χοντολίδου, 1999∙ Χατζησαββίδης & Γαζάνη, 2005∙ Χατζησαββίδης
2011). Στα Αναλυτικά Προγράμματα προτείνονται ενδεικτικές δραστηριότητες που μπορούν να
θεωρηθούν ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής. Τέτοια είναι η Αφήγηση.
ΑΦΗΓΗΣΗ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Η αφήγηση είναι η παλαιότερη μέθοδος επικοινωνίας. Από την προϊστορική εποχή, ο άνθρωπος
χρησιμοποίησε ήχους, χειρονομίες και λόγια για να μεταφέρει ιδέες και ιστορίες. Η αφήγηση
βοήθησε τους ενήλικες να μεταβιβάσουν τη σοφία, τη γνώση και τον πολιτισμό μέσω των
γενεών, προτού τυπωθούν σε γραπτή μορφή. Ένα καλό παράδειγμα για το πέρασμα των
ιστοριών μέσω των γενεών είναι τα έπη του Ομήρου. Γύρω στα 1200 π.Χ., ήταν που ο Όμηρος
με αφηγηματικό ύφος και ποικίλες αφηγηματικές τεχνικές δημιουργούσε ιστορίες, οι οποίες
περνούσαν από γενιά σε γενιά μέσω του προφορικού λόγου μέχρι και το 700 π.Χ. περίπου, όταν
και οι αρχαίοι Έλληνες ανέπτυξαν για πρώτη φορά τη γραπτή γλώσσα. (Lockett, 2016). Η
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έρευνα, και ειδικότερα οι ερευνητές127 128 που δέχονται ότι ο Όμηρος είναι ιστορικό πρόσωπο,
τοποθετεί τη ζωή του στον 8ο αιώνα π.Χ. και θεωρεί πιθανό ότι ήταν Ίωνας ραψωδός, συνεχιστής
της παράδοσης των ηρωικών αφηγήσεων. Εκτιμάται ότι συνέθεσε την Ιλιάδα περί το 750 π.Χ. και
την Οδύσσεια (αν όντως ήταν ο συνθέτης και των δύο έργων) περί το 710 π.Χ. Το μόνο σίγουρο
είναι ότι τα ομηρικά έπη είναι η απόδειξη ότι οι ιστορίες ζουν μέσα από την επαναδιατύπωση
(Lockett, 2016). Έτσι, ο άνθρωπος έχει καταφέρει να πει ιστορίες χρησιμοποιώντας διαφορετικά
εργαλεία. Η λογοτεχνική αφήγηση αξιοποιεί τα εργαλεία του λόγου (προφορικού και γραπτού),
το θέατρο τον προφορικό λόγο και τη δραματοποίηση, η κινηματογραφική αφήγηση τα
οπτικοακουστικά μέσα, κ.ά. (Λυγκιάρης & Δεληγιάννης, 2017).
Ο Bruner (1991) θεώρησε ότι η αφήγηση όχι μόνο αναπαριστά την πραγματικότητα, αλλά και τη
συγκροτεί. Κεντρικό ζήτημα δεν είναι η μελέτη της αφήγησης ως δομημένου κειμενικού είδους,
αλλά πώς αυτή λειτουργεί ως εργαλείο του νου στην κατασκευή της πραγματικότητας. Η
αφηγηματοποίηση της ανθρώπινης δράσης οργανώνει εμπειρίες, γεγονότα και σχέσεις,
διευκολύνει την κατανόηση της προσωπικής ταυτότητας και του κόσμου που μας περιβάλλει,
οικοδομεί τη γνώση, προσδίδει νόημα στην κοινωνική πραγματικότητα και για αυτό τον λόγο
κατέχει πρωταρχική θέση στη διδασκαλία των κειμένων στο σχολείο (Ντίνας κ.ά., 2013).
Παράλληλα, ο Vygotsky (Slavin, 2007. Οικονόμου, 2009) διατύπωσε την άποψη ότι τα παιδιά,
λειτουργώντας καταρχήν διαψυχικά, εσωτερικεύουν τον λόγο των άλλων, ο οποίος στη συνέχεια,
ενδοψυχικά, σε μορφή μονόλογου (εσωτερικός λόγος), καθοδηγεί τη σκέψη και τις ενέργειές
τους, χρησιμοποιώντας τον για την επίλυση προβλημάτων. Σύμφωνα με τη Wolf (Βακάλη κ.ά.,
2013), η σημασία της αφήγησης ιστοριών στα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι μεγάλη, γιατί τα
νήπια που εκτίθενται σε περιβάλλον πλούσιο σε γλωσσικά ερεθίσματα έχουν σημαντικό
προβάδισμα έναντι των άλλων παιδιών που αναπτύσσονται σε πιο υποτονικούς ή φτωχούς
εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς χώρους. Επιπλέον, οι μελέτες των Berk και Spuhl (Slavin, 2007)
αποδεικνύουν ότι η εκτεταμένη χρήση του εσωτερικού λόγου από τα παιδιά τα βοηθά στην
επίλυση σύνθετων έργων.
Στο πλαίσιο των γλωσσικών μαθημάτων, η εναρμόνιση του νέου Προγράμματος Σπουδών με
τα ερευνητικά δεδομένα οδήγησε σε προτεινόμενες δραστηριότητες, όπως αλλαγή του αφηγητή,
πρόσθεση ή αφαίρεση επεισοδίων στην πλοκή, αλλαγή του τέλους μιας ιστορίας ή συγγραφή
μιας νέας δραστηριότητες που προωθούν τη δημιουργική γραφή ως παιδαγωγικό εργαλείο. Η
δημιουργική γραφή, ως πεδίο δραστηριοτήτων στο σχολείο, στοχεύει στον πειραματισμό με τη
γραφή, την ανάγνωση, την απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων των μαθητών, την
κατανόηση των κειμενικών ειδών και την καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού (Αποστολίδου,
2012). Η δημιουργική γραφή είναι μια βασική δραστηριότητα, όχι μόνο στον τομέα της
εκπαίδευσης, αλλά και στην κινηματογραφική παραγωγή, τη διαφήμιση, τα βιντεοπαιχνίδια, τη
ραδιοτηλεοπτική βιομηχανία και σε πολλούς, ακόμα, τομείς (Gonçalves & Campos, 2017).
Πολλοί δημιουργικοί συγγραφείς στρέφονται προς τα ψηφιακά μέσα και την πολυτροπική
σύνθεση ως αναδυόμενο είδος της αφήγησης (Skains, 2017). Κατά τον Lathem (2005), o
συνδυασμός της συμβατικής προφορικής ή γραπτής αφήγησης με στοιχεία πολυμέσων και
υπερμέσων δημιούργησε μια νέα μορφή αφήγησης, την ψηφιακή αφήγηση. Η ψηφιακή
αφήγηση έχει προκύψει ως ένα ισχυρό εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης που εμπλέκει τόσο
τους δασκάλους, όσο και τους μαθητές τους. Ο τρόπος αξιοποίησης της ψηφιακής αφήγησης
στηρίζεται στο μοντέλο «Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου» (TPCK) (Robin, 2008). Ο
Shulman (1986), στον οποίο βασίζεται και το θεωρητικό πλαίσιο TPCK, πρότεινε τη διάκριση
μεταξύ τριών κατηγοριών γνώσεων περιεχομένου: α) γνώση περιεχομένου, β) παιδαγωγική
γνώση περιεχομένου και γ) γνώση προγραμμάτων σπουδών. Η TPCK ή TPACK (Technological
127 Φ.Ι. Κακριδής, Αρχαία ελληνική γραμματολογία, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη],
Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 32
128 A. Lesky, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, μετάφρ. Α. Τσοπανάκη, Θεσσαλονίκη 1972, 2η έκδ., σελ. 77-78
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Pedagogical And Content Knowledge) συνιστά το εννοιολογικό πλαίσιο, το οποίο προτάθηκε
από τους Mishra και Koehler (Robin, 2008∙ Τζαβάρα & Κόμης, 2011), με στόχο τον προσδιορισμό
τριών περιοχών γνώσης: τo Περιεχόμενο, την Παιδαγωγική και την Τεχνολογία, καθώς και των
τρόπων που αυτές οι τρεις περιοχές συνδέονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ο Robin (2008,
σελ. 222) αναφέρει ότι «στον πυρήνα της, η ψηφιακή αφήγηση επιτρέπει στους χρήστες
υπολογιστών να γίνουν δημιουργικοί αφηγητές μέσω των παραδοσιακών διαδικασιών επιλογής
ενός θέματος, διεξαγωγής έρευνας, σύνταξης σεναρίου και ανάπτυξης μιας ενδιαφέρουσας
ιστορίας». Στη συνέχεια, το παραγόμενο υλικό αναπαρίσταται, αποθηκεύεται και παρουσιάζεται
με διάφορα μέσα129 (Δεληγιάννης, 2007), όπως, για παράδειγμα, εγγεγραμμένος ήχος που είναι
αποθηκευμένος σε φορητά μέσα αποθήκευσης, γραφικά με τη χρήση υπολογιστή, κείμενο που
δημιουργείται από προγράμματα υπολογιστή, βίντεο κλιπ και μουσική και σε συνδυασμό με
διάφορους τύπους πολυμέσων 130 αναπαράγεται σε έναν υπολογιστή, μεταφορτώνεται σε μια
τοποθεσία Web ή αποθηκεύεται σε DVD. Η ενσωμάτωση εικόνων στο γραπτό κείμενο ενισχύει
και επιταχύνει την κατανόηση του κειμένου από τον μαθητή. Έτσι, η ψηφιακή αφήγηση
αναδεικνύεται ως ένα ιδιαίτερα καλό εργαλείο για τη συλλογή, τη δημιουργία, την ανάλυση και
τον συνδυασμό εικόνων με γραπτό κείμενο. Ίσως, το μεγαλύτερο όφελος της εφαρμογής της
ψηφιακής αφήγησης στην τάξη εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι μαθητές έχουν ως έργο να
δημιουργήσουν τις δικές τους ψηφιακές ιστορίες, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλη μιας μικρής
ομάδας (Robin, 2008). Η ψηφιακή αφήγηση ως δυναμική τεχνολογία διευκολύνει τους μαθητές
να μαθαίνουν να μετατρέπουν τα δεδομένα σε πληροφορίες και τις πληροφορίες σε γνώση
(Cradler et al., 2002). Οι ψηφιακές ιστορίες αποθηκεύονται, αναπαράγονται,
επαναδιατυπώνονται και δημοσιεύονται στο διαδίκτυο ενισχύοντας την εκπαιδευτική αξία τους
και τον χρόνο ζωής τους (Lathem, 2005).
ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Τα παραμύθια αποτελούν κείμενα με δυνατότητες ψηφιακής αναπαραγωγής και με τη χρήση της
τεχνολογίας μπορούν να γίνουν πιο ευχάριστα για τα παιδιά (Παπαγγελή, 2012). Ο συνδυασμός
των αφηγηματικών μερών της ιστορίας του παραμυθιού και η παιχνιδοποίησή του μπορεί να
οδηγήσει σε διαδραστική συγγραφή ιστοριών. Η «παιχνιδοποίηση» (gamification)
(Δημητριάδης, 2015) αναφέρεται στην εφαρμογή τεχνικών παιχνιδιού σε δραστηριότητες που
δεν είναι παιχνίδι, στοχεύοντας να δημιουργήσει στους συμμετέχοντες, έμμεσα, την αίσθηση
παιχνιδιού. Παρόλο που ένας αυστηρός ορισμός του παιχνιδιού δεν περιλαμβάνει καμία
σύνδεση με την αφήγηση, τα κοινά χαρακτηριστικά τους (περιβάλλον, χαρακτήρες, σύγκρουση,
θέμα, ύφος και πλοκή) μπορούν να οδηγήσουν στη συναισθηματική εμβύθιση 131 του παίχτη
(Λυγκιάρης & Δεληγιάννης, 2017). Η ύπαρξη μιας ιστορίας δεν είναι απαραίτητο συστατικό για
ένα παιχνίδι, ωστόσο, σύμφωνα με τους Björk και Holopainen (Λυγκιάρης & Δεληγιάννης, 2017),
φαίνεται να είναι ο μοναδικός τρόπος για να δημιουργηθεί Συναισθηματική Εμβύθιση. Η εμπλοκή
είναι το πρώτο επίπεδο της εμβύθισης του παίκτη. Η εμβύθιση μπορεί να διευκολυνθεί και από
την τεχνολογία, αλλά και από τον σχεδιασμό της αφήγησης (Λυγκιάρης & Δεληγιάννης, 2017).
Η εκπαιδευτική αξιοποίηση των παιχνιδιών ξεκινά από τη στιγμή που αποφασίζεται η εμπλοκή
των μαθητών με αυτά. Το παιχνίδι μάθησης μπορεί να περιγραφεί ως μια οργανωμένη
129 Το μέσο δεν αναφέρεται μόνο ως μέθοδος μεταφοράς της εκάστοτε πληροφορίας αλλά και ως βάση πάνω στην
οποία στηρίζεται η επικοινωνία. Μπορεί να είναι ένα φυσικό ή τεχνητό τεχνολογικό σύστημα και αποτελεί τη γέφυρα
μεταφοράς των στοιχείων της επικοινωνίας.
130 Ο όρος «πολυμέσα» αναφέρεται στην ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών ροών δεδομένων τα οποία προβάλλονται με
διαφορετικά μέσα. Η παράλληλη αποθήκευση εικόνας και κείμενου σε ψηφιακή μορφή μέσω μιας βάσης πολυμέσων
πολλαπλασιάζει τη δυνατότητα διερεύνησης στην εικόνα και το κείμενο (Δεληγιάννης, 2006).
131 Η εμβύθιση ορίζεται ως ένα συναίσθημα βαθιάς εμπλοκής, στην οποία οι άνθρωποι εισέρχονται σε έναν φανταστικό
κόσμο σαν να είναι αληθινός. Η αίσθηση της εμβύθισης σε ένα τεχνητό περιβάλλον μπορεί να παραλληλιστεί με την
αντίστοιχη αίσθηση που δύναται να αναπτύξει ο αναγνώστης ενός μυθιστορήματος ή ο θεατής μιας κινηματογραφικής
ταινίας. Οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους ένας παίκτης μπορεί να εμπλακεί με ένα παιχνίδι αναφέρονται σε
τέσσερα είδη εμβύθισης: αισθησιοκινητική, γνωστική, συναισθηματική και χωρική (Λυγκιάρης & Δεληγιάννης, 2017)
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δραστηριότητα με μορφή παιχνιδιού, η οποία αποσκοπεί, μέσω του συνδυασμού ψυχαγωγίας
και μάθησης, στην επίτευξη μαθησιακών στόχων (Δημητριάδης, 2015). Ένα παιχνίδι που
κατασκευάζεται με λογισμικό και παίζεται σε ψηφιακές τεχνολογικές πλατφόρμες ονομάζεται
«ψηφιακό παιχνίδι» (digital game). Μία από τις πιο συναρπαστικές ιδιότητες της ψηφιακής
τεχνολογίας είναι ότι προσφέρει άμεση, διαδραστική ανατροφοδότηση (Salen & Zimmerman,
2004). Ο όρος «ψηφιακά παιχνίδια μάθησης» (digital learning games) (Δημητριάδης, 2015)
αναφέρεται σε ψηφιακού τύπου παιχνίδια, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίξουν
συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά: σενάριο
παιχνιδιού (δημιουργεί τις ψυχολογικές συνθήκες της εμπειρίας παιχνιδιού: ενδιαφέρον, εμπλοκή,
ανταγωνισμός) και μηχανισμό μάθησης (ενεργοποιεί τις γνωστικές διεργασίες του μαθητήπαίκτη, ώστε να επεξεργαστεί πληροφορίες για την επίτευξη των στόχων μάθησης). Σύμφωνα με
τον Δεληγιάννη (2007), στην περίπτωση των μαθητών, ο συνδυασμός σχεδιοκίνησης, βίντεο,
ήχου, κειμένου και εικονικής πραγματικότητας από ένα σύστημα με υποστηρικτική στρατηγική
και συγκεκριμένο σενάριο διάδρασης μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση του
περιεχομένου. Οι υπολογιστές δίνουν τη δυνατότητα διάδρασης. Ο «συγγραφέας» της ιστορίας
χρησιμοποιεί ένα παιχνίδι υπολογιστή για να δημιουργήσει μια διαδραστική ιστορία στην οποία
ο «αναγνώστης» συμμετέχει ενεργητικά. Η διαδραστική συγγραφή ιστοριών είναι ένα σχετικά νέο
μέσο για δημιουργική έκφραση. Σε σύγκριση με τις ιστορίες που αξιοποιούν παραδοσιακού
τύπου τεχνικές, όπως «στυλό και χαρτί» ή ψηφιακούς επεξεργαστές κειμένου (word processor),
οι διαδραστικές ιστορίες έχουν διαφορετικές απαιτήσεις σε επίπεδο δεξιοτήτων. Τα παιχνίδια
υπολογιστών προσφέρουν ένα νέο μέσο δημιουργικής γραφής, όπου ο «αναγνώστης»
συμμετέχει ενεργητικά στην ιστορία. Αυτές οι ιστορίες είναι πλούσιες σε οπτική και ηχητική υφή
(Carbonaro et al., 2007).
Η χρήση του ψηφιακού παιχνιδιού στις δραστηριότητες της δημιουργικής γραφής, εξυπηρετεί
τον μη γραμμικό τρόπο αφήγησης. Η μη γραμμική αφήγηση, η οποία αναφέρεται στην
παρουσίαση των γεγονότων χωρίς αυστηρή χρονολογική σειρά, αλλά με συνεχείς επαναφορές
και επαναλήψεις σε προηγούμενα γεγονότα, εμπεριέχει συνεχείς εκπλήξεις και αγωνία και ο
θεατής/ακροατής χρησιμοποιεί τη λογική του για να ανιχνεύσει τις σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος
ανάμεσα στα γεγονότα (Σκοπετέας, 2016). Μια μη γραμμική δημιουργική ιστορία με εκπαιδευτικό
περιεχόμενο παρέχει ένα πλαίσιο δημιουργικής γραφής ιστοριών με απεριόριστες δυνατότητες
για αλληλεπίδραση (Ahn & Choi, 2016). Μέσα από αυτή τη διαδικασία οικοδομείται η γνώση.
Η έρευνα των Vos, Meijden και Denessen (2011) κατέληξε στα συμπεράσματα του Papert
(Mackrell & Pratt, 2017), ο οποίος τόνισε τη σημασία της συμμετοχής των μαθητών στη
δημιουργία των δικών τους προϊόντων. Η κατασκευή ενός παιχνιδιού είναι ο καλύτερος τρόπος
για να ενισχυθεί το κίνητρο των μαθητών και οδηγεί σε αποτελεσματικότερη μάθηση από το να
παίζουν ένα υπάρχον παιχνίδι, καθώς το παιχνίδι δίνει ευχαρίστηση, παρέχει κίνητρο και εξάπτει
το ενδιαφέρον. Τα παιχνίδια έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τους μηχανισμούς τους
και τη διάδραση για να επικοινωνήσουν μια ιστορία (Λυγκιάρης & Δεληγιάννης, 2017). O
σημαντικός αυτός ρόλος των παιχνιδιών στη ζωή των παιδιών, σε συνδυασμό με την εμπλοκή
τους στην κατασκευή τους, δημιουργεί έναν νέο και πολλά υποσχόμενο τομέα στη μελέτη των
παιχνιδιών (Kafai, 2006). Το να μάθει κανείς να παίζει και να κατασκευάζει παιχνίδια είναι, τελικά,
μέρος μιας μεγαλύτερης «οικολογίας» παιχνιδιών στην οποία οι παραδοσιακοί ρόλοι του
«παίκτη» και του «κατασκευαστή» δεν αντιμετωπίζονται, πλέον, ως διακριτές οντότητες (Kafai &
Burke, 2015).
Η ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Οι μαθητές διανύουν την παιδική ηλικία τους λαμβάνοντας πληροφορίες πολυτροπικά
(Παπαδόπουλος, 2015). Τα περιβάλλοντα πολυτροπικής μάθησης επιτρέπουν την παρουσίαση
του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε περισσότερους από έναν τύπους του αισθητήριου
συστήματος, όπως οπτικό, ακουστικό, γραπτό (Sankey et al., 2010). O αναγνώστης συνδυάζει
εικόνες, χρώματα και λέξεις κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης αλλά και της επικοινωνίας
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(Vincent, 2006). Καμιά από τις ανθρώπινες αισθήσεις δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από τις άλλες,
πράγμα που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του «πολυτροπικά»
(Χατζησαββίδης & Γαζάνη, 2005). Έτσι, ο ρόλος των αισθήσεων γίνεται κυρίαρχος στη
διαδικασία της μάθησης (Μπαστέα, 2014).
Χάρη στη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, διάφορα επικοινωνιακά περιβάλλοντα και κειμενικά είδη
κατακλύζουν την καθημερινότητά τους. Η Σύγχρονη Εκπαίδευση οφείλει να ενσωματώσει την
τεχνολογία, ώστε να ανταποκρίνεται στις επιταγές της ψηφιακής πραγματικότητας. Η τεχνολογία
έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει καινοτόμους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης και να
επαναπροσδιορίσει την εμπειρία της σχολικής αίθουσας. Οι γνωστικές αλλαγές που
προέρχονται από τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τα νέα μέσα έχουν δημιουργήσει στη νέα
γενιά ένα σύνολο αναγκών και προτιμήσεων και στον τομέα της μάθησης (Prensky, 2007). Οι
δυνατότητες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με την
οπτικοποίηση και τη χρήση περισσότερων αισθητηριακών καναλιών οδηγούν στην ανάδυση
νέων μορφών γραμματισμού, όπως του οπτικού γραμματισμού και της πολυμεσικής μάθησης
(Καϊμάρα κ.ά., 2017β). Η θεωρία της πολυμεσικής μάθησης του Mayer παρέχει ένα πλαίσιο
ερμηνείας της διαδικασίας μάθησης (Park et al., 2014. Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών ΗΠΑ, 2012).
Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, οι εκφωνούμενες λέξεις εισέρχονται στο γνωστικό σύστημα
του ανθρώπου μέσω της ακουστικής οδού και οι γραπτές λέξεις και οι εικόνες μέσω της οπτικής
οδού. Η πολυμεσική μάθηση απαιτεί την εμπλοκή του μαθητευόμενου σε πέντε βασικές
γνωστικές διαδικασίες: την επιλογή των σχετικών λέξεων, την επιλογή των σχετικών εικόνων, την
οργάνωση των λέξεων, την οργάνωση των εικόνων και την ενοποίησή τους (Καϊμάρα κ.ά.,
2017β). Η πολυμεσική μάθηση μπορεί να δράσει συμπληρωματικά των παραδοσιακών μεθόδων
διδασκαλίας και όχι να τις αντικαταστήσει. Η προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου μέσω των
ΤΠΕ ενθαρρύνει τους μαθητές να μάθουν μέσα από την ενεργό και όχι την παθητική συμμετοχή
τους και διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους και να την
προσαρμόσουν στο μαθησιακό στυλ κάθε μαθητή (Tomlinson et al., 2003). Σήμερα, πηγαίνουμε
ένα βήμα παρά πέρα με την αξιοποίηση του ήχου, της κίνησης, της ψηφιακής αφήγησης, των
ψηφιακών παιχνιδιών (digital games), της εικονικής, επαυξημένης και μικτής πραγματικότητας,
κάνοντας πράξη την πολυτροπική μάθηση στην εκπαίδευση.
Οι νέοι χρησιμοποιούν τις αναδυόμενες τεχνολογίες στην προσωπική τους ζωή, ακόμη και αν
πολλοί εκπαιδευτικοί δεν έχουν βρει, ακόμη, τρόπους για να τις εντάξουν στην τάξη (Robin, 2008).
Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες που υποστηρίζουν την τεχνολογία έρχονται να
τροποποιήσουν το κλασικό εκπαιδευτικό μοντέλο, υποστηρίζοντας την ενεργό συμμετοχή του
μαθητή στη διαδικασία της μάθησης και της διδακτικής πράξης, έναντι των παραδοσιακών
συστημάτων εκπαίδευσης, όπου ο ρόλος του ήταν πιο παθητικός (Λέπουρας κ.ά., 2015). Με τη
χρήση των τεχνολογικών μέσων, μαθητές και εκπαιδευτικοί μαθαίνουν να συνεργάζονται, να
επικοινωνούν και να διαχειρίζονται πληροφορίες (Σκαρβέλη, 2010). Οι μαθητές είναι σε θέση να
εφαρμόζουν το σύνολο των δεξιοτήτων τους, ώστε να μπορούν να αποκωδικοποιούν, να
ερμηνεύουν και να κατανοούν το περιεχόμενο και τη λειτουργία οπτικών και πολυμεσικών
μηνυμάτων καθώς και πολυτροπικών κειμένων. Σύμφωνα με τον Jonassen (1994), οι μαθητές
λειτουργούν ως σχεδιαστές και χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως εργαλείο για την ανάλυση του
κόσμου, την πρόσβαση σε πληροφορίες, την ερμηνεία και την οργάνωση της προσωπικής
γνώσης τους και την αναπαράστασή της στους άλλους. Εκπαιδευτικές έρευνες, ο οποίες
προέρχονται από επίσημους εκπαιδευτικούς φορείς, τεκμηριώνουν τον ρόλο των
οπτικοακουστικών μέσων στο γραμματισμό των μαθητών (Giotopoulou, 2013).
Η ψηφιακή εποχή συνοδεύεται από την εμφάνιση νέων μορφών γραμματισμού και
φιλαναγνωσίας και η ανάπτυξη των ψηφιακών μέσων επηρεάζει το συνολικό περιβάλλον
παραγωγής, διανομής και πρόσληψης των κειμένων. Η κειμενική οικολογία που διαμορφώνεται
έχει ως κύρια χαρακτηριστικά την υψηλή διαθεσιμότητα των κειμενικών αποθεμάτων, την έντονη
πολυτροπικότητα και τη διασυνδεσιμότητα των κειμένων. Οι καινοφανείς αναγνωστικές
πρακτικές συμβιώνουν και συλλειτουργούν με τις παλιές (Αποστολίδου, 2012). Η μετάβαση από
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την εκπαίδευση που βασίζεται στο χαρτί (print-based education) στην πολυτροπική εκπαίδευση
υποδεικνύει μια βαθιά μεταστροφή στην έννοια της ανάγνωσης στο σύνολό της. Παρόλο που
οι παραδοσιακές δεξιότητες γραφής εξακολουθούν να επαρκούν για την επικοινωνιακή
διαδικασία, οι απαιτήσεις των ψηφιακών μέσων και των οπτικών κειμένων σε μια πολυτροπική
κουλτούρα απαιτούν νέους περίπλοκους τρόπους κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης
σχέσεων εικόνας-κειμένου (Hassett & Curwood, 2009). Αυτή η δυνατότητα της μεταφοράς της
ιστορίας είναι και ο ισχυρότερος λόγος για το επιχείρημα ότι οι αφηγήσεις είναι δομές
ανεξάρτητες από οποιοδήποτε μέσο (Chatman, 1980).
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ «Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ»
Η προσέγγιση του συγκεκριμένου παραμυθιού, ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν το παρελθόν,
να καλλιεργήσουν δεξιότητες δημιουργικής γραφής και να βοηθηθούν να γράφουν τις δικές
τους ιστορίες βασίζεται σε παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (αφήγηση,
δραματοποίηση, ψηφιακό παιχνίδι, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα). Προτείνεται ένα
διδακτικό σενάριο (βλ. παράρτημα) το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς
μέσα στη σχολική τάξη αλλά και έξω από αυτήν.
Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στην τάξη, όταν χρησιμοποιείται
για την παραγωγή ιστορικών ντοκιμαντέρ, καθώς και εκπαιδευτικές παρουσιάσεις που
ενημερώνουν τους θεατές για μια συγκεκριμένη ιδέα ή πρακτική (Robin, 2008). Στο περιβάλλον
της τάξης, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν ιστορικές φωτογραφίες, τίτλους εφημερίδων,
ομιλίες και άλλα διαθέσιμα υλικά για να δημιουργήσουν μια ιστορία που προσθέτει βάθος και
νόημα σε γεγονότα από το παρελθόν. Σε σύντομο χρόνο, μπορεί να ειπωθεί μια ιστορία με
συγκεκριμένο θέμα συνδυάζοντας διάφορους τύπους πολυμέσων, όπως εικόνες, κείμενο, βίντεο
κλιπ, της αφήγησης ήχου και της μουσικής (Robin & McNeil, 2012).
Οι τεχνικές που αξιοποιήσαμε μέσα στην τάξη αναφέρονται και σε παραδοσιακές αλλά και σε
σύγχρονες μεθόδους (βλ. Παράρτημα, 2.3. Τεχνικές). Για τον σκοπό της συγκεκριμένης
εισήγησης θα περιοριστούμε στην ανάλυση των σύγχρονων μεθόδων που στηρίζονται στην
ψηφιακή αφήγηση και στις εφαρμογές της εικονικής και της επαυξημένης πραγματικότητας.
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η Εικονική Πραγματικότητα (ο αγγλικός όρος είναι Virtual Reality-VR) μπορεί να οριστεί ως ένα
υψηλής τεχνολογίας μέσο διασύνδεσης ανθρώπου-υπολογιστή που περιλαμβάνει
προσομοίωση πραγματικού κόσμου και αλληλεπιδράσεις μέσα από πολλαπλά αισθητηριακά
κανάλια. Είναι μία νοητική, κυρίως, κατάσταση στην οποία ο χρήστης (ή παίκτης όταν πρόκειται
για παιχνίδι) βυθίζεται -μερικώς ή ολικώς- σ' ένα τεχνητό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να έχει
μεγάλες ομοιότητες ή και διαφορές από την πραγματικότητα (Φωκίδης & Τσολακίδης, 2011). Τα
εικονικά περιβάλλοντα έχουν, κυρίως, οπτικοακουστική μορφή και συχνά παρουσιάζονται με
χρήση ειδικών στερεοσκοπικών οθονών, γυαλιών και ηχείων, χωρίς όμως να αποκλείονται και
οι συμβατικές οθόνες υπολογιστών ή φορητών συσκευών (Δεληγιάννης, 2006). Η ένταξη της VR
στο σχολείο συνοδεύεται από την κατανόηση του σχεδιασμού και της χρήσης του σύνθετου
πολυτροπικού ψηφιακού υλικού, το οποίο συνδυάζει κινούμενη και στατική εικόνα με κείμενο και
ήχο που δίνει έμφαση στη χωρική εμπειρία (Χρονάκη κ.ά., 2012). Τα χαρακτηριστικά της VR,
γνωστά και ως 3i είναι η εμβύθιση 132 (immersion), δηλαδή ο βαθμός που ο χρήστης της
εφαρμογής της εικονικής πραγματικότητας αισθάνεται ότι βρίσκεται στον εικονικό κόσμο και όχι

132 Ο ορισμός της εμβύθισης όσον αφορά τις παραστάσεις εικονικής πραγματικότητας υποδηλώνει ότι εκπαιδεύεται ο
χρήστης σε καινούργια ψηφιακά περιβάλλοντα, όπως για παράδειγμα στο ψηφιακό κολύμπι (Murray 1999).
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στον πραγματικό, η διάδραση 133 (interaction), δηλαδή η δυνατότητα του υπολογιστή να
ανταποκρίνεται στις επιθυμίες του χρήστη και την ταχύτητα αντίδρασης σε αυτές και, ίσως,
αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο του συστήματος για το χρήστη και η ένταση (intensity), η
οποία αναφέρεται στον όγκο της πληροφορίας, αλλά και την ποικιλία των διαύλων επικοινωνίας
(οπτικός, απτικός, ακουστικός) (Δεληγιάννης, 2007∙ Heim, 1998). Στη βιβλιογραφία αναφέρεται,
εναλλακτικά, ως τρίτο «i» και η φαντασία (imagination), η οποία σχετίζεται με την ικανότητα του
χρήστη να αντιλαμβάνεται ανύπαρκτα πράγματα και τη βούλησή του να πιστεύει ότι είναι μέσα
στο εικονικό περιβάλλον, ακόμη και όταν γνωρίζει ότι βρίσκεται φυσικά σε άλλο περιβάλλον
(Χρονάκη κ.ά, 2012∙ Rebelo et al., 2012). Τα τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία επιδρούν στο σώμα
μέσω των αισθήσεων και της κίνησης και ο ταυτόχρονος έλεγχος του περιβάλλοντος, μπορούν
να ενεργοποιήσουν ποικίλες μορφές διάδρασης, εμπλέκοντας τους χρήστες αισθητηριακά,
γνωστικά και συναισθηματικά σε ένα υβριδικό χώρο, όπου συναντιέται το εικονικό με το
πραγματικό (Χρονάκη κ.ά., 2012). Μια τέτοιας μορφής παιγνιώδης δραστηριότητα είναι και το
ψηφιακό παιχνίδι που σχεδιάστηκε για το παραμύθι «Η Φαντασία Δημιουργεί Ιστορία».
ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η Επαυξημένη Πραγματικότητα (ο αγγλικός όρος είναι Augmented Reality-AR) είναι διαδραστική
τεχνολογία που επιτρέπει την αναπαραγωγή πληροφοριών απεικόνισης που παράγονται από
υπολογιστή και ενσωματώνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τοποθεσίες, γεγονότα ή
δραστηριότητες από τον πραγματικό κόσμο, συνδυάζοντας ήχο, εικόνα, βίντεο και κινούμενη
εικόνα (Kidd & Crompton, 2016). Η AR, ως αναδυόμενη διαδραστική τεχνολογία, επιτρέπει τη
συγχώνευση εικονικών και πραγματικών αντικειμένων και δίνει την ευκαιρία να εφαρμοστούν
κινητές τεχνολογίες στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης (Ke & Hsu, 2015). Η τεχνολογία AR
και οι συσκευές που την υποστηρίζουν έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να
παρουσιάζουν πληροφορίες στον χρήστη, τη στιγμή που αυτός δεν μπορεί να έχει πρόσβαση.
Παρέχει αλληλεπίδραση, φυσική εμπειρία και ένα ευέλικτο περιβάλλον. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής
για τη διδασκαλία επικίνδυνων, σύνθετων ή αφηρημένων εννοιών και για την παρουσίαση
αντικειμένων που δεν είναι δυνατόν να δούμε. Επίσης, βελτιώνει την κατανόηση, την επίλυση
προβλημάτων, τη δημιουργική σκέψη και τα κίνητρα (Yilmaz & Goktas, 2017).
Σύμφωνα με τον Billinghurst (2002), η τεχνολογία AR έχει ωριμάσει σε τέτοιο βαθμό που μπορεί
να εφαρμοστεί σε πολλούς τομείς και η εκπαίδευση είναι ένας τομέας όπου η τεχνολογία αυτή
μπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύτιμη. Σε αντίθεση με την VR, οι διεπαφές AR επιτρέπουν στους
χρήστες να βλέπουν τον πραγματικό κόσμο ταυτόχρονα με τις εικονικές εικόνες, οι οποίες
συνδέονται με πραγματικές τοποθεσίες και αντικείμενα. Η εκπαιδευτική εμπειρία που προσφέρεται
από την AR υποστηρίζεται από την ομαλή αλληλεπίδραση μεταξύ πραγματικών και εικονικών
περιβαλλόντων. Σε ένα περιβάλλον τάξης, οι μαθητές συνεργάζονται καλύτερα αν
επικεντρώνονται σε ένα κοινό χώρο εργασίας. Αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί, όταν η
εκπαίδευση βασίζεται σε επιτραπέζιο υπολογιστή. Τα παιδιά εργάζονται σε χωριστούς
υπολογιστές και δεν αλληλοεπιδρούν ακόμα και αν κάθονται δίπλα δίπλα. Αντίθετα, καθώς οι
περισσότερες εφαρμογές AR υποστηρίζονται από κινητές συσκευές, προκύπτουν νέες ευκαιρίες
για άκρως ενδιαφέρουσα διαδραστική εκπαιδευτική εμπειρία (Billinghurst & Duenser, 2012), η
οποία ενισχύει τη συνεργατική μάθηση, γιατί οι μαθητές μπορούν να καθίσουν γύρω από ένα
τραπέζι και να βλέπουν ο ένας τον άλλον. Επιπλέον, όταν οι μαθητές δουλεύουν μαζί, ο μεταξύ
τους χώρος χρησιμοποιείται για επικοινωνία και μέσω της μη λεκτικής συμπεριφοράς, όπως
βλέμματα και χειρονομίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνομιλητική συμπεριφορά που μοιάζει

133 Η εμπειρία της διάδρασης είναι ένα φαινόμενο με το οποίο δεν είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι. Η αναζήτηση του
ορισμού της διάδρασης, εκτρέπει την προσοχή μας από το πραγματικό ζήτημα. Πως δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να
συμμετέχει ως ενδιάμεσος (agent) στο πλαίσιο της αναπαράστασης (Laurel, 1999).
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περισσότερο με τη φυσική συνεργασία πρόσωπο με πρόσωπο παρά με τη συνεργασία
βασισμένη στην οθόνη (Billinghurst, 2002).
Για το συγκεκριμένο σενάριο, αυτή η δυνατότητα AR είναι πολλή σημαντική, καθώς φέρνει στο
παρόν εικόνες του παρελθόντος διαμορφώνοντας παράλληλα τη συλλογική μνήμη.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η ανάπτυξη κατάλληλου ευπροσάρμοστου πολυτροπικού περιεχομένου (κείμενο, εικόνες,
σκίτσα, video, 3D αντικείμενα, ήχος και συνδυασμοί τους, κινούμενης εικόνας και κινούμενων
γραφικών-σχεδιοκινήσεων) και η χρήση πολυαισθητηριακών ψηφιακών εργαλείων αποτελεί τη
βασική μέθοδο υλοποίησης νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων σε διεθνές επίπεδο (Καϊμάρα
κ.ά., 2017α). Στην εκπαίδευση, η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να διαφοροποιεί την εμπειρία του
χρήστη-μαθητή και, ανάλογα με το μαθησιακό στυλ του, κάθε μαθητής να μπορεί να είναι σε
θέση να προσαρμόζει τον τρόπο πρόσβασης στο περιεχόμενο. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται
με επιτυχία από τα σύγχρονα περιβάλλοντα εικονικής μάθησης (Deliyannis & Papadopoulou,
2016) και από την τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας, τόσο στην τυπική, όσο και
στην άτυπη εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα σε μουσεία ή και αρχαιολογικούς χώρους
(Deliyannis & Honorato, 2016∙ Deliyannis & Papaioannou, 2017). Χάρη στη διάδραση και την
παιχνιδική εμπειρία που παρέχουν, αποκαλύπτεται ο ρόλος του μαθητή ως σχεδιαστήs
παιχνιδιών (learning by design) (Kolodner et al., 1996, 1998; Kalantzis, Cope & Arvanitis, 2011)
και ως ειδικός περιεχομένου (expert content). Ταυτόχρονα, οι ρόλοι αυτοί απαιτούν από τους
συμμετέχοντες, εκπαιδευτικούς και μαθητές, να συνεργάζονται, να αναζητούν και να βρίσκουν
πληροφορίες, να δημιουργούν περιβάλλοντα στα οποία μπορούν να μαθαίνουν μέσα από την
πράξη (learning by doing) (Roussou, 2004), να δέχονται ανατροφοδότηση και να οικοδομούν
νέα γνώση (Bransford et al., 2000).
Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν καταφέρει να βελτιώσουν σημαντικά τη δραστηριότητα της
γραφής. Καθένας μπορεί να γράφει και όλοι έχουν μια μεγάλη ποικιλία δημιουργικών εργαλείων
γραφής. Στηριζόμενοι στο παραμύθι «Η Φαντασία Δημιουργεί Ιστορία» και με συνδυασμό
παραδοσιακών και σύγχρονων τεχνικών, ζωντανεύουμε επαγγέλματα του παρελθόντος, όπως
του βυρσοδέψη. Το επάγγελμα αυτό, όπως και πολλά άλλα, δεν υπάρχει πια. Συνεπώς, η νέα
γενιά καλείται να ακούσει για κάτι που δεν μπορεί να δημιουργήσει εύκολα εικόνες. Στόχος μας
είναι να διευκολύνουμε τους μαθητές να δημιουργήσουν τις δικές τους εικόνες, να διεγείρουμε τη
φαντασία τους με έναν τρόπο προσιτό και ενδιαφέροντα για αυτή την ηλικία και να τους φέρουμε
σε επαφή με τη λαογραφία, το μουσείο, τους περιηγητές και τις συνθήκες ζωής εκείνης της
εποχής. Ο συνδυασμός παραδοσιακών και σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας δίνει το έναυσμα
στους μαθητές για τη δημιουργία των δικών τους ιστοριών, ώστε να απεικονίσουν τις σκέψεις
τους, είτε στο χαρτί, είτε στον υπολογιστή ή, ακόμα καλύτερα, και στα δύο αυτά μέσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Διδακτικό σενάριο θεωρείται η περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο,
συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές αρχές και πρακτικές. Ένα διδακτικό σενάριο
υλοποιείται, κατά κανόνα, μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το προτεινόμενο
διδακτικό σενάριο υιοθετεί τις γενικές αρχές του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων
Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και των επιμέρους Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.). Αξιοποιεί
παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και ενσωματώνει τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση.
1. Συνοπτική παρουσίαση του διδακτικού σεναρίου
Τίτλος σεναρίου

Το παραμύθι συναντά τις ΤΠΕ: Ζωντανεύοντας τα επαγγέλματα του
παρελθόντος

Εμπλεκόμενες
γνωστικές
περιοχές
Τάξεις

Γλώσσα- Φιλαναγνωσία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Πληροφορική,
Ιστορία (Λαογραφία-Τοπική Ιστορία), Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή

Θεματική
ενότητα
Σύντομη
περιγραφή

Επαγγέλματα-Παραδοσιακά Επαγγέλματα

Για όλες τις τάξεις του Δημοτικού

Οι μαθητές γνωρίζουν τα επαγγέλματα που χάθηκαν και
συγκεκριμένα το επάγγελμα του βυρσοδέψη και μέσα από μια
σειρά δραστηριοτήτων όπως, παραμύθι, δημιουργική γραφή και
δραματοποίηση, μαθαίνουν για τα επαγγέλματα και τους λόγους
που εγκαταλείφτηκαν. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας: ψηφιακό
παιχνίδι, ψηφιακή αφήγηση και επαυξημένη πραγματικότητα
κάνουν ένα άλμα στο παρελθόν και τα ξαναζωντανεύουν.
Οργάνωση της διδασκαλίας

Οργάνωση της
διδασκαλίας &
απαιτούμενη
υλικοτεχνική
υποδομή

εργασία με το σύνολο της τάξης
ατομική εργασία
εργασία σε ομάδες
Γνωστικά Προαπαιτούμενα
Τι γνωρίζουν οι μαθητές:
ως προς το γνωστικό αντικείμενο :επαγγέλματα/ανθρώπινες
δραστηριότητες
ως προς τη χρήση των λογισμικών ή των εφαρμογών: απλή
εξοικείωση με υπολογιστές, tablet, smartphones
Απαιτουμένη υλικοτεχνική υποδομή
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Παραμύθι: Η φαντασία δημιουργεί ιστορία
Υπολογιστές, tablet, smartphones – σύνδεση στο διαδίκτυο
Λογισμικό: παιχνίδι – εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας
(Ε.Π.)
Projector
Διαδίκτυο
Φύλλα εργασίας
Έντυπες πηγές
Ένταξη του
Διδακτικού
Σεναρίου
στο
πρόγραμμα
σπουδών

Εκτιμώμενη
διάρκεια

Το παραμύθι, η ψηφιακή αφήγησή του και η δραματοποίηση
αποτελούν μέρος των μαθημάτων της Θεατρικής Αγωγής, των
Εικαστικών και της Πληροφορικής και του Προγράμματος της
Φιλαναγνωσίας. Ο σχεδιασμός ψηφιακών παιχνιδιών και η
προσέγγιση της μάθησης μέσα από το ψηφιακό παιχνίδι θα
μπορούσε να ενταχθεί στο μάθημα της Πληροφορικής. Το
συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο λειτουργεί με ελκυστικό τρόπο,
αξιοποιώντας το παραμύθι και τα πολυμέσα και ως διαθεματική
προσέγγιση των μαθημάτων της διδακτέας ύλης και είναι
απολύτως συμβατό με τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ της Γλώσσας και όλων
των άλλων εμπλεκόμενων μαθημάτων και μπορεί να υλοποιηθεί
στον χρόνο της Ευέλικτης Ζώνης, της Πληροφορικής, όπως επίσης
και στη Μελέτη Περιβάλλοντος και Ιστορία (Λαογραφία-Τοπική
Ιστορία).
Η συνολική διάρκεια του σεναρίου μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα
με το ενδιαφέρον των μαθητών κατά τη συμμετοχή τους.

2. Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρητική
προσέγγιση

Εποικοδομισμός-Κατασκευαστικός
(Constructivism-Constructionism)

εποικοδομισμός

Διερευνητική-Ανακαλυπτική μάθηση
Εμπειρική-βιωματική προσέγγιση
Μάθηση μέσω παιχνιδιού (game-based learning)
Learning by doing – learning by design
Διδακτική
προσέγγιση

Ομαδοσυνεργατική μάθηση
Επίλυση προβλήματος (π.χ.αιτίες εγκατάλειψης βυρσοδεψίας)
Φιλαναγνωσία
Δημιουργική Γραφή
Πολυαισθητριακή προσέγγιση - πολυτροπικότητα
Διαφοροποιημένη διδασκαλία, ανάλογα με το μαθησιακό προφίλ
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2.1.
Διδακτική
προσέγγιση με
ΤΠΕ

Η «προστιθέμενη αξία» του σεναρίου με τη χρήση των ΤΠΕ
το σενάριο δίνει λύσεις με τη χρήση των εφαρμογών της εικονικής
και επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς τα παιδιά καλούνται να
ακούσουν (παραμύθι) για κάτι που δεν μπορούν να
δημιουργήσουν εικόνες
μέσω της ψηφιακής αφήγησης, οι μαθητές μπορούν να ακούσουν
μέρος του βιβλίου-παραμυθιού, ιδιαίτερα χρήσιμο για την
Β΄Δημοτικού, καθώς ταυτόχρονα ακούνε αυτό που διαβάζουν
η χρήση των ΤΠΕ διευκολύνει την αναδρομή στο παρελθόν (μέσα
από φωτογραφίες και video), καθώς μπορεί να φέρει στη σχολική
τάξη ιστορικές στιγμές και εικόνες
ενδεχόμενα προβλήματα μπορεί να προκύψουν με την
προσκόλληση των παιδιών στα τεχνολογικά εργαλεία και όχι στο
περιεχόμενο

2.2.
Διδακτικοί
στόχοι

Γνωστικοί

Να διατυπώνουν (παραγωγή προφορικού
και γραπτού λόγου)
Να
περιγράφουν
το
περιβάλλον-επαγγέλματα

ανθρωπογενές

Να γνωρίζουν άλλες περιοχές της Ελλάδας
Να συνδέουν τα διαφορετικά επαγγέλματα
των ανθρώπων με τον τόπο που ζουν
Να καταγράφουν τα στάδια της βυρσοδεψίας
Να ερμηνεύουν (ιστορική σκέψη-συνείδηση)
Να αναπαράγουν πολυτροπικά το παραμύθι
(γλωσσικός
γραμματισμός-οπτικός
γραμματισμός-ψηφιακός γραμματισμός)
Να εξοικειωθούν με τα πολυμέσα και τις ΤΠΕ
ως νέο εργαλείο μάθησης
Να σχεδιάσουν το δικό τους παραμύθι
Ψυχοκινητικοί

Να αναπτύσσουν συνεργατικές δεξιότητες
Να επικοινωνούν
Να
καλλιεργούν
τη
(δημιουργική γραφή)

δημιουργικότητα

Να κατανοούν, αναλύουν και συνθέτουν
Να προγραμματίζουν και να πειραματίζονται
αξιοποιούν τις ΤΠΕ ως εργαλεία
διερευνήσεις, αναζητήσεις, παραγωγές

για

Να αναζητούν φωτογραφιών, video και
πληροφορίες στο διαδίκτυο
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Να σχεδιάζουν να κατασκευάζουν (εικαστικά)
Να δραματοποιούν (δραματική τέχνη)
Να αξιολογούν
Συναισθηματικοί

Να υιοθετήσουν θετική στάση ως προς τη
χρήση
των
νέων
τεχνολογιών
στην
εκπαίδευση
Να εκτιμήσουν την πολιτιστική κληρονομιά
Να εκτιμήσουν το βιβλίο-φιλαναγνωσία

2.3. Τεχνικές

Αφήγηση παραμυθιού
Επίδειξη (εργαλείων, δερμάτων)
Καταιγισμός Ιδεών
Ψηφιακή αφήγηση με χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας
Διαδίκτυο (Google Earth, για εντοπισμό της Άμφισσας)
Φωτογραφίες και video (παρελθόν και παρόν)
Εννοιολογικός Χάρτης
Ψηφιακό διαδραστικό παιχνίδι Εικονογραφηγήματα (κόμικς) - Animation
Ανακάλυψη
Δραματοποίηση – θεατρικό παιχνίδι
Εικαστικά
Ασκήσεις δημιουργικής γραφής

2.4.
Το
προτεινόμενο
σενάριο

Διαδικασία – παρουσίαση δραστηριοτήτων
Αρχικά, ο εκπαιδευτικός της τάξης αφηγείται το παραμύθι: «Η
φαντασία δημιουργεί ιστορία». Αφού, οι μαθητές εντοπίσουν το
κεντρικό θέμα του παραμυθιού (το επάγγελμα της βυρσοδεψίας),
προσπαθούν να το προσεγγίσουν με διαφορετικούς τρόπους
(πολυτροπικότητα): Μέσω της επίδειξης υλικών και εργαλείων της
βυρσοδεψίας, τα παιδιά έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά με το
επάγγελμα. Στη συνέχεια και μέσω καταιγισμού ιδεών, ο
εκπαιδευτικός αξιολογεί, αν οι μαθητές κατανοούν βασικές έννοιες
που σχετίζονται με το επάγγελμα. Με την ψηφιακή αφήγηση μέσα
από εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας που είναι
εμπλουτισμένη με φωτογραφίες και video αλλά και με το Google
Earth 134 γίνεται εμβάθυνση, ιστορική αναδρομή και γεωγραφικός
εντοπισμός. Στη συνέχεια οι μαθητές σχεδιάζουν τον εννοιολογικό

134 Το Google Earth είναι μία εφαρμογή η οποία μας παρέχει δορυφορικές εικόνες μεγάλης ευκρίνειας από όλα τα
σημεία του πλανήτη. Μπορεί να περιέχει φωτογραφίες (επίπεδες ή με υψομετρική λεπτομέρεια), σημεία ενδιαφέροντος,
όπως αξιοθέατα, πόλεις, γεωγραφικά στοιχεία, βουνά, ποτάμια, τρισδιάστατα κτίρια , κ.ά. Οι όψεις αυτές μπορούν να
συνδυαστούν και με χάρτες (από το Google maps) με πληροφορίες για δρόμους, κτίρια και υπηρεσίες.
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χάρτη της βυρσοδεψίας. Ακολουθεί το ψηφιακό διαδραστικό
παιχνίδι, όπου οι μαθητές καλλιεργούν επικοινωνιακές δεξιότητες
μέσω της κοινωνικής συμπεριφοράς των ηρώων του παιχνιδιού
αλλά και γνωστικές δεξιότητες, καθώς καθοδηγούν του ήρωες του
παιχνιδιού να κάνουν τις κατάλληλες εργασίες με τη σειρά που
χρειάζεται, ώστε να δημιουργήσουν το δικό τους δέρμα. Ο
εκπαιδευτικός μπορεί να παρακινήσει τους μαθητές να
ζωγραφίσουν, να κατασκευάσουν αλλά και να μιλήσουν και για
άλλα επαγγέλματα που γνωρίζουν, σύγχρονα ή παλιά. Μία
ενδιαφέρουσα δραστηριότητα είναι η δραματοποίηση, καθώς το
συγκεκριμένο παραμύθι αναφέρεται σε ήρωες που συνομιλούν
μεταξύ τους και μέσα από τους διαλόγους προσεγγίζουν τόσο το
επάγγελμα, όσο και ιστορικές στιγμές. Επίσης, με ασκήσεις
δημιουργικής γραφής, μπορούν να γράψουν το δικό τους
παραμύθι.
Προβληματική
Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να
μελετήσουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής μέσα από μια σειρά
δραστηριοτήτων, όπως είναι τα επαγγέλματα, με αφορμή ένα
επάγγελμα που φθίνει (βυρσοδεψία). Ασκούνται στη σύγκριση, στη
χρονική αλληλουχία, τη συσχέτιση αιτίας-αποτελέσματος,
αναγκών και κινήτρων για δράση. Ποιός ο λόγος που
αναπτύχθηκε η βυρσοδεψία; Γιατί έχει εγκαταλειφθεί; Υπάρχει
κάποιο άλλο επάγγελμα που πήρε τη θέση της βυρσοδεψίας;
2.5. Λογισμικό

Unity
Aurasma

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Διαδικασία παραγωγής του ψηφιακού υλικού που «ζωντανεύει» τους ήρωες του παραμυθιού.
Ψηφιακή αφήγηση: ηχογραφήθηκαν οι φωνές των ηρώων του παραμυθιού. Οι μαθητές ως
ήρωες του παραμυθιού «δάνεισαν» τη φωνή τους και αυτή αξιοποιήθηκε με τρεις τρόπους:
1. ακρόαση του παραμυθιού μέσα στην τάξη,
2. οι ψηφιακοί διάλογοι ενσωματώθηκαν σε ψηφιακό παιχνίδι με την τεχνολογία της εικονικής
πραγματικότητας
(συσκευές και εφαρμογές: Oculus, Gear VR, Unity, Cardboard,
ANDROID και ΙΟS TABLET )
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Εικόνα 1. από το Εικονογραφημένο σενάριο – STORYBOARD του παιχνιδιού

και
3. το βιβλίο «μιλάει» κάθε φορά που κάποια κινητή συσκευή (tablet/smartphone) σαρώνει μία
συγκεκριμένη σελίδα του μέσω τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας (το πρόγραμμα
επαυξημένης πραγματικότητας είναι το Aurasma και οι σελίδες που αναγράφονται είναι του
βιβλίου)

Φωτογραφία 1: Σάρωση του Ταμπάκης

Φωτογραφία 2: Σάρωση της Χάρμαινας
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Φωτογραφία 3: Ελενίτσα - Φωτογραφία 4: Χάρμαινα (με ανάδυση νέα πληροφορίας)

Φωτογραφία 5: Ταμπάκης – ψηφιακή αφήγηση
(Εφαρμογές από το πρόγραμμα Aurasma κατά τη διάρκεια της σάρωσης με κινητό τηλέφωνο)

Βιντεοσκόπηση: οι μαθητές βιντεοσκοπήθηκαν κατά την υπόδυση ρόλων του παραμυθιού μέσα
σε φυσικό περιβάλλον που θύμιζε την εποχή που η βυρσοδεψία ήταν σε άνθιση και απέδωσαν
το κλίμα του παραμυθιού. Συγκεκριμένα μέρη της βιντεοσκοπημένης δράσης συμπεριλήφθησαν
στην παρουσίαση της εφαρμογής μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας.

Φωτογραφία 3: Καφενείο

Φωτογραφία 4: Καφενείο

(Δραματοποίηση)
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Φωτογραφίες: αξιοποιήθηκαν με την εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας, όταν κατά τη
σάρωση συγκεκριμένης εικόνας-γραφικού του βιβλίου, στη θέση του γραφικού εμφανίζονται
φωτογραφίες του παρελθόντος.

Φωτογραφία 5: Βυρσοδεψείο στην Άμφισσα

Φωτογραφία 6: κατά την εργασία

(Τα βυρσοδεψεία της εποχής, φωτ. Άρη Πιπέλια)
.
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Η δημιουργική γραφή ως μοχλός ανάπτυξης και
καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας στο χώρο των Λαϊκών
Βιβλιοθηκών. Παρουσίαση του προγράμματος
«Φιλαναγνωστική χειραψία με τη συγγραφέα Μαρία
Παπαγιάννη»
Καλμανίδου Σοφία
sofiakalmanidou@gmail.com
Περίληψη
Η συγκεκριμένη εισήγηση διερευνά τη δυνατότητα χρήσης της Δημιουργικής Γραφής ως βασικό μοχλό ανάπτυξης και
καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας στο χώρο των Λαϊκών Βιβλιοθηκών.
Παράλληλα παρουσιάζει το πιλοτικό πρόγραμμα φιλαναγνωσίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πτολεμαΐδας με
τον τίτλο : «Φιλαναγνωστική χειραψία με τη συγγραφέα Μαρία Παπαγιάννη». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σχεδιάστηκε
πάνω στη βιβλιογραφία της Μαρίας Παπαγιάννη η οποία αποτέλεσε και την αφορμή να δουλέψουμε δημιουργικά τη
λογοτεχνική ανάγνωση και την προσέγγιση της λογοτεχνίας και των διαφόρων κειμενικών ειδών (διήγημα, ποίηση,
παραμύθι, μυθιστόρημα, κλπ.).
Η αναγνωστική θεωρία στην οποία βασίστηκε το πρόγραμμα ήταν η θεωρία ανάγνωσης της Rosenblatt
ακολουθώντας πιστά τα στάδια προσέγγισης ενός λογοτεχνικού έργου πεζού ή ποιητικού ( προετοιμασία
περιβάλλοντος, αρχική ανταπόκριση, τελειοποίηση της ανταπόκρισης, έκφραση της ανταπόκρισης).

Λέξεις κλειδιά: Φιλαναγνωσία, δημιουργική γραφή, Λαϊκή Βιβλιοθήκη, αναγνωστική θεωρία, αναγνωστική εμψύχωση.

«ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ»
Η Αποστολή της Δημόσιας/ Δημοτικής Βιβλιοθήκης όπως προσυπογράφεται από τη διακήρυξη
της UNESCO αφορά στην πληροφόρηση, τη βασική εκπαίδευση, την παιδεία και τον πολιτισμό.
Πιο συγκεκριμένα κάθε Λαϊκή Βιβλιοθήκη καλείται:
να δημιουργεί και να ενισχύει τις συνήθειες της ανάγνωσης στα παιδιά ήδη από τη πολύ μικρή
ηλικία,
να υποστηρίζει τόσο την εξατομικευμένη όσο και την αυτοκαθοριζόμενη μάθηση καθώς και την
επίσημη εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα,
να προσφέρει ευκαιρίες για προσωπική δημιουργική ανάπτυξη,
να διεγείρει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών και των νέων,
να καλλιεργεί τη συναίσθηση της αξίας της πολιτισμικής κληρονομιάς, το θαυμασμό για τις
καλές τέχνες, τα επιστημονικά επιτεύγματα και τις καινοτομίες,
να παρέχει πρόσβαση στις πολιτιστικές εκφράσεις όλων των παραστατικών τεχνών,
να ενθαρρύνει τον διαπολιτισμικό διάλογο και να αντιμετωπίζει ευνοϊκά την πολιτισμική
ποικιλομορφία,
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να στηρίζει την προφορική παράδοση,
να εξασφαλίζει πρόσβαση για τους πολίτες σε όλα τα είδη των τοπικών πληροφοριών της
κοινότητας στην οποία ανήκουν,
να παρέχει επαρκείς υπηρεσίες πληροφόρησης στις τοπικές επιχειρήσεις, τις ενώσεις και τις
ενδιαφερόμενες ομάδες,
να διευκολύνει την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση της πληροφορικής και
τη χρήση των υπολογιστών,
να υποστηρίζει και να συμμετέχει σε δραστηριότητες και προγράμματα βασικής εκπαίδευσης
για όλες τις ηλικιακές ομάδες, λαμβάνοντας η ίδια η βιβλιοθήκη πρωτοβουλίες για τέτοιες
δραστηριότητες εάν κριθεί απαραίτητο.
Οι λαϊκές βιβλιοθήκες βρίσκονται πάντα στο κέντρο των τοπικών κοινοτήτων κι αποτελούν
βασικά κύτταρα του κοινωνικού ιστού. Ο παραδοσιακός τους ρόλος αφορούσε κύρια τη
συγκέντρωση και διαφύλαξη της τοπικής ιστορίας καθώς και τη συλλογή βιβλίων προς κοινή
χρήση και δανεισμό του αναγνωστικού τους κοινού. Ο ρόλος αυτός αμφισβητείται έντονα τις
τελευταίες δεκαετίες που σιγά αλλά σταθερά σπάει τα φράγματα της εσωστρέφειας τους και
προσπαθεί να διερευνήσει με επιστημονικές και συντονισμένες μεθοδεύσεις τις ανάγκες του
κοινού τους και την ικανοποίησή τους. Οι προκλήσεις της εποχής προτάσσουν τις βιβλιοθήκες
να γίνουν ζωντανά κύτταρα και να μπουν ουσιαστικά και δραστικά στην υπηρεσία της
κοινωνίας. Η λαϊ¬κή βιβλιοθήκη είναι τόπος συνάντησης, και δράσης με ζωτικό ενδιαφέρον για
τη γνώση, την πληροφόρηση και την ψυχαγωγία των πολιτών. Επίσης είναι ο χώρος, όπου εκεί
στεγάζεται η έκφραση της δημιουργικής φαντασίας και σκέψης του ανθρώπου, στην οποία ο
καθ' ένας έχει ελεύθερη πρόσβαση. Μια λαϊκή βιβλιοθήκη που θέλει να υπηρετήσει το κοινό της
οφείλει ν' ανα¬πτύξει πρακτικές ανάγνωσης σε πληθυ¬σμιακές ομάδες της κοινότητας, να
φροντίσει για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού αλλά και σαν δημόσιο ίδρυμα έχει την
υποχρέωση να διαθέτει τις υπηρεσίες της σ' όλους τους πολίτες ισότιμα. Τα προγράμματα που
διοργανώνουν και υλοποιούν πολλές βιβλιοθήκες έχουν ως βασικό στόχο να συνδέσουν την
βι-βλιοθήκη με την ευρύτερη κοινωνία μέσω εναλλακτικών επικοινωνιακών και κοινω¬νικών
δράσεων. Η επικοινωνία και η διαμόρφωση πλαισίου αναγνωστικών εμπειριών είναι μια από τις
θεμε¬λιώδεις λειτουργίες των βιβλιοθηκών. Η επικοινωνιακή πρακτική των λαϊκών βιβλιοθηκών
εστιάζει στη μετάδοση πληροφοριών, μηνυμάτων και εμπειριών με σαφή αποτε¬λεσματικό και
ευχάριστο τρόπο, σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και άτομα κι ο βασικός της στόχος είναι
η προβολή του υλικού της και την προσέλευση νέων αναγνω¬στών. Συνδέεται άμεσα με τις
υπόλοιπες λειτουργίες της βιβλιοθήκης όπως συλ¬λογή υλικού και σταθερή ενημέρωση του ,
ώστε να καλύπτονται διαρκώς οι πραγματικές ανάγκες του κοινού της. Βασικές παράμετροι
επίσης είναι η οργάνωση υλικού, η στελέχωση με εκπαι-δευμένο και ειδικευμένο προσωπικό, η
δυ¬νατότητα επικοινωνίας της με άλλες πηγές πληροφόρησης και τέλος ο σαφής
προσδιορισμός της δημόσιας εικόνας της.
Έρευνες αναγνωστικής συμπεριφοράς οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις
τελευταίες δεκαετίες στον ελλαδικό χώρο χαρτογραφούν το αναγνωστικό προφίλ των
επισκεπτών των λαϊκών βιβλιοθηκών. Μέσα από αυτές δια¬κρίνουμε το προφίλ των επισκεπτών
των βιβλιοθηκών κι είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη χάραξη επιστημονικά τεκμηριωμένης πολιτικής
ανάπτυξής τους. Το αναγνωστικό κοινό των λαϊκών βιβλιοθηκών αποτελείται από ανθρώπους
μέσης και ανώτερης μόρφωσης και κοι¬νωνικής τάξης. Παρατηρείται μεγά¬λη συμμετοχή σε
παιδιά κάτω των 14 ετών και γυναικών άνω των 30 ετών. Υπάρχει ένα κοινό που δεν επισκέ¬πτεται
τις βιβλιοθήκες γιατί νιώθει ότι δεν το αφορούν και δεν απευθύνονται σ' αυτό αλλά υπάρχει και
μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις βιβλιοθήκες λόγω όπως,
άτομα με ειδικές φυσικές ανά¬γκες, φυλακισμένοι, κοινωνικά αποκλει¬σμένα άτομα, όπως
μετανάστες, άτομα από διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο κ.α.
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Για την επιτυχημέ¬νη προσέγγιση και επικοινωνία των βιβλιοθηκών με το κοινό στο οποίο
απευθύνονται απαραίτητο είναι τα όποια προγράμματα εκπονούνται να σχεδιάζονται με τη
συνεργασία των ομάδων δηλ. του κοινού και επίσης να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις
ανάγκες και τις δυνατότητες της ομάδας. Η ενεργοποίηση και η εμπλοκή του κοινού στις δράσεις
της βιβλιοθήκης είναι ο ακρογωνιαίος λίθος πάνω στον οποίο θα στηριχθεί η κάθε βιβλιοθήκη
προκειμένου να ανταποκριθεί στο ρόλο της που είναι πλέον συνθετικός και προσπαθεί να
ενεργοποιήσει εκ των έσω την αναγνωστική της κοινότητα. Μέσα από τη συμμετοχι¬κή δράση,
μπορούν οι βιβλιοθήκες να επι-τύχουν τη συνεργασία δίνοντας: 1) Έμφαση στο άτομο. 2)
Έμφαση στην αφύπνιση, ενδυνάμωση απλών ανθρώπων. 3) Αξία στη γνώση, αντιλήψεις,
στάσεις.
Οι βιβλιοθήκες λειτουργούν ως καθρέφτες στους οποίους αντικατοπτρίζεται τόσο το
επίπεδο της πνευματικής παραγωγής, παλαιότερης και σημερινής, εθνικής και διεθνούς, όσο και
το ενδιαφέρον των πολιτών για τη θεωρητική τους αρτίωση. Η βιβλιοθήκη δίνει τη δυνατότητα σε
όλους, ανεξάρτητα από το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, την ηλικία και τη φυσική κατάσταση,
να έλθουν σε επαφή με τη γνώση και να ενημερωθούν για τον πνευματικό ανθρώπινο πλούτο
(Σίσκα-Γιαννοπούλου, Ιωάννου & Τζάννου, 1993: 147-148).
«Η Βιβλιοθήκη ως κοινός τόπος αναγνωστικής συνάντησης οικογένειας-σχολείου»
Για την προώθηση της φιλαναγνωσίας σε μια τοπική κοινωνία, οι άμεσα εμπλεκόμενοι
παράγοντες η λαϊκή βιβλιοθήκη, το σχολείο :μαθητές/μαθήτριες αναγνώστες/αναγνώστριες, οι
εκπαιδευτικοί αναγνώστες/αναγνώστριες, η οικογένεια/γονείς βρίσκονται μεταξύ τους σε μια
σχέση συνεχούς αλληλεπίδρασης η οποία διαμορφώνει και το πλαίσιο της δυναμικής της
φιλαναγνωστικής κουλτούρας που υπάρχει σε τοπικό επίπεδο.
Στο σχολείο τα τελευταία χρόνια τα προγράμματα φιλαναγνωσίας με αντίστοιχες δράσεις
αναγνωστικής εμψύχωσης αποτελούν μια καινούργια πρακτική η οποία αν λειτουργήσει με
εσωστρέφεια θα περιορίσει το εύρος των δυνατοτήτων της. Αντίστοιχα οι λαϊκές βιβλιοθήκες
αναλαμβάνουν να πραγματώσουν αντίστοιχες δράσεις με αρωγό φιλαναγνωσίας την
οικογένεια. Οι προσπάθειες όμως αυτές όσο παραμένουν αποσπασματικές δεν θα είναι ικανές
να προωθήσουν και να πραγματώσουν σε ουσιαστικό βαθμό τους στόχους ενός τέτοιου
εγχειρήματος , θα αρνούνται κατ’ ουσία τη σύνθεσή τους σε ενιαίο ιστό με πυρήνα τη βιβλιοθήκη
που θα στεγάζει και θα φροντίζει την ιδέα της φιλαναγνωσίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα παιδαγωγικά και διδακτικά εγχειρίδια αλλά και τα διάφορα
προγράμματα δεν τονίζουν όσο θα έπρεπε τον λειτουργικό ρόλο της βιβλιοθήκης, τη
συνεισφορά της στη διαπαιδαγώγηση και την πολιτισμική κοινωνικοποίηση του παιδιού. «Στον
αγγλοσαξωνικό χώρο το ζήτημα των βιβλιοθηκών έχει μάλλον λυθεί προ πολλού και υπάρχει
πάντα ο σχετικός προβληματισμός για το ρόλο της βιβλιοθήκης σε σχέση με το σχολείο, τη
μαθησιακή διαδικασία και την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας». (Παπαδάτος: 2009, σελ. 224).
Αυτό που παρατηρούμε είναι «ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, οι παιδικές σχολικές
βιβλιοθήκες λειτουργούν αποκλειστικά με τη δημιουργική δουλειά εκπαιδευτικών και γονιών».
(Παπαδάτος: 2009, σελ. 224). Τη δεκαετία του 1970 πολλοί εκπαιδευτικοί δημιούργησαν ορισμένες
περίφημες βιβλιοθήκες τάξης και κάποιοι από αυτούς με την υποστήριξη των γονιών και των
δασκάλων ίδρυσαν βιβλιοθήκες σε σχολεία. Αυτές οι βιβλιοθήκες όμως δεν εκτιμήθηκαν και δεν
αξιοποιήθηκαν, παρέμειναν σε ένα ενθουσιαστικό στάδιο χωρίς να συνδράμει η πολιτεία για
αυτές. «Μια βιβλιοθήκη για να παραμένει ζωντανός οργανισμός και να επιτελεί τον πολιτιστικό
της ρόλο είναι απαραίτητο να επιχορηγείται και συνεχώς να εμπλουτίζεται με πρόσφατα κάθε
φορά βιβλία και διάφορα υλικά». (Παπαδάτος: 2009, σελ. 224).
Η οικονομική κρίση της τελευταίας πενταετίας οδήγησε πολλούς αναγνώστες στις λαϊκές
βιβλιοθήκες και ενεργοποίησε εκ νέου τους χώρους αυτούς οδηγώντας τους εμπλεκόμενους
(βιβλιοθηκονόμους, εκπαιδευτικούς, γονείς, κλπ.) στον επαναπροσδιορισμό των ρόλων και των
πρακτικών τους. Αναγνωρίστηκε η ανάγκη, περισσότερο από ποτέ, οι λαϊκές βιβλιοθήκες, να
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αναλάβουν και να επιτελέσουν πρωταγωνιστικό
φιλαναγνωστικής κουλτούρας.

ρόλο στην ανάπτυξη και καλλιέργεια της

Οι λαϊκές βιβλιοθήκες προσκλήθηκαν να παίξουν τον συντονιστικό ρόλο οικογένειας και
σχολείου και να γίνουν τόπος συνάντησης με την ανάγνωση αναπτύσσοντας νέες δυναμικές
σύνθεσης και προώθησης της φιλαναγνωσίας. Ο συνδυασμός της προγραμματισμένης
δράσης των εμπλεκόμενων φορέων συμβάλλει ουσιαστικά στην επιτυχία των στόχων της
φιλαναγνωσίας επιλέγοντας τη βιβλιοθήκη ως χώρο ελεύθερης δημιουργίας και έκφρασης.
Η φιλαναγνωστική αγωγή είναι σαφώς ευκολότερο να διαμορφωθεί και να αναπτυχθεί
στο χώρο της βιβλιοθήκης, αποδεσμευμένη από το καταναγκαστικό μαθησιακό πλαίσιο και να
καταφέρει να απελευθερώσει την τέχνη της λογοτεχνίας φιλοξενώντας την εκεί όπου πραγματικά
ανήκει.
«ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ»
Μια σύντομη επισκόπηση στη βιβλιογραφία που αναφέρεται στη δημιουργική γραφή
αποκαλύπτει την ευελιξία της σε σχέση με το σκοπό, τη λειτουργία και τον εκπαιδευτικό της ρόλο.
Η δημιουργική γραφή άλλοτε ταυτίζεται με τη λογοτεχνική παραγωγή κι άλλοτε με τη δυνατότητα
παραγωγής μιας πρωτότυπης γραπτής σύνθεσης (ή ανασύνθεσης) η οποία μπορεί να
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κειμενικών ειδών χωρίς αποκλειστικές συνδέσεις με τη λογοτεχνία
(Ramet 2004). Δεν απουσιάζει βεβαίως και η άποψη ότι η γραφή είναι από μόνη της δημιουργική
κι ότι δεν πρέπει απαραίτητα να περιέχει αναφορές σε κάποιο άλλο κείμενο παρά να αποτελεί
αποτέλεσμα της αυτόνομης έκφρασης του εκάστοτε γράφοντα. Η όποια στράτευση με μία από
τις παραπάνω απόψεις οδηγεί και στο διδακτικό τρόπο προσέγγισής της.
Ωστόσο οι θιασώτες της διδασκαλίας της δημιουργικής γραφής δεν τη θέλουν να αναφέρεται
αποκλειστικά σε παραγωγή κάποιου λογοτεχνικού είδους, αλλά σε οποιοδήποτε γράψιμο που
«είναι δημιουργικό, π.χ. πρωτότυπο, αντισυμβατικό, εκφραστικό και που μοιάζει, πολλές φορές,
να εναντιώνεται στην επίσημη λογοτεχνία» (Dawson 2005: 20).
Η δημιουργική γραφή ειδικά όταν απευθύνεται σε παιδιά αποκτά επιπλέον ελαστικότητα και
χαλαρώνει ακόμη περισσότερο. Ο παιγνιώδης χαρακτήρας της ενεργοποιείται στο έπακρο
διευρύνοντας συνεχώς τις δυνατότητες απελευθέρωσης της φαντασίας των παιδιών.
Αντικρίζεται ως μια «λεκτική διατύπωση της ατομικής δημιουργικότητας» ή «σαν μια γραπτή
έκφραση στην οποία τα παιδιά 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).
Αυτό που ουσιαστικά καταφέρνει η διδασκαλία της δημιουργικής γραφής στα παιδιά σύμφωνα
με τον Moxley (1989) είναι να προπαρασκευάσει τους μαθητές ώστε να μπορούν να
χρησιμοποιούν τα δικά τους δημιουργικά αποθέματα, μέσα από ένα υποστηρικτικό περιβάλλον
που επιτρέπει τον πειραματισμό και την ανακάλυψη.
Ο Rodari, ορίζει ως δημιουργικό νου αυτόν που δουλεύει συνεχώς, που κάνει πάντα ερωτήσεις,
που ανακαλύπτει προβλήματα και δεν ικανοποιείται με τις εύκολες απαντήσεις, που νιώθει άνετα
σε ρευστές καταστάσεις, που είναι ικανός για αυτόνομες και ανεξάρτητες κρίσεις, που αρνείται
το κωδικοποιημένο, που ξαναχειρίζεται αντικείμενα και έννοιες χωρίς να εμποδίζεται από
κομφορμισμούς (Rodari 2003: 204). Η δημιουργική γραφή λοιπόν ενεργοποιεί τον δημιουργικό
παιδικό νου επιτρέποντας στα παιδιά να προσεγγίσουν τη λογοτεχνία, να πειραματιστούν με
πολλά είδη λογοτεχνικής γραφής χωρίς το φόβο του σωστού και του λάθους.
Μέσα από την βιωματική διαδικασία ανάπτυξής της η δημιουργική γραφή καταφέρνει «να
καλλιεργεί πολύπλευρα το παιδί, να αυξάνει την αυτοπεποίθησή του, ενώ ταυτόχρονα δρα ως
αθέατη υποστήριξη σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, βελτιώνοντας κατά πολύ τη γλωσσική,
διανοητική και συναισθηματική εξέλιξη του μαθητή.» (Benton 1999: 527).
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Φιλαναγνωσία και η Δημιουργική Γραφή αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες διαδασκαλίας
της Λογοτεχνίας.Έτσι λοιπόν με τον όρο “φιλαναγνωσία”, που χρωστά την προέλευσή της
στους περιφραστικούς όρους literacy, aimer lire, lecture κ.λπ., προσδιορίζεται η θετική σχέση
αναγνώστη – βιβλίου και οι εκπαιδευτικές δράσεις, που υποβοηθούν στην ανάπτυξη των
αναγκαίων γνωστικών δεξιοτήτων και αισθητικών κριτηρίων (Αρτζανίδου, Γουλής, Γρόσδος &
Καρακίτσιος, 2011: 20). Ενώ, ο όρος «Δημιουργική Γραφή», μία απόδοση στα ελληνικά του
αγγλοσαξονικού “creative writing”, παραπέμπει εννοιολογικά «σε σειρά νοημάτων όπως: πεδίο
συγγραφικών δραστηριοτήτων, τέχνη της λογοτεχνικής συγγραφής, βιωματική εκπαιδευτική
μέθοδο για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής γραφής μέσα από το παιχνίδι,
μορφή ψυχικής εκτόνωσης και τρόπο ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης, πανεπιστημιακό γνωστικό
αντικείμενο, μια νέα θεωρία της ανάγνωσης κ.ά.» (Καρακίτσιος 2012, Κωτόπουλος, 2012).
Εξετάζοντας διάφορες δράσεις φιλαναγνωσίας και πρακτικές αναγνωστικής εμψύχωσης ,
συνειδητοποιούμε πως υπάρχουν γνωστικά πεδία και περιοχές που συνδυάζουν την διδακτική
της λογοτεχνίας, με την δημιουργική γραφή και την επιλογή και διαχείριση ενός βιβλίου. Η
εργαστηριακή διδασκαλία της δημιουργικής γραφής στα πλαίσια ανάπτυξης της
φιλαναγνωσίας βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, καλλιεργούν το ήθος
και τις αξίες τους, να γνωρίσουν τον πολιτισμό τους και την ταυτότητά τους. Συγκεκριμένα, η
φιλαναγνωσία βοηθά τον εμπλεκόμενο να μετεξελιχθεί σε έναν υποψιασμένο αναγνώστη,
καθώς υπόσχεται ως καταληκτικό στάδιο της ανάγνωσης, τη λογοτεχνική ανάγνωση, κατά την
οποία ο αναγνώστης αναπτύσσει και κατακτά μηχανισμούς κατανόησης του λογοτεχνικού
κειμένου και σύνθεσης – συγγραφής του. Ενώ η Δημιουργική γραφή τον βοηθά αναπτύσσοντάς
του συγγραφικές δεξιότητες (Καρακίτσιος,2011: 27-27). Η τελευταία, στον χώρο της εκπαίδευσης,
αντιμετωπίζεται ως τρόπος ελεύθερης έκφρασης του παιδιού το οποίο αποτυπώνει ιδέες,
συναισθήματα και εντυπώσεις μέσω του γραπτού και προφορικού 20 λόγου. Ο μισός δρόμος
για να αγαπήσεις τη Λογοτεχνία είναι να τη διαβάσεις, ο άλλος μισός να την γράψεις. Και πρέπει
εδώ να σημειώσουμε πως ελάχιστοι είναι οι «καθημερινοί αναγνώστες» των οποίων οι
αναγνωστικές συνήθειες δεν έχουν διαμορφωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το εκπαιδευτικό
σύστημα στο οποίο φοίτησαν (Hawthorn 1993: 13).
Σύμφωνα όμως με τα εφαρμοσμένα φιλαναγνωστικά ευρωπαϊκά σχέδια, Reading
Connects και Lifelong Readers η ανάπτυξη ενός προγράμματος φιλαναγνωσίας ακολουθεί μια
σειρά σταδίων, τα εξής:
1.
Σχηματισμός ομάδας πρωτοβουλίας 2. Διασφάλιση συμμετοχής όλου του προσωπικού
3. Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση προσωπικού 4. Διερεύνηση υφιστάμενων αναγκών 5.
Καθορισμός στόχων για προώθηση φιλαναγνωσίας 6. Καταρτισμός & εφαρμογή πλάνουσχεδίου δράσης 7. Συντρέχουσα και τελική αξιολόγηση σχεδίου δράσης (Cardet, 2009-10: 15).
Ένα φιλαναγνωστικό πρόγραμμα προϋποθέτει τη συμβολή και τη συνεργασία όλων των
παραγόντων που μπορούν να εμπλακούν στις δράσεις, όπως τους εκπαιδευτικούς του
σχολείου, τους μαθητές, τους γονείς των παιδιών και την τοπική κοινωνία. Η συνεργασία αυτών
των φορέων θα οδηγήσει το πρόγραμμα της φιλαναγνωσίας σε επιτυχία (Lockwood, 2008: 18).
«ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»
Πρόδρομος της Θεωρίας της Πρόσληψης θεωρείται κατά τους μελετητές η Luise Rosenblatt, η
οποία ήδη από τη δεκαετία του 1930 κάνει λόγο για τη συναλλακτική (transactional) σχέση μεταξύ
κειμένου και αναγνώστη, δίδοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον αναγνώστη και επιχειρώντας
ταυτόχρονα το «συμβιβασμό» της «ελεγκτικής δύναμης» του ρόλου του με τις κειμενικές επιταγές.
(Πολίτης, Δ., 1996) «Ο ρόλος του αναγνώστη και η “Συναλλακτική” Θεωρία της L. M. Rosenblatt»,
Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, τόμ. 11, έκδ. Πατάκης, Αθήνα 1996, σ.) Η θεωρία της
Rosenblatt αγνοήθηκε όχι μόνο από τους σύγχρονους αλλά κι από τους νεώτερους
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θεωρητικούς και μέχρι σήμερα δεν έχει ακόμη καταλάβει τη θέση που της αναλογεί στο χώρο του
θεωρητικού προβληματισμού.
Η Rosenblatt δεν ανακαλύπτει τον αναγνώστη αλλά αποκαλύπτει την προοπτική που αυτός ως
ρόλος προσδίδει στην αναγνωστική διαδικασία. Η ανάγνωση δεν είναι διαδικασία μονής
κατεύθυνσης αλλά μια δυναμική σχέση μεταξύ κειμένου και αναγνώστη(Rosenblatt, Isser,
Holland, κ.α.) Η Rosenblatt αναφέρει «Διαμέσου των λέξεων το κείμενο φέρνει στη συνείδηση του
αναγνώστη ορισμένες αισθησιακές εμπειρίες… Ο αναγνώστης φέρνει στο λογοτεχνικό έργο
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, την ανάμνηση παλιών γεγονότων, παρούσες
ανάγκες κι έγνοιες… Αυτά… τα στοιχεία καθορίζουν την αντίδρασή του στην ιδιαίτερη
(συν)εισφορά του κειμένου.
Η διαδικασία που το κείμενο εγκαινιάζει προκειμένου να αναδειχτεί σε «ποίημα» δεν είναι απλώς η
αναζήτηση της γνώσης που η κειμενική ακολουθία υποβάλλει είναι κυρίως η εμπειρία που αυτή
συνιστά και διαμέσου της οποίας ο αναγνώστης ανταποκρίνεται για να διαπιστώσει αν η
έμφαση που δίνει σε κειμενικές ενδείξεις ανταποκρίνεται στην ίδια τη δυναμική του κειμένου. Το
λογοτεχνικό έργο λειτουργεί ως κείμενο-κίνητρο ενεργοποίησης της εμπειρίας εγκαθιδρύοντας
το ζωντανό κύκλωμα κειμένου-αναγνώστη. Ως προσχέδιο ορίζει τα πλαίσια της λογοτεχνικής
εμπειρίας και καθορίζει τον τρόπον επεξεργασίας του κειμένου από τον αναγνώστη ο οποίος
καλείται να το ελέγξει σύμφωνα με τις υποθέσεις και τις προσδοκίες του. «Κανένα κείμενο δεν
υπάρχει αν δεν το διαβάσει κανείς. Το κείμενο πραγματώνεται μέσω του αναγνώστη. Συγκρίνει
την αναγνωστική εκτέλεση με τη μουσική. Τα σημεία εκτελούνται διαφορετικό τρόπο γι αυτό
έχουμε και πολλαπλότητα αναγνώσεων / εκτελέσεων. Είτε κατανοώντας το κείμενο ως «κίνητρο»
είτε αξιοποιώντας το ως «προσχέδιο»- αφού προσπαθεί να οικειοποιηθεί τη δομημένη κειμενική
αίσθηση- ο αναγνώστης το αναδημιουργεί. Συγκροτεί σε ενιαίο σύνολο τα ενδιαφέροντα και τα
συναισθήματά του με ότι είναι ενσωματωμένο στο κείμενο.» (Rossenblatt. Litterature as.. p113114)
Και ακριβώς αυτή η σύνθεση του τι ο αναγνώστης ήδη ξέρει, νιώθει, επιθυμεί με το τι προσφέρει
το λογοτεχνικό κείμενο που συνιστά τη λογοτεχνική εμπειρία. Ο αναγνώστης κινείται συνεχώς
ανάμεσα σε κειμενικές ενδείξεις και σε αναγνωστικές προσδοκίες εγκαθιδρύοντας με το κείμενο
μία αμοιβαία σχέση. Ονομάζει λοιπόν τη σχέση τους «συναλλαγή» (transaction) και θεωρεί ότι
αυτή προσφέρει στον αναγνώστη την ευκαιρία να βιώσει τη λογοτεχνική εμπειρία κι όχι απλώς
να αποκτήσει τη γνώση που ενσωματώνεται στο κείμενο.
Η λογοτεχνική ανάγνωση είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να φτάσει σε επίπεδα
«δημιουργικής εξερεύνησης και έκφρασης». Όταν ο αναγνώστης συνειδητοποιήσει τη δυναμική
σχέσης του με το λογοτεχνικό κείμενο θα μπορέσει να κατανοήσει και τον τρόπο με τον οποίο
θα το προσεγγίσει. Ελέγχοντας δηλαδή την αντίδρασή του όχι μόνο θα κατανοήσει την
προσωπική του στάση αλλά θα προσδώσει και την προσωπική του ενέργεια, την προοπτική
εκείνη που θα του εξασφαλίσει μια πιο ολοκληρωμένη και βαθιά εμπειρία.
Με βάση τη συναλλακτική θεωρία έχει προταθεί, από επιστήμονες που ασχολούνται με τη
διδακτική της λογοτεχνίας, διδακτική μεθοδολογία τεσσάρων σταδίων/φάσεων.( L.M.Rosenblatt,
The reader, the text, the poem, ό.π., σ.151). Αυτό που ουσιαστικά προτείνεται είναι μία ανοικτή
μεθοδολογία κατά την οποία οι δυνατότητες επιλογής είναι πολλές και εναλλάσσονται κατά
περίπτωση ανάλογα με τις ισχύουσες διαθέσεις, δυνατότητες, προτιμήσεις απόψεις του ίδιου του
κοινού στο οποίο απευθύνονται. Ενδεικτικά-κι όχι δεσμευτικά- τα στάδια/φάσεις προσέγγισης
ενός λογοτεχνικού έργου πεζού ή ποιητικού είναι:
Προετοιμασία περιβάλλοντος
Αρχική ανταπόκριση
Τελειοποίηση της ανταπόκρισης
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Έκφραση της ανταπόκρισης
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΑΨΙΕΣ…»
Το βασικό σκεπτικό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ήταν να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα
φιλαναγνωσίας με βασικό μοχλό ανάπτυξης και καλλιέργειας της τη “Δημιουργική Γραφή”.
Επιλέχθηκε η Μαρία Παπαγιάννη ως πρώτη καλεσμένη συγγραφέας κι o σχεδιασμός όλου του
προγράμματος στηρίχτηκε πάνω στην βιβλιογραφία της.
Ο τίτλος του προγράμματος ήταν «Φιλαναγνωστική χειραψία με τη συγγραφέα Μαρία
Παπαγιάννη» κι είχε ως αρχικό στόχο να συστήσει στο αναγνωστικό κοινό τη συγγραφέα και το
έργο της. Σχεδιάστηκαν εργαστήρια υποστηρικτικά του προγράμματος και ακολουθώντας
κυκλική πορεία πότε ξεκινούσαμε και πότε καταλήγαμε σ’ ένα βιβλίο της συγγραφέα.
Την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης είχε η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πτολεμαΐδας υλοποιώντας
το πρόγραμμα σε δύο δίμηνους κύκλους από τον Ιανουάριο μέχρι τον τον Μάϊο του 2017.
Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν:

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πτολεμαΐδας
Ο Σύλλογος «Φίλοι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πτολεμαΐδας»
Το Βιβλιολογείον «Μίμης Σουλιώτης» Παιδαγωγικής Σχολής Π.Δ.Μ
Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Κοζάνης «Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων»
Οι Εκδόσεις Πατάκης

Συμμετείχαν 80 παιδιά από την πρώτη έως και την έκτη τάξη του Δημοτικού, τα οποία
παρακολούθησαν τα εργαστήρια που πραγματοποιούνταν σε εβδομαδιαία βάση στο χώρο της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
Παράλληλα μαθητές νηπιαγωγείων και σχολικές τάξεις Δημοτικού επισκέφθηκαν τη ΔΒΠ,
παρακολούθησαν τη δημιουργική φόρμα φιλαναγνωσίας, παρέλαβαν τη βαλίτσα ιστοριών και
συνέχισαν να δουλεύουν δημιουργικά και να παράγουν ιστορίες στις σχολικές τάξεις.
Μία ομάδα εθελοντών, αποτελούμενη από δασκάλους, νηπιαγωγούς, βρεφονηπιοκόμους,
βιβλιοθηκονόμους υποστήριξαν την πραγματοποίηση των εργαστηρίων ενώ παράλληλα γονείς
και μέλη του Συλλόγου «Φίλοι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης» υποστήριξαν τα προγράμματα με
διάφορες κατασκευές που ήταν απαραίτητες για τη λειτουργία τους.
Το πρόγραμμα υποστηρίχτηκε από τα παρακάτω εργαστήρια:
Δημιουργικής Γραφής
Αφήγησης
Πολυφωνικής ανάγνωσης
Βιβλιοδεσίας
Κατασκευής παιχνιδιών
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Στοχοθεσία του προγράμματος
• καλλιέργεια της αναγνωστικής απόλαυσης
• άσκηση δεξιότητας της προσεκτικής ακρόασης
• καλλιέργεια δεξιότητας αναδιήγησης ιστοριών, συναισθημάτων ή καταστάσεων
• ανάπτυξη δυνατότητας κατανόησης κειμένου
• άσκηση σε τεχνικές γραφής
• ανάπτυξη συνεργατικής ικανότητας
• ανάπτυξη επικοινωνιακής ικανότητας
• εξοικείωση με τη λειτουργία ομάδων
•δημιουργία κλίματος συντροφικότητας και δημιουργικότητας μέσα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη .
• Δημιουργία «κοινότητας αναγνωστών»

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ…
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ/ Θεματικές ενότητες Δημιουργικής Γραφής

• Λεκτικά παιχνίδια
• Ομαδοποιήσεις λέξεων
• Οι λέξεις γράφουν ιστορίες
• Παραμυθιακές γραφές και αφηγήσεις
• Πως χτίζουμε ήρωες
• Η διαδρομή μιας ιδέας
• Παιχνίδια αλλαγής εστίασης
• Σ’ έναν στίχο… στοιχίζομαι
• Από την εικόνα στο λόγο …

Λεκτικά παιχνίδια

Οι ακροστιχίδες των ονομάτων των παιδιών αποτελούν την πρώτη μας δεξαμενή λέξεων.
Κάθε παιδί επιλέγει μια λέξη από την καρτέλα του και χτίζει γύρω της άλλες. Περνάμε λέξη, τη λέξη
σε αρμαθιά για να ζωγραφίσουμε την πρώτη μας εικόνα.
Παράδειγμα: Ο μικρός Νικόλας ζωγραφίζει μία καμηλοπάρδαλη και γράφει: Μια φορά κι έναν
καιρό ήταν μία καμηλοπάρδαλη που δεν της άρεσε το λεμόνι…
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Παίζουμε το «Το τρελό τηλέφωνο». Καθόμαστε σε κύκλο, ο πρώτος λέει στο αυτί του διπλανού
του μία λέξη. Αυτός την ακούει και λέει στον διπλανό του την πρώτη λέξη που του έρχεται στο
μυαλό από τη λέξη που άκουσε. Συνεχίζουμε τον κύκλο των ελεύθερων συνειρμών. Ο τελευταίος
μας δίνει τη λέξη του κι αρχίζει η ανάποδη αποκάλυψη του ταξιδιού των λέξεων…
Ψάχνουμε τις κρυμμένες λέξεις μέσα στις λέξεις.
Παράδειγμα: Τα κουνούπια τρώνε μόνο κουνουπίδια γι αυτό κι είναι όλα ίδια.
Ψάχνουμε τις (ομόηχες)λέξεις. Έτσι ή αλλιώς, εμείς τις παίζουμε όλες τις λέξεις.
Παράδειγμα: Τα ρόδα και τα πέταλα κάνουν ροδοπεταλιές…
Οι λέξεις για μας είναι ρόδια που αν τα σπάσουμε θα ξεχυθούν από μέσα τους δεκάδες άλλες
λέξεις. Σπάμε λοιπόν μια λέξη και με αναγραμματισμούς δημιουργούμε καινούργιες.
Παράδειγμα: Μολυβοθήκη: μήκη, μήλο, θυμό, θηλυκό…
Φτιάχνουμε δικές μας λέξεις κι αλλάζουμε τους τίτλους των βιβλίων της Μ.Παπαγιάννη
Παράδειγμα: ο «Βιβλιοφάγος κατά λάθος» γίνεται «Χαρτοφάγος κατά λάθος!» ή και
«Μολυβοφάγος κατά λάθος!»
«Η κλέφτρα των ονείρων» γίνεται «Ονειροκλέφτρα» «Κλεφτονείρω» «Ονειραρπάχτρα»…

Ομαδοποιήσεις λέξεων
Το βιβλίο «Στον πίνακα» της Μ.Παπαγιάννη γίνεται η αφορμή να δουλέψουμε την ομαδοποίηση
των λέξεων και την παραγωγή κειμένων.
Παράδειγμα: Γράφουμε στο κέντρο του πίνακα τη λέξη πίνακας και με την τεχνική του καταιγισμού
γεμίζουμε τον πίνακα με λέξεις που μας έρχονται αυτόματα στο μυαλό. Αναζητούμε τις μεταξύ
τους σχέσεις δημιουργώντας οικογένειες λέξεων κι επιλέγουμε τρεις λέξεις από τρεις διαφορετικές
οικογένειες για να δημιουργήσουμε μία δική μας ιστορία.

Οι λέξεις γράφουν ιστορίες
Κρεμάμε τις λέξεις που έχουμε γράψει σε κόκκινη κλωστή κι απαντάμε στα ερωτήματα: Ποιος,
που, πότε, πως, γιατί.
Παράδειγμα: Ένας ελέφαντας στο Λονδίνο…
Τα παιδιά επιλέγουν δέκα φτερωτές λέξεις από το βιβλίο «Παπούτσια με φτερά» και γράφουν τις
δικές τους ιστορίες.
Παράδειγμα:Τα "Παπούτσια με φτερά" της Μαρίας Παπαγιάννη γίνονται "Μολύβια με φτερά " κι
απογειώνουν τους μικρούς φιλαναγνώστες, που όπως έγραψε ο μικρός Στέργιος,
"πετοκολυμπούσαν" στο μαγικό κόσμο της φαντασίας...

Παραμυθιακές γραφές και αφηγήσεις
«Η κατάρα των Χαλίλ», «Η Κλέφτρα των ονείρων», «Το ελιξίριο της αγάπης» μας οδηγούν με
μεγάλη προσοχή στα μονοπάτια των παραμυθιών όπου εκεί οι λέξεις μαγεύονται από τις
εικόνες.
Περπατάμε και μαζεύουμε χαλικάκια στις τσέπες μας για να βρούμε το δρόμο της επιστροφής.
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Δοκιμάζουμε τις δικές μας παραμυθογραφές και παραμυθοαφηγήσεις με τη βοήθεια που μας
δίνουν οι παραμυθόπετρες…

Πως χτίζουμε ήρωες
Οι ιστορίες του Πέτρου της Μαρίας Παπαγιάννη μας δείχνουν τον τρόπο που θα μαστορέψουμε
για να χτίσουμε τον δικό μας ήρωα. Κατασκοπεύουμε τον Πέτρο και μαθαίνουμε τα πάντα γι
αυτόν. Το αγόρι που αποφασίζει η ομάδα να κάνει ήρωα δεν μας λέει το όνομά του αλλά μας
μαρτυράει όλα του τα μυστικά. Παράδειγμα: Η ιστορία με τίτλο: "Το αγόρι που δεν ήξερε να χάνει".

Η διαδρομή μιας ιδέας
Μια ιδέα τρύπωσε στις ρίζες του δέντρου μας, ορθώθηκε στον κορμό του κι απλώθηκε στα
κλαδιά του γεμίζοντάς το φύλλα και καρπούς. Η έμπνευση πουλί ταξιδιάρικο ήρθε κι αυτό κι έχτισε
φωλιά στο δέντρο μας.
Τα παιδιά δοκιμάζουν να γράψουν τις δικές τους ιστορίες έχοντας σαν οδηγό γραφής το δέντρο
και τοποθετούν στα μέρη του τις λέξεις κλειδιά που θα τις ξεκλειδώσουν.

Παιχνίδια αλλαγής εστίασης
Η Ρόζα, ο Άρης, ο Καρλίτο, οι βασικοί ήρωες του βιβλίου «Παπούτσια με φτερά» στέκονται
μπροστά μας κι αφηγούνται την ίδια ιστορία ο καθένας με τη δική του φωνή. Μαθαίνουμε αρχικά
να ακούμε πέρα από τις λέξεις ενεργοποιώντας τη φανατασία μας κι ύστερα επιλέγουμε έναν
ήρωα, μπαίνουμε στη θέση του κι αφηγούμαστε την ιστορία μέσα από τα δικά του μάτια.

Σ’ έναν στίχο… στοιχίζομαι
Το βιβλίο "Παπούτσια με φτερά" μας δίνουν στίχους εισιτήρια για το βασίλειο της ποίησης. Κάθε
κεφάλαιο του βιβλίου έχει σαν τίτλο του στίχους σημαντικών ποιητών.
Τα παιδιά επιλέγουν τον αγαπημένο τους στίχο και χτίζουν γύρω του ένα δικό τους ποίημα.
Παράδειγμα: Στα δέντρα κρέμονται τα όνειρα κι οι λέξεις μας/ αυτές που ακόμη δεν είπαμε…

Εικονοαφηγήσεων ώρα…
Οι εικόνες ζωντανεύουν με τις λέξεις μας. Επιλέγουμε τέσσερις τυχαίες εικόνες από τέσσερα
διαφορετικά βιβλία της Μαρίας Παπαγιάννη και φτιάχνουμε καινούργιες δικές μας ιστορίες…

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Στο εργαστήριο αυτό διαβάζουμε μεγαλόφωνα βιβλία της Μαρίας Παπαγιάννη αναζητώντας
τρόπους να δώσουμε ρυθμό και χρώμα στη φωνή μας. Η προσπάθειά μας επικεντρώνεται στην
αναζήτηση της δικής μας φωνής για να καταφέρουμε να ζωντανέψουμε τις λέξεις και τις εικόνες
των κειμένων με το δικό μας ιδιαίτερο ύφος.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΦΗΓΗΣΗΣ
Η αφηγηματική ομάδα δουλεύει σε παράλληλο εργαστήριο αφηγήσεις μύθων και λαϊκών
παραμυθιών με μαγικό στοιχείο «τα φτερά». Στο εργαστήρι τα παιδιά ασκούνται στις τεχνικές της
προφορικής αφήγησης. Ξεκινώντας από τον μύθο του Ίκαρου και του Δαίδαλου προχώρησαν
στο λαϊκό παραμύθι «ο Χρυσαετός και το αθάνατο νερό» κι έφτασαν μέχρι τη μακρινή Περσία
στο παραμύθι «η κατάρα των Χαλίλ».
Στο εργαστήρι προφορικού λόγου συμμετέχουν 15 παιδιά που μέσα από την άσκηση τους στην
προφορική αφήγηση κατάφεραν να στήσουν μια όμορφη μικρή παράσταση αφήγησης με
τίτλο: «Παραμύθια, λόγια, φτερά…».
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ
Τα παιδιά επισκέπτονται το Βιβλιολογείον «Μίμης Σουλιώτης» Παιδαγωγικής Σχολής Π.Δ.Μ και
παρακολουθούν με βιωματικό τρόπο τη διαδρομή του χαρτιού από το τυπογραφείο στο
βιβλιοδετείο.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Στο συγκεκριμένο εργαστήριο συμμετέχουν κυρίως γονείς κι ο στόχος του είναι η παραγωγή
επιτραπέζιων κι επιδαπέδιων παιχνιδιών υποστήριξης του προγράμματος φιλαναγνωσίας.
Επιδαπέδια παιχνίδια
Το παιχνίδι των «κρυμμένων ηρώων» ένα παιχνίδι όπου τα παιδιά ψάχνουν να βρουν έναν
κρυμμένο ήρωα μέσα από τα βιβλία της Μ.Παπαγιάννη που συναντούν στη διαδρομή τους

Επιτραπέζια παιχνίδια
Το βιβλίο «Βιβλιοφάγος κατά λάθος» γίνεται παιχνίδι εικόνων με εξώφυλλα βιβλίων και ερωτήσεις
γύρω από την παιδική λογοτεχνία
Tο βιβλίο «Μια περιπέτεια για το Ρωμαίο» γίνεται ένα ενδιαφέρον παιχνίδι ερωτήσεων σχετικών
με την τέχνη του θεάτρου

Επισκέψεις σχολείων

Οι τάξεις των νηπιαγωγείων και των Δημοτικών σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
παρακολουθούν βιωματικά ένα εργαστήριο δημιουργικής γραφής με αφορμή ένα βιβλίο από
τη βαλίτσα της Μ.Παπαγιάννη και δημιουργούν την πρώτη τους ιστορία.
Παραλαμβάνουν μία κενή βαλίτσα για να τη γεμίσουν με τις δικές τους ιστορίες που θα γράψουν
στην τάξη τους και μας υπόσχονται πως θα τις μοιραστούν μαζί μας στη γιορτή υποδοχής της
συγγραφέα τον Μάιο.
Δείγμα της γραφής τους στο βιωματικό εργαστήρι
«Το Χαρτολούλουδο», ένας χάρτινος σπόρος που φυτεύουν τα παιδιά στην αυλή του σχολείου,
ένας χάρτινος σπόρος που συναντά έναν αληθινό κάτω από τη γη. Γνωρίζονται στο χώμα το
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στεγνό μα με τη φροντίδα και την αγάπη των παιδιών σκάνε μαζί, βλασταίνουν κι απ' το
μπουμπούκι τους ανθίζει... ένα "χαρτολούλουδο".

Η φιλαναγνωστική χειραψία ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη της Μαρίας Παπαγιάννη σε μιαν
ενθουσιώδη γιορτή υποδοχής της.
Την Τετάρτη 10 Μαΐου η Μαρία Παπαγιάννη γνώρισε τους φίλους αναγνώστες της σε μια
κλειστή εκδήλωση για τους συμμετέχοντες του προγράμματος. Τα παιδιά μοιράζονται την
φιλαναγνωστική εμπειρία τους με την συγγραφέα.
Την Πέμπτη 11 Μαΐου το πρωΐ η Μαρία Παπαγιάννη επισκέφθηκε σχολεία τα οποία συμμετείχαν
στο πρόγραμμα ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας όλο το παιδικό φιλαναγνωστικό κοινό της
πόλης μας υποδέχθηκε τη συγγραφέα Μαρία Παπαγιάννη σε μια ανοικτή για όλους γιορτή
υποδοχής στον υπαίθριο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πτολεμαΐδας.
Το πρόγραμμα της κορυφαίας εκδήλωσης του ετήσιου προγράμματος φιλαναγνωσίας
περιελάμβανε:
•
Λογοτεχνικό αναλόγιο με αναγνώσεις ιστοριών που γράφτηκαν από τα παιδιά, με
αφορμή την βιβλιοφιλική γνωριμία τους με το έργο της Μαρίας Παπαγιάννη.
•

Λογοτεχνικό καφενείο όπου τα παιδιά συνομιλούν με τη συγγραφέα

•

Βιβλιοφιλικά Παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες

•

Επιδαπέδια κι επιτραπέζια παιχνίδια

•

Εικονοαφηγήσεις

•

Η κ.Πες πες στα χέρια μας…

Παράσταση αφήγησης με τίτλο: « Παραμύθια, λόγια φτερά…» από την αφηγηματική ομάδα της
Δ.Β.Π. «Μύθοι, μύθι, παραμύθι…».

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1.
Η προώθηση της φιλαναγνωσίας αποδείχτηκε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα πρέπει
να είναι κεντρικός στόχος των προσπαθειών κάθε βιβλιοθήκης.
2.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη επιχείρησε να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της
φιλαναγνωστικής κουλτούρας των παιδιών.
3.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη προσπάθησε να προσφέρει μια νέα εμπειρία ανάγνωσης στο
παιδικό κοινό της πόλης.
4.
Τέσσερα στοιχεία του προγράμματος προώθησης της φιλαναγνωσίας πήγαν ιδιαίτερα
καλά: (α) το ελεύθερο εθελοντικό διάβασμα (β) η εισαγωγή της Δημιουργικής Γραφής στη
Δημοτική Βιβλιοθήκη. (γ) η αυξημένη χρήση της βιβλιοθήκης, (δ)οι επισκέψεις των σχολικών
τάξεων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, που ήταν αφιερωμένες αποκλειστικά στην ανάγνωση και στη
Δημιουργική Γραφή.
5.
Τέσσερις περιοχές βελτιώθηκαν αισθητά μετά την εφαρμογή του σχεδίου: (α) η
συμμετοχή παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών (β) η προβολή της ανάγνωσης, (γ) οι δράσεις
φιλαναγνωσίας και (δ) η εμπλοκή ενηλίκων και οργανισμών από την κοινότητα.
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6.
Η γόνιμη επικοινωνία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με τους δασκάλους που συμμετείχαν
στο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας,
τόνωσε το ενδιαφέρον τους και τους βοήθησε να
επαναπροσδιορίσουν τις μεθόδους των αναγνωστικών εμψυχώσεων.
7.
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ήταν
επιδείξεις δραστηριοτήτων.

αποτελεσματική λόγω του ότι περιλάμβανε

8.
Αν όλοι οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν πιο ενεργά στη διαμόρφωση και υλοποίηση του
συγκεκριμένου προγράμματος, τα αποτελέσματα θα ήταν ακόμη καλύτερα.
9.
Ένα νέο σχέδιο προώθησης της φιλαναγνωσίας θα ήταν περισσότερο αποτελεσματικό
αν συμπεριλάμβανε και μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου.
10.
Η εμπειρία υλοποίησης του προγράμματος ανέδειξε την αναγκαιότητα περισσότερο
συντονισμένης υποστήριξης από την τοπική κοινωνία προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του
προγράμματος σε βάθος χρόνου.
11.
Η δημιουργία κι η διατήρηση μιας φιλαναγνωστικής κουλτούρας δεν μπορεί να επιτευχθεί
μια κι έξω, αλλά προϋποθέτει συνέχεια και συνέπεια.
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Η διδασκαλία της ποίησης στο Δημοτικό Σχολείο μέσα από
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Περίληψη
Η διδακτική πρόταση που αναπτύσσεται στην παρούσα εισήγηση, αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση της
ποίησης. Ειδικότερα, επιχειρείται η καλλιέργεια της αναγνωστικής «επάρκειας» των μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης στην
ποίηση μέσα από τη σύνδεση της συναλλακτικής θεωρίας με τη δημιουργική γραφή. Εξετάζεται δηλαδή κατά πόσο η
προτεινόμενη από τη Rosenblatt διδακτική μεθοδολογία, αλλά και η συμμετοχή των παιδιών (Δ΄ τάξης) σε
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής μπορούν να οδηγήσουν στην έκφραση «αισθητικών» ανταποκρίσεων.
Αξιοποιώντας τις «στάσεις» του «συνεχούς», συγκρίνονται οι ανταποκρίσεις των μαθητών στο ποίημα Ο εφιάλτης της
Περσεφόνης πριν και μετά την εφαρμογή δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής που στόχευαν στη μελέτη της λέξης,
του δομικού στοιχείου των ποιημάτων. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως υπάρχει διαφορά μεταξύ των αρχικών και των
τελικών ανταποκρίσεων των παιδιών, με τις πρώτες να αντιστοιχούν στις μη αισθητικές στάσεις του συνεχούς και τις
τελευταίες στις πιο αισθητικές. Έτσι, συμπεραίνουμε ότι η εφαρμογή των διδακτικών προεκτάσεων της συναλλακτικής
θεωρίας σε συνδυασμό με τη μαθητεία των παιδιών στη δημιουργική γραφή μπορεί να τα καταστήσει επαρκέστερους
αναγνώστες ποιημάτων. Η διαπίστωση αυτή συμφωνεί με τα ευρήματα προγενέστερων μελετών (Many & Wiseman,
1992. Wiseman, Many & Altieri, 1992) τα οποία υποδεικνύουν ότι η προσέγγιση που υιοθετείται για τη διδασκαλία της
λογοτεχνίας, επηρεάζει το περιεχόμενο των αναγνωστικών ανταποκρίσεων των μαθητών.
Λέξεις – κλειδιά: ποίηση, συναλλακτική θεωρία, δημιουργική γραφή, στάση, συνεχές, αισθητική ανταπόκριση,
αναγνωστική «επάρκεια»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο πεδίο της διδακτικής της λογοτεχνίας, η διδασκαλία της ποίησης συνιστά έναν από
τους πιο «προβληματικούς» τομείς (Andrews, 1991. Thompson, 1996) λόγω των ιδιομορφιών του
ποιητικού λόγου, καθώς και της αδυναμίας εύρεσης ενός κοινώς αποδεκτού ορισμού για την
ποίηση. Πιο συγκεκριμένα, η διδασκαλία της ποίησης στο ελληνικό δημοτικό σχολείο
πραγματοποιείται μέσα από την υιοθέτηση ενός ερμηνευτικού προσανατολισμού από τον οποίο
απουσιάζει η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη νοηματοδότηση των ποιημάτων. Ο δάσκαλος
δηλαδή νοείται ως ο «ιδανικός αναγνώστης» και καλείται να δώσει την έγκυρη ερμηνεία του
ποιήματος, ενώ ο μαθητής συνήθως αποδέχεται τις εν λόγω ερμηνείες, έχοντας σχεδόν
ανενεργές τις διανοητικές, συναισθηματικές και δημιουργικές δυνατότητές του (Καπλάνη, 2006:
361). Στο διεθνή χώρο, οι έρευνες στις οποίες μελετώνται οι αναγνωστικές ανταποκρίσεις των
παιδιών, πραγματεύονται πεζογραφικά παρά ποιητικά κείμενα. Από την άλλη, τις τελευταίες
δεκαετίες έχει γίνει αισθητή η παρουσία ερευνών που εντάσσονται στο επιστημονικό πεδίο της
δημιουργικής γραφής. Έχοντας ως αφετηρία τα παραπάνω, συνδυάσαμε τη συναλλακτική
θεωρία της Rosenblatt με στοχευμένες πρακτικές δημιουργικής γραφής, αναπτύσσοντας έτσι
μια εναλλακτική διδακτική πρόταση μέσω της οποίας επιδιώκεται η ενεργητική και βιωματική
προσέγγιση του ποιητικού λόγου από τους μαθητές.
Στην παρούσα εισήγηση, αρχικά παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας
με βασικότερα σημεία εστίασης τις αρχές και τις διδακτικές προεκτάσεις της συναλλακτικής
θεωρίας, το ρόλο του εκπαιδευτικού υπό το πλαίσιο της συγκεκριμένης αναγνωστικής θεωρίας,
τα χαρακτηριστικά και τους στόχους της δημιουργικής γραφής ως εκπαιδευτικής μεθόδου,
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καθώς και την επισκόπηση συναφών μελετών. Στη συνέχεια, ακολουθεί το εμπειρικό κομμάτι,
όπου περιγράφεται η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε, καταγράφονται τα αποτελέσματα και
εξάγονται τα τελικά συμπεράσματα.
1. Η ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
Ήδη από το 1938, η θεωρητικός Louise Rosenblatt με το βιβλίο της Literature as
exploration αμφισβήτησε τη Νέα Κριτική, προβάλλοντας τον ενεργητικό ρόλο του αναγνώστη
στη νοηματοδότηση ενός λογοτεχνικού κειμένου. Ωστόσο, οι απόψεις της αγνοήθηκαν, γεγονός
που οφείλεται εν μέρει στο φύλο της (γυναίκα θεωρητικός σε ένα ανδροκρατούμενο πεδίο), αλλά
και στις ρηξικέλευθες ιδέες της για το ακαδημαϊκό κατεστημένο της εποχής. Στο πλαίσιο της ακμής
που γνώρισε η θεωρία της αναγνωστικής ανταπόκρισης στην Αμερική από τη δεκαετία του 1970
κι έπειτα, οι θεωρητικές θέσεις της Rosenblatt επανήλθαν στο προσκήνιο μέσα από το δεύτερο
βιβλίο της The reader, the text, the poem: The transactional theory of the literary work (1978).
Το ενδιαφέρον της στράφηκε στη διδακτική πράξη, γι’ αυτό και επισημαίνει την ανάγκη για
επανεξέταση της διδακτικής μεθοδολογίας στο μάθημα της λογοτεχνίας (Καλογήρου &
Βησσαράκη, 2005: 56. Παπαντωνάκης, 2014: 271) 135. Η ίδια εισηγήθηκε τη συναλλακτική θεωρία
της ανάγνωσης (transactional theory of reading), στο πλαίσιο της οποίας το κείμενο λειτουργεί
ως ερέθισμα που ενεργοποιεί λογοτεχνικές και προσωπικές εμπειρίες του αναγνώστη, αλλά και
ως οδηγός στη διαδικασία οργάνωσης του περιεχομένου της ανταπόκρισής του (Rosenblatt,
1994 [1978]: 11).
Για τη Rosenblatt, η λογοτεχνία δεν είναι ένα αντικείμενο προς μελέτη, αλλά μια εμπειρία
που πρέπει να ζήσουμε μέσω της ανάγνωσης. Αυτή η οριοθέτηση μεταξύ της λογοτεχνίας ως
εμπειρίας έναντι της λογοτεχνίας ως αντικειμένου μελέτης απορρέει από το αναγνωστικό κίνητρο
κατά τη διάρκεια της αναγνωστικής πράξης και είναι αυτό ακριβώς, το αναγνωστικό κίνητρο,
που μας βοηθά να καταλάβουμε τι εννοεί η Rosenblatt, όταν χρησιμοποιεί τον όρο «στάση»: τον
αντιμετωπίζει ως μια αντανάκλαση του λόγου για τον οποίο ο αναγνώστης διαβάζει (Rosenblatt,
2004). Η στάση είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο ο αναγνώστης εστιάζει την προσοχή
του στο κείμενο και περιλαμβάνει τις προσδοκίες του για ένα συγκεκριμένο κείμενο, καθώς και
τον τύπο των αλληλεπιδράσεών του με αυτό∙ με άλλα λόγια, η στάση καθορίζει το πώς ο
αναγνώστης προσεγγίζει ένα κείμενο, το τι ο ίδιος ‘παίρνει’ από μια ανάγνωση, αλλά και το πώς
εκφράζει την ανταπόκρισή του. Επομένως, η κατανόηση των διαδικασιών ανάγνωσης
συνεπάγεται κατανόηση της στάσης του αναγνώστη.
Η Rosenblatt προσδιορίζει ως γνωστόν δύο διαφορετικούς τύπους αναγνωστικών
στάσεων ή στρατηγικών ανάγνωσης: τη «μη αισθητική ή πληροφοριακή» στάση/ανάγνωση
(efferent stance) και την «αισθητική» στάση/ανάγνωση (aesthetic stance) μεταξύ των οποίων
διαμορφώνεται ένα «συνεχές» (continuum) με ενδιάμεσες στάσεις. Έχει επισημάνει δε ότι το
μαθησιακό περιβάλλον και οι διδακτικές προσεγγίσεις έχουν την τάση να ενθαρρύνουν μια μη
αισθητική στάση προς όλα τα κείμενα (Rosenblatt, 1980: 389), με τη διδασκαλία της λογοτεχνίας
να έχει προσανατολιστεί στην ικανοποίηση των μη αισθητικών στόχων της κατηγοριοποίησης
του είδους, της παράφρασης του ‘αντικειμενικού’ νοήματος ή της ανάλυσης των τεχνικών
(Rosenblatt, 1980: 389, 392). Για να αντιμετωπιστεί αυτή η εκπαιδευτική ανεπάρκεια, η Rosenblatt
υποστήριξε πως η ικανότητα αισθητικής ανάγνωσης πρέπει να καλλιεργείται από την αρχή και
σε όλο το πρόγραμμα σπουδών. Τι σημαίνει, όμως, αισθητική ανάγνωση; Αν και πολλοί έχουν
ασπαστεί τις απόψεις της Rosenblatt αναφορικά με την ανάγκη υιοθέτησης μιας αισθητική
στάσης στην ανάγνωση και την ανταπόκριση στη λογοτεχνία, υπάρχει ταυτόχρονα και μια
σύγχυση σχετικά με τον όρο αυτό, που φαίνεται να είναι αποτέλεσμα μιας τάσης εκ μέρους
πολλών να τον χρησιμοποιούν για να αναφερθούν στην απολύτως προσωπική εμπειρία των
135

Η συναλλακτική θεωρία «διαθέτει ίσως τον σαφέστερο παιδαγωγικό χαρακτήρα συγκριτικά με τις υπόλοιπες
αναγνωστικές θεωρίες» (Μαλαφάντης & Χρυσός, 2012: 1).
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λογοτεχνικών κειμένων από τους αναγνώστες –με την έννοια του αν οι αναγνώστες μπορούν
να ταυτιστούν και να ανταποκριθούν εμπειρικά στα ποικίλα στοιχεία ενός λογοτεχνικού κειμένου.
Παρόλα αυτά, η Rosenblatt, η οποία αναγνωρίζει τη δουλειά της ως «θεωρία
προσανατολισμένη στον αναγνώστη και το κείμενο» και όχι «προσανατολισμένη στον
αναγνώστη» (Rosenblatt, 1991: 59), δεν εννοεί ακριβώς αυτό. Ακολουθεί, λοιπόν, μια σύνοψη
των απόψεών της, προκειμένου να υπάρξει καταρχάς ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς.
Η Rosenblatt επεδίωξε, σε αρκετές δημοσιεύσεις, να διασαφηνίσει τη χρήση του όρου
«αισθητική ανταπόκριση» και να διευκρινίσει τις προθέσεις της σχετικά με τη χρήση των εννοιών
αισθητική και μη αισθητική, επειδή θεωρούσε ότι οι διακρίσεις των μελετητών μεταξύ της μη
αισθητικής / αισθητικής στάσης δεν έχουν γίνει κατανοητές με τον ευρύ τρόπο που η ίδια
εννοούσε. Για τη Rosenblatt, στην αισθητική ανάγνωση, η προσοχή του αναγνώστη
επικεντρώνεται άμεσα σε αυτό που βιώνει μέσα από τη σχέση του με το συγκεκριμένο κείμενο. Η
συμπληρωματική σχέση μεταξύ κειμένου και αναγνώστη συγκροτεί την αισθητική πράξη
ανάγνωσης. Έτσι, σύμφωνα με όσα γράφει στο βιβλίο της The reader, the text, the poem: The
transactional theory of the literary work, η αισθητική ανάγνωση είναι μια ενεργή διαδικασία με
μια εσωτερικά-προσανατολισμένη εστίαση που προέρχεται από τους αναγνώστες και τις
προσωπικές τους, εκείνης της συγκεκριμένης στιγμής, συναλλαγές με ένα συγκεκριμένο
λογοτεχνικό κομμάτι. Προκειμένου να δημιουργηθεί μια βιωμένη εμπειρία, ο αναγνώστης πρέπει
να δώσει προσοχή σε συναισθήματα, συμπεριφορές, ιδέες και καταστάσεις: απολαμβάνει τις
ποικίλες συσχετίσεις, αυτοβιογραφικές και διακειμενικές, που ανακαλούνται στο μυαλό καθώς
διαβάζει το κείμενο, αισθάνεται τα συναισθήματα των χαρακτήρων και αντιδρά σε γεγονότα,
απεικονίζει τις σκηνές και τους ανθρώπους που περιγράφονται και παρακολουθεί τις γνωστικές
σκέψεις που αναδύονται. Αυτές οι συνδέσεις και εμπειρίες είναι η ουσία της αισθητικής
ανάγνωσης136. Εν ολίγοις, ο αναγνώστης ζει ενεργά την εμπειρία που δημιουργήθηκε μέσω της
προσωπικής συναλλαγής του με το κείμενο. Έτσι, η αισθητική στάση έχει ως αποτέλεσμα η
προσοχή του αναγνώστη να κατευθύνεται στα προσωπικά και συναισθηματικά στοιχεία του
νοήματος. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι αναγνώστες μπορούν να επιτύχουν μια βιωμένη
εμπειρία μέσα από τις ενδείξεις που παρέχει το κείμενο: όταν το κείμενο διαβάζεται αισθητικά,
δίνεται έμφαση στην επιλεκτική προσοχή η οποία καθοδηγείται από ενδείξεις που παρέχει το ίδιο.
Ειδικότερα, αναφέρει πως
«Η αισθητική στάση δεν πρέπει να συγχέεται με τον ελεύθερο συνειρμό ή με μια απλή
ονειροπόληση […] η έννοια της συναλλαγής τονίζει τη σχέση και τη συνεχή συνειδητοποίηση
του κειμένου […] κατά τη διάρκεια της λογοτεχνικής εμπειρίας, η συγκέντρωση στις λέξεις του
κειμένου είναι ίσως ακόμη πιο έντονη απ’ ότι σε μια μη αισθητική ανάγνωση […] η αισθητική
στάση αυξάνει τη συνειδητοποίηση των λέξεων ως σημείων με ιδιαίτερα οπτικά και ακουστικά
χαρακτηριστικά και ως σύμβολα» (Rosenblatt, 1994 [1978]: 29).
1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
Η Rosenblatt έχει ασχοληθεί με το ρόλο του εκπαιδευτικού στο βιβλίο Literature as
Exploration (1995 [1938]). Αυτό που την ενδιαφέρει είναι ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παρέχουν
χρόνο και την ευκαιρία για «μια αρχική αποκρυστάλλωση μιας προσωπικής αίσθησης του
έργου» (Rosenblatt, 1995 [1938]: 66-67)∙ ότι πρέπει να βρουν σημεία επαφής μεταξύ των
136

Η Connell συμπυκνώνοντας τις απόψεις της Rosenblatt, γράφει πως «η διαδικασία σύνθεσης
των αισθητικών εμπειριών διακρίνεται από τις μη αισθητικές εμπειρίες επειδή περιλαμβάνει
1) μια οργανική εμβάπτιση στις προηγούμενες πεποιθήσεις και εμπειρίες του αναγνώστη,
2) σύνδεση με τις συναισθηματικές παρορμήσεις και 3) διέγερση της φαντασίας»
(Connell, 2000: 31).
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απόψεων των μαθητών (Rosenblatt, 1985: 71)∙ ότι αν και είναι απαραίτητη η ελεύθερη
ανταπόκριση, αυτό δεν είναι αρκετό και οι μαθητές θα πρέπει να οδηγηθούν σε προβληματισμό
και ανάλυση. Εν τέλει, ότι η σχέση με το δάσκαλο πρέπει να δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας
(Rosenblatt, 1995 [1938]: 62-73). Γενικότερα, ο ρόλος του πρέπει να έχει διαμεσολαβητικό
χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι ο εκπαιδευτικός παρατηρεί την «είσοδο» του μαθητή στον
κειμενικό κόσμο, προωθεί τη «συναλλαγή» και βελτιώνει την ικανότητά του να νοηματοδοτεί το
κείμενο (Rosenblatt, 1995 [1938]: 24-26). Κινεί τη συζήτηση προς όλες τις κατευθύνσεις,
προσφέροντας τη δυνατότητα έκφρασης και στον πιο ντροπαλό μαθητή κι αναδεικνύει τα
σημεία επαφής μεταξύ των διαφορετικών απόψεων του μαθητικού πληθυσμού. Ακόμη,
βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση, για να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του σε σχόλια των παιδιών
που επιδέχονται περαιτέρω ανάλυση (Rosenblatt, 1995 [1938]: 68). Τέλος, αξιοποιεί ανοιχτού
τύπου ερωτήσεις, προκειμένου να διευκολύνει την αλληλεπίδραση, να δώσει ώθηση στην
έκφραση αισθητικών ανταποκρίσεων και να αυξήσει την αυτενέργεια του μαθητή (Καλογήρου
& Βησσαράκη, 2005: 71).
Βασιζόμενοι στις ιδέες της Rosenblatt για το ρόλο του εκπαιδευτικού στην αναγνωστική
εμπειρία, μελετητές του χώρου παρατηρούν πως ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να ενθαρρύνει
τους μαθητές να μοιραστούν τις ατομικές ανταποκρίσεις τους σε αυτά που έχουν διαβάσει μέσω
της καθοδήγησης και της υποστήριξης, εστιάζοντας στην οικοδόμηση του νοήματος από τον
μαθητή- αναγνώστη (Cox, 1997. Fountas & Pinnell, 2001. Probst, 1988, 1990).
2. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
Η δημιουργική γραφή στην «παιδαγωγική» έκφανσή της νοείται ως μια σύγχρονη
εκπαιδευτική μέθοδος διδασκαλίας (κυρίως) της Λογοτεχνίας και της Γλώσσας μέσω της οποίας
προσεγγίζεται με βιωματικό τρόπο ο λόγος και οι δυνατότητές του, ενώ ταυτόχρονα το παιχνίδι
συνδυάζεται με τη μάθηση (Κωτόπουλος, 2015: 801. Πασσιά, Μανδηλαράς & Βίδου, 2007: 17).
Στα βασικότερα χαρακτηριστικά της δημιουργικής γραφής για παιδιά ανήκει η απουσία του
δίπολου «σωστό» – «λάθος», με αποτέλεσμα οι μαθητές να πειραματίζονται με διαφορετικά
λογοτεχνικά είδη δίχως φόβο (Morley, 2007: 6). Εξίσου σημαντικό γνώρισμά της είναι η
καλλιέργεια ενός ομαδικού πνεύματος στη σχολική τάξη, όσο κι αν η συγγραφή είναι ατομική
υπόθεση. Αυτή η ομαδικότητα επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών κι
απόψεων μεταξύ των μαθητών, από το ξεκίνημα μέχρι και τη φάση της ανάγνωσης και του
σχολιασμού των κειμένων τους στην ολομέλεια της τάξης (Μανδηλαράς, 2010: 136-137).
Επιπλέον, οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής που απευθύνονται σε παιδιά, είναι αναγκαίο
να διέπονται από έναν παιγνιώδη χαρακτήρα. Άλλωστε, υπάρχουν αρκετά κοινά σημεία μεταξύ
της δημιουργικής γραφής και του παιχνιδιού όπως η φαντασία, ο πειραματισμός, η αίσθηση
της περιπέτειας (Καραγιάννης, 2010: 10).
Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς στόχους της, σύμφωνα με τους Πασσιά, Μανδηλαρά
και Βίδου (2007: 18) η δημιουργική γραφή αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του παιδιού γύρω
από το γλωσσικό υλικό και στη συμφιλίωσή του με τη γραφή, μια πρακτική που συχνά το απωθεί.
Επίσης, ως στόχος τίθεται η δημιουργία ενός «αντίβαρου φαντασίας» στις νόρμες που διέπουν
την έκφραση, προκειμένου ο λόγος του παιδιού να απελευθερωθεί και να βρεθεί σε «απάτητα
μονοπάτια». Ακόμη, επιδιώκεται η καλλιέργεια προσωπικής σχέσης με τις λέξεις και τον τρόπο
που αυτές συνδυάζονται μεταξύ τους, έτσι ώστε ο μαθητής να συνειδητοποιήσει ότι η γλώσσα
αναδιαμορφώνεται κάθε φορά που τη χρησιμοποιεί είτε σε γραπτό είτε σε προφορικό επίπεδο.
Η αποκάλυψη των μηχανισμών κατασκευής των λογοτεχνικών κειμένων στα παιδιά μέσω
της διδασκαλίας της δημιουργικής γραφής συμβάλλει στη διάπλαση επαρκέστερων
αναγνωστών (Σουλιώτης, 2012: 13). Πρόκειται για τη μετατροπή των μαθητών από παθητικούς
δέκτες των ερμηνειών των λογοτεχνημάτων σε ενεργητικά συμμετέχοντες στην οικοδόμηση του
νοήματός τους. Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ ανάγνωσης και
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γραφής. Η ανάγνωση δηλαδή ενός λογοτεχνικού έργου πρέπει να συνιστά έναυσμα για γραφή
κι αντίστροφα, η συγγραφή να αποτελεί αφορμή για περαιτέρω ανάγνωση (Κιοσσές, 2013: 7).
Στο ισχύον Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και στο
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) της ελληνικής γλώσσας για το Δημοτικό Σχολείο
(2003), 137 η δημιουργική γραφή εισάγεται με τη μορφή δραστηριοτήτων και όχι ως αυτόνομο
διδακτικό αντικείμενο. Μελετώντας το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών, γίνεται φανερό ότι
από την πλευρά εκείνων που το κατήρτισαν, δεν παρέχονται σαφείς επεξηγήσεις στους
διδάσκοντες για τη χρησιμότητα αυτού του είδους δραστηριοτήτων. Μάλιστα, σε αρκετά σημεία
αυτές συγχέονται με αντίστοιχες φιλαναγνωστικές δράσεις (Καρακίτσιος, 2013: 37). Κατά
συνέπεια, η μη ξεκάθαρη στοχοθεσία των οικείων δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με το ελλιπές
θεωρητικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών για τη δημιουργική γραφή οδηγούν σε μια ευκαιριακή
αξιοποίησή της που διανθίζει επιδερμικά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας αντί να την
επαναπροσδιορίζει (Κιοσσές, 2013: 2-3).
Η έμφαση που δίνεται στο μαθητή, η διέγερση της φαντασίας, ο παιγνιώδης χαρακτήρας
της διδασκαλίας αξιοποιούνται -όπως προαναφέρθηκε- στη δημιουργική γραφή και παράλληλα
συνθέτουν, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο της θεωρίας της αναγνωστικής ανταπόκρισης (Νάκη,
2013). Επομένως, τα κοινά αυτά σημεία που αναδεικνύονται, δικαιολογούν τη σύνδεση της
συναλλακτικής θεωρίας της ανάγνωσης με τη δημιουργική γραφή που προτείνεται στην
παρούσα εισήγηση.
3. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Στην έρευνα των Many και Wiseman (1992: 265) εξετάστηκε η επιρροή διαφορετικών
διδακτικών προσεγγίσεων στις αναγνωστικές ανταποκρίσεις μαθητών της τρίτης τάξης του
Δημοτικού σε τρία λογοτεχνικά βιβλία. Τα παιδιά τοποθετήθηκαν με τυχαίο τρόπο σε τρεις ομάδες
σε καθεμιά από τις οποίες ακολουθήθηκε διαφορετική προσέγγιση ως προς τη διδασκαλία της
λογοτεχνίας. Ειδικότερα, δημιουργήθηκε μια ομάδα στην οποία υιοθετήθηκε η μέθοδος της
λογοτεχνικής ανάλυσης, όπου η προσοχή των υποκειμένων εστιάστηκε στην αναγνώριση και
την κριτική λογοτεχνικών στοιχείων. Στη δεύτερη ομάδα εφαρμόστηκε η προσέγγιση της
λογοτεχνικής εμπειρίας, η οποία επικεντρώθηκε στο να βιώσουν οι μαθητές την ιστορία. Υπήρξε
επίσης μια ομάδα όπου δεν αναπτύχθηκε συζήτηση μετά την ανάγνωση. Τα πορίσματα στα
οποία κατέληξαν οι ερευνήτριες, φανερώνουν ότι η διδακτική προσέγγιση επηρεάζει το
περιεχόμενο των επακόλουθων μη αισθητικών κι αισθητικών ανταποκρίσεων των μαθητών. Πιο
αναλυτικά, στις «ελεύθερες σημειώσεις» των συμμετεχόντων της ομάδας της λογοτεχνικής
ανάλυσης εντοπίστηκαν αναφορές σε λογοτεχνικά στοιχεία των κειμένων. Στις ανταποκρίσεις
των παιδιών από την ομάδα της λογοτεχνικής εμπειρίας ήταν φανερή η εμπλοκή τους στον
κόσμο της ιστορίας· οι μαθητές περιέγραφαν ομοιότητες μεταξύ των χαρακτήρων και των
πραγματικών ανθρώπων, ενώ η λογοτεχνία αντιμετωπίστηκε γενικότερα ως μια αισθητική
εμπειρία παρά ως μάθημα προς μελέτη. Τέλος, στην ομάδα που δεν ακολούθησε συζήτηση μετά
την ανάγνωση, οι μαθητές αναδιηγήθηκαν απλά την ιστορία.
Σε παρόμοια μελέτη με μαθητές της τρίτης τάξης του Δημοτικού, οι Wiseman, Many και
Altieri (1992) εφάρμοσαν τρεις μεθόδους διδασκαλίας: α) τη μαθητοκεντρική (ελεύθερη
συζήτηση μεταξύ των μαθητών χωρίς την καθοδήγηση των ερευνητών), β) την κατευθυνόμενη
από το δάσκαλο αισθητική προσέγγιση (εστίαση στις αναγνωστικές ανταποκρίσεις των
παιδιών) και γ) την κατευθυνόμενη από το δάσκαλο αισθητική προσέγγιση σε συνδυασμό με τη
λογοτεχνική ανάλυση (στη συζήτηση θίγονται ζητήματα τόσο για τη λογοτεχνική ανάλυση όσο
και για την προσωπική ανταπόκριση των μαθητών στην ιστορία). Παρατηρήθηκε ότι στις ομάδες
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Στα νέα πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών για το Δημοτικό (2011) προτείνονται δραστηριότητες δημιουργικής γραφής
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που χρησιμοποιήθηκε η μαθητοκεντρική προσέγγιση, τα παιδιά επικεντρώθηκαν στη λογοτεχνική
ανάλυση κι εξέφραζαν σπάνια αισθητικού τύπου ανταποκρίσεις. Στις ομάδες που υιοθετήθηκε
είτε η αισθητική προσέγγιση αυτή καθαυτή είτε η αισθητική προσέγγιση σε συνδυασμό με τη
λογοτεχνική ανάλυση, παράχθηκαν αισθητικές ανταποκρίσεις στις οποίες τα παιδιά εξέφρασαν
τα συναισθήματά τους ή συσχέτισαν την ιστορία με τη ζωή τους. Έτσι, οι μελετητές συμπέραναν
πως συζητήσεις εντός της σχολικής τάξης που περιλαμβάνουν τόσο θέματα λογοτεχνικής
ανάλυσης όσο κι αισθητικού χαρακτήρα, δεν παρεμποδίζουν την έκφραση αισθητικού τύπου
ανταποκρίσεων από τους μαθητές.
Προκύπτει, λοιπόν, η ανάγκη τήρησης μιας ισορροπίας ανάμεσα στη λογοτεχνική
ανάλυση και την ενθάρρυνση της προσωπικής ανταπόκρισης. Άλλωστε, και η Rosenblatt (1964)
υποστηρίζει ότι πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην αισθητική βίωση της λογοτεχνίας και στη
συνεχεία να έπεται μια κειμενική ανάλυση που θα ενδυναμώνει τη λογοτεχνική εμπειρία. Συνεπώς,
η λογοτεχνική κατανόηση είναι «πλουσιότερη», όταν περιλαμβάνει τόσο στοιχεία της
προσωπικότητας του αναγνώστη όσο και στοιχεία από την ανάλυση του κειμένου.
4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε με σκοπό την καλλιέργεια της αναγνωστικής
«επάρκειας» των παιδιών δημοτικής εκπαίδευσης στην ποίηση μέσα από τη σύνδεση της
συναλλακτικής θεωρίας με τη δημιουργική γραφή. Ειδικότερα, ως στόχος τέθηκε η προσέγγιση
του ποιήματος Ο εφιάλτης της Περσεφόνης (Ν. Γκάτσος, Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ΄
& Δ΄ Δημοτικού, σελ. 26-27) από μαθητές της Δ΄ τάξης με τη χρήση της συναλλακτικής θεωρίας
και την υποβοηθητική εφαρμογή δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής. Ο ακριβέστερος
προσδιορισμός της στοχοθεσίας της εν λόγω μελέτης επιτυγχάνεται με τη διατύπωση των
παρακάτω ερευνητικών ερωτημάτων:
Η συναλλακτική θεωρία της Rosenblatt συντελεί θετικά στην ενεργό νοηματοδότηση του
ποιήματος από τους μαθητές μέσα από την έκφραση αισθητικών ανταποκρίσεων;
Η εξοικείωση των μαθητών με τις δραστηριότητες δημιουργικής γραφής μπορεί να συμβάλει
στην καλλιέργεια της αναγνωστικής τους «επάρκειας» στην ποίηση;
4.1. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 19 μαθητές (10 κορίτσια και 9 αγόρια) Δ΄ τάξης ενός
δημοτικού σχολείου που βρίσκεται στο Βόλο. Η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε με κριτήριο τη
μη προϋπάρχουσα εξοικείωσή τους με τη δημιουργική γραφή, έτσι ώστε να αξιολογηθεί το είδος
των ανταποκρίσεών τους πριν και μετά την εφαρμογή των αντίστοιχων δραστηριοτήτων. Τα
παιδιά γνώριζαν την ερευνήτρια λόγω της πρακτικής άσκησης που είχε πραγματοποιήσει στην
τάξη τους, γεγονός που λειτούργησε θετικά ως προς τη διαμόρφωση φιλικού κλίματος μεταξύ
τους.
4.2. ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Για την προσέγγιση του ποιήματος, η ερευνήτρια χρησιμοποίησε καθοδηγητικές
ερωτήσεις (Cox, 1997), προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές να αρθρώσουν τις
ανταποκρίσεις τους. Με αφορμή αυτά τα βοηθητικά ερωτήματα, αλλά και τις αυθόρμητες
ανταποκρίσεις των παιδιών αναπτύχθηκαν συζητήσεις στην ολομέλεια της τάξης, το
περιεχόμενο των οποίων ηχογραφήθηκε. Ακόμη, χρησιμοποιήθηκαν φύλλα εργασίας με
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής που αφορούσαν την ποίηση και στόχευαν στη μελέτη της
λέξης ως δομικού στοιχείου για την κατασκευή των ποιημάτων. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες
έχουν κατανεμηθεί σε τέσσερις θεματικές ενότητες:
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α) παιχνίδια με τα γράμματα και τις λέξεις (ανάγνωση ποιημάτων της Θ. Χορτιάτη,
δραστηριότητες: αναγραμματισμοί, λειπογράμματα, ταυτογράμματα, ακροστιχίδες)
β) λέξεις της μιας αράδας – ο στίχος (ανάγνωση ολιγόστιχων ποιημάτων του Κ. Μόντη,
δραστηριότητες: αντικατάσταση λέξεων σε μονόστιχα και συμπλήρωση κενών σε ημιτελή φόρμα
δίστιχου ποιήματος)
γ) η λέξη ως φορέας ήχου (μελέτη στοιχείων που προσδίδουν μουσικότητα και ρυθμό στα
ποιήματα όπως είναι η παρήχηση, η επανάληψη και η ομοιοκαταληξία, ανάγνωση ποιήματος
της Θ. Χορτιάτη, δημιουργία δίστιχων ποιημάτων με τη χρήση ομόηχων λέξεων στο τέλος κάθε
στίχου, δημιουργία limerick)
δ) η σημασιολογική αξία της λέξης (συμπλήρωση κενών σε ημιτελείς φόρμες ποιημάτων,
δημιουργική μίμηση, δημιουργία ποιημάτων με ελεύθερο στίχο  «Το παιχνίδι των 8
ερωτήσεων138»: χρήση σχημάτων σημασίας όπως η παρομοίωση και η μεταφορά).
Το ημερολόγιο έρευνας ήταν ένα εξίσου σημαντικό εργαλείο για τη συλλογή των δεδομένων, το
οποίο συμπληρωνόταν από την ερευνήτρια με παρατηρήσεις και σχόλια από το πεδίο στο τέλος
κάθε διδακτικού δίωρου.
4.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Τη σχολική χρονιά 2015-2016 πραγματοποιήθηκαν έξι διδακτικά δίωρα (σύνολο
διδακτικών ωρών: 12) στη Δ΄ τάξη ενός δημοτικού σχολείου του Βόλου. Τα διδακτικά δίωρα
εντάχθηκαν στις φάσεις προσέγγισης ενός λογοτεχνικού κειμένου (ποιήματος στη δική μας
περίπτωση). Αναλυτικότερα, στο πρώτο διδακτικό δίωρο που αντιστοιχεί στην Προετοιμασία
περιβάλλοντος και στην Αρχική ανταπόκριση, επιχειρήθηκε η πρώτη επαφή των μαθητών με το
ποίημα. Πρόκειται για το στάδιο, στο οποίο αναδείχθηκαν οι αρχικές ανταποκρίσεις των παιδιών
πριν την εφαρμογή των δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής. Στα επόμενα τέσσερα διδακτικά
δίωρα έγιναν οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, οι οποίες τοποθετήθηκαν στη φάση
Έκφραση της ανταπόκρισης. Οι μαθητές ξεκίνησαν από παιχνίδια με τα γράμματα και τις λέξεις
(δεύτερο διδακτικό δίωρο), προχώρησαν στην ολιγόστιχη ποιητική φόρμα (τρίτο διδακτικό
δίωρο) κι από εκεί στη συγγραφή ποιημάτων με ή χωρίς ομοιοκαταληξία (τέταρτο και πέμπτο
διδακτικό δίωρο). Τα παιδιά εργάστηκαν είτε ατομικά είτε σε ομάδες. Στο έκτο διδακτικό δίωρο που
αντιστοιχεί στην Τελειοποίηση της ανταπόκρισης, οι μαθητές επέστρεψαν στο ίδιο ποίημα κι
εξέφρασαν τις τελικές ανταποκρίσεις τους. Πρόκειται για το στάδιο μετά την εφαρμογή των
δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής, στο οποίο εξετάζεται σε ποιο βαθμό αυτές συνέβαλαν
στην καλλιέργεια της αναγνωστικής «επάρκειας» των παιδιών στην ποίηση.
4.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική
μέθοδος. Οι αναγνωστικές ανταποκρίσεις των μαθητών στο ποίημα αναλύθηκαν με βάση τις
στάσεις του συνεχούς (Cox & Many, 1992). Στα δύο άκρα του βρίσκονται η μη αισθητική και η
αισθητική στάση αντίστοιχα, ενώ ανάμεσά τους παρεμβάλλονται τρεις στάσεις που
χαρακτηρίζονται από αισθητικά και μη στοιχεία (βλ. Πίνακα 1). Έτσι, επιχειρήθηκε η αντιστοίχιση
των αρχικών και τελικών ανταποκρίσεων των παιδιών με τις ανάλογες στάσεις, ώστε να
συγκριθεί το «πριν» και το «μετά» της εφαρμογής των δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής και
να αξιολογηθεί το είδος της ανάγνωσης (αισθητική ή μη αισθητική) σε καθεμιά από τις δύο
φάσεις (Αρχική ανταπόκριση και Τελειοποίηση της ανταπόκρισης). Πρέπει να τονιστεί ότι οι
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στάσεις του συνεχούς περιγράφουν περισσότερο ανταποκρίσεις που προκύπτουν από την
ανάγνωση ενός πεζογραφικού παρά ποιητικού κειμένου. Συνεπώς, η αντιστοιχία έγινε κατά
προσέγγιση, εφόσον οι μελετώμενες ανταποκρίσεις στην περίπτωσή μας απορρέουν από την
ανάγνωση ενός ποιήματος.
Πίνακας 1. Οι στάσεις του αναγνώστη στο συνεχές (Cox & Many, 1992: 45)
Μη αισθητική

Αισθητική

1

2

3

4

5

ανάλυση
στοιχείων
σύμφωνα
με
την εξωτερική
δομή (τι έμαθε,
λογοτεχνικά
στοιχεία,
ανάλυση της
παραγωγής,
ρεαλισμός)

αναδιήγηση
(επικέντρωση
σε
ό,τι
σχετίζεται με την
πλοκή,
περιγραφή του
περιεχομένου
της ιστορίας)

στοιχεία
μη
αισθητικής
ανάλυσης
και
αισθητικής
βίωσης
του
έργου
(χρήση
απροσδιόριστης
στάσης)

επιλογή
γεγονότων
ή
χαρακτήρων της
ιστορίας για την
ανάπτυξη
προτίμησης,
κρίσης
ή
περιγραφής (Μου
άρεσε
όταν…,
Σκέφτηκα ότι ήταν
καλό/αστείο/άδικο
όταν…)

εστίαση
στη
βίωση
του
λογοτεχνικού
έργου
(ο
κόσμος
που
δημιουργήθηκε
κατά
την
ανάγνωση και
τα
συναισθήματα
ή οι συνδέσεις
που
προέκυψαν
από
την
εμπειρία)

Από τις δραστηριότητες δημιουργικής γραφής επιλέχθηκε να αναλυθούν μόνο οι
ποιητικές παραγωγές των μαθητών, δηλαδή οι ακροστιχίδες, τα δίστιχα, τα limericks και τα
ποιήματα με ελεύθερο στίχο. Η ανάλυσή τους έγινε σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια
(Dymoke, 2000: 28). Οι μαθητές που σημειώνουν πρόοδο στην ποιητική γραφή τους,
αναπτύσσουν καλύτερη επίγνωση της τεχνικής του συγγραφέα (χρησιμοποιούν δηλαδή δομές
και τεχνικές, για να ενημερώσουν και να εμπνεύσουν τη δική τους γραφή).
αναπτύσσουν το μεταφορικό λόγο και επιλέγουν/χρησιμοποιούν με πρωτότυπο τρόπο το
λεξιλόγιο.
μαθαίνουν να κάνουν ποιητικά προσχέδια και σε ορισμένες περιπτώσεις να συνεργάζονται με
τους συμμαθητές τους.
μαθαίνουν να εξετάζουν με κριτικό τρόπο τη δική τους δουλειά και να δέχονται την
εποικοδομητική κριτική των άλλων.
5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
5.1. Αρχική ανταπόκριση
Στη φάση της Αρχικής ανταπόκρισης πραγματοποιήθηκε η ανάγνωση του ποιήματος
από την οποία προέκυψαν αρκετές άγνωστες λέξεις στους μαθητές. Το γεγονός αυτό επηρέασε
τις πρώτες εντυπώσεις τους για το κείμενο με αρνητικό τρόπο. Έτσι, η ανάγνωση του ποιήματος
δεν προκάλεσε στα παιδιά κάποιο ιδιαίτερο συναίσθημα. Όταν ζητήθηκε να περιγράψουν
εικόνες του ποιήματος που τους έκαναν εντύπωση, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές αναπαρήγαγαν
το περιεχόμενο του κειμένου, χρησιμοποιώντας τις ίδιες ή παρεμφερείς λέξεις που υπάρχουν σ’
αυτό. Η συγκεκριμένη ανταπόκρισή τους αντιστοιχεί στη δεύτερη στάση του συνεχούς, αυτή της
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μη αισθητικής αναδιήγησης όπου η προσοχή του αναγνώστη εστιάζεται αποκλειστικά στον
κειμενικό κόσμο. Γενικότερα, το ποίημα δεν έγινε κατανοητό από την πλειονότητα των μαθητών
λόγω του απαιτητικού λεξιλογίου που διαθέτει. Οι αρχικές δυσκολίες τους ενδεχομένως να
οφείλονταν και στο ότι είχαν συνηθίσει να αναλύουν τα λογοτεχνικά κείμενα, υιοθετώντας μια
παθητική στάση κατά την οποία αποδέχονταν τις «σωστές απαντήσεις» που δίνονταν από τους
δασκάλους τους. Όλα αυτά λειτούργησαν περιοριστικά ως προς την έκφραση των αρχικών
ανταποκρίσεών τους, με αποτέλεσμα εκείνες να χαρακτηριστούν ως μη αισθητικές. Κατά
συνέπεια, η πρώτη προσέγγιση του ποιητικού κειμένου παρέμεινε σε επιφανειακό επίπεδο.
5.2. Ποιητικές παραγωγές (δημιουργική γραφή)
Η μαθητεία των παιδιών στη δημιουργική γραφή είχε ως στόχο την «εκπαίδευσή» τους σε
πιο αισθητικού τύπου ανταποκρίσεις σε σύγκριση με εκείνες που εξέφρασαν κατά την αρχική
προσέγγιση του ποιήματος. Όσον αφορά τα αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματος,
παρατηρούμε ότι σημειώνεται πρόοδος ως προς την ποιότητα των ποιητικών παραγωγών των
μαθητών καθώς μεταβαίνουμε από τα πρώτα διδακτικά δίωρα στα τελευταία.
Αναλυτικότερα, το δεύτερο και τρίτο διδακτικό δίωρο λειτούργησαν ως ένα μικρό χρονικό
διάστημα γνωριμίας των μαθητών με τις αρχές της δημιουργικής γραφής. Οι ποιητικές
παραγωγές των παιδιών στη συγκεκριμένη φάση ήταν μικρές σε έκταση, δεν περιείχαν
εξεζητημένο λεξιλόγιο ή μεταφορικό λόγο και στηρίζονταν στη δημιουργική μίμηση (δηλαδή οι
μαθητές προσάρμοζαν τη γραφή τους σύμφωνα με τη δομή και την τεχνική που
χρησιμοποιούσε
ο
συγγραφέας).
Ακόμη,
επιχειρήθηκε
οι
δραστηριότητες
να
πραγματοποιηθούν σε ομάδες. Εντούτοις, υπήρξαν προβλήματα στη συνεργασία μεταξύ των
μελών των ομάδων. Επιπλέον, στο στάδιο της αναθεώρησης, τα γραπτά κείμενα δεν εξετάζονταν
με κριτικό τρόπο τόσο από τους ίδιους τους μαθητές ως συγγραφείς όσο κι από τους
υπόλοιπους συμμαθητές τους ως ακροατές/αναγνώστες. Στη συνέχεια, παρατίθεται η
ακροστιχίδα μιας μαθήτριας με τα αρχικά του ονόματός της, στην οποία μπορεί κανείς να δει
ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν πιο πάνω.

Έχω μωβ γυαλιά και

Δέντρο υπήρχε μια φορά.

Λέω ιστορίες στα παιδιά.

Ήθελε πολύ να το ονομάζουν

Επίθετο μου έδωσαν διπλό.

Μόρι.

Να! τώρα κάνω τον σοφό

Ηταν μικροσκοπικό… αλλά

Ακροστιχίδα φτιάχνω στο λεπτό.

Τρώει πολύ επειδή

(παράδειγμα που δόθηκε)

Ρίζες έχει αρκετές.
Αυτή ήταν η ιστορία του.
(Μζ, 29/2/2016)

Στο τέταρτο και πέμπτο διδακτικό δίωρο σημειώθηκε πρόοδος στα γραπτά των παιδιών.
Οι ποιητικές παραγωγές τους ήταν μεγαλύτερες σε έκταση. Επιπρόσθετα, οι μαθητές
ενσωμάτωναν κι επέκτειναν τεχνικές του συγγραφέα στη δική τους γραφή, αξιοποιούσαν με
συστηματικό τρόπο την ομοιοκαταληξία ή τον ελεύθερο στίχο, ανέπτυξαν ως ένα βαθμό το
μεταφορικό λόγο και χρησιμοποιούσαν τις λέξεις με πρωτότυπο τρόπο. Η συνεργασία τους στις
ομάδες βελτιώθηκε εξίσου. Διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά εργάζονταν με περισσότερη
υπευθυνότητα και οργάνωση, αποσκοπώντας το τελικό ποιητικό προϊόν να συνιστά ένα
ικανοποιητικό αποτέλεσμα για όλα τα μέλη της ομάδας. Ωστόσο, αυτό που δεν επιτεύχθηκε, ήταν
ο σχολιασμός των ποιητικών παραγωγών από τους μαθητές με μια κριτική ματιά
αποδεσμευμένη από φιλίες ή αντιπάθειες. Απαιτούνταν δηλαδή να αφιερωθεί περισσότερος
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χρόνος, ώστε τα παιδιά να σχολιάζουν κριτικά τη δική τους δουλειά, αλλά και να δέχονται την
εποικοδομητική κριτική των άλλων.
Πιο συγκεκριμένα, η δημιουργία limerick αποτελεί ένα παράδειγμα στο οποίο φαίνεται ότι
οι μαθητές αξιοποίησαν μια τεχνική του συγγραφέα για να εμπνεύσουν τη δική τους γραφή. Για
τη μελέτη της δομής και της μορφής του limerick είχε δοθεί στα παιδιά το παρακάτω.
Ένας γατούλης λιαζόταν μια μέρα στην Καρδίτσα.
Φορούσε το καπέλο του που ήταν σαν βαλίτσα.
Φύσηξε όμως δυνατά, σήκωσε αεράκι
και πέταξε στα σύννεφα σαν αεροπλανάκι.
Ο ΗΛΙΟΓΑΤΟΥΛΗΣ που έμενε στην Καρδίτσα. (Τσιλιμένη, 2005: 254)
Στον δεύτερο και τέταρτο στίχο του συγκεκριμένου ποιήματος χρησιμοποιείται η παρομοίωση
(«σαν βαλίτσα», «σαν αεροπλανάκι»), προκειμένου να επιτευχθεί η ομοιοκαταληξία με τον πρώτο
και τρίο στίχο αντίστοιχα. Η υιοθέτηση αυτής της τεχνικής από τους μαθητές παρατηρείται σε
αρκετά γραπτά. Τα παιδιά δηλαδή χρησιμοποιούσαν μια παρομοίωση είτε στο δεύτερο στίχο για
να προσδώσουν με πιο παραστατικό τρόπο το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ήρωα είτε στον
τέταρτο στίχο για να «βγει» η ομοιοκαταληξία με τον τρίτο στίχο.

Ένα σκυλάκι από τη Γερμανία
φορούσε ένα φιόγκο σαν κυρία.
Πέταξε και πήγε στο φεγγάρι
και είδε τον πλανήτη Άρη.
Το ΑΡΙΑΝΟΣΚΥΛΑΚΙ από τη Γερμανία. (Μκ, 17/3/2016)

Μια κοπέλα από τα Βίλια
στολιζόταν όλη μέρα με μαντίλια.
Πήγε και κουρεύτηκε στην κομμώτρια “Μαρίνα”
μα τα μαλλιά της τα έκανε σαν σειρήνα.
Μια ΣΕΙΡΗΝΟΚΟΠΕΛΑ από τα Βίλια. (Μα, 17/3/2016)

Ακόμη, υπήρξαν ορισμένοι μαθητές οι οποίοι έχοντας κατανοήσει πως στα limericks το βάρος
μετατοπίζεται στον ήχο του στίχου, ενώ το περιεχόμενο παραμελείται, εφάρμοσαν την ίδια
ομοιοκαταληξία από τον πρώτο μέχρι και τον πέμπτο στίχο, επεκτείνοντας έτσι την ηχητική αξία
του ποιήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά το limerick αυτού του μαθητή που
εφαρμόζει ομοιοκαταληξία με το –άδα σε όλους τους στίχους.

Μια κυρία από την Ελλάδα
στολισμένη με μπουγάδα
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ανεβαίνει σε μια καμινάδα
και εκεί ψηλά βλέπει μια λαμπάδα.
Η ΤΡΕΛΟΚΥΡΙΑ από την Ελλάδα. (Μμ, 17/3/2016)

Η συγγραφή των ποιημάτων με ελεύθερο στίχο έγινε ομαδοσυνεργατικά. Κάθε ομάδα
επέλεξε ένα αφηρημένο ουσιαστικό (π.χ. χαρά) το οποίο αποτέλεσε το θέμα του ποιήματος. Οι
ομάδες που επέλεξαν το ίδιο ουσιαστικό, αφού ολοκλήρωσαν τη συγγραφή, συνεργάστηκαν
μεταξύ τους ενώνοντας διαφορετικές στροφές, με αποτέλεσμα να φτιάξουν από κοινού ένα νέο
ποίημα. Στις εν λόγω ποιητικές παραγωγές, τα κριτήρια της συνεργασίας, της ανάπτυξης
μεταφορικού λόγου και της πρωτότυπης χρήσης του λεξιλογίου πληρούνται.

Η χαρά
Χαρά, χαρά
ένα μοσχομυριστό λιβάδι,
μια γαλαζοπράσινη θάλασσα.
Σαν γέλιο ακούγεται
κι έχει γεύση βανίλια.
[…]
Μυρίζει σαν άρωμα
και τη νιώθω σαν το αεράκι.
Χαρά, το ζεστό καλοκαίρι,
μια πολύχρωμη πεταλούδα.

(1η στροφή: ομάδα «Φαντασιοπώλες», 2η στροφή: ομάδα «Ανήσυχα μολύβια», 21/3/2016)
5.3. Τελειοποίηση της ανταπόκρισης
Στη φάση της Τελειοποίησης της ανταπόκρισης, οι μαθητές επέστρεψαν στο ίδιο ποίημα,
όπου επιχειρήθηκε η επικέντρωση της προσοχής τους σε σημεία που αγνόησαν ή συνέλαβαν
με διαφορετικό τρόπο, με στόχο να επανεξετάσουν, να συμπληρώσουν ή και να τροποποιήσουν
τις αρχικές ανταποκρίσεις τους. Στην παρούσα προσέγγιση του κειμένου, τα παιδιά έχουν στη
«φαρέτρα» τους τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκόμισαν από τις δραστηριότητες
δημιουργικής γραφής. Τούτο σε συνδυασμό με την εφαρμογή των διδακτικών προεκτάσεων της
συναλλακτικής θεωρίας για δεύτερη φορά επηρέασε το περιεχόμενο των ανταποκρίσεων τους
και οδήγησε στην υιοθέτηση πιο αισθητικών στάσεων από τη μεριά τους. Οι μαθητές δηλαδή
επέλεξαν να εστιάσουν την προσοχή τους στη ρυθμική επανάληψη ορισμένων λέξεων τις οποίες
συνέδεσαν με τον αντιθετικό τρόπο παρουσίασης της Ελευσίνας στο ποίημα, κατανοώντας το
κείμενο ως ενότητα μορφής και περιεχομένου (αισθητική ανταπόκριση). Επιπλέον, περιέγραφαν
τον εφιάλτη της Περσεφόνης, χρησιμοποιώντας μεν τη φαντασία τους, αλλά και συσχετίζοντάς
τον με την καταστροφή που έχει υποστεί το περιβάλλον από τους ανθρώπους (σύνδεση του
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ποιήματος με τον κόσμο 139). Ακόμη, ερμήνευσαν την τέταρτη στροφή στηριζόμενοι στην
παρελθούσα ανάγνωση του μύθου της Περσεφόνης από την αρχαία ελληνική μυθολογία
(αισθητική ανταπόκριση που αντιστοιχεί στην πέμπτη στάση του συνεχούς: σύνδεση του
ποιήματος με άλλο κείμενο 140), προτείνοντας ταυτόχρονα εναλλακτικούς τρόπους γραφής του
δεύτερου και τρίτου στίχου της ίδιας στροφής.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Προβαίνοντας σε μια σύνοψη των αποτελεσμάτων, παρατηρείται η ύπαρξη διαφοράς
μεταξύ των αρχικών και των τελικών ανταποκρίσεων, με τις πρώτες να χαρακτηρίζονται ως μη
αισθητικές, ενώ οι τελευταίες να αντιστοιχούν στις πιο αισθητικές στάσεις του συνεχούς. Η
πρόοδος που σημειώθηκε ως προς την ποιότητα των ανταποκρίσεων, απορρέει αφενός από
την υιοθέτηση της συναλλακτικής θεωρίας ως διδακτικής μεθόδου κι αφετέρου, από τη μαθητεία
των παιδιών στη δημιουργική γραφή. Όσον αφορά τη συναλλακτική θεωρία, η τοποθέτηση των
μαθητών στο επίκεντρο της αναγνωστικής διαδικασίας και η ενθάρρυνσή τους μέσα από
καθοδηγητικά ερωτήματα συντέλεσαν θετικά στην ενεργό νοηματοδότηση του ποιήματος από
τους ίδιους, με αποτέλεσμα οι ανταποκρίσεις τους να αποκτήσουν σταδιακά αισθητικό
χαρακτήρα. Η έκφραση αισθητικού τύπου ανταποκρίσεων από την πλευρά των μαθητών
σηματοδοτεί πως έχει επέλθει βελτίωση στην αναγνωστική τους «επάρκεια». Επομένως,
προκύπτει ότι η εξοικείωση των παιδιών με τις δραστηριότητες δημιουργικής γραφής είχε θετικό
αντίκτυπο στα ίδια, συνέβαλε δηλαδή στην καλλιέργεια της αναγνωστικής τους «επάρκειας» στην
ποίηση. Τα παραπάνω ευρήματα συμφωνούν με τα αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών
(Many & Wiseman, 1992. Wiseman, Many & Altieri, 1992) στις οποίες βρέθηκε πως το είδος της
διδακτικής προσέγγισης που υιοθετείται, επηρεάζει το περιεχόμενο των επακόλουθων
ανταποκρίσεων των μαθητών σε ένα λογοτεχνικό κείμενο.
Ωστόσο, ο πρώτος περιορισμός της παρούσας μελέτης είναι ο μικρός αριθμός των
συμμετεχόντων ο οποίος δεν είναι αντιπροσωπευτικός του ευρύτερου πληθυσμού. Κατά
συνέπεια, τα ευρήματα ισχύουν αποκλειστικά για τους συγκεκριμένους μαθητές στο δεδομένο
κοινωνικο-πολιτισμικό συγκείμενο υπό τις συγκεκριμένες χωρικές και χρονικές συνθήκες. Ένας
άλλος περιορισμός προκύπτει από το ότι η ερευνήτρια δεν ήταν η μόνιμη δασκάλα της τάξης.
Αυτό το γεγονός δεν παρείχε τη δυνατότητα πραγματοποίησης της διδακτικής παρέμβασης για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μια μεγαλύτερης διάρκειας έκθεση των παιδιών στις αρχές της
συναλλακτικής θεωρίας και στις δραστηριότητες δημιουργικής γραφής πιθανόν θα επέφερε
υψηλότερης ποιότητας αποτελέσματα.
Τέλος, η εφαρμογή της ίδιας διδακτικής πρότασης με ανάλογη θεματική και υλικό στους
ίδιους μαθητές στις επόμενες τάξεις του Δημοτικού θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κατ’
αυτό τον τρόπο, θα εξεταζόταν με περισσότερη ακρίβεια και λεπτομέρεια, αν όντως τα παιδιά
διαμόρφωσαν μια αισθητική κουλτούρα ως προς τη νοηματοδότηση των ποιημάτων.
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία αφορά τον συνδυασμό ποικίλων τεχνικών και μέσων σε πρόγραμμα που υλοποιήθηκε σε δημοτικό
σχολείο. Οι στόχοι που τέθηκαν πολλαπλοί – από φιλαναγνωσία μέχρι και τεχνογνωσία – μα το κυριότερο σημείο
αποτέλεσε ο ενθουσιασμός και η ενεργητική συμμετοχή όλων και καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, αλλά και
μετά τη λήξη της. Η αφήγηση ενός μαγικού παραμυθιού αποτελεί το πρώτο βήμα για την είσοδο στον κόσμο της
δημιουργικότητας. Γέλιο, αγωνία, διαδραστικότητα, πολλαπλοί χαρακτήρες και αντικείμενα κεντρίζουν τον κάθε θεατήμαθητή , ο οποίος μέσω της ενεργητικής ακρόασης –σε πρώτη φάση – καλείται με ομαδοσυνεργατικές στρατηγικές και
τεχνικές δημιουργικής γραφής, βήμα βήμα, να καταλήξει σε ένα νέο έργο, ένα νέο παραμύθι, σε μία ολόδική του ιστορία,
που τη βιώνει και την αξιοποιεί μέσω επιπρόσθετων εργαλείων: zωγραφική για οπτικοποίηση των κορυφαίων σκηνών
του έργου, σκηνικός αυτοσχεδιασμός με αξιοποίηση της playback αφήγησης, ψηφιοποίηση του υλικού και δημιουργία
τελικού οπτικοακουστικού έργου. Η φαντασία εξάπτεται, καλλιεργείται και αναπλάθεται μέσα από όλες τις αισθήσεις.
Μετατρέπει τον μαθητή σε ενεργό, ώριμο δημιουργό μυώντας τον σε έναν κύκλο πράξεων που περιλαμβάνει πολλαπλά
κομβικά σημεία.

Λέξεις κλειδιά: αφήγηση, δημιουργική γραφή, θέατρο, εκπαίδευση, τέχνες, αυτοσχεδιασμός, ψηφιοποίηση, διάδραση.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ΑΦΗΓΗΣΗ
Η μυθοπλαστική αφήγηση είναι συνδεδεμένη με τη λογοτεχνία και συστήνει έναν ολοκαίνουριο
κόσμο προσώπων και καταστάσεων «από το μηδέν». Χαρακτηριστικά παραδείγματα
μυθοπλασίας είναι τα λαϊκά παραμύθια, που διαμορφώνονται σε χρόνους «μεγάλης διάρκειας»
και έπειτα από συλλογική επεξεργασία, και οι αφηγήσεις της προσωπικής, δημιουργικής
λογοτεχνίας, που επινοούνται σε χρόνους «μικρής διάρκειας». Η εμπειρία του αφηγητή, το
μέγεθος του ακροατηρίου, η φύση της αφήγησης (προφορική/ γραπτή) και η πρόθεση του
αφηγητή (να εκμυστηρευθεί, να πληροφορήσει αντικειμενικά, να αναλύσει, να πείσει κλπ.)
καθορίζουν αποφασιστικά το ιδιαίτερο ύφος μιας αφήγησης. (Πολίτης, 2006).
Η αφήγηση παραμυθιών έχει έναν ξεχωριστό τρόπο να συναρπάζει τα παιδιά, πολύ
περισσότερο όταν γίνεται από κάποιον ταλαντούχο αφηγητή και με μεράκι. Αποτελεί κάτι
ανάλογο με μια διαδραστική, ενδεχομένως, θεατρική παράσταση που δημιουργεί μια μοναδική
και αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα σε ηθοποιούς και θεατές (Σαλπιστής, 2014). Τα λαϊκά
παραμύθια έχουν εισχωρήσει ως πρώτη ύλη σε αρκετές φανταστικές επιχειρήσεις, από το
παιχνίδι της αυλής μέχρι και το λογοτεχνικό παιχνίδι (Ροντάρι, 2001). Οι ιστορίες αποτελούν μια
«παγκόσμια γλώσσα» που διδάσκει όλους τους πολιτισμούς ανά τους αιώνες και ενισχύει την
παγκόσμια ιθαγένεια (Ohler, 2008). Αποτελεί μία θεμελιώδη πολιτιστική διαδικασία και
ταυτόχρονα μία ευρύτατα χρησιμοποιούμενη εκπαιδευτική στρατηγική (Παπαϊωάννου, 2017).
Οι εκπαιδευτικοί μέσω της αφήγησης λαϊκών, και όχι μόνο, παραμυθιών μεταφέρουν τη γνώση
στους μαθητές με ευχάριστο τρόπο έτσι, ώστε να εμπλακούν ως ακροατές. Με αυτήν την
πρωτοποριακή μέθοδο διδασκαλίας διεγείρουν τα συναισθήματα και τη φαντασία τους,
χρησιμοποιώντας ιστορίες, μεταφορές και ένα κατάλληλα εμπλουτισμένο λεξιλόγιο κατά την
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αφήγηση. Η αφήγηση μιας ιστορίας σε κοινό, η δραματοποίησή της ακόμα και στα πολυμέσα,
αποτελεί όχημα έκφρασης της πολιτισμικής υπόστασης και θεραπεύει πηγαίες εσωτερικές
ανάγκες (Ξέστερνου, 2013). Όπως και η ψηφιακή αφήγηση, συμβάλει στο να αναδείξει
απροσδόκητα ταλέντα, να βελτιώσει τις σχέσεις ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, να
ενισχύσει την έκφραση και την αυτοκριτική και μακροπρόθεσμα να ενθαρρύνει το ενδιαφέρον
της οικογένειας και της ευρύτερης κοινότητας στα εκπαιδευτικά δρώμενα (Di Blas & Ferrari, 2014).
Σύμφωνα με τον Schank (1990) είναι ευκολότερο να ανακληθούν πληροφορίες όταν αυτές
αποτελούν μέρος μίας ιστορίας. Στόχος της αφήγησής της είναι να μπορέσει το παιδί να
αναγνωρίσει, μέσα από αυτήν, τον εαυτό του σε ανάλογες καταστάσεις και να κατανοήσει
καλύτερα σημαντικά ζητήματα της ζωής. Οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις των παραμυθιών είναι
πολλαπλές, συγκλίνουν και φωτίζουν την απαράμιλλη αξία τους για την ψυχική και
συναισθηματική ολοκλήρωση των παιδιών (Σαγκοστιάνο, 2003, Μπέτελχαιμ, 1995).
Σύμφωνα με τον Nanson (2005) η αφήγηση ιστοριών ερεθίζει τη φαντασία του ακροατή,
δημιουργεί ένα περιβάλλον διασκεδαστικό, επικοινωνιακό, συλλογικό και συμβάλλει στη
διαμόρφωση μιας ευνοϊκής συναισθηματικής ατμόσφαιρας στην τάξη. Η αμεσότητα και η
οπτική επικοινωνία που υπάρχει ανάμεσα σε αφηγητή και θεατή, η ελευθερία κινήσεων στις
εκφράσεις του προσώπου και στη γλώσσα σώματος, η δυνατότητα σωματικής εγγύτητας και
αυτοσχεδιασμών, που δίνει η απουσία συγκεκριμένου κειμένου και ατάκας, ευνοούν τη
δημιουργία μιας στενότερης σχέσης και παρέχουν μια καλύτερη αίσθηση της δομής του λόγου,
της αφήγησης και, γενικότερα, της μάθησης (Σαλπιστής, 2014).
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ
Κάποιοι θεωρούν ότι το να ακούν είναι χάσιμο χρόνου, γιατί ισοδυναμεί - κατά τη γνώμη τους με το να ξεκουράζονται με αποτέλεσμα την παθητική και όχι ενεργητική ή προσπάθειά τους
(Ferrari, 2012). Μία αφήγηση μπορεί να είναι αποδοτική και αποτελεσματική όταν υπάρχει
ενεργητικό ακροατήριο. Η ενεργητική ακρόαση έχει θετικές συνέπειες σε όλες τις φάσεις της ζωής
ενός ατόμου. Βοηθάει ακαδημαϊκά και επαγγελματικά, ενισχύει τις σχέσεις με τους άλλους, την
αυτοεκτίμηση, την εμπιστοσύνη, το θάρρος και τον αυτοέλεγχο. Δεν αποτελεί μια απλή και τυπική
διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών (Lamees, 2015).
Οι εξαιρετικοί ακροατές δείχνουν βασικά σημεία συμπεριφοράς όπως (Ferrari, 2012):
Δεν μιλούν για να συγκεντρώσουν πληροφορίες. Ο Ferrari διατυπώνει τον κανόνα ακρόασης
80/20 (80% υπάρχει ακρόαση και 20% ομιλία-ερωτήματα).
Αμφισβητούν εδραιωμένες υποθέσεις. Δεν θεωρούν τίποτα δεδομένο εφόσον πρώτα δεν
ερευνηθεί και αποδειχθεί.
Συγκεντρώνονται στις πληροφορίες που θέλουν, ώστε να μην γίνονται επαναλήψεις και
αποκλίσεις δίχως αιτία.
Κάνουν υπομονή σε θέματα που φαίνονται άλυτα ή άγνωστα και περιμένουν να
συγκεντρωθούν σταδιακά πληροφορίες.
Οργανώνουν και αξιοποιούν σωστά τις πληροφορίες στη μνήμη τους
Ενεργούν άμεσα την κατάλληλη στιγμή.
Κατά την Lamees (2015) μέσω της ενεργητικής ακρόασης η διαπροσωπική επικοινωνία είναι
εύκολη, φυσική, λιγότερο επιρρεπής σε διανοήσεις και σίγουρα αναντικατάστατη. Το μήνυμα για
τα παιδιά της ψηφιακής εποχής, αφορά την ποιότητα της επικοινωνίας και την κατανόηση εις
βάθος. Μέσω διαδικτύου κερδίζουν μόνο άμεση ικανοποίηση, άμεσες λύσεις και αναπτύσσουν
μικρής διάρκειας προσοχή.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Η σημασία της δημιουργικής γραφής για την ψυχική ανάπτυξη και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
επικοινωνίας του παιδιού είναι μεγάλη σύμφωνα με τον Tompkins (1982), ο οποίος αναφέρει τους
παρακάτω λόγους για τους οποίους τα παιδιά είναι καλό να γράφουν τις δικές τους ιστορίες:
για να διασκεδάσουν
για να εξοικειωθούν με μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης
για να διερευνήσουν τις λειτουργίες και αξίες της γραφής
για να διεγείρουν τη φαντασία τους
για να αποκρυσταλλώσουν τη σκέψη τους
για να αναζητήσουν την ταυτότητά τους
για να μάθουν γραφή και ανάγνωση
Ο Καραγιάννης (2010) προσμετρά στα πλεονεκτήματα των δραστηριοτήτων δημιουργικής
γραφής την αισθητική απόλαυση, την καλλιέργεια και ανάδειξη της δημιουργικότητας και την
ενίσχυση γλωσσικών και νοητικών δεξιοτήτων. Συμπληρώνει ότι τα παιδιά συμμετέχοντας ενεργά
σε διαδικασίες της που εμπλέκουν την ποιητική τέχνης και τη μυθοπλασία ρεαλιστικών και
φανταστικών ιστοριών μπορούν να ξεπεράσουν τις αρνητικές τους εμπειρίες, ν’ απαλλαγούν
απ’ αυτές και ν’ αντιδράσουν με θετικές εικόνες που σχεδίασαν με τη δύναμη της φαντασία τους.
Το εργαστήριο δημιουργικής γραφής, όμως κατά τον Cowan (2012) πρέπει να είναι πρωταρχικά
ένα περιβάλλον ακρόασης και ανάγνωσης. Η Donnelly (2010) υποστηρίζει ότι στο εκπαιδευτικό
περιβάλλον έχει σταθεροποιηθεί ένα επίπεδο χαμηλής αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών,
το οποίο σε συνδυασμό με τον μειωμένο αριθμό λογοτεχνικών ερεθισμάτων και αναγνώσεων
ακυρώνει τη δυνατότητα πολλών μαθητών ή ακόμα και φοιτητών να αποδώσουν και να
ωφεληθούν σ’ ένα εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής. Η παραγωγή γραπτού λόγου είναι μια
διαδικασία που δεν επιτυγχάνεται αυτόματα και μόνο με την ανάγνωση κειμένων. Είναι αναγκαίο
να υποστηρίζονται ποικίλες μέθοδοι, συμπεριφορές και χαρακτηριστικά μαθησιακού
περιβάλλοντος (Μorrow, 2000).
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Ο Csikszentmihalyi (1997) παρατηρεί ότι το σχολείο πολλές φορές, αντί να ενθαρρύνει την
καλλιέργεια της δημιουργικότητας του παιδιού, καταστέλλει το ενδιαφέρον του και την φιλομαθή
περιέργειά του είτε αυτή αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό του είτε προέρχεται από άλλες πηγές.
Η ζωγραφική αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους τρόπους έκφρασης των
παιδιών και έχει συνδεθεί με την αποτύπωση των συναισθημάτων τους και την απεικόνιση της
πραγματικότητάς τους (Thomas & Silk,1990).
Οι εικόνες από παιδαγωγική άποψη αφυπνίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών, συμβάλλουν στη
γλωσσική και αισθητηριακή τους ανάπτυξη, διευρύνουν την πνευματική τους ευρηματικότητα,
αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα και συντελούν στην απόκτηση εμπειριών. Όλα αυτά
ανοίγουν μονοπάτια που οδηγούν σε μια αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση. Παράλληλα
αποτελούν πηγή χαράς και διασκέδασης (Κιτσάρας, 1993).
Η παραγωγή δικών τους εικόνων βοηθάει στην οικειοποίηση μιας ιστορίας. Εικονογραφώντας
γίνονται δάσκαλοι ονείρων, μάγοι του μυαλού. Η αξιοποίηση αφήγησης κειμένου και εικόνας
αναπτύσσει το γνωστικό επίπεδο του παιδιού, βοηθάει στην ολιστική γνωσιακή ανάπτυξή του
(Καρέλα, 2015), αφού του δίνει πληροφορίες για άγνωστους τόπους και χαρακτήρες, για
συναισθήματα και προβλήματα, καθώς και ιδέες για την αντιμετώπιση τους (Γενειατάκη, 1992).
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Κατά τον Katz-Buonincontro (2008) η εξάσκηση στις τέχνες μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα
του ατόμου για επίλυση προβλημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζει στο περιβάλλον του,
εφόσον δεξιότητες όπως η φαντασία, η ικανότητα να αποδέχεται τα λάθη του και το να εργάζεται
είτε ομαδικά είτε ατομικά εξίσου καλά, μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενασχόλησης με την τέχνη.

ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ
Η θεατρική παιδεία εγγυάται την είσοδο του πολιτισμού στο σχολείο. Αυτό επιτυγχάνεται με το
δημιουργικό παιχνίδι που προκαλεί ευχαρίστηση, ενώ παρέχει εμπειρίες έκφρασης, επικοινωνίας
και γνώσης (Παπαδόπουλος, 2010). Η Chazan (2002)υποστηρίζει ότι το παιχνίδι διαδραματίζει
ένα χώρο έξω από τα καθημερινά γεγονότα και έχει να κάνει με φανταστικές και δοκιμαστικές
ενέργειες. Κατά τη διάρκειά του τα πάντα είναι εφικτά και δεν πρέπει να υπάρχουν οι συνέπειες.
Γράφει ο Λενακάκης (2015): «Παίζω λοιπόν σημαίνει πειραματίζομαι ελεύθερα να κατασκευάσω,
έστω όσο διαρκεί το παιχνίδι, το δικό μου κόσμο με τις δικές μου συμβάσεις και όρους.
Ουσιαστικά, αποκαλύπτω, συνειδητοποιώ και σημαίνω την κανονικότητα του κόσμου,
υποκείμενο του οποίου είμαι κι εγώ. Ενώ το παιχνίδι, μέσω της ψευδαίσθησης και του υποθετικού
εάν, συμβαίνει σε ένα ξεχωριστό τόπο και χρόνο δράσης πέρα από την πραγματικότητα,
ωστόσο, τα υλικά του ονείρου και της ψευδαίσθησης που επικαιροποιώ είναι υλικά της δικής μου
ζωής, είμαι εν τέλει ο ίδιος, ο οποίος μέσα στις συμβάσεις της καθημερινότητας κρύβομαι πίσω
από τους εκάστοτε κοινωνικούς ρόλους.».
Από την αρχή το playback θέατρο είχε στόχο να αναδημιουργεί γεγονότα, εμπειρίες και
ζωντανές καταστάσεις που θεατές τα εξιστορούσαν, ενώ στη συνέχεια μεταφραζόταν αμέσως
σε σύντομες σκηνές στο σκηνικό που είχε δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Από τη μία υπήρχε
η εξιστόρηση και από την άλλη η playback δράση (Feldhendler, 2007).
Το playback θέατρο αφορά όσους θέλουν να αναπτύξουν την ελεύθερη έκφραση τους, έχουν
διάθεση για δοκιμή και ανάπτυξη και επιθυμούν να ενεργοποιήσουν αυτό που είναι και αυτό που
νιώθουν. Δεν είναι θέμα ικανοτήτων αλλά ανάπτυξης αυτών ώστε ο συμμετέχων να ακούει, να
μοιράζεται, να εκφράζει αυτό που νιώθει με το σώμα, τη φωνή και το πρόσωπό του. Τα οφέλη
από τη δημιουργία και τη συμμετοχή σε μία τέτοια ομάδα στο χώρο του σχολείου είναι τα εξής
(Playback theatre, 2015):
έκφραση με όλο το σώμα,
ανάπτυξη εκφραστικών μέσων , αυθορμητισμού και δημιουργικότητας,
εξάσκηση στην έκθεση, στην ομαδοσυνεργατική, στην εμπιστοσύνη προς τον άλλο
εκμάθηση προσεκτικής ακρόασης και συνοδείας του αφηγητή.
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η ευαισθητοποίηση και συνεργασία των μαθητών μέσα από ευρηματικές, διαθεματικές
δραστηριότητες που κάνουν χρήση εργαλείων ΤΠΕ (σκίτσα, comics, φωτογραφίες, ήχοι, ταινίες,
ραδιοφωνικά προγράμματα, πολυμέσα και εργαλεία επεξεργασίας τους), σύμφωνα με τον
Γουλή (2009), οδηγούν στην κατάκτηση παράλληλης γνώσης όπως: «χρήση ερευνητικών και
ανακαλυπτικών διαδικασιών, ικανότητα παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, αισθητική
έκφραση, καλλιέργεια φαντασίας και αποκλίνουσας σκέψης, εικαστική δημιουργία και ανάπτυξη
διαπροσωπικών σχέσεων».
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
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Στοιχεία προγράμματος
Η δράση υλοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2017, ύστερα από προηγούμενη επικοινωνία και
πρόσκληση της Διευθύντριας του 2ου Δημοτικού σχολείου Αιγινίου και της Δασκάλας της Β’
Τάξης. Το πρόγραμμα φιλαναγνωσίας πάνω στο οποίο βασίστηκε η υλοποίησή της ήταν το
«Ταξίδι στην Παραμυθοχώρα». Αφορούσε μία μεικτή ομάδα 22 μαθητών και ο χώρος
υλοποίησης ήταν η αίθουσα διδασκαλία τους. Ο βασικός σκοπός του γενικότερου
προγράμματος ήταν η προώθηση της φιλαναγνωσίας στο τμήμα, ενώ βασικός σκοπός της
δράσης ήταν τα παιδιά να δημιουργήσουν ένα νέο παραμύθι έπειτα από μία αφήγηση ενός
εξωτικού λαϊκού παραμυθιού, να το εικονογραφήσουν και να το ψηφιοποιήσουν, μέσα από το
παιχνίδι, την έκφραση, τη φαντασία και τη συνεργασία.
Ο χρόνος τη συγκεκριμένη μέρα ήταν λιγότερος από ότι αρχικά είχε κανονιστεί, λόγω προβών
για την τελική γιορτή του σχολείου. Αυτό επηρέασε μόνο το τελικό στάδιο της δράσης. Τα παιδιά
την ώρα άφιξης της συγγραφέως-αφηγήτριας βρισκόταν στον αύλειο χώρο και έκαναν πρόβες.
Αυτό τελικά δεν επηρέασε καθόλου την ενεργή συμμετοχή τους ή τη δημιουργικότητά τους.
Η αίθουσα τακτοποιήθηκε έτσι, ώστε να δημιουργηθούν 5 ομάδες, οι μαθητές των οποίων είχαν
άμεση οπτική επαφή με την αφηγήτρια. Σύμφωνα με τον Cropley (2006) για να μπορεί κάποιος
να ενθαρρύνει τη δημιουργική ικανότητα του μαθητή, πρέπει και ο ίδιος να είναι
δημιουργικός. Τα παιδιά γνώριζαν την αφηγήτρια από προηγούμενη παρουσίαση βιβλίου της
που είχε γίνει με την χρήση πολυμέσων σε διαδραστική παράσταση, στην οποία συμμετείχαν.
Συνεπώς υπήρχε εκτίμηση, εμπιστοσύνη και σεβασμός στο πρόσωπό της.
Το παραμύθι που επιλέχθηκε από την ίδια ήταν το «3.333.333 βελανίδια» από το βιβλίο «Εξωτικά
παραμύθια» της Μαυροκεφαλίδου-Ζωιτοπούλου (1982), το οποίο χαίρει γενικότερης αποδοχής,
κάτι που έχει αποδειχθεί από προηγούμενες αφηγήσεις του σε άλλους χώρους. Η αφήγησή του
είναι διάρκειας 20 λεπτών και περιέχει ευχάριστη πλοκή, ενδιαφέροντες χαρακτήρες, πολλές
εικόνες, μαγικά στοιχεία, κάποιους διαλόγους που προστέθηκαν από την αφηγήτρια και ο
κεντρικός ήρωας είναι ένα αγόρι που αγαπάει τους μύθους, τα παραμύθια και το θέατρο.
Η πρώτη οδηγία που δόθηκε στα παιδιά ήταν να ακούσουν προσεκτικά το παραμύθι για να
μπορέσει η κάθε ομάδα στη συνέχεια να ανταποκριθεί σε ό,τι ζητηθεί από την εμψυχώτριααφηγήτρια. Μετά την ολοκλήρωση της ιστορίας ζητήθηκε να γίνει η αποδόμησή της με
ομαδοσυνεργατική μέθοδο κι έτσι δημιουργήθηκαν οι παρακάτω ομάδες στοιχείων, οι οποίες
καταγράφηκαν αρχικά σε χαρτί και στη συνέχεια σε πίνακα (Εικόνα 1 και 2) για να είναι εμφανή
και προσβάσιμα τα στοιχεία από όλους:
Ήρωες
Τοποθεσίες
Χρόνοι
Κίνδυνοι & Αντικείμενα
Συναισθήματα
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Εικόνα 1: Καταγραφή στοιχείων από τις ομάδες σε πίνακα

Εικόνα 2: Τα στοιχεία μετά την αποδόμηση του κειμένου

Στη συνέχεια τα παιδιά από κάθε ομάδα, συζήτησαν και επέλεξαν ένα πεδίο από κάθε στήλη του
πίνακα. Ως ήρωας επιλέχθηκε ο πατέρας, ως τόπος το παιδικό δωμάτιο, ως χρόνος το μια φορά
κι έναν καιρό, ο κλέφτης, χαρούμενος και οι λίρες ως κίνδυνος, συναίσθημα και αντικείμενο
αντίστοιχα.
Η διαδικασία της δημιουργικής γραφής ξεκίνησε, με τη δασκάλα να καταγράφει τη νέα ιστορία
και να την επαναλαμβάνει όταν υπήρχε παύση, ανατροφοδοτώντας τα παιδιά. Ζητήθηκε από
κάθε ομάδα ένας εκπρόσωπος κάθε φορά να δίνει συνέχεια στην ιστορία, την οποία έπρεπε να
ξεκινήσει η ομάδα με τους χαρακτήρες. Ο κανόνας έλεγε ότι αν μία ομάδα κολλούσε, μπορούσε
να κάνει πρόταση για την εξέλιξη η διπλανή της. Αν η πρώτη συμφωνούσε, συνέχιζε η ομάδα
που ήταν μεθεπόμενη.
Μόλις ολοκληρώθηκε η γραφή, η αφηγήτρια έκανε ανάγνωση της νέας ιστορίας,
ζωντανεύοντας της περιγραφή, ώστε να ενταθεί από τους μαθητές το αίσθημα της
ικανοποίησης. Το δημιούργημά τους είχε παρόμοια χαρακτηριστικά με το πρωτότυπο, είχε αρχή,
μέση και τέλος, δράση και σε μερικά σημεία ήταν αστείο.
Το επόμενο βήμα ήταν η απεικόνιση της σκηνής από την νέα ιστορία, η οποία έκανε εντύπωση
στον κάθε μαθητή ατομικά (Εικόνα 3). Ο καθένας χρησιμοποίησε χρώματα και υλικά που διέθετε.

Εικόνα 3: Ζωγραφιές μαθητών από δύο διαφορετικές σκηνές

Η δραστηριοποίησή τους επάνω στην σκηνή ήταν κάτι που επίσης περίμεναν με χαρά. Περίμεναν
να ζωντανέψουν την ιστορία τους, να εκφράσουν σωματικά τη γραφή τους. Η συγκεκριμένη
αίθουσα αποτελεί αίθουσα εκδηλώσεων και έχει σκηνή. Τα παιδιά διατηρώντας τις ομάδες τους
ήταν έτοιμα παίξουν Playback θέατρο. Η διαδικασία τους ήταν γνωστή, γιατί στην παρουσίαση
του βιβλίου της συγγραφέως είχε επαναληφθεί παρόμοια δράση βασισμένη σε αυτό.
Κατά τη διάρκεια των εικαστικών δραστηριοτήτων η εμψυχώτρια-αφηγήτρια χώρισε την ιστορία
των παιδιών σε πέντε ενότητες και δημιούργησε αντικείμενα και χαρακτήρες που θα διανέμονταν

[353]

ως ρόλοι. Πέντε μίνι (αυθόρμητες) playback παραστάσεις παίχτηκαν, την ώρα που η αφηγήτρια
διάβαζε το κείμενο κάθε ομάδας (Εικόνα 4).
Λόγω έλλειψης χρόνου η ψηφιοποίηση δεν υλοποιήθηκε από τους μαθητές, αλλά ανέλαβε να
την ολοκληρώσει η εμψυχώτρια- αφηγήτρια, η οποία είναι και καθηγήτρια πληροφορικής. Τα
παιδιά το δέχτηκαν με χαρά. Δημιουργήθηκε τελικά, εκτός της ώρας του προγράμματος, ένα
βίντεο με την αφήγηση της ιστορίας από την ίδια, στο οποίο προβάλλονται οι ζωγραφιές τους.

Εικόνα 4: Μία από τις ομάδες επί σκηνής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η παραπάνω δράση σε γενικές γραμμές μπορεί να αξιολογηθεί ως μία πετυχημένη προσπάθεια,
με εξαίρεση το τελευταίο στάδιο ψηφιοποίησης, το οποίο ήταν απαιτητικό και σε υλικό εξοπλισμό
και σε χρόνο.
Όσον αφορά την αφήγηση υπήρξε διάδραση, αλλά και ενεργητική ακρόαση και αυτό
αποδείχτηκε γιατί τα παιδιά, κατά την αποδόμηση του παραμυθιού, δεν ξέχασαν κανένα στοιχείο,
κάτι που εντυπωσίασε και την εκπαιδευτικό και την εμψυχώτρια-αφηγήτρια. Ο περίεργος τίτλος
κέρδισε εξαρχής τις εντυπώσεις και προκαλούσε γέλιο κάθε φορά που ο δύσκολος αριθμός
(3.333.333) επαναλαμβανόταν.
Ο ενθουσιασμός, η πολλαπλή συμμετοχή, η άμεση ανταπόκριση και η διασκέδαση ήταν στοιχεία
που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της δημιουργικής γραφής. Δυσανασχέτηση δημιουργήθηκε
όταν λειτούργησε η έντονη αυτοπεποίθηση και η έλλειψη υπομονής από έναν μαθητή, ο οποίος
ήθελε να πρωτοστατεί στην εξέλιξη της ιστορίας. Η εμψυχώτρια έλυσε το θέμα χωρίς να
προσβάλει τον μαθητή, διατηρώντας ενεργό τον ενδιαφέρον του και τη συμμετοχή του μέχρι το
τέλος.
Όσον αφορά την εικαστική δραστηριότητα υπάρχει μία αμφιβολία για το αν θα ήταν ίδιες οι
εικόνες των παιδιών σε περίπτωση που δε θα καθόταν τόσο κοντά μέσα στις ομάδες. Ίσως τότε
να υπήρχε μία μεγαλύτερη ποικιλία θεματολογικά, γιατί οι περισσότερες εικόνες αναφερόταν στο
σημείο με το κάστρο, εκεί που βρισκόταν και η επίλυση της ιστορίας και γινόταν η κάθαρση.
Αυτό είναι ένα σημείο της δράσης αμφισβητούμενο. Δε σημαίνει όμως ότι δεν ήταν δημιουργικό
ή ότι επηρέασε αρνητικά τη διαδικασία και τους συμμετέχοντες.
Η πρόταση στον όλο προγραμματισμό αφορά το σημείο της ψηφιοποίησης, που είναι το ίδιο
σημαντικό με τα υπόλοιπα, και της δημιουργικής γραφής. Μελλοντικά τα παιδιά θα μπορούσαν
με την ίδια διαδικασία – επιλέγοντας τα δικά τους πεδία από τις στήλες που δημιουργήθηκαν κατά
την αποδόμηση – να γράψουν ατομικές ιστορίες και εξασκώντας την ανάγνωσή τους σε
οποιοδήποτε κείμενο, δικό τους ή των συμμαθητών τους, να δημιουργήσουν μία ψηφιακή
αφήγηση, στην οποία θα ενσωματώσουν ζωγραφιές τους, θα επιλέξουν ηχητικό υπόβαθρο, κι
έτσι θα αποκομίσουν όλα τα θετικά που μπορεί να παρέχει μία ψηφιακή αφήγηση και γενικότερα
η αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ στην όλη δράση.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το παρόν άρθρο παρουσίασε μία δράση που υλοποιήθηκε από μαθητές της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό τους και μία αφηγήτρια-συγγραφέα, κατά τη
διάρκεια ενός προγράμματος φιλαναγνωσίας του σχολείου. Σε αυτήν συνδυάστηκαν εργαλεία
όπως το παραμύθι, η αφήγηση και η ενεργητική ακρόαση, η δημιουργική γραφή, η ζωγραφική
και τέλος στοιχεία του playback θεάτρου. Εκτός από χαρά, ενθουσιασμό και επικοινωνία
επιτεύχθηκε η συνέπεια, η συνεργασία και η ευρηματικότητα. Το σχολείο κινητοποίησε τα μέλη
του και έδωσε κίνητρα για συλλογικές και ατομικές δημιουργικές στιγμές.
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Ανακτήθηκε

από

Μικρά βήματα πάνω στα σχεδιάσματα του ατελούς
ποιήματος Αθανάσιος 1920 του Κ. Καβάφη
Καρακίτσιος Ανδρέας
akarakit@nured.auth.gr
Περίληψη
Η σύντομη μελέτη επιδιώκει να αναλύσει και να προσδιορίσει την εξελικτική πορεία του ποιητικού στίχου του Κ. Καβάφη
(μορφολογική και σημασιολογική) στις διάφορες φάσεις σύνθεσης ενός ποιήματος και να ανιχνεύσει και ενδεχομένως
να αποσαφηνίσει την ιδιότυπη σχέση του ποιητικού του έργου με την ιστορία, ως κυρίαρχης παραμέτρου στην ποιητική
του γραφή. Ως υλικό έρευνας επιλέχτηκε δειγματοληπτικά το σώμα των σχεδιασμάτων με τίτλο ο μοναχός Αθανάσιος
με θεματική βεβαίως που συνδέεται με τον εκλεκτό για τον ποιητή ιστορικό πρόσωπο τον αυτοκράτορα Ιουλιανό,
Διαπιστώνεται ότι τα διάφορα ποιητικά σχεδιάσματα στα ατελή ποιήματα προσφέρουν βασικά κλειδιά για την κατανόηση
της εξέλιξης της ποιητικής γραφής του Καβάφη(σύνθεση, επιλογές φόρμας, μορφής και περιεχομένου του στίχου).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το μέλημα της εργασίας αυτής συνδέεται με τη αναζήτηση και καταγραφή της εξελικτικής
πορείας και διαδρομής της γραφής του ποιητή, στα όρια ενός στίχου, μιας στροφής και ενός
ποιητικού σχεδιάσματος από την πρωτογενή μορφή του έως την ολοκλήρωσή του. Συνδέεται
επίσης και με την αναζήτηση των επιλογών και αρχών, στις οποίες υπακούει ο ποιητής και οι
οποίες προσδιορίζουν τη σύνθεση και κατασκευή του ποιήματος. Πώς δηλαδή μέσα από
αλλαγές και διορθώσεις λέξεων και στίχων καταλήγει σε κάποιες επιλογές, που πιθανόν να
στηρίζονται σε συγκεκριμένους κανόνες και τεχνικές, που συνθέτουν ένα κομμάτι της
προσωπικής του μανιέρας. Το διακύβευμα είναι να ξεχωρίσουμε κάποιες πιθανές τεχνικές που
συνιστούν την προσωπική του μανιέρα ή τις προσωπικές του επιλογές. Παράλληλα επιχειρείται
μια απόπειρα καταγραφής και αποσαφήνισης της ιδιότυπης σχέσης του ποιητικού έργου του Κ.
Καβάφη με την ιστορία, κάτι που προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό την ποιητική γραφή του
Κωνσταντίνου Καβάφη, και έχει επισημανθεί από την πληθωρική και πλούσια βιβλιογραφία
(ελληνική και ξένη. Με αυτόν τον τρόπο επιβάλλεται μια ματιά/ανάγνωση στο ποίημα «από
μέσα», δηλαδή αυτήν που υποβάλλει η φιλοσοφία και η μεθοδολογία της Δημιουργικής Γραφής.
Έτσι, θα δημιουργηθεί μια μικρή βάση δεδομένων με παραδείγματα, που θα επιτρέψουν τη
σύνθεση παιδαγωγικών ασκήσεων για εφαρμογές και εξάσκηση στα πρώτα και βασικά βήματα
συγγραφής των ασκουμένων συγγραφέων/μαθητών.
Ως υλικό έρευνας επιλέχτηκε δειγματοληπτικά το σώμα των σχεδιασμάτων του ατελούς
ποιήματος ο μοναχός Αθανάσιος, που ανήκει στην ομάδα των ατελών ποιημάτων με κοινό
παρονομαστή το πρόσωπο του αυτοκράτορα Ιουλιανού. Αυτό συμβαίνει με αρκετά ποιήματα
του Καβάφη, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους 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
2000:12-148, Πασχάλης Μ., 2015).
Στο αρχείο του Καβάφη βρέθηκαν 30 ποιήματα σε σχεδιάσματα με αρκετές παραλλαγές, την
παρουσία των οποίων επεσήμανε ήδη ο Γ.Π.Σαββίδης, ο οποίος εύστοχα τα ονόμασε ατελή
(Σαββίδης,1987:29-55) και έχουν δημοσιευτεί με πολλή φροντίδα από τη Renata Lavagnini.
Ανάμεσά τους βρίσκονται και εκείνα που έχουν ως τίτλο Αθανάσιος 1920, Αυτή η επιλογή αποκτά
ιδιαίτερη σημασία, καθώς αυτά έχουν γραφτεί μετά το 1920, δηλαδή στην πιο μεστή και
ωριμότερη χρονική περίοδο της ζωής. Η διάσωση του αρχείου του Καβάφη προσφέρει στον
ερευνητή τη δυνατότητα να δει ένα ποίημα του Καβάφη σε διαφορετικές εξελικτικές φάσεις με τη
συνοδεία αλλαγών, διορθώσεων και βελτιώσεων από τον ίδιο τον ποιητή. Βεβαίως, δεν
μπορούμε να μαντέψουμε την φαντασία του ποιητή, μπορούμε όμως να δούμε συγκεκριμένες
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τεχνικές, συγκεκριμένες επιλογές λέξεων που στηρίζονται σε κλασικούς κανόνες της ποιητικής
γραφής του Αλεξανδρινού. Τα ατελή ποιήματα με θέμα τον Ιουλιανό έχουν ήδη απασχολήσει
τους μελετητές:(Bowersock, 1981, Lavagnini 1981, Χρυσανθόπουλος 2012).
Αυτά είναι κατά χρονολογική σειρά :
«Αθανάσιος, 1920»,
«Ο επίσκοπος Πηγάσιος, 1920»,
«Η διάσωσις του Ιουλιανού, 1923»,
«Hunc deorum templis, 1926»,
«Πρώτα ο Ματθαίος, πρώτα ο Λουκάς, 1933».

Ο Ιουλιανός έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τον Καβάφη (Σαββίδης,1966) και έχει γράψει γι' αυτόν έξι
ποιήματα συν το τελευταίο του ποίημα «Εις τα περίχωρα της Αντιοχείας», που βρίσκονται
καταχωρημένα στον κατάλογο των 124 «αναγνωρισμένων» (Κ.Π.Καβάφης1993) και πέντε (4+1)
στον κατάλογο των «ατελών» ποιημάτων (Lavagnini, 2006). Στα ποιήματα αυτά ο Ιουλιανός
λειτουργεί ως σύμβολο μιας κρίσιμης ιστορικής περιόδου και μιας εποχής στην οποία
συγκρούεται η ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία και ιδεολογία με την εθνική θρησκεία και τον
αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Επιπλέον η επιλογή του Ιουλιανού είναι πολύ συμβατή με τη γοητεία
που ασκούν στον Αλεξανδρινό πρόσωπα που βρίσκονται σε μια δύσκολη και κρίσιμη στιγμή
της ζωής του, όπου πρέπει να κάνουν τις επιλογές τους και να πουν το μεγάλο Ναι ή το μεγάλο
Όχι (Zervos S.C.,1992:13-15). Ο Ιουλιανός επίσης (κι όχι μόνο αυτός) για μεγάλο διάστημα
κράτησε κρυφή τη μεταστροφή του στις νεοπλατωνικές παγανιστικές αντιλήψεις και
προσφέρεται για αμφισημίες, νύξεις και υπαινιγμούς, κάτι που γοητεύει ιδιαίτερα τον Καβάφη.
2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1920
2α. Το ιστορικό γεγονός και η προσέγγισή του
Είναι το πρώτο χρονικά ατελές ποίημα και η ανάγνωσή του μπορεί να φωτίσει τον τρόπο με τον
οποίο ο ποιητής διαχειρίζεται το ιστορικό γεγονός ( αρχικά, τι επιλέγει, τι εμφαίνει, τι παρουσιάζει,)
τον τρόπο παρουσίασης των ιστορικών προσώπων και των ιστορικών επεισοδίων. Ο Καβάφης
σύμφωνα με τις σημειώσεις του εμπνεύστηκε το ποίημα διαβάζοντας το επεισόδιο με τον
Αθανάσιο σε ένα αγγλικό βιβλίο με θέμα την ιστορία της εκκλησίας της Αιγύπτου (Lavagnini
2006). Σύμφωνα με το απόσπασμα που καταγράφεται στα χειρόγραφά του(Mrs Butcher, the
story of the Church of Egypt, Vol.I, pages, 184,185) ο Αθανάσιος επισκέφτηκε την Ερμούπολη
kai Αντινόη (πόλεις στην άνω Αίγυπτο)για να προσευχηθεί και εκεί ειδοποιείται ότι κινδυνεύει και
μπαίνει κυνηγημένος σε μια βάρκα για να σωθεί, αλλά χωρίς πολλές ελπίδες, γιατί ο άνεμος ήταν
ενάντιος. Ο Αθανάσιος προσεύχονταν στην πρύμνη της βάρκας και δεν πρόσεξε το χαμόγελο
που φώτιζε τα πρόσωπα των μοναχών συντρόφων. Όταν τέλειωσε την προσευχή του στράφηκε
προς αυτούς και είπε: «Εάν με σκοτώσουν….» και σταμάτησε βλέποντας ένα παράξενο χαμόγελο
στα πρόσωπά τους. Τότε οι μοναχοί τον πληροφόρησαν ότι δέχτηκαν ένα μεταφυσικό μήνυμα
ότι ο Ιουλιανός δεν ζει πια.
Το επεισόδιο αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο, όπου κορυφώνεται η σύγκρουση δυο αντίθετων
ιδεολογιών του παγανισμού, που εκπορεύεται από την αρχαιοελληνική κουλτούρα και ιδεολογία
και του χριστιανισμού. Και σε αυτό το σχεδίασμα η εμπλοκή και η αναφορά του Ιουλιανού γίνεται
με έναν ξεχωριστό τρόπο. Εμφανίζεται μόνον ο απόηχός του, δηλαδή ως ένας απηνής διώκτης
των Χριστιανών εν ζωή και ο θάνατός του στον τελευταίο στίχο λειτουργεί ανακουφιστικά για τη
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σωτηρία του Αθανασίου. Το πρόσωπο του Ιουλιανού διαχέεται αρχικά με τρόπο
υπολανθάνοντα στο ποίημα δια μέσω της απειλής που νοιώθουν οι μοναχοί και ο θάνατός του
υπονοείται πίσω από το ελαφρό "μειδίαμα διαίσθησης" των κυνηγημένων πιστών μοναχών του
Αθανασίου και ως αγαλλίαση που τους ανακουφίζει οριστικά. Ο αυτοκράτωρ Ιουλιανός ως
κυρίαρχη ιστορική προσωπικότητα δεν εμφανίζεται παρά μόνον στον τελευταίο στίχο. Το βάθρο
του πρωταγωνιστή μπορεί να μένει κενό, αλλά ουσιαστικά είναι πανταχού παρών, γιατί διαπνέει
και καθορίζει την τύχη των υπόλοιπων ηρώων του αφηγηματικού σχεδιάσματος.
Ο Καβάφης αδιαφορεί συνειδητά για την καταγραφή και την παραστατική αφήγηση των αιτιών
και συνθηκών του τέλους του Ιουλιανού, δηλαδή μια τυπική ιστορική προσέγγιση του θανάτου
του αυτοκράτορα. Επιλέγει μια άλλη προσωπικότητα, τον Αθανάσιο ως φορέα της τότε εποχής
και των άλλων κρίσιμων συμβολισμών της. Γι’ αυτό επινοεί ένα πλαίσιο με μια ατμόσφαιρα μιας
αγχώδους καταδίωξης και διαφυγής και μάλιστα επί ματαίω, γιατί «η βάρκα είναι σαθρή» και
σωτηρία δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Δημιουργεί μια κορύφωση έντασης και αγωνίας και λίγο
μετά μια ατμόσφαιρα λύτρωσης και αποφόρτισης, καθώς το ελαφρό μειδίαμα των μοναχών
έρχεται σαν από θαύμα για την τελική σωτηρία, που δεν ονομάζεται αλλά υπονοείται. Έτσι, ο
αναγνώστης μέσω της σκηνοθεσίας του χώρου, των πραγμάτων και των προσώπων
υποχρεώνεται να κοιτάξει περισσότερο από το πλαίσιο των γεγονότων, τις κινήσεις των ηρώων,
τις συμπεριφορές τους και την ψυχολογία τους. Αυτό είναι μια συνειδητή σκηνοθετική επιλογή
του ποιητή που εφαρμόζεται σχεδόν σε όλα τα ποιήματα της ώριμης περιόδου. Σκηνοθετεί το
επεισόδιο με δραματική τεχνική και επιδιώκει να «δείξει» τα συναισθήματα, τις κινήσεις και τη
διάθεση των προσώπων και την υφή των καταστάσεων. Είναι αξιοσημείωτο ότι το μικρό
αντίγραφο από την ιστορία της Αιγύπτου παραμένει η βασική ύλη για την σύνθεση και
κατασκευή των σχεδιασμάτων.
Επιπρόσθετα, ο ποιητής υπερτονίζει την ευσέβεια και την αρετή του Αθανάσιου, έχει μια οπτική
χριστιανική και στέκεται πολύ διακριτά υπέρ της χριστιανικής θρησκείας, όπως υπογραμμίζει
στον στίχο, «ο την ορθήν πίστιν τηρών». Στο σχεδίασμα αυτό είναι εντυπωσιακή η αρνητική
στάση του ποιητή έναντι του Ιουλιανού, πρόσωπο πολυαγαπημένο από τον Κ. Καβάφη, που δεν
το βλέπουμε στα υπόλοιπα σχεδιάσματα. Tέλος και σε αυτά τα σχεδιάσματα φαίνεται η επιμονή
του ποιητή στη εξονυχιστική ιστορική έρευνα και διασταύρωση των πηγών. Συγκεκριμένα:
Σημείωσις
Στον Migne 67 και 68 δεν υπάρχει η παράδοσις της Butcher. Εάν δεν ευρεθεί αλλού, σε κανέναν
βίο του Αγίου Αθανασίου, το ποίημα δεν στέκεται.
Νοέμβρης, 29 (Lavagnini, 2006:103).
2β. Μορφολογική επεξεργασία
Οι ποιητές βασανίζουν και βασανίζονται για κάθε στίχο. Δυστυχώς ελάχιστα αρχεία ποιητών με
ποιητικά σχεδιάσματα έχουν διασωθεί. Διάσημα τέτοια αρχεία είναι του Καβάφη και του
Σολωμού. Ο ποιητής Γ. Σεφέρης ομολογεί μόνος του το παίδεμά του, στη συγγραφή της πρώτης
στροφής του "Ερωτικού Λόγου". (Σεφέρης,1987: 70-71)

Ρόδο της μοίρας γύρευες να βρεις να μας πληγώσεις
Μα την αγνή σου προσευχή ποιος θέλει απαρνηθεί
Κι ήταν ωραίο το πρόσωπο που δέχτηκες να δώσεις
Κι ήταν το χαμογέλιο σου σαν έτοιμο σπαθί.
Όταν αφήσαμε κρυφά τα σπίτια και την έννοια
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Μας συνεπήραν τα όνειρα…

«Από τον πέμπτο στίχο φάλτσο αλλά και από πριν» σημειώνει ο ποιητής.
Μετέπειτα φτάνει στην τελική μορφή.
Ρόδο
της
μοίρας,
γύρευες
να
μα
έσκυβες
σαν
το
μυστικό
κι
ήταν
ωραίο
το
πρόσταγμα
κι ήταν το χαμογέλιο σου σαν έτοιμο σπαθί.

βρεις
που
που

να
μας
πληγώσεις
πάει
να
λυτρωθεί
δέχτηκες
να
δώσεις

Οι διορθώσεις/αλλαγές (με έντονο χρώμα) υπηρετούν μια συγκεκριμένη λογική. Ο ποιητής
αλλάζει λέξεις ισοδύναμες ηχητικά και μετρικά, πχ οι λέξεις πρόσωπο και πρόσταγμα είναι
ισοδύναμες τρισύλλαβες, προπαροξύτονες λέξεις αλλά δεν είναι ισοδύναμες νοηματικά.
Παρόλα αυτά ο στίχος με ελαφρά νοηματική απόκλιση στέκει. Μπορεί επίσης για τις ανάγκες
του ποιήματος οι αλλαγές και οι διορθώσεις να είναι μεγαλύτερες και να αλλάξουν και ολόκληροι
στίχοι. Έτσι, ο ποιητής σβήνει ολόκληρο το δεύτερο στίχο,
Μα την αγνή σου προσευχή ποιος θέλει απαρνηθεί\
παρόλο που μετρικά είναι άρτιος 15σύλλαβος με τομή (8/7)και τον αντικαθιστά με έναν άλλο
που μετρικά είναι λιγότερο άρτιος αλλά είναι περισσότερο σημασιολογικά ουσιαστικός κατά τη
γνώμη του.
«μα έσκυβες σαν το μυστικό που πάει να λυτρωθεί».
Βεβαίως οι συλλαβές που στηρίζουν την ομοιοκαταληξία απαιτούν ειδική προσοχή και πρέπει να
γίνουν παρόμοιες και ανάλογες και για αυτό η τελευταία συλλαβή [θει] του δεύτερου στίχου
παραμένει για να ταιριάξει με την τελευταία συλλαβή του τέταρτου στίχου [θι]. Βλέπουμε ότι ο
ποιητής προχωρεί βασανιστικά από στίχο σε στίχο και διορθώνει λέξεις, αλλάζει ολόκληρες
σειρές, επανέρχεται, αλλάζει τη σειρά των λέξεων, σβήνει, διορθώνει και γράφει.
Οι διορθώσεις και οι επεμβάσεις πάνω στους παλιούς στίχους υπακούν σε συγκεκριμένους
κανόνες και ειδικές συμβάσεις που προσδιορίζεται από την ποιητική τέχνη σχεδόν σε όλες τις
τεχνοτροπίες. Η σχέση, ο ειρμός στην ποίηση δεν είναι μόνο λογικός, καθώς η μία λέξη γεννάει
την άλλη, ο ένας στίχος τον άλλο και η μια στροφή την άλλη (Σεφέρης,1987). Τις λέξεις στην
ποιητική γλώσσα (βασική ύλη) συνδέει και ο νόμος της μουσικής αρμονίας, δηλαδή το ηχητικό
συνταίριασμα μέσω των παρηχήσεων και συνηχήσεων. Τέλος, το συνταίριασμα των λέξεων
υπακούει στις ανάγκες του μέτρου και του ρυθμού, όπως και στις ανάγκες του γενικότερου
περιεχομένου του ποιήματος. Στην ουσία σε κάθε επιλογή λέξεων, φράσεων και στίχων ισχύουν
συγκεκριμένες λογικές και κανόνες που έχουν να κάνουν με την ηχητική αρμονία, τη μετρική και
ρυθμική σχέση και βεβαίως και τη νοηματική συσχέτιση .
Στον Καβάφη υπάρχει μια περίοδος στη γραφή του που το σμίλεμα και η μορφολογική
επεξεργασία του στίχου είναι ιδιαίτερα φροντισμένη. Τηρεί το μέτρο, προσέχει την μουσική
αρμονία των στίχων και προχωρεί σε μια πλούσια ομοιοκαταληξία στα όρια της ομοιολεξίας.
Συναντάται κυρίως στα ποιήματα της περιόδου του συμβολισμού και εγκαταλείπεται αργότερα,
όταν ο ποιητής επιτρέπει στους στίχους του μετρικές αρρυθμίες, συνιζήσεις και ανισοσυλλαβίες.
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»
(Δασκαλόπουλος 2006: 141-142).
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Για το ατελές ποίημα Αθανάσιος 1920 έχουν διασωθεί συγκεκριμένα φύλλα και σημειώσεις στο
αρχείο του Καβάφη. Εδώ καταγράφονται όλα τα σχεδιάσματα του ποιητή με βάση την εξαιρετική
μελέτη της Lavagnini (Lavagnini 2006:101-106). Το πρώτο σχεδίασμα αποτελείται από μια ομάδα
στίχων με όλες τις παραλλαγές τους. Στη συνέχεια ακολουθεί μια πρώτη και μια δεύτερη τελευταία
γραφή. Στο πρώτο σχεδίασμα σημειώνονται δυο και τρεις επιλογές λέξεων και φράσεων σε
ορισμένους στίχους, που στην πορεία (από πρώτη σε δεύτερη γραφή) αλλάζουν ή
απορρίπτονται συνολικώς ή μερικώς.

Αθανάσιος
Απρίλιος 1920
1.Μέσα σε βάρκα επάνω στον μεγάλο Νείλο,
2. Με δυο πιστούς συντρόφους μοναχούς,
3. Φυγάς και ταλαιπωρημένος ο Αθανάσιος
την ορθήν πίστην τηρών
4β
4α. ο ενάρετος ο ευσεβής, [[ο ορθόδοξος]]
4. προσεύχονταν. Τον καταδίωκαν οι εχθροί
5α
υπήρχε
5. και λίγη ελπίδα ήταν να σωθεί.
[φυσούσε]
6α
6. Ήταν ο άνεμος ενάντιος·
7. Και δύσκολα η σαθρή βάρκα τους προχώρει.

8. Σαν ετελείωσε την προσευχή [του],
9.

[ο άγιος]

9α έστρεψε το θλιμμένο βλέμμα του
10. προς τους συντρόφους του–κι απόρησε
11. Βλέποντας το παράξενο μειδίαμά τους.
12. Οι μοναχοί, ενώ προσεύχονταν εκείνος,
13. Είχαν συναισθανθεί τι εγίνονταν
14. Στην Μεσοποταμία ·οι μοναχοί
15α εγνώρισαν
15. [αισθάνθηκαν]που εκείνη την στιγμή
16α το κάθαρμα ο
16. ο [φαύλος]ο Ιουλιανός είχεν εκπνεύσει.
………………………..
17 [ότι είχε αλλάξει η έκφρασίς των]
18. Και προχωρούσε η βάρκα τους με δυσκολία πολλή

4α
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τι εγίνονταν στην Μεσοποταμία
ο φαύλος Αποστάτης, την στιγμή εκείνη,
ο φαύλος Αποστάτης , έπαυσε να ζει.
( οι υπογραμμισμένοι στίχοι περισσεύουν στην επόμενη πρώτη γραφή)

Σημείωσις
Στον Migne 67 και 68 δεν υπάρχει η παράδοσις της Butcher. Εάν δεν ευρεθεί αλλού, σε κανέναν
βίο του Αγίου Αθανασίου, το ποίημα δεν στέκεται
Νοέμβρης 1929.
( Ενδεχομένως η σημείωση αυτή του ποιητή να είναι και μια αιτία για τη μη ολοκλήρωση του
ποιήματος).
Αθανάσιος
Πρώτη γραφή
Μέσα σε βάρκα επάνω στον μεγάλο Νείλο,
με δυο πιστούς συντρόφους μοναχούς,
φυγάς και ταλαιπωρημένος ο Αθανάσιος
προσεύχονταν. Τον καταδίωκαν οι εχθροί
και λίγη ελπίδα ήταν να σωθεί.
Ήταν ο άνεμος ενάντιος·
και δύσκολα η σαθρή βάρκα τους προχώρει.

Σαν ετελείωσε την προσευχή,
έστρεψε το θλιμμένο βλέμμα του
προς τους συντρόφους του–κι απόρησε
βλέποντας το παράξενο μειδίαμά τους.
Οι μοναχοί, ενώ προσεύχονταν εκείνος,
είχαν συναισθανθεί τι εγίνονταν
στην Μεσοποταμία· οι μοναχοί
αισθάνθηκαν που εκείνη την στιγμή
ο φαύλος ο Ιουλιανός είχεν εκπνεύσει.

Από το πρώτο σχεδίασμα στο δεύτερο, δηλαδή από το 1920 μέχρι το 1929, ο ποιητής επιλέγει
πλην μιας περίπτωσης (στίχος 9α) τους κανονικούς στίχους (σημειωμένους με αριθμούς 1,2,3,4)
και όχι τις παραλλαγές στίχων, που σημειώνονται με πρόσθεση γραμμάτων της
αλφαβήτας(4α,4β, 5α,6α, κλπ). Αυτό σημαίνει ότι οι παραλλαγές των στίχων είναι για τον ποιητή
μάλλον δεύτερη και τρίτη επιλογή. Στη συνέχεια όμως και συγκεκριμένα στην τρίτη γραφή
(τελευταίο κείμενο) κάποιες παραλλαγές που απορρίπτονται στη δεύτερη γραφή επανέρχονται.
Πάντως στο τρίτο και τελευταίο σχεδίασμα οι αλλαγές μεταξύ του ποιήματος ( Πρώτη γραφή)
και (τελευταίο κείμενο) είναι ελάχιστες και σημειώνονται με πιο έντονο χρώμα. Υποθέτουμε ότι το
ποίημα μάλλον δεν έχει δουλευτεί περισσότερο μετά την πρώτη πιθανή γραφή.
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Αθανάσιος
Τελευταίο κείμενο
Μέσα σε βάρκα επάνω στον μεγάλο Νείλο,
με δυο πιστούς συντρόφους μοναχούς,
φυγάς και ταλαιπωρημένος ο Αθανάσιος
-ο ενάρετος, ο ευσεβής, ο την ορθήν πίστιν τηρώνπροσεύχονταν. Τον καταδίωκαν οι εχθροί
και λίγη ελπίς υπήρχε να σωθεί.
Ήταν ο άνεμος ενάντιος·
και δύσκολα η σαθρή βάρκα τους προχώρει.

Σαν ετελείωσε την προσευχή,
έστρεψε το θλιμμένο βλέμμα του
προς τους συντρόφους του–κι απόρησε
βλέποντας το παράξενο μειδίαμά τους.
Οι μοναχοί, ενώ προσεύχονταν εκείνος,
είχαν συναισθανθεί τι εγίνονταν
στην Μεσοποταμία· οι μοναχοί
εγνώρισαν που εκείνη την στιγμή
το κάθαρμα ο Ιουλιανός είχεν εκπνεύσει.

Στις διάφορες μορφές των σχεδιασμάτων αυτού του ατελούς ποιήματος σημειώνονται πολύ
μικρές διορθωτικές αλλαγές. Δεν υπάρχουν σημαντικές θεματικές αλλαγές ή και προσθήκες, που
να υπαινίσσονται επεξεργασία συνολική των σχεδιασμάτων. Το θέμα σχεδόν είναι μια
μεταγραφή του ιστορικού επεισοδίου σύμφωνα με το αντίγραφο στα αγγλικά δια χειρός του
ποιητή. Πιθανόν πρόκειται για σχεδιάσματα σε πολύ αρχική μορφή και με ελάχιστες
παρεμβάσεις. Έτσι, ανάμεσα στις τρεις μορφές σχεδιασμάτων που σώζονται είτε σε μορφή
στίχων είτε σε μορφή στροφών οι τρεις πρώτοι στίχοι παραμένουν ίδιοι. Είναι σαφώς μια πρώτη
ικανοποιητική επιλογή για τον ποιητή, παρόλο που μόνον ο δεύτερος ιαμβικός δεκασύλλαβος
στίχος έχει μετρική και ρυθμική αρτιότητα, οι άλλοι στίχοι ανισοσύλλαβοι «πατούν» επάνω στον
15σύλλαβο, έχουν το γνωστό πεζολογικό ύφος που ταιριάζει στα ποιήματα του Καβάφη και
έχουν ιαμβικό μέτρο. Έχει όμως τη χαρακτηριστική γλωσσική ιδιαιτερότητα, που χαρακτηρίζει όλη
την ποιητική παραγωγή του μετά το 1918. Πλέον, η δημοτική λαλιά υπερισχύει και μαζί της
επικρατεί το "όνομα" έναντι του "ρήματος". Στους πρώτους τέσσερις στίχους υπάρχει ένα μονάχα
ρήμα και 13 ονόματα. Βεβαίως πού και πού οι λόγιες λέξεις επανέρχονται. Για την ακρίβεια του
πράγματος, η φράση, ο την ορθήν πίστιν τηρών, μοιάζει να μην είναι δική του και ότι τη δανείζεται
από κάπου (διακειμενικά) και την επαναλαμβάνει.
Μέσα σε βάρκα επάνω στον μεγάλο Νείλο,
με δυο πιστούς συντρόφους μοναχούς,
φυγάς και ταλαιπωρημένος ο Αθανάσιος
Οι παραλλαγές του τέταρτου στίχου(4α,4β) του πρώτου σχεδιάσματος
4β

την ορθήν πίστην τηρών

4α. ο ενάρετος ο ευσεβής, [[ο ορθόδοξος]]
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παρά την απουσία τους στο δεύτερο σχεδίασμα επανέρχονται με παύλες και με ελάχιστη
διαφοροποίηση. Αφαιρείται η λέξη [ορθόδοξος], η οποία περισσεύει στον 16/17 μακροσκελή
ήδη 17σύλλαβο στίχο.
-ο ενάρετος, ο ευσεβής, ο την ορθήν πίστιν τηρώνΟ τυπικά τέταρτος 12σύλλαβος στίχος παραμένει χωρίς καμμιά αλλαγή, παρά την υποχρεωτική
συνίζηση στη λέξη [καταδίωκαν]
προσεύχονταν. Τον καταδίωκαν οι εχθροί
Στον πέμπτο 10σύλλαβο στίχο εμφανίζονται περισσότερες αλλαγές. Σύμφωνα με το πρώτο
σχεδίασμα προτείνεται και η λέξη [υπήρχε] αντί [ήταν] που έχει επιλεγεί στο δεύτερο σχεδίασμα
και θεωρείται ηχητικά τουλάχιστον αρμονικότερη, εφόσον παρηχεί αρμονικότερα με τη λέξη
[ελπίς] σε σχέση με την ισοδύναμη νοηματικά λέξη αλλά όχι και μορφολογικά, εφόσον η μια είναι
τρισύλλαβη και η άλλη δισύλλαβη. [ήταν]. Άλλωστε χρειάζεται ακόμη μια συλλαβή για να κυλήσει
αρμονικά ο στίχος και να επιτευχθεί η μουσική αρμονία. Αναλόγως και στην τρίτη γραφή ο
ποιητής προτιμά τη λέξη [ελπίς] από την επιλογή[ελπίδα] και ο στίχος αποκτά μια κάποια μετρική
ισορροπία, προστίθεται το υπήρχε παρηχεί με τον φθόγγο [π] παρά την εμφάνιση της
εξωτερικής χασμωδίας(λιγη#ελπίδα] και ελπίδα#ήταν.
και λίγη ελπίδα ήταν να σωθεί.
υ

-

υ

- υ - υ -

υ

-

Έτσι ο ποιητής επανέρχεται και επιλέγει καταληκτικά τον στίχο, που έχει σαφώς καλύτερα
μορφολογικα στοιχεία από τις δυο προηγούμενες παραλλαγές.
και
λίγη
ελπίς
υπήρχε
να
σωθεί.
Αντιθέτως δεν επιλέγεται η λέξη[φυσούσε] αντί [ήταν], επειδή προφανώς η παρήχηση του[ν]
στον στίχο αποκτά περισσότερο ένταση με επανάληψη του ήχου [ν] 4 φορές και έχουμε:
Ήταν ο άνεμος ενάντιος·
Οι επόμενοι τέσσερες στίχοι της πρώτης στροφής (4,5,6,7) παίρνουν την παρακάτω μορφή
στο τελευταίο σχεδίασμα, παρόλο που ο ρυθμός είναι ατελής, πλην του πέμπτου δεκασύλλαβου
στίχου και λίγη ελπίς υπήρχε να σωθεί.

προσεύχονταν. Τον καταδίωκαν οι εχθροί
και λίγη ελπίς υπήρχε να σωθεί.
Ήταν ο άνεμος ενάντιος·
και δύσκολα η σαθρή βάρκα τους προχώρει.

Οι επόμενοι στίχοι της δεύτερης στροφής παραμένουν χωρίς αλλαγές, μάλλον αδούλευτοι.
Σαν ετελείωσε την προσευχή,
έστρεψε το θλιμμένο βλέμμα του
προς τους συντρόφους του–κι απόρησε
βλέποντας το παράξενο μειδίαμά τους.
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Βεβαίως ούτε ο ξέμπαρκος στίχος Και προχωρούσε η βάρκα τους με δυσκολία πολλή δεν
ικανοποιεί και φυσιολογικά δεν επιλέγεται.
Στην τρίτη στροφή του σχεδιάσματος παρομοίως οι αλλαγές είναι ελάχιστες, δηλαδή η λέξη
[εγνώρισαν] και [κάθαρμα] που ούτως η άλλως έχουν σημειωθεί ως παραλλαγές στο πρώτο
σχεδίασμα επιλέγονται αντί του [αισθάνθηκαν] και [φαύλος]. Παρόλα αυτά οι στίχοι
παραμένουν με μετρικά προβλήματα. Ενδεικτικά, δεύτερος στίχος μεταξύ [τι] και [εγίνονταν. Εάν
έφευγε η συλλαβή [-ε-], το μέτρο στρώνει. Το ίδιο συμβαίνει και στον προτελευταίο στίχο στη λέξη
[εκείνη], περισσεύει μια συλλαβή ( εάν φύγει η συλλαβή [ε] διορθώνεται το μέτρο. Στην εποχή του
ο Καβάφης δεν θα έγραφε ποτέ ‘κείνη αντί για εκείνη.
Οι μοναχοί, ενώ προσεύχονταν εκείνος,
υ
υ
-,
υ
είχαν συναισθανθεί τι εγίνονταν

-

υ

υ
υ
στην Μεσοποταμία·οι μοναχοί

-

υ

-

-

υ

υ

-

υ
;;;;

εγνώρισαν που εκείνη την στιγμή
υ
υ
υ
το κάθαρμα ο Ιουλιανός είχεν εκπνεύσει.
υ

-

υ - υ-υ -υ -

υ -

υ

-

υ

-

υ

-

-υ

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρωτεϊκή φύση της ποίησης και ιδιαίτερα της καβαφικής σχεδόν απαγορεύει τα σίγουρα και
ασφαλή συμπεράσματα, ξέχωρα από το γεγονός ότι τα τρία σχεδιάσματα του ποιητή είναι ένα
μικρό δείγμα. Για ασφαλή συμπεράσματα. Ο αριθμός και η ποικιλία των απόψεων είναι τόσο
πολλές, άλλοτε γενικές άλλοτε λεπτομερειακές που καθιστούν επισφαλή την όποια βεβαιότητα.
Είναι λογικό να υπάρχουν διαφοροποιήσεις και η πρόσληψη του ποιητικού του έργου αποκτά
άλλη σημασία, καθώς η σχέση του Καβάφη με την ιστορία και ο τρόπος που τη χρησιμοποιεί
νοηματοδοτείται διαφορετικά από εποχή σε εποχή. Και το έργο του Καβάφη είναι ένα έργο που
παραμένει πεισματικά ανοιχτό(Αθανασοπούλου 2016).
3α.Χρήση της ιστορίας και η τεχνική της αποστασιοποίησης
Η επιλογή του Ιουλιανού ως ένα πρόσωπο/σύμβολο μιας ιδιαίτερα κρίσιμης και μεταβατικής
εποχής ταιριάζει με την πρόθεση του ποιητή να καταγράψει την σύγκρουση παγανιστών και
χριστιανών και των δυο ιδεολογιών που εκπροσωπούν. Το αμφιλεγόμενο πρόσωπο του
Ιουλιανού ευνοεί την εύκολη κατά κάποιο τρόπο χρήση και λειτουργία της καβαφικής ειρωνείας
και ιδίως τον τύπο της αντίθεσης. Ο Καβάφης με τις αναφορές στου στο πρόσωπο του
Ιουλιανού βρίσκει την ευκαιρία να δείξει και την ποιότητα των χριστιανών έναντι των άλλων, των
εθνικών. Αδρανοποιεί και ελαχιστοποιεί τον διάσημο Ιουλιανό για να προβάλει τον Αθανάσιο και
εξαφανίζει τον Ιουλιανό. Δείχνει καθαρά πως ενδιαφέρεται περισσότερο για το ιδιαίτερο στίγμα
των προσώπων που πλαισιώνουν ή αντιτίθενται τον Ιουλιανό. Ο Καβάφης στο ποίημα
Αθανάσιος έχει ενώπιόν του το ιστορικό γεγονός του θανάτου του Ιουλιανού, αλλά προβάλλει
τις συγκινησιακές και συναισθηματικές αντιδράσεις των μοναχών και του Αθανάσιου. Ο
θάνατος του Ιουλιανού έρχεται στο τέλος του ποιήματος ως τεχνική ειρωνείας και ως τεχνική της
«επιφάνειας», μια ισχυρή συναισθηματικά αποκάλυψη, που επιτρέπει στον αναγνώστη να δώσει
μια άλλη νοηματοδότηση στο ποίημα.
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Ο Καβάφης αντλεί τα θέματα των ιστορικών του ποιημάτων, κυρίως από την περίοδο της
ύστερης αρχαιότητας, την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή και επιλέγει την ευρύτερη περιοχή,
όπου εκτείνονται τα ελληνιστικά κράτη των διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου. Ο Καβάφης όταν
δηλώνει ελληνικός και όχι Έλλην, αισθάνεται κληρονόμος αυτού του κόσμου. Με την ανάγνωση
των σχεδιασμάτων του Αθανάσιου αναδεικνύεται ο ευφυής και ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο
ο Αλεξανδρινός χρησιμοποιεί τους αρχαίους συγγραφείς και τις ιστορικές τους μελέτες και
πηγές, αυτόν που με εμβληματικό τρόπο εξέφρασε ο Γ. Σεφέρης. «Οι ιστορικές αναφορές του
Καβάφη δεν είναι εγκυκλοπαιδικές αναφορές αλλά συγκινησιακές, η συναισθηματικές
αναφορές» (Σεφέρης 1984: 204-120). Έτσι, ο ποιητής δεν επιδιώκει να συγκροτήσει και να
καταγράψει ένα ιστορικό γεγονός και να το ερμηνεύσει ή να το αξιολογήσει, όσο κυρίως να
αναβιώσει τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών, τα λόγια τους, τις μύχιες σκέψεις τους, που
«ενδεχομένως» θα είχαν εκείνη την ιστορική στιγμή. Αυτή η ποιητική τεχνική συνδέεται με την αρχή
της εικασίας, (αγαπημένη αρχή του ποιητή) δηλαδή η υποθετική εμπειρία μέσω φαντασίας, η
λειτουργία συναφών κοντινών γεγονότων και η εξονυχιστική διερεύνηση που μετατρέπει την
εικασία σε «προσωπική εμπειρία», πάντοτε σύμφωνα με τις αρχές της Ποιητικής του Καβάφη
(Καβάφης 2010: 329-334).
Ο Καβάφης λοιπόν δεν επιθυμεί να καταγράψει την ιστορία. Με βάση ένα συνήθως ασήμαντο
ιστορικό επεισόδιο ( η βάρκα του Αθανάσιου που πλέει στον ποταμό, )επινοεί ένα σύνολο
καταστάσεων, μια σκηνοθεσία δράσεων, όπου προβάλλει κυρίως τις κινήσεις, τις σκέψεις και
πράξεις των ηρώων και δημιουργεί ένα έτοιμο πεδίο για αναστοχασμό και προβληματισμό στον
σύγχρονο αναγνώστη, που νοιώθει την αναλογία των συνθηκών του ποιήματος με το σήμερα
(Αθανασοπούλου 2011). Το επιπλέον στοιχείο είναι ότι αφήνει το ίδιο το γεγονός να αποδώσει
μέσα στα πλαίσιά του τη συγκίνηση που αναδύεται. Και αυτό το κάνει με την τεχνική της
ειρωνείας. Με αυτήν είναι που μεταδίδει συγκίνηση. Η ειρωνεία έχει ως βασικό χαρακτηριστικό
την αντίθεση ανάμεσα σε ένα φαινόμενο και μια πραγματικότητα, και πάνω σ’ αυτό βλέπομε να
οικοδομείται όλη η καβαφική ποίηση. Η ειρωνεία προκαλεί τη συγκίνηση, γιατί λειτουργεί όπως
και είπαμε πριν διαμέσου της απουσίας, ή με τη δραστικότητα σκέψεων και συναισθημάτων που
υπονοούνται ή αποσιωπούνται.
3β. Αναζήτηση αναλογικότητας
Εκτός από την τεχνική της ειρωνείας που χρησιμοποιεί για να πλαισιώσει και να υποχρεώσει το
ιστορικό επεισόδιο να λειτουργήσει ο ποιητής αναμιγνύει τα ιστορικά επεισόδια με τα ανθρώπινα
και καθημερινά λάθη και πάθη, τις συνηθισμένες συμπεριφορές των ανθρώπων και τα θέτει με
έναν τρόπο, έτσι ώστε να ξεκόβουν από την ιστορία και να επιτρέπουν στο σύγχρονο
αναγνώστη τις πολλαπλές και ανοιχτές ερμηνείες. Ερμηνείες που έρχονται, καθώς τα πρόσωπα
και οι κομπάρσοι γίνονται οικείοι και φιλικοί στον αναγνώστη. . Η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά
αυτής της επιλογής είναι ότι γίνεται με κριτήριο τις αναλογίες που παρουσιάζουν οι
ιστορικοκοινωνικές συνθήκες της ύστερης αρχαιότητας με εκείνες της εποχής του Καβάφη (αλλά
και κάθε εποχής
O ποιητής επιλέγει έναν τρόπο, έτσι ώστε το κρίσιμο ιστορικό γεγονός του παρόντος να
μετασχηματίζεται και ξαναπροβάλλεται μέσα στο ποιητικό έργο, έτσι ώστε να νοηματοδοτείται
εσαεί. Και ακόμη πιο εμφαντικά, παρατίθενται ατόφια τα λόγια του Γ. Δάλλα «ότι ο Αλεξανδρινός
καταφέρνει με τον τρόπο του να εξομαλύνει, να καταστήσει φιλικά και επίκαιρα και περισσότερο
οικεία και γνωστά τα ιστορικά πρόσωπα που επιλέγει. Είναι μεταποίηση και αναβίωση μαζί της
ιστορίας» (Δάλλας, 1986: 206-215& 2009). Έτσι διαβλέπεται στο πρόσωπο του Αθανασίου όλος
ο φόβος αλλά και το απίστευτο κυνηγητό των χριστιανών.
Xαρακτηριστική είναι η αφηγηματική ροή των γεγονότων χωρίς ενδιάμεσους σχολιασμούς και
κυρίως χωρίς συμβουλές και προτροπές. Ιδιαίτερα πέρα από τις επιλογές των ιστορικών
επεισοδίων που δείχνουν τις ενδότερες σκέψεις και ιδέες, η αφήγηση των γεγονότων γίνεται με τα
μάτια και την οπτική γωνία ενός τριτοπρόσωπου αφηγητή, ο οποίος καταγράφει τα γεγονότα.
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Τίποτε δεν σχολιάζεται, απλά παρατίθενται τα ιστορικά γεγονότα/επεισόδια ασχολίαστα.. Αυτή
η επισήμανση μπορεί να ερμηνευτεί είτε με το ατελές του ποιήματος είτε σε μια προσπάθεια του
ποιητή να απεγκλωβιστεί περισσότερο από το ιστορικό γεγονός που αναπαρίσταται. Αυτή η
απουσία σχολιασμού σε ορισμένα ποιήματα του Καβάφη έχει θεωρηθεί και έχει κληθεί ως
περιγραφική μέθοδος πλάι στην μέθοδο του συμπεράσματος και στην μέθοδο του
παραδείγματος (Δάλλας 1986: 140-145).
3γ. Μοντάζ
Και κάτι ακόμη που έχει επισημανθεί πρόσφατα. Σε μια τυπική σκηνή ο ποιητής επιλέγει από μια
πλειάδα προσώπων, από ένα σύνολο γεγονότων, καταστάσεων, λόγων και έργων ένα μόνο
κάθε φορά στοιχείο, που ταιριάζει στη συγκίνηση και στο νόημα που ήθελε να προκαλέσει, μια
συγκεκριμένη σειρά σκηνών και μια ανάλογη διευθέτηση. Για παράδειγμα από τη φυγή και
καταδίωξη του Αθανασίου το μάτι μας προσανατολίζεται στο μειδίαμα των μοναχών. Ο
Δημηρούλης τις παραπάνω τεχνικές τις ονομάζει γενικευτικά ως κάτι ανάλογο με την τεχνική του
μοντάζ, δηλαδή απλές παρεμβάσεις /επιλογές, περικοπή, μετάθεση, μεγέθυνση, σμίκρυνση,
λεπτομέρεια ή γενίκευση. Με αυτόν τον απαράμιλλο τρόπο ο ποιητής επιλέγει από μια πλειάδα
προσώπων, από ένα σύνολο γεγονότων, καταστάσεων, λόγων και έργων ένα μόνο κάθε φορά
στοιχείο, που ταιριάζει στη συγκίνηση και στο νόημα που ήθελε να προκαλέσει, μια συγκεκριμένη
σειρά σκηνών και μια ανάλογη διευθέτηση. (Δημηρούλης 2015:67-72). Μπορούν όμως και να
θεωρηθούν ότι συνδέονται με την τεχνική της ειρωνείας. Ο Καβάφης είναι ειρωνικός ποιητής. Η
ειρωνεία του επισφραγίζεται και με την ελλειπτικότητα και τη συμπυκνωμένη σκέψη, γι’ αυτό τα
ποιήματά του είναι σύντομα σε μέγεθος, όπως και ότι τα περισσότερα ποιήματα του Καβάφη
είναι σαν μικρά διηγήματα, στα οποία επιτρέπεται-εάν δεν ευνοείται-στον αναγνώστη η
απρόσκοπτη ταύτιση με τους ήρωες και διευκολύνεται η νοηματοδότηση (Δημηρούλης 2013: 4551). 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.
3δ. Μορφολογική επεξεργασία
Διαπιστώνεται η συνεχής και βασανιστική επεξεργασία των στίχων και των σχεδιασμάτων, μέχρις
ότου αυτά να πάρουν την τελική τους φόρμα και να θεωρηθούν ολοκληρωμένα για δημοσίευση
από τον ποιητή. Είναι ένα σπουδαίο και σημαντικό μάθημα για τους ασκούμενους συγγραφείς.
Φαίνεται καθαρά και κυρίως εξελικτικά η συνεχής πάλη του ποιητή με τις λέξεις και τα νοήματά
τους, η προσπάθεια για το τελικό τους συνταίριασμα και την τελική τους συμμόρφωση στο όλον
του ποιήματος μορφολογικά και θεματικά. Ο ποιητής σμιλεύει τους στίχους του με τους νόμους
της μουσικής αρμονίας, σε συνδυασμό με τις ανάγκες του νοήματος, συνυπολογίζοντας τη
μουσικότητα που παράγεται από τους συνδυασμούς τονισμένων και μη τονισμένων συλλαβών
(ρυθμός),τις επαναλήψεις των ομόηχων φθόγγων συλλαβών, λέξεων (παρηχήσεις συνηχήσεις,
επαναλήψεις), ακόμη και τις συμμετρικές παρουσίες συντακτικών μορφών και σχημάτων.
Οι διορθώσεις και οι επεμβάσεις πάνω στους στίχους υπακούουν σε συγκεκριμένους κανόνες
και ειδικές συμβάσεις που προσδιορίζουν την ποιητική τέχνη σχεδόν σε όλες τις τεχνοτροπίες. Η
σχέση, ο ειρμός στην ποίηση δεν είναι μόνο λογικός, καθώς η μία λέξη γεννάει την άλλη, ο ένας
στίχος τον άλλο η μια στροφή την άλλη. Πάντως η προσεκτική ανάγνωση των στίχων από
σχεδίασμα σε σχεδίασμα φωτίζει τη λογική των διορθώσεων του Αλεξανδρινού. Πρέπει επίσης
να ειπωθεί ότι στα ποιήματα αυτά φαίνεται ότι ο ποιητής έχει αποδεσμευτεί πλέον από την πίεση
της ομοιοκαταληξίας, όπως την περίοδο του συμβολισμού(Πολίτου-Μαρμαρινού (1984).
Τέλος είναι και η γλώσσα, μια γλώσσα που σήμερα τουλάχιστον σημαίνει και μόνο από τις
μορφολογικές της επιλογές. Λέξεις λόγιες πλάι σε λέξεις της καθημερινότητας, λέξεις της
καθαρεύουσας πλάι σε λέξεις της δημοτικής, στίχοι σμιλεμένοι και συνειδητά ασμίλευτοι
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διαμορφώνουν ένα γλωσσικό στερέωμα που απογειώνει το ποίημα και προσθέτει νέες
σημασιοδοτήσεις και σημασιολογικές προεκτάσεις. Ο μοναδικός συνδυασμός της
καθαρεύουσας με τη δημοτική γλώσσα είναι η κύρια πηγή της λεκτικής ειρωνείας του και μία από
τις πηγές έντασης της ειρωνικής του γλώσσας. Τα χρόνια που γράφονται τα ατελή ποιήματα
είναι η πλέον ώριμη περίοδος στην οποία ο ποιητής σταδιακά ουδετεροποιεί οποιαδήποτε άλλη
τεχνική πρόκλησης συγκίνησης (εικόνες, μεταφορές & γλωσσικά σχήματα). Επίσης, είναι μια
εποχή που εγκαταλείπει συνειδητά την ομοιοκαταληξία και επεξεργάζεται την αρμονία του στίχου
με τεχνικές της μουσικότητας και του ρυθμού.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μερτίκα Θ. & Πανουργιά-Σαββανή Σ., (2000). «Κωνσταντίνος Καβάφης» στο νεοελληνική λογοτεχνία, Β’ Τόμος,
Ποιήματα για την Ποίηση, Πατάκης, Αθήνα, 12-148.
Σαββίδης Γ.Π (1963). Τα πεζά, Φέξη, Αθήνα, 329-334.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ (2011). «Ο πολιτικός Σεφέρης και ο ιστορικός Καβάφης. Παράλληλοι;», Το Δέντρο,
179/180 (αφιέρωμα στον Γιώργο Σεφέρη), 9-22.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ (2016). Η Ιστορία και η Λογοτεχνία σε διάλογο. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
ANTON, JΟΗΝ P. (2000). Η Ποίηση και η Ποιητική του Κ. Π. Καβάφη. Αισθητικοί οραματισμοί και αισθησιακή
πραγματικότητα/μετ. Ηλίας

Γιαννικόπουλος – Ελισάβετ Κοντίδου. Αθήνα: Ίκαρος.

ΒOWERSOCK, GLEN V. (1981). “The Julian Poems of C. P. Kavafy”, Byzantine and Moderns Greek Studies, 7, 89-104.
CAVAFY, CONSTANTIN (1992). Œuvres poétiques/μετ. και εισαγωγή Socrates C. Zervos – Patricia Portier. Paris: Imprimerie
Nationale.
ΔΑΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (1986), Καβάφης και Ιστορία, σελ., 206-2015, Ερμής, Αθήνα
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (2006), Εις τα περίχωρα Αντιοχείας και Κερύνειας- Καβάφης-Σεφέρης, Ίκαρος,
Αθήνα.
ΔΗΜΗΡΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ (2015). «Εισαγωγή», στο Κ. Π. Καβάφης. Τα Ποιήματα. Δημοσιευμένα και αδημοσίευτα (επιμ.
Δημήτρης Δημηρούλης). Αθήνα: Gutenberg.
ΙΛΙΝΣΚΑΓΙΑ, ΣΟΝΙΑ (1983). Κ. Π. Καβάφης. Οι δρόμοι προς το ρεαλισμό στην ποίηση του 20ού αιώνα. Αθήνα: Κέδρος.
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. (19933). Τα ποιήματα 1919-1933. Αθήνα: Ίκαρος.
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. (20062). Ατελή ποιήματα 1918-1932 (φιλολογική έκδοση και σχόλια Renata Lavagnini). Αθήνα: Ίκαρος.
ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. (20103). Τα ποιήματα 1897-1918. Αθήνα: Ίκαρος.
LAVAGNINI, RENATA (1981). «Kαβάφης Ιουλιανά. Τhe unpublished Drafts of five poems on Julien the Apostat by C. P.
Kavafy», Byzantine and Moderns Greek Studies,7, 55-88.
MΑΡΩΝΙΤΗΣ, Δ. N. (1986). «Μύθοι και ιστορία στο Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ΄ του Γ. Σεφέρη», Διαβάζω, 142, 94-101.
MΑΡΩΝΙΤΗΣ, Δ. N. (2016). «Yπεροψία και μέθη. O ποιητής και η Ιστορία», στο Μιχ. Πιερής (επιμ.), Εισαγωγή στην ποίηση
του Καβάφη. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 269-287.
ΠΑΣΧΑΛΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ (2015). «Κ. Π. Κ.: η ποιητική του μεταιχμίου», Ποιητική, 15, 62-82.
ΠΟΕ, ΕΝΤΓΚΑΡ ΑΛΑΝ (2009). Το κοράκι. Η φιλοσοφία της Σύνθεσης/μετ. Τζίνα Πολίτη. Αθήνα: Άγρα.
ΠΟΛΙΤΟΥ-ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ (1984). «Ο Καβάφης και ο γαλλικός παρνασσισμός», στο Σωκρ. Λ. Σκαρτσής (επιμ.).
Πρακτικά Τρίτου Συμποσίου Ποίησης. Αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη. Αθήνα: Γνώση, 315-346.

[368]

Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗΣ, (2003). Τα πεζά. Φιλολογική επιμέλεια, Μ.Πιερής, Αθήνα: Ικαρος, 329-334.
ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Γ. Π. (1966). Οι καβαφικές εκδόσεις (1891-1932). Περιγραφή και σχόλια. Βιβλιογραφική μελέτη. Αθήνα: Έκδοση
Ταχυδρόμου [ανατύπωση το 1992 από τις εκδόσεις «Ίκαρος»].
ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Γ. Π. (1985). Μικρά καβαφικά Α΄. Αθήνα: Ερμής.
ΣΕΦΕΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ (1974). Δοκιμές. Δεύτερος τόμος 1948-1971. Αθήνα: Ίκαρος.
ΣΕΦΕΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ (1984). Ο Καβάφης του Σεφέρη. Α΄ (επιμ. Γ. Π. Σαββίδης). Αθήνα: Ερμής/Βιβλιοπωλείον Εστίας.
ΣΕΦΕΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ (1987). Βυσσινί τετράδιο. Ανεμολόγιο-λέξεις-βότανα και ορθογραφικά (παρουσίαση – σχόλια –
σημειώσεις Φώτης Δημητρακόπουλος). Αθήνα: Καστανιώτης.
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ (2012). «Προσλαμβάνοντας τον πολιτικό Καβάφη: τα ποιήματα για τον Ιουλιανό και το
ζήτημα της κυριαρχίας», στο

Αγγέλα Καστρινάκη – Αλέξης Πολίτης – Δημήτρης Τζιόβας

(επιμ.).

Για μια ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Προτάσεις ανασυγκρότησης, θέματα και ρεύματα.
Πρακτικά συνεδρίου στη μνήμη του Αλέξανδρου Αργυρίου (Ρέθυμνο 20-22 Μαΐου 2011). Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις Κρήτης & Μουσείο Μπενάκη, 131-150.

[369]

Ο Τόπος και ο Εαυτός στο μυθιστόρημα «Αηδονόπιτα» του
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Περίληψη
Με κίνητρο την αναζήτηση στόχου, ιδανικού και σωτηρίας οι ήρωες της Αηδονόπιτας βρίσκονται σε μία συνεχή κίνηση.
Αυτό τους το ταξίδι σηματοδοτείται από την ανακάλυψη της προσωπικής τους ταυτότητας και οι κατά τόπους στάσεις
τους αίρονται σε σύμβολα που ξεπερνούν τις γεωγραφικές συντεταγμένες. Η παρούσα εισήγηση διερευνά το εν λόγω
ταξίδι τόσο από την οπτική των περιοχών που εναλλάσσουν οι ήρωες όσο και των στοιχείων της προσωπικότητάς τους
που εκφράζονται κάθε φορά. Η μελέτη επικεντρώνεται σε δύο τρίγωνα, Βοστόνη-Θεσσαλονίκη-Μεσολόγγι αναφορικά
με τον τόπο και Γκάμπριελ-Λαζαρίνα-Νικήτας αναφορικά με τα πρόσωπα. Διερευνώνται οι συμπληρωματικές και
αντιθετικές σχέσεις ανάμεσα στους τρεις ήρωες καθώς και ο βαθμός που οι σχέσεις αυτές διαμόρφωσαν την ταυτότητά
τους. Αποτολμάται η διαπίστωση ότι παρότι τα ονόματα παραμένουν ίδια, τα πρόσωπα πίσω από αυτά είναι άλλα. Και
η διαφοροποίηση αυτή δεν είναι διάφορη της πόλης από την οποία φεύγουν ή στην οποία έρχονται. Γι’ αυτό επιχειρείται
επίσης η νοηματοδότηση με την οποία «ντύνουν» κάθε περιοχή οι ήρωες Ο Τόπος και ο Εαυτός, επομένως, καθίστανται
αλληλένδετα στοιχεία στο κοπιώδες ταξίδι αυτογνωσίας των ηρώων εν μέσω πολέμων και κορυφαίων ιστορικών
συγκυριών.
Λέξεις –κλειδιά: Αηδονόπιτα, μυθιστόρημα, ταυτότητα, τόπος,

Το παρόν πόνημα αποτελεί μία προσπάθεια να μελετηθεί η δόμηση της ταυτότητας των τριών
ηρώων της «Αηδονόπιτας», του Γαβριήλ, του Νικήτα και της Λαζαρίνας, καθώς και οι βασικοί
παράγοντες που συνετέλεσαν στη διαμόρφωσή της. Πιο συγκεκριμένα διερευνήθηκαν οι
εναλλαγές και η ανασυγκρότηση – όπου αυτή εντοπίστηκε – του αυτοπροσδιορισμού των
ηρώων μέσα από το πρίσμα του πολιτισμικού τους υπόβαθρου, του ιδεολογικού τους
προσανατολισμού, το τόπου και της επίδρασης που αυτός τους άσκησε και τέλος απευθείας
μέσα από την πρωτοπρόσωπη αφήγηση στο ημερολόγιο του πρωταγωνιστή. Με τη συμβολή
σχετικής βιβλιογραφίας και με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου σταχυολογήθηκαν
στοιχεία από το ίδιο το έργο τα οποία αποκαλύπτουν τις εσώτερες διεργασίες των προσώπων,
διεργασίες που, όπως προαναφέρθηκε, εκκινούν τη διαμόρφωση της προσωπικής τους
ταυτότητας.
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΗΡΩΑ
Η αφετηρία της ζωής κάθε ήρωα επηρεάζει τη δόμηση προσωπικότητας και τη διαμόρφωση της
ταυτότητάς του. Η καταγωγή, το κοινωνικό στρώμα, η μόρφωση, το φύλο, οι συνθήκες μέσα
στις οποίες μεγάλωσε αποτελούν παράγοντες που μπορούν ακόμα και να προδιαγράψουν την
πορεία του στον κόσμο. Για τους τρεις εν προκειμένω ήρωες, τον Νικήτα, τον Γαβριήλ και τη
Λαζαρίνα, το σημείο εκκίνησής τους – όπως αυτό αποκαλύπτεται από το κείμενο – μελετάται και
για έναν ακόμα λόγο, για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση ή η παρέκκλισή τους από ό,τι αυτό
καθόριζε.
ΝΙΚΗΤΑΣ: Για τον Νικήτα τα στοιχεία για τη ζωή του, πριν τον συναντήσουμε ετοιμοθάνατο στη
Θεσσαλονίκη, είναι φειδωλά. Και αυτά ακόμα δεν τα μαθαίνουμε από τον ίδιο. Μέσα από τον
Γιαννακό, τον υπηρέτη του, πληροφορούμαστε ότι ο πατέρας του Νικήτα, ο Καψοκωνσταντής,
ήταν «κύρης τρανός» από τα Μαντεμοχώρια (σ.24) και η μητέρα του από τα Χασικοχώρια. Η
σύντομη αυτή αναφορά ίσως κρύβει περισσότερες πληροφορίες από την απλή γεωγραφική
ακρίβεια. Τα Μαντεμοχώρια και τα Χασικοχώρια ήταν οργανωμένες ομοσπονδίες χωριών της
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Χαλκιδικής που, την προεπαναστατική περίοδο, τελούσαν σε καθεστώς μερικής αυτονομίας,
καθώς υπάγονταν διοικητικά απευθείας στην Υψηλή Πύλη και όχι σε τοπικούς άρχοντες
Τούρκους και τους είχε παραχωρηθεί το δικαίωμα να έχουν ντόπιους Έλληνες ως διοικητές.
Επιπλέον χάρη στα ορυχεία της η περιοχή, συνακόλουθα και οι κάτοικοι, πλούτισε. Η οικογένειά
του Νικήτα είχε περιουσία και αυτό τεκμηριώνεται από την αναφορά σε δούλες αλλά και από την
«υιοθεσία» του ορφανού Γιαννακού ως ψυχογιού. Επομένως ο Νικήτας μεγάλωσε σε μέρος
όπου η τουρκική εξουσία υπήρχε αλλά ήταν περιορισμένη και οι Γραικοί πρόκοβαν. Είχε λοιπόν
πρόγευση της ελευθερίας, οπότε η δίψα του να δει και την υπόλοιπη πατρίδα του ελεύθερη
δημιουργήθηκε πιθανόν στο αρχοντόσπιτό του στα Μαντεμοχώρια.
ΓΑΒΡΙΗΛ: Σε αντίθεση με τον Νικήτα, για τον Γαβριήλ μας αποκαλύπτονται πολλά και μάλιστα
από τον ίδιο. Ο Γκάμπριελ, ολόκληρο το όνομά του είναι Γκάμπριελ Θάκερεϊ Λίντον, μεγάλωσε
ως ψυχογιός στο υποστατικό ενός μεγαλογαιοκτήμονα, του οποίου μαθαίνουμε μόνο το επίθετό
(Λίντον), στη Βοστόνη των Η.Π.Α. Η μητέρα του πέθανε όταν ήταν 3 ετών και πριν τον πάρει υπό
την προστασία του ο Λίντον, ζούσε στο άσυλο και στους δρόμους πεινώντας και ζητιανεύοντας.
Στο υποστατικό την φροντίδα του Γκάμπριελ είχε αναλάβει ένας δούλος, ο Ραφαήλ, ο οποίος τον
γαλούχησε με τα «παραμύθια του Νίγηρα» (σ. 28) και χάρη στον οποίο ο ήρωας συντάσσεται
με τους δούλους, τα βάσανά τους και τις δίκαιες απαιτήσεις τους για ισότητα. Διαχωρίζει μάλιστα
τη θέση του από αυτή του ευεργέτη του και ιδιοκτήτη των δούλων (σ. 27, «[…] όπως μάζευε και
στράγγιζε δούλους ο πατέρας σου»). Γενικότερα η σχέση του με τον θετό του κηδεμόνα δε
σκιαγραφείται ενδελεχώς. Μία μικρή αναφορά στην αρχή του βιβλίου, ωστόσο, αρκεί να δοθεί
μία επαρκής εικόνα: «[…] ορφανός και υπόχρεος στην οικογένεια Λίντον που με περιμάζεψε και
με τάισε ψωμί και καλαμπόκι στο υποστατικό της, στα περίχωρα της Βοστόνης» και «[…] εγώ ο
Γκάμπριελ, ταπεινωμένος από τον πατέρα σου και υπόχρεος συνάμα για όλα – ξέρεις τι εφιάλτης
είναι αυτός;» (σ. 32). Ο Γαβριήλ δίνει εδώ τους δύο πυλώνες της σχέσης αυτής: υποχρέωση και
ταπείνωση, η οποία προφανώς προκαλείται από την υποχρέωση. Ο Λίντον αναφέρεται ως
«πατέρας σου» με την κτητική αντωνυμία να υπογραμμίζει την απόσταση των δύο.
Ο ήρωάς μας έλαβε εκτός απ’ το επίθετο του ευεργέτη του και προσεγμένη μόρφωση φτάνοντας
να σπουδάζει κλασική φιλολογία στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ (σσ. 28, 32). Η αγάπη του για
τους αρχαίους κλασικούς συγγραφείς και ειδικά τους Έλληνες τονίζεται από τον ίδιο στις πρώτες
σελίδες του βιβλίου. Ο Γκάμπριελ σε πρώτο πρόσωπο περιγράφει τη στοργή που νιώθει για τα
βιβλία του (σ. 28), καθώς τα αφήνει στη φροντίδα του αγαπημένου του Ραφαήλ. Υπήρξε πολύ
καρποφόρα αυτή του η αγάπη καθώς ήταν πολύ προσιτή μία ακαδημαϊκή καριέρα, όπως
επισημαίνει ο καθηγητής του στο Χάρβαρντ (σ.30-31). Η σχέση μάλιστα που είχε αναπτύξει μαζί
του ο Γκάμπριελ ήταν πολύ στενή, σχεδόν πατρική: «[…] αυτός ο άνθρωπος, σκέφτηκα, είναι ο
πατέρας που δεν γνώρισα ποτέ, οι αρχαίοι ανάμεσά μας ήταν μόνο η αφορμή» (σ. 31). Η
στοργή και η προσήλωση προς τους αρχαίους συγγραφείς αναπτύχθηκε για πολλούς και
διαφορετικούς λόγους. Ένας από τους βασικούς ήταν η άλλη του μεγάλη αγάπη, η κόρη του
Λίντον, η Ελίζαμπεθ. Τα δύο παιδιά μεγάλωσαν μαζί, με τον Γκάμπριελ να αναλαμβάνει ρόλο
προστάτη που συχνά προσομοίαζε σε μεγάλο αδερφό. Ωστόσο τα αισθήματα που
αναπτύχθηκαν ανάμεσά τους δεν ήταν αδερφικά και μάλιστα ήταν αμοιβαία και ο Γαβριήλ
έφτασε μέχρι και στην πρόταση γάμου την οποία απέρριψε ο Λίντον. (σ. 208). Γνώριζε ο
Γκάμπριελ ότι, αν είχε μία μικρή ελπίδα να την παντρευτεί, αυτή ήταν να γίνει ισάξιός της κοινωνικά
και ο μόνος τρόπος να το καταφέρει ήταν μέσα από την επιδίωξη ακαδημαϊκής καριέρας.
Γνώριζε επίσης ότι όσο διακαώς και να διεκδικούσε κοινωνική άνοδο, η ποθητή εξίσωση δε θα
ερχόταν ποτέ: «[…] όταν ισάξιός σου γίνω κάποτε, θα ‘χουμε και οι δυο γεράσει» (σ. 32). Οι φόβοι
του βγήκαν αληθινοί, όταν η Ελίζαμπεθ παντρεύεται και χάνεται οριστικά κάθε ελπίδα να είναι
μαζί της. Έτσι αναβάλει επ’ άπειρον και την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία φεύγοντας για την
Ελλάδα.
Στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου (σ. 566-567) πληροφορούμαστε τον πραγματικό λόγο που
του αρνήθηκε ο Λίντον την κόρη του. Κι ο λόγος αυτός είναι ότι ο Γκάμπριελ ήταν νόθος γιος
του Λίντον κι έτσι αδερφός της Ελίζαμπεθ. Μεγάλωσε επομένως ως ορφανός χωρίς να είναι κι
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αυτοεξορίστηκε προκειμένου να αντέξει την απόρριψη από την αγαπημένη του. Απόρριψη που
αποδείχτηκε σωτήρια για τον ήρωα γιατί τον ώθησε σε ένα επικίνδυνο μεν, απαραίτητο δε ταξίδι
αυτογνωσίας.
ΛΑΖΑΡΙΝΑ: Την ηρωίδα του έργου, Λαζαρίνα, τη συναντούμε στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου
στη γενέτειρά της τη Θεσσαλονίκη. Κόρη του εύπορου Σαλονικού εμπόρου Ασημάκη Μέλιου,
έζησε μέχρι και τη στιγμή της Επανάστασης, μία προστατευμένη ζωή ως αρχοντοπούλα της
Θεσσαλονίκης. Η περιγραφή των καταστροφών που υπέστη το σπίτι της από τους Τούρκους
δίνει την ευκαιρία ταυτόχρονα να αποτυπωθεί η πρότερη μεγαλοπρέπειά του. Αρχοντόσπιτο,
λοιπόν, το πατρικό της Λαζαρίνας. Ή ηρωίδα ήταν μία πανέμορφη νεαρή γυναίκα και η ομορφιά
της δεν άφησε ασυγκίνητο κανένα και κυρίως τους άλλους δύο πρωταγωνιστές, τον Νικήτα και
τον Γκάμπριελ. Η μητέρα της, Ζωή, πέθανε στη γέννα Σάββατο του Λαζάρου, γι’ αυτό και κατά το
έθιμο το νεογέννητο πήρε το όνομα του Αγίου. Όνομα που έμελλε να είναι προφητικό της ζωής
του παιδιού. Μέχρι και πριν την κήρυξη της Επανάστασης και κατά συνέπεια των αντιποίνων
εναντίον των Γραικών της Θεσσαλονίκης, η Λαζαρίνα ζούσε μία ήσυχη ζωή προετοιμάζοντας
τα προικιά της και ακολουθώντας την ημερήσια καλλωπιστική της ρουτίνα: «[…] εκεί που το πρωί
ετοίμαζε σιγοτραγουδώντας το συνηθισμένο άσπρο φκιασίδι της από κοπανισμένα κοχύλια και
χυμό λεμονιού» (σ.50). Με την κήρυξη του ξεσηκωμού όμως η κατάσταση άλλαξε άρδην.
Επιπλέον η ομορφιά της και το γεγονός ότι ήταν η μοναχοκόρη ενός πλούσιου Γραικού την
στοχοποίησαν με αποτέλεσμα να υποστεί δημόσιο βιασμό από τέσσερις άνδρες στο δρόμο έξω
από το σπίτι της. Το γεγονός αυτό την τραυματίζει ψυχικά και για μήνες ακροβατεί μεταξύ ζωής
και θανάτου, τρέλας και λογικής. Η «βουρλή Λαζαρίνα» αποτραβιέται πλέον από τον κόσμο των
ζωντανών και «με μάτια απλανή» «κάθεται μαρμαρωμένη στο κρεβάτι της» δεχόμενη ιατρική
βοήθεια (σ.48). Όπως όμως προανήγγειλε και το όνομά της, επανήλθε στη ζωή και άρχισε να
επικοινωνεί ξανά με τους δικούς της. Ωστόσο η μνήμη όσων βίωσε την κατέστησε τόσο ευάλωτη
ώστε κάθε νέο τραύμα που αντιμετώπισε στο εξής την κατέγραψε μόνιμη κάτοικο στον τόπο που
λογική και παραλογισμός συνυπάρχουν.
ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Η μελέτη της ιδεολογίας που φέρει καθένας από τους τρεις ήρωες επιβάλλεται όχι μόνο
γιατί ρίχνει φως στα βαθύτερα αίτια που τους παρακινούν σε δράση και εξηγούν τη
συμπεριφορά τους αλλά κι επειδή στο επίπεδο των ιδεών διαφαίνονται ξεκάθαρα οι διαφορές
και οι συγκλίσεις τους.
ΝΙΚΗΤΑΣ: Ο Νικήτας παρουσιάζεται να έχει κατασταλάξει στην ταυτότητά του και φαίνεται να μην
υπάρχει εσωτερική αναζήτηση για κάτι άλλο. Το βασικό και μοναδικό κίνητρο για ό, τι κάνει είναι
ο εθνικός σκοπός. Γι’ αυτό και έλκεται τόσο από τη «φωτιά της μάχης». Οτιδήποτε πέρα από
αυτό, όπως τον γάμο του με τη Λαζαρίνα, το ταξίδι για την εύρεση του «θησαυρού», το
αντιμετωπίζει ως ενοχλητικό αντιπερισπασμό. (σ.91 «Αυτός κοίταζε πέρα στο πέλαγος και τους
ανεχόταν ως τη στιγμή που το καράβι θα ‘φτανε και θα ‘τρεχε τότε στον Όλυμπο να κάψει τα
πρώτα τουρκοχώρια»)
Έχει σφυρηλατηθεί στην αγριότητα της μάχης και στη βαρβαρότητα της ζωής στα
βουνά. Έχει ταχθεί απόλυτα στον αγώνα για την απελευθέρωση από τον Τούρκο. Ο Τούρκος
είναι ο μισητός εχθρός που του στερεί τον αέρα για να αναπνεύσει. Δεν υπάρχουν δεύτερες
σκέψεις στο μυαλό του Νικήτα. Ο Τούρκος πρέπει να διωχθεί κι ακόμα καλύτερα να εξαλειφθεί.
(σ.231 «Άμα ζεις έτσι δε ρωτάς. Αρπάζεις τ’ άρματα και τραβάς μπροστά») Οι θηριωδίες των
Οθωμανών ως αντίποινα του ξεσηκωμού δεν του αφήνουν επιλογή άλλη από τη δράση. Η
δράση λοιπόν είναι για τον «βαπτισμένο» στην ιδέα της εθνικής απελευθέρωσης Νικήτα
μονόδρομος αλλά και ζήτημα επιβίωσης. Βιώνει σε έντονο και βαθιά υπαρξιακό βαθμό την
ανάγκη να δοθεί στον ξεσηκωμό. Ο Γιαννακός αποκαλύπτει ότι παράτησε αξιόλογη περιουσία
στα Μαντεμοχώρια για να πολεμήσει (σ. 157). Σε αντίθεση με τον Γαβριήλ η απελευθέρωση της
Ελλάδας τον αφορά άμεσα. Δεν είναι η αναζήτηση ενός ιδανικού που έχει αναχθεί σε υπαρξιακό
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στόχο. Δεν είναι μόνο η δόμηση ενός κράτους-προτύπου που πρυτανεύει η δικαιοσύνη και η
ισότητα, όπως διεκήρυσσε ο Διαφωτισμός. Είναι η αποφυγή του αφανισμού, είναι το δικαίωμα
στη διαβίωση εν ελευθερία, είναι η δυνατότητα αυτοκαθορισμού χωρίς τον φόβο φρικτών
αντιποίνων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Ο Γαβριήλ έχει πατρίδα ελεύθερη και
δημοκρατούμενη. Ο Νικήτας όχι. Ο Γαβριήλ είναι εθελοντής στον αγώνα κι ελεύθερος να φύγει
όποτε το θελήσει. Ο Νικήτας υποχρεούται έσωθεν κι έξωθεν να διεκδικήσει με τη βία. Ο Γαβριήλ
έχει εναλλακτική. Ο Νικήτας όχι. Η διαφοροποίηση αυτή εξηγεί και τη διαφοροποίηση στη δράση
και την προσήλωση στον στόχο των δύο ανδρών.
Το αξιακό σύστημα του Νικήτα φαίνεται επίσης αμετακίνητο. Και είναι πράγματι
αμετακίνητο, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τον εθνικό στόχο στον οποίον έχει ταχθεί. Παρατηρείται
ωστόσο αλλαγή, ή καλύτερα παρέκκλιση, στον κώδικα ηθικής του που εντοπίζεται στην ανοχή
που επιδεικνύει στο «παράνομο» ζευγάρι, Γαβριήλ-Λαζαρίνας. Η ανδρική του τιμή δέχτηκε ισχυρό
πλήγμα αφού μπρος στα μάτια του η γυναίκα του παρουσιάζεται και είναι σύζυγος άλλου. Δεν
προδίδει όμως την παρανομία, ούτε την εκδικείται. Σε προηγούμενη περίπτωση, όταν κατάλαβε
ότι ο Γαβριήλ και οι υπόλοιποι τον κορόιδεψαν σχετικά με την προίκα της Λαζαρίνας, δεν άργησε
να πιάσει το μαχαίρι, να αποπειραθεί να σκοτώσει και να υποσχεθεί φονικό σε περίπτωση
μελλοντικής συνάντησης (σ.274-275). Η διαφοροποίηση στην αντίδραση, ενώ η προσβολή της
τιμής είναι ίδια, ίσως εξηγείται πάλι από την απόλυτη προσήλωσή του στον σκοπό, οπότε δεν
σπαταλά δυνάμεις και χρόνο σε αντιζηλίες. Ίσως πάλι συγκατανεύει στο σμίξιμο, αφού ο ίδιος
ξέρει ότι δεν της προσέφερε τίποτα περισσότερο από το όνομά του.
Ο Νικήτας ενσαρκώνει το πρότυπο του επαναστάτη-ήρωα. Ενός ήρωα που «αδιαφορεί
για τον θάνατο και πιο πολύ πολεμάει παρά αισθάνεται» (σ. 561) όπως εύστοχα παρατηρεί η
Λαζαρίνα. Και πράγματι η εντύπωση που προκαλούσε ήταν απόλυτα συμβατή με τις πράξεις
του και οι πράξεις του απόλυτα συμβατές με το όραμα του θανάτου του Τούρκου. Άλλωστε ο
Γαβριήλ με πρόδηλο δέος καταγράφει στο ημερολόγιό του «Ο Νικήτας, Ελίζαμπεθ, εξουσιάζει
θάνατο και φόβο. Είναι γιος του Άρη, η τέχνη του στέλνει γρήγορα πολλές ψυχές στον Άδη»
(σ.225).
ΓΑΒΡΙΗΛ: Εξίσου ξεκάθαρος είναι και ο ιδεολογικός προσανατολισμός του Γαβριήλ και είναι στις
πρώτες καταχωρήσεις στο ημερολόγιό του που εντοπίζονται ατόφιες οι ιδέες του Διαφωτισμού
που διεκήρυσσαν ένας κράτος δικαιοσύνης, ισότητας και ελευθερίας των πολιτών του. Ο
Γαβριήλ εμφανώς απογοητευμένος από την τροπή στην προσωπική του ζωή γενικεύει την
απογοήτευσή του προς τη χώρα του που ναι μεν είναι η μόνη δημοκρατία στον κόσμο αλλά
παράλληλα χτίζει το μέλλον της στις πλάτες δούλων (σ. 32 «[…] τι σόι αγώνας είναι αυτός και τι
σόι δημοκρατία, όταν μάλιστα έχει τους νέγρους αλυσοδεμένους […];»)και διαιωνίζει κοινωνικές
ανισότητες (σ.32 «Εσύ ξεκινάς από τον τέταρτο όροφο και ανεβαίνεις αργά και καμαρωτά με το
παρασόλι στο ένα χέρι και στο άλλο μια βεντάλια, εγώ ανεβαίνω τρέχοντας ξέφρενα από το
υπόγειο»).
Με κίνητρο το όραμα ενός τέτοιου κράτους και με καύσιμο τη μεγάλη αγάπη του για τους
αρχαίους κλασικούς ξεκινά ένα ταξίδι για να συναντήσει και να συνδράμει στον αγώνα των
απογόνων τους. Το κίνημα του Φιλελληνισμού που, όπως και ο Διαφωτισμός, πέρασε στην άλλη
όχθη του Ατλαντικού, τον εξέφρασε και του πρόσφερε το πρότυπο που χρειαζόταν, τον λόρδο
Μπάιρον. Εκείνον μιμούμενος παίρνει το καράβι για να βοηθήσει τους Έλληνες και ίσως και να
πεθάνει μαζί τους. Άλλωστε το «Childe Harold» είναι το μόνο από τα βιβλία του που έχει μαζί του
(σ. 208 «Το ξέρεις πως κρατάω πάνω μου πια μόνο το Childe Harold»). Και το γεγονός ότι
καταλήγει στο Μεσολόγγι, τον τόπο στον οποίο πέθανε ο Μπάιρον, είναι η επικύρωση και της
δικής του θυσίας. Μάλιστα μοιράζεται με το ίνδαλμά του περισσότερα απ’ ό,τι φαντάζεται (σ.209
«[…] μια που δεν έχω ερωτευτεί την ετεροθαλή αδερφή μου όπως εκείνος – έτσι τουλάχιστον
μουρμουρίζεται σε όλη την Ευρώπη […]»). Δε θα ήταν υπερβολικό να σημειωθεί ότι ο Γαβριήλ
ξεκινά το ταξίδι του ως αφελής Αμερικάνος Φιλέλληνας αλλά στην πορεία και μέσα από τις
κακουχίες ενσωματώνεται πλήρως και προσγειώνεται αρκετά απότομα στην πραγματικότητα
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της ελληνικής υπόθεσης. Ενδεικτική είναι η χρήση του α’ πληθυντικού πλέον – δεν ξεχωρίζει τον
εαυτό του από τους συμπολεμιστές του – (σ. 392-393) σε αντίθεση με τις αρχικές αναφορές του
που τους αποκαλούσε «οι Έλληνες».
Στη μετάβαση από την Αμερική προς την Ελλάδα κατά την πρώτη του καταχώρηση στο
ημερολόγιο ο ήρωας συστήνεται με έναν απρόσμενο τρόπο «Λέγε με Γαβριήλ» (σ.27). Αρχικά
θα υπέθετε κάποιος ότι πρόκειται για ψευδώνυμο. Ωστόσο δεν ισχύει κάτι τέτοιο καθώς το πλήρες
όνομα του ήρωα δίνεται λίγες σελίδες πιο μετά και είναι Γκάμπριελ Θάκερεϊ Λίντον. Είναι ασφαλές
να συμπεράνουμε ότι ο Γκάμπριελ αποποιείται όχι μόνο τη χώρα και την οικογένεια που γνώρισε
αλλά και την ταυτότητα που είχε ως τώρα. Υιοθετεί την ελληνική εκδοχή του ονόματός του καθώς
κατευθύνεται προς την Ελλάδα σε μία προσπάθεια να επαναπροσδιορίσει το ποιος είναι με
γνώμονα τον νέο του στόχο. Το ζητούμενο για τον ήρωα είναι η ελευθερία και με πλήρη
συνειδητοποίηση ορίζει τα είδη της ελευθερίας που λαχταρά. «Θα παντρέψω την ελευθερία των
σπαθιών μ’ εκείνη την άλλη ελευθερία, εκείνη που έχει κάτι από τον ψίθυρο του ωκεανού όταν
σβήνει ο ήλιος στον ορίζοντα, και την ελευθερία της φυγής μου από σένα» λέει απευθυνόμενος
στην χάρτινη Ελίζαμπεθ (σ.34)
ΛΑΖΑΡΙΝΑ: Σε αντίθεση με τους άνδρες ήρωες η Λαζαρίνα, δε διαπνέεται από συμπαγή ιδεολογία
και δεν καθορίζουν οι ιδέες τις πράξεις και τη συμπεριφορά της. Αυτό εξηγείται εύκολα καθώς
ως γυναίκα δεν ήταν αναμεμιγμένη με τα πολιτικά. Το φανερώνει η ίδια σε πρώτο πρόσωπο ενώ
γράφει στο ημερολόγιο του Γαβριήλ (Μόλις τελειώσουν αυτές οι σελίδες, θα ξαναγίνω αυτό που
ήμουν πάντα, μια καθημερινή γυναίκα με άλλες έννοιες» (σ. 586). Ωστόσο ήταν ενήμερη. Η
συμπεριφορά της καθορίζεται από τις κοινωνικές επιταγές προς το φύλο της. Αυτό
τεκμηριώνεται με την περιγραφή της έντονης επίδρασης του περίγυρου αναφορικά με την τιμή
της (δημόσιος βιασμός-γειτονιά-αναβαπτισμός). Καλείται να πληρώσει αυτή το τίμημα του
εγκλήματος σε βάρος της φέροντας την ντροπή και εξοριζόμενη αγόγγυστα. Ακολουθεί αρχικά
τον Νικήτα και μετά τον Γαβριήλ όχι εμφορούμενη από ιδέες και εθνικά οράματα αλλά για να
ξεφύγει από την ατίμωση. Ο Γαβριήλ την παρουσιάζει «[…] μυστηριώδη και κλεισμένη στον εαυτό
της» και «ελάχιστα ν’ ασχολείται με τα οργανωτικά σχέδια των αντρών» (σ. 287)
Ωστόσο καθώς μαζί με τους τόπους αλλάζει και η ίδια, αποτολμά υπερβάσεις των κοινωνικών
επιταγών. Η κυριότερη είναι η αθέτηση της γαμήλιας πίστης. Στα μάτια της κοινωνίας ο δεσμός
της με τον Γαβριήλ είναι παράνομος, ωστόσο δεν τον απαρνείται ακόμα κι όταν έρχεται
αντιμέτωπη με τον Νικήτα. Και, τέλος, ενάντια σε κάθε λογική και σε αίσθημα υπερβάλλοντα
πατριωτισμού παίρνει υπό την προστασία της δύο ορφανά Τουρκόπουλα και ανυποχώρητη σε
κάθε αντίρρηση του Γαβριήλ τα σώζει παίρνοντάς τα μαζί της στην Αμερική. Σε συνδυασμό με
την προηγούμενη «υιοθεσία» του επίσης ορφανού Ελληνόπουλου από το Μεσολόγγι,
διαγράφεται ξεκάθαρη η συνείδηση που ορίζει την ηρωίδα. Και η συνείδηση αυτή έχει χώρο μόνο
για έλεος κι αγάπη, όχι για κοινωνικά και εθνικά στεγανά.
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Στο έργο του Ζουργού εντοπίζονται και προσδιορίζονται τρεις βασικές πόλεις. Οι πόλεις με τη
χρονολογική σειρά που εμφανίζονται μέσα στο μυθιστόρημα είναι η Βοστώνη, η Θεσσαλονίκη
και το Μεσολόγγι. Ο κάθε ήρωας πραγματοποιεί διαφορετικές διαδρομές και όλοι μαζί
συναντώνται σε δύο πόλεις που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο μυθιστόρημα (Θεσσαλονίκη
και Μεσολόγγι). Η έκταση της διαδρομής που πραγματοποιεί ο εκάστοτε ήρωας
διαφοροποιείται. Σε αυτό το πλαίσιο καθίσταται εμφανές ότι την μικρότερη διαδρομή την
πραγματοποιεί ο Νικήτας, του οποίου ο τελικός προορισμός είναι το Μεσολόγγι, ενώ τη
μεγαλύτερη διαδρομή την πραγματοποιεί η Λαζαρίνα η οποία από το Μεσολόγγι πηγαίνει στη
Βοστώνη για να επιστρέψει τελικά στη Θεσσαλονίκη στο τέλος της ζωής της. Κάθε μια από αυτές,
λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο καθώς διαφορετική είναι η επίδραση που ασκούν στη
διαμόρφωση της ταυτότητας των ηρώων.
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Η διαφορετική επίδραση που ασκεί στη διαμόρφωση της ταυτότητας του ήρωα μπορεί να
διαφανεί με ανάγλυφο τρόπο, από το τρόπο με τον οποίο έχουν διαμορφωθεί τα κεφάλαια του
μυθιστορήματος. Το πρώτο μέρος με τίτλο Όπου ένας ωκεανός εκβάλλει στη Σαλονίκη με έκταση
180 σελίδες κάνει μια εκτενή αναφορά στη Θεσσαλονίκη όπου συναντιούνται οι τρεις ήρωες που
εξετάζονται στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης. Το τρίτο μέρος με τίτλο Τα κλειδιά της πόλης
είναι κρεμασμένα στις μπούκες των κανονιών κάνει με τη σειρά του μια εκτενή αναφορά 250
σελίδων στη “συνύπαρξη” των τριών ηρώων στο Μεσολόγγι, την πόλη που αποτέλεσε το
σύμβολο της επανάστασης.
Οι τρεις βασικές πόλεις λειτουργούν ως αφετηρία, ως ενδιάμεσος σταθμός στη πορεία
διαμόρφωσης της ταυτότητας του ήρωα ή ως τελικός προορισμός και καταφύγιο του ήρωα.
Η Βοστώνη με τα φορτωμένα βλαστάρια του βαμβακιού (σ.28) αποτελεί για τον Γκάμπριελ τη
πρώτη του πατρίδα που διαμόρφωσε την ταυτότητα του. Τα παράξενα εκείνα γράμματα με τις
καμπυλωτές ουρές ήταν οι δαντέλες στο μαξιλάρι του (σ.28)... η φλόγα του λυχναριού του έκαιγε
με τα υγρά σύμφωνα των ονομάτων...Λυσίας, Αριστοτέλης (σ.28). Η γνωριμία με τους
αγαπημένους αρχαίους στο ξύλινο παράσπιτο του κήπου (σ.28) αποτέλεσε το θεμέλιο της
ταυτότητας του το οποίο θα εμπλουτιστεί από τα βιώματα της Θεσσαλονίκης και του
Μεσολογγίου. Στο αντίποδα, η ταυτότητα του Νικήτα προσδιορίζεται από τις πληγές του αγώνα
οι οποίες είχαν ανοίξει με μερικές ώρες καβαλαρία και είχαν νοτίσει μέχρι κάτω τις κοντόκαλτσες
(σ.47). Ενώ ο Νικήτας θα βρεθεί πληγωμένος μέσα στη γη, στις κατακόμβες (σ.55) της
Θεσσαλονίκης, πάνω από τη γη, στο ρημαγμένο σπίτι (σ.55), ο αναγνώστης συναντάει τη
Λαζαρίνα που είχε παραφρονήσει μετά από το κακό που της είχε γίνει (σ.55). Η πόλη της
Θεσσαλονίκης μέσα στο αναβρασμό των ιστορικών γεγονότων αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα της
στην ταυτότητας της Λαζαρίνας.
Ενώ η Σαλονίκη έπλυνε τα αίματα των σκοτωμένων από τα λιθόστρωτα και ο καινούργιος πασάς
... είχε απλώσει ένα δίχτυ στην ελληνική κοινότητα αρπάζοντας αθόρυβα ό,τι είχε απομείνει (σ.83),
το σχέδιο του γάμου της Λαζαρίνας με τον Νικήτα έρχεται να αναδείξει πως ο τόπος αυτός -για
διαφορετικούς λόγους- δε μπορεί να τους κρατήσει άλλο στους κόλπους της. Κοινή συνισταμένη
για τον Νικήτα και τη Λαζαρίνα είναι η ανάγκη φυγής από τη Θεσσαλονίκη. Οι μνήμες της
ατίμωσης για τη Λαζαρίνα που είναι άρρηκτα συνυφασμένες με τις γεωγραφικές συντεταγμένες
της πόλης, φανερώνουν πως δεν έχει μέλλον σε αυτό το τόπο. Ενώ για τον Νικήτα, η ελευθερία
της πατρίδας τον τραβά μακριά από το τόπο αυτό. Τα μπαρουτόβολα και οι λουφέδες (σ. 110)
που υπόσχεται στο Νικήτα ο πατέρας της Λαζαρίνας είναι το τελευταίο πράγμα που μπορεί να
του προσφέρει αυτή η πόλη για να φτάσει στο δικό του τελικό προορισμό.
Από την άλλη μεριά, η περίκλειστη πόλη με τα κυπαρίσσια και τους τρούλους (σ.185) αποτελεί
για τον Γκάμπριελ έναν ου-τόπο. Η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ενώ για τη Λαζαρίνα αποτελεί μια
κόλαση λόγω της ατίμωσης που έχει υποστεί, για τον Γκάμπριελ είναι ένας επίγειος παράδεισος,
ο οποίος ταυτίζεται με την κυρά, την αρχόντισσα (σ.186). Ο Γκάμπριελ ταυτίζει την Ελίζαμπεθ με
τη Λαζαρίνα. Πιο συγκεκριμένα, όπως ο ίδιος άλλαξε την ταυτότητα του αλλάζοντας πατρίδα,
επιλέγει με τη φαντασία του να αλλάξει και την ταυτότητα της Ελίζαμπεθ. Δεν είσαι μια Λίντον πια,
είσαι μια όμορφη κυρά της Σαλονίκης (σ.207) σημειώνει, αναδεικνύοντας την ανάγκη του να
γευτεί τις ομορφιές του νέου τόπου. Η Θεσσαλονίκη στα μάτια του Γκάμπριελ προσωποποείται,
αποκτά σάρκα, οστά και όνομα. Ωστόσο, η εξιδανικευμένη εικόνα της πόλης, έρχεται σε
αντίθεση με τους στενούς της δρόμους που ήταν γεμάτοι καρφωμένα κουφάρια...και αίματα
(σ.196).
Κοινή συνισταμένη ανάμεσα στο Γκάμπριελ και τη Λαζαρίνα, όσον αφορά στην επίδραση που
ασκεί ο τόπος στη διαμόρφωση της ταυτότητας συνιστά το γεγονός ότι η Βοστώνη και η
Θεσσαλονίκη αντίστοιχα συνδέονται με τα αρνητικά βιώματα των ηρώων. Για το λόγο αυτό
επιλέγουν να εγκαταλείψουν το γενέθλιο τόπο τους. Επιχειρώντας, από την άλλη μεριά, τη
σύγκριση του Νικήτα με τους άλλους δυο ήρωες, ως προς την επίδραση του τόπου στη
ταυτότητα, παρατηρείται πως η ταυτότητα του Νικήτα, διέπεται από μια σταθερότητα. Δηλαδή,

[375]

διαθέτει μια ισχυρή εθνική ταυτότητα η οποία κατά την εναλλαγή τόπων δεν κλονίζεται και δεν
υφίσταται αλλαγές. Η εθνική του ταυτότητα συνεχώς ενδυναμώνει και καθορίζει το τρόπο
δράσης του. Σε αυτό το πλαίσιο η Θεσσαλονίκη συνιστά ένα απλό στάδιο προετοιμασίας στο
δρόμο του αγώνα για την απελευθέρωση. Κάθε τόπος της πατρίδας του συνδέεται με το χρέος
του να αγωνιστεί για την ελευθερία.
Γκάμπριελ, Νικήτας και Λαζαρίνα, βρίσκονται και πάλι όλοι μαζί στο Μεσολόγγι, σύμβολο του
αγώνα και της ελευθερίας. Για τον Νικήτα ο τόπος αυτός, ξεδιπλώνει σε όλο της το βάθος την
εθνική του ταυτότητα και παράλληλα, συνιστά το τελικό του προορισμό τόσο μεταφορικά όσο
και κυριολεκτικά (σκοτώνεται για χάρη της ελευθερίας). Από την άλλη μεριά, η πόλη του
Μεσολογγίου για τον Γκάμπριελ συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας του.
Βιώνοντας τη σκληρότητα του αγώνα, τρέπεται από ρομαντικός φιλέλληνας αρχαιολάτρης σε
Έλληνα αγωνιστή της επανάστασης. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Μεσολόγγι και
την ενεργή συμμετοχή του στον αγώνα, η εθνική του ταυτότητα καθίσταται όλο και πιο ισχυρή
και στέρεη, ενώ ο τόπος γίνεται η δεύτερη πατρίδα του. Αντίστοιχα εντονη είναι η επίδραση του
Μεσολογγίου στη ταυτότητα της Λαζαρίνας. Έχοντας αφήσει πίσω τα βιώματα που την
στοίχειωναν, υπηρετεί με το δικό της τρόπο τον αγώνα. Γίνεται η μάνα των ορφανών η οποία
βγαίνει στη πόλη και ψάχνει στα ρημάγματα...μονάχο του κανένα παιδί (σ.466).
Μια τελική επισήμανση για το τόπο αφορά στο σχήμα κύκλου που εντοπίζεται στους δύο από
τους τρεις ήρωες. Όταν ο Γκάμπριελ έχει πλέον φύγει από το Μεσολόγγι επισημαίνεται από τον
ίδιο μέσα στο κείμενο, η βαθιά επίδραση που είχε ο τόπος αυτός στη ταυτότητα του. Νοσταλγώ
το Μεσολόγγι (σ.500), σημειώνει χαρακτηριστικά, πιο πολύ από τη Βοστώνη. Ωστόσο, επιλέγει
να επιστρέψει στη πρώτη του πατρίδα. Παρατηρείται ένα σχήμα κύκλου που συντελείται στους
δυο από τους τρεις ήρωες που εξετάζονται στη παρούσα εισήγηση. Πιο συγκεκριμένα, ο
Γκάμπριελ επιλέγει να επιστρέψει στη αρχική του πατρίδα, εκεί από όπου ξεκίνησε. Όλα αυτά τα
χρόνια απέφευγε να της λέει για την Αμερική, πιο πολύ έχει στο νου του να ακούει για να
καταλαβαίνει καλύτερα όλα τα επικίνδυνα και θαυμαστά της χώρας των Γραικών...τώρα είχε
έρθει η ώρα της δικιάς του πατρίδας. Της έλεγε πολλά για τη Νέα Αγγλία, στη Βοστώνη...Ήθελα
να είναι προετοιμασμένη και έτοιμη όταν θα έφτανε η ώρα να πατήσει το πόδι της στη νέα γη
(σ.500). Από την άλλη μεριά, και η Λαζαρίνα μετά από το θάνατο του Γκάμπριελ επιστρέφει στη
Θεσσαλονίκη, εκεί από όπου ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της. Όταν θα έρθει η ώρα μου, σημειώνει,
από δω θ’ αφήσω τούτο το σώμα που σάρωσε και θα ’ρθω να σε βρω. Η στιγμή που θα πετάω
ψηλά, το τελευταίο αντίο της Σαλονίκης θα ‘ναι οι μάρτυρες των πελαργών που θα χτυπούν σαν
κρόταλα πάνω στους κουμπέδες, στις εκκλησίες και τα τζαμιά (σ. 585-586)
ΑΥΤΟΑΝΑΦΟΡΙΚΟΤΗΤΑ- ΤΟ ΒΥΣΣΙΝΙ ΤΕΤΡΑΔΙΟ
Η συνεχής αφήγηση του παρελθόντος, η αδιάκοπη επεξεργασία της μνήμης είναι
σύμφωνα με τον Τσουκαλά (1994: 290) χρέος κάθε ενσυνείδητου ανθρώπου. Στόχος αυτής της
διαδικασίας είναι η ανασυγκρότηση της ταυτότητάς του. Στη δόμηση προσωπικής ταυτότητας
κυρίαρχο λόγο παίζει η αυτοβιογραφία, η καταγραφή σε α’ πρόσωπο εσωτερικών και
εξωτερικών περιπετειών του αυτοβιογραφούμενου (Τζούμα, 2007). Στην «Αηδονόπιτα» ο
Ζουργός επιλέγει να αφηγηθεί μέσα και από πρωτοπρόσωπη και τριτοπρόσωπη αφήγηση. Σε
α’ πρόσωπο μας παρουσιάζεται ο Γαβριήλ μέσα από το ημερολόγιό του και σε γ’ πρόσωπο
όλοι οι άλλοι. Στο τέλος του τετραδίου αποκτά φωνή και η Λαζαρίνα καθώς συμπληρώνει τις
τελευταίες του σελίδες και μαζί με αυτές τα τελευταία κενά στην ιστορία τους. Η αφήγηση είναι
μοιρασμένη καθώς σχεδόν οι μισές σελίδες ανήκουν στις προσωπικές καταγραφές του Γαβριήλ
και μάλιστα σε κάποια σημεία οι δύο αφηγήσεις πλέκονται (σ. 234-248).
Ο εσωτερικός μονόλογος λοιπόν, καταγεγραμμένος με ένα φτερό στα φύλλα ενός βυσσινί
τετραδίου είναι η πηγή πληροφόρησης για τον Γαβριήλ, για όσους συνάντησε και όσα είδε κι
έπραξε από τη στιγμή που μπάρκαρε από τη Βοστόνη για Ελλάδα μέχρι τη στιγμή που έκανε το
ίδιο ταξίδι αντίστροφα. Κάθε καταχώρηση την απευθύνει στην Ελίζαμπεθ. Σε αυτήν τα διηγείται
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χωρίς ωστόσο να σκοπεύει ποτέ να της δείξει κάτι από τα γραφόμενα. Το ονομάζει Αηδονόπιτα,
δηλαδή «μία πίτα με όνειρα, πίτα από το άπιαστο, το χιμαιρικό […]» (σ.288) ισορροπώντας έτσι
την αφιέρωση των καταγραφών στις δύο γυναίκες που αγάπησε, την Ελίζαμπεθ και τη Λαζαρίνα
αλλά ονοματίζοντας και το παρακινδυνευμένο ταξίδι του, ένα ταξίδι χιμαιρικό. Παρά την αρχική
του πρόθεση, δε γέμισε όλες τις σελίδες. Άφησε κενές τις τελευταίες ίσως επίτηδες. Η Λαζαρίνα
το ερμηνεύει ως πρόσκληση να το τελειώσει η ίδια. Μάλιστα μετά τον θάνατο του Γαβριήλ, τον
βλέπει στον ύπνο της να της δείχνει το τετράδιο. Οι υπόλοιποι δε θα μάθουμε ποτέ.
Η σημασία του τετραδίου για τον ίδιο τον ήρωα είναι μεγάλη, ωστόσο οι λόγοι πίσω από την
προσκόλλησή του σε αυτό αλλάζουν κατά το ρου της ιστορίας του. Αρχικά η λατρεία του για
την Ελίζαμπεθ μεταδίδεται και στο ίδιο το τετράδιο καθώς αυτό φέρει ένα λεκέ από το ποτήρι του
τσαγιού της στην τελευταία τους συνάντηση (σ. 29). Την αξία του, ωστόσο, σε όλο της το βάθος
τη σταχυολογούμε καθ’ όλο το σύνολο των σελίδων, όπου και αποκαλύπτεται από τον τρόπο
που ο ήρωας το φυλάει πάντα πάνω του και από το γεγονός ότι επιλέγει να το κρύψει με το που
φτάνει στη Βοστόνη. Μάλιστα σε μία εξαιρετικά δύσκολη στιγμή στην Ελλάδα, όταν από τις
κακουχίες έχει μείνει μισός και του τελειώνει το μελάνι, σκίζει το χέρι του και γράφει με το αίμα του
(σ.329). Εκτός από τα γραφόμενα στοιβάζει σε αυτό και ύλη, το ξεραμένο τσάι στο εξώφυλλο,
το δάκρυ του Γιαννακού (σ. 251), ακόμα και το αίμα του. (Slide)
Το βυσσινί τετράδιο ήταν η παρηγοριά και το κουράγιο του Γαβριήλ στις ταραγμένες ώρες του.
Στις σελίδες του συναντιούνται το παρελθόν του ήρωα με το παρόν του. Οι μνήμες του από τη
Βοστόνη και την Ελίζαμπεθ με τις εμπειρίες του στην Ελλάδα και με τη Λαζαρίνα. Στις γραμμές
που χαράσσει απαλά με το φτερό καταγράφει όλο το εσωτερικό του ταξίδι και είναι απόλυτα
συνειδητή αυτή του η καταγραφή (σ. 342 «[…] εγώ έχω μόνο ένα τετράδιο να γεμίσω […]».
Επεξεργάζεται τα βιώματα και τις αναμνήσεις του, καταθέτει σκέψεις, προβληματισμούς, φόβους
και αποφάσεις. Το βυσσινί τετράδιο είναι εν τέλει το χρονικό της περιπέτειας του Γαβριήλ στην
Ελλάδα και εξομολογούμενος ο ήρωας καταγράφει το ταξίδι του όχι τόσο γεωγραφικά όσο
πνευματικά, ένα ταξίδι από και προς την πραγματικότητα (Βοστόνη) μ’ ενδιάμεσο καθοριστικό
σταθμό, το όραμα (Ελλάδα).
Το δέσιμο του ήρωα με το ημερολόγιό του, τέλος, δεν περνάει απαρατήρητο από τους γύρω του.
Τα παιδιά του είναι περίεργα για το περιεχόμενό του και πιέζουν τη Λαζαρίνα να τους το
αποκαλύψει (σ.570-571). Ωστόσο η Λαζαρίνα, γνωρίζοντας τη σημασία του, τους χαρίζει μόνο
ψήγματα. Άλλωστε με τα δικά της εύστοχα λόγια το πολυταξιδεμένο βυσσινί τετράδιο ήταν «η
ψυχή και το σώμα του όλο πριν γεράσει και σβήσει» (σ. 571). Και ποιος ποτέ δικαιούται τόσης
πρόσβασης στα τρίσβαθα του κόσμου ενός άλλου ανθρώπου;
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην «Αηδονόπιτα» του Ισίδωρου Ζουργού παρακολουθούμε το ταξίδι αυτογνωσίας των
τριών ηρώων το οποίο παίρνει διάσταση τόσο μεταφορική, με την έννοια της εσωτερικής
διεργασίας, όσο και κυριολεκτική, καθώς συμμετέχουν, άλλοι εθελοντικά άλλοι αναγκαστικά, σε
πραγματική περιπλάνηση. Το παρελθόν τους δίνει συντεταγμένες για την πορεία τους, που
ωστόσο οι ίδιοι επιλέγουν να μην ακολουθούν πιστά. Χάρτης και πυξίδα σε αυτή τους την
περιπλάνηση αποτελεί η κοσμοθεωρία τους, οι ιδέες με τις οποίες ανατράφηκαν και τις οποίες
επέλεξαν.
Τέλος η εναργέστερη εικόνα του εσωτερικού ταξιδιού ενός από τους ήρωες, του Γκάμπριελ,
δίνεται από τον ίδιο μέσα από το προσωπικό του ημερολόγιο. Μαζί με αυτόν και ο αναγνώστης
βιώνει σε πρώτο πρόσωπο τις εσωτερικές διεργασίες ενός ανήσυχου πνεύματος που έζησε σε
ανήσυχους καιρούς με διάπυρο το αίτημα για έρωτα και ελευθερία.
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Περίληψη
Ο όρος «νοημοσύνη» στον καθημερινό λόγο χρησιμοποιείται ως συνώνυμο άλλων εννοιών, όπως η εξυπνάδα, το
ταλέντο, το χάρισμα. Το 1999 ο Piaget υποστηρίζει ότι η «νοημοσύνη» εξασφαλίζει στον άνθρωπο την ισορροπία από
την αλληλεπίδραση των αφομοιωτικών και προσαρμοστικών ανταλλαγών μεταξύ ατόμου και περιβάλλοντος. Ωστόσο,
η θεωρία των Mayer, Di Paolo & Salovey (Mayer, Di Paolo & Salovey, 1990) με αναφορά στην ξεχωριστή ικανότητα του
ατόμου να κατανοεί το συναίσθημα και να το ελέγχει για τον εαυτό του αλλά σε σχέση και με τους άλλους (Ashkanasy &
Daus, 2005:4), οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα συναισθήματα είναι ουσιαστικά αυτά που «καθοδηγούν» τον άνθρωπο
στη ζωή του, στον τρόπο που επικοινωνεί, παρατηρεί και επεξεργάζεται τις πληροφορίες που δέχεται (Petrides &
Furnham, 2000).
Ο Goleman (1996) επισημαίνει πέντε σημαντικές συναισθηματικές ικανότητες, οι οποίες βασίζονται στην κοινωνική και
συναισθηματική αγωγή, την επίγνωση του εαυτού, την αυτορρύθμιση, την κινητοποίηση, την ενσυναίσθηση και τις
κοινωνικές δεξιότητες. Η συναισθηματική επίγνωση, η προσαρμοστικότητα, η θέληση επίτευξης στόχων, η κατανόηση
των άλλων, η αναγνώριση των συναισθημάτων τους, καθώς και διάθεση συνεργασίας και συμμετοχής (Boyatzis,
Goleman & Rhee, 1999) είναι μερικά από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του προγράμματος δημιουργικής γραφής
που εφαρμόστηκε πιλοτικά σε χώρο απεξάρτησης και διήρκησε συνολικά έξι μήνες.
Το εν λόγω πρόγραμμα απέδειξε την καταλυτική επίδρασή του στην ενίσχυση της αυτογνωσίας – αυτοεπίγνωσης και
αυτοαποτελσματικότητας ατόμου εξαρτημένου από ουσίες και επιβεβαίωσε τη χρησιμότητα των συναισθημάτων σε
ατομικό και διαπροσωπικό επίπεδο.
Λέξεις Κλειδιά: Δημιουργική γραφή, Συναισθηματική και Κοινωνική Αγωγή, Απεξάρτηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Από τις αρχές του 20ου αιώνα η επιστήμη της ψυχολογίας και ο τομέας διαχείρισης της
οργανωσιακής συμπεριφοράς έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στον όρο «νοημοσύνη» (Σαββάκη,
2017). Κοινό στοιχείο των ορισμών που έχουν κατά καιρούς προταθεί είναι ότι η νοημοσύνη στον
άνθρωπο αποβλέπει στην προσαρμογή του στο περιβάλλον και ουσιαστικά αποτελεί μια γενική
και πολύπλοκη λειτουργία που έχει σχέση με τη συνολική ανάπτυξη του ψυχοσωματικού
μηχανισμού του ατόμου, καθώς και με την επίδραση πολιτιστικών – φυσικών και κοινωνικών
παραγόντων.
Ο J. P. Guilford με τη θεωρία του για την «Πολυδιάστατη οργάνωση της νοημοσύνης» επεσήμανε
τις εξής τρεις διαστάσεις που πρέπει κάποιος να λάβει υπόψη του για να εξηγήσει την επίδοση
του ατόμου σε ένα νοητικό έργο:
τις διεργασίες, οι οποίες αποτελούν τις βασικές νοητικές λειτουργίες του ανθρώπινου νου και οι
οποίες είναι: η κατανόηση, η μνήμη, η συγκλίνουσα νόηση, η αποκλίνουσα νόηση και η
αξιολόγηση
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το υλικό ή περιεχόμενο, που αποτελείται από τα γνωστικά στοιχεία που επενεργούν οι διεργασίες.
Το γνωστικό υλικό διακρίνεται σε τέσσερα είδη: σχηματικό, συμβολικό, σημασιολογικό και
συμπεριφορικό ή υλικό διαγωγής.
τα προϊόντα, τα οποία αποτελούν το αποτέλεσμα της επενέργειας των διεργασιών επάνω στο
γνωστικό υλικό. Τα γνωστικά προϊόντα διακρίνονται σε έξι είδη: τις μονάδες, τις τάξεις, τα
συστήματα, τις σχέσεις, τις μετατροπές και τις συνεπαγωγές ή προβολές (Παρασκευόπουλος,
1994).
Η δεκαετία του 1980 αποτέλεσε σταθμό για την επιστημονική μελέτη και έρευνα της
συναισθηματικής διάστασης της νοημοσύνης. Ο Gardner (1983) στο βιβλίο του Frames of Mind
(Τα πλαίσια του Νου), προτείνει τη θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης και υποστηρίζει ότι η
νοημοσύνη είναι ένα κράμα από νοητικές ικανότητες που είναι διακριτές και ανεξάρτητες, αλλά
δρουν αλληλοσυμπληρωματικά και έτσι μόνο καθιστούν το άτομο ικανό να επιλύει προβλήματα
και να κατασκευάζει προϊόντα (Gardner, 2006).
Η μεγάλη ανατροπή έρχεται λίγο αργότερα με τον Daniel Goleman, ο οποίος ερευνώντας τη
«συναισθηματική εγγραματοσύνη»
στην εκπαίδευση και αξιοποιώντας τις παραπάνω
αναζητήσεις «ξανα» - ονόμασε το 1996 το βιβλίο του, που είχε δημοσιευτεί το 1995, ως εξής:
«Συναισθηματική Νοημοσύνη: Γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι παραπάνω από το IQ»;
(Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ?) (Ashkanasy & Daus, 2005). Από τότε
και στο εξής ο όρος Συναισθηματική Νοημοσύνη έχει κερδίσει το ενδιαφέρον τόσο στις
δημοφιλείς εκδόσεις, όσο και στις επιστημονικές έρευνες.
Η ιδιαίτερη ικανότητα του ατόμου να ελέγχει και κατά συνέπεια να κατευθύνει το συναίσθημά του,
αρχικά στο επίπεδο του «εαυτού» και στη συνέχεια στην προσπάθειά του για αναζήτηση,
ανάπτυξη και διατήρηση των διαπροσωπικών του σχέσεων, του επιτρέπει την ανάδειξη της
δημιουργικής διάθεσης και έκφρασής του με ποικίλους τρόπους (Ashkanasy & Daus, 2005). Ο
ίδιος ο όρος «δημιουργικός», άλλωστε, παραπέμπει σε πολλαπλές, διαφορετικές και ομιχλώδεις
ερμηνείες (Κωτόπουλος, 2012), ενισχύοντας έτσι την έννοια της ποικιλίας έκφρασης του ατόμου.
Παράγοντες εσωατομικοί και εξωατομικοί που επηρεάζουν την απόφαση και κατά συνέπεια τη
συμπεριφορά του ατόμου (Δημητρόπουλος, 2003), παίζουν, όπως θα αποδειχτεί, καταλυτικό
ρόλο στην έκφραση της δημιουργικότητάς του. Η δημιουργική γραφή αποτελεί μια δημιουργική
διαδικασία και στην περίπτωση ενός ατόμου σε πρόγραμμα απεξάρτησης από ναρκωτικές
ουσίες διερευνήθηκε, αν και κατά πόσο, η δημιουργική έκφραση μπορεί να αποτελέσει μέρος
της «θεραπείας», μέσω της οποίας ενισχύονται οι συναισθηματικοί δεσμοί και η συλλογικότητα,
καθώς επίσης αναδύονται οι ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητες του ατόμου.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν το άτομο στη λήψη απόφασης και
συνεπαγωγικά στη στάση και τη συμπεριφορά του. Σύμφωνα με σχετικό άρθρο στην
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Ε.) οι επιλογές είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς
αποφάσεων, οι οποίες επηρεάζονται τόσο από τις ατομικές προτιμήσεις και φιλοδοξίες όσο και
από τους κοινωνικούς παράγοντες (οικογένεια, φίλοι, σχολείο, άλλοι κοινωνικοί θεσμοί), οι
οποίοι επιδρούν άμεσα, αφενός στην επιλογή αυτή καθεαυτή και αφετέρου στην διαμόρφωση
των ατομικών προτιμήσεων και φιλοδοξιών (Δημάκη, Καμινιώτη, Κωστάκη, Τσούρτη, Ψαράκης,
2004).
Κατά συνέπεια, τα κριτήρια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το άτομο στη λήψη μιας
απόφασης διακρίνονται σε εσωτερικά και εξωτερικά, καθώς «η συμπεριφορά του ατόμου είναι
το αποτέλεσμα της επενέργειας δυο συνήθως παραγόντων, ενός εσωτερικού (εσωτερικό
κίνητρο) ή ενός εξωτερικού (εξωτερικό κίνητρο) ή και των δύο μαζί» (Βίκη, 2002:19). Η εκάστοτε
επιλογή και λήψη απόφασης του ατόμου, δεν είναι αποτέλεσμα στιγμιαίας ή μοναδικής πράξης
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αλλά μια διαρκής κοινωνικής μαθησιακής διαδικασίας, η οποία μάλιστα συνεχίζεται με την
μορφή της κοινωνικοπολιτικής επιμόρφωσης (Παπαϊωάννου, 1990 στο Βίκη, 2002:21). Αποτελεί,
λοιπόν, μια εξελικτική διαδικασία που ξεκινά από την παιδική ηλικία και εκφράζεται κυρίως στην
εφηβεία και λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση των κινήτρων με την επιλογή του επαγγέλματος,
μπορεί κανείς να διακρίνει τέσσερις τύπους κινήτρων (Βάμβουκας, 1982):
Τα πολύ πρώιμα (ηλικία φοίτησης στο δημοτικό σχολείο)
Τα πρώιμα (εφηβική ηλικία)
Τα όψιμα (μετά την εφηβική ηλικία)
Τα πολύ όψιμα (συνήθως συνδέονται με αποτυχημένες αποφάσεις του ατόμου για κοινωνική
ένταξη)
Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι παράγοντες που επηρεάζουν την ατομική λήψη απόφασης και
την εκδήλωση συμπεριφοράς, στη συνέχεια, κατά τον Δημητρόπουλο (2003), μπορούν να
ταξινομηθούν στις παρακάτω ομάδες – κατηγορίες:
Εσω – ατομικοί παράγοντες: Κληρονομικοί – Βιολογικοί, Επίκτητοι
1)
Βαθμός Αισιοδοξίας του ατόμου: γενικά αλλά και συγκεκριμένα (εύρεση λύσης σε
κάποιο πρόβλημα – εναλλακτικές επιλογές)
2)

Βαθμός συνειδητοποίησης των κινδύνων από τις εναλλακτικές επιλογές (ρίσκο)

3)
Παράγοντες προσωπικότητας: αξίες,
χαρακτηριστικά, νοητική κατάσταση, κ.ά.

ανάγκες,

αυτοαντίληψη,

ιδιοσυγκρασιακά

4)

Κίνητρα: γενικά αλλά και αυτά που συνδέονται με την απόφαση

5)

Στερεότυπα που έχει αναπτύξει το άτομο και συντηρεί συνειδητά ή ασυνείδητα

6)
Αυτοπεριορισμοί που ισχύουν για το άτομο, μόνιμοι ή παροδικοί, ανεξάρτητα από την
αφετηρία ή την αιτιολόγησή τους
7)

Νοητικά, πνευματικά χαρακτηριστικά και γνωστικές λειτουργίες

8)

Η συναισθηματική ωριμότητα του ατόμου

9)
Ο βαθμός αυτογνωσίας που έχει αποκτήσει καθώς και η γνώση του περιβάλλοντος.
Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα έχει καταλυτική σπουδαιότητα για το άτομο και τις
αποφάσεις του ο βαθμός γνώσης του εαυτού και του περιβάλλοντος (σύμφωνα με τη θεωρία
των Tiedeman & O’ Hara (Δημητρόπουλος, 2003: 149):
Πίνακας 1. Ο ρόλος του εαυτού και του περιβάλλοντος. Δημητρόπουλος, 2003: 149
Ο ρόλος του εαυτού και του περιβάλλοντος στις αποφάσεις
ΕΑΥΤΟΣ

Άγνωστο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΓΝΩΣΤΟΣ

ΓΝΩΣΤΟΣ

Σύγχυση

Διαισθητική Απόφαση

έως
Παράλυση
Γνωστό

Εξαρτημένη Απόφαση
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Λογική Απόφαση

10)
Αναποφασιστικότητα λόγω προσωπικότητας, λόγω έλλειψης αυτοελέγχου, χαμηλής
αυτοεκτίμησης, κ.ά
Εξω – ατομικοί παράγοντες: Περιβάλλον και τα υποσύνολά του (Σχολικό, Οικογενειακό,
Κοινωνικό, Οικονομικό, Πολιτιστικό, Θρησκευτικό, κ. ά). Το περιβάλλον μπορεί να γίνει αντιληπτό
ως ένα «σύνολο - σύστημα» που αποτελείται από «υποσύνολα - υποσυστήματα». Παράγοντες,
όπως είναι ενδεικτικά οι παρακάτω: ομάδες σημαντικών άλλων, οι αξίες τους, το φύλο, οι
προσδοκίες, οι κοινωνικοί κώδικες, οι προσδοκίες των γονέων, η πίεση για επιτυχία, κ. ά.,
αποτελούν τα ιστορικά στοιχεία του ατόμου ή του περιβάλλοντος και επηρεάζουν στο παρόν,
αλλά, μπορεί να υπάρχουν στο παρόν ή να υπήρχαν στο παρελθόν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραπάνω ταξινόμηση των κριτηρίων - παραγόντων δεν είναι η
μοναδική. Μια άλλη ταξινόμηση θα μπορούσε να έχει ως αφετηρία της την μονιμότητα των
παραγόντων (μόνιμοι ή περιστασιακοί/συγκυριακοί) ή ακόμη και τον χρόνο εμφάνισης και
επιρροής τους σε συνάρτηση με τον χρόνο που πραγματοποιείται η απόφαση (συγχρονικοί,
αναδρομικοί, μελλοντικοί) (Δημητρόπουλος, 2003).
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
ο όρος συναισθηματική νοημοσύνη αντιπροσωπεύει έναν συνδυασμό από νοητικές ικανότητες
και άλλους παράγοντες, όπως μη νοητικές ποιότητες και χαρακτηριστικά, που έχει υποστηριχθεί
ότι ανήκουν στον χώρο της προσωπικότητας (Sternberg & Kaufman, 2011). Ένα από τα πιο
γνωστά μικτά μοντέλα στον χώρο αυτό είναι το μοντέλο συναισθηματικής ικανότητας του
Goleman (1995).
Συγκεκριμένα, το μοντέλο αυτό περιγράφει τη συναισθηματική νοημοσύνη ως μια δομή που
περιλαμβάνει ικανότητες, όπως το να κινητοποιεί κανείς τον εαυτό του προς την επίτευξη στόχων
και να επιμένει παρά τις ματαιώσεις που δέχεται, το να ελέγχει τις παρορμήσεις του και να μπορεί
να καθυστερεί την ικανοποίηση του, όταν πρέπει, το να μπορεί να ρυθμίζει τη διάθεση του και να
μην επιτρέπει στο άγχος και την ανησυχία να παρεμποδίζουν την ικανότητά του για ορθή σκέψη,
να διαθέτει ενσυναίσθηση και αισιοδοξία. (Goleman, 1995) και αποτελείται από πέντε διαστάσεις
ικανοτήτων (Boyatzis, Goleman & Rhee, 1999):
Αυτοεπίγνωση: διαχείριση των συναισθημάτων, συναισθηματική επίγνωση, την ακριβής
αυτoαξιολόγηση και αυτοπεποίθηση.
Αυτορρύθμιση: αυτοέλεγχος, αξιοπιστία, επιμέλεια, προσαρμοστικότητα και καινοτομία.
Κινητοποίηση: θέληση επίτευξης στόχων, δέσμευση, πρωτοβουλία και αισιοδοξία.
Ενσυναίσθηση: κατανόηση των άλλων και αναγνώριση συναισθημάτων τους, συμβολή στην
ανάπτυξη των άλλων, προσανατολισμός
στην προσφορά, την αξιοποίηση της
διαφορετικότητας και την πολιτική συνείδηση.
Κοινωνικές δεξιότητες: επιρροή, επικοινωνία, διαχείριση συγκρούσεων, ηγεσία, προώθηση
αλλαγών, καλλιέργεια δεσμών, συνεργασία και συμμετοχή, καθώς και ομαδικότητα.
Τρεις από τις παραπάνω διαστάσεις, η αυτοεπίγνωση, η αυτορρύθμιση και η κινητοποίηση,
περιγράφονται ως προσωπικές ικανότητες, καθώς αφορούν στη γνώση και τη διαχείριση των
ίδιων των συναισθημάτων του ατόμου. Οι άλλες δύο διαστάσεις, η ενσυναίσθηση και οι
κοινωνικές δεξιότητες, περιγράφονται ως κοινωνικές ικανότητες, καθώς αφορούν στη γνώση και
τη διαχείριση των συναισθημάτων των άλλων (Boyatzis, Goleman & Rhee, 1999):
Για τον Goleman οι συναισθηματικές ικανότητες-δεξιότητες είναι ικανότητες που «μαθαίνονται»,
βασίζονται στη συναισθηματική νοημοσύνη και οδηγούν σε εξαιρετικές «επιδόσεις» αποφάσεων
του ατόμου (Cherniss & Goleman, 2001).
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Η κοινή μας αναζήτηση και ο προβληματισμός σε θέματα που αφορούν στις εξαρτήσεις και
στον βαθμό στον οποίο επηρεάζουν την ψυχοσύνθεση αλλά και κατ’ επέκταση τη στάση, τη
συμπεριφορά και την ίδια τη ζωή του εξαρτημένου ατόμου από ναρκωτικές ουσίες, μας οδήγησε
στη διερεύνηση του τρόπου εκείνου που θα ξεδίπλωνε τους εσωατομικούς και εξωατομικούς
παράγοντες που οδήγησαν στην εξάρτηση. Αβίαστα οδηγηθήκαμε στις τεχνικές και τις
μεθόδους της δημιουργικής γραφής, με τις οποίες μπορεί ο καθένας να εκφραστεί ελεύθερα
μέσω του γραπτού λόγου και να διοχετεύσει τα συναισθήματά του στο χαρτί αυξάνοντας την
ψυχική ευεξία του, χωρίς το φόβο της κριτικής, του σωστού ή λάθους.
Σκοπός: Είναι να διερευνήσουμε όχι μόνο δεξιότητες, οι οποίες αναδύθηκαν αλλά και
αποκτήθηκαν κατά την εφαρμογή του προγράμματος δημιουργικής γραφής σε άτομο
εξαρτημένο από ναρκωτικές ουσίες, αλλά και στάσεις, συναισθήματα και πεποιθήσεις, οι οποίες
με τη σειρά τους τον βοήθησαν ώστε να αλλάξει, να τροποποιήσει συμπεριφορές σε σχέση με
τον εαυτό του και τους άλλους.
Επιμέρους στόχοι: Η επισήμανση και ο προσδιορισμός του πλαισίου αυτών των
τροποποιήσεων, που αναφέρονται σε θέματα όχι μόνο ψυχικής ενδυνάμωσης, αυτοεπίγνωσης
αλλά και της αξιοποίησής τους στην καθημερινότητά τους και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στην ίδια
του τη ζωή.
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα: Η ανάδειξη της σημασίας της δημιουργικής γραφής ως μέσο
διερεύνησης των παραγόντων εξάρτησης και ενίσχυσης της αυτογνωσίας του ατόμου σε ένα
πλαίσιο αναδιαμόρφωσης και ενίσχυσης του ρόλου της αυτοπεποίθησης στο εξαρτημένο
άτομο.
Η διερεύνηση μας οδήγησε σε Κέντρο Απεξάρτησης από ουσίες, με σκοπό την υλοποίηση
προγράμματος επανένταξης των εξαρτημένων ατόμων με εναλλακτικούς τρόπους
προσέγγισης και μετά από συζήτηση και συγκατάθεση των εμπλεκομένων, αποφασίσαμε από
κοινού ότι η εφαρμογή της δημιουργικής γραφής θα απέδιδε καρπούς, τόσο στην ερευνητική
μας προσπάθεια, αλλά και στην διαδικασία επαναπροσαρμογής του ατόμου που θα επιλεγόταν
να λάβει μέρος στην εν λόγω έρευνα.
Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση σε μικροομαδική βάση, κατά τη διάρκεια
της οποίας αναλάβαμε συγκεκριμένους ρόλους, η μια της εμψυχώτριας της ομάδας και η άλλη
του παρατηρητή και συλλέκτη πληροφοριών μη λεκτικής επικοινωνίας. Στην πρώτη συνάντηση
δόθηκε η πρώτη άσκηση το «Αλφαβητάρι των Συναισθημάτων» και καταλήξαμε μετά από
συλλογισμό και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στον Αντώνη. Προκειμένου να αποκτήσουμε
πληρέστερη εικόνα για την πορεία ζωής του συγκεκριμένου ατόμου, αξιοποιήθηκε στη
συνέντευξη τμήμα εργαλείου , που αφορά στα ατομικά στοιχεία, στο οικογενειακό – εκπαιδευτικό
και εργασιακό προφίλ. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο τμήμα του εργαλείου που αφορά στην
αναζήτηση του εαυτού στο «τώρα» και διερευνήθηκαν στοιχεία που αφορούν στη δυνατότητα
επιλογών, στο βαθμό επιρροής των επιλογών αυτών στον εαυτό και τις αποφάσεις, καθώς και
στις πιθανές ενέργειες για την εφαρμογή τους. Η διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος ήταν 6
μήνες και βλέπαμε την ομάδα 2 φορές τον μήνα.
Πορεία ζωής
Ο Αντώνης είναι 34 χρονών (μοναχογιός), μεγάλωσε στην επαρχία και βρίσκεται στη χρήση 22
χρόνια. Πρώτη φορά ήρθε σε επαφή με το ποτό στην ηλικία των 11 χρόνων (22 ποτηράκια σε
10΄), στα 12 μαστούρωσε με βενζίνη, στα 13 χασίς και αλκοόλ, στα 16 πρέζα και μέχρι τα 20
πέρασε στα χάπια και στην κοκαΐνη. Έχει τελειώσει Επαγγελματικό Λύκειο και στη συνέχεια
παρακολούθησε ΙΕΚ. Το σχολείο για αυτόν ήταν εχθρικό, τοξικό. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει
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σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Έχει κάνει στο παρελθόν προσπάθειες μόνος ή με τη βοήθεια
ψυχολόγων.
Ο Αντώνης θεωρεί πως δεν είχε αξίες, είχε άγνοια οποιουδήποτε κινδύνου, ήθελε να κυριαρχήσει
τον κόσμο, έναν κόσμο ουτοπικό, όπως τον αποκαλεί και ό ίδιος, κανένας δεν τον καταλάβαινε
και ήθελε να εμπλέκεται γενικότερα σε ξυλοδαρμούς, κόντρες με γρήγορα αυτοκίνητα, υψηλές
ταχύτητες που ανέβαζαν την αδρεναλίνη και του έδιναν ηδονή. Οι σημαντικοί άλλοι για τον ίδιο
ήταν οι φίλοι του που είχαν και τα ίδια ενδιαφέροντα. Έφτασε στον «πάτο» όπως συνηθίζεται να
λέγεται και ζήτησε βοήθεια.
1η συνάντηση 6/12/2016
Τεχνική: Χαρτογράφηση Συναισθημάτων και Συναισθηματική καθοδήγηση: Ο Αντώνης εκφράζει
τα συναισθήματά του με αφορμή την εργασία της Δ/Γ.
Στόχος: Ικανότητα αναγνώρισης ονομασίας και συσχέτισης συναισθημάτων.
Στην πρώτη μας συνάντηση δουλέψαμε το Αλφαβητάρι των συναισθημάτων, για να δούμε την
ικανότητα ελέγχου των συναισθημάτων του και τον τρόπο που τα αξιοποιεί. Του ζητήθηκε να
χρησιμοποιήσει όσες λέξεις ήθελε και να γράψει σε πεζό ή ποιητικό λόγο εφτά σειρές. Ενδεικτικά
λέξεις που χρησιμοποίησε ήταν, αρρώστια, βασανίζομαι, ενοχές, θάνατος, θυμός, μοναξιά,
περιέργεια, τύψεις, φόβος.
Έγραψε: Φοβόταν να αντιμετωπίσει τον θάνατο. Δεν ήθελε να γυρίσει να δει. Δεν ήταν ακόμα
έτοιμος. Τύψεις, ενοχές, βάραιναν τη ζωή. Χαμένα χρόνια. Πίσω δεν έρχονται Απίστευτο
συναίσθημα κουβαλά ο απολογισμός.
Διαπίστωση: Στο κείμενο του, που χρησιμοποιεί τρίτο πρόσωπο και όχι πρώτο, φόβος και
ντροπή είναι τα δύο συναισθήματα που κυριαρχούν, αφενός για τις επιλογές του και αφετέρου
για τις συνέπειες που καλείται σήμερα πλέον να αντιμετωπίσει, ώστε να συνειδητοποιήσει τις
επιπτώσεις που έχουν τα αρνητικά του συναισθήματα στον ίδιο και στους άλλους.
2η συνάντηση 24/1/2017
Τεχνική: Δίνουμε στον Αντώνη δύο προτάσεις από ένα λογοτεχνικό βιβλίο και ζητάμε να συνεχίσει
και να γράψει ένα εφτάστιχο ελεύθερο ποίημα: α) Αυτή η κρυφή μυστική αγάπη γεμάτη πάθος
και β) Ένιωθε πως η ώρα δεν περνούσε.
Στόχος: να δείξουμε τη δύναμη της λέξης ή της φράσης, αλλά και να τον διευκολύνομε ενόψει
της αμηχανίας απέναντι στην έναρξη της γραφής, ώστε να ενεργοποιήσει στοιχεία
ενσυναίσθησης.
Έγραψε: α) Αυτή φταίει που βρίσκομαι εδώ... Τόσα πολλά λάθη έκανα; Η μοναξιά ή η απουσία
σου πονάει πιο πολύ; και β) Ένιωθε πως η «ώρα» τον κοιτούσε. Αντιμέτωπος με τον χρόνο για
πρώτη φορά…. Παρ’ όλα αυτά για πρώτη φορά. Ένιωθε ελεύθερος.
Διαπιστώσεις: Διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, αρχίζει να κατανοεί και να αναγνωρίζει τα
συναισθήματα των άλλων.
3η συνάντηση 21/2/2017
Τεχνική: Δίνουμε διάφορους τίτλους βιβλίων και ζητάμε να επιλέξει έναν, χωρίς να θεωρείται
απαραίτητο να το έχει διαβάσει. Στη συνέχεια, ζητάμε με βάση τον τίτλο, να γράψει μέχρι 100 λέξεις
είτε σε πεζό είτε σε ποιητικό λόγο ένα κείμενο. Επιλέγει το «100 χρόνια μοναξιάς» του Γκαμπριέλ
Μάρκες.
Στόχος: να ενδυναμωθεί ψυχολογικά, να αποκτήσει αυτοεσεβασμό, να μειώσει την ανασφάλειά
του μέσω της δημιουργικής αφήγησης.
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Έγραψε: Ο άνθρωπος δύο πράγματα φοβάται. Την μοναξιά και το θάνατο… Όταν το καταλάβει
γελάει… Δεν θέλει να ζει μόνος… Κάθε φορά που νιώθει μοναξιά, σκέφτεται πως υπάρχει
κάποιος και θέλει να πάει εκεί κοντά του για να μην πάθει τίποτα.
Διαπιστώσεις: Η άσκηση τον βοηθάει να αναπτύξει υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη,
ώστε να δημιουργήσει καλύτερες σχέσεις είτε με την οικογένεια είτε με τους σημαντικούς
«άλλους».
4η συνάντηση 21/3/2017
Τεχνική: Δίνουμε ένα ποίημα του Μανώλη Αναγνωστάκη με τίτλο: «Κάθε πρωί» και ζητάμε να
αλλάξει τις υπογραμμισμένες λέξεις: όνειρα, λόγια, φωλιά από σίδερο, με δικές του και έγραψε
αντίστοιχα: κανόνες, ζωή μας, ξεφτισμένα αλλά καθαρά.
Διαπιστώσεις: Καταργεί τους κανόνες και χτίζει με περίσκεψη τη ζωή του. Τα ρούχα του είναι
καθαρά και δεν τον βαραίνουν πλέον.
5η συνάντηση 4/4/2017
Τεχνική: Ζητάμε να γράψει σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση, είτε σε πεζό είτε σε ποιητικό λόγο, ένα
κείμενο που απευθύνεται σε ένα πρόσωπο υπαρκτό ή φανταστικό, που θα του μιλάει σαν να το
έχει μπροστά του.
Έγραψε ένα ποίημα έντεκα στίχων και απευθύνεται στην αρρώστια του. Ο τίτλος είναι «Σε Σένα»
και ενδεικτικά αναφέρονται: …… αρρώστια. Φύγε ……… Δεν σε γουστάρω. …. Μπήκες μέσα
μου και πριν το δω μ’ αρρώστησες…. Εσύ με χώρισες …. Θέλω τα χρώματα… Που χα μικρός
και ανέβλυζαν αρώματα.
Διαπιστώσεις: Τα συναισθήματα βγαίνουν πλέον αβίαστα. είναι θυμωμένος αλλά και
αποφασισμένος να ξεπεράσει τον εθισμό του. Η γραφή του εμφανώς σε εξέλιξη και πράγματι
«δημιουργική».
6η συνάντηση 25/5/2017
Τεχνική: Να γράψει μια στοιχειώδη μυθοπλαστική αφήγηση με σκοπό να ξεκλειδώσουμε την
φαντασία του. Η επιλογή του ποιήματος είναι στοχευμένη και όχι τυχαία με την ελπίδα να τον
εγείρει θετικά συναισθήματα. Δίνουμε ένα ποίημα του Λειβαδίτη με τίτλο: «Αυτό το αστέρι είναι για
όλους μας» και ζητάμε να συνεχίσει την αφήγηση, είτε γράφοντας σε ποιητικό είτε σε πεζό λόγο.
Έγραψε ενδεικτικά: Σ’ όλη τη γη να ακουστώ …. Πως από ένα χαμόγελο δικό σου. …. Να το
φωνάξω τόσο δυνατά πόσο σ’ αγαπώ.
Διαπιστώσεις: Τα συναισθήματα που κυριαρχούν είναι αισιοδοξία, ελπίδα, έρωτας. Ο θυμός
του, αν και υπάρχει, εμφανίζεται αποδυναμωμένος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
•
Η ψυχική ενδυνάμωση και η θετική αυτοεπίγνωση, ως συναισθηματικές δεξιότητες, οι
οποίες καλλιεργούνται μέσω της εφαρμογής ενός στοχευμένου προγράμματος δημιουργικής
γραφής, αποδείχτηκε πως αποτελούν στοιχεία, που μπορεί να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τη
διαδικασία επανένταξης και επαναπροσαρμογής ενός ατόμου που βρίσκεται σε διαδικασία
απεξάρτησης.
•
Η Δ.Γ είναι μία μορφή ψυχικής εκτόνωσης, εσωτερικής λύτρωσης και ψυχικής
απελευθέρωσης του ατόμου. Το δημιουργικό υποκείμενό μας, ξεχωρίζει το δημιουργικό από το
απλώς ικανό, όχι με βάση κάποια ιδιαίτερη νοητική δεινότητα, αλλά σε σχέση με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, αλλά και από μια ικανότητα να χειρίζεται τις
εσωτερικές συγκρούσεις.
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•
Η Δ.Γ δεν είναι απλώς ένα ακόμη συνώνυμο της Λογοτεχνίας, αλλά ένα σύνολο
γνώσεων, εκπαιδευτικών τεχνικών που μεταδίδουν μεν τη γνώση αλλά προσδίδουν στη γραφή
κοινωνικό ρόλο, μιας και πολύ συχνά λειτουργούν και ψυχοθεραπευτικά.
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Αbstract
Η Δημιουργική γραφή αποτελεί αναμφισβήτητα πολιτισμική παραγωγή και ανα-παραγωγή, απαραίτητο πλέον
συστατικό στο σχεδιασμό των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών Νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας (μαθητών
γυμνασίου – λυκείου). Ως παιδαγωγικό εργαλείο αναφορικά με τη διδακτική του λογοτεχνικού κειμένου οριοθετεί μία
καινοτόμα αντίληψη για την κουλτούρα, τις αναγνωστικές δεξιότητες, την κοινωνία και το κείμενο.
Στην παρούσα μελέτη το ενδιαφέρον μας θα επικεντρωθεί σε δύο βασικές δεξιότητες που αποτελούν σύμφωνα με τα νέα
ΑΠΣ καινοτόμα εργαλεία για τον λογοτεχνικό γραμματισμό των μαθητών:
τη δεξιότητα της δημιουργικότητας μέσω της βαθμιαίας εξοικείωσης των μαθητών με δραστηριότητες Δημιουργικής
γραφής και
τη δεξιότητα της αναγνωστικής ανταπόκρισης μέσω αντίστοιχων δραστηριοτήτων κατανόησης, ανάλυσης και
ερμηνείας κειμένων.
Θεωρώντας παράλληλα ότι η αφηγηματολογία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις εγκυρότερες ερμηνευτικές
προσεγγίσεις λογοτεχνικών κειμένων, θα εστιάσουμε τη μελέτη μας σε αφηγηματικές τεχνικές από παλαιότερα γνωστές,
αλλά και πιο σύγχρονες οι οποίες ελέγχουν την ικανότητα των μαθητών να αναγνωρίζουν σε ένα κείμενο (πεζό, ποιητικό,
θεατρικό) βασικά στοιχεία οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής και γραφής. Επιπλέον, βοηθούν τους μαθητές να
διερευνήσουν το λειτουργικό ρόλο κειμένων, αλλά και να εντοπίσουν μέσα από αυτά βασικά θεματικά μοτίβα, αξίες και
στάσεις που απασχολούν το λογοτέχνη κατά τη διαδικασία σύνθεσης του έργου του.
Διαφορετικά είδη οπτικής αφήγησης και αναπαράστασης της υποκειμενικής εμπειρίας
Υβριδικότητα (μείξη και επαναπροσδιορισμός των ειδών, μορφές πολιτισμικής μείξης και κωδίκων μέσα από
διαπολιτισμικές αναγνώσεις κειμένων, γραφές της ετερότητας, διακειμενικότητα) συναπαρτίζουν ορισμένους από τους
βασικούς άξονες της προβληματικής μας.
Σε συνάρτηση με τις παραπάνω αφηγηματικές τεχνικές, προτείνεται ένα ευρύ σώμα κειμένων από την προσωπική
λογοτεχνία. Η αφήγηση ως επιτέλεση, ως αφήγημα και ως κοινωνικό γεγονός θα αποτελέσει επίσης μέρος των
ερευνητικών μας ενδιαφερόντων. Τέλος, στο πλαίσιο των δράσεων που σχετίζονται με την παιδαγωγική διάσταση του
γνωστικού αντικειμένου της Δημιουργικής γραφής στη β΄θμια εκπαίδευση, θα αναδειχθεί η σημασία και η προσφορά
του συγγραφικού ‘σχεδίου΄ εργασίας τόσο ως διδακτική ενότητα στη διδασκαλία της Νεοελληνικής γλώσσας και
λογοτεχνίας, όσο και ως μέθοδος αξιοποίησης θεσμοθετημένων πλέον δραστηριοτήτων Δημιουργικής γραφής μέσα
από τα ΑΠΣ. Δραστηριότητες δημιουργικής γραφής μέσα από τις διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης ενός συγγραφικού
‘σχεδίου’ θα δώσουν τη δυνατότητα στους μαθητές να κατασκευάσουν με τον δικό τους τρόπο νέa κείμενa,
ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις μίας συγκεκριμένης λογοτεχνικής συνθήκης. Στόχος της παραπάνω εισήγησης είναι
να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του κλάδου των εκπαιδευτικών και να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας. Οι
προβληματισμοί και οι προτάσεις που διατυπώνονται αναδύονται από την εμπειρία μας ως εμψυχώτρια σε ποικίλα
εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής τόσο ως προς το σχεδιασμό δραστηριοτήτων, όσο και ως προς τη δημιουργία
εκπαιδευτικών και πολιτισμικών σχεδίων. Αποτελούν επίσης αναθεωρημένη μορφή παλαιότερου υλικού, το οποίο είχε
σχεδιαστεί στο πλαίσιο σεμιναρίων επιμόρφωσης με διδακτικές προτάσεις λογοτεχνικών έργων που σχολιάζονται υπό
το πρίσμα της αφηγηματολογίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας. Eναρμονίζονται επίσης με πορίσματα πρόσφατης
έρευνας σε συνάρτηση με τις ανάγκες φοιτητών (ειδικότερα εκπαιδευτικών) του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος
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Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που αφορούν ζητήματα θεωρίας της
λογοτεχνίας, αφηγηματολογίας και ευρύτερου λογοτεχνικού γραμματισμού.
Λέξεις – κλειδιά: συγγραφικά ‘σχέδια εργασίας’, δημιουργική γραφή και εκπαίδευση, προσωπική λογοτεχνία, σύγχρονες
αφηγηματικές τεχνικές, λειτουργίες αναπαράστασης - επιτέλεσης, διαθεματικότητα, διαπολιτισμικότητα.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Νέα Aναλυτικά Προγράμματα Σπουδών γυμνασίου-λυκείου 2016-2017
- Δημιουργική γραφή και Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Απαραίτητο κρίνεται να επισημaνθεί μέσα από μία σύντομη αναδρομή πως η Δημιουργική
γραφή εντάσσεται ήδη από το έτος 2011 στα Πιλοτικά Αναλυτικά Προγράμματα του Λυκείου και
στα Νέα Προγράμματα Σπουδών ως δραστηριότητα μέσω της οποίας ελέγχεται η δεξιότητα
λογοτεχνικού γραμματισμού141. Ως αυτόνομο μάθημα η Δημιουργική γραφή διδάσκεται από
παλαιότερα στα καλλιτεχνικά γυμνάσια της χώρας μας. Το σχολικό έτος 2016-2017 η
Δημιουργική Γραφή εισάγεται για πρώτη φορά ως ένα από τα δύο βασικά ερωτήματα
αξιολόγησης αναφορικά με την παραγωγή γραπτού λόγου στο μάθημα της Νεοελληνικής
λογοτεχνίας (βλ. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Ημερήσια και Εσπερινά Λύκεια
ΕΠΑ.Λ). 142
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών:
« [...] Όσον αφορά τη δημιουργική γραφή, οι μαθητές/τριες καλούνται: α) είτε να αναδιηγηθούν
τμήμα της ιστορίας από την οπτική γωνία συγκεκριμένου ήρωα (π.χ. με μορφή ημερολογίου,
επιστολής κ.τ.λ.), β) είτε να αλλάξουν ή να συμπληρώσουν δημιουργικά το αρχικό κείμενο (π.χ.
με τη δημιουργία νέας σκηνής ή διαλόγων, την εισαγωγή στοιχείων περιγραφής ή σχολίων ή
οπτικών, ακουστικών και άλλων εικόνων κ.ά.), γ) είτε να διατυπώσουν σκέψεις και να εκφράσουν
συναισθήματα που τους ενεργοποιεί η ανάγνωση του λογοτεχνικού κειμένου σε ένα νέο κείμενο
το οποίο υιοθετεί τα χαρακτηριστικά κειμενικού είδους (ποιητικού ή πεζού) που ορίζεται από
τον/την εκπαιδευτικό.
Με το κείμενο αυτό: α) ως προς το περιεχόμενο ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών να
αξιοποιούν με τρόπο ευρηματικό τα δεδομένα του κειμένου β) ως προς τη δομή ελέγχεται ο
βαθμός ανταπόκρισης του μαθητικού κειμένου στο κειμενικό είδος που ζητείται γ) ως προς τη
μορφή ελέγχονται το ύφος (επιλογή κατάλληλου λεξιλογίου, ιδιωματισμών, σύνταξης που
υπηρετούν τον σκοπό του κειμένου και ταιριάζουν στο κειμενικό είδος και το επικοινωνιακό
πλαίσιο) και η χρήση της γλώσσας (ορθογραφία, σύνταξη, σαφήνεια στη διατύπωση, στίξη
κ.τ.λ.). Η έκταση του κειμένου που καλούνται να παραγάγουν οι μαθητές/τριες μπορεί να κινείται
μεταξύ εκατό (100) και διακοσίων (200) λέξεων [...] (ΦΕΚ, αρ. Φύλλου 211: 9349) 143.

141 βλ. Πιλοτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Nέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας για την Α’ Λυκείου 2011,
ΦΕΚ 1562 (27-02-2011) (κεφ. Ι. Αφήγηση 1. Ορισμός της αφήγησης, 3 ΙΙ. Περιγραφή και Αφήγηση, Θέματα για
Συζήτηση και Έκφραση) https://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/lykeio/1460-fek-1562-2011-proagramma-spoudwnfilologika-a-lykeiou.html, σσ. 216-218.

βλ. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 2016, Π.Δ. ΦΕΚ 126 (11-11-2016) αναφορικά με το μάθημα της
Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Λύκειο, σ. 9349 (Τεύχος Α΄)
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%A0%CE%94_126_2016_%CE%A6%CE%95%CE%9A_%CE%91_
211.pdf.

142

143 βλ. την σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των
μαθημάτων όλων των τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016-2017»,
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Από τα παραπάνω γίνεται άμεσα αντιληπτό πως η κατανόηση και αξιολόγηση στοιχείων ενός
λογοτεχνικού κειμένου επικεντρώνεται :
κατά πρώτον στην ανταπόκριση των μαθητών ως αναγνωστών (κατανόηση και σχολιασμός
κειμένου)
κατά δεύτερον σε θεσμοθετημένες για πρώτη φορά δραστηριότητες αξιολόγησης Δημιουργικής
γραφής με τις οποίες ελέγχεται ο βαθμός εξοικείωσης των μαθητών/τριών με την Ποιητική της
Λογοτεχνίας.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ο λογοτεχνικός γραμματισμός αποτελεί από παλαιότερα δεξιότητα144 που ενσωματώνεται σε
μαθήματα Γενικής Παιδείας ή ευρύτερου Πολιτισμικού γραμματισμού τόσο στο αγγλοσαξονικό
όσο και στο γαλλόφωνο σύστημα της β’θμιας εκπαίδευσης. Αποτελεί στις εν λόγω χώρες
υποχρεωτικό μάθημα επιλογής των υποψηφίων-μαθητών για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην
γ’θμια εκπαίδευση ανεξαρτήτως της κατεύθυνσης (τεχνολογικής επαγγελματικής ή γενικής) που
έχουν επιλέξει. Οι δεξιότητες λογοτεχνικού γραμματισμού σε συνάρτηση με το ερώτημα της
αναγνωστικής ανταπόκρισης και της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου στα νέα
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών αποτελούν κλειδί-επιτυχίας για την επαγγελματική
σταδιοδρομία των υποψηφίων πλέον και στη χώρα μας. Στην Ελληνική και κυρίως Κυπριακή
Μέση Εκπαίδευση, ο λογοτεχνικός γραμματισμός συναντάται, ως ένας από τους βασικούς
σκοπούς του μαθήματος της λογοτεχνίας, και με τον ευρύτερο όρο Εγκύκλια λογοτεχνική
μόρφωση 145.
Βασικές δεξιότητες λογοτεχνικού γραμματισμού αποτελούν:
η αναγνωστική πρόσληψη των λογοτεχνικών κειμένων
κριτικές δεξιότητες όπως κατανόηση - σχολιασμός - ανάλυση και ερμηνεία κειμένων
η συνανάγνωση κειμένων (σύγκριση - αντιπαραβολή)
η αποτίμηση - αξιολόγηση ενός κειμένου με κριτήρια την αισθητική και ανθρωπογνωστική του
αξία, τη σημασία του γραμματειακού είδους και της λογοτεχνικής παράδοσης όπου αυτό
εντάσσεται
η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών μέσα από δραστηριότητες δημιουργικής
γραφής146.
Στις δεξιότητες λογοτεχνικού γραμματισμού, η αξιοποίηση στοιχείων της θεωρίας της
λογοτεχνίας και της αφηγηματολογίας συντελεί στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της
αναγνώρισης/χρήσης της ποιότητας του λόγου των μαθητευομένων.

πράξη με αριθ. πρωτ. Φ4/56637/Δ4/ 31 (31-03-2017), μάθημα Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» της Α ́και Β ́τάξης
Ημερησίων και Εσπερινών (ΕΠΑ.Λ) Λυκείων.
Με τον όρο « δεξιότητες » νοούνται όσα οι μαθητές είναι σε θέση να αναγνωρίζουν γύρω ένα λογοτεχνικό κείμενο με
την ολοκλήρωση της διδασκαλίας συγκεκριμένων ενοτήτων. Αποτελούν ήδη Οδηγό κατεύθυνσης για το σχεδιασμό και
την επιλογή δραστηριοτήτων Δημιουργικής γραφής.

144

145

βλ. επίσης τους όρους Εγκύκλια Παιδεία ή Γενική Παιδεία.

146 βλ. Αναδομημένο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Διδασκαλία της λογοτεχνίας στο Λύκειο 2016, Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου (κεφ. « Γενικός σκοπός του μαθήματος » δεξιότητες
λογοτεχνικού και κριτικού γραμματισμού), http://archeia.moec.gov.cy/mc/2/logotechnia.pdf.
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Συμπεραίνει επομένως κανείς μέσα από τα νέα Προγράμματα Σπουδών πως η ανάγνωση,
κατανόηση και ερμηνεία σημαντικών λογοτεχνικών έργων υπερβαίνει παλαιότερα σχήματα
ανάλυσης που επικεντρώνονταν αποκλειστικά και μόνο στη θεματική και καθιερωμένη ιστορική
οργάνωση των κειμένων μέσα από τα οποία οι μαθητές:
κατανοούσαν τη σημασία που έχει ένα θέμα (π.χ. ιστορικό, κοινωνικό, μυθολογικό) ·
αποτύπωναν τις ποικίλες ιδεολογικές τάσεις και τις αισθητικές επιλογές των συγγραφέων που
σχετίζονταν με το γενικότερο ιδεολογικό πλαίσιο μιας εποχής και τα κοινωνικο-πολιτιστικά
χαρακτηριστικά της.
Η εξοικείωση των μαθητών με την Ποιητική και Θεωρία της λογοτεχνίας σηματοδοτεί πολύ δε
περισσότερο σήμερα μία στροφή:
στη συγγραφική τέχνη και τεχνική, στην ειδολογική οργάνωση, στην παρουσίαση ειδικότερα της
εξέλιξης ενός λογοτεχνικού γένους και είδους ιστορικά, διαχρονικά, αλλά και μέσα στην εποχή
του·
στη διατήρηση ή αλλαγή των μορφικών χαρακτηριστικών του σε συνάρτηση με τις κοινωνικές
και αισθητικές ανάγκες μιας εποχής.
Η ερμηνευτική προσέγγιση υπό το πρίσμα της θεωρίας της λογοτεχνίας και της
αφηγηματολογίας σε καμία περίπτωση δεν παρακάμπτει την άμεση ή έμμεση αναφορά στο
αξιακό - γνωστικό περιεχόμενο ενός λογοτεχνικού κειμένου. Ο Ρενέ Ουέλλεκ γνωστός κριτικός και
θεωρητικός της λογοτεχνίας στο έργο του «Θεωρία της λογοτεχνίας»147 υπογραμμίζει άλλωστε
πως δεν μπορεί κανείς να κατανοήσει και να αναλύσει ένα έργο τέχνης, χωρίς αναφορά σε ένα
σύστημα αξιών.
Σε ό,τι αφορά την ποιητική της λογοτεχνίας και τη συγγραφική διαδικασία να σημειωθεί πως η
προσοχή μας στρέφεται σε ένα ευρύ φάσμα κειμένων λαμβάνοντας υπόψιν:
τον αφηγηματικό λόγο: τα γενικότερα ‘δομικά’ υλικά που συνθέτουν τον αφηγηματικό κόσμο
(όπως ιστορία/πλοκή/επεισόδια της δράσης, τα θεματικά και μορφικά μοτίβα που
χαρακτηρίζουν το ποιόν και τη δράση των ηρώων/χαρακτήρων, τα γραμματικά πρόσωπα της
αφηγηματικής εκφώνησης, το εγώ του αφηγητή και το εσύ του αποδέκτη, την εστίαση και την
οπτική γωνία της αφήγησης, τον τρόπο και το χρόνο) ·
τον ποιητικό λόγο (δομή ποιήματος, μουσικότητα, ρυθμός, ομοιοκαταληξία, τόνος, λεξιλόγιο,
λεκτικές αμφισημίες, τροπικότητα, σχήματα λόγου) ·
τον δραματικό λόγο (τα δραματικά είδη, την πλοκή και τη δράση, το λόγο και την παράσταση,
το θεατρικό χώρο, τις σχέσεις ηθοποιού-θεατή-σκηνοθέτη).
Στις δεξιότητες λογοτεχνικού γραμματισμού ελέγχονται με διαβάθμιση:
η αφηγηματική συνιστώσα που αφορά την οργάνωση και σύνθεση ενός λογοτεχνικού γένους
και είδους (τη γραμματική της λογοτεχνικής γλώσσας, την αναγνώριση των δομικών στοιχείων
και των αφηγηματικών ενοτήτων ενός έργου με στόχο το μετασχηματισμό του σε διαφορετικό
κειμενικό είδος ή την παραγωγή και προέκταση του στο ίδιο είδος) ·
η γλωσσολογική συνιστώσα που περιλαμβάνει τη σημασιο-συντακτική δομή των προτάσεων,
την ικανότητα λόγου (σχέσεις συνοχής και συνεκτικότητας κειμένων, υφολογική παραγωγή,
δείκτες οργάνωσης κειμενικών χώρων), τη λειτουργική ικανότητα (χρήση λειτουργικών σκοπών
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Wellek, R. (1949). Theory of Literature (with Austin Warren). New York: Harcout, Brace, and Co.
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όπως επιχειρηματολογία, διευκρίνιση, πειθώ, διαμαρτυρία, σχόλιο), την πραγματολογική
ικανότητα (τη χρήση διαδραστικών προτύπων, διαλόγου κ.ά.).
Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Σύγχρονες αφηγηματικές τεχνικές
Αφηγηματικές τεχνικές από παλαιότερα γνωστές, αλλά και πιο σύγχρονες που συναντάμε ως
προς την παραγωγή λογοτεχνικού κειμένου, αλλά και μέσα από δραστηριότητες δημιουργικής
γραφής είναι οι παρακάτω148. Σημειωτέον πως μέσα από αυτές δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη
ρητορική τέχνη, στην αισθητική διάσταση και γενικότερα την ειδολογική οργάνωση ενός
κειμένου149.
Συναντώνται επομένως:
i) τεχνικές της αφηγηματικής οπτικής ή διπλής οπτικής που αναφέρονται στην τεχνική της διπλής
όρασης, στον τρόπο με τον οποίο το οικείο και το ξένο (Εγώ και ο Ὰλλος) παρουσιάζονται μέσα
από διαφορετικές εννοιολογικές προοπτικές τις οποίες εκπροσωπούν συνήθως διαφορετικά
πρόσωπα/ήρωες (βλ. συστήματα φωνών, οπτική γωνία της αφήγησης) (Κατσαντώνη, 2017).
ii) τεχνικές υβριδικότητας
Ο όρος υβριδικότητα είναι πολυσχιδής και πολυσημικός. Μπορεί να μιλήσει κανείς για υβριδικά
κείμενα στο επίπεδο της αφηγηματολογίας που μας ενδιαφέρει, για υβριδικές πρακτικές ή/και
υβριδικούς λαούς. Διαφορετικές προσεγγίσεις κειμενικών αναλύσεων ωστόσο τα τελευταία
χρόνια αποδεικνύουν πως τα λογοτεχνικά κείμενα όπως τα ειδησεογραφικά, πολιτικά ή
καθημερινά κείμενα είναι διττώς υβριδικά. Αρχικά στο επίπεδο της εκφοράς του λόγου, καθώς
αυτά αφομοιώνουν πολλαπλές φωνές και στη συνέχεια σε κειμενικό επίπεδο καθώς μεταφέρουν
διαφορετικά είδη γραφής150. Η υβριδικότητα ευνοεί μία διακειμενική και διαλογική αλληλεπίδραση
στο εσωτερικό του κειμένου. Μας επιτρέπει να δούμε τα λογοτεχνικά κείμενα και τα λογοτεχνικά
εκφωνήματα όχι ως συλλογές ατομικών χαρακτηριστικών, αλλά κυρίως ως πολύπλοκες και
δυναμικές στιγμές διεπίδρασης με άλλα κείμενα (ό.α: 2017).
Η υβριδικότητα αναδεικνύει κατ’αυτόν τον τρόπο σχέσεις:
α) πολυφωνίας μέσα από το δίκτυο σχέσεων διαλόγου (π.χ. συνομιλιακές πράξεις ομιλίας
πολλαπλών αφηγητών)
β) ετερογλωσσίας
χάρη στις πολλαπλές φωνές και τα γλωσσικά ιδιώματα που διασταυρώνονται στο δίκτυο
σχέσεων διαλόγου (π.χ. γλωσσική ποικιλομορφία) ·
χάρη σε μορφές κειμενικής ετερογένειας (π.χ. αναφερόμενος λόγος, πρόσθετα σχήματα,
παράφραση, παράθεση, ορισμός, μορφές αυτοαναφορικότητας σε κείμενα κυρίως του
μοντερνισμού και του μεταμοντερνισμού) ·

148βλ.

http://cwconference.web.uowm.gr/archives/2nd_cw_conference_volume_2.pdf, πορίσματα προγενέστερης
έρευνας.
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Αποδομητικές σύγχρονες προσεγγίσεις μεταμοντέρνων κειμένων επερωτούν την ίδια τη φύση του κειμένου και
προβάλλουν την αισθητική του διάσταση.
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Ο Μπαχτίν (1975 και 1963) είχε επίσης χρησιμοποιήσει σε ένα δοκίμιο του τον όρο υβρίδιο « hybride » για να αποδώσει
μεταφορικά φαινόμενα ετερογλωσσίας και πολυφωνίας στο μυθιστορηματικό είδος.
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χάρη στην υβριδική μείξη των λογοτεχνικών γενών (π.χ. ειδολογικοί μετασχηματισμοί,
διασυνδέσεις μεταξύ ποίησης, μυθιστορήματος και θεάτρου), αλλά και των ειδών λόγου, όπως
αυτά μετασχηματίζονται στον χώρο και στο χρόνο·
γ)τέλος, μορφές υβριδικότητας παρατηρούνται σε κείμενα με διαπολιτισμική προσέγγιση, όπου
η υβριδικότητα 151 εκφράζει μορφές πολιτισμικής μείξης (Barry, 2002: 117), όπως δυναμικές
αλληλεπιδράσεις πολιτισμικών κωδίκων που βιώνει ένας μετανάστης.
Σημειωτέον ότι οι δύο παραπάνω τεχνικές 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» (ό.α.: 2017). Στις τεχνικές αυτές έρχονται να
προστεθούν σύγχρονα μεθοδολογικά πλαίσια, όπως το κίνημα του γραμματισμού στα κειμενικά
είδη (genre literacy) (Cope-Kalantzis,1993), η μεταβυγκοτσκιανή κοινωνιογνωστική έρευνα και η
διαδραστική αφηγηματολογία (Rabatel, 2008).
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Διακειμενικότητα - διαλογικότητα
Η διακειμενικότητα και η διαλογικότητα, η δυνατότητα που έχουν τα λογοτεχνικά κείμενα
ανεξάρτητα από τις ειδολογικές και ιστορικές τους διαφορές να διαλέγονται μεταξύ τους
διερευνήθηκε από διαφόρους θεωρητικούς αφηγηματολόγους, γλωσσολόγους, θεωρητικούς
του λόγου σε επίπεδο αναγνωστικής πρόσληψης, κειμενικών πρακτικών και θεωριών του λόγου.
Σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη της έννοιας της διακειμενικότητας άσκησαν αρχικά οι Μ.
Bakhtin, G. Genette, J. Κristeva, R. Barthes, Μ. Riffaterre, στη συνέχει ο Μ. Foucault, ο F. François.
Όλοι οι παραπάνω θεωρητικοί προσδιορίζουν ως γνωστόν τη διακειμενικότητα ως μέθοδο
ερμηνείας και ως αναγκαία συνιστώσα του σχήματος επικοινωνίας.
Στη θεωρία της διαλογικότητας, όπως αυτή ορίστηκε αρχικά από τoν Bakhtin, o εκφωνητής
εμφανίζεται ως αντανάκλαση μέσα στο εκφώνημα. « Tο εκφώνημα είναι κατ΄επέκταση πάντα
διατομικό και διακειμενικό, 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 » (Bakhtin, 1975: 156-162 & 171-172). Η λογοτεχνική εκφώνηση αποτελεί
στάδιο ενός εν εξελίξει διαλόγου ο οποίος πραγματώνεται εντός ενός επικοινωνιακού
περιβάλλοντος και μέρος του περιβάλλοντος είναι το συγκείμενο ή κειμενικό περιβάλλον 152.
Στη συνέχεια η J. Kristeva επαναπροσδιορίζει τον όρο δια-κειμενικότητα θεωρώντας ότι η διακειμενικότητα 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).
« Kάθε κείμενο συγκροτείται ως μωσαϊκό παραθεμάτων, κάθε κείμενο είναι απορρόφηση και
μετασχηματισμός ενός άλλου κειμένου. Στη θέση της έννοιας της διϋποκειμενικότητας
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βλ. κυρίως κείμενα μεταναστευτικής λογοτεχνίας και διαθεματικά ‘σχέδια’ εργασίας στη β’θμια εκπαίδευση που
βοηθούν τους μαθητές να προβληματιστούν και να ευαισθητοποιηθούν σε ζητήματα διαπολιτισμικά.
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εγκαθίσταται εκείνη της διακειμενικότητας και η ποιητική γλώσσα διαβάζεται, τουλάχιστον ως
διπλή » (Kristeva, 1978: 85).
Σύμφωνα με τη θεωρία της διακειμενικότητας τα λογοτεχνικά κείμενα δεν αναφέρονται
απαραίτητα στην εξωτερική πραγματικότητα, αλλά σε πολλές περιπτώσιες αναφέρονται άμεσα
σε άλλα κείμενα. Δημιουργείται κατ’αυτόν τον τρόπο η έννοια του διακειμένου, των διαφόρων
δηλαδή κειμενικών στοιχείων τα οποία μπορούμε να εντοπίσουμε σε περισσότερα από ένα
λογοτεχνικά έργα 153.
Ο Genette154 στη συνέχεια προσθέτει στη θεωρία της διακειμενικότητας, τη σχέση δηλαδή
συμπαρουσίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κειμένων, το γενετικό καθεστώς ενός κειμένου
(μυθιστόρημα, ποίημα, δράμα) συμπεριλαμβάνοντας τις προσωπικές επιλογές του γράφοντος
μέσα από το σύστημα των φωνών. Ο Genette εστιάζει κατ’αυτόν τον τρόπο στη σχέση του
υποκειμένου με τη δομή του κειμένου.
Η λογοτεχνία επομένως από τη θεώρηση του Bakthin, του Genette και της Kristeva, που
προαναφέρθηκαν, αποτελεί τον κατεξοχήν χώρο που ενσωματώνει διαφορετικούς λόγους και
προοπτικές. Πρόκειται για ΄κοινωνικό κείμενο΄. Οργανώνει και αναπαριστά λόγους, εμπειρίες,
ιδεολογίες κυρίαρχες ή μη, αντικρουόμενες που αποτελούν έναν διαφορετικό τρόπο θεώρησης
του κόσμου.
Στις παραπάνω θεωρίες έρχονται να προστεθούν μεταγενέστερες θεωρίες του λόγου, όπως
αυτή του Μichel Foucault. Σύμφωνα με το Φουκώ155, ο λόγος είτε είναι ομιλία (parole) είτε γραφή
(écriture), παράγεται μέσα σε θεσμούς οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από συγκεκριμένα κοινωνικά
και ιστορικά συμφραζόμενα. Το κοινωνικό πλαίσιο είναι αυτό που καθορίζει με άλλα λόγια την
παραγωγή των λόγων και οι λόγοι συμβάλλουν στην αναπαραγωγή του. Ο Φουκώ
υπογραμμίζει επίσης ότι οι λόγοι είναι πρακτικές που συστηματικά ‘επιτελεστικά 156’
διαμορφώνουν μέσα από τις πράξεις ομιλίας τους τα αντικείμενα που μιλούν.
Στις μέρες μας σε κειμενικό επίπεδο, οι έννοιες της διαλογικότητας και της διακειμενικότητας, η
έννοια αναπαραγωγής ή μετασχηματισμού κυρίαρχων ή μη λόγων, λειτουργούν ως θεμελιώδεις
κειμενικές κινήσεις σε διαφορετικές μορφές ειδών λόγου και κειμενικών πρακτικών.
Σε κειμενικό επίπεδο η διαλογικότητα πραγματώνεται και εκδηλώνεται μέσα από διαφορετικά
χαρακτηριστικά γλωσσικής δομής όπως μέσα από τις λέξεις, τη σύνταξη, τις πράξεις ομιλίας έως
και τις ευρύτερες κειμενικές δομές. Ειδικότερα, μπορεί να εντοπιστεί μέσα από την αναπαραγωγήενσωμάτωση λέξεων, εκφράσεων, φωνών στο κείμενο, εκφωνημάτων, και άλλων γλωσσικών
χαρακτηριστικών (διαδραστικών προτύπων, ρητορικών σχημάτων) με μία ποικιλία τρόπων που
ταυτόχρονα μετασχηματίζουν το λόγο και αναδεικνύουν γραφές της ετερότητας μέσα από την
προβληματική του « Ὰλλου ».
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

153

Καλογήρου, Τ. (2011). Στον ιστό των κειμένων: Η αξιοποίηση της διακειμενικότητας στη διδακτική προσέγγιση της
λογοτεχνίας.

Παιδαγωγικό

Ινστιτούτο

Κύπρου,

http://www.pi.ac.cy/synedriodidaktikislogotexnias2011/index.php?option=com_content&view=article&id=5
19&catid=92&Itemid=333&lang=el, σσ. 4-6.
154

Genette, G. (1982). Palimpsestes: La littérature au second degré. Paris: éd. du Seuil.

155

Φουκώ, Μ. (1987). Η αρχαιολογία της γνώσης. μετ. Κωστής Παπαγιώργης, Εξάντας.

156

Culler J., (1997). Λογοτεχνική θεωρία. Mία συνοπτική εισαγωγή. μτφρ. K. Διαμαντάκου, Hράκλειο: Παν. Eκδόσεις
Kρήτης, 2000.

[394]

Δραστηριότητες επαναγραφής ή ανασύνθεσης κειμένων
Αντιπροσωπευτικές δραστηριότητες διακειμενικών και διαλογικών διαδικασιών αποτελούν οι
δραστηριότητες επαναγραφής ή ανασύνθεσης κειμένων (Κατσαντώνη, 2014 & 2017) 157. Στην
περίπτωση αυτή η κειμενική στρατηγική επιχειρείται μέσα από μία αφηγηματική τεχνική:
αλλαγή οπτικής γωνίας της αφήγησης (π.χ. από ετεροδιηγητική σε ομοδιηγητική αφήγηση)
αλλαγή εκφοράς λόγου (π.χ. από πρωτοπρόσωπη σε τριτοπρόσωπη ρηματική αφήγηση)
γενετική αλλαγή (π.χ. ένα κείμενο μπορεί να γίνει εικόνα ή το αντίστροφο, ένα κόμικς μπορεί
αντιστοίχως να μετατραπεί σε παραμύθι ή αστυνομικό μυθιστόρημα, ένα μυθιστόρημα μπορεί
να μετατραπεί σε θεατρικό έργο, ένα ποίημα σε ειδησεογραφικό γεγονός)
αλλαγή κειμενικού τύπου (π.χ. ένα κείμενο επεξηγηματικό μπορεί να μετατραπεί σε περιγραφικό
ή αντιστοίχως σε αφηγηματικό ή επιχειρηματολογικό λόγο)
αλλαγή επιπέδου λόγου (π.χ. από το οικείο στο σοβαρό επίπεδο)
αλλαγή θέματος (π.χ. εποχής, προσώπων/ηρώων)
μεταφράζοντας ένα έργο σε μία άλλη γλώσσα και αναπτύσοντας με τους μαθητές συζήτηση
για την ευστοχία των επιλογών του μεταφραστή ενός κειμένου (π.χ. σχολιασμός του ύφους του)
με στόχο να κατανοήσουν το διαμεσολαβητικό ρόλο της μετάφρασης 158. Η κειμενική ωστόσο
αυτή στρατηγική απευθύνεται σε μαθητές με υψηλό επίπεδο χρήσης του λόγου.
Οι παραπάνω δραστηριότητες καθιστούν κατανοητές σύμφωνα και με τις θεωρίες του λόγου
που προαναφέρθηκαν τη διακειμενικότητα, τη σχέση δηλ. συμπαρουσίας μεταξύ δύο ή
περισσοτέρων κειμένων. Οι μαθητές/μεταγραφείς τροποποιούν και αναπαράγουν τόσο το
κείμενο που διαβάζουν όσο και το περικείμενο (Genette: 1979) 159. Στις παραπάνω
δραστηριότητες μπορούν να συμπεριληφθούν και δραστηριότητες μίμησης (π.χ. παστίς) ή
μετασχηματισμού (π.χ. παρωδία) όπου ο μαθητής/μεταγραφέας τροποποιεί στο ελάχιστο
δυνατό βαθμό το αρχικό κείμενο 160.
Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως η Δημιουργική γραφή ως δραστηριότητα και ως σύνολο δράσεων
περιλαμβάνει έναν στοχασμό τόσο της δραστηριότητας αυτής, όσο και του παραγόμενου
αποτελέσματος (κειμένου του γράφοντος). « Αφορά την πράξη του να γράψει κανείς
δημιουργικά και την πράξη να σκεφτεί κριτικά την πράξη της γραφής και τα αποτελέσματα της »
(Κωτόπουλος, 2012). Στην προκειμένη περίπτωση, οι δραστηριότητες επαναγραφής,
157

βλ. http://cwconference.web.uowm.gr/archives/2nd_cw_conference_volume_2.pdf, Κατσαντώνη, Μ. (2014). Η
Δημιουργική Γραφή στην ξενόγλωσση εκπαίδευση: σύγχρονες πρακτικές γραφής και δημιουργικές
δραστηριότητες, ηλεκτρονικά πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Δημιουργική Γραφή (4-6/10 2013), Παν.
Δυτικής Μακεδονίας (κεφ. 7.2.1. Δραστηριότητες επαναγραφής-ανασύνθεσης κειμένων και κεφ. 3. Η γραφή
στον παραγωγικό της μηχανισμό 3.1. Τύποι προτεινόμενων δραστηριοτήτων).
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βλ. για προτεινόμενα διαθεματικά ‘σχέδια’ εργασίας Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Νεοελληνικής λογοτεχνίας για
το

Γυμνάσιο,

http://www.pi-

schools.gr/download/programs/depps/4deppsaps_Logotexnias_Gymnasiou.pdf, σ. 74.
159

160

Genette G., (1979). Εισαγωγή στο αρχικείμενο. μτφρ. M. Πατεράκη-Γαρέφη, Aθήνα: Eστία, 2001.
Katsantoni, M. (2012). Adapter, imiter, parodier ou pasticher ? Les activités de réécriture littéraire : un défi
pédagogique efficace en classe de FLE, actes du Colloque International Imitation et simulacre dans l’espace
francophone, Departemento de Filologia Francesa y Alemana, Facultad de Filosofia y Lettras, Valladolid, 2830/09/11, PU, σσ. 77-96.
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ανασύνθεσης ή μετασχηματισμού δίνουν τη δυνατότητα στο μαθητή να υιοθετήσει μία ενεργή
κριτική προσέγγιση, να κατασκευάσει, να ανασυνθέσει ένα κείμενο, να το επανεξετάσει,
αναθεωρώντας τη δουλειά του, δοκιμάζοντας το ύφος του και αντιπροτείνοντας δικές του
τεχνικές (Μorley, 2007: 39-41) 161.
3.2.1. Δραστηριότητες ελεύθερης φαντασίας
Οι δραστηριότητες ελεύθερης φαντασίας 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).
Αφηγηματικές τεχνικές σε δραστηριότητες Δημιουργικής γραφής των Παλαιότερων και Νέων
Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Γενικής Παιδείας και Νέας Ελληνικής
Σε παλαιότερα και κυρίως στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, συναντώνται ολοένα και
περισσότερο δραστηριότητες Δημιουργικής γραφής που στοχεύουν στην απόκτηση ενός
συνεκτικού επαρκούς σώματος γνώσεων με βάση την Ποιητική γραμματική και τη Θεωρία της
λογοτεχνίας.
Αναφέρουμε ενδεικτικά δραστηριότητες επικεντρωμένες:
α) σε κειμενικές και αφηγηματικές προοπτικές όπως:
μετατροπή διαλόγου σε διήγηση ή περιγραφή
προσθήκη διαλόγου-μονολόγου σε κείμενο όπου υπάρχει μόνο διήγηση
αλλαγή αφηγηματικής σκοπιάς (π.χ. μηδενική εστίαση, εσωτερική κλπ)
μετατροπή πλαγίου λόγου σε ευθύ και αντιστρόφως
αφήγηση γνωστού μύθου /ιστορίας μέσα από ταύτιση με έναν ήρωα της ιστορίας.
β) σε υφολογικές – ρητορικές επιλογές:
συγγραφή μιας ιστορίας για την οποία καθορίζεται το ύφος (σοβαρό, επιστημονικό, οικείο χιουμοριστικό κ.ά.).
γ) σε δραστηριότητες ελεύθερης φαντασίας:
αλλαγή της αρχής ή/και του τέλους της ιστορίας
επέκταση της ιστορίας - οι μαθητές να φανταστούν τη συνέχεια
συγγραφή θεατρικού διαλόγου με αφόρμηση ένα κείμενο (σκηνοθετικές οδηγίες).
δ) σε τρόπους της αφήγησης:
τοποθέτηση γεγονότων σε διαφορετική χρονική σειρά, όπου υπάρχουν αναχρονίες.
παρεμβολή αναδρομών /προδρομών, όπου υπάρχει χρονική ακολουθία
πύκνωση /επέκταση χρόνου αφήγησης (συνοπτική αφήγηση ή εκτεταμένη)
αλλαγή χρόνου ιστορίας (παροντικός ή παρελθοντικός χρόνος).

161

Morley, D. (2007). Creative writing in the world. The Cambridge Introduction to Creative Writing. Cambridge Univ.
Press (chapt. 2 Creative writing in the World, Writing reflective essays, Reading yourself as a writer, Notional
subjectivity).
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ε) σε παιγνιώδεις - δημιουργικές δραστηριότητες, οι οποίες παραπέμπουν περισσότερο σε
παιγνίδια γραφής που εμφανίζονται ήδη σε παλαιότερα Προγράμματα Σπουδών ΓυμνασίουΛυκείου και σχετίζονται με παιχνίδια λεκτικά και υφολογικά που διαφοροποιούν κυρίως το χτίσιμο
ενός λεξιλογίου ή τη δομή μιας πρότασης 162:
αφήγηση ιστορίας μέσα από εικόνες σε κανονική σειρά ή ανακατεμένες
αφήγηση με βάση κάρτες ή τραπουλόχαρτα όπου αναγράφονται μοτίβα ή τίτλοι παραμυθιών,
μύθων, δημοτικών τραγουδιών
προφορική ή /και γραπτή αφήγηση με βάση δοσμένες λέξεις.
Στα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών για το Γυµνάσιο (2011) 163 συναντώνται ενδεικτικά:
αφήγηση γεγονότων από διαφορετικές οπτικές γωνίες στο πλαίσιο δραστηριοτήτων
δηµιουργικής γραφής (Α΄ Γυµνασίου)
µετασχηµατισµοί λογοτεχνικών και µη κειµένων
µετατροπή προφορικού λόγου σε γραπτό µε την επισήµανση των διαφορών που προκύπτουν
µεταξύ των δύο κατηγοριών λόγου (Β΄ Γυµνασίου)
συµπλήρωση ηµιτελών κειµένων ή κειμένων για τα οποία δίνεται η πρώτη παράγραφος ή
ορισμένοι πλαγιότιτλοι
παραγωγή μονοτροπικών και πολυτροπικών κειµένων
σύνταξη και επεξεργασία κειµένων σε διαφορετικό ύφος (επαναδιατυπώσεις κειµένων ως προς
τις λεξικολογικές µορφοσυντακτικές και υφολογικές επιλογές, προθετικότητα του κειμένου και
κοινωνική ταυτότητα του αποδέκτη) (Γ ΄Γυµνασίου) κ.ά.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
Γενικότερος στόχος της μελέτης μας ήταν να διερευνήσουμε τις αφηγηματικές τεχνικές σε
‘διαλογικού’ τύπου λογοτεχνικά κείμενα σύγχρονων κυρίως συγγραφέων που συνδυάζουν και
αντιπαραθέτουν διαφορετικούς λόγους και προοπτικές μέσα από τα ιστορικά συμφραζόμενα
τους. Η μελέτη μας επικεντρώθηκε σε κείμενα μέσα από την προσωπική λογοτεχνία,
αναφερόμενα σε συγγραφείς που καταφεύγουν στη γραφή για να ανασυνθέσουν και να
ερμηνεύσουν καθαρά προσωπικές εμπειρίες και συναισθήματα.
Λογοτεχνικά είδη:
Αυτοβιογραφία: ο συγγραφέας αναφέρεται σε καθαρά προσωπικές εμπειρίες, αλλά και σε
ευρύτερου ενδιαφέροντος ιστορικά γεγονότα όπως τα έχει βιώσει ο ίδιος. Δεν διηγείται μια
φανταστική ιστορία. Προσπαθεί να δώσει μία αυθεντική εικόνα του εαυτού του, αδιαφορώντας
για τη μυθοπλασία.
162

Πρόκειται για γλωσσικούς πειραματισμούς που είχαν κάνει την εμφάνιση τους με το κίνημα του ντανταϊσμού και του
σουρεαλισμού και αργότερα με τις γνωστές ομάδες πρωτοπορείας όπως το Εργαστήρι Δυνητικής Λογοτεχνίας
(OULIPO).
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βλ. http://ebooks.edu.gr/info/newps.pdf, κεφ. 1. Nεοελληνική Γλώσσα 1.7. Δ. Παραγωγή γραπτού λόγου, στο
Γυμνάσιο, Προσδοκώμενα Αποτελέσματα – Δραστηριότητες « Συμμετοχή σε δραστηριότητες που καλλιεργούν
τις τεχνικές προοργάνωσης γραπτού λόγου, π.χ. ιδεοθύελλα, ελεύθερη γραφή, δημιουργική γραφή,
οργάνωση των βασικών σημείων », σσ. 138, 140-142, 145.
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Αυτομυθοπλασία: νέα αφηγηματική μέθοδος και είδος όπου προσωπικά βιώματα ενταγμένα σε
πραγματικά ιστορικό-κοινωνικό πλαίσιο μεταπλάθονται σε λογοτεχνικό-μυθοπλαστικό έργο. Η
αναπαράσταση ωστόσο προσωπικών βιωμάτων και εμπειριών απεικονίζεται με εκλεκτική
επιλογή και αλλοίωση. Επομένως, σε αντίθεση με την αυτοβιογραφία, ο συγγραφέας
κατασκευάζει μία φανταστική ιστορία, ενσωματώνοντας προσωπικές και αυθεντικές ιστορίες 164.
O όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον κριτικό και λογοτέχνη Serge Doubrovsky 165
και αποδίδει την πιστή μετάφραση του γαλλικού όρου « autofiction ». Ο ίδιος όρος αποδίδεται
και από πολλούς ως aυτομυθογραφία 166.
Επιστολικό μυθιστόρημα: ορίζεται στις μέρες μας με κριτήρια περισσότερο μορφολογικά παρά
θεματικά (σε αντίθεση με το ιστορικό, αστυνομικό, περιπετειώδες ή ερωτικό μυθιστόρημα).
Βασική τυπολογία του επιστολικού μυθιστορήματος αποτελεί η στοιχειώδης διάκριση μεταξύ
μονολογικού ή πολυφωνικού μυθιστορήματος ανάλογα με τον αριθμό των προσώπων που
εμπλέκονται στην πλοκή και την αλληλογραφία. « [...] Το επιστολικό μυθιστόρημα δίνει τη
δυνατότητα για εναλλαγή θεμάτων, προσώπων και αφηγητών [...]. Δίνει επίσης τη δυνατότητα
στο συγγραφέα να παρουσιάσει το έργο του ως αληθινή μαρτυρία [...] » (Γ.Ν. Παρίσης, 2007:
669). Θεσμοθετεί επίσης την πολλαπλότητα πολλών αφηγητών, ακυρώνει την παρουσία του
πανταχού παρόν αφηγητή, σηματοδοτώντας μεταμοντέρνες τεχνικές, όπως τον πολυφωνικό
μονόλογο μέσα από το προσωπικό ημερολόγιο προβάλλοντας την ενσυνείδητη ετερονομία της
συμπεριφοράς χαρακτήρων και φωνών που περνούν από την πράξη στο λόγο χωρίς
παρεμβατικούς αφηγητές. Ο λόγος του επιστολικού μυθιστορήματος μπορεί να είναι
αποσπασματικός και να απεικονίζει θραύσματα μέσα από μικροαφηγήσεις της
καθημερινότητας.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Εφαρμογή αφηγηματικών τεχνικών
Η προσέγγιση των αναλύσεων προτείνεται μέσα από ένα ποικιλόμορφο δείγμα
μυθιστορημάτων από τη νεοελληνική, ευρωπαϊκή ή/και παγκόσμια λογοτεχνία επιλεγμένα
ανάλογα με τη λογοτεχνικότητα και την αισθητική τους αξία.
Έμφαση δίνεται στη συμβατότητα των κειμένων ανάλογα με την αντιληπτική ικανότητα των
μαθητών μέσα από θέματα που αναδύονται από το σύγχρονο τρόπο ζωής και τα κοινωνικά
προβλήματα που αυτός συνεπάγεται (ανθρώπινες σχέσεις σε διαφορετικά κοινωνικά
περιβάλλοντα πόλη-επαρχία, αστυφιλία, αποξένωση, αποδημία, μοναξιά, διαφορετικότητα) 167.

164

Η αυτομυθοπλασία αποτελεί μέρος μιας προσωπικής λογοτεχνίας. Πορίσματα προσωπικής έρευνας είχαν ήδη
ανακοινωθεί στην ανακοίνωση « Polyphonie et écriture de soi dans la littérature française contemporaine »
(« Πολυφωνία και γραφές του εγώ στη σύγχρονη γαλλική λογοτεχνία ») στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα
« Polyphonie et système figural » (Πολυφωνία και σύστημα τρόπων λόγου)15--17/04 2010, Univ. de ParisSorbonne, Univ. de Clermont-Ferrand, Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis.
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βλ. Doubrovsky S., (1998). Le livre brisé. éd. Grasset και μελέτες του Gasparini P., (2008). Autofiction - Une aventure
du langage. Seuil και Gasparini P., (2004). Est-il Je - Roman autobiographique et autofiction. Seuil.

166

Συναντούνται επίσης οι όροι ψευδο-βιογραφία (fausse biographie) ψευδο-αυτοβιογραφία (fausse autographie) ή βιομυθοπλασία (biofiction). Ένας επίσης από τους πρωτοπόρους της αυτομυθοπλασίας όπως έχει
χαρακτηρισθεί στη Γαλλία είναι ο πολυμεταφρασμένος στην Ελλάδα συγγραφέας Πατρίκ Μοντιανό.
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Οι θεματικές αυτές συμβαδίζουν με τις γενικότερες θεματικές ενοτήτων παλαιότερων και νέων Αναλυτικών
Προγραμμάτων Σπουδών με θέματα την κοινωνική ζωή, την ιστορική συνέχεια, τις διαχρονικές αξίες και τα
ευρύτερα προβλήματα της ανθρώπινης ύπαρξης, με ενδιαφέροντα κλιμακούμενα ανά τάξη μαθητών.

[398]

Βασικοί πόλοι αναφοράς: ο Ὰλλος, ο Ξένος, η Πόλη.
Ειδικότερες θεματικές:
Ταυτότητα - Ετερότητα - Υβριδικότητα
Ατομικές και οικογενειακές αναπολήσεις
Σώμα κειμένων:
Αυτοβιογραφία
Αξιώτη M., (1938). Δύσκολες νύχτες. εκδ. Κέδρος, έκδ. 2002
Δέλτα Π., (1932). Πρώτες ενθυμήσεις. εκδ. Ερμής, 2008
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Επιστολογραφία
Κρανάκη M., (1993). Φιλέλληνες 25 γράμματα μιας Οδύσσειας. ΜΙΕΤ, έκδ.1998 170
Ημερολόγιο
Όστερ Π., (2014). Ημερολόγιο του χειμώνα. εκδ. Μεταίχμιο
Αυτομυθοπλασία
Κιουρτσάκης Γ., (2000). Εμείς οι άλλοι. εκδ.Κέδρος
Κιουρτσάκης Γ., (1995). Σαν μυθιστόρημα. εκδ. Κέδρος
Ιστορικό μυθιστόρημα
Πανσέληνος Α., (1996). Ζαϊδα ή Καμήλα στα χιόνια. εκδ. Καστανιώτης
Βαλτινός Θ., (2000). Συναξάρι Αντρέα Κορδοπάτη. εκδ.Ωκεανίδα
Σε συνάρτηση με τις αφηγηματικές τεχνικές που προαναφέραμε ο εκπαιδευτικός μπορεί να
επικεντρωθεί:
ως προς την κατηγορία της αφηγηματικής οπτικής ή διπλής οπτικής σε είδη αυτοβιογραφικού
λόγου, ημερολογιακή γραφή, επιστολογραφία, γενεαλογικές ιστορίες κατοίκων μιας περιοχής,
οδοιπορικά (ταξιδιωτική λογοτεχνία), προφορικές εξιστορήσεις και βιοαφηγήσεις μέσα από
συμβάντα της καθημερινότητας ή/και αναμνήσεις παιδικής και εφηβικής ηλικίας των μαθητών.
Γενικότερος στόχος: Τα συγκεκριμένα είδη λόγου επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να εφαρμόσει
την καταγραφή ατομικών και συλλογικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιεί κανείς μιλώντας

168http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3564,14923/extras/texts/index_d_09_01_axioti.html,

σσ. 27-28 & 31-33. Για το έργο της Aξιώτη που ναι μεν εντάσσεται στο κίνημα της δεκαετίας του 1930 εμπεριέχει
ωστόσο στοιχεία μεταμοντερνιστικά μέσα από μία σπονδυλωτή αφήγηση εσωτερικών μονολόγων μέσα από
τον ευθύ λόγο της βασικής ηρωϊδας και των υπολοίπων χαρακτήρων του έργου.
169

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2367,9011/.
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Μυθιστόρημα σε σύνθεση επιστολική, κείμενο πολυφωνικό όπου αντιπαρατίθενται πολλαπλές φωνές, ενώνονται
προσωπικές και ιστορικές μνήμες στο πλαίσιο της μυθοπλασίας.
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μέσα από την τεχνική της διπλής οπτικής σε πρωτοπρόσωπη και τριτοπρόσωπη ρηματική
αφήγηση (ζητήματα συστήματος φωνών-οπτικής γωνίας του αφηγητή, ζητήματα εστίασης). Το
ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές/ομιλητές διηγούνται
προσωπικά βιώματα, αφηγούνται και ανασκευάζουν ιστορίες/μνήμες άλλων ;
ως προς τη δεύτερη τεχνική με χαρακτηριστικά υβριδικά της πολυφωνίας και ετερογλωσσίας, το
ενδιαφέρον μπορεί να επικεντρωθεί σε δραστηριότητες που αφορούν ιστοριογραφία με στοιχεία
βιωματικά και μυθοπλαστικά, σύγχρονες μορφές αυθιστόρησης με χρήση επιστολογραφίας. Η
ενσωμάτωση διαφορετικών κειμενικών ειδών στα ίδια τα κείμενα δίνει τη δυνατότητα στους
μαθητές και συμμετέχοντες εργαστηρίων Δημιουργικής γραφής να ανακαλύψουν τον κατεξοχήν
ετερογλωσσικό και πολυφωνικό τους χαρακτήρα.
ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Η ανάγνωση αποτελεί πολιτισμική πρακτική και κατασκευή, είναι ο τόπος όπου ενεργοποιείται το
‘πολιτισμικό κεφάλαιο 171’ των μαθητών. Η αναγνωστική πράξη είτε ως αποκωδικοποίηση
γραπτών λέξεων, είτε ως κατανόηση και ερμηνεία των ευρύτερων δομών ενός κειμένου υπόκειται
σε έλεγχο και εκμάθηση. Οι αναγνωστικές συνήθειες των μαθητών διαμορφώνονται ήδη από
πολύ μικρή ηλικία από το σύστημα της επίσημης εκπαίδευσης. Στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα
Σπουδών, όπως προαναφέρθηκε και στην αρχή, δίνεται έμφαση σε σχέση με τον τρόπο
αξιολόγησης των μαθητών, σε ερωτήματα αναγνωστικής ανταπόκρισης τα οποία
ακολουθούνται από διακριτές και αλληλοσυνδεόμενες δραστηριότητες Δημιουργικής γραφής.
Με τον όρο αναγνωστική ανταπόκριση υποδηλώνεται αυτό που μας συμβαίνει κατά τη διάρκεια
ανάγνωσης ενός λογοτεχνικού ή μη έργου και ως αποτέλεσμα αυτής. Η αναγνωστική διαδικασία
αρχίζει στο σημείο εκείνο στο οποίο ο αναγνώστης ανακαλύπτει και επεξεργάζεται το νόημα των
λέξεων και των προτάσεων του λογοτεχνικού έργου. Πρόκειται για άμεση και αδιαμεσολάβητη
αντίδραση προς ένα κείμενο. Ωστόσο οι εσωτερικές διαδικασίες και αντιδράσεις του ατόμου είναι
συνεχείς και εξελισσόμενες. Διαφορετικοί αναγνώστες μπορούν να έχουν παρόμοιες ή
διαφορετικές ανταποκρίσεις ανάλογα με το μορφωτικό και το κοινωνικό τους υπόβαθρο, τις
προσδοκίες και τις αναγνωστικές τους προτιμήσεις (Ηαwthorn, 2006: 32, 35-36).
Σύμφωνα με τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών:
[...] Όσον αφορά την αναγνωστική ανταπόκριση ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών α)
είτε να σχολιάζουν ιδέες, αξίες, στάσεις, πράξεις και συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο
κείμενο τεκμηριώνοντας την άποψη τους με στοιχεία του κειμένου και του εισαγωγικού
σημειώματος, β) είτε να συγκρίνουν ιδέες, αξίες, στάσεις, πράξεις και συμπεριφορές που
αναδεικνύονται στο κείμενο με αντίστοιχες του σήμερα, γ) είτε να συσχετίσουν ιδέες, αξίες,
στάσεις, πράξεις και συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με προσωπικές εμπειρίες,
βιώματα, συναισθήματα κ.τ.λ. [...] 172 (ΦΕΚ, αρ. Φύλλου 211: 9349).
Η δεξιότητα της αναγνωστικής πρόσληψης λογοτεχνικών κειμένων και μάλιστα σε συνθήκες
διαλογικές (μεταξύ κειμένων, μεταξύ μαθητών, μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών) σύμφωνα και
με το Πρόγραμμα Σπουδών της Λογοτεχνίας για τα Δημόσια Σχολεία της Κυπριακής
Δημοκρατίας το οποίο είναι παλαιότερο, αλλά άρτια δομημένο και εμπεριστατωμένο συντελεί
ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες :
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Bourdieu, P. et Passeron, J.-C. (1964). Les héritiers. Paris: Minuit, coll. « Le sens commun ».
βλ.

172

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%A0%CE%94_126_2016_%CE%A6%CE%95%CE%9A_
%CE%91_211.pdf.
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« [...] να οδηγηθούν σταδιακά στην κριτική επίγνωση της ευρύτερης ποικιλίας των « κειμένων »
και των αναγνωστικών πρακτικών που επιπολάζουν στο επικοινωνιακό στερέωμα της εποχής
μας και οι οποίες οδηγούν σε διαφορετικές οπτικές – τρόπους θέασης των πραγμάτων [...] » 173.
Η αναγνωστική πρόσληψη εδράζεται επομένως σε τρεις βασικούς άξονες που επικεντρώνονται
σύμφωνα με τα παραπάνω:
« [...] στην κατανόηση – ανάλυση – ερμηνεία των λογοτεχνικών κειμένων, σύμφωνα με τους
μεθοδολογικούς, υφολογικούς, ιστορικο-γραμματολογικούς όρους που θέτει το λογοτεχνικό
γένος, το κειμενικό είδος και η παράδοση στην οποία ανήκουν.
Αυτή αναπτύσσεται βαθμιδωτά σε τρία επίπεδα:
α) στο επίπεδο της πραγματολογικής κατανόησης-εξομάλυνσης των κειμένων·
β) στο επίπεδο της κειμενικής δομής «επιφανείας»: οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση
να αξιοποιούν τη δομή του κειμένου, για να εντοπίζουν εκεί την οργάνωση των στοιχείων και να
διερευνούν τους τρόπους με τους οποίους τα λογοτεχνικά κείμενα αναπαριστούν τον κόσμο και
εισάγουν τομές στην υπάρχουσα πραγματικότητα·
γ)στο επίπεδο της «βαθιάς δομής» των κειμένων: οι μαθητές/-τριες να ασκούνται στην
κατανόηση και ερμηνεία των υπόρρητων πληροφοριών που μεταδίδει ένα λογοτεχνικό κείμενο
και να είναι σε θέση να ενεργοποιούν τις γενικότερες ιστορικές, επιστημονικές ή άλλες γνώσεις
τους, καθώς και να ανατρέχουν σε άλλες πηγές, έξω από το κείμενο, προκειμένου να φωτίσουν
τις άδηλες όψεις και πτυχές του κειμενικού «νοήματος».
Η κατανόηση – ανάλυση – ερμηνεία των λογοτεχνικών κειμένων ως σύνθετη δεξιότητα μπορεί να
γίνει το εφαλτήριο για την κριτική επίγνωση από τους μαθητές και τις μαθήτριες του τρόπου με
τον οποίο τα διάφορα κειμενικά είδη αλλά και οι γλωσσοϋφολογικές επιλογές του συγγραφέα
εκφράζουν συγκεκριμένες κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες και ανταποκρίνονται σε
συγκεκριμένα ιδεολογικά αιτήματα, πράγμα που τις καθιστά όχι απλώς [αυτοαναφορικές]
«συγγραφικές πρακτικές» αλλά βαθύτερα πολιτικές πράξεις [...] » (ό.α., σσ: 74-75).
AΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΑ ‘ΣΧΕΔΙΑ’ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

H

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Το συγγραφικό ‘σχέδιο’εργασίας είναι μία ανοικτή διαδικασία μάθησης η οποία εξελίσσεται
ανάλογα με την εκάστοτε τάξη και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων/μαθητών 174. Η μέθοδος
βασίζεται στη διδασκαλία σε ομάδες, αρχικά μέσα από ατομική και στη συνέχεια μέσα από
ομαδική αλυσιδωτή γραφή με στόχο την καλλιέργεια συνεργατικών και ειδικότερα συγγραφικών
δεξιοτήτων. Έμφαση δίνεται επίσης στη δυνατότητα συμμετοχής αδύναμων και πιο αδιάφορων
μαθητών με στόχο την αναβάθμιση της εικόνας και της αυτο-πεποίθησης τους.
Η μέθοδος ‘σχεδίου’ εργασίας συνάδει με τις αρχές της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής,
προωθεί την παιδαγωγική των πολυγραμματισμών, συνιστώντας τη χρήση μιας ποικιλίας

173

ό.α. http://archeia.moec.gov.cy/mc/2/logotechnia.pdf. (κεφ. γ. Καλλιέργεια ιδιοτήτων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων που
θεωρούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα ως ικανότητες – κλειδιά. Ι. Δεξιότητες λογοτεχνικού γραμματισμού),
σ. 74.

174

βλ. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Νεολληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο, κεφ. 2. Ὰξονες,
Γενικοί

Στόχοι,

Θεμελιώδεις

έννοιες

διαθεματικής

προσέγγισης),

schools.gr/download/programs/depps/4deppsaps_Logotexnias_Gymnasiou.pdf, σ. 64.
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http://www.pi-

κειμένων, όχι μόνο από τα σχολικά ανθολόγια και τα λογοτεχνικά κείμενα, αλλά και μέσα από
άλλα είδη κειμένων που μπορούν να κτίσουν ένα γόνιμο διάλογο βάση νέων γραμματισμών
μέσα από οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα (όπως πολυμέσα, κόμικς, κινηματογραφικές ταινίες,
τραγούδια, διαδικτυακά φόρουμ κ.ά.).
Το συγγραφικό ‘σχέδιο’ εργασίας για να είναι σωστά δομημένο πρέπει να είναι οργανωμένο σε
διδακτικές ενότητες (12 έως 14 εβδομάδων) αναλόγως αν λαμβάνει χώρα σε ετήσια σχολική ή
εξαμηνιαία βάση. Συνήθως η συχνότητα του εκτείνεται σε 2 έως 3 μήνες, σε συνάρτηση με το
ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας της λογοτεχνίας, την ιδιαιτερότητα των λογοτεχνικών
κειμένων ανάλυσης και του τελικού προϊόντος (συγγραφικού σχεδίου εργασίας) που αποτελεί
και τον τελικό στόχο μιας διδακτικής ενότητας ή ενός εργαστηρίου δημιουργικής γραφής σε
σχολικό πλαίσιο. Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει φάσεις με διακριτή στοχοθεσία κάθε φορά. Οι
φάσεις προγραμματίζονται μέσα από διαφορετικά υπο-στάδια διαβάθμισης ανάλογα με το
επίπεδο και τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι μαθητές.
Προτεινόμενα σχέδια εργασίας 175
1ο σχέδιο εργασίας
Θεματική: Προσωπική λογοτεχνία
Προσωπικές αναμνήσεις - Γενεαλογικά στοιχεία κατοίκων μιας περιοχής
Κοινό: μαθητές γυμνασίου - λυκείου
Στόχοι του σχεδίου:
σχεδιασμός από τους μαθητές του οικογενειακού τους δένδρου υπό τη
σχεδιαγράμματος συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών μελών της οικογενείας τους

μορφή

χρήση διακειμένων μέσα από νέους γραμματισμούς (φωτογραφίες, πορτρέτα)  παραγωγή
στη συνέχεια γραπτών κειμένων ως σχόλια στη φωτογραφία.
Προφορικός λόγος: πιθανή ενδεχόμενη συνέντευξη από ανθρώπους του δικού τους
οικογενειακού δένδρου, συλλογή στοιχείων ως προς την εξέλιξη του οικογενειακού θεσμού στη
γενέτειρα τους (αστική, αγροτική ή/και τουριστική περιοχή). Τα δεδομένα μπορεί να αφορούν την
κοινωνική κινητικότητα της οικογένειας, τις διακυμάνσεις του οικονομικού και μορφωτικού
επιπέδου των μελών της, τον καταμερισμό εργασίας ανάμεσα στους συζύγους, τις δομές
συνεργασίας στους κόλπους της οικογένειας (αντρικοί και γυναικείοι ρόλοι), το βιοτικό επίπεδο
κ.ά.
Γραπτός λόγος: καταγραφή αυτοβιογραφικών στοιχείων της οικογενείας σε πεζό κείμενο με
λογοτεχνίζον ύφος (200 λέξεις).
Έμφαση δίνεται:
στο είδος γραφής (προσωπική λογοτεχνία)
στην αφηγηματική τεχνική (αφηγηματική της διπλής οπτικής)
175

ό.α. βλ. Προτεινόμενα διαθεματικά ‘σχέδια’ εργασίας Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Νεοελληνικής λογοτεχνίας για
το Γυμνάσιο 2. Στόχοι, Θεματικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, Διαθεματικά σχέδια εργασίας, σσ. 66-67
& 68, 71.
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στον κειμενικό τύπο (περιγραφή)
στη χωροχρονική τοποθέτηση των γεγονότων (ροή των αναμνήσεων, χρονική έκθεση
γεγονότων, έκφραση συναισθημάτων όπως νοσταλγία, πείρα που χρωματίζουν το λόγο μέσα
από σχήματα λόγου).
Δημιουργική γραφή
προφορική εξιστόρηση (σημασία προφορικών ιστοριών μέσα από την οπτική γωνία των
αφηγητών)
γραπτή αφήγηση (καταγραφή προσωπικών βιωμάτων υπό τη μορφή ημερολογίου, εναλλαγή
αφηγητών σε πρωτοπρόσωπη ή τριτοπρόσωπη ρηματική αφήγηση).
Τελικό προϊόν : σε προσωπική ή ομαδική αλυσιδωτή γραφή ανάλογα με το είδος γραφής
συγγραφή ημερολογίου ή
σύνθεση άλμπουμ ή
σύντομο πεζό αφήγημα (παρουσίαση ενός τόπου και των γενεαλογικών στοιχείων των μελών
μιας οικογενείας).
Διαθεματικό σχέδιο: συνεισφορά γνωστικών αντικειμένων: ιστορία – γεωγραφία.

2ο σχέδιο εργασίας
Θεματική: Λογοτεχνία και πόλη
Κοινό: μαθητές γυμνασίου-λυκείου
1ο στάδιο
Συζήτηση γύρω από τη θεματική του ταξιδιού. Αναπαράσταση ενός ταξιδιού. Οι ίδιοι οι μαθητές
περιγράφουν πως θα αντιδρούσαν αν επισκέπτονταν μία πόλη σε έναν ξένο τόπο ή τη γενέτειρα
τους.
Στόχοι του σχεδίου:
σχεδιασμός χάρτη μιας περιοχής, συζήτηση γύρω από τους κειμενικούς και πολιτισμικούς
κώδικες που οργανώνουν την οπτική αναπαράσταση ενός χώρου
πιθανή επίσκεψη σε λαογραφικό μουσείο της πόλης τους
κειμενικός τύπος: περιγραφή
αφηγηματική τεχνική (ρηματική τριτοπρόσωπη αφήγηση)
Προτεινόμενη δραστηριότητα δημιουργικής γραφής:
Μία πόλη και μόνη μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης λογοτεχνικών έργων, αφηγηματικών
προοπτικών, απόψεων και θεωρήσεων.
« [...] Ο Λανζ έμεινε μόνος με την πόλη. Ήταν η μοίρα του να είναι μόνος με τις πόλεις, να
περπατάει ανάμεσα σε πέτρες παράλυτες όπως και ο ίδιος, που δεν επικοινωνούσε με τους
άλλους. Όταν σκεφτόταν τα βιβλία που μπορούσε να γράψει, φανταζόταν ένα βιβλίο που θα
περιέγραφε αποκλειστικά τις σχέσεις ενός ανθρώπου με μια πόλη όπου οι άνθρωποι δε θα ήταν
παρά στοιχεία του σκηνικού [...].
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[...] Πάλι θα βρίσκομαι σε μια πόλη: αυτή εδώ είναι μοιρασμένη στα δύο από ένα ποτάμι, η άλλη
είναι δίπλα στη θάλασσα, αν εξαιρέσουμε αυτό, κατά τ’άλλα είναι ίδιες. Παίρνεις ένα κομμάτι
γυμνής κι άγονης γης και το στοιβάζεις με μεγάλες πέτρες. Μέσα απ’αυτές τις πέτρες, έχουν
λουφάξει μυρουδιές, μυρουδιές πιο βαριές από τον αέρα [...] ».
J.-P. Sartre, Η ναυτία, μτφρ. Μάριος Λαέρτης, εκδ. Πατάκης

Με αφορμή το παραπάνω απόσπασμα, διηγηθείτε μία σύντομη ιστορία που να περιγράφει μία
πόλη γνώριμη σε σας. Προτείνετε ένα μεταφορικό ή μετωνυμικό τίτλο της πόλης αυτής.
Περιγράψτε σε πρώτο πλάνο το σκηνικό, την ατμόσφαιρα, αναμειγνύοντας σημαντικές ή
ασήμαντες στιγμές της ζωής πολλών ή ενός προσώπων που την κατοικούν.
Μπορείτε να αφηγηθείτε την ιστορία σε τριτοπρόσωπη αφήγηση υπό την οπτική γωνία ενός
εξωτερικού αφηγητή που παρακολουθεί τα πάντα μέσα από μία κάμερα (200-300 λέξεις).

2ο στάδιο
Διακρίνονται υπο-στάδια 176 όπου ελέγχεται η δεξιότητα της αναγνωστικής ανταπόκρισης των
μαθητών
Πριν την ανάγνωση του κειμένου
συζήτηση με ερωτήματα προφορικά ως προς το θέμα της πόλης με βάση το κείμενο-αφόρμηση
του Σαρτρ, με στόχο οι μαθητές να επιστρατεύσουν προσωπικά βιώματα, εμπειρίες, γνώσεις
σχολικές και εξωσχολικές ή να εξοικειωθούν με το θέμα αυτό ιστορικά – πολιτισμικά.
Σώμα κειμένων: τα κείμενα μπορούν να ποικίλουν (κείμενα λογοτεχνικά, πληροφοριακά διαδικτυακά, ειδησεογραφικά, οπτικά-ηχητικά, εικαστικοί πίνακες).
3ο στάδιο
Φάση της ανάγνωσης
Ερωτήματα κατανόησης
τα αφηγηματικά κείμενα προσεγγίζονται με τη βοήθεια απλών ερωτημάτων του τύπου: ποια είναι
η υπόθεση του κειμένου, ποιος αφηγείται την ιστορία και σε ποιο πρόσωπο, ποιοι οι ρόλοι των
ηρώων – ποιες πράξεις ομιλίας επιτελούν – πως αναδύεται ο συγγραφικός τύπος ενός κειμένου;
μπορούν να διακριθούν επεισόδια στην εξέλιξη μιας ιστορίας, με ποια χρονική σειρά
παρουσιάζονται τα γεγονότα (ανοικτή δομή, κυκλική δομή, κατετμημένη δομή, μοντάζ, κολάζ).
4ο στάδιο
Τελικό προϊόν  παραγωγή γραπτού λόγου σε ομαδική γραφή
συγγραφή ενός κεφαλαίου/επεισοδίου ανά μαθητή γύρω από μία θεματική (π.χ. ταξίδι σε μία
πόλη, σε μία ευρύτερη περιοχή στην Ελλάδα ή το εξωτερικό)
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βλ. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Νεολληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο (κεφ. 2. Ὰξονες,
Γενικοί

Στόχοι,

Θεμελιώδεις

έννοιες

διαθεματικής

προσέγγισης),

schools.gr/download/programs/depps/4deppsaps_Logotexnias_Gymnasiou.pdf, σσ. 74-76.

.
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ανάγνωση – δραματοποίηση – έκθεση κειμένων σε σχολική εφημερίδα ή σε σχολικό ιστολόγιο.
Οι παραπάνω προτάσεις μπορούν να είναι εφαρμόσιμες υπό τον όρο ότι ο
φιλόλογος/εκπαιδευτικός που θα τις χρησιμοποιήσει θα είναι αποφασισμένος να
επικαιροποιήσει και να αναβαθμίσει γενικότερα τη διδασκαλία του και τις συνθήκες μάθησης που
προσφέρει στους μαθητές του. Σε κάθε διδακτική ενότητα ενός παιδαγωγικού ‘σχεδίου’ εργασίας
ενδείκνυται να δίνονται διαθεματικές – δημιουργικές εργασίες βασιζόμενες στους θεματικούς
άξονες που προτείνονται από τα ισχύοντα από Προγράμματα Σπουδών με αξιοποίηση
διαφορετικών κριτικών μελετών και διερεύνηση πιθανώς διαφορετικών οπτικών γωνιών.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
O σχεδιασμός των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών αναφορικά με τις
δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής και αναγνωστικής ανταπόκρισης, οφείλει να
συμπεριλάβει μελλοντικά σαφή κατεύθυνση ως προς την αξιολόγηση των συγκεκριμένων
δραστηριοτήτων από τους διδάσκοντες. Μία σχάρα κριτηρίων αξιολόγησης θα πρέπει να είναι
άμεσα συνυφασμένη με κριτήρια συστηματικής άσκησης δεξιοτήτων των μαθητών ως προς την
αφηγηματική δομή των λογοτεχνικών κειμένων σε επίπεδο ειδολογικό, σε επίπεδο γραμματικό
(αλλαγή προσώπου, διάθεσης, φωνής), σε επίπεδο αφηγηματικό (αλλαγή εστίασης, ύφους),
κριτήρια τα οποία προβάλαμε και για τα οποία επιμείναμε ιδιαίτερα. Επίσης θα πρέπει να
ληφθούν γενικότερα υπόψιν οι συγκεκριμένες δεξιότητες λογοτεχνικού γραμματισμού που οι
μαθητές θα είναι σε θέση να αναπτύξουν με την ολοκλήρωση μιας ερμηνευτικής προσέγγισης
σε ένα κείμενο ή μέσω των δραστηριοτήτων αναγνωστικής ανταπόκρισης και δημιουργικής
γραφής.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών μέσω της εξοικείωσης τους με συγγραφικές και
αναγνωστικές πρακτικές συγκροτείται μέσα από δεξιότητες λογοτεχνικού γραμματισμού για τις
οποίες επιμείναμε ιδιαίτερα. Στόχος των παραπάνω είναι οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν
απέναντι στη συγγραφική λογοτεχνική διαδικασία και γενικότερα την καλλιτεχνική έκφραση. Να
αισθανθούν συνδημιουργοί που δεν περιγράφουν απλά το περιβάλλον τους, αλλά
παρεμβαίνουν δυναμικά σε αυτό, το επαναπροσδιορίζουν και το αλλάζουν.
Λαμβάνοντας υπόψιν πως ο καλύτερος αναγνώστης είναι ένας κριτικός αναγνώστης, ο οποίος
αντιλαμβάνεται την αρχιτεκτονική δομή ενός κειμένου, αλλά και της ευρύτερης αναγνωστικής του
θέσης στο πολιτισμικό γίγνεσθαι, επικεντρωθήκαμε σε ζητήματα ερμηνευτικής και αφηγηματικής
οργάνωσης κειμένων, τα οποία αποτελούν σημαντικές διδακτικές πρακτικές μέσα από τις οποίες
συγκροτούνται διαφορετικές υποκειμενικές λογοτεχνικές παραγωγές.
Τα ερωτήματα αξιολόγησης ως προς την αναγνωστική ανταπόκριση των μαθητών και οι
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών
επιτρέπουν σε διδάσκοντες και διδασκόμενους να εκλάβουν διαφορετικούς μηχανισμούς
αντίληψης και σύνθεσης κειμένων με στόχο την ανάπτυξη δημιουργικών και γλωσσικών
δεξιοτήτων για τη σωστότερη και αποτελεσματικότερη χρήση της γλώσσας. Σαφώς
αποδεικνύεται πως η παραγωγή λόγου δεν είναι μόνο ζήτημα ταλέντου ή υψηλών ικανοτήτων
που κάποιοι διαθέτουν και φέρνουν στην επιφάνεια από το σπίτι στο σχολείο. Αποτελεί
αντικείμενο συστηματικής άσκησης, ζήτημα μαθημένης συμπεριφοράς, οικείωσης και
εξοικείωσης με τα κείμενα ως πολιτισμικά προϊόντα.
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Τα λογοτεχνικά Ρεύματα στη διδασκαλία της δημιουργικής
γραφής
Κατσαρή Κωνσταντία
konstantiakatsari1@gmail.com

Περίληψη
Η Δημιουργική Γραφή εμπεριέχει τη συγγραφική άσκηση. Συνεπώς, απαιτεί εργαλεία διδακτικής πρακτικής. Στο πνεύμα
αυτό η εξοικείωση με τα λογοτεχνικά Ρεύματα αλλά και η εμπέδωσή τους επιτυγχάνεται με ένα ανθολόγιο
παραδειγματικών λογοτεχνικών κειμένων μέσα από το οποίο οι ασκούμενοι της Δημιουργικής Γραφής μπορούν να
πειραματιστούν σε τρόπους, μεθόδους και ύφη γραφής.
Από τον Ρομαντισμό μέχρι τον Μεταμοντερνισμό ο δάσκαλος της Δημιουργικής Γραφής με ασκήσεις μίμησης ή
παρώδησης λογοτεχνικών κειμένων, μεταγραφής από το ένα λογοτεχνικό Ρεύμα στο άλλο και παραγωγής πρωτότυπων
κειμένων μπορεί να οδηγήσει τους ασκούμενους στη βιωματική γνώση της ιστορίας της συγγραφής από τον 18ο αιώνα
μέχρι και σήμερα, υπό την έννοια της υπερκειμενικότητας του Gerard Genette και της διακειμενικότητας της Julia Kristeva.
Για κάθε λογοτεχνικό Ρεύμα αντιστοιχούν κάποια θέματα προσφιλή στην εποχή στην οποία γράφτηκαν τα κείμενα,
καθώς και συγκεκριμένες τεχνικές. Καλό είναι τα κείμενα να εξετάζονται σε συνάρτηση με τα ιστορικά, κοινωνικοπολιτικά
και πολιτιστικά δεδομένα των χρονικών περιόδων μέσα στις οποίες γράφτηκαν. Η διαχρονική, θετική αντιμετώπιση των
κειμένων είναι προαπαιτούμενο για την κινητοποίηση της έμπνευσης στα εργαστήρια της Δημιουργικής Γραφής.
Τα προτεινόμενα λογοτεχνικά κείμενα καλό είναι να χρησιμοποιούνται και στα τρία στάδια της διδασκαλίας της
συγγραφής. Στο Προσυγγραφικό - Αναγνωστικό στάδιο, στο Συγγραφικό στάδιο, θέτοντας περιορισμούς που μπορούν
να οδηγήσουν στην κατανόηση των διαφοροποιήσεων των Ρευμάτων και στο Μετασυγγραφικό στάδιο - με τις
μεταγενέστερες συμβουλευτικές παρεμβάσεις του διδάσκοντος.

ΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Τι μπορεί να προσφέρει η ενασχόληση με τα λογοτεχνικά Ρεύματα και η εμπέδωσή τους στη
Δημιουργική Γραφή; Με τον όρο «λογοτεχνικό Ρεύμα» εννοούμε συνήθως την τάση κάποιων
λογοτεχνών να υιοθετούν συναφείς τεχνικές μορφής και περιεχομένου που σχετίζονται συνήθως
με τα κοινωνικά και πολιτικά δεδομένα εντός των οποίων διαμορφώθηκε αυτή η τάση από τον
18ο μέχρι και τον 20ο αιώνα. Ο Ρομαντισμός, ο Ρεαλισμός, ο Νατουραλισμός, o Συμβολισμός, ο
Μοντερνισμός και ο Μεταμοντερνισμός αποτελούν καλλιτεχνικά κινήματα που διαμόρφωσαν
όλες τις τέχνες, όχι μόνο τη λογοτεχνία. Η κατάταξη των λογοτεχνικών έργων στα Ρεύματα
αποτελεί έναν τρόπο κατηγοριοποίησης, μία ιστορική ματιά της λογοτεχνικής γραφής τους δύο
τελευταίους αιώνες. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι τα έργα των λογοτεχνών μπορούν να
καταταχθούν στους λογοτεχνικούς κανόνες με αυστηρά κριτήρια, αλλά οι ίδιοι αυτονομούνται
στο προσωπικό τους ύφος αξιοποιώντας χαρακτηριστικά και από άλλα Ρεύματα. Η εξοικείωση
με τα λογοτεχνικά Ρεύματα μπορεί ν’ αποτελέσει ένα από τα εργαλεία της Δημιουργικής Γραφής.
Κάθε συγγραφέας για να δομήσει μία ιστορία πρέπει να κάνει κάποιες επιλογές σε σχέση με το
τι και το πώς, το περιεχόμενο δηλαδή και τη μορφή. Ποιο θέμα θα έχει η ιστορία; Τι είδους
χαρακτήρες; Ποιος αφηγητής θα μιλά; Πώς θα μιλά; Η αφήγηση θα παρουσιάσει τα γεγονότα
με τη σειρά που έγιναν; Όλα τα παραπάνω είναι πέντε βασικές παράμετροι που συνθέτουν μία
ιστορία. Εφόσον ο συγγραφέας καταπιάνεται με την ιστορία του και αφοσιώνεται σε αυτήν
συχνά για μεγάλο διάστημα ή και για χρόνια, οφείλει να μάθει να αξιοποιεί στοιχεία από ένα
αποθετήριο ιδεών και τεχνικών, όπως είναι τα λογοτεχνικά Ρεύματα, ώστε να κρατά το
ενδιαφέρον του αναγνώστη αδιάλειπτο. Ο ασκούμενος συγγραφέας θα πρέπει να διαμορφώσει
τους πέντε βασικούς άξονες της ιστορίας του, το θέμα του, τους χαρακτήρες, τις γλωσσικές του
επιλογές, το είδος του αφηγητή και τη χρήση του αφηγηματικού χρόνου.
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Προσφέρονται τα λογοτεχνικά Ρεύματα στην αναζήτηση θεμάτων; Όταν επιλέξουμε να
παρουσιάσουμε τη ζωή πιο περιπετειώδη ή ιδανική απ’ ό,τι συνήθως είναι, τότε μάλλον
επιλέγουμε να γράψουμε μία ρομαντική ιστορία. Η θλίψη και το ανικανοποίητο, η απαισιοδοξία,
το ιδανικό της ελευθερίας, το θρησκευτικό στοιχείο με τα μεγαλειώδη οράματα, η
προσωποποίηση της φύσης μπορούν να επεκταθούν αν ανατρέξουμε στα κείμενα του
Ρομαντισμού. Το αισθητικό Ρεύμα του Ρομαντισμού προσφέρει πολλά παραδείγματα για να
προβάλουμε τον ηρωισμό, τον πατριωτισμό ή την εξιδανίκευση της αγάπης, όταν οι ηρωίδες
μας είναι αλλόκοτες γυναίκες, «μάγισσες» και οι ήρωές μας «ιππότες» με υπερβολική ευαισθησία
και διάθεση αυτοθυσίας, αυτοί που προσμένουν τον θάνατο ως λύτρωση ή ελπίζουν στον Θεό.
Ας θυμηθούμε το παράδειγμα του Διονυσίου Σολωμού στη Γυναίκα της Ζάκυθος (1826-1829).
Μία γλώσσα που υπηρετεί αυτές τις θεματικές επιλογές είναι γεμάτη σχήματα λόγου, περίτεχνη
και συχνά επιτηδευμένη, μεταφορική, ψάχνει να εκφράσει το απόλυτο και νιώθει πως ποτέ δεν
είναι αρκετή, πάντα πειραματίζεται και μένει ανολοκλήρωτη. Έργα γραμμένα κατά το πρότυπο
του Ρομαντισμού συνήθως ακολουθούν τη γραμμική παρουσίαση της ιστορίας, έχουν έναν
παντογνώστη αφηγητή που γνωρίζει τις βαθύτερες σκέψεις των χαρακτήρων.
Ωστόσο, ως θέμα η απαισιοδοξία και το ανικανοποίητο μπορούν να ιδωθούν και μέσα από
άλλη ματιά. Πολλές φορές θέλουμε να δείξουμε πως τα δέντρα, η θάλασσα, η βροχή
συμμετέχουν συναισθηματικά σε αυτό που βιώνουμε ή μας ενδιαφέρει περισσότερο να δώσουμε
μία ποιητική νότα γραφής με προβάδισμα στις αισθήσεις μας και στην ακουστική εντύπωση. Σε
αυτή την περίπτωση, δηλαδή, τα δέντρα, η θάλασσα και η βροχή λειτουργούν ως σύμβολα. Η
λέξη σύμβολο προέρχεται από το ρήμα συμβάλλω και σημαίνει δένω μαζί σε νοηματική σχέση
δύο έννοιες εκ των οποίων η μία δηλώνεται φανερά και η δεύτερη μπορεί να εννοηθεί αν ψάξουμε
τη μεταξύ τους συνισταμένη. Η καθημερινότητά μας βρίθει συμβόλων. Για παράδειγμα στο
δυτικό πολιτισμό το λευκό συμβολίζει την αγνότητα, ενώ το κόκκινο το πάθος. Τα εξωτερικά
αντικείμενα εμπλέκονται στην καθημερινότητα αλλά και στην ιστορία μας δημιουργώντας μία
υποβλητική και υπαινικτική ατμόσφαιρα γεμάτη μουσικότητα και κίνηση και ο δημιουργός
λειτουργεί διαισθητικά. Το λογοτεχνικό Ρεύμα του Συμβολισμού συστηματοποίησε και ανέδειξε τη
γραφή των κειμένων σε δύο νοηματικά επίπεδα. Ο Μαλλαρμέ υποστήριξε ότι το συμβολιστικό
ποίημα θα έπρεπε να καλλιεργεί τη συνυποδήλωση, όχι τη δήλωση, να υπαινίσσεται τα
πράγματα. (Τravers, μτφ: Ναούμ Ιωάννα - Παπαηλιάδη Μαρία, 1998: 216). Για παράδειγμα, ας
θυμηθούμε το Αμάξι στη βροχή του Τέλλου Άγρα σχετικά με την άμαξα που υπομένει τη βροχή
σε μία ξένη γειτονιά. Η μελαγχολική διάθεση του ποιητικού υποκειμένου προβάλλεται στη βροχή
που πέφτει στο αμάξι. Εδώ πρέπει να προσέξουμε πώς θα ξεχωρίσουμε τα δύο επίπεδα της
γραφής, την αρχική, πρώτου επιπέδου ανάγνωση και τη δεύτερη ανάγνωση με ό,τι πιθανώς
υπονοείται μέσα από τη συνυποδήλωση. Στον γαλλικό, ρώσικο, αμερικάνικο Συμβολισμό
επικρατεί η θολή ατμόσφαιρα, η εντύπωση, το όνειρο που ανανέωσαν τη γλώσσα της ποίησης.
(Gyorgy, 2008 : 37).
Η συνυποδήλωση φτάνει μέχρι την κριτική αλληγορία της δυστοπικής, τυραννικής κοινωνίας,
όπως υποδηλώνεται στη Φάρμα των ζώων (1945) του Όργουελ. Οι χαρακτήρες στον
Συμβολισμό είναι εσωστρεφείς, μυστηριώδεις, με διάθεση φυγής, απρόσιτοι και γι’ αυτόν τον
λόγο η γλώσσα που θα επιλέξουμε είναι προτιμότερο να είναι ελλειπτική, χωρίς στόμφο. Η
συναισθηματική τους διάθεση μπορεί να αντανακλάται στις εποχές του χρόνου, όπως στο
Φθινόπωρο (1917) του Χατζόπουλου. Το είδος του αφηγητή εδώ μπορεί να είναι τριτοπρόσωπο
ή και πρωτοπρόσωπο και συνήθως η αφήγηση είναι γραμμική.
Μπορεί, ωστόσο, να μη θέλουμε να υπαινιχθούμε ούτε να υποδηλώσουμε κάτι, αλλά να
παρουσιάσουμε τα γεγονότα και τους χαρακτήρες όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα γίνεται,
με αληθοφάνεια, δημιουργώντας την εντύπωση πως τα γεγονότα της ιστορίας θα μπορούσαν
όντως να συμβαίνουν και οι χαρακτήρες όντως να υπάρχουν. Βεβαίως οι Ρώσοι φορμαλιστές
και οι δομιστές ισχυρίζονταν πως τόσο η επιλογή του θέματος όσο και οι τεχνικές γραφής
εξαρτώνται από τους κώδικες της λογοτεχνίας που ο αναγνώστης έχει μάθει να ερμηνεύει με
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έναν τρόπο που να κάνει το κείμενο να μοιάζει με αντανάκλαση της καθημερινής
πραγματικότητας. (Abrams, μτφ: Δεληβοριά Γιάννα - Χατζηιωαννίδου Σοφία 2012: 415).
Με ποιο υλικό δουλεύει ο συγγραφέας που γράφει ρεαλιστικά; Επιστρατεύει την εμπειρία του.
Αναζητά θέματα στην ηθογραφία και τη μελέτη των ηθών και των εθίμων, όπως είναι οι γιορτές
και τα μοιρολόγια. Τα γεγονότα παρουσιάζονται με πρόθεση την αντικειμενικότητα. Τα ξεκάθαρα
σχόλια του συγγραφέα, οι παρεισφρήσεις μειώνονται. (Richard, 1980). Η ηθογραφία
αποσκοπεί: α) στην ειδυλλιακή ωραιοποίηση της καθημερινής ζωής στην ύπαιθρο και β) στην
ενασχόληση με τις σκληρές όψεις της καθημερινής ζωής στον ίδιο φυσικό χώρο». (Πανεπιστήμιο
Βελιγραδίου, 2004: 82). Αλλά και το αστικό τοπίο προσφέρεται, με την απομυθοποιημένη
πραγματικότητα των μεγαλουπόλεων. Σύμφωνα με τη σύμβαση του Ρεαλισμού οι χαρακτήρες
είναι αντιηρωικοί, όπως ο Λουκής Λάρας (1879) του Δημητρίου Βικέλα, καθημερινοί άνθρωποι
που συνήθως συγκρούονται με τον περίγυρό τους, χαρακτήρες με ενοχή και ευθύνη, γυναίκες
που υφίστανται τις συνέπειες του φύλου τους. Ο Γκόγκολ στο Παλτό (1843) χρησιμοποιεί τον
Ρεαλισμό ως αφορμή για την περιγραφή των χαρακτήρων και του κοινωνικού περιβάλλοντος
της τσαρικής Ρωσίας του 19ου αιώνα.
Συχνά ένα παράλληλο κείμενο (διακείμενο), για παράδειγμα ένα ημερολόγιο ή μια επιστολή,
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του βασικού κειμένου. Οι λέξεις πρέπει να είναι ακριβείς και να
αποτυπώνουν με σαφήνεια τον χώρο, τα πρόσωπα και τα πράγματα. Η γλώσσα γίνεται
περιγραφική, απλή, καθημερινή με την αναφορική της λειτουργία, κάποιες φορές ειρωνική και
παρακολουθεί την αιτιακή σχέση των γεγονότων.
Υπάρχουν φορές που θέλουμε να ασκήσουμε κριτική στα κακώς κείμενα κάποιας εποχής. Η
διαβίωση σε ανθυγιεινές συνθήκες, η καταγγελία των κοινωνικών ανισοτήτων και του μόχθου
των βιοπαλαιστών, η αναλγησία, η αμάθεια και η υποκρισία, τα κοινωνικά αδιέξοδα και οι
κοινωνικές συγκρούσεις, η περιθωριοποίηση των αδύναμων, η πρόωρη ενηλικίωση των
παιδιών, το έγκλημα ως αποτέλεσμα των εξωτερικών δυνάμεων και των εσωτερικών
παρορμήσεων, όπως είναι για παράδειγμα ο φόνος της ηλικιωμένης γυναίκας - τοκογλύφου
στο Έγκλημα και Τιμωρία, σχετίζονται με την ανάγκη να στηλιτευτεί η αδικία. Οι χαρακτήρες είναι
άνθρωποι χωρίς βούληση, δέσμιοι των συμβάσεων. Οι νατουραλιστές συγγραφείς
ενδιαφέρονται να οργανώσουν το υλικό τους με τη μέθοδο της αναλυτικής παρατήρησης, των
φυσικών επιστημών και των πορισμάτων της ψυχανάλυσης, ώστε να αποδώσουν την
πραγματικότητα όπως τη βλέπουν, χωρίς οι ίδιοι να επέμβουν σε αυτήν. Οι συγγραφείς του
Νατουραλισμού αγαπούν τον πειραματισμό: θέτουν μία υπόθεση για την κατάληξη ενός ήρωα
συνυπολογίζοντας τις παραμέτρους που επιδρούν σε αυτόν και δείχνουν πώς αυτή
επιβεβαιώνεται. Τα αποτελέσματα των πράξεων των χαρακτήρων ή της επενέργειας του
κοινωνικού περιβάλλοντος σε αυτούς παρουσιάζονται ντετερμινιστικά. Η γλώσσα είναι καυστική
και η χρήση διαλόγου αποκαλύπτει τις συγκρούσεις των χαρακτήρων.
Στον Μοντερνισμό κάποιοι συγγραφείς επιλέγουν θέματα από τους κλασικούς μύθους και τους
μεταφέρουν με δραματικό τρόπο στο σήμερα. Ο Οδυσσέας (1922) του Τζόυς είναι ένα
παράδειγμα μυθιστορήματος όπου τα γεγονότα αποτελούν γεγονότα του μυαλού και της
συνείδησης. Άλλοι συγγραφείς επιθυμούν να παρουσιάσουν έναν ήρωα που δεν συγκρούεται
μόνο με το κοινωνικό κατεστημένο της εποχής, αλλά βιώνει σύγχυση και εσωτερικά αδιέξοδα,
που νιώθει αμήχανος. Σε αυτές τις περιπτώσεις περισσότερο ενδιαφέρουν οι καταστάσεις παρά
η πλοκή.
Όταν θέλουμε να παρουσιάσουμε χαρακτήρες πολυδιάστατους και όχι μονοδιάστατους, τότε
αν μη τι άλλο οι χαρακτήρες μας γίνονται απρόβλεπτοι. Οι χαρακτήρες συνειδητοποιούν τον
παραλογισμό της ύπαρξής τους και δεν ζουν για έναν σκοπό. Ο Θεός δεν τους μιλά, τα δόγματα
δεν τους πείθουν. Αν συνειδητοποιήσουν ότι ο κόσμος δεν αλλάζει, όπως στα μυθιστορήματα
του Χέμινγουεϊ, προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν ερμητικό κόσμο, όπου εκεί δίνουν μία
προσωπική μάχη ή ηττώνται. Πρόκειται για τον ηρωισμό της συνείδησης, ο οποίος κατακτάται
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μόνο στην ήττα, όταν δηλαδή κάποιος συνειδητοποιεί πως δεν μπορεί να είναι ήρωας. (Howe,
2003: 40). Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι χρήσιμο να θυμάται κανείς ότι οι συγγραφείς του
Μοντερνισμού απέφυγαν να ορίσουν ακόμα και τον τόπο ή τον χρόνο δράσης. Ωστόσο, τα
μοντερνιστικά μυθιστορήματα παρά τους νεωτερισμούς διατηρούν την υπόσταση του ήρωα,
καθώς και την αφηγηματική και νοηματική συνοχή. Οι πιο χαρακτηριστικοί μυθιστοριογράφοι
του Μοντερνισμού συνδέονται με κάποιο συγκεκριμένο χώρο δράσης και ζωής (Τζόυς Δουβλίνο, Προυστ - Κομπραί). (Τζιόβας, 1987).
Και τι συμβαίνει στην περίπτωση που θέλουμε να καταγράψουμε ένα όνειρο; Πρέπει να
ενεργοποιήσουμε όλες μας τις αισθήσεις για να δημιουργηθούν εντυπωσιακές οπτικές,
ακουστικές, κινητικές, οσφρητικές εικόνες. Να αφήσουμε ελεύθερους τους συνειρμούς και τις
εντυπώσεις. Η στροφή στο υποσυνείδητο, το παράλογο, στο εφιαλτικό σκηνικό είναι
χαρακτηριστικά του Μοντερνισμού και ειδικότερα του Σουρεαλισμού. Ο σουρεαλιστής ποιητής
αντί να περιγράψει ένα όνειρο, όπως θα έκανε οποιοσδήποτε άλλος, το ζει. Η ποίηση από
κλασική, ρομαντική, συμβολική, καθαρή ή έντεχνη γίνεται […] ποίηση ενέργεια - ποίηση
λειτουργία του πνεύματος, ποίηση ζωή. (Εμπειρίκος, 2009: 72, 75). Με αυτόν τον τρόπο
παράγεται ένα αποτέλεσμα που ακολουθεί τη δική του άλογη κυριολεξία. (Βαγενάς, 1984). Σε
αυτήν την περίπτωση μπορεί το πρώτο επίπεδο γραφής να μη συνδέεται με ένα δεύτερο,
συμβολικό.
Αφήνοντας το υποσυνείδητο να μας κατευθύνει - χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι δεν
επεξεργαζόμαστε αυτό που γράφουμε - σ’ επίπεδο γλωσσικών επιλογών και επιστρατεύοντας
τη ροή της συνείδησης (stream of consciousness) ξεφεύγουμε από συγκεκριμένες φόρμες. Σε
αυτήν την περίπτωση η κλασική ομοιοκαταληξία και οι μετρικοί κανόνες μάλλον δεν είναι τόσο
πρόσφορες τεχνικές.
Γράφοντας σουρεαλιστικά, η έμφαση θα δοθεί στην ποιητική λειτουργία της γλώσσας, στους
πρωτότυπους συνδυασμούς λέξεων που οδηγούν στο παραξένισμα και στην ανοικείωση
(estrange/ defamiliarize) (Abrams, μτφ: Δεληβοριά Γιάννα - Χατζηιωαννίδου Σοφία, 2012 : 512),
κατά τα λεγόμενα του Victor Shklovsky και επαναφέρουν την ικανότητα του αναγνώστη να
αντιλαμβάνεται με νέα αίσθηση τον λόγο. Ο συγγραφέας […] αποκαλύπτει δήθεν τα μυστικά και
τους προβληματισμούς του στον αναγνώστη και ταυτόχρονα τον εξαπατά αποκρύπτοντας
πολλαπλάσια. (Πλατανίτης, 1997 : 168). Ο αναγνώστης καλείται να λύσει γρίφους και η ερμητική
γλώσσα δεν αποκαλύπτει πολλά για τους χαρακτήρες. Η συνεργασία του γίνεται σύμπραξη· η
συμμετοχή του συνενοχή. (Μουλλάς, 1992: 233). Το κείμενο όσον αφορά στη γλώσσα είναι
αυτοαναφορικό και γλωσσοκεντρικό και καλεί τον αναγνώστη να δραστηριοποιηθεί ως προς
την ιδιαίτερη προσωπική του αναγνωστική πρόσληψη. Η σκοτεινότητα θεωρείται πιο βασικό
χαρακτηριστικό από τον ελεύθερο στίχο για την αναγνώριση ενός μοντερνιστικού ποιήματος.
(Βαγενάς, 1984: 20).
Η επιλογή του πρωτοπρόσωπου, δραματοποιημένου αφηγητή, ο εσωτερικός μονόλογος
(interior monologue), η περιορισμένη εστίαση (point of view) (Φιλιππίδης, 2012) προσφέρονται
για την παρουσίαση της ιστορίας από τη σκοπιά του ήρωα. Η ανάδρομη αφήγηση (flash back)
όσο και η εγκιβωτισμένη αφήγηση (in medias res) αποτελούν τεχνικές ήδη από την εποχή του
Ομήρου, αλλά χρησιμοποιήθηκαν πιο συστηματικά τον 20ο αιώνα. Πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι
παρόμοιες τεχνικές διακοπής του γραμμικού χρόνου της αφήγησης παρατηρούνται και στα
προηγούμενα Ρεύματα, γιατί, όπως ήδη αναφέρθηκε, τα όρια των Ρευμάτων είναι δυσδιάκριτα.
Παρουσιάζοντας χαρακτήρες που βιώνουν ένα αδιέξοδο, μπορούμε να ανατρέξουμε στα
κείμενα του Μοντερνισμού. Μπορούμε ωστόσο για να επιτείνουμε την κατάσταση του αδιεξόδου,
να παρουσιάσουμε τους χαρακτήρες ακόμα και χωρίς όνομα, με έμφαση στην
αποσπασματικότητα του χαρακτήρα τους. Οι προσπάθειες των χαρακτήρων ματαιώνονται και
οι ίδιοι δεν βρίσκουν νόημα στην ύπαρξή τους ούτε ενότητα στην ταυτότητά τους. Συχνά η
παράθεση ενός τεκμηρίου προσφέρεται για να κατασκευάσει την πραγματικότητα. Στον Θανάση
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Βαλτινό, Στα τρία ελληνικά μονόπρακτα (1978) τηρούνται οι συμβάσεις της πλοκής και των
χαρακτήρων, ωστόσο κυριαρχεί η εντύπωση των τεκμηρίων, των επιστολών, των διαφημίσεων,
με ύφος αποσπασματικό. Τα τεκμήρια (για παράδειγμα οι επιστολές) κατασκευάζουν την
πραγματικότητα. Πολλές φορές θέλουμε να παρουσιάσουμε την ίδια ιστορία από τη σκοπιά
πολλών αφηγητών επιλέγοντας την πολυφωνικότητα. Κάθε φωνή, κάθε χαρακτήρας υπηρετεί
και μία υποκειμενική αλήθεια. Δουλεύοντας με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, έχουμε ως
δεξαμενή εργαλείων έμπνευσης και γραφής τον Μεταμοντερνισμό.
Κατά τον Μεταμοντερνισμό και σύμφωνα με τις θεωρίες της αποδόμησης, η γλώσσα είναι
ανίκανη ν’ αποτυπώσει την πραγματικότητα. Κάθε λέξη μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε μέσα στον
ωκεανό των σημασιών, μία έννοια γνωστή ως “freeplay”. Σύμφωνα με τον Ζακ Ντεριντά δεν
υπάρχει τίποτα έξω από το κείμενο. “Τhere is nothing outside the text.” (Haney, 2002: 18). Ο
Μεταμοντερνισμός ακολουθώντας τον Μοντερνισμό παραβλέπει τη γραμμικότητα της
αφήγησης και ο αναγνώστης παραπέμπεται σε οποιοδήποτε χωρίο του κειμένου. Αυτό επιδρά
στη σχέση ανάμεσα στον συγγραφέα, τον αναγνώστη και το κείμενο. Κάποια από αυτά τα
κείμενα είναι με τέτοιο τρόπο διαμορφωμένα που εμπλέκουν τον αναγνώστη ως
συνδιαμορφωτή. Ο αναγνώστης δεν είναι ένας παθητικός καταναλωτής προϊόντος, αλλά ένας
ενεργός παραγωγός σημασιών. (Littau, 2006 : 35).
Θέλοντας να παρουσιάσουμε φανταστικές καταστάσεις σαν να είναι αληθινές καταφεύγουμε
στον Μαγικό Ρεαλισμό. Ο Μαγικός Ρεαλισμός (με την κατάργηση των ορίων μεταξύ
πραγματικού και φανταστικού) εμφανίστηκε ως είδος στη Λατινική Αμερική, με έμφαση στην
προσπάθεια να αποδοθεί το υπερρεαλιστικό μέσα από την καθημερινή ζωή. Από τους πιο
χαρακτηριστικούς συγγραφείς ο Χόρχε Λουί Μπόρχες με τις Μυθοπλασίες (1944) και ο
Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές με τα Εκατό χρόνια μοναξιά (1967).
Ακόμη, αν θέλουμε να παρωδήσουμε συγγραφείς ή λογοτεχνικά είδη, αποδομούμε τις
καθιερωμένες λογοτεχνικές μορφές. Η παρωδία με μία έννοια αφομοιώνει, αλλά και αμφισβητεί
αυτό που παρωδεί (Χάτσιον, 2013). Η παρωδία ως κριτική είτε ως παιγνιώδης ή ειρωνική μίμηση
ενός συγγραφέα επιχειρεί να κατανοήσει, να καταργήσει, να αναμορφώσει ή και να ξεπεράσει
το είδος με το οποίο ασχολείται. Αμφισβητεί τις προκαταλήψεις και τα διαμορφωμένα πλαίσια.
(Παναγιωτίδης, 2014).
Οι μεταμοντέρνοι συγγραφείς γράφουν νέα κείμενα με υπόβαθρο παλαιά με τρόπο που να
αποκτούν νέα σημασία μέσω της διακειμενικότητας “intertextuality” (Kristeva, 1966). (Friedman,
1991: 147-148). Η διακειμενικότητα δεν αναφέρεται απλώς στη διασύνδεση των κειμένων, αλλά
διαπιστώνει ότι κάθε κείμενο είναι ένα μωσαϊκό, ο δημιουργικός μετασχηματισμός ενός άλλου.
Με αυτή την έννοια το κείμενο δεν είναι το προϊόν ενός συγγραφέα. Ο Landow (1992 : 2 - 4)
χρησιμοποιεί τον όρο “hypertext”, δημιουργώντας μία δυνατότητα να προκύπτουν νέες και
αναπάντεχες συνάψεις μεταξύ περισσότερων κειμένων. Το κείμενο δεν συνδέεται μόνο με άλλα
κείμενα αλλά και με εικόνες, ήχους, διαγράμματα που δεν είναι πρωταρχικά λεκτικά.
Χαρακτηριστικό στο τέλος του 20ου αποτελεί η παραγωγή έργων προορισμένων για μαζική
κατανάλωση. Πολλοί συγγραφείς επιθυμώντας να δημιουργήσουν bestseller ψάχνουν τι θέλει
το κοινό παραλείποντας τους κανόνες του Μοντερνισμού περί αυτονόμησης της τέχνης. Αντί
της αυθεντικότητας επέρχεται η βιομηχανοποίηση της κουλτούρας. Το ευπώλητο βιβλίο bestseller - (όρος στα τέλη της δεκαετίας του ‘90) βρίσκει ανταπόκριση στο ευρύ κοινό με μία
παράλληλη διεύρυνση του όρου «λογοτεχνικότητα» (Κοτζιά, 2012). Βεβαίως, η Αρραβωνιαστικιά
του Αχιλλέα (1987) της Άλκης Ζέη και το Και με το φως του λύκου επανέρχονται (1993) της
Ζυράννας Ζατέλη αποτελούν κείμενα με λογοτεχνικότητα που δεν αναίρεσαν την ιδιότητά τους
ως ευπώλητων, χαρακτηριστικού ήδη από τη δεκαετία του 1990. Γι’ αυτό δεν μπορεί κανείς να
χαρακτηρίσει αποκλειστικά μεταμοντέρνα τη συγγραφική παραγωγή του τέλους του 20ου
αιώνα. (Κοτζιά , 2012).
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Στόχο της ενασχόλησης με τη δημιουργική γραφή αποτελεί συχνά η κατανόηση συγγραφικών
τεχνικών. Μπορούμε να θέσουμε ως άσκηση τη μεταγραφή ενός αποσπάσματος από το ένα
Ρεύμα στο άλλο για να κατανοήσουμε μία από τις βασικές παραμέτρους της δόμησης του
κειμένου μας, τον αφηγητή της ιστορίας. Σκοπός της συγκεκριμένης, ενδεικτικής άσκησης είναι
η διαπίστωση των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ των Ρευμάτων, με σκοπό την
κατανόηση της λειτουργικότητας και της ιδιαιτερότητας του αφηγητή και τη μεταγραφή από τον
τριτοπρόσωπο στον πρωτοπρόσωπο και αντίστροφα, αν θέλουμε να πλησιάσουμε στον
Ρεαλισμό ή στον Μοντερνισμό αντιστοίχως.
Στον Μοντερνισμό και στον Μεταμοντερνισμό ως αφηγητής συχνά επιλέγεται ο
πρωτοπρόσωπος, δραματοποιημένος αφηγητής κι αυτό επιτείνει την ασάφεια και τη σύγχυση,
το υπαρξιακό αδιέξοδο ή τον διχασμό που ο ίδιος βιώνει. Αντίθετα, ο παντογνώστης αφηγητής
γνωρίζει τις βαθύτερες σκέψεις των χαρακτήρων, ώστε με κάποιο τρόπο αίρεται η ασάφεια και η
υποκειμενικότητα της αφηγηματικής φωνής του πρωτοπρόσωπου αφηγητή.
Στο Παλτό του Γκόγκολ (1847), γραμμένο κατά τα πρότυπα του Ρεαλισμού, ενυπάρχουν στοιχεία
του μετέπειτα Μοντερνισμού, όπως η αποξένωση αλλά και το υπαρξιακό αδιέξοδο. Ο ήρωας
Ακάκι Ακάκιεβιτς, ένας φτωχός δημόσιος υπάλληλος, μέσα από ένα παλτό, το οποίο κατορθώνει
να αποκτήσει με στερήσεις, καταφέρνει να αναδειχθεί κοινωνικά, μέχρι που το χάνει, αφού πέσει
θύμα ληστείας. Έτσι, επανέρχεται στην πρότερη κατάσταση της κοινωνικής απομόνωσης. «Ο
Ακάκι Ακάκιεβιτς σύρθηκε θλιβερά ως την κάμαρά του. Πώς πέρασε την υπόλοιπη νύχτα;
Αφήνουμε σ’ εκείνους που ξέρουν λίγο ή πολύ να μπαίνουν στη θέση του άλλου τη φροντίδα
να το κάνουν.» (μετ. Μοσχοβάκης Αντώνης).
Ζητούμε από τους ασκούμενους να μεταγράψουν τον τύπο του αφηγητή, επιλέγοντας την
εσωτερική εστίαση του δραματοποιημένου, πρωτοπρόσωπου αφηγητή στη θέση της μηδενικής
του παντογνώστη αφηγητή, προκειμένου ο ίδιος ο πρωτοπρόσωπος αφηγητής να μας πει πώς
πέρασε εκείνη τη νύχτα. Θα επιλέγαμε την εσωτερική εστίαση, σκόρπιες σκέψεις, συγκεχυμένες
εικόνες τη στιγμή της ληστείας, ελλειπτικές προτάσεις, μικροπερίοδο λόγο. Καταφέρνουμε με
αυτόν τον τρόπο να ξεδιπλώσουμε την εκδοχή του χαρακτήρα, κατά τα πρότυπα του
Μοντερνισμού. Διαφορετικά, διατηρώντας τον τριτοπρόσωπο αφηγητή, αναφερόμαστε απλώς
σε έναν άντρα, χωρίς να τον κατονομάσουμε ως Ακάκιεβιτς, κατά το πρότυπο του
Μεταμοντερνισμού - ας θυμηθούμε την Αριστερόχειρη γυναίκα του Χάντκε. Καταδεικνύουμε έτσι
τη διάσπαση της ταυτότητάς του.
Συνεπώς, με σύντομες ασκήσεις που αφορούν στον εντοπισμό των χαρακτηριστικών της
μορφής και του περιεχομένου των Ρευμάτων και στη μεταγραφή αποσπασμάτων από το ένα
Ρεύμα στο άλλο οι μαθητές της Δημιουργικής Γραφής εξασκούνται προοδευτικά στην
παραγωγή δικών τους κειμένων με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Αποσπάσματα από
διηγήματα, νουβέλες, μυθιστορήματα και ποιήματα μπορούν να μελετηθούν συγχρονικά ή
διαχρονικά.
Οι παραπάνω ενδεικτικές ασκήσεις προτείνουν έναν τρόπο αξιοποίησης του προσφερόμενου
υλικού, ώστε οι ασκούμενοι ν’ αγαπήσουν τη λογοτεχνία, να καταστούν επαρκείς αναγνώστες
ως προς τα χαρακτηριστικά των λογοτεχνικών Ρευμάτων και να πειραματιστούν με αυτά.
Εξάλλου μεγάλοι συγγραφείς σε όλες τις εποχές πειραματίζονταν με τους προγενέστερους. Στα
μεταγενέστερα χρόνια ο Ρεμπώ έγραφε κατά το πρότυπο της Αινειάδας και της Οδύσσειας. 177
(Καρακίτσιος, 2012 : 5).
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Η μελέτη και η εξοικείωση με τα Ρεύματα μπορούν να προσφερθούν και στα τρία στάδια της
διδασκαλίας της συγγραφής. Στο Προσυγγραφικό - Αναγνωστικό στάδιο, για τη μελέτη
πρόσφορων θεμάτων με στόχο τη δημιουργική ανάγνωση. Στο Συγγραφικό στάδιο ως
λογοτεχνική μήτρα για τον εντοπισμό των αισθητικών χαρακτηριστικών των Ρευμάτων και για
την παραγωγή λόγου θέτοντας περιορισμούς που μπορούν να οδηγήσουν στην κατανόηση
των διαφοροποιήσεων των Ρευμάτων από εποχή σε εποχή. Στο μετασυγγραφικό στάδιο - με τις
μεταγενέστερες κειμενικές παρεμβάσεις του δασκάλου μετά το πέρας των συγγραφικών
δραστηριοτήτων και πάντοτε με συμβουλευτικό χαρακτήρα. (Νικολαΐδου, 2012).
Με βάση τις θεωρίες Πρόσληψης και Αναγνωστικής ανταπόκρισης, ο αναγνώστης παράγει
νοήματα μέσω της βιωματικής διαδικασίας και καθίσταται δημιουργικός αναγνώστης αλλά και
συγγραφέας. Αυτό προκύπτει μέσα από τη διαδικασία σύγκρισης με τα κείμενα των
εκπροσώπων των Ρευμάτων αλλά και επανεξέτασης των γραπτών του. Η δημιουργική γραφή
αποδεικνύεται ωφέλιμη, καθώς δίνει την ευκαιρία για μία ενεργητική συμμετοχή αυξάνοντας την
αυτοπεποίθηση χωρίς τον φόβο του λάθους. 178 (Κωτόπουλος, 2016). Αυτή η διαδικασία μπορεί
να οδηγήσει όχι μόνο σε δημιουργικό γράψιμο, αλλά και σε δημιουργικό σβήσιμο. (Σουλιώτης,
2012). Εξάλλου η κατανόηση και η εμπέδωση βοηθούν τους ασκούμενους να αγαπήσουν
περισσότερο τη λογοτεχνία.
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Δημιουργική γραφή και πολιτικοκοινωνική
πραγματικότητα: το παράδειγμα του Fight Club
Κατσιφός Ευάγγελος
vkatsifos@yahoo.gr
Abstract
The year 2016 marked the twentieth anniversary of Chuck Palahniuk’s novel Fight Club; its film rendition was released
in 1999. That same year the Oxford Dictionary proclaimed the term “post-truth”as word of the year on the occasion of
the election of Trump and Brexit. How can these seemingly unconnected events relate to each other?
Fight Club uses a first-person narrative. It tells the story of an unhappy office worker who, living a meaningless life, suffers
from insomnia. In trying to solve this problem, he meets an eccentric soap maker, Tyler Durden. Together, they establish
fight clubs, where everyday people struggle to a final fall.
The book received a wide range of reviews. These were connected with a series of sociopolitical events that followed;
they also influenced social behaviors and trends in fashion.
Although Fight Club's first rule is to never talk about Fight Club, in this article we will try to understand why Chuck
Palahniuk’s novel is increasingly becoming more up-to-date. We will also explore the ways it is connected with such
concepts as "post-truth" and "postmodernism".
The book was first published in 1996 by Random House New York. In Greece, it was published in 2000 by Oxy Publishing
House and in 2017 by Aeolos Publishing House. A comics version came out in 2015.

Ποια σχέση μπορεί να έχει το προϊόν της δημιουργικής γραφής με την πολιτικοκοινωνική
πραγματικότητα; Μπορεί ένα λογοτεχνικό έργο να αποτυπώσει και να περιγράψει τα
πολιτικοκοινωνικά τεκταινόμενα, να προβλέψει και να επηρεάσει τις πολιτικές και κοινωνικές
εξελίξεις; Αφορμή γι’ αυτά τα ερωτήματα είναι ο συνεχιζόμενος, αν όχι εντεινόμενος, απόηχος
της νουβέλας του Τσακ Πόλανικ με τίτλο Fight Club 179, το πρώτο βιβλίο ενός τότε άγνωστου
συγγραφέα, το οποίο τυπώθηκε είκοσι χρόνια πριν και συνεχίζει ακόμη και σήμερα να απασχολεί
κοινό και κριτικούς. Το βιβλίο εκδόθηκε το 1996 από τον εκδοτικό οίκο Random House της Νέας
Υόρκης και το 1999 έγινε ταινία από την Twentieth Century Fox, με σκηνοθέτη τον Ντέιβιντ
Φίντσερ και πρωταγωνιστές τους Μπραντ Πιτ, Έντουαρντ Νόρτον και Έλενα Μπόναμ Κάρτερ.
Στην Ελλάδα το βιβλίο εκδόθηκε το 2000 από τις εκδόσεις Οξύ, ενώ το 2015 επανεμφανίστηκε σε
μορφή κόμικς. Το 2017 επανεκδόθηκε από τις εκδόσεις Αίολος.
«Έχεις μια τάξη δυνατών, νέων αντρών και γυναικών που θέλουν να θυσιάσουν τη ζωή τους για
κάτι. Οι διαφημίσεις έχουν οδηγήσει αυτούς τους ανθρώπους να κυνηγάνε αυτοκίνητα και
ρούχα που δεν έχουν ανάγκη. Γενιές ολόκληρες έχουν εξασκήσει επαγγέλματα που μισούν, μόνο
και μόνο για ν’ αγοράσουν πράγματα που δεν έχουν πραγματικά ανάγκη» (Fight Club, 2000:
161).
Σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση,
«ιστορική εξέλιξη που παρατηρείται κατά τις τελευταίες δεκαετίες (μετά το 1980) και που οδηγεί
στη συνεχώς αυξανόμενη πλην όμως κατευθυνόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών της

179 Η έκδοση που χρησιμοποιείται για τα παραθέματα είναι η πρώτη μετάφραση του βιβλίου του Πόλανικ, η οποία
δημοσιεύτηκε στην Ελλάδα από τις εκδόσεις «Οξύ» το 2000. Στο εξής Fight Club, 2000.
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γης, σε επίπεδο αρχικά οικονομικό και στη συνέχεια τεχνολογικό και πολιτισμικό»180. Η Naomi
Klein (2010) υποστηρίζει ότι, ενώ η επίσημη άποψη θέλει τις ελεύθερες αγορές να συμβαδίζουν
με την ελευθερία και τη δημοκρατία, στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν επιθετικό
καπιταλισμό, ο οποίος στοχεύει στην ιδιωτικοποίηση των πολέμων και των καταστροφών και
επιβάλλει την πολιτική του με βίαιες μορφές καταναγκασμού τόσο σε συλλογικό όσο και σε
ατομικό επίπεδο μέσα από τη δημιουργία ή/και την εκμετάλλευση κρίσεων. Η πλειοψηφία των
πολιτών στις σύγχρονες δημοκρατίες
φτωχοποιείται, ενώ κάποιοι αποκτούν όλο και
περισσότερο πλούτο, η πίστη στη δημοκρατία διαβρώνεται και μεγάλο μέρος του πολιτικού
σώματος αδιαφορεί για τις εκλογές ή/και στρέφεται σε εθνικιστικές και ρατσιστικές απόψεις και
πρακτικές.
«Δεν έχουμε κάποιο μεγάλο πόλεμο στη γενιά μας, ή κάποια μεγάλη κρίση, έχουμε ωστόσο ένα
πόλεμο πνευματικό. Έχουμε μια μεγάλη επανάσταση ενάντια στον πολιτισμό. Η μεγάλη κρίση
είναι οι ζωές μας. Έχουμε μια πνευματική κρίση» (Fight Club, 2000: 161).
Στο πολιτισμικό πεδίο, από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 ή τις αρχές της δεκαετίας του 1960
εμφανίζεται το μεταμοντέρνο, του οποίου η συλλογιστική και η αισθητική επηρεάζουν τη
σύγχρονη εποχή μέχρι τις μέρες μας. Ο όρος μεταμοντερνισμός εμφανίστηκε στις ΗΠΑ από
κάποιους κριτικούς «οι οποίοι επιχείρησαν να θέσουν τα όρια ανάμεσα στην υψηλή καλλιέργεια
του μοντερνισμού και στην πιο πειραματική, μινιμαλιστική, αυτοστοχαστική αισθητική της
σύγχρονης εποχής» (Travers, 2005: 353). Ακολουθώντας το σκεπτικό του Λυοτάρ (Lyotard Jean
Francois), ο Κουμασίδης (2014: 23) συμπεραίνει ότι «το μεταμοντέρνο είναι αυτό που
μεταβάλλεται συνέχεια, παρασύρεται διαρκώς από τον έναν τόπο στον άλλον, έτσι ώστε κανείς
να μην μπορεί να το συλλάβει παρά μόνο εδώ ή εκεί στιγμιαία, και χωρίς να μπορεί να ισχυριστεί
πως γνωρίζει τι ακριβώς μεσολάβησε ανάμεσα σε δύο ‘στιγμές’, ανάμεσα σε δύο συμβάντα».
Επίσης, «το μεταμοντέρνο είναι παιγνιώδες, (αυτό)ειρωνικό, μέχρι και σχιζοειδές, ένα υβριδικό
αμφίβιο απανωτών πολυσημιών που επιτείνει τη σύγχυση σχετικά με το εάν αποτελεί τεχνοτροπία
ή ένα ανομοιογενές σύνολο ιδεών. Το μεταμοντέρνο αποδέχεται τον κατακερματισμό, το
αποσπασματικό, το εφήμερο, το ά-λογο, την ασυνέχεια και το χαοτικό ως φύση» (Κουμασίδης,
2014: 29). Ο μεταμοντερνισμός καθιστά άνευ σημασίας τον επαναστατικό χαρακτήρα του
μοντερνισμού, και ακόμη και τα πιο επιθετικά του χαρακτηριστικά, όπως το ακατανόητο, το
χυδαίο σεξουαλικό, το ψυχολογικά ρυπαρό και η πολιτική και κοινωνική πρόκληση, τα οποία
ξεπερνούν οτιδήποτε μπόρεσε να φανταστεί ο μοντερνισμός στις ακρότατες στιγμές της ακμής
του, σήμερα όχι μόνο δεν σοκάρουν κανέναν, αλλά θεσμοποιούνται και γίνονται αποδεκτά από
την επίσημη ή δημόσια πολιτισμική πραγματικότητα της δυτικής κοινωνίας. Και αυτό γιατί η
σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή έχει εμπορευματοποιηθεί και η όλο και αυξανόμενη ανάγκη
για παραγωγή νέων και καινοτόμων προϊόντων «αποδίδει στην αισθητική καινοτομία και τον
πειραματισμό δομική θέση και λειτουργία, των οποίων η σημασία βαίνει αυξανόμενη» (Jameson,
1999: 38). Η αποσπασματικότητα, το εφήμερο και το χαοτικό της μεταμοντέρνας εποχής είναι
φυσικό να έχουν επέκταση και στην πολιτική, η οποία δεν έχει πλέον ιδεολογικά ή κομματικά
σημεία αναφοράς, αλλά τις ψυχικές διαθέσεις «οι οποίες εκδηλώνονται κάθε φορά που οι έννοιες
της προσωπικής ταυτότητας και της ατομικότητας επιβεβαιώνονται ή αμφισβητούνται,
προσδιορίζονται ή περιθωριοποιούνται» (Travers, 2005: 358).
«Αυτός είναι ο δικός μας κόσμος, τώρα, ο δικός μας κόσμος, λέει ο Τάιλερ, κι αυτοί οι αρχαίοι
άνθρωποι είναι νεκροί. […] Ίσως γίνουμε θρύλος, ίσως όχι. Όχι, λέω, αλλά για περίμενε. Πού θα
ήταν ο Ιησούς αν κανείς δεν είχε γράψει τα Ευαγγέλια;» (Fight Club, 2000: 8 & 9).
«Αν και από πάντα λέγαμε ψέματα, τα λέγαμε με δισταγμό, με λίγο άγχος, ενοχή, ντροπή,
τουλάχιστον με κάποια συστολή. Σήμερα, ως έξυπνοι άνθρωποι που είμαστε, έχουμε
δημιουργήσει δικαιολογίες για να παραποιούμε την αλήθεια, έτσι ώστε να υποκρινόμαστε χωρίς
180 Βικιλεξικό, λήμμα: παγκοσμιοποίηση
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ενοχές. Αυτό το ονομάζω μετά-αλήθεια. Ζούμε σε μια εποχή μετά-αλήθειας» λέει ο Ralph Keyes
(2004: 15), ο οποίος υποστηρίζει ότι ζούμε σε μια εποχή όπου κυριαρχεί η ανειλικρίνεια σε όλους
τους τομείς της ζωής μας, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο. Όταν αυτό που κάνουμε
συγκρούεται με τις αξίες μας, απλά αλλάζουμε αξίες χωρίς να το θεωρούμε ανέντιμο. Έχουμε
δημιουργήσει μια εναλλακτική ηθική (alt. ethics) και αυτό συνδέεται στενά και με τη μεταμοντέρνα
οπτική και πρακτική. Ο όρος μετά-αλήθεια που εισάγει ο Keyes με την πραγματεία του
ανακηρύσσεται λέξη της χρονιάς το 2016 από το λεξικό της Οξφόρδης181, το οποίο περιγράφει
τον όρο ως ουσιαστικό που σχετίζεται ή υποδηλώνει περιστάσεις στις οποίες τα αντικειμενικά
γεγονότα επηρεάζουν λιγότερο τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης απ’ ό,τι οι επικλήσεις στο
συναίσθημα και οι προσωπικές πεποιθήσεις . Το λεξικό επέλεξε τη μετά-αλήθεια ως λέξη της
χρονιάς λόγω της συχνότητας που αυτή χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο του βρετανικού
δημοψηφίσματος για έξοδο από την ΕΕ και τις πρόσφατες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. Αυτός
ο ορισμός της μετά-αλήθειας, λίγο διαφορετικός από εκείνον του Keyes, άραγε υπονοεί ότι
υπάρχει κάποια μοναδική ερμηνεία των γεγονότων, κάποια μοναδική αλήθεια; Κι έπειτα, η μετάαλήθεια είναι σύμπτωμα του μεταμοντέρνου, η κορύφωσή του ή η εξειδίκευσή του στο πεδίο της
σύγχρονης πολιτικοκοινωνικής πραγματικότητας;
«Είμαι ηλίθιος, και το μόνο που κάνω είναι να θέλω και να χρειάζομαι πράγματα. Η ζωούλα μου.
Η σκατοδουλίτσα μου. Τα σουηδικά μου έπιπλα. Ποτέ, όχι, ποτέ δεν το είχα πει σε κανέναν αυτό,
αλλά προτού γνωρίσω τον Τάιλερ, σκόπευα να αγοράσω ένα σκύλο και να τον ονομάσω
‘Περίγυρο’. Σε τέτοιο χάλι μπορεί να φτάσει η ζωή σου. Σκότωσέ με» (Fight Club, 2000: 158).
«Η Αμερική δεν είναι ούτε ένα όνειρο ούτε μια πραγματικότητα, είναι μια υπερπραγματικότητα.
Είναι μια υπερπραγματικότητα διότι είναι μια ουτοπία που από την αρχή βιώθηκε σαν
πραγματοποιημένη» λέει ο Μποντριγιάρ (Baudrillard, 2004: 34). Κατά τον γάλλο συγγραφέα, οι
εικόνες από τα ΜΜΕ έχουν καταργήσει στη σύγχρονη κοινωνία τη διάκριση μεταξύ πραγματικού
και φανταστικού, πραγματικότητας και αυταπάτης, επιφάνειας και βάθους, με αποτέλεσμα μια
«κουλτούρα υπερπραγματικότητας», στην οποία χάνεται το σταθερό σημείο αναφοράς που
υπήρχε σε προηγούμενη εποχή και το σημείο αποτελεί απλά ένδειξη άλλων σημείων (Μπάρρυ,
2013: 114). Στην εποχή της «απώλειας του πραγματικού», υπάρχει κανένας λόγος να μιλάμε για
μετά-αλήθεια;
Εδώ θα επιχειρήσουμε να δούμε αν μπορεί να αποτυπωθεί η σύγχρονη πολιτικοκοινωνική
πραγματικότητα σε μια νουβέλα διακοσίων περίπου σελίδων, η οποία άρχισε με ασκήσεις
δημιουργικής γραφής ενός άγνωστου συγγραφέα, για να εξελιχθεί σε διαχρονικό σημείο
αναφοράς, να προκαλέσει πλήθος αντιφατικών μεταξύ τους κριτικών και να συνδεθεί με πολιτικά
γεγονότα και κοινωνικές πρακτικές.
«Ξυπνάς στο διεθνές αεροδρόμιο του Έιρ Χάρμπορ. […] Ξυπνάς στο Ο’ Χέαρ. Ξυπνάς στο Λα
Γκουάρντια. Ξυπνάς στο Λόγκαν. […] Αν μπορούσα να ξυπνήσω σε άλλο τόπο, σε άλλο χρόνο,
θα μπορούσα να ξυπνήσω άλλος άνθρωπος;» (Fight Club, 2000: 20 & 28).
Ο συγγραφέας Τσακ Πόλανικ (Charles Michael "Chuck" Palahniuk) 182, ένα βαρετό απόγευμα
στη δουλειά, έγραψε ένα διήγημα, μια μικρή ιστορία αποσπασματικά πηδώντας από σκηνή σε
σκηνή, κρατώντας όμως ζωντανό το ενδιαφέρον του αναγνώστη (Palahniuk, 2006: 213). Αυτό
το διήγημα έγινε αργότερα νουβέλα με τίτλο Fight Club και τρία χρόνια αργότερα έγινε ταινία, η
οποία απογείωσε την καριέρα του συγγραφέα. Αλλά κανένα άλλο βιβλίο του δεν βρέθηκε στο

181 en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016
182

Το επώνυμο του συγγραφέα προφέρεται σε πολλές εκδοχές. Στην Βικιπαίδεια (el.wikipedia.org/wiki/ Τσακ_Παλάνιουκ)
αναφέρεται ως Παλάνιουκ. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε την καθιερωμένη από τις εκδόσεις Οξύ εκδοχή, η οποία
θέλει το επώνυμο του συγγραφέα να προφέρεται Πόλανικ.
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επίκεντρο του ενδιαφέροντος κοινού και κριτικών όπως το πρώτο του, το οποίο συνεχίζει ακόμη
και σήμερα να είναι επίκαιρο και να προκαλεί πλήθος αντιφατικών μεταξύ τους σχολίων.
Ένα μεσαίο στέλεχος μιας εταιρίας, μοναχικός και με την τυπική ζωή και τις καταναλωτικές
συνήθειες του μέσου Αμερικανού, ανικανοποίητος από τη συμβατική ζωή του, πάσχει από
αϋπνία. Για να νικήσει την αϋπνία, λαμβάνει μέρος στις συγκεντρώσεις ατόμων με ανίατες
ασθένειες και φαίνεται ότι το πρόβλημά του διορθώνεται. Σ’ αυτές τις συγκεντρώσεις, όμως,
γνωρίζει τη Μάρλα, μια μοιραία γυναίκα που και αυτή υποκρίνεται την άρρωστη. Η παρουσία
της Μάρλα τον ενοχλεί και η αϋπνία επανέρχεται. Σε κάποιο από τα ταξίδια του γνωρίζει έναν
εκκεντρικό κατασκευαστή σαπουνιού, τον Τάιλερ Ντέρντεν, ο οποίος τον φιλοξενεί όταν το
διαμέρισμά του διαλύεται από μία έκρηξη. Ο όρος που βάζει ο Τάιλερ για να τον φιλοξενήσει είναι
να τον χτυπήσει όσο πιο δυνατά μπορεί. Οι δύο άντρες ιδρύουν μια Λέσχη Πάλης (Fight Club),
στην οποία κάθε σαββατοκύριακο μαζεύονται καθημερινοί άνθρωποι, για να παλέψουν μέχρι
τελικής πτώσης. Ο Τάιλερ αναλαμβάνει το ρόλο του αρχηγού και ο αφηγητής τον ακολουθεί
πιστά και τον βοηθάει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Η Μάρλα μπαίνει δυναμικά στη ζωή του
αφηγητή, αφού ο Τάιλερ συνάπτει ερωτική σχέση μαζί της. Όταν οι Λέσχες Πάλης
πολλαπλασιάζονται, οι δύο άντρες στρατολογούν μέλη και δημιουργούν το Πρόγραμμα
«Χαμός», το οποίο έχει στόχο την κατάρρευση του οικονομικού συστήματος της Αμερικής. Στη
διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, ο αφηγητής συνειδητοποιεί ότι είναι το ίδιο πρόσωπο
με τον Τάιλερ Ντέρντεν και προσπαθεί να ακυρώσει το πρόγραμμα. Ο Τάιλερ γίνεται από
καλύτερος φίλος ο χειρότερος εφιάλτης του. Οι ομάδες δράσης, όμως, που απαρτίζουν το
στρατό που έχει δημιουργήσει ο Τάιλερ, έχουν αποκτήσει αυτονομία και, σύμφωνα με τις οδηγίες
του ηγέτη, δεν πρέπει να αφήσουν κανένα να εμποδίσει το τελικό σχέδιο. Ο αφηγητής
αυτοπυροβολείται για να ξεφορτωθεί τον σκοτεινό Τάιλερ που τον στοιχειώνει, και συνέρχεται σε
ψυχιατρείο νομίζοντας ότι βρίσκεται στον παράδεισο, όπου μιλάει με το Θεό, ο οποίος είναι ο
ψυχίατρος που τον παρακολουθεί. Ανάμεσα στους εργαζόμενους του ιδρύματος συναντά μέλη
του Προγράμματος «Χαμός», τα οποία τον διαβεβαιώνουν ότι το πρόγραμμα συνεχίζεται και τον
περιμένουν να επιστρέψει κοντά τους.
Η αφήγηση στο Fight Club είναι σε πρώτο και αρκετές φορές σε δεύτερο πρόσωπο. Ο ανώνυμος
αφηγητής διηγείται την ιστορία του, αλλά ξέρει λιγότερα πράγματα απ’ ό,τι τα πρόσωπα που
τον πλαισιώνουν. Ο ήρωας του Τσακ Πόλανικ είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, με τα
άγχη και τις νευρώσεις του σύγχρονου ανθρώπου. Η κοινωνική καταπίεση που υφίσταται, όμως,
τον ωθεί να κατασκευάσει ένα alter ego, μια εκδοχή του εαυτού του σε υπερήρωα, ο οποίος
μπορεί να ζήσει όπως θέλει φτιάχνοντας το δικό του κόσμο. Οι πρωταγωνιστές, λοιπόν, είναι
δύο, η οικεία προσωπικότητα που μπορεί να έχει εξωκειμενικές αναφορές και η ανοίκεια που δεν
μπορεί να αναδειχθεί χωρίς εμβάθυνση στην αφήγηση. Σύμφωνα με τις απόψεις των Chatman
και Rimmon-Kenan, ο Τάιλερ Ντέρντεν είναι «πρόσωπο του κειμένου που δομείται από τον
αναγνώστη κατά την αφηγηματική διαδικασία και που μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της
λογοτεχνικής ιστορίας και να παραπέμψει στην πραγματικότητα με βάση χαρακτηριστικά του
γνωρίσματα» (Κωτόπουλος, 2016: 72). Ο Jordison (2016β) γράφει ότι οι πολιτικές ιδέες είναι
διάχυτες στο βιβλίο και είναι δυνατές σαν γροθιά στο στομάχι, αλλά η συγγραφική δεξιότητα είναι
το στοιχείο που τις αναδεικνύει. Ο Τάιλερ μπορεί να είναι αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, αλλά
κανείς δεν αμφισβητεί ότι η έκφρασή του είναι δυναμική. Το Fight Club αξίζει να διαβαστεί μόνο
και μόνο για τα αποφθέγματά του. Ο Πόλανικ γράφει βιβλία για εκείνους τους ανθρώπους που
συνήθως δεν διαβάζουν βιβλία, γι’ αυτό γράφει μια ιστορία όπως θα την έλεγε σε ένα μπαρ, με
τον ίδιο ρυθμό και αμεσότητα, χωρίς φιοριτούρες και άσκοπες περιγραφές. «Το Fight Club μάς
ανταμείβει όταν δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγνωση, πράγμα που εξηγεί γιατί οι
άνθρωποι θα μιλάνε ακόμη γι’ αυτό αρκετό καιρό μετά που η τρέχουσα πολιτική μας κατάσταση
γίνει μια κακή ανάμνηση» (Jordison, 2016β).
«Ο πρώτος κανόνας της Λέσχης Πάλης είναι ότι δε συζητάς για τη Λέσχη Πάλης. […] Ο δεύτερος
κανόνας της Λέσχης Πάλης είναι ότι δε συζητάς για τη Λέσχη Πάλης» (Fight Club, 2000: 46).
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«Το πρώτο πράγμα που συζητάνε οι περισσότεροι κριτικοί για το Fight Club του Τσακ Πόλανικ
είναι οι πολιτικές του ιδέες. Το δεύτερο πράγμα που συζητάνε είναι επίσης οι πολιτικές του ιδέες»
επισημαίνει ο Sam Jordison (2016β) στο άρθρο του για την ποιότητα της γραφής στο βιβλίο
του Πόλανικ, και συνεχίζει: «Στην τρίτη και στην τέταρτη θέση έρχονται ζητήματα όπως η αντρική
ταυτότητα και η βία (τα οποία είναι, αδιαμφισβήτητα, πολιτικά ζητήματα). Μετά από αυτά, μπορεί
να υπάρχουν συζητήσεις για πατέρες θεούς, τον Νίτσε, την τρομοκρατία, την κουλτούρα της
θεραπείας, την παραβατικότητα και όλες τις άλλες ιδέες που ο Πόλανικ εκφράζει τόσο δυναμικά
και προκλητικά». Πράγματι, οι συζητήσεις είναι τόσες πολλές και τόσο αντιφατικές που το έργο
του Πόλανικ θα μπορούσε να εκφράζει τόσο φασιστικές όσο και μαρξιστικές απόψεις!
«Όσο βρίσκεστε στις Λέσχες Πάλης δεν είστε ο τραπεζικός σας λογαριασμός. Δεν είστε η δουλειά
σας. Δεν είστε η οικογένειά σας, και δεν είστε αυτοί που νομίζετε πως είστε. […] Δεν είστε τ’ όνομά
σας. […] Δεν είστε τα προβλήματά σας. […] Δεν είστε η ηλικία σας. […] Δεν είστε οι ελπίδες σας.
[…] Δεν πρόκειται να σωθείτε. […] Όλοι θα πεθάνουμε κάποια μέρα» (Fight Club, 2000: 154).
Ο κριτικός κινηματογράφου Roger Ebert (1999) χαρακτηρίζει την ταινία «Fight Club» ως την «πιο
ανοιχτά και πρόσχαρα φασιστική ταινία μεγάλων αστέρων», λόγω της αλόγιστης βίας που
περιέχει και του χαρισματικού αρχηγού Τάιλερ Ντέρντεν, ο οποίος προτείνει την απελευθέρωση
από τα κακώς κείμενα της σύγχρονης κοινωνίας μέσα από τη βία. Ο ακαδημαϊκός Robert von
Dassanowsky (2007) υποστηρίζει ότι το σενάριο έχει σαφείς αναφορές στο φασισμό, βλέπε
παραστρατιωτική κοινότητα, και στο Ολοκαύτωμα, βλέπε κατασκευή σαπουνιού από
ανθρώπινο λίπος. Επισημαίνει: «εδώ δεν έχουμε κάποια κατασκευή ταυτότητας που μπορεί να
αναλάβει την ευθύνη των πράξεων, αλλά το γενικό ανθρώπινο φόβο για ανεπάρκεια και
απώλεια του (ιδιαίτερα πατριαρχικού) κοινωνικού ελέγχου, πράγμα το οποίο βρίσκεται στη ρίζα
της ολίσθησης προς το φασισμό και τη γενοκτονία». Ο μελετητής του φασισμού Emilio Gentile
αναφέρεται στους κινδύνους του «φασισμού γενικής χρήσης» (Gentile, 2007: 77), δηλαδή ο
χαρακτηρισμός φασιστικό για οποιοδήποτε κίνημα ή κατάσταση παραπέμπει με κάποιο τρόπο
στη φασιστική ιδεολογία ή πρακτική. Το ίδιο γίνεται και με τον κομμουνισμό: οτιδήποτε
παραπέμπει στην κομμουνιστική ιδεολογία ονομάζεται μαρξιστικό ή κομμουνιστικό. Έτσι, με τις
ίδιες ή άλλες αναφορές στο κείμενο, το Fight Club μπορεί να χαρακτηριστεί και μαρξιστικό. Ο
αρθρογράφος Stuart Daley (2014) σε άρθρο του, σύμφωνα με τη μαρξιστική ανάλυση,
χαρακτηρίζει τη Λέσχη Πάλης όχι ως παραστρατιωτική κοινότητα αλλά ως ένα μέρος «για μέλη
που έχουν την ανάγκη να ανήκουν κάπου και να απολαμβάνουν την επαναστατικότητα της
πάλης». Οι δολιοφθορές στα γεύματα των πλουσίων είναι κατά τον αρθρογράφο υγιής
αντίδραση της κατώτερης τάξης των εργαζομένων ενάντια στην αυθαιρεσία και την απαράδεκτη
συμπεριφορά της ανώτερης τάξης προς τους εργαζόμενους, ενώ η κατασκευή του alter ego
από τον αφηγητή χαρακτηρίζεται ως συνειδητοποίηση της δύναμης που μπορεί αυτός να έχει
ενάντια στην ανώτερη τάξη. Ο μελετητής Winston Ayisi (χ.χ.) σε άρθρο του υποστηρίζει ότι το
Fight Club έχει μαρξιστικές καταβολές και το έργο περιγράφει καθαρά τη διάκριση των τάξεων.
Η διαδικασία κατασκευής του σαπουνιού από ανθρώπινο λίπος όχι μόνο δεν παραπέμπει στο
Ολοκαύτωμα, αλλά είναι επαναστατική πράξη, αφού οι κατασκευαστές πουλάνε στους
πλούσιους αυτό που οι ίδιοι πληρώνουν πολλά λεφτά σε κλινικές λιποαναρρόφησης για να το
ξεφορτωθούν.
Θα μπορούσαμε να γράψουμε δεκάδες σελίδες αντιπαραθέτοντας τη μαρξιστική και τη
φασιστική άποψη της κάθε φράσης. Στις παραπάνω ενδεικτικές αναλύσεις θα μπορούσαμε να
προσθέσουμε και την άποψη του καναδού πανεπιστημιακού Doug Mann (2008), ο οποίος σε
άρθρο του χαρακτηρίζει το βιβλίο του Πόλανικ ως νέο-καταστασιακή σάτιρα, με εμφανή την
επιρροή του σιτουασιονισμού του Γκυ Ντεμπόρ και της Καταστασιακής Διεθνούς.
Πώς χαρακτηρίζει το βιβλίο του, όμως, ο ίδιος ο συγγραφέας; Ο Πόλανικ ήθελε να γράψει μια
ιστορία. Άντλησε έμπνευση από το μαυρισμένο του μάτι που κανείς δεν πρόσεξε στη δουλειά,
ένα ντοκιμαντέρ που είδε για τις νεανικές συμμορίες στις οποίες τα περισσότερα παιδιά
μεγαλώνουν χωρίς πατέρα και προσπαθούν να βοηθήσουν το ένα το άλλο για να γίνουν
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άντρες, τα πολλά βιβλία που παρουσίαζαν κοινωνικά μοντέλα συμβίωσης για γυναίκες, αλλά
κανένα δεν ασχολούταν με ένα νέο κοινωνικό μοντέλο συμβίωσης για άντρες, τις ιστορίες των
φίλων του, και τη δημόσια ανάγνωση της δουλειάς του (Palahniuk, 2006: 209-218). Ο
συγγραφέας δεν αναφέρεται σε καμιά ιδεολογία ή κίνημα που τον ενέπνευσε για το βιβλίο του. Η
έμπνευση ήρθε από βιώματα δικά του και του περίγυρού του. Το κείμενό του, όμως, όταν
δημοσιεύτηκε, δέχτηκε πολλές αντιφατικές μεταξύ τους κριτικές. Αλλά ο συγγραφέας δεν χαλάει
χατίρι σε κανένα: «Σε μια πτήση επιστρέφοντας στο Πόρτλαντ, ένας αεροσυνοδός έσκυψε και
μου ζήτησε να του πω την αλήθεια. Η θεωρία του ήταν ότι το βιβλίο δεν είχε καμιά σχέση με την
πάλη. Επέμενε πως στην πραγματικότητα αναφερόταν σε γκέι άντρες που κοιτάνε ο ένας τον
άλλο στα δημόσια λουτρά. Του είπα ναι, γιατί όχι; Και σε όλη την υπόλοιπη πτήση με κερνούσε
ποτά» (Palahniuk, 2006: 216-217).

«Είμαστε τα μεσαία παιδιά της Ιστορίας, μεγαλωμένα από την τηλεόραση με τέτοιο τρόπο ώστε
να πιστεύουμε πως κάποια μέρα θα γίνουμε εκατομμυριούχοι και αστέρες του σινεμά και
αστέρες του ροκ, αλλά δεν πρόκειται να γίνουμε. Και μόλις που αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε
αυτό το γεγονός, είπε ο Τάιλερ. Οπότε κομμένες οι μαλακίες» (Fight Club, 2000: 179).
Αν και ο πρώτος κανόνας του Fight Club είναι ότι δεν συζητάμε για το Fight Club, οι συζητήσεις
για το βιβλίο του Πόλανικ και την ταινία του Φίντσερ συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Το 2014, η
αρθρογράφος και συγγραφέας Garin Pirnia δημοσιεύει άρθρο με τίτλο «Γιατί το Fight Club είναι
σήμερα σημαντικό περισσότερο από ποτέ», θέτοντας το ερώτημα: «Δεκαπέντε χρόνια μετά, το
θέμα είναι πόσο πραγματικά τσαντισμένοι είμαστε ακόμη». Η αρθρογράφος ισχυρίζεται ότι το
2014 το Fight Club έχει να μας πει περισσότερα απ’ ό,τι το 1999 (έτος προβολής της ταινίας)
λόγω των γεγονότων που ακολούθησαν στα πρότυπα του έργου, όπως οι ταραχές στο Σιάτλ
ενάντια στην παγκοσμιοποίηση και το κίνημα Occupy Wall Street μετά την κατάρρευση του
τραπεζικού συστήματος στην Αμερική, αλλά και άλλες λιγότερο ταραχώδεις κινητοποιήσεις στις
οποίες έπαιρναν μέρος οι κοινοί άνθρωποι, «τα σκατά του κόσμου που τραγουδάνε και
χορεύουν». Η Garin Pirnia αναρωτιέται αν ο συγγραφέας του Fight Club, ο Τσακ Πόλανικ, είχε δει
τα μαύρα σύννεφα που μαζεύονταν πάνω από τη χώρα και πώς θα μπορούσε να είχε προβλέψει
την οικονομική καταστροφή της Αμερικής.
Το 2016α, ο επιμελητής ομάδων ανάγνωσης Sam Jordison υπογράφει άρθρο με τίτλο «Η
σκοτεινή φαντασία του Fight Club έγινε μια ακόμη πιο σκοτεινή πραγματικότητα», στο οποίο
προτείνει στους ιστορικούς του μέλλοντος να διαβάσουν το Fight Club του Πόλανικ για να
εξηγήσουν το χάος του 2016. Ο Jordison υποστηρίζει ότι τα μηνύματα του έργου του Πόλανικ
ερμηνεύτηκαν λάθος από φασιστοειδή κινήματα που μετέτρεψαν σε συνθήματά τους τις ατάκες
του Τάιλερ Ντέρντεν χωρίς να μπουν στον κόπο να διαβάσουν το βιβλίο. Το Fight Club δεν είναι
κάποιο επαναστατικό μανιφέστο ή οδηγός αυτοπραγμάτωσης, εκτός αν κάποιο διεστραμμένο
μυαλό θέλει να το δει έτσι. Πρόκειται απλά για σάτιρα στον καταναλωτικό καπιταλισμό και στον
ατομικισμό. Ο Πόλανικ δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος για το Brexit και την εκλογή του Τραμπ.
Κανείς δεν γνωρίζει πώς θα διαβαστεί, θα χρησιμοποιηθεί και θα παρερμηνευτεί ένα βιβλίο 20
χρόνια μετά τη δημιουργία του. «Μια καλή ιστορία, όπως λέει ο ίδιος ο Πόλανικ, μπορεί να αλλάξει
τον κόσμο. Αλλά και ο κόσμος μπορεί να αλλάξει επίσης μια καλή ιστορία» καταλήγει ο Jordison
(2016α).
Φυσικά, όλες οι παραπάνω δημοσιεύσεις είναι ενδεικτικές και θα μπορούσαμε να γεμίσουμε
δεκάδες σελίδες με αναλύσεις του έργου του Πόλανικ, οι οποίες συνδέουν το Fight Club με την
αναρχία, το μηδενισμό, τον αθεϊσμό, το βουδισμό, ψυχαναλυτικά μοντέλα, θεωρίες συνομωσίας
και άλλα πολλά. Το Fight Club συνδέθηκε επίσης με τη μόδα 183, φράσεις του χρησιμοποιήθηκαν
183
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από κινήματα και μεμονωμένα άτομα, αλλά και δημιουργήθηκαν πραγματικές λέσχες πάλης 184
σε διάφορες μεγαλουπόλεις, όπου καθημερινοί άνθρωποι παλεύουν μεταξύ τους στα πρότυπα
της ταινίας. Βέβαια, η ταινία του Φίντσερ είναι πιο γνωστή από τη νουβέλα του Πόλανικ, αλλά ας
μην ξεχνάμε ότι όλη η ιδέα του Fight Club διαμορφώθηκε μέσα από ασκήσεις δημιουργικής
γραφής στο εργαστήριο ενός άγνωστου συγγραφέα.
Το 2016, τη χρονιά της μετά-αλήθειας, η νουβέλα του Πόλανικ είχε την εικοσαετή της επέτειο. Την
προηγούμενη χρονιά, το 2015, είχε εκδοθεί από την Dark Horse Comics το Fight Club2, μια
συνέχεια της νουβέλας σε μορφή κόμικς. Ο αφηγητής έχει παντρευτεί τη Μάρλα, έχει αποκτήσει
όνομα, αλλά συνεχίζει τη μάχη του για να ξεφορτωθεί το alter ego του, τον Τάιλερ Ντέρντεν, ο
οποίος συνεχίζει να τον στοιχειώνει. Σε συνέντευξή του ο συγγραφέας, όταν ερωτάται αν ο Τάιλερ
Ντέρντνεν έχει κάποια ομοιότητα με τον Ντόναλντ Τραμπ, παραδέχεται ότι βρίσκει ομοιότητες:
«Είναι και οι δύο, κατά κάποιο τρόπο, το ίδιο αρχέτυπο, αυτός ο μεγαλόσωμος ξανθός
εκρηκτικός τύπος που στέκεται πάνω σε ένα πρόχειρο βήμα λέγοντας τολμηρές κουβέντες, τις
οποίες πολλοί άνθρωποι εύχονται να μπορούσαν να τις πουν οι ίδιοι. Είναι τόσο αστείος ο
συγχρονισμός: αυτοί οι δύο ξανθοί στομφώδεις κήρυκες –ένα μυθοπλαστικό και ένα πραγματικό
πρόσωπο– εμφανίζονται την ίδια στιγμή» (Kristy Puchko, 2016). Σε άλλη συνέντευξή του ο
συγγραφέας, πάντα επ’ ευκαιρία της έκδοσης του Fight Club2, ερωτάται πώς βλέπει το μήνυμα
του Fight Club σήμερα, στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση. Ο Πόλανικ απαντά: «Το κεντρικό
μήνυμα του Fight Club ήταν πάντα για την ισχύ του ατόμου μέσα από μικρές, κλιμακούμενες
προκλήσεις. Και το βλέπω να συμβαίνει και από αριστερά και από δεξιά. […] Κατά κάποιο τρόπο
είναι σαν όλοι να εξεγείρονται ενάντια στον μπαμπά και να ανακαλύπτουν τη δική τους δύναμη
σκοτώνοντας τον πατέρα, όπως θα έλεγαν και οι βουδιστές. Τελικά, πρέπει να σκοτώσεις τον
πατέρα και να σκοτώσεις και το δάσκαλό σου». Σε ένα άλλο σημείο η δημοσιογράφος παρατηρεί
ότι το βιβλίο παρουσιάζει κάπως διαφορετικά τον Τάιλερ απ’ ό,τι γίνεται αντιληπτός από τους
φανατικούς οπαδούς του βιβλίου. Δημοσιογράφος: «Θα έλεγες ότι οι οπαδοί που υμνούν αυτόν
(σ.σ. τον Τάιλερ) ή υμνούν την αναρχία έχουν παρερμηνεύσει τις προθέσεις της ιστορίας;»
Πόλανικ: «Στην πραγματικότητα όχι. Διότι αναγνωρίζουν τη φάση στη οποία ανακαλύπτουν την
προσωπική τους δύναμη μέσα από την εξέγερσή τους ενάντια στον κόσμο» (Maddie Crum,
2016).
«Δεν είστε καμιά ντελικάτη και ξεχωριστή νιφάδα χιονιού. Είστε φτιαγμένοι από την ίδια φθαρτή,
οργανική ύλη που είμαστε φτιαγμένοι όλοι, και όλοι αργά ή γρήγορα θα γίνουμε λίπασμα» (Fight
Club, 2000: 144).
Όλοι, λοιπόν, συζητάνε για το Fight Club, αλλά ο δικός μας ρόλος ως μελετητές της λογοτεχνίας
και της δημιουργικής γραφής είναι να δούμε αν αξίζει τον κόπο. Η λογοτεχνία μπορεί να μας
μετασχηματίσει και να μας κάνει «καλύτερους ανθρώπους» σύμφωνα με την άποψη του
φιλελεύθερου ουμανισμού. Ο Ήγκλετον (1989) υποστηρίζει ότι αυτή η άποψη είναι γενικόλογη και
ασαφής, και παραγνωρίζει το γεγονός ότι το να είσαι άνθρωπος στη σύγχρονη κοινωνία
σημαίνει να συνδέεσαι και, κατά μία έννοια, να είσαι υπεύθυνος για τις επικρατούσες πολιτικές
συνθήκες. «Το τι σημαίνει, λοιπόν, το να είσαι ‘καλύτερος άνθρωπος’ πρέπει να είναι
συγκεκριμένο και πρακτικό –δηλαδή, να αφορά τις πολιτικές καταστάσεις των ανθρώπων
συνολικά παρά να είναι στενά αφηρημένο και να αφορά μόνο τις άμεσες διαπροσωπικές
σχέσεις οι οποίες μπορούν να εξαχθούν από αυτό το συγκεκριμένο όλο. Πρέπει να είναι ένα
ερώτημα πολιτικής και όχι μόνο ‘ηθικής’ επιχειρηματολογίας.» (Ήγκλετον, 1989: 305-306).
Επομένως, η λογοτεχνία πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με τις πολιτικές συνθήκες και από αυτή
την άποψη το Fight Club είναι το ιδανικό κείμενο για την περιγραφή αλλά και την ανάλυση της
πολιτικοκοινωνικής πραγματικότητας. Η εκ του σύνεγγυς ανάγνωση ενός τέτοιου κειμένου
μπορεί να μας κάνει «καλύτερους ανθρώπους» και να μας δώσει τα εργαλεία ανάλυσης, για να
δούμε στην πραγματική τους διάσταση όρους όπως η μετά-αλήθεια. Βασιζόμαστε στις
184
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αισθήσεις μας για να περιγράψουμε με ακρίβεια τον πραγματικό κόσμο γύρω μας, αλλά τι
γίνεται όταν αυτές αποτυγχάνουν να μεταβιβάσουν τα κατάλληλα δεδομένα προς επεξεργασία
στο μυαλό μας και το μόνο που έχουμε ως αποτέλεσμα είναι σημεία άλλων σημείων; Το πιο
πραγματικό που μπορούμε να έχουμε είναι «μικροαφηγήσεις», με τις οποίες ορίζουμε τον
περίγυρό μας και την κοινωνική μας δράση. Μήπως, τελικά, η εμφάνιση του όρου μετά-αλήθεια
είναι μια προσπάθεια υπονόμευσης αυτών των «μικροαφηγήσεων» με στόχο την επαναφορά
μιας εποχής «μεταφηγήσεων», όταν «η πίστη ήταν ακέραιη και η εξουσία ανέπαφη»; (Μπάρρυ,
2013: 109).
«Ο Τάιλερ ρώτησε με τι πάλευα στην πραγματικότητα. Αυτά που λέει ο Τάιλερ, ότι είμαστε τα
κατακάθια και οι σκλάβοι της Ιστορίας, ε, να πώς ένιωθα. Ήθελα να καταστρέψω οτιδήποτε
όμορφο δεν θα μπορούσα ποτέ να έχω. Να κάψω τα δάση του Αμαζονίου. Να χώσω
χλωροφθοριοάνθρακες στο όζον και να του αλλάξω τα φώτα. Να ανοίξω τις βαλβίδες των
δεξαμενών από υπερωκεάνια τάνκερ και να τρυπήσω τα πηγάδια πετρελαίου στ’ ανοιχτά των
θαλασσών. Ήθελα να σκοτώσω όλα τα ψάρια που δε θα μπορούσα να φάω, και να πνίξω στο
πετρέλαιο όλες τις γαλλικές ακτές που δε θα έβλεπα ποτέ μου. Ήθελα όλος ο κόσμος να πιάσει
πάτο» (Fight Club, 2000: 131).
Το Fight Club δεν είναι φασιστικό, μαρξιστικό, αναρχικό ή μηδενιστικό, αλλά όλα αυτά μαζί. Είναι
μεταμοντέρνα σάτιρα για τον μέσο σύγχρονο άνθρωπο, που υπάρχει μόνο όταν καταναλώνει.
Είναι η σχιζοειδής έκρηξη των συναισθημάτων και η παραληρηματική κραυγή του, η αγωνία της
κατακερματισμένης προσωπικότητάς του στη μεταμοντέρνα εποχή και ο φόβος απώλειας της
ατομικότητας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και των ελεύθερων αγορών.
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Διάσημα Έργα Τέχνης αποκτούν φωνή
Κεχαγιά Φανή
fanke21@gmail.com

Εισαγωγή
Τα μαθήματα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου χωρίζονται σε μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού, σε
μαθήματα Γενικής Παιδείας και σε μαθήματα Επιλογής. Ένα από τα μαθήματα Επιλογής Γ’ Λυκείου είναι και το μάθημα
της «Ιστορίας Τέχνης». Κατά το διδακτικό έτος 2016-17, αρχικά, κατά τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος
παρουσιάστηκαν περίοδοι της παγκόσμιας Ιστορίας Τέχνης και τα βασικά χαρακτηριστικά τους, μελετήθηκαν σε βάθος
κάποια από τα σημαντικότερα και διασημότερα έργα τέχνης και δημιουργοί που αποτέλεσαν σταθμό στην Ιστορία της
παγκόσμιας Τέχνης. Έπειτα, δόθηκαν στους μαθητές φύλλα εργασίας με το κάθε έργο χωριστά, με ασκήσεις
δημιουργικής γραφής.
Θα παρουσιαστούν επιλεκτικά κάποιες από τις απαντήσεις των μαθητών στα φύλλα εργασίας, ώστε να αναδειχτεί πως
η Δημιουργική Γραφή μπορεί να ζωντανέψει τη φαντασία, να ενεργοποιήσει λανθάνουσες συγγραφικές δεξιότητες και,
τέλος, να λειτουργήσει ως δίαυλος προσέγγισης της γνώσης από ενδιαφέρουσες ατραπούς, ακόμη και σε μαθήματα
με τα οποία αρχικά φαίνεται πως δε σχετίζεται. Η εφαρμογή Δημιουργικής Γραφής στο μάθημα της Ιστορίας Τέχνης, κατά
γενική ομολογία των μαθητών, συνέβαλλε στην ουσιαστικότερη γνωριμία με τα έργα που διερευνήθηκαν.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η συγκεκριμένη εισήγηση αποτελεί μια διδακτική πρόταση σε ένα ιδιαίτερο μάθημα, αυτό της
Ιστορίας Τέχνης, και συγχρόνως έναν προσωπικό απολογισμό μιας διδακτικής προσέγγισης του
μαθήματος μέσα από τη δημιουργική γραφή.
Πριν περάσουμε στην παρουσίαση αυτής της διδακτικής απόπειρας, θα ήθελα να πω λίγα λόγια
για το μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης και το σχολικό βιβλίο (Παράρτημα, εικ. 1.)
Πρόκειται για ένα μάθημα που, κατ’ εμέ, ζημιώνεται ιδιαίτερα, καθώς περιορίζεται ως μάθημα
επιλογής αποκλειστικά στη Γ’ Λυκείου και επομένως, αφενός απουσιάζει εντελώς από τις
υπόλοιπες τάξεις, αφετέρου επαφίεται στην ευχέρεια του κάθε μαθητή αν το επιλέξει ανάμεσα σε
μια δεύτερη Ξένη Γλώσσα, στο Ελεύθερο ή το γραμμικό Σχέδιο και στο μάθημα Αρχές
Οργάνωσης και διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών. Επομένως, κάτι τόσο καίριο, όπως η
ιστορία της παγκόσμιας Τέχνης και γενικώς η τέχνη, πρακτικά παραγκωνίζεται από την
εκπαίδευση.
Από την άλλη, το σχολικό βιβλίο της Ιστορίας Τέχνης είναι ένα εξαιρετικό πόνημα, καθώς
συνοψίζει και συμπυκνώνει παραπάνω από ικανοποιητικά όλες τις περιόδους της καλλιτεχνικής
δημιουργίας και αποτελεί ένα εισαγωγικό ταξίδι στον κόσμο της τέχνης. Όπως λέει ο διδάκτωρ
Γιώργης Σιγάλας, Ζωγράφος και Σύμβουλος Καλλιτεχνικών Μαθημάτων του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, που προλογίζει το βιβλίο, είναι μια περιπετειώδης διαδρομή στην καλλιτεχνική
δημιουργία από την προϊστορία έως σήμερα. Σύμφωνα με τον κύριο Σιγάλα πάντα, το βιβλίο
θέτει τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα στο ιστορικό τους πλαίσιο, ώστε να γίνει αντιληπτή η
συνοχή τους, να διαπιστωθεί η άμεση σχέση της τέχνης με την πολιτισμική εξέλιξη κάθε περιόδου
και να συνδεθεί η τέχνη με τη ζωή. Η μελέτη του βιβλίου προσφέρει πληροφορίες και γνώσεις για
έργα, για καλλιτέχνες, για τεχνοτροπίες, για ερμηνεία και έρευνα, αλλά πάνω από όλα προσφέρει
μια απόλαυση, την απόλαυση της μαγείας της τέχνης.
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Πάνω σ’ αυτή τη βάση κινήθηκε και η δική μου διδασκαλία. Πάντα με γνώμονα το γεγονός πως
το μάθημα είναι ένα μάθημα Επιλογής μαθητών που είναι φορτωμένοι από το βάρος των
μαθημάτων στα οποία πρέπει στο τέλος της χρονιάς να εξεταστούν πανελλαδικώς και επομένως
έχουν ανάγκη αποφόρτισης από το άγχος και ξεκούρασης από τα μαθήματα
προσανατολισμού, επιχειρήθηκε η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας Τέχνης να γίνει με
τρόπο ως επί το πλείστον βιωματικό και όσο το δυνατόν λιγότερο βιβλιοκεντρικό. Για τον σκοπό
αυτό επιστρατεύτηκε το εργαλείο της Δημιουργικής Γραφής.
Η παρουσίαση της τέχνης στο βιβλίο ξεκινά από την παλαιολιθική και τη νεολιθική εποχή, πηγαίνει
στην τέχνη της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου και περνά στην τέχνη των πολιτισμών του
Αιγαίου, του Κυκλαδικού, του Μινωικού και του Μυκηναϊκού.
Για τη Μινωική Τέχνη, αφού παρουσιάστηκαν στην τάξη και μελετήθηκαν οι τοιχογραφίες των
μινωικών ανακτόρων και έγινε σύγκριση με τις τοιχογραφίες από το Ακρωτήρι της Θήρας,
αναφερθήκαμε στη γιορτή των Ταυροκαθαψίων και δόθηκε στους μαθητές το τμήμα της
ευρύτερης σύνθεσης της τοιχογραφίας από το ανάκτορο της Κνωσού που είναι γνωστή ως «Τα
ταυροκαθάψια» (Παράρτημα, εικ. 2) και τους ζητήθηκε να γράψουν μία σελίδα ημερολογίου ως
ένας από τους αθλητές που παίρνουν μέρος. Κατά προτίμηση τα αγόρια να γράψουν ως
κορίτσι και τα κορίτσια ως αγόρι.
Στη συνέχεια, μελετήθηκε η Μυκηναϊκή τέχνη και δόθηκε στους μαθητές η μάσκα του Αγαμέμνονα
(Παράρτημα, εικ. 3) και η άσκηση: «Ποιος κρύβεται πίσω από τη μάσκα; Αφηγηθείτε σε 5 σειρές
την ιστορία του».
Στο 4ο κεφάλαιο του βιβλίου με τίτλο «Η Ελληνική Τέχνη από τους γεωμετρικούς στους Αρχαϊκούς
χρόνους», αφού μελετήσαμε τους Κούρους και τις Κόρες, δόθηκε στους μαθητές φύλλο
εργασίας με μία Κόρη (Παράρτημα, εικ. 4) και την άσκηση: αφηγηθείτε σε 150 λέξεις μία ιστορία
από την καθημερινότητα της Κόρης σε β’ πρόσωπο.
Έπειτα περάσαμε στην κλασική και ελληνιστική τέχνη, όπου μελετήσαμε κυρίως τα αγάλματα του
σχολικού βιβλίου, τον Ποσειδώνα του Αρτεμισίου, (Παράρτημα, εικ. 5), τον Παίδα του Κριτίου,
(Παράρτημα, εικ. 6), τον πολεμιστή του Riace (Παράρτημα, εικ. 7), τον Δισκοβόλο του Μύρωνα,
τον Αποξυόμενο του Λύσιππου, τη Νίκη της Σαμοθράκης (Παράρτημα, εικ. 8), την Αφροδίτη της
Μήλου (Παράρτημα, εικ. 9), το Σύμπλεγμα του Λαοκόοντα (Παράρτημα, εικ. 10) και τα γλυπτά
από τη ζωφόρο της Περγάμου (Παράρτημα, εικ. 11). Αν και δόθηκαν στους μαθητές αρκετές
εργασίες, επιλέγεται να παρουσιαστεί μία μόνο, αυτή που δόθηκε σχετικά με τη ζωφόρο της
Περγάμου και συγκεκριμένα για τη σκηνή όπου η Αθηνά σκοτώνει τον Γίγαντα Αλκυονέα
(Παράρτημα, εικ. 12). Η επιλογή έγινε με καθαρά υποκειμενικά κριτήρια. Η εργασία που ζητήθηκε
από τους μαθητές είναι: «Να αποδώσετε δραματικά σε μια στιχομυθία πέντε εναλλασσόμενων
στίχων τον διάλογο της Αθηνάς με τον Αλκυονέα». Οι μαθητές αντέδρασαν αυθόρμητα και
παθιασμένα, γράφηκαν αρκετές βρισιές και της Αθηνάς προς τον Αλκυονέα και του Αλκυονέα
προς την Αθηνά και αρκετές κατάρες, αλλά, τουλάχιστον από την πλευρά της δραματοποίησης
και της δημιουργικής έμπνευσης, ο στόχος επετεύχθη. Παρακάτω παρατίθεται μία από τις
αξιοπρεπείς απαντήσεις που δόθηκαν:
«Αθηνά: Επιτέλους, θα πληρώσεις για όσα έκανες.
Αλκυονέας: Σε ικετεύω, μη με σκοτώσεις. Κι εγώ θα κάνω ό,τι θέλεις.
Αθηνά: Και τι μπορείς να κάνεις εσύ για μένα;
Αλκυονέας: Αν μ’ αφήσεις να ζήσω, θα γίνω αιώνιος δούλος σου.
Αθηνά: Δε σε εμπιστεύομαι. Το λες για να σε αφήσω να ζήσεις, αλλά είμαι σίγουρη πως με την
πρώτη ευκαιρία θα με σκοτώσεις στον ύπνο μου.
Αλκυονέας: Στο ορκίζομαι, όχι.
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Αθηνά: Σε τι ορκίζεσαι;
Αλκυονέας: Στα παιδιά μου.
Αθηνά: Έχεις παιδιά;
Αλκυονέας: Έξι. Τρία αγόρια και τρία κορίτσια.
Αθηνά: Α, τότε το πράγμα αλλάζει. Δεν μπορώ να αφήσω έξι παιδιά ορφανά».
Στο επόμενο κεφάλαιο της Ρωμαϊκής Τέχνης, ανάμεσα σε άλλα είδαμε και τις μορφές του
Φαγιούμ (Παράρτημα, εικ. 13α, 13β, 13γ) και δόθηκε η εργασία: Αφηγηθείτε σε 100 το πολύ λέξεις
και σε α’ πρόσωπο τη θλιβερή προσωπική ιστορία του νεαρού άντρα, χρησιμοποιώντας
οπωσδήποτε τις λέξεις αγάπη, μοναξιά, αλήθεια, καιρός και θάνατος.
Σας διαβάζω μια από τις ιστορίες που παραδόθηκαν:
«Την αγαπούσα σαν τρελός. Την αγάπησα από την πρώτη στιγμή, αλλά αυτή δε γύριζε ούτε να
με κοιτάξει και η αλήθεια είναι πως δεν ήξερε καν ότι υπάρχω. Η αγάπη μου γι’ αυτήν κάθε μέρα
μεγάλωνε και μαζί μεγάλωνε και η μοναξιά μου. Κάθε μέρα στηνόμουν έξω από το σπίτι της μόνο
και μόνο για να τη δω να βγαίνει. Ο καιρός περνούσε κι εγώ δεν έπαιρνα απόφαση να την
πλησιάσω και να της εξομολογηθώ τον έρωτά μου. Μέχρι που μια μέρα την είδα να βγαίνει από
το σπίτι της με έναν άντρα. Φαινόταν πλούσιος, καμία σχέση με μένα. Έμαθα πως είχε
αρραβωνιαστεί και σε λίγο θα παντρευόταν. Από εκεί και πέρα η λύση για μένα ήταν μία: ο
θάνατος».
Στο βιβλίο ακολουθούν τα κεφάλαια της Βυζαντινής Τέχνης και της Χριστιανικής Τέχνης του
Μεσαίωνα, που τα περάσαμε σχετικά σύντομα χωρίς να δοθούν ασκήσεις δημιουργικής
γραφής, και προσπεράσαμε εντελώς τα κεφάλαια της Τέχνης Εξω-ευρωπαϊκών πολιτισμών, για
να φτάσουμε πιο γρήγορα στην πλούσια σε υλικό Τέχνη της Αναγέννησης στο 10ο κεφάλαιο.
Είδαμε δραματοποιημένα ντοκιμαντέρ του BBC για τη ζωή και το έργο του Μιχαήλ Άγγελου και
του Ντα Βίντσι. Είδαμε και απολαύσαμε αρκετά έργα της Αναγέννησης, όπως τη «Σχολή των
Αθηνών» του Ραφαήλ (Παράρτημα, εικ 14), τη «Γέννηση της Αφροδίτης» του Μποτιτσέλι, την
τοιχογραφία της Καπέλα Σιστίνα, τη Μόνα Λίζα, τον άνθρωπο του Βιτρούβιου, τον «Μυστικό
Δείπνο» του Ντα Βίντσι και άλλα. Οι εργασίες που δόθηκαν ήταν για τη «Σχολή των Αθηνών» του
Ραφαήλ, τον «Δαυίδ» του Μιχαήλ Άγγελου (Παράρτημα, εικ. 15) και τη Μόνα Λίζα (Παράρτημα,
εικ. 16) και ήταν αντίστοιχα οι εξής:
«Κατασκοπεύστε τον μυστικό διάλογο των δύο φιλοσόφων και αποδώστε τον ως
δημοσιογραφικό κείμενο που θα δημοσιευτεί σε εφημερίδα στη στήλη του πολιτικού ρεπορτάζ»
Εδώ κάποιοι μαθητές έπλεξαν υπέροχες συνωμοσίες, από επανάσταση για να γίνουν οι
κυρίαρχοι του κόσμου, μέχρι πλεκτάνη για να στήσουν ΜΚΟ και να πάρουν τα χρήματα του
κοσμάκη… Τα συμπεράσματα για την επιλογή των θεμάτων τους, δικά σας.
«Είστε ο Δαυίδ του Μιχαήλ Άγγελου και απευθύνεστε στους περαστικούς τουρίστες του σήμερα.
Τι τους λέτε;»
Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών εστίασαν στην ντροπή του να είσαι γυμνός, άλλοι
απέδωσαν τη μοναξιά του Δαυίδ από το ύψος το οποίο ατενίζει τον κόσμο, άλλοι είδαν το ύψος
ως στοιχείο υπεροχής, ένας προσπάθησε να φλερτάρει ένα υποτιθέμενο γυναικείο άγαλμα που
βρίσκεται απέναντι, δύο τον έκαναν αλαζόνα να αυτοθαυμάζεται ως μοντέλο, ένας τον
εμπνεύστηκε ως πεινασμένο vegan που ζητάει να φάει, γιατί πεθαίνει της πείνας και ένας τον
έκανε σοφό, να εξομολογείται πως έχουν δει τα μάτια του πράματα και θάματα στους αιώνες
που τον αγναντεύει από εκεί ψηλά.
Για τη Μόνα Λίζα η εργασία ήταν: «Ένας δημοσιογράφος σας παίρνει συνέντευξη και σας ρωτάει
γιατί χαμογελάτε. Τι απαντάτε;» Οι απαντήσεις κυμάνθηκαν από το «Επειδή μπορώ και έτσι θέλω»
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και κάποιες άλλες χιουμοριστικές, όπως το «Επειδή πέρασα καλά χθες βράδυ» και «Τα είδα όλα!
Ξέρω ποιος έκανε τον φόνο, αλλά δε σας λέω», μέχρι το «Για να κρύβω τον πόνο μου και να
δείχνω δυνατή» (προφανώς κορίτσι) και τέλος το εμπνευσμένο «Χαμογελάω, γιατί μπορεί να είμαι
Μόνα, αλλά δεν είμαι μόνη».
Την τέχνη του Μπαρόκ την εξετάσαμε κυρίως μέσα από τη γλυπτική και τα έργα του Μπερνίνι,
την «Αρπαγή της Περσεφόνης», την «Έκσταση της Αγίας Θηρεσίας» και την «Κρήνη του Τρίτωνα».
Αντιστάθηκα στον πειρασμό να δούμε το Illuminati όπου βρίθουν τα έργα του Μπερνίνι και δε
δόθηκε καμία άσκηση δημιουργικής γραφής, για να περάσουμε στον νεοκλασικισμό και στο
έργο «Έρως και Ψυχή» του Αντόνιο Κανόβα (Παράρτημα, εικ. 17), όπου ζητήθηκε από τους
μαθητές να γράψουν ένα ποίημα 10 το πολύ στίχων σε ελεύθερο μέτρο για τον έρωτα. Σας
παραθέτω δύο:
«Είσαι το άλλο μου μισό.
Όταν σε κοιτάζω κάτι λιώνει μέσα μου.
Θέλω να βγω στους δρόμους και να φωνάξω τον έρωτά μου
Να τρομάξουν οι περαστικοί
Και να ζηλέψουν.
Αλλά δεν το κάνω,
Γιατί τότε θα το μάθαινες κι εσύ
Και θα πέθαινα από ντροπή»
Και
«Ο έρωτας είναι το παν!
Χωρίς αυτόν όλα είναι σκοτεινά,
όλα μαραμένα και άδεια,
όλα κρύα και βαρετά.
Ο έρωτας είναι το παν,
γιατί όταν είσαι ερωτευμένος,
είναι σαν να είναι πάντα άνοιξη»
Στο κεφάλαιο του Ρομαντισμού είδαμε λίγα έργα του Ευρωπαϊκού και περάσαμε σε έργα του
Ελλήνων ζωγράφων, όπως «Το φίλημα» του Λύτρα και την «Παιδική Συναυλία» του Ιακωβίδη.
Τελικά, όμως άσκηση δημιουργικής γραφής δόθηκε για την «Κοιμωμένη» του Γιαννούλη Χαλεπά
(Παράρτημα, εικ. 18), «Είστε επισκέπτης του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών και αντικρίζετε μπροστά
σας την Κοιμωμένη. Επινοήστε ένα σύντομο κείμενο για τη ζωή της γυναίκας που απεικονίζεται,
που θα μπορούσε να μπει ως επιτύμβια επιγραφή στη βάση του γλυπτού»
Περάσαμε γρήγορα τον Ρεαλισμό, για να μείνουμε περισσότερο στον Ιμπρεσιονισμό του Ντεγκά
(«Το λουτρό»), του Ρενουάρ, του Σερά, του Βαν Γκογκ, του Σεζάν και του Τουλούζ Λωτρέκ και του
Μονέ.
Δόθηκαν οι ασκήσεις:
Πάνω στο έργο «Έναστρη Νύχτα» του Βαν Γκογκ (Παράρτημα, εικ. 19): «Είστε ιδιοκτήτης γκαλερί,
όπου θα εκτεθεί ο πίνακας. Δώστε έναν δικό σας εσωτερικό τίτλο για τη μπροσούρα της έκθεσης,
που να φανερώνει συναίσθημα»
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Ενδεικτικές απαντήσεις που δόθηκαν: «Μόνοι στο σκοτάδι», «Σκοτεινή αλήθεια», «Η γαλήνια
ομορφιά της φύσης», «Μια νύχτα με ήλιο», «Μια νύχτα ηδονής», «Μια νύχτα γεμάτη έρωτα»,
(πρόκειται για τίτλους που δόθηκαν από αγόρια), «Αστέρια μέσα από τα σύννεφα», «Ταραγμένη
ψυχή», «Όταν βγαίνει η νύχτα, τα όνειρα παίρνουν τη σκυτάλη», «Η μπλε νύχτα της
Τρανσυλβανίας», «Τα αστέρια της πείνας μου», «Συναίσθημα, φανερώσου!», «Τρεις και μία
νύχτες».
Για το έργο του Τουλούζ Λωτρέκ, μιλήσαμε για την παρισινή μπελ επόκ και ζητήθηκε από τους
μαθητές να γράψουν ένα κείμενο συνοδευτικό της αφίσας (Παράρτημα, εικ. 20), που θα
περιγράφει την εκδήλωση και θα αποτελεί διαφήμισή της.
Ενδεικτικά: «Η Jane Avril σας υπόσχεται το καλύτερο καν καν της ζωής σας», «Το καμπαρέ μας
διοργανώνει μία και μόνο παράσταση της διάσημης χορεύτριας Jane Avril την Παρασκευή 18
Απριλίου και ώρα 10:30 μμ. Μην τη χάσετε!».
Στο κεφάλαιο «Το πέρασμα από τον 19ο στον 20ο αιώνα» είδαμε έργα του Γκούσταβ Κλιμτ και του
Αντόνιο Γκαουντί. Για «Το Φιλί» του Κλιμτ (Παράρτημα, εικ. 21) δόθηκε η άσκηση: «Αφηγηθείτε ως
αυτόπτης μάρτυρας μια ιστορία περίπου 100 λέξεων που να αρχίζει και τελειώνει με το φιλί».
Κάποιες ιστορίες είναι αρκετά ενδιαφέρουσες, αλλά, όπως καταλαβαίνετε, είναι αρκετές και
αρκετά μεγάλες για να παρατεθούν όλες.
Έπειτα, καθώς ο χρόνος μας πίεζε, ασχοληθήκαμε με μεμονωμένους καλλιτέχνες, όπως τον
Πικάσο, τον Νταλί και την Φρίντα Κάλο, αφού είδαμε έργα τους, όπως και ντοκιμαντέρ και ταινίες
για τη ζωή τους.
Συγκεκριμένα από τον Πικάσο δόθηκε η άσκηση για την Γκερνίκα (Παράρτημα, εικ. 22) «Γράψτε
σε 10 σειρές τις εντυπώσεις σας για τον πίνακα μέσα από τα μάτια ενός δεκάχρονου».
Για το «Τραυματισμένο ελάφι» της Φρίντα Κάλο (Παράρτημα, εικ. 23) δόθηκε η άσκηση: «Είστε η
Φρίντα και καταγράφετε στο ημερολόγιό σας τα συναισθήματα που σας προκάλεσαν την
ανάγκη να δημιουργήσετε αυτόν τον πίνακα»
Για το έργο του Νταλί «Η εμμονή της μνήμης» (Παράρτημα, εικ. 24) δόθηκε η άσκηση: «Είστε
ιστορικός τέχνης και γράφετε μια θετική ή αρνητική κριτική για το συγκεκριμένο έργο. Στην κριτική
σας να περιλαμβάνονται οι λέξεις: χρόνος, χρώμα, χρήση, αρχή, απώλεια, απουσία».
Φυσικά, όλες αυτές οι ασκήσεις μπορούν να μεταλλαχθούν, να εμπλουτιστούν ή να
αντικατασταθούν εξολοκλήρου από άλλες προτάσεις, ανάλογα με το επίπεδο και τη δυναμική
του εκάστοτε μαθητικού δυναμικού. Για παράδειγμα, κάποιες εναλλακτικές προτάσεις:
-Φτιάξτε το πλάνο ενός παραμυθιού με ήρωες από τη «Γέννηση της Αφροδίτης» του Μποτιτσέλι.
-Είσαι Αρχαϊκή Κόρη και στέκεσαι στο μουσείο της Ακρόπολης. Ένας ξένος τουρίστας σου ζητάει
να του περιγράψεις μια μέρα από τη σημερινή καθημερινότητά σου σε σχέση με μια μέρα από
την καθημερινότητά σου στην Αρχαϊκή εποχή.
Επιλογικά, δε θα ήθελα να αναφερθώ στο κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι μαθησιακοί στόχοι που
θέτει το Υπουργείο για το συγκεκριμένο μάθημα, αλλά θα επιχειρήσω να καταθέσω έναν
προσωπικό απολογισμό και τα συμπεράσματά μου από το εν λόγω εγχείρημα, που αφορούν
στα εξής (επισήμανση: τα συμπεράσματα αφορούν τους μαθητές της συγκεκριμένης χρονιάς
2016-17 και σε καμία περίπτωση δεν είναι διαχρονικά):
Η Δημιουργική Γραφή μπορεί να εφαρμοστεί και σε αντικείμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας με
τα οποία φαινομενικά δε σχετίζεται άμεσα.
Ακόμη και αν δε διαθέτουν όλοι μαθητές την απαιτούμενη ωριμότητα για να αντιμετωπίσουν
υπεύθυνα τις ασκήσεις δημιουργικής γραφής και κάποιοι δίνουν απαντήσεις ακραία
χιουμοριστικές ή κάποιες φορές επιπόλαιες, με πρόθεση να υποβιβάσουν τη διαδικασία σε κάτι
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ελαφρύ –και σε αυτό σε καμία περίπτωση δε φταίνε οι ίδιοι, παρά η παντελής έλλειψη
οργανωμένης και μεθοδικής καλλιέργειας της αισθητικής αγωγής από το σχολείο- αποδεικνύεται
πως η Δημιουργική Γραφή μπορεί να ζωντανέψει τη φαντασία, να ενεργοποιήσει λανθάνουσες
συγγραφικές δεξιότητες και, τέλος, να λειτουργήσει ως δίαυλος προσέγγισης της γνώσης από
ενδιαφέρουσες ατραπούς, ακόμη και σε μαθήματα με τα οποία αρχικά φαίνεται πως δε
σχετίζεται.
Η εφαρμογή Δημιουργικής Γραφής στο μάθημα της Ιστορίας Τέχνης, κατά γενική ομολογία των
μαθητών, συνέβαλλε στην ουσιαστικότερη γνωριμία με τα έργα που διερευνήθηκαν και
Έκανε ένα μάθημα, που αν διδασκόταν αυστηρά βιβλιοκεντρικά, θα ήταν ακόμη ένα βαρετό και
φορτικό μάθημα, ενδιαφέρον και διασκεδαστικό μέσω της δημιουργικότητας και της διάδρασης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εικόνες

Εικόνα 1 (Σχολ. βιβλίο Ιστορίας Τέχνης)

Εικόνα 2 («Τα ταυροκαθάψια», Τοιχογραφία ανακτόρου Κνωσού, Αρχαιολογικό
Μουσείο Ηρακλείου, 2η χιλιετία π.Χ.)
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Εικόνα 3 (Η μάσκα του Αγαμέμνονα, 1600-1500 π.Χ, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα

Εικόνα 4 (Αρχαϊκή κόρη, «Η πεπλοφόρος» 530 π.Χ. Νέο Μουσείο Ακρόπολης)

Εικόνα 5 (Ποσειδώνας του Αρτεμισίου, 460-450 π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Αθήνα)
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Εικόνα 6 (Ο Παις του Κριτίου, 490-480 π.Χ.,
Μουσείο Ακρόπολης)

Εικόνα 7 («Ο πολεμιστής του Riace», 460-450 π.Χ., Εθνικό Μουσείο Ρηγίου Καλαβρίας)

Εικόνα 8 (Η Νίκη Σαμοθράκης, 190-180 π.Χ, Μουσείο Λούβρου.)
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Εικόνα 9 (Αφροδίτη της Μήλου, 150-125 πΧ, Μουσείο Λούβρου)

Εικόνα 10 («Σύμπλεγμα του Λαοκόοντα»,
1ος αι. π.Χ., Μουσείο Βατικανού)

Εικόνα 11 (Βωμός του Δία, Μουσείο Περγάμου, χώρος Μουσείων Βερολίνου , περίπου
175 π.Χ)
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(Εικόνα 12α)

(Εικόνα 12β)

Εκόνα 13

Εικόνα 13β

Εικόνα 13γ

(Πορτραίτα Φαγιούμ, 2ος αι. μΧ)
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Εικόνα 14 («Η Σχολή των Αθηνών», Ραφαήλ, 1510-1511)

Εικόνα 15 («Δαυίδ», Μιχαήλ Άγγελος
1501-1504, Φλωρεντία)

Εικόνα 16 (Μόνα Λίζα, Λεονάρντο Ντα Βίντσι, 1503-1519, Μουσείο Λούβρου)
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Εικόνα 17 («Έρως και ψυχή», Αντόνιο Κανόβα, 1788-1793, Μουσείο Λούβρου)

Εικόνα 18 (Η κοιμωμένη, Γιαννούλης Χαλεπάς, 1877, Α’ Νεκροταφείο Αθηνών)

Εικόνα 19 («Έναστρη Νύχτα», Βαν Γκογκ, 1889, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Νέα
Υόρκη)
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Εικόνα 20 («Ζαν Αβρίλ», Τουλούζ Λωτρέκ)

Εικόνα 21 («Το φιλί», Γκούσταβ Κλιμτ
1907-1908, Πινακοθήκη Μπελβεντέρε, Αυστρία)

Εικόνα 22 (Γκερνίκα, Πάμπλο Πικάσο, 1937, Παρίσι)
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Εικόνα 23 («Το τραυματισμένο ελάφι» Φρίντα Κάλο, 1946, Συλλογή Κάρολυν Φαρμπ,
Χιούστον)

Εικόνα 24 («Η εμμονή της μνήμης», Σαλβαδόρ Νταλί, 1931, Μουσείο Μοντέρνας
Τέχνης, Ν.Υ.)
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«Όταν η Αντιγόνη συνάντησε την Πολυδούρη και τον
Ελύτη, τον Μουζουράκη και τον Ερωτόκριτο»
Κεχαγιά Φανή, Κωτσίνας Χριστόδουλος, Σιούκα Δήμητρα
fanke21@gmail.com, xristodoulos_kotsinas@yahoo.gr, atrapos12@gmail.com,
Εισαγωγή
Κατά το σχολικό έτος 2016-17, εφαρμόστηκε στο Γενικό Λύκειο για πρώτη φορά ένας νέος θεσμός, αυτός της
Δημιουργικής Εργασίας (ΔΕ), που αποσκοπεί στην ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας, σκοπός που υπηρετείται
τόσο με την αναζήτηση στοιχείων από διαφορετικές πηγές, όσο και με την τελική δημιουργική σύνθεση των στοιχείων
αυτών. Κατά την εν λόγω εισήγηση, θα παρουσιαστεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε και το παραδοτέο της
Δημιουργικής Εργασίας που επέλεξε ομάδα τριών μαθητριών της Β΄ Λυκείου, σχετικής με το μάθημα «Αντιγόνη του
Σοφοκλή».
Συγκεκριμένα, προτάθηκε στις μαθήτριες να δημιουργήσουν μία σκηνή αποχωρισμού της Αντιγόνης με τον Αίμονα,
περίπου 200 στίχων. Οι μαθήτριες μελέτησαν το έργο του Αιμ. Χουρμούζιου «Το Ερωτικό στοιχείο στην Αρχαία Τραγωδία»,
αναζήτησαν και διάβασαν ελληνική και ξένη ερωτική ποίηση (Ελύτη, Σεφέρη, Πολυδούρη, Λειβαδίτη, Καρυωτάκη,
Καβάφη, Χριστιανόπουλου, Ουράνη, Ερωτόκριτο του Κορνάρου, Κάμμιγκς, Μανσούρ, Χικμέτ, Μπάρετ-Μπράουνιγκ,
Νερούδα κ.α.) και στίχους σύγχρονων και παραδοσιακών τραγουδιών, όπως το «Φίλα με ακόμα» (Π. Μουζουράκη-Κ.
Μαραβέγια) ή το «Καίγομαι και σιγολιώνω» (ηπειρώτικο). Επέλεξαν και συνταίριαξαν στίχους, πρόσθεσαν δικές τους
γέφυρες και, τέλος, δημιούργησαν μία εμβόλιμη ερωτική σκηνή αποχωρισμού των δύο αγαπημένων, που να
ανταποκρίνεται στα κατά ποιόν και κατά ποσόν μέρη της τραγωδίας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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 βοηθούν τους μαθητές 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»
(Αναλυτικά Προγράμματα, σ. 75). Με άλλα λόγια, η δημιουργική γραφή ανοίγει δρόμο σε
μαθητές και μαθήτριες να συνθέσουν τις εμπειρίες ζωής με τις γνώσεις που αποκτούν στην
εκπαίδευση: να συνδυάσουν την ατομική εμπειρία της καθημερινότητάς τους με τις
προσλαμβάνουσες γνώσεις σε ένα φαντασιακό επίπεδο.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, κατά το σχολικό έτος 2016-17 εφαρμόστηκε στο Γενικό Λύκειο για
πρώτη φορά ένας νέος θεσμός, αυτός της Δημιουργικής Εργασίας (ΔΕ), που αποσκοπεί στην
ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας, σκοπός που υπηρετείται τόσο με την αναζήτηση
στοιχείων από διαφορετικές πηγές, όσο και με την τελική δημιουργική σύνθεση των στοιχείων
αυτών.
Κατά την εισήγηση, θα παρουσιαστεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε και το παραδοτέο της ΔΕ
που επέλεξε ομάδα τριών μαθητριών της Β΄ Λυκείου, σχετικής με το μάθημα «Αντιγόνη του
Σοφοκλή». Συγκεκριμένα, προτάθηκε στις μαθήτριες να δημιουργήσουν μία σκηνή
αποχωρισμού της Αντιγόνης με τον Αίμονα, περίπου 200 στίχων. Αρχικά, οι μαθήτριες μελέτησαν
το έργο του Αιμίλιου Χουρμούζιου «Το Ερωτικό στοιχείο στην Αρχαία Τραγωδία», στο οποίο ο
συγγραφέας αναφέρει μεταξύ άλλων: «Μέσα στην Αντιγόνη υπάρχει ένας έρωτας και δεν
υπάρχει ούτε μία ερωτική σκηνή. Ούτε μία! Και εντούτοις, ο έρωτας, μεταξύ των άλλων ηθικών
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δεδομένων του μύθου, είναι το στοιχείο που κυριαρχεί, από την πλευρά τουλάχιστον της λύσης
της τραγικής περιπέτειας». Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, οι μαθήτριες που επέλεξαν τη δημιουργική
συνθετική εργασία, αναζήτησαν και διάβασαν τόσο ελληνική και ξένη ερωτική ποίηση (Ελύτη,
Σεφέρη, Πολυδούρη, Λειβαδίτη, Καρυωτάκη, Καβάφη, Χριστιανόπουλου, Ουράνη, Ερωτόκριτο
του Κορνάρου, Κάμμιγκς, Μανσούρ, Χικμέτ, Μπάρετ-Μπράουνιγκ, Νερούδα κ.α.) όσο και
στίχους σύγχρονων και παραδοσιακών τραγουδιών, όπως το «Φίλα με ακόμα» (Π.
Μουζουράκη-Κ. Μαραβέγια) ή το «Καίγομαι και σιγολιώνω» (ηπειρώτικο). Επέλεξαν και
συνταίριαξαν στίχους, πρόσθεσαν δικές τους γέφυρες και, τέλος, δημιούργησαν μία εμβόλιμη
ερωτική σκηνή αποχωρισμού των δύο αγαπημένων, που να ανταποκρίνεται στα κατά ποιόν και
κατά ποσόν μέρη της τραγωδίας. Οι μαθήτριες, αυτενεργώντας, αναζήτησαν κι άλλους στίχους
τραγουδιστών που είναι πιο κοντά στα ακούσματά τους, όπως του Οικονομόπουλου, της
Μελίνας Κανά, του Κωνσταντίνου Αργυρού, του Μητροπάνου. Το οποίο φυσικά είναι απολύτως
θεμιτό, εφόσον η έννοια της δημιουργικότητας εμπερικλείει και την αποκλίνουσα συμπεριφορά
και την αυτενέργεια και την υπέρβαση των όποιων τυπικών κανόνων. Εξάλλου, η εργασία ήταν
των μαθητριών και απώτερος σκοπός ήταν η διαδικασία για τη σύνθεσή της να ικανοποιεί και
να ευχαριστεί πρωτίστως τις ίδιες.
Ζητήθηκε επίσης από τις μαθήτριες να επιλέξουν το μέρος της τραγωδίας στο οποίο θα ταίριαζε
καλύτερα η εμβόλιμη σκηνή-δημιούργημά τους. Αποφάσισαν πως η καταλληλότερη χρονικά
στιγμή να πουν το τελευταίο αντίο οι δύο ερωτευμένοι είναι η στιγμή πριν οι φρουροί πάρουν την
Αντιγόνη, για να την οδηγήσουν στη σπηλιά, δηλαδή στον θάνατο. Έτσι, η σκηνή αποχωρισμού
μπήκε μετά την οριστική ρήξη των σχέσεων του Κρέοντα με τον Αίμονα και πριν το περίφημο δ’
στάσιμο που ξεκινά με το «Έρως ανίκατε μάχαν», δηλαδή ανάμεσα στους στίχους 780 και 781.
Πριν από τον διάλογο Αντιγόνης-Αίμονα, οι μαθήτριες έχτισαν μια γέφυρα με τα δρώμενα του
επεισοδίου, ώστε να είναι η επανεμφάνιση του Αίμονα και της Αντιγόνης στη σκηνή πιστευτή. Η
τελική εργασία που παραδόθηκε παρατίθεται παρακάτω:

ΚΡ: Δούλοι, φωνάξτε τον γιο μου, πρέπει να επιστρέψει.

781

Α! Ήρθες; Ευτυχώς, γιατί κάτι σημαντικό έχω να σου πω.
Αγαπημένε, γιέ μου Αίμονα, έτσι έπρεπε να γίνει.
Τη μνηστή σου σου παραχωρώ την άδεια να αποχαιρετήσεις
για πάντα από τη ζωή σου πριν χαθεί.

785

ΑΙ : Πατέρα, γνωρίζω καλά πως σφάλλεις με τρόπο ανεπανόρθωτο
Μα, σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που όχι χωρίς κόπο μου δίνεις.
Την κόρη φώναξε, τη βασιλοπούλα, να την αποχαιρετήσω, όπως αρμόζει
σε ανθρώπους που αγαπήθηκαν πολύ και σε βάθη ανείπωτα.
ΚΡ : Σου δίνω αυτή την ευκαιρία, μα με χρόνο περιορισμένο,

790

Γιατί αυτή, η παραβάτης, πρέπει σύντομα να πεθάνει.
Φύλακα, άκουσες. Φέρε αμέσως την Αντιγόνη!
(μπαίνει η Αντιγόνη στη σκηνή, ο Κρέων αποχωρεί)
ΑΝ : Μοναδικέ μου πολυαγαπημένε Αίμονα, γιατί με βασανίζεις;
Ξέρεις πως να ζήσω δεν ήθελα τη μαύρη δυστυχία του αποχαιρετισμού.
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ΑΙ : Είμ’ εγώ που φωνάζω είμ’ εγώ που κλαίω
χωρίς τελειωμό. Πως χωρίς εσέ να ζήσω

186

795

185

; Αδυνατώ να φανταστώ.

Μόνο σου ζητώ γονατιστός, άφησε με να έρθω μαζί σου187.
AN: Στον θάνατο πώς να δεχτώ να με ακολουθήσεις
Καθένας μονάχος του πορεύεται στον έρωτα,
μονάχος στη δόξα και στον θάνατο188

800

ΑΙ: Θα πενθώ πάντα -μ’ ακούς; -για σένα,
μόνος, στον Παράδεισο 189 θέλω να ’μαι μαζί σου190
Η πρώτη αγάπη δεν ξεχνιέται, μόνο αιώνια ζει,
γι ’αυτό δε γίνεται και εσύ να ξεχαστείς

191

ΑΝ: Καμία μοίρα δε θέλω, κανέναν κόσμο

χωρίς εσένα

192

805

όμως βαρύ το χρέος αισθάνομαι στις πλάτες
της πράξης μου τις συνέπειες να υποστώ
και να οδηγηθώ στον θάνατο
ΑΙ: Πιστεύω στην αιώνια δική μας αγάπη193
Σ’ αγαπώ ελεύθερα, Σ’ αγαπώ με την αναπνοή,194
Σ’ αγαπώ έτσι, γιατί δεν ξέρω με άλλον τρόπο

810

195

Μόνο ένα σου ζητώ, μείνε δίπλα μου σε χρειάζομαι

196

ΑΝ: Τόσο δύσκολο μην το κάνεις, σε θερμοπαρακαλώ.
Πολύ καλά γνωρίζεις ότι η γνώμη του βασιλιά

185

«Το μονόγραμμα» Οδυσσέας Ελύτης

186

«Αν μ’ ηγάπας» Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

187

«Η σονάτα του σεληνόφωτος» Γιάννης Ρίτσος

188

«Η σονάτα του σεληνόφωτος» Γιάννης Ρίτσος

189

«Μονόγραμμα», Οδ. Ελύτης

190«Φίλα

με ακόμα» Μουζουράκης, Μαραβέγιας

191

«Η πρώτη αγάπη» Οικονομόπουλος

192

Απόσπασμα από ποίημα του Κάμμινγκς

193

«Πένθιμο μπλούζ» Γ, Χ. Ώντεν

194

Ποιήμα XLIII Ελίζαμπεθ Μπάρετ Μπράουνινγκ

195

Ποίημα του Πάμπλο Νερούδα

196

«Μείνε δίπλα μου» Δήμος Αναστασιάδης
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είναι αυτή και δεν αλλάζει, όσο και να επιμένεις,

815

γιατί δεν ταίριαξα στις λογικές του κόσμου
και κόντρα πηγαίνω στον καιρό

197.

ΑΙ: Θα γυρίσει αλλού τις χαρακιές
της παλάμης, η Μοίρα, σαν κλειδούχος.
Μια στιγμή θα συγκατατεθεί ο Καιρός.

820

Πως αλλιώς, αφού αγαπιούνται οι άνθρωποι
θα παραστήσει ο ουρανός τα σωθικά μας
και θα χτυπήσει τον κόσμο η αθωότητα
με το δριμύ το μαύρο του θανάτου. 198
Μόνος μου για την αγάπη
με ένα καθεστώς τα βάζω

825
199

Απαιτώ να ’ρθεις ξανά και απαιτώ να σ’ έχω
Έστω για μια φορά, πριν να σκοτωθείς

200

Μιλώ με τα ψηλά τ’ απάτητα βουνά και τους μιλώ για σένα
πως έχεις ομορφιά και φρύδια τοξωτά

830

Μιλώ με τ’ ουρανού τα μαύρα σύννεφα και τους μιλώ για σένα
πως όταν περπατάς, γλυκά όπου πατάς
η στέρφα γη ανθίζει201
σ’ αγαπώ μη γνωρίζοντας πώς, από πού και πότε,
σ’ αγαπώ στα ίσια δίχως πρόβλημα, 202

835

σ’ αγαπώ για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα
Κι αν οι θεοί θελήσουν, μετά τον θάνατο
θα σ’ αγαπώ ακόμα πιο πολύ204.

197

«Είναι κάτι δειλινά» Δημήτρης Μητροπάνος

198

«Μονόγραμμα», Οδ. Ελύτης

199

«Έμαθα» Κωνσταντίνος Αργυρός

200

«Εγώ γιορτάζω πάντα όταν πονάω» Δημήτρης Μητροπάνος

201

«Μιλώ για σένα» Μελίνα Κανά

202

Ποίημα του Πάμπλο Νερούδα

203

«Σ’ αγαπώ» Ρέμος, Πρωτοψάλτη

204

Ποίημα ΧLIII Ελίζαμπεθ Μπάρετ Μπράουνινγκ
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203.

ΑΝ: Ἡ ἀγάπη μας δὲν ἦταν ἄλλη, ψηλαφοῦσε
σιγὰ μέσα στὰ πράγματα ποὺ μᾶς τριγύριζαν

840

νὰ ἐξηγήσει γιατί δὲ θέλουμε νὰ πεθάνουμε
μὲ τόσο πάθος 205. Μα, εσύ ζήσε, εσύ ζήσε. Μόνο,
αν μ’ αγαπάς, άφησέ με στο θάνατο να πορευτώ γενναία.
ΑΙ: Είμαι εδώ, πλάι σου. Πουθενά δεν πάω, μ’ ακούς;
Ή κανείς ή κι οι δυο μας, μ’ ακούς 206; Μόνο να μ’ αγαπάς.

845

ΑΝ: Είμαι τρελή να σ’ αγαπώ. Μα πώς μπορεί, καλέ μου,
Να σβήσει πια η αγάπη μου και να μη σ’ αγαπώ207
ΑΙ: Να θυμάσαι, μόνο γιατί μ’ αγάπησες γεννήθηκα,
γι’ αυτό η ζωή μου εδόθη208, αυτό να ’χεις στον νου σου.
ΑΝ: Υποφέρω και μόνο που σε κοιτάζω στα μάτια,

850

σαν καθρέφτες γυαλίζουν, τον πιο ωραίο εαυτό μας
αντικατοπτρίζουν

209.

Άφησε με να φύγω.

ΑΙ: Όχι αυτό, αυτό όχι. Άφησέ με να ’ρθω μαζί σου210.
Μα, ξέρω πως πολεμούμε ενάντια στο αδύνατο.
Μόνο όρκο πιο βαρύ από τον ίδιο τον θάνατο

855

σου δίνω, όρκο από τη ρίζα της ψυχής βγαλμένο.
Θα θυμάμαι πάντα τα μάτια σου, φλογερά και μεγάλα

211

Γιατί σ’ αγαπώ, την αγάπη μας αύριο θα τη διαβάζουν
τα παιδιά στα σχολικά βιβλία,
πλάι στα ονόματα των άστρων

860

και τα καθήκοντα των συντρόφων.
Αν μου χάριζαν όλη την αιωνιότητα χωρίς εσένα,

205

«Η πόλις», Κ. Καβάφης

206

«Το μονόγραμμα» Οδυσσέας Ελύτης

207

«Είμαι τρελή να σ’ αγαπώ» Μαρία Πολυδούρη

208

«Μόνο γιατί μ’ αγάπησες» Μαρία Πολυδούρη

209

«Φίλα με ακόμα» Μουζουράκης, Μαραβέγιας

210

«Η Σονάτα του Σεληνόφωτος», Γιάννης Ρίτσος

211

«Σε περιμένω παντού» Τάσος Λειβαδίτης
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θα προτιμούσα μια μικρή στιγμή πλάι σου.212
(Ο Φύλακας μπαίνει στη σκηνή )
ΦΛ: Η ώρα έφτασε η γυναίκα αυτή στο θάνατο να οδηγηθεί.
Μη χασομεράτε άλλο. Ο βασιλιάς έδωσε εντολή.

865

ΑΝ: Κι έτσι γλυκά πεθαίνω
μονάχα γιατί τόσο ωραία μ’ αγάπησες213.
ΑΙ: Καλή αντάμωση στον κάτω κόσμο, μοναδική μου αγαπημένη.
Γιατί θα ξανάρθω, ακριβή μου

214.

ΑΝ: Αντίο, καλέ μου… Αυτό έχω μονάχα να σου πω.

870

Λυπάμαι, που άλλο πια δε θα ’μαι εδώ215
ΑΙ: Μονάκριβη αγαπημένη, κι αυτό που θέλω να σου πω,
το πιο όμορφο απ' όλα, δε σ' το ’χω πει ακόμα216.
Καμία ποτέ δε θα σε αντικαταστήσει 217
Ένα αντίο προσωρινό 218. Ένα αστείο χαζό, εγώ χωρίς εσένα219.

875

(Ο Φύλακας απομακρύνει την Αντιγόνη, ο Αίμων μπαίνει στο παλάτι και ο χορός
παίρνει θέση για το στάσιμο)

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

«Το αληθινά δημιουργικό μυαλό σε κάθε πεδίο δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτό: Ένα
ανθρώπινο πλάσμα γεννημένο αντικανονικά, απάνθρωπα ευαίσθητο. Γι’ αυτόν ένα άγγιγμα
είναι ένα χτύπημα, ένας ήχος είναι ένας θόρυβος, µία ατυχία είναι µία τραγωδία, η χαρά είναι µία
έκσταση, ένας φίλος είναι ένας εραστής, ένας εραστής είναι ένας θεός, µία αποτυχία είναι ένας
θάνατος. Προσθέστε σε αυτόν τον εξαιρετικά λεπτεπίλεπτο οργανισμό την ακατάπαυστη ανάγκη
να δημιουργεί, να δημιουργεί, να δημιουργεί -έτσι ώστε χωρίς τη δημιουργία μουσικής ή ποίησης
ή βιβλίων ή κτιρίων ή κάτι µε νόημα, κόβεται η ίδια του η ανάσα. Πρέπει να δημιουργεί, πρέπει να
212

«Σε περιμένω παντού», Τάσος Λειβαδίτης

213

«Μόνο γιατί μ’ αγάπησες», Μαρία Πολυδούρη.

214

Ποίημα του Ρόμπερτ Μπέρνς

215

«Αντίο» Οικονομόπουλος

216

Ποίημα, Ναζίμ Χικμέτ

217

Ποίημα του Μάριο Μπενεδέτι

218

Ποίημα του Ρόμπερτ Μπέρνς

219

«Ψέμματα», Αφοί Κατσιμίχα
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ξεχειλίζει από δημιουργικότητα. Από κάποια παράξενη, άγνωστη, εσωτερική κατεπείγουσα
ανάγκη, δεν είναι αληθινά ζωντανός, εκτός αν δημιουργεί.»
Περλ Μπακ

ΠΗΓΕΣ
Ανθολογία Ερωτικής Ποίησης, Συλλογικό Έργο (Ανθολόγηση, Μετάφραση Βλαβιανός Χάρης), Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα
2013
Σοφοκλέους

Τραγωδίαι:

«Αντιγόνη»

και

«Φιλοκτήτης»

(Β

Γενικού

Λυκείου-Γενικής

Παιδείας)-Βιβλίο

Μαθητή

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B121/628/4050,18290/
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής πολιτικής, (info@iep.edu.gr), Θέμα: Διευκρινίσεις για την εκπόνηση των Δημιουργικώς
εργασιών στο Γενικό Λύκειο, Αθήνα, 12-01-2017, Αρ. Πρωτ. 5514/Δ2
Για τα αναλυτικά προγράμματα του Γενικού Λυκείου: http://users.sch.gr/akouts/programs.htm,
http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8oegNlWStPL95M
XD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQHbJY9qYgst8zBtQIwukm0fSDwDCT7obhjsv5nO
WKHn8.
Χουρμούζιος Αιμίλιος, Το ερωτικό στοιχείο στην Αρχαία Τραγωδία, Οργανισμός Εθνικού Θεάτρου, Δώδεκα Διαλέξεις,
1961, Βιβλιοθήκη Εθνικού Θεάτρου, Αρ. 1
Τζήκας

Κωνσταντίνος,

20

υπέροχα

κλασικά

ποιήματα

για

τον

έρωτα,

Άρθρο

(http://www.athensvoice.gr/60981_20-yperoha-klasika-poiimata-gia-ton-erota)
Τα

πιο

όμορφα

ποιήματα

για

την

αγάπη,

(http://www.koutipandoras.gr/article/ta-pio-omorfa-

poihmata-gia-thn-agaph), δημοσίευση άρθρου 21/03/2016

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. Επιλεχθέντα ποιήματα και τραγούδια

1.To Mονόγραμμα, Οδυσσέας Ελύτης
(απόσπασμα)
Έτσι μιλώ για σένα και για μένα
Επειδή σ' αγαπώ και στην αγάπη ξέρω
Να μπαίνω σαν Πανσέληνος
Από παντού, για το μικρό το πόδι σου μες στ' αχανή σεντόνια
Να μαδάω γιασεμιά - κι έχω τη δύναμη
Αποκοιμισμένη, να φυσώ να σε πηγαίνω
Μέσ' από φεγγερά περάσματα και κρυφές της θάλασσας στοές
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Υπνωτισμένα δέντρα με αράχνες που ασημίζουνε
Ακουστά σ' έχουν τα κύματα
Πως χαϊδεύεις, πως φιλάς
Πως λες ψιθυριστά το «τι» και το «ε»
Τριγύρω στο λαιμό στον όρμο
Πάντα εμείς το φως κι η σκιά
Πάντα εσύ τ' αστεράκι και πάντα εγώ το σκοτεινό πλεούμενο
Πάντα εσύ το λιμάνι κι εγώ το φανάρι το δεξιά
Το βρεμένο μουράγιο και η λάμψη επάνω στα κουπιά
Ψηλά στο σπίτι με τις κληματίδες
Τα δετά τριαντάφυλλα, το νερό που κρυώνει
Πάντα εσύ το πέτρινο άγαλμα και πάντα εγώ η σκιά που μεγαλώνει
Το γερτό παντζούρι εσύ, ο αέρας που το ανοίγει εγώ
Επειδή σ' αγαπώ και σ' αγαπώ
Πάντα εσύ το νόμισμα κι εγώ η λατρεία που το εξαργυρώνει:
Τόσο η νύχτα, τόσο η βοή στον άνεμο
Τόσο η στάλα στον αέρα, τόσο η σιγαλιά
Τριγύρω η θάλασσα η δεσποτική
Καμάρα τ' ουρανού με τ' άστρα
Τόσο η ελάχιστή σου αναπνοή
Που πια δεν έχω τίποτε άλλο
Μες στους τέσσερις τοίχους, το ταβάνι, το πάτωμα
Να φωνάζω από σένα και να με χτυπά η φωνή μου
Να μυρίζω από σένα και ν' αγριεύουν οι άνθρωποι
Επειδή το αδοκίμαστο και το απ' αλλού φερμένο
Δεν τ' αντέχουν οι άνθρωποι κι είναι νωρίς, μ' ακούς
Είναι νωρίς ακόμη μες στον κόσμο αυτόν αγάπη μου
Να μιλώ για σένα και για μένα.

2.Αν μ’ ηγάπας, Κ. Καβάφης
(Εκ του Γαλλικού)
Aν του βίου μου το σκότος
φαεινή έρωτος ακτίς
διεθέρμαινεν, ο πρώτος της αλγούσης μου ψυχής
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ο παλμός ήθελεν ήτο ραψωδία ευτυχής.
Δεν τολμώ να ψιθυρίσω
ό,τι ήθελον σε ειπεί:
πως χωρίς εσέ να ζήσω
μοι είναι αφόρητος ποινή —
αν μ’ ηγάπας... πλην, φευ, τούτο είν’ ελπίς απατηλή!
Aν μ’ ηγάπας, των δακρύων
ήθελον το τέρμα ιδεί·
και των πόνων των κρυφίων.
Οι δε πλάνοι δισταγμοί
δεν θα ετόλμων πλέον να δείξουν την δολίαν των μορφή.
Εν τω μέσω οραμάτων
θείων ήθελ’ ευρεθείς.
Pόδα θαλερά την βάτον
θα εκόσμων της ζωής —
αν μ’ ηγάπας... πλην, φευ, τούτο είν’ απατηλή ελπίς!

3.Η Σονάτα του Σεληνόφωτος, Γιάννης Ρίτσος
(απόσπασμα)
Θα καθίσουμε λίγο στο πεζούλι, πάνω στο ύψωμα,
κι όπως θα μας φυσάει ο ανοιξιάτικος αέρας
μπορεί να φαντάζουμε κιόλας πως θα πετάξουμε,
γιατί, πολλές φορές, και τώρα ακόμη, ακούω το θόρυβο του φουστανιού μου,
σαν το θόρυβο δυο δυνατών φτερών που ανοιγοκλείνουν,
κι όταν κλείνεσαι μέσα σ’ αυτόν τον ήχο του πετάγματος
νιώθεις κρουστό το λαιμό σου, τα πλευρά σου, τη σάρκα σου,
κι έτσι σφιγμένος μες στους μυώνες του γαλάζιου αγέρα,
μέσα στα ρωμαλέα νεύρα του ύψους,
δεν έχει σημασία αν φεύγεις ή αν γυρίζεις
ούτε έχει σημασία που άσπρισαν τα μαλλιά μου,
(δεν είναι τούτο η λύπη μου – η λύπη μου είναι που δεν ασπρίζει κ’ η καρδιά μου).
Άφησε με να ‘ρθω μαζί σου.
Το ξέρω πως καθένας μοναχός πορεύεται στον έρωτα,
μοναχός στη δόξα και στο θάνατο.
Το ξέρω. Το δοκίμασα. Δεν ωφελεί.
Άφησε με να ‘ρθω μαζί σου.
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4.Φίλα με Ακόμα, Μουζουράκης Πάνος, Μαραβέγιας Κωστής
Uno, dos, tre, four.
Μια τεράστια του χρόνου σπατάλη,
κάτι τ’ αδύνατο
Να εφεύρεις το όνειρο μιας ζωής σε μια μέρα,
μια σκηνή πέρα από τη σελήνη
Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα,
μην ανάβεις το φως, τράβα απλά την κουρτίνα
Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα,
πάρκα στο Κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει
Μια μητέρα, μια ερωμένη, μία κόρη περιμένει,
αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ
Ένας μαγνήτης στο ψυγείο, ένα σημείωμα, ένα αστείο,
ένα σπίτι, ένα φιλί, ένα αντίο
Φίλα με ακόμα, φίλα με ακόμα
Όλα τ’ άλλα ηχούν μακρινά,
ένα αστέρι που σκάει στ’ ουρανού την καρδιά
Φίλα με ακόμα, φίλα με ακόμα
Θέλω να’ μαι μαζί σου,
να κυνηγάω μαζί σου τα κύματα όλα της μοίρας
Ένα κορίτσι χορεύει στον ουρανό, στο δωμάτιο,
το δρόμο, τη δουλειά, το σχολείο
Μια ψυχή, κι άλλη μία, και μια συνομιλία,
μόνο μάτια και λέξη καμία
Ένα τέλειο λάθος, μια καινούργια αρχή,
ένα δάκρυ που δε μπορεί να κρυφτεί
Μια ανάσα βαθιά για να μην τρελαθώ,
μια ιστορία αγάπης, τι πιο απλό
Και Θεός κι αμαρτία κι άλλη μια ευκαιρία
για όσους δεν βρήκαν το χρόνο να ψάξουν
Είναι μέσα σου η λύση που θα τιμωρήσει
όσους δεν έχουν φτερά να πετάξουν
Φίλα με ακόμα, φίλα με ακόμα
Όλα τ’ άλλα ηχούν μακρινά,
ένα αστέρι που σκάει στ’ ουρανού την καρδιά
Φίλα με ακόμα, φίλα με ακόμα
Θέλω να ‘μαι μαζί σου,
να γεράσω μαζί σου το φεγγάρι να έχουμε στρώμα
Και τυχαίο και γραφτό,
το μεγάλο μωρό που παίζει με τόξο και βέλη
που χτυπάει και φεύγει όλα τα ανατρέπει,
μα ο χάρτης τον δρόμο σου δείχνει
Του κρυμμένου θησαυρού το ταξίδι τελειώνει,
εκεί που είναι αδύνατο να ‘μαστε μόνοι
Σε κοιτάζω στα μάτια σαν καθρέφτες γυαλίζουν,
τον πιο ωραίο εαυτό μας αντικατοπτρίζουν
Φίλα με ακόμα, φίλα με ακόμα
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Όλα τ’ άλλα ηχούν μακρινά,
ένα αστέρι που σκάει στ’ ουρανού την καρδιά
Φίλα με ακόμα, φίλα με ακόμα…
Φίλα με ακόμα, φίλα με ακόμα…

5.Η πρώτη αγάπη, στίχοι Νίκος Βαξαβανέλης, τραγούδι Νίκος Οικονομόπουλος
Η πρώτη αγάπη δεν ξεχνιέται
γι’ αυτό δε γίνεται κι εσύ να ξεχαστείς
μες στη ματιά μου η μορφή σου θα πλανιέται
όσο υπάρχω κι όσο ζω κι εσύ θα ζεις
Είσαι το παράπονο στα μάτια μου
είσαι ο κρυφός μου στεναγμός
κι όσο προσπαθώ να σε ξεχάσω
τόσο σε θυμάμαι σαν τρελός
Είσαι μια πληγή που δε γιατρεύεται
είσαι ο πρώτος μου ο χωρισμός
κι όσο προσπαθώ να σε ξεχάσω
τόσο σε θυμάμαι σαν τρελός
Η πρώτη αγάπη αφήνει σημάδια
γεμίζουν τα βράδια μ’ ωραίες στιγμές
ξεπροβάλλεις σαν φως μες στα σκοτάδια
και σε βλέπω σ’ αγαπάω να μου λες
Είσαι το παράπονο στα μάτια μου
είσαι ο κρυφός μου στεναγμός
κι όσο προσπαθώ να σε ξεχάσω
τόσο σε θυμάμαι σαν τρελός
Είσαι μια πληγή που δε γιατρεύεται
είσαι ο πρώτος μου ο χωρισμός
κι όσο προσπαθώ να σε ξεχάσω
τόσο σε θυμάμαι σαν τρελός

6.Ε. Ε. Κάμμινγκς (1894-1962)
(απόσπασμα)
κρατώ την καρδιά σου μαζί μου (την κρατώ μες
στην καρδιά μου) δεν την αποχωρίζομαι ποτέ (όπου
κι αν πάω πηγαίνεις κι εσύ, καλή μου, κι ό,τι γίνεται
από μένα μόνο είναι δικό σου έργο, αγαπημένη μου)
δεν φοβάμαι
καμία μοίρα (γιατί εσύ είσαι η μοίρα μου, γλυκιά μου) δεν θέλω
κανέναν κόσμο (γιατί ομορφιά μου εσύ είσαι ο κόσμος μου, ο αληθινός)
και είσαι εσύ ό,τι από πάντα σημαίνει ένα φεγγάρι
κι ό,τι ένας ήλιος πάντα θα τραγουδάει είσαι εσύ
(Μτφ.: Χάρης Βλαβιανός)
7.Γ. Χ. Ώντεν (1907-1973)
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Πένθιμο Μπλουζ
Κόψτε τα τηλέφωνα, πάψτε τα ρολόγια,
Το πιάνο κλείστε, πνίξτε τύμπανα και λόγια.
Δώστε ένα κόκαλο στο σκύλο να ησυχάσει.
Ο θρήνος άρχισε, το φέρετρο ας περάσει.
Τ' αεροπλάνα από πάνω μας στενάζουν
«Πέθανε τώρα αυτός» στον ουρανό να γράψουν
Μαβιές κορδέλες βάλτε στ' άσπρα περιστέρια,
Οι τροχονόμοι μαύρα γάντια έχουν στα χέρια.
Ανατολή και δύση μου, βορρά και νότε,
Χαρά της Κυριακής, της εβδομάδας μόχθε.
Ήσουν φωνή, τραγούδι μου, μέρα, σκοτάδι,
Πίστευα αιώνια τη δική μας την αγάπη...
Τ' αστέρια δεν τα λαχταρώ, πάρτε τα, σβήστε
Τον ήλιο ρίξτε τον και το φεγγάρι κρύψτε.
Αδειάστε τον ωκεανό, κάψτε τα δάση,
Τίποτα πια καλό, ποτέ, δε θα χαράξει.
(Μτφ. Ερρίκος Σοφράς)
8.Ελίζαμπεθ Μπάρετ Μπράουνινγκ (1806-1861), XLIII
Πώς σ' αγαπώ; Άσε με να μετρήσω τρόπους.
Σε αγαπώ στο βάθος και στο πλάτος και στο ύψος
Που η ψυχή μου μπορεί να κατακτήσει, όταν νιώθει αμήχανη
Για τους σκοπούς της ύπαρξης και της γοητείας της ιδεατής.
Σε αγαπώ στο επίπεδο της καθημερινής
Της πλέον ήρεμης ανάγκης, στο φως του ήλιου και του κεριού.
Σε αγαπώ ελεύθερα, όπως όταν οι άνθρωποι αγωνίζονται για τη νίκη του καλού
Σε αγαπώ αγνά, όπως όταν γυρίζουν από προσευχή.
Σε αγαπώ με ένα πάθος που έβαλα σε χρήση
Μες στις παλιές μου λύπες και με μια πίστη
από την ηλικία μου την παιδική.
Σε αγαπώ με μιαν αγάπη που φαινόταν πως θα χάσω
Με τους χαμένους μου άγιους - Σε αγαπώ με την αναπνοή,
Με τα χαμόγελα και τα δάκρυα όλης της ζωής μου! Κι αν ο Θεός θελήσει,
Μετά τον θάνατο θα σ' αγαπώ ακόμα πιο πολύ
(Μτφ.: Χρίστος Γούδης)
9.Πάμπλο Νερούδα (1904-1973)
Δε σ' αγαπώ σαν να 'σουν ρόδο αλατιού, τοπάζι,
σαΐτα από γαρούφαλα που τη φωτιά πληθαίνουν:
σ' αγαπώ ως αγαπιούνται κάποια πράγματα σκούρα,
μυστικά, μέσ' από την ψυχή και τον ίσκιο.
Σ' αγαπώ καθώς κάποιο φυτό που δεν ανθίζει,
μα που μέσα του κρύβει το λουλουδόφως όλο,
και ζει απ' τον έρωτά σου σκοτεινό στο κορμί μου
τ' άρωμα που σφιγμένο μ' ανέβηκε απ' το χώμα.
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Σ' αγαπώ μη γνωρίζοντας πώς, από πού και πότε,
σ' αγαπώ στα ίσια δίχως πρόβλημα ή περηφάνια:
σ' αγαπώ έτσι γιατί δεν ξέρω μ' άλλον τρόπο,
παρά μ' ετούτον όπου δεν είμαι μήτε είσαι,
που το χέρι σου πάνω μου το νιώθω σαν δικό μου,
που όταν κοιμάμαι κλείνουν και τα δικά σου μάτια.
(Μτφ.: Ηλίας Ματθαίου)
10.Μείνε δίπλα μου, στίχοι Νίκος Μωραΐτης, μουσική- τραγούδι Δήμος Αναστασιάδης
Τι τραγούδι να σου γράψω τι τραγούδι να σου πω
να μη λέει ένα ακόμα σ’ αγαπώ μα να `χει τη ζωή που ζω.
Να `χει κάτι απ’ τη σκόνη να χει κάτι από το θυμό
κι απ τι γκρίζες λεωφόρους που περνώ για να ’ρθω απόψε να σε βρω.
Δυο αδέσποτα και τρέχω δυο μικρά παιδιά και προσπερνώ
τι να πω πως δεν τα βλέπω μόνο επειδή σε αγαπώ.
Μείνε δίπλα μου σε χρειάζομαι τώρα που η στροφή γίνεται γκρεμός
μείνε δίπλα μου να σε νοιάζομαι κι η καταστροφή δίπλα σου είναι αλλιώς.
Πες μου τι να τραγουδήσω τι τραγούδι τελικά
να μη λέει για μι’ αγάπη γενικά μα να χει δέρμα και φωτιά.
Να χει κάτι απ τα μαλλιά σου κι από τη γεύση που φιλάς
κι από το τρόπο το τσιγάρο που κρατάς και στο καπνό που με φυσάς.

11.Έμαθα, στίχοι, Βαγγέλης Κωνσταντινίδης, μουσική Γιώργος Φρασέρης, τραγούδι
Κωνσταντίνος Αργυρός
Εγώ μεγάλωσα στου έρωτα τη πόλη
εκεί που βγαίνουνε τρελοί και ονειροπόλοι.
Αν η αλήθεια ενοχλεί δε με ενδιαφέρει
χτυπάω πάντα την γροθιά μου στο μαχαίρι.
Έχω περίεργο μυαλό καλά το ξέρω
και με τον τρόπο που αγαπάω δε συμφέρω.
Έμαθα καρδιά μου, πουθενά να μην δειλιάζω,
μόνος μου για την αγάπη με ένα καθεστώς τα βάζω.
Έμαθα καρδιά μου, να ζητάω όσα θέλω,
οι εχθροί μου και οι φίλοι να μου βγάζουν το καπέλο.
Εγώ περπάτησα σε σύννεφα και νύχτες
και έφερα τούμπα της ζωής μου τους πλανήτες.
Εμένα όνειρο σβηστό δε με φοβίζει
ούτε και όταν μια κατάσταση ραγίζει.
Έχω περίεργο μυαλό καλά το ξέρω
και με τον τρόπο που αγαπάω δε συμφέρω.
Έμαθα καρδιά μου, πουθενά να μην δειλιάζω,
μόνος μου για την αγάπη με ένα καθεστώς τα βάζω.
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Έμαθα καρδιά μου, να ζητάω όσα θέλω,
οι εχθροί μου και οι φίλοι να μου βγάζουν το καπέλο.

12.Είναι κάτι δειλινά, στίχοι Σώτια Τσώτου, Μουσική, Χρήστος Παπαδόπουλος, τραγούδι
Δημήτρης Μητροπάνος
Εγώ γιορτάζω πάντα όταν πονάω
κι άσπρα φορώ όταν πενθώ
να με λυπούνται οι άλλοι δεν το πάω
και κάνω πως δε σ’ αγαπώ
Δεν ταίριαξα στις λογικές του κόσμου
δεν μ’ είχε η αγάπη στα δεξιά
καλύτερός μου φίλος ο εαυτός μου
και κολλητή μου η μοναξιά
Μα είναι κάτι δειλινά
που άλλο δεν αντέχω
λέω θα πάρω τα βουνά
λέω θα τρελαθώ
και απαιτώ να ’ρθεις ξανά
και απαιτώ να σ’ έχω
έστω και για μια φορά
πριν να σκοτωθώ
Εγώ είμαι μυστήρια ιστορία
κόντρα πηγαίνω στον καιρό
και βάζω την καρδιά μου τιμωρία
αν καταλάβω πως πονώ
Κομμάτια κι αν με κάνει η ορφάνια
λέξη για σένανε καμιά
το βράδυ με κοιμίζει η περηφάνια
και με ξυπνάει η ερημιά

13.Μιλώ για σένα, στίχοι και μουσική Θανάσης Παπακωνσταντίνου, τραγούδι Μελίνα Κανά
Μιλώ με τα ψηλά τ’ απάτητα βουνά
και τους μιλώ για σένα
πως έχεις ομορφιά και φρύδια τοξωτά
σαν πέτρινα γεφύρια
Και μ’ απάντησαν:
Τα γεφύρια χορταριάζουν.
άμοιρη ψυχή μην ξεγελαστείς
Μιλώ με τ’ ουρανού τα μαύρα σύννεφα
και τους μιλώ για σένα
πως όταν περπατάς, γλυκά όπου πατάς
η στέρφα γη ανθίζει
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Και μ’ απάντησαν:
Η γη ανθίζει εκεί που θέλει.
άμοιρη ψυχή μην ξεγελαστείς.
Μιλώ με τις πηγές που ζούνε μοναχές
και τους μιλώ για σένα
πως όταν με κοιτάς, σαν λες πως μ’ αγαπάς
αγγέλοι φτερουγίζουν
Και μ’ απάντησαν:
Είναι χάρτινοι οι αγγέλοι.
άμοιρη ψυχή μην ξεγελαστείς.

14.Σ’ αγαπώ, στίχοι και μουσική Γιώργος Θεοφάνους, τραγούδι Άλκηστις Πρωτοψάλτη,
Αντώνης Ρέμος, Σοφία Μιχαηλίδου
Ψάχνω κάτι καινούργιο να πω,
να μη το `χω ξανακούσει ούτε κι εγώ
κάτι να σε εντυπωσιάσει,
στον αέρα ένα σημάδι σου να πιάσει
Ψάχνω κάτι καινούργιο να πω,
να μη το `χω ξανακούσει ούτε κι εγώ.
Ψάχνω κάτι καινούργιο να πω,
να μη το `χω ξανακούσει ούτε κι εγώ
μα κολλάω και πάλι σ’ όλα εκείνα,
που έλεγε γελώντας η Μελίνα
Βρήκα κάτι λοιπόν να σου πω,
που είναι πάντα καινούριο κι απλό.
Σ’ αγαπώ,
σ’ αγαπώ για το τώρα το πριν το μετά και το πάντα,
σ’ αγαπώ
η καρδιά μου τρελάθηκε βαράει σαν ξεκούρδιστη μπάντα.
Σ’ αγαπώ,
θα με βρεις το πρωί όταν όλα τα φώτα θα σβήσουν,
θα ’μαι εδώ,
κι όλα πάλι ξανά όπως τελειώνουν έτσι θα αρχίσουν.
Ψάχνω κάτι καινούργιο να πω,
να μη το `χω ξανακούσει ούτε κι εγώ
μα νομίζω τίποτα δε μου ανήκει,
τα κρατάει καλά κρυμμένα η Αλίκη
Ψάχνω κάτι καινούργιο να πω,
να μη το `χω ξανακούσει ούτε κι εγώ.
Ψάχνω κάτι καινούργιο αλλά
τριγυρνώ συνεχώς στα παλιά
με τη βάρκα του Μάνου σ’ ένα κύμα,
το γαλάζιο του Οδυσσέα σ’ ένα ποίημα
βρήκα κάτι λοιπόν να σου πω
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που είναι πάντα καινούργιο κι απλό.
Σ’ αγαπώ,
σ’ αγαπώ για το τώρα το πριν το μετά και το πάντα,
σ’ αγαπώ,
η καρδιά μου τρελάθηκε βαράει σαν ξεκούρδιστη μπάντα.
Σ’ αγαπώ,
θα με βρεις το πρωί όταν όλα τα φώτα θα σβήσουν,
θα ’μαι εδώ,
κι όλα πάλι ξανά όπως τελειώνουν έτσι θ’ αρχίσουν.

15.Κωνσταντίνος Καβάφης, Η Πόλις
Δὲν ήταν ἄλλη ἡ ἀγάπη μας
ἔφευγε ξαναγύριζε καὶ μᾶς ἔφερνε
ἕνα χαμηλωμένο βλέφαρο πολὺ μακρινὸ
ἕνα χαμόγελο μαρμαρωμένο, χαμένο
μέσα στὸ πρωινὸ χορτάρι
ἕνα παράξενο κοχύλι ποὺ δοκίμαζε
νὰ τὸ ἐξηγήσει ἐπίμονα ἡ ψυχή μας.
Ἡ ἀγάπη μας δὲν ἦταν ἄλλη ψηλαφοῦσε
σιγὰ μέσα στὰ πράγματα ποὺ μᾶς τριγύριζαν
νὰ ἐξηγήσει γιατί δὲ θέλουμε νὰ πεθάνουμε
μὲ τόσο πάθος.
Κι ἂν κρατηθήκαμε ἀπὸ λαγόνια κι ἂν ἀγκαλιάσαμε
μ᾿ ὅλη τὴ δύναμή μας ἄλλους αὐχένες
κι ἂν σμίξαμε τὴν ἀνάσα μας μὲ τὴν ἀνάσα
ἐκείνου τοῦ ἀνθρώπου
κι ἂν κλείσαμε τὰ μάτια μας, δὲν ἦταν ἄλλη
μονάχα αὐτὸς ὁ βαθύτερος καημὸς νὰ κρατηθοῦμε
μέσα στὴ φυγή.

16.Είμαι τρελή να σ'αγαπώ - Μαρία Πολυδούρη
Είμαι τρελή να σ' αγαπώ, αφού πια έχεις πεθάνει,
να λιώνω στη λαχτάρα των φιλιών,
να νιώθω τώρα πως αυτό που μου ’δωσες δε φτάνει,
δε φτάνει η δρόσος των παλιών.
Με μιαν ασίγαστη μανία να θέλω ό,τι μου λείπει,

[455]

να θέλω ό,τι μου κράτησες κρυφό,
κι έτσι να δέρνομαι μ' αυτό το μάταιο καρδιοχτύπι.
Στα μάτια σου την τρέλα να ρουφώ.
Τι θ' απογίνω, αγαπημένε, που θα σε ζητήσω ?
Άλλοτε οι μέρες φεύγανε στην προσμονή σου σκιές.
Αιώνες καρτερώντας σε μπορούσα να διανύσω,
με τ' όνειρό σου οι πίκρες μου γλυκιές.
Που να' σαι ? Τι ν' απόμεινε από σε να το ζητήσω ?
Που να' ναι το στερνό μου αυτό αγαθό ?
Ω, δεν μπορεί μια ολόκληρη ζωή γι' αυτό να ζήσω,
και μάταια καρτερώντας να χαθώ.
Άνοιξη ! Ο ήλιος χρυσαφιού πλημμύρα. Μάγια, μύρα
παντού, και σ' αγαπώ, σε καρτερώ.
Βραδύνεις κι υποψιάζομαι, ζηλεύω, δε σου πήρα
όλης σου της ψυχής το θησαυρό.
Τα λόγια σου ! Ω τα λόγια σου, μια υπόσχεση που καίει,
μια υπόσχεση που αργεί πολύ να ‘ρθεί.
Τ' ακούω παντού, δεν παύουνε. Μέσα τους κάτι κλαίει,
μέσα τους τρέμει η αγάπη σου, προτού μοιραία χαθεί.
Τα λόγια σου με μέθυσαν τη μέθη του θανάτου
κι ακόμα δεν εσίγασαν. Μιλούν
και με τρελαίνουν, με μεθούν, με φέρνουν πιο σιμά σου,
ενώ πιο ακαταμάχητα στην ύπαρξή καλούν.
Αγαπημένε, αν τη ζωή τη δώσω πίσω, πε μου,
τι θα ωφελήσει, αφού δε θα σε βρω ?
Δε λογαριάζω τη ζωή, μα πως μπορεί, καλέ μου,
να σβήσει πια η αγάπη μου ? Και να μη σ' αγαπώ,
ενώ θα 'ναι Άνοιξη παντού που ακούστηκε η φωνή μας
να επικαλείται τον αιώνιον έρωτα, και μείς
στεφάνι να του πλέκουμε με μόνο το φιλί μας,
μέσα στο γιορτασμό λατρείας θερμής.
Ω ! δε μου δίνει ο θάνατος καμιά, καμιάν ελπίδα,
και μου τις έσβησε η Ζωή σα μια ψυχρή πνοή.
Τώρα μου μένει στου έρωτα την άγρια καταιγίδα
να ιδώ να μετρηθούν για με θάνατος και ζωή.

17.Μόνο γιατί μ'αγάπησες, Μαρία Πολυδούρη (1902-1930)
Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ’ αγάπησες
στα περασμένα χρόνια.
Και σε ήλιο, σε καλοκαιριού προμάντεμα
και σε βροχή, σε χιόνια,
δεν τραγουδώ παρά γιατί μ’ αγάπησες.

[456]

Μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου
μια νύχτα και με φίλησες στο στόμα,
μόνο γι’ αυτό είμαι ωραία σαν κρίνο ολάνοιχτο
κ’ έχω ένα ρίγος στην ψυχή μου ακόμα,
μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου.
Μόνο γιατί τα μάτια σου με κύτταξαν
με την ψυχή στο βλέμμα,
περήφανα στολίστηκα το υπέρτατο
της ύπαρξής μου στέμμα,
μόνο γιατί τα μάτια σου με κύτταξαν.
Μόνο γιατί όπως πέρναα με καμάρωσες
και στη ματιά σου να περνάη
είδα τη λυγερή σκιά μου, ως όνειρο
να παίζει, να πονάη,
μόνο γιατί όπως πέρναα με καμάρωσες.
Γιατί, μόνο γιατί σε σέναν άρεσε
γι’ αυτό έμεινεν ωραίο το πέρασμά μου.
Σα να μ’ ακολουθούσες όπου πήγαινα,
σα να περνούσες κάπου εκεί σιμά μου.
Γιατί, μόνο γιατί σε σέναν άρεσε.
Μόνο γιατί μ’ αγάπησες γεννήθηκα,
γι’ αυτό η ζωή μου εδόθη.
Στην άχαρη ζωή την ανεκπλήρωτη
μένα η ζωή πληρώθη.
Μόνο γιατί μ’ αγάπησες γεννήθηκα.
Μονάχα για τη διαλεχτήν αγάπη σου
μου χάρισε η αυγή ρόδα στα χέρια.
Για να φωτίσω μια στιγμή το δρόμο σου
μου γέμισε τα μάτια η νύχτα αστέρια,
μονάχα για τη διαλεχτήν αγάπη σου.
Μονάχα γιατί τόσο ωραία μ’ αγάπησες
έζησα, να πληθαίνω
τα ονείρατά σου, ωραίε που βασίλεψες
κ’ έτσι γλυκά πεθαίνω
μονάχα γιατί τόσο ωραία μ’ αγάπησες.
18.Σε Περιμένω Παντού, Τάσος Λειβαδίτης
Την αγάπη μας αύριο θα τη διαβάζουν
τα παιδιά στα σχολικά βιβλία,
πλάι στα ονόματα των άστρων
και τα καθήκοντα των συντρόφων.
Αν μου χάριζαν όλη την αιωνιότητα χωρίς εσένα
θα προτιμούσα μια μικρή στιγμή πλάι σου.
Θα θυμάμαι πάντα τα μάτια σου, φλογερά και μεγάλα
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σα δυο νύχτες έρωτα μες στον εμφύλιο πόλεμο.
Α! ναι, ξέχασα να σου πω,
πως τα στάχυα είναι χρυσά κι απέραντα
Γιατί σ’ αγαπώ.

19.Ρόμπερτ Μπερνς (1759-1796)
Είν' η αγάπη μου σαν ένα πορφυρένιο ρόδο
Που μόλις ξεπετάχτηκε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού:
Είν' η αγάπη μου σαν τη μελωδία
Που παίζεται γλυκά σ' ένα ρυθμό αρμονικού συντονισμού.
Τόσ' όμορφη είσαι εσύ, γλυκειά μου αγαπημένη,
Τόσο βαθειά εγώ σε αγαπώ:
Κι ακόμα θε' να σ' αγαπώ, ακριβή μου,
Μέχρι να λείψει το θαλασσινό νερό.
Μέχρι που ολότελα οι θάλασσες στερέψουν, ακριβή μου,
Κι οι βράχοι λιώσουν με του ήλιου το λαμπρό το φως:
Κι εγώ θα σ' αγαπώ ακόμα, ακριβή μου,
Ενώ κινούμενη άμμος θα' ναι της ζωή μου η οδός
Να 'σαι καλά μοναδική μου αγαπημένη
Ένα αντίο προσωρινά!
Και θα ξανάρθω, ακριβή μου αγαπημένη.
Έστω κι αν βρίσκομαι δέκα χιλιάδες μίλια μακριά.
(Μτφ.: Χρίστος Γούδης)
20.Αντίο, στίχοι και μουσική Γιώργος Μουκίδης, τραγούδι, Νίκος Οικονομόπουλος
Λέξεις γυρνάν στο μυαλό
Αγάπη, υπομονή, κατανόηση
Αφού δεν έχω σταγόνα εγωισμό
Κι ήρθες ανά μια στιγμή,
Να μου θυμίσεις πώς είναι στη κόλαση
Δεν έχω άλλη αντοχή, εγκαταλείπω εγώ

Αντίο… αυτό μονάχα έχω να σου πω, λυπάμαι
Που άλλο πια δεν θέλω να 'μαι εδώ,
Αντίο… μια λέξη που δεν ήθελα να πω τη λέω
Κι ας ξέρω πως ακόμα σ’ αγαπώ
Αντίο…
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Αλλάξαν τόσα πολλά
Ηθοποιοί, σκηνικά και το νόημα
Κι έτσι εντελώς ξαφνικά δεν έχω ρόλο εδώ
Μείνε εσύ στη σκηνή
Να περιμένεις έρθει το απόγευμα
Πρέπει να φύγω νωρίς, δεν περιμένω εγώ

21.Ναζίμ Χικμέτ (1902-1963)
Να γελάσεις απ’ τα βάθη των χρυσών σου ματιών
είμαστε μες στο δικό μας κόσμο.
Η πιο όμορφη θάλασσα
είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει.
Τα πιο όμορφα παιδιά
δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα.
Τις πιο όμορφες μέρες μας
δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα.
Κι αυτό που θέλω να σου πω,
το πιο όμορφο απ' όλα,
δε σ' τό 'χω πει ακόμα.
(Μτφ. Γιάννης Ρίτσος)
22.Μάριο Μπενεδέτι (1920-2009)
Ακόμη
Εξακολουθώ να μην πιστεύω
έρχεσαι δίπλα μου
και η νύχτα είναι μια χούφτα
αστεριών και ευθυμίας
δακτύλων γεύσεις ακούω και βλέπω
το πρόσωπό σου το μεγάλο σου διασκελισμό
τα χέρια σου, και ακόμα
ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω
ότι η επιστροφή σου έχει πολλά
να κάνει με σένα και με μένα
και για ξόρκι το λέω
και για τις αμφιβολίες το τραγουδώ
κανείς ποτέ δεν θα σε αντικαταστήσει
και τα πιο ασήμαντα πράγματα
αλλάζουν σε θεμελιώδεις
επειδή γυρνάς στο σπίτι
ωστόσο εξακολουθώ να
αμφιβάλλω σε αυτήν την τύχη
γιατί ο ουρανός σε έχει
μου φαίνεται φαντασία.
Αλλά έρχεσαι και είναι σίγουρο
και έρχεσαι με το βλέμμα σου
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και γι’ αυτό η άφιξή σου
κάνει μαγικό το μέλλον
ακόμη και αν δεν είναι πάντα κατανοητές
οι ενοχές μου και οι καταστροφές μου
αλλά ξέρω ότι στα χέρια σου
ο κόσμος έχει νόημα
και αν φιλήσω με τόλμη
και το μυστήριο των χειλιών σου
δεν θα υπάρχουν αμφιβολίες ή άσχημες γεύσεις
θα σ 'αγαπώ περισσότερο ακόμη.

23.Ψέματα , στίχοι και μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου, τραγούδι Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας
Τέρμα τα θαύματα, τα σινεμά κλειστά
Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις...
Όλα τα φώτα σβήνω και κρύβομαι ξανά
Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις...
Ψέματα, ψέματα, πες μου πως είναι ψέμα,
Ένα αστείο χαζό ένα όνειρο
Ψέματα, ψέματα, πες μου πως είναι ψέμα,
Ένα αστείο χαζό εγώ χωρίς εσένα,
Εγώ χωρίς εσένα
Μες στη βουή ξεχνιέμαι κι ο κόσμος προσπερνά.
Δε με ψάχνεις πια, δε με ψάχνεις.
Πάλι το τραύμα ξύνω κι ο πόνος με μεθά.
Δε με ψάχνεις πια, δε με ψάχνεις.
Ψέματα, ψέματα, πες μου πως είναι ψέμα,
Ένα αστείο χαζό ένα όνειρο
Ψέματα, ψέματα, πες μου πως είναι ψέμα,
Ένα αστείο χαζό εγώ χωρίς εσένα,
Εγώ χωρίς εσένα
Δε θέλω να θυμάμαι, δε θέλω να ξεχνάω
Δε σε έχω πια, δε σε έχω...
Την έξοδο κινδύνου δε βρίσκω πουθενά,
Δε σε έχω πια, δε σε έχω...

Β. Κατά ποιόν και Κατά ποσόν μέρη της τραγωδίας (Από την εισαγωγή του σχολικού βιβλίου)
Ο Αριστοτέλης περιγράφει και την τυπική διάρθρωση μιας τραγωδίας. Τα μέρη, στα οποία
χωρίζεται, τα ονομάζει κατά ποσόν, για να τα ξεχωρίσει από τα κατά ποιόν, τα οποία είναι
αποτέλεσμα αναλύσεως του έργου.
Κατά ποσόν μέρη
Η τραγωδία είναι σύνθεση επικών και λυρικών στοιχείων τα οποία είναι ευδιάκριτα. Το επικό
στοιχείο (διάλογοι-αφήγηση) αποτελούν ο πρόλογος, τα επεισόδια και η έξοδος, ενώ το λυρικό
(χορός) η πάροδος και τα στάσιμα.
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Ο πρόλογος έχει τη μορφή μονολόγου ή διαλόγου, ενώ στα παλαιότερα έργα, ιδίως του
Αισχύλου, δεν υπάρχει πρόλογος, αλλά η τραγωδία αρχίζει από την πάροδο. Με τον πρόλογο,
που σημαίνει τον πρώτο λόγο του ηθοποιού, οι θεατές εισάγονται στην υπόθεση της τραγωδίας.
Τα επεισόδια είναι αντίστοιχα με τις σημερινές πράξεις και παρεμβάλλονται μεταξύ των χορικών.
Ο ρόλος των επεισοδίων είναι πολύ σημαντικός, γιατί αυτά αναπτύσσουν και προωθούν τη
σκηνική δράση μέσα από τις συγκρούσεις των προσώπων.
Η έξοδος είναι το τελευταίο μέρος της τραγωδίας· αρχίζει ύστερα από το τελευταίο στάσιμο και
κλείνει με το εξόδιο άσμα του χορού.
Στο επικό μέρος της τραγωδίας οι υποκριτές διαλέγονται είτε με συνεχείς λόγους είτε
με στιχομυθίες, δηλαδή στίχο με στίχο. Και όταν η ένταση του διαλόγου κορυφωθεί, τότε και ο
στίχος κόβεται σε δύο ή σε τρία μέρη, τις αντιλαβές. Μάλιστα στον διάλογο συμμετέχει πολλές
φορές και ο κορυφαίος του χορού. Εξάλλου στο μέρος αυτό της τραγωδίας το συνηθέστερο
μέτρο είναι το ιαμβικό τρίμετρο ή σπανιότερα το τροχαϊκό τετράμετρο και γλώσσα του η
παλαιότερη μορφή της αττικής διαλέκτου, με στοιχεία από την ιωνική και τη γλώσσα του έπους.
Από το λυρικό μέρος η πάροδος είναι το άσμα που τραγουδούσε ο χορός, καθώς έμπαινε στην
ορχήστρα με ρυθμικό βηματισμό, ενώ τα στάσιμα τα τραγουδούσε ο χορός, όταν πια είχε λάβει
τη θέση του (στάσιν) στην ορχήστρα, και τα συνόδευε με χορευτικές κινήσεις. Εκτός όμως από
την πάροδο και τα στάσιμα υπάρχουν και άλλα λυρικά στοιχεία στην τραγωδία, που
παρεμβάλλονται ανάμεσα στα διαλογικά μέρη. Από αυτά άλλα έχουν θρηνητικό χαρακτήρα και
τα τραγουδούσε ο χορός με ένα ή δύο ηθοποιούς (κομμοί) και άλλα τα τραγουδούσε μόνο ένας
(μονωδίες) ή δύο (διωδίες) ηθοποιοί.
Επειδή τα χορικά άσματα αποτελούν επιβιώσεις της αρχαιότερης χορικής ποίησης, που
καλλιέργησαν κυρίως οι Δωριείς, διατηρούν τόσο τη δωρική γλώσσα όσο και τα ποικίλα μέτρα
του αρχαιοελληνικού λυρισμού.
Κατά ποιόν μέρη
Τα κατά ποιόν μέρη είναι κυρίως τα εσωτερικά και ουσιαστικότερα στοιχεία της τραγωδίας τα
οποία, κατά τον Αριστοτέλη, βρίσκονται σε όλα σχεδόν τα τμήματά της και προκύπτουν από την
ανάλυση. Τα δομικά αυτά μέρη είναι τα εξής: ο μύθος, το ήθος, η λέξη, η διάνοια, το μέλος και
η όψη.
Ο μύθος, ως μίμηση πράξεως, αποτελεί την ψυχή της τραγωδίας και σημαίνει την υπόθεση του
έργου, το σενάριο. Τα θέματα των τραγικών μύθων τα αντλούσαν οι ποιητές κυρίως από τη
μυθολογία αλλά και από την ιστορία. Οι τρεις μεγάλοι μυθικοί κύκλοι -Θηβαϊκός,
Αργοναυτικός και Τρωικός- έδιναν θέματα, για να σχεδιάζουν οι ποιητές την τραγική δράση.
Το ήθος δηλώνει τον χαρακτήρα του τραγικού ήρωα, τον ψυχικό του κόσμο, τις σκέψεις και τον
τρόπο με τον οποίο αντιδρά σε κάθε περίπτωση.
Η λέξη είναι τα εκφραστικά μέσα, η ποικιλία των εκφραστικών τρόπων, ό,τι σήμερα καλούμε
ύφος. Με ξεχωριστό γλωσσικό πλούτο και σχήματα κάθε τραγικός ποιητής ντύνει τις ποιητικές
του ιδέες.
Τη διάνοια αποτελούν οι ιδέες που διατυπώνουν τα πρόσωπα της τραγωδίας για τον κόσμο και
τη ζωή, καθώς και τα επιχειρήματα με τα οποία τις υποστηρίζουν.
Το μέλος και η όψη αφορούν την παράσταση της τραγωδίας. Για το μέλος, δηλαδή τα μουσικά
στοιχεία της αρχαίας τραγωδίας, οι γνώσεις μας είναι ελλιπείς, ενώ η όψη περιλαμβάνει τον
σκηνικό
κόσμο
στο
σύνολό
του,
δηλαδή
ό,τι
σήμερα
ονομάζουμε σκηνογραφία και ενδυματολογία. Αυτός ο σκηνικός διάκοσμος ήταν πολύ απλός
και είχε σκοπό να αποτελέσει το κατάλληλο πλαίσιο για την παράσταση.
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Διαβαίνοντας το κατώφλι του κειμένου: δημιουργική
ανάγνωση και γραφή με αφορμή τα παρακειμενικά
στοιχεία.
Κιοσσές Σπύρος
spkiosses@uth.gr
«Από πού ν’ αρχίσουμε;», διερωτάται ο R. Barthes στο έργο του Ο βαθμός μηδέν της γραφής
(Barthes 1987). Πρόκειται για ένα ερώτημα καίριο. Η αρχή, οι πρώτες λέξεις στη σελίδα,
σηματοδοτούν για τον (επίδοξο) γραφέα όποιου είδους κειμένου μια σημαντική μετάβαση: από
τη σφαίρα της επιθυμίας και της νοητικής διεργασίας σε αυτήν της υλοποίησης.
τῶν ἁμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, εἰπὲ καὶ ἡμῖν. «Από οποιοδήποτε σημείο ξεκίνα», αναθέτει ο
ραψωδός στη Μούσα την πρωτοβουλία, αλλά και την ευθύνη για την έναρξη της ιστορίας της
Οδύσσειας. Ως αρχή της δικής μας «αφήγησης» ας ορίσουμε τη βασική αρχή που διέπει όχι
μόνο την παρούσα ανακοίνωση, αλλά και την ευρύτερη προσέγγισή μας στη δημιουργική
γραφή: δεν νοείται γραφή χωρίς ανάγνωση. Δεν μπορεί να ασκηθεί κάποιος στη συγγραφή
οποιουδήποτε κειμενικού είδους, αν πριν δεν έχει διαβάσει, μελετήσει, και ασκηθεί συστηματικά
στην ανάγνωση υφιστάμενων κειμένων που συνιστούν το είδος αυτό. Και κυρίως στην ενδελεχή,
την κριτική, την εις βάθος ανάγνωση. Γραφή και ανάγνωση βρίσκονται όχι απλά σε σχέση
συμπληρωματική, αλλά απόλυτα συμβιωτική: η μία προϋποθέτει αξιωματικά την άλλη, για να
υπάρξει ως λογικά προσδιορίσιμη έννοια. Αυτή η απλοϊκή για κάποιους διαπίστωση δεν είναι
αυτονόητη για πολλούς από αυτούς που καταφεύγουν σε Προγράμματα και Σεμινάρια
Δημιουργικής Γραφής προσβλέποντας στην εκμάθηση μιας σειράς τεχνικών που θα τους
βοηθήσουν να «εκφράσουν», όπως πιστεύουν, με τον «δικό τους» τρόπο, τα εσώτερα βιώματα
και τις «πρωτότυπες» σκέψεις και ιδέες τους αβρόχοις ποσί, ή μάλλον τυφλοίς (αναγνωστικά)
όμμασι.
Δημιουργική γραφή απλά δεν νοείται χωρίς τη δημιουργική ανάγνωση. Δεν είναι δική μας
πρωτότυπη σκέψη αυτή. Το πρωτοείπε ο Emerson, ο θεωρούμενος από πολλούς ως εισηγητής
του όρου δημιουργική γραφή.220 Στην παρούσα ανακοίνωση, έτσι, θα προβληματιστούμε
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο στοιχεία που χωροθετούνται στις παρυφές ενός λογοτεχνικού
έργου μπορούν να αποτελέσουν την αφορμή για την κριτική και δημιουργική ανάγνωση,
καταρχάς, του έργου αυτού, και δυνάμει για τη δημιουργική γραφή, ως επέκταση της
αναγνωστικής και κριτικής εμπειρίας. Η ενασχόληση με τα στοιχεία αυτά που δεν «ανήκουν» στον
αφηγηματικό κορμό, με την αυστηρή σημασία του όρου, αλλά οδηγούν προς αυτόν
οριοθετώντας τρόπον τινά την απαρχή της ανάγνωσης ενός λογοτεχνικού έργου, μας
επαναφέρουν στον εναρκτήριο προβληματισμό μας περί της αρχής.
Ποιο μπορεί, αλήθεια, να εκληφθεί ως σημείο εκκίνησης του μυθοπλαστικού έργου και του
κόσμου του; Ο τίτλος του βιβλίου; Η εικονογράφηση ή ο σχεδιασμός του εξωφύλλου; Όσα
αναγράφονται στο οπισθόφυλλο; Οι όποιες πληροφορίες περιλαμβάνονται στα αυτιά του
βιβλίου για τον συγγραφέα ή την έκδοση; Οι πληροφορίες που διέθετε ο αναγνώστης για τον
συγγραφέα και το έργο του, πριν καν πιάσει στα χέρια του το βιβλίο; Το εισαγωγικό σημείωμα; Η
αφιέρωση; Το μότο; Ο πρόλογος; Οι πρώτες λέξεις του κυρίως κειμένου; Ή μήπως ένας
συνδυασμός των προηγούμενων; Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο αναγνώστης, στην πορεία του
220

Γράφει ο Emerson: «Υπάρχει λοιπόν δημιουργική ανάγνωση, όπως και δημιουργική γραφή. Όταν το πνεύμα

εμφορείται από μόχθο και ευρηματικότητα, η σελίδα οποιουδήποτε βιβλίου διαβάζουμε φωτίζεται από πολύπτυχους
υπαινιγμούς. Κάθε πρόταση καθίσταται διπλά σημαίνουσα, και η αίσθηση του συγγραφέα μας είναι τόσο ευρεία όσο ο
κόσμος.» (Emerson 1837).

[462]

προς οποιοδήποτε λογοτεχνικό έργο έχει εκδοθεί σε μορφή βιβλίου και πριν διαβεί τις πύλες της
κυρίως αφήγησης, πρέπει αναπόφευκτα να περάσει από κάποιου είδους προπύλαια. Για να
εισχωρήσει στον κόσμο του κειμένου πρέπει πρώτα να μεταβεί από το λεγόμενο παρακείμενο ή
τουλάχιστον ένα σημαντικό μέρος του. Στόχος μας είναι η μετάβαση αυτή να είναι όσο το
δυνατόν πιο τερπνή και «ωφέλιμη», ως προς την κατανόηση, εκτίμηση και απόλαυση του έργου
που κείται στη συνέχεια της αναγνωστικού ταξιδιού του.
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ
Το παρακείμενο είναι ένας ετερόκλητος χώρος πρακτικών και «λόγων» (discourse) που
συνδέονται ευρύτερα με τη συγγραφική και την εκδοτική διαδικασία. Περιλαμβάνει στοιχεία όπως
ο τίτλος, ο υπότιτλος, οι τίτλοι των κεφαλαίων και υποκεφαλαίων, οι πλαγιότιτλοι, το εξώφυλλο,
το οπισθόφυλλο, το όνομα (ή ψευδώνυμο) του συγγραφέα, τα εργοβιογραφικά σημειώματα
στα αυτιά ή στο σώμα του βιβλίου, οι χωροχρονικοί εκδοτικοί δείκτες, οι αφιερώσεις, τα μότο, οι
προμετωπίδες, τα αποσπάσματα από κριτικές, οι αναφορές σε διακρίσεις, βραβεία, αριθμό
αντιτύπων ή έκδοσης, τα εισαγωγικά σημειώματα, οι πρόλογοι, οι επίλογοι, οι κολοφώνες, η
εικονογράφηση, η εκδοτική μορφή του κειμένου, κ.ά. Στο παρακείμενο, δηλαδή, συγκαταλέγονται
όλα τα συνοδευτικά ή περιβάλλοντα στοιχεία ενός έργου, τα οποία, αν και δεν ανήκουν τυπικά
στον βασικό κειμενικό κορμό, ωστόσο τον ορίζουν και τον προσδιορίζουν σημαντικά,
συνιστώντας το απαραίτητο πλαίσιό του.
Πρόκειται στην ουσία για ένα σύνολο άλλων «κειμένων», με τα οποία το κυρίως κείμενο διαλέγεται
ποικιλότροπα. Τα παρακειμενικά στοιχεία υπερβαίνουν, έτσι, τον χαρακτήρα των τυπικών
συγγραφικών και εκδοτικών συμβάσεων, καθώς, κατά κανόνα, ενέχουν ιδιαίτερη λειτουργική
αξία: αποτελούν παράπλευρα σχόλια του κυρίως κειμένου, το φωτίζουν πολύπλευρα, και
επηρεάζουν σε ποικίλο βαθμό τις αναγνωστικές προσδοκίες για το κείμενο, την ανάγνωση και
την ερμηνεία του. Συχνά μάλιστα, σε σύγχρονα έργα, τα παρακειμενικά στοιχεία λειτουργούν
ανατρεπτικά προς τις κυρίαρχες ειδολογικές και αναγνωστικές συμβάσεις, αποκαλύπτοντας λ.χ.
τους αφηγηματικούς αρμούς, υπονομεύοντας την εντύπωση της αληθοφάνειας ή διασπώντας
τη γραμμική διηγητική συνέχεια. Δεν πρόκειται παρά για άλλο ένα τέχνασμα της
αυτοαναφορικότητας της λογοτεχνίας, το οποίο αναδεικνύει ακριβώς τη διαλεκτική σχέση
κειμένου – παρακειμένου.
Αναγνωρίζοντας την κομβική, συνήθως, σημασία του παρακειμένου έχει αυξηθεί
τελευταία το ερευνητικό ενδιαφέρον για τη λειτουργία του στη λογοτεχνική παραγωγή διαφόρων
χωρών και εποχών (δες μεταξύ άλλων Jansen 2014, Retsch 2000, Wright 2013). Ιδιαίτερη ώθηση
στη μελέτη του παρακειμένου έδωσε ο Γάλλος θεωρητικός Gérard Genette με το έργο του Seuils
(Genette 1987, στην αγγλική Paratexts: Thresholds of interpretation = Genette 1997). Τα
παρακειμενικά στοιχεία θεωρούνται ακριβώς ως «κατώφλια» για την κειμενική ερμηνεία, αλλά και
για την ίδια την αναγνωστική εμπειρία: κάποιοι αναγνώστες θα διαβούν το κατώφλι,
προχωρώντας στον κυρίως κειμενικό χώρο, ενώ άλλοι θα σταθούν για λίγο σε αυτό και κατόπιν
θα αποχωρήσουν (Genette 1997:2).
Η ύπαρξη, η μορφή και η λειτουργία του παρακειμένου ποικίλλουν, κατά περίπτωση, και
εξελίσσονται χρονικά, καθώς εξαρτώνται από τις συγγραφικές και εκδοτικές συμβάσεις της
εποχής, τις αναγνωστικές συνήθειες, το λογοτεχνικό είδος, τον εκάστοτε συγγραφέα ή εκδότη
κ.λπ. Ως βασική λειτουργία των παρακειμενικών στοιχείων μπορεί πάντως να θεωρηθεί η
μεσολάβηση της αφήγησης, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσληψή της από τον αναγνώστη: η
δόμηση, η πλαισίωση και η σχηματοποίησή της σε δεδομένα των υφιστάμενων εκδοτικών
συμβάσεων, που είναι οικεία και αντιληπτά για το αναγνωστικό κοινό μιας συγκεκριμένης
εποχής. Το παρακείμενο συνδέεται αναπόφευκτα με τη διαδικασία μορφοποίησης του
λογοτεχνικού έργου, μετουσίωσής του σε «βιβλίο», με την έννοια του «απτού», υλικού, ορισμένου
σχήματος, με το οποίο θα παρουσιαστεί και θα παραδοθεί στη διάθεση των αναγνωστών. Έτσι,
το παρακείμενο είναι ένα αναγκαίο δομικό πλαίσιο και ως τέτοιο δεν είναι ακριβώς ούτε μέρος
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του κειμένου ούτε βρίσκεται έξω από αυτό, ή μάλλον ανήκει ταυτόχρονα τόσο στον κειμενικό όσο
και στον εξωκειμενικό κόσμο.
Ο Genette προτείνει τη διάκριση του παρακειμένου σε δύο είδη στοιχείων: αυτά που
περιλαμβάνονται στον ίδιο χώρο με το κείμενο (στον ίδιο τόμο, βιβλίο, εγχειρίδιο), τα οποία ορίζει
ως περικείμενο (λ.χ. ο τίτλος, ο πρόλογος κ.ά.), και αυτά που βρίσκονται εκτός του βιβλίου και
ανήκουν στο επικείμενο (λ.χ. συνεντεύξεις του συγγραφέα, συνομιλίες, επιστολές, ημερολόγια,
κ.ά) (Genette 1997: 4 – 6). Τα παρακειμενικά στοιχεία μπορεί να προέρχονται από τον
συγγραφέα, τον εκδότη, τον μεταφραστή ή τον επιμελητή της έκδοσης. Άλλες διακρίσεις που
εισάγει ο Genette αφορούν τον χρόνο εμφάνισης των παρακειμενικών στοιχείων, σε σχέση με
τον χρόνο εμφάνισης του κειμένου (προγενέστερα, πρωτότυπα – σύγχρονα, μεταγενέστερα,
όψιμα – tardive), τον αποδέκτη στον οποίο απευθύνονται (ο «κόσμος», οι αναγνώστες του
κειμένου, οι κριτικοί, οι βιβλιοπώλες), την «ανάληψη ευθύνης» για αυτά (επίσημα, ανεπίσημα ή
«ημι-επίσημα»), και την προσλεκτική (από τον γλωσσολογικό όρο illocutionary) ισχύ του
μηνύματος των στοιχείων (μετάδοση απλής πληροφορίας, πρόθεσης, ερμηνείας, απόφασης,
δέσμευσης, συμβουλής, επιταγής κ.ά. εκ μέρους του συγγραφέα ή του εκδότη). Κυρίως όμως
εξετάζει τον λειτουργικό τους ρόλο, ο οποίος μπορεί να προσδιοριστεί μόνο σε σχέση με το
εκάστοτε κείμενο που συνοδεύουν και το λογοτεχνικό είδος στο οποίο αυτό ανήκει.221
Στη συνέχεια της ανακοίνωσης θα αναφερθούμε επιλεκτικά σε κάποια ζητήματα που αφορούν
ειδικότερα στον συγγραφέα, ή πιο ορθά στην αποτύπωσή του ως μέρους του παρακειμενικού
πλαισίου και ως αφορμή για δημιουργική σκέψη, ανάγνωση και γραφή.
Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Αν και θεωρείται πλέον δεδομένη η πρακτική της ρητής αναφοράς και της εμφανούς
καταγραφής του ονόματος του συγγραφέα στην έκδοση του έργου, αυτό δεν φαίνεται να ίσχυε
πάντα. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα ονόματα των συγγραφέων πολλών λογοτεχνικών έργων του
παρελθόντος, σε αρχικό τουλάχιστον στάδιο, μεταδίδονταν προφορικά, ενσωματώνονταν στο
ίδιο το κείμενο ή για διάφορους λόγους αποκρύπτονταν, ακόμη και για να δημιουργήσουν στο
αναγνωστικό κοινό μιαν αχλύ μυστηρίου (Genette 1997: 37 – 45). Σήμερα, ένας συγγραφέας
εκδίδει συνήθως τα έργα του χρησιμοποιώντας το πραγματικό του όνομα ή ένα
λογοτεχνικό(φιλολογικό) ψευδώνυμο (pen-name, nom de plume), ενώ, σπανιότερα, κάποιο
έργο κυκλοφορεί ανώνυμα. Η χρήση του ονόματος του συγγραφέα, εξάλλου, εμπίπτει πλέον σε
σοβαρά ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Πέρα, όμως, από τα νομικά ζητήματα περί πνευματικών δικαιωμάτων που θέτει, το όνομα του
συγγραφέα και η εμφανής καταγραφή του στην έκδοση του βιβλίου επηρεάζει δυνάμει και την
ανάγνωση του κειμένου ποικιλοτρόπως. Μπορεί να ελκύσει την προσοχή του αναγνωστικού
κοινού (για περιπτώσεις γνωστών, καταξιωμένων ή «προκλητικών» συγγραφέων, ή ατόμων με
μεγάλη δημοσιότητα), να δημιουργήσει συγκεκριμένες προσδοκίες, να προϊδεάσει αντίστοιχα
(θετικά ή αρνητικά) την ανάγνωση και να ικανοποιήσει (ή μη) τις προσδοκίες που
δημιουργήθηκαν. Επιπλέον, το φύλο του συγγραφέα, η εθνικότητα, το επάγγελμα, και η
κοινωνική τάξη μπορούν να ασκήσουν σημαντική επίδραση στην ανάγνωση και στην ερμηνεία
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Κατ’ εξαίρεση, όπως παρατηρούν οι Delcroix & Hallyn (2000: 238), μπορεί κάποια παρακειμενικά στοιχεία, όπως ο
πρόλογος, να «χειραφετηθούν από τη συνοδευτική τους λειτουργία, να δουλευτούν αυτά καθεαυτά και κατά
τρόπο αυτόνομο» (λ.χ. οι Πρόλογοι του Kierkegaard, που δεν ακολουθούνται από κάποιο βασικό κείμενο, το
οποίο υποτίθεται ότι «προλογίζουν»), ή ο τίτλος, η αυτονομία του οποίου «κατατρύχει συχνά τα κείμενα της
μυθοπλασίας». Σε πολλές περιπτώσεις ανά τους αιώνες έχουν διασωθεί μόνο οι τίτλοι έργων, ενώ τα ίδια έχουν
χαθεί οριστικά, και με βάση αυτούς, καθώς και ίσως ελάχιστες άλλες πληροφορίες, μπορούμε να προβούμε
σε εικασίες για το περιεχόμενο των απωλεσθέντων κειμένων (δες Kelly 2009).
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του κειμένου, ιδιαίτερα όσον αφορά κείμενα συγκεκριμένης θεματολογίας (λ.χ. κείμενα που έχουν
σχέση με την κοινωνική ανισότητα, τις έμφυλες σχέσεις, τον ρατσισμό, κ.ά.).
Η ανωνυμία, από την άλλη, μπορεί να διασφαλίσει προστασία στους συγγραφείς έργων
που πραγματεύονται προκλητικά ή απαγορευμένα θέματα σε περιβάλλοντα μη δημοκρατικά και
σε περιστάσεις ρατσισμού, προκαταλήψεων, έλλειψης ελευθερίας του λόγου ή λογοκρισίας. Η
καταφυγή λ.χ. από γυναίκες λογοτέχνες στην ανωνυμία ή η υιοθέτηση ανδρικών ψευδωνύμων,
αμφίσημων ως προς το φύλο ονομάτων ή και αρχικών ονομάτων που απέκρυπταν το γένος
των συγγραφέων ήταν αρκετά συνηθισμένη πρακτική σε εποχές κατά τις οποίες δεν επιτρεπόταν
στη γυναίκα η πρόσβαση στον δημόσιο λόγο ή της αναγνωριζόταν το δικαίωμα να ασχολείται
μόνο με την παραγωγή λόγου σε περιορισμένα είδη (όπως η «ελαφρά» ποίηση ή τα
«αισθηματικά» μυθιστορήματα). Είναι αξιοσημείωτο πάντως ότι ακόμη και στη σύγχρονη εποχή
γυναίκες συγγραφείς αναγκάζονται να καταφύγουν σε παρόμοια τεχνάσματα ως προς το
όνομα με το οποίο εκδίδουν τα έργα τους. Η Joanne Rowling λ.χ. φέρεται να αναγκάζεται υπό
την πίεση των εκδοτών της να χρησιμοποιήσει τα αρχικά JK, ώστε να μην αποθαρρυνθούν από
όνομα μιας γυναίκας συγγραφέως τα αγόρια – προσδοκώμενοι αναγνώστες του πρωτόλειού
της Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος (Harry Potter and the Philosopher's Stone 1997) (Savill
2000).
Μια σύντομη τέλος αναφορά πρέπει να γίνει και στις περιπτώσεις των κειμένων τα οποία
συντίθενται με τον τρόπο της λεγόμενης «συνεργατικής συγγραφής» (collaborative writing /
authorship), όταν δηλαδή δύο ή περισσότεροι συγγραφείς συνεργάζονται για τη σύνθεση ενός
κειμένου. Η συνεισφορά κάθε συγγραφέα ποικίλλει κατά περίπτωση. Συνήθης πρακτική είναι
κάθε συγγραφέας να αναλαμβάνει τη συγγραφή ενός κεφαλαίου του βιβλίου, με ή χωρίς
συνεννόηση με τον άλλον / τους άλλους σχετικά με τη συνολική δομή, την εξέλιξη της πλοκής,
τους χαρακτήρες, κ.λπ., χωρίς όμως να ελλείπουν περιπτώσεις στις οποίες η συνεργασία τελείται
σε κάθε στάδιο και επίπεδο της συγγραφής (McGoldrick & McGoldrick 2000). Από τους Dorothy
και William Wordsworth ή τους Elizabeth Barrett και Robert Browning μέχρι τους Louis Aragon και
Elsa Triolet ή τους Sylvia Plath και Ted Hughes, τα λογοτεχνικά συγγραφικά ζεύγη προκαλούν το
ενδιαφέρον του κοινού και των κριτικών, ενώ απαιτούν μια αναθεώρηση της παραδοσιακής
έννοιας της συγγραφής ή της «συγγραφικότητας» (authorship) ως μονοπρόσωπης και
μονοφωνικής δημιουργικής έκφρασης (Ede & Lunsford 1992, Stone & Thompson 2006).
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Στο πλαίσιο της παραπάνω συζήτησης, παρουσιάζεται κάποια ενδεικτική δραστηριότητα, η
οποία, πέρα από πληροφοριακά στοιχεία, παρέχει αφορμές για δημιουργική προσέγγιση ενός
λογοτεχνικού έργου αξιοποιώντας το παρακείμενο, αρχικά στο επίπεδο ανάγνωσης και κατόπιν
σε αυτό της γραφής – στην αναπόσπαστη σύνδεση των δύο.
Το 1998 εκδίδεται ένα βιβλίο με τον τίτλο Το παιχνίδι των τεσσάρων, στο οποίο αποτυπώνονται
αφηγηματικά η πολυμορφία και οι αντινομίες της ελληνικής πραγματικότητας στη δεκαετία του
’90. Το έργο χαρακτηρίζεται ωστόσο από την εξής ιδιαιτερότητα: είναι γραμμένο από τέσσερις
γνωστούς συγγραφείς (Κώστα Μουρσελά, Γιώργο Σκούρτη, Αντώνη Σουρούνη και Πέτρο
Τατσόπουλο), οι οποίοι εναλλάσσονταν στη σύνθεση του έργου, παραλαμβάνοντας την
αφήγηση από τον προηγούμενο, εξελίσσοντάς την με τον τρόπο που επιθυμούσε ο καθένας
και παραδίδοντάς την στον επόμενο.
Θεωρείτε ενδιαφέρον ένα παρόμοιο συγγραφικό εγχείρημα; Ενέχει δυσκολίες;
Θεωρείτε εύστοχο τον τίτλο του μυθιστορήματος; Πώς προσδιορίζετε την έννοια «παιχνίδι»;
Παρόμοια αφηγηματική «σκυταλοδρομία» ωστόσο δεν είναι η πρώτη στη νεοελληνική
λογοτεχνία. Το 1958, ο γνωστός συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας Γιάννης Μαρής
(Τσιριμώκος ήταν το πραγματικό του όνομα, μέλος της γνωστής οικογένειας πολιτικών),
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καταφέρνει να πείσει τέσσερις σημαντικούς πεζογράφους να αφηγηθούν εκ περιτροπής,
εξελίσσοντας κατά βούληση τη δράση, αλλά υπό κάποιες προϋποθέσεις, μια ιστορία, η οποία
θα δημοσιευόταν στην εφημερίδα Ακρόπολις. Πραγματικά, από τον Μάρτιο μέχρι τον Απρίλιο
του 1958, οι αναγνώστες της εφημερίδας διάβασαν σε συνέχειες μια ιστορία που, κατά λέξη,
συν-έγραψαν οι συγγραφείς Μυριβήλης, Καραγάτσης, Τερζάκης και Βενέζης, αφού ορίστηκε
με κλήρο η σειρά κάθε συγγραφέα, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση μεταξύ τους
ως προς τον αφηγηματικό σκελετό. Το τέλος της ιστορίας το έδωσε ο Βενέζης. Ακολούθησε
πανελλήνιος διαγωνισμός, στον οποίο πάνω από 4.000 αναγνώστες πρότειναν έναν τίτλο για
το μυθιστόρημα. Στο Μυθιστόρημα των Τεσσάρων, τίτλο τον οποίο επέλεξαν τελικά οι
συγγραφείς από τους προτεινόμενους στον διαγωνισμό, αποτυπώνεται μια αρκετά ζωντανή
εικόνα της ελληνικής κοινωνίας κατά τη μετεμφυλιακή εποχή. Ο εκδότης του μυθιστορήματος
(Βιβλιοπωλείον της Εστίας), στον πρόλογο του έργου, τονίζει το πνεύμα του παιχνιδιού και του
πειραματισμού στο εγχείρημα και σημειώνει ότι οι ιδιόμορφες συνθήκες συγγραφής «εξηγούν
την όλη δομή του, τον αποσπασματικό του χαρακτήρα∙ εξηγούν όμως επίσης και το κέφι που
το διαπνέει, την επινόηση περίπλοκων καταστάσεων και μυστηρίων – όχι τόσο, υποψιάζεται
κανείς, για να κινηθεί το ενδιαφέρον των αναγνωστών, όσο κυρίως για να δούμε πώς θα
ξεμπλέξει από τις κακοτοπιές ο φίλος συγγραφέας που ακολουθεί.» (Μυριβήλης et al. 1999:
10). 222
Θεωρείτε ότι ήταν σύμπτωση ο τρόπος συγγραφής του Παιχνιδιού των τεσσάρων και ο τίτλος
του;
Να συγκρίνετε τους τίτλους «Το μυθιστόρημα των Τεσσάρων» και «Το παιχνίδι των τεσσάρων».
Ο δεύτερος τίτλος μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο φορτισμένος σημασιολογικά και γιατί;

Ο Πέτρος Τατσόπουλος, ένας εκ των τεσσάρων συγγραφέων του Παιχνιδιού, στο βιβλίο του
Η καλοσύνη των ξένων καταγράφει το «παρασκήνιο» του εγχειρήματος: «Του χρόνου
συμπληρώνονται σαράντα χρόνια από το Μυθιστόρημα των τεσσάρων» κατέληξε ο
Σκούρτης. «Τι λες; Το επιχειρούμε πάλι, επ’ ευκαιρία της επετείου; Εκείνοι έγραψαν για την
Ελλάδα του ’50, εμείς θα γράψουμε για την Ελλάδα του ’90.» (Τατσόπουλος 2006: 21). «Είχαμε
τραβήξει χαρτί από την τράπουλα για να καθορίσουμε τη σειρά. Ξεκινούσε την αφήγηση ο
Σουρούνης, παρέδιδε τη σκυτάλη στον Σκούρτη, αυτός σ’ εμένα κι εγώ στον Μουρσελά. Έξι
φορές, ξανά μανά, με την ίδια πάντα αλληλουχία. Εν μέρει από ματαιοδοξία, εν μέρει από
αμοιβαία έλλειψη εμπιστοσύνης, αποφασίσαμε να πρωτοτυπήσουμε στο τέλος της
σκυταλοδρομίας. Η ιστορία θα τελείωνε με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Κάθε
συγγραφέας θα παρέδιδε τη δική του σκυτάλη. Θα μπαίναμε στο λιμάνι ως νηοπομπή, αλλά
θα επιλέγαμε ξεχωριστά αραξοβόλια. Το Παιχνίδι των τεσσάρων, όπως βαφτίσαμε τελικά το
σπονδυλωτό μυθιστόρημα – ώστε να παραπέμπει ευθέως στο προηγούμενο –, δημοσιεύτηκε
σε καθημερινές συνέχειες στα Νέα τον Φεβρουάριο του 1998. Αρχές Απριλίου κυκλοφόρησε
από τις εκδόσεις Καστανιώτη. […] Το βιβλίο σημείωσε τη μικροεπιτυχία του, μπήκε για μερικούς
μήνες στις λίστες των ευπώλητων, ισοφάρισε σχετικά εύκολα τις ανατυπώσεις του
Μυθιστορήματος των τεσσάρων και σύντομα τις υπερσκέλισε – με άλλους όρους διανομής,
αναμφίβολα, εκκωφαντικότερη τη διαφήμιση και ασύγκριτα πιο διευρυμένη την αγορά – πλην
όμως δεν κατόρθωσε, όπως και το 1958, να εκμεταλλευτεί το εκτόπισμα των πεζογράφων που
συμμετείχαν.» (Τατσόπουλος 2006: 24 – 25).
Να συγκρίνετε τη διαδικασία και τις συνθήκες συγγραφής των δύο κειμένων (Το Μυθιστόρημα
των Τεσσάρων και Το παιχνίδι των τεσσάρων).
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Για το «γοητευτικό και παιγνιώδες πείραμα» που αποτέλεσε το Μυθιστόρημα των Τεσσάρων δες λεπτομερέστερα
Αγάθος (2014).
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Ποιες μπορεί να είναι οι προσδοκίες των αναγνωστών, αλλά και των εκδοτών, από παρόμοιες
συνεργασίες γνωστών και καταξιωμένων συγγραφέων;
Γιατί κάποιοι συγγραφείς πιθανόν να είναι απρόθυμοι να συμμετάσχουν σε ένα παρόμοιο
εγχείρημα;
Ποια επίδραση θεωρείτε ότι μπορεί να έχει ο παραπάνω τρόπος συγγραφής, και μάλιστα
χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μεταξύ των συγγραφέων, στη δομή, στο ύφος, στην εξέλιξη
της πλοκής και γενικότερα στο έργο ως ενιαίο σύνολο;
Ένα άλλο γνωστό παρόμοιο συγγραφικό εγχείρημα πραγματοποιήθηκε το 1931 από τα μέλη
του The Detection Club, ενός ομίλου συγγραφέων αστυνομικών ιστοριών. Δεκατέσσερις
συγγραφείς, ανάμεσά τους η Agatha Christie, η Dorothy L. Sayers, ο Ronald Knox, κ.ά.,
γράφουν ξεχωριστά κεφάλαια ο καθένας, σε μια ιστορία μυστηρίου. Ο όρος ήταν κάθε
συγγραφέας να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τους γρίφους που έθεταν στην εξέλιξη της
υπόθεσης οι προηγούμενοι, χωρίς όμως να έχει την παραμικρή ιδέα για τη λύση ή λύσεις που
είχαν εκείνοι στο μυαλό τους. Οι συγγραφείς παρέδιδαν ο καθένας την προτεινόμενη λύση
του μυστηρίου, που είχαν υπ’ όψιν τους, σε σφραγισμένο φάκελο, οι οποίες δημοσιεύτηκαν
όλες μαζί στο τέλος του βιβλίου. Ο τίτλος που δόθηκε στο έργο ήταν The Floating Admiral = Ο
πλωτός Ναύαρχος – Sayers et al. 1993). Όπως πληροφορεί η Dorothy L. Sayers στην εισαγωγή
του βιβλίου, επρόκειτο για ένα «παιχνίδι εξιχνίασης» που έπαιξαν επί χάρτου οι συγκεκριμένοι
συγγραφείς για να διασκεδάσουν. Αυτό που την εκπλήσσει ιδιαίτερα είναι οι πολλές
διαφορετικές ερμηνείες που κάθε συγγραφέας συγκροτεί για να εξηγήσει τις πιο απλές
ενέργειες στην ιστορία. Και σε αυτό θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη ομοιότητα με την πραγματική
ζωή: προκατειλημμένοι από τη δική μας ερμηνεία κάποιας κατάστασης, βλέπουμε μόνο ένα
πιθανό κίνητρο πίσω από κάποια πράξη, και η εξήγησή μας μπορεί να έχει συνοχή, να είναι
πιστευτή, αλλά επίσης … πολύ εσφαλμένη.
Διαβάστε τα παραπάνω κείμενα. Θεωρείτε ότι η γνώση πως έχουν γραφεί με τον τρόπο που
περιγράφηκε έχει επηρεάσει την αντίληψή σας ως προς τη συνοχή, την ερμηνεία ή την αξία
του κειμένου;
Σε ποιον από τους συνεργαζόμενους συγγραφείς «ανήκει» το παραγόμενο έργο; Σκεφθείτε το
βαθμό στον οποίο κάποιο έργο «ανήκει» σε κάποιον. Κατά πόσο είναι αποτέλεσμα «συνγραφής» και όχι απλά «γραφής», κατά πόσο ένα κείμενο είναι, εν τέλει, «διακείμενο».
Επιχειρήστε να συγγράψετε μια ιστορία μαζί με άλλους. Επιλέξτε το θέμα, το κειμενικό είδος και
ξεκινήστε γράφοντας 2 – 3 σελίδες κειμένου ο καθένας. Ορίστε από πριν τους κανόνες της
συν-γραφής.

Κι επειδή κάθε αρχή οδηγεί, δυνητικά τουλάχιστον, σε κάποιο τέλος, ας κλείσουμε με μια επιλογική
παρατήρηση: η μύηση στη δημιουργική ανάγνωση και γραφή μπορεί να καταστεί σε ευκαιρία
να πάρει κανείς μια γεύση από τη δύναμη και το μεγαλείο του παγκόσμιου λογοτεχνικού ιστού.
Να ψηλαφήσει τις διακλαδώσεις του κειμενικού πλέγματος που, αόρατο, μας περιβάλλει. Να
αναζητήσει τις άκρες του δικτύου των λέξεων. Κι ας μην τις βρει ποτέ. Γιατί ήδη θα έχει πιαστεί,
αναπόδραστα, στο δίχτυ τους.
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Αναμνήσεις από την Κέρκυρα. Τα απομνημονεύματα του
Θεόδωρου Στεφανίδη (Theodore Stephanides, 1896-1983)
από τη φιλία του με τους Lawrence και Gerald Durrell:
όταν η προσωπική εμπειρία μεταμορφώνεται σε
δημιουργική γραφή.

Κονιδάρη Βέρα
vekoni@yahoo.com
Περίληψη
Ο Theodore Stephanides (Θεόδωρος Στεφανίδης, 1896-1983), ήταν γιατρός, συγγραφέας και μεταφραστής.
Ασχολήθηκε επίσης με τη βιολογία και την αστρονομία και δημοσίευσε σχετικές μελέτες. Έγραψε ποιήματα στα αγγλικά
κι εξέδωσε τρεις ποιητικές συλλογές στην αγγλική. Στα 1946 εξέδωσε το βιβλίο Climax in Crete (εκδ. Faber & Faber), μια
συγγραφή απομνημονευμάτων από τη Μάχη της Κρήτης στην οποία έλαβε μέρος ως αξιωματικός του υγειονομικού του
βρετανικού στρατού. Μία τέταρτη ποιητική συλλογή μαζί με απομνημονεύματά του εκδόθηκε μεταθανατίως, το 2011 υπό
τον τίτλο Autumn Gleanings: Corfu Memoirs and Poems. To κοινό γνώρισε τον Θ. Στεφανίδη κυρίως μέσα από τα
απομνημονεύματα του Gerald Durrell, με γνωστότερο το βιβλίο Η οικογένειά μου και άλλα ζώα. Στην παρούσα εισήγηση
θα ασχοληθούμε με ιστορίες της οικογένειας Durrell, αλλά αυτή τη φορά αποδιδόμενες από τη σκοπιά των
απομνημονευμάτων του ίδιου του Στεφανίδη. Εξετάζουμε τη γλώσσα, το ύφος, τον τόνο, το θέμα, την επιλογή γεγονότων,
τη δομή, την πλοκή, την αφηγηματικότητα, τη δημιουργία μυθιστορηματικής ατμόσφαιρας. Καταδεικνύουμε πώς η
γλαφυρότητα και αμεσότητα των απομνημονευμάτων του Θ. Στεφανίδη προσεγγίζει τη λογοτεχνία και πώς εν τέλει τα
απομνημονεύματα (memoirs) μπορούν κατά περίπτωση να αποτελούν μια ακόμα έκφανση της δημιουργικής γραφής
και να μεταμορφώσουν την προσωπική εμπειρία σε λογοτεχνία.

Θεόδωρος Στεφανίδης: απομνημονεύματα: Lawrence Durrell: Gerald Durrell

O λόγος για τα απομνημονεύματα. Με τον όρο απομνημονεύματα, αναφερόμαστε στην από
μνήμης συγγραφή αυτοβιογραφικών γεγονότων. Τα απομνημονεύματα διαφέρουν βέβαια από
τη βιογραφία ή και από την αυτοβιογραφία, ως προς το γεγονός ότι τα δυο τελευταία είδη
αναφέρονται στην ιστορία και στα γεγονότα μιας ολόκληρης ζωής. Αντίθετα, ο συγγραφέας
απομνημονευμάτων επιλέγει να γράψει για συγκεκριμένα γεγονότα όπως τα έζησε ο ίδιος και τα
οποία μπορεί να αναφέρονται σε μεγάλα ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα, αλλά και σε ιδιωτικές
στιγμές.
Παρόλο που τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια έκρηξη εκδόσεων απομνημονευμάτων και
πολλά από αυτά γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία – ενδεικτικά αναφέρω τις Στάχτες της Άντζελας του
Frank Mc Court (2005), με βραβείο Πούλιτζερ και δυο χρόνια στη λίστα ευπώλητων (best-sellers
αλλιώς) των New York Times, ή το Eat, Pray, Love, της Elizabeth Gilbert (2007), με πωλήσεις που
άγγιξαν τα πέντε εκατομμύρια αντίτυπα, ή το Περσέπολις της Μαριάν Σατραπί (Satrapi, 2011), με
τη μορφή κόμικς, το οποίο επίσης γνώρισε μεγάλη επιτυχία – τα απομνημονεύματα δεν
αποτελούν νέο συγγραφικό είδος. Ήδη από την αρχαία Ελλάδα θα ξεχωρίσει ο Ξενοφών, ενώ
από τη ρωμαϊκή εποχή θα βρούμε ένα είδος απομνημονευμάτων του Ιουλίου Καίσαρα. Ας μην
ξεχνάμε και τα απομνημονεύματα του Τζιάκομο Καζανόβα. Κάνοντας ένα μεγάλο χρονικό άλμα
προς τα εμπρός, θα σας θυμίσω τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, ο οποίος θέλησε να
μεταλαμπαδεύσει την εμπειρία του από τον αγώνα για ανεξαρτησία στις επόμενες γενιές.
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«Θα ήθελα να ξεκινήσω διευκρινίζοντας δύο από τους όρους του τίτλου μου», παρατηρεί η
καθηγήτρια Λίζυ Τσιριμώκου, αναφερόμενη στο μελέτημά της “Το μέλλον της μνήμης:
αυτοβιογραφία, απομνημόνευμα” (Τσιριμώκου, 2000).
“αυτοβιογραφία”, “απομνημόνευμα”. Εντελώς πρόχειρα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι στην
πρώτη περίπτωση επιχειρείται μια αυθιστόρηση, η αφήγηση μιας ζωής από τον άνθρωπο που
την έζησε, η απεικόνιση ενός ατομικού και διακριτού μικρόκοσμου, ενώ στη δεύτερη εξαλείφεται
αρκετά το αυστηρά προσωπικό και ιδιωτικό στοιχείο ή τουλάχιστον ενδιαφέρει στο μέτρο που
συμφύρεται με τον δημόσιο βίο· εδώ, επιχειρείται η εξιστόρηση ενός μακρόκοσμου, μιας μικρής
ή μεγάλης συλλογικότητας, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται, όπως την έζησε κάποιος που θεωρεί
τον εαυτό του αντιπροσωπευτική (ή και σημαίνουσα) μονάδα αυτού του συνόλου. […]
Θα προσθέσω, επίσης, για την τάξη της αναφοράς μου, τα αυτοβιογραφικά μυθιστορήματα
και τις μυθιστορηματικές βιογραφίες, αλλά αυτά δεν μας αφορούν εδώ.
Ο κατάλογος είναι μακρύς. Εμείς θα επικεντρωθούμε σε μια σειρά γεγονότων που έλαβαν χώρα
στην Κέρκυρα από το 1935 έως το 1939, και αφορούν σε μια πασίγνωστη οικογένεια από την
Αγγλία, την οικογένεια των συγγραφέων Lawrence και Gerald Durrell. Τις ιστορίες αφηγείται ο
Θεόδωρος Στεφανίδης.
Σε αυτό το σημείο όμως, θα πρέπει να πούμε δυο λόγια για τον Θεόδωρο Στεφανίδη.
Επιγραμματικά: Ο Theodore Stephanides (Θεόδωρος Στεφανίδης, 1896-1983), ήταν γιατρός,
συγγραφέας και μεταφραστής. Ασχολήθηκε επίσης με τη βιολογία και την αστρονομία και
δημοσίευσε σχετικές μελέτες. Έγραψε ποιήματα στα αγγλικά κι εξέδωσε τρεις ποιητικές συλλογές.
Το 1946 εξέδωσε το βιβλίο Climax in Crete
(Stephanides, 1946), μια συγγραφή
απομνημονευμάτων από τη Μάχη της Κρήτης, στην οποία έλαβε μέρος ως αξιωματικός του
υγειονομικού του βρετανικού στρατού. To 1973, θα εκδοθεί το βιβλίο του με τίτλο Island Trails
(Stephanides, 1973). Εδώ βρίσκουμε τα απομνημονεύματά του από το 1933, μια καταγραφή της
περιηγήσεώς του στα ελληνικά νησιά, με αφετηρία την Κέρκυρα. Μία τέταρτη ποιητική συλλογή
μαζί με απομνημονεύματά του εκδόθηκαν το 2011 υπό τον τίτλο Autumn Gleanings: Corfu
Memoirs and Poems (Stephanides, 2011). Πρόκειται για μεταθανάτια έκδοση. Να προσθέσουμε
εδώ, ότι όλα τα έργα του ο Στεφανίδης τα έγραψε στην αγγλική γλώσσα.
Ο αμερικανός συγγραφέας Henry Miller (1891-1980) γράφει για τον Θεόδωρο Στεφανίδη στον
περίφημο Κολοσσό του Μαρουσιού (Μίλερ 2011: 21):
[…] Μια μέρα εμφανίστηκε ο Θόδωρος – ο δρ Θεόδωρος Στεφανίδης. Ήξερε τα πάντα για τα
φυτά, τα λουλούδια, τα δέντρα, τις πέτρες, τα ορυκτά, τις κατώτερες μορφές ζωής, τα μικρόβια,
τις αρρώστιες, τ’ άστρα, τους πλανήτες, τους κομήτες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Θόδωρος
είναι ο πιο μορφωμένος άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ, κι ένας άγιος πέρα για πέρα. Ο
Θόδωρος έχει επίσης μεταφράσει ένα σωρό ελληνικά ποιήματα στα αγγλικά. Έτσι άκουσα για
πρώτη φορά το όνομα Σεφέρης, όπως υπέγραφε ο Γιώργος Σεφεριάδης […].

To κοινό γνώρισε τον Θ. Στεφανίδη κυρίως μέσα από τα απομνημονεύματα του Gerald Durrell,
με γνωστότερο το βιβλίο Η οικογένειά μου και άλλα ζώα (Durrell, 2016). Στην παρούσα εισήγηση
θα ασχοληθούμε με ιστορίες της οικογένειας Durrell αλλά αυτή τη φορά αποδιδόμενες από τη
σκοπιά του ίδιου του Στεφανίδη, στα απομνημονεύματά του.
Στην εισαγωγή του βιβλίου των απομνημονευμάτων του Θεόδωρου Στεφανίδη, γράφει o Richard
Pine, ο επιμελητής της έκδοσης (για την περίσταση, μετάφραση της γράφουσας, καθώς και
παρακάτω):
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Με έχει συνεπάρει η αίσθηση πως γνωρίζω το Θεόδωρο Στεφανίδη – κάποιον που δεν έχω ποτέ
συναντήσει. Το πάθος του για τη δουλειά του, η διορατικότητα του, και η ευχαρίστηση που
βρίσκει στο φυσικό κόσμο, το χιούμορ του, η βαθιά αίσθηση ανθρωπιάς του, όλα αυτά, τον
έχουν φέρει πολύ κοντά μου – έναν απλό αναγνώστη των λέξεων του.
(Stephanides 2011: 17)
Το θέμα των αναμνήσεων του Στεφανίδη, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν είναι άλλο, από
την γνωστή σε όλους οικογένεια Durrell. Tις περιπέτειες της οικογένειας τις γνωρίσαμε πρώτα
μέσα από τη γλαφυρή και χιουμοριστική περιγραφή του μικρότερου γιου της οικογένειας, του
Gerald Durrell στην «Τριλογία της Κέρκυρας» (Durrell, 2006), με γνωστότερο το βιβλίο με τίτλο Η
οικογένειά μου και άλλα ζώα. Ο Στεφανίδης υπήρξε φίλος της οικογένειας και μάλιστα αποτέλεσε
έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες των βιβλίων του Gerald Durrell.
Τα απομνημονεύματα του Στεφανίδη αποκαλύπτουν άλλη μια πλευρά της γνωστής ιστορίας, και
σε κάποια σημεία ρίχνουν φως και σε αθέατες πλευρές της ζωής του Στεφανίδη και των Durrell’s
στην Κέρκυρα. Για παράδειγμα πληροφορούμαστε για την ύπαρξη της Nancy Durrell, της
πρώτης συζύγου του Lawrence και μετέπειτα μητέρας του πρώτου παιδιού του. Επίσης, τα
απομνημονεύματα του Στεφανίδη είναι μια πηγή πληροφοριών για τη φύση, δηλαδή τη χλωρίδα
και πανίδα του νησιού, καθώς και για αστρονομικές παρατηρήσεις των ηρώων με οδηγό τον
Στεφανίδη, ο οποίος, εκτός των άλλων ιδιοτήτων του, ήταν και ερασιτέχνης αστρονόμος. Και
βέβαια, οι περιγραφές τόπων της Κέρκυρας, όπως η Παλαιοκαστρίτσα και το Καλάμι, στην αγνή
μορφή τους, πολύ πριν την έλευση του μαζικού τουρισμού, μας θυμίζουν έναν χαμένο
παράδεισο, που ευτυχώς, ψήγματά του διατηρούνται έως σήμερα.
Να σημειωθεί εδώ, ότι ο Στεφανίδης δεν ευτύχησε να δει τα απομνημονεύματά του αυτά
συγκεντρωμένα σε μορφή βιβλίου. Κάποια από αυτά, αλλά όχι όλα, είχαν δημοσιευθεί στο Deus
Loci, το περιοδικό της Διεθνούς Εταιρείας Λώρενς Ντάρελ (International Lawrence Durrell
Society). 223
Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, μαθαίνουμε πώς γνωρίστηκε στην Κέρκυρα με την οικογένεια
Durrell, που είχε μόλις εγκατασταθεί στο νησί. Η περιγραφή του Στεφανίδη για τον Lawrence
Durrell, είναι ενδεικτική του δυναμικού χαρακτήρα του τελευταίου… Παραθέτω:
«Αυτό που μου έκανε πρώτα εντύπωση στη συνάντησή μου με τον Lawrence ήταν μια
ζωηρότητα και αυτοπεποίθηση (ένα χαρακτηριστικό που έλειπε σε εμένα). Επίσης, μια αστείρευτη
ενέργεια. Φαινόταν να βρίσκεται ταυτόχρονα σε κάθε γωνία του μικρού σπιτιού, εκτοξεύοντας
συμβουλές και προτάσεις (υποδείξεις) σαν πολυβόλο, και αναλάμβανε να διευθετήσει τα πάντα,
από την τακτοποίηση των επίπλων, ως το φύτεμα του κήπου. Ήταν αυτή η αστείρευτη ενέργεια
και αυτοπεποίθηση που πάντα μου φαινόταν ως το βασικό γνώρισμα του χαρακτήρα του
Lawrence. Από την πρώτη στιγμή ήταν αποφασισμένος να γίνει μεγάλος συγγραφέας. Ήταν
αρκετά σίγουρος ότι θα τα κατάφερνε, και μετά από ένα μικρό διάστημα τη γνωριμίας μας,
ήμουν επίσης πεπεισμένος ότι θα πετύχαινε το στόχο του» (Stephanides 2011: 26)
Σ’ αυτή την πρώτη γνωριμία με τον Lawrence Durrell παρατηρούμε ότι απουσιάζει εντελώς η
φυσική του περιγραφή. Αντ’ αυτού, ο Στεφανίδης μάς εισάγει στο πρόσωπο του μετέπειτα φίλου
του, μέσα από την αναπαράσταση της προσωπικότητάς του και των χαρακτηριστικών που τον
κάνουν να ξεχωρίζει, και τα οποία θα τον οδηγήσουν στην εκπλήρωση των στόχων του, δηλαδή
στο να γίνει μια μέρα ένα σπουδαίος συγγραφέας. Η παρομοίωσή του με «πολυβόλο» και αυτή
του η ικανότητα να καταπιάνεται με τα πάντα, συνθέτουν ήδη μια πολύ ενδιαφέρουσα
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προσωπικότητα, και ο αναγνώστης έχει πλέον μια πρώτη εικόνα του βασικού πρωταγωνιστή
των απομνημονευμάτων του Στεφανίδη.
Ανάλογη περιγραφή του εκρηκτικού χαρακτήρα του Lawrence Durrell βρίσκουμε και στα
απομνημονεύματα του μικρού αδελφού του Gerald, με τον πασίγνωστο τίτλο Η οικογένειά μου
και άλλα ζώα.
Ο Λάρυ, όμως, είχε από τη Θεία Πρόνοια την αποστολή να περνά μέσα από τη ζωή σαν μικρό
ξανθό βεγγαλικό που σκορπά ιδέες σαν βόμβες στο μυαλό των άλλων κι έπειτα κουλουριάζεται
σαν βελουδένιος γάτος και αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για τις συνέπειες.
(Durrell 2016: 20)
Να προσθέσω στο σημείο αυτό, ότι παρόλο που ο Στεφανίδης υπήρξε ο «μέντορας» του μικρού
αδελφού τού Lawrence, του Gerald Durrell, στα απομνημονεύματά του σε ό,τι αφορά στην
οικογένεια Durrell αναφέρεται κυρίως στον Lawrence, με τον οποίο υπήρξαν φίλοι καθ’ όλη τη
διάρκεια του βίου τους και με τον οποίο έζησαν και τις περιπέτειες τις οποίες εξιστορεί ο
Στεφανίδης.
Με γλαφυρό τρόπο μας περιγράφει και τις νύχτες καλοκαιριού στο Καλάμι, ένα μικροσκοπικό
ψαροχώρι στη βορειο-ανατολική πλευρά της Κέρκυρας. Εκεί ο Lawrence με τη σύζυγό του
Nancy είχαν νοικιάσει κάποια δωμάτια στο λεγόμενο «Λευκό Σπίτι» (White house). Μάλιστα αυτό
το ίδιο οίκημα υπάρχει και σήμερα και λειτουργεί ως εστιατόριο και ξενώνας, αποτελώντας
τουριστική ατραξιόν της περιοχής, ακριβώς επειδή εκεί διέμενε ο Lawrence Durrrell και κατά
καιρούς φιλοξένησε σπουδαίους επισκέπτες, όπως για παράδειγμα τον Αμερικανό συγγραφέα
Henry Miller.
Παραθέτω ένα μικρό απόσπασμα:
Μπορώ ακόμα να φέρω πολύ έντονα στη μνήμη μου κάποιες θαυμάσιες καλοκαιρινές νύχτες
όταν η θαλασσινή αύρα είχε δροσίσει τον αέρα και καθόμαστε στα βράχια ακριβώς επάνω από
τη θάλασσα, κοιτάζοντας ψηλά τα φωτεινά αστέρια και ακούγοντας το χαμηλό ψίθυρο των
κυμάτων που μας περιτριγύριζαν. Σε κάτι τέτοιες στιγμές συζητούσαμε και εκφράζαμε τη γνώμη
μας για κάθε τι στον κόσμο. Ή πάλι, μπορούσαμε απλά να καθόμαστε με τις σκέψεις μας
βουλιάζοντας στην αίσθηση της νύχτας. (Stephanides 2011: 32)
Διαβάζοντας αυτές τις σκέψεις, ποιος δεν έχε βιώσει αυτό το συναίσθημα μιας καλοκαιρινής
νύχτας στην ακροθαλασσιά κάτω από το φως των αστεριών;
Και ενώ ο Στεφανίδης μάς ταξιδεύει σε όμορφες καλοκαιρινές νύχτες, αμέσως μετά μάς αναφέρει
πως μια τέτοια νύχτα ο Lawrence είχε τη φαεινή ιδέα να αποκτήσει άλλον έναν όροφο στο σπίτι
στο οποίο διέμενε. Με τον δυναμικό του χαρακτήρα, θα καταφέρει να πείσει τον ιδιοκτήτη του
σπιτιού πως κάτι τέτοιο είναι απολύτως εφικτό και έτσι οι εργασίες ξεκινούν άμεσα.
Η αφήγηση ξετυλίγεται γύρω από αυτό το γεγονός. Ο Στεφανίδης, με μια δόση χιούμορ
αφηγείται:
Επαναλάμβανε [ο Lawrence] στον Αθηναίο [το επώνυμο του ιδιοκτήτη] «θέλω δύο μεγάλα
παράθυρα που θα καταλαμβάνουν σχεδόν ολόκληρο τον τοίχο που βλέπει στη θάλασσα.
Επιμένω στα δυο μεγάλα παράθυρα. Πρέπει να έχω δυο μεγάλα παράθυρα, ώστε όταν κοιτάω
τη θάλασσα να νιώθω σα να βρίσκομαι καβάλα στα κύματα. Δύο μεγάλα παράθυρα” …[…]
Πρόσεξε, δυό μεγάλα παράθυρα, το καθένα να εκτείνεται από εδώ ως εδώ. Το σημειώνω για να
μη γίνει κάποιο λάθος. Δύο μεγάλα φαρδιά παράθυρα. Αν δεν έχω δύο μεγάλα παράθυρα, θα
σηκωθώ απλά και θα φύγω και δε θα με ξαναδείς ποτέ»! (Stephanides 2011: 32-33)
Η χρήση πρώτου προσώπου στον μονόλογο του Lawrence, από τον Στεφανίδη, δίνει αμεσότητα
και μια ευχάριστη εναλλαγή στην αφήγηση. Ο αναγνώστης, ακούει και βλέπει τον Lawrence
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Durrell να επιζητεί τόσο έντονα την απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, που τόσο τον ενέπνεε. Στην
ουσία, με τη χρήση του πρώτου προσώπου, εμείς οι αναγνώστες βιώνουμε το συναίσθημα του
Lawrence Durrell. Βέβαια, αυτή η επανάληψη της λέξης «μεγάλα», η οποία μάλιστα στο
εμφανίζεται στο κείμενο με πλάγια γράμματα για μεγαλύτερη έμφαση, ξέρουμε, νιώθουμε, πως
θα οδηγήσει σε μια μάλλον κακή κατάληξη. Ο συγγραφέας προϊδεάζει ψυχολογικά τον
αναγνώστη γι’ αυτό που θα επακολουθήσει.
Πράγματι, ο Στεφανίδης δεν παραλείπει να αναφέρει τις αμφιβολίες του Αθηναίου, κυρίως για
τον χειμώνα, όταν τα κύματα θα έφταναν έως τους τοίχους του σπιτιού. Ο Lawrence όμως
επιμένει: «Μεγάλα παράθυρα, ειδάλλως…» (Stephanides 2011: 33). Σε εκείνο το σημείο ο
Αθηναίος σταματούσε να διαφωνεί.
Στη συνέχεια μαθαίνουμε ότι το ζεύγος Durrell θα λείψει για αρκετούς μήνες από την Κέρκυρα,
και θα διαμείνει κυρίως στο Παρίσι. Φεύγοντας, ο Lawrence θα δώσει βέβαια σαφείς οδηγίες –
για τι άλλο; Μα για τα μεγάλα παράθυρα, βέβαια. Εδώ ο αφηγητής κάνει ένα μεγάλο χρονικό
άλμα και μας προσγειώνει πάλι στο ίδιο μέρος, μερικούς μήνες αργότερα. Ο αναγνώστης, δεν
γνωρίζει τι έχει μεσολαβήσει και τι θα συναντήσουν οι πρωταγωνιστές της διήγησης.
Κατά την επιστροφή λοιπόν του Lawrence και της Nancy στην Κέρκυρα, το παρών θα δώσει και
ο Θεόδωρος Στεφανίδης. Περιγράφει την κάθοδο με το ταξί του απότομου δρόμου που
οδηγούσε στο σπίτι, και την πρώτη εικόνα του σπιτιού με τον έξτρα όροφο. Φτάνοντας στην
παραλία, αποκαλύπτεται σιγά-σιγά και ο τοίχος που βλέπει στη θάλασσα. Μαθαίνουμε πρώτα
την αντίδραση του Lawrence.
Τον καταλαμβάνει μια έκρηξη οργής.
Πριν το αποκαλύψει ο Στεφανίδης, εμείς οι αναγνώστες το έχουμε ήδη καταλάβει: Η πλευρά του
ορόφου που έβλεπε στη θάλασσα, είχε δύο «μικρά» (το μικρά σε πλάγια γραφή) παράθυρα. Ο
Lawrence αποφάσισε να αφήσει το σπίτι για πάντα και μετά βίας καταφέρνουν να τον πείσουν
να παραμείνει, η σύζυγός του και ο Στεφανίδης.
Τον πείθουν τελικά, αλλά ο ίδιος αρνείται να έχει οποιαδήποτε επαφή με τον ιδιοκτήτη. Τη λύση
στο δράμα, θα φέρoυν οι πρώτες «αληθινές» (σε πλάγια) θύελλες του φθινοπώρου. Αν είχαν
τοποθετηθεί τα «μεγάλα» παράθυρα που επιθυμούσε ο Durrell, η κατάσταση θα αποδεικνυόταν
ιδιαίτερα προβληματική για τους ενοίκους. Ο Αθηναίος είχε πράξει σωστά…
Σε άλλα σημεία, ο Στεφανίδης περιγράφει ανέμελες στιγμές με τους φίλους του Λώρενς και
Νάνσυ στο Καλάμι, στιγμές χαράς και χαλάρωσης, και με την ύστερη γνώση του μέλλοντος
συνειδητοποιεί ότι «αυτές οι μέρες ήταν ιδανικές. Ο κόσμος της καθημερινότητας φαινόταν πολύ
μακριά και δε νομίζω ότι σκέφτηκε ποτέ κανείς από εμάς ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος
καραδοκούσε μόλις τρία χρόνια μπροστά μας…». (Stephanides 2011: 58)
Αυτά τα σχόλια του Στεφανίδη μέσα στη ροή της αφήγησης μεταφέρουν στον αναγνώστη την
αίσθηση του παραδείσου, που έμελλε να χαθεί οριστικά σε μικρό χρονικό διάστημα, όταν ο β’
παγκόσμιος πόλεμος θα ανέτρεπε βεβαιότητες και θα κατέστρεφε εκατομμύρια ζωές στον
πλανήτη. Ωστόσο, η αφήγηση του Στεφανίδη δεν είναι μελοδραματική. Ο Στεφανίδης με τα
απομνημονεύματά του, μας ταξιδεύει σε εκείνες τις ημέρες με ευαισθησία, γνήσια περιέργεια και
ειλικρίνεια και βέβαια με χιουμοριστική διάθεση. Ο ίδιος, δεν διστάζει να διακωμωδήσει τον εαυτό
του και τους φίλους του και επιλέγει να περιγράψει κυρίως αστεία περιστατικά, όπως αυτό στο
οποίο θα σταθούμε στη συνέχεια.
Εδώ εμφανίζονται αρκετά πρόσωπα. Πρόκειται για τα αδέλφια Lawrence και Gerald, τη μητέρα
τους, τη σύζυγο του Στεφανίδη Mary, και τον ίδιο το Στεφανίδη. Ετοιμάζονται για μια χαλαρή
βόλτα με αυτοκίνητο, στην Παλαιοκαστρίτσα. Σοφέρ τους, ο ταξιτζής Σπύρος Χαλικιόπουλος,
άλλο ένα πρόσωπο που εμφανίζεται συχνά στις διηγήσεις του Gerald. Με τη Mary και τον Gerry
στο μπροστινό κάθισμα, λόγω μεγέθους, και τους υπόλοιπους να στριμώχνονται πίσω, το ταξίδι
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ξεκινά. Σε κάποιο δύσβατο σημείο, συναντούν ένα λεωφορείο της γραμμής γεμάτο κόσμο που
επιστρέφει στο χωριό Λάκωνες, αγκομαχώντας και σηκώνοντας ένα σύννεφο σκόνης, το οποίο
καλύπτει το αυτοκίνητο της παρέας. Ο Σπύρος ο σοφέρ, προσπαθεί να το προσπεράσει. Μάταια
όμως. Ο οδηγός του λεωφορείου και οι επιβάτες φαίνονται να διασκεδάζουν την κατάσταση. Ο
Σπύρος κορνάρει σαν τρελός. Με κάθε πάτημα της κόρνας ο θυμός του αυξάνεται, οι φλέβες
του προσώπου είναι έτοιμες να εκραγούν: «Είναι ο Γιάννης από τους Λάκωνες» επαναλαμβάνει
ο Σπύρος: «Όλο πλάκες κάνει, μα θα του δείξω έγω». (Stephanides 2011: 63)
Στη συνέχεια, ο Στεφανίδης μάς περιγράφει με γλαφυρότητα την κινηματογραφική προσπέραση
του Σπύρου, ο οποίος δεν διστάζει να βγει από το δρόμο σε μια απότομη πλαγιά, με κίνδυνο να
καταστρέψει το αυτοκίνητο ή να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα στους ανυποψίαστους επιβάτες
που βρίσκονται στο πάτωμα του αυτοκινήτου μην μπορώντας να ισορροπήσουν. Ο μόνος που
αντιδράει ουρλιάζοντας είναι ο Lawrence: «Αυτός ο άνθρωπος έχει τρελαθεί εντελώς. Κάποιος
πρέπει να τον σταματήσει πριν μας σκοτώσει όλους». (Stephanides 2011: 63)
Τελικά ο Σπύρος θα καταφέρει να ξαναβάλει το αυτοκίνητο στο δρόμο χωρίς απώλειες και
μάλιστα έχοντας προσπεράσει το ενοχλητικό λεωφορείο, το οποίο έπρεπε τώρα να ανεχτεί τους
αργούς ρυθμούς και την ηρωική νίκη του Σπύρου. Τελικά, οι επιβάτες φαίνεται πως κι αυτοί,
παρά τις κάποιες μικρές γρατσουνιές, χάρηκαν επίσης τον θρίαμβο του Σπύρου. Η διήγηση
τελειώνει με ένα νεραϊδο-σκηνικό γεμάτο πυγολαμπίδες και την χιουμοριστική αντίδραση του
Leslie, του πολεμοχαρούς αδελφού Durrell.
Δε θα μπω σε περαιτέρω περιγραφή περιστατικών του βιβλίου. Θέλησα να δώσω μια γενική
εικόνα του ύφους και των θεμάτων με τα οποία καταπιάνεται ο Στεφανίδης, αφήνοντας όμως
έξω και άλλες ενδιαφέρουσες ιστορίες.
Τα απομνημονεύματα του Στεφανίδη από τη φιλία του με τους Durrells τελειώνουν με δυο
σύντομα κεφάλαια, τα οποία περιγράφουν την απομάκρυνση των δύο βασικών χαρακτήρων
από την Κέρκυρα αμέσως μετά το ξέσπασμα του β΄ παγκοσμίου πολέμου και τη συνάντησή
τους στην Αθήνα και ακολούθως στην Αίγυπτο, μετά από τη Μάχη της Κρήτης, στην οποία
συμμετείχε ο Θεόδωρος Στεφανίδης ως αξιωματικός του υγειονομικού του βρετανικού στρατού,
όπως έχω προαναφέρει.

Συμπερασματικά, μια ειλικρίνεια διαπερνάει τον γραπτό λόγο του Στεφανίδη. Με ύφος
χαμηλότονο και διεισδυτικά σχόλια, που λειτουργούν ως επίλογος στα συμβάντα που εξιστορεί,
ο συγγραφέας καταφέρνει να αποδώσει την ατμόσφαιρα της κερκυραϊκής υπαίθρου λίγο πριν
από το ξέσπασμα του β΄ παγκοσμίου πολέμου, σε μια περίοδο που κάθε άλλο παρά εύκολη ή
γαλήνια θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς. Οι χαρακτήρες γίνονται ακόμα πιο
ενδιαφέροντες αν αναλογιστεί κανείς ότι όλα όσα εξιστορούνται τα βίωσαν οι ήρωες στην
πραγματικότητα.
Μέσα στην περιγραφή των συμβάντων βρίσκουμε και δείγματα των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων
του Στεφανίδη: από τις χιλιάδες πυγολαμπίδες που δημιουργούν μια μαγευτική ατμόσφαιρα στην
κερκυραϊκή ύπαιθρο και μια φωσφορίζουσα νυχτερινή θάλασσα στα τέλη του καλοκαιριού, μας
μεταφέρει στον έναστρο θόλο, παρατηρητής των Πλειάδων, των δαχτυλιδιών του Κρόνου και
ενίοτε ενός αεικίνητου κομήτη.
Εν τέλει, το βιβλίο Autumn Gleanings, καταφέρνει να μεταφέρει τον αναγνώστη όπως ένα βιβλίο
μυθοπλασίας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη στρωτή γραφή, την επιλογή των προσώπων και των
συμβάντων και τέλος απ’ αυτή την πολύ προσωπική ματιά του Θεόδωρου Στεφανίδη. Οι
εμπειρίες του με την οικογένεια Durrell γίνονται μια πολύχρωμη αφήγηση και η μυθιστορηματική
ζωή των ηρώων γίνεται ο καμβάς πάνω στον οποίο ο Στεφανίδης μεταφέρει χωρίς
μεγαλοστομίες τα όσα έζησε.
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Μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι τα απομνημονεύματα είναι δημιουργική γραφή καθώς η
πράξη της γραφής αντλεί τα εργαλεία της από τη λογοτεχνία. Για να μπορέσουν τα
απομνημονεύματα να αποκτήσουν αναγνωστικό κοινό, οφείλει ο συγγραφέας τους να
ακολουθήσει τους τρόπους των λογοτεχνών. Και στην προκειμένη περίπτωση, ο Θεόδωρος
Στεφανίδης το επιτυγχάνει.
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Αποσπάσματα από το ημερολόγιο της Φαίδρας. Μια
δημιουργική μετάφραση της τραγωδίας του Λεύκιου
Ανναίου Σενέκα
Κορνηλίου Άννα
annakornel@gmail.com
Περίληψη
Η μυθολογική υπόθεση της Φαίδρας, που ερωτεύεται το θετό της γιο, Ιππόλυτο, κίνησε την πένα πολλών συγγραφέων.
Σοφοκλής, Ευριπίδης, Οβίδιος, Σενέκας, Ρακίνας, Ρίτσος... Η ενασχόλησή μου με τη Φαίδρα του Σενέκα ξεκίνησε πριν από
μερικά χρόνια, στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών στη Φιλολογία Ιωαννίνων. Τότε, με τη βοήθεια λεξικών,
γραμματικής και δύο διαφορετικών μεταφράσεων, είχα μεταφράσει κατά λέξη ένα μεγάλο μέρος του έργου. Για κάποιο
διάστημα η μετάφραση αυτή έμεινε στις σημειώσεις μου, όμως το πρόσωπο της Φαίδρας με προβλημάτισε και στάθηκε
αφορμή μιας δημιουργικής διαδικασίας.
Ποια είναι η Φαίδρα; Μπορεί ο σημερινός αναγνώστης να την αναγνωρίσει μέσα στη δική του εμπειρία ή μήπως ανήκει
ανεπιστρεπτί στο Μύθο; Η «δική μου» Φαίδρα είναι μια γυναίκα, σύγχρονης περίπου εποχής, εγκλωβισμένη σε ένα γάμο
συμφέροντος. Αποκομμένη από τους συγγενείς της, ζει μια ζωή κοσμική και προβάλλει στον κόσμο την εικόνα της
οικογενειακής γαλήνης και της κοινωνικής καταξίωσης. Όλες οι σχέσεις της είναι πλαστές, ψεύτικες. Όταν το
καταπιεσμένο της ερωτικό αίσθημα στρέφεται προς το γιο του άντρα της, δεν έχει κανέναν έμπιστο δίπλα της, να τη
συμβουλέψει ή να την παρηγορήσει. Εκμυστηρεύεται λοιπόν τις σκέψεις της στο ημερολόγιό της. Αυτά που γράφει είναι
αποσπασματικά, σαν σπαράγματα μιας διαταραγμένης ψυχής.
Λέξεις κλειδιά: Λατινική Τραγωδία, Δημιουργική Μετάφραση, Ημερολόγιο, Αποσπασματική Γραφή, Σενέκας, Ευριπίδης,
Σοφοκλής, Φαίδρα, Ιππόλυτος, Στωικοί, Στωικισμός.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η πρώτη μου γνωριμία με τη Φαίδρα του Σενέκα έγινε πριν από μερικά χρόνια, όταν
παρακολούθησα το αντίστοιχο μάθημα στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών μου, στη
Φιλολογία Ιωαννίνων. Μία από τις προϋποθέσεις για την επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις του
μαθήματος ήταν η άριστη επίδοση στη μετάφραση. Ο διδάσκων ήταν πολύ αυστηρός και
κατηγορηματικός ενάντια στην αποστήθιση έτοιμων μεταφράσεων: «Η μετάφραση πρέπει να
είναι δική σας». Όποιος έχει δοκιμάσει να μεταφράσει μια λατινική τραγωδία, γνωρίζει τις
δυσκολίες του εγχειρήματος. Εγώ δεν τις γνώριζα. Ξεκίνησα λοιπόν, με πολλή audacia
(αυθάδεια, θράσος, αποκοτιά) και με τη βοήθεια λεξικών και γραμματικής, συμβουλευόμενη
παράλληλα δυο άλλες μεταφράσεις 224, να χαρίσω στην ανθρωπότητα τη δική μου ερμηνεία του
αριστουργήματος του Σενέκα.
Επειδή, όμως, όποιον μας παιδεύει τον αγαπάμε, τη Φαίδρα δεν την ξέχασα και δυο χρόνια
αργότερα, στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών αυτή τη φορά, την ξανάπιασα και την
εκδικήθηκα για την ταλαιπωρία στην οποία με είχε υποβάλει. Η αφορμή δόθηκε στο μάθημα
Λογοτεχνική Μετάφραση και Δημιουργική Γραφή, όταν μας ανατέθηκε από τον διδάσκοντα 225
ως εργασία να κάνουμε μια λογοτεχνική μετάφραση, όσο πιο δημιουργική μπορούμε, να
πάρουμε δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερες ελευθερίες σε σχέση με το πρωτότυπο κείμενο.
Στην έκθεση που ακολουθεί παρουσιάζεται εν συντομία η διαδικασία που ακολούθησα,

224

Τη μετάφραση του διδάσκοντος, Δημήτρη Ράιου και τη μετάφραση του Ευστράτιου Τσουρέα. Για λεπτομέρειες βλ. στη
λίστα των αναφορών.

225 Διδάσκων του συγκεκριμένου μαθήματος κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2014 στο ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης
ήταν ο κ. Πασχάλης Νικολάου.
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παρατίθενται κάποιοι βασικοί προβληματισμοί σε σχέση με το πρωτότυπο κείμενο και εξηγούνται
οι μεταφραστικές επιλογές. Στο παράρτημα παρατίθενται πέντε ενδεικτικά αποσπάσματα, ώστε
να παρακολουθήσει ο αναγνώστης τη μετάβαση από το πρωτότυπο κείμενο στην κατά λέξη
απόδοση και από εκεί στη δημιουργική μετάφραση.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Φαίδρα, σύμφωνα με τη μυθολογία, ήταν κόρη του Μίνωα και της Πασιφάης και γυναίκα του
Θησέα. Κύριος άξονας του μύθου είναι ο έρωτάς της για τον Ιππόλυτο, γιο του Θησέα και της
αμαζόνας Αντιόπης. Κατά την απουσία του Θησέα η Φαίδρα αισθάνεται το αίσθημά της για το
θετό της γιο να δυναμώνει και προσπαθεί να τον προσεγγίσει. Ο Θησέας επιστρέφει και το
έγκλημα της Φαίδρας αποκαλύπτεται. Οι λεπτομέρειες ποικίλουν ανάλογα με την κάθε εκδοχή
του μύθου, αλλά συνήθως ο Ιππόλυτος και η Φαίδρα βρίσκουν τραγικό θάνατο. Η μυθολογική
υπόθεση της Φαίδρας κίνησε την πένα πολλών συγγραφέων, σε μια δημιουργική επαναφήγηση
που εκτυλίσσεται από την αρχαιότητα ως σήμερα
Τον 5ο αιώνα π.Χ. ο Ευριπίδης παρουσίασε στο αθηναϊκό κοινό την τραγωδία Ιππόλυτος
Καλυπτόμενος, από την οποία, δυστυχώς, δεν σώζονται παρά μόνο σπαράγματα και κάποιες
αρχαίες μαρτυρίες226. Το έργο αποδοκιμάστηκε από το κοινό, επειδή «ο Ευριπίδης είχε
“ζωγραφίσει” μιαν αδιάντροπη Φαίδρα [που] ομολογούσε η ίδια το πάθος της στον προγονό
της κι έφτανε στο σημείο να παραδοθεί σε μαγικές πρακτικές, για να πετύχει από αυτόν την
ανταπόδοση» (Ράιος, 2006, σ. 62). Ο Θησέας, εξοργισμένος και προσβεβλημένος, θεωρεί τον
Ιππόλυτο ένοχο και επικαλείται τον Ποσειδώνα για να σκοτώσει τον γιο του. «Έπειτα, ένα
θαλάσσιο τέρας κάνει τον Ιππόλυτο να χάσει τον έλεγχο του άρματός του και τον σκοτώνει. [...].
Η Φαίδρα πιθανότατα αυτοκτονεί μετά την αποκάλυψη της αλήθειας.» (Παπαδοπούλου, 2010,
σ. 8)
Την απάντηση στο σκάνδαλο που προκάλεσε ο Ευριπίδης φαίνεται ότι έδωσε ο Σοφοκλής, με
την τραγωδία του Φαίδρα, επίσης χαμένη, για την οποία μόνο έμμεσες πηγές διαθέτουμε227. Ο
Σοφοκλής επινόησε ένα δικανικό τέχνασμα, για να άρει το διπλό στίγμα του έρωτα της Φαίδρας:
Όλο το επεισόδιο διαδραματίζεται ενώ ο Θησέας απουσιάζει σε μια μεταφυσική περιπέτεια. Έχει
κατέβει στον Άδη, μαζί με το φίλο του, τον Πειρίθοο, με σκοπό να απαγάγουν την Περσεφόνη.
Από τη στιγμή που κάποιος έχει περάσει τα νερά της Στύγας και απουσιάζει για πολύ καιρό,
μπορεί να είναι νεκρός. Επομένως η Φαίδρα μπορεί να θεωρείται χήρα και αυτομάτως ελεύθερη
(Ράιος, 2006). Έτσι λύνεται το πρόβλημα της απιστίας. Όσον αφορά στο απεχθές ζήτημα της
αιμομιξίας, αυτό δεν υφίσταται αν ο Θησέας είναι νεκρός: «Το πρόσωπο του Θησέα είναι η μόνη
αιτία που εμποδίζει τον Ιππόλυτο να είναι γι’ αυτήν ένας ξένος. Αν πεθάνει αυτός, ο Ιππόλυτος
δεν είναι πια γιος της Φαίδρας κι αυτή μπορεί να τον αγαπήσει δίχως να διαπράττει κανένα
κρίμα.» (Ράιος, 2006, σ. 63).
Ο Ευριπίδης έκανε μια δεύτερη απόπειρα με τον ίδιο μύθο, το 428 π.Χ., οπότε ανέβασε τον
Ιππόλυτο Στεφανηφόρο(Barrett, 1964), παρουσιάζοντας αυτή τη φορά τη Φαίδρα ως σεβαστή
ηρωίδα που «φαίνεται να φέρει την ελάχιστη ευθύνη των πράξεών της, αφού καθοδηγείται από
την θεά Αφροδίτη και αυτοκτονεί πριν την αποκάλυψη του μυστικού» (Παπαδοπούλου, 2010, σ.
9). Ο αιμομικτικός έρωτας της Φαίδρας σίγουρα αποτελούσε παραβίαση ενός ισχυρού ταμπού,
όμως τα προσχήματα τηρούνται κάπως, εφόσον το νοσηρό της αίσθημα οφείλεται σε μανία
σταλμένη από την Αφροδίτη. Αιτία του θυμού της Αφροδίτης, σύμφωνα με αυτή την εκδοχή του
Ευριπίδη, στάθηκε η αγνότητα του Ιππόλυτου, που ήταν ταγμένος στην υπηρεσία της Παρθένου

226

βλ. σχετικά την έκδοση του Βασίλη Παπαγεωργίου, (Παπαγεωργίου, 2005).

227

Βλ. σχετικά στο Aeschyli et Sophoclis, Tragoediae et Fragmenta, (Aeschylus, Sophocles, 1846)
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Αρτέμιδος. Και πάλι ο Θησέας καταριέται τον Ιππόλυτο, ο οποίος σκοτώνεται σε δυστύχημα με
το άρμα του.
Το μύθο πραγματεύτηκαν επίσης ο Οβίδιος, τον 1ο αι. π.Χ., στην 4η Ηρωίδα του (Ovid. Heroides
and Amores. 1931), ο Ρακίνας στην τραγωδία του Phèdre (τίτλος πρώτης έκδοσης: Phèdre et
Hippolyte), που ανέβηκε το1677 (Racine, 1677), ο Jean-Philippe Rameau στην όπερά του
Hippolyte et Aricie (λιμπρέτο: Pellegrin, S., J., Abbé, 1733), ο A. C. Swinburn, στη συλλογή του
Poems and Ballads, που περιλάμβανε το δραματικό απόσπασμα Phaedra (Swinburn,1866), ο
Gabriele D’ Annunzio σε ένα έμμετρο έργο με τίτλο Fedra (Annunzio d’, G., 1909) κ.α. Από τα
σύγχρονα έργα της διεθνούς λογοτεχνίας, το πιο πολυσυζητημένο είναι το θεατρικό της Sarah
Kane, τιτλοφορούμενο Phaedra’s Love, που πρωτοπαίχτηκε το 1996 και αφηγείται την υπόθεση
υπό το πρίσμα του φεμινισμού (Kane, 2001). Στη νεοελληνική λογοτεχνία αξίζει να σημειωθεί η
Φαίδρα του Γιάννη Ρίτσου (Ρίτσος, 1978), γραμμένη μεταξύ 1974-75, που απενοχοποιεί το
ερωτικό αίσθημα της Φαίδρας. Αρκετές είναι και οι κινηματογραφικές μεταφορές της Φαίδρας,
με γνωστότερη, ίσως, τη Φαίδρα του Jules Dassin (1962), όπου πρωταγωνίστησε στον ομώνυμο
ρόλο η Μελίνα Μερκούρη.
Η Φαίδρα του Σενέκα χρονολογείται περί τα μέσα του 1ου μ.Χ. αιώνα και ως πρότυπό της φαίνεται
να έχει κυρίως τον Ιππόλυτο Στεφανηφόρο του Ευριπίδη, αν και δεν αποκλείεται ο Σενέκας να είχε
υπόψιν του και τον Ιππόλυτο Καλυπτόμενο, αλλά και τη Φαίδρα του Σοφοκλή. Όπως κάθε
προηγούμενη ή επόμενη αφήγηση της ιστορίας της Φαίδρας, έτσι και αυτή του Σενέκα φωτίζει
ιδιαίτερες πτυχές της υπόθεσης, απεικονίζει τα δρώντα πρόσωπα με πρωτότυπο τρόπο, γίνεται
εν ολίγοις, εκ νέου, φορέας εσωτερικών νοημάτων, πάντοτε σύμφωνα με τις προθέσεις του
συγγραφέα. Η κλωστή μπορεί να είναι η ίδια, όμως το ύφασμα είναι πάντα διαφορετικό.
Η ΦΑΙΔΡΑ ΤΟΥ ΣΕΝΕΚΑ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ
Κάθε μεταφραστική διαδικασία είναι διαδικασία δημιουργική. Από τη στιγμή που συλλαμβάνει ο
μεταφραστής την ιδέα να μεταφέρει ένα ξενόγλωσσο λογοτεχνικό έργο στη γλώσσα του, ως τη
στιγμή που οι ομόγλωσσοί του διαβάζουν το μετάφρασμά του, τα στάδια και η πορεία είναι
παρόμοια με τη διαδικασία της πρωτότυπης συγγραφής. Μάλιστα δε, όταν ο λόγος δεν γίνεται
για μια «πιστή», φιλολογική μετάφραση, αλλά για μια μετάφραση ελεύθερη. Τι σημαίνει όμως
ελεύθερη μετάφραση και πώς γίνεται; Όσο και αν ακούγεται αντιφατικό, κάθε ελεύθερη
μετάφραση πρέπει να ξεκινήσει θέτοντας περιορισμούς. Ο μεταφραστής πρέπει να αποφασίσει
πόση και τι είδους θα είναι η δέσμευσή του προς το πρωτότυπο, τι είναι δηλαδή διατεθειμένος να
θυσιάσει και τι θέλει να διατηρήσει.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για παράδειγμα, ποια θα είναι η μορφή του μεταφράσματος; Θα
είναι θεατρικό έργο ή όχι; Θα είναι έμμετρο ή πεζό; Σε ποια εποχή θα διαδραματίζεται η ιστορία;
Ποια στοιχεία της υπόθεσης είναι ουσιώδη και ποια τα δευτερεύοντα; Και τέλος, ένα ερώτημα
που ακούγεται γελοίο, λόγω της στερεοτυπικής του χρήσης σε κωμικά συμφραζόμενα, όμως
είναι υψίστης σημασίας για να προχωρήσει ο μεταφραστής σε οποιαδήποτε απόφαση: Τι θέλει
να πει ο ποιητής; Επιβάλλεται να αποκωδικοποιηθεί η πρόθεση του ποιητή/ συγγραφέα του
πρωτοτύπου, επειδή κάθε μετάφραση είναι μια διαδικασία ερμηνείας. Είναι, επομένως, αδύνατον
να ερμηνεύσει ο μεταφραστής, όσο ελεύθερη και αν θέλει τη μετάφρασή του, αν δεν έχει
προηγουμένως κατανοήσει ο ίδιος πολύ καλά το πρωτότυπο.
Ο Σενέκας ήταν στωικός φιλόσοφος, γι’ αυτό και στην τραγωδία του δίνει έμφαση στη
σύγκρουση επιθυμίας και καθήκοντος, στο ασυμβίβαστο φιληδονίας και ηθικής, επειδή αυτές οι
αντιθέσεις αντανακλούν τη διαμάχη μεταξύ του επικούρειου και του στωικού δόγματος. Επίσης
γίνονται αναφορές στη διαφθορά που προκαλούν ο πλούτος και η εξουσία και στις συμφορές
που φέρνουν οι διεφθαρμένοι άνθρωποι στον περίγυρό τους, οι οποίες και πάλι σχετίζονται με
την ιδεολογική τοποθέτηση του Σενέκα. Η Φαίδρα του παρουσιάζεται δυστυχισμένη,
παραμελημένη από το σύζυγό της και χτυπημένη από έναν ασίγαστο έρωτα για τον Ιππόλυτο.
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Είναι διχασμένη ανάμεσα στην ηθική και το πάθος. Ο Θησέας δεν υπήρξε ποτέ τρυφερός
σύζυγος για αυτήν. Ήταν ένας Ήρωας, τόσο υπεράνθρωπος που καταντούσε απάνθρωπος. Ο
Ιππόλυτος είναι η νεανική εικόνα του πατέρα του, εξιδανικευμένη: αγνός και μακριά από κάθε
επιθυμία εξουσίας (Ράιος, 2006).
Η Φαίδρα θεωρεί το Θησέα νεκρό, καθώς αυτός απουσιάζει σε μια μεταφυσική ερωτική
περιπέτεια στον Άδη, μαζί με το φίλο του, τον Πειρίθοο. Ίσως και να εύχεται το θάνατό του,
βλέποντάς τον ως λύτρωση. Πηγαινοέρχεται διαρκώς ανάμεσα σε δύο άκρα. Πότε είναι έτοιμη
να παραδοθεί στο πάθος της και να εξομολογηθεί τον έρωτά της στον Ιππόλυτο και πότε
μετανιώνει. Η τροφός της προσπαθεί να τη συνεφέρει με συμβουλές και απειλές, αλλά μπροστά
στην επιμονή της υποχωρεί και προσπαθεί να τη βοηθήσει. Στο τέλος, αναπόφευκτα, η Φαίδρα
οδηγείται στην αυτοκτονία, αφού προηγουμένως έχει προκαλέσει το θάνατο του Ιππόλυτου με
τις δολοπλοκίες της.
Ποια είναι η Φαίδρα; Γιατί είναι τόσο αδύναμη και παθητική αποδέκτης της μοίρας; Γιατί αφήνεται
έρμαιο της ψυχολογικής αδυναμίας της σε τέτοιο σημείο, ώστε να εξευτελίζεται και να οδηγεί στο
θάνατο έναν αθώο έφηβο, που βρισκόταν υπό την προστασία της; Το πάθος της Φαίδρας για
το θετό γιο της είναι εν μέρει δικαιολογημένο, αλλά δεν παύει να είναι νοσηρό. Σύμφωνα με τα
λόγια της τροφού, που αποτελεί τη φωνή της κοινής ηθικής και της λαϊκής σοφίας, το πάθος
αυτό είναι αποτέλεσμα της μαλθακότητας και της διαφθοράς που προκαλεί στους ανθρώπους
ο πλούτος228. Ο υπέρμετρος πλούτος, σύμφωνα με τη στωική φιλοσοφία, είναι κάτι που δεν
ταιριάζει στην ανθρώπινη φύση και η αντίφαση μεταξύ φυσικού και αφύσικου τρόπου ζωής
αποτελεί πηγή δυστυχίας.
Ακόμα μία ενδιαφέρουσα πτυχή της σύγκρουσης αυτής μεταξύ φύσης και ανθρώπου
ξετυλίγεται με την κατανόηση της βαρύτητας που δίνει ο Σενέκας στο μοτίβο του κυνηγιού: Η
εναρκτήρια μονωδία του Ιππόλυτου, που αποτελεί μια εκτενή και λεπτομερέστατη αφήγηση ενός
κυνηγετικού επεισοδίου και ολοκληρώνεται με την εξύμνηση της Αρτέμιδος ως θεάς – κυνηγού,
οι επίμονες αναφορές στο κυνήγι μέσω λογοτεχνικών σχημάτων, η έξαρση της ταυτότητας του
Ιππόλυτου ως κυνηγού και τέλος η ερωτική «επίθεση» της Φαίδρας, που την μετατρέπει από
γυναίκα – θήραμα σε γυναίκα – κυνηγό, δηλώνουν μία σαφή πρόθεση από μέρους του Σενέκα
να δοθεί έμφαση στο θέμα του κυνηγιού ως μία δραστηριότητα που φέρνει τον άνθρωπο
ενάντια στη φύση (Παπαϊωάννου, 2013).
Στην αρχαία τραγωδία η εικόνα μιας ηρωίδας ανίκανης να ελέγξει τα πάθη της, σε σημείο να
γίνεται υπαίτια μεγάλων συμφορών, δεν είναι σπάνια. Είναι όμως η Φαίδρα μια τραγική εικόνα
της γυναίκας που ανήκει ανεπιστρεπτί στο παρελθόν; Δυστυχώς, όχι. Η Φαίδρα υπάρχει σήμερα
σε κάθε γυναίκα που επέλεξε ένα γάμο συμφέροντος, αντί του έρωτα. Υπάρχει σε κάθε γυναίκα
που παραμένει σε έναν αδιέξοδο γάμο, επειδή φοβάται να είναι μόνη. Μπορούμε να την
αναγνωρίσουμε ίσως σε κάποια συγγενή μας, που μισεί τον άντρα της, αλλά μένει κοντά του,
υπομένοντας την κακή συμπεριφορά και τις απιστίες του και περιμένοντας το θάνατο για να τη
λυτρώσει.
Η «δική μου» Φαίδρα είναι μια γυναίκα, περίπου σύγχρονης εποχής, που παντρεύτηκε έναν
ισχυρό άντρα, μεγαλύτερό της, που τον μισεί και τον φοβάται. Της λείπει η πατρίδα της. Ο άντρας
της την απατά συστηματικά κι αισθάνεται ταπεινωμένη (Παρ. A). Η ίδια αναφέρεται στην
προχωρημένη ηλικία του άντρα της λέγοντας «με το ένα πόδι στον τάφο». Αυτή η έκφραση, εκτός
από σαρκαστικό σχόλιο για την ηλικία του Θησέα, αποτελεί και μια έμμεση αναφορά στο θέμα
της καθόδου στον Άδη, στοιχείο που δεν θα μπορούσε να σταθεί σε σύγχρονα συμφραζόμενα.
Στο κείμενο του Σενέκα η Φαίδρα εξομολογείται ότι λόγω του πάθους της έχει παραμελήσει τα
βασιλικά της καθήκοντα. Στο δικό μου κείμενο είναι μια γυναίκα που, αφού έχει για πολλά χρόνια
228

Στ. 204-206: «Quisquis secundis rebus exultat nimis/ fluitque luxu, semper insolita apetit. » (Swierlein, O. 1986)
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ζήσει μια ζωή κοσμική προβάλλοντας την εικόνα της οικογενειακής γαλήνης και της κοινωνικής
καταξίωσης, αρχίζει να βλέπει τη ματαιότητα σε όλα αυτά (Παρ B). Η μητέρα της έζησε μια
δυστυχισμένη ζωή, περιορισμένη κι εκείνη σε έναν άσχημο γάμο και κάποια παράνομη σχέση
της είχε ως αποτέλεσμα μια τερατογένεση. Τώρα η Φαίδρα βλέπει την ιστορία να
επαναλαμβάνεται, ερωτευμένη με το γιο του άντρα της, από προηγούμενο γάμο (Παρ. B).
Δεν έχει πού να στραφεί. Η μητέρα της (που υποκαθιστά εδώ το ρόλο της τροφού) θα τη
συμβουλέψει να τα ξεχάσει όλα και να συνεχίσει να προσποιείται. Θα της θυμίσει το βάρος της
κοινωνικής κατακραυγής και τους κινδύνους της ελευθερίας. Ο πατέρας της δεν την αγάπησε
ποτέ πραγματικά και δεν πρόκειται να δείξει κατανόηση για ένα τέτοιο παραστράτημα.
Αναγνωρίζει ότι ήταν λάθος της να προσπαθεί να αγνοήσει το συναίσθημα και να βάλει τη ζωή
της σε καλούπια ψυχρής λογικής. Τώρα βλέπει πόσο μεγάλη δύναμη έχει πάνω της ο Έρωτας,
που τον παρομοιάζει με ακαταμάχητη και καταστροφική δύναμη της φύσης. Κατανοεί ότι στην
προσπάθειά της να καταπιέσει τη φυσική αυτή τάση, τη διαστρέβλωσε και οδηγήθηκε έτσι σε ένα
πάθος αφύσικο και επικίνδυνο (Παρ. C).
Ο θετός της γιος είναι πολύ νέος και «άγουρος» για να δεχτεί τον έρωτά της, που μόνο
αποστροφή μπορεί να του προκαλέσει, καθώς αποτελεί προδοσία στο πρόσωπο του πατέρα
του. Έμπιστους φίλους δεν έχει, εφόσον η ζωή της είναι μια καλοστημένη βιτρίνα. Εκμυστηρεύεται
λοιπόν τις σκέψεις της στο ημερολόγιό της. Αυτά που γράφει είναι αποσπασματικά, σαν
σπαράγματα μιας διαταραγμένης ψυχής. Μόνο υπαινικτικά αναφέρεται στον έρωτά της για τον
Ιππόλυτο, σαν να φοβάται ακόμα και στον εαυτό της να το ομολογήσει. Κάποιες στιγμές ξεσπά
και δηλώνει την πρόθεσή της να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση, ενώ άλλες συλλογίζεται τη
θέση της και τα συμφέροντά της (Παρ C - D).
Μελετά τον επικείμενο θάνατο του συζύγου της ως μοναδική ελπίδα απελευθέρωσης. Σκέφτεται
ακόμα και να τον προκαλέσει η ίδια (Παρ. D). Στο κείμενο του Σενέκα η Φαίδρα ποτέ δεν εύχεται
ρητά το θάνατο του βασιλιά, η επιθυμία της όμως να είναι ο Θησέας νεκρός υποδηλώνεται όταν
λέει ότι κανείς ποτέ δεν γύρισε ζωντανός από τον Άδη 229. Η ίδια η Φαίδρα, αλλά και το
ακροατήριο του Σενέκα, γνωρίζουν από τη μυθολογία τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις ηρώων
που κατέβηκαν στον Άδη και επέστρεψαν ζωντανοί: Τον Ορφέα, τον Ηρακλή και τον Οδυσσέα.
Επομένως τα λόγια αυτά της Φαίδρας πρέπει να ερμηνευθούν μάλλον ως ευχή, παρά ως λογική
διαπίστωση.
Η Φαίδρα τρομάζει με τα συναισθήματα και τις σκέψεις της, το πάθος της τής προκαλεί
αποστροφή προς τον ίδιο τον εαυτό της. Είναι διεφθαρμένη, αλλά όχι μέχρις εσχάτων.
Συνειδητοποιεί ότι το αγόρι είναι αθώο θύμα στην υπόθεση και αποφασίζει να μην ενδώσει στις
ορμές της. Τα αδιέξοδα που μόνη της δημιούργησε, την πνίγουν και την οδηγούν σε μία μόνη
λύση: να πεθάνει μαζί με τον άντρα της. Περιμένοντας τη στιγμή του προκαθορισμένου από τη
μοίρα θανάτου ή φέρνοντας η ίδια το τέλος στη ζωή του μισητού συζύγου; Αυτό παραμένει
απροσδιόριστο. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί το τέλος όπως θέλει (Παρ. E).
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Appendix A. Στίχοι 85-98
Ph: O magna uasti Creta dominatrix freti,
cuius per omne litus innumerae rates
tenuere pontum, quidquid Assyria tenus
tellure Nereus peruium rostris secas,
cur me in penates obsidem inuisos datam
hostique nuptam degere aetatem in malis
lacrimisque cogis? profugus en coniunx abest
praestatque nuptae quam solet Theseus fidem.
fortis per altas inuii retro lacus
uadit tenebras miles audacis proci,
solio ut reuulsam regis inferni abstrahat;
pergit furoris socius, haud illum timor
pudorue tenuit: stupra et illicitos toros
Acheronte in imo quaerit Hippolyti pater.

ΦΑΙ: Ω, Κρήτη τρανή, που κυβερνάς τα απέραντα πέλαγα,
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που σε κάθε ακτή αναρίθμητα τα καράβια (σου)
τον πόντο διαφεντεύουν, σε όποια, ως πέρα της Ασσυρίας την ακτή,
θάλασσα ο Νηρέας αφήνει τα έμβολα των πλοίων να διασχίσουν,
Γιατί εμένα όμηρο σε σπίτι μισητό (άφησες) και δίνοντάς με
νύφη στον εχθρό, να περνώ τη ζωή στη δυστυχία
και στα δάκρυα μ’ αναγκάζεις; Φυγάς το ‘σκασε ο σύζυγος
και δείχνει στη γυναίκα του την πίστη που συνηθίζει, ο Θησέας.
Γενναίος στα βαθιά, τα χωρίς γυρισμό, της λίμνης
διασχίζει σκοτάδια, στρατιώτης τολμηρού εραστή,
μόνο για ν’ αρπάξει με βία του βασιλιά των νεκρών (την κυρά)
προχωρά, πάθους τρελού συνένοχος, ούτε φόβος αυτόν
ούτε ντροπή συγκρατεί: - μοιχείες κι άνομους έρωτες
στου Αχέροντα τα βάθη ψάχνει του Ιππόλυτου ο πατέρας.

Αχ, Κρήτη μου! Αφέντρα των πελάγων, μεγάλη, με τ’ αναρίθμητα καράβια σου που αρμενίζουν
τις θάλασσες, ως τα πέρατα του κόσμου, πόσο μου λείπεις! Μακριά από το σπίτι μου,
φυλακισμένη σ’ ένα «παλάτι» που μισώ κι ο άντρας μου έχει γίνει εχθρός μου… Ποιος ξέρει που
γυρίζει πάλι, όπως συνήθως άφαντος…
Δεν έχει δισταγμό, ο σιχαμένος, με το ένα πόδι στον τάφο, τριγυρνά σε σοκάκια σκοτεινά κι
επικίνδυνα, ήθελα να ‘ξερα δεν ντρέπεται, δεν φοβάται; Με τους αλήτες τους ξεμωραμένους τους
φίλους του, που κυλιούνται με τις βρώμες, μες τον πάτο του υποκόσμου; Δεν σκέφτεται το γιο
του;
Στίχοι 99-114
Sed maior alius incubat maestae dolor.
non me quies nocturna, non altus sopor
soluere curis: alitur et crescit malum
et ardet intus qualis Aetnaeo uapor
exundat antro. Palladis telae uacant
et inter ipsas pensa labuntur manus;
non colere donis templa uotiuis libet,
non inter aras, Atthidum mixtam choris,
iactare tacitis conscias sacris faces,
nec adire castis precibus aut ritu pio
adiudicatae praesidem terrae deam:
iuuat excitatas consequi cursu feras
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et rigida molli gaesa iaculari manu.
Quo tendis, anime? quid furens saltus amas?
fatale miserae matris agnosco malum:
peccare noster nouit in siluis amor.

Όμως μεγαλύτερος, άλλος πλακώνει την ψυχή μου πόνος.
Ούτε η νυχτερινή ανάπαυση, ούτε ο βαθύς ο ύπνος
μ’ ελευθερώνουν απ’ τις έγνοιες: αυξάνει και θεριεύει το κακό
και μέσα μου ανάβει φωτιά, όπως οι φλόγες της Αίτνας
ο κρατήρας που φτύνει. Της Παλλάδας τα πέπλα παράτησα
και μέσα απ’ τα ίδια τα χέρια μου τα νήματα γλιστρούν.
Δεν έχω όρεξη να προσφέρω δώρα στους ναούς ταμένα,
ούτε μες τους βωμούς, με των Ατθιδών να μπλέκω τους χορούς,
και να κρατώ σε τελετές μυστικές των μυημένων τις δάδες,
ούτε με αγνές προσευχές κι ευλαβικές τελετές
να λατρεύω την πολιούχο του τόπου θεά:
Μα τρέχοντας να παίρνω από πίσω τα τρομαγμένα αγρίμια
και σκληρά ακόντια να πετώ με το απαλό (μου) χέρι.
Για πού τραβάς ψυχή μου; Τι λαχταράς πάνω στην τρέλα σου;
την κακιά τη μοίρα της δύστυχης μάνας μου αναγνωρίζω:
Ν’ αμαρτάνει μες τα δάση έμαθε ο δικός μας έρωτας.

Και να ‘ταν μόνο αυτό που με πλακώνει… Δεν μπορώ πια ούτε στον ύπνο να ησυχάσω.
Φουντώνω, ξεφουντώνω, βράζω μέσα μου σαν ηφαίστειο που κοντεύει να εκραγεί…
Πού μυαλό για το νοικοκυριό, τα υφάσματα και τα στολίδια με μάραναν! Τίποτα πια δε με
νοιάζει… Και δεν αντέχω, με τους δήθεν και τους καθωσπρέπει να καμώνομαι και να τρέχω σε
φιλανθρωπίες και δεξιώσεις και να παριστάνω την ευσεβή θρησκευόμενη, την καλή σύζυγο, την
«κυρία»!!! Θέλω να τα παρατήσω όλα και να φύγω, να πάρω τους δρόμους, να είμαι ελεύθερη
σαν τ’ αγρίμια στα δάση, ελεύθερη!
Αχ θεέ μου, τι σκέφτομαι η τρελή, χάνω τα λογικά μου… Σα να βλέπω τη μάνα μου, δυστυχισμένη
κι αυτή, την ίδια μοίρα έχουμε στην αγάπη… Στα κρυφά και στα σκοτεινά έζησες μάνα κι εσύ, μες
την αμαρτία βουτηγμένη και πλήρωσες το σιχαμένο πάθος σου γεννώντας ένα τέρας!
Στίχοι 177-187 και 242-245
Quae memoras scio
uera esse, nutrix; sed furor cogit sequi
peiora. uadit animus in praeceps sciens
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remeatque frustra sana consilia appetens.
sic, cum grauatam nauita aduersa ratem
propellit unda, cedit in uanum labor
et uicta prono puppis aufertur uado.
quid ratio possit? uicit ac regnat furor,
potensque tota mente dominatur deus
hic uolucer omni pollet in terra impotens
ipsumque flammis torret indomitis Iouem;
[…]
Nvt. Aderit maritus.
Ph. Nempe Pirithoi comes?
Nvt. Aderitque genitor.
Ph. Mitis Ariadnae pater.

Αυτά που θυμάσαι γνωρίζω
ότι είναι αληθινά, παραμάνα: όμως το τρελό πάθος με σπρώχνει
στο κακό. Ότι βαδίζει η ψυχή μου στο γκρεμό το γνωρίζει
και να επιστρέψει μάταια (προσπαθεί) σε σωστές συμβουλές , κι ας το θέλει.
Έτσι όπως τη βαριά ο βαρκάρης σχεδία προσπαθεί
ενάντια στο ρεύμα να σπρώξει, μα στο κενό πέφτει
ο κόπος και νικημένη η βάρκα χάνεται στο ποτάμι που τρέχει.
Τι μπορεί ο λογισμός; Νικά και βασιλεύει το πάθος το τρελό
και παντοδύναμος το νου μου εξουσιάζει θεός.
Αυτός που φτερωτός σ’ όλη την οικουμένη τη δύναμή του απλώνει
και με τις άγριες φλόγες του πληγώνει ακόμα και το Δία.
[…]
ΤΡ: Κι αν γυρίσει ο άντρας σου;
ΦΑΙ: Θες να πεις του Πειρίθοου ο σύντροφος;
ΤΡ: Κι αν έρθει ο πατέρας σου;
ΦΑΙ: Ο «πατερούλης» της Αριάδνης.

Μου λέει η μάνα μου πως θα καταστραφώ, το ξέρω! Μα δεν μπορώ ν’ αντιστέκομαι άλλο. Το
ξέρω πως είναι λάθος μα δεν ακούει η καρδιά συμβουλές! Πώς μπορεί κανείς να πάει κόντρα
στη φύση; Όσα κρατούσα τόσα χρόνια μέσα μου έχουν γίνει ποτάμι ορμητικό που ξεχειλίζει και
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τα παίρνει όλα στο διάβα του. Πώς να αντιτάξεις στον Έρωτα τους υπολογισμούς; Δεν υπάρχει
ισχυρότερη δύναμη στον κόσμο όλο…
Κι αν με πιάσει ο άντρας μου; Κι ο πατέρας μου δεν πρόκειται να με συγχωρήσει, πάντα σκληρός
ήταν μαζί μου.
Στίχοι 218-221
Amoris in me maximum regnum reor
reditusque nullos metuo: non umquam amplius
conuexa tetigit supera qui mersus semel
adiit silentem nocte perpetua domum.

Του έρωτα για μένα τρανότερο το σκήπτρο
και κανενός το γυρισμό δεν φοβάμαι: κανείς ποτέ ξανά
κάτω απ’ το θόλο του ουρανού δεν περπάτησε, αν μια φορά
στο σιωπηλό (παλάτι) μπήκε, σ’ αιώνια νύχτα τυλιγμένο.

Μα ο έρωτας είναι πιο δυνατός, τίποτα δε φοβάμαι. Έτσι κι αλλιώς, ο άντρας μου, όπως γέρασε
και με τη ζωή που κάνει, πολύ γρήγορα θα τα τινάξει. Να μπορούσα κι εγώ κάπως να το
σιγουρέψω...
Στίχοι 250-254
Non omnis animo cessit ingenuo pudor.
paremus, altrix. qui regi non uult amor,
uincatur. haud te, fama, maculari sinam.
haec sola ratio est, unicum effugium mali:
uirum sequamur, morte praeuertam nefas.

Δεν χάθηκε κάθε ντροπή απ’ την ευγενική καρδιά μου.
Θα σ’ ακούσω παραμάνα. Και το πάθος που να κυβερνηθεί δεν θέλει,
ας εξοντωθεί. Δεν θα αφήσω να κηλιδωθεί η τιμή μου.
Αυτή είναι η μόνη λογική, η μόνη λύτρωση απ’ το κακό:
τον άνδρα μου ν’ ακολουθήσω, με το θάνατο προλαβαίνοντας το ανοσιούργημα.

Μα τη ντροπή δεν την αντέχω. Τι θα πει ο κόσμος; Κι αυτό το έρμο το παιδί τι μου φταίει, αθώο
πλάσμα; Όχι, δεν είμαι τόσο διεφθαρμένη. Αν δεν μπορώ να ελέγξω το πάθος μου θα το
εξοντώσω, μαζί με μένα. Δεν υπάρχει άλλη λύση, μαζί με τον άντρα μου κι εγώ θα πεθάνω. Μόνη
λύτρωση ο θάνατος!
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Είναι η αποδόμηση έγκυρη μέθοδος πρόσληψης των
κειμένων;
Κουμασίδης Ιορδάνης
Koumasidis.iordanis@ac.eap.gr
Danis_koumassidis@yahoo.com

Σύνοψη
Παρουσιάζουμε την εξέλιξη και τα βασικά σημεία της πολυσυζητημένης έννοιας της αποδόμησης (deconstruction).
Εκκινούμε από τη ντερριντιανή της εισαγωγή/πρόσληψη ως στρατηγική ανάγνωσης κειμένων έως και, στο ύστερο έργο
του Ζακ Ντερριντά, την ανάδειξή της σε μέθοδο ή/και σημαίνουσα έννοια φιλοσοφικής τάξης. Σχολιάζουμε, τέλος, τη
σύνδεσή της με τη θεωρία και τις λειτουργίες της δημιουργικής γραφής.

ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξεκινώ με την παραδοχή πως υπάρχει μια διαρκής εννοιολογική σύγχυση γύρω από τη λέξη
αποδόμηση.Κι εξηγούμαι: στην τρέχουσα, καθημερινή γλώσσα χρησιμοποιούμε τη λέξη
αποδόμηση ως συνώνυμη της υπονόμευσης, της κριτικής διάθεσης που προκαλεί αστάθεια σ’
ένα δεδομένο, της αμφισβήτησής του: λ.χ. λέμε ‘‘αποδόμησε με χαρακτηριστική ευκολία ένα
προς ένα τα επιχειρήματά μου’’. Τα προβλήματα ξεκινούν όταν εισερχόμαστε στο
εννοιολογικοκεντρικό σύμπαν της φιλοσοφίας και μάλλον μεγεθύνεται όταν μπαινοβγαίνουμε
και σε εκείνο της λογοτεχνίας. Παρεμφερής σύγχυση συμβαίνει και με άλλες λέξεις/έννοιες όταν
αυτές εισέρχονται στον στίβο της φιλοσοφικής σκέψης, όπως, λ.χ. όταν εκλαμβάνουμε τη
διαλεκτική αποκλειστικά ως την άσκηση διαλόγου. Στις περιπτώσεις, λοιπόν, του φιλοσοφικού
στοχασμού, συχνά η άγνοια μπορεί να είναι από εξοργιστική έως άκρως κωμική, και,
οπωσδήποτε, κοινωνικά γειωμένη και ορατή: Εσχάτως, εμφανίζονται όλο και περισσότερο,
κυρίως σε καταλόγους εστιατορίων που ομνύουν στη nouvellecuisine, διάφορα αποδομημένα
εδέσματα (αποδομημένη μηλόπιτα, αποδομημένα γεμιστά κλπ.). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις
εννοείται το περιγραφόμενο φαγητό προσφερόμενο σε μορφή πολτού, διαλυμένης έως
αδιόρατης πρώτης ύλης.
Για να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά: Ο όρος αποδόμηση στη φιλοσοφία (deconstruction)
είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη σκέψη του Ζακ Ντερριντά και συνδέεται εξ υπαρχής με μια
στρατηγική ανάγνωσης κειμένων (παρακαλώ εδώ εννοείστε το κείμενο στην ολότητά του και όχι
μόνο τις λέξεις ή ό,τι ονομάζουμε: σώμα κειμένου). Στην πρώτη περίοδο της ντερριντιανής
σκέψης (κυρίως στα Η γραφή και η διαφορά και Περί Γραμματολογίας) η αποδόμηση, ή
ακριβέστερα, αποδομητική ανάγνωση,εκδιπλώνεται ως εξής 230:
Υπάρχει ένα πρώτο μοτίβο ή επίπεδο ανάγνωσης, όπου και κατά βάση αναδιπλασιάζεται,
αναπαράγεται το αρχικό κείμενο. Τούτο το αναδιπλασιαστικό σχόλιο (commentaireredoublant)
αποτελεί ήδη μια ερμηνεία, γεγονός που το καθιστά ερμηνευτική ανάγνωση και όχι ανόθευτη
αναπαραγωγή του κειμένου. Η αποδομητική ανάγνωση, ως επόμενο μοτίβο ή επίπεδο
ανάγνωσης, εγκαταβιοί ανάμεσα σε ό,τι επιθυμεί ο συγγραφέας να πει (vouloir-dire), δηλαδή σε

230Πολύτιμος

αρωγός σε αυτή τη διασάφηση η εξαιρετική μελέτη του Μάκη Κακολύρη Ο Ζακ Ντερριντά και η αποδομητική

ανάγνωση που έχουμε την τύχη να έχει δημοσιευτεί στα ελληνικά.

[486]

ό,τι κατευθύνει μέσα στο κείμενο μέσω των γλωσσικών σχημάτων και σε ό,τι προκύπτει στο
κείμενο παρά τη θέλησή του.
«Αυτή η απόσταση, η ρωγμή, το άνοιγμα, είναι κάτι που η αποδομητική ανάγνωση πρέπει να
παράγει» (Κακολύρης, 13).
Επομένως, το αναδιπλασιαστικό σχόλιο ακολουθεί περισσότερο τις παραδοσιακές στρατηγικές
ανάγνωσης που γνωρίζουμε από τη θεωρία της λογοτεχνίας, όπως η συγγραφική ή κειμενική
πρόθεση, για να αποσταθεροποιηθεί στη συνέχεια από την περίφημη κριτική ανάγνωση ή
ενεργητική ερμηνεία.
Ξεκαθάρισμα πρώτο: η αποκρυπτογραφική, παραδοσιακή ανάγνωση, του αναδιπλασιαστικού
σχολίου δεν πετιέται στον κάλαθο των αχρήστων. Για τον Ντερριντά αποτελεί «τον απαραίτητο
φράχτη που [απλώς] το μόνο που έκανε πάντα ήταν να προστατεύει, ποτέ να διανοίγει μια
ανάγνωση». (Π.Γ. 273, η έμφαση του Ντερριντά). Η αποδομητική ανάγνωση όμως είναι κάτι
παραπάνω, είναι παραγωγή μιας σημαίνουσας δομής. Στο πρώτο επίπεδο έχουμε να κάνουμε
με τη «συνειδητή, ηθελημένη, εμπρόθετη σχέση που εγκαθιδρύει ο συγγραφέας στις ανταλλαγές
του με την ιστορία, στην οποία ανήκει χάρη στο στοιχείο της γλώσσας»(Π.Γ. 273), ενώ στο
δεύτερο το κείμενο και οι σημασίες του διασπείρονται (διευκρινίζω, πάντοτε εντός του ιδίου του
κειμένου). Από την ερμηνεία και την ανασυγκρότηση κειμένου, σημασιών και εννοιών που
μοιάζουν έμπλεες νοήματος, κατανοητές περνάμε, μέσω τούτης της doublegeste, διπλής
χειρονομίας, στη διασπορά (dissemination) τους σε μη αποφασίσιμα σχήματα, μη
αποφασίσιμες, τελεσίδικες μονάδες νοήματος.
Κατανοούμε το, εν μέρει, αντιφατικό του εγχειρήματος: για να αποδιαρθρωθεί το νόημαμοιάζει
απαραίτητη η παραδοχή μιας, αρχικής έστω, σταθερότητας. Και τούτο διότι ο Ντερριντά δεν είναι
ακραίος σχετικιστικής, μηδενιστής ή, λογοτεχνικώ τω τρόπω, σουρεαλιστής. Χρησιμοποιεί,
μάλιστα, εκφραστικά μέσα που αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο τούτη τη φαινομενική
αντίφαση: η αποδομητική ανάγνωση, όπως αναφέραμε παραπάνω, παράγει μια σημαίνουσα
δομή. Σε μετέπειτα αναφορές του, κυρίως στα Afterwordκαι Postface231, o Ντερριντά επικαλείται
μια σειρά από, αρκετά πειστικά είναι η αλήθεια, επιχειρήματα, όπως το γεγονός πως μια
σταθερότητα δεν σημαίνει απαραίτητα και μια αέναη μονιμότητα, καθώς οι δομές μπορούν να
είναι ανοιχτές σε μετασχηματισμούς.
Μπορούμε εδώ να συνάγουμε ορισμένα αρχικά συμπεράσματαγια την επίδραση της
αποδομητικής ανάγνωσης επί του, κυρίως λογοτεχνικού, νοήματος:
Το νόημα δεν έχει αποκλειστικά ενδογλωσσική διάσταση. Παρότι θα μπορούσε να υποθέσει
κανείς το αντίστροφο ακολουθώντας τη σκέψη του Ντερριντά που μοιάζει να συγκροτεί ένα
σύμπαν αμιγώς γλωσσοκεντρικό, η αποδιάρθρωση και η κριτική στάση ενός νοήματος
χρειάζεται και εξωγλωσσικά εργαλεία για να αρθρωθεί (λόγου χάρη, γνώση της εποχής,
ιστορικών και κοινωνικών συμφραζομένων και πολλά άλλα που έχουν συζητηθεί εκτενώς στη
λογοτεχνική θεωρία του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα).
Το νόημα ενυπάρχει ως τέτοιο τόσο στον μύθο όσο και στον λόγο. Εκείνο που συζητιέται, κι ενίοτε
αμφισβητείται, είναι οι τρόποι εκφοράς του, ή, ακριβέστερα, οι προϋποθέσεις για μια
επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της ορθολογικότητάς του.
Το νόημα εγκαθίσταται, μεταξύ άλλων, και στους υπαινιγμούς, τις αποσιωπήσεις ή και στις ίδιες
τις σιωπές.
Κάνουμε μια μικρή αναστροφή και πριν επιστρέψουμε στη διαπραγμάτευση του νοήματος των
κειμένων, εστιάζουμε στο μικρότερο μη αναγώγιμο μέγεθος, τη λέξη. Συμπεραίνουμε πως η
231
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διασπορά του νοήματος εντός του κειμένου κατά τη διάρκεια της αποδομητικής ανάγνωσης
παράγει μια μεγαλύτερη, περισσότερο ελεύθερη και, ασφαλώς, ευεπίφορη σε ερμηνείες αλυσίδα
σημαινόντων σε σύγκριση με το αναδιπλασιαστικό σχόλιο όπου εκείνο που επιδιώκεται είναι
μάλλον οι συγκλίσεις. Τούτο συμβαίνει επειδή ο Ντερριντά αρνείται την ύπαρξη του περίφημου
Υπερβατολογικού σημαινομένου(signifiétranscendental) καθώς το εντάσσει στο πλαίσιο της
εισαγωγής μιας ορθολογικότητας της γραφής, μιας ορθολογικότητας που καταλήγει να έχει
μεταφυσικοθεολογικές ρίζες (Π.Γ. 27-29). Ο ίδιος, σε μια φιλοσοφικίζουσα προέκταση της
σωσσυριανής γλωσσολογίας, εισάγει την περίφημη έννοια της différance, της διαφωράς, αντί
της διαφοράς με όμικρον που αποδίδει τη difference. Η νεολογική διαφωρά, ή διϊστάμενο κατά
άλλη μεταφραστική επιλογή, είναι η «παιγνιώδης κίνηση που παράγει τις διαφορές, οι οποίες
είναι συγκροτησιακές για τις λέξεις και την εννοιολόγηση» (Κακολύρης, 17). Πρόκειται για ένα
ενδογλωσσικό διαφορικό παίγνιο που κάθε φορά επανεφευρίσκει τους προσδιορισμούς. Εάν οι
σημασιολογήσεις εννοούνται δισυπόστατα, αφενός ως κατανομές στον χώρο και αφετέρου ως
κατανομές στον χρόνο (δηλαδή, κάθε παρόν εννοείται κυρίως ως ίχνος παρόντος καθώς
ανάγεται πάντα σε ένα άλλο στοιχείο ή μια αλυσίδα στοιχείων), η διαφωρά συστεγάζει αυτές τις
δύο διαστάσεις τους: τούτο προκύπτει από την ετυμολογική της υφήˑDifférer ως διαφέρω και
différer ως αναβάλλω. Η πρώτη σημασία, διαφέρω, έχει ως πλαίσιο αναφοράς τον χώρο και η
δεύτερη, αναβάλλω, κυρίως τον χρόνο. Ως εκ τούτου, κατά την έξοχη διατύπωση του Μάκη
Κακολύρη:
«Κάθε σημείο δομείται από διαφωρά: η οποία ταυτόχρονα προωθεί και αναβάλλει την παρουσία.
Η σημασία δεν είναι πουθενά απόλυτα παρούσα στη γλώσσα αλλά πάντα υπόκειται σε ένα
είδος σημασιολογικής διολίσθησης (ή αναβολής) που παρεμποδίζει το σημείο από [το] να
συμπέσει με τον εαυτό του σε μια στιγμή απόλυτης ταύτισης» (19).
Ο Ντερριντά, λοιπόν, μοιάζει υπέρμαχος μιας σχεσιακής αμφισημίας που εδράζεται στο παιχνίδι
των διαφορών και του ίχνους αλλά σε καμία περίπτωση της ολικής ακαθοριστίας ή της
πανσημίας.
Επιστρέφοντας στο κειμενικό επίπεδο, έγινε, θεωρώ, αρκετά κατανοητό, πως η αποδομητική
προσέγγιση αποτελεί μια διπλή ανάγνωση που συνυφαίνει τη δεσπόζουσα ανάγνωση με μια
έτερη, αιρετική, παραβατική, υπερβατική. Η δεσπόζουσα ανάγνωση αφήνει πάντα κάτι να
αιωρείται, να πλανάται, αφήνει το περίφημο περίσσευμα ή πλεόνασμα σημασίας,
πλεόνασμα/περίσσευμα συχνά αναπόφευκτο ή και ανεξέλεγκτο 232. H παράδοξη σχέση μεταξύ
εκείνου που αναφέραμε ότι επιθυμεί να πει ο συγγραφέας και εκείνου που τελικά εκφέρεται, σε
κειμενικό επίπεδο προσδιορίζεται από τον Ντερριντά ως η δήλωση ενάντια στην περιγραφή. Κάθε
κείμενο είναι στρωματοποιημένο σε δηλωτικές και περιγραφικέςδιαστρωματώσεις, όπου
δηλωτικό νοείται εκείνο που ο συγγραφέας επιθυμεί να πει ενώ το περιγραφικό ό,τι διαφεύγει από
την πρόθεσή του αλλά είναι εν τούτοις επίσης παρόν. Τούτη η συνύπαρξη μπορεί να διατυπωθεί
επίσης με τη συνεκφορά χειρονομίας (geste) και διακήρυξης (declaration).
Είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως η αποδομητική ανάγνωση αλληλεπικαλύπτεται σε μεγάλο
βαθμό χρονικά με την εμφάνιση της σχολής της Νέας Κριτικής που αμφισβητεί την ύπαρξη και
τη χρησιμότητα της συγγραφικής πρόθεσης. Για τον Ντερριντά, η συγγραφική πρόθεση δεν
υφίσταται apriori, πριν, από το κείμενο ή πέραν αυτού. Και τούτο διότι δεν μπορεί να υπερκεράσει
τη βασική συνιστώσα κειμένου και νοήματος που είναι ασφαλώς η γλώσσα. «Το νόημα δεν είναι
κάτι που απλώς εκφράζεται ή αντανακλάται στη γλώσσα αλλά κάτι που παράγεται από αυτή.
Δεν κατέχουμε νοήματα ή βιώματα που επενδύουμε έπειτα με λέξεις. Μπορούμε να έχουμε
νοήματα ή βιώματα επειδή έχουμε γλώσσα» (Κακολύρης, 74).Εδώ, νομίζω, γίνεται απόλυτα
232

Το πλεόνασμα μπορεί να εννοηθεί, σε υψηλότερο επίπεδο, μέχρι και ως πλεόνασμα μεταφοράς, όπως τιτλοφορείται
το σχετικό κεφάλαιο στη Λευκή Μυθολογία, (Εστία, 2004) μετ. Γ. Φαράκλας,σελ. 35 κ.ε. που αποτελεί κεφάλαιο
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σαφές και κατανοητό γιατί ο Ντερριντά εγγράφεται συνήθως στις μεταστρουκτουραλιστικές
προσεγγίσεις.
Επομένως, στο ντερριντιανό σύμπαν η συγγραφική πρόθεση δεν είναι απαρχή, αυταξία ή
αλήθεια, αλλά ακόμα μια ερμηνεία. Η διερεύνηση και η διάγνωση της συγγραφικής πρόθεσης
δεν αποτελεί παρά την ερμηνεία μιας ερμηνείας, ανοιχτή στις κειμενικές ιδιαιτερότητες και τις
διακυμάνσεις, διολισθήσεις, ασυνέχειες, τις μη κανονικότητες της γλώσσας.
«Στην περίπτωση της αποδομητικής ανάγνωσης, το να διαβάζουμε διαφορετικά σημαίνει ότι
περνώντας πάντα διαμέσου της κλασικής πρακτικής και ποτέ εγκαταλείποντάς την
ανακαλύπτουμε τι παραλείπει, αποκλείει, αποβάλλει, περιθωριοποιεί, απορρίπτει, αποπέμπει,
αγνοεί, περιφρονεί, μειώνει ή δεν παίρνει αρκετά σοβαρά». (Κακολύρης, 37).
Μπορούμε, λοιπόν, να ισχυριστούμε ότι έχουμε αποκτήσει ένα έγκυρο όπλο, την αποδόμηση,
στη φαρέτρα με τα αναγνωστικά μας βέλη; Η απάντηση είναι: ασφαλώς, όμως υπό ορισμένους
όρους. Αναζητώντας τις παραδρομές, τα υπεκφεύγοντα νοήματα, τις αποσιωπήσεις
διατρέχουμε τον κίνδυνο να γλιστρήσουμε στη μεγαλόστομη απόφανση πως δεν υφίσταται εν
τέλει νόημα. Εδώ η αποδόμηση θα μπορούσε να συνδεθεί με έναν ακραίο σχετικισμό, οριακά
μηδενιστικό 233. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αποδομητική ανάγνωση μοιάζει περισσότερο
με αποφατική μέθοδο, με μια κόντρα ανάγνωση, ανάγνωση όμως υπεραπαραίτητη.Τούτο το
τελευταίο θα μπορούσε να συγγενεύει με ό,τι ισχυριζόμαστε στη δημιουργική γραφή για την
κατασκευή του καθ’ εαυτό λογοτεχνικού κειμένου, με μια ιδιαίτερη εγγύτητα στη ρήση «μάθε
πάρα πολύ καλά τη δομή ώστε να την αμφισβητήσεις» και όχι το αντίστροφο.
Μερικές ακόμα σκέψεις για την ευρύτερη σύμφυρση αποδόμησης και δημιουργικής γραφής:
εάν η λογοτεχνία νοηθεί ως η –κατά την περίφημη φορμαλιστική διατύπωση– ως η οργανωμένη
βία που ασκείται στη συμβατική γλώσσα, στον τυπικό λόγο, στη δημιουργική γραφή τούτη η βία
συγκροτείται στο ανώτερο, ανώτατο επίπεδο και, πριν απ’ όλα, σε ένα συνειδητό επίπεδο. Η
ανάγνωση και η αναδιάταξη των κειμένων και των νοημάτων γίνεται συνειδητά, ιδία βουλήσει
και, συχνά, με πολύ μεθοδικό τρόπο. Από την άποψη αυτή, η αποδομητική ανάγνωση είναι εκ
των ων ουκ άνευ στη δημιουργική γραφή. Ένα ενδιαφέρον ερώτημα ανακύπτει εδώ, ερώτημα
διανοητικό μα και πρακτικό: σε επίπεδο άσκησης και πειραματισμού της γραφής, μπορεί η
αποδομητική ανάγνωση ν’ αντιστραφεί και να κατευθυνθεί ερμηνευτικά προς το ίδιο το γράφον
υποκείμενο; Έχουμε, δηλαδή, τη δυνατότητα ν’ ανιχνεύσουμε στα ίδια μας τα κείμενα τα
πολλαπλά επίπεδα και μοτίβα ανάγνωσης; Τούτο θα συνιστούσε ασφαλώς ενός είδους αυτόυπονόμευση, θα μπορούσε όμως να θεωρηθεί και αυτό-αναίρεση του συγγραφικού εαυτού;
Και αυτό διότι συνήθως η συγγραφική αυτό-υπονόμευση συμβαίνει μέσα στο κείμενο, τις
περισσότερες φορές εντασσόμενη στην πλοκή, σπανιότερα δε και ως γλώσσα (με την
παρεμβολή, λ.χ., μιας ξένης γλώσσας σε κείμενο που προορίζεται για αλλόγλωσσο
αναγνωστικό κοινό). Η απάντηση είναι πως δεν είμαστε σίγουροι, αλλά εάν υπάρχει ένας τρόπος
θα είναι παρεμφερής με αυτόν της αποδομητικής ανάγνωσης. Τέλος, μια μορφής αποδομητική
ανάγνωση αποτελεί μια συνηθισμένη πρακτική της δημιουργικής γραφής, εκείνη τουrewriting,
του ξαναγραψίματος των κειμένων. Σε αυτή την περίπτωση, η αποδοχή ενός νοήματος του
κειμένου γίνεται αυτόματα με την ανάγνωση και την επεξεργασία του, η δε τροποποίησή του
(ύφους, πλοκής, αφηγητή και άλλων στοιχειωδών σωματιδίων του) κάτι περισσότερο από
ενεργητική του ερμηνεία, μάλλον επανακατασκευή του.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

233Κάτι

που διαψεύδεται και στο πέρασμα του χρόνου, καθώς στον όψιμο Ντερριντά η αποδόμηση συναρτάται, συχνά
δε ταυτίζεται με όρους της ηθικοπολιτικής φιλοσοφίας: λόγου χάρη, κατά τον ίδιο η δικαιοσύνη είναι
αποδόμηση, αποτελεί την ύψιστη μορφή αποδόμησης.
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Δημιουργική γραφή και ιστορία : αφηγήσεις «μικρές» και
«μεγάλες»
Κουσερή Γεωργία
gkouse @otenet.gr

Abstract

Στο άρθρο διερευνάται το πώς μπορεί η δημιουργική γραφή να συνομιλήσει με την ιστορία. Για
το σκοπό αυτό γίνεται αναφορά σε διδακτικές προσεγγίσεις αλλά και σε κείμενα μαθητών που
γράφτηκαν στο πλαίσιο των δημιουργικών εργασιών κατά το σχολικό έτος 2016-17. Η εργασία
είχε τίτλο Αφηγήσεις «μικρές» και «μεγάλες» και εστίασε σε ιστορίες προσφιλών προσώπων μέσα
από οικογενειακά αντικείμενα και φωτογραφίες. Στο προσυγγραφικό στάδιο, οι μαθητές ήρθαν
σε επαφή με κείμενα και ταινίες που μιλούν για αντικείμενα σε σχέση με το ταξίδι τους στο χρόνο
ενώ το συγγραφικό στάδιο με αφορμή προσωπικά αντικείμενα αλλά και φωτογραφίες από το
παρελθόν, οι μαθητές αφηγήθηκαν ιστορίες προσφιλών τους προσώπων. Στο μετασυγγραφικό
στάδιο και κατά τη διαδικασία του αναστοχασμού συνέδεσαν τις μικροϊστορίες τους (αφηγήσεις
«μικρές») με την μεγάλη ιστορία (αφηγήσεις «μεγάλες»). Για το λόγο αυτό πρόσθεσαν στις
αφηγήσεις τους, στο ήδη καταγεγραμμένο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, και το ευρύτερο
ιστορικό πλαίσιο αντικειμένων, φωτογραφιών και προσώπων. Με αυτό τον τρόπο ο
αφηγηματικός χρόνος συνδέθηκε με τον ιστορικό χρόνο συνδυάζοντας τόσο την βιωμένη
εμπειρία, τη μνήμη, την ιστορία καθώς και τις εμπειρίες του παρόντος. Μέσα από τις δυνατότητες
της δημιουργικής γραφής οι μαθητές κατανόησαν ότι οι αφηγήσεις που εστιάζουν στο
παρελθόν αποτελούν δικές μας ερμηνείες στο παρόν. Στην προκειμένη περίπτωση αφηγήσεις
«μικρές» και «μεγάλες» αποτελούν αναπλαισιωμένες ερμηνείες του παρελθόντος στο παρόν, που
εμπεριέχουν τις πολλαπλές υποκειμενικότητες ανθρώπων που αυτοπροσδιορίστηκαν με
διαφορετικό τρόπο από την εμπειρία του παρελθόντος.
Keywords: Type your keywords here, separated by semicolons ; δημιουργική γραφή, αφηγηματική βιογραφία,
μικροϊστορία, οικογενειακή ιστορία.

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Στόχος του άρθρου είναι να συζητήσει ένα παράδειγμα άσκησης δημιουργικής γραφής στο
πλαίσιο εφαρμογών της στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή κείμενα
μαθητών που γράφτηκαν κατά την εκπόνηση των δημιουργικών εργασιών το σχολικό έτος 201617, θα γίνει μια προσπάθεια εστίασης στους παράγοντες και τις παραμέτρους που
συγκροτούν/επηρεάζουν τη συνομιλία δημιουργικής γραφής και ιστορίας. Για το σκοπό αυτό
στο θεωρητικό πλαίσιο που ακολουθεί θα γίνει μια προσπάθεια να κατανοηθεί η διαλεκτική
σχέση δημιουργικής γραφής με το αντικείμενο της ιστορίας.
Σκοπός των δημιουργικών εργασιών που εκπονήθηκαν την προηγούμενη χρονιά για πρώτη
φορά σε λύκεια της χώρας μας, ήταν σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΕΠ 234, η ανάπτυξη των
δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών καθώς και η καλλιέργεια του ερευνητικού πνεύματός
234
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τους. Χαρακτηριστικά της δημιουργικότητας, είναι η καινοτομία, η πρωτοτυπία, οι διαδικασίες
σκέψης που αναπτύσσονται επιλύοντας προβλήματα σε συγκεκριμένα υπό διερεύνηση θέματα,
καθώς και οι ίδιες οι εργασίες που εκπονούνται. Για να επιτευχθεί, ωστόσο, η δημιουργικότητα
στις εργασίες των μαθητών πρέπει να υφίστανται αντίστοιχα παιδαγωγικά πλαίσια, τέτοια που
«προωθούν την εμπλοκή τους σε διαδικασίες εξερεύνησης και πειραματισμού, ενθαρρύνουν την
εφευρετικότητα, την ανάπτυξη της φαντασίας [,..] την έκφραση προσωπικής προοπτικής»
(Βλαχάκη κ.á., , 2017: 2). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάχθηκε και η άσκηση δημιουργικής γραφής
στην οποία θα γίνει αναφορά στη συνέχεια.
Στη σχετική βιβλιογραφία η δημιουργική γραφή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαδικασία
έκφρασης και γραπτής αποτύπωσης της σκέψης (Σουλιώτης, 1995, 2012. Κωτόπουλος, 2012).
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κωτόπουλος,
«Η δημιουργικότητα σπάει διαρκώς τα σχήματα της εμπειρίας και χειρίζεται με διαφορετικό τρόπο
αντικείμενα και έννοιες, θέτει ερωτήσεις και δεν ικανοποιείται με εύκολες απαντήσεις, νιώθει άνετα
σε ρευστές καταστάσεις, προβαίνει σε αυτόνομες κρίσεις και οδηγεί τελικά στην παραγωγή
πρωτότυπων και ασυνήθιστων, χρήσιμων ωστόσο για την κοινωνία, έργων […]» (Κωτόπουλος,
2015: 1)
Επομένως, απαιτούνται ανοιχτά παιδαγωγικά πλαίσια ενσωμάτωσης της δημιουργικής γραφής
στο χώρο της εκπαίδευσης, εφόσον, μόνο μέσα από αυτά θα ανακύψει μια ενδιαφέρουσα
διάσταση της εμπλοκής των μαθητών σε διαδικασίες προσωπικής έκφρασης. Βέβαια, πρέπει να
σημειωθεί, ότι η έκφραση προσωπικού λόγου με πρωτότυπο και προσωπικό ύφος αποτελεί μια
παιδαγωγική διαδικασία που αντιτίθεται πολλές φορές στον παθητικό τρόπο πρόσκτησης και
αναπαραγωγής τηςγνώσης που προτάσσει το παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα
(Κωτόπουλος, 2015: 2). Για αυτό το λόγο η δημιουργική γραφή άργησε να ενσωματωθεί στον
ιστό της εκπαίδευσης και ειδικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (Κωτόπουλος, 2013:
122).
Ο Καρακίτσιος (2012: 2) υποστηρίζει ότι «η δημιουργική γραφή αναφέρεται σε κείμενα που
συνδέονται με την ποιητική λειτουργία της γλώσσας». Για τον λόγο αυτό, η δημιουργική γραφή
στη σχολική εκπαίδευση συνδέεται κυρίως με τα μαθήματα της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας,
αν και άλλα μαθήματα μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για δημιουργική σκέψη και έκφραση,
όπως η Ιστορία, η Φιλοσοφία και γιατί όχι τα Μαθηματικά και η Φυσική (Νικολαϊδου, 2016: 109).
Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αντιρρήσεις που εκφράζονται σε οποιαδήποτε
συνομιλία της δημιουργικής γραφής με τα σχολικά μαθήματα, εδράζονται στο επιχείρημα ότι
κάθε επιστήμη χρησιμοποιεί το δικό της εννοιολογικό πλαίσιο. Στην περίπτωση αυτή η
δημιουργική γραφή καταλύει τα όρια και τους κανόνες που το υποστηρίζουν το παραπάνω
επιχείρημα, αλλά καταρρίπτεται και η ίδια, όταν στοχοθετικές παιδαγωγικές μεθοδολογίες την
τυποποιούν (Κωτόπουλος, 2015: 5. 2013 :119).
Για παράδειγμα, οι ιστορικές αφηγήσεις έχουν μια διαφορετική φιλοσοφία, μεθοδολογία και
πρακτική στη δημιουργία τους από τις αφηγήσεις με ποιητική χρήση της γλώσσας. Σύμφωνα με
τον Πολίτη (2000): 235
“Η μυθοπλαστική αφήγηση είναι συνδεδεμένη με τη λογοτεχνία, η οποία, ως γνωστόν, δεν
αφηγείται το πραγματικό, ακόμη κι όταν διεκδικεί την αληθοφάνεια. Συστήνει έναν ολόκληρο
καινούριο κόσμο προσώπων και καταστάσεων "από το μηδέν". […] Η ιστορική αφήγηση είναι
εξιστόρηση γεγονότων του παρελθόντος. […] Πρωτοτυπική περίπτωση ιστορικής αφήγησης
αποτελεί η έκθεση γεγονότων στην ιστοριογραφία (ή η χρονογραφία), που χρησιμοποιούν την
αφήγηση, για να ανασυστήσουν επιλεκτικά αλλά πειστικά, τον κόσμο του παρελθόντος. Η
235
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ρεαλιστική αφήγηση διαφέρει από την ιστορική ως προς τον χρόνο των συμβάντων και την
τεκμηρίωσή τους. Εξιστορούνται σύγχρονα του αφηγητή γεγονότα, γι' αυτό και οι απαιτήσεις
που ενδεχομένως έχει ο αναγνώστης/ ακροατής για την τεκμηρίωσή τους είναι μεγαλύτερες. Ο
ασύλληπτος όγκος των μικρών και μεγάλων "ιστοριών" που καθημερινά ανταλλάσσονται
μεταξύ γνωστών και φίλων αποτελεί την πλέον αντιπροσωπευτική περίπτωση ρεαλιστικής
αφήγησης αλλά και την πρώτη ύλη κάθε άλλης μορφής αφήγησης.”
Η λογοτεχνική αφήγηση ως αποτέλεσμα δημιουργικής γραφής ασχολείται με την εξιστόρηση του
ανθρώπινου δράματος μέσα από μια στοχαστική διαδικασία αναφορικά με τον “τόπο, τον
χρόνο, τα πρόσωπα, τη συμβολική σχέση που έχουν αυτά με τον έρωτα, το θάνατο, τη μοίρα,
τις ανατροπές που φέρνει η ίδια η ζωή και σε ένα βάθος χρόνου η ίδια η ιστορία” (Γαλανάκη,
2017) 236. Μέσα από τη λογοτεχνική αφήγηση αναδύεται τόσο η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης
ύπαρξης όσο και της κάθε ιστορικής συγκυρίας που την πλαισιώνει. Οι ιστορικές αφηγήσεις από
την άλλη είναι νοητικές αναπαραστάσεις του παρελθόντος, μια προσπάθεια απόδοσης
νοήματος σε γεγονότα που συνέβησαν, ερμηνείες, ωστόσο, που στηρίζονται στη διερεύνηση
ιστορικών πηγών, πρωτογενών και δευτερογενών, υλικών και άυλων (Ρεπούση, 2004).
Ωστόσο, η ιστορική αφήγηση εστιάζει και στο πώς τα σημαντικά γεγονότα σημάδεψαν τις
προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων. Η ιστορία σήμερα διαπραγματεύεται ποικίλες ιστορικές
αφηγήσεις, όπως “ιστορία από τα κάτω, τοπική ιστορία, προφορική ιστορία, προσωπική και
οικογενειακή ιστορία, κοινωνικό φύλο και ιστορία” (Ρεπούση, 2004: 281-282). Οι μικροϊστορίες
που εμπλουτίζουν με την προβλήματική τους τον επιστημονικό χώρο της ιστορίας, αλλά και τις
δημόσιες αφηγήσεις του παρελθόντος αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος και της
λογοτεχνικής αφήγησης (βλ. για παράδειγμα Sebald, 2015, Βαλτινός, 2015). Όπως υποστηρίζει
η Tseti (2015: 53)
“η ‘ιστοριογραφική μεταμυθοπλασία’ […] επιδιώκει να προσεγγίσει την ποιητική φύση του
ιστορικού λόγου […] σε μια αναδόμηση του ιστορικού γεγονότος που δίνει έμφαση στην ατομική
εμπειρία και την υποκειμενική γνώση, φέρνοντας στο προσκήνιο τις προσωπικές φωνές ”.
Επιπρόσθετα, ο χρόνος της ιστορικής αφήγησης αφορά όχι μόνο τον χρόνο στον οποίο
αναφέρεται η αφήγηση αλλά και στον χρόνο του ίδιου του αφηγητή, όπως και τον χρόνο του
αναγνώστη (Λιάκος 2007). Το ίδιο συμβαίνει και στη λογοτεχνία. Η συγγραφή μιας ιστορίας, είτε
αυτή είναι ιστορική είτε είναι λογοτεχνική, είναι κοινωνικοπολιτισμικά καθορισμένη από την οπτική,
τη ματιά του ίδιου του ιστορικού ή συγγραφέα ή και αναγνώστη (Tseti 2015).
Αναστοχαζόμενοι λοιπόν το πλαίσιο των δύο αφηγήσεων, τις δυνατότητες που θα μπορούσαν
να προσφέρουν σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο, αναρωτιώμαστε σε ποιά βάση θα ήταν δυνατό να
δημιουργηθούν συνθήκες συνομιλίας τους στα δημιουργικά γραπτά των μαθητών.
Στο χώρο της διδακτικής της ιστορίας οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής προτείνονται από μια
μερίδα ερευνητών με σκοπό να καλλιεργηθεί η έννοια της ιστορικής προοπτικής/
ενσυναίσθησης στους μαθητές (Seixas & Morton, 2013). Η ιστορική προοπτική ή ενσυναίσθηση
είναι ένα από τα εννοιολογικά εργαλεία της ιστορικής διερεύνησης του παρελθόντος και
απαραίτητο για την καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης των μαθητών (Seixas, 2006, 2010).
Σύμφωνα με τον Seixas, το συγκεκριμένο εννοιολογικό εργαλείο ωθεί τους μαθητές να
συνειδητοποιήσουν τη διαφορετικότητα των ανθρώπων του παρελθόντος στο ιστορικό πλαίσιο
που βίωσαν, και ταυτόχρονα το εύρος της ανθρώπινης συμπεριφοράς, των πεποιθήσεων, των
αντιλήψεων. Επιπλέον, διευρύνει τους ορίζοντες της σκέψης δίνοντας παράλληλα ιστορικό
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νόημα στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις σύγχρονες συνθήκες και τα γεγονότα. Άρθρα,
γράμματα, ημερολόγια, ποιήματα, ηχητικά και οπτικά αφηγήματα, παιχνίδια ρόλων είναι οι πιο
γνωστές φόρμες δημιουργικής γραφής στη σχολική τάξη σε σχέση και με την ιστορία.
Χρησιμοποιώντας όλες αυτές τις διαφορετικές γλωσσικές μορφές, οι μαθητές, όπως
υποστηρίζουν ο Seixas & Morton (2013: 156),

[...] θα εξετάσουν και θα προβληματιστούν για τις πεποιθήσεις, τις αξίες και τα κίνητρα των
ανθρώπων κατά τη χρονική περίοδο που επέλεξαν να γράψουν. Θα διερευνήσουν τις
λεπτομέρειες της περιόδου προκειμένου να καταστήσουν ακριβή, τεκμηριωμένα συμπεράσματα
σχετικά με τους χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένου του τι σκέφτονται οι χαρακτήρες, τι θα
μπορούσαν να κάνουν και γιατί, και την ανταπόκρισή τους στο κοινωνικό, πολιτιστικό και
πολιτικό περιβάλλον γύρω τους ".

Σε αυτή την περίπτωση οι μαθητές αρχίζουν να προσεγγίζουν το παρελθόν με μεγαλύτερο
ενδιαφέρον.Και αυτό το ενδιαφέρον 237 είναι η αρχή για να διερευνήσει κάποιος το παρελθόν
χρησιμοποιώντας και άλλα εννοιολογικά εργαλεία της ιστορίας, όπως η συνέχεια και η αλλαγή,
τα αίτια και οι συνέπειες κ.ά.
Η έννοια της ενσυναίσθησης και της τεκμηρίωση, επίσης, αφορούν όχι μόνο την ιστορία αλλά
και τη λογοτεχνία. Οι λογοτεχνικές αφηγήσεις όταν αναφέρονται σε άλλες εποχές αλλά και σε
άλλα κοινωνικά πλαίσια στηρίζονται, επίσης, στη διερεύνηση πηγών και τεκμηρίων, εφόσον για
να αναπτυχθεί το ανθρώπινο δράμα, οι χαρακτήρες, η πλοκή της υπόθεσης απαιτείται μια
πολυπρισματική οπτική για έναν συγγραφέα που έχει αξιώσεις πέρα από την ευφάνταστη
σύλληψη του θέματός του (Seixas & Morton, 2013). Επομένως, παρά τις διαφοροποιήσεις,
υπάρχουν σημεία σύγκλισης και συνομιλίας ιστορίας και λογοτεχνίας.
Πώς, λοιπόν, μπορεί να πραγματοποιηθεί μια συνομιλία δημιουργικής γραφής και ιστορίας; Σε
αυτό το άρθρο υποστηρίζεται ότι θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε στο να εξοικειώσουμε
τους μαθητές με τα χαρακτηριστικά της λογοτεχνικής και ιστορικής αφήγησης μέσα από τα ίδια
τους τα κείμενα και τις ασκήσεις γραφής. Θα ήταν πολύ πιο γόνιμο, επίσης, οι μαθητές να
μπορούν να αναγνωρίζουν γιατί οι ιστορίες διαφοροποιούνται αλλά, επίσης, και να μπορούν
να εφαρμόζουν τις έννοιες της ενσυναίσθησης και της πολυπρισματικότητας μέσω της
τεκμηρίωσης χαρακτήρων και προσώπων στις ιστορίες τους.
Στην επόμενη ενότητα θα παρουσιάσω ένα παράδειγμα δημιουργικής γραφής με έναυσμα ένα
αντικείμενο (οικογενειακό κειμήλιο)/ φωτογραφία).
2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΕΙΜΗΛΙΟ/ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ).
Τρία ήταν τα στάδια της δημιουργικής εργασίας και γραφής (Νικολαϊδου, 2016: 110-111): το
προσυγγραφικό, το συγγραφικό και το μετασυγγραφικό.
Στο προσυγγραφικό στάδιο έγινε μια προσπάθεια να δοθούν διαφορετικοί σημειωτικοί πόροι ως
ερεθίσματα στους μαθητές με σκοπό να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον τους και να
διατυπώσουν τα δικά τους ερευνητικά ερωτήματα. Ειδικότερα, στόχος ήταν να αναπτυχθούν
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Σύμφωνα με τους Barton & Levstic (2008:275): “Η ενσυναίσθηση ίσως γίνεται καλύτερα κατανοητή ως δύο διακριτά
πολιτισμικά εργαλεία: το ένα μάς καλεί να ενδιαφερθούμε για τους ανθρώπους του παρελθόντος, να
προβληματιστούμε τι τους συνέβη και πώς το βίωσαν […], από την άλλη πλευρά είναι η αναγνώριση της
οπτικής των άλλων – η διανοητική άσκηση που περιγράφεται από τους περισσότερους μελετητές, οι οποίοι
έχουν γράψει για αυτό το θέμα”.

[494]

τεχνικές παραγωγής ιδεών που θα είχαν ως έναυσμα αντικείμενα/ φωτογραφίες των μαθητών,
μία από τις πολλές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη δημιουργική γραφή (Σουλιώτης, 2012).
Τέθηκε, λοιπόν, ο αρχικός προβληματισμός σχετικά με το πώς συνδεόμαστε με τα αντικείμενα και
γιατί. Διαβάστηκε το κείμενο «Γιατί δενόμαστε με τα πράγματα» της Α. Βουτσά 238, κείμενο που
αντλήθηκε από το διαδίκτυο, το οποίο, όπως τονίζει και η συγγραφέας, δίνει έμφαση στο στοιχείο
ότι, «τα αντικείμενα από μόνα τους δεν έχουν καμιά αξία, ούτε υλική ούτε συναισθηματική. Η αξία
που τους προσδίδεται με το πέρασμα του χρόνου προκύπτει βάσει της σχέσης τους με το
ανθρώπινο είδος καθώς και σε σχέση με τα άλλα αντικείμενα».
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν αποσπάσματα από την ταινία Το κόκκινο βιολί και ο σχετικός
προβληματισμός για τα αντικείμενα διευρύνθηκε με το ταξίδι των αντικειμένων στο χρόνο. Το
κείμενο και το οπτικό αφήγημα λειτούργησαν ως ερεθίσματα για την ομάδα, η οποία με δική της
πρωτοβουλία ασχολήθηκε με τα οικογενειακά κειμήλια και τις φωτογραφίες ως αντικείμενο
διερεύνησης του παρελθόντος τους. Οι μαθητές ενεπλάκησαν στη λήψη αποφάσεων και
επιπρόσθετα σε δημιουργική διάθεση συγγραφής των δικών τους αφηγημάτων χωρίς
καθοδήγηση. Οι δραστηριότητες ευνόησαν την αποκλίνουσα σκέψη (Κωτόπουλος, 2015: 1),
εφόσον δεν ενθαρρύνθηκε η διαδικασία αναπαραγωγής γνώσης, αλλά η έκφραση της
προσωπικής βιωμένης εμπειρίας των ίδιων ή προσφιλών προσώπων.
Στο συγγραφικό στάδιο οι μαθητές εξέφρασαν μέσω των κειμένων τους, ως αφηγητές ή με τη
φωνή των αντικειμένων τους ή τη φωνή των ηρώων τους, αθέατες πτυχές της ιστορίας τους,
τον τρόπο σκέψης τους για διαφορετικά θέματα, τις στάσεις και τα συναισθήματά τους στην
εμπειρία της ζωής τους στο πέρασμα του χρόνου.
Στο μετασυγγραφικό στάδιο πραγματοποιήθηκαν διαδικασίες δημιουργικής ανάγνωσης και
αναστοχασμού. Η βελτίωση των κειμένων πραγματοποιήθηκε επιτεύχθηκε μέσα από την
αλληλεπίδραση με τα μέλη της ομάδας των εκπαιδευόμενων. Οι προτεινόμενες αλλαγές
αφορούσαν κυρίως τη διευκρίνιση των ιστορικών γεγονότων που περιλαμβάνονταν στην
ιστορία και λιγότερο στη διόρθωση εκφραστικών λαθών. Οι προσωπικές ιστορίες συνδέονταν
με τη μεγάλη ιστορία και η σύντομη αναφορά τους σε σημαντικά γεγονότα οδηγούσε σε
νοηματικές ασάφειες. Οι ίδιοι οι μαθητές ζήτησαν να γίνουν πιο επεξηγηματικά κάποια σημεία
των ιστοριών τους. Στο σημείο αυτό διαβάστηκαν κάποια αποσπάσματα από το «Minima
memoralia -Η ιστορία του παππού μου»του Α. Ελεφάντη (2001).
Ο σχολιασμός του κειμένου, η ανταλλαγή απόψεων ευνόησε την παραγωγή νέων ιδεών για το
πώς συνδεόμαστε με το παρελθόν μέσω των αντικειμένων και πώς αυτή η σύνδεση απαιτούσε
τησυνομιλία «μικρών» και «μεγάλων ιστοριών». Για το λόγο αυτό οι μαθητές επέστεψαν στα
γραπτά τους με σκοπό να τεκμηριώσουν το κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο των
ιστοριών τους. Στη συνέχεια οι εργασίες των μαθητών εμπλουτίστηκαν με τεκμήρια και ιστορικές
αναφορές και έγιναν κατανοητά τα ιστορικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα των κειμένων.
Ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των «μικρών» και «μεγάλων»
αφηγήσεων, των δυνατοτήτων τους και των περιορισμών τους. Πιο συγκεκριμένα, η συζήτηση
εστίασε στις έννοιες της μνήμης και της ιστορίας, της οικογενειακής ιστορίας και τέλος, στο πώς
μπορεί να γίνει η συγγραφή ενός ιστορικού μυθιστορήματος που μελλοντικά θα ήθελαν να
γράψουν τα μέλη της ομάδας.
3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ
Τα δημιουργικά κείμενα διαθέτουν ποικίλα χαρακτηριστικά. Η μέθοδος ανάγνωσης/ανάλυσης
των δεδομένων για τους σκοπούς αυτού του άρθρου περιορίζεται σε κατηγορίες που
προέκυψαν μέσα από τα δεδομένα και σχετίζονται τόσο με στοιχεία της αφήγησης όσο και με
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στοιχεία ιστορικοποίησης των αφηγήσεων ζωής με τις οποίες ασχολήθηκαν οι μαθητές.
Συγκεκριμένα, οι αφηγήσεις των μαθητών διαβάστηκαν: ως προς το τι τους ενέπνευσε στη
συγγραφή της αφήγησής τους (αντικείμενα/ οικογενειακά κειμήλια-φωτογραφίες), ποιος
αφηγείται (πρόσωπο ή αντικείμενο/, μαθητής ή άλλο πρόσωπο), σε ποια ιστορική περίοδο
αναφέρονται οι αφηγήσεις τους, ως προς το πώς εντάσσονται οι “μικρές” αφηγήσεις στην
αφήγηση της “μεγάλης” ιστορίας. Ας παρακολουθήσουμε στη συνέχεια τις κατηγορίες
ανάλυσης και σχετικά παραδείγματα.
3.1 Ως προς το τι ενέπνευσε τους μαθητές
Σε μια πρώτη ανάγνωση θα μπορέσει κάποιος να κατανοήσει το τι ενέπνευσε τους μαθητές τα
δημιουργικά τους κείμενα. Ο Πίνακας που ακολουθεί μας δίνει μια συνολική εικόνα.

Πίνακας1. Αντικείμενα και φωτογραφίες ως έναυσμα για δημιουργική γραφή
Αφηγήσεις (σύνολο)

Αντικείμενα/οικογενειακά
κειμήλια

Φωτογραφίες
oικογενειακές

8

Δαχτυλίδι (2)

Φωτογραφίες
προσώπων (5)

Εικόνα (1)

Όπως παρουσιάζεται στον προηγούμενο πίνακα τρεις μαθητές εμπνεύστηκαν για τις αφηγήσεις
τους από αντικείμενα/κειμήλια, ενώ πέντε μαθητές από φωτογραφίες.
3.2 Ως προς το χρονικό πλαίσιο των ιστοριών που αναφέρονται από τους μαθητές
Το χρονικό πλαίσιο που καλύπτουν αυτές οι ιστορίες είναι ποικίλο. Ιστορίες του ξεριζωμού της
Μικρασιατικής καταστροφής και της ένταξης των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, ιστορίες
του εμφυλίου, ιστορίες από την κατοχή των Γερμανών στην Κρήτη. Άλλες αναφέρονταν σε
ιστορίες Ελλήνων της Αλεξάνδρειας από το 1908 που στην προσπάθεια επανένταξής τους στην
ελληνική πραγματικότητα ζουν στη δίνη των γεγονότων της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, και
τέλος ιστορίες από την εποχή της επταετούς δικτατορίας Μέσα σε αυτές τις ιστορίες εντάσσεται
και μια ιστορία από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Αλβανία.
Για παράδειγμα, με αφορμή μια φωτογραφία ανδρικού προσώπου που αντικρύζει στο χωριό
της κοντά στο Καρπενήσι, μια δεκαεξάχρονη μαθήτρια η Κατερίνα, αναδύει μνήμες στο κείμενο
της που έρχονται από τον Εμφύλιο πόλεμο.
«Μάρτιος του 1946. Ο Εμφύλιος πόλεμος άρχιζε. [...] Ο Στέφανος ακόμα κρυβόταν, αλλά γνώριζε
πως δεν μπορούσε να συνεχιστεί για πολύ αυτή η κατάσταση. Και είχε δίκιο, γιατί λίγο καιρό
αργότερα έλαβε ένα γράμμα από τον αδερφό του. Του έγραφε πως αν δεν παρουσιαζόταν σε
δύο μέρες για επιστράτευση, οι αντάρτες θα έπαιρναν την γυναίκα του. Έτσι λοιπόν επέστρεψε
στο χωριό, μάζεψε τα υπάρχοντά του και αποχαιρέτησε την κόρη του, τη γυναίκα του και το παιδί
που βρισκόταν μέσα της και που σε δύο μήνες θα έφερνε στον κόσμο. Αυτός δεν θα ήταν εκεί
τότε, αλλά ήλπιζε να τη δει μεγαλωμένη, όταν πια θα έχει τελειώσει ο πόλεμος.»
Κατερίνα, 16
ετών
Δύο δεκαεξάχρονες μαθήτριες. Η Αμαλία και η Νότα γράφουν για τον αδελφό του παππού της
μιας εκ των δύο ο οποίος σε νεαρή ηλικία συμμετέχει στην αντίσταση κατά των Γερμανών.
«Τον Αύγουστο του ’44 ο Σταύρος ετοιμαζόταν να φύγει από το σπίτι. Την ώρα που άλλαζε τα
ρούχα του, άνοιξα ένα φάκελο που κρατούσε και τον διάβασα. Θυμάμαι ακόμη, κοντά
εβδομήντα χρόνια μετά, τι έγραφε: ‘Ντροπή στον κρητικό λαό να τον κρατούν στη σκλαβιά

[496]

μερικές χιλιάδες Γερμανοί στρατιώτες’. Λίγα λεπτά αργότερα ο Σταύρος έφευγε από το σπίτι.
Έπρεπε να φέρει σε πέρας μιαν αποστολή που του είχαν εμπιστευτεί. Να μεταφέρει ένα μήνυμα
από το ΕΑΜ του Σοκαρά στα βουνά, στα Αστερούσια, στο χωριό Αχεντριάς, στον Παπαδάκη,
έτσι λέγανε τον παραλήπτη. Η αποστολή πήγε καλά. Ο Σταύρος παρέδωσε το μήνυμα και πήρε
το δρόμο του γυρισμού. Κατηφόρισε από τα μονοπάτια των Αστερουσίων, έφτασε στα πρώτα
χωριά του κάμπου. Περνώντας από το Μεσοχωριό βρέθηκε να περπατά μέσα στην κοίτη του
ποταμού Αναποδάρη. Από εκεί περνούσε ο δρόμος για το χωριό του. Έσερνε ένα μουλάρι
φορτωμένο και προχωρούσε. Μερικές φορές, όμως παιδιά μου, η τύχη παίζει παράξενα
παιχνίδια».
Αμαλία και Νότα, 16 ετών
3.3 Ως προς τον αφηγητή (πρόσωπο ή αντικείμενο) και το πρόσωπο της αφήγησης
Οι αφηγήσεις διαβάστηκαν και ως προς το ποιος αφηγείται: ένα πρόσωπο ή ένα αντικείμενο;
Στις περισσότερες αφηγήσεις οι ίδιοι οι μαθητές αφηγούνται τις βιογραφίες προσφιλών,
συγγενικών προσώπων. Στο ακόλουθο απόσπασμα, η 16 χρονη μαθήτρια/αφηγήτρια,
Κατερίνα, εμπνεόμενη από μια φωτογραφία ξεκινά τη διήγηση σε πρώτο πρόσωπο:

«Όταν ήμουν μικρή, πηγαίναμε συχνά στο χωριό. Είχαμε ένα μικρό, λευκό σπίτι με μεγάλο κήπο,
όπου ζούσε τότε ακόμα η προγιαγιά μου. Θυμάμαι τον εαυτό μου να τρέχει πάνω κάτω στα
δωμάτια, να σταματάω κάθε λίγο στο διάδρομο και να παρατηρώ τις φωτογραφίες στον τοίχο.
Στη μέση βρισκόταν η Μόνα Λίζα, σε μια μάλλον κακή αναπαράσταση του πρωτοτύπου. Γύρω
γύρω ήταν οι φωτογραφίες της οικογένειας και μπορούσα να αναγνωρίσω τον μπαμπά μου,
τη γιαγιά μου, τους θείους μου. Ήταν όμως και μια άλλη μεγάλη φωτογραφία που μου έκανε
πάντα πολλή εντύπωση. Ήταν μια οικογένεια που δεν γνώριζα: ένας όμορφος, ψηλός άντρας,
μια γυναίκα, όμορφη κι αυτήν αλλά πιο γερασμένη, και δύο μικρά κορίτσια.»
Κατερίνα, 16 ετών
Δεν λείπουν και οι ιστορίες, στις οποίες το ταξίδι των προσώπων/ηρώων στο χρόνο γίνεται μέσα
από την αφήγηση των αντικειμένων τους. Για παράδειγμα, στην ιστορία που ακολουθεί, που
είναι και η μοναδική στο σύνολο των εργασιών που εκπονήθηκαν, ένα αντικείμενο (δαχτυλίδι)
αφηγείται:
«Δεν ξέρω ποιος είναι ο δημιουργός μου! Ξέρω όμως ότι με έφτιαξε με αγάπη, για να καταφέρω
να κλείνω τα 107 μου έτη. Υπήρξα συντελεστής για πολλούς νέους έρωτες΄ αλλά για πάντα θα
ανήκω στην αξιόλογη εκείνη γυναίκα. Την κυρά Κουμουσινιό. Υπήρξα λοιπόν η πρώτη
ουσιαστική ένδειξη αγάπης όταν ο Κυρ Νικήτας κλείδωσε τον έρωτά του με την Κουμουσινιό και
παντρεύτηκαν! Από κει και έπειτα οι ιστορίες που έχω να διηγηθώ είναι αφάνταστες. Αλλά για να
μην μακρηγορώ, ας δούμε πώς κατέληξα από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου να βρίσκομαι στο
Νέο Ψυχικό Αθηνών.»
Σοφία, 17 ετών
Αν εξετάσει κάποιος συνοπτικά τα δεδομένα, οι περισσότερες αφηγήσεις εστίασαν σε
προσωπικές ιστορίες προσώπων που βίωσαν γεγονότα του παρελθόντος. Τα περισσότερα από
αυτά τα πρόσωπα έχουν φύγει από τη ζωή, επομένως, η αφήγηση του ταξιδιού τους στο χρόνο
έχει αντληθεί από άλλα πρόσωπα συγγενικά που διασώζουν τις μνήμες πράξεων και γεγονότων
γι αυτό παρατηρήθηκε και η χρήση του γ΄ προσώπου στην αφήγηση. Οι περισσότερες
αφηγήσεις εξιστορούν ιστορίες προσώπων αγαπημένων σε τρίτο πρόσωπο.
«Η Σουπιέ γεννήθηκε και μεγάλωσε από Τούρκους γονείς σε μια πλούσια οθωμανική συνοικία
της Θεσσαλονίκης. Ζούσε με την οικογένειά της σε ένα τριώροφο σεράγι, δηλαδή αρχοντικό με
μεγάλο μπαχτσέ. Στην Άνω Πόλη, όπου βρισκόταν το σπίτι της, κατοικούσαν οι πιο πλούσιοι
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Τούρκοι κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας της πόλης, που διήρκησε περίπου 5
αιώνες.»
Ναταλία, 17 ετών
Κάποτε η ιστορία παίρνει έναν προφορικό χαρακτήρα με τον πληροφοριοδότη να αφηγείται σε
εναλλαγή α’ και β’ προσώπου, για παράδειγμα, στο απόσπασμα που ακολουθεί ένας παππούς
αφηγείται στις μαθήτριες της ομάδας που συνέγραψαν μια ιστορία από την κατοχή των
Γερμανών στην Κρήτη.
«Το 1944, όπως ξέρετε, είχαν έρθει οι Γερμανοί σε όλη την Ελλάδα. Ναζί. Δεν ήξερα τι είναι το ΕΑΜ,
ήμουν μικρός εγώ. Για πρώτη φορά το άκουσα από τον αδελφό μου, τον Σταύρο.»
Αμαλία και Νότα, 16 ετών
3.4 Ως προς το πως εντάσσονται οι προσωπικές αφηγήσεις στην αφήγηση της μεγάλης
ιστορίας.
Οι αφηγήσεις, ωστόσο, μπήκαν από τους ίδιους τους συγγραφείς έφηβους σε ένα γενικότερο
πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας με διαφορετικούς τρόπους:

Ενσωμάτωση στη ροή της αφήγησης
Μια μαθήτρια με αφορμή μια φωτογραφία της προγιαγιάς της αναφέρεται στη γνωριμία με τον
προπάππου της στο ιστορικό πλαίσιο των Βαλκανικών πολέμων. Ο Έλληνας αξιωματικός του
Ελληνικού στρατού γνωρίζει στη Θεσ/κη του 1912 τη μεγαλοαστή Τουρκάλα Σουπιέ. Το χρονικό
της γνωριμίας και της επιβίωσης του ζευγαριού καλύπτει το χρονικό πλαίσιο της σύγχρονης
ιστορίας μέχρι σήμερα και η αφήγηση εμπλέκει “προσωπική” και “μεγάλη” ιστορία. Ας δούμε
ένα σχετικό απόσπασμα από το συγκεκριμένο κείμενο της μαθήτριας:
«Όμως, την περίοδο της τουρκοκρατούμενης Θεσσαλονίκης ήρθε να διαδεχθεί αυτή της
απελευθέρωσης της από τους Έλληνες, τον Οκτώβριο του 1912. Τότε ήταν που η προγιαγιά μου,
η Σουπιέ γνώρισε τον Έλληνα αξιωματικό και μελλοντικό σύζυγό της, Δημήτρη Χατζόπουλο. Ο
ίδιος είχε εγκατασταθεί στην Άνω Πόλη με το ιππικό, λίγες εβδομάδες πριν την απελευθέρωση
της Θεσσαλονίκης, στις 26 Οκτωβρίου 1912. Πιο συγκεκριμένα, έξι ελληνικές μεραρχίες, μονάδα
ιππικού και ένα απόσπασμα Ευζώνων είχαν προελάσει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να
προλάβουν τους Βούλγαρους στρατιώτες που πλησίαζαν στην πόλη, η οποία λίγο μετά την
έναρξη του Α' Βαλκανικού πολέμου αποτελούσε το διαφιλονικούμενο «λάφυρο» μεταξύ των δύο
λαών. Ο Δημήτρης, περνώντας έξω από το σπίτι της Σουπιέ με το άλογό του, την είδε και την
ερωτεύτηκε. Παρ'όλα αυτά, πέρασαν αρκετές ημέρες ώσπου επιτέλους βρήκε την ευκαιρία να
της μιλήσει, ένα απόγευμα που η οικογένειά της έλειπε από το σπίτι και η ίδια βρισκόταν στον
κήπο και διάβαζε ένα βιβλίο. Το ειδύλλιο, ωστόσο, μεταξύ τους άργησε να αναπτυχθεί, αφού η
προγιαγιά μου ήτανμόλις 19 ετών και μεγαλωμένη με πολύ αυστηρές ηθικές αξίες.»
Ναταλία, 17 ετών
Ως παράθεμα
Κάποιες αφηγήσεις περιορίστηκαν στον υπομνηματισμό του κειμένου με ιστορικές πληροφορίες
(παραθεματική τεχνοτροπία) πουεντάσσουν την μικροϊστορία στο γενικότερο πλαίσιό της. Η
ακόλουθη μαθήτρια μιλώντας για την προγιαγιά της η οποία έζησε τον βομβαρδισμό του
Πειραιά το 1944,επιλέγει την ιστορικοποίηση της ιστορίας να την κάνει έμμεσα και όχι άμεσα:
«Μια τέτοια μέρα, που πήγαινε στην μαύρη αγορά στον Πειραιά, έζησε τον βομβαρδισμό του
1944.{4} Είχε μόλις βάλει στην τσέπη της το αλεύρι που είχε αγοράσει, όταν ξαφνικά ακούστηκαν
οι πρώτες εκρήξεις από τις βόμβες. Μαζί με πολύ ακόμα κόσμο έτρεξε να κρυφτεί, καταλήγοντας
έπειτα από ώρα στον γνωστό ως και σήμερα ναό της Αγίας Τριάδας, όπου διανυκτέρευσε υπό
τον ήχο των βομβαρδισμών και των φωνών των αδικοχαμένων. Άκουγε, από όσο μου είπανε,
μια φωνή όλο το βράδυ, που είχε πλακωθεί κάτω από κάποια ερείπια, αλλά κανείς τους δεν
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τολμούσε να βγει να βοηθήσει.»
ετών

Βάσια, 16

11 Ιανουαρίου 1944. Αγγλικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν γερμανικούς στόχους στον Πειραιά από τις 12 το μεσημέρι
και για 3 ώρες. Από το ανηλεές σφυροκόπημα η πόλη θα υποστεί τεράστιες καταστροφές και τα θύματα θα φτάσουν
τις 5.500.
{4}

Ως ερμηνεία από τα ίδια τα υποκείμενα της ιστορίας ή τους συγγραφείς των ιστοριών τους
Ένας μαθητής με αφορμή μια φωτογραφία του παππού του ως στρατιώτη την περίοδο της
δικτατορίας κάνει μια εμβάθυνση στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων την περίοδο της
επταετίας, ενώ χρησιμοποιεί αυτούσια την ερμηνεία του προσώπου που πρωταγωνιστεί στο
κείμενο.

«Ο παππούς μου απολύθηκε το 1969, έχοντας εκτελέσει το σύνολο της θητείας του. Όπως
δηλώνει χαρακτηριστικά, είχε μπει με μια Ελλάδα και είχε βγει με μια άλλη. Με αυτό εννοούσε την
όλη αλλαγή που υπέστη η ελληνική κοινωνία την περίοδο της Δικτατορίας, με την εισαγωγή του
καταναλωτισμού, του ατομισμού και των διαφόρων προβλημάτων στην κυκλοφορία, όπως
προσθέτει ο ίδιος γελώντας.»
Κώστας, 16 ετών
Στις περισσότερες ιστορίες αναδεικνύεται ένα τραύμα προσωπικό, το οποίο όμως ταυτίζεται και
με τα τραύματα της “μεγάλης” αφήγησης. Οι εκάστοτε ερμηνείες μεταφέρονται από γενιά σε
γενιά και γίνονται ερμηνείες των αφηγητών στο παρόν. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα
που ακολουθεί με τη φράση μιας Μικρασιάτισσας προγιαγιάς που μεταφέρει μια μαθήτρια στον
επίλογο της αφήγησής της:

“Θα κλείσουμε λοιπόν αυτή την αναδρομή στο παρελθόν με μια φράση, μια φράση δικιά της,
που την συνόδευε κάθε φορά που η ιστορία αποφάσιζε να παίξει βίαια παιχνίδια μαζί της και να
γράψει με κόκκινο μελάνι. Τότε, έλεγε: «Εμάς το αίμα μας θα είναι πικραμένο. Πολύ πικραμένο.»
Βάσια, 16 ετών

Σε αυτή την περίπτωση οι αφηγήσεις μοιάζουν με προφορικές μαρτυρίες και ασχολίαστες
παραθέσεις αποσπασμάτων που, ωστόσο, έμμεσα αποτελούν ερμηνείες των γραφόντων στην
προσπάθειά τους να ενσυναισθανθούν τα πρόσωπα της ιστορίας τους.
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στο άρθρο παρουσιάστηκαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες δημιουργικής γραφής σε σχέση με
την ιστορία που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των δημιουργικών εργασιών σε Λύκειο
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2016-17. Ας δούμε συνοπτικά κάποια
συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διαδικασία και φυσικά από το πώς διαβάστηκαν και
αναλύθηκαν οι αφηγήσεις των μαθητών με σκοπό να διερευνηθεί το πώς συνομιλούν “μικρές”
και “μεγάλες” αφηγήσεις.
4.1 Η δημιουργική γραφή ως μέσο προσωπικής έκφρασης “μικρών αφηγήσεων”
Η δημιουργική αξιοποίηση αντικειμένων και φωτογραφιών από το παρελθόν με σκοπό την
συγγραφή αφηγήσεων συνέβαλε στη δημιουργία ενός ανοικτού πλαισίου που βοήθησε τους
μαθητές να εκφραστούν ελεύθερα και να διερευνήσουν το παρελθόν, ατομικό και συλλογικό, σε
ένα διαφορετικό πλαίσιο. Οι μαθητές έγιναν οι ίδιοι συγγραφείς των αναμνήσεων αγαπημένων
προσώπων από την δική τους προσωπική γωνία. Σύμφωνα με τους Κουτσογιάννη και Αλεξίου
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(2012: 34) «η γλώσσα δεν μεταφέρει απλώς μια ουδέτερη εξωτερική πραγματικότητα αλλά την
κατασκευάζει, ανάλογα με την οπτική γωνία του συντάκτη». Επομένως, οι μαθητές αφηγούμενοι
την βιωμένη εμπειρία προσφιλών προσώπων ερμήνευσαν με προσωπικό ύφος εσωτερικές
σκέψεις και συναισθήματα που υπήρχαν ή δημιουργήθηκαν κατά τη διαδικασία της συγγραφής.
Παράλληλα ενσωμάτωσαν στο κείμενό τους περιγραφικούς, αφηγηματικούς τρόπους και
λεξιλόγιο που δεν προσφέρονται στα σχολικά βιβλία γλώσσας, Αντιλήφθηκαν το πώς
οργανώνεται μια αφήγηση (χαρακτήρες, υπόθεση, γλώσσα). Ακόμα και το παιχνίδι μεταξύ
αφηγηματικού, ποιητικού και ιστορικού λόγου καθώς και οι αποκτηθείσες μεταγνωστικές
δεξιοτήτες αποτέλεσαν σημαντικά στοιχεία που οι μαθητές αποκόμισαν κατά τη διαδικασία της
δημιουργικής γραφής.
4.2 Η δημιουργική γραφή ως μέσο διερεύνησης και κατανόησης των “μεγάλων αφηγήσεων”.
Οι μαθητές για να συγγράψουν τα κείμενά τους διερεύνησαν το προσωπικό τους παρελθόν και
αναζήτησαν στις περισσότερες περιπτώσεις προφορικές μαρτυρίες τις οποίες ενσωμάτωσαν
άμεσα ή έμμεσα στα κείμενά τους. Επιπρόσθετα, μέσα από τις διαλογικές συνθήκες της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και ως ανάγκη της ομάδας, προβλήθηκε το αίτημα να συνδεθούν οι
μικρές αφηγήσεις με τη μεγάλη ιστορία. Επομένως, οι μαθητές διερεύνησαν ιστορικές πηγές
δίνοντας μια πολυπρισματικότητα στη βιωμένη εμπειρία.
Ειδικότερα στο πεδίο της βιογραφικής αφήγησης από την οικογενειακή ιστορία στο οποίο
εστίασε τελικά η δημιουργική εργασία, διαφάνηκαν οι δυνατότητες που προσφέρει το εγχχείρημα
δημιουργική γραφή και ιστορία. Η αφηγηματική βιογραφία είναι ένα πρόσφορο είδος στην
προκειμένη περίπτωση, εφόσον, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σουλιώτης (2012:39), «η
διανοητική πειθαρχία που απαιτείται για την αντιστοίχιση της αφήγησης με τα εξωτερικά
γεγονότα είναι ωφέλιμη» για τις διαδικασίες δημιουργικής γραφής αλλάκαι στην εφαρμογή των
εννοιών της ενσυναίσθησης και της πολυπρισματικότητας επίσης. Οι μαθητές με αφορμή ένα
αντικείμενο ή μια φωτογραφία διερεύνησαν όψεις του οικογενειακού τους παρελθόντος, την
ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας προπαππούδων, προγιαγιάδων, θείων και αφηγήθηκαν
σημαντικά βιώματα της ζωής τους. Μπήκαν σε μια διαδικασία “συνεχόμενης και αμφίδρομης
διαντίδρασης της ατομικής συνείδησης με την αντικειμενική κοινωνική πραγματικότητα”
(Κακάμπουρα 2016: 285). Στην συγκεκριμένη περίπτωση, βέβαια, η δημιουργική γραφή συνδέεται
με τη μνήμη, και μνήμη και ιστορία έχουν τις διαφοροποιήσεις τους. Όπως αναφέρει ο Λιάκος
(2015: 39)
«το βλέμμα της ιστορίας δεν είναι το βλέμμα της μνήμης. Το πρώτο είναι το δημόσιο βλέμμα. Το
δεύτερο είναι πολλαπλό, μερικό, ιδιαίτερο. Ο λόγος της ιστορίας είναι ουδέτερος, πρέπει να
δημιουργεί αποστάσεις ασφαλείας ανάμεσα σε εμάς και στο τότε. Ο λόγος της μνήμης οφείλει
να είναι άμεσος. Η ιστορία θέτει τα γεγονότα στα συμφραζόμενά τους για να καταλάβει. Η
ιστορία πρέπει να εξηγεί, αλλά ο λόγος της ιστορίας εξηγώντας τη μνήμη, σχετικοποιεί την
εμπειρία. Μνήμη και ιστορία διεκδικούν το παρελθόν, με τον τρόπο τους η κάθε μία.»
Ωστόσο, οι αφηγήσεις των μαθητών μέσα από τις συνεχείς ανατροφοδοτήσεις κατάφεραν να
ενσωματώσουν και να διασαφηνίσουν κάποιους ιστορικούς παράγοντες που περιβάλλει την
υποκειμενικότητα των προσώπων στο πέρασμα του χρόνου. Η όποια σχετικοποίηση που μπορεί
να διαπιστώνεται, αυτή οδηγεί σε κριτικές διεργασίες σκέψης, εφόσον οι αφηγήσεις για το
παρελθόν είναι εναλλακτικές και κοινωνικά καθορισμένες, ειδικά όταν «η ατομική μνήμη
συνδιαλέγεται με τη συλλογική» (Λιάκος 2015). Οι μαθητές με τη συγκεκριμένη άσκηση
δημιουργικής γραφής δεν έγραψαν ιστορία, έγραψαν κείμενα που εκφράζουν έναν στοχασμό
για τα δικά τους πρόσωπα στο ιστορικό πλαίσιο που βίωσαν. Σύμφωνα με τον Λιάκο (2015: 38).
«Μέσα από την εμπειρία μπορούμε, βέβαια, να δούμε πληρέστερα τον υποκειμενικό τρόπο με
τον οποίο οι άνθρωποι βίωσαν μια εποχή, αλλά το οπτικό πεδίο των μαρτύρων, έστω και αν
είναι δι-υποκειμενικό, δεν μας επιτρέπει να δούμε συνολικά μια εποχή, τις διαχρονικές αιτιακές
συνάφειες και τις αφανείς δυνάμεις που τη διαμόρφωσαν».

[500]

Παρόλα αυτά, μέσα από το διάλογο, τις ομαδοσυνεργατικές πρακτικές και την παρέμβαση του
εκπαιδευτικού στη διαδικασία αναστοχασμού, οι μαθητές συμμετείχαν σε γόνιμους
προβληματισμούς σχετικά με το ότι οι αφηγήσεις που εστιάζουν στο παρελθόν αποτελούν και
δικές μας ερμηνείες στο παρόν. Οι παρελθοντικές αφηγήσεις χρησιμοποιήθηκαν από τους
μαθητές για να ικανοποιήσουν το ενδιαφέρον τους για τα προσφιλή τους πρόσωπα,
εμπνεόμενες από φωτογραφίες και οικογενειακά κειμήλια και λογοτεχνικές και ιστορικές
αναφορές, στη σύντομη προοπτική τους στο χρόνο. Στην προκειμένη περίπτωση αφηγήσεις
«μικρές» και «μεγάλες» αποτελούν εναλλακτικές και συχνά αντικρουόμενες ερμηνείες του
παρελθόντος που εμπεριέχουν τις πολλαπλές υποκειμενικότητες ανθρώπων που
αυτοπροσδιορίστηκαν με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με την εμπειρία του χρόνου που έζησαν.
Η συνομιλία ιστορίας και δημιουργικής γραφής δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Απαιτείται
προσοχή εφόσον οι μαθητές δεν γνωρίζουν τις διαφορές, τις νόρμες, τους κανόνες της
ιστορικής και της λογοτεχνικής αφήγησης. Ένα γόνιμο πλαίσιο διδασκαλίας γραφής θα ήταν
αυτό που θα μπορούσε να διδάξει τεχνικές ανάγνωσης και δημιουργικής γραφής ενός ιστορικού
μυθιστορήματος όπως προτείνουν οι Seixas & Morton (2013Q 158), ώστε οι μαθητές να
καταλάβουν πώς μπορούν να κερδίσουν τους αναγνώστες τους και να χτίσουν ιστορικά
πιθανούς χαρακτήρες. Επιπλέον, θα μπορούσε να τους εισαγάγει στο πως η επιλογή των λέξεων
και η χρήση της γλώσσας μπορούν να επηρεάσουν ή να σχηματοποιήσουν την ερμηνεία μας
για το παρελθόν.
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Η τυπολογία των χιουμοριστικών κειμένων στα σύγχρονα
σχολικά λογοτεχνικά εγχειρίδια του γυμνασίου Αναλύοντας το περιεχόμενο.
Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος Η., Μπατσαρά Εύα Κ.
tkotopou@gmail.com, evabatsara@gmail.com

Λέξεις κλειδιά: Χιούμορ, χιουμοριστικά είδη, λογοτεχνικά εγχειρίδια

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Στο παρόν άρθρο εξετάζουμε την εμφάνιση, τα είδη και τη χρήση του χιούμορ στα σύγχρονα
σχολικά λογοτεχνικά εγχειρίδια του γυμνασίου, δεδομένων των διαπιστωμένων θετικών
επιδράσεων του χιούμορ στην ψυχολογία των μαθητών, με αναφορές, μετρήσεις και
παρατηρήσεις οι οποίες βασίζονται στον έλεγχο του ποσοστού των χιουμοριστικών κειμένων και
εικόνων στα εν λόγω λογοτεχνικά εγχειρίδια τα οποία προφέρονται στον εκπαιδευτικό προς
διδακτική αξιοποίηση. Η επιλογή και κατάταξη των κειμένων σε χιουμοριστικά έγινε σύμφωνα με
τα κριτήρια της Γενικής Θεωρίας για το Γλωσσικό Χιούμορ του Attardo (2001).
Ολοκληρώνοντας, συμπεραίνουμε ότι το χιούμορ δεν αντιμετωπίζεται με τη σοβαρότητα που
δικαιούται στην ελληνική σχολική πραγματικότητα στο μάθημα της λογοτεχνίας αναδεικνύοντας,
τέλος, ως ανάγκη, την ανανέωσή τους μέσω του εμπλουτισμού των λογοτεχνικών σχολικών
εγχειριδίων.
ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΙΟΥΜΟΡ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ.
Σύμφωνα με λεξικολογικούς ορισμούς (Δημητράκος, 1970∙ Δημητράκος, 1977∙ Hofmann, 1974∙
Τεγόπουλος & Φυτράκης, 1993∙ Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής, 1998∙ Ντετζιόρτζιο, 1997∙ Κριαράς,
1995∙ Παρίσης & Παρίσης, 2009∙ Βασδέκης, χ.χ.∙ Μπαμπινιώτης, 1998), 239 το χιούμορ

239

Βλ. Δημητράκος, Δ. (1970). Χιούμορ. Στο Τζαννετάτος, Θ. (Eπιμ.), Νέον Ορθογραφικόν Ερμηνευτικόν Λεξικόν. χ.τ.: Χρ.
Γιοβάνης. σ. 1444∙ Δημητράκος, Δ. (1977). Χιούμορ. Στο Μονοτονικό Λεξικό Δημοτικής. ΟρθογραφικόΕρμηνευτικό- Ετυμολογικό . Αθήνα: Εταιρεία Ελλ. Εκδόσεων. σ. 793∙ Hofmann, J. B. (1974). Ετυμολογικό Λεξικό
της Αρχαίας Ελληνικής. Α. Παπανικολάου (Μτφρ.). Αθήνα: Παπαδήμας∙Τεγόπουλος- Φυτράκης. (1993).
Χιούμορ. Στο Μανδαλά, Μ. (Eπιμ.), Ελληνικό λεξικό. Ορθογραφικό, ερμηνευτικό, ετυμολογικό, συνωνύμων,
αντιθέτων, κύριων ονομάτων. Αθήνα: Τεγόπουλος- Φυτράκης. σ. 849∙Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη. (1998).
Χιούμορ. Στο Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. σ. 1474∙
Ντετζιόρτζιο, Λ. (1997). Ορθογραφικό- ερμηνευτικό λεξικό νεοελληνικής γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Σαββάλας∙
Κριαράς, Ε. (1995). Χιούμορ. Στο Μονοτονικό Λεξικό Δημοτικής. Ορθογραφικό- Ερμηνευτικό- Ετυμολογικό Νέο
ελληνικό λεξικό της σύγχρονης δημοτικής γλώσσας. Ορθογραφικό, ερμηνευτικό, ετυμολογικό, συνωνύμων,
αντιθέτων, κυρίων ονομάτων. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών. σ. 1494∙ Παρίσης, Ι. & Παρίσης, Ν. (2009). Λεξικό
λογοτεχνικών όρων. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη∙ Βασδέκης, Σ. (χ.χ.). Ετυμολογικό λεξικό της ελληνικής γλώσσας.
Σέρρες: Βασδέκης. σ. 66 Ανακτήθηκε 10 Ιανουαρίου 2017, από https://www.e-papadakis.gr/files/Vasdekisetimologiko.pdf∙ Μπαμπινιώτης, Γ. (1998). Χιούμορ. Στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας με σχόλια για τη
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εκλαμβάνεται ως o αγγλοσαξονικός όρος humor ο οποίος μεταφέρεται στα ελληνικά χωρίς
ταυτόσημη μετάφραση αλλά όμοια φωνητικά ή στην πλησιέστερη απόδοσή του ως
πνευματώδες (Attardo, 1994), 240 ενώ παράλληλα του αποδίδονται πολυάριθμες λειτουργίες∙ επί
παραδείγματι η αστεία, η ειρωνική, η εύθυμη, η παράλογη, η περιπαικτική, η (αυτο)σαρκαστική
και η σατιρική έκφραση (Χανιωτάκης, 2011), 241 διαμορφώνοντας συνεπώς τα διάφορα είδη
χιούμορ των υποκατηγοριών της σάτιρας, με όρους οι οποίοι εμπερικλείονται στην έννοιά της
όπως η αλληγορία, συναριθμώντας αφενός τον μύθο και αφετέρου την παραβολή, το γκροτέσκ
(-μπουρλέσκ), η καρικατούρα, το μαύρο χιούμορ, το παράλογο/ σουρεαλιστικό, η παρωδία, η
φάρσα, και η ειρωνεία, η οποία αποτελεί εν μέρει, ξεχωριστή κατηγορία από τη σάτιρα
(Αγγελάτος, 1997). 242
Συνοπτικά, στη Σάτιρα μέσω της διακωμώδησης αναδεικνύονται χαρακτηριστικά ή ελαττώματα
μεμονωμένων προσωπικοτήτων ή ομάδων ανθρώπων συχνά με στόχο αναμορφωτικό, ενώ τα
είδη της αποτελούν η Αλληγορία, η συμβολική μυθοπλαστική παρουσίαση με μεταφορές, η
οποία αποσκοπεί στο να αποσιωπήσει κάποια νοήματα (Quilligan, 1992), 243 με τις
υποκατηγορίες του Μύθου, μίας ιστορίας σχετικής με ζώα, δέντρα, ανέμους, ρυάκια, ποτάμια,
πέτρες και άλλα φυσικά αντικείμενα τα οποία προσωποποιούνται, αναδεικνύοντας τα με έντονο
κοινωνικό ρεαλισμό (Kirk, 1970) 244και της Παραβολής, η οποία εστιάζει σε παραδείγματα της
ανθρώπινης συμπεριφοράς για τη διδασκαλία πνευματικών αξιών (Blackham, 1985). 245 Άλλα
είδη Σάτιρας είναι το Γκροτέσκο, διαστρεβλώνοντας και παραμορφώνοντας τις φυσικές
διαστάσεις προσώπων ή αντικειμένων που φέρουν, με απώτερο σκοπό την υπονόμευση
χαρακτήρων και την άσκηση κοινωνικής κριτικής για να προκαλέσει το κοινό (Bloom, 2009), 246 η
Καρικατούρα, χρησιμοποιώντας με τρόπο υπερβολικό το πιο έντονο πνευματικό ή σωματικό
στοιχείου ενός γνωστού προσώπου ή αντικειμένου, με στόχο τη διασκέδαση (Norton, 1951), 247το
Μαύρο Χιούμορ, το οποίο εστιάζει στη διακωμώδηση μακάβριων καταστάσεων και γεγονότων
ώστε να υπερτονίζεται ο παραλογισμός της ζωής (Price, 1972), 248 το Παράλογο ή Σουρεαλιστικό,
αποτελούμενο από εκφράσεις με λογική ασυνέπεια ή με ανορθόλογα συνταιριάσματα λέξεων
(Rishel, 2002), 249 η Παρωδία, η περιπαικτική αλλοίωση ενός λογοτεχνικού έργου ώστε να
τονισθούν περιγελαστικά συγκεκριμένοι συγγραφείς ή λογοτεχνικές σχολές (Βαλούκος, 2001) 250
σωστή των λέξεων. Ερμηνευτικό, ετυμολογικό, συνωνύμων-αντιθέτων, κυρίων ονομάτων, επιστημονικών
όρων, ακρωνυμίων. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. σ. 1977.
240

v. Attardo, S. (1994). Encyclopedia of Humor Studies. USA: Sage.

241 Βλ. Χανιωτάκης, Ν. Ι. (2011). Παιδαγωγική του χιούμορ. Γ. Νικολάου (Επιμ.). Αθήνα: Πεδίο.
242

Βλ. Αγγελάτος, Δ. (1997). Η «Σοφία» της σάτιρας και η παρωδία. Πόρφυρας, 7(83). Αθήνα: Πολιτεία.

243

v. Quilligan, M. (1992). The Language of Allegory: Defining the Genre. London: Cornell University Press. pp. 13- 22.

244

v. Kirk, G. S. (1974). Myth: Its Meaning and Functions in Ancient and Other Cultures. Sociology of Religion, 35(1). USA:
Cambridge University Press, University of California Press. pp. 71- 72. Retrieved September 03, 2017, from
https://doi.org/10.2307/3710347

245

v. Blackham, H. J. (1985). The Fable as Literature. UK: Athlone Press. p. 1.

246

v. Bloom, H. (2009). The Grotesque. B. Hobby (Ed.). New York: Bloom's Literary Criticism. p. 6.

247

v. Norton, C. C. (1951). The Art of Caricature. Spartanburg, South Carolina: Clarence Clifford Norton. pp. 9, 31, 41.

248

v. Price, J. L. (1972). Black humor: form as manipulation. USA: Dept. of English. pp. 9, 22, 81.

249

v. Rishel, M. A. (2002). Writing Humor: Creativity and the Comic Mind. Detroit: Wayne State Univerity Press. pp. 179190.

250

Βλ. Βαλούκος, Σ. (2001). Η κωμωδία. Αθήνα: Αιγόκερως. σσ. 301- 302.
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και η Φάρσα, με ταυτόχρονες και πολυάριθμες παρεξηγήσεις, συμπτώσεις και (αυτ)απάτες
έχοντας ως σκοπό το γέλιο του θεατή ή του αναγνώστη (Hüsken, Schoell & Søndergaard,
2002) 251 ενώ τέλος, στην Ειρωνεία, αξιοποιείται από τον ομιλητή η αμφισημία των όρων που
χρησιμοποιεί ή επίσης, αποκρύπτει αυτό που στην πραγματικότητα προτίθεται να πει
εκφράζοντας το αντίθετο, συχνά με σαρκασμό ή αυτοσαρκασμό (Long & Graesser, 1988).252
Ως σχολικά εγχειρίδια λογίζονται τα βιβλία εκείνα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί συγγραφικά με
σκοπό να θεμελιώσουν το έργο των εκπαιδευτικών κατά την παράδοση των προβλεπόμενων
από το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων για κάθε γνωστικό αντικείμενο ξεχωριστά,
υποδεικνύοντας το περιεχόμενο και το είδος της διδασκαλίας, συμβάλλοντας τόσο στη
διαδικασία επιτέλεσης των γνωστικών στόχων όσο και στη διαμόρφωση της ιδεολογικής στάσης
των μαθητών (Lebrun et al., 2002), 253 αποτελώντας συχνά αντικείμενο συστηματικών ερευνών
(Καψάλης & Χαραλάμπους, 1995· Μπονίδης, 2004), 254 οι οποίες εστιάζουν, είτε στη διδακτική και
μαθησιακή τους γνωσιακή λειτουργία, εξετάζοντας την επίτευξη των στόχων που τίθενται από τα
αναλυτικά προγράμματα με φορέα γνώσης τα εγχειρίδια, είτε στην ιδεολογική τους λειτουργία,
διερευνώντας τη διαμόρφωση πιθανών στάσεων του μαθητή απέναντι στο υποκείμενο ερώτημα
του φορέα της έρευνας ή ακόμα, στην ταυτόχρονη μελέτη και των δύο επιτελικών λειτουργιών
(Johnsen, 1993). 255
Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια αρκετές μελέτες έχουν ως επίκεντρο την έρευνα των
λογοτεχνικών εγχειριδίων, καθώς αποτελούν, όπως όλα τα σχολικά βιβλία, το ενδιάμεσο
εργαλείο επίτευξης των σκοπών του μαθήματος της λογοτεχνίας (Strahan & Herlihy, 1985). 256 Τα
ερωτήματα και οι στόχοι ανάδειξης είναι διαφορετικά και εξυπηρετούν τον εκάστοτε ερευνητή
ανάλογα με το σημείο ενδιαφέροντός του. Συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά ενός λογοτεχνικού
σχολικού βιβλίου μελετώνται αναφορικά με την προσεκτική επιλογή κειμένων (Seguin, 1989), 257
εξετάζοντας την καταλληλότητα των λογοτεχνικών έργων που εμπεριέχονται στο εγχειρίδιο κατ'
αναλογία με τη γνωστική ετοιμότητα των μαθητών της, ελέγχοντας ταυτοχρόνως εάν
προσμετρήθηκαν, κατά το δυνατόν, τα πιθανά ενδιαφέροντά τους ώστε να καταστεί
περισσότερο ελκυστικό το διδακτέο περιεχόμενο, αποτελώντας μία διαδικασία επιλογής ή
απόρριψης λογοτεχνικών κειμένων η οποία προϋποθέτει μία ομάδα συγγραφέων, εκδοτών,
καλλιτεχνών εικονογράφησης, επιμέλειας και αξιολόγησης, την οργανωτική δομή, τόσο στον
251

v. Hüsken, W. N. M., Schoell, K. & Søndergaard, L. (2002). Intoduction. Farce and Farcical Elements. New York:
Rodopi. pp. 1- 18.

252

v. Long, D. L. & Arthur C. Graesser. (1988). Wit and humor in discourse processing. Discourse Processing, 11.
Philadelphia: Taylor & Francis, Ltd. pp. 35- 60.

253

v. Lebrun, J., Lenoir, Y., Laforest, M., Larose, F., Roy, G. R., Spallanzani, C. & Pearson, M. (2002). Past and current
trends in the analysis of textbooks in a Quebec context. Curriculum Inquiry, 32(1). London and New York:
Routledge,

Taylor

&

Francis
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(T&

F).

pp.

51-

83.
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Κ. (2004). Η Έρευνα στα Σχολικά Εγχειρίδια. Αθήνα: Μεταίχμιο. σσ. 17- 31.

255
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τομέα της κατανομής των ενοτήτων με σκοπό την πληρέστερη επαφή των μαθητών με πληθώρα
λογοτεχνικών ειδών της ποίησης και του πεζού λόγου αποτελούμενου από αφηγήσεις,
βιογραφίες, διηγήματα, θεατρικά έργα, μυθιστορήματα, παραμύθια και σύντομες ιστορίες όσο
και σε εκείνον της θεματικής, αναζητώντας στα προσφερόμενα λογοτεχνικά ερεθίσματα,
προσαρμοσμένα σε κάθε ηλικία, ενότητες ηθικών διδαγμάτων, ηρωισμού, θρησκευτικής ζωής,
παράδοσης, περιπέτειας, ρεαλισμού, φαντασίας, χιούμορ, την αναγνωσιμότητα, διερευνώντας
αφενός, την προσβασιμότητα του κειμένου στον μαθητή ανάλογα με την ηλικία του μέσω της
παρεχόμενης χρησιμοποιούμενης γλώσσας και αφετέρου, την κλίμακα πρόσληψης των
λογοτεχνικών έργων σε μία συγκεκριμένη σχολική ομάδα εντός προκαθορισμένου σχολικού
περιβάλλοντος, αναγνωρίζοντας τις πιθανές ιδιαιτερότητες της ομάδας στόχου και
συνυπολογίζοντας την προηγούμενη γνώση από πρότερη αφομοίωση ανάλογων πηγών (Du
Bay, 2004) 258 και τέλος, την εικονογράφηση και το περιεχόμενο αυτής (Richaudeau, 1979), 259
εφόσον, οι εικόνες των σχολικών βιβλίων δεν αποτελούν αυθαίρετες επιλογές οι οποίες
παρεμπιπτόντως και τυχαία εντάσσονται στο εγχειρίδιο εξυπηρετώντας μοναχά αισθητικούς
σκοπούς∙ τουναντίον, έχουν συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους, οι οποίοι εκπληρώνονται
μέσα από τρεις βασικούς τύπους εικόνων, τις πρωτότυπες ή αναπαραγόμενες φωτογραφίες,
τα πάσης φύσεως απεικονιστικά σχέδια που χρησιμοποιούνται με τρόπο αλληγορικό έχοντας
ωστόσο ρεαλιστικές αναφορές και τέλος, την κατηγορία εικόνων που αφορά σε δομικά
διαγράμματα, στατιστικές καμπύλες, σχέδια, χάρτες κλπ. (Seguin, R., op. cit.). 260 Οι
εικονογραφήσεις είναι συχνά χρήσιμες σε τμήματα κειμένου τα οποία ασχολούνται με
πληροφορίες σχετικές με εμπειρίες που δεν είναι εύκολο να απαντηθούν άμεσα στην καθημερινή
ζωή, στο σχολικό περιβάλλον, στην περιοχή ή ακόμα και στη χώρα, μεταφέροντας στον μαθητή
μία πιο ακριβή αναπαράσταση του εξωτερικού κόσμου και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων,
δρώντας συμπληρωματικά στο νόημα ή το μήνυμα του κειμένου όταν τα γλωσσικά σημεία, τα
επιχειρήματα, ο ορθός λόγος, οι ορισμοί και οι φράσεις δεν επαρκούν ώστε να μεταδοθεί
εξολοκλήρου το μήνυμα του κειμένου- πομπού στον δέκτη- αναγνώστη/ μαθητή (Richaudeau,
F., op. cit.). 261

ΓΙΑΤΙ ΧΙΟΥΜΟΡ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ;
Εκτός από τα επιστημονικά δεδομένα των ευεργετικών επιδράσεων του χιούμορ στο σώμα, με
την προώθηση της ευεξίας και της καλής υγείας μέσω του γέλιου (Gutwirth, 1993), 262 την αύξηση
στη σύνθεση σεροτονίνης στον εγκέφαλο με ταυτόχρονη μείωση της κορτιζόλης στο αίμα η
οποία προκύπτει σε συνθήκες άγχους (Jacobs & Fornal, 1999), 263 τη μείωση του πόνου και την
αύξηση των ορίων ανοχής σε συγκεκριμένες ιατρικές περιπτώσεις προκεκλημένη από την
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αναμονή και μόνο θέασης χιουμοριστικών βίντεο (Mahony, Burroughs & Hieatt, 2001), 264 την
ελάττωση συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης που σχετίζονται με τις επιπλοκές του διαβήτη ή
την αποτροπή καταθλιπτικών τάσεων και συμπεριφορών (Hayashi, Urayama., Hori, Sakamoto,
Kawai & Murakami, 2007)265 και όπως διαφαίνεται σε πληθώρα δεδομένων άλλων παρόμοιων
ερευνών (Cogan, Cogan,Waltz & McCue, 1987; Lefcourt, Davidson-Katz & Kueneman, 1990;
Martin & Dobbin, 1988; McClelland & Cheriff, 1997), 266 το χιούμορ επιπλέον χαιρετίζεται ως
δομικό στοιχείο μίας υγιούς ψυχοσύνθεσης καθώς υποστηρίζεται ότι αυξάνει την αίσθηση
φιλικής γειτνίασης μεταξύ των μελών μιας ομάδας, διευκολύνοντας την επικοινωνιακή
αλληλεπίδραση και εξομαλύνοντας τις όποιες πιθανές συγκρούσεις (Apter, 1982; Long &
Graesser, 1988; Mulkay, 1988; Robinson & Smith- Lovin, 2001), 267επιφέροντας έτσι θετικές
διαθέσεις (Bower, 1981), 268 οι οποίες με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν θετικές αναμνήσεις
στην ανάκληση, ερμηνεία και αξιολόγηση γεγονότων (Mehrabian, 1969), 269 καθορίζοντας
αφενός τον τρόπο που αποτυπώνεται στη μνήμη ένα συμβάν (Eysenck & Keane, 2005) 270 και
αφετέρου τη μετέπειτα στάση, κρίση, προσοχή και αντίληψη στις γνωστικές λειτουργίες του
ατόμου μπροστά στην πιθανότητα αναβίωσης της ίδιας εμπειρίας (Mehrabian, A., op. cit.). 271
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London: Academic Press; Long, D. L. & Graesser, A. C. (1988). Wit and humor in discourse processing. Discourse
Processes, 11. Philadelphia: Taylor & Francis, Ltd. pp. 35- 60; Mulkay, M. (1988). On humor: Its nature and its
place in modern society. New York: Basil Blackwell; Robinson, D. T. & Smith- Lovin, L. (2001). Getting a laugh:
Gender, status, and humor in task discussions. Social Forces, 80. New York: Oxford University Press. pp. 123158.
268

v. Bower, G. H. (1981). Mood and memory. American Psychologist, 36. Washington: American Psychological
Association. pp. 129- 148.

269

v. Mehrabian, A. (1969). Some referents and measures of nonverbal behavior. Behavioral Research Methods and
Instrumentation, 1. New York: Springer. pp. 213- 217.

270

v. Eysenck, M. W. & Keane, M. T. (2005). 5th Cognitive psychology: A student' s handbook. East Sussex, UK: Psychology
Press. passim.

271

v. Mehrabian, A., op. cit.

[507]

Αντίστοιχες έρευνες πραγματοποιούνται και στον χώρο του σχολείου όπου αναδεικνύονται οι
ευεργετικές ανοσοϊστοχημικές επιδράσεις του χιούμορ και του γέλιου στους μαθητές (Jeludar,
Jeludar, Gatab & Shayanc, 2011; Changa, Tsaia, & Hsiehb, 2013) 272 όπως και κλίμακες οι οποίες
αποτυπώνουν αριθμητικά συγκεκριμένες επιδράσεις στην ψυχολογία μαθητών και εφήβων
("Immunological measures", Changa et al., 2013), 273 μετρώντας τη δημιουργικότητα, την τάση,
την αντίληψη και τη στάση τους απέναντι στο χιούμορ (The "Chinese Humor Scale- CHS",
Changa et al., 2013) 274 ή τη διάθεση που προκαλείται στον αποδέκτη του αστείου (The "Face
Scale-FS", Changa et al., 2013), 275 καταλήγοντας ακόμα μια φορά πως «το χιούμορ και το γέλιο,
ιδίως στους νέους, μπορεί να ανακουφίσει από το άγχος» (Toda, & Ichikawa, 2012) 276 ενώ έτι
περαιτέρω, όπως διαφάνηκε σε ψυχολογικά τεστ του Garner (2006) 277 και άλλων ερευνητών
(Kuiper & Martin, 1998; Martin & Lefcourt, 1983; Ruch, 1997) 278 εκτός του ότι το χιούμορ και το
γέλιο μειώνουν το άγχος, επιπλέον ενισχύουν την αυτοεκτίμηση (Capps, 2006), 279 την αύξηση
της αυτενέργειας των μαθητών (Takeda, Hashimoto, Kudo, Okochi, Tagami, Morihara, Sadick
& Tanaka, 2010), 280 δείχνοντας αυξημένη συμμετοχή και ενδιαφέρον σε τάξεις όπου αυτό
εξασκείται (Summerfelt, 2010), 281 αναφέροντας επιπλέον πως όταν ενσωματώνεται διδακτικό
272
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υλικό εμπλουτισμένο με χιουμοριστικά στοιχεία, αυξάνει η δυναμική ανάκλησης στη μνήμη του
γνωστικού περιεχομένου παρατείνοντας τη διάρκεια επαναφοράς στη μνήμη (Badli & Dzulkifli,
2013) 282 όπως στις πειραματικές εφαρμογές από τους Kaplan και Pascoe (Kaplan & Pascoe,
1977) 283 συγκρίνοντας τα αποτελέσματα εξετάσεων από κωμικά επενδεδυμένες διαλέξεις και
άλλες με στείρα εγκυκλοπαιδική γνώση, επαναλαμβάνοντας τον ίδιο έλεγχο έξι εβδομάδες
αργότερα καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η ομάδα που εκτέθηκε σε ενσωματωμένα
χιουμοριστικά στοιχεία στο γνωστικό περιεχόμενο, ανακάλεσαν ευκολότερα τα ζητούμενα,
καθιστώντας το χιούμορ ένα πολύτιμο εργαλείο γνώσης (Rusting, 1998). 284
ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ.
Η παρούσα έρευνα εστίασε στα λογοτεχνικά εγχειρίδια του γυμνασίου. Η επιλογή για τη μελέτη
των συγκεκριμένων σχολικών βιβλίων καθορίστηκε από την επιθυμία διαπίστωσης της έκθεσης
των μαθητών στη λογοτεχνία και την ποίηση με χαρακτηριστικά χιούμορ, επιδιώκοντας την
αντικειμενική ανάδειξη συμπερασμάτων ως προς τη διαπίστωση των τελευταίων υποχρεωτικών
λογοτεχνικών ερεθισμάτων που θα λάβουν όλοι οι μαθητές στο πλαίσιο της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Η Εκπαίδευση στην
Ελλάδα»). 285 Το δείγμα της έρευνας απαρτίζεται από τα βιβλία των Κειμένων Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας για την Α’ Γυμνασίου, αποτελούμενο από 256 σελίδες και 65 έμμετρα ή άμετρα
κείμενα, τη Β’ Γυμνασίου με 252 σελίδες και 69 έργα όπως και το εγχειρίδιο της Γ’ Γυμνασίου,
απαρτιζόμενο από 252 σελίδες και 76 κείμενα.
Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΑ.
Για τον προσδιορισμό των κειμένων ως χιουμοριστικά στην παρούσα έρευνα λάβαμε υπόψη,
σύμφωνα με τη Γενική Θεωρία για το Γλωσσικό Χιούμορ του Attardo "General Theory of Verbal
Humor" (Attardo 1994, 2001), 286 την Αφηγηματική Στρατηγική (Narrative Strategy, NS) κατά την
οποία εξετάζεται η αφηγηματική μορφή του αστείου οποιασδήποτε χωρικής έκτασης, ως απλής
αφήγησης, ως διάλογου, ως ποίησης ή ως αινίγματος, επιχειρώντας την ταξινόμηση στα
διάφορα είδη και υποκατηγορίες του χιούμορ και τη Γλώσσα (Language, LA) η οποία περιέχει
282
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285

Βλ. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ανακτήθηκε 27 Ιουλίου, 2017, από
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Πρωτοβάθμια (Δημοτικό) και την κατώτερη Δευτεροβάθμια (Γυμνάσιο). Η σχολική ζωή, όμως, των μαθητών
μπορεί να ξεκινά από την ηλικία των 2,5 ετών (προσχολική εκπαίδευση) σε ιδρύματα (ιδιωτικά και δημόσια) που
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Είδη χιούμορ

Σχολικές βαθμίδες
Α'

Β' Γυμνασίου

Γυμνασίου

Γ'
Γυμνασίου

Α. Σάτιρα

2

2

6

1. Αλληγορία

-

1

-

1.α. Μύθος

-

2

-

1.β. Παραβολή

1

-

-

2. Γκροτέσκο

-

-

-

3. Καρικατούρα

-

-

-

4. Μαύρο Χιούμορ

-

-

-

5. Παράλογο/ Σουρεαλιστικό

-

1

1

6. Παρωδία

-

-

-

7. Φάρσα

-

-

-

Β. Ειρωνεία

4

-

3

Σύνολο χιουμοριστικών κειμένων

7

6

9

Σύνολο κειμένων

65

69

76

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λεκτική του κειμένου, την ακριβή διατύπωση και την
τοποθέτηση των λεξικογραμματικών και υφολογικών λειτουργικών επιλογών (Attardo, S. 1994,
op. cit.), 287 ενώ ένα ακόμα βασικό χαρακτηριστικό στον προσδιορισμό ενός κειμένου ως
χιουμοριστικού είναι το γέλιο (Hay, 2001), 288 «ο κατεξοχήν δείκτης συγκειμενοποίησης για το
χιούμορ» (the contextualization cue for humor par excellence) (Kotthoff, 2001), 289 χωρίς
ωστόσο να αποτελεί επαρκή προϋπόθεση η ορατή του ύπαρξη από μόνη της καθώς ένα
χιουμοριστικό κείμενο μπορεί αρχικώς να προκαλέσει τη διάθεση για γέλιο αλλά εν συνεχεία να
μην εκδηλωθεί στον αναγνώστη ή τον ακροατή εφόσον ενδεχομένως δεν θέλει να διακόψει τον
ομιλητή ή επειδή δεν αρμόζει στην περίσταση κ.λ.π. (Hay, J., op. cit.). 290
ΕΔΑΦΙΑ.
ΣΑΤΙΡΑ
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humorous narratives. Journal of Pragmatics, 32. Amsterdam, Netherlands: Elsevier. pp. 55- 80.
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Στην Α’ Γυμνασίου, στο κείμενο "Η πείνα του Καραγκιόζη" από Το χάνι του Μπαρμπαγιώργου
(1925) του καραγκιοζοπαίκτη Αντώνη Μόλλα, 291 βλέπουμε μέσα από σατιρικούς διαλόγους και
χιουμοριστικές σκηνές, την προσπάθεια του Καραγκιόζη και του Χατζηαβάτη να πείσουν τον
Μπαρμπαγιώργο να δώσει χρήματα για να κάνουν ένα χάνι εξοχικό κέντρο, με σερβιτόρους τον
Καραγκιόζη και τον γιο του Κολλητήρη, οι οποίοι τελικά καταφέρνουν να κλείσουν την επιχείρηση
και να ξυλοκοπηθούν. «Φτώχεια, Χατζατζάρη μου, φτώχεια καταραμένη. Κι εγώ, Καραγκιόζη μου,
Εσύ όμως έχεις το θείο σου, τον Μπαρμπαγιώργο, θα σε μπαλώνει. Το γρουσούζη, μωρέ, μη
μου τον μελετάς, Χατζατζάρη. Μόλις με δει, νομίζει πως βλέπει το χάρο του. Αφού προχθές,
Χατζατζάρη βρίσκω ένα σύκο σε μια συκιά και καθώς το ’φαγα ακούω έναν εσωτερικόν καβγά,
ένα κακό... -Πού Καραγκιόζη; -Στην κοιλιακήν μου χώρα. Ήλθον τα άντερά μου εις έριδας
συναμεταξύ των, ποιο θα πρωταρπάξει το σύκο...-Τι λες, Καραγκιόζη, πάμε μαζί να τον
καταφέρω εγώ τον Μπαρμπαγιώργο; ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ (Πλησιάζων) -Eδώ είσαι, Mπαρμπαγιώργο;
-Nαι,...Ωρέ ο Καραγκιόζ’ είν’ κειος που ν’ μαζί σου; -Nαι,...είναι ανιψιός σου έχει και το παιδί του
να το σπουδάσει...-Να το σπουδάξ', ωρέ, να μάθ' να κλέβ' ωγροπαϊκά... -Καραγκιόζη, έλα εδώ...
-Να φιλήσω το ευλογημένο σου χεράκι, μπαρμπούλη μου που βαράει τες καλές γροθιές. -Τήρα,
τήρα...Έτσ', ουρέ ζ'λάπ', να φέρεσαι στους τρανότερούς σου, να δεις, ωρέ, σε π'ράζ' κ'νείς; -Αμ
έτσι λέγε μου, μπαστουνόβλαχε, πως θέλεις μαλαγανιές...».
Στο αυτοτελές κείμενο "Οι πιτσιρίκοι", 292 το οποίο αναφέρεται στο σαμποτάζ σε γερμανικό
φορτηγό μιας παρέας παιδιών στην Εθνική αντίσταση, από το βιβλίο αντίσταση (1945) του
Δημήτρη Ψαθά, 293 αναδεικνύεται, μέσω της σατιρικής διακωμώδησης της αγριότητας και της
αφέλειας των Γερμανών κατακτητών, η θαρραλέα ευρηματικότητα των νεαρών αγωνιστών για
την ελευθερία, όταν «Γενάρη του ’42 το κρύο, η πείνα και ο φόβος αγωνίζονται ποιο απ’ τα τρία
αυτά κακά θα καταφέρει να γονατίσει μια ώρ’ αρχύτερα τον αναιδέστατον αυτό λαό, που
εξακολουθεί να ζει και να υπάρχει. Κι όχι μονάχα αυτό, παρά και ν’ αστειεύεται...Ο πιτσιρίκος
προπάντων έχει κέφι. Γελά. Φλυαρεί. Πειράζει...κάνει την περπατησιά τους... Να το βάλουν κάτω;
Όχι δα!...ένα παιδάκι δέκα χρόνων. Πεινασμένο. Κουρελίδικο. Εύθυμο και παμπόνηρο. Κρατά ένα
τσιγάρο και πλησιάζει στο παλιό φανάρι του αυτοκινήτου...-Καμαράτ, ανάψει σιγαρέτ. Τι κουτοί
οι πιτσιρίκοι στην Ελλάδα!...ν' ανάψει το τσιγάρο του απ' το ηλεκτρικό φανάρι! Στοίκημα; -Νιχτς
καταλαβαίνει. -Το λοιπόν, άκου να δεις, μάγκα. Αν εγώ νιξ ανάψει το τσιγάρο, εσύ εμένα
καρπαζά. Κλαπ! Αν εγώ ανάψει, εγώ εσένα καρπαζά. Κλαπ! εκείνος τον κοιτά και διασκεδάζει. Είσαι μάπας. Κουτοί και πεισματάρηδες που είναι οι πιτσιρίκοι στην Ελλάδα! νιώθει απέραντη
υπεροχή απέναντι σ’ αυτό το μικροσκοπικό χαζόπραμα και βρίσκει πως έχει δίκιο ο Χίτλερ να
βραχνιάζει πως είναι έξυπνος λαός, που προορίστηκε να καβαλήσει όλους τους λαούς που είναι
κουτοί...το αστείο παρακρατά κι ο μικρός ανάβει επιτέλους απ’ τον αναπτήρα: -Τάκενσεν! -Εν-τάξει! -Μπράβο, ρε Χιτλερία. Τα ’μαθες το ρωμέικα. Αφίτερζεν. Αλλά όταν φτάνει στο πίσω μέρος,
γουρλώνει τα μάτια. Κομμάτια ξεβιδωμένα, λάστιχα κατατρυπημένα, κομμάτια που λείπουν,
σωστή καταστροφή. Και τότε μόνο καταλαβαίνει:-Αχ ζοοοοο! Λυσσά. Γαβγίζει. Τραβά το πιστόλι.
Αλλά οι πιτσιρίκοι άφαντοι.».
Στη Β’ Γυμνασίου, στο διήγημα "Η Άννα του Κλήδονα" της συλλογής Ξόβεργα με μέλι (1994) του
Διαμαντή Αξιώτη, 294 επανέρχονται γεγονότα στη μνήμη του συγγραφέα από τα παιδικά του
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χρόνια στην Καβάλα, εστιάζοντας και αναδεικνύοντας σατιρικά τα χαρακτηριστικά της
«αλαφροΐσκιωτης» Άννας και κάθε Άννας που πιστεύει το οποιοδήποτε έθιμο για την εξεύρεση
κάποιου γαμπρού, με τα γειτονόπουλα να την εξαπατούν, καθώς «Ιούνιος μήνας, του ΑϊΓιαννιού του Ριζικάρη...Και η Άννα, πρώτη και καλύτερη, να μαζέψει ξύλα για τις φωτιές, να
κουβαλήσει τ' αμίλητο νερό, για να ρίξει μέσα τα ριζικάρια, σκουλαρίκια, σταυρούς...να δει η
έρμη μορφές της τύχης της...Δε βάζω στο λογαριασμό τα κουφέτα που μάζευε... Τα ίδια και
χειρότερα με τις φανουρόπιτες και τι να της φανερώσει ο Άγιος, που, στο κάτω κάτω, άντρας
ήταν κι αυτός και μάτια είχε και γούστα...Άσε τ' όνομά της στο γοβάκι της νύφης... Θυμάμαι τι
μαλλιοτράβηγμα έπεσε, όταν όλα τα κοριτσόπουλα γράψαν και δεν έμεινε χώρος για το δικό
της...Πάντως, εκείνο το βράδυ της έξαψης, ο Αναστάσης ο φιρφιρής ήταν που έριξε την
ιδέα,...έτριψε ψίχουλα απ' το ψωμί του, κομμάτια λαδωμένα και τα 'ριξε στο σινί του ριζικού της
Άννας της γουρλομάτας. Κι έτσι η τσογλανοπαρέα, διαλύθηκε...Το πρωί ξεφωνητά κι αλαλαγμοί:
Ψωμάς. ψωμάς. φούρναρης, καλέ. Να, ολοφάνερο το σημάδι...είδα τη μάνα της να
σταυροκοπιέται απανωτά. Για το να βγει ή για την αλαφράδα της κόρης της; Ποτέ δεν έμαθα.
Πάντως, η Άννα καλοντυμένη και στολισμένη φρεγάτα ξεκινούσε παίρνοντας σβάρνα όλους
τους φούρνους, από Ξάνθη και Δράμα τη συμμάζευαν οι δικοί της, αργότερα».
Στην επιστολή "Κάποια Χριστούγεννα" (1925) από το περιοδικό της Διάπλασης των παίδων του
Γρηγόριου Ξενόπουλου, 295 ο συγγραφέας νοσταλγεί τα έθιμα των Χριστουγέννων της
Ζακύνθου, συχνά με σατιρικά χιουμοριστικό ύφος, όταν «Έναν καιρό στη ζωή μου, τα
Χριστούγεννα τα γιόρταζα την Πρωτοχρονιά... Στη Ζάκυθο, παραμονή Χριστουγέννων το βράδυ,
κόβουν τη ζακυθινή κουλούρα... Αντιστοιχεί με τη βασιλόπιτα που κόβουν εδώ την
Πρωτοχρονιά...πού να 'βρισκα τέτοιο πράμα εδώ, στο βραδινό τραπέζι της παραμονής;
Χριστούγεννα αύριο, μου 'λεγαν. Πού είναι τα; Απαντούσα. Δεν τα βλέπω!.. ψυχή παιδιού που
για πρώτη φορά ξενιτεύεται... Συνέβαινε όμως να μου στέλνουν το δικό μου το κομμάτι
εδώ...αλλά αργούσε. Δεν είχε εφευρεθεί τηλέγραφος για δέματα. (Αχ, κι αυτός ο Έδισσον! Τι
κάνει;...) Και το δέμα έφτανε παραμονή Πρωτοχρονιάς...ήρθαν και Χριστούγεννα ή μάλλον
Πρωτοχρονιά, που δεν έλαβα τίποτα. είχε πεθάνει ο πατέρας. Τότε εγώ έστελνα της μητέρας μου
από τη βασιλόπιτα που έκοβα εδώ...Και η μητέρα μου πάλι, θυμούμενη τα παιδικά της χρόνια
στην Πόλη, γιόρταζε στη Ζάκυθο μια πολίτικη Πρωτοχρονιά... τα Θεοφάνεια...μεγάλος εγώ πια,
πήγα στη Ζάκυθο...της λέω θα κόψουμε και κουλούρα! Αλλά δε μου άρεσε πια... το ίδιο ήταν
απαράλλαχτο. Εγώ μόνο είχα αλλάξει, εγώ δεν ήμουν πια ο ίδιος... είχα ξεσυνηθίσει τα πράματα
της πατρίδας μου... θυμήθηκα και το μέλανα ζωμό των Σπαρτιατών...Οι Σπαρτιάτες τον
εκθείαζαν παντού Έτσι έβγαλε μια φήμη μεγάλη...τον νόμιζαν εφάμιλλο με την αμβροσία. Δε
θυμούμαι ποιος επίσημος, τους έβαλε να του φτιάσουν κι εκενος μ' ένα μορφασμό 'Απορώ,
τους είπε, πώς σας αρέσει αυτή η αηδία!'...Λέτε, όταν ξενιτευόταν κανένας νεαρός Σπαρτιάτης,
να του έστελνε η μητέρα του; Δεν το πιστεύω...δε συνήθιζαν να παραχαϊδεύουν έτσι τα
λεοντόπουλά τους...».
Στη Γ’ Γυμνασίου, στο ανώνυμο έμμετρο κείμενο "Ο Ρωσσαγγλογάλλος" (~1812) 296 διαλογικής
μορφής ανάμεσα στον Ρωσσαγγλογάλλο, εκπροσωπώντας τις τρεις μεγάλες δυνάμεις
προστασίας και κηδεμονίας της Ελλάδας, και στον Φιλέλληνα που του απαντά, συναντούμε
σατιρικό ύφος. «Ειπέ μας, ω φιλέλληνα, πώς φέρτε την σκλαβίαν...Δεν είσθ' εσείς απόγονοι
εκείνων των Ελλήνων...Oμίλει, φίλτατε Γραικέ, ειπέ μας την αιτίαν· Μη κρύψης τίποτες ημών, λύε
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την απορίαν... Όσ' ημπορούσι Να την ξυπνούσι, Τούτ' εις το χείρον την οδηγούσι...Όστις
τολμήση Να την ξυπνήση Πάγει στον Άδη χωρίς τινα κρίσιν.». 297
Στο κείμενο "Ο κακός μαθητής" του Ανδρέα Λασκαράτου από το βιβλίο του Ιδού ο άνθρωπος
(1886) 298 παρουσιάζεται σατιρικά ένας από τους 126 ανθρώπινους τύπους χαρακτήρων.
«Εξαιρώ τον μαθητήν του Πανεπιστημίου...Εννοώ δε τον μαθητήν των κατωτέρων
εχπαιδευτηρίων. Τούτος, δεν εχτιμά την αξίαν της μαθήσεως. Πηγαίνει στο σχολείον, επειδή
εσυνήθισε έως από νήπιο...· επειδή οι γονείς του θέλουνε...και επειδή βλέπει και τ' άλλα παιδιά να
πηγαίνουνε...Η κλάση δι' αυτόν είναι ένα είδος συνεταιρισμού, όπου...δεν θ' αργήσουνε
συμφωνούντες να εύρουνε πως οι εορτές, και κάθε άλλο που ελευθερώνει από την αηδία του
μαθήματος, είναι ευτύχημα... Δεν φθάνει. έχουνε διακοπές...σ' όλες όσες διακοπές, δεν ανοίγει
ποτέ βιβλίο. τι νόημα ήθελ' έχει η σπουδή του αφού σκοπός της σπουδής του δεν είναι η προκοπή
του, αλλά να πει το μάθημα, και μάθημα την ακόλουθην ημέρα δεν είναι;... κάθε απάτη προς τον
καθηγητήν του είναι χρήσιμη, και τη μεταχειρίζεται προθύμως... διά τες εξέτασες... ετοιμάζει μόνον
καλά κακά τα μέρη εκείνα που θα εξετασθεί... και καλεί φίλους του να τον βοηθούν κρυφά στες
απόκρισες... ο τοιούτος μαθητής ελπίζει να περάσει. Αν δε αποτύχει,… οι καθηγηταί τον
αδικήσανε!».
Σατιρικά στοιχεία εντοπίζονται και στο σατιρικό ποίημα "Ο επιστάτης των εθνικών οικοδομών επί
Ι. Καποδίστρια" (1831) 299 του Aλέξανδρου Σούτσου όπου ο ποιητής αναδεικνύει επικριτικά και
χιουμοριστικά την κατάσταση που επικρατούσε κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του
Καποδίστρια, από το 1828 έως τη δολοφονία του το 1831, «Φοίνικες και ταλαράκια το πουγκί μου
κουδουνίζει,...Χαιρετάτε με με σέβας, με βαθύν προσκυνισμόν·...Έκτακτε Διοικητή μου, πόσα
γρόσια θησαυρίζεις; Όσα παίρνω σ' ένα μήνα σ' ένα χρόνο τα κερδίζεις;...Η αυτού Πανεξοχότης
μ' αγκαλιάζει κάθε μέρα. Μα ρημάζω το Ταμείον; Αλλού βλέπει, βρέχει πέρα,...Με κολνούνε οι
γυναίκες και γλυκές ματιές με ρίχνουν· Μ' όλες μου τες άσπρες τρίχες πως μ' ορέγουνται με
δείχνουν·...Τερερέμ, λαλά, λαλά· Η δουλειά πάγει καλά.».
Στο μυθιστόρημα Ο ζωγράφος (1842) 300 ο Γρηγόριος Παλαιολόγος καταγράφει με σατιρικό
τρόπο τις εμπειρίες στην επαγγελματική αναζήτηση του νεαρού επαρχιώτη Φιλάρετου στη νέα
πρωτεύουσα Αθήνα, «Η Σεβαστή ώρμησεν επάνω μου και εφήρμοσεν μισήν δωδεκάδα παχέων
φιλημάτων, πριν ακόμη συνέλθω από τον τρόμον αυτού του γελοιογραφικώς ενδεδυμένου και
καταφχιασιδωμένου γραϊδίου...δεν μ' εγνώρισες, εξάδελφε·...αι γυναίκες γηράσκουν... εντός
ενός μηνός υπανδρεύθην και εχήρευσα... Πταίω όμως και εγώ ολίγον· διότι όταν ήμην νέα,
δηλαδή νεωτέρα, δεν με ήρεσκον εύκολα οι άνδρες· όθεν επί τέλους απεφάσισα να συζευχθώ
τον Κύριον Μελανομυστακίδην...μετεφράσθη από το τουρκικόν καραμπουγιουκλής...αλλ' ήτον
πάρα πολύ ώριμος, και δεν εσυμβιβάζοντο αι θερμοκρασίαι μας... δεν θα με φιλήσης και συ,
εξάδελφε; Τώρα οι εξάδελφοι και αι εξαδέλφαι μέχρι τρίτου βαθμού, κατ' ευθείαν και πλαγίαν
γραμμήν, ημπορούν να φιληθούν σήμερον...Η επανάστασις μας εξεσκούριασεν
ολίγον...Ωραίον πράγμα είναι η ελευθερία...Δεν είναι εύμορφα τα σκυλάκια μου, εξάδελφε;
Ηξεύρουν πολλάς τέχνας... Τώρα γνωρίζω την ιστορίαν, την γεωγραφίαν και την μυθολογίαν, η
οποία έχει παράξενα και αστεία πράγματα...Αμή, την ωραιοτέραν Θεάν διατί να υπανδρεύση ο
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Ζέας με τον άσχημον και κονιορτισμένον σιδηρουργόν; Ως φαίνεται και εις τους ουρανούς,
καθώς εις την γην, θυσιάζουν οι γονείς τας κόρας των εις κακομοίρους άνδρας! Δεν ζηλεύεις,
εξάδελφε, την τύχην του Πάρις, ο οποίος ήξευρε να ωφεληθή από τον συνώνυμόν του
Αλέξανδρον τον Μακεδόνιον, υιόν του Δία, εστάθη μεγαλύτερος στρατηγός από τον Ηρακλήν
και τον Πλάτωνα... Η Σεβαστή, συγχέουσα την Ιστορίαν και Γεωγραφίαν, είχε σκοπόν να
εξακολουθήση την τραγελαφικήν επίδειξιν των γνώσεών της, εάν η τετράπους Αφροδίτη,
πηδήσασα εις τα γόνατά της, δεν την διέκοπτεν.».
Στο απόσπασμα από το μυθιστόρημα Ο Ζητιάνος (1896) του Ανδρέα Καρκαβίτσα, 301
περιγράφονται σατιρικά οι διαδικασίες μύησης των κατοίκων ενός χωριού σε πρακτικές
επαιτείας. «Ο Τζιριτόκωστας από τόπο που συμμαζώνει όλην την ασυμμάζευτην ιστορία της
ελληνικής ζητιανιάς... Ο Κουτσοκουλόστραβος χορός ήταν το κυριότερο γύμνασμα...Ένα έκανε
τον κουτσό...Άλλο έκανε τον θεότυφλο... Τρίτο έκανε τον παράλυτο... Άλλο, νεραϊδοπαρμένο
τάχα... Άλλο πως του πήραν οι νεράιδες τη φωνή...Άλλο έκανε τον μονοπόδαρο... Ενώ τα παιδιά
έτσι εγυμνάζονταν, για τα φιλάνθρωπα αισθήματα των συνόμοιών τους, ένας από τους
γερόντους...εσυνόδευε το τραγούδι του με γρίνιασμα της λύρας του...Και ο παράδοξος χορός
σε κάθε της λύρας του παύλα, ερχόταν κουτσοκουλοστραβοβηματίζοντας...Σ' αυτό το μοναδικό
σχολείον ο Τζιριτόκωστας γρήγορ' αναδείχθηκε κι εθαυμάσθηκε. Δεκαχρονίτης δεν ήταν ακόμη
και άρχισε να πλουτίζει τον Κουτσοκουλόστραβο χορό...Η σεβαστή Δωδεκάδα του χωριού,
έφριξεν από απορία και χαρά για το νέον άστρο... Και τα μπαστούνια εταράχθηκαν με ιερή
φρικίαση, αβέβαια ποιο θα τιμηθεί να συντροφέψει στο πρώτο του ταξίδι τον νέον
αρχιθεομπαίχτη...Και ο πατέρας του, εσήκωσε, με ειλικρίνεια πρώτην ίσως φορά στη ζωή του, τα
χέρια, ευχαριστώντας τον Θεό, που του έστειλε τέτοιο παιδί, να συνεχίσει το στάδιο και να τιμήσει
το σπίτι του...για το αξιομίμητο παράδειγμα της γενεάς ήταν τα μπαστούνια...Καθέν' από εκείνα
είχεν επάνω του ιστορίαν...χρόνια ολόκληρα είδεν όλες του τις πλαστοπροσωπίες... Πόσα
υπόφεραν οι δύστυχοι, για να φέρουν εκεί που έφεραν την οικογένειά τους!...».
Στο απόσπασμα από το βιβλίο Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά (1946) 302 του Νίκου
Καζαντζάκη καταγράφεται, με σατιρική διάθεση, η πρώτη συνάντηση του συγγραφέα με τον
πρωταγωνιστή του βιβλίου. «Τον πρωτογνώρισα στον Πειραιά.-Ταξίδι;, με ρώτησε. Για πού, με το
καλό; Με παίρνεις μαζί σου; -Γιατί; τι να σε κάμω; -Γιατί! Γιατί!, έκαμε με περιφρόνηση. Δεν μπορεί
τέλος πάντων ο άνθρωπος να κάμει κάτι για το κέφι του...ας πούμε, μάγερα· ξέρω και φτιάνω
κάτι σούπες! Έβαλα τα γέλια.-Κάτσε, του είπα· παίρνεις ένα φασκόμηλο;- καφετζή· ένα ρούμι! Πού δούλευες; -Σ' ένα μεταλλείο...Το περασμένο Σαββατόβραδο ήρθα στο κέφι βρίσκω τον
ιδιοχτήτη και τον σπάζω στο ξύλο. -Μα γιατί; τι σου 'καμε; -Εμένα; τίποτα! Μα τίποτα, σου λέω!
Πρώτη φορά τον έβλεπα τον άνθρωπο. Μας μοίρασε και τσιγάρα, ο κακομοίρης. Έτσι μου
κάπνισε, βρε αδερφέ! Από της μυλωνούς τον πισινό ζητάς ορθογραφία. Ο πισινός της
μυλωνούς είναι ο νους του ανθρώπου. Είχα διαβάσει πολλούς ορισμούς του νου του
ανθρώπου· τούτος μου φάνηκε ο πιο καταπληχτικός...
-Πώς σε λένε; -Αλέξη Ζορμπά...και Τελέγραφο, που 'μαι μακρύς μακρύς καλόγερος και πίτα η
κεφαλή μου...και Τσακατσούκα, γιατί πουλούσα κολοκυθόσπορους καβουρντισμένους...και
Περονόσπορο, γιατί όπου πάω, λέει, τα κάνω μπούλβερη και κουρνιαχτό. Έχω κι άλλα...-πώς
έμαθες σαντούρι;- Σ' ένα πανηγύρι του χωριού μου, Τρεις μέρες έκαμα να βάλω μπουκιά...-Τι
έχεις, μωρέ;, μου κάνει ο πατέρας μου -θέλω να μάθω σαντούρι! –δεν ντρέπεσαι; Κατσίβελος
είσαι; όργανα θα παίζεις; Είχα κομπόδεμα για να παντρευτώ, παλαβός, ήθελα παντριγιά ο
ερίφης! αγόρασα σαντούρι...βρήκα ένα μερακλή Τούρκο, δάσκαλο του σαντουριού...-δεν έχω
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παράδες -Ε, κάτσε, δε θέλω πλερωμή!. Έκατσα μαζί του ένα χρόνο κι έμαθα. Αν ο Θεός βάζει
στην Παράδεισο και σκύλους, ας βάλει και τον Ρετσέπ-εφέντη...- Παντρεύτηκες; -Άνθρωπος δεν
είμαι; Άνθρωπος, πάει να πει στραβός...Πήρα την κατρακύλα. Έγινα νοικοκύρης...Βάσανα! Έπαιζες σπίτι να πάν' οι πίκρες κάτω; -Ε, μωρέ, πώς φαίνεται πως δεν παίζεις κανένα όργανο. Τι
'ναι αυτά που τσαμπουνάς; Στο σπίτι σκοτούρες, γυναίκα, παιδιά· τι θα φάμε, πώς να ντυθούμε,
τι θ' απογίνουμε; Κόλαση! Και το σαντούρι θέλει καλή καρδιά.».
ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ
Στη Β’ Γυμνασίου, στο αφήγημα "Ένας αριθμός" 303 από τη συλλογή Διηγήματα (1888) 304 του
Άντον Τσέχωφ, παρακολουθούμε την παθητική συμπεριφορά της άτολμης δεσποινίδας Ιουλίας
καταγεγραμμένη με συμβολικό κι ευτράπελο χιουμοριστικό τρόπο κατά την κοινωνικοοικονομική
εκμετάλλευση που υφίσταται, στην αφήγηση του αφεντικού της λέγοντας «φώναξα στο γραφείο
μου τη δεσποινίδα Ιουλία, τη δασκάλα των παιδιών να της δώσω το μισθό της. -Κάθισε, θα 'χεις
ανάγκη από χρήματα και ντρέπεσαι να ανοίξεις το στόμα σου...Συμφωνήσαμε για τριάντα
ρούβλια το μήνα. -Για σαράντα. -Όχι, για τριάντα...Δύο μήνες ακριβώς...να βγάλουμε εννιά
Κυριακές...γιορτές...Η Ιουλία έγινε κατακόκκινη...Τρεις μέρες είχες πονόδοντο... έσπασες ένα
φλιτζάνι με το πιατάκι του...Το φλιτζάνι κάνει ακριβότερα γιατί είναι οικογενειακό κειμήλιο... ο
μικρός στο δέντρο έσκισε το σακάκι του... Βγάζουμε άλλα δέκα ρούβλια...Άλλη μια μέρα έκλεψε
μια καμαριέρα τα μποτάκια της Βαρβάρας...σε δάνεισα δέκα ρούβλια...-Όχι, μουρμούρισε η
Ιουλία. Μα μια φορά μονάχα δανείστηκα τρία ρούβλια, από την κυρία,... -Μπα; Και 'γω δεν τα
είχα σημειώσει αυτά. Πάρε τα χρήματά σου, αγαπητή μου! - Ευχαριστώ, ψιθύρισε. Με έπιασαν
τα δαιμόνια μου. -γιατί με ευχαριστείς; -Για τα χρήματα. -Μα, σε λήστεψα! Και μου λες κι
ευχαριστώ; -Οι άλλοι δε μου 'διναν τίποτα!... Πάρε τα ογδόντα σου ρούβλια! Τα είχα έτοιμα, γιατί
δε φωνάζεις για το δίκιο σου; Γιατί στέκεσαι έτσι σαν χαζή; Μουρμούρισε μερικά ευχαριστώ και
βγήκε».
ΜΥΘΟΣ
Στη Β’ Γυμνασίου, από τις δέκα σύντομες ιστορίες ζώων του βιβλίου Ζωολογία (1962) από τον
Μίλος Ματσόουρεκ, συναντούμε την ιστορία "Ο μεταξοσκώληκας", 305 βλέποντάς τον
προσωποποιημένα ως αφανή εργάτη υψηλής ραπτικής. «Ο μεταξοσκώληκας φτιάχνει πολύ
ακριβά πράματα...γίνεται μεγάλη επίδειξη μόδας στου Κριστιάν Ντιορ, μόνο με προσκλήσεις,
αυτοκίνητα κουβαλάνε τους πιο κομψευόμενους ανθρώπους... ο μεταξοσκώληκας περνάει
αποκεί, σκαρφαλώνει στα σκαλιά, όμως ο πορτιέρης: έχετε πρόσκληση, κύριε; πού θα
μπορούσε διάβολε να τη βρει, δεν έχει άλλωστε καιρό να ασχολείται με
προσκλήσεις,...ξανακατεβαίνει...και πέφτει νωρίς-νωρίς να κοιμηθεί. Τι άλλο να κάνει με τόση
δουλειά που τον περιμένει το πρωί» ή στο αφήγημα "Ο σκαντζόχερος"306 από το βιβλίο Η κρύπτη
(1991) του Επαμεινώνδα Χ. Γονατά στη συμβολική ιστορία, δοσμένη με εύθυμο τρόπο, ενός
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σκαντζόχοιρου που επιμένει να καταφέρει το ακατόρθωτο, όσο και αν χρειαστεί να αλλοιωθεί ο
ίδιος, φωτογραφίζοντας αλληγορικά έναν άνθρωπο περιορισμένων δυνατοτήτων σε έναν
αγώνα κατάκτησης στόχου πολύ υψηλότερου των ικανοτήτων του, όπως όταν «ένας
σκαντζόχερος μπαίνει και βγαίνει σε μια τεράστια άδεια τετράγωνη γλάστρα... επιμένει πως
κάποτε θα καταφέρει να τη γεμίσει...Με τα χρόνια μεγαλώνω...θα βουλώσω με το κορμί μου κάθε
γωνιά...Κάποτε θα τη γεμίσει τη γλάστρα του, ακόμα κι αν χρειαστεί να γίνει τετράγωνος».
ΠΑΡΑΒΟΛΗ
Στην Α’ Γυμνασίου, καταγράφεται η αξία της εργασίας η οποία προσφέρει χαρά, ικανοποίηση
και ευτυχία, μέσα από το λαϊκό δημιούργημα "Το πιο γλυκό ψωμί", 307 του διδακτικού παραμυθιού
ενός ευτυχισμένου και πλούσιου βασιλιά που έπαθε μια «παράξενη ανορεξιά» και ζητά, έπειτα
από προτροπή ενός σοφού γέροντα, από τους υπηκόους του να ζυμώσουν το πιο γλυκό ψωμί,
όπως και έγινε αλλά «Φαίνεται πως δεν ήταν τόσο γλυκό όσο έπρεπε και ακολούθησε τον
γέροντα κι επήγανε στον κάμπο κι Έπιασε ο βασιλιάς να θερίζει... και κουρασμένος και ελεεινός
φορτώνεται το σακί... κι αρχίνησε να πεινάει, μα δεν έλεγε ακόμα τίποτα... και για να μην τα
πολυλογούμε... -Έλα τώρα να ζυμώσουμε, λέει ο γέρος... -Πεινάω πολύ, του λέει...Σε λίγο βγήκανε
τα καρβέλια... με την πρώτη μπουκιά το πρόσωπό του έγινε κόκκινο από χαρά και φώναξε: Μάλιστα! Αυτό είναι το πιο γλυκό ψωμί του κόσμου! Κι όμως ούτε μια κουταλιά ζάχαρη δεν έριξα
στο ζυμάρι του!... -Βασιλιά μου, η ζάχαρη ήταν ο ιδρώτας που έχυσες...κοίτα μονάχα να
δουλεύεις αποδώ κι εμπρός, και η όρεξη δε θα σου λείψει...ακολούθησε την ορμήνεια...δούλευε,
κι από τότε γιατρεύτηκε από την ανορεξιά κι έτρωε καλά, που μακάρι να τρώαμε κι εμείς έτσι!».
ΠΑΡΑΛΟΓΟ/ ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ
Στη Β’ Γυμνασίου, συναντούμε το άμετρο ποίημα "Βγαίνοντας από το σχολειό μας" του Ζακ
Πρεβέρ από την ποιητική συλλογή του Ιστορίες (1946), 308 προβάλλοντας ως θέμα τον
περιορισμό της δημιουργικής φαντασίας των παιδιών στον ασφυκτικό κλοιό του σχολείου, μέσα
από παράλογα διαδοχικά γεγονότα, καθώς από την αρχή ακόμα, αφήνοντας το σχολικό κτίριο
βιώνουν σουρεαλιστικές εμπειρίες «Βγαίνοντας από το σχολειό μας Συναντήσαμε Ένα μεγάλο
σιδηρόδρομο... Κι ακόμα συναντήσαμε τους τρεις σωματοφύλακες Που με τα χέρια γύριζαν Τη
μανιβέλα ενός μικρού υποβρύχιου Συναντήσαμε Ένα σπίτι... Αρχίσαμε να τρέχουμε να τρέχουμε
Πίσω από το χειμώνα Ώσπου στο τέλος τον πατήσαμε... Κι η άνοιξη που ήταν σταθμάρχης Βγήκε
και μας χαιρέτησε Και τότε τα λουλούδια όλης της γης Βαλθήκανε να σπρώχνουν Από παντού
το σιδηρόδρομο...Γυρίσαμε πια πίσω Με τα πόδια...Και με τ' άλογα και μ' αυτοκίνητα Και τέλος
με ιστιοφόρα». 309
Η στιχουργική από τα "Τρία χαϊκού" (1929) του Γεωργίου Σεφέρη δεν συμπεριλαμβάνεται στην
έρευνά μας τόσο ως δείγμα κωμικό αλλά ως καινοτόμα και δυνάμει χιουμοριστική ποιητική
φόρμα η οποία καταγράφεται στα σχολικά εγχειρίδια όπου διαπιστώνουμε τη λογική ασυνέπεια
στο νόημα των στίχων στην προσπάθεια σύλληψης βαθύτερων νοημάτων.
«IA'
Πού να μαζεύεις
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τα χίλια κομματάκια
του κάθε ανθρώπου.»310
ΕΙΡΩΝΕΙΑ
Στην Α’ Γυμνασίου, στοιχεία διακριτικού ειρωνικού χιούμορ εντοπίζουμε στο απόσπασμα
"Μανιτάρια στην πόλη" του Ίταλο Καλβίνο, 311 το οποίο αποτελεί μέρος του μυθιστορήματος
Μαρκοβάλντο ή Οι Εποχές στην Πόλη (1963), με κεντρικό ήρωα όλων των ιστοριών τον
Μαρκοβάλντο, έναν άνδρα που αγαπά τη φύση αλλά βρίσκεται εγκλωβισμένος στις απαξιωτικές
προς τις φυσικές ομορφιές, απαιτήσεις της πόλης, εκδηλώνοντας αρνητικά συναισθήματα με
χαρακτηρισμούς για τον αντιπαθητικό Αμάντιτζι όπως «διοπτροφόρος και κρεμανταλάς
νεαρός.» ή παγιδευμένος στις προσδοκίες του όταν τάζει στην οικογένειά του «Μες στη βδομάδα
θα φάμε μανιτάρια, αλίμονό σας αν σας ξεφύγει κουβέντα», φοβούμενος μην τύχει και του
κλέψουν τα «υπόγεια σώματα» που είδε πρώτος, όταν απροσδόκητα τον πιάνει λύσσα στη
διαπίστωση άλλων μεγαλύτερων μανιταριών από τα δικά του και προσκαλεί όλο τον κόσμο να
μαζέψουν κι εκείνοι, ακούγοντας κάποιον να λέει, χωρίς να το εννοεί «Ωραία θα ήταν να τα
τρώγαμε όλοι μαζί», καταλήγοντας τελικά να ξανασυναντηθούν στο νοσοκομείο από
δηλητηρίαση, αναδεικνύοντας τον έντονο σαρκασμό και την κοροϊδευτική ειρωνεία, ως προς
την κοινή μοίρα όλων όπως και στο αυτοτελές επεισόδιο "Τα Φαντάσματα" της Μαρίας
Ιορδανίδου από το βιβλίο της Η αυλή μας (2012) 312 στην αφήγηση νοσταλγικών εικόνων της
ίδιας ως ηλικιωμένη πια γυναίκα του περασμένου αιώνα με λεπτό αυτοσαρκαστικό χιούμορ,
δηλώνοντας από την αρχή πως «Όταν σπάσεις, λέει, καθρέφτη, περίμενε εφτά χρόνια
γρουσουζιάς. Τι πρέπει να κάνεις για να φέρεις εφτά χρόνια χαράς και ευδαιμονίας;...Άρχισα να
πιστεύω και στις υπερφυσικές δυνάμεις και στα στοιχειά και να τα κάνω χάζι. Θυμάμαι τι πάθαμε
μια μέρα με το στοιχειό του νεκροταφείου έξω από το Άργος. Τι ήτανε εκείνο το κακό!...Είχαμε πάει
εκδρομή
με
την
Περιηγητική...Το
φεγγάρι
έφεξε
και
παρουσιάστηκε
ένα
νεκροταφειάκι...ακούστηκε μια βαριά ανάσα. Εισπνοή… εκπνοή… και πάλι εισπνοή…Δε μίλησα,
δε λάλησα, δεν είπα κουβέντα...ούτε τα παιδιά. Μάταια τεντώνω τ' αυτιά μου να ξανακούσω την
ανάσα. Τίποτα. Το νεκροταφείο στέκουνταν σιωπηλό. Τι διάολο, μήπως έκανα λάθος; Τα χρόνια
πέρασαν και κάποτε αποχτήσαμε το σπιτάκι μας...Καλέ, τι φασαρία έχουνε σήμερα οι
κουκουβάγιες, λέω στους γείτονες...Θα ζευγαρώνουν, είπε η κυρία Μαρίκα. Και πού να τις
ακούσεις ν’ ανασαίνουν...Πώς κάνουν;, πετάχτηκε η Νέλλη. Αχχχχ… Χςςςςςςς…, έκανε. Και οι
δυο μείναμε με το στόμα ανοιχτό...Το μυστήριο λύθηκε, όμως εγώ απογοητεύτηκα.».
Στο διήγημα του Εμμανουήλ Ροΐδη Η εορτή του πατρός μου (1895), 313 το οποίο εντάσσεται στην
κατηγορία των «αυτοβιογραφικών» έργων του και εκτυλίσσεται στη Σύρο την ιδιαίτερη πατρίδα
του, ο συγγραφέας διακωμωδεί ειρωνικά την τυπολατρία μεταξύ των μελών μιας μεγαλοαστικής
οικογένειας στην ιστορία επιβολής σεβασμού του γιου προς τον πατέρα ως υποχρέωση, με
αφορμή την ονομαστική γιορτή του πατέρα του. «Την ερχομένην Πέμπτην είναι η εορτή του Aγ.
Iωάννου και του πατρός μου. Δεν υπάρχει κίνδυνος να το λησμονήσω, αφού η μητέρα μου μού
το ενθυμίζει δέκα φορές τουλάχιστον την ημέραν, με κάποιον μάλιστα θυμόν, ευρίσκουσα ότι
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δεν με συγκινεί όσον έπρεπε η αγγελία ότι ο πατήρ μου λέγεται Iωάννης. Η αλήθεια είναι ότι τον
πατέρα μου τον σέβομαι και κάπως τον φοβούμαι...δύσκολον όμως να θεωρήσω ως μέγα
κατόρθωμά του και το ότι ονομάζεται Γιάννης...Τέλος πάντων ανέτειλεν η επίσημος ημέρα,... Έλα
γυναίκα, να σε φιλήσω...Όταν ήλθεν η σειρά μου, μ' εδυσκόλευε πολύ το γεράνιον...μου εξέφυγεν
η γάστρα και εχύθη το βρεγμένον καστανόχωμα επάνω εις τα σινδόνια και το υποκάμισον του
πατρός μου...αντί φιλήματος, έλαβα από τον πατέρα μου μίαν μούντζαν, η δε μήτηρ μου με
φιλοδώρησε έναν τελευταίον μπάτσον...Η μόνη μου παρηγορία ότι η προσεχής εορτή απέχει
ακόμη τριακοσίας εξήντα πέντε ημέρας.».
Ο Αντώνης Σαμαράκης στο διήγημα "Γραφείον ιδεών" της συλλογής Αρνούμαι (1962) 314
αναφέρεται με ειρωνεία στα προβλήματα των ανθρώπινων σχέσεων, κατακρίνοντας τον
καιροσκοπισμό και την καλοπέραση της σύγχρονης εποχής, όταν «ο κ. Καββαδίας είχε στείλει το
"Περιπέτειες μιας ευαίσθητης καρδιάς" στο διαγωνισμό μυθιστορήματος και δεν είχε την
παραμικρή αμφιβολία πως θα ’παιρνε παμψηφεί το πρώτο βραβείο...έφτιαξε καινούριο
κοστούμι, δεν ήτανε και τόσο απλή υπόθεση. Τα οικονομικά του ήτανε πολύ ζορισμένα εκείνο
τον καιρό…αλλά και πότε δεν ήτανε; ήτανε 100% βέβαιος για το πρώτο βραβείο...Άλλωστε, θα το
’βγαζε και με το παραπάνω το έξοδο με το σεβαστό χρηματικό ποσόν του βραβείου. Χώρια η
δόξα...Το μυθιστόρημα δεν πήρε βραβείο. Και του έμεινε αμανάτι το κοστούμι...Πολύ βαριά το
πήρε γιατί η «ευαίσθητη καρδιά» του μυθιστορήματος ήταν η δική του... με πολλή πίκρα διάβαζε
το κομμάτι για το δικό του μυθιστόρημα: 'δεν είναι επιτυχημένο. Είναι όμως αναμφισβήτητο πως
ο συγγραφεύς του έχει το θείο δώρο των ιδεών. Έχει άφθονες και πράγματι πρωτότυπες ιδέες...'
πίνοντας κονιάκ ξαναδιάβαζε ολοένα την κρίση της Επιτροπής... ενοίκιασε ένα δωμάτιο...Έβαλε
και αγγελία: ΓΡΑΦΕΙOΝ ΙΔΕΩΝ. Διατίθενται ιδέαι επί παντός θέματος ενδιαφέροντος τον
άνθρωπον εις την ζωήν του... διά την οργάνωσιν οικογενειακών εορτών...την συγγραφήν
διαφόρων κειμένων πολιτικού, κοινωνικού και πατριωτικού περιεχομένου...μυθιστορημάτων,
θεατρικών έργων, εμμέτρων και μη...δι’ αγορεύσεις εις την Βουλήν... Άκρα εχεμύθεια...Και όσο
πήγαινε, δυνάμωνε ο ρυθμός της πελατείας.».
Στη Γ’ Γυμνασίου, στο χρονογράφημα του Εμμανουήλ Ροΐδη "Τα υαλοπωλεία" (1898) 315
περιγράφονται με ειρωνικό τρόπο σκηνές καθημερινότητας και εν
προκειμένω, στο
συγκεκριμένο απόσπασμα, η οικειοποίηση των πεζοδρομίων από τους καταστηματάρχες και
από τα σκυλιά. «Οι σκύλοι με την συνήθειαν να σηκώνωσι το σκέλος και να ποτίζωσι τα επί του
πεζοδρομίου εμπορεύματα, υπήρξαν οι εφιάλται των Αθηναίων μεταπρατών...Πολλάκις είδομεν
αυτούς ραντίζοντας εις τας προθήκας των βακάλικων...Ενίοτε, αλλά σπανίως, συμβαίνει να
δεχθή ο αναίσχυντος σκύλος σκουπόξυλον...πάντες οι κύνες έχουσιν ευκινησίαν σχοινοβάτου,
προς αποφυγήν εξακοντιζομένων βλημάτων. Πολύ συνεχέστερον, εκ τούτου, συμβαίνει θέαμα
μανάβη ή μπακάλη με την ποδιάν τρέχοντος καθίδρου... Μάταιοι οι αγώνες... Η μεταβολή των
πεζοδρομίων εις εδωδιμοπωλεία φαίνεται επανάστασις κατά των βουλών της πανσόφου Θείας
Προνοίας, ήτις προώρισεν αυτά διά τους πόδας των ανθρώπων, όπως και ετοποθέτησε την
μύτην υποκάτω των οφθαλμών προς στήριξιν των ομματοϋαλίων. Ποσάκις αφηρημένος
ποιητής, ζητών εις τα σύννεφα ομοιοκαταληξίας, μόλις να προφθάση ν' αποσύρη τον πόδα,
καθ' ην ακριβώς στιγμήν ήτο έτοιμος να βυθίση αυτόν εις πανέριον πλήρες ωών... Αλλά το υπέρ
παν άλλο ερεθίζον τα νεύρα όταν δρομαίος...βιαζόμενος και προσκρούων ανά παν βήμα εις
εκθέσεις υαλοπωλείων...τίνος παραλόγου απαιτήσεως προσόντων ισορροπιστού, επιμένουσιν
οι Αθηναίοι υαλοπώλαι να υψώσιν πυραμίδας αντικειμένων...Μυριάκις, κατελήφθην υπό
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σφοδρού πόθου να επιπέσω ως βούβαλος, να λακτίσω ως ημίονος... Τον ακοίμητον τούτον
πόθον μου ανέλαβεν άλλος τις, αντί εμού... είχε τέσσαρας πόδας, δι' ων ηδυνήθη ν' αποφύγη
του πραξικοπήματος τας συνεπείας... Την περιέργειαν αυτού είχεν ελκύσει κρυστάλλινον δοχείον
προς συντήρησιν κοκκινοχρύσων οψαρίων... Συστέλλων τα μέλη,... κατώρθωσεν να εισδύση διά
των ευθραύστων πραγμάτων, χωρίς ουδέν αυτών να συντρίψη ή καν να διασείση, μέχρι του
ψαροδοχείου...ευρών αυτό της αρεσκείας του, ύψωσε το σκέλος. Αλλά ενεφανίσθη χονδρή
γυνή, επισείουσα φοβεράν σκούπαν. Το δυστυχές ζώον, τα έχασε και... Η καταστροφή επήλθε
γενική...Η υαλοπώλις έδειρε το δεκαετές τέκνον της, αλλά μετ' ολίγον έφθασεν ο πατήρ, όστις,
ήρχισε να δέρη την γυναίκα. Κρίμα τω όντι ότι αι γυναίκες δεν είναι εύθραυστοι όσον αι φιάλαι.
Το κατ' εμέ, ανεχώρησα ευχόμενος εις όλας τας επί των πεζοδρομίων εκθέσεις υαλικών, ομοίαν
τύχην και όμοιον σκύλον.».
Στο ηθογραφικό διήγημα Ο τύπος και η ουσία (1944) 316 του Γρηγόριου Ξενόπουλου
παρουσιάζεται με δόσεις ειρωνείας η αδυναμία εγκατάλειψης της τυπολατρείας των Επτανήσιων
αριστοκρατών και η έλλειψη προσαρμογής στην απλότητα του νεοσύστατου ελληνικού
κράτους. «...ο Γερασιμάκης ο Δαρέζης, από τους νόμπιλους του νησιού του, διορισμένος στην
Κέρκυρα δικαστής...δεν ανεχόταν την παραμικρή αμέλεια... Πρόθυμα δέχτηκε τη νέα θέση. Τη
θεώρησε πολύ τιμητική...Θα 'ταν τώρα δέκα φορές αυστηρότερος...Έπαρχος θα πει μικρός
βασιλιάς. Και θα 'χε και βασιλικές τιμές…Έπαρχος, τι διάολο! παρουσιάστηκε στο Νομάρχη και,
με χίλιες τσιριμόνιες...Είπε πολλά. Ο Νομάρχης του είπε -Εμ το ξέρουμε, κύριε Δαρέζη, πως θα
κάμετε το χρέος σας. Απογοητεύτηκε λιγάκι απ' αυτή τη γλώσσα... -πότε θα φύγω; Πώς;…Δε θα
'ρθει πλοίο να με πάρει; -Πάνε εκείνα που ξέρατε. Θα φύγετε με το βαπόρι της γραμμής...
Ετοιμάστηκε τέλος πάντων και μπαρκαρίστηκε...Σινιάλο όμως δεν είδε ν' ανεβάσουν πουθενά. Ε,
συλλογίστηκε, δεν μπορεί αμέσως. Έχουν φασαρία. Παντιερούλα πότε θα πάει η
παντιερούλα;...και παρουσιάζεται στον καπετάνιο από τους πιο ντόμπρους και τους πιο σανφασονίστες Ρωμιούς...να βλέπει μπροστά του ένα νόμπιλο, και να μη σηκώνεται! Να μη βγάζει
ούτε το κασκέτο του καθιστός! -Κύριε πλοίαρχε... ταξιδεύω υπό την ιδιότητά μου!-Και τι αγαπάτε;Δεν ακούσατε τι σας είπα... παρελείψατε μίαν τιμήν οφειλομένην!...ο καπετάνιος ξαφνικά έβαλε
τα γέλια. Μα κάτι γέλια!... -Αμ, αν ήταν να βάζουμε σινιάλο κάθε φορά που κουβαλούμε τραγιά
σαν του λόγου σου, έπαρχος, λέει, χαχαχούχα. Άσε με ήσυχο, χριστιανέ μου!...Με τ' άλλο βαπόρι
ο Δαρέζης γύρισε στο νησί του, παρουσιάστηκε στον κ. Νομάρχη και του είπε: -Παραιτούμαι!...».
Στο ποίημα "Μοιρολόι φεγγαριού στην επαρχία" του Ζυλ Λαφόργκ από τη συλλογή Θρηνωδίες
ή Mοιρολόγια (1885) 317 εμφανίζεται το φεγγάρι ως απαθής δέκτης των συναισθημάτων του
ομιλητή ο οποίος βιώνει την κατάστασή του περιπαιχτικά, με ειρωνεία. «Ω, τ' όμορφο χρυσό
φεγγάρι, Χοντρό σαν θησαυρού πιθάρι!...Πράο φεγγάρι, τι εξορία! Σύμφωνοι στη
μοιρολατρία;...Σαν μια γριά το φεγγαράκι Τ' αυτιά του εγέμισε μπαμπάκι.».318
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ.
Έπειτα από την ανωτέρω έρευνα, διαπιστώνουμε ότι παρά το πλήθος των κειμένων στα
λογοτεχνικά εγχειρίδια των τριών τάξεων του γυμνασίου, από τον αριθμό των 210 πεζών και
ποιητικών κειμένων, μόνο τα 22 κείμενα εμπεριείχαν χιουμοριστικές αφηγηματικές τεχνικές και
ύφος. Ο περιορισμένος αριθμός επιλογής χιουμοριστικών κειμένων οδηγεί στην παράλειψη και
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τον αποκλεισμό αρκετών κατηγοριών του χιούμορ, όπως το Γκροτέσκο, την Καρικατούρα, το
Μαύρο Χιούμορ, την Παρωδία και τη Φάρσα, στερώντας από τους μαθητές την ευκαιρία μίας
οργανωμένης λογοτεχνικής επαφής και προσέγγισης των εν λόγω χιουμοριστικών ειδών.
Επιπλέον, εξαιτίας της λιγοστής ύπαρξης του χιούμορ στα λογοτεχνικά κείμενα των σχολικών
βιβλίων, απομειώνονται οι πιθανότητες δημιουργίας θετικών διαθέσεων και αναμνήσεων από το
μάθημα της λογοτεχνίας, επιφέροντας ενδεχομένως μία αδιάφορη, αν όχι αρνητική, στάση του
μαθητή απέναντι στη λογοτεχνία κατά την ενήλικη ζωή του.
Παρά το γεγονός ότι το χιούμορ χαιρετίζεται και εξασκείται από σπουδαίες προσωπικότητες των
γραμμάτων (Βαλούκος, 2001),319 διαπιστώνουμε ότι στα σύγχρονα λογοτεχνικά εγχειρίδια δεν
εκτιμάται αρκούντως η χρηστική του αξία, πραγματικότητα η οποία αποδεικνύεται από το
γεγονός ότι ενώ πολλοί από τους συγγραφείς και ποιητές που εμπεριέχονται στη διδακτέα ύλη
των συγκεκριμένων βιβλίων έχουν ασχοληθεί λογοτεχνικά με το κωμικό και έχουν παράξει
χιουμοριστικό λόγο, δεν προτάσσονται ούτε εντάσσονται τα συγκεκριμένα κείμενά τους στα
σχολικά εγχειρίδια ως διδακτέες επιλογές. Παρά ταύτα, οι εν λόγω σπουδαίοι άνθρωποι των
γραμμάτων, όπως και τόσοι άλλοι επιστήμονες, μέσα από τα έργα και τις έρευνές τους, μας
ωθούν να προσεγγίζουμε το χιούμορ ερευνητικά, λογοτεχνικά και δημιουργικά, στις εκπαιδευτικές
διαδικασίες, αποδίδοντάς του τη θέση που του αξίζει, διότι άλλωστε ένα αστείο είναι κάτι πολύ
σοβαρό.320
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CAMPUS NOVEL: Ιστορία και εκπρόσωποι ενός ιδιαίτερου
είδους γραφής.

Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Μπουμπουρέκας Κωνσταντίνος,
tkotopou@gmail.com, kostas24b@gmail.com

ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ – ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ CAMPUS NOVEL / ACADEMIC NOVEL
Η επιστημονική συζήτηση σχετικά με τον ρόλο και την ειδολογική ένταξη του campus
novel/academic novel διεξάγεται στην Αμερική και την Αγγλία εδώ και αρκετά χρόνια. Στην
Ελλάδα η συγκεκριμένη προβληματική δεν έχει απασχολήσει και μελετηθεί από τους ερευνητές.
Το παρόν άρθρο στοχεύει στην κάλυψη του κενού και στην προσπάθεια μίας πρώτης
καταγραφής της απαρχής του είδους, της κατηγοριοποίησης των ειδών του και της ανάδειξης
των λόγων και των αιτιών εμφάνισης και διατήρησής του, καθώς από τη βικτωριανή περίοδο ως
σήμερα απασχολεί όχι μόνο το αναγνωστικό κοινό σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά κρατά αμείωτο
και το συγγραφικό ενδιαφέρον για την παραγωγή έργων που εντάσσονται σε αυτό.
Η απόπειρα μίας στέρεας επιστημονικής εννοιολογικής απόδοσης του campus και academic
novel είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η χρήση του όρου διαφοροποιείται μεταξύ των κριτικών
της λογοτεχνίας, των ερευνητών και των πανεπιστημιακών. Σε ορισμένα άρθρα και βιβλία
συναντάται ακόμα και ως college ή university ή varsity novel. Τις περισσότερες φορές όμως
χρησιμοποιούνται οι όροι campus και academic novel. Οι διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα δύο
υποείδη του αμερικάνικου και του αγγλικού μυθιστορήματος είναι απειροελάχιστες, γι’ αυτό και
πολλές φορές συγχέονται μεταξύ τους. Βιβλιογραφικά υιοθετούμε την άποψη της Elaine
Showalter και του Jeffrey Williams και εστιάζουμε στην εν πολλοίς αλληλοεπικάλυψη του ενός
όρου από τον άλλο. Οι συγκεκριμένες απόψεις καθορίζουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
σαφήνεια τον ορισμό αυτού του είδους, αλλά ταυτόχρονα επισημαίνουν και τις διαφορές που
εντοπίζονται κατά τη χρήση του. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί και η πλήρης διαφοροποίηση του
όρου σε σχέση με το μυθιστόρημα που γράφεται στο πλαίσιο μιας διδακτορικής διατριβής, το
οποίο επίσης ονομάζεται ακαδημαϊκό, χωρίς να έχει όμως καμία σχέση με το παραπάνω
λογοτεχνικό είδος.
Ως campus novel, λοιπόν, ορίζεται το μυθιστόρημα το οποίο διαδραματίζεται στον ευρύτερο
χώρο του πανεπιστημίου. Οι πρωταγωνιστές στο συγκεκριμένο είδος είναι οι φοιτητές, γι’ αυτό
και κατά κύριο λόγο το βιβλίο περιστρέφεται γύρω από τις ζωές τους, περιγράφοντας κάθε πτυχή
της καθημερινότητάς τους και όσων άλλων αυτή περιλαμβάνει. Αυτά τα βιβλία αξιοποιούν ως
κύριο αφηγηματικό τους όχημα τη φοιτητική εμπειρία. Academic novel θεωρείται εκείνο το βιβλίο
του οποίου κεντρικό θέμα είναι ο τρόπος ζωής του ακαδημαϊκού προσωπικού ενός
πανεπιστημίου ή ενός ερευνητικού κέντρου. Στα μυθιστορήματα αυτού του τύπου επιχειρείται μια
πιο ρεαλιστική αναπαράσταση της πανεπιστημιακής εμπειρίας μέσα από τα βιώματα και τις
επιδιώξεις ενηλίκων, που κατά κανόνα ανήκουν στη μεσαία τάξη.
Οι περισσότεροι κριτικοί θεωρούν ότι αυτού του είδους τα μυθιστορήματα είναι κυρίως σατιρικά.
Να παρατηρήσουμε πάντως πως αρκετά από αυτά εντάσσουν στη θεματική τους κοινωνικά
θέματα που απορρέουν από την ίδια την ακαδημαϊκή ζωή και συχνά μελαγχολούν τον
αναγνώστη τους.
Το σκηνικό των συγκεκριμένων μυθιστορημάτων είναι ο χώρος κάποιου πανεπιστημίου ή
ερευνητικού κέντρου ή ακόμα και ο τόπος και χρόνος διεξαγωγής ενός σημαντικού, διεθνούς
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συνεδρίου. Οι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες είναι άνθρωποι του ακαδημαϊκού χώρου, καθηγητές,
φοιτητές, υπάλληλοι. Αναφορικά με την πλοκή των έργων αυτών διαπιστώνεται η ύπαρξη δύο
βασικών σεναρίων (Connor 1995 : 69-71). Το πρώτο ασχολείται με τη διασάλευση της
κανονικότητας ενός κλειστού κόσμου και τη βαθμιαία επιστροφή στην τάξη και στην ομαλότητα.
Το δεύτερο αφορά το πέρασμα μέσα από αυτόν τον κλειστό κόσμο ενός χαρακτήρα και την
προσπάθειά του να δραπετεύσει από τη δεδομένη κατάσταση (τρόπο ζωής) που του δημιουργεί.
Το academic novel/campus novel αναφέρεται, επίσης, στον αποκλεισμό των αμύητων από τον
κόσμο του πανεπιστημίου. Έχει καταγραφεί πως η αποκλειστική επανάληψη των μοτίβων του
κλειστού κόσμου των πανεπιστημίων/συνεδρίων με τις νόρμες, τις αξίες, τους κανόνες του και
ο τρόπος που αντιδρά ο κάθε ήρωας ξεχωριστά, είναι τελικά αυτή που προκαλεί και εξασφαλίζει
το αναγνωστικό ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον που συχνά εκδηλώνεται από ένα «διπλό ακροατήριο»,
τόσο δηλαδή από αναγνώστες όσο και από συγγραφείς που επιθυμούν να ασχοληθούν με το
είδος, τόσο όσων οργανικά εντάσσονται στους προαναφερθέντες χώρους όσο και αυτών που
επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτούς είτε είναι αναγνώστες είτε συγγραφείς. Στα καλύτερα πάντως
έργα του συγκεκριμένου είδους στην πλοκή ενσωματώνονται σύγχρονα κοινωνικά ή και άλλα
ζητήματα.
ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ CAMPUS NOVEL / ACADEMIC NOVEL (SHOWALTER 2005 : 1-2)
1)Το συγκεκριμένο είδος δημιουργήθηκε και άνθησε λόγω του μεγάλου αναγνωστικού
ενδιαφέροντος των ανθρώπων που ζούσαν και δραστηριοποιούνταν καθημερινά στον χώρο
του πανεπιστημίου. Οι συγκεκριμένοι αναγνώστες επιθυμούσαν να έρθουν σε επαφή με τους
χαρακτήρες των βιβλίων που έμοιαζαν τόσο οικείοι με τον διπλανό τους ή ακόμα και με τον ίδιο
τους τον εαυτό. Άλλοι πάλι, το έβρισκαν πολύ ενδιαφέρον να περιδιαβούν σε σελίδες που τους
παρέπεμπαν σε εμπειρίες που είχαν αποκομίσει από την φοιτητική ή την ακαδημαϊκή τους ζωή.
2) Το είδος έκανε την εμφάνισή του και εξελίχθηκε διαγράφοντας ανοδική πορεία μετά το 1950,
περίοδο κατά την οποία τα αμερικάνικα πανεπιστήμια άρχισαν να αναπτύσσονται με πολύ
γρήγορους ρυθμούς, αρχικά για να απορροφήσουν τους βετεράνους πολεμιστές που
επέστρεφαν στην πατρίδα, αλλά και πολίτες που επιθυμούσαν να μορφωθούν πλέον
συστηματικότερα σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας.
3) Η δημογραφική άνοδος της μεταπολεμικής εποχής τροφοδότησε τα πανεπιστήμια με ολοένα
και μεγαλύτερο ποσοστό νέων φοιτητών. Το γεγονός επηρέασε σημαντικά τη διαμόρφωση και
άνοδο του είδους, καθώς η ανώτερη παιδεία στην Αμερική και τη Βρετανία λειτουργούσε ως
«οικογενειακός τόπος» για τους φοιτητές, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη κοινωνία μέσα
στον χώρο του πανεπιστημίου. Καθημερινά γεύματα, ιατρική περίθαλψη και κοινωνική ζωή, όλα
παρεχόμενα με τον ίδιο τρόπο για όλους από το ίδιο το πανεπιστήμιο. Αυτές οι κοινές συνθήκες
και εμπειρίες είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μόνιμου και αρκετά σταθερού
αναγνωστικού κοινού, το οποίο πολλές φορές συνέθετε τις δικές του ιστορίες για την
πανεπιστημιακή ζωή.
4) Ιδιαίτερα καθοριστική για την εξέλιξη του είδους αποδείχτηκε μια σειρά προγραμμάτων
σπουδών που συμπεριελάμβαναν μαθήματα δημιουργικής γραφής, από τα περισσότερα
αμερικάνικα πανεπιστήμια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα περισσότερα πανεπιστήμια να
προσλαμβάνουν αρκετούς επαγγελματίες συγγραφείς. Οι τελευταίοι ενέταξαν συμπεριφορές
τόσο των φοιτητών, όσο και των συναδέλφων τους στα βιβλία που συνέγραψαν, πολλά από
οποία χρησιμοποίησαν ως πρώτη μυθιστορηματική ύλη την πραγματική ζωή εντός του
πανεπιστημίου. Μια τακτική που συνεχίζεται με ιδιαίτερη επιτυχία στη σημερινή εποχή από τα
μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, τα οποία επενδύουν με ολοένα και μεγαλύτερη θέρμη σε
προγράμματα δημιουργικής γραφής και νέους συγγραφείς που θέλουν να ασχοληθούν με το
συγκεκριμένο είδος.
ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ CAMPUS NOVEL / ACADEMIC NOVEL (SHOWALTER 2005 : 5-7)
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Σίγουρα το campus/academic novel κατακτά την οριστική μορφή βάσει της οποίας το
γνωρίζουμε και το κατηγοριοποιούμε στη δεκαετία του 1950. Ωστόσο διαπιστώνονται και έχουν
καταγραφεί προδρομικά κείμενα του είδους ήδη από τη διάρκεια του 19ο αιώνα. Το κωμικό
αριστούργημα του Antony Trollope, Barchester Towers συνιστά έναν εξαιρετικό προάγγελο της
λογοτεχνικής αποτύπωσης των ακαδημαϊκών συμπεριφορών και αντεγκλήσεων. Το βιβλίο έχει
ως θέμα τη μεταρρύθμιση στον κλήρο, παρ’ όλα αυτά παρουσιάζει με μια άκρως ρεαλιστική
ματιά την εικόνα του πανεπιστημίου, όπως αυτό θα διαμορφωνόταν κατά τη γνώμη του
συγγραφέα στο μέλλον. Ο C.P. Snow αλλά και πολλοί από αυτούς που ασχολήθηκαν επιτυχώς
στη συνέχεια με το είδος, μελέτησαν τον Trollope και υιοθέτησαν τις δικές του τεχνικές, «πάτησαν»
πάνω στα δικά του βήματα, για να δημιουργήσουν αργότερα το campus novel /academic
novel. Στο έργο του George Eliot (ψευδώνυμο της Mary Anne Evans, Middlemarch) συναντούμε
για πρώτη φορά την εμφάνιση ενός βλοσυρού και αντικοινωνικού παιδαγωγού ως λογοτεχνικού
χαρακτήρα. Η συγγραφέας συνθέτει τον χαρακτήρα ενός καθηγητή με επιστημονικά
ξεπερασμένο έργο και κρίση ηλικίας. Ο συγκεκριμένος λογοτεχνικός τύπος αποτέλεσε τη
«χαρακτηρολογική» βάση πολλών campus/academic novels με παρόμοιο θέμα και ύφος. Στο
ίδιο μήκος κύματος, κινείται και το έργο της Willa Cather, The professor’s house,το οποίο
αναφέρεται στο θέμα της κρίσης μέσης ηλικίας ενός άνδρα καθηγητή με επιτυχημένη καριέρα,
που όμως αντιμετωπίζει προβλήματα στην κοινωνική, αλλά και την προσωπική του ζωή. Τέλος,
στο έργο της Dorothy L. Sayers, Gaudy Night, η δράση που λαμβάνει χώρα στο Shrewsbury,
προοικονομεί θα λέγαμε την υπόθεση των έργων που εξελίσσονται στο αντίστοιχο πανεπιστήμιο
της σημερινής Οξφόρδης, εμβληματικός χώρος της γνώσης και της απόλυτης ακαδημαϊκής
καταξίωσης, από τους σύγχρονους συγγραφείς του είδους. Στο συγκεκριμένο έργο συναντούμε
για πρώτη φορά ως μυθιστορηματική ηρωίδα μια ντεντέκτιβ που ερευνά μια υπόθεση που
αφορά το πανεπιστήμιο. Αυτός ο λογοτεχνικός χαρακτήρας, αλλά και το αντίστοιχο θέμα που
συνδέει το αστυνομικό μυθιστόρημα με το campus novel, θα αποτελέσουν μοτίβα που θα
επαναλαμβάνονται σταθερά σε κατοπινά βιβλία, δημιουργώντας μάλιστα και ένα υποείδος του
campus novel.
Πολλά από τα πιο πετυχημένα μυθιστορήματα του είδους διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά με
αυτά της βικτωριανής περιόδου. Στο Nice Work του Lodge, για παράδειγμα, ο συγγραφέας
«ξαναγράφει» το είδος του βιομηχανικού βιβλίου και συγκεκριμένα το North and South της
Elisabeth Gaskell, για να περιγράψει τις εντάσεις ανάμεσα στο μοντέρνο πανεπιστήμιο και στον
κόσμο των επιχειρήσεων. Το Odd Woman της Gail Godwin βασίζεται στον «βικτωριανό
φεμινισμό», όπως αυτός αποτυπώθηκε στο αριστούργημα της Gissing, ενώ τέλος το Publish and
Perish του James Hynes επαναφέρει στο προσκήνιο και αναβαθμίζει το Victorian horror tale.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ (WILLIAMS 2012 : 567-569)
Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζεται η εξέλιξη του campus και του academic novel ανά
δεκαετία με βάση τα παραγόμενα έργα αλλά και την απήχηση του είδους στο αναγνωστικό
κοινό. Αρχικά το πρώτο γράφημα καταδεικνύει την πορεία του καθενός, από τα δύο είδη μέσα
στον αιώνα. To campus novel ήδη από τις αρχές του αιώνα κάνει την εμφάνισή του με αρκετά
εντυπωσιακό τρόπο. Η καμπύλη υποχωρεί στην πρώτη δεκαετία, ανεβαίνει λίγο στη δεύτερη και
παρατηρούμε μια πολύ μεγάλη άνοδο γύρω στο 1935. Η καμπύλη παραμένει σταθερή με μια
πτωτική τάση τις τρείς επόμενες δεκαετίες, για να φτάσουμε στην άνοδο της δεκαετίας του 1970.
Παρατηρείται ακολούθως μια πτώση στις αρχές της δεκαετία του 1980, η οποία όμως είναι
πρόσκαιρη, αφού από τα μέσα της ίδιας περιόδου διαπιστώνεται αυξητική τάση, η οποία οδηγεί
στην ακόμα υψηλότερη κορυφή της δεκαετίας του 1990 και την απόλυτη κορύφωση του είδους
στη δεκαετία του 2000. Αντίθετα το academic novel παρουσιάζει μια τελείως διαφορετική εξέλιξη.
Στις αρχές του αιώνα δεν υφίσταται καν. Κάνει την εμφάνιση του στα μέσα του 1910, αλλά θα
λέγαμε πως «εξαφανίζεται» στην περίοδο 1920-1925. Η δεκαετία του 1930 χαρακτηρίζεται από
ανοδική τάση, ενώ η δεκαετία του 1940 και μέχρι το 1950-1955 η καμπύλη δείχνει να
σταθεροποιείται. Από αυτό το σημείο και μετά η καμπύλη κινείται ανοδικά, με εντυπωσιακό
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τρόπο, τόσο τη δεκαετία του 1960 και με ακόμα πιο μεγάλους ρυθμούς μέχρι τα μέσα της
δεκαετίας του 1970. Τα επόμενα χρόνια καταγράφει σχετικά μικρή πτωτική τάση η οποία γίνεται
πιο αισθητή την επόμενη ακριβώς δεκαετία και μέχρι τα μέσα του 1990. Από τότε όμως και μέχρι
και σήμερα η άνοδός του είναι αλματώδης και εντυπωσιακή, πράγμα που αποτυπώνεται
πλήρως και από την παρακάτω τελευταία καμπύλη, η οποία είναι και η πιο μεγάλη όλου του
αιώνα.
Στο δεύτερο γράφημα, το ραβδόγραμμα επιχειρούμε την ποσοτική σύγκριση των παραγόμενων
έργων (campus και academic novels) μέσα στον 20ό αιώνα. Από την χρονική περίοδο μέχρι το
1900 γίνεται φανερό, πως η συγγραφή campus novels είναι πολύ μεγαλύτερη, σε σχέση με τα
αντίστοιχα academic novels, των οποίων η παραγωγή είναι σχεδόν αμελητέα. Από το 1901
όμως μέχρι και το 1910 καταγράφεται μια ανατροπή, καθώς μειώνεται αισθητά ο αριθμός των
παραγόμενων campus novels, πράγμα που έχει ως συνέπεια εκείνη την περίοδο τα ελάχιστα
academic novels να ξεπεράσουν σε παραγωγή τα αντίστοιχα βιβλία της άλλης κατηγορίας. Τα
πράγματα διαφοροποιούνται την επόμενη δεκαετία, αφού το 1920 υπάρχει μια σημαντική
αύξηση των campus novels σε αντίθεση με τα αντίστοιχα academic novels, των οποίων η
παραγωγή είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Τη δεκαετία του 1930 διαπιστώνεται μια τεράστια άνοδο στην
παραγωγή και έκδοση campus novels, ενώ παρατηρείται και μικρή αλλά υπολογίσιμη άνοδος
στη παραγωγή των academic novels. Το είδος πλέον προχωρά με αργά, αλλά σταθερά βήματα
προς την καθιέρωση από το αναγνωστικό κοινό. Το 1940 υπάρχει μια μικρή πτώση στα campus
novels, ενώ από την άλλη η αύξηση των academic novels είναι πολύ μεγάλη, αφού σχεδόν
διπλασιάζεται η παραγωγή έργων αυτού του είδους. Η επόμενη δεκαετία δεν κρύβει εκπλήξεις,
καθώς το 1950 οι αυξομειώσεις των παραγόμενων βιβλίων, είναι απειροελάχιστες. Αυτό
καταδεικνύει τόσο την σταθερότητα, όσο και την καθιέρωση αυτών των λογοτεχνικών έργων στα
μάτια του κοινού και των κριτικών. Η δεκαετία του 1960 χαρακτηρίζεται από την εντυπωσιακή
άνοδο του academic novel. Η παραγωγή νέων έργων εκτοξεύεται, ενώ αυτή των campus
novels μειώνεται λίγο. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και την επόμενη δεκαετία, αφού τα campus
novels που κυκλοφόρησαν την περίοδο αυτή διπλασιάστηκαν σε σχέση με τα αντίστοιχα της
προηγούμενης δεκαετίας. Να σημειωθεί πως και τα αντίστοιχα academic novels διατήρησαν
μια πρωτοφανή ανοδική πορεία, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη δεκαετία, όσον αφορά την
παραγωγή και την έκδοση νέων βιβλίων. Στην επόμενη δεκαετία ο αριθμός των campus novels
μειώθηκε αρκετά, ενώ μικρή πτώση παρουσίασαν και τα αντίστοιχα academic novels της
εποχής. Η επόμενη περίοδος σημαδεύτηκε από τη σημαντική πτώση της παραγωγής και
έκδοσης academic novels σε αντίθεση με τα αντίστοιχα campus novels, των οποίων ο αριθμός
αυξήθηκε. Αυτή είναι και η τελευταία φορά που τα campus novels ξεπέρασαν τα αντίστοιχα
academic novels σε παραγωγή και σε εκδόσεις. Η επόμενη και τελευταία δεκαετία του αιώνα
παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς παρατηρείται μια εντυπωσιακή αύξηση των
academic novels. Οι κυκλοφορίες διπλασιάστηκαν σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία και
όχι μόνο αυτό, αλλά ξεπέρασαν και οποιοδήποτε προηγούμενο όσον αφορά την ποσότητα
τέτοιου είδους βιβλίων. Από την άλλη η ποσότητα των παραγόμενων campus novels αυξήθηκε
σταθερά ξεπερνώντας, επίσης, οποιοδήποτε προηγούμενο. Η ταυτόχρονη αύξηση στην
παραγωγή campus και academic novels, αποτυπώνει την απόλυτη αποδοχή του είδους από
το αναγνωστικό κοινό αλλά και την προτίμηση των συγγραφέων στα δύο συγγενή είδη. Είναι
φανερό πως το campus novel έχει ένα σταθερό ρυθμό ανάπτυξης μέσα στον προηγούμενο
αιώνα, ενώ το academic novel παρουσιάζει μια απότομη άνοδο που οδηγεί στην πλήρη ακμή
του στο τέλος του αιώνα.
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Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΜΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ CAMPUS NOVEL / ACADEMIC NOVEL
Το πλέον γνωστό υποείδος του campus/academic novel είναι αυτό των έργων με σατιρικό
χαρακτήρα. Αντιπροσωπευτικότερο σατιρικό μυθιστόρημα της κατηγορίας αυτής είναι το Lucky
Jim του Kingsley Amis. Στην ουσία το συγκεκριμένο βιβλίο συνιστά την απαρχή του ίδιου του
είδους και αποτελεί μια σφοδρή κριτική στα κακώς κείμενα της ανώτερης εκπαίδευσης. Στηλιτεύει
συμπεριφορές, καταστάσεις αλλά και ανούσιες διαμάχες για την εξουσία. Όλα, βέβαια, είναι
δοσμένα έξυπνα, με καυστικό χιούμορ και έντονη ειρωνεία για τους θεσμούς, αλλά και τις
πανεπιστημιακές «κανονικότητες». Όσα βιβλία ακολούθησαν, βασίστηκαν κατά πολύ σε αυτό το
έργο, κυρίως όσον αφορά τη θεματολογία και την πλοκή. Εξαιρετικό νεότερο παράδειγμα είναι
το Changing places του David Lodge, το οποίοι θίγει με εξίσου καυστικό τρόπο τα κακώς κείμενα
του ακαδημαϊκού χώρου, ενώ παράλληλα αναδεικνύει με ρεαλισμό τις διαφοροποιήσεις στον
τρόπο λειτουργίας αλλά και στην κουλτούρα ανάμεσα στα μεγάλα και τα μικρά πανεπιστήμια,
όπως επίσης και τις αντιθέσεις της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και ζωής στην Αγγλία και την
Αμερική. Τα περισσότερα πάντως βιβλία του είδους σατιρίζουν την πολιτική ορθότητα του
πανεπιστημίου, τις νόρμες και τους αυστηρούς κανόνες του. Ορισμένα από τα πιο αξιόλογα και
σημαντικά παραδείγματα είναι το Small World του David Lodge και το Blue Angel της Francine
Prose. Λιγότερα έργα εστιάζουν σε θέματα της ευρύτερης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης –
αξιομνημόνευτο παράδειγμα το White noise του Don Delillo, που σατιρίζει την υπερβολική
εξειδίκευση στη γνώση.
Ορισμένα πάλι μυθιστορήματα, φέρουν χαρακτηριστικά, που τα τοποθετούν ειδολογικά στα
αμιγώς campus novels, τα οποία περιστρέφονται κυρίως γύρω από τη ζωή των φοιτητών, μέσα
στην πανεπιστημιούπολη. Τα έργα αυτά παρουσιάζουν με χιούμορ, ευαισθησία και ρεαλισμό,
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κωμικές και δραματικές καταστάσεις, που συμβαίνουν στους φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονται στην
αρχή της ουσιαστικής τους ενηλικίωσης. Τις περισσότερες φορές μάλιστα οι αφηγήσεις έχουν
ως κύριο θέμα τους την ίδια τη διαδικασία της ενηλικίωσης. Μιας διαδικασίας που επιτυγχάνεται
μέσα από αθλητικούς αγώνες, εξετάσεις ή οποιασδήποτε μορφής περιπέτειας, που σκοπό έχει
την απόκτηση καινούργιων εμπειριών. Η θεματική αρκετών βιβλίων ενσωματώνει και εμβαθύνει
σε έρωτες των φοιτητών, τόσο μέσα όσο και έξω από τον χώρο του πανεπιστημίου. Τα πιο
χαρακτηριστικά παραδείγματα έργων, που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι: το
Philosophy 4 του Owen Wister, το The Plastic Age του Percy Marks, ενώ το πιο εμβληματικό βιβλίο
αυτού του υποείδους του campus novel είναι αναμφίβολα το This Side of Paradise του Fitzgerald
(Williams 2012 : 561-562).
Το campus/academic novel, πολλές φορές συνδέθηκε δημιουργικά με το αστυνομικό
μυθιστόρημα, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα τη σύνθεση κειμένων που συνδυάζουν τη δράση
και την ένταση ενός αστυνομικού μυθιστορήματος στον χώρο ενός πανεπιστημίου ή ακόμα και
ενός συνεδρίου. Σημαντικότερη εκπρόσωπος του είδους είναι, η Carolyn Heilbrun, η οποία έχει
συγγράψει αρκετά μυθιστορήματα με κεντρικό θέμα την επίλυση υποθέσεων σε πανεπιστήμια
και συνέδρια με κεντρική ηρωίδα, μια γυναίκα ντεντέκτιβ. Από τα βιβλία της ξεχωρίζουν τo In The
Last Analysis, που είναι στην ουσία και το βιβλίο που συνδέει το αστυνομικό μυθιστόρημα με το
campus novel και οδηγεί στη δημιουργία του campus mystery novel. Άλλα σημαντικά έργα της
Heilbrun είναι το The James Joyce Murder και το Death in a tenured position, που κινούνται στο
ίδιο πλαίσιο με το πρώτο της βιβλίο. Ένα ακόμα αξιόλογο έργο αυτού του είδους είναι και το
μυθιστόρημα του Robert Bernard, Deadly Meetings, στο οποίο ο διάδοχος στην έδρα ενός
καθηγητή που δολοφονείται, προσπαθεί να εξιχνιάσει τη δολοφονία του προκατόχου του. Εδώ
παρατηρείται ένα νέο στοιχείο πλοκής, σε σχέση με τα προηγούμενα βιβλία. Το είδος αλλάζει και
γίνεται πιο σκοτεινό και σκληρό μετά το έργο του D.J.H.Jones, Murder at MLA, όπου
περιγράφεται με πιο απαισιόδοξο, κυνικό και πολλές φορές επικριτικό τρόπο ένα συνέδριο, αλλά
και συνολικά ο πανεπιστημιακός χώρος και όσα αυτός εκπροσωπεί. Το συγκεκριμένο
μυθιστόρημα ξεχωρίζει για την ωμή απεικόνιση των καταστάσεων, των γεγονότων, ακόμα και
των εγκλημάτων που συντελούνται στο παγκοσμίου φήμης συνέδριο, ενώ ταυτόχρονα
αποδομούνται πλήρως μέσα στο κείμενο οι αξίες και τα ιδανικά, που θα έπρεπε να απορρέουν
από αυτό τον χώρο. Ακόμα ένα ενδιαφέρον έργο με αυτά τα χαρακτηριστικά είναι το βιβλίο της
Joanne Dobson, Quieter Than Sleep, το οποίο προσθέτει ένα νέο στοιχείο στο είδος του campus
mystery novel. Δημιουργεί μια ηρωίδα, καθηγήτρια πανεπιστημίου, η οποία καλείται να επιλύσει
το μυστήριο της δολοφονίας ενός συναδέλφου της, αλλιώς θα καταδικαστεί η ίδια, αφού ήταν
η τελευταία που τον είχε δει ζωντανό. Το έργο αυτό παρότι είναι το πιο σύγχρονο, υιοθετεί στοιχεία
που το συνδέουν με κλασικά έργα του αστυνομικού μυθιστορήματος, αλλά και με τα πρώτα
έργα του campus mystery novel, αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τη συνέχεια του είδους στο
χρόνο.
Όσον αφορά τα φεμινιστικά campus novels, κυρίαρχο θέμα τους, είναι η θέση και ο ρόλος που
μπορεί να διαδραματίσει μια γυναίκα στο πανεπιστήμιο. Στο σύνολό τους τα μυθιστορήματα της
συγκεκριμένης κατηγορίας απεικονίζουν κυρίως θέματα διακρίσεων, διαμάχες με συναδέλφους,
ερωτικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στο ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά και
γενικότερα τη θέση της σύγχρονης γυναίκας ακαδημαϊκού στον πανεπιστημιακό χώρο.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το Love and Friendship της Alison Lurie και το The odd
woman της Gail Godwin. Το πρώτο πραγματεύεται τις ερωτικές σχέσεις, που αναπτύσσονται
ανάμεσα σε συναδέλφους και το δεύτερο παρουσιάζει τις δυσκολίες στη ζωή και την καριέρα
μιας επιτυχημένης πανεπιστημιακού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το βιβλίο της Joyce Carol
Oates, Marya: a life, το οποίο πραγματεύεται τις συναισθηματικές και ψυχολογικές μεταπτώσεις
μιας επιτυχημένης ακαδημαϊκού με πολύ άσχημα παιδικά χρόνια, γεγονός που τη στιγματίζει και
της δημιουργεί προβλήματα στις προσωπικές, αλλά και στις επαγγελματικές τις σχέσεις. Ένα
βιβλίο που διαθέτει και στοιχεία αστυνομικού μυθιστορήματος στην πλοκή του, είναι το A
masculine ending της Joan Smith. Η υπόθεση εκτυλίσσεται γύρω από τη δολοφονία ενός
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αγνώστου πρώην ενοικιαστή του σπιτιού όπου διαμένει πλέον μια φεμινίστρια καθηγήτρια
πανεπιστημίου. Όμως το καλύτερο και το πιο ρεαλιστικό πορτραίτο μιας γυναίκας ακαδημαϊκού,
το δίνει αδιαμφισβήτητα ένας άντρας συγγραφέας, ο David Lodge στο βιβλίο του Nice work.
Όσον αφορά τα μυθιστορήματα, που είναι αμιγώς academic novels, το βιβλίο που ξεχωρίζει
είναι το The masters του C.P. Snow, γιατί από αυτό το έργο εκκινεί ουσιαστικά το είδος του
academic novel. Όσα βιβλία ακολούθησαν ασχολούνται λίγο πολύ με τις δομές, τους κανόνες
και τις συμπεριφορές εντός του πανεπιστημίου, δηλαδή με τη θεματολογία του βιβλίου του C.P.
Snow. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό academic novel είναι το The Department του Gerald Warner
Brace. Το βιβλίο αυτό καταπιάνεται με το θέμα της υστεροφημίας ενός καθηγητή, αλλά και με τις
ανασφάλειες, τα λάθη και τα ανεκπλήρωτα όνειρα του. Αναπαρίστανται ακόμη τα απωθημένα
και οι ψυχολογικές δυσκολίες που βιώνουν κατά τη συνταξιοδότησή τους πανεπιστημιακοί που
αφιέρωσαν τη ζωή τους στον επαγγελματικό τους χώρο. Από την άλλη ένα από τα πιο
εμβληματικά έργα με παρόμοια θεματολογία είναι το The History Man του Malcolm Bradbury. Το
βιβλίο αυτό καυτηριάζει τους κανόνες, τις διαμάχες για εξουσία, αλλά και τις σχέσεις εξάρτησης
και εκμετάλλευσης, ανάμεσα στα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού. Το academic novel όμως
ασχολείται και με φλέγοντα κοινωνικά θέματα, τα οποία και επισημαίνει με αρκετά καυστικό
τρόπο ο Philip Roth στα βιβλία του The Professor of Desire και The Ghost Writer. Τα συγκεκριμένα
βιβλία θίγουν, ανάμεσα στα υπόλοιπα, θέματα, όπως η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο
του πανεπιστημίου, οι ερωτικές σχέσεις ανάμεσα στους καθηγητές και τις φοιτήτριές τους, τα
απωθημένα και τις καταπιεσμένες επιθυμίες που συγκρούονται με τα πρέπει και τους κανόνες
του πανεπιστημιακού χώρου. Να σημειώσουμε ότι στο μυθιστόρημα The Human Stain του Philip
Roth αναδεικνύονται και σχολιάζονται ζητήματα ρατσισμού μέσα στο πανεπιστήμιο.
Η τελευταία κατηγορία, που μόλις έχει έρθει στο προσκήνιο είναι αυτή η οποία περιλαμβάνει
αφηγήσεις υποτίμησης του επαγγέλματος (deprofessionalisation). Τα βιβλία του υποείδους
αποτελούν στην ουσία μια διαφοροποιημένη εκδοχή του μυθιστορήματος που αναφέρεται στην
κρίση της μέσης ηλικίας (mid-life crisis novel), όπου απλώς ο πανεπιστημιακός καθηγητής δεν
είναι ο βασικός πρωταγωνιστής. Οι βασικοί χαρακτήρες αυτών των βιβλίων έχουν επισφαλείς
θέσεις εργασίας στο πανεπιστήμιο, βοηθοί καθηγητές ή χωρίς μόνιμη σύμβαση εργασίας. Οι
ικανότητες τους δεν αναγνωρίζονται και εμφανίζονται χωρίς προοπτική εξέλιξης στον
ακαδημαϊκό χώρο. Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα deprofessionalisation novels είναι το
The Ask του Sam Lipsyte και το After The Workshop του John McNally. Όμως ο «ποιητής» του
υποτιμημένου και ποδοπατημένου πανεπιστημιακού είναι ο James Hynes με πολλά βιβλία που
ασχολούνται με αυτό το θέμα όπως το Kings of Infinite Space και το Next. Το πλέον όμως
αντιπροσωπευτικό του μυθιστόρημα στην κατηγορία αυτή είναι το Publish and Perish (Williams
2012 : 574-575).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το academic/campus novel συνιστά πλέον ένα καθιερωμένο μυθιστορηματικό είδος. Πολλοί
από τους συγγραφείς που το υπηρετούν είναι γνωστοί πανεπιστημιακοί δάσκαλοι ή ερευνητές,
γεγονός που καθιστά εύκολα κατανοητό, γιατί η κριτική ασχολείται συστηματικά μαζί του και
ευνοεί τη δημιουργική του εξέλιξη. Το είδος αυτό είναι ταυτόχρονα μια ζωντανή εικόνα της
φοιτητικής εμπειρίας, ενώ από την άλλη γνωστοποιεί απόψεις και συμπεριφορές της
ακαδημαϊκής κοινότητας προς την υπόλοιπη κοινωνία. Αποτυπώνει με ρεαλισμό και
αντικειμενικότητα τις παθογένειες του πανεπιστημιακού χώρου, αλλά αναδεικνύει ταυτόχρονα
τόσο τα σημαντικά και σε πολλά επίπεδα οφέλη για τον κοινωνικό ιστό που απορρέουν από τα
συγκεκριμένα τα ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα, όσο και τα πλεονεκτήματα όσων εργάζονται
σε αυτά.
Το academic/campus novel εξελίσσεται, συνδέεται δημιουργικά με διαφορετικά και πολλές
φορές ετερόκλητα είδη, πρωτοπορεί στην πλοκή και τους χαρακτήρες και κερδίζει μέρα με την
ημέρα ολοένα και περισσότερο την αποδοχή του αναγνωστικού κοινού, την εκτίμηση των
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κριτικών, αλλά και το ενδιαφέρον νέων αλλά και καταξιωμένων συγγραφέων. Θα μπορούσε
κανείς να υποστηρίξει πως η ανάδειξη σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων τα οποία
απασχολούν το πανεπιστημιακό περιβάλλον, δοσμένα συνήθως με μία σκωπτική, σατιρική και
έντονα καυστική διάθεση απέναντι στους θεσμούς και στους εκπροσώπους τους, αποτελεί μία
συμβολή στην ποιοτική αναβάθμιση και ανανέωση της ανώτατης εκπαίδευσης.
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ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ «ΚΡΕΚ» 322
Ο κόσμος αυτός δημιουργήθηκε για παιδιά δημοτικού σχολείου ηλικίας 6 έως 12 ετών και σκοπό
έχει να ενθουσιάσει αλλά κυρίως να βοηθήσει τα παιδιά μέσω του παιχνιδιού των ηρώων.
Πρόκειται για ένα παιχνίδι δημιουργίας που εξασκεί την φαντασία των παιδιών.
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Το παιχνίδι ουσιαστικά στήνεται από τα ίδια τα παιδιά. Αρχικά, τους δίνονται συγκεκριμέναβοηθητικά στοιχεία από τον εκπαιδευτικό. Για τους ήρωες, τα παιδιά γνωρίζουν ελάχιστα
πράγματα, με αποτέλεσμα να διαμορφώνουν μόνα τους τον χαρακτήρα του κάθε ήρωα
ξεχωριστά, την ιστορία αλλά και την εξέλιξη του.
Οι ήρωες φτιάχνονται με πλαστελίνη323, ένα υλικό που από μόνο του φέρνει τα παιδιά σε επαφή
με την δημιουργία. Ο λόγος που επιλέγουμε την πλαστελίνη είναι γιατί είναι ένα υλικό που τα
παιδιά έχουν έρθει σε επαφή από τα πρώτα χρόνια τις ζωής τους. Φτιάχνοντας απλές
κατασκευές μαθαίνουν να δημιουργούν, να έρχονται σε επαφή με ένα υλικό που μπορούν να
φτιάξουν κάτι και στη συνέχεια να το μεταποιήσουν και να φτιάξουν κάτι άλλο. Ένα εύπλαστο
υλικό που μοιάζει πολύ με την δική τους κατάσταση. Επίσης είναι και ένα υλικό που η χρήση του
έχει ταυτιστεί με το νηπιαγωγείο, εκεί όπου το παιχνίδι είναι ο τρόπος μάθησης.
Όταν οι ήρωες είναι χειροπιαστοί και φτιαγμένοι από κάθε παιδί ξεχωριστά, το παιχνίδι περνάει
στην δεύτερη φάση του.
Ποιος, που, πότε, τι θέλει, τι κάνει και γιατί το κάνει;
Παίρνουμε ένα δάνειο από τις αρχές της ανάλυσης του θεάτρου για τους χαρακτήρες και
δημιουργούμε απαντώντας σε αυτές τις ερωτήσεις. Όταν ένα παιδί έχει μπροστά του τις
ερωτήσεις αυτές, του είναι πιο εύκολο να απαντήσει και να δώσει στον ήρωα του τα
χαρακτηριστικά αυτά. Επίσης μαθαίνει να γίνεται συγκεκριμένος σε αυτό που θέλει να πει. Το
θέατρο μπορεί να παράσχει ένα προστατευμένο περιβάλλον όπου μπορούν να διερευνηθούν
θέματα όπως η ατομική και η ομαδική ταυτότητα, ο ετεροπροσδιορισμός, η προβολή, η
αποξένωση, η ετερότητα, η διάδραση, ο διάλογος.
Έχοντας μπροστά του ο καθένας τον δικό του ήρωα ξεκινάει να του δίνει τα χαρακτηριστικά που
του ταιριάζουν. Σταδιακά και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, ο χαρακτήρας του αποκτά
ιδιαιτερότητες που τον κάνουν ξεχωριστό και διαφορετικό από τους άλλους. Το στοιχείο της
διαφορετικότητας αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των ηρώων, η κατανόηση της
σημασίας, της έννοιας, της διαφορετικότητας βοηθάει ένα παιδί του ηλικιακού αυτού φάσματος
(6-12 ετών) να αποκτήσει πολύπλευρη σκέψη και ουσιαστικά να κατανοήσει τον κόσμο των
321 Πρόκειται για μία ιδέα που δημιουργήθηκε την προηγούμενη σχολική χρονιά 2016-17. Έλαβε χώρα κατά βάση στο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης «Φωλιά» στα Ιωάννινα, καθώς και σε
διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια κατά τη διάρκεια του προγράμματος Θεατρικού Παιχνιδιού.

Συντελεστές του προγράμματος ήταν όλα τα παιδιά των θεατρικών ομάδων, ηλικίας από 6-12 ετών, και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός (Κωτσίνας Χριστόδουλος).

322 Εικόνες 1 και 2

323 Εικόνα 3
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άλλων παιδιών{διαφορετικό από τον δικό το}. Ένας από τους βασικότερους στόχους του
παιχνιδιού αυτού, είναι η αποφυγή και απομάκρυνση από το σχολικό περιβάλλον περιστατικών
εκφοβισμού και ρατσισμού απέναντι στο διαφορετικό «το από αλλού φερμένο», μια έκφραση
δανεισμένη από τον Οδυσσέα Ελύτη που κρύβει μέσα της, την αντίληψη πολλών ανθρώπων για
το άγνωστο.
Επιστρέφουμε όμως πάλι στο παιχνίδι. Στην συνέχεια προσπαθούμε να πλέξουμε το κουβάρι της
ιστορίας, βάζοντας τα παιδιά να παραθέτουν τους χαρακτήρες με την σειρά, χρησιμοποιώντας
αρχικά μόνο προφορικό λόγο. Όταν τα παιδιά ξέρουν ποιος είναι ο ήρωας τους, τότε μπαίνουν
στη διαδικασία να σκεφτούν και να φανταστούν τρόπους ώστε να πετύχει τους στόχους του ο
ήρωας τους.
Το λεξιλόγιο αλλά και η χρήση ιδιωματισμών από τα κοινωνικά στερεότυπα και ομάδες, είναι αυτά
που πολλές φορές εμπλουτίζουν το κείμενο με τα αρώματα της καθημερινής ζωής και της
αλήθειας. Φέρνουν το κείμενο ποιο κοντά στα παιδιά που μέσω του τεχνάσματος αυτού τους
δίνει την δυνατότητα να εκφράσουν πράγματα για τον εαυτό τους, τα οποία δεν θα
κοινοποιούσαν με άλλο τρόπο.
Το τρίτο στάδιο είναι μπροστά μας. Δημιουργία γραπτού λόγου, με έναν τρόπο όμως, που στην
αντίληψη των παιδιών γίνεται πιο ευχάριστος. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί έχουμε
δημιουργήσει μαζί, ακολουθώντας τα προηγούμενα βήματα, κάτι οικείο για τα παιδιά που
συμμετέχουν με τον ήρωα τους, έχοντας κρύψει μέσα του πολλά από τα όνειρά τους, τα
χαρακτηριστικά τους, αλλά και τους φόβους τους. Για να αποφύγουμε τους Μινωταύριους
λαβυρίνθους ψάχνοντας το Θησέα, χωρίζουμε τα παιδιά σε μικρές ομάδες των τεσσάρων με
πέντε ατόμων. Αποφεύγουμε τις ομάδες περισσότερων ατόμων, γιατί ενέχει ο κίνδυνος το
παιχνίδι να γίνει σύνθετο και να δυσκολέψει με αρνητικά αποτελέσματα. Ο εκπαιδευτικός στο
σημείο αυτό θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, ώστε να ανατροφοδοτήσει το ενδιαφέρον
των παιδιών και να δώσει κάποια λύση. Το κουβάρι πρέπει να ξετυλιχτεί πάλι από την αρχή και
να διορθωθούν τυχόν παραλήψεις. Ακόμη και αλλαγές στα χαρακτηριστικά των ηρώων, μπορεί
να είναι υποχρεωτικές.
Έχουμε ένα πρώτο κείμενο, ξέρουμε τους χαρακτήρες, οι ήρωες από πλαστελίνη είναι μπροστά
μας και ξεκινάμε. Οι μαθητές είναι έτοιμοι να πειραματιστούν και να αυτοσχεδιάσουν.324 Το
κομμάτι του θεάτρου και συγκεκριμένα οι αυτοσχεδιασμοί μας δίνουν καινούριες ιδέες που
προσθέτουμε στο κείμενο μας. Ξαναγυρίζουμε πίσω στο κείμενο αλλάζοντας τα πράγματα που
μας εμποδίζουν ή προσθέτοντας πράγματα που μας βοηθούν στην εξέλιξη του.
Όταν το κείμενο είναι έτοιμο, η έκταση του κειμένου κρίνεται από την ομάδα αλλά και τον
εκπαιδευτικό, περνάμε στο τέταρτο στάδιο. Εδώ οι επιλογές μας είναι πολλές και διαφέρουν από
ομάδα σε ομάδα. Μπορούμε να εξελίξουμε το κείμενο αυτό ή σε δημιουργία θεατρικού
δρώμενου ή σε δημιουργία βίντεο ή ακόμη και σε ένα animation με στοπ καρέ με τους ήρωες
από πλαστελίνη ανάλογα με την κρίση μας, τις τεχνικές μας δυνατότητες και τον υλικό εξοπλισμό
(κάμερες, υπολογιστές, τεχνογνωσία).
Σε αυτό το σημείο ωστόσο είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε στην ονομασία του παιχνιδιού
αυτού. Σας καλωσορίσαμε στην αρχή στον κόσμο της «Κρεκ». Από πού όμως βγαίνει το όνομα
αυτό; Στην πρώτη μας προσπάθεια με μαθητές για να ονομάσουμε την πόλη μας αυτή τα παιδιά
από μόνα τους χρειάστηκαν να χρησιμοποιήσουν ένα όνομα μιας γνωστής σε αυτά πόλης και
να κρατήσουν ότι τους είναι απαραίτητο. Το όνομα που διάλεξαν είναι του νησιού που
βρισκόμαστε σήμερα. Κέρκυρα.325
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Τα παιδιά στην αρχή διάλεξαν τα πρώτα τέσσερα γράμματα από την πόλη και με έναν
αναγραμματισμό που θεωρήθηκε απαραίτητος για να μην θυμίζει τίποτα οικείο, φτάσαμε στην
«Κρεκ». Δεν ξέρω αν είναι κάποιο είδος οιωνού το να παρουσιαστεί το project αυτό εδώ ή κάποια
σύμπτωση αλλά σίγουρα θα πρέπει αυτό το συνέδριο να γίνει το εφαλτήριο έτσι ώστε να
συνδράμουν οι φορείς του διεπιστημονικού αυτού συνεδρίου στην εξέλιξή του.
ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κλείνοντας θα ήταν σημαντικό να κάνουμε μια μικρή αναφορά σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο το
οποίο αποκαλύφθηκε μέσα από όλο αυτό το ταξίδι. Αφορά την συμμετοχή των παιδιών με
αναπτυξιακές δυσκολίες στο παιχνίδι αυτό. Η ενσωμάτωση τους στην ομάδα, η προσέγγιση
τους από τα μέλη της ομάδας αλλά και οι μικρές αλλαγές- προσαρμογές στην έκταση του
παιχνιδιού.
Πιο συγκεκριμένα μέσω της εμπειρίας μας η μεθοδολογία και η στοχοθεσία, στα πλαίσια του
επιτρεπτού, θα πρέπει να παραμείνουν ίδιες. Ωστόσο μικρή τροποποίηση θα μπορούσε να
πραγματοποιηθεί στο μέγεθος αλλά και στην δυσκολία του κειμένου. Βοηθητικό εργαλείο για τα
παιδιά αυτά είναι και η χρήση «κοινωνικών ιστοριών» που είναι σημαντικές για την καθημερινή
λειτουργία ενός παιδιού με αναπτυξιακές δυσκολίες. Όταν στις ιστορίες του «παιχνιδιού των
ηρώων» συμμετέχουν παιδιά με τυπική αντίληψη και παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες έχουμε
διπλό όφελος. Τα παιδιά με τυπική αντίληψη μαθαίνουν τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ένα παιδί
με αναπτυξιακές δυσκολίες τον κόσμο και επίσης κατανοούν και αποδέχονται τη
διαφορετικότητα. Από την άλλη τα παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες μαθαίνουν να λειτουργούν
σε ένα κοινωνικό σύνολο και να ενσωματώνονται σε αυτό.
Ωστόσο η εμπλοκή του «παιχνιδιού των ηρώων» στη δημιουργία κοινωνικών ιστοριών χρειάζεται
ιδιαίτερη προσοχή γιατί πρέπει από την αρχή να ξεκινήσουμε φτιάχνοντας έναν ήρωα που θα
μας βοηθήσει στην κατανόηση των κοινωνικών καταστάσεων. Ο εκπαιδευτικός μαζί με το παιδί
θα δημιουργούν ιστορίες, που θα ενισχύσουν το παιδί με αναπτυξιακές δυσκολίες, στο να
βρίσκει διαφορετικές λύσεις και στην συνέχεια να οδηγείτε από τον ήρωα σε λήψεις σωστών
αποφάσεων που τον βοηθούν στη λειτουργικότητα της καθημερινής τους ζωής.
Επειδή αποτελούν ξεχωριστό κεφάλαιο ανάλογα με την περίπτωση, γι΄ αυτό δεν θα επεκταθούμε
περισσότερο τώρα αλλά θα το αφήσουμε ανοιχτό ως αντικείμενο μελέτης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πολύ πρόσφατη δημιουργία της πρώτης εφαρμογής
για κινητά και υπολογιστές που σκοπό έχει την διευκόλυνση των παιδιών με αναπτυξιακές
δυσκολίες να μάθουν να λειτουργούν αυτόνομα. Η ονομασία της εφαρμογής είναι «social skills
animation».
Απώτερος σκοπός της ιδέας αυτής είναι η διερεύνηση της απόκτησης δεξιοτήτων που
σχετίζονται µε την «ενδυνάμωση της ταυτότητας του μαθητή»: επικοινωνία, συνεργατικότητα,
αποδοχή της ετερότητας, αίσθηση κοινωνικής επάρκειας και αυτοαντίληψη. Για την
πραγματοποίηση των στόχων βασική προϋπόθεση αποτελεί η χρήση μεθοδολογίας για την
εξασφάλιση της ομαδικής μάθησης και τη δημιουργία ελεύθερης έκφρασης των μαθητών, στη
βάση συγκεκριμένων πλαισίων λειτουργίας.
Ο εκπαιδευτικός μέσα από τη διακριτική παρέμβασή του είναι εκείνος που προσδιορίζει µε τη
στάση του και τη λειτουργία του, τον τρόπο λειτουργίας των μαθητών του. Οι παρεμβάσεις του
πρέπει να είναι παρεμβάσεις υποβοηθητικές µε σεβασμό ως προς τον τρόπο, µε τον οποίο ο
κάθε μαθητής εκφράζει τις απόψεις του. Καίριας σημασίας για τη συνεργατική ομαδική μάθηση
είναι η εξασφάλιση ενός κλίματος εμπιστοσύνης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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Ελπίζουμε πως στο πλευρό μας αλλά και στο βωμό της καλής λειτουργίας του σχολείου στο
project αυτό θα έχουμε συνοδοιπόρους εκτός από τους μαθητές μας και τους συναδέλφους
μας. Σήμερα στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία υπάρχουν πολλές ειδικότητες που μπορούν να
λειτουργήσουν επικουρικά στην όλη δημιουργία. Άλλωστε σκοπός του νέου τύπου σχολείου
είναι η πολυδιάστατη και σύνθετη γνώση. Είναι και ένα καλό παράδειγμα για τους μαθητές που
τους ζητάμε να συνεργάζονται, κάποια από τα πρότυπα τους, να τους δείξουν «το καλό
παράδειγμα».
Με την εμπειρία σε αυτό το πρόγραμμα και τα αξιοσημείωτα αποτελέσματά του θέλουμε να
τονίσουμε την αναγκαιότητα τέτοιων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων όχι µόνο στα παιδιά
αλλά ίσως και στους ενήλικες. Η τέχνη έχει έναν μοναδικό τρόπο να ενώνει τους ανθρώπους.
326
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«Γνωρίζοντας τον εαυτό μου μέσα από τα γραπτά μου»: η
χρήση της Δημιουργικής γραφής στο χώρο της
Ψυχοθεραπείας για την αντιμετώπιση στρεσογόνων
καταστάσεων που βιώνει ο σημερινός άνθρωπος.
Λάιου Ελένη

helenlaiou@yahoo.gr

Σύνοψη
Ο όρος δημιουργική γραφή παραπέμπει στη συγγραφή κειμένων οποιασδήποτε μορφής (ημερολόγια, ποίηση,
πεζογραφία, αυτοβιογραφίες, κ. ά.), όπου ο γράφων έρχεται σε επαφή με, εσωτερικά κι εξωτερικά, κομμάτια του δικού
του υποκειμενικού κόσμου και τα αποτυπώνει στο χαρτί. Σκέψεις, συναισθήματα και ιδέες μετουσιώνονται σε λέξεις και το
χαρτί , η λευκή σελίδα μπροστά του, γεμίζει με τον ίδιο του τον εαυτό ή με το κομμάτι του εκείνο που ο ίδιος αποκρύπτει ή
αγνοεί. Η εξωτερίκευση αυτή του γράφοντα λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά για τον ίδιο, καθώς εκτονώνεται και πολλές
φορές ομολογεί όσα δε θα μπορούσε να πει διαφορετικά.
Όσοι ασχολούνται με τη συγγραφή , είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά, αναγνωρίζουν τη θεραπευτική της αυτή
ιδιότητα κι αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συγγραφής ηρεμούν, εκτονώνονται συναισθηματικά και μειώνουν
αισθητά το καθημερινό τους άγχος (Morley,2016). Τη θεραπευτική αυτή ιδιότητα της δημιουργικής γραφής αναγνώρισαν
από πολύ νωρίς οι επιστήμες της ψυχικής υγείας, τόσο ο κλάδος της Ψυχανάλυσης (σε αυτόν τον κλάδο η γραφή είναι
εργαλείο κυρίως του αναλυτή), όσο και ο κλάδος της Ψυχοθεραπείας ( στον κλάδο αυτό η γραφή αποτελεί εργαλείο και
του θεραπευτή αλλά και του θεραπευομένου) και γι’ αυτό άρχισαν να τη χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο σαν
θεραπευτική τεχνική έως ότου τη δεκαετία του 1990 εμφανίστηκε η αφηγηματική θεραπεία, η οποία στηρίζει εξ ολοκλήρου
τη θεραπευτική της προσέγγιση στην αφήγηση των ιστοριών, αλλά και τη συγγραφή τους, από τον ίδιο το
θεραπευόμενο.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ
Αρχικά ας δούμε πως χρησιμοποιήθηκε η γραφή στον κλάδο της Ψυχανάλυσης, ενός κλάδου
ο οποίος εστιάζει στην ανάλυση του ψυχισμού του ασθενή. Στο συγκεκριμένο κλάδο η γραφή
ήταν εργαλείο κυρίως του θεραπευτή, ο οποίος όπως ένας συγγραφέας είχε μπροστά του μια
λευκή σελίδα, την οποία όμως έπρεπε να γεμίσει με τα λεγόμενα και τις ιστορίες του ασθενή. Οι
καταγραφές αυτές των σκέψεων και των συναισθημάτων προερχόμενες από τις εμπειρίες των
ασθενών, έδιναν τη δυνατότητα στον αναλυτή να αποκαλύψει και να ανακαλύψει στη συνέχεια
τον ψυχισμό του ασθενή. Στην ουσία αποτελούσαν προβολές του ασυνειδήτου του ασθενή, οι
οποίες γινόταν η δίοδος του αναλυτή να εισχωρήσει στις κρυμμένες σκέψεις, στα κρυμμένα
συναισθήματα και να φτάσει το πραγματικό τραύμα, το τραύμα εκείνο που προκαλούσε τις
προβληματικές συμπεριφορές στον ασθενή. Στη συνέχεια οι καταγραφές αυτές των συνεδριών
μετατρέπονταν με τη βοήθεια της μνήμης και της γλώσσας σε θεωρίες που εξέλισσαν τον κλάδο
της ψυχανάλυσης και εισήγαγαν καινούριες τεχνικές. Οι καταγραφές των συνεδριών από
μέρους του αναλυτή επικύρωναν τις θεωρίες αυτές και παρουσιάζονταν στο επιστημονικό κοινό.
Μια τέτοια πρακτική χρησιμοποιούσε για παράδειγμα ο Φρόιντ του οποίου ο θαυμασμός για
τον κλάδο της λογοτεχνίας είναι γνωστός. Ο Φρόιντ αναγνώριζε τη δυνατότητα 327 του
συγγραφέα να προσεγγίζει ψυχαναλυτικά τον ίδιο του τον εαυτό μέσω της τέχνης του, ενώ ο
ίδιος για να καταφέρει κάτι τέτοιο με τους ασθενείς του κατανάλωνε αρκετές ώρες. Πίστευε ότι
ένας συγγραφέας έχει το έμφυτο ταλέντο με δυο τρεις λέξεις ή φράσεις να εξωτερικεύσει και τις
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πιο κρυφές του σκέψεις, νιώθοντας έτσι το αίσθημα της λύτρωσης, ενώ ο ίδιος σαν
ψυχαναλυτής έπρεπε μέσα από πολύωρες συζητήσεις, αφηγήσεις, καταγραφές και αναλύσεις
να προσπαθήσει να ανακαλύψει τον πραγματικό λόγο που ο ασθενής του παρουσιάζει
προβληματικές συμπεριφορές. Για το λόγο αυτό προσπαθούσε να καταγράφει όλα όσα του
αφηγούνταν οι ασθενείς και κάθε τόσο τους ζητούσε να του περιγράψουν ένα όνειρο, το οποίο
σύμφωνα με τη θεωρία του περί ονείρων και ασυνειδήτου έφερνε στην επιφάνεια όσα, εκούσια
ή ακούσια, αποκρύπτονταν στις συνεδρίες. Το όνειρο αυτό μετά γινόταν μέσω της γλώσσας και
των κατάλληλων λέξεων μια πολυεπίπεδη και πολύπλευρη αφήγηση, την οποία ο ίδιος
καλούνταν στη συνέχεια να αναλύσει περαιτέρω. Όπως ένας αναγνώστης διαβάζοντας αρκετές
φορές ένα έργο μπορεί να το προσεγγίσει από διαφορετικές οπτικές και να ανακαλύψει νοήματα
και ιδέες που αρχικά δεν είχε αντιληφθεί, έτσι και ο αναλυτής παίρνει το ρόλο του αναγνώστη και
οδηγείται μέσα από την ανάλυση των αφηγήσεων των ασθενών σε αυτό που πραγματικά
ψάχνει, με στόχο να μπορέσει να τον βοηθήσει (Mπάρρυ,2013).
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΩΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑ.
Μέχρι εδώ η γραφή αποτελούσε εργαλείο ανάλυσης στα χέρια του θεραπευτή, ενώ η
συμμετοχή του ασθενή στη συγγραφική διαδικασία ήταν έμμεση μέσω των ιστοριών και των
αφηγήσεων του. Η επικέντρωση του θεραπευτή στην ανάλυση του προβλήματος του έδινε το
ρόλο του ειδικού και «παντογνώστη» και καλούνταν να ανακαλύψει όλες τις πτυχές της
προσωπικότητας του ασθενή του. Η επίδραση με το πέρασμα των χρόνων του
μεταμοντερνισμού, της φιλοσοφίας και της ανθρωπολογίας στους κλάδους της ψυχανάλυσης
και ψυχοθεραπείας δημιούργησαν ένα νέο τρόπο σκέψης και προσέγγισης, ο οποίος εστίαζε
περισσότερο στον άνθρωπο ως ύπαρξη και λιγότερο στη φύση του προβλήματος. Πλέον το
ενδιαφέρον του θεραπευτή μετατέθηκε από το παρελθόν του θεραπευομένου στην
καθημερινότητά του, με σκοπό να βρει τρόπους αντιμετώπισης αρχικά των προβληματικών
συμπεριφορών στις καθημερινές δραστηριότητες και αργότερα με τη βοήθεια του ίδιου του
θεραπευομένου, και αν κι εφόσον ο ίδιος αισθανόταν ψυχικά έτοιμος, να εισχωρήσουν μαζί στη
ρίζα του προβλήματος.
Για το λόγο αυτό και οι ρόλοι μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευομένου άλλαξαν. Ο μεν
πρώτος έγινε ο καθοδηγητής και βοηθός, ο δε δεύτερος ο ειδικός για τη ζωή του, με ενεργή πλέον
συμμετοχή στις ψυχοθεραπευτικές τεχνικές των συνεδριών. Όλες οι πληροφορίες αλλά και οι
λύσεις εκμαιεύονταν από το θεραπευόμενο, ενώ ο θεραπευτής διατηρούσε το ρόλο του
ακροατή, συγκεντρώνοντας ωστόσο τα απαραίτητα στοιχεία. Ο άνθρωπος πλέον σταμάτησε
να αναλύεται ατομικά και σε συνάρτηση μόνο με το παρελθόν του, κι άρχισε μια ολιστική
ανάλυση και διερεύνηση τόσο του παρόντος του όσο και του κοινωνικού του πλαισίου, μέσα
στο οποίο εμφανίζονται οι προβληματικές συμπεριφορές.
ΓΝΩΣΙΑΚΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Μέσα σε αυτό το ανθρωποκεντρικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε από την ολιστική θεώρηση
και ανάλυση της κοινωνικής πραγματικότητας του ατόμου αλλά και από τη μετάβαση στο
παρόν του εμφανίστηκαν νέες προσεγγίσεις και θεωρίες στον κλάδο των ψυχικών επιστημών.
Στις αρχές του 20ου αιώνα εισήχθη από τον Τζον Γουάτσον η συμπεριφοριστική θεραπεία 328
σαν αντίποδας της ψυχανάλυσης. Η συμπεριφοριστική θεραπεία μετέφερε το ενδιαφέρον του
αναλυτή από το πρόβλημα και τη μελέτη της συνείδησης στη θεώρηση και προσέγγιση του
ανθρώπου ως όλου μέσα σε ένα κοινωνικό και χρονικό πλαίσιο, σε ένα σύστημα ερεθισμάτων
και αντιδράσεων και στην εστίαση της καλυτέρευσης της συμπεριφοράς του ατόμου στην
καθημερινότητα του.
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Ωστόσο το συγκεκριμένο μοντέλο ερεθίσματος-αντίδρασης δε μπορούσε να εξηγήσει την
ύπαρξη ταυτόχρονα αρκετών δυσλειτουργικών συμπεριφορών και γι΄ αυτό εμφανίστηκε η
γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία η οποία βασίστηκε στη γνωσιακή θεωρία του Beck (1963)
και στη λογικοσυναισθηματική θεωρία του Ellis (1962).Η καινούρια αυτή μορφή θεραπεία έδωσε
τη δυνατότητα στον θεραπευόμενο να έχει ενεργό δράση στη θεραπεία του, αλλά και να
καθορίζει την πορεία της329. Με βάση την αντίληψη πια για την ικανότητα του ανθρώπου να
γνωρίζει καλύτερα τις σκέψεις και τις εμπειρίες του, οι θεραπευτές άρχισαν να εκπαιδεύουν τους
θεραπευόμενους να αναγνωρίζουν και να διαχωρίζουν σκέψεις και συναισθήματα και να
κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο αυτά επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Έτσι οι
θεραπευόμενοι άρχισαν να προχωρούν στην αυτοανάλυση του ψυχισμού τους αλλά και να
μαθαίνουν πως να αξιοποιούν τις θεραπευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούσαν στις συνεδρίες
στην καθημερινότητά τους.
Είναι το σημείο όπου ο ρόλος της γραφής περνά από τα χέρια του θεραπευτή στα χέρια του
θεραπευομένου με τη χρήση των δυσλειτουργικών ημερολογίων 330 του Beck στην
καθημερινότητά του , μιας θεραπευτικής τεχνικής της συγκεκριμένης θεραπείας που στοχεύει
στην αναγνώριση των προβληματικών συμπεριφορών του ανθρώπου, των ερεθισμάτων που
της προκαλούν αλλά και την ανακάλυψη τρόπων αντιμετώπισης τους. Οι πρώτες καταγραφές
αφορούν τις αυτόματες αρνητικές σκέψεις που έρχονται στο μυαλό του θεραπευομένου μόλις
έλθει αντιμέτωπος με καταστάσεις που φέρνουν στην επιφάνεια τις προβληματικές
συμπεριφορές. Εφόσον η τήρηση των ημερολογίων είναι σταθερή, στη συνέχεια ο θεραπευτής
εκπαιδεύει το θεραπευόμενο στην αναγνώριση των γνωσιών 331 του και το διαχωρισμό τους από
τις σκέψεις και τα συναισθήματα. Τότε στο καθημερινό του ημερολόγιο αρχίζει να μετατρέπει τις
αρνητικές σκέψεις σε θετικές προσθέτοντας μια ακόμα στήλη, όπου καταγράφονται οι
εναλλακτικές σκέψεις που θα μπορούσε να κάνει για να καταπολεμήσει τον αρνητισμό του και
την απαισιοδοξία του.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι η χρήση του λόγου και το παιχνίδι αλλαγής των λέξεων με αρνητική
σημασία σε λέξεις με θετική σημασία, βοηθούν το θεραπευόμενο να αντιμετωπίζει τις
προβληματικές συμπεριφορές στην καθημερινότητά του και να παρατηρεί με μια μεγαλύτερη
απόσταση και μια πιο αντικειμενική ματιά το ίδιο του το πρόβλημα. Επίσης τα ημερολόγια
βοηθούν το θεραπευόμενο σε μια μελλοντική επανεμφάνιση των προβληματικών
συμπεριφορών και μια συναισθηματική υποτροπή μετά το πέρας των συνεδριών, να
επαναφέρει στη μνήμη του τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος, αλλά και να
καθοδηγηθεί ξανά στη μετατροπή των αρνητικών σκέψεων σε θετικών. Στο σημείο αυτό τα
ημερολόγια επαναφέρουν κι ενδυναμώνουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση του
ανθρώπου, αφού ο ίδιος ήταν αυτός που αναγνώρισε και συνέγραψε όλες τις θετικές προτάσεις
και σκέψεις.

329Βλ. http://cbt.edu.gr/arxeia/vasikes_arxes_deksiotites_texnikes.pdf
330 Westbrook David, Helen Kennerly & Joan Kirk,(2012 Εισαγωγή στη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία, επιμ.
Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι και Κων/νος Ευθυμίου, εκδ. Πεδίο, σελ.179
331
Γνωσία σύμφωνα με το Beck μπορεί να είναι είτε μια σκέψη είτε μια οπτική εικόνα για την οποία ο θεραπευόμενος μπορεί
να μην έχει πλήρη επίγνωση , εκτός αν εστιάσει την προσοχή του σε αυτή. David Westbrook, Helen Kennerly &
Joan Kirk,(2012 Εισαγωγή στη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία, επιμ. Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι και
Κων/νος Ευθυμίου, εκδ. Πεδίο_, σελ.176
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Η ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟ.
Η θεραπευτική ωστόσο προσέγγιση που βασίζεται κυρίως στην αφήγηση αλλά και τη
συγγραφή των ιστοριών από τον ίδιο το θεραπευόμενο είναι η αφηγηματική. Εισήχθη στο χώρο
της ψυχοθεραπείας από τους Michael White και David Epston τη δεκαετία του 1990. Είναι
επηρεασμένη από τη φιλολογική επιστήμη, τη γλωσσολογία, τη λογοτεχνική κριτική, υιοθετώντας
τις τεχνικές ανάλυσής τους, αλλά κυρίως από το ρεύμα του κοινωνικού κονστρουξιονισμού332,
ενός ρεύματος που δίνει μια ολιστική θεώρηση της πραγματικότητας του ανθρώπου, η οποία
επηρεάζεται από τις εμπειρίες, τις καταβολές και το περιβάλλον . Αναγνωρίζει την έλλειψη μιας
αντικειμενικής αλήθειας και υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος ωριμάζει και διαμορφώνεται σ’ένα
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο με κοινές συνιστώσες. Το πλαίσιο αυτό, ακούσια, επηρεάζει τον
τρόπο σκέψης, θεώρησης της πραγματικότητας από το ίδιο το άτομο, αλλά και τον τρόπο
δράσης του. Η γλώσσα αποτελεί ένα μέσο συλλογικής κατασκευής της πραγματικότητας , τόσο
του ατόμου όσο και του συνόλου, και είναι το σημείο στο οποίο εστιάζει η αφηγηματική θεραπεία
και τη μετατρέπει σε εργαλείο εξέτασης.
Οι εμπειρίες , οι σκέψεις και τα συναισθήματά του που διαμορφώθηκαν μέσα στο κοινωνικό
του πλαίσιο έρχονται στην επιφάνεια από τον ίδιο το θεραπευόμενο. Ως ειδικός πλέον του ίδιου
του του εαυτού και άριστος γνώστης της δικής του αλήθειας, καλείται να μεταδώσει στον
«ανήξερο» -όχι από πλευράς επιστημονικών γνώσεων, αλλά από την πλευρά ενός ανθρώπου
που τοποθετείται έξω από το συγκεκριμένο πλαίσιο του συνομιλητή του-μέσω της αφήγησης και
της συγγραφής. Ο θεραπευτής λοιπόν από αναλυτής μετατρέπεται σε ακροατής και
αναγνώστης. Αναμένει από το θεραπευόμενο να του προσφέρει τη δική του αλήθεια,
βοηθώντας πάντα με τις κατάλληλες ερωτήσεις, ερωτήσεις που στοχεύουν στην ενθάρρυνση,
και να τον κάνει συμμέτοχο στη δική του πραγματικότητα. Όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες
που χρειάζεται ο θεραπευτής για να εισχωρήσει σταδιακά στην πηγή του προβλήματος,
εκμαιεύονται από τον ίδιο το θεραπευόμενο. Κάτι τέτοιο βέβαια προϋποθέτει την ηθελημένη
συμμετοχή του θεραπευομένου στις συνεδρίες και την αποδοχή της ανάγκης του για θεραπεία.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Η πρώτη παρουσίαση του θεραπευομένου στις συνεδρίες γίνεται με τη μορφή της συνέντευξης,
όπου ο θεραπευτής προσπαθεί να μάθει για τη ζωή και την καθημερινότητα του κι ο
θεραπευόμενος αφηγείται. Ο τρόπος αφήγησης της ιστορίας του αναλύεται μα βάση
λογοτεχνικά και γλωσσολογικά κριτήρια(Morgan,2011). Πιο συγκεκριμένα ο θεραπευτής
προσπαθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, να αναγνωρίσει μέσα στην αφήγηση σημεία
και γεγονότα της ζωής του που προσπαθεί να αποκρύψει ηθελημένα ή μη. Γι’ αυτό παρατηρεί
το χρόνο στον οποίο αφηγείται, το πρόσωπο που χρησιμοποιεί, λέξεις και εκφράσεις που μπορεί
να επαναλαμβάνει για να κρύψει ή να αποστασιοποιηθεί από μια κατάσταση που του προκαλεί
δυσαρέσκεια.
Μετά από έναν αριθμό συνεδριών κατά τις οποίες ο θεραπευόμενος αφηγείται ιστορίες από
τη ζωή του και καταστάσεις κατά τις οποίες το πρόβλημα τον έχει επηρεάσει, ο θεραπευτής του
ζητά να γράψει τη δική του ιστορία , την αυτοβιογραφία του στην ουσία. Η αυτοβιογραφία ή
αλλιώς κυρίαρχη ιστορία, αποτελεί τον τρόπο αντίληψης των γεγονότων από τον ίδιο. Ένα χαρτί
κι ένα μολύβι θα γίνουν τα μέσα εκείνα που θα τον βοηθήσουν να εξωτερικεύσει όσα προφορικά
δυσκολεύεται να εκφράσει. Σαν συγγραφέας που προσπαθεί να δημιουργήσει μέσω της
γραφής, να εξομολογηθεί και να εκτονωθεί ψυχικά, έτσι κι ο θεραπευόμενος καλείται να
μετατρέψει σκέψεις και συναισθήματα σε λέξεις, καλείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και οι
δύο μπροστά τους έχουν μια λευκή σελίδα που τους προκαλεί φόβο. Ο μεν συγγραφέας πρέπει
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να τη γεμίσει με ιδέες και φαντασία δημιουργώντας λογοτεχνικούς ήρωες που θα εκπροσωπούν
όσα θέλει να εκφράσει, ο δε θεραπευόμενος πρέπει να γεμίσει το χαρτί με κρυμμένα
συναισθήματα, πραγματικές καταστάσεις, πραγματικά λάθη, αληθινούς φόβους και να
δημιουργήσει έναν ήρωα που θα μπορεί να αντιπροσωπεύσει τον ίδιο. Μόλις ολοκληρώσει το
κείμενό του θα έλθει αντιμέτωπος με τη δική του αλήθεια, θα απομακρυνθεί όμως από το
πρόβλημα και θα μετατραπεί σε αναγνώστη της δικής του ζωής. Επίσης στην ιστορία καλείται
να δώσει κι ένα τίτλο που θα την αντιπροσωπεύει, όπως π. χ. Η Κατάθλιψη, Η Ζήλια, Ο Θυμός κ.
α., κατονομάζοντας έτσι πλέον κι αναγνωρίζοντας ποιο είναι το πρόβλημα.
Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΜΙΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
Ο θεραπευτής στη συνέχεια θα πάρει την ιστορία που έχει δημιουργήσει ο θεραπευόμενος και
θα την αναλύσει, όπως ένας κριτικός αναλύει ένα λογοτεχνικό κείμενο. Θα την εξετάσει μορφικά
και γλωσσικά (θα παρατηρήσει τον τρόπο στίξης, το χρόνο της αφήγησης, αν υπάρχουν
αναδρομές κι επιβραδύνσεις, λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται πολλές φορές, ποια
σημεία τονίζει και ποια είναι εκείνα που προσπερνά), τον ήρωα που θα χρησιμοποιήσει για
πρωταγωνιστή αλλά και τους δευτερεύοντες χαρακτήρες που τον πλαισιώνουν, καθώς αυτοί
αντιπροσωπεύουν τον κοινωνικό περίγυρο που τον επηρεάζει. Με αποδομιστικό τρόπο θα
σπάσει και θα ξαναενώσει την ιστορία που έχει στα χέρια του, για να μπορέσει να φτάσει στη
ρίζα του προβλήματος. Πέρα όμως από την έρευνα για το πρόβλημα θα προσπαθήσει να
ανιχνεύσει τις στιγμές εκείνες όπου το πρόβλημα δεν επηρέαζε σε τόσο μεγάλο βαθμό την
καθημερινότητά του. Έχοντας βρει πια τις μοναδικές εκβάσεις333 θα τις παρουσιάσει στο
θεραπευόμενο, θα τον βοηθήσει να τις αναγνωρίσει κι ο ίδιος και θα τον καθοδηγήσει στο
επόμενο στάδιο, αυτό της ανασυγγραφής της ιστορίας του με πιο θετικά στοιχεία. Όπως ένα
βιβλίο που αλλάζει απόψεις για τη ζωή από τον έναν χαρακτήρα στον άλλον, έτσι και η ζωή του
θεραπευομένου έχει πολλαπλά νοήματα και αφηγήματα. Τη στιγμή αυτή ο θεραπευόμενος είναι
έτοιμος πια να προχωρήσει στη συγγραφή της εναλλακτικής ιστορίας, μιας ιστορίας που θα
διαπλέκεται με τις σχέσεις και τις ζωές των ανθρώπων που συνιστούν το κοινωνικό του
περιβάλλον. Σβήνοντας λοιπόν την κυρίαρχη ιστορία και ξαναγράφοντάς τη με θετικής
σημασίας λεξιλόγιο, θα της δώσει την κατεύθυνση που ο ίδιος θέλει να πάρει η ζωή του. Θα
τονίσει τα θετικά του στοιχεία και πλευρές της προσωπικότητάς του, τις οποίες είχε καλύψει το
πρόβλημα οι οποίες είναι μπροστά του γραμμένες από τον ίδιο.
Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Η εναλλακτική ιστορία που θα δημιουργηθεί μέσα από την αποδόμηση του προβλήματος, θα
είναι μια αντι-προβληματική ιστορία που θα προβάλει τα θετικά στη ζωή του και θα έχει αισιόδοξο
ύφος. Ο θεραπευτής κι εδώ μπορεί πάλι να τον καθοδηγήσει με τη χρήση των κατάλληλων
ερωτήσεων που, ποιος, γιατί, πότε, πως, υποδεικνύοντας του παράλληλα τον τρόπο να εστιάζει
πλέον μόνο στις θετικές σκέψεις και στα θετικά γεγονότα της καθημερινότητάς του.
Και αυτή η ιστορία πρέπει να έχει τον κατάλληλο τίτλο, ο οποίος θα έχει κι αυτός θετικό
χαρακτήρα, π. χ. Η Βεβαιότητα, Η Σιγουριά, κ. ά., και θα αποτελεί μια ιστορία θάρρους κι ελπίδας.
Η ταυτότητα του θεραπευομένου θα αναδομηθεί σε νέες βάσεις χτίζοντας με το κοινωνικό του
περιβάλλον σχέσεις σταθερές και ισότιμες. Επιπλέον οι ιστορίες θα είναι εκεί σε μια μελλοντική
υποτροπή του, σε στιγμές που το πρόβλημα ξανακυριεύσει την καθημερινότητά του, οι ιστορίες
αυτές θα του υπενθυμίζουν το δρόμο που διένυσε , τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με τις δικές
Μοναδικές εκβάσεις μπορεί να είναι ένα σχέδιο, μια πράξη, ένα συναίσθημα, μια δήλωση, μια ποιότητα,
μια επιθυμία, μια σκέψη, μια πεποίθηση, μια ικανότητα ή μια προσωπική δέσμευση. Οι μοναδικές εκβάσεις
μπορεί να βρίσκονται στο παρελθόν, στο παρόν ή και στο μέλλον. Morgan Alice, Τί είναι αφηγηματική
θεραπεία;, μετ. Αδάμ Χαρβάτης , University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2011, τομ 6, σελ. 78
333
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του δυνάμεις. Τέλος οι εναλλακτικές, αντι-προβληματικές ιστορίες που θα δημιουργηθούν κατά
τη διάρκεια των συμβουλευτικών συνεδριών μπορούν να αποτελέσουν πηγή θάρρους για
ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και ψάχνουν να βρουν την κατάλληλη
για εκείνους θεραπευτική μέθοδο.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ
Η γραφή όπως αναλύσαμε παραπάνω αποτέλεσε εργαλείο στα χέρια του θεραπευτή για την
καλύτερη κατανόηση του ψυχισμού των ασθενών του , αλλά και για τη δημιουργία θεωριών οι
οποίες εξέλιξαν τον κλάδο των επιστημών της ψυχικής υγείας. Για το θεραπευόμενο από την
άλλη, τα γραπτά του αποτελούν τον καλύτερο τρόπο εκμάθησης του χαρακτήρα του και των
συμπεριφορών του. Αποτυπώνουν όσα είναι κρυμμένα και παρουσιάζονται χωρίς φόβο κι
επεξηγούν τυχόν προβληματικές συμπεριφορές στην καθημερινότητα. Παράλληλα βελτιώνουν
τις σχέσεις του με το περιβάλλον του και το κάνουν συμμέτοχο στη δική τους αλήθεια. Γι’ αυτό
λοιπόν τέτοιες θεραπευτικές προσεγγίσεις, που έχουν ως κέντρο τον άνθρωπο κι όχι το
πρόβλημα, που δεν είναι κατηγορικές, αλλά καθοδηγητικές κι εκπαιδευτικές, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε όλες τις ηλικίες, σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο, σε ήπιες
προβληματικές συμπεριφορές αλλά σαι σε πιο σοβαρές, και να έχουν εξίσου ικανοποιητικά
αποτελέσματα. Στόχος αυτών των προσεγγίσεων είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ως
πρόβλημα, ο άνθρωπος ως άνθρωπος κι όχι ο άνθρωπος σαν πρόβλημα.
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Η μετάφραση των στιχουργικών μορφών από την
Επτανησιακή Σχολή (19ος – πρώιμος 20ός αι.)
Λέτσιος Βασίλης

letsios@ionio.gr
Περίληψη

Τα θέματα στιχουργικής απασχόλησαν πολύ σοβαρά τους Επτανήσιους προπαντός κατά τον 19ο και τον πρώιμο
20ό αιώνα σε θεωρητικά, αλλά και πρωτότυπα ποιητικά έργα και μεταφράσματα, εμπεριέχουν μάλιστα
προβληματισμούς ως προς την κατασκευή της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικού έμμετρου στίχου σε εποχές
ως προς όλα μεταιχμιακές, προπαντός πριν και μετά την εγκαθίδρυση του ελληνικού κράτους (1830) και την εποχή
μετά την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα (1864). Οι στίχοι που επιλέγουν αφοσιωμένοι επτανήσιοι ποιητέςμεταφραστές για τα ποιητικά και θεατρικά τους μεταφράσματα είναι, όπως θα δούμε στη σύντομη αυτή μελέτη,
αισθητικές επιλογές που αντικατοπτρίζουν το προσωπικό ταλέντο, αλλά και έναν συλλογικό προβληματισμό ως
προς την γλωσσική και πολιτιστική ταυτότητα των ιδίων κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η μετάφραση
εμφανίζεται στα Επτάνησα προπαντός του 19ου και του πρώιμου 20ού αιώνα ως ένα κανάλι επικοινωνίας με
ευρωπαϊκές γλώσσες και εθνικές λογοτεχνίες, μέσα από το οποίο προκύπτουν θεωρητικά ζητήματα για τη γλώσσα,
θέματα απήχησης της τέχνης, αλλά και εθνικής ταυτότητας.

Επτανησιακή Σχολή; στιχουργική; λογοτεχνική μετάφραση; δεκαπεντασύλλαβος; δεκατρισύλλαβος; ενδεκασύλλαβος; 19ος αι.; πρώιμος 20ός
αι.;

Το άρθρο του Νάσου Βαγενά με τίτλο «Η μετάφραση των έμμετρων μορφών στην εποχή του
ελεύθερου στίχου» (1989) αναφέρεται στο τι μπορεί να κάνει ένας εμπνευσμένος μεταφραστής
της εποχής του ελεύθερου στίχου με μια καθορισμένη παλαιά μορφή. Και στην εποχή πριν τον
ελευθερωμένο και τον ελεύθερο στίχο ωστόσο υπάρχουν παραδείγματα απομάκρυνσης,
επινοητικής αναχώρησης από την πρωτότυπη στιχουργική μορφή μέσω της μετάφρασης. Το
παράδειγμα των Ιωάννη Βηλαρά, Διονυσίου Σολωμού και Κωστή Παλαμά, που έχουν αναφερθεί
ως προς αυτή τη μεταφραστική διαδικασία (Βαγενάς 1989: 77-78), δεν είναι τα μόνα, πάντως η
κριτική έχει εντοπίσει αυτή τη δημιουργικότητα – επινοητικότητα, τόλμη, αυτοπεποίθηση – ως
προς τη μετάφραση των στιχουργικών μορφών από την Επτανησιακή Σχολή ποιητών και
μεταφραστών, που είναι ένα κεφάλαιο πολύ μεγάλο και πολύπλευρο, που μένει να συζητηθεί
περαιτέρω. Τα θέματα στιχουργικής απασχόλησαν πολύ σοβαρά τους Επτανήσιους προπαντός
κατά τον 19ο και τον πρώιμο 20ό αιώνα σε θεωρητικά, αλλά και πρωτότυπα ποιητικά έργα και
μεταφράσματα, εμπεριέχουν μάλιστα προβληματισμούς ως προς την κατασκευή της ελληνικής
γλώσσας και της ελληνικού έμμετρου στίχου σε εποχές ως προς όλα μεταιχμιακές, προπαντός
πριν και μετά την εγκαθίδρυση του ελληνικού κράτους (1830) και την εποχή μετά την ένωση των
Επτανήσων με την Ελλάδα (1864).
Οι στίχοι που επιλέγουν αφοσιωμένοι επτανήσιοι ποιητές-μεταφραστές για τα ποιητικά και
θεατρικά τους μεταφράσματα είναι, όπως θα δούμε στη σύντομη αυτή μελέτη, αισθητικές
επιλογές που αντικατοπτρίζουν το προσωπικό ταλέντο, αλλά και έναν συλλογικό
προβληματισμό ως προς την γλωσσική και πολιτιστική ταυτότητα των ιδίων κατά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η μετάφραση εμφανίζεται στα Επτάνησα προπαντός του 19ου και
του πρώιμου 20ού αιώνα ως ένα κανάλι επικοινωνίας με ευρωπαϊκές γλώσσες και εθνικές
λογοτεχνίες (Γεροντικός 1952, Καραγιώργος 1986), μέσα από το οποίο προκύπτουν θεωρητικά
ζητήματα για τη γλώσσα, θέματα απήχησης της τέχνης, αλλά και εθνικής ταυτότητας. Πιο
συγκεκριμένα θα δούμε ότι ο ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος, ο εθνικός στίχος στην ελληνική
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γλώσσα, συνεχίζει να αποτελεί μια σταθερή επιλογή για κάποιους επτανήσιους ποιητέςμεταφραστές που επιχειρούν να επικοινωνήσουν με την αναγνωρισμένη παράδοση των
ομιλούμενων ελληνικών στην μετά τον Ερωτόκριτο (1713) εποχή. Τα μεταφράσματα
εμφανίζονται συχνά πιο ριζοσπαστικά ως προς ζητήματα στιχουργικής σε σχέση με τα
πρωτότυπα ποιητικά και θεατρικά έργα των Επτανησίων – εμπνευσμένοι από τα πρωτότυπα
έργα που μεταφράζουν, από τη θεματική τους, τη γραμματολογική τους θέση στις εθνικές
λογοτεχνίες και τη μορφολογία τους, εννοείται και της στιχουργικής τους, αναλαμβάνουν συχνά
στιχουργικές πρωτοβουλίες που εμφανίζουν τολμηρή πρωτοβουλία και ταυτόχρονα βαθύ και
ουσιαστικό θεωρητικό προβληματισμό (Μήσιου 2012) ως προς θέματα όπως ο εμπλουτισμός
των ομιλούμενων ελληνικών, ώστε να γίνουν γλώσσα φιλολογική, ή η άσκηση ως προς τις
μορφές, ώστε να απομακρυνθούν από τη μονοτονία των ρυθμών και την προβλεψιμότητα των
νοημάτων. Η κατασκευή λοιπόν της λογοτεχνικής γλώσσας και η εθνική σημασία του
εγχειρήματος αυτού τη συγκεκριμένη αυτή χρονική στιγμή περιλαμβάνει και την στιχουργική
επιμέλεια των μεταφρασμάτων της ποίησης και του θεάτρου, ένα πεδίο ανοιχτό σε
πειραματισμούς και ταυτόχρονα σοβαρό λόγω της συστηματικής μελέτης των ευρωπαϊκών
γλωσσών και λογοτεχνιών.
Το μικρό μεταφραστικό έργο του Διονύσιου Σολωμού (Σπαταλάς 1920) ανοίγει δρόμους που
μεταγενέστεροι επτανήσιοι ποιητές-μεταφραστές θα ακολουθήσουν με ζήλο και πειθαρχία.
Διαφοροποιούνται αρκετά ως προς το έργο του μέντορά τους ως προς τις στιχουργικές μορφές
που χρησιμοποιούν, ως προς το ότι ολοκληρώνουν και δημοσιεύουν τα μεταφράσματά τους
και συντάσσουν μελέτες που συνοδεύουν μεταφραστικό έργο δικό τους ή άλλων. Μία τάση στα
επτανησιακά μεταφράσματα μετά τον Σολωμό συνεχίζει περισσότερο τον στιχουργικό τρόπο του
Ερωτόκριτου των ομοιοκατάληκτων διστίχων σε ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο, ενώ άλλα,
επηρεασμένα σε κάποιο βαθμό από τα σολωμικά «μπερδέματα» στίχων και ρυθμών (Λέτσιος
2017), συνδυάζουν προπαντός τον δεκαπεντασύλλαβο με άλλους στίχους της ελληνικής
παράδοσης.
Ο Ιωάννης Βηλαράς χρησιμοποιεί στη Βατραχομυιομαχία, το «αριστούργημα του ποιητή» κατά
τον Λίνο Πολίτη, ομοιοκατάληκτο δεκαπεντασύλλαβο στους δρόμους της κρητικής στιχουργικής
παράδοσης. Σε δεκαπεντασύλλαβο σε ομοιοκατάληκτα δίστιχα είναι τα μεταφράσματα του
Αντώνιου Μάτεσι «Εις τα κοιμητήρια» και «Επιτάφιος» του Τόμας Γκραίη, ωστόσο το γνωστότερο
ίσως μετάφρασμα στο ίδιο αυτό στιχουργικό μοντέλο, έργο ζωής για τον δημιουργό του, τον
Ιούλιο Τυπάλδο, είναι η Ελευθερωμένη Ιερουσαλήμ (α’ δημ. 1877) του Τορκουάτο Τάσσο, που
εμφανίζει σημαντικές στιχουργικές αναλογίες με τον Ερωτόκριτο. Μία από τις
χαρακτηριστικότερες χρήσεις αυτού του στιχουργικού μοντέλου έχουμε και στο μετάφρασμα
«Νάλας και Νταμαγιάντη» (από τη Μαχαμπχαράτα) (Φραγκόπουλος 1991) των Λορέντσου
Μαβίλη και αργότερα Κωνσταντίνου Θεοτόκη (Ιντιάνος 1934, Γρόλλιος 1973).
Πολύ σημαντική για τη σύγχρονη αποτύπωση του επικού/ ηρωικού στοιχείου είναι η μετάφραση
των ομηρικών επών στα ομιλούμενα ελληνικά (Μπουμπουλίδης 1963/64), για το λόγο αυτό
χρησιμοποιήθηκε ο ανομοιοκατάληκτος δεκαπεντασύαλλβος στα μεταφράσματα του Ιάκωβου
Πολυλά Οδύσσεια (1875) και Ιλιάδα (1882) (Γαραντούδης 1998), ενώ κάποια χαρακτηριστικά
επτανησιακά μεταφράσματα που εμφανίζουν ενδιαφέροντες στιχουργικούς συσχετισμούς κατά
τη μεταφορά των πρωτότυπων στιχουργικών μορφών σε νέα μετρικά δεδομένα είναι του
Παναγιώτη Βεργωτή το απόσπασμα από το β’ άσμα της Κόλασης του Δάντη, του Γεώργιου
Καλοσγούρου «Η ελληνίδα μητέρα» του Διονύσιου Σολωμού, καθώς και μεταφράσματα
ποιημάτων του Όσσιαν, π.χ. το μετάφρασμα του Παναγιώτη Πανά «Δαρτούλα» και του
Στυλιανού Χρυσομάλλη «Στον ήλιο» κ.λπ.
Τον δεκαπεντασύλλαβο θα τον συναντήσουμε επίσης σε πιο μεικτές χρήσεις (in modo misto
genuino) σε διάφορα επτανησιακά μεταφράσματα στην προσπάθεια των ποιητώνμεταφραστών να απομακρύνουν τον εθνικό στίχο από τη μονοτονία και προβλέψιμα
σημαινόμενα. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αποτελεί το μετάφρασμα
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«Λεονώρα» του Λορέντσου Μαβίλη (Κεντρωτής 1999), ο οποίος μεταποιεί το πρωτότυπο των 32
στροφών των οκτώ οκτασύλλαβων στίχων σε στροφές των οκτώ στίχων που αποτελούνται από
τρεις δεκαπεντασύλλαβους και πέντε επτασύλλαβους ή οκτασύλλαβους. Το μετάφρασμα του
Αριστοτέλη Βαλαωρίτη «Η Λίμνη» του Αλφόνσου Λαμαρτίνου είναι σε τετράστιχες στροφές που
αποτελούνται από δύο ζεύγη δεκαπεντασύλλαβων και δεκατετρασύλλαβων που
ομοιοκαταληκτούν πλεκτά, σχήμα που χρησιμοποιεί στις δύο πρώτες τετράστιχες στροφές από
το σονέτο ο Στέφανος Μαρτζώκης στο μετάφρασμά του «Στη Ζάκυνθο» του Ούγκο Φόσκολο.
Πολύ ενδιαφέρων είναι ο συνδυασμός δεκαπεντασύλλαβου-δεκατρισύλλαβου στο μετάφρασμα
του Νίκου Κογεβίνα (Γλαύκου Πόντιου) «Άλεξις και Δώρα» (1893) του Γκαίτε.
Το πιο μεγάλο μεταφραστικό εγχείρημα Επτανησίου μετά την Ελευθερωμένη Ιερουσαλήμ του
Τυπάλδου είναι όχι πια σε δεκαπεντασύλλαβο, αλλά σε δεκατρισύλλαβο, τον οποίο εισήγαγε ο
Ιάκωβος Πολυλάς στο μετάφρασμα Αμλέτος (1889) του Σαίξπηρ, σίγουρα ένα από τα
σημαντικότερα μεταφράσματα στην ιστορία της λογοτεχνικής μετάφρασης στα ελληνικά
(Αλεξάκη 2015), όχι μόνο για την στιχουργική πρωτοπορία του, αλλά και για τη θεωρητική, από
τον ίδιο και από τον Γεώργιο Καλοσγούρο αργότερα (1890), τεκμηρίωση της αισθητικής αυτής
επιλογής. Η χρήση του δεκατρισύλλαβου άνοιξε έναν σοβαρό διάλογο κριτικής ανάμεσα σε
φίλους (π.χ. Κωστής Παλαμάς) και εχθρούς (π.χ. Γεράσιμος Σπαταλάς) της αισθητικής αυτής
επιλογής, θέμα που μένει να συζητηθεί περαιτέρω. Ο Μαβίλης θα χρησιμοποίησει τον
δεκατρισύλλαβο σε μεταφράσματα δραματικού χαρακτήρα, όπως «Προμηθέας λυόμενος» του
Σέλλεϋ, «Γουλιέλμος Τέλλος» του Σίλλερ, «Φάουστ» του Γκαίτε. Τον δεκατρισύλλαβο
χρησιμοποίησαν επίσης ο Καλοσγούρος στις μεταφράσεις των Τάφων του Φόσκολο, του
πρώτου άσματος της Κόλασης, το απόσπασμα από το μετάφρασμα «Σαούλ» του Αλφιέρι και
του Προμηθέα δεσμώτη του Αισχύλου (Σπαταλάς 1928), αλλά και ο Κογεβίνας στη μετάφραση
του δράματος του Γκαίτε Η Ιφιγένεια στην Ταυρική, όπου σύμφωνα με την Ειρήνη Δεντρινού,
ακολουθούνται τα διδάγματα του Πολυλά (Δεντρινού, Η Κερκυραϊκή Σχολή, 26).
Ο ιταλικής καταγωγής ενδεκασύλλαβος είναι συχνός στα ποιητικά-θεατρικά μεταφράσματα από
τα ιταλικά για τους επτανήσιους ποιητές-μεταφραστές που επιθυμούν να περισώσουν την
ιταλικότητα της πρωτότυπης μορφής – για παράδειγμα ο Γεράσιμος Μαρκοράς στη μετάφραση
των 126 πρώτων στίχων του α’ άσματος από την Κόλαση της Θείας Κωμωδίας ή ο Μαβίλης
(Νίκας 1999) στη μετάφραση των αποσπασμάτων που επιλέγει από τη Θεία Κωμωδία είναι πιστοί
στην επιλογή του ενδεκασύλλαβου. Η χρήση του ενδεκασύλλαβου γίνεται συστηματικότερη από
τους νεότερους επτανήσιους ποιητές-μεταφραστές στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του
20ού, προπαντός τον Λορέντσο Μαβίλη και τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη. Η τάση αυτή μένει επίσης
να μελετηθεί περαιτέρω, ειδικά εφόσον λάβουμε υπόψη ότι κάποια μεταφράσματα σε
ενδεκασύλλαβο αποτελούν απάντηση σε προηγούμενα ελληνικά μεταφράσματα του ίδιου
πρωτότυπου έργου σε διαφορετικό στίχο – σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν μεταφράσματα
όπως το απόσπασμα από τους Τάφους του Μαβίλη και του Άμλετ του Θεοτόκη. Ο Θεοτόκης
(Καραγιώργος 1998) είναι «ουσιαστικά ο μοναδικός έλληνας μεταφραστής του Σαίξπηρ που
χρησιμοποιεί ενδεκασύλλαβο» (Γαραντούδης 1991: 439), ενώ συγκεκριμένα ως προς την επιλογή
αυτή ο Γ. Π. Σαββίδης σημειώνει: «σημειώνω και εδώ την άνετη χρήση του ιαμβικού
ενδεκασύλλαβου και τον συνειδητό χρωματισμό του λόγου με κορφιάτικους ιδιωματισμούς και
δημοτικούς αρχαϊσμούς (οι οποίοι, κατά τη γνώμη μου, ‘αποστασιοποιούν’ εύστοχα το
σαιξπηρικό δράμα από το σύγχρονο έλληνα αναγνώστη, δηλ. λειτουργούν περίπου όπως τα
ελισαβετιανά αγγλικά για τον σημερινό Βρετανό ή Αμερικανό ή άλλον αγγλόφωνο)» (Σαίξπηρ
1977: 270).
Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις στιχουργικές τάσεις που συναντούμε στα επτανησιακά
μεταφράσματα του 19ου και του πρώιμου 20ού αιώνα με αναφορά σε κάποια δείγματα, που δεν
είναι φυσικά τα μόνα. Παραδείγματα από το παραπάνω στιχουργικό σχήμα
δεκαπεντασυλλάβων, δεκατρισυλλάβων και ενδεκασυλλάβων βρίσκουμε στο μεταφραστικό
έργο του Μαβίλη, όπως δείξαμε πρόσφατα σε μελέτη μας (Λέτσιος 2016). Αν θα θέλαμε να
εντοπίσουμε παραδείγματα από το παραπάνω στιχουργικό σχήμα σε ελληνικά μεταφράσματα

[543]

συγκεκριμένου (πρωτότυπου) έργου, θα πρέπει να σταθούμε στο έργο του οποίου τα ελληνικά
μεταφράσματα (πολλά από τα οποία είναι επτανησιακά) φωτίζουν ποικίλες μεταφραστικές (και
στιχουργικές) συμπεριφορές – το πρωτότυπο αυτό έργο δεν είναι άλλο από το Dei sepolcri του
Ugo Foscolo (Brescia, Απρίλιος 1807), του οποίου η πρωτότυπη μορφή είναι σε ιαμβικούς
ενδεκασύλλαβους ανοιμοιοκατάληκτους «χαλαρούς», όπως λέγονται, στίχους (endecasillabi
sciolti). Η Φανή Κισκήρα-Καζαντζή μελέτησε σχολαστικά τα ελληνικά μεταφράσματα του έργου
αυτού μέσα από πολλά πρίσματα (και στιχουργικά) καταλήγοντας ότι «οι μεταφράσεις του
ποιήματος μέσα στον 19ο αιώνα, άλλες επτανησιώτικες και άλλες ελλαδικές, προσφέρονται και
για την επιβεβαίωση της διαφοροποίησης αυτών των δύο ζωτικών χώρων της πνευματικής ζωής
του τόπου, της επτανησιακής σχολής και της αθηναϊκής σχολής, αλλά μαζί και τη συμβατικότητα
αυτών των ορίων» (Κισκήρα-Καζαντζή 1998: 178).
Επιλέγοντας από το σύνολο των ελληνικών μεταφρασμάτων του έργου αυτού τα επτανησιακά
και με αναφορά στη στιχουργική τους, επιβεβαιώνουμε την παρουσία των παραπάνω
στιχουργικών τάσεων, δηλ. των μεταφρασμάτων σε δεκαπεντασύλλαβο, δεκατρισύλλαβο και
ενδεκασύλλαβο, στοιχείο που φωτίζει εσωτερικές (ενδοεπτανησιακές) διαφοροποιήσεις ως προς
την κατασκευή της μορφής της ποίησης/ του θεάτρου, της γλώσσας. Ο Γεώργιος Ζαλοκώστας
δεν είναι Επτανήσιος όμως η μετάφρασή του των Τάφων (1852, β’ δημ. 1859) καταχωρείται σε
άρθρο του («Ο Φόσκολος»), στο οποίο προβάλλει την ελληνικότητα του ιταλού ποιητή. Η
μετάφραση των 50 πρώτων στίχων είναι όχι στον πρωτότυπο ενδεκασύλλαβο, αλλά στον
ελληνικό εθνικό στίχο, τον δεκαπεντασύλλαβο (σε 4στιχα με πλεκτή ή ζευγαρωτή
ομοιοκαταληξία), ο οποίος και «πολιτογραφεί» κατά κάποιον τρόπο τον Foscolo στην ελληνική
ποίηση. Τη μετάφραση αυτή αναδημοσιεύει ως δείγμα το 1887 το περιοδικό της Ζακύνθου
Ποιητικός Ανθών στην προκήρυξη μεταφραστικού «διαγωνίσματος» δύο φορές το χρόνο για
ποιήματα «περιφανών Ελλήνων ποιητών εις ξένας γλώσσας γραψάντων» με την αναφορά «η
μετάφρασις δέον να γείνηται εις δημοτική γλώσσαν προτιμωμένου του δεκαπεντασυλλάβου». Οι
«όροι» αυτοί (ασχέτως του γεγονότος ότι ο διαγωνισμός μέχρι το κλείσιμο του Ανθώνα
παραμένει άκαρπος) θα συμβάλει στη δημιουργία ενός ζακυνθινού «τύπου», θα λέγαμε,
μετάφρασης των Τάφων με κοινά χαρακτηριστικά τον δεκαπεντασύλλαβο (σε ρόλο
πολιτογραφούντος στίχου) και τη δημοτική. Η μετάφραση του Αντώνιου Μάτεσι είναι
προγενέστερη (1872), πιστοποιεί όμως και αυτή, ως δεκαπεντασυλλαβική και σε δημοτική, τους
όρους του διαγωνισμού. Νομίζω ότι παρ’ όλα αυτά δεν χρησιμοποιήθηκε ως μεταφραστικό
δείγμα από τον Ανθώνα λόγω της ιδιοτυπίας του δεκαπεντασύλλαβου στο εν λόγω
μετάφρασμα, αφού ο Μάτεσις, στην προσπάθειά του να υιοθετεί τους διασκελισμούς του
πρωτοτύπου, πρώτον μετατοπίζει διαρκώς την τομή (ουσιαστικά καταργώντας την), κατ’ αυτόν
τον τρόπο προτείνοντας μια αναμόρφωση του εθνικού στίχου, και δεύτερον υιοθετεί την
αναπαιστική εισβολή στο β’ ημιστίχιο των στίχων. Τρεις δεκαπεντασυλλαβικές μεταφράσεις
Ζακυνθίων, του Ναθαναήλ Δομενεγίνη (1920, α’ δημ. 1883, 1888), του Φρειδερίκου Καρρέρ (γρ.
1890, α’ δημ. 1924) και του Διονυσίου Δάση (1923), συγκαταλέγονται σε αυτόν τον «τύπο»
μετάφρασης. Ο Ποιητικός Ανθών όμως δεν αποκλείει άλλες μεταφραστικές επιλογές: το 1889
δημοσιεύει την απόδοση των Τάφων από τον Κερκυραίο Παναγιώτη Κοκκόλη σε πεζή μορφή και
σε καθαρεύουσα (η β’ και η γ’ δημοσίευση γίνεται επίσης σε περιοδικά της Ζακύνθου).
Όμως δεν επιλέγουν όλοι οι Επτανήσιοι τον δεκαπεντασύλλαβο για τους Τάφους – οι Κερκυραίοι
Ματθαίος Κάλλος και Λορέντσος Μαβίλης, το 1841 και το 1899-1900 αντίστοιχα, έχουν μια άλλη
στιχουργική προσέγγιση, αναπαράγουν την μετρική του πρωτοτύπου χρησιμοποιώντας τον
ενδεκασύλλαβο. Είναι ένα στιχουργικό επίτευγμα δεδομένου ότι η ισοστιχία ανάμεσα στον
ιταλικό και τον ελληνικό ενδεκασύλλαβο είναι δύσκολο να επιτευχθεί, ωστόσο, στον Κάλλο για
παράδειγμα, αλλού επιτυγχάνεται η ισοστιχία και αλλού όχι, ενώ συχνός στην περίπτωση αυτή
είναι ο ενδεκασύλλαβος με αναπαιστική εισβολή (δηλαδή με τονισμό στην 3η και μετά στην 6η και
την 10η συλλαβή), ενώ μεγάλος είναι και ο αριθμός των προπαροξύτονων ιαμβικών
δωδεκασύλλαβων (δηλ. υπέρμετρων ενδεκασύλλαβων) και οξύτονων ιαμβικών δεκασύλλαβων
(ελλιπών ενδεκασύλλαβων), με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια ποικιλία ρυθμών. Ο Κάλλος
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επιχειρεί, στην πρώτη κατ’ ουσίαν ολοκληρωμένη αυτή μετάφραση των Τάφων στα ελληνικά, να
περισώσει την ιταλικότητα του πρωτοτύπου σε μια εποχή που ο Σολωμός, για παράδειγμα, είναι
γνωστός και ως ποιητής ιταλικών ποιημάτων.
Για τις δυνατότητες αυτού του στιχουργικού εγχειρήματος διερωτάται στη συνέχεια ένας άλλος
Κερκυραίος, ο Γεώργιος Καλοσγούρος, όταν θα σημειώνει «αλλά η απορία αυτή παύει ευθύς
άμα αναλογισθή τις το πολυσύλλαβον της γλώσσης ημών» (Καλοσγούρος 1891: 37). Η δική του
μετάφραση των Τάφων (α’ δημ. 1899) είναι σε ιαμβικούς δεκατρισύλλαβους, 294 – και σε
δημοτική γλώσσα, καθώς θεωρεί ο δεκατρισύλλαβος ανταποκρίνεται τόσο στις ψυχικές
διακυμάνσεις του δράματος όσο και στη μεγαλοπρέπεια του έπους «κάλλιον ίσως του ιταλικού
ενδεκασυλλάβου» (Καλοσγούρος 1891: 14). Ανάμεσα στα προτερήματα μετάφρασης του
Καλοσγούρου συγκαταλέγονται η ποικιλία των ρυθμών, η συμπλοκή των διαφορετικών στίχων
ως προς τον ρυθμικό τονισμό των συλλαβών τους, οι διασκελισμοί, οι τομές – ζητούμενο για
τον Καλοσγούρο είναι η «ρυθμική ποικιλία». Ο Καλοσγούρος χρησιμοποιούσε δεκατρισύλλαβο
με δύο κύριες μορφές, η πρώτη με τονισμό (εκτός από τη 12η) στην 6η συλλαβή (αποφεύγοντας
συστηματικά να είναι αυτή προπαραλήγουσα) και η δεύτερη με τονισμό της 4ης και της 8ης, η
λεγόμενη από τον Καλοσγούρο «διποδία». Η παρεμβολή αναπαιστικής εισβολής και με τονισμό
σε όλες τις ζυγές συλλαβές δείχνουν την ποικιλία του ρυθμού (Κισκήρα 1998: 108), ενώ τον
θεωρεί «αδιαίρετο», δηλ. χωρίς υποχρεωτική τομή μετά την 8η συλλαβή.
Όμως λίγο μετά τη δημοσίευση της μετάφρασης του Καλοσγούρου, δηλ. γύρω στα 1900, ο
Λορέντσος Μαβίλης μεταφράζει τους 50 πρώτους στίχους των Τάφων σε 53
ανομοιοκατάληκτους ιαμβικούς ενδεκασύλλαβους (α’ δημ. 1915). Η προτίμησή του για τον
ενδεκασύλλαβο βρίσκεται στο επίκεντρο του ποιητικού του έργου, πρωτότυπου και
μεταφραστικού, επισημαίνοντας, κατά την εποχή της αφομοίωσης (και λογοτεχνικής, εκδοτικής)
των Ιονίων Νήσων από την Αθήνα, την ιταλικότητα ως αναπόσπαστο στοιχείο της επτανησιακής
λογοτεχνίας και ως επιτακτική ανάγκη για υπενθύμισή της. Η ακριβολογία στην απόδοση των
νοημάτων, η ίδια ρυθμική αίσθηση με το πρωτότυπο, η επιδίωξη της νοηματικής αντιστοιχίας
στα δύο κείμενα από στίχο σε στίχο είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον ενδεκασύλλαβο του
Μαβίλη. Οι περισσότεροι ενδεκασύλλαβοι έχουν καθαρά ιαμβικό ρυθμό, ωστόσο αρκετοί είναι
και οι στίχοι με αναπαιστική εισβολή, ενώ συχνό είναι το φαινόμενο της συνίζησης (έλεγε ότι οι
σχολαστικοί κανόνες περί αποφυγής της είναι ανεφάρμοστοι).
Είναι ενδιαφέρον ότι χρόνια αργότερα, σε μεταφράσματα των σονέτων του Σαίξπηρ και σε
μετάφραση των Τάφων την εποχή πλέον του ελεύθερου στίχου, ο δεκατρισύλλαβος και ο
ενδεκασύλλαβος επανέρχονται μέσω της μετάφρασης. Το 1962 ο Στυλιανός Αλεξίου μεταφράζει
σονέτα του Σαίξπηρ, στα οποία επιφέρει βελτιώσεις πριν την πρώτη δημοσίευσή τους, το 1989
(β’ δημ. 1998), σε δεκατρισύλλαβο – στην εισαγωγή ο Αλεξίου σημειώνει τα μειονεκτήματα
προηγούμενων ελληνικών μεταφράσεων των σονέτων (Σαίξπηρ 1998: 14) και επιλέγει για τη
μετάφρασή του τον δεκατρισύλλαβο. Για την επιλογή του αυτή ο Νάσος Βαγενάς λέει: «όχι μόνο
γιατί ο στίχος αυτός, με το μήκος του και την κίνησή του, φαίνεται ο καταλληλότερος για την
απόδοση των σαιξπηρικών διαθέσεων, αλλά, πιστεύω, και για έναν άλλο λόγο: για να συνδεθεί
με μιαν εξέχουσα στιγμή της μεταφραστικής παράδοσης του Σαίξπηρ στην Ελλάδα. Εννοώ τον
δεκατρισύλλαβο, τον στίχο τον οποίο ανέσυρε από την επιφάνεια ο Πολυλάς, για τις ανάγκες
της μετάφρασης του Άμλετ (1889)» (Βαγενάς 1989: 81). Ο Άρης Δικταίος, από την άλλη, στη
μετάφραση των Τάφων (1952, β’ δημ. 1967) χρησιμοποιώντας τον ενδεκασύλλαβο ξαναφέρνει
στην επικαιρότητα τον επίμαχο «διάλογο» των μεταφράσεων του Μαβίλη και του Καλοσγούρου.
Η χρήση του ενδεκασύλλαβου με αναπαιστική εισβολή, με τον τρόπο δηλαδή των Επτανησίων
του 19ου αιώνα (τονισμός στην 3η και την 6η συλλαβή) και ο πειραματισμός με τον ενδεκασύλλαβο
dantesco (ιταλόφερτη μορφή) (τονισμός στην 4η, 7η και 10η συλλαβή), κάτι που δεν είχαν
εμφανίσει οι μεταφράσεις του Μαβίλη και του Κάλλου, είναι αισθητικά στοιχεία που υπενθυμίζουν
την ιστορικότητα του μεταφράσματος αναζητώντας, όπως κατ’ εξοχήν έκαναν οι επτανήσιοι
μεταφραστές, νέους στιχουργικούς τρόπους πριν ακόμη τον ελευθερωμένο και τον ελεύθερο
στίχο.
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Τεχνικές Δημιουργικής Γραφής στο Δημοτικό σχολείο
Λιάτσου Λαμπρινή
lliatsou@gmail.com
Περίληψη

Η γραφή είναι εξέλιξη της ομιλίας. Με τον τρόπο που χρησιμοποιείται η γλώσσα, φτιάχνεται ο κόσμος. Η
γραφή πηγάζει συχνά από εμπειρίες, μέσω ωστόσο της καλλιέργειας της δημιουργικότητας και της
φαντασίας οδηγείται στη σκεπτόμενη ελεγχόμενη γραφή. Η διδασκαλία που αναπτύσσει τη
δημιουργικότητα επιτρέπει λάθη και ενθαρρύνει τον πειραματισμό. Παράγοντες επιτυχίας συγγραφής,
συνιστούν η κατάλληλη καθοδήγηση εκ μέρους του εκπαιδευτικού και η δόμηση της διδασκαλίας πάνω στο
τρίπτυχο: ανάγνωση, κριτική/επεξεργασία, εξάσκηση. Αποτελεί αναγκαιότητα το σημερινό σχολείο να
προσανατολιστεί προς αυτή την κατεύθυνση, δια των τεχνικών δημιουργικής γραφής που ο εκπαιδευτικός
δύναται να αξιοποιεί στην καθημερινή του πρακτική, με στόχο την έκφραση των μαθητών του. Η δημιουργία
κατάλληλης ατμόσφαιρας που προσφέρει κίνητρα και εργαλεία με τη μεθοδική αξιοποίηση του παιχνιδιού,
απαιτεί ουσιαστική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών και στοχευμένη οργάνωση δράσεων από το
Υπουργείο και τη σχολική μονάδα, για κάθε τάξη.
Λέξεις – Κλειδιά: Γλώσσα, δημιουργικότητα, φαντασία, παιχνίδι, εξερεύνηση, εργαστήρι Δημιουργικής γραφής

ΓΛΩΣΣΑ: ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ
Στη θεωρία της γλώσσας, κεντρική ιδέα κατέχει ότι η γλώσσα κατασκευάζει τον κόσμο και όχι ότι
ο κόσμος κατασκευάζει την γλώσσα. Η «πραγματικότητα» δεν υπάρχει μόνη της, ανεξάρτητα
από τις λέξεις. Με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τη γλώσσα, φτιάχνουμε τον κόσμο. (Smith,
2005: 3). Μέσα από τη συζήτηση, τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα στο
σωστό πλαίσιο, δηλαδή με συμφραζόμενα.
Η γραφή είναι εξέλιξη της ομιλίας. Όμως γραπτή γλώσσα δεν σημαίνει απλώς ομιλία σε γραπτή
μορφή. Όταν τα παιδιά μαθαίνουν να γράφουν, στην ηλικία 6-7 έχουν μάθει τις περισσότερες
μορφές γραμματικής που χρησιμοποιούν οι ενήλικες. Το παιδί θα μάθει ορθογραφία, κανόνες
στίξης και πώς οργανώνεται ένα κείμενο σε επίπεδο πρότασης και περαιτέρω. Καθώς αρχίζει
κανείς να γράφει, δεν είναι απαραίτητο να ξεκινήσει με μία ιδέα αλλά εξερευνώντας τους ήχους
και τα νοήματα των λέξεων μπορεί να δημιουργήσει ιδέες παίζοντας με τις λέξεις, εμπλέκοντας
γλωσσικές στρατηγικές. Στην ουσία η μία λέξη φέρνει άλλες.
Εφόσον η γραφή πηγάζει από τις εμπειρίες μας, έχουμε τη δυνατότητα να εξερευνήσουμε τις
σκέψεις μας, εικόνες σχετικές και μη, με τις εμπειρίες αυτές. Όταν μιλάμε από τη δική μας οπτική
γωνία, δρούμε (μέσα στη συζήτηση) σαν μάρτυρας. (Earnshaw). Από τη φύση της η γραφή
είναι συλλογική. Οι συγγραφείς έχουν συνεχώς διάλογο με τον περιβάλλοντα κόσμο και άλλους
ανθρώπους. (Sharples, 1999: 168).
Οι Wood & Lodge διαπιστώνουν πως σήμερα είμαστε βομβαρδισμένοι από ειδήσεις. Δεν έχουμε
ιστορίες να διηγηθούμε, γιατί μας δίνουν εξηγήσεις για όλες τις ειδήσεις. Με άλλα λόγια, τίποτα
δεν συμβαίνει που να βοηθά την ικανότητά μας να διηγηθούμε ιστορίες· στόχος είναι μόνο η
πληροφόρηση. Παραδοσιακά, η τέχνη της διήγησης σήμαινε την επικοινωνία μιας εμπειρίας για
να δίνουμε και να παίρνουμε συμβουλές. Διότι ουσιαστικά, η συμβουλή δεν είναι τόσο η
απάντηση σε μία ερώτηση αλλά η συνέχεια μίας ιστορίας που εξελίσσεται. Σήμερα, ο κόσμος
δεν συμβουλεύεται πια (Wood & Lodge, 2000:16).
Οι μελέτες δείχνουν ότι χρειάζεται περίπου 5 χρόνια εξάσκησης να αποκτήσει κανείς μία βασική
αυτόματη δεξιότητα. Επομένως, με δεδομένο ότι ένα παιδί αρχίζει να μαθαίνει να γράφει στην
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ηλικία των έξι, αναμένεται η μεταβολή στην σκεπτόμενη ελεγχόμενη γραφή στην ηλικία των έντεκα
ετών. Η αναπτυγμένη δημιουργικότητα είναι συνήθως το αποτέλεσμα μίας μεγάλης περιόδου
μάθησης και προσπάθειας. Οι ιδέες δεν σχηματίζονται σε κενό· προέρχονται από το μυαλό και
το περιβάλλον του συγγραφέα. Αλλά έχουμε τόσες ιδέες και υπάρχουν ατελείωτοι τρόποι να τις
εκφράσουμε και πρέπει να επιβάλουμε περιορισμούς οι οποίοι δεν αποτελούν αναγκαστικά
εμπόδιο στην δημιουργική σκέψη, αλλά το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να συμβεί. (Sharples,
1999: 27-41).
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Πώς εννοείται όμως η δημιουργικότητα και πώς αυτή οδηγεί και στη δημιουργική γραφή; Ο
Sternberg υποστηρίζει ότι δημιουργικότητα είναι η ικανότητα να κάνεις κάτι που είναι καινοτομία,
καλής ποιότητας και κατάλληλο για την περίπτωση. Για παράδειγμα, δημιουργικό είναι το άτομο
που λύνει προβλήματα στη δουλειά ή στην καθημερινότητά του. (Sternberg, 2003).
Ο Ροντάρι (2003), παρατηρεί ότι “δημιουργικό” είναι το μυαλό που ρωτάει και δουλεύει συνεχώς,
που ανακαλύπτει προβλήματα εκεί που οι άλλοι βρίσκουν απαντήσεις ικανοποιητικές, που νιώθει
άνετα σε ρευστές καταστάσεις, που αρνείται το τυποποιημένο, που διαθέτει κρίση ανεξάρτητη
και αυτόνομη.
Mια σημερινή απόπειρα ορισμού της δημιουργικότητας ή της δημιουργικής σκέψης, από την
οπτική της ψυχολογίας, θα την όριζε ως τη γνωστικά οργανωμένη, ευέλικτη και συχνά
πολύπλοκη νοητική διεργασία που διακρίνεται για την πρωτότυπη, περίτεχνη και μη
αναπαραγόμενη επεξεργασία γνωστικών στοιχείων και σχημάτων σκέψης, η οποία καταλήγει
συνήθως στην παραγωγή ασυνήθιστων και μοναδικών προϊόντων (Κατσίκη - Γκίβαλου, 2001:
22).
Η δημιουργία ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού και η διαμόρφωση κλίματος
συνεργασίας και αποδοχής στην τάξη, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την έκφραση των
μαθητών (Λιάτσου, 2016). Η διδασκαλία που αναπτύσσει τη δημιουργικότητα επιτρέπει λάθη και
ενθαρρύνει τον πειραματισμό. Έτσι λοιπόν, από την πρώτη τάξη η διδασκαλία της γραφής
δύναται να παρέχει πολλές δημιουργικές ευκαιρίες, ενώ παράλληλα οι μαθητές μαθαίνουν τα
βασικά. Το μάθημα της γραφής μπορεί να αξιοποιηθεί ως αφετηρία για δραστηριότητες που
βασίζονται στη φαντασία π.χ. δίστιχα ή τετράστιχα με ομοιοκαταληξία που δημιουργούνται με τα
παιδιά στην ώρα της αφήγησης. Σε αυτή την ηλικία, συχνά άλλωστε το γράψιμο των παιδιών
σχετίζεται με τις ζωγραφιές τους: ζωγραφίζουν τα νέα τους ή γράφουν για μια εικόνα.
Ο Μίμης Σουλιώτης υποστηρίζει πως σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας συγγραφής,
συνιστούν η κατάλληλη καθοδήγηση εκ μέρους του εκπαιδευτικού και η δόμηση της διδασκαλίας
πάνω στο τρίπτυχο: ανάγνωση, κριτική/επεξεργασία, εξάσκηση. Η καθοδήγηση από το
διδάσκοντα κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να δίνονται στους μαθητές ερεθίσματα προς μια
συγκεκριμένη λογοτεχνική γραφή, ώστε μετά το πέρας των δραστηριοτήτων να έχουν
προσοικειωθεί ένα λογοτεχνικό είδος π.χ. το παραμύθι ή το ποίημα, ή μια συγγραφική τεχνική
(όπως την ομοιοκαταληξία) και να νιώθουν ικανοί να συνθέσουν κείμενα εφαρμόζοντας τους
κανόνες που αφομοίωσαν (Σουλιώτης 2012: 14).
Για το παιδί η περιπέτεια της Δημιουργικής Γραφής είναι ένας τρόπος να βιώσει τη γραφή. Είναι
εξερεύνηση. Η εξοικείωσή του µε το λόγο και η ανακάλυψη του προσωπικού του ύφους και των
δυνατοτήτων του, συνδυάζονται µε το δημιουργικό παιχνίδι και με τον τρόπο αυτό η γραφή και
η ανάγνωση γίνονται δημιουργικές απασχολήσεις. Μέσα από το διδακτικό αντικείμενο της Δ.Γ.,
οι μαθητές πειραματίζονται σε ποικίλα λογοτεχνικά είδη χωρίς το φόβο σωστού ή λάθους. Έτσι,
η ολιστική οπτική της Δ.Γ. δεν περιορίζεται στην αναζήτηση των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν
ένα άτοµο ως δημιουργικό, αλλά διερευνά και τις ιδιαίτερες συνθήκες µέσα στις οποίες η
δημιουργικότητα του ατόµου απελευθερώνεται (Morley, 2007: 6). Δημιουργική Γραφή είναι η
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ειλικρινής προσωπική έκφραση που χρωματίζεται από την προσωπικότητα του παιδιού
(Dawson, 2005: 21).
Η µέχρι σήµερα εμπειρία της Δημιουργικής Γραφής δείχνει ότι καλλιεργεί πολύπλευρα το παιδί,
αυξάνει την αυτοπεποίθησή του, ενώ ταυτόχρονα το βοηθά και στα άλλα γνωστικά αντικείμενα,
βελτιώνοντας κατά πολύ τη γλωσσική, διανοητική και συναισθηματική του εξέλιξη (Βακάλη
κ.συν., 2013).
Σημαντική μεθοδολογία που κάθε συγγραφέας χρειάζεται, είναι σαφέστατα η αφηγηματική
αίσθηση. Τα παιδιά, μπορούν να εκφράσουν τις ιδέες και τις αξίες τους όταν φτιάχνουν
χειροτεχνίες π.χ. κέντημα, ζωγραφιές ή ακόμη και παραδοσιακές μάσκες και να εξηγήσουν
γραπτώς τις ιδέες που έχουν εκφράσει μέσω αυτών των διαφορετικών μορφών τεχνών.
Ο Sloan (1991) πιστεύει πως όταν οι μαθητές καταλάβουν τη δομή και λειτουργία της αφήγησης,
μπορούν να εντοπίσουν και να χρησιμοποιούν λογοτεχνικές συμβάσεις. Τα παιδιά αναπτύσσουν
την αφηγηματική αίσθηση μελετώντας ιστορίες άλλων. Με τη συζήτηση, εντοπίζουν τα στοιχεία
που δείχνουν αν το τέλος της ιστορίας θα είναι ρεαλιστικό ή φανταστικό. Σκέφτονται τις αλλαγές
που θα χρειαζόταν να γίνουν για να γράψουν ένα διαφορετικό τέλος. Μελετάνε τα πρόσωπα·
αν έλειπε ένας, πώς θα άλλαζε η ιστορία; (Starko, 2005:287).
Ο μαθητής, ως δημιουργικός αναγνώστης, με τη βοήθεια του δάσκαλου μπορεί να εξελιχθεί και
σε δημιουργικό συγγραφέα. Κατά την Ηλία (2002, όπ. αναφ. στο Κατσίκη-Γκίβαλου, 1995) ο
δάσκαλος μπορεί μέσα από τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο σχολείο να δώσει για το παιδί
δημιουργική διάσταση στην ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων δηλ. να διευκολύνει τους μαθητές
να βιώσουν το λογοτεχνικό έργο ως προσωπική τους εμπειρία και να το εκλάβουν ως πρόκληση
και αφορμή για να εκφράσουν τα δικά τους βιώματα. Η προσωπικότητα του δάσκαλου και με τη
σχέση που έχει αναπτύξει με τα παιδιά μπορεί να αφυπνίσει τη φαντασία τους και να τα
«εμψυχώσει» για συγγραφή. Έτσι, αποφεύγεται η σύνδεση της συγγραφής με μηχανιστικές και
στερεοτυπικές εκφράσεις.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
H Δημιουργική Γραφή ως κατεξοχήν δημιουργική διαδικασία, αναφέρεται σε εκπαιδευτικές
πρακτικές και τεχνικές που στοχεύουν στην καλλιέργεια και κατάκτηση δεξιοτήτων γραπτής
έκφρασης. Η συγγραφή ενέχει στοιχεία επικοινωνίας, ένταξης και αποδοχής, όπως και την
παράμετρο της τέρψης, της λύτρωσης και της αυτοεπιβεβαίωσης. Η Δ.Γ. συνδέεται σαφώς με
δεξιότητες και λειτουργίες που συναντώνται και στο παιχνίδι, όπως η φαντασία, η περιπέτεια, ο
πειραματισμός και η περιέργεια. Με δυο λόγια, ένα εργαστήριο Δ.Γ. επικεντρώνει το ενδιαφέρον
του στην ανάπτυξη της φαντασίας και δημιουργικότητας και στην εξάσκηση λογοτεχνικών
συγγραφικών δεξιοτήτων (Καρακίτσιος, 2013).
Με την έννοια αυτή, πολλές αφορμές μπορεί να διαθέσει ή και να επινοήσει ο εκπαιδευτικός στην
καθημερινή του πρακτική, ώστε να εξασκήσει τους μαθητές του στο δημιουργικό γράψιμο.
Ενδεικτικά, προτείνονται τα παρακάτω: με αφορμή π.χ.
Την πρώτη συλλαβή του ονόματος κάθε μαθητή:
Να βρει καθένας τους 5 λέξεις σε 20΄΄
Να γράψει μια φράση που να ξεκινά με τη συλλαβή αυτή
Να φτιάξει ακροστοιχίδα, με το μικρό του όνομα
Να επινοήσει μια φανταστική ιστορία με πρωταγωνιστή τον ίδιο
Μια εικόνα:
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Να συζητήσουν και να γράψουν τα παιδιά

Τι ήχοι βγαίνουν μέσα από την εικόνα;
Τι μυρωδιές αισθάνεται κάθε παιδί;
Τι θεωρούν ότι είχε γίνει πριν;
Τι νομίζουν ότι σκέπτεται ο ήρωας;
Τι πιστεύουν ότι βλέπει ο ήρωας;
Τι υποθέτουν θα γίνει μετά;
Μια φωτογραφία:
Να περιγράψουν τα παιδιά (σε ομάδες) τα συναισθήματα που αποτυπώνουν τα πρόσωπα
Τι μπορεί να έγινε και βγήκαν έτσι φωτογραφία
Τι θεωρούν ότι έκαναν ή θα κάνουν τα πρόσωπα μετά τη λήψη της φωτογραφίας
Αν … γίνει κάτι, θα αλλάξουν διάθεση; (Συσχετισμός με μουσικά κομμάτια)
Έναν ήρωα:
Τι νομίζουν ότι του αρέσει; Τι να θέλει άραγε περισσότερο απ’ όλα; Τι μπορεί να κάνει καλά;
Έχει κάποιο μυστικό; Ποιοι είναι οι στόχοι του;
Ποιος είναι ο καλύτερος φίλος του; Να περιγράψουν με επίθετα τον ήρωα και να επινοήσουν
ρήματα και επιρρήματα για να δείξουν τη δράση του.
Τι μπορεί άραγε να φοβάται; Ποια να είναι η μυστική του δύναμη;
Ένα γλυπτό:
Να περιγράψουν τι βλέπουν
Να σκεφτούν τι μπορεί να έκανε πριν γίνει άγαλμα και τι θα κάνει αν ζωντανέψει… πού θα πάει
και γιατί;
Αν μπορούσε να μιλήσει τι θα ήθελε να μας πει…
Αν είμαστε σε μουσείο, να φανταστούν ότι ζωντανεύει το βράδυ και συνομιλεί με άλλα (τι λένε,
να γράψουν διαλόγους και να τους δραματοποιήσουν).
Ακολουθούν επιγραμματικά και δέκα άλλες τεχνικές - ασκήσεις δημιουργικής γραφής (βλ. και
Βακάλη κ. συν., 2013), που ο δάσκαλος μπορεί να αξιοποιήσει ως εργαλεία για να συνδράμουν
στη βελτίωση δεξιοτήτων Δ.Γ. των μαθητών του:
Σε πέντε κουτιά έχουν τοποθετηθεί διάφορες εικόνες ή/και λέξεις που απαντούν στις ερωτήσεις:
Ποιος; Πού; Πότε; Πώς; Τι; (4Π κι ένα Τ) Καλούνται τα παιδιά να πάρουν στην τύχη από μια από
το κάθε κουτί και με αυτές να γράψουν τη δική τους ιστορία (ατομικά ή κατά ομάδες μετά από
συζήτηση).
Από την ιστορία που έγραψαν τα παιδιά ή από κάποιο λογοτεχνικό κείμενο, παίρνουν φράσεις
και τις γράφουν σε καρτέλες. Τις ανακατεύουν και καλούνται να ΧΤΙΣΟΥΝ νέες ιστορίες. Κάθε
ομάδα παρουσιάζει τη δική της και εξηγεί τον τρόπο που σκέφτηκε (αναπαράσταση γεγονότων,
χρονική τους ακολουθία).
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ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ: Αφού μελετήσουν ένα λογοτεχνικό κείμενο, συζητούν:
-ποιοι είναι οι ήρωές του
-τι κάνουν μέσα στην ιστορία
-ποιος τους αρέσει και γιατί;
Ύστερα, κάθε παιδί αφηγείται την ιστορία μέσα από τα μάτια του χαρακτήρα που του αρέσει…
Από έναν πίνακα ζωγραφικής π.χ. του Ανθολογίου, ζητείται από τους μαθητές να εκφράσουν
τις απόψεις τους σχετικά με το πριν και το μετά …του πίνακα! Δηλ.
Τι έκανε ο εικονιζόμενος πριν τον ζωγραφίσουν και μετά
Από πού ήρθε;
Τι ήθελε;
Πού θα πάει όταν φύγει από την εικόνα μας;
Τέλος, προτείνουν τίτλους στον πίνακα και στην ιστορία τους και δημιουργούν κατά ομάδες νέες
ιστορίες.
Με αφορμή έναν ήρωα λογοτεχνικού κειμένου, τα παιδιά σχεδιάζουν σε χαρτόνι το περίγραμμα
ανθρώπου και καλούνται να το συμπληρώσουν όπως το φαντάζονται. Στο κεφάλι του μπορούν
να γράψουν τι σκέφτεται και στο σώμα του πώς αισθάνεται. Έξω από το περίγραμμα, καλούνται
να γράψουν τι υποθέτουν πως σκέφτονται-αισθάνονται οι άλλοι γι αυτόν. Τούτο προτείνεται να
αξιοποιηθεί και διαθεματικά (αν παραπέμπει) με ήρωα ελληνικής μυθολογίας, ώστε να γίνουν
συγκρίσεις με το σήμερα. Οι μαθητές έτσι μπορούν να εκφραστούν και σχετικά με τα πρότυπα
και τους φόβους τους.
Με αφορμή ένα κείμενο ή ποίημα σχετικό με διατροφή ή κάποια συνταγή, προτείνεται στα παιδιά
να φτιάξουν μια φανταστική συνταγή με όνειρα και περίεργα υλικά, π.χ. συνταγή για το φάρμακο
του φόβου, συνταγή της φιλίας (υλικά), συνταγές με μυστικά κτλ. Σε αυτό που έγραψαν, θα
μπορούσαν να δώσουν ρυθμό και να το τραγουδήσουν.
Με αφορμή κάποιο λογοτεχνικό κείμενο, προτείνεται στους μαθητές να φέρουν την άλλη μέρα
ένα μικρό αγαπημένο τους αντικείμενο. Κάθε ομάδα δημιουργεί μια ιστορία με ήρωες τα
αντικείμενα αυτά. Κάθε ομάδα αποκτά ένα όνομα και επιλέγει τον αφηγητή της. Μετά την κάθε
αφήγηση ακολουθούν ερωτήσεις και ανοιχτή συζήτηση για κάθε ιστορία. Παροτρύνονται τα
παιδιά στην καλλιέργεια ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ με ερωτήσεις ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, όπως:
τι θα γινόταν αν…
τι νομίζετε ότι έγινε πριν…
για ποιους λόγους άραγε έγινε…
γιατί νομίζεις ότι…
πώς αλλιώς θα μπορούσε…
και με διλήμματα: «τι θα συνέβαινε αν…»

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ σε ζευγάρια: Σε κουτί, έχουν συγκεντρωθεί διάφορες εικόνες που έχουν φέρει
τα παιδιά από περιοδικά, βιβλία κτλ και αφού χωριστούν σε ζευγάρια, ο ένας θα επιλέξει μια
εικόνα τυχαία από το κουτί και θα παίξει το ρόλο αυτού που εικονίζεται, ενώ το ζευγάρι του θα
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είναι ένας δημοσιογράφος που του παίρνει συνέντευξη. Παρομοίως μπορεί να γίνει και με
αγαπημένους συγγραφείς των παιδιών.
Τα παιδιά διαλέγουν αγαπημένες λέξεις από το κείμενο που επεξεργάζονται και τις γράφουν σε
μικρά χαρτονάκια με μεγάλα γράμματα. Σε ομάδες, αφού συζητήσουν, καλούνται να
ζωγραφίσουν γράμματα από τις λέξεις αυτές, σε χαρτόνι ή Α3. Στη συνέχεια, παροτρύνονται
από τα γράμματα αυτά να φτιάξουν λέξεις και να βρουν άλλες ομοιοκατάληκτες. Από αυτές
οδηγούμαστε σε στίχους, ποιήματα...τραγούδια!
Οι μαθητές, παροτρύνονται να γίνουν παραμυθάδες:
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:
Τόπος (μακρινός-άγνωστος, φανταστικό χωριό, πυκνό δάσος-άγριο βουνό κ.α.)
Ήρωας (φανταστικό πλάσμα, παιδί με ιδιαίτερες ικανότητες, ζώο με ανθρώπινα χαρακτηριστικά,
πρίγκιπας)
Ο κακός του παραμυθιού (μάγος, κλέφτης, δράκος, τέρας)
Βοηθός του ήρωα (ξωτικό, φίλος, νεράιδα)
Μυστικό όπλο του ήρωα (σφαίρα, δαχτυλίδι, ραβδί, εξυπνάδα)
Πού θα γίνει η αποφασιστική συνάντηση (πύργο, κάστρο, βυθός, πηγάδι, δάσος…)
Αίσιο τέλος; (σώζεται ο ήρωας, λύνεται το μυστήριο, η αγάπη τα υπερβαίνει όλα, κτλ).
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:
Διαπιστώνεται ότι, στη δημιουργική γραφή εμπλέκεται ο εσωτερικός κόσμος του παιδιού με τις
εξωτερικές του εμπειρίες. Ο Winnicott παρατήρησε από τις δραστηριότητες των παιδιών ότι
παιδιά με “πλούσιο” εσωτερικό κόσμο που σχετίζεται με τον εξωτερικό κόσμο, έχουν πιο
“πλούσια” ζωή (Winnicott, 1996: 32).
Όταν μιλάμε ή γράφουμε για τις εμπειρίες μας σε κάποιον άλλο, η διαδικασία αυτή μας βοηθά,
ακόμα και αν ο “άλλος” δεν είναι εξειδικευμένος θεραπευτής. Όταν δώσουμε αυτή την ευκαιρία
στους μαθητές μας, τους βοηθάμε να ελέγχουν καλύτερα τη ζωή τους (Bishop & Starkey, 2006:
183-184). Αν η γνώση σημαίνει δύναμη, τότε μπορούμε να ενδυναμώσουμε τον εαυτό μας με το
διάβασμα και τη γραφή (Bishop & Starkey, 2006: 179).
Οι τέχνες και η δημιουργική αξιοποίησή τους, παρέχουν στα παιδιά ευκαιρίες να επικοινωνούν,
να ερμηνεύουν και να δημιουργούν. Αξίζει να ενθαρρύνουμε τα μικρά παιδιά να πειραματίζονται
και να εκφράζουν συναισθήματα. Προς την κατεύθυνση αυτή βοηθούν τα παιχνίδια ρόλων, η
καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, τα διλήμματα, η παρότρυνση πρόβλεψης του τέλους μια
ιστορίας (και η επινόηση διαφορετικού τέλους εναλλακτικά), η σύνθεση ποιημάτων, τραγουδιών,
διαλόγων και η δραματοποίησή τους (βλ. Αυδή & Χατζηγεωργίου 2007).
Οι δάσκαλοι σαν σχεδιαστές βιωματικών μαθησιακών δραστηριοτήτων, χρειάζεται να
φροντίζουν ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ του δημιουργικού μέρους της δραστηριότητας
και της κατανόησης του γύρω κόσμου (Δεδούλη, 2002: 155).
Ο δημιουργικός δάσκαλος προνοεί δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο για συλλογισμό και
σύνθεση της δραστηριότητας, ακούει με προσοχή και παρακολουθεί τις αντιδράσεις των
μαθητών του στη γραφή, ενώ δεν χάνει ευκαιρία για ενίσχυση της αυτοεκτίμησης κάθε παιδιού.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΗ:
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Η λογοτεχνία στο ελληνικό σχολείο ελάχιστα αντιμετωπίστηκε ως καλλιτεχνικό μάθημα που
στοχεύει στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας, όπου πρωτεύοντα ρόλο
έχουν τα παιχνίδια με τις λέξεις και τα νοήματα ( όπως προτείνει ο Boniface, 2008).
Ο Κωτόπουλος (2013), επισημαίνει ότι:
μαρτυρίες και συμπεράσματα όπως αυτά του Oliver (2001: xxiii), ο οποίος έχει πραγματοποιήσει
πολλά εργαστήρια ποιητικής γραφής σε σχολεία της Αμερικής, πως όλα τα παιδιά είναι ικανά
να εκφραστούν και να εντυπωσιάσουν με το αποτέλεσμα της δουλειάς τους, μας πείθουν ότι
επαφίεται στον δάσκαλο να συμβάλει στην κατεύθυνση αυτή, δημιουργώντας την κατάλληλη
ατμόσφαιρα και προσφέροντας κίνητρα και εργαλεία, αφού στην ελληνική εκπαιδευτική
πραγματικότητα δεν έχουν θεσμοθετηθεί μαθήματα δημιουργικής γραφής και οι αρχές της δεν
εφαρμόζονται παρά μονάχα αποσπασματικά. Κι ενώ στις ΗΠΑ η Δημιουργική Γραφή μετρά
περίπου εκατό χρόνια ζωής και μερικά λιγότερα στην Αγγλία, στην Κύπρο εισήχθη στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση το 2011, στην Ελλάδα δυστυχώς το ισχύον
εκπαιδευτικό σύστημα δεν ακολουθεί τις διεθνείς αυτές τάσεις παρά μονάχα σε ένα ελάχιστο
αριθμό σχολείων με τρόπο αποσπασματικό και αμέθοδο (σελ. 123).
Ακόμη και η εφαρμογή των πρόσφατων προγραμμάτων σπουδών του 2011-12 παρέμεινε
ημιτελής, καθώς ούτε τα εγχειρίδια επικαιροποιήθηκαν, ούτε οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν
συστηματικά στο σχετικό θέμα
Προβάλλει έντονα λοιπόν η αναγκαιότητα, να λάβει χώρα στο ελληνικό δημοτικό σχολείο το
εργαστήρι Δ.Γ., που «θα αξιοποιεί μεθοδικά το παιχνίδι ως κυρίαρχο κίνητρο, ώστε να καταστήσει
ελκυστική την πράξη της γραφής και να επιτρέψει σε όλα τα παιδιά να αποκτήσουν αυτογνωσία
και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους». (Fati, 2012).
Για να γίνουν πράξη στην Ελλάδα τα εργαστήρια Δ.Γ. -κάτι που αποτελεί και πρόταση της
παρούσας μελέτης- απαραίτητη θεωρείται η εμπεριστατωμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
μέσω και της επαναλειτουργίας των Διδασκαλείων σε νέα βάση (Λιάτσου, 2014), όπως και η
στοχευμένη οργάνωση δράσεων Δημιουργικής Γραφής από το Υπουργείο (σε υποχρεωτική
μορφή) ενσωματωμένη στην ύλη και το ωρολόγιο πρόγραμμα του γλωσσικού μαθήματος (και
διαθεματικές προεκτάσεις), με στάδια και φάσεις, με στόχους, περιεχόμενο, μεθοδολογία
εφαρμογών και συνέχεια-συνέπεια ανά τάξη.
Μπορεί η έμπνευση να μην διδάσκεται,
διδάσκονται όμως οι τρόποι για τη δημιουργία ενός πλαισίου που ευνοεί τη γέννησή της και την
έκφρασή της. Ένα τέτοιο πλαίσιο ευνοεί εκείνα τα στοιχεία που οδηγούν σε άλλου τύπου χρήσεις
των λέξεων , σε γλωσσικές ανατροπές, σε άλλες ενατενίσεις της πραγματικότητας και σε
φρέσκους και καινούργιους δρόμους προσωπικής γραφής και έκφρασης (Καρακίτσιος, 2013:
24).
Και τούτο, το ελληνικό δημοτικό σχολείο το οφείλει πλέον στους μαθητές του.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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Κλέψε δημιουργικά: Το μονοπάτι της Γκρέτελ στην οδό της
κινηματογραφικής διακειμενικότητας του Pedro
Almodóvar
Λιζάρδος Αλέξανδρος – Ρωμανός
alexandrosromanoslizardos@gmail.com
Δημιουργική γραφή είναι η εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία ασκούνται συνήθως νέοι
συγγραφείς ώστε οι αφηρημένες σκέψεις και ιδέες τους να μεταμορφωθούν σε
ολοκληρωμένους -με στόχευση στις δράσεις τους- χαρακτήρες που θα συναντήσουμε ως επί
το πλείστων σε γραμμένες ιστορίες, ποίηση, λογοτεχνικά κείμενα ή μυθιστορήματα. Μια
ανάλογη διαδικασία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και στα κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά
σενάρια, αρκεί να υπακούει σε κανόνες του αντίστοιχου είδους (σεναρίου).
Σε μια προσπάθεια σύγκρισης του γραπτού λόγου και του κινηματογράφου πρέπει να λάβουμε
υπόψη μας εκτός από τη διαφορετική γλώσσα (λέξεις / εικόνες) και τα παρακάτω στοιχεία. Στην
περίπτωση των νέων συγγραφέων η δημιουργική γραφή είναι μια διαδικασία που ελάχιστοι
περιορισμοί για την ολοκλήρωση ενός πχ. βιβλίου από το συγγραφέα είναι οι γνώσεις του, το
λεξιλόγιο του, η φαντασία του και η ανάγκη του να εκφραστεί μέσα από το γραπτό λόγο. Ο
κινηματογράφος, από την άλλη, υποβάλλεται διαφορετικούς σε κανόνες. Ας δούμε ένα
γράφημα που παρουσιάζει τη δομή μιας μέσης Αμερικανικής ταινίας:

Στα περίπου πρώτα 10 λεπτά ο θεατής πρέπει να γνωρίζει την προβληματική του ήρωα, δηλαδή
το θέμα που τον τροφοδοτεί να μας πει την ιστορία του. Στα τελευταία δέκα λεπτά αυτό το θέμα
πρέπει να οδεύει προς την επίλυση, είτε αυτή έχει θετική φορά είτε όχι. Ποιό στοιχείο θα κρίνει αυτή
τη φορά σε θετικό ή αρνητικό πρόσημο; Η πορεία του πρώτου μέρους δηλαδή όλης της δράσης
μετά από το 10 λεπτό και μέχρι το μέσο. Αν εκεί ο ήρωας περνάει ζωή χαρισάμενη κάνοντας
απάτες, στο μέσο κάτι θα συμβεί και έτσι στο επόμενο μισό, μέχρι και 10 λεπτά πριν το τέλος ο
ήρωας θα τιμωρηθεί για τις ανήθικες επιλογές του. Το μάθημα που θα πάρει μπορεί να τον κάνει
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καλύτερο άνθρωπο, να τον οδηγήσει στην αυτοκτονία ή σε μια παρατεταμένη αυτοκριτική.
Φυσικά ισχύει και το αντίθετο παράδειγμα. Αυτός είναι ο Αμερικανικός τρόπος δόμησης
σεναρίου, όπως τον Syd Field.
Υπάρχει και μια άλλη σχολή που θα την δείτε στην ακόλουθη εικόνα. Εκεί μια ευχάριστη
«σύγκρουση»: Ένα απρόσμενο ραντεβού με την αγαπημένη συμφοιτήτρια που ο ήρωας ήταν
ερωτευμένος, μπορεί να οδηγηθεί σε μια σκηνή με μπουνιές με τον αρραβωνιαστικό της, αμέσως
μετά να ακολουθήσει ρομαντική σκηνή με την ηρωίδα ώστε στιγμές αργότερα να γίνει ένα
φονικό. Το ένα conflict οδηγεί σε θετικής έκβασης resolution, ακολουθεί το αντίθετο και τανάπαλι
μέχρι την τελική λύση. Αυτό ονομάζεται Δανέζικος τρόπος σκέψης και πηγάζει από τις
σεναριακές μορφές των δημιουργών του Δόγματος ’95, ενός κινηματογραφικού μανιφέστο.

Ίσως το ιδανικό σενάριο θα ήταν αυτό όπου όλοι οι παραπάνω κανόνες θα είχαν εφαρμογή
στον χρόνο ανάμεσα των 10 πρώτων και 10 τελευταίων λεπτών, δηλαδή που χωρίς να
αναιρεθούν οι κανόνες του πρώτου γραφήματος, στην εξελικτική πορεία πριν από τη λύση, θα
υπήρχαν αλλεπάλληλα conflicts που θα τα διαδέχονταν resolutions θετικής και αρνητικής
έκβασης.
Μα για μισό λεπτό... Αν αυτοί οι κανόνες ήταν απαράβατοι, θα μπορούσε ένας σπασίκλας ή
ένας τεχνοκράτης να γίνει πολυβραβευμένος σεναριογράφος ή σκηνοθέτης. Η αλήθεια είναι ότι
και ο σεναριογράφος και ο σκηνοθέτης έχουν μάθει να περιορίζουν τους εαυτούς τους: ο
σκηνοθέτης είναι υπόλογος του παραγωγού που θέλει να έχει κέρδος από την επένδυση του,
άρα ο auteur αναγκάζεται να δεχτεί μια σειρά συμβιβασμών όπως να αφαιρέσει κάποιες σκηνές
ή να μειώσει τους κομπάρσους από 100000 σε 30. Ο σεναριογράφος πάλι δεν μπορεί να εκθέτει
άναρχα τα γεγονότα που στοιχειοθετούν την προσωπικότητα των χαρακτήρων του γιατί γνωρίζει
πως το κοινό δεν είναι υποχρεωμένο να γνωρίζει εκ προοιμίου αφηγηματικούς κανόνες. Θα ήταν
σα να πήγαινε κάποιος να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε ένα δικαστήριο περιγράφοντας με
κάθε λεπτομέρεια τα γεγονότα χωρίς να έλεγε το ουσιώδες: Ότι τον μαχαίρωσαν στην πλάτη.

Στη δημιουργική γραφή στον γραπτό λόγο (πεζό ή ποιητικό), οι περιορισμοί διαφέρουν και
αυτοαναιρούνται ανάλογα τις ικανότητες του συγγραφέα. Ας πούμε ότι το κοινό εκτιμά την
ικανότητα του συγγραφέα να κάνει σαφείς τις αφαιρετικές, φλύαρες ή στιβαρές του σκέψεις, να
χρησιμοποιεί πειστικά επιχειρήματα ακόμα και για τις πιο ακραίες πράξεις των ηρώων και να
ραντίσει με μαγεία την αφήγηση του. Όλοι για αυτή τη χρυσόσκονη ζούμε. Χαρτιά, μολύβια,
γραφομηχανή με μελανοταινίες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές συνδεδεμένοι στην πρίζα (ή σε power
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banks) να υπάρχουν και ο εμπνευσμένος συγγραφέας χτίζει κόσμους
υπεράνθρωπους και αδύναμους, ρεαλιστικούς ή εξωπραγματικούς χαρακτήρες.

και

γωνιές,

Όλη αυτή η εισαγωγή ήταν για να μοιραστώ τις ακόλουθες σκέψεις μου πλέον σε μύστες
ακροατές, όπως δηλαδή οφείλει να κάνει ένας σεναριογράφος στους φανατικούς σινεφίλ. Εδώ
όμως δεν είμαι με την ιδιότητα του σεναριογράφου αλλά ενός παρατηρητή και αυτό μου δίνει
περισσότερη ελευθερία σε συνειρμούς.
Αν ο δάσκαλος μπορεί να θρέψει πνευματικά νέους συγγραφείς, υποθετικά ο συγγραφέας
μπορεί να εμπνεύσει νεότερους που φιλοδοξούν να ακολουθήσουν το σπαρμένο με λέξεις
μονοπάτι. Με τα μάτια της φαντασίας σου δες τον Χάνσελ και την Γκρέτελ να βρίσκουν τον
δρόμο για την επιστροφή στην καινούρια τους ζωή ακολουθώντας κάποια τα λεκτικά ψίχουλα.
Σε μια αντίστοιχη αναλογία, πως θα μπορούσε μια ταινία να εμπνεύσει ένα νέο δημιουργό στο
μονοπάτι της δημιουργικής κινηματογραφικής γραφής;

Αν πάρουμε το παράδειγμα του Χάνσελ και της Γκρέτελ θα πρέπει να ξαναγράψουμε το μύθο
τους. Εκεί ο Χάνσελ που ήθελε να πάει στο ζαχαρόσπιτο, κατάληξε στο ποτάμι για να ρεμβάσει
πριν επιστρέψει στο σπίτι του εξουθενωμένος και η Γκρέτελ έγινε ένα θεσπέσιο γεύμα στο τραπέζι
της μάγισσας αφού περιμένοντας τον πρώτο για ώρες έβραζε στο ζουμί της. Τα ψίχουλα που
ακολούθησαν οι δύο τους, ο ένας στο ραχάτι και η άλλη περιμένοντας τον πρώτο με την ελπίδα
να επιστρέψει να τη σώσει, μας αφηγούνται δύο πιθανότητες της οποίες ο Τζον Κασσαβέτης
ονόμασε υποθετικό ΑΝ.
Παρενθετικά ας εξηγήσουμε αυτή την τεχνική που του Τζον Κασσαβέτη που μόλις αναφέραμε και
δείχνει να πατάει στο τρίτο μοντέλο που προτείναμε παραπάνω, αυτό που συνδέει τον
αμερικανικό τρόπο συγγραφής σεναρίων με τον Δανέζικο. Ο Κασσαβέτης, όπως δήλωνε, είχε
κάνει μια ταινία μόνο στη ζωή του. Όλες οι άλλες βασίστηκαν σε ένα υποθετικό ΑΝ. Τί θα γινόταν
δηλαδή η ηρωίδα του χ-ψ έργου αν ήταν αλκοολική; Τί θα γινόταν ο άντρας της αν την
εγκατέλειπει.
Επιστρέφοντας στα δύο μονοπάτια του Χάνσελ και της Γκρέτελ, ας θέσουμε ένα δικό μας ΑΝ
που σχετίζεται με την επανεγγραφή ταινιών (ή ιστοριών) δημιουργικά.
Το «μονοπάτι Χάνσελ», το γνωρίσατε: Είναι ο εύκολος δρόμος με τη λιγότερη περιπέτεια και
αγωνία, αυτού που χάνει την πορεία του και βρίσκει τον δρόμο της επιστροφής. Αυτόν τον
δρόμο μπόρούμε να τον ονομάζουμε επανεγγραφή, remake, sequel, prequel, spin off.
Σε πρόσφατη διάλεξη μου πάνω στα αρχέτυπα χρησιμοποίησα ένα υλικό εμπνευσμένο από το
θέατρο, αυτό του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας για να δείξω τις διαφορετικές αποδόσεις που μπορεί
να υπάρχουν πάνω σε ένα αρχέτυπο. Το ίδιο υλικό, ελαφρώς μονταρισμένο, θα μας βοηθήσει
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να δούμε μερικές από τους δημιουργικούς επαναπροσδιορισμούς πάνω στον γνωστό μύθο,
ακολουθώντας το μονοπάτι του Χάνσελ.
[ακολουθούν προβολές video]
Θα σας περιγράψω συνοπτικά το βίντεο: Είδαμε πλάνα από το «Ρωμαίο Και Ιουλιέτα» του
Φράνκο Ζεφιρέλι και τη σκηνή του μπαλκονού που μας παρέπεμψε ενδυματολογικά, υφολογικά
και παικτικά στα χρόνια του μεγάλου θεατρικού συγγραφέα. Ακολούθησαν πλάνα από την
σκηνοθετική απόδοση του Μπαζ Λούρμαν που φώτα νέον έλουζαν το πλατώ και η ίδια σκηνή
είχε αποδοθεί σε μια πισίνα με σύγχρονη ποπ μουσική. Η κινημαογραφική μεταφορά του «West
Side Story», που βασίζεται στο θεατρικό musical των Arthur Laurents και Jerome Robbins
παρουσιάζει μια Αμερική που οι Πορτορικάνοι και οι ντόπιοι αναλαμβάνουν ρόλους Μοντέγκων
και Καπουλέτων, όλα αυτά τραγουδιστά και με χορό. Στο «Tromeo and Juliet» ο Ρωμαίος ανοίγει
την κοιλιά της Ιουλιέτας και τρώει το ποπ-κορν που μόλις γέννησε με καισαρική, εύστοχο σχόλιο
για την pop-corn generation & culture. Το τούρκικο «The Bank of the Broken Hearts» (Kirik Kalpler
Bankasi) δείχνει από διάφορες οπτικές μεριές τα γεγονότα, τοποθετημένα σε μια folk αλλά και
μεταμοντέρνα Τουρκία, με τη διαφορά ότι μια πραγματική καρδιά μεταφέρεται από τα χέρια του
ενός ήρωα σε κάποιον άλλο. Τέλος, στην τηλεοπτική σειρά «Νταντά Αμέσου Δράσεως» η Φραν
Ντρέσερ υποδύεται μια ατάλαντη ερασιτέχνη ηθοποιό που την προσλαμβάνουν για να
καταστρέψει μια off-Broadway απόδοση του «Ρωμαίου και Ιουλιέτας» η οποία καταλήγει να
ξυπνά από το λήθαργο της με χασμουρητό και στην προσπάθεια της να αυτοκτονήσει να
καταστρέφει το πρόχειρα φτιαγμένο σκηνικό.

Στον
δρόμο
του
Χάνσελ
υπάρχουν
οι
αναβιώσεις
του «Spiderman»,
του
«Batman», του «Annie», του «Mame», του «Νονού», του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» / «Χόμπιτ»,
του spin off του Family Guy (δηλαδή το «Cleveland Show») ή της «Δυναστείας», των «The Colbys»
και τώρα της νέας «Δυναστείας».
Ένα πιό ακραίο παράδειγμα είναι αυτό του Μίκαελ Χάνεκε που του ζητήθηκε να κάνει remake της
πιό εγκεφαλικής ταινίας του με τίτλο «Παράξενα Παιχνίδια» και έτσι έγινε ο δεύτερος σκηνοθέτης
που φαινομενικά έκανε ακριβή αναπαραγωγή πλάνο-πλάνο της αυστριακής ταινίας του σε
Αμερικανική έκδοση (πρώτος ήταν ο Αλφρεντ Χίτσκοκ). Στην ουσία όμως δεν ανακάλυψε την
πυρίτιδα αφού τα μεγάλα στούντιο του Hollywood στις αρχές του ομιλούντος κινηματογράφου
ακολουθούσαν ένα παραπλήσιο μονοπάτι γυρίζοντας ακρίβως τις ίδιες ταινίες σε 2 και 3
διαφορετικές γλώσσες, ως επί το πλείστον με το ίδιο cast στα ίδια σκηνικά. Και ο Χάνεκε γύρισε
–με διαφορά ακριβώς 10 χρόνων- την ίδια ταινία του με άλλο Cast. Ακριβώς την ίδια όμως.
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Επειδή το ζητούμενο της ομιλίας μας, όπως θα έχετε υποπτευθεί, δεν είναι το μονοπάτι του
Χάνσελ αλλά αυτό της Γκρέτελ, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ μονάχα σε έναν δημιουργό που
επιλέγει το τρίτο μονοπάτι, αυτό της μάγισσας με το ζαχαρωτό σπίτι, δηλαδή του δημιουργού
που κλέβει και εξαπατά με αριστοτεχνικό τρόπο τα θύματα του. Τώρα μπαίνουμε στην Ουσία.
Τώρα θα μας απασχολήσει το μονοπάτι της Γκρέτελ, αυτό που ενδέχεται να έχει τραγικό ή άκρως
γευστικό τέλος αν αντί για τον ρόλο της ηρωίδας επιλέξεις το δρόμο (και τον τρόπο) της μάγισσα
που με ξόρκια και μαγγανείες θα κάνεις το τσίρκο να χορτάσει θέαμα.
Ένας κακός συγγραφέας αντιγράφει. Ένας σπουδαίος συγγραφέας κλέβει και αναφέρει την
πηγή του συνομωτικά. Γιατί αυτό να διαφέρει στον κινηματογραφικό δημιουργό; Ο δρόμος της
Γκρέτελ είναι έντιμος. Δεν κρύβει τις πηγές του! Και αυτό τον δρόμο έχουν χρησιμοποιήσει μία ή
περισσότερες φορές σπουδαίοι δημιουργοί.
Θα εστιάσω τη θεωρία του μονοπατιού της Γκρέτελ στα παραδείγματα ενός δημιουργού με
διεθνή καταξίωση: Τον Pedro Almodóvar. Ο Ισπανός εκκεντρικός σκηνοθέτης στη μετάmovid(a)ική περίοδο του χρησιμοποίησε αρκετές φορές το μονοπάτι της Γκρέτελ. Θα
αναφερθούμε σε κάποια ενδεικτικά παραδείγματα που θα εκθέσουν όχι απλά τις επιρροές του
αλλά τη σεβάσμια υποταγή του στους δημιουργούς που αναγνωρίζει ο ίδιος ως μεγαλύτερους:
Τον Μπέργκμαν με τα υψενικού ύφους δράματα, τον Μπουνιουέλ που οι βάσεις του στον
σουρεαλισμό έγιναν αφορμή του κινήματος της modiva και τον μελοδραματικό αμερικανικό
κινηματογράφο.
Σε περίπτωση που υπάρχουν ήδη άγνωστες λέξεις, θα μου επιτρέψετε μια
διευκρύνηση: Movida ήταν το εκκεντρικό καλλιτεχνικό κίνημα του οποίου και ο Almodóvar ήταν
συνδημιουργός (μαζί με την Αλάσκα, τον Μακναμάρα κλπ). Εμφανίζεται στις αρχές της
δεκαετίας του ’80 και εναντιώθηκε στα κατάλοιπα του Φρανισμού, τον μικροαστισμό, την μαζική
αστικοποίηση, τον καθολικισμό προβάλλοντας εκκεντρικά πρότυπα ιδανικής ζωής, –
παράφραση της πανκ κουλτούρας-. Η υπερβολή, το κιτς, οι αναφορές σε παρελθοντικά είδη
αλλά και οι αυτοαναφρές στον τρόπο που οι δημιουργοί επεξεργάζονται τις αναμνήσεις τους
είναι αναγνωριστικά στοιχεία του είδους. Η movid(a)ική περίοδος του κακού παιδιού του
Ισπανικού κινηματογράφου ολοκληρώνεται άτυπα το 1988 με τη μετάβαση του στον εμπορικό
κινηματογράφο. Μπορεί το «Γυναίκες στα Πρόθυρα Νευρικής Κρίσης» να είναι το κύκνειο άσμα
ενός κινήματος αμφισβητούμενης αισθητικής, σίγουρα είναι όμως το μέσο ορίμανσης του
σκηνοθέτη. Θα μελετήσουμε λοιπόν μερικά παραδείγματα από τη movid(a)ική περίοδο του και
τις δύο φάσεις της μετα-movid(a)ικής περιόδου του (η πρώτη ξεκινά με το «Δέσε με» [1989] και
ολοκληρώνεται με «Το Μυστικό μου Λουλούδι» [1995], η δεύτερη αρχίζει με το «Όλα για τη Μητέρα
μου» [1999] και βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη). Θα μελετήσουμε τις επιρροές, αυτοαναφορές,
επανεγγραφές και χρήση άλλων κινηματογραφικών ταινιών στο συνολικό του έργο.
MOVID(A)ΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ PEDRO ALMODOVAR
Η αμφίβολη αισθητική του ισπανικού κιτς βρίσκει πρόσφορο έδαφος τη δεκαετία του ’80, όταν
οι κανόνες της μόδας επιβάλλουν βάτες, γεωμετρικά παράξενες γραμμές στα ρούχα, έντονο
μακιγιάζ, ξασμένα μαλλιά, κομμώσεις πανκ. Το ιταλικό kitsch-sic των giallo ταινιών των δύο
προηγουμένων δεκαετιών εμφανίζεται επί της οθόνης όταν ο Diego Montez στο «Ματαντόρ»
(Matador) [1986] θα αυνανιστεί βλέποντας μια βίαιη δολοφονία από το «Έξι Γυναίκες για τον
Δολοφόνο» (Sei Donne per L’ Assessino [1964]) του Μάριο Μπάβα. Στην ίδια ταινία θα δούμε
επίσης το πρωταγωνιστικό δίδυμο, τον Diego και τη Maria να παρακολουθούν στον
κινηματογράφο τη «Μονομαχία στον Ήλιο» [1946] του King Vidor. Οι δύο αναφορές δεν είναι
τυχαίες θεματικά και αισθητικά: υπερβολή, πλάνα εντυπωσιασμού, βία και αίμα κόκκινο σε
αποχρώσεις βερνικιού νυχιών λειτουργούν ως παραφράσεις από το ’40 και το ’60 της
υπερβολής του έρωτα.
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Στην ενδιάμεση από τις παραπάνω δεκαετίες, βρίσκεται το «Johnny Guitar» [1954] του Nicholas
Ray που αποσπάσματα του εμφανίζονται στο «Γυναίκες στα Πρόθυρα νευρικής Κρίσης»
(Mujeres al borde de un ataque de "nervios") [1988]. Στις πρώτες σκηνές της ταινίας, η Pepa
(Carmen Maura) με τον εραστή της τον Ivan (Fernando Guillen Cuervo) θα ντουμπλάρουν μια
σκηνή της κλασσικής ταινίας σε μια αίθουσα μεταγλώττισης. Η Joan Crawford στο ρόλο της
Vienna υποδύεται μια δυναμική γυναίκα που φυγαδεύει έναν άντρα που κατηγορείται για φόνο
και ληστεία, τον Sterling Hayden (στον ρόλο του Johnny Guitar Logan). Η αντιστικτική χρήση
των πλάνων αυτής της ταινίας που βλέπουμε στην αρχή λειτουργούν και ως προ-οικονομία για
την μεταστροφή της Pepa από αδύναμη γυναίκα (στη σκέψη ότι την εγκαταλείπει ο παντρεμένος
εραστής της για μια τρίτη γυναίκα) στο θηρίο που θα πάρει τη ζωή της (και αρκετών άλλων
επισκεπτών στο σπίτι της) στα χέρια της. Και στις δύο ταινίες του Almodóvar, οι τρεις
κινηματογραφικές αναφορές δεν έχουν να κάνουν με επανεγγραφή των ταινιών αναφοράς,
ούτε με οπτική φλυαρία εξολοκλήρου βασισμένη στη φόρμα αλλά με αισθητική και
υποστηρικτική -ως προς την αφήγηση- αναγκαιότητα.
ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΤΑ-MOVID(A)ΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
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Τα πιο καθαρά παραδείγματα δημιουργικής κλοπής (ή δανεισμού αν προτιμάτε) εμφανίζονται
στην πρώιμη μετά-movid(a)ική περίοδο. Πρώτο εμφανές δείγμα, τα «Ψηλά Τακούνια» (Tacones
Lejanos) [1991] (ή «τα τακούνια που απομακρύνονται» αν θέλουμε να αποδώσουμε πιο
ουσιαστικά το Tacones Lejanos που είναι ο πρωτότυπος τίτλος). Με αυτή τη δημιουργία το
τρομερό παιδί του Ισπανικού σινεμά απομακρύνεται και αυτός σαν τον ήχο των τακουνιών της
μάνας από το δωμάτιο της κόρης από την προχειρότητα και την υπερβολή της cult περιόδου.
Με εφαλτήριο τη «Φθινοπωρινή Σονάτα» [1978] του Ingmar Bergman καταφέρνει το διττό: να
μεταγράψει την ιστορία της ταινίας σε ένα μελό Αλμοδοβαρικό σύμπαν υπερβολής και να
προδώσει την πηγή του με κομψότητα. Στην ταινία του σουηδού δημιουργού έχουμε την κόρη να
ανταγωνίζεται τη μητέρα στο πιάνο και την ευτυχία, και δυστυχώς, να βγαίνει και στα δύο δεύτερη
και καταϊδρωμένη. Πληγωμένη από τις αλλεπάλληλες συγκρίσεις παντρεύεται τον εραστή της
μάνας της ως έσχατη ελπίδα να την ξεπεράσει, ως μαχαιριά στην ψυχρή μητρική αγκαλιά αλλά
και τα αρχέτυπα της τελειότητας. Στόχος της να πάρει λίγα ψίχουλα αγάπης με ανορθόδοξο
τρόπο: την τιμωρία. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να κάνει στη μη-τέρα(ς)-πρότυπο τελειότητας
και για να την τιμωρήσει και για να αποσπάσει λίγη από την αποδοχή και τον θαυμασμό της. Ας
αντιπαραθέσουμε εδώ την ιστορία της ταινίας «Ψηλά Τακούνια»: Η μητέρα Becky del Páramo
(Marisa Paredes) επιστρέφει από τη λατινική Αμερική που επί χρόνια έχει επιτυχημένη καριέρα ως
ενζενύ που εξελίχθηκε σε grand damma και συναντά την κόρη της Rebeca Giner (Victoria Abril)
στη Μαδρίτη όπου διαμένει. Εκεί θα μάθει ένα μυστικό που θα την ισοπεδώσει: η κόρη της
παντρεύτηκε ένα παλιό εραστή της που ακόμα δεν έχει ξεπεράσει. Και αν δεν σας αρκεί αυτό ως
παράδειγμα να προσθέσω ότι η μητέρα ανήκει στον χώρο του θεάματος και η κόρη γίνεται
παρουσιάστρια ειδήσεων. Η κριτική της μητέρας παραμένει αυστηρή ακόμα και όταν η κόρη
εκφωνεί δελτία ειδήσεων, κάτι ανάλογο που γίνεται στην άλλη ταινία όταν η κόρη παίζει με λειψή
τεχνική στο πιάνο σημαντικούς συνθέτες. Ας θαυμάσουμε όμως το Αλμοδοβάρειο θράσος και
θάρρος. Αντί ο δημιουργός να προσπαθήσει να κρύψει την μεθοδευμένη κλοπή του, τη
βροντοφωνάζει, κάνει αυτό πουν ορίζει μια τεχνική προπαγάνδας: Πες το μεγαλύτερο ψέμα για
να γίνεις πιστευτός αφού κάθε που φωνάζει ο κλέφτης, φεύγει ο νοικοκύρης. Ο Almodóvar
υπογραμμίζει ότι το πρωτότυπο σενάριο του είναι αποτέλεσμα κλοπής με το façade της πηγής
έμπνευσης. Η εξομολόγηση του είναι σχεδόν διασκεδαστική. Έτσι η Ingrid Bergman (Charlotte
Andergast) παραμένει η σουηδική έκβαση της Marisa Paredes (Becky del Páramo) και η Liv
Ullmann (Eva) η συγκρατημένη απόδοση της Victoria Abril (Rebeca Giner). Η συγκεκριμένη
επανεγγραφή όμως περιλαμβάνει και ένα αστείο εσωτερικής κατανάλωσης αφού η Marisa
Paredes το 2008 θα ερμηνεύσει το ρόλο της Charlotte Andergast στο Teatro de La Zarzuela της
Μαδρίτης.
Λάτρης της λογοτεχνίας ο Almodóvar, χρησιμοποιεί εκτός από ταινίες και βιβλία για να επιτύχει
τις διακειμενικές επανεγγραφές που επιθυμεί στα σενάρια του, κάτι που εμφανές ιδιαίτερα στην
επόμενη ταινία που θα αναφέρουμε. Στο «Κίκα» (Kika) [1993], ο Αμερικανός συγγραφέας
Nicholas Pierce (Peter Coyote) αποκαλύπτει την εγκληματική ιδιότητα του στην Andrea
Caracortada (Victoria Abril) μέσα από τα βιβλία που γράφει. Η περιγραφή των δολοφονιών
ενός serial killer με κάποιον που κόβει τα νύχια του (και ενώ στην αρχή βαριέται την όλη
διαδικασία, στη συνέχεια θέλει κι άλλο, κι άλλο, μέχρι να μεγαλώσουν ξανά τα νύχια) θα μας
εισάγει άτυπα μια σειρά από λογοτεχνικές κλοπές/αναφορές στα σενάρια του. Ένα από αυτά το
επόμενο.
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Άλλος ένας τίτλος που έχει παραφραστεί στην ελληνική μετάφραση, «Το μυστικό μου Λουλούδι»
(La flor de mi secreto) [1995] (η σωστή απόδοση θα ήταν «Το Λουλούδι του Μυστικού μου»
όπου λουλούδι είναι η αναγέννηση της ηρωδιάς μετά από ένα χωρισμό και το μυστικό της είναι
η διπλή ταυτότητα που έχει ως συγγραφέας). Εδώ ο δημιουργός αποκαλύπτει διπλά την αγάπη
του για τα βιβλία. Όταν η Leo (Marisa Paredes) θα συναντήσει τον Ángel (Juan Echanove) στον
εκδοτικό του οίκο θα αναφερθεί στις αγαπημένες τις συγγραφείς, μεταξύ αυτών και την Dorothy
Parker που υπήρξε συνσεναριογράφος του Alfred Hichcock στην ταινία «Σαμποτέρ». Αργότερα,
η Dorothy Parker θα αποτελέσει διακειμενική αναφορά όταν θα συναντήσει τον Paco (Imanol
Arias) στη 2ωρη άδεια του -που αρχικά θα ήταν 24ωρη-. Αυτό το περιστατικό είναι η κεντρική ιδέα
του «The Lovely Leave» της Parker. Θα επανέλθουμε σε αυτή την ταινία στις όψιμες
μεταmovid(a)ικές δημιουργίες του και συγκεκριμένα στο «Γύρνα Πίσω».

Η πρώτη αυτόνομη μεταφορά βιβλίου στη μεγάλη οθόνη από τον Pedro Almodóvar, έρχεται με
την «Καυτή Σάρκα» (Carne Tremula) [1997]. Το «Live Flesh» της Ruth Rendell, εμπνέει τον Ισπανό
σκηνοθέτη που μεταφέρει τη δράση στην αγαπημένη του επί 11 ταινίες πόλη, τη Μαδρίτη. Το
πείραμα είναι διπλό: Η ισπανικοποίηση ενός βιβλίου αγωνίας βρετανικής κοπής και η σύνδεση
της με το Μπουνιουελικό σύμπαν.
Όσο ο εγκληματίας δεν πιάνεται, τόσο πιο ισχυρός αισθάνεται –και δεν αναφέρομαι στους
ήρωες της ταινίας αλλά τον δημιουργό-. Στην «Καυτή Σάρκα» (που για ακόμα μία φορά η
απόδοση του τίτλου και στα Ελληνικά είναι λανθασμένη σε σχέση με την ισπανική μετάφραση
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του βιβλίου, αφού Carne Tremula σημαίνει Παλλόμενή Σάρκα), ο Almodóvar κάνει την πιό
εμπνευσμένη τελετουργία στη μέχρι τότε καριέρα του. Με δεδομένη τη σεναριακή διασκευή,
επιλέγει να εμπνευστεί από το πνευματικό σύμπαν του πρωτοπόρου σουρεαλιστή συναδέλφου
του. «Η Εγκληματική ζωή του Αρτσιμπάλντο Ντε Λα Κρουθ» θα παρατεθεί και με ένα εμπνευσμένο
μοντάζ θα γίνει αναπόσπαστο μέρος της εξέλιξης της δράσης. Ο Almodóvar εδώ αξιοποιεί το
υλικό του ως ντοκιμαντερίστας. Η σκηνή που έχει ενταχθεί είναι εκτός από ένα ιστορικό
ντοκουμέντο, μέσο δραματουργικής αφήγησης. Ο Victor Plaza (Liberto Rabal) ερωτεύεται την
Elena (Francesca Neri), ένα κορίτσι εθισμένο στις ουσίες. Μετά από ένα one-night-stand θα
προσπαθήσει να την πλησιάσει. Εκείνη τη νύχτα που η τηλεόραση προβάλλει τη Μεξικανική
ταινία του Luis Buñuel, η Elena περιμένει τον ντίλερ της. Ο μοντέρ και σταθερός συνεργάτης του
Almodóvar José Salcedo, αριστοτεχνικά ενσωματώνει στη δράση τις σκηνές. Όταν αστυνομικοί
μπαίνουν στο σπίτι της Elena, ένας πυροβολισμός θα ακουστεί τη στιγμή που μια σφαίρα θα
διαπεράσει το κεφάλι της κουβερνάντας στα πλάνα που προβάλλονται στην τηλεόραση. Ο
πραγματικός χρόνος της δράσης του περιστατικού στην ταινία του Almodóvar μπορεί να
υπολογιστεί με βάση τον κινηματογραφικό χρόνο που έχει περάσει από τη στιγμή που ξεκίνησε
η ταινία του Buñuel στην τηλεόραση. Ο ισπανικός τίτλος της ταινίας που παίζει στην τηλεόραση
είναι «Ensayo de un Crimen» (δηλαδή Δίκη για ένα Έγκλημα). Αυτό θα λειτουργήσει ξανά σαν
προοικονομία του εγκλήματος/ατυχήματος που θα στοιχίσει στον αστυνομικό David de Paz
(Javier Bardem) την κίνηση στα κάτω άκρα του και στον Victor που θα φυλακιστεί την ελευθερία
του. Η τραγική ειρωνεία που είδαμε στο μοντάζ των δύο σκηνών υπογραμμίζει ότι ο
κινηματογράφος αντικατοπτρίζει την τραγικότητα της μοίρας. Η σφαίρα, αντί του να διαπερνά
με απόλυτα συγχρονισμένη συνέπεια τη δράση και τη σκηνή που προβάλλεται στην τηλεοπτική
οθόνη, είναι ένα νέο μέσο που βαλλιστικά αποτελειώνει τον θεατή εντείνοντας ακόμα
περισσότερο την αγωνία του.
ΌΨΙΜΗ ΜΕΤΑ-MOVID(A)ΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
Στην επόμενη πολυβραβευμένη ταινία «Όλα για τη μητέρα μου», ο σκηνοθέτης δεν χρειάζεται
δικαιολογίες για τις εμπνεύσεις, γίνεται ακόμα πιό θρασύς και άμεσος με τις πηγές του: τις εκθέτει,
της χρησιμοποιεί, τις μεταποιεί. Λίγο πριν εμφανιστούν οι τίτλοι αρχής, η Manuela (Cecilia Roth)
θα ξεκινήσει ένα διάλογο με το γιό της Esteban (Eloy Azorín). Εκεί θα τεθούν ερωτήματα
αναφορικά με τον πατέρα του που δεν γνώρισε ποτέ, την προσπάθεια του να γίνει επιτυχημένος
συγγραφέας επιπέδου Truman Capote αλλά και των αλλόκοτων μεταφράσεων Αμερικανικών
τίτλων ταινιών στα Ισπανικά. Όλα αυτά τα ερωτήματα θα γίνουν διακειμενικό υλικό σε ένα χαοτικό
μεν αλλά συνειρμικά άψογα ερμηνευμένο εγκεφαλικό λαβύρινθο με χάος και ρεαλισμό, μελό και
ανθρωπιά, χιούμορ και πόνο.
Ας ξεκινήσουμε από τον ίδιο τον τίτλο που παραπέμπει τον ασυνείδητο νου και στο μονοπάτι του
Χάνσελ και το μονοπάτι της Γκρέτελ. Το «Όλα για τη Μητέρα μου» (Todo sobre mi madre) [1999],
μια παράφραση του «Όλα για την Εύα» είχε αποδοθεί στην ισπανική έκδοση ως Eva al Desnudo
(δηλαδή Η Εύα Γυμνή). Η συνειρμική παραπομπή του ισπανικού τίτλου με την πρωτόπλαστη και
το προπατορικό αμάρτημα σε μια φρανκοκρατούμενη Ισπανία ήταν ένα διδακτικό μάθημα
καθολικισμού. Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε, ότι στο La censura del doblaje
cinematografico en España, ο Alejandro Ávila περιγράφει το ισπανικό ντουμπλάζ ως
δημιουργική επανεγγραφή της ουσίας του κειμένου ώστε να είναι συμβατό με τις ιδεολογίες του
φασιστικού καθεστώτος.

[564]

Ο Almodóvar θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιήσει ως φόρο τιμής στην κάτοικο
Αργεντινής πρωταγωνίστρια του Cecilia Roth τον Αργεντίνικο τίτλο «La malvada» (μετάφραση:
Το Κακό) ή τη μεξικάνικη απόδοση «Hablemos de Eva» (μετάφραση: Μιλάμε για την Εύα). Το
ζητούμενο του ήταν όμως η σημασία της παράφρασης του τίτλου με κριτική και σκωπτική
στόχευση υπογραμμίζοντας την επανανοηματοδότηση του κατά την ισπανικοποίηση του. Οι
κινηματογραφόφιλοι γνωρίζουμε ότι ο πρωτότυπος τίτλος της ταινίας ήταν «All About Eve»
συνδέεται άψογα με το «Όλα για τη Μητέρα μου» (All About My Mother). Ο δημιουργός ξέρει να
παίζει με τις ισορροπίες και τη γλώσσα, ακόμα και στα παιχνίδια του τίτλου με ξεκάθαρες
επιρροές δημιουργικής (επανεγ)γραφής. Ας θυμηθούμε ότι οι σπουδαίο δημιουργοί κλέβουν
απροκάλυπτα, οι ασήμαντοι αντιγράφουν.
Η ταινία του είναι αφιερωμένη σε έξι (μεταξύ άλλων αδήλωτων ή απροσδιόριστων –πχ. μητέρες) πρόσωπα: τις Bette Davis, Gena Rowlands και Romy Schneider από το χώρο της 7ης τέχνης
–όλες τους δυναμικές γυναίκες με θεατρικότητα και σπάνια ομορφιά- αλλά και τους
ομοφυλόφιλους συγγραφείς Truman Capote, Tennessee Williams και Federico García Lorca.

Να μελετήσουμε αυτές τις τριάδες προσώπων: Η Bette Davis είναι η Margo Channing από το
«Όλα για την Εύα», μια ταλαντούχα ηθοποιός με μεγάλη καριέρα (και ηλικία για τον χώρο του
θεάματος) που υποδέχεται μια θαυμάστρια την Eva Harrington (Anne Baxter). Η δεύτερη,
μεθοδικά κλέβει τη λάμψη, τη ζωή, τον άντρα και την καριέρα της πρώτης θυμίζοντας ότι ο χώρος
του θεάματος δεν είμαι μόνο φώτα όσο η νιότη περνά στο ασθενές φύλο. Η Gena Rowlands
συνδέεται με τη Myrtle Gordon, ηρωίδα από τη «Νύχτα Πρεμιέρας» [1977] του John Cassavetes
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και ο Almodóvar αναπαράγει τη σκηνή του ατυχήματος της ταινίας ως την κεντρική δραματική
σύγκρουση που κινητοποιεί την εξέλιξή του plot. Τέλος το τραγικό περιστατικό στη ζωή της Romy
Schneider, ο χαμός του γιού της David Christopher όταν εκείνος βρήκε φριχτό θάνατο
προσπαθώντας να αναρριχηθεί πάνω από έναν μεταλλικό φράχτη. Αντίστοιχα, όπως
αναφέραμε και προηγουμένως, ο Esteban φιλοδοξεί να αποκτήσει την πένα και το ταλέντο του
Truman Capote γράφοντας ένα διήγημα με τον τίτλο «Όλα για τη Μητέρα μου» ενώσω στην
ταινία αποσπάσματα από τη θεατρική παράσταση του Tennessee Williams «Λεωφορείο, ο
Πόθος» αλλά και τον «Ματωμένο Γάμο» του Federico García Lorca, υποβοηθούν τη
δραματουργική αφήγηση συμπληρωματικά.
Με πιο γρήγορους ρυθμούς τώρα θα εστιάσουμε μόνο στα απαραίτητά ανεκδοτολογικά σημεία
της μετέπειτα καριέρας του που επιβεβαιώνουν την αγάπη του Almodóvar με τη διακειμενικότητά
που –τελικά- είναι διάχυτη στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του.
Ο Benigno Martín (Javier Cámara) εργάζεται ως νοσηλευτής σε ένα νοσοκομείο. Η προσωπική
φροντίδα του στην προσπάθεια αποκατάστασης της Alicia (Leonor Watling) που νοσηλεύεται
σε κωματώδη κατάσταση θα ξεπεράσει κάθε όριο όταν θα κάνει έρωτα μαζί της φυσικά χωρίς
την συγκατάθεση της και θα την αφήσει έγκυο. Στο σπίτι του του μπορούμε να δούμε το βιβλίο
«Οι Ώρες» του Michael Cunningham, που μάλιστα την ίδια χρονιά με το «Μίλα της» έγινε και αυτό
κινηματογραφική ταινία.

Στην «Κακή Εκπαίδευση» (La mala educación) [2004], την πρώτη σχεδόν αυτοαναφορική
δημιουργία του, ο μεξικανός Gael García Bernal έπρεπε να μελετήσει τέσσερις γυναίκες για να
αποδώσει το ρόλο της Zahara (εκτός από αυτό τον χαρακτήρα υποδύθηκε και τον Juan και τον
Ángel): τα gay είδωλα Barbara Stanwyck και την Sara Montiel σε ένα ακόμα πάντρεμα Αμερικής
και Ισπανίας. Ο ίδιος επέλεξε να μελετήσει επίσης τις μούσες του Carmen Maura και Victoria
Abril. Στο πλαίσιο της αυτοαναφορικότητας και της μετέπειτα μετεγγραφής, βλέπουμε στις
πρώτες σκηνές της ταινίας την αφίσα ενός film που δεν είχε γυριστεί μέχρι τότε με τίτλο «La Abuela
Fantasma» (μεταφράζεται ως Η Γιαγιά Φάντασμα). Αυτός ο τίτλος ήταν το working title της
επόμενης ταινίας του, του «Γύρνα Πίσω» (Volver) [2006], ταινίας που βρίθει αναφορών και
δημιουργικών εμπνεύσεων. 11 χρόνια μετά το «Μυστικό μου Λουλούδι», η ιστορία που γράφει η
συγγραφέας ανάλαφρων μυθιστορημάτων Leo Macías (Marisa Paredes) στο νέο της βιβλίο –
και εξοργίσει την εκδότρια της- γίνεται το κεντρικό θέμα του Volver: Μια γυναίκα σκοτώνει τον
άντρα της όταν μεθυσμένος προσπαθεί να βιάσει την κόρη της και θάβουν το σώμα του στο
επαγγελματικό ψυγείο της ταβέρνας του γείτονα. Εκτός όμως από τα βιβλία, η τηλεόραση ως
μέσο προβολής κινηματογράφου για τις μάζες παίζει το «Bellissima» [1951] του Luchino Visconti
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με την Anna Magnani στο ρόλο της Maddalena Cecconi. Η Ιταλίδα ηθοποιός, μια
νεορεαλιστική απόδοση της Mama Rose Hovick (που λίγα χρόνια αργότερα θα γινόταν γνωστή
μέσα από το musical του Stephen Sondheim «Gypsy») ναρκώνει την κόρη της και χωρίς τη
θέληση της την πηγαίνει στην Cinecitta στη Ρώμη σε μία οντισιόν. Η μητέρα της εργατικής τάξης
θέλει να λάμψει έστω και δια μέσω αντιπροσώπου στον χώρο του θεάματος. Η τηλεοπτική
αναφορά δεν μπορούσε να μείνει αναξιοποίητη όταν η Raimunda (Penélope Cruz) θα
αναφερθεί στην διψασμένη για φήμη αδελφή της Agustina (Blanca Portillo) που κάποτε είχε κάνει
το ίδιο με την Maddalena Cecconi στην κόρη της για να την πάει σε μια οντισιόν στη Μαδρίτη.
Στις «Ραγισμένες Αγκαλιές» [2009] ο Almodóvar αρχίζει να αναπαράγει άτσαλα τον εαυτό του. Ο
Συγγραφέας Harry Caine (ομόηχο του Hurracane334 που σημαίνει τυφώνας στα αγγλικά),
τυφλός τώρα, αναπολεί τις αναμνήσεις του δεκατέσσερα χρόνια πριν, όταν σκηνοθετούσε την
τελευταία του ταινία «Κορίτσια και Βαλίτσες» με το πραγματικό του όνομα Mateo Blanco (Lluís
Homar). Η ιστορία εκείνης της ταινίας μοιάζει με την εμπορική του επιτυχία «Γυναίκες στα
Πρόθυρα Νευρικής Κρίσης» που τότε είχε οδηγήσει την ταινία και σε μία υποψηφιότητα για
Όσκαρ. Η ηρωίδα όμως της ταινίας του 1988 την οποία υποδυόταν η María Barranco (Candela)
ήταν εμπνευσμένη από προσωπικά βιώματα της φίλης του Blanca Sánchez που τη δεκαετία του
’80 είχε μια σύντομη σχέση με ένα Βάσκο αυτονομιστή της E.T.A.. Στις «Γυναίκες στα Πρόθυρα
Νευρικής Κρίσης» αλλά και στην ταινία «Κορίτσια και Βαλίτσες» που εμφανίζεται στις «Ραγισμένες
Αγκαλιές», η Rossy de Palma είχε δύο διαφορετικούς ρόλους. Στην ίδια ταινία η Carmen Cachi
υποδύεται την Chon. Η προσέγγιση του ρόλου άρεσε τόσο στον Almodóvar που την ίδια νύχτα
της έγραψε ένα μονόλογο με τίτλο «La concejala antropófaga» (μετάφραση: Η ανθρωποφάγος
σύμβουλος). Την επόμενη μέρα, στο πλαίσιο των γυρισμάτων των Ραγισμένων Αγκαλιών,
γύρισαν και τη μικρού μήκους ταινία.
«Το Δέρμα που Κατοικώ» (La piel que habito) [2011] βασίζεται σε βιβλίο του Thierry Jonquet και
επιστρέφει με αναφορές σε βιβλία αλλά και ταινίες. Οι επεμβάσεις του σκηνοθέτη στην ιστορία
ήταν τόσες πολλές που τελικά είναι πιο ορθό να πούμε ότι το βιβλίο αποτέλεσε πηγή έμπνευσης
και όχι μεταφοράς. Στο δωμάτιο της Vera Cruz (Elena Anaya), δηλαδή του Vincente (Jan
Cornet) πριν ο Robert Ledgard (Antonio Banderas) του κάνει αλλαγή φύλου παρά τη θέλησή
του, υπάρχει *-το βιβλίο «Ένας Άγγελος στο Τραπέζι μου» (που αναφέρεται και στους τίτλους
τέλους). Πρόκειται για την αυτοβιογραφία της Νεοζηλανδής Janet Frame, βιβλίο που επίσης
αποτελεί μέρος ταινίας με τον ίδιο τίτλο και σκηνοθετήθηκε τη Jane Campion το 1990. Το βιβλίο
περιγράφει τη μετάλλαξη της ηρωίδας όταν έρχεται σε επαφή με τη θηλυκή της πλευρά. Και η
ταινία του Almodóvar αναφέρεται στην εξαναγκαστική γνωριμία του Vincente με τη θηλυκή του
φύση. Ο γιατρός Robert Ledgard στη δική του κρεβατοκάμαρα έχει «Το Εγωιστικό Γονίδιο» του
Richard Dawkins. Το βιβλίο που αποτελεί συενεισφορά στη βιολογική νεοδαρβινική σκέψη
συμπικνώνει τα νοήματα του ότι άνθρωπος και γονίδια βρίσκουν τρόπους να αναπαράγουν
τους εαυτούς τους. Η αναφορά του θέματος δεν είναι τυχαία με την ταινία αφού ο γιατρός σε
ένα παιχνίδι γάτας-ποντικού προσπαθεί να χειραγωγήσει τις σκέψεις και τη ζωή της Vera. Και
αυτό το βιβλίο αναφέρεται στους τίτλους της ταινίας. Τέλος, η Marilia (Marisa Paredes) κρατάει
στα χέρια της το βιβλίο της Alice Murno «Runaway» που περιλαμβάνει μέσα τις ιστορίες
«Chance», «Soon», «Silence» που αργότερα έγιναν ο κορμός της σεναριακής δομής του Julietta
(με working title «Silencio» που όμως αποσύρθηκε γιατί την ίδια χρονιά ο Martin Scorsese θα
κυκλοφορούσε ταινία με τον ίδιο τίτλο στα αγγλικά). Κάπου εδώ θα ολοκληρώσω με το
φαινόμενο Almodóvar φτάνοντας την πρώτη ταινία αναφοράς, το «Matador». Να σας θυμίσω
ότι οι ήρωες παρακολουθούσαν στον κινηματογράφο την ταινία Vera Cruz. Αυτό το όνομα θα
χρησιμοποιεί από εδώ και πέρα η Vera (που σημαίνει αληθινή) που ως πλήρες ονοματεπώνυμο
σημαίνει Αληθινός Σταυρός, ένα πολυεπίπεδο ειρωνικό σχόλιο. Θα ολοκληρώσω αναφέροντας
Στην ταινία «Δεν Κρατιέμαι» η ηρωίδα που υποδύεται η Cecilia Roth έχει έναν αντίστοιχο καλλιτεχνικό
όνομα, το Miss Take που μεταφράζεται ελεύθερα ως την Κυρία που τα Παίρνει (και αυτό προδίδει την ιδιότητά
της) αλλά και ως mistake, δηλαδή Λάθος.
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ότι στο ψυχολογικό θρίλερ ο Ισπανός δημιουργός έχει ξεπατικώσει ατόφιες σκηνές από την ταινία
«Μάτια Χωρίς Πρόσωπο» (Les Yeux sans Visage) του Γάλλου George Franju, που και εκείνος με
τη σειρά του, όπως προδίδει και η Αγγλική απόδοση του τίτλου (The Horror Chamber of Dr.
Faustus) ήταν βαθύτατα επηρεασμένος από το έργο του Thomas Mann, του Christopher
Marlowe και φυσικά του Johann Wolfgang Goethe. Και οι δύο σκηνοθέτες πάντως προώθησαν
το μύθο της μεταμόρφωσης και μετάλλαξης μέσα από το δρόμο της ύβρεως και ως προς το
θέμα τους και ως προς τις επιλογές των ηρώων τους.
Ο ψεύτης και ο κλέφτης δεν χαίρονται μόνο τον πρώτο χρόνο. Ο Αλμοδόβαρ, μέχρι τη στιγμή
που μιλάμε απολαμβάνει περίπου 35 χρόνια καριέρας με μεγάλες επιτυχημένες κλοπές ιδεών,
άλλοτε εμφανείς σε πρώτο επίπεδο, άλλοτε κομψά συγκαλυμμένες και άλλοτε πλήρως
μεταλλαγμένες. Έχοντας την πυριτιδαποθήκη των γνώσεων του γεμάτη χιλιάδες καλές και κακές
ταινίες, τις μεταλλάσσει και τις εμψυχώνει μέσα από τα προσωπικά του βιώματα και την αισθητική
του. Στα παραδείγματα που είδαμε, ως επί το πλείστων οδηγεί τις ιστορίες που αποτελούν πηγή
έμπνευσης σε πρωτότυπα μονοπάτια γεμάτα αυτοαναφορικών ψυχογραμμάτων,
μεταποιημένων μορφών τέχνης, διακειμενικών κινηματογραφικών και βιβλιοφιλικών αναφορών
στο πεδίο του.
Αυτός ο δανεισμός όμως, αποτελεί μια μορφή δημιουργίας άξια μελέτης; Η κλοπή μετά από την
κατάλληλη επεξεργασία, μπορεί να παράξει τέχνη, στην περίπτωση Almodóvar αυτό ισχύει
πολυεπίπεδα αφού στόχος του δεν ήταν επ’ ουδενι να γίνει ο επόμενος Bergman, Franju ή
Douglas Sirk, ούτε ήθελε να αναπαράξει γυναικείες μορφές σαν τη Sara Montiel, τη Sofia Loren ή
την Anna Magnani και σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να είναι ο επόμενος Truman Capote,
Thierry Jonquet ή Ruth Rendell. Στόχος της διακειμενικότητας στο έργο του είναι η εξέλιξη, η
ανάπτυξη, η επανεγγραφή και τέλος η δημιουργική γραφή. Αντί για να γίνει «The Next Him/Her»
είναι «The First You».
Ας μην κατσαδιάσουμε τον κλέφτη. Για να κλέψεις από ένα βιβλίο πρέπει να έχεις διαβάσει πολλά
περισσότερα από ένα. Αν το κάνεις επιτυχημένα τότε είσαι δημιουργός και όχι κλέφτης.
Να θυμηθούμε το ρητό του Winston Churchill «No matter, fail, fail again, fail in a better way». Ο
σωστός κλέφτης κάνει αυτό που κάνει και ο δολοφόνος στη σκηνή του «Kika» που αναφέραμε
παραπάνω, «περιμένει να ξανακόψει τα νύχια του»... Ο Almodóvar σέβεται τα κλοπιμαία του και
τα εκθέτει σε μουσείο, στη μεγάλη οθόνη. Εμείς πάλι, αν είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτή
την τεχνική και θεωρήσουμε τον ίδιο πλαστογράφο, θα πρέπει να έχουμε γερά συκώτια γιατί
αυτομάτως ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας και μαζί με αυτό και μια μεγάλη κουβέντα για την
πρωτοτυπία.
Βλέποντας μερικά παραδείγματα ένθεσης μιας άλλης ταινίας στο έργο του βλέπουμε ένα
τολμηρό πρεσβευτή της δημιουργικής γραφής. Το «Όλα για τη Μητέρα μου», για παράδειγμα,
είναι το ευχαριστώ του για τις γυναίκες που του έδωσαν το καλύτερο τους ψίχουλο στο
αχαρτογράφητο μονοπάτι της καριέρας τους και αυτός το έκλεψε, το έκανε αιωνιότητα. Λίγο
πριν τους τίτλους τέλους αναφέρεται ξεκάθαρα σε αυτές. Αυτό, το μετά-movid(a)ικό του δείγμα
είναι ίσως και το πιό θαρραλέο. Ακολουθώντας το ρητό «διάβασε τα όλα, ξέχασε τα όλα και
κράτα ότι σου μένει» ξεπερνά τον εαυτό του, γίνεται ισάξιος των δασκάλων του και διδάκτορας
της δημιουργικής κλοπής.
Το να επανεγγράψεις, συνεχίσεις, εξελίξεις ένα μύθο είναι λοιπόν δημιουργική γραφή. Όσο και
αν τρέξεις σε αυτόν τον αγώνα ταχύτητας, το πολύ πολύ η πρόσκρουση να στραπατσάρει τις
λαμαρίνες σου. Ένας καινούριος Μπάτμαν αν αποτύχει, όταν θα γίνει το reboot του θα βρεθεί
κάποιος που θα επιτύχει. Ο αρχετυπικός θρύλος και οι ήρωες που τον περιβάλλουν, το
ζαχαρένιο σπίτι που λαχταρά ο Χάνσελ, είναι παγίδα αλλά και θρόνος για ένα γυμνό βασιλιά
που μπορεί να πείσει το ακροατήριο του ότι φοράει τα ομορφότερα χρυσοκέντητα ρούχα. Στο
διαταύτα, το κοινό συνήθως θέλει τον Χάνσελ να γυρίζει σπίτι του ακόμα και αν τα ψιχουλάκια
είναι κουλούρια με ζαχαρόπαστα.
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Ωραία, όμως αυτό συμβαίνει στα παραμύθια. Ο κινηματογράφος είναι αναπαράσταση και
ρεαλισμός εκτός των άλλων. Το να εντάσσεις όμως μια ταινία σε μια άλλη ταινία, δεν είναι εύκολη
υπόθεση· αυτό θέλει κότσια. Η Γκρέτελ ακροβατεί και από κάτω είναι οι κροκόδειλοι. Αν δεν
φαγωθεί μέχρι να περάσει από τη σκοροφαγωμένη γέφυρα απέναντι, στην ασφάλεια, θα είναι
από μόνο του ένα μεγάλο θαύμα. Βγαίνει σε ωκεανό με το Τζέλα Δ που δεν έχει φουγάρα και η
ασφάλεια του έχει λήξει. Αν η Γκρέτελ κάνει λάθος θα είναι απλά ανόητη. Αν πετύχει θα είναι
πρωτοπόρος. Αν ο Χάνσελ δεν πετύχει τον στόχο του, θα πάει «ρωτώντας» στην πόλη και κάποια
στιγμή θα φτάσει. Αν πάλι πετύχει τον στόχο του θα είναι απλά ο Χάνσελ, ο ήρωας που οι
«οδηγίες κρίσης» του έλεγαν ότι θα επιβιώσει γιατί ο κατασκευαστής δεν μπορεί να δεχτεί το
λάθος.
Η δημιουργική γραφή λοιπόν υπάρχει σε κάθε τι προφανές, όπως το έργο ενός συγγραφέα
αλλά και κάθε τι απροσδιόριστο, αρκεί κάποιος-κάπου-κάποτε να χρειαστεί να γράψει και να πει
μια ιστορία, αρκεί αυτό να γίνει η ανάσα του, αρκεί να μην περιμένει τίποτα από το δημιούργημα
του ως αντάλλαγμα, αρκεί αυτός ο έρωτας να είναι η μίξη των δύο εις σάρκαν μία... σαν δύο
εικόνες από δύο διαφορετικές ταινίες που δεν άντεξαν να είναι η μία μακριά από την άλλη. Και
όλα αυτά με στυλ.
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Γενικός στόχος της εισήγησης είναι η σύνδεση της τέχνης της φωτογραφίας µε τα επιμέρους είδη της δημιουργικής
γραφής. Ειδικότερα, η εισήγηση σκοπεύει να προτείνει, µέσω της φωτογραφίας, τρόπους τους οποίους μπορεί να
εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός σε όλες τις σχολικές τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να βοηθήσει τους
μαθητές του στην παραγωγή πρωτότυπων κειμένων δημιουργικής γραφής (ποιήματα, πεζογραφία, σενάριο,
στιχουργική, θεατρικό κείμενο, δημοσιογραφικός λόγος κ.α.). Πρόκειται για τρόπους που αποτελούν ταυτόχρονα
ολοκληρωμένες διαθεματικές διδακτικές προτάσεις, που στοχεύουν στην ανάπτυξη της συνεργασίας, της κριτικής
ικανότητας, της πρωτοβουλίας και της ελεύθερης σκέψης των μαθητών. Η αποτύπωση της πνευματικής διεργασίας που
λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται µε τη συγγραφή ενός λογοτεχνικού είδους,
επιλεγμένο από τους µμαθητές µε δημοκρατικό τρόπο.
Παράλληλα, η εισήγηση παρουσιάζει την περίπτωση του blog Φωτοτεχνήµατα, ενός ιστότοπου που συνδέει την τέχνη
της φωτογραφίας µε τη δημιουργική γραφή και συγκεκριμένα την ποίηση. Οι φωτογραφικές απεικονίσεις του
Φωτοτεχνήµατα μετασχηματίζονται σε ποιητικές δημιουργίες ανάλογα µε την διάθεση και την προσωπικότητα του
δημιουργού. Προτείνεται η αξιοποίησή του blog για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της δημιουργικής γραφής, ενώ ταυτόχρονα
παρακινούνται οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσουν τα ελεύθερα εργαλεία του διαδικτύου, προκειμένου να
δημοσιοποιήσουν µε ασφαλή τρόπο, τα έργα δημιουργικής γραφής των μαθητών τους.
Keywords: Φωτογραφία; Δημιουργικότητα; Γραφή; Τέχνη; Μάθηση

1. ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ, ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
Όταν το 1911 ο Αμερικανός εκδότης Άρθουρ Μπρίσμπειν είπε τη φράση μια εικόνα αξίζει όσο
χίλιες λέξεις, κατάφερε σφραγίσει όχι μόνο το μέλλον της φωτογραφίας αλλά και να αναδείξει τα
κοινά σημεία ανάμεσα στη φωτογραφία και τη δημιουργική γραφή. Είναι αλήθεια πως στοιχεία
της δημιουργικής γραφής όπως η γλαφυρότητα, η λεπτομέρεια, η αφήγηση ενός γεγονότος ή
μιας διαδικασίας, η ρεαλιστική ή υπερρεαλιστική περιγραφή αποτελούν σημαντικές πτυχές της
φωτογραφικής τέχνης (W. A. Swanberg, 1961).
Η σύνδεση μάλιστα αυτή έχει και βιολογική βάση, αφού τις πιο πολλές φορές η σύλληψη μιας
ιδέας, η έμπνευση είναι αποτέλεσμα της κινητοποίησης του αισθητήριου οργάνου της όρασης,
που εκφράζεται στην περίπτωση της φωτογραφίας με μέσο την εικόνα και στην περίπτωση της
δημιουργικής γραφής με μέσο τις λέξεις. Για παράδειγμα, η θέα της φρίκης του Β παγκοσμίου
πολέμου αποτυπώθηκε τόσο φωτογραφικά όσο και λογοτεχνικά (F. Patterson, 1989).
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως ανάμεσα στις δύο τέχνες υπάρχει μια αμφίδρομη
σχέση, δηλαδή η φωτογραφία μπορεί να γεννήσει συνειρμούς που δύναται να αποτυπωθούν
με δημιουργική συγγραφή και αντίστροφα η δημιουργική γραφή μπορεί να καταστεί η αιτία για
την αναζήτηση ενός γεγονότος ή ενός αντικειμένου στον μακρόκοσμο ή τον μικρόκοσμο. Αυτή
η αμφίδρομη σχέση μπορεί να καταστεί σπουδαίο εκπαιδευτικό εργαλείο και με τη βοήθεια της
τεχνολογίας δύναται να αποτυπωθεί ως ψηφιακή έκθεση στο διαδίκτυο(B. Barnbaum, 2010).

2. ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
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Παρουσιάζονται εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, που αξιοποιούν την τέχνη της φωτογραφίας και τη
συνδέουν με τη δημιουργική γραφή.
2.1 Φωτοκόμικ
Ενδεικτικός χρόνος: Δύο εκπαιδευτικά δίωρα.
Αντικείμενα: Γλώσσα, Θέατρο, Φωτογραφία
Για την υλοποίηση χρειάζεται ένας υπολογιστής ανά ομάδα και φωτογραφική μηχανή.
Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να φέρουν από το σπίτι τους μια φωτογραφική μηχανή.
Παροτρύνει τις ομάδες να περιπλανηθούν στην αίθουσα ή το προαύλιο του σχολείου και να
φωτογραφίσουν αντικείμενα που τους κάνουν εντύπωση (4-5 φωτογραφίες). Κατόπιν, ζητά από
τα παιδιά να περάσουν το υλικό στον υπολογιστή και να φτιάξουν στον κειμενογράφο (Word)
μια ιστορία σε μορφή κόμικ με βάση τις φωτογραφίες που έχουν συλλέξει. Μόλις το κόμικ
ολοκληρωθεί, ο εκπαιδευτικός ζητά από τις ομάδες να αποδώσουν θεατρικά την ιστορία (ευθύς
λόγος). Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο εκπαιδευτικός εκμαιεύει από τους μαθητές τα
χαρακτηριστικά του ευθύ λόγου. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός ζητά από την κάθε ομάδα να
αφηγηθεί την ιστορία της στα υπόλοιπα παιδιά της τάξης (πλάγιος λόγος), ώστε να αποσπάσει
από τους μαθητές τα χαρακτηριστικά του πλάγιου λόγου και να τους βοηθήσει να εντοπίσουν
τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στα δύο είδη λόγων ( J. M. Adams, 1999).
2.2 Τοπική ιστορία
Ενδεικτικός χρόνος : Ένα εκπαιδευτικό δίωρο.
Αντικείμενα: Γλώσσα, Ιστορία, Μουσική, Φωτογραφία
Για την υλοποίηση χρειάζεται ένας υπολογιστής ανά ομάδα , σύνδεση στο internet και απλά
μουσικά όργανα.
Ο εκπαιδευτικός ζητά από τις ομάδες να αναζητήσουν στο διαδίκτυο φωτογραφίες που
συνδέονται με την ιστορία του τόπου που ζουν. Παροτρύνει τους μαθητές να διαβάσουν τις
λεζάντες των φωτογραφιών και με βάση τις πληροφορίες που θα συλλέξουν να επιλέξουν ένα
λογοτεχνικό είδος (ποίημα, πεζογραφία, σενάριο, στιχουργική, θεατρικό κείμενο,
δημοσιογραφικός λόγος κ.α.) και να δημιουργήσουν ένα έργο που θα αφηγείται την ιστορία του
τόπου τους. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός ζητά από την κάθε ομάδα να παρουσιάσει το έργο
της στις υπόλοιπες ομάδες, αποδίδοντάς το μουσικά με τη βοήθεια απλών μουσικών οργάνων,
όπως τύμπανα, κλακέτες, κουδούνια, τρίγωνα, ντέφια, φλογέρες ή
ξυλόφωνα ( Α.
Χαραλαμπόπουλος, 2006).
2.3 Ανάκλαση φωτός
Ενδεικτικός χρόνος : Δύο Εκπαιδευτικά Δίωρα.
Αντικείμενα: Γλώσσα, Φυσική, Μαθηματικά, Φωτογραφία
Για την υλοποίηση χρειάζεται ένας υπολογιστής, φωτογραφική μηχανή και προβολικό.
Η εκπαιδευτική προσέγγιση υλοποιείται με βάση το εποικοδομητικό μοντέλο που ισχύει για τη
διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τις ομάδες να φέρουν από μία
φωτογραφική μηχανή για το μάθημα της φυσικής. Στη φάση της ανίχνευσης των ιδεών των
μαθητών ο εκπαιδευτικός θέτει το ερώτημα: «Τι πιστεύετε ότι είναι η ανάκλαση; Φωτογραφίστε το»
και παροτρύνει τις ομάδες να κινηθούν στην αίθουσα ή το προαύλιο για να συλλέξουν
απαντήσεις για το ερώτημα που τους δόθηκε. Μόλις, η συλλογή ολοκληρωθεί, τα δεδομένα
εισάγονται στον υπολογιστή και προβάλλονται στον πίνακα. Με τη βοήθεια των φωτογραφιών
και της πειραματικής διαδικασίας του σχολικού βιβλίου γίνεται η επιβεβαίωση ή η απόρριψη των
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ιδεών - φωτογραφιών των μαθητών. Κατόπιν, ο εκπαιδευτικός επιλέγει και προβάλει στον πίνακα
τις φωτογραφίες που επιβεβαιώθηκαν και ζητά από τους μαθητές να σχεδιάσουν την πορεία
του φωτός να μετρήσουν με τη βοήθεια του μοιρογνωμονίου τη γωνία πρόσπτωσης και
ανάκλασης και βοηθά τους μαθητές να εξάγουν συμπεράσματα (Η. Γ. Ματσαγγούρας, 2003).
Στη φάση της μεταγνώσης ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να συγγράψουν ένα
λογοτεχνικό είδος (ποίημα, πεζογραφία, σενάριο, στιχουργική, θεατρικό κείμενο,
δημοσιογραφικός λόγος κ.α.), σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, για την ανάκλαση με βάση τις
φωτογραφίες που επιβεβαιώθηκαν (J. B. Williams, 1990).
3. ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Παρουσιάζεται μια διδακτική προσέγγιση που συνδέει τη δημιουργική γραφή με την τέχνη της
φωτογραφίας.
3.1 Πορτοκαλένια
Ενδεικτικός χρόνος : Ένα Εκπαιδευτικό Δίωρο.
Αντικείμενα: Γλώσσα, Εικαστικά, Φωτογραφία, Κινηματογράφος,
Για την υλοποίηση χρειάζεται πλαστελίνη, φωτογραφική μηχανή, υπολογιστής, προβολικό,
σύνδεση στο Internet.
Ο εκπαιδευτικός κάνει χώρο στην τάξη και βάζει τους μαθητές να κάτσουν κυκλικά πάνω σε
μαξιλαράκια χωρισμένοι σε ομάδες. Τοποθετεί στον υπολογιστή της τάξης μουσική για
συγκέντρωση και ζητάει από τους μαθητές να κλείσουν τα μάτια. Διαβάζει παραστατικά το
ποίημα
Πορτοκαλένια
που
βρίσκεται
στον
ιστότοπο
https://dimitralogginou9.wixsite.com/fototexnimata, παροτρύνοντας τους μαθητές να
σχηματίσουν νοητικές εικόνες. Στη συνέχεια, ενθαρρύνει τους μαθητές να σηκώσουν το χέρι με
κλειστά τα μάτια και να πουν πώς φαντάζονται ότι είναι η Πορτοκαλένια. Εάν η περιγραφή που
δίνουν τα παιδιά είναι απλή ο εκπαιδευτικός κάνει ερωτήσεις όπως:
τι φορά;
Τι χρώμα είναι τα μαλλιά της;
Πώς να στέκεται;
τι να της αρέσει;
πώς συμπεριφέρεται;
Τι να αγαπά;
προκειμένου να δώσουν οι μαθητές πιο αναλυτική περιγραφή. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η
διαδικασία, ο εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να ανοίξουν τα μάτια τους, προβάλει την
φωτογραφία του ποιήματος στον πίνακα και τη δείχνει στους μαθητές. Σε αυτό το σημείο, ο
δάσκαλος βοηθά τα παιδιά να συγκρίνουν τη δική τους Πρτοκαλένια με αυτή της φωτογραφίας
και να αναζητήσουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσά τους (Α. Ράπτης, 2002).
Στο τελικό στάδιο, ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τις ομάδες με τέτοιο τρόπο ώστε να διαλέξουν ένα
φρούτο και να φτιάξουν με πλαστελίνη τον δικό τους φανταστικό ήρωα όπως ο Αχλαδένιος, η
Μηλένια, ο Καρπουζοστρουμπουλός κ.α. Κατόπιν, ζητά από τους μαθητές να βγάλουν τρεις
φωτογραφίες τον ήρωά τους. Στην πρώτη να έχει το χέρι πάνω, στη δεύτερη στη μέση και στην
τρίτη κάτω. Ο δάσκαλος συλλέγει τις φωτογραφίες από την κάθε ομάδα και τις προβάλει με την
βοήθεια του υπολογιστή και του προβολικού γρήγορα στον πίνακα τη μία μετά την άλλη. Με
αυτόν τον τρόπο οι μαθητές παρατηρούν πως το χέρι του ήρωά τους φαίνεται ότι κινείται και
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διαπιστώνουν τον τρόπο που δημιουργήθηκαν τα πρώτα κινούμενα σχέδια ( Η. Γ.
Ματσαγγούρας, 2004).
4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η πληθώρα των ελεύθερων ηλεκτρονικών εργαλείων που μεγάλες εταιρείες του κυβερνοχώρου
παρέχουν, δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να δημοσιεύσει τα έργα δημιουργικής
γραφής που προκύπτουν από την πορεία της διδασκαλίας του, δημιουργώντας με αυτόν τον
τρόπο ένα ιστολόγιο που λειτουργεί ως μόνιμη ψηφιακή έκθεση στο διαδίκτυο. Παράλληλα, οι
άδειες creative commons προσδίδουν ασφάλεια στο όλο εγχείρημα και προστατεύουν την
πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών ( J. Kress, 2003).
Ένα
είδος
ψηφιακής
έκθεσης
αποτελεί
o
ιστότοπος
φωτοτεχνήματα
(https://dimitralogginou9.wixsite.com/fototexnimata). Πρόκειται για ένα χώρο που συνδέει την
τέχνη της φωτογραφίας με τη δημιουργική γραφή. Κάθε φωτογραφία γίνεται η αφορμή για να
δημιουργηθεί ένα ποίημα ή ένα πεζό κείμενο ή και το αντίστροφο. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
αντλήσουν υλικό από το συγκεκριμένο blog προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν ή να το
μετασχηματίσουν ανάλογα με τις ανάγκες τις διδασκαλίας τους ή τις ανάγκες των μαθητών τους
ανάλογα με το θέμα που καλούνται να επεξεργαστούν. Για παράδειγμα, το φωτοποίημα Της
Κόρης το Παράπονο, που αποτελεί μέρος της ποιητικής καμπάνιας της UNESCO, για την
επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στον
σχεδιασμό και στην οργάνωση δράσεων από τους εκπαιδευτικούς με στόχο την
ευαισθητοποίηση των μαθητών για το συγκεκριμένο θέμα.
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Ηχοβιβλίο. Ένα βιβλίο που ‘διαβάζεται’ με κλειστά μάτια
Μακράκη Ναυσικά
nafsikamak@hotmail.com

Περίληψη
Ηχοβιβλίο (Audiobook) είναι το προϊόν που προκύπτει από την ανάγνωση και ηχογράφηση του κειμένου ενός βιβλίου,
από μία ή περισσότερες φωνές. Αποτελεί μια εναλλακτική βιβλιοπρόταση για τον πολυάσχολο σύγχρονο άνθρωπο,
καθώς «λύνει τα χέρια» και ελευθερώνει τα μάτια του, επιτρέποντάς του να ακούει ένα βιβλίο, ενώ κάνει παράλληλα κάτι
άλλο .
Η εισήγηση θα επικεντρωθεί στους παρακάτω θεματικούς άξονες:
Ορισμός και ιστορική αναδρομή του ηχοβιβλίου
Μορφές ομιλούντων βιβλίων
Διαδικασία και κόστος παραγωγής ενός ηχοβιβλίου
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ηχοβιβλίου, χρήση και εφαρμογές
Ομιλούντα βιβλία και άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.)
Ομιλούντα βιβλία και Εκπαίδευση
Το ηχοβιβλίο στην Ελλάδα
Ιστοσελίδες με ηχοβιβλία

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Ηχοβιβλίο (Audiobook) είναι το προϊόν που προκύπτει από την ανάγνωση και ηχογράφηση του
κειμένου ενός βιβλίου, από μία ή περισσότερες φωνές. Τα ηχοβιβλία ονομάζονται επίσης ηχητικά
ή ομιλούντα βιβλία. Αντικαθιστούν την ανάγνωση ενός βιβλίου με την ακρόασή του.
Η ακρόαση του λογοτεχνικού λόγου δεν είναι κάτι νέο. Από τα αρχαία χρόνια, αφηγητές,
ραψωδοί, παραμυθάδες διηγούνταν ιστορίες, παραμύθια και ποιήματα. Η πρώιμη λογοτεχνία
περισσότερο ακουγόταν, παρά διαβαζόταν. Με την ανακάλυψη της τυπογραφίας οι
επαγγελματίες αφηγητές μειώθηκαν. Ωστόσο ήταν σύνηθες, ιδίως κατά τη Βικτωριανή εποχή,
να κάνουν οι συγγραφείς ζωντανές αναγνώσεις των έργων τους επί πληρωμή, σε κοινό που είτε
δεν γνώριζε ανάγνωση είτε απολάμβανε την ακρόαση των κειμένων. (B.H. Baskin, K. Harris, 1995).
Εξίσου γοητευμένο, άκουγε και το ραδιοφωνικό κοινό στις αρχές του 20ου αιώνα αναγνώσεις
διάφορων λογοτεχνικών αποσπασμάτων και θεατρικών έργων.
Η ηχογράφηση κειμένων, κατέστη δυνατή με την ανακάλυψη του φωνογράφου το 1877 από τον
Τόμας Έντισον. Μάλιστα μια από τις πρώτες εφαρμογές της εφεύρεσής του, που οραματίστηκε
ο ίδιος, ήταν τα «φωνογραφικά βιβλία», που θα μπορούσαν να «μιλούν στους τυφλούς». Οι
πρώτες λέξεις που ηχογραφήθηκαν στον φωνόγραφο ήταν η απαγγελία από τον Έντισον του
«Mary had a little lamb». Αυτό αποτελεί το πρώτο δείγμα έμμετρου ηχογραφημένου λόγου.
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Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, έχουν καταγραφεί αρκετά αποσπάσματα λογοτεχνικού λόγου
σε φωνογραφικούς κυλίνδρους. Η διάρκειά τους όμως δεν ήταν δυνατό να ξεπερνά τα τέσσερα
λεπτά. Το γεγονός αυτό καθιστούσε μη πρακτική την καταγραφή ενός ολόκληρου βιβλίου σε
κυλίνδρους. Οι δίσκοι γραμμοφώνου αύξησαν το όριο αυτό σε δώδεκα λεπτά, αλλά η
ηχογράφηση μεγάλων έργων εξακολουθούσε να είναι ασύμφορη. Στις αρχές του 1930, το
χρονικό αυτό όριο αυξήθηκε στα 20 λεπτά, πράγμα που επέτρεψε την εγγραφή διηγήσεων
μεγαλύτερης διάρκειας. (Matthew Rubery, 2011)
To 1931 το Αμερικανικό Ίδρυμα για τους Τυφλούς (American Foundation for the Blind) και η
Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ξεκίνησαν το Πρόγραμμα Ομιλούντων Βιβλίων (Talking Books
Program), που σκοπό είχε να παρέχει ηχογραφημένο αναγνωστικό υλικό σε βετεράνους που
τραυματίστηκαν στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και σε άλλους ενήλικες με
προβλήματα όρασης. Οι πρώτες δοκιμαστικές ηχογραφήσεις για το πρόγραμμα αυτό
περιλάμβαναν ένα κεφάλαιο από το Midstream της Helen Keller και το «Κοράκι» του Έντγκαρ
Άλαν Πόε (1932), ενώ το 1934 ηχογραφήθηκαν η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, αποσπάσματα
από τη Βίβλο, έργα και σονέτα του Σαίξπηρ και λογοτεχνικά έργα των Gladys Hasty Carrol,
Rudyard Kipling, κ.ά.
Το 1948 οργανώθηκε ένα παρόμοιο πρόγραμμα, το «Ηχογραφώντας για τους Τυφλούς»
(Recording for the Blind), από την Anne T. Macdonald, η οποία εργαζόταν για τη Δημόσια
Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης. Το πρόγραμμα ονομάστηκε αργότερα «Σύμμαχος Εκμάθησης»
(Learning Ally) και σκοπό είχε να κάνει προσιτά εκπαιδευτικά κυρίως κείμενα, σε βετεράνους που
τυφλώθηκαν στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και επιθυμούσαν να τελειώσουν το
κολλέγιο. Με το σύνθημα «Η Εκπαίδευση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο», η Anne Macdonald
μετέτρεψε τη σοφίτα της βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης σε στούντιο ηχογράφησης, ενώ μέχρι το
1952 είχε ιδρύσει στούντιο και σε άλλες εφτά πόλεις των ΗΠΑ.
Το 1948 εφευρέθηκαν οι δίσκοι βινυλίου, των οποίων η χωρητικότητα έφτανε τα σαράντα πέντε
λεπτά, πράγμα που διευκόλυνε την πραγματοποίηση ηχογραφήσεων μεγαλύτερης διάρκειας.
Ωστόσο τα περισσότερα έργα που ηχογραφήθηκαν εκείνη την εποχή ήταν ποιήματα, θεατρικά
και διάφορα άλλα σύντομα κείμενα. Η πρώτη εταιρία που ιδρύθηκε με αποκλειστικό σκοπό τη
δημιουργία και την πώληση ηχογραφημένου λόγου ήταν η Caedmon Records, που έχει
χαρακτηριστεί ως μητέρα της μετέπειτα βιομηχανίας ηχοβιβλίων. H Caedmon δημιουργήθηκε
στη Ν. Υόρκη το 1952 από την B. Holdridge και τη Μ. Roney. Το πρώτο τους προϊόν ήταν μια
συλλογή ποιημάτων του Dylan Thomas, ηχογραφημένη με τη φωνή του ίδιου του συγγραφέα.
Την ίδια περίοδο ιδρύθηκαν επίσης η εταιρία Listening Library (1955), η πρώτη που διέθεσε
ηχοβιβλία βινυλίου σε σχολεία, βιβλιοθήκες, νοσοκομεία, καθώς και η Spoken Arts (1956), που
παρήγαγε πάνω από 700 ηχογραφημένα κείμενα.
Στις αρχές του 1970 τα ηχοβιβλία σε βινύλιο 33 στροφών ήταν δημοφιλή σε σχολεία και
βιβλιοθήκες. Ωστόσο η αρχή του σύγχρονου λιανικού εμπορίου ηχοβιβλίων ξεκινά με την πλατιά
διάδοση της κασέτας, που ενώ είχε ανακαλυφθεί από το 1963, τεχνολογικές ανακαλύψεις που
έγιναν κατά τη δεκαετία του 70 οδήγησαν σε ευρύτερη χρήση της. Η εισαγωγή στην αγορά
κασετών για το αυτοκίνητο, καθώς και μικρών, φτηνών φορητών συσκευών όπως τα Walkman,
έδωσαν νέα ώθηση στην παραγωγή και πώληση ομιλούντων βιβλίων. Πρώτα σε πωλήσεις ήταν
αυτά που είχαν εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ήταν δημοφιλή σε ταξιδιώτες και σε άτομα που
χρησιμοποιούσαν συχνά τις συγκοινωνίες.
Τον Σεπτέμβριο του 1985, το περιοδικό «Publishers Weekly» αναγνωρίζει είκοσι μία εταιρίες
ηχοβιβλίων, ενώ μέχρι το 1988 αυξήθηκαν σε σαράντα. Στην αύξηση αυτή συντέλεσαν μια σειρά
από γεγονότα. Το 1986 ιδρύθηκε η Ένωση Παραγωγών Ομιλούντων Βιβλίων, με σκοπό την
προώθηση του ηχοβιβλίου, ενώ το περιοδικό Time-Life και διάφορες λέσχες όπως το Book of the
Month Club, το Literary Guild κ.ά. άρχισαν να προσφέρουν στα μέλη τους ηχοβιβλία.
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Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, οι πωλήσεις ηχοβιβλίων έφτασαν το ενάμισι δισεκατομμύριο
δολάρια. Το 1996 η Ένωση Παραγωγών Ομιλούντων Βιβλίων καθιέρωσε τα Audie Awards, που
ισοδυναμούσαν με τα Όσκαρ για τη βιομηχανία ηχητικών βιβλίων. Η διαδεδομένη χρήση του
διαδικτύου, οι τεχνολογίες ευρυζωνικότητας, η ανακάλυψη νέων audio formats με μεγαλύτερη
χωρητικότητα και ευελιξία, οδήγησαν σε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της δημοτικότητας των
ηχοβιβλίων στα τέλη του 1990 και στη δεκαετία του 2000. Ορόσημο αποτέλεσαν τα ψηφιακά
ηχοβιβλία, η λήψη των οποίων μπορούσε να γίνει κατευθείαν από το internet σε διαδικτυακές
βιβλιοθήκες τεράστιας χωρητικότητας. Η Audible ήταν η πρώτη εταιρία που δημιούργησε
ιστοσελίδα (audible.com) για την αγορά ομιλούντων βιβλίων. Το 2005 ιδρύθηκε στον Καναδά η
Librivox, που παράγει ηχοβιβλία με εθελοντές αναγνώστες και τα διαθέτει δωρεάν μέσω του
διαδικτύου. To 2014 ιδρύθηκε το Deyan Institute of Vocal Artistry and Technology (DIVA), μια
σχολή που διδάσκει την τέχνη και την τεχνολογία παραγωγής ηχοβιβλίων. (“Audiobook”.
en.wikipedia.org, 3-8-16).

ΜΟΡΦΕΣ ΗΧΟΒΙΒΛΙΩΝ

Α. Ως προς το περιεχόμενο
Στην πιο απλή μορφή του, το ηχοβιβλίο περιλαμβάνει μία μοναδική φωνή, που έχει ηχογραφηθεί
κατά την ανάγνωση ενός κειμένου. 335
Σε πιο σύνθετες μορφές η ηχογράφηση μπορεί να έχει γίνει από περισσότερες φωνές. Π.χ.
σε μια συλλογή παραμυθιών είναι δυνατό να μοιράζονται τα παραμύθια σε διαφορετικούς
αφηγητές.336 Αντίστοιχα, σε ένα μυθιστόρημα, τα κεφάλαια μπορεί να διαβάζονται από
διαφορετικές φωνές.337
Επίσης, ιδίως σε κείμενα παιδικής λογοτεχνίας , η ανάγνωση μπορεί να είναι δραματοποιημένη,
δηλαδή κάθε ήρωας διαβάζεται από διαφορετικό αναγνώστη.338 Το ίδιο ισχύει και για τα
θεατρικά κείμενα.339 Συχνά επίσης η ηχογράφηση έχει εμπλουτιστεί με ηχητικά εφέ και
μουσική.340
Σε αρκετές περιπτώσεις, το περιεχόμενο ενός βιβλίου αλλάζει κατά τη μετατροπή του σε ηχοβιβλίο.
Αυτό ήταν πολύ συνηθισμένο την εποχή που τα μέσα αποθήκευσης του ήχου (φωνογραφικοί

335

Π.χ.

https://www.youtube.com/watch?v=sZttFMa1XOU&list=PLHSaQsUNXRQqZHxDpzlECTreQa2Qjj
Fpe&index=94
336

Π.χ. https://librivox.org/andersens-fairy-tales-version-2-by-hans-christian-andersen/

337

Π.χ. https://librivox.org/the-adventures-of-peter-cottontail-by-thornton-w-burgess/

338

Π.χ. https://librivox.org/peter-pan-dramatic-reading-by-j-m-barrie/

339

Π.χ. https://librivox.org/prometheus-bound-by-aeschylus/

340

Παράδειγμα: https://www.youtube.com/watch?v=zGF-

AG5G8iU&list=PLziETiMGTiEm50ZxMjcr8CSc788xq7t1L&index=83
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δίσκοι, δίσκοι βινυλίου, κασέτες) έθεταν περιορισμούς ως προς τη χωρητικότητά τους. Τότε
κυκλοφόρησαν πολλές «συντομευμένες» εκδοχές βιβλίων σε ηχοβιβλία (abridgements). 341
Τα ηχοβιβλία αυτού του είδους (abridged audiobooks), αν και απορρίπτονται από τους λάτρεις
της λογοτεχνίας, μπορούν να φανούν χρήσιμα σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν ένα ογκώδες
βιβλίο, αλλά δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο. Είναι σημαντικό ωστόσο να γίνονται με σεβασμό
στο αρχικό κείμενο, χωρίς να προδίδεται το στυλ γραφής του συγγραφέα και χωρίς να
περικόπτονται σημαντικά κομμάτια της ιστορίας. (Barbara H. Baskin, Karen Harris,1995)
Β. Μορφές ηχοβιβλίων, ως προς τα τεχνικά μέσα ηχογράφησης, αναπαραγωγής και
αποθήκευσης του ήχου
α) Παλαιότερες μορφές ηχοβιβλίων
1877-1950
Μέσο ηχογράφησης/ αναπαραγωγής

Μέσο αποθήκευσης του ήχου

Φωνογράφος του Έντισον (1877-1915)

Φωνογραφικός κύλινδρος

343
342

341

Π.χ. https://www.youtube.com/watch?v=EodJeJrok4o

http://www.museumoflondonprints.com/image/138997/columbia-phonograph-company-wax-cylindergramophone-19th-century
342

343

https://otherartsreview.com/tag/phonographs/
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Γραμμόφωνο

(1886-

1950)

Φωνογραφικός

δίσκος

345
344

1948-2008
Μέσο αναπαραγωγής/ ηχογράφησης

Μέσο αποθήκευσης του ήχου

Κασετόφωνο (1968- 2008)

Κασέτα

12

346

Κασετόφωνο αυτοκινήτου (1965-1980)

Κασέτα αυτοκινήτου

347

344

https://i.ytimg.com/vi/tu4yzXcYRB8/maxresdefault.jpg

345

https://en.wikipedia.org/wiki/Berliner_Gramophone

346

https://en.wikipedia.org/wiki/Compact_Cassette#/media/File:Philips_EL3302.jpg

http://www.mixanitouxronou.gr/kasetofono-track-8-i-proti-foriti-siskevi-mousikis-pou-metetrepse-taaftokinita-se-ken
347
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13

Walkman (1979-2002)

Κασέτα

12

12

β) Σύγχρονες μορφές ηχοβιβλίων

1982 - σήμερα
Μέσο ηχογράφησης/ αναπαραγωγής

Μέσο αποθήκευσης του ήχου

Compact Disc Player (1982- σήμερα)

Ψηφιακός Δίσκος (Compact Disc)

348
350

348

https://marketplace.secondlife.com/p/WORKING-SL-CD-PLAYER-ADD-YOUR-OWN-MUSIC/3914940

350

https://en.wikipedia.org/wiki/Compact_disc#/media/File:Compact_disc.svg
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349

Computer Desktop (1990 -σήμερα)

Ψηφιακά δεδομένα, Διαδίκτυο

or Laptop (1999-σήμερα)

353

CD

DVD audio

351

16

354

352

Μέσο αναπαραγωγής και ηχογράφησης

Μέσο αποθήκευσης του ήχου

Playaway (2005- σήμερα)

349

https://en.wikipedia.org/wiki/CD_player

https://www.google.gr/search?q=desktop+computer+history&client=firefoxb&biw=1366&bih=659&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjh1PeeoPnOAhWCWxoKHd3kAaM
Q_AUIBigB#imgrc=cLDT21cVQeC0nM%3A
351

352

http://computer.howstuffworks.com/laptop6.htm

https://www.google.gr/search?q=librivox&client=firefoxb&biw=1366&bih=659&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiavObDofnOAhWGWBoKHdOiD6sQ_AUI
BygC#imgrc=oD7U313ug_ur9M%3A
353

354

http://www.realhd-audio.com/?p=2934

[580]

Ψηφιακά
δεδομένα
που
έχουν
ενσωματωθεί στη συσκευή πριν τη
διοχέτευσή της στο εμπόριο και δεν
μπορούν
να
αφαιρεθούν,
να
αντιγραφούν ή να αντικατασταθούν.

355

Το Playaway εμφανίστηκε στο εμπόριο το
2005, στις ΗΠΑ. Μπορεί να αποθηκεύσει
μέχρι 80 ώρες ηχογραφημένου υλικού και
να
συνδεθεί με ακουστικά, ηχεία ή
ενισχυτή.
Smartphone, i-phone(2007-σήμερα)

Ψηφιακά δεδομένα

356

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΣ ΗΧΟΒΙΒΛΙΟΥ
Για την παραγωγή ενός ηχοβιβλίου χρειάζεται (τουλάχιστον) ένας αναγνώστης, που διαβάζει το
κείμενο μέσα σε ένα στούντιο ηχογράφησης, ενώ ταυτόχρονα ένας τεχνικός ήχου και ένας
σκηνοθέτης ηχογραφούν και καθοδηγούν την ανάγνωση. Εξαιτίας της τεχνολογικής προόδου
που έχει συντελεστεί σήμερα στον τομέα των ηχογραφήσεων, πολλά από τα σύγχρονα βιβλία
ηχογραφούνται σε home studio από επαγγελματίες αναγνώστες που εργάζονται ανεξάρτητα.
Η διαδικασία παραγωγής ενός ηχοβιβλίου περιλαμβάνει τα εξής στάδια: Προπαραγωγή,
Ηχογράφηση, Επεξεργασία, Μίξη και Mastering.
Προπαραγωγή:
Στο στάδιο αυτό γίνεται η επιλογή των αναγνωστών, συνήθως ύστερα από την
πραγματοποίηση ακροάσεων. Στη συνέχεια εκείνοι μελετούν τα μέρη τους μόνοι ή με τις
υποδείξεις ενός σκηνοθέτη.
Σε περίπτωση που το έργο θα περιλαμβάνει μουσική και ηχητικά εφέ, γίνεται καταγραφή των
σημείων στα οποία θα πρέπει να ακουστούν αυτά, καθώς και μερικές βασικές πληροφορίες
σχετικά με το είδος, το περιεχόμενο και τη διάρκεια που θα πρέπει να έχουν.
Ηχογράφηση:
Κατά την ηχογράφηση γίνεται καταγραφή του ήχου (φωνές, ηχητικά εφέ και μουσική) ώστε να
είναι δυνατή η μετέπειτα αναπαραγωγή και επεξεργασία του. Πραγματοποιείται συνήθως σε
ειδικά εξοπλισμένα στούντιο ηχογραφήσεων. Σε επίπεδο λογισμικού, χρησιμοποιείται ένα
355

https://en.wikipedia.org/wiki/Playaway

https://www.google.gr/search?q=smartphone+history&client=firefoxb&biw=1366&bih=659&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjp8f6CpPnOAhWHvRoKHdbLBMU
QsAQILQ#imgrc=Pfp-cyuD4c2IxM%3A
356
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πρόγραμμα ψηφιακής επεξεργασίας του ήχου, στο οποίο ο ηχολήπτης μπορεί να μοιράσει τις
ηχογραφήσεις σε ξεχωριστά κανάλια, να επεξεργαστεί κάθε κανάλι χωριστά και στη συνέχεια να
προχωρήσει στη μίξη τους.
Η καταγραφή της φωνής γίνεται με ειδικά μικρόφωνα. Ο αναγνώστης μπορεί να είναι καθιστός
ή όρθιος και φροντίζει ώστε να κρατά μια σταθερή απόσταση από το μικρόφωνο, για να
αποφεύγονται οι αφύσικες διακυμάνσεις στην ένταση του ήχου. Σε περίπτωση που κάνει κάποιο
λάθος, η συγκεκριμένη πρόταση ή παράγραφος ηχογραφείται ξανά επί τόπου, προκειμένου να
διατηρηθεί η φυσικότητα στη ροή της ανάγνωσης.
Τα ηχητικά εφέ ηχογραφούνται εσωτερικά (μέσα σε στούντιο) ή εξωτερικά, σε φυσικό χώρο με τη
βοήθεια φορητού εξοπλισμού ηχογράφησης. Επίσης ήχοι μπορούν να δημιουργηθούν (σε
ψηφιακή μορφή) και με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ας σημειωθεί ακόμη ότι
ηχογράφηση των ηχητικών εφέ μπορεί να παραλειφθεί, για λόγους εξοικονόμησης χρόνου και
πόρων, και να αγοραστεί προ-ηχογραφημένο υλικό από κάποια έτοιμη βιβλιοθήκη ήχων ή να
ληφθεί δωρεάν από το διαδίκτυο (στην τελευταία περίπτωση το όνομα αυτού που δημιούργησε
τα ηχητικά εφέ πρέπει να συμπεριληφθεί στα ονόματα των συντελεστών του ηχοβιβλίου).
Οι ηχογραφήσεις για την μουσική γίνονται ανεξάρτητα από τις ηχογραφήσεις του κειμένου. Η
διάρκειά τους εξαρτάται από τον αριθμό των μουσικών οργάνων που απαιτούνται καθώς και
από τη χρονική διάρκεια των μουσικών αποσπασμάτων. Συνήθως αποφεύγονται οι περίπλοκες
συνθέσεις στα σημεία που η μουσική συνοδεύει το κείμενο, για να μην αποσπάται ο ακροατής
από την ουσία του ηχοβιβλίου, που είναι το κείμενο και η φωνητική του ανάγνωση.
Επεξεργασία (Editing)
Κατά την επεξεργασία γίνεται καθάρισμα των ηχογραφήσεων από το περιττό υλικό και
συνένωση των χρήσιμων τμημάτων που έχουν ηχογραφηθεί, τα οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή
μπορεί να είναι διάσπαρτα. Επίσης αφαιρούνται ήχοι από ενδιάμεσες αναπνοές, από χείλια κ.τ.λ.
Συχνά μπορεί να προστεθούν και εφέ επεξεργασίας, π.χ. ηχώ, τονική μετατόπιση της φωνής ώστε
αυτή να ακούγεται πιο ψιλή ή πιο βαριά κ.ά. Η επεξεργασία του ηχητικού υλικού γίνεται με
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με ανάλογο τρόπο γίνεται και η επεξεργασία της μουσικής - εφόσον
αυτή υπάρχει.
Μίξη
Σε αυτό το στάδιο οι φωνές, τα ηχητικά εφέ και η μουσική ενώνονται έτσι ώστε να συνηχούν με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν το ηχοβιβλίο περιέχει μόνο μια φωνή (χωρίς ηχητικά εφέ και
μουσική), δεν υπάρχει πρακτική ανάγκη για μίξη.
Η μουσική και τα περίπλοκα ηχητικά εφέ περνούν από ξεχωριστή διαδικασία μίξης. Στη συνέχεια
μιξάρονται μεταξύ τους και με τις υπόλοιπες φωνές.
Στο σημείο αυτό μπορεί να ξαναγίνει επεξεργασία του υλικού, αν κριθεί ότι υπάρχει ανάγκη για
κάτι τέτοιο.
Mastering
Στο στάδιο του mastering, το έτοιμο, μιξαρισμένο υλικό προετοιμάζεται κατάλληλα ώστε να
μεταφερθεί στο τελικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί για την προώθησή του στο κοινό (audio cd
ή ψηφιακό αρχείο για διαδικτυακή διανομή). Γίνεται προσπάθεια να διορθωθούν και
προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε προηγούμενα στάδια, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, με
βασικό στόχο να εξασφαλιστεί ότι το ηχογραφημένο υλικό θα ακούγεται καλά σε όσο το
δυνατόν μεγαλύτερο εύρος μέσων αναπαραγωγής (Hi-Fi, φορητές συσκευές κ.τ.λ.).
(Γεροντής Κ., 2015)
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Το συνολικό κόστος παραγωγής ενός ηχοβιβλίου εξαρτάται από τη διάρκειά του (όσο
μεγαλύτερο το κείμενο, τόσο μεγαλύτερη η διάρκεια του ηχοβιβλίου και των ηχογραφήσεων),
τους αναγνώστες και το αν θα έχει ηχητικά εφέ και μουσική.
Οι αναγνώστες πληρώνονται με βάση τη διάρκεια του ηχογραφημένου κειμένου. Αν, για
παράδειγμα, χρειαστούν είκοσι ώρες για την ηχογράφηση ενός ηχοβιβλίου που διαρκεί πέντε
ώρες, ο αναγνώστης θα πληρωθεί με βάση τις πέντε αυτές ώρες. Το 2011, η χρέωση για κάθε
ώρα ηχογραφημένου κειμένου, κυμαινόταν (ανάλογα με τη φήμη και τον επαγγελματισμό του
αναγνώστη) από 150 μέχρι 400 δολάρια. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις η αμοιβή του
αναγνώστη δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος παραγωγής, καθώς ένας πολύ μεγάλος
αριθμός ηχοβιβλίων δημιουργείται από εθελοντές αναγνώστες. Δύο γνωστά παραδείγματα μη
κερδοσκοπικών οργανώσεων παραγωγής ηχοβιβλίων είναι η Librivox, με έδρα τον Καναδά, και
το «Διαβάζω Για Τους Άλλους», που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2015.
Χάρη στην τεχνολογική πρόοδο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στον τομέα των
ηχογραφήσεων, το κόστος παραγωγής ενός ηχοβιβλίου έχει μειωθεί σημαντικά. Ενώ στα τέλη
της δεκαετίας του ’90 υπολογιζόταν κατά μέσο όρο γύρω στα 25.000 δολάρια, το 2014
καθορίζεται γύρω στα 2.000 – 3.000 δολάρια. (https://en.wikipedia.org/wiki/Audiobook)
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΧΟΒΙΒΛΙΟΥ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ο ιδανικός αναγνώστης οφείλει να έχει καθαρή φωνή, σωστή άρθρωση και να εκφράζει με
σεβασμό και ευαισθησία το ύφος του κειμένου. Αν η ανάγνωση ενός βιβλίου τηρεί αυτούς τους
όρους, η ακρόασή της καθιστά το περιεχόμενό του ακόμα πιο ενδιαφέρον. Αυτός είναι ένας από
τους λόγους που πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να ακούσουν ένα audiobook αντί να διαβάσουν
το κείμενό του. Ωστόσο το κυριότερο πλεονέκτημά του, είναι ότι ελευθερώνει τα μάτια και τα χέρια,
καθώς για την παρακολούθησή του, απαιτείται μόνο η αίσθηση της ακοής και λίγη
συγκέντρωση. Έτσι, οποιοσδήποτε μπορεί να το ακούσει, ενώ ταυτόχρονα ασχολείται με τις
δουλειές του σπιτιού ή αθλείται. Η πιο δημοφιλής χρήση του ηχοβιβλίου παγκοσμίως είναι κατά
την οδήγηση αυτοκινήτου ή κατά τη μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επίσης πολλοί
άνθρωποι αφήνονται στην ακρόασή του όταν ξαπλώνουν, για να ηρεμήσουν λίγο ώσπου να
αποκοιμηθούν. (https://en.wikipedia.org/wiki/Audiobook#Use)
Παρά τα πλεονεκτήματά τους, υπάρχουν και ορισμένα σημεία στα οποία τα ομιλούντα βιβλία
μειονεκτούν έναντι των τυπωμένων. Το κείμενο μπορεί να αναδειχθεί από έναν ιδανικό
αναγνώστη, μπορεί όμως να συμβεί και το αντίθετο, να «χαντακωθεί» από μια μονότονη
ανάγνωση, μια κακής ποιότητας ηχογράφηση ή από τη συνοδεία μέτριας μουσικής, που δεν
εναρμονίζεται με το ύφος του κειμένου. Επίσης, σε αντίθεση με το τυπωμένο βιβλίο, το ομιλούν
απαιτεί έναν τεχνικό εξοπλισμό, τον οποίο πολλοί άνθρωποι δεν διαθέτουν ή δεν είναι
εξοικειωμένοι μαζί του. Ωστόσο ακόμη και αυτά τα μειονεκτήματα, δεν εμπόδισαν την ευρύτατη
χρήση του ηχοβιβλίου στο εξωτερικό, καθώς και την ανάδειξή του ως πολύτιμου εργαλείου στον
τομέα της εκπαίδευσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
ΟΜΙΛΟΥΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α.Μ.Ε.Α.)
Τα ομιλούντα βιβλία αποτελούν την πιο εποικοδομητική λύση για άτομα με ειδικές ανάγκες, που
αδυνατούν να διαβάσουν ένα τυπωμένο βιβλίο. Η πιο γνωστή ομάδα τέτοιων ατόμων είναι οι
άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα όρασης, που άλλωστε, όπως είδαμε στην ιστορική
αναδρομή, ήταν από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν το ηχοβιβλίο και ωφελήθηκαν από
αυτό. Μπορεί επίσης να αποδειχτεί χρήσιμο σε περιπτώσεις που ο συντονισμός των χεριών ενός
ατόμου είναι αδύνατος, π.χ. λόγω πολύ μεγάλης ηλικίας, παράλυσης, ή νοσηλείας που
υποχρεώνει σε ακινησία. (Barbara H. Baskin & Karen Harris, 1995)
ΟΜΙΛΟΥΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Η τεχνολογική πρόοδος που οδήγησε στην όλο και ευρύτερη χρήση του ηχοβιβλίου, ενθάρρυνε
τις έρευνες πάνω στις εφαρμογές που θα μπορούσε να έχει αυτό στον τομέα της εκπαίδευσης.
Κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως στο εξωτερικό, το ηχοβιβλίο χρησιμοποιείται ως
εκπαιδευτικό εργαλείο στις παρακάτω περιπτώσεις.
Σε παιδιά προσχολικής ηλικίας αλλά και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού σχολείου
Έρευνες των Chomsky, Durkin, Teale και Wells, δείχνουν ότι τα παιδιά στα οποία διαβάζονται
παραμύθια και άλλα κείμενα παιδικής λογοτεχνίας στη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας,
παρουσιάζουν αργότερα εξαιρετική πρόοδο στη γλωσσική ανάπτυξη και στην ικανότητα
ανάγνωσης και γραφής. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού
σχολείου. Παράλληλα, ακούγοντας κείμενα, τα νήπια εσωτερικεύουν τις τυπικές δομές που έχουν
τα αφηγήματα της κουλτούρας μέσα στην οποία αναπτύσσονται. (Π.χ. πρόλογος με περιγραφή
του σκηνικού και των χαρακτήρων της ιστορίας, εμφάνιση προβλήματος, προσπάθεια επίλυσής
του, κορύφωση, λύση κ.τ.λ.) Αρχίζουν να αναγνωρίζουν τις διαφορές του γραπτού λόγου σε
σχέση με τον προφορικό, μέσα από φράσεις όπως «…είπε η Κοκκινοσκουφίτσα»
ή «…
απάντησε ο πατέρας», που σπάνια θα ακούγονταν σε προφορικές συνομιλίες. Ταυτόχρονα
πλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και μαθαίνουν πληροφορίες σχετικά με τον δικό τους πολιτισμό ή
τους πολιτισμούς μακρινών χωρών.
Σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης
Το ηχοβιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια εναλλακτική παρουσίαση των κειμένων στο
μάθημα της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας. Παρακάτω αναφέρονται οι σημαντικότεροι λόγοι
που συναινούν σε αυτό.
Ειδικά η ποίηση μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητή μέσα από την ακρόαση, καθώς αξιοποιεί
τον ήχο των λέξεων μέσω του ρυθμού, της παρήχησης κ.ά.
Η ακρόαση ενός ηχοβιβλίου στο οποίο διαβάζει ο ίδιος ο συγγραφέας, είναι ένας καλός τρόπος
να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με ένα κομμάτι της προσωπικότητάς του (ήχος φωνής, ύφος,
εκφορά του λόγου κ.τ.λ.).
Σε ορισμένες περιπτώσεις η μετάδοση του μηνύματος ενός κειμένου είναι πιο επιτυχημένη όταν
αυτό ακούγεται. Όταν για παράδειγμα οι ήρωες του κειμένου έχουν κάποια ιδιόλεκτο ή
περιγράφονται να προφέρουν με ιδιαίτερο τρόπο τις λέξεις.
Αλλοδαποί μαθητές
Τα ομιλούντα βιβλία, σε συνδυασμό με το κείμενο, μπορούν να βοηθήσουν τους αλλοδαπούς
μαθητές στην εκμάθηση της σωστής προφοράς των λέξεων.
Το ηχοβιβλίο μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο και για μαθητές με αναγνωστικές
δυσκολίες. Συνήθως οι μαθητές αυτοί κατανοούν περισσότερα ακούγοντας ένα κείμενο, παρά
διαβάζοντάς το. Έρευνες έχουν δείξει, ότι η ακρόαση ενός audiobook σε συνδυασμό με την
ανάγνωσή του κειμένου του, βοηθάει τους μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες να βελτιώσουν
τις αναγνωστικές τους ικανότητες. (Kelli J. Esteves, Elizabeth Whitten, 2011). Αξίζει να προστεθεί
ότι συνήθως οι μαθητές αυτοί, τείνουν να αναπτύσσουν μια αρνητική στάση απέναντι στα βιβλία
και τη λογοτεχνία γενικότερα. Το ηχοβιβλίο τους δίνει τη δυνατότητα να επαναπροσεγγίσουν τη
λογοτεχνία με έναν πιο εύκολο και ευχάριστο τρόπο για αυτούς, ενώ έχει αποδειχτεί ότι μπορεί
να αλλάξει την αρνητική στάση τους απέναντι στην ανάγνωση. (Jeff Whittingham, Stephanie
Huffman, Rob Christensen, Tracy McAlister, 2013).
Στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.
Οι μαθητές μπορούν να ακούνε ένα ηχοβιβλίο, καθώς διαβάζουν το ίδιο τυπωμένο, για να
βοηθηθούν στην εκμάθηση των νέων λέξεων της γλώσσας που διδάσκονται και της σωστής
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προφοράς τους. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εξάσκηση στην κατανόηση της
προφορικής εκφοράς μιας ξένης γλώσσας.
ΤΟ ΗΧΟΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Παρά τα πλεονεκτήματά του και την πληθώρα των εφαρμογών που μπορεί να έχει στην
εκπαίδευση, το ηχοβιβλίο στην Ελλάδα δεν είναι τόσο διαδεδομένο όσο στο εξωτερικό.
Χρησιμοποιείται κυρίως από ΑΜΕΑ, που για χρόνια είχαν ως κύρια πηγή για να το προμηθευτούν
τη βιβλιοθήκη του Φάρου Τυφλών, η οποία δημιουργήθηκε το 1958, με στόχο να βοηθήσει
τυφλούς σπουδαστές. Ωστόσο, όπως θα διαπιστώσουμε μέσα από μια σύντομη ιστορική
αναδρομή, τα τελευταία χρόνια η χρήση του έχει διευρυνθεί και έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια
διάδοσής του στον ελληνικό χώρο, τόσο από εθελοντές όσο και από εκδοτικούς οίκους και
εταιρίες παραγωγής.
Όπως προαναφέρθηκε, οι πρώτες ηχογραφήσεις βιβλίων στα ελληνικά έγιναν από εθελοντές
κυρίως, για τη Βιβλιοθήκη του Φάρου Τυφλών, στα τέλη της δεκαετίας του 50. Σήμερα στη
Βιβλιοθήκη αυτή υπάρχουν πάνω από 3000 τίτλοι ηχοβιβλίων σε μορφή CD, DVD, USB. Από το
2006 έχει ξεκινήσει ψηφιοποίηση της Δανειστικής Βιβλιοθήκης Ομιλούντων Βιβλίων και από το
2007 η ηχογράφηση βιβλίων σε cd. (http://www.fte.org.gr/index.php/el/2014-02-03-13-5225/2014-02-03-14-11-36)
Στη δεκαετία του 80, το ηχοβιβλίο άρχισε να αναγνωρίζεται από το ευρύτερο ελληνικό κοινό, στον
τομέα της παιδικής λογοτεχνίας κυρίως. Τότε εμφανίζεται και η σειρά παραμυθιών «Άμπρα
Κατάμπρα» που αγαπήθηκε πολύ από τα παιδιά της γενιάς αυτής. Πρόκειται για σειρά
περιοδικών με παραμύθια από όλο των κόσμο, τα οποία συνοδεύονταν από κασέτες που
περιείχαν ηχογραφημένο το κείμενο, με τη φωνή πασίγνωστων ηθοποιών (Αλίκη Βουγιουκλάκη,
Ξένια Καλογεροπούλου, Σωτήρης Μουστάκας, Στέφανος Ληναίος, Έλλη Φωτίου κ.ά.).
Στα τέλη της δεκαετίας του 90, η διάδοση του audiobook συνεχίζεται, με ελληνικούς εκδοτικούς
οίκους να κάνουν παραγωγές ηχοβιβλίων για παιδιά και ενήλικες σε cd και κασέτες. Σύμφωνα
με άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Βήμα τον Μάρτιο του 1998 (http://www.tovima.gr/booksideas/article/?aid=96756), οι εκδόσεις Πατάκη εγκαινίασαν δύο σειρές «Βιβλίων που μιλούν» για
ενήλικους και παιδιά στα οποία την ανάγνωση έκαναν είτε ηθοποιοί είτε οι ίδιοι οι συγγραφείς.
Επρόκειτο για βιβλία της Ζωρζ Σαρρή, του Μάνου Κοντολέοντος, της Εύας Κοταμανίδου, του
Γιώργου Μανιώτη κ. ά, καθώς και μια συλλογή διηγημάτων του Αλ. Παπαδιαμάντη. Σύμφωνα με
το ίδιο άρθρο, στον τομέα του παιδικού ηχοβιβλίου είχαν δραστηριοποιηθεί εκείνη την εποχή και
οι εκδόσεις Άγκυρα, με τριάντα κασέτες και τέσσερα cd με παραμύθια.
Το 2007 ιδρύεται η Pathos Publishing GmbH, ελληνική εκδοτική εταιρία παραγωγής με έδρα το
Αμβούργο της Γερμανίας, που ειδικεύεται στην παραγωγή και την έκδοση ηχητικών βιβλίων, με
πρωτότυπη μουσική επένδυση και ηχητικό σχεδιασμό, στην ελληνική γλώσσα. Το 2009 οι
εκδόσεις Παγουλάτος και οι εκδόσεις Μεταίχμιο δραστηριοποιούνται επίσης στον χώρο του
ηχοβιβλίου. Την ίδια χρονιά, στην 6η Διεθνή έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που ήταν αφιερωμένη
στις νέες τεχνολογίες που εμφανίζονται στον κόσμο του βιβλίου, ανοίγει για πρώτη φορά τη
συζήτηση για την αξιοποίηση του ηχητικού βιβλίου, τις ψηφιακές βιβλιοθήκες και τα σχετικά
προγράμματα. (Γεωργάκη Α., Τζιάβας Α., 2013)
Εκτός από νέες εταιρίες παραγωγής ηχοβιβλίων, όπως το Studio Amid, στη δεκαετία του 2010
δημιουργείται και το «Διαβάζω για τους Άλλους», μια οργάνωση εθελοντών που στόχο έχουν τη
δημιουργία ομιλούντων βιβλίων και τη διοργάνωση ζωντανών αναγνώσεων.
Όλες αυτές οι κινήσεις συνέβαλαν σημαντικά στη διάδοση του ηχοβιβλίου στον Ελλάδα. Ωστόσο
αυτή θα μπορούσε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο μέσα από τον εθελοντισμό, την κατάλληλη
διαφήμιση και ενημέρωση, όσον αφορά τα πλεονεκτήματά του, αλλά και μέσα από τη
χρησιμοποίησή του στην εκπαίδευση. Θα ήταν χρήσιμο οι εταιρίες παραγωγής ηχοβιβλίων να
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στείλουν δείγματα σε ελληνικά σχολεία και να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς με έντυπο υλικό
και σεμινάρια όσον αφορά τις εκπαιδευτικές εφαρμογές τους. Επίσης η ηχογράφηση και δωρεάν
ανάρτηση των σχολικών βιβλίων στο διαδίκτυο, θα μπορούσε να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα
όχι μόνο για τους μαθητές με προβλήματα οράσεως, αλλά και για τους μαθητές που
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία).
Στη συνέχεια παρουσιάζονται μερικές από τις ιστοσελίδες του διαδικτύου, στις οποίες μπορεί να
ακούσει κανείς δωρεάν ξενόγλωσσα αλλά και ελληνικά ηχοβιβλία.
Καλή ακρόαση!
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ ΗΧΟΒΙΒΛΙΑ
Ξενόγλωσσα ηχητικά βιβλία
http://www.cyberbee.com/edison/cylinder.html
Εδώ μπορείτε να ακούσετε μερικές από τις πρώτες ηχογραφήσεις που έγιναν σε φωνογραφικούς κυλίνδρους. Πρόκειται
κυρίως για τραγούδια και μουσική, ωστόσο υπάρχουν και ιστορίες για παιδιά, απαγγελίες, λόγοι μεγάλων
πολιτικών, οδηγίες εκμάθησης ξένων γλωσσών κ.ά.
https://librivox.org/
http://www.audible.com/
http://learningally.org
http://www.listening-books.org.uk/
http://www.rnib.org.uk/
http://www.openculture.com/free_ebooks
Στα ισπανικά:
http://atenas.cervantes.es/gr/library_spanish/electronic_library/audiobooks.htm
Audiobooks μπορεί κανείς να αναζητήσει και στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
http://www.booksshouldbefree.com
http://www.audioowl.com

Ελληνικά ηχητικά βιβλία
http://www.fte.org.gr/index.php/el/2014-02-03-13-52-25/2014-02-03-14-11-36
http://www.isobitis.com/audiobooks.html
http://www.studioamid.gr/
www.gutenberg.org (ελληνικοί και ξένοι τίτλοι)

Hχητικά βιβλία, ελληνικά και ξενόγλωσσα, μπορεί να αναζητήσει κανείς και στο www.youtube.com
Στο ακόλουθο κανάλι, υπάρχουν μόνο ελληνικά ηχοβιβλία: https://www.youtube.com/user/GPITRAL1

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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στον
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τόπο:

https://en.wikipedia.org/wiki/Audiobook (15/7/2016)
Baskin, Β.Η. and Harris, Κ. (1995). Heard Any Good Books Lately? The Case for Audiobooks in the Secondary Classroom.
Journal of reading, Vol. 38, p. 374-375
Casbergue Karen Harris and Renee Michelet (1996). Listening and Literacy: Audiobooks in the Reading Program.
Reading Horizons, Vol. 37, p. 48
Christensen, R., Huffman, S., McAllister, T., Whittingham, J. (2013). Use of Audiobooks in a School Library and Positive
Effects of Struggling Readers’ Participation in a Library-Sponsored Audiobook Club. School Library Research,
Vol. 16, p. 1-15.
Esteves, K.J., Ed.D., Whitten E. (2011). Assisted Reading with Digital Audiobooks for Students with Reading Disabilities.
Reading Horizons, Volume 51, p. 21-37
Ελληνική
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http://www.tofonikokouneli.com/2014/11/blog-post_86.html (25/9/2016)
Γεροντής, Κ. (2015). Δημιουργία ηχοβιβλίου βασισμένου στην παιδική ιστορία «Στη Σκιά του Αόρατου Βασιλιά» του Ιονά
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http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sefe/mta/2015/GerontisKonstantinos/attached-document-1455031273862359-5771/GerontisKonstantinos2015.pdf (20/8/2016)
Γεωργάκη, Α. και Τζιάβας, Α. (2013) Audiobook Μία νέα πρόταση για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. Πρακτικά
Διεθνούς Συνεδρίου Τέχνες και Εκπαίδευση
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Ομιλούντα Βιβλία. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.fte.org.gr/index.php/el/2014-02-03-13-52-25/2014-02-0314-11-36 (26/9/16)
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«Λαθεύοντας ιστορίες» με του μολυβιού την άκρη… Η
Κοκκινοσκουφίτσα από τον Perrault και τους Grimm στις
επαναφηγήσεις του παραμυθιού σε ένα Εργαστήρι με
«αντικλείδι» τη Δημιουργική Γραφή
Μανικάρου Μεταξούλα
manikarou.m@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ένα θέμα που απασχολεί τις επιστημονικές συζητήσεις, κατά τα τελευταία χρόνια, είναι η δημιουργικότητα του ανθρώπου.
Η έννοια, μάλιστα, της δημιουργικότητας έχει μετατραπεί σε βασικό ζήτημα και πυρήνα όλων των βαθμίδων της
εκπαίδευσης, ενώ προτείνονται ποικίλες παιδαγωγικές στρατηγικές, οι οποίες κατέχουν θέση-κλειδί για την καλλιέργειά
της. Η «Δημιουργική Γραφή», ως μια θεσμοποιημένη μαθητεία κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, μπορεί να λειτουργήσει
ως ένα αλάνθαστο, ευρηματικό και πολυπαραδειγματικό μοντέλο που υποθάλπει και ενισχύει τη δημιουργικότητα των
μαθητών. Παράλληλα, αποτελεί ένα αποδοτικό διδακτικό και μεθοδολογικό «εργαλείο» για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας
και της λογοτεχνικής ανάγνωσης.
Στο πλαίσιο αυτό κινείται και η παρούσα εργασία, η οποία δανείζεται ένα μέρος του τίτλου της («Λαθεύοντας ιστορίες»)
από τον Τζιάνι Ροντάρι, για να περιγράψει τη στόχευσή της. Ένας παππούς, που φαίνεται ότι δεν τον βοηθά η μνήμη του,
διηγείται στο εγγονάκι του το παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας και άλλοτε λαθεύει τα χρώματα της σκούφιας και τα
προσδιοριστικά του ονόματος της ηρωίδας και άλλοτε τα πρόσωπα και τον τόπο του παραμυθιού. Η ευρηματική αυτή
επινόηση του Ροντάρι αποτελεί το πρόσχημα, για να δουν οι μαθητές μας την πραγματικότητα με «λογισμό και με
όνειρο». Να ανοίξουν, δηλαδή, νέους και εναλλακτικούς δρόμους κριτικής σκέψης, για να «διαβάσουν» τον κόσμο και
να αναπτύξουν τη φαντασία τους ως δρώσα και σύμμαχο δύναμη της καθημερινότητας. Συγκεκριμένα, μετά από μια
σύντομη αναφορά στην έννοια «Δημιουργική Γραφή» και στη θέση της σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού
συστήματος, προτείνονται παιγνιώδεις διαδρομές σε ένα Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής με πεδίο εφαρμογής το
κλασικό παραμύθι «Η Κοκκινοσκουφίτσα» από τον Perrault και τους Grimm στις ποικίλες επαναφηγήσεις του.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Επειδή «αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις», θα επαναλάβουμε μια τυπική προσπάθεια
αποσαφήνισης του όρου «Δημιουργική Γραφή», που αποτελεί μεταφορά δυτικότροπων όρων
(«creative writing», «ecriture creative»), και ίσως πιο επιτυχής να ήταν ο αρχαιοελληνικός όρος
«Ρητορική» (Καρακίτσιος, 2012: 1).
Και αν ο όρος «Γραφή» μας προσανατολίζει σε κάτι συγκεκριμένο, αφού μπορεί να
προσδιοριστεί ως «η παράσταση του λόγου ή της σκέψης με ένα σύστημα γραφικών
συμβόλων, κυρίως επάνω σε χαρτί» (Λεξικό Τριανταφυλλίδη), πώς μπορεί να οριστεί το πρώτο
συνθετικό «Δημιουργική», αφού η έννοια της «δημιουργικότητας» μας «οδηγεί στην αναζήτηση
εκείνων των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν ένα άτομο ως δημιουργικό ή των συνθηκών μέσα
στις οποίες ένα υποκείμενο γίνεται ή αισθάνεται δημιουργικό» (Κωτόπουλος, 2012: 2) και πόσο
«δημιουργική είναι αυτή η παράσταση του λόγου ή της σκέψης» (Αναγνωστόπουλος, 2010: 21).
Η δημιουργικότητα ορίζεται ως συνώνυμο της «αποκλίνουσας σκέψης», αυτής που έχει την
ικανότητα «να σπάει συνεχώς τα σχήματα της εμπειρίας».
Ο όρος «Δημιουργική Γραφή» (Δ.Γ.) σήμερα χρησιμοποιείται διττά: αφενός μεν αναφέρεται στην
ικανότητα του ατόμου να ελέγχει τις δημιουργικές του σκέψεις και να τις μετουσιώνει σε γραφή
(Σουλιώτης, 2012α) και αφετέρου «εμπεριέχει στην ευρεία του σημασία και το σύνολο των
διαφόρων εκπαιδευτικών πρακτικών και τεχνικών που στοχεύουν στην κατάκτηση συγγραφικών

[588]

(λογοτεχνικών) δεξιοτήτων» (Καρακίτσιος, 2012: 1). Και ακολούθως, ο όρος Δ.Γ. περιγράφει τη
διαδικασία υλοποίησης ή το παραγόμενο αποτέλεσμά της; (Κωτόπουλος, 2011: 30). Και αν
σκεφτούμε λίγο αιρετικά: «Γιατί δημιουργική γραφή; Δεν φτάνει η λογοτεχνική γραφή; Η
λογοτεχνική γραφή δεν είναι δημιουργική;» (Αναγνωστόπουλος, 2010: 20).
Παρακάμπτοντας τις πολλαπλές και διφορούμενες σηματοδοτήσεις, τις αμηχανίες και όποιες
παρανοήσεις που οδηγούν σε σύγχυση, αλλά και την προσπάθεια αναζήτησης ενός ορισμού
αποδεκτού και καθολικού, ως περιοριστική και αντιδημιουργική πράξη, είναι γεγονός ότι στις
μέρες μας η Δ.Γ. έχει «νομιμοποιηθεί» και διαθέτει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών: α) στη Φιλολογία,
ως λογοτεχνική γραφή και ως λογοτεχνική θεωρία της ανάγνωσης, β) στην Παιδαγωγική, ως
βιωματική εκπαιδευτική μέθοδος διδασκαλίας, κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, της Λογοτεχνίας
και της Γλώσσας, γ) στην Ψυχολογία, ως θεραπευτική μέθοδος, δ) στις Γραφιστικές Τέχνες και
στη Διαφήμιση και όχι μόνο (Κωτόπουλος, 2014).
1.2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Δ.Γ. διαθέτει μια πολύ ισχυρή διεθνή παρουσία ως σημαντική παράμετρος μιας νέας
εκπαιδευτικής λογικής, η οποία την ορίζει ως αντικείμενο των Αναλυτικών Προγραμμάτων της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ως αυτόνομη σπουδή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση.
Στην Ελλάδα, αρχικά, λειτούργησαν εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής υπό την αιγίδα του
Εθνικού Κέντρου Βιβλίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ακολούθησαν όμιλοι και εργαστήρια από
εκδότες, βιβλιοπωλεία, βιβλιοθήκες και άλλους φορείς και σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, σε
προγράμματα και σεμιναριακά μαθήματα Προπτυχιακών Σπουδών. Η δημιουργία του 1ου
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών), κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2008-2009, υπό
τον αείμνηστο Καθηγητή της Ελληνικής Φιλολογίας Μίμη Σουλιώτη, συγκρότησε και
θεσμοθέτησε ένα νέο και αναγνωρισμένο από την ελληνική πολιτεία γνωστικό αντικείμενο.
Ως προς την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τα δεδομένα έχουν ως ακολούθως
(Βακάλη, κ.ά, 2013: 14-15, 53, 59 Καρακίτσιος, 2012: 3 Κωτόπουλος, 2012: 9 Κωτόπουλος 2014
Συμεωνάκη, 2012: 2): Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και το Διαθεματικό Ενιαία Πλαίσιο
Προγραμμάτων Σπουδών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προβλέπουν
και προτείνουν δημιουργικές δραστηριότητες, όπως, επίσης, και η ημιτελής μεταρρύθμιση του
νέων Πιλοτικών Προγραμμάτων Σπουδών για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Η Δ.Γ. ακούγεται
επίσημα στο ΑΠΣ της Α΄ Λυκείου (ΦΕΚ 1562/27-06-2011) και ως αυτόνομο μαθησιακό αντικείμενο
στα τρία Καλλιτεχνικά σχολεία της χώρας. Στην Κύπρο, μάλιστα, έχει ενταχθεί στα Αναλυτικά
Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τη σχολική χρονιά
2012-2013. Βέβαια, η Δ.Γ. μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα της τυπικής ή
άτυπης εκπαίδευσης (Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ξένη Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, Μελέτη
Περιβάλλοντος, Ευέλικτη Ζώνη, Φιλαναγνωσία, Θεατρικό παιχνίδι, Μουσική, επετείους, εορτές).
Τέλος, πρόσφατα (σχολικό έτος 2016-2017), η Δ.Γ. συνιστά το ένα από τα δύο θέματα ερμηνείας
και παραγωγής λόγου (το πρώτο θέμα αφορά την αναγνωστική ανταπόκριση), κατά τη εξέταση
του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
Αν στα παραπάνω προσθέσουμε και τη σχετική εκδοτική έκρηξη αναφορικά με τη Δ.Γ. και τη
διδασκαλία της, διαπιστώνουμε ότι έχει ανοίξει ένας νέος δρόμος που επιβεβαιώνει ότι η «Δ.Γ.
μπορεί να διδαχθεί και πρέπει να διδαχθεί» και δεν αποτελεί μια προνομιακή ιδιότητα που εμπνέεται
από μούσες και πραγματώνεται από ιδιοφυίες, γιατί «έμπνευση είναι μια φάρσα που την έχουν
επινοήσει οι ποιητές για να φαντάζουν σπουδαίοι» (Κωτόπουλος, 2012: 12 Σουλιώτης, 2012α:
15).

[589]

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
2.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Από τα ποικίλα είδη του λόγου επιλέγεται το παραμύθι, το οποίο προσφέρει πολλαπλές
δυνατότητες εμπλουτισμού της διδακτικής πράξης, για παράδειγμα στο μάθημα της Γλώσσας
και Εμείς και ο Κόσμος, στα Μαθηματικά, στην Αγωγή του Πολίτη, στην Αισθητική αγωγή, στην
Ιστορία, τις Φυσικές Επιστήμες, τη Γεωγραφία (Μαλαφάντης, 2011: 279-289). Το παραμύθι,
εξάλλου, απασχολεί λαογράφους, φιλολόγους, παιδαγωγούς, εθνολόγους, ανθρωπολόγους,
κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, γλωσσολόγους, φιλοσόφους, ποιητές (Μερακλής,
2011), ενώ ένα πλήθος μελετών και ερευνών έχει καταδείξει την ανεκτίμητη αξία του. Πιο
συγκεκριμένα, αποτελεί ανάγνωσμα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας, εισάγει το παιδί στην
πραγματικότητα από έναν μυθικό δρόμο, συμβάλλει στην πολιτισμογνωσία, διασκεδάζει, θέλγει
και, παράλληλα, κρύβει στόχους πολύ σοβαρούς, διδάσκει χωρίς ηθικολογίες, λειτουργεί
κοινωνικοποιητικά και θεραπευτικά, πλουτίζει την εσωτερική ζωή του παιδιού και συνιστά
αφήγημα «συναισθηματικής αγωγής» (Αναγνωστόπουλος, 152008 Αναγνωστοπούλου, 22007
Κουλουμπή-Παπαπετροπούλου, 1988 Μαλαφάντης, 2011 Μερακλής, 1986 Παπανικολάου &
Τσιλιμένη, 31992).
2.2. ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΩ ΣΤΟΥΣ ΓΚΡΙΜ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑΝΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
Το κλασικό παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας, τόσο γνωστό και αγαπητό στον δυτικό κόσμο,
στην αρχική προφορική εκδοχή του αφορούσε τον κόσμο των ενηλίκων. Η γραπτή εκδοχή του
ξεκινά από τον Περώ (17ος αιώνας), για να ακολουθήσει αυτή των αδελφών Γκριμ (18ος αιώνας),
απογυμνωμένη από ακατάλληλα νοήματα και ενισχυμένη με κοινωνικοποιητικές διδαχές. Οι Γκριμ
επινόησαν τη σωτήρια παρέμβαση του κυνηγού και την τιμωρία του λύκου με το γέμισμα της
κοιλιάς του με πέτρες και πρόσθεσαν και άλλες λεπτομέρειες (π.χ. τις συμβουλές της μητέρας
στην κόρη να είναι φρόνιμη, να μην ξεμακρύνει από το μονοπάτι, την προτροπή του λύκου στην
Κοκκινοσκουφίτσα να μαζέψει ένα μπουκέτο λουλούδια για τη γιαγιά της). Από τότε μέχρι σήμερα
η ιστορία του μικρού κοριτσιού με το κόκκινο σκουφάκι ανέδειξε τη «διακειμενική δυναμική» της
και λειτούργησε ως «παλίμψηστο» σε νέες αφηγήσεις, διασκευές, πολλαπλές προοπτικές,
αποδομήσεις, επαναδιατυπώσεις και επανερμηνείες, εμπλουτίζοντας την παλιά μυθοπλασία με
νέες αναγνώσεις (Γαβριηλίδου, 2013 Γιαννικοπούλου, 2016).
Όλοι, λοιπόν, γνωρίζουν την Κοκκινοσκουφίτσα, αλλά ένας παππούς, που τον ανακαλύπτει ο
Ροντάρι (1979) δεν την ξέρει ή δεν τη θυμάται καλά και «Λαθεύοντας τις ιστορίες», τη διηγείται στο
εγγονάκι του, αλλά πότε λαθεύει τα χρώματα της σκούφιας της ηρωίδας και τα προσδιοριστικά
του ονόματός της, πότε μπερδεύει τα πρόσωπα του παραμυθιού, πότε τον τόπο. Η ευρηματική
αυτή επινόηση του Ροντάρι λειτουργεί ως πρόσχημα για εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης,
κριτικής ανάγνωσης, ανασύνθεσης και δημιουργικής ανάπλασης του παραμυθιού, με όχημα τη
Δημιουργική Γραφή.
3. ΠΑΙΓΝΙΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΦΑΝΤΑΣΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
3.1. ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Οι ενδεικτικές δραστηριότητες Δ.Γ. για την προσέγγιση του παραμυθιού θα γίνουν στο
περιβάλλον ενός εργαστήριου (workshop), που αποτελεί το κλειδί για την εξέλιξη ενός μαθήματος
δημιουργικής γραφής. Είναι ο ιδανικός χώρος αυτοσχεδιασμού, όπου συλλειτουργούν η
μονάδα και η ομάδα, συναντώνται άνθρωποι, συναισθήματα, ιδέες, φιλοδοξίες, εγείρονται
συζητήσεις, ενδυναμώνονται η πολυφωνία, ο διάλογος, η ανταλλαγή ιδεών μέσω της
αλληλεπίδρασης και οι δημιουργίες δημοσιοποιούνται για ανατροφοδότηση και αναστοχασμό,
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ενώ όλα αυτά συνιστούν μια περιπέτεια, ένα διαρκές ταξίδι, όπως, ακριβώς, είναι η ίδια η ζωή
(Βακάλη, κ.ά, 2013 Κωτόπουλος, 2013 Συμεωνάκη, 2013).
3.2. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
«Να πλήττεις σημαίνει ότι δεν μπορείς να παραγάγεις το κείμενο, να το παίξεις, να το
αποσυνθέσεις, να το βάλεις μπροστά» (Barthes, 2007: 159). Η φράση αυτή σχετίζεται με τις
εκπαιδευτικές πρακτικές και απαντά στο ερώτημα πώς προσεγγίζονται τα κείμενα κατά τη
διδακτική πράξη. Μια άλλη προσέγγιση ας αποτελέσουν οι διαδρομές Δ.Γ., χωρίς τον φόβο του
λευκού χαρτιού.
3.2.1. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ ΡΟΝΤΑΡΙ
α. Τι θα συνέβαινε… αν: 1. Αν άλλαζε το τέλος; Και το τέλος έχει αλλάξει αρκετές φορές
εκφράζοντας αισθητικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις. 2. Αν η ιστορία συνέβαινε σε άλλο τόπο
και χρόνο, αν άλλαζε το σκηνικό (χρονότοπος); 3. Αν αντιστρεφόταν το φύλο (Ο
Κοκκινοσκούφος και η λύκαινα); Τα παιδιά εξοικειώνονται με ποικίλες αλλαγές ως προς τα
ιστορικοκοινωνικά συμφραζόμενα, τους τρόπους, τις συμπεριφορές, τις νοοτροπίες. 4. Αν
άλλαζαν τα χρώματα στην ένδυση (παπούτσια, ρούχα, σκούφος), πώς θα ήταν τα ονόματα
(Πρασινοσκουφίτσα, Σταχτοσκουφίτσα, Ασπροπαπουτσίτσα); Τα παιδιά ντύνουν με χρώματα
την Κοκκινοσκουφίτσα και δικαιολογούν τις ενδυματολογικές προτάσεις τους. 5. Αν φορούσες
το μαγικό καπέλο του συγγραφέα, πώς θα έγραφες την ιστορία και τι νομίζεις ότι θα μπορούσες
να αλλάξεις; 6. Αν είχες ένα «μαγικό μολύβι», τι θα ζωγράφιζες για να σώσεις τη μικρή ηρωίδα;
Το ερώτημα θυμίζει τον αρχαιοελληνικό όρο «από μηχανής θεός» και τα παιδιά επινοούν πάντα
μια θετική εξέλιξη για το τέλος της ιστορίας, γιατί το ευχάριστο τέλος ανακουφίζει από τη
συναισθηματική ένταση και λειτουργεί λυτρωτικά, όπως η «κάθαρση» στις τραγωδίες. 7. Αν
ήσουν εσύ η Κοκκινοσκουφίτσα, τι θα έλεγες για τις περιπέτειές σου; 8. Αν η Κοκκινοσκουφίτσα
ήταν δυναμική, πώς θα έλυνε μόνη της τα προβλήματα μακριά από την ενήλικη παρέμβαση
(Γιαννικοπούλου, 2016: 57); 9. Αν ήταν πολλές οι ηρωίδες με κόκκινα σκουφάκια (π.χ. Χρήστος
Μπουλώτης, Οι 12 Κοκκινοσκουφίτσες και ο κουρδιστός λύκος); 10. Τι θα συνέβαινε μετά το
«Έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα»;
β. Με πέντε λέξεις και ένα πυροτέχνημα σκαρώνω ένα παραμύθι: Με πατιτούρα (ξεπατίκωμα) το
παραμύθι, που δίνεται με τη μορφή 5 λέξεων που υποβάλλουν την ιστορία της
Κοκκινοσκουφίτσας (γιαγιά, λύκος, κοριτσάκι, δάσος, λουλούδια), δίνουμε μια τυχαία λέξη που
σπάει τη σειρά (ελικόπτερο ή άλογο) και ζητάμε από τα παιδιά να εισαγάγουν το νέο στοιχείο και
να φτιάξουν μια νέα ιστορία. (Η Κοκκινοσκουφίτσα πάει στη γιαγιά της με ελικόπτερο. Ή βρίσκει
στο δάσος ένα άλογο, το καβαλάει και πάει στη γιαγιά της πριν τον λύκο). Η άσκηση αυτή έχει
τη μορφή του «φανταστικού διώνυμου», γιατί από τη μία μεριά είναι ο πρώτος όρος, δηλαδή η
Κοκκινοσκουφίτσα με μια σειρά λέξεων που συμπεριφέρονται ως σύνολο και από την άλλη ο
δεύτερος όρος του διώνυμου, δηλαδή η μία λέξη. Το παιχνίδι αυτό μετρά την ικανότητα του
παιδιού να αντιδρά στο απροσδόκητο, να εισάγει και να ενσωματώνει το νέο στοιχείο, τη
δεδομένη λέξη, στη γνωστή ιστορία (Ροντάρι, 2003: 75).
γ. Πετώντας με τις λέξεις και φτιάχνοντας παραμύθια από την ανάποδη και παραμυθοσαλάτες:
Υπενθυμίζουμε τα κλασικά παραμύθια και ζητάμε από τα παιδιά να αλλάξουν τους χαρακτήρες,
όταν οι κακοί γίνονται καλοί και το αντίστροφο (δίπολο «καλός-κακός») ή να βάλουν τους ήρωες
των διαφόρων παραμυθιών να συναντηθούν. Για παράδειγμα, «Η Κοκκινοσκουφίτσα είναι κακιά
και ο λύκος καλός», «Η πονηρή Κοκκινοσκουφίτσα και ο καλόψυχος λύκος», «Η Χιονάτη και η
Κοκκινοσκουφίτσα στη χώρα των θαυμάτων». Η «Κοκκινοσκουφίτσα σώζεται από τον
Κοντορεβυθούλη». «Η Χιονάτη βλέπει την Κοκκινοσκουφίτσα, συζητάνε και μετά τι;». Τα παιδιά
μαθαίνουν τα δομικά υλικά με τα οποία συγκροτείται ένα παραμύθι, μυούνται στην τεχνική της
ανατροπής του θέματος, συνθέτουν νέα παραμύθια με στοιχεία και πρόσωπα από άλλα
παραμύθια, παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή που θα εξελιχθεί αυτόνομα προς όλες
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κατευθύνσεις και αυτό το υβρίδιο έχει τη δική του γοητεία (Ροντάρι, 2003: 79, 84), παράλληλα,
εξοικειώνονται με την έννοια της διακειμενικότητας (Καρακίτσιος, 2013: 243).
Ο «εκτροχιασμός» του γνωστού παραμυθιού μέσα από τις διαδρομές του Ροντάρι δημιουργεί
«ανοιχτές» ιστορίες με τη μορφή επινοημένου προβλήματος, προκαλώντας τον μαθητή να
αποδομήσει το παραμύθι, συνδυάζοντας ταιριαστά ορισμένα στοιχεία και να δεχτεί τις
προτάσεις της τύχης. Βέβαια, η άσκηση δεν έχει καμιά ιστορική αξία, γιατί η ιστορία δεν γράφεται
με τα «εάν» (Ροντάρι, 2003: 79, 187).
3.2.2. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
α. Πίνακας διπλής εισόδου: Στη μία στήλη του πίνακα γράφεται το πανίσχυρο και εύκολα
ανιχνεύσιμο μοτίβο της απαγόρευσης της μητέρας, της παραβίασης και της τιμωρίας της
Κοκκινοσκουφίτσας, με τη βοήθεια ενδεικτικών ερωτήσεων (Ποιος, σε ποιον, τι απαγορεύει; Τι
παθαίνει ο παραβάτης;) και την άλλη στήλη αναλαμβάνουν να τη συμπληρώσουν οι μαθητές
(Γιαννικοπούλου, 2016: 44). Εδώ λειτουργεί το αρχαιοελληνικό σχήμα «Ύβρις-Άτη-Νέμεσις-Τίσις».
Μια άλλη πρόταση είναι να δώσουμε τίτλο στον πίνακα «Συγκρατώ τις κυριότερες πληροφορίες
της ιστορίας» και στη μία στήλη να γράψουμε τα ζητούμενα: «Τίτλος, Πρωταγωνιστές, Χώρος,
Χρόνος, Πλοκή–πρόβλημα, Μαγικοί βοηθοί, Κατάληξη» και την άλλη στήλη να τη
συμπληρώνουν οι μαθητές.
β. Διάγραμμα του Venn: Παρουσιάζουμε στα παιδιά τις διάφορες παραλλαγές του παραμυθιού
και, με βάση ένα μοντέλο συγκριτικής ανάλυσης, τους ζητάμε να γράψουν διαφορές και
ομοιότητες. Το συγκεκριμένο διάγραμμα μπορεί να λάβει πιο παιγνιώδη μορφή, αν
αντικατασταθούν οι κύκλοι του με δύο σύννεφα.
γ. Εννοιολογικός χάρτης: Στο κέντρο ενός «εννοιολογικού χάρτη» γράφεται το όνομα του
κεντρικού ήρωα, της Κοκκινοσκουφίτσας, και προτρέπουμε τους μαθητές να εστιάσουν στην
περιγραφή των εξωτερικών (χρώμα ματιών, μαλλιών, ενδυμάτων, φύλο, ηλικία) και εσωτερικών
χαρακτηριστικών της ηρωίδας. Εναλλακτικά, ζητάμε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν το «δέντρο
της καλοσύνης» και στα φύλλα του να γράψουν εκείνα τα χαρακτηριστικά της ηρωίδας που τα
θεωρούν ως προτερήματα και αρετές της.
δ. Διάγραμμα ροής: Οι μαθητές απεικονίζουν σε λογική αλληλουχία τη χρονική σειρά και την
αιτιακή σχέση των γεγονότων, αποκωδικοποιώντας την κειμενική υπερδομή. Ενδεικτικές
ερωτήσεις: Ποιος είναι ο ήρωας: Πού και πότε εκτυλίσσονται τα γεγονότα; Πώς ξεκινά η ιστορία
(αίτια-αφορμές); Πώς προχωρά, δηλαδή, ποια γεγονότα συμβαίνουν (ακολουθία γεγονότων);
Πώς αντιδρούν οι ήρωες; Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά; Πώς τελειώνει η ιστορία (λύση);
Οι γραφικοί οργανωτές, ως μια οπτικοχωρική αναπαράσταση, αποτελούν οπτικά κείμενα
(εικόνες και λέξεις) με σκοπό την απλοποίηση ή τη γενίκευση ενός θέματος, μέσω των οποίων
προάγεται ο γλωσσικός γραμματισμός (ανάγνωση λεκτικού κειμένου) και ο οπτικός
γραμματισμός (ανάγνωση εικόνων), ενώ, ταυτόχρονα, παράγεται άλλο πολυτροπικό κείμενο (ο
γραφικός οργανωτής).
3.2.3. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
α. Περίγραμμα Κοκκινοσκουφίτσας: Μια δραστηριότητα των πέντε αισθήσεων είναι να
κολλήσουν τα παιδιά σε χαρτί του μέτρου το περίγραμμα της Κοκκινοσκουφίτσας και κοντά στα
διάφορα αισθητήρια όργανα να σημειώσουν: τι είδε, τι άκουσε, τι μύρισε, τι γεύτηκε και τι άγγιξε
η Κοκκινοσκουφίτσα σε μια συγκεκριμένη στιγμή (Γιαννικοπούλου, 2016: 65).
β. Συζήτηση στρογγυλού τραπεζιού: Ο εκπαιδευτικός, κατά διάρκεια της ανάγνωσης του
παραμυθιού, παροτρύνει τους μαθητές να εκφράσουν τις απόψεις τους για το τι θα ήταν καλή
ιδέα να κάνει ο ήρωας σχετικά με ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ή τα συναισθήματα που τους
γεννά η ιστορία (Παπαδοπούλου, 2004: 125).
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γ. Ερωτήσεις συναισθημάτων: Ρωτάμε τα παιδιά να μας πουν τι πιστεύουν ότι αισθανόταν η
Κοκκινοσκουφίτσα κατά τη συνάντησή της με τον λύκο και γιατί αισθανόταν έτσι. Αλλά και πώς
θα αντιδρούσαν τα ίδια; Προεκτείνοντας τους ζητάμε να «ντύσουν» την Κοκκινοσκουφίτσα, τον
λύκο και τον εαυτό τους με χαρακτηριστικά επίθετα και συναισθήματα.
δ. Στο χείλος του γκρεμού: Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του παραμυθιού σταματάμε σε ένα
σημείο της ιστορίας όπου παρουσιάζεται ένα έντονο συναίσθημα της ηρωίδας, ενδεχομένως
δυσάρεστο (π.χ. η ανησυχία κατά τη συνάντηση με έναν άγνωστο, δηλαδή τον λύκο, ο φόβος
στη θέα του λύκου-γιαγιάς) και ρωτάμε τα παιδιά αν έχουν ποτέ νιώσει ένα αντίστοιχο
συναίσθημα και πώς το αντιμετώπισαν. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον συγγραφέα Βασίλη
Κουτσιαρή, ο οποίος με το βιβλίο του Μη φοβάσαι Κοκκινοσκουφίτσα διασκευάζει το αγαπημένο
κλασικό παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας, για να μιλήσει στα παιδιά για τον φόβο και τον
τρόπο αντιμετώπισής του. Προεκτείνοντας, ανταλλάσουμε απόψεις αναφορικά με τις πράξεις
της ηρωίδας απέναντι το συγκεκριμένο συναίσθημά της, αν ήταν «καλές ιδέες», ή κάνουμε τις
δικές μας προτάσεις με το «θα ήταν καλή ιδέα να...».
ε. Με τον τρόπο του Μπαρτ: Τα παιδιά παίρνουν μια λευκή σελίδα, τραβούν μια ευθεία γραμμή
στο μέσον της σελίδας, έτσι που να σχηματίζονται δύο ισοδύναμα και ισομεγέθη μέρη και στην
πρώτη στήλη γράφουν τι τους αρέσει ή τα θετικά τους συναισθήματα, ενώ στη δεύτερη τι δεν
τους αρέσει και τα αρνητικά τους συναισθήματα. Η λίστα μπορεί να είναι απλή με δύο τρεις λέξεις
ή να περιέχει φράσεις που δικαιολογούν τις επιλογές τους (Καρακίτσιος, 2013: 190).
Με αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά αναγνωρίζουν γεγονότα που έχουν βιώσει και δίνουν
ταυτότητα στα κρυμμένα συναισθήματά τους, εμβαθύνουν σε αυτά, καλλιεργούν την
ενσυναίσθηση, «ανοίγονται» και τολμούν να μιλήσουν για δυσάρεστες καταστάσεις και για όσα
τους προβληματίζουν. Βέβαια, η ενασχόληση με τα συναισθήματα και μέσω αυτής η
βιοθεραπευτική μέθοδος απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, ετοιμότητα και αυξημένες δεξιότητες εκ
μέρους του εκπαιδευτικού.
3.2.4. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΙΑΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ
α. Εικονοποιία για την Κοκκινοσκουφίτσα: Δείχνουμε πίνακες, γλυπτά, κατασκευές, εικόνες,
γκραβούρες με τη μορφή της Κοκκινοσκουφίτσας ή σκηνές από το παραμύθι και ζητάμε από τα
παιδιά να μας πουν τι δείχνει, να περιγράψουν το έργο, να εκφράσουν τις σκέψεις, τις
προτιμήσεις τους, να επινοήσουν έναν τίτλο και να πουν πώς τον σκέφτηκαν. Βοηθητικές
ερωτήσεις: Ποια είναι τα πρόσωπα που εικονίζονται; Πώς είναι τα ρούχα που φορούν; Γιατί ο
εικονογράφος επιλέγει αυτά τα χρώματα; Να περιγράψεις το περιβάλλον και να αναφέρεις τις
πληροφορίες που αντλείς. Ποια πιστεύεις ότι είναι τα συναισθήματα των απεικονιζόμενων και
ποια είναι τα δικά σου; Μπορείς να γράψεις μια παράγραφο με όσα αποκόμισες από την
«ανάγνωση» της συγκεκριμένης εικόνας; Άλλες συναφείς δραστηριότητες: Σύγκριση
διαφορετικών εικονογραφήσεων του ίδιου βιβλίου, προσθήκη κειμένου στις εικόνες του βιβλίου,
δημιουργία νέας εικονογράφησης του βιβλίου από τα παιδιά.
β. Ποικίλες κατασκευές: Προτείνουμε στα παιδιά να ασχοληθούν με διάφορες κατασκευές: Για
παράδειγμα «κατασκευές με τα χρώματα». Φέρνουμε ένα καλάθι ντυμένο με κόκκινο χρώμα,
όπως και η σκούφια της Κοκκινοσκουφίτσας, και ζητάμε από τα παιδιά να βοηθήσουν την
Κοκκινοσκουφίτσα να βάλει μέσα μόνο όσα τρόφιμα έχουν κόκκινο χρώμα, για να τα πάει στη
γιαγιά της. Εκείνα με τη σειρά τους κόβουν και κολλούν από εικόνες ή ζωγραφίζουν τα διάφορα
τρόφιμα. Τα «παράξενα βιβλία» είναι μια άλλη κατασκευή με την οποία παρακινούμε τα παιδιά να
φτιάξουν βιβλία με ασυνήθιστες μορφές π.χ. κύλινδρος, ακορντεόν, λωρίδες και να γράψουν
λέξεις ή προτάσεις που τους έκαναν εντύπωση και, ενδεχομένως, να εκφράσουν τα
συναισθήματά τους επικολλώντας «φατσούλες», αλλά και να πραγματοποιήσουν μια
«χρωματιστή ανάγνωση» του κειμένου, δικαιολογώντας την επιλογή τους. Ακόμη, με τη βοήθεια
των παιδιών φτιάχνουμε το «κουτί της Κοκκινοσκουφίτσας», δηλαδή «ντύνουμε» ένα κουτί
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εξωτερικά ζωγραφίζοντας ή κολλώντας εικόνες (π.χ. ένα δάσος, ένα σπιτάκι, έναν λύκο, μια
κόκκινη μπέρτα) ή γράφουμε λέξεις ή αποσπάσματα από το παραμύθι και εσωτερικά με
διάφορα αντικείμενα που παραπέμπουν στο παραμύθι (π.χ. ένα κόκκινο ύφασμα, ένα καλαθάκι,
ένα ομοίωμα λύκου, το όπλο του κυνηγού). Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του κουτιού
υπάρχουν οι εξής δυνατότητες: Τα παιδιά, αξιοποιώντας το εξωτερικό και εσωτερικό μέρος του
κουτιού αναλαμβάνουν την επαναφήγηση του παραμυθιού, δίνοντας έμφαση στα στοιχεία που
τα ίδια θεωρούν σημαντικά και που έχουν αποφασίσει να βάλουν μέσα στο κουτί. Ακόμη, το
χρησιμοποιούν ως σκηνή κουκλοθέατρου και αφηγούνται την ιστορία παίζοντας κουκλοθέατρο
(σύνδεση με δραστηριότητες θεάτρου). Άλλη μια χρήση του κουτιού μπορεί να είναι η
παρουσίαση του βιβλίου σε άλλες τάξεις ως πρόταση για ανάγνωση (Κουράκη, κ.ά, 2016: 50).
γ. Πες μας τι βλέπεις: Δίνουμε στα παιδιά μια έγχρωμη και μια ασπρόμαυρη
φωτογραφία/απεικόνιση της Κοκκινοσκουφίτσας και τα ρωτάμε «Πες μας τι βλέπεις»,
προκαλώντας τα να χρησιμοποιήσουν προσδιορισμούς, κατάλληλα επίθετα, χρώματα, να
εντοπίσουν ενδεχόμενες διαφορές και να αιτιολογήσουν την επιλογή τους ως προς την έγχρωμη
ή ασπρόμαυρη απεικόνιση.
δ. Σχηματοποιήματα/καλλιγράμματα: Ένα ερέθισμα για ζωγραφική δραστηριότητα είναι τα
«σχηματοποιήματα» («καλλιγράμματα»), τα οποία αποτελούν έναν ιδιότυπο τρόπο οπτικής
ποιητικής γραφής που συνδυάζει την αρμονία του ποιητικού λόγου με την εικαστική
αναπαράσταση. Οι λέξεις, δηλαδή, με τον τρόπο που είναι γραμμένες και τοποθετημένες στο
χαρτί, επιχειρούν να δώσουν το θέμα του ποιήματος ή το σχήμα του αντικειμένου που
προσπαθούν να υποβάλουν (π.χ. το σκουφάκι της Κοκκινοσκουφίτσας). Τα σχηματοποιήματα
είναι απλά, κατανοητά, περιεκτικά, προσφέρουν πολλαπλές διαφορετικές αναγνώσεις, ανάλογα
με την αφετηρία εκκίνησης, και χαρακτηρίζονται από παρέκκλιση και υπέρβαση συμβάσεων με
σκοπό τη συνύπαρξη σχήματος-νοήματος. Με άλλα λόγια, υπάρχει αφενός μεν η παράλληλη
συνύπαρξη δύο μηνυμάτων διαφορετικού κώδικα, οπτικού και γλωσσικού, και αφετέρου η
δυνατότητα μιας εικονιστικής (γραφιστικής) και γλωσσικής ανάγνωσης (Καρακίτσιος, 2013:
149).
Ο συνδυασμός, η εξερεύνηση και η συγκριτική εξέταση των εικαστικών έργων με το παραμύθι
στον δυναμικό συσχετισμό τους μετατρέπονται σε παιχνίδι και μέσο προσωπικής έκφρασης και
εμπλουτίζουν τη στρατηγική της ανάγνωσης του γραπτού κειμένου και των άλλων μορφών
τέχνης.
3.2.5. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΛΕΞΕΩΝ
Σύμφωνα με τον Ροντάρι (2003: 18-20), όπως μια πέτρα που ρίχνει κάποιος στη λίμνη και
προκαλεί ομόκεντρους κύκλους, έτσι και μια λέξη που πέφτει τυχαία στο μυαλό παράγει κύκλους
στην επιφάνεια και στον βυθό, μια ατέλειωτη σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων. Και η μαγική αυτή
λέξη αποκαλύπτει πεδία της μνήμης που κείτονταν θαμμένα στη σκόνη του χρόνου.
α. Αίνιγμα, ακροστιχίδα και σύνθετες λέξεις: Μια άσκηση λογικής και φαντασίας είναι να
δημιουργήσουν ένα «αίνιγμα» αναφορικά με το παραμύθι. Ακόμη, να κατασκευάσουν μια
«ακροστιχίδα» με τα γράμματα του ονόματος της Κοκκινοσκουφίτσας, τοποθετημένα κάθετα και
με το αρχικό γράμμα της ακροστιχίδας γράφουν ένα επίθετο που τη χαρακτηρίζει, λέξεις ή
φράσεις με νοηματική σχέση. «Με κόκκινο και άλλη λέξη, σύνθετη θα φτιάξω λέξη» (π.χ.
κοκκινολαίμης, κοκκινόψαρο, κοκκινόχωμα, κοκκινομάλλα, αλλά και άλλα ονόματα στην
ηρωίδα,
όπως
Κοκκινοκαρδούλα,
Κοκκινομαγουλίτσα,
Κοκκινοπαλτουδίτσα,
Κοκκινοπαντοφλένια, Κοκκινοπαπουτσίτσα).
β. Ακτινωτός κύκλος: Τα παιδιά επιλέγουν μία λέξη, τη βάζουν στο κέντρο ενός κύκλου, στη
συνέχεια τραβούν ακτίνες και στην άκρη των ακτίνων γράφουν άλλες λέξεις από το κείμενο και
στο τέλος με όλες τις λέξεις φτιάχνουν μια νέα ιστορία.
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γ. Αλφαβητάρι της Κοκκινοσκουφίτσας: Είναι ένα παιχνίδι κατά το οποίο, με βάση τα 24
γράμματα της αλφαβήτας, αναζητούμε λέξεις που σχετίζονται με το παραμύθι.
δ. Πέντε λέξεις και μια ιστορία: Να διαλέξεις πέντε λέξεις από το παραμύθι που σου έκαναν
εντύπωση, να τις κλείσεις σε ένα μπουκάλι και μαζί με αυτές και τους ήρωες του παραμυθιού να
φτιάξεις μια ιστορία και να την ταξιδέψεις μακριά.
ε. Το κίνημα Ουλίπο: Ποικίλες είναι οι απόπειρες του λογοτεχνικού κινήματος «Ουλίπο»
(«Εργαστήριο Δυνητικής Λογοτεχνίας»), που προτείνουν υποχρεωτικούς όρους μεταγραφής και
ανάπλασης του κειμένου από τον αναγνώστη, οπότε στην περίπτωση αυτή «Όταν ο
αναγνώστης δημιουργεί, ο συγγραφέας σωπαίνει». Ενδεικτικά: η γραφή της ιστορίας της
Κοκκινοσκουφίτσας σε 100 λέξεις, η μη χρησιμοποίηση της λέξης «κόκκινο», το «λιπόγραμμα» ως
αυτοδεσμευτικός κανόνας της απουσίας ενός γράμματος, η «παγγράμματη» τέχνη, δηλαδή η
εμφάνιση όλων των γραμμάτων της αλφαβήτου σε μια φράση (Συλλογικό, 2016).
Με τους λεκτικούς αυτούς σχεδιασμούς διεγείρεται η φαντασία των παιδιών, ενισχύεται η
επινοητικότητά τους, διευρύνονται οι γνώσεις τους σχετικά με τη χρήση και τη σημασία των
λέξεων, καλλιεργείται το γλωσσικό τους αισθητήριο, δημιουργείται πνευματική ετοιμότητα και
βελτιώνεται η κριτική σκέψη τους. Αλλά και με τα αυτοπεριοριστικά τεχνάσματα των Ουλιπιανών
επιτυγχάνονται η ανάδειξη των γλωσσικών δυνατοτήτων και η άσκηση στην αυτοπειθαρχία του
λόγου.
3.2.6. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ
Το παραμύθι μπορεί να υποστεί ποικίλες μεταγραφές και μετασχηματισμούς. Για παράδειγμα: α)
Μετατροπή του παραμυθιού σε αστυνομική ιστορία, π.χ. Η Κοκκινοσκουφίτσα ως μια
μυστηριώδης εξαφάνιση ή ένα ανεξιχνίαστο έγκλημα που περιμένει τον ντεντέκτιβ/κυνηγό να
δώσει τη λύση και να λειτουργήσει ως τιμωρός (Καρακίτσος, 2013: 240). β) Αλλαγή του διαλόγου
σε αφηγηματοποιημένο/πλάγιο λόγο. γ) Δημιουργία κόμικ ή σεναρίου (θεατρικού ή
κινηματογραφικού) μιας σκηνής. δ) Συγγραφή μιας νέας ιστορίας με τη φωνή ενός άλλου
αφηγητή είτε λογοτεχνικού χαρακτήρα (λύκος, γιαγιά) είτε αντικειμένου (το κόκκινο σκουφάκι) είτε
του εαυτού τους (αλλαγή εστίασης). ε) Δραματοποίηση του παραμυθιού και παιχνίδι ρόλων, με
τίτλο «.Περπατώ, περπατώ εις το δάσος, όταν ο λύκος δεν είναι εδώ...». στ) Συγγραφή
ημερολογίου μέσα από τα «μάτια» της Κοκκινοσκουφίτσας ή του λύκου. ζ) Σύνταξη ενός
φανταστικού δελτίου ταυτότητας της ηρωίδας. η) Αποστολή γράμματος με συμβουλές στην
Κοκκινοσκουφίτσα. θ) Υποτιθέμενη συνέντευξη από την Κοκκινοσκουφίτσα. ι) Σύνθεση
φανταστικού διαλόγου ανάμεσα στον λύκο και την Κοκκινοσκουφίτσα.
Μέσα από τις ποικίλες προτάσεις μετασχηματισμού, τα παιδιά μυούνται στις τεχνικές του
αφηγηματικού λόγου, προσεγγίζουν τον ιδιότυπο κώδικα των διαφόρων μορφών του λόγου,
έρχονται πιο κοντά στους χαρακτήρες και γίνονται επαρκείς αναγνώστες.
3.2.7. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ο κριτικός γραμματισμός δεν θεωρεί τους μαθητές «καταναλωτές» των πληροφοριών και των
ιδεών του κειμένου, αλλά διερευνητές των πολλαπλών προοπτικών και τεχνικών κατασκευής των
νοημάτων με κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική, οικονομική και ιδεολογική προέκταση. Αφορά στην
υιοθέτηση μιας κριτικής οπτικής απέναντι στο κείμενο και ζητά από τον αναγνώστη να φορέσει
ένα «ζευγάρι γυαλιά» και να επαναδιαπραγματευτεί τα νοήματα, εξετάζοντας «γιατί τα πράγματα
να είναι με τον τρόπο που είναι» (Ματσαγγούρας, 2007). Δημιουργικές ερωτήσεις που
προκαλούν δημιουργικές απαντήσεις με στόχο την ανάπτυξη του Κριτικού Γραμματισμού (Apol,
1998 Simpson, 1996 Μαλαφάντης, 2014 Ματσαγγούρας, 2007):
Έχει ο τίτλος του παραμυθιού κάποια ιδιαίτερη σημασία;
Ποιος είναι ο κεντρικός ήρωας και ποια τα δευτερεύοντα πρόσωπα. Γιατί;
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Στο συγκεκριμένο παραμύθι, μόνο η ηρωίδα έχει όνομα (Κοκκινοσκουφίτσα), αν και στα λαϊκά
παραμύθια οι ήρωες ανώνυμοι. Γιατί, νομίζεις, ότι συμβαίνει αυτό;
Μπορείς να συγκρίνεις τις διαφορετικές εκδοχές και τρόπους παρουσίασης του παραμυθιού και
να αιτιολογήσεις ποια παραλλαγή σου άρεσε;
Σε ποιο σκηνικό (χωροχρονικό πλαίσιο) διαδραματίζονται τα γεγονότα και πώς αυτό
διαμορφώνει το περιεχόμενο του παραμυθιού;
Πώς εξηγείς τη στάση της Κοκκινοσκουφίτσας; Εσύ τι θα έκανες στη θέση της;
Ποια μοτίβα (λειτουργίες του Προπ) εντόπισες στο παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας και τα έχεις
συναντήσει και σε άλλα κλασικά παραμύθια;
Ποια άποψη έχεις για την ιστορία και γιατί;
Υπάρχουν κάποιες πτυχές του κειμένου στις οποίες, ενδεχομένως, θα ήθελες να αντιδράσεις, να
αρνηθείς ή να αλλάξεις;
Τι πιστεύεις ότι ζητάει το κείμενο από εσένα ως αναγνώστη και είσαι πρόθυμος να το δεχτείς;
Με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσε να διαβαστεί το κείμενο από αναγνώστες άλλης εποχής και
τόπου, με διαφορετικές κουλτούρες; Ποια στοιχεία, κατά τη γνώμη τους, θα τα έβρισκαν
προφανή και φυσιολογικά και ποια προκλητικά και απειλητικά για τη δική τους κοσμοθεωρία;
Έχεις να αφηγηθείς κάποιο περιστατικό από τη ζωή σου (ευχάριστο ή δυσάρεστο), που σου
έφερε στο μυαλό η διήγηση της Κοκκινοσκουφίτσας;
Προσπάθησε να διακρίνεις το μήνυμα, την επίσημη και φανερή ιδεολογία του και μετά αναζήτησε
το κρυμμένο μήνυμα τη λανθάνουσα (επικαλυμμένη) ιδεολογία του συγγραφέα. Και αν αυτά τα
δύο βρίσκονται σε αντιπαράθεση, τι μπορεί αυτό να σημαίνει;
Ποια αλλά πρόσωπα που «δεν υπάρχουν» στην ιστορία θα ήθελες να τα προσθέσεις; Ποιος θα
ήταν ο ρόλος τους;
Πώς τα χαρακτηριστικά των ηρώων επηρεάζουν την ιστορία; Ποιες έμμεσες νύξεις αφήνει το
παραμύθι για το πώς οι άνθρωποι έπρεπε να είναι;
Υπάρχει βία στο παραμύθι; Αν ναι, πώς πιστεύεις ότι επηρεάζει την εξέλιξη του παραμυθιού;
Σκέψου τους όρους εξουσίας και υποταγής, όπως εμφανίζονται στο λογοτεχνικό κείμενο. Ποια
θα μπορούσε να ήταν η εξέλιξη, αν αυτοί οι όροι αντιστρέφονταν/ανατρέπονταν; Πώς θα
μπορούσε η πλοκή να αλλάξει;
Εξέτασε το κοινωνικό πλαίσιο της ιστορίας (π.χ. ποιος την έγραψε, για ποιον, πότε και γιατί;) και
δώσε την τεκμηριωμένη απάντησή σου.
Πώς το παραμύθι «συνομιλεί» με τα άλλα είδη της παιδικής λογοτεχνίας (μύθοι, παραδόσεις,
διηγήσεις).
Ποιες άλλες συναντήσεις στον φιλόξενο χώρο της κοιλιάς σού έρχονται στο μυαλό (π.χ. στην
κοιλιά της φάλαινας ο βιβλικός Ιωνάς και ο Πινόκιο, στην κοιλιά του λύκου τα επτά κατσικάκια);
(διακειμενική προσέγγιση). Και αν προσωρινά όλοι αυτοί συναντιούνταν στην ίδια κοιλιά, τι θα
γινόταν μετά; (Γιαννικοπούλου, 2016).
Μπορείς να διαβάσεις το παραμύθι και να ετοιμάσεις γραπτές ερωτήσεις σχετικά με την πλοκή,
το μήνυμα, το λεξιλόγιο και τους χαρακτήρες; Έπειτα, θα ήθελες να απευθύνεις αυτές τις
ερωτήσεις στους συμμαθητές σου, ώστε, μέσα από τις απαντήσεις τους, να ανασυντεθεί η
ιστορία;
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4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η Δημιουργική Γραφή, εξ ορισμού δημιουργική, μπορεί να αποτελέσει μια διασκεδαστική και
παιγνιώδη δραστηριότητα με πολλαπλούς στόχους, όπως ψυχαγωγικός, γνωστικός,
γλωσσικός, ηθικός, συναισθηματικός, δημιουργικός, αισθητικός, βιωματικός αποκαλυπτικός
διασκεδαστικός αναπτυξιακός ως προς την αυτογνωσία και ετερογνωσία, θεραπευτικός,
απελευθερωτικός, λυτρωτικός, κριτικός και φαντασιακός στόχος. Οι μαθητές ανταποκρίνονται
με αυθεντική διάθεση για συμμετοχή και χαρά και εμπλέκονται σε δραστηριότητες γραφής με
βάση εσωτερικό κίνητρο και προσωπικό ενδιαφέρον, σε μια ανοικτή διαδικασία, η οποία γίνεται
με ευχάριστο και ασυνήθιστο και όχι συμβατικό τρόπο και αγκαλιάζει όλους, χωρίς περιορισμούς
και αποκλεισμούς. Καταλήγοντας, ίσως, αντί να ρωτάμε «Τι είναι η δημιουργικότητα;», το πιο
παραγωγικό ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι: «Πού είναι η δημιουργικότητα;» και οι
εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι, οι οποίοι ευθύνονται για τον προσδιορισμό και τη διαμόρφωση των
συνθηκών υπό τις οποίες η δημιουργικότητα είναι πιθανό να ανθίσει και να ενισχυθεί (Frazer,
2006).
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Περίληψη
Θα μπορούσαν τα βιβλία με αυτοαναφορικά στοιχεία να μυήσουν τους μικρούς αναγνώστες στο εργαστήρι του
συγγραφέα; Θα μπορούσαν να λειτουργήσουν «ως ένα όχημα συγγραφικών και δημιουργικών ασκήσεων»
(Καρακίτσιος, 2010:223), προτρέποντας και προκαλώντας τους νεαρούς αναγνώστες να επιχειρήσουν τη συγγραφή
των δικών τους ιστοριών;
Στη συγκεκριμένη εργασία
θα εξετάσουμε ορισμένα αντιπροσωπευτικά κείμενα από την άποψη της
αυτοαναφορικότητας, γραμμένα από καταξιωμένους συγγραφείς της παιδικής/νεανικής λογοτεχνίας και θα
επιδιώξουμε, βασιζόμενοι σε θεωρητικά έργα που αφορούν τη μεταμυθοπλασία (Waugh, 2003) και τη δημιουργική
γραφή (Boutler, 2007), να ασχοληθούμε με τη λειτουργία και το ρόλο των αυτοαναφορικών και μεταμυθοπλαστικών
στοιχείων που εντοπίζονται σε αυτά. Σχολιάζοντας αρχικά το παιγνιώδες ύφος γραφής και την επιθυμία των δημιουργών
της παιδικής λογοτεχνίας για επικοινωνία και συνδιαλλαγή με τον αναγνώστη, παρουσιάζουμε στη συνέχεια τις
δυνατότητες και προοπτικές που παρέχουν τα κείμενα για την προσωπική γραφή και το δημιουργικό γράψιμο των
νεαρών αναγνωστών.
Λέξεις κλειδιά: αυτοαναφορικότητα , μεταμυθοπλασία. δημιουργική γραφή , παιδική/νεανική λογοτεχνία , αναγνώστης

1.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.1Μεταμυθοπλασία και αυτοαναφορικότητα
Αν και ο όρος «μεταμυθοπλασία» είναι νέος στη χρήση- προέρχεται από ένα δοκίμιο του
Αμερικανού κριτικού και αυτο-αναφορικού συγγραφέα Williams H. Glass (1970)-, η πρακτική είναι
τόσο παλιά όσο το ίδιο το μυθιστόρημα, εφόσον αποτελεί μία τάση ή λειτουργία εγγενή σε όλα
τα μυθιστορήματα (Waugh, 2003:5). Ωστόσο, γίνεται περισσότερο εμφανής στη σύγχρονη
μυθοπλασία, η οποία επιδεικνύει τις τεχνικές της με πιο έντονο τρόπο, σκόπιμα προβάλλοντας
την πλαστότητά της και τη διαδικασία κατασκευής της, αλλά και την αίσθηση πως η
πραγματικότητα δεν είναι πλέον δεδομένη και προκαθορισμένη, αλλά κατασκευάζεται μέσω της
γλώσσας και της ιδεολογίας (Waugh, 2003).
Η αυτοαναφορικότητα και η μεταμυθοπλασία, χαρακτηριστικά του μεταμοντέρνου
πειραματισμού στη λογοτεχνία, αποκαλύπτουν τη μετάβαση της Ρητορικής προς το σώμα της
λογοτεχνίας και την αλλαγή της Λογοτεχνίας σε μια άτυπη ρητορική. «Έτσι, η σύγχρονη
λογοτεχνία στη νεωτερική της εκδοχή δεν είναι μόνο λογοτεχνία αλλά και λόγος για τη
λογοτεχνία» (Καρακίτσιος, 2010).Ειδικότερα, εάν θα θέλαμε να δώσουμε τον ορισμό της
μεταμυθοπλασίας, θα μπορούσαμε να πούμε πως η μεταμυθοπλαστική γραφή είναι η
λογοτεχνική γραφή, η οποία συνειδητά στρέφει την προσοχή στον εαυτό της, «δηλαδή στη
διαδικασία σύλληψης και κειμενικής πραγμάτωσής της» (Waugh, 2003. Πολίτης, 2002). Οι
μεταμυθοπλαστικές τεχνικές βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα τις αφηγηματικές
δομές του κειμένου και προσφέρουν ακριβή μοντέλα για την κατανόηση της σύγχρονης
εμπειρίας του κόσμου ως μια κατασκευή, ως ένα δίκτυο από αλληλοεξαρτώμενα σημειωτικά
συστήματα (Waugh, 2003: 9).Ταυτόχρονα όμως, προβάλλουν και το παιγνιώδες στοιχείο της
αφήγησης. Το μετασχόλιο που παρέχει η αυτοαναφορική μυθοπλασία μεταφέρει άλλοτε με
λιγότερο ή περισσότερο εμφανή τρόπο το μήνυμα πως η λογοτεχνία είναι ένα είδος παιχνιδιού
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που επιτρέπει σε συγγραφείς και αναγνώστες τη δυνατότητα απελευθέρωσης από καθιερωμένα
σχήματα (Waugh, 2003:34-5).
Στην παιδική και νεανική λογοτεχνία οι συγγραφείς συχνά επιδιώκοντας «μια ειδική σχέση
στοργής, επαφής και επικοινωνίας με τον μικρό αναγνώστη», επιλέγουν ένα εξομολογητικό,
αυτοσαρκαστικό ύφος και προβαίνουν σε αυτοαναφορικά σχόλια (Καρακίτσιος, 2010).
Επεμβαίνοντας στο έργο κάθε τόσο, υπενθυμίζουν στον αναγνώστη πως το δημιούργημά του
αποτελεί αντανάκλαση της πραγματικότητας, ενώ ταυτόχρονα υποδηλώνουν την ενεργητική
παρουσία του ίδιου του αναγνώστη, ως συνδημιουργός, στην ερμηνεία και στη δημιουργία
αυτού του κόσμου που έχει πλάσει ο συγγραφέας. Η επαφή των παιδιών με μεταμυθοπλαστικά
κείμενα και με τις ποικίλες δυνατότητες των συγγραφικών τεχνικών τους προκαλεί
προβληματισμό, συζητήσεις για το ίδιο το κείμενο και κίνητρα για αναζήτηση νέων νοημάτων. Οι
μεταμυθοπλαστικοί τρόποι των λογοτεχνικών βιβλίων ψυχαγωγούν και συμβάλλουν στην
άσκηση της κριτικής σκέψης των νεαρών αναγνωστών (Philpot, 2005), ενώ συγχρόνως καθώς
προχωρά η αναγνωστική διαδικασία, οι αναγνώστες εξοικειώνονται με αυτές τις συγγραφικές
τεχνικές (Πολίτης, 2004 :116).
1.2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Ο όρος Δημιουργική Γραφή (Creative writing, Ecriture Creative, Kreatives Schreiben, Scrittura
Creativa, Escritura creative), αν και χρησιμοποιείται καταχρηστικά - εφόσον η γραφή είναι
δημιουργική (Σουλιώτης, 2012), υπονοεί από τη μια την ικανότητα να ελέγχει και να δαμάζει κανείς
τις δημιουργικές σκέψεις και να τις μετατρέπει σε γραφή, αλλά και από την άλλη «εμπεριέχει στην
ευρεία του σημασία και το σύνολο των διάφορων εκπαιδευτικών πρακτικών και τεχνικών που
στοχεύουν στην κατάκτηση συγγραφικών (λογοτεχνικών) δεξιοτήτων» (Καρακίτσιος, 2012).
Η παραγωγή λόγου γενικότερα περιλαμβάνει το Προσυγγραφικό στάδιο (επινόηση ιδεών,
σχεδιασμός ιδεών και οργάνωση ιδεών), το Συγγραφικό στάδιο (καταγραφή των ιδεών) και
καταλήγει στο Μετασυγγραφικό στάδιο (Έκδοση-κοινοποίηση) ενώ «η δημιουργική γραφή ως
διαδικασία εμφανίζεται κυρίως στο προσυγγραφικό και στο συγγραφικό στάδιο»,
περιλαμβάνοντας στο συγγραφικό στάδιο την Καταγραφή ιδεών αλλά και την ΑναθεώρησηΒελτίωση (Γρόσδος, 2014: 25 και Boutler, 2008: 11-12).
Στη συνέχεια, εξετάζοντας διαφορετικές μορφές αυτοαναφορικότητας σε ελληνόγλωσσα κείμενα
για παιδιά και νέους, θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε τις δυνατότητες που παρέχουν αυτά
για δημιουργική σκέψη και γραφή.
2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ –ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΑΝΑΦΟΡΙΚΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΓΡΑΨΙΜΟ

2.1 Ο αναγνώστης ως συνδημιουργός των κειμένων
Στη συλλογή με τίτλο Παραμύθια να σπάτε κέφι του Τζιάννι Ροντάρι (1981) ο αναγνώστης μπορεί
να διαδράσει με το κείμενο και να εμπλακεί και ο ίδιος στην ύφανση των κειμένων «ως ενεργητικός
‘’υφαντής’’» (Βασιλαράκης, 2008:100-101), επιλέγοντας σε κάθε ιστορία ένα τέλος από τα τρία.
Βέβαια, ο συγγραφέας στο τέλος του βιβλίου παραθέτει και δικαιολογεί με συντομία τη δική του
προτίμηση (Ροντάρι, 1981:123-126), προβάλλοντας παράλληλα το στόχο του να κατευθύνει
έμμεσα τις προτιμήσεις των αναγνωστών του σε μια δημιουργική και κριτική ανάγνωση
(Οικονομίδου, 2000:228).
Η δράση του αναγνώστη ενεργοποιείται συχνά στα παραμύθια του Ευγένιου Τριβιζά, στα οποία
αφθονούν τα τεχνάσματα που εμπλέκουν άμεσα τον αναγνώστη στην αφήγηση, όπως είναι το
ανοιχτό τέλος ή η χρήση του β΄ προσώπου από τον αφηγητή. Η κορύφωση της ενεργητικής
συμμετοχής του αναγνώστη πραγματοποιείται κυρίως στα έργα του Ευγένιου Τριβιζά Τα 88
ντολμαδάκια (1997) και στα 33 ροζ ρουμπίνια (2003), στα οποία καταργείται η αναγκαστική
γραμμική ανάγνωση και ο αναγνώστης επιλέγει διαφορετικές συνέχειες. Εδώ το τέλος
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ενδεχομένως να μην υπάρχει και το νήμα της παραμυθικής αφήγησης μπορεί να παραμένει
ανοιχτό (Ακριτόπουλος, 2007).
Η πράξη της ανάγνωσης και το γύρισμα των σελίδων που πρέπει να κάνει ο αναγνώστης για να
φτάσει στο τέλος, «ισοδυναμεί με τη δημιουργία ενός νέου κειμένου μέσα στο κείμενο»
(Βασιλαράκης, 2008:99). Διαβάζοντας, επιλέγοντας και συνθέτοντας την προσωπική του
επιλογή (Καρακίτσιος, 2010), o αναγνώστης γίνεται συνδημιουργός, διακρίνει τις ατελείωτες
«διακλαδώσεις της φαντασίας» (Καλογήρου, 1996:463) και ως ένας κριτικά σκεπτόμενος και
ευσυνείδητος αναγνώστης σταδιακά συνειδητοποιεί πως στη λογοτεχνία, όπως και στη ζωή, οι
επιλογές είναι ατελείωτες (Stoicheff, 1991: 85-99 ), και μάλιστα κάποτε πολύ δύσκολες, όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει σε ένα έργο του Χρήστου Μπουλώτη, στο Το αγόρι που ζωγράφιζε
Καλλικαντζάρους, ο συγγραφέας Αστέριος Σκοτεινός: «Από μικρός πασχίζω να δώσω άλλο
τέλος στο παραμύθι του Άντερσεν Το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα.[…]. Κι ακόμη βασανίζομαι, γράφω
και γράφω ιστορίες ένα σωρό, σε καμιά όμως δεν τα κατάφερα ως τώρα να κάνω ευτυχισμένο
το κοριτσάκι όσο του αξίζει. Μου έχει γίνει έμμονη ιδέα. Αλλά μια μέρα, πού θα μου πάει;»
(Μπουλώτης, 2004: 33).
2.2 Αυτοαναφορικά κείμενα και η προτροπή για τη συγγραφή μιας ιστορίας από τους
αναγνώστες
Σε άλλες ιστορίες με μεταμυθοπλαστικά στοιχεία οι συγγραφείς προτρέπουν τον μικρό
αναγνώστη με έναν παιγνιώδη τρόπο να δημιουργήσει μόνος του το δικό του κείμενο, όπως για
παράδειγμα ο Ευγένιος Τριβιζάς στην ιστορία Ο πόλεμος των Ούφρων και των Τζούφρων
(2006):
«Πρώτο ιστορικό υστερόγραφο […] η τυχαία συνάντηση του βοσκού με τη μελαχρινή
μοναχοκόρη του στρατηγού Φουζ-Φουζ- Γκαφούζ, που έγινε αφορμή για ένα νέο πόλεμο, είναι
μία ακόμα ένδοξη σελίδα από τη συναρπαστική ιστορία των Ούφρων και των Τζούφρων, που
θα σας την πω καμιά άλλη φορά, εκτός αν θέλετε να τη γράψετε εσείς» (Τριβιζάς, 2006: 53).
H προτροπή για συγγραφή εμφανίζεται και σε έργα που απευθύνονται σε μεγαλύτερα παιδιά και
σε εφήβους, όπως για παράδειγμα στο «33» του Μάνου Κοντολέων (1989), στο οποίο ο
συγγραφέας-αφηγητής-χαρακτήρας-εστιαστής επεμβαίνει στην αφήγηση, συνομιλώντας με
τους υπόλοιπους χαρακτήρες. Στο έργο αυτό εκτός από την εισβολή του συγγραφέα,
σημαντικός αποδεικνύεται και ο ρόλος των αναγνωστών στο τέλος του μυθιστορήματος, καθώς
έχουμε την εισβολή τους στην ιστορία και τη δυνατότητα τους να δώσουν οι ίδιοι το τέλος που
επιθυμούν, ενώ τελικά ο συγγραφέας-αφηγητής απευθυνόμενος στον εννοούμενο αναγνώστη
τον προτρέπει, χρησιμοποιώντας ελεύθερα τη φαντασία του να γράψει το δικό του τέλος στις
τελευταίες λευκές σελίδες του βιβλίου: «Αλλά ως εδώ ήταν ! Φτάνει! Δε δίνω κανένα τέλος. Δεν το
γράφω. Αφού εσείς, οι αναγνώστες, θέλετε να δώσετε ο καθένας και τη δική του κατάληξη, εγώ
θα παρακαλέσω τον εκδότη να σας αφήσει στο τέλος μια δυο σελίδες λευκές, για να γράψετε με
το δικό σας τρόπο το τέλος αυτής της ιστορίας» (Κοντολέων, 1989: 90).
Προτροπές προς τους αναγνώστες για να παραγάγουν οι ίδιοι τα δικά τους κείμενα
εντοπίζονται σε αρκετά έργα της παιδικής /νεανικής λογοτεχνίας (Καρακίτσιος, 2010), στα οποία
απουσιάζουν ή υπάρχουν σε μικρότερο βαθμό μεταμυθοπλαστικές τεχνικές, όπως για
παράδειγμα στο Τα παπουτσάκια που λένε παραμύθια της Αγγελικής Βαρελλά (1998), στο Ο
κύριος Μπου της Τασούλας Τσιλιμένη (2008), στο Φιλία σε τέσσερις ρόδες της Αγγελικής
Βαρελλά (2010) και στο Το Γιατί των παιδιών φέρνει την ελπίδα του Βαγγέλη Ηλιόπουλου (2012),
στα οποία ζητείται από τον αναγνώστη να γράψει τη δική του ιστορία ή να δώσει το δικό του
τέλος.
2.3 Αυτοαναφορικά κείμενα και η αποκάλυψη των μηχανισμών της γραφής
Ωστόσο, υπάρχουν λογοτεχνικά έργα για παιδιά και νέους με αυτοαναφορικά στοιχεία στα
οποία ο ενεργός ρόλος του αναγνώστη φαίνεται περιορισμένος, σε σχέση με τα προηγούμενα
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κείμενα που ήδη αναφέραμε, εφόσον ο αναγνώστης δεν εμπλέκεται άμεσα σε δημιουργικές
δραστηριότητες. Στην περίπτωση αυτών των έργων, στα οποία η αυτοαναφορικότητα σχετίζεται
με το ιδιαίτερα έντονο εξομολογητικό ύφος του συγγραφέα- αφηγητή, ο οποίος παραθέτει
στοιχεία για «το τι και το πώς της συγγραφής» (Καρακίτσιος, 2010), η πρόσκληση και η
πρόκληση για δημιουργική γραφή γίνονται με έμμεσους τρόπους, ενώ κατά κύριο λόγο ο
αναγνώστης καλείται να παίξει και να διαδράσει με το κείμενο δημιουργικά, εφόσον κατανοήσει
τα στοιχεία και τους μηχανισμούς που αφορούν την κατασκευή μιας ιστορίας.
Όσον αφορά στις πηγές έμπνευσής τους σε αυτοαναφορικά κείμενα, άλλοτε οι συγγραφείς
αναφέρονται σε αυτές προλογικά στα έργα τους. Για παράδειγμα ο Χρήστος Μπουλώτης στον
πρόλογο της συλλογής Επτά ιστοριούλες γιορτινές και παράξενες, επτά (1991) αναφέρει πως
εμπνεύστηκε από εφτά εικόνες και αντίστοιχα στο Τρεις ιστορίες για δυο πολιτείες κι ένα χρυσό
αβγό (1993) από παλιές γαλλικές κάρτες. Άλλοτε πάλι για την έμπνευση σχετικά με τη συγγραφή
των συγκεκριμένων κειμένων, μιλά με παιγνιώδες και εξομολογητικό ύφος ο αφηγητήςσυγγραφέας, ο οποίος καθρεφτίζεται ως ρόλος μέσα στο κείμενο, προβάλλοντας το σχέδιο μιας
ιστορίας «εν τω γίγνεσθαί της» (Βασιλαράκης, 2008:100-101). Στο βιβλίο Δράκε, Δράκε, είσαι εδώ;
της Αγγελικής Βαρελλά (1986) η συγγραφέας- αφηγήτρια συνομιλεί με τους δράκους και
εμπνέεται από καθημερινά απλά συμβάντα. Η συγγραφέας-αφηγήτρια παίζει με τους
χαρακτήρες της ιστορίας αλλά και με τον ίδιο τον αναγνώστη στον οποίο συγχρόνως δηλώνει
αυτό που επισημαίνει η Waugh, ότι δηλαδή αυτό που διαβάζεις είναι ένα παιχνίδι (Waugh, 1996:
35).
Η μορφή της αφηγήτριας- συγγραφέως που μιλά για τις πηγές έμπνευσής της συναντάται και
σε άλλα κείμενα της Αγγελικής Βαρελλά, όπως στο διήγημα «Μια γάτα, μα τι γάτα» (Γυναικεία
Λογοτεχνική Συντροφιά, Σαν το σκύλο με τη γάτα, 1998:19-22), στο οποίο η συγγραφέαςαφηγήτρια εμπνέεται από τη γάτα της, στο διήγημα «Η κούκλα του πολέμου» (Συγγραφείς του
Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, Πόλεμος και Ειρήνη, 2005:7-12), στο οποίο η αφηγήτριασυγγραφέας παρακολουθώντας στην τηλεόραση σκηνές του πολέμου στο Κοσσυφοπέδιο και
ειδικότερα, βλέποντας την εικόνα μιας παρατημένης κούκλας, πλάθει την ιστορία για τη Μελίσα
και την κούκλα της, και στο «Ύμνος για έναν ελέφαντα» (το οποίο ανήκει στη συλλογή Ιστορίες
που παίζουν κυνηγητό 2007:42-5), στο οποίο η αφηγήτρια- συγγραφέας γράφει την ιστορία
επηρεασμένη από όσα παρακολουθεί στην τηλεόραση σχετικά με το τσουνάμι του Πουκέτ. Ο
συγγραφέας- αφηγητής στο Η ζωή ενός τρελού… τρελού συγγραφέα του Αντώνη Δελώνη
(2000), προβαίνει σε γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τις πηγές έμπνευσης του συγγραφέα και
τονίζει πως το καθετί μπορεί να εμπνεύσει το συγγραφέα (Δελώνης, 2000:146).
Αν και η έμπνευση δεν διδάσκεται, ωστόσο οι μικροί αναγνώστες αντιλαμβάνονται πως «τα trivia
της καθημερινότητας» μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο συγγραφικό υλικό (Νικολαΐδου,
2014:117). Κατανοούν πως οι συγγραφείς παίρνοντας κάτι το συνηθισμένο και, μολονότι δεν το
μετατρέπουν σε κάτι ασυνήθιστο, δείχνουν καθαρά αυτό που αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τζον
Μπάνβιλ, πόσο δηλαδή ασυνήθιστο είναι κάθε αντικείμενο στην κοινοτοπία του, ενώ ταυτόχρονα
υποδεικνύουν το στόχο της τέχνης να δείχνει πόσο εκπληκτική είναι η κοινή εμπειρία
(Χρυσοστομίδης, 2012: 39-54).
Σε ορισμένα άλλα σημεία των αυτοαναφορικών κειμένων οι συγγραφείς εκτός από την έμπνευσή
τους κάνουν λόγο και για την παντοδυναμία τους στην εξιστόρηση των συμβάντων. Στο H
τρελόριζα της αγάπης της Αργυρώς Κοκορέλη (1999), η Σοφία, κύριος χαρακτήρας του έργου
και συγγραφέας, υπενθυμίζει σε έναν άλλο χαρακτήρα, αλλά έμμεσα και στον αναγνώστη, τις
δυνατότητες του συγγραφέα να αποφασίζει για την έκβαση των γεγονότων: «Α, όλα κι όλα
αδερφούλα! Ξεχνάς ότι είμαι συγγραφέας, κάτι σαν θεός δηλαδή, και μπορώ να κάνω ότι θέλω;»
(Κοκορέλη, 1999:29) και η Χριστίνα, ηρωίδα της Βούλας Μάστορη στο Το ποτάμι ζήλεψε (1998),
απευθυνόμενη στον αναγνώστη στο τέλος του έργου, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πάντως, για
να ξέρεις, η συγγραφέας ήταν αυτή που επέμενε να τα λέω εγώ στο βιβλίο» (Μάστορη, 1998:
231).
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Ως δραστηριότητα δημιουργικής γραφής οι νεαροί αναγνώστες μπορούν να καταγράψουν τις
πηγές έμπνευσης των συγγραφέων και με αφορμή τα κείμενα αυτά να προχωρήσουν στο
πλέξιμο των δικών τους αφηγήσεων. Επιπλέον, ο αναγνώστης, εξετάζοντας την παντοδυναμία
της κυριαρχίας του συγγραφέα, σε συνδυασμό με τις επιλογές του και με αφορμή αυτά τα
κείμενα, έχει τη δυνατότητα σε δραστηριότητες δημιουργικής γραφής να προβεί σε ποικίλες
αλλαγές, κάνοντας τις δικές του προσωπικές επιλογές ή μπορεί ακόμη να εισβάλλει ο ίδιος σε
διάφορα σημεία του έργου και να συνομιλήσει με πρόσωπα των έργων ή/ και με τον
συγγραφέα-αφηγητή.
Από την παντοδυναμία του συγγραφέα θα περάσουμε στη συνέχεια σε αυτοαναφορικά κείμενα
στα οποία οι συγγραφείς-αφηγητές περιγράφοντας αναλυτικά τη διαδικασία παραγωγής των
ιστοριών τους, παρουσιάζονται να παλεύουν με τα αδιέξοδα της γραφής. Στα κείμενα αυτά
αμφισβητείται η ρομαντική άποψη ότι ο συγγραφέας είναι ένα εξαίρετο πλάσμα, με εξαιρετικές
δυνατότητες (Earnshaw, 2014). Ο συγγραφέας- αφηγητής μπροστά στη λευκή κόλλα, όπως και
ο μαθητής, καλείται να αντιμετωπίσει ποικίλα πρακτικά προβλήματα: «Πώς θα βρει τις ιδέες, πώς
θα τις ταχτοποιήσει σε μια σειρά, πώς θα βρει τις κατάλληλες λέξεις για να δημιουργήσει φράσεις
και προτάσεις, πώς θα βελτιώσει το κείμενό του;» (Γρόσδος, 2014:4).
Στην ιστορία «Η χριστουγεννιάτικη ιστοριούλα που γράφτηκε μόνη της» του Χρήστου Μπουλώτη
(στη συλλογή Επτά ιστοριούλες γιορτινές και παράξενες, επτά, 1991) προβάλλονται οι δυσκολίες
που αντιμετωπίζει ο συγγραφέας κύριος Λεονάρντο στην παραγωγή μιας χριστουγεννιάτικης
ιστορίας με θέμα παρμένο από την ευχετήρια κάρτα που του έστειλε ο φίλος του και η οποία
παρουσιάζεται στο βιβλίο. Ο άλλοτε ικανός και επινοητικός συγγραφέας δυσκολεύεται να
επιλέξει και να συνδέσει τις κατάλληλες ιδέες: «Τώρα για πρώτη φορά δεν του κατέβαιναν ιδέες.
Ή μάλλον του κατέβαιναν, μα δεν του άρεσε καμιά. Κι αυτές που τύχαινε να του αρέσουν, όσο κι
αν προσπαθούσε, δεν στάθηκε μπορετό να τις συναρμολογήσει στο χαρτί» (σ.15 ).
Tο γράψιμο σχετίζεται με τη δημιουργία ενός φανταστικού κόσμου και δεν αποτελεί μια απλή
πράξη, αλλά απαιτεί χρόνο και προσπάθεια. Η διαδικασία της γραφής έχει ξεκινήσει πριν
πληκτρολογήσουμε το κείμενό μας, ενώ συνεχίζεται και μετά το γράψιμο, καθώς ελέγχουμε και
αναθεωρούμε το γραπτό μας. Κατά το προσυγγραφικό στάδιο οι δυσκολίες και τα διλήμματα
του συγγραφέα Λεονάρντο είναι έντονα: «Θα ‘βαζε τ’ άλογο να μιλάει; Ή θα ‘ταν μήπως ένα
πραγματικό άλογο που κάθε Χριστούγεννα μεταμορφωνόταν σε ξύλινο παιχνίδι; Κι ο καβαλάρης
του, και το κορίτσι με την κούκλα; Τη μια σκεφτόταν να γράψει για μια παλιά ιστοριούλα αγάπης.
Ύστερα άλλαζε γνώμη κι έλεγε να μιλήσει για δυο μεγάλους που γίνανε, ανήμερα Χριστούγεννα,
παιδιά και μείνανε έτσι, ή…»(σ.16).
Η γραφή αποτελεί για τον κύριο Λεονάρδο μια σκληρή, μοναχική κι επίμονη διαδικασία:
«Καθότανε να πιει το τσάι του ο κύριος Λεονάρντο, πήγαινε για ψώνια, κι ο νους του εκεί.
Κατέβηκε να περπατήσει στην ακροποταμιά, χώθηκε βαθιά στο δάσος, κλείστηκε στο δωμάτιό
του ώρες ατελείωτες. Μα τίποτα» (σ.16). Στην περίπτωσή του ταιριάζουν οι διαπιστώσεις του
James N.Frey: «Το γράψιμο είναι σκληρή δουλειά.[…] Είναι μια πάλη με τις δικές σου δημιουργικές
δυνάμεις και αμφιβολίες. Μερικές φορές ρέει από μέσα σου, όπως το ορμητικό νερό που πέφτει
στο φαράγγι. Άλλες φορές το κεφάλι σου είναι σαν ένα κομμάτι τσιμέντο και δεν μπορείς να
βγάλεις τίποτα από εκεί μέσα» (Frey, 2002:192). Οι μέρες κυλούν ακύμαντες για το συγγραφέα
Λεονάρντο, ενώ μέσα του επικρατεί αναστάτωση: «Σιγά σιγά η ανυπομονησία του έγινε
ανησυχία, κι αυτή με τη σειρά της φόβος. Άρχισε ν’ απελπίζεται, να πίνει κιόλας καθώς
ξεμεροβραδιαζόταν μπροστά στο λευκό χαρτί πασχίζοντας να γράψει δυο αράδες» (σ.16).Πώς
τελικά προχωρά στο συγγραφικό στάδιο;
Ο αναγνώστης πληροφορείται πως η ιστορία γράφεται μόνη της, όταν ξαφνικά ένα πρωινό οι
ιδέες του κύλησαν στο χαρτί αυθόρμητα. Στο τέλος μάλιστα η ιστορία «γίνεται αυτογενής: ενώ
μας παρουσιάζει ολόκληρη την κυοφορία και τη διαδικασία της δημιουργίας της, τελειώνει
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ακριβώς τη στιγμή που ο κεντρικός ήρωας αποφασίζει να γράψει την ιστορία την οποία βέβαια
ο αναγνώστης έχει μόλις διαβάσει» (Καλογήρου,1996: 462-3).
Οι δυσκολίες της γραφής αποτυπώνονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και σε άλλα
κείμενα, όπως για παράδειγμα στη μικρή ιστορία 9 Τηλεφωνήματα κι ένας λαγός (1999) της
Αγγελικής Βαρελλά, στην οποία η αφηγήτρια- συγγραφέας μιλά για τη δυσκολία της έναρξης
της αφήγησής της και για την αγωνία του λόγου. Στο διήγημα για παιδιά «Η κουδουνίστρα του
Χριστού» στη συλλογή Με ευχές, φλουριά κι αγάπη της Αγγελικής Βαρελλά (2000) η αφηγήτριαγιαγιά-συγγραφέας δυσκολεύεται να γράψει μια χριστουγεννιάτικη ιστορία και να την αφηγηθεί
στον εγγονό της. Η ιστορία γίνεται κι εδώ αυτογενής, καθώς τελικά προκύπτει μέσα από το
διάλογο της γιαγιάς- συγγραφέως και του εγγονού της.
Στο κείμενο της Αγγελικής Βαρελλά «Πώς έγινε κι έγραψα το ‘’Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν
γοργόνες;’’» στο Δέκα σάντουιτς με Ιστορίες (2002:13-15 ), το οποίο αποτελεί εισαγωγικό κείμενο,
«κείμενο του πριν» και προηγείται από την κύρια ιστορία που φέρει τον τίτλο «Υπάρχουν ή δεν
υπάρχουν γοργόνες;»(σσ.16-21), η συγγραφέας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή
της. Χαρακτηριστικό στοιχείο του βιβλίου είναι το ότι καθεμιά από τις δέκα κύριες ιστορίες του
βιβλίου συνοδεύεται από δυο σύντομα εισαγωγικά κείμενα - το ένα προηγείται της κύριας
ιστορίας και το άλλο έπεται και τα οποία σχετίζονται με το τι προηγήθηκε της συγγραφής και το
τι ακολούθησε-, έτσι ώστε τα κείμενα να γίνονται «σάντουιτς». Στο κείμενο «Πώς έγινε κι έγραψα
το ‘’Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν γοργόνες;’’» η αφηγήτρια-συγγραφέας επιθυμεί να γράψει μια
μικρή ιστορία, εφόσον της ζητήθηκε από το συγγραφέα Μάνο Κοντολέων για να συμπεριληφθεί
στο περιοδικό της Ολυμπιακής, ενώ μέσα από το χιουμοριστικό ύφος της αφηγήτριαςσυγγραφέως διαφαίνονται οι δυσκολίες και τα διλήμματα σχετικά με την επιλογή του θέματος:
«Και ο Μάνος έκλεισε μεν το τηλέφωνο, για μένα δε άνοιξε ένα …βάσανο. Θαύμα η ιδέα του,
αλλά το θέμα; Στο κρεβάτι ήμουνα και στριφογύριζα σαν σβούρα» (σ.14).
Η Σοφία Νικολαΐδου, μιλώντας για αυτές τις στιγμές της απόγνωσης στο πιο πρώιμο συγγραφικό
στάδιο, επισημαίνει πως η αδράνεια και η τεμπελιά μπορούν να αποδειχθούν συγγραφική
πράξη (2014: 55). Η ίδια κάνοντας λόγο για την έμπνευση, αναφέρει πως τα κείμενα και οι ιδέες
ξεπηδούν «από την πίσω σκοτεινή γωνία του μυαλού», όπου «μπορεί να γίνεται χαλασμός-και
κανείς να μην παίρνει χαμπάρι. Μέσα στο μυαλό πράγματα γίνονται και ξεγίνονται, ένας κόσμος
ολόκληρος βράζει, τη στιγμή που, πιθανόν, ξαπλώνουμε κουρασμένοι στον καναπέ κι
ατενίζουμε μοναχικά το ταβάνι» (Νικολαΐδου, 2014: 85). Σε μία από τις θεμελιώδεις ασκήσεις για
δημιουργική εξάσκηση η Amanda Boutler προτείνει σε όσους επιθυμούν να εντρυφήσουν στην
τέχνη της συγγραφής να αρχίσουν να παρατηρούν και να εξετάζουν τον εαυτό τους κατά τη
διάρκεια ποικίλων δραστηριοτήτων ή στιγμών της καθημερινότητας με μια διαφορετική ματιά,
σαν μέσα από το βλέμμα ενός ξένου, σαν να αντικρίζουν τον εαυτό τους για πρώτη φορά,
σημειώνοντας τις εντυπώσεις που θα προκαλούσε σε έναν άγνωστο η εμφάνιση και η
συμπεριφορά τους (Boutler, 2007: 98).Και στο συγκεκριμένο κείμενο η ενεργοποίηση της
φαντασίας της συγγραφέως- αφηγήτριας γίνεται τυχαία ενώ παρατηρεί τον εαυτό της. Το
δημιουργικό γράψιμο της συγγραφέως –αφηγήτριας ξεκινά με το ξύπνημα των αισθήσεων που
είχαν αδρανοποιηθεί από τη συνήθεια και την οικειότητα (Cowan, 2011:15). Έτσι, μέσα από την
αυτοπεριγραφή της η αφηγήτρια- συγγραφέας βρίσκει το θέμα και αποφασίζει να εργαστεί:
«Σηκώθηκα, μ’ αυτήν την έγνοια στο μυαλό, έβαλα τις παντούφλες μου και, καθώς είναι απέναντί
μου ο καθρέφτης, κοιτάχτηκα, άθελά μου. Αποδοκιμάστηκα μόνη μου, καθώς πετούσαν τα
μαλλιά μου και είχα μισόκλειστα τα μάτια, χάρμα οφθαλμών. -Μωρέ, για δες μια γοργόνα!
Αυτοσατιρίστηκα. Και στο δευτερόλεπτο μου ήρθε η ιδέα. ‘’Για γοργόνα θα γράψω!’’ Δεν είχα
ξαναγράψει για γοργόνα. Και τι πειράζει δηλαδή που είναι περιοδικό του …ουρανού; Δεν μπορεί
κάποιος που ταξιδεύει με το αεροπλάνο να νοσταλγεί και να ονειρεύεται τη θάλασσα; Στρώθηκα
την επόμενη ώρα κι έγραψα το ‘’Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν γοργόνες;’’» (σσ.14-15).
Τα παραπάνω αυτοαναφορικά κείμενα τα οποία παρουσιάσαμε, αν και δεν προσκαλούν άμεσα
τον αναγνώστη να συνδημιουργήσει με τον συγγραφέα, γράφοντας το δικό του κείμενο,
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ωστόσο επιλέχτηκαν επειδή παρέχουν έμμεσα ποικίλα ερεθίσματα. Η βασική στόχευση τους είναι
αρχικά η αναγνωστική: να ασκηθεί ο αναγνώστης στην ενεργή ανάγνωση. Η συγγραφή
συνδέεται άρρηκτα με την ανάγνωση και οι γνωστικές εμπειρίες που θα αποκτήσει το άτομο κατά
τη διαδικασία της ανάγνωσης, θα μεταμορφωθούν σε δημιουργικές εργασίες (νέα γνώση) κατά
τη διαδικασία της συγγραφής (Γρόσδος, 2014: 32).
Διαβάζοντας δημιουργικά, κείμενα με μεταμυθοπλαστικές τεχνικές, μαθαίνουν τα παιδιά και οι
νέοι να γράφουν και οι ίδιοι δημιουργικά. Με την ενεργή ανάγνωση, η οποία σχετίζεται άμεσα
με τη δημιουργική γραφή, ο αναγνώστης, μαζί με τη δημιουργική απόλαυση, μαθαίνει να
διαβάζει με προσοχή και να ανακαλύπτει τους μηχανισμούς και τις τεχνικές σύνθεσης της
ιστορίας, συνηθίζει να διαβάζει με κριτικό μάτι και να εντοπίζει πιθανές αλλαγές σε ορισμένα
σημεία ή ακόμη και σε σκηνές της ιστορίας, μπορεί να κατανοήσει τους στόχους του συγγραφέα
και να λάβει υπόψη εξωκειμενικά στοιχεία, να αντιληφτεί το βαθύτερο, το αθέατο νόημα των
γεγονότων, και τέλος να εμπνευστεί ο ίδιος δημιουργικά και να αντλήσει ερεθίσματα για τη
συγγραφή των δικών του κειμένων, ορμώμενος από χαρακτήρες ή σημεία του κειμένου (Boutler,
2007: 17- 23).
Στόχος των συγγραφέων σε όλα τα παραπάνω κείμενα στα οποία αναφερθήκαμε ενδεικτικά και
στα οποία οι αφηγητές τους αυτοπαρουσιάζονται ως δημιουργοί, είναι να παίξουν με το κείμενο
και τις ποικίλες δυνατότητες που αυτό παρέχει, δηλώνοντας τις απαρχές της έμπνευσής τους,
την παντοδυναμία τους και τις απεριόριστες δυνατότητες επιλογών, τις συνθήκες της ανάδυσης
των ιστοριών κατά το προσυγγραφικό στάδιο. Οι αναγνώστες μελετώντας αυτά τα κείμενα,
κατά το δικό τους το προσυγγραφικό στάδιο, το οποίο αφορά την ανάγνωση λογοτεχνίας, ή
ειδικότερα τη συνομιλία με τους συγγραφείς- αφηγητές των αυτοαναφορικών ιστοριών,
μπορούν να αντλήσουν παραγωγικά συγγραφικά ερεθίσματα για να προχωρήσουν οι ίδιοι στο
δικό τους συγγραφικό στάδιο συνειδητά, γνωρίζοντας πως η συγγραφική πορεία εμπεριέχει
έντονες δυσκολίες. «Το γράψιμο αποτελεί μια απαιτητική και πολυσύνθετη δραστηριότητα που
όμως μπορεί να διδαχθεί. Για την ολοκλήρωσή της απαιτούνται γνωστικές, μεταγνωστικές,
γλωσσικές, μεταγλωσσικές και οπτικοκινητικές δεξιότητες. Οι περισσότεροι άνθρωποι, αν και
γνωρίζουν γραφή, αδυνατούν να αξιοποιήσουν τις δικές τους προσωπικές και καθημερινές
εμπειρίες» (Γρόσδος, 2014:4).
Εκείνο που ξεχωρίζει τα αυτοαναφορικά κείμενα είναι ότι παρέχουν στους νεαρούς αναγνώστες
την ευκαιρία να αντιληφθούν απλές τεχνικές συγγραφής και σύνθεσης των λογοτεχνικών
κειμένων, προσφέροντας, θα λέγαμε, «το κλειδί που επιτρέπει στο μικρό αναγνώστη να καλύψει
μια τεράστια απόσταση ανάμεσα σε αυτόν τον ίδιο τον αρχάριο αναγνώστη και το
μυθοποιημένο δημιουργό-συγγραφέα» (Καρακίτσιος, 2010). Οι νεαροί αναγνώστες μελετώντας
κείμενα στα οποία εξιστορείται η δημιουργία των ίδιων των ιστοριών, αποκτούν συνείδηση των
λογοτεχνικών και αισθητικών μηχανισμών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μιας
ιστορίας, κατανοούν πως το υλικό προέρχεται από τη ζωή, δεν παράγεται αυτόματα μόνο του,
αλλά απαιτεί νέους τρόπους θέασης του κόσμου, όπως επίσης χρόνο, προσπάθεια,
παρατηρητικότητα, καταγραφή, οργάνωση, γραφή, επαναγραφή και επεξεργασία για να
μετατραπεί από αδρανές υλικό σε τέχνη.
Το καθημερινό γράψιμο αποτελεί σημαντική εργασία (Boutler, 2007:15). Ακολουθώντας την
τεχνική της ελεύθερης ή αυθόρμητης γραφής, προκειμένου να ξεπεράσουν το φόβο του λευκού
χαρτιού (Γρόσδος, 2014:217), τα παιδιά, αφού εξοικειωθούν με τα μεταμυθοπλαστικά
τεχνάσματα, ενθαρρύνονται, εμπνεόμενα από τις ίδιες πηγές έμπνευσης των αυτοαναφορικών
κειμένων, είτε αναζητώντας άλλες στον προσωπικό τους, καθημερινό χώρο, να ξεκινήσουν το
αυθόρμητο γράψιμο, μιμούμενοι το εξομολογητικό ύφος των αφηγητών συγγραφέων, καθώς
αυτό προσιδιάζει στο δικό τους απλό και όχι ιδιαίτερα σύνθετο ύφος.
Στα κείμενα τους οι νεαροί αναγνώστες μπορούν να αναφερθούν με ελευθερία στην επιθυμία
τους να γράψουν μια δική τους ιστορία, αντλώντας έμπνευση από αντικείμενα (ευχετήριες
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κάρτες, εικόνες βιβλίων, όπως αναφέρει στα έργα του ο Χρήστος Μπουλώτης), από τα
κατοικίδιά τους, από τηλεοπτικές εικόνες ή συζητήσεις ή ακόμη και από ασυνήθιστες εικόνες του
εαυτού τους (όπως στα κείμενα της Αγγελικής Βαρελλά). Έχοντας πληροφορεί από τους ίδιους
τους συγγραφείς για τις περιπέτειες της συγγραφής, μπορούν αρχικά να μιλήσουν για τις δικές
τους δυσκολίες, εκφράζοντας τις δυσαρέσκειές τους με τη γραφή, ενώ στη συνέχεια
συνδυάζοντας στοιχεία από τα αυτοαναφορικά κείμενα και από τις προσωπικές τους εμπειρίες
και γνώσεις, μπορούν να γράψουν τα δικά τους αυτοαναφορικά κείμενα. Τα κείμενα αυτά θα
μπορούσαν να είναι «αυτογέννητες» ιστορίες (Πολίτης, 2002: 115) ή ακόμη «ιστορίες του πριν
και του μετά». Στην τελευταία περίπτωση τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν τρία διαφορετικά
κείμενα ή στην πραγματικότητα δυο κείμενα που θα πλαισιώνουν μια κεντρική ιστορία είτε δική
τους ή είτε τις ιστορίες αγαπημένων τους συγγραφέων (τα δικά τους «σάντουιτς» με τις δικές
τους ιστορίες).
Οι νεαροί αναγνώστες έχοντας κατανοήσει μέσα από το διάβασμα αυτοαναφορικών κειμένων
πως το γράψιμο αποτελεί «μια περιπέτεια, ένα διαρκές ταξίδι, ακριβώς όπως είναι και η ίδια η
ζωή» (Κωτόπουλος, 2012), όπως ακόμη είναι και η ανάγνωση, έχουν τη δυνατότητα να
μιλήσουν με το δικό τους τρόπο για αυτήν την περιπέτεια, για τα απρόοπτα της ζωής και της
γραφής, να γράψουν επίσης το προσυγγραφικό στάδιο για άλλα αναγνώσματα, να
συνομιλήσουν με τα πρόσωπα αυτών των ιστοριών ή με φανταστικά, σχετικά με την έμπνευση,
την παντοδυναμία του συγγραφέα αλλά και τις δυσκολίες της γραφής, προβαίνοντας στη
σύνθεση των δικών τους αυτοαναφορικών κειμένων και βιώνοντας όλες τις φάσεις της
συγγραφικής περιπέτειας: το διάλογο με τα λογοτεχνικά κείμενα, την αναζήτηση, την
προετοιμασία, τη γραφή, την επαναγραφή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στα στενά όρια της εισήγησής μας, παρουσιάζοντας με συντομία ορισμένα κείμενα για παιδιά
και νέους με μεταμυθοπλαστικά στοιχεία, επιδιώξαμε να ανιχνεύσουμε τις δυνατότητες που αυτά
παρέχουν στους νεαρούς αναγνώστες για την παραγωγή των δικών τους κειμένων ή για κριτική
σκέψη γύρω από τη συγγραφική τέχνη.
Συνοπτικά, προσπαθήσαμε να δείξουμε πως η εμπλοκή του αναγνώστη λειτουργεί σε
διαφορετικά επίπεδα για κάθε κατηγορία αυτοαναφορικών έργων. Σε μία κατηγορία
αφηγημάτων με μεταμυθοπλαστικές τεχνικές η ενεργή συμμετοχή του αναγνώστη γίνεται
εμφανής με την επιλογή του κλεισίματος της ιστορίας και την παραγωγή των δικών του κειμένων.
Στην περίπτωση αυτή η πρόκληση του συγγραφέα προς τον αναγνώστη είναι άμεση.
Σε άλλα αυτοαναφορικά κείμενα στα οποία η λογοτεχνία παρουσιάζεται ως μια κατασκευή και ο
αναγνώστης μπορεί να αμφισβητήσει τις υποθέσεις του για τις ιστορίες, την αφήγηση και την
αναπαράσταση της πραγματικότητας, ο εντοπισμός δραστηριοτήτων γραφής είναι λιγότερο
εμφανής. Ωστόσο, αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με ποικίλους τρόπους στη σχολική
τάξη ή στα εργαστήρια δημιουργικής γραφής, εξοικειώνοντας τους μαθητές με το συγγραφικό
λόγο, αποκαλύπτοντας μυστικά σχετικά με την τεχνητή, πλασματική διάσταση των κειμένων και
βοηθώντας τους να υποβάλουν σε κριτική επεξεργασία τις αντιδράσεις τους, να ανακαλέσουν
δικές τους εμπειρίες, να βιώσουν τα στάδια της συγγραφικής δραστηριότητας καταξιωμένων
δημιουργών και να κατανοήσουν στοιχεία και τεχνικές που σχετίζονται με τη μυθοπλασία και τη
γραφή. Αυτά τα κείμενα μπορούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των παιδιών, να συμβάλουν
στην «απόκτηση αυτοσυνειδησίας και αυτοστοχασμού σχετικά με τη χρήση της γλώσσας, του
λόγου και της γραφής» (Παπαγγέλης, 2014:145) και να προσελκύσουν σε μια ενεργή ανάγνωση
πέρα από τις γραμμές των κειμένων.
Οι συγγραφείς των αυτοαναφορικών κειμένων ανοίγοντας την πόρτα του εργαστηρίου τους,
αποκαλύπτουν μυστικά της γραφής τους και ταυτόχρονα προτρέπουν τον αναγνώστη να
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διαβάσει, να σκεφτεί, να παρατηρήσει, να παίξει μαζί τους γράφοντας για τις δικές του
πραγματικότητες, να αδράξει την ευκαιρία να εξερευνήσει προσωπικούς τρόπους γραφής, να
γίνει και ο ίδιος ένας δημιουργός. Μαζί με τις προτροπές τους, ψιθυριστά του μεταφέρουν πως
«Λογοτεχνία είναι να πάλλεσαι μέσα κι έξω σου, και να προσπαθείς να το γράψεις. Λογοτεχνία
είναι ο κύριος δίπλα μας που τρέμουνε τα χέρια του. Περιμένει την ερωμένη του; Είναι άρρωστος;
Εμείς θα διαλέξουμε ό,τι προτιμάμε. Λογοτεχνία είναι τα πάντα, από τη στιγμή που τα γράφεις…»
(Καραπάνου, 2003:107).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο πόθος για την διαχείριση-έκφραση των ιδεών τροφοδοτείται από την θέληση για γνώση και από την επιθυμία των
ανθρώπων να οικειοποιηθούν το υλικό που αφορά σε κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, ιστορικά και υπαρξιακά
διλήμματα και να αναπτύξουν μεθόδους δημιουργικού αναστοχασμού ο οποίος βασίζεται σε πυλώνες αντίληψης
πραγματικών ή φαντασιακών δεδομένων, αναμετρήσεων με ανθρωπολογικούς και βιοπολιτικούς συντελεστές,
οργανωτικών σχεδιασμών και εκλογικευμένων επιλογών. Στην παρούσα επιστημονική εισήγηση παρουσιάζω τους
πυλώνες αυτούς και αποδεικνύω την υποστήριξη γραμμικών και μη γραμμικών τρόπων δημιουργικής τεχνικής στην
παραγωγή γενικότερα καλλιτεχνικών προϊόντων. Επίσης επιχειρώ να δώσω απαντήσεις σε ερωτήματα διαχρονικού
ενδιαφέροντος συνδυάζοντας απόψεις φιλοσόφων και ειδικών επιστημόνων.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ιδιοσυγκρασιακό πλεονέκτημα, δημιουργική αντίληψη, δημιουργική πραγματικότητα, δημιουργική
ενέργεια, «έσχατο έργο», αντιπροσωπευτικό έργο, τρόπος/οι, υβριδικός χρόνος.

Α. ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το δώρο δίνεται, δεν προσαρμόζεται το ίδιο, εφόσον χαρίζεται, αλλά προσαρμόζεται – με χαρά
ή με αμηχανία - αυτός που το αποδέχεται (προσαρμογή σημαίνει ότι το καταλαβαίνει και
ενδιαφέρεται να ενεργήσει μέσω αυτού, δηλαδή του δώρου). Άρα ο έχων το δώρο εισέρχεται σε
μία άλλη περιοχή/σφαίρα ενεργείας. Το δώρο δεν το κατέχεις, το έχεις ως «χάρη φιλίας και
γενναιοδωρίας», είναι ένα «πλέον έχειν», ένα πλεονέκτημα. Το «πλέον έχειν» δεν σημαίνει και
«πλέον είναι». Το δεύτερο δεν έχει άμεση σχέση με το «πλέον έχειν», ως το ένα παράγωγο ή
αποτέλεσμα του άλλου. Συνυπάρχουν παράλληλα στο πλαίσιο της ζωής του όντος ως διάθεση
και ως επιλογή. Το «πλέον είναι» αφορά σε δυνατότητες του όντος που ενεργεί αφ’ εαυτού
σχεδιαστικά και μορφικά, ώστε να συνδεθεί με άλλα όντα. Το «πλέον έχειν» αφορά σε σχέσεις
άλλου είδους και άλλου γένους – πέραν του εαυτού- που για το ον που ευρίσκεται στην
πλεονεκτική θέση σημαίνει άλλες δυνατότητες που ενσωματώνονται στις πρώτες (δηλαδή στις
σχεδιαστικές και μορφοποιητικές δυνατότητες) ή αναπτύσσονται παράλληλα, διαφορετικά κ.λ.π.
Το «πλέον είναι» σημαίνει την συνέχεια και την εσωτερική διαφοροποίηση δυνάμεων ως προς ένα
κέντρο, όπως είναι ο εγκέφαλος, το βλέμμα μας, ο εαυτός μας και η βούληση ή επιθυμία μας να
τον διαθέσουμε με κάποιον τρόπο. Το «πλέον έχειν» σημαίνει την ασυνέχεια, μία εξαιρετική
παρουσία, έναν άλλο κύκλο συμπεριφοράς ως προς ένα αντικείμενο-ΔΩΡΟ που το
διαχειριζόμαστε φυσικά ως αντικείμενο του στοχασμού και της αγάπης μας: λ.χ. να
παρουσιάσουμε με έναν τρόπο ένα ανθισμένο δένδρο. Δηλαδή εξοικειωμένοι με αυτό και
εντυπωσιασμένοι από την ποικιλία των οπτικών που προσφέρει επιθυμούμε να «εμπλακούμε»
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στον τρόπο που ομορφαίνει το περιβάλλον, να το «συναντήσουμε». Οι εσωτερικοί θυμικοί τόνοι
(λ.χ. η χαρά της ευφορίας και ευκαρπίας, η νοσταλγία για επιστροφή στην φύση κ.ά.) που
προκαλούνται από το «ανθισμένο δένδρο» είναι η πρόκληση-πρόσκληση να ανταπαντήσουμε.
Έτσι γινόμαστε μεσολαβητές μηνυμάτων μεταξύ διαφορετικών υπάρξεων, τόπων και χρόνων.
Αρθρώνουμε λόγο, χρησιμοποιώντας και την τεχνολογία ώστε να παράγουμε έργαμεταβιβαστές μηνυμάτων και σημασιών, γινόμαστε δημιουργοί.
Ο Hegel αναφέρεται στον τρόπο που ο Goethe με τον στοχασμό επί των παρατηρήσεων της
ζωντανής φύσης αναπτύσσει σκέψεις συνδυάζοντας έννοιες, ώστε σταδιακώς να
επιτυγχάνονται δύο πράγματα: α) να συνειδητοποιείται η ουσιώδης συνάφεια μεταξύ αισθητούφυσικού και νοητού κόσμου και β) να δηλώνεται δια του δημιουργικού λόγου η προνομιούχος
ανθρώπινη κατάσταση (ιδιοσυγκρασιακό πλεονέκτημα), δηλαδή η πλεονεκτική θέση του
ανθρώπου-δημιουργού που μέσα στις λέξεις έκλεισε το «δώρο»-αντικείμενο της αγάπης του (την
ευεργετική ενέργειά του, τα χρώματά του, την ευωδία του, την αθανασία του κ.ά.) 358
Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας των Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, Derrida κ.ά. το δώρο είναι
ο χρόνος που δίνεται για να ολοκληρωθεί μία μορφή, ένας δημιουργικός κύκλος σύλληψης ενός
τρόπου εκστατικότητας (ύπαρξης) στις τρεις, ενοποιημένες στο πλαίσιο του δημιουργήματος,
χρονικές βαθμίδες (παρελθόν-παρόν-μέλλον), ή μία συνεχώς ανανεωμένη και πολύμορφη
επιτελεστική λειτουργία της φαντασιακής γλώσσας που ανακαλύπτει μορφές «δώρου» όχι
παραδειγματικές, αλλά λησμονημένες ή παραγκωνισμένες.
Συνεπώς το «πλέον είναι» ως ικανότητα του όντος να διαχειρίζεται ποικιλία πληροφοριών,
θυμικούς τόνους και μνήμες, δημιουργώντας εικόνες και επιχειρηματολογώντας με ανάλυση και
σύνθεση, εναλλάσσεται με το «πλέον έχειν» ως συνειδητή επιλογή μιας δημιουργικής πορείας
χάρη του χρόνου που του δίνεται για να αναπτυχθεί, να αυτονομηθεί και να δημιουργήσει με
ενωμένες τις δυνάμεις του (ταλέντο-κλίση, συναισθήματα, επιλογές κ.ά.). «Δίνεται ο χρόνος» κάτι
να δράσει καταλυτικά να υποστηρίξει ιδέες και επιλογές, ώστε ο ενθουσιασμός να παραμερίσει
παλιές συνηθισμένες δράσεις και εύκολες λύσεις. Αυτό που καθιστά τον άνθρωπο μοναδικό
είναι η γνωστική εξερεύνηση με συγκλίνουσες και αποκλίνουσες σκέψεις μέσα στο σύστημα του
λόγου και με καθοριστική την λειτουργία της μνήμης. Το νέο ονομάζεται «επιφάνεια», γιατί πάντα
με την δημιουργική δράση φανερώνεται μία διαφορετική μορφή γνώσης και ανθρώπινης
ενέργειας.
Επ’ αυτού ερωτήματα που εγείρονται και στα οποία επιχειρούν διαχρονικά να δώσουν
απαντήσεις οι φιλόσοφοι είναι πολλά. Αναφέρουμε κάποια εξ αυτών: Ο εαυτός μας και τα
πράγματα: τι είναι δημιουργικότητα, δημιουργός και πραγματικότητα; Τι είναι έμπνευση και
λογική, επιστημονικότητα και δημιουργικότητα, αρχή και τέλος της δημιουργικής ενέργειας; Πώς
η πρωτότυπη δημιουργία ανάγεται σε σχήματα; Πώς ένα πρότυπο ενσωματώνεται σε
περιστασιακά γεγονότα (λ.χ. ηρωικά πρότυπα που ευκαιριακά αναπαράγονται και
ενσωματώνονται); Κατά την δημιουργική πορεία έχουμε «στο πίσω μέρος του μυαλού μας» σαν
στόχο την αναζήτηση της αλήθειας; Τι είναι η δομική φαντασία; Γιατί το πιθανό και το αδύνατο
είναι απαραίτητα στην δημιουργική γραφή;
Β. ΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄Η ΠΩΣ ΓΕΝΝΩΝΤΑΙ Ο
ΡΟΛΟΙ
Η δημιουργική αντίληψη και η παραγωγή έργου και ρόλων γίνονται α) με τον βιολογικό
προκαθορισμό και την προσαρμοστικότητα, δηλαδή γονιδιακά, και με την επιλογή συνάψεων,
ώστε να αναδομείται με το νευρικό σύστημα η εικόνα του εξωτερικού κόσμου, οι αναμνήσεις
κ.ά., και β) με την διπλή λειτουργία του εγκεφάλου. Για τις λειτουργίες του αριστερού εγκεφάλου
(λειτουργεί γραμμικά, το «εγώ» εισέρχεται στον κόσμο) και τις λειτουργίες του δεξιού
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εγκεφάλου(σκέψη σε επίπεδα, ο κόσμος μέσα στο εγώ) 359 αντίστοιχα έχουν διατυπωθεί
διαχρονικά διάφορες θεωρίες: (C. S. Smith :1968) ατομικές και γενικές δεξιότητες, (Price:1969)
αναλυτική και συνθετική λειτουργία, (H. Head:1926) συμβολική (συστηματική) λειτουργία και
λειτουργία της αίσθησης (μη γλωσσική) , (Goldstein:1948) αφηρημένη σκέψη και συγκεκριμένη,
(Reusch :1965 και Bateson:1964) διαχείριση του ψηφιακού και του αναλογικού τρόπου
σημείωσης ή συλλογιστική και ειδολογική κατάταξη, (J. Z. Young:1962) αφηρημένος τρόπος και
χωροθετικός, (W. James:1980) διαφορικός και υπαρκτικός τρόπος, Spearman (1863-1945)
δυνατότητα εκπαίδευσης σχέσεων και δυνατότητα εκπαίδευσης συσχετισμών, Hobbes:18581939) το κατευθυνόμενο και το ανοργάνωτο, (Freud:1856-1939) δευτερεύουσα διαδικασία και
πρωτεύουσα διαδικασία, (Levi Strauss :1965) θετικό και μυθικό, (J. Bruner :1965) λογική και
μεταφορική σκέψη κ.ά.
O σύγχρονος ερευνητής R. Joseph 360 περιγράφει το δεξί ημισφαίριο (υποσυνείδητο) του
εγκεφάλου ως δεξαμενή εντυπώσεων και συναισθημάτων της παιδικής ηλικίας που δεν
προσεγγίζονται από το αριστερό (συνείδηση), ώστε το ένα να παρέχει το όνειρο, την
φαντασιακή εικόνα των πραγμάτων και το άλλο την αφήγηση, την ερμηνεία, τους κώδικες, την
σημείωση και την μορφοποίηση με πραγματικά και υλικά στοιχεία.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ο παράλληλος τρόπος επεξεργασίας πληροφοριών. Ο
«εαυτός» μας επιχειρεί να ενσωματώσει και να εκφράσει τα εξωτερικά ερεθίσματα (μνήμες,
συνειρμούς κ.ά.). Ο αριστερός εγκέφαλος λειτουργεί σειριακά και αναλυτικά γι’ αυτόν τον
σκοπό 361. Η ποιητικότητα, η μεταφορά και οι παραγλωσσικές ικανότητες είναι αναγκαίες
λειτουργίες που αφορούν στην οντογενετική εξέλιξη και συνυπάρχουν στην δημιουργική
παραγωγή λόγου και εικόνας.
Γ. ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ «ΔΑΙΜΟΝΙΟ» ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ “ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΟΣ” ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΌΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΓΡΑΦΗ
Το «πρόσωπο», η «διαδικασία»(process) και η «<δια>δραστικότητα» μέσα σε ασύμμετρες
περιβαλλοντικές συνθήκες είναι οι βασικοί όροι του δημιουργικού λόγου, δηλαδή της εκδήλωσης
της πρόθεσης να επιλέξει κάθε άνθρωπος συνειδητά τον τρόπο που θα αξιοποιήσει το «δώρο»
που έχει. Η ανθρώπινη συνείδηση απαλλάσσεται από μυθικούς ειρμούς και καλλιεργεί διαλεκτικές
ενότητες μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού κόσμου. Το ίδιον αυτής αποδεικνύεται
σύνθετο: η οντολογική δομή (substratum) που είναι υπόστρωμα, όχι υποκείμενο και ατομικό εγώ,
έχει «ιδίαν» λειτουργικότητα, συνειδησιακή και γλωσσική-επικοινωνιακή. Ο πλατωνικός μύθος του
Τιμαίου περί δημιουργίας του κόσμου αφορά τόσο στην κοινή αντίληψη, στην προσπάθεια
οικειοποίησης των αρχών, στις προλήψεις σχετικώς προς τους σταθερούς νόμους που διέπουν
το κοσμικό γίγνεσθαι, στο θεμελιώδες στοιχείο, στην πρώτη ύλη, στην πρώτη συνθετική μορφή,
όσο και στην «ιδίαν» αντίληψη σχετικώς προς την έρευνα και ερμηνεία των ανωτέρω˙ η
αριστοτελική αντίληψη περί ιδίας φύσεως και ενεργείας, αφορά στην κίνηση ως πρωταρχικό
αίτιον και στην ιδίαν εκάστου όντος ενέργεια, ως μέσον της σύνθεσης ύλης και μορφής: στην
σφαίρα της ηθικής η αρχή της προαίρεσης στο πλαίσιο της πράξης καθίσταται μέσον
πραγματοποίησης των ιδίων στόχων. Η έννοια της υποδομής, της σύνθεσης και της αρχικής
αιτίας στην οντολογία, και η αιτιογνωσία στην επιστημολογία αφορούν στην μιμητική παραγωγή
αιτιωδών σχέσεων, εννοούμενη ως το «ίδιον για όλο το είδος» που είναι η ενιαία νόηση με τους
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νόμους της και την «ύλη» την οποία διαχειρίζεται, δηλαδή τα αισθητικά δεδομένα, χωρίς βεβαίως
ποτέ να τα υποτάσσει σε μία τελική μορφή, σε μία τελική σύνθεση, νομιναλιστικού χαρακτήρα.
Κατά τον αριστοτελισμό το έσχατον έργον αποκαλύπτει την συνεχώς αναδιαμορφούμενη σχέση
ύλης και μορφής που επιδέχεται εμπλουτισμό εν συνθέσει. Το σύμπαν είναι σύνθετο από
επιμέρους αίτια, ενέργειες, νοητικές και φυσικές δυνάμεις. Η δημιουργική γραφή οργανώνει
λεκτικά σχήματα που αφορούν στην ενότητα και υπαγωγή πολλών τυχαίων και ευκαιριακών ως
προς την ποσότητα και ως προς την ποιότητα πραγμάτων, σε κοινές αιτίες ή κοινούς τρόπους.
Με αυτήν την προοπτική ίδια-για-όλους είναι οι δυνάμεις, οι νόμοι και η διαδικασία υπαρξιακής
και κοινωνικής ολοκλήρωσης. Ο καρτεσιανισμός (Descartes) θεωρεί με περιοριστικά κριτήρια
την δημιουργική ιδιότητα, εφόσον αυτή εξαντλείται στην αυτοπλήρωσή της, δηλαδή στην
ανάπτυξη των «καλών παθών» (επιρροές στον ρομαντισμό και στην poésie spirituelle). Στην
καντιανή (Kant) προοπτική της δημιουργικής ιδιότητας διαφαίνεται η εμμονή στην τελειοποίηση
και στους εννοιολογικούς εμπλουτισμούς (εννοιολόγηση των εποπτικών διαδικασιών και
επιρροές σε κείμενα του διαφωτισμού). Η ιδιότητα της δημιουργικής γραφής εγελιανά (Hegel)
αφορά στο αφηρημένο ελάχιστο περιεχόμενο του λόγου το οποίο διαπερνά τα μέρη ενός
απροσδιορίστου «όλου» που γιγαντώνεται σε συνθήκες ιδεαλισμού και φαντασιακών εξάρσεων
(ο ηρωισμός και η θυσία στην ποίηση κυρίωςτου 19ου αι.). 362.
Ο Kant εμμένει στο αντιπροσωπευτικό δημιούργημα 363, δίνοντας έμφαση στην οντολογική και
λογική σύνδεση του δημιουργήματος με τον δημιουργό (αυθεντικός σκοπός της δημιουργίας
και παραδειγματικά – αντιπροσωπευτικά έργα). Καντιανά η παραγωγή και η κυκλοφορία ενός
βιβλίου – η διάδοση των ιδεών – είναι μία άνθηση του πνεύματος του δημιουργού και δικαίωσή
του, ενώ η διαμεσολάβηση στη δημιουργική παραγωγή σημαίνει μείωση και υποβιβασμό της
αυθεντικότητας του παραγόμενου έργου. Παρ’ όλη την απόλυτη καντιανή θέση, ένας που
συμμετέχει σ’ ένα εργαστήριο δημιουργικής γραφής πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «δημιουργός»:
ασκείται να βλέπει τον εαυτό του σε σχέση με όλα τα δεδομένα και τις προϋποθέσεις του
δημιουργικού αποτελέσματος, άρα με διάθεση αυτοκριτκής και πνεύμα φιλοπονίας για βελτίωση
του ιδίου, στοχαστική διαχείριση της έμπνευσης και επαναλαμβανόμενη δοκιμή τρόπων γραφήςαπεικόνισης της ιδέας, ώστε να δημιουργήσει πρωτότυπους δεσμούς με τον άλλο κόσμο. Ο
κάθε δημιουργός μπορεί να βιώσει μία αυθεντική συγκίνηση και αυτοπραγμάτωση και να
αγωνισθεί, ώστε μία αρνητική διαμεσολάβηση μεταξύ του ιδίου και του κόσμου (απόρριψη
δημοσίευσης, κακή κριτική κ.λ.π.) να είναι αφορμή να επιμεληθεί και να μεριμνήσει περισσότερο
για το έργο του. Ο ίδιος ο Kant παρ’ όλη την αυστηρότητα γέννησε έναν παράδοξο επιγονισμό:
όσοι μελετούν το έργο της Κριτικής του καθαρού λόγου, αντί να «κλειστούν» και να
ευθυγραμμισθούν με το πνεύμα ενός έργου καθ’ αυτό, όπως προσχεδιάσθηκε, ανανεώνουν
δημιουργικά το περιεχόμενο των σταθερών δεσμών – όπως τους ήθελε ο φιλόσοφος- του
ανθρώπου με τον κόσμο, έχοντας εμπιστοσύνη κυρίως στον εαυτό τους.
Συνεπώς ο τρόπος για να γράψει κανείς για την «ανθρώπινη συνθήκη» εξαρτάται από
προνομιούχες στιγμές. Γράφει ο David Hume364: « [...]Υπάρχει ομοφωνία στην επιδοκιμασία της
κομψότητας, της ορθότητας της έκφρασης, της απλότητας, της ζωντάνιας του ύφους, όπως
και στην αποδοκιμασία του στόμφου, της προσποίησης, της ψυχρότητας και της ψεύτικης
λάμψης. Επίσης υπάρχει συμφωνία στην επιδοκιμασία της δικαιοσύνης, της ανθρωπιάς, της
μεγαλοψυχίας, της φρόνησης, της φιλαλήθειας, της ευχαρίστησης της φαντασίας, της
διδασκαλίας ηθικών παραγγελμάτων. Η αμφισβήτηση αυτών φανερώνει όχι μόνο απρέπεια,
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αλλά και άγνοια. Η ομοφωνία δεν βρίσκεται μέσα στα πράγματα, αλλά υπάρχει στο πνεύμα που
τα εξετάζει και τα αντιλαμβάνεται ως άσχημα ή όμορφα. Το συναίσθημα είναι ορθό γιατί
αναφέρεται στον εαυτό του, ενώ οι κρίσεις μας δεν είναι πάντα ορθές, εφόσον αναφέρονται σε
εξωτερικά πράγματα των οποίων η εύρεση της αλήθειας είναι αδύνατη. Η σύνθεση δεν
ρυθμίζεται με a priori συλλογισμούς, ούτε με αναγωγές σε γεωμετρικές αλήθειες, αλλά είναι
αποτέλεσμα μιας εμπειρικής αποτίμησης των αρετών στις οποίες στηρίζεται η καλλιέργεια κάθε
είδους δημιουργίας. O Αriosto ευχαριστεί· όχι όμως με τις τερατώδεις και απίθανες συλλήψεις της
φαντασίας του, με το περίεργο κράμα του σοβαρού και του κωμικού του ύφους, με την έλλειψη
συνοχής στις ιστορίες του ή με τις συνεχείς διακοπές στη διήγησή του. Γοητεύει με τη δύναμη και
τη σαφήνεια της έκφρασής του, με την ετοιμότητα και την ποικιλία των ευρημάτων του, με τις
φυσικές απεικονίσεις των παθών, ιδίως της ευθυμίας και του έρωτα». Ο Hume επίσης
υποστηρίζει ότι τα αισθήματα των ανθρώπων συνεπώς και οι προτιμήσεις εκδηλώσεως και
σημασιοδοτήσεως δεν συμφωνούν πάντα με τις γενικές αρχές γούστου. Ειδικότερα προκειμένου
να αναπαραχθούν, να σημασιοδοτηθούν και να κριθούν οι πνευματικές συγκινήσεις
προκαλώντας το ενδιαφέρον και τον θαυμασμό, απαιτούνται η λεπτότητα της φαντασίας, η
προσήλωση στο αντικείμενο του στοχασμού και η η λειτουργία επιλεγμένου μηχανισμού και
κατάλληλης τεχνικής αποκωδικοποίησής του. Πάντοτε υπάρχει διαβάθμιση στον τρόπο
παρατήρησης και αντίληψης των πραγμάτων, έλξης απ’ αυτά και αφαιρετικής διεργασίας, ώστε
η γραφή να υπαχθεί μεν σε κανόνες αλλά συγχρόνως να ενσωματωθούν φαντασιακές
σημασίες διαδοχικών προνομιούχων στιγμών στη ζωή του δημιουργού που συναρθρώνονται
με την γραφή του (μεταφορές, εγκιβωτισμός κ.ά.).
Κατά τον Heidegger η δημιουργική ενέργεια (γραφή) είναι η αφέλκυση του Είναι, η εμφάνιση
και η τροπικότητά του. Όσο μιλάμε και γράφουμε για κάτι, για τους «τρόπους» του
(χαϊντεγκεριανή γεγονότητα, κατάπτωση, υπαρξιακότητα), το ελευθερώνουμε από τον ίδιο του
τον εαυτό, ώστε να διερευνήσουμε (λογικά, φαντασιακά, στοχαστικά, δηλαδή δημιουργικά) τι
έχουμε παραλείψει και μπορούμε να πούμε και να δείξουμε για την διαδρομή του στον χρόνο 365.
Ο Καστοριάδης αναφέρει πως κάθε δημιουργημένη μορφή, ακόμη και ένα
θραύσμα/απόσπασματική γραφή, περιλαμβάνει μία συνολοταυτιστική διάσταση μιας σύνθετης
πραγματικότητας: κάθε δημιουργική κίνηση είναι μία αναμέτρηση των εσωτερικών και
εξωτερικών δυνάμεων του εδώ-και-τώρα με τις δυνάμεις του παρελθόντος ή με την
προοπτικότητα δυνάμεων στο μέλλον. Η γραφή αποκαλύπτει πώς το πνεύμα
μέτρησε/μετρά/δύναται να μετρήσει το πάθος, τον πόνο, την χαρά, την προσδοκία, την
δυσκολία. O Γκύντερ Γκρας είναι ο κατεξοχήν σύγχρονος δημιουργός της τέχνης του
Vergegenkunft(=της ελεύσεως του πεπερασμένου) 366 ώστε με τις εικόνες του τόπου που
ανασύρει στο παρόν από το βάθος του χρόνου αυτοβιογραφούμενος να επιχειρεί να αρθρώσει
ένα νέο λόγο-σύμβολο αντίστασης σε ανεξέλεγκτες δυνάμεις του κακού: έτσι ο «Σωκράτης» του
ευρίσκεται στην πλεονεκτική θέση, μετά από αιώνες συζητήσεων να αρνείται να αδειάσει την
κύλικα με το κώνειο προκαλώντας την οργή των εξουσιαστών. Με την γραφή παράγεται η
μεταβολή του τρόπου που βλέπουμε τα πράγματα: το έλλογο ον έχει την δύναμη δια της γραφής
του να δομεί/να θεσμίζει, να αποδομεί και να αναδομεί «ες αεί» το χρονικό υπόβαθρο (παρόνπαρελθόν-μέλλον) δυνατών μορφών ζωής, όπου συναντάται το διωτικό με το δημόσιο, το
πνευματικό με το υλικό/οικονομικό, «συναντώνται» άνθρωποι/ιδέες διαφορετικών εποχών, ώστε
να σημασιοδοτηθούν πολυδιάστατα τα πράγματα. Οι «συναντήσεις» δια της δημιουργικής
γραφής σημαίνουν ότι δημιουργούμε πολλαπλώς το ίδιον – πραγματώνουμε πολλαπλώς το
βίωμα ενός πλεονεκτήματος - ως εικόνα και σημασία τροπικοτήτων-νοοτροπιών-τρόπων (όχι
την ίδια την πραγματικότητα ή μία ιδέα καθ’αυτή). Η συνέχεια της ζωής δεν προσδιορίζεται
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αιτιακά, αλλά αναγγέλλονται μορφές νέων ειδών, ως σύνθεση του ιδίου («πλέον είναι» και «πλέον
έχειν») και του άλλου, σύνθεση που φανερώνεται ως ίδιον(καινοφανές) προορισμένο «δι’εαυτό»
σ’ ένα νέο περιβάλλον που πλεονεκτούν οι δημιουργικές ενέργειες και συναντήσεις να μετάσχει
της κίνησης και της αλλοίωσης στο σύμπαν 367.
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΩΣ ΟΡΜΗ, ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Κορυφαία στιγμή της πινδαρικής δημιουργίας είναι η υπέρβαση του ησιοδικού προτύπου του
συμφώνως προς το οποίο κάθε φορά η ομάδα ανακάλυπτε στο υψηλό και στο ωραίο κατά την
επίτευξη ενός προσωπικού άθλου την γενεαλογία των θεϊκών δυνάμεων συνυφασμένων με την
ανθρώπινη φύση. Όσο ο άνθρωπος 368 συνειδητοποιούσε την εσωτερική αρμονία των όντων
που αφορά στην συμπλοκή της ταυτότητας προς την ετερότητα των δυνάμεων κάθε είδους,
τόσο περισσότερο αγωνιούσε για τους ολικούς όρους της δημιουργικής ενέργειάς του.
Ως «όχημα» ο άνθρωπος μεταφέρει στον χρόνο και στον χώρο, ό,τι συνειδητοποιεί. Η
μεταφορά αυτή σημαίνει συνεχή διαδραστική ενέργεια, συνεπώς αλληλεπίδραση και συνύπαρξη
στοιχείων ζωής σ’ένα ολοένα διευρυνόμενο χωροχρονικά κόσμο όπου ενδιαφέρει η
σημασιοδότηση των μεικτών ειδών και της εξελίξεως των όντων (τα προσωπεία (μάσκες) του
χρόνου / hybridization of the subjective and objective time:time-mixing). Τα φαινόμενα, οι
άλλοι, η φύση, η δημιουργία αντιστοιχούν στο πλαίσιο ωρίμασης κάθε συνείδησης σε γνωστικές
και συναισθηματικές ενότητες στις οποίες τα κατατάσσει η ψυχολογική επεξεργασία των
χαρακτηριστικών των ειδών της κοσμικής ενέργειας που μόνο η διάνοια και η γλώσσα μετά
μπορούν να τις μετουσιώσουν σε ιστορικό, επιστημονικό και καλλι- τεχνικό επίτευγμα. Το «μετά»
σημαίνει την μεταμόρφωση του ανθρώπου σταδιακά σε homo spiritualis: αναγνωρίζει την
ιστορική ιδιαιτερότητα της παρουσίας του, το ίδιον του πνεύματος που αποκαλύπτεται μέσω του
ανθρώπου, ως ψυχοσωματικής οντότητας που μέσα από την αγωνιστικότητά του ανακαλύπτει
τα όρια των δυνάμεων, γνωρίζει τους άλλους, και κυρίως ανακαλύπτει την ίδια την φύση ως
λειτουργία κατ’αρχήν κοινή, και στην συνέχεια ως αντικειμενική αλήθεια, εφόσον είναι δυνατόν
να γίνει αντιληπτή από τον άνθρωπο μια – κατά περίπτωση - φυσική λειτουργική σχέση μεταξύ
των όντων.
Οι μύθοι, οι μνήμες, η ηρωική εποχή μεταπλάθονται με ιδιαίτερα μέσα προς ίδιους διδακτικούς
σκοπούς. παρ’όλα αυτά το ίδιον ως νοοτροπία ή τεχνοτροπία δεν υποδουλώνεται στην
αυθεντία της προέλευσής του, αλλά δοκιμάζεται ως αληθινό περιεχόμενο, όταν ενώνει την τύχη
του με την τύχη άλλων.·Η ύπαρξη του ιδίου είναι συνυφασμένη τόσο με την αυθορμησία όσο και
με τον επιλογισμό, κατά τον οποίο το πνεύμα επιστρέφει στον εαυτό του και με την συνείδηση
ταυτοποιεί και διαφοροποιεί αισθήματα και εμπειρίες, διασώζοντας τις διακυμάνσεις των τρόπων
που φανερώθηκαν (συνακολουθίες) και συνθέτοντας την ιστορία των ιδιαίτερων νοοτροπιών
ως μερών της πολύπτυχης ιστορίας της ζωής (ιδιοσυγκρασιακό πλεονέκτημα και εικονοποιία,
αυτοέκφραση και συλλογικότητα, λογοτεχνική αλληλογραφία, κόμικς, λογοτεχνικά παίγνια,
λογοτεχνία και facebook κ.ά.).
Η νοοτροπία/τεχνοτροπία <ανα>γνωρίζεται ενορατικά και συμβολικά. : η ενστικτώδης, ή
άμεση γνώση μιας βασικής αληθείας και η επέκταση αυτής της γνώσης σ’άλλες γνώσεις
οδηγούν στον ενορατικό συλλογισμό κατά τον οποίον ό,τι είναι ενσωματωμένο στα πράγματα
είναι αντίστοιχο προς τον ιδιαίτερο τρόπο της νοητικής φύσεώς μας να εφαρμόζει τις αρχές
σ’αυτά. Η διαιρετότητα του χώρου και του χρόνου είναι αποτέλεσμα της ενορατικής λειτουργίας.
Κάθε χρονική στιγμή και σε δεδομένο χώρο το εγώ προσεγγίζει το αντικείμενο, εγείρεται,
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φανερώνεται ως κυματισμός, αλλά ο ρυθμός της διαδοχής των πραγμάτων δεν επιτρέπει την
διάρκεια της αντίληψης της ολοκληρωμένης σχέσης αυτών. Το ίδιον ως άμεσο αντικείμενο δεν
προσφέρεται για ακριβή έκφραση και ολόπλευρη αντίληψη: η ροή της συνείδησης (W. James)
ευνοεί περισσότερο την αντίληψη της διαδοχής (συνακολουθία, κυματισμό) παρά την αντίληψη
της αδιαίρετης διάρκειας του παρόντος. Η πλατωνική αντικειμενική εμπειρία συνοδευόμενη από
την πνευματική ενόραση φέρει κοντά το εγώ με το πράγμα, αλλά αυτή η προσέγγιση οδηγεί στον
συμβολισμό. Το σύμβολο αποδίδει τελικώς μόνο την ποθούμενη ενότητα (λ.χ. την συμβολική
ενότητα ανθρώπων και ζώων) κατά έναν ίδιον τρόπον, στο πλαίσιο ιδιαιτέρων διαντιδράσεων.
Στην απέραντη θάλασσα τού είναι η αντίληψη των διαφόρων αντικειμένων είναι αποτέλεσμα των
αυξομειώσεων των ερεθισμών του νευρικού συστήματος και των διαδοχικών μεταβάσεων από
το ένα αίσθημα στο άλλο. Η σημασιοδότηση μιας ιδιαίτερης συμπεριφοράς πραγματοποιείται
στο πλαίσιο των αντιστοιχίσεων των λόγων διέγερσης προς τους λόγους απόκρισης: όπως
συμβαίνει με το σύστημα των νεύρων που κωδικοποιεί με τους νευρώνες τις πληροφορίες, τις
αποθηκεύει και τις χρησιμοποιεί κατά περίπτωση.
Στην λογοτεχνία υπάρχει ο πραγματικός κόσμος και υπάρχουν και οι άπειροι τρόποι να μιλήσει
κανείς για αυτόν.
Οι επιτυχημένοι τρόποι όμως εξαρτώνται κυρίως από την αναπαραγωγή των ομοιοτήτων των
πραγμάτων, τις συνθήκες που γέννησαν τόσο τα πράγματα, όσο και την εμπειρία μας, τις
εντυπώσεις μας απ’ αυτά, από τις προθέσεις, και τέλος από τις παρεκκλίσεις των πληροφοριών
σε σχέση με την πραγματικότητα. Στην τέχνη είναι δυνατόν να συναντηθούν στον ίδιο δρόμο
διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές λέξεις και να προκαλέσουν μία ιδιαίτερη αίσθηση της
πραγματικότητας, ως γλώσσα του παράδοξου, ως γλώσσα κωδίκων και αισθητικών κριτηρίων,
ως σιωπή
οργουελικής έλλειψης ουσίας, ως γλώσσα δυναμικής παρέμβασης, ως
ηχοχρωματική έκρηξη κ.ά. «Στον ίδιο δρόμο» σημαίνει διαδραστικότητα μεταξύ του λόγου
(ποίηση), της εικόνας, του ήχου πέρα από την αυταρέσκεια της προσωπικής επιλογής. Η
απρόσμενη συνάντηση υποκινεί την αγωνία, την φαντασία, τον αυτοσχεδιασμό. Τα πλέον
οξύμωρα ή αντίθετα, το όμορφο και το άσχημο, φαίνονται να είναι οι όψεις του ίδιου νομίσματος.
Όταν ένας ζωγράφος συναντήσει την ποίηση όλα φαίνονται να υπάρχουν στην «μύτη του ίδιου
πινέλου» που είναι η προέκταση του συνεχώς μεταβαλλόμενου ψυχικού κόσμου του:
έκφραση/εξιστόριση και βιωματικότητα/παρέμβαση.
Με την ελεύθερη πράξη, με την βούληση, ο νοήμων άνθρωπος επεμβαίνει και εκλέγει όργανα
για να ισχύσουν οι εκφράσεις τής προς κατανάλωση από τα επιμέρους όντα ενεργείας. Ο
τρόπος που «κατεβάζουμε ιδέες» επιτυγχάνεται με τους ρυθμούς που επιβάλλει η ατομική
συνείδηση, ή διερευνάται με τα όργανα που διαθέτει η συνείδηση. Οι παρεμβάσεις και η
αναδημιουργία εικόνων με βάση τους ορίζοντες ποροσδοκιών είναι τυχαίες προσαρμογές. Η
έκφραση προϋποθέτει ένα κέντρο από το οποίο εκπηγάζει η ασυνεχής και η συνεχής μορφή
ενεργείας (λ.χ. ο εγκέφαλος, ο πυρήνας, κ.ά.). Το ίδιον κέντρον έκφρασης και ενσυναίσθησης
έχει σ’όλα τα είδη μία ιδιαίτερη (ατομική) υπεροχή: 1) η ύλη «υποτάσσεται» σ’αυτό ˙ 2) η διάρκεια
και η ποιότητα του δημιουργικού λόγου εξαρτώνται από την διάρκεια αυτής της μοναδικής και
ανεπανάληπτης σχέσης-υποστήριξης˙ 3) ό,τι ωθεί στην ζωή «καταστρέφει» το ίδιο˙ 4) δεν είναι
αισιόδοξη η προοπτική του κέντρου αυτού έκφρασης-παραγωγής έργου: η υλοποίηση, η
πραγματοποίηση της διάρκειας σημαίνει εξατομικευμένη δημιουργία με ρυθμούς, διακυμάνσεις
και όρια.
Η επιστήμη της Ανθρωποτεχνολογίας ασχολείται με το πόσο αντέχουν και πόσο αγωνίζονται
σ’αυτή την ακολουθία οι ιδιαίτερες υπάρξεις. Είναι χαρακτηριστικοί αυτού του δράματος οι
ζωγραφικοί πίνακες του Σαλβαδόρ Νταλί Η αποσύνθεση της Εμμονής της μνήμης (1952-54),
όπου κυριαρχεί η ατομική οπτική του κόσμου, και Η διάσπαση του ατόμου (1947), όπου
αιωρούνται τα άτομα στο κενό. Για να θεμελιωθή μία κοινή ηθική δημιουργίας-σωτηρίας πρέπει
κάθε άτομο να αισθάνεται την ωφέλεια που θα έχει «συμμορφούμενο» προς τους εναργείς
κανόνες που υπαγορεύουν τις επιλογές και την ακολουθία ενεργειών και αποτελεσμάτων. Για να
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φωτισθεί η ακολουθία είναι ανάγκη να εξαρτηθούν τα πολλά από έναν «οδηγό»: η θεωρητική
γνώση περί του ωραίου αποτελεί «οδηγό» για την μετέπειτα αισθητική εμπειρία, την ευχαρίστηση
και την έκφραση της ιδέας του ωραίου στα δημιουργήματά μας. Η ακολουθία και η προτίμηση
των πραγμάτων εξαρτώνται όχι από την εσωτερική αξία κάθε πράγματος, ή την αντικειμενική
αλήθεια και ωραιότητα, αλλά από τα πλεονεκτήματα κατά περίπτωση και την αρχή της
ωφελιμότητας σε κάθε στιγμή: ένα είδος αυτή την στιγμή έχει μεγαλύτερη αξία και χρησιμότητα
από άλλα. Η συνήθεια (ό,τι και όπως καθιερώνεται) και η βεβαιότητα επηρεάζουν την κατάταξη
των κριτηρίων. Κριτήρια για την «σειρά που ακολουθείται» κατά περίπτωση είναι τα εξής: η
προτίμηση στους «τρόπους» που αναδεικνύουν τις καλύτερες και ωφελιμότερες ιδιότητες των
πραγμάτων, η αποδοχή μάλλον αυτού που αξίζει για όλους, η διάκριση της ευτυχίας από την
ευχαρίστηση, η διάκριση της στέρησης βασικών όρων ζωής από το αίσθημα της έλλειψης που
είναι συνυφασμένη με την ενεργητική φύση, ώστε να εκπληρώνονται οι διαδοχικοί στόχοι και οι
επιθυμίες,· η επιλογή του κατάλληλου καιρού για την εκπλήρωση.
Η συνεχής δράση απορροφά τον πόνο που προέρχεται από μία συγκεκριμένη πηγή. Ή, όταν
είναι διαρκώς «ανοιχτά τα μάτια της ψυχής», θα υπάρχουν πάντα πηγές γνώσης και
ανακούφισης. Η δημιουργική συμμετοχή-παρέμβαση του ανθρώπου στην ακολουθία των
πραγμάτων και ιδεών μέσα στον χρόνο και στον τόπο εξαρτάται από την δυνατότητα της
μνήμης, της φαντασίας και του νου του να συνδέσουν τα γεγονότα του παρελθόντος και όσα
πιθανολογεί για το μέλλον στο πλαίσιο ενός quasi present σχεδιασμού πολιτικού, καλλιτεχνικού,
οικονομικού κ.ά. (ο σωστικός χρόνος / hybridization of the subjective and objective time:timemixing). Η συμμετοχή αυτή είναι θετική και ωφέλιμη για όλους, όταν ο άνθρωπος είναι
αγωνιστικός και γενναιόδωρος.
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Εφαρμόζοντας δραστηριότητες δημιουργικής γραφής για
την ενεργοποίηση της φαντασίας και την ενίσχυση της
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stavrmav@hotmail.com, anestistheg@hotmail.com
Περίληψη

Βασικός σκοπός της διδασκαλίας λογοτεχνικών κειμένων με βάση το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίο
Προγράμματος Σπουδών για τη Λογοτεχνία (ΔΕΠΠΣ: 64) είναι «η ενδυνάµωση της µορφωτικής επάρκειας,
της επικοινωνιακής ικανότητας και της συναισθηµατικής ανάπτυξης των µαθητών». Όλοι οι ανωτέρω
στόχοι μπορούν να υλοποιηθούν μέσω ασκήσεων δημιουργικής γραφής, αφού η αξιοποίησή της
συνεπάγεται καλλιέργεια της φαντασίας και συναισθηματική και γνωστική ενδυνάμωση των παιδιών. H
παρούσα εισήγηση, λοιπόν, περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής που
στοχεύουν στην κινητοποίηση του συνόλου των μαθητών της τάξης, την ελεύθερη έκφραση και καλλιέργεια
της ενσυναίσθησης. Με αφορμή το κείμενο του Καραγάτση «η κυρία Νίτσα», οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου
παράγουν τα δικά τους κείμενα (πεζά και ποιητικά), αξιοποιώντας τα προσωπικά βιώματα και δίνοντας
νόημα στην απόκτηση της γνώσης. Τα στάδια της διδασκαλίας, το παραγόμενο υλικό, οι αντιδράσεις και
τα συναισθήματα των μαθητών, όπως και οι διαπιστώσεις γύρω από τα παιδαγωγικά οφέλη της όλης
διαδικασίας παρουσιάζονται αναλυτικά σε αυτό το πλαίσιο.

Λέξεις Κλειδιά: Δημιουργική γραφή; Η Κυρία Νίτσα; Καραγάτσης; Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας; Β’ Γυμνασίου

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σχολική πραγματικότητα καταδεικνύει ότι συχνά οι μαθητές εκδηλώνουν αρνητική στάση
απέναντι στον γραπτό λόγο και χωλαίνουν στην παραγωγή νέων και πρωτότυπων ιδεών. Το
γεγονός αυτό παρατηρείται στο σύνολο των γλωσσικών μαθημάτων και συχνά σε αυτό της
λογοτεχνίας, το οποίο τα παιδιά πολλές φορές αποστρέφονται θεωρώντας ανούσιο και ανιαρό.
Αυτό συμβαίνει, γιατί φαίνεται να μη διαθέτουν επαρκείς αναγνωστικές δεξιότητες, να αδυνατούν
να αποκρυπτογραφήσουν το λογοτεχνικό νόημα ή να αφομοιώσουν την αφηγηματική
ορολογία (Δουζίνα, 2015). Αλλά και ο τρόπος διδασκαλίας των λογοτεχνικών κειμένων, που
εστιάζει στον κειμενο, τη μονόπλευρη προσέγγιση των νοημάτων και την παρουσίαση έτοιμων
ερμηνευτικών σχημάτων (Φρυδάκη, 2003), απομακρύνει από τη λογοτεχνική απόλαυση, την
προσωπική και ελεύθερη εμπλοκή (Καλογήρου & Λαλαγιάννη, 2007) και την κριτική προσέγγιση.
Επομένως, είναι αναγκαίος ένας διαφορετικός και καινοτόμος τρόπος προσέγγισης της
λογοτεχνίας που θα δώσει νέα κίνητρα και θα αναθερμάνει τη σχέση των μαθητών με το
λογοτεχνικό γίγνεσθαι. Ένα τέτοιο εργαλείο που κινητοποιεί τα παιδιά, συνδέεται με την απόλαυση
και τη χαρά και παράλληλα συντελεί στην εξοικείωσή τους με διάφορους γλωσσικούς
μηχανισμούς είναι αναμφισβήτητα η δημιουργική γραφή. Η έννοια περιλαμβάνει αφενός την
ικανότητα ελέγχου δημιουργικών σκέψεων και μετατροπή τους σε γραφή (Σουλιώτης, 1995) και
αφετέρου «το σύνολο των διάφορων εκπαιδευτικών πρακτικών και τεχνικών που στοχεύουν στην
κατάκτηση συγγραφικών (λογοτεχνικών) δεξιοτήτων» (Καρακίτσιος, 2012: 1). Στην
πραγματικότητα, η δημιουργική γραφή είναι ένα «παιχνίδι και πειραματισμός με τη συγγραφή»
(Καλογεροπούλου, 2006: 72-73). Χωρίς να εστιάζει στη «σαφή και ακριβή μετάδοση
πληροφοριών, στα αντικειμενικά επιχειρήματα και ιδέες, στη λογική και προσχεδιασμένη δομή, [η
συγκεκριμένη μέθοδος] δίνει έμφαση στη δημιουργική δραστηριότητα, στην αυτο-αποκάλυψη
μέσω της γλώσσας και στην αξιοποίηση εμπειριών και συναισθημάτων (Protherough, 1983: 56)»
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(Βακάλη, 2015: 134). Με τον τρόπο αυτό συντελείται η ελκυστική και παιγνιώδης παραγωγή
λόγου —απομακρυσμένου από αυστηρά μαθησιακά και αξιολογικά πλαίσια— διεγείρεται η
δημιουργικότητα και καλλιεργείται η φαντασία (Γρόσδος, 2013).
Στην παρούσα εισήγηση, λοιπόν, παρουσιάζεται μια σειρά από ασκήσεις δημιουργικής γραφής
που υλοποιήθηκαν, με αφορμή το κείμενο του Καραγάτση «Η Κυρία Νίτσα», κατά το σχολικό έτος
2015-2016 στο Γυμνάσιο Κρηνίδων Καβάλας. Επιδίωξη ήταν η ψυχαγωγία, η ανάπτυξη
δεξιοτήτων (ανάγνωσης, ακρόασης, επικοινωνίας/ανταλλαγής απόψεων, αυτοαξιολόγησης,
ετεροαξιολόγησης) και η βελτίωση συγγραφικών πρακτικών.
Επιμέρους στόχοι ήταν:
Να απολαύσουν οι μαθητές ένα διήγημα του σημαντικού μεσοπολεμικού συγγραφέα Μ.
Καραγάτση και να εξοικειωθούν με τον τρόπο γραφής του (ύφος, γλώσσα κτλ.)
Να συσχετίσουν την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στην εκπαίδευση την παλαιότερη εποχή με
τις δικές τους εφηβικές και σχολικές εμπειρίες
Να αρθρώσουν ελεύθερα και απερίφραστα λόγο αναφορικά με τα βασικά θέματα που θίγονται
στο κείμενο (Τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα, Ο ρόλος της δασκάλας ως μητρικού και ερωτικού
υποκατάστατου, Η ώριμη αποτίμηση της πρώτης αγάπης και η απομυθοποίηση)
Να έρθουν σε επαφή με διαφορετικά κειμενικά είδη (π.χ. επιστολή, ημερολόγιο)
Να αντιληφθούν βασικές αφηγηματικές τεχνικές (εστίαση, οπτική γωνία, αλλαγή αφηγητή κτλ.)
Απώτερος στόχος αποτέλεσε η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και «η ανάδειξη του ρόλου της
λογοτεχνίας στην κριτική και δημιουργική κατανόηση της κοινωνικής, ιστορικής και πολιτισμικής
μας εμπειρίας, αλλά και στη συγκρότηση της υποκειμενικότητάς μας» (Πρόγραμμα σπουδών
για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση, 2011 στο Δελιόπουλος, 2013:
14).

2. ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Το συγκεκριμένο κείμενο επιλέχτηκε όχι μόνο γιατί αναφέρεται στη διδασκαλία υπάρχουσας
διδακτικής ενότητας του βιβλίου που εντάσσεται στο Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τη
λογοτεχνία, αλλά και γιατί προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών της συγκεκριμένης ηλικίας,
αφού έχει ως επίκεντρο τη μαθητική ζωή και θίγει ένα θέμα που, συνειδητά ή ασυνείδητα,
απασχολεί τους εφήβους: το θέμα της πρώτης αγάπης και του πλατωνικού έρωτα.
Ο βασικός ήρωας έχει την ίδια ιδιότητα με τα παιδιά: είναι ένας μαθητής. Όπως και εκείνοι,
βρίσκεται σε μικρή ηλικία, αντιμετωπίζει παραπλήσια προβλήματα, έχει τις ίδιες ανάγκες.
Εκδηλώνει έντονα τη διάθεση να παίξει, να κάνει σκασιαρχείο, να επιδοθεί σε σκανταλιές.
Παράλληλα, νιώθει τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα, εκφράζει τις σκέψεις και τα συναισθήματά
του για το αντικείμενο του πόθου του και τις αντιδράσεις του εξαιτίας της διάψευσης των
προσδοκιών του. Ο ρόλος της δασκάλας ως μητρικού και ερωτικού υποκατάστατου, η ώριμη
αποτίμηση της πρώτης αγάπης και η απομυθοποίησή της είναι ζητήματα που απασχολούν και
συχνά προβληματίζουν και τους μαθητές, οι οποίοι όμως αδυνατούν να τα εξωτερικεύσουν.
Χάρη στο συγκεκριμένο κείμενο, λοιπόν, οι μαθητές ταυτίζονται με το ευαίσθητο παιδί,
καταθέτουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και δίνουν λεκτική διέξοδο στα έντονα συναισθήματα
που βιώνουν (Κουρκούτας, 2001).
Παράλληλα, χαίρονται τη χιουμοριστική γραφή του συγγραφέα, τον αυτοβιογραφικό
χαρακτήρα της εξιστόρησης, την απλή γλωσσική έκφραση. Αντιλαμβάνονται την αξία βασικών
αφηγηματικών τεχνικών (πρωτοπρόσωπη αφήγηση, αναδρομή, εσωτερικός μονόλογος/
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διάλογος), κατανοούν τις έννοιες της αυτοαναφορικότητας και διακειμενικότητας. Έτσι, αρκετά
εύκολα προχωρούν σε ασκήσεις δημιουργικής γραφής, άλλοτε ακολουθώντας και «μιμούμενοι»
τη γλώσσα και το ύφος του κειμένου, και άλλοτε προχωρώντας σε παιχνίδια αποδόμησής του,
με στόχο την αναδημιουργία του.

3. ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην Υποχρεωτική
Εκπαίδευση (2011), η διδασκαλία του λογοτεχνικού κειμένου περιλαμβάνει τρεις επιμέρους
φάσεις: τη φάση πριν από την ανάγνωση, τη φάση της κυρίως ανάγνωσης και τη φάση μετά
την ανάγνωση. Σε καθεμία από τις τρεις αυτές φάσεις πραγματοποιούνται διαφορετικές
δραστηριότητες.
Έτσι, στην πρώτη φάση (πριν από την ανάγνωση) του συγκεκριμένου σεναρίου που διήρκησε
μία διδακτική ώρα έγινε η εισαγωγή στο θέμα. Η εκπαιδευτικός αξιοποιώντας την τεχνική της
ιδεοθύελλας (brainstorming) ρώτησε τους μαθητές τι τους έρχεται στο μυαλό ακούγοντας τη
λέξη «σχολείο». Ακολούθως συζήτησε μαζί τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο
σχολείο, τη σχέση τους με τους καθηγητές, την περιγραφή του «ιδανικού» καθηγητή κ.ο.κ. Με
αυτό τον τρόπο έγινε μια ομαλή εισαγωγή στο θέμα και προετοιμάστηκαν τα παιδιά για τα
ζητήματα με τα οποία επρόκειτο να ασχοληθούν. Παράλληλα, κινητοποιήθηκε το μεγαλύτερο
ποσοστό των μαθητών, δεδομένου ότι η νέα μάθηση βασίστηκε στις εμπειρίες και τα βιώματά
τους, χωρίς να αποκκλίνει από τις προϋπάρχουσες γνώσεις, ενώ επιτεύχθηκε και η σύνδεση με
άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως αυτό της νεοελληνικής γλώσσας (διαθεματικότητα).
Στη συνέχεια, οι ιδέες των παιδιών ομαδοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν σε συννεφόλεξο στον
διαδραστικό πίνακα (με τη χρήση της εφαρμογής http://www.wordle.net), για να είναι ορατές
από το σύνολο της τάξης, ικανοποιώντας μαθητές με διαφορετικά γνωστικά στιλ
(Μαυρομματίδου & Μαυρομματίδης, 2017). Φωτογραφίες, βίντεο, κόμικς ή άλλο εποπτικό υλικό
με θέματα που αντλούνται από τη σχολική ζωή θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ομοίως ως
έναυσμα για πρόκληση συζήτησης στην τάξη με τους μαθητές.
Στη φάση της κυρίως ανάγνωσης, που διήρκησε δύο διδακτικές ώρες, έγινε η ανάγνωση και μια
πρώτη προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου μέσα από ένα κοινό φύλλο εργασίας. Οι μαθητές
ανά ομάδες των τεσσάρων ατόμων κλήθηκαν, αφού κράτησαν από κοινού σημειώσεις για μία
ώρα, να απαντήσουν προφορικά σε ερωτήματα σχετικά με τον τόπο, τον χρόνο και τα
πρόσωπα του κειμένου, να επισημάνουν το κεντρικό και επιμέρους θέματα, να χαρακτηρίσουν
τα πρόσωπα. Ερωτήματα όπως: Για ποιους λόγους η κυρία Νίτσα εξιδανικεύεται στο μυαλό του
μαθητή; Ποια χαρακτηριστικά της δασκάλας θεωρείτε ότι του ασκούν έλξη; Πώς αποκαθίσταται
αργότερα η αντικειμενική της εικόνα από τον ενήλικο αφηγητή; Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι
χρησιμοποιείται η διπλή οπτική γωνία του αφηγητή (παιδιού-ενηλίκου) πιστεύεται ότι
καλλιέργησαν την κριτική σκέψη των μαθητών, ενώ παράλληλα τους προετοίμασαν για τις
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής που επρόκειτο να ακολουθήσουν.
Στη φάση μετά την ανάγνωση, που διήρκησε άλλες δύο διδακτικές ώρες, τα παιδιά κλήθηκαν να
παράγουν τον δικό τους λόγο. Με αφορμή το κείμενο:
Φαντάστηκαν διαλόγους ανάμεσα στο Γιαννάκη και την κυρία Νίτσα, στους οποίους ο μικρός
εκμυστηρεύεται να συναισθήματά του στη δασκάλα του, δίνοντας συχνά και διαφορετικό τέλος
στην ιστορία.
Παρουσίασαν τις σκέψεις του παιδιού στο ημερολόγιό του ή σε επιστολή πριν ή μετά το γάμο
της κ. Νίτσας.
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Συνέθεσαν ερωτικά ποιήματα που αντικατοπτρίζουν τις αντιδράσεις του παιδιού στο άκουσμα
του γάμου της αγαπημένης του.
Δημιούργησαν τις δικές τους ακροστοιχίδες για την αγάπη και τον έρωτα.
Εξέφρασαν τις απόψεις τους για τα προβλήματα των μαθητών.
Μίλησαν για τις συνέπειες μιας μαθητικής κοπάνας όπως τις βιώνουν οι ίδιοι. (Βλ. για
περισσότερα στο παράρτημα).
Στο τέλος, παρουσίασαν τις εργασίες στο σύνολο της τάξης, δεχόμενοι την ανατροφοδότηση
της εκπαιδευτικού και των συμμαθητών τους και προβαίνοντας στην τροποποίηση-βελτίωση
των εργασιών τους και την απαραίτητη αξιολόγηση της όλης διαδικασίας (βλ. Μαυρομματίδου
& Μαυρομματίδης, υπό έκδοση).

4. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ)
Στους μαθητές δόθηκαν οι ακόλουθες προαιρετικές ερωτήσεις:
Υποθέστε ότι έχετε απέναντί σας τον Καραγάτση. Αφού μελετήσετε προσεκτικά τη ζωή και το
έργο του στο ΕΚΕΒΙ, συνθέστε 6 ερωτήματα που θα του απευθύνατε.
Είστε ο λοχαγός. Εκφράστε τα συναισθήματά σας για τη γυναίκα σας πριν και μετά τον γάμο!
Γράψτε την αυτοβιογραφία της κυρίας Νίτσας ή μια σελίδα του προσωπικού της ημερολογίου
που αποτυπώνει τις σκέψεις της στο τέλος μιας ημέρας.
Αξιοποιώντας τις λέξεις του κειμένου «λοχαγός, ηλικία, βοριάς, δωμάτιο, λαβύρινθος,
ιεροτελεστία, γράμματα», δημιουργήστε το δικό σας διήγημα ή παραμύθι.
Αναδιηγηθείτε σε ένα φίλο σας την ιστορία που διαβάσατε χρησιμοποιώντας τις δικές σας λέξεις.
Στη συνέχεια δώστε ένα διαφορετικό τίτλο στο κείμενο.
Ο αφηγητής, ανατρέχοντας στις σχολικές αναμνήσεις του, χαρακτηρίζει το μάθημα με την κ.
Νίτσα «ιεροτελεστία», ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει: «το μάθημα το ρουφούσαμε σαν μέλι από
το στόμα της» - Να αναφέρετε με βάση τη δική σας σχολική εμπειρία ένα προσωπικό βίωμα από
τη σχολική ζωή που μπορεί είτε να παρουσιάζει αναλογίες, είτε να είναι εντελώς διαφορετικό
(Σερδάκη, χ.η.).
Αναζητήστε ζωγραφικούς πίνακες ρομαντικής τεχνοτροπίας και μελετήστε τις μορφές που
απεικονίζονται. Εντοπίστε γυναικείες προσωπογραφίες. Με ποια πιστεύετε ότι θα μπορούσε να
ταυτιστεί η κ. Νίτσα; Γιατί; Εναλλακτικά, ζωγραφίστε ένα δικό σας πίνακα που απεικονίζει την
κυρία Νίτσα.
Αξιοποιώντας το πρόγραμμα δημιουργίας βίντεο (movie maker) δημιουργήστε μια ψηφιακή
ιστορία για ένα αγαπημένο πρόσωπο.
Οπτικοποιήστε το κείμενο με τη βοήθεια του λογισμικού παρουσιάσεων (PowerPoint). Αν θέλετε,
μπορείτε να προσθέσετε και μουσική δικής σας επιλογής.
Ποιες απογοητεύσεις γνωρίζει στο τέλος της σχολικής χρονιάς ο μαθητής; Συγκρίνετε τη
συναισθηματική του κατάσταση με τη δική σας όταν κλείνει το σχολείο για τις καλοκαιρινές
διακοπές (Γαραντούδης, Χατζηδημητρίου & Μέντη, 2012).
Γράψτε ένα σατιρικό ποίημα για το σχολείο, τη σχολική ζωή ή έναν καθηγητή.
Αναζητήστε στο διαδίκτυο λογοτεχνικά κείμενα που αναφέρονται στη μαθητική ζωή και τη
σχολική τάξη στη σύγχρονη ή παλαιότερες εποχές και εντοπίστε ομοιότητες και διαφορές.
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Φτιάξτε συνθήματα για την αγάπη και τον έρωτα.
Διαβάστε επιγράμματα και γράψτε ένα χιουμοριστικό επίγραμμα για τον λοχαγό (Καίσαρη, 2015).
Αφού πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο διαδίκτυο για το σχολείο σε παλαιότερες εποχές
(σχολικό περιβάλλον, μορφή δασκάλου, βιβλία, εκπαιδευτικές πρακτικές), αποδώστε τις
εντυπώσεις σας με μια ακροστιχίδα.
Υποθέστε ότι ταυτίζεστε με τον αφηγητή. Αφού μελετήσετε προσεκτικά τα χαρακτηριστικά
διαφόρων λογοτεχνικών ειδών (π.χ. σονέτο, χαϊκού, μπαλάντα), να συνθέσετε ένα αντίστοιχο
δημιούργημα εκφράζοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματα σας για το υποκείμενο του πόθου
σας.
Χρησιμοποιείστε το χιούμορ ή την ειρωνεία σε μία σύντομη ιστορία που θα φτιάξετε για να
ασκήσετε κριτική σε ό,τι σας ενοχλεί στον χώρο του σχολείου (Δουζίνα, 2015).
Ετοιμάστε μια λογοτεχνική εκδήλωση για τον Καραγάτση, τυπώνοντας μια συλλογή
αντιπροσωπευτικών έργων του ίδιου και συμπεριλαμβάνοντας και προσωπικές σας
δημιουργίες: Α) Γράψτε μια ανακοίνωση με την οποία προσκαλείτε την τοπική κοινωνία και
δημοσιεύστε την στην τοπική εφημερίδα. Β) Αναρτήστε την ανακοίνωση στο ιστολόγιο της τάξης
για να κοινοποιήσετε το γεγονός. Στη συνέχεια μοιραστείτε τις εντυπώσεις σας με τους
συμμαθητές σας.
Διασκευάστε το έργο σε μορφή διαλογική και ανεβάστε τη δική σας θεατρική παράσταση.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι μαθητές χάρη στις ασκήσεις δημιουργικής γραφής ανέπτυξαν τη δημιουργικότητα και
φαντασία τους. Μετατράπηκαν σε μικρούς συγγραφείς, δημιούργησαν ιστορίες γεμάτες
ανατροπές, έγραψαν διαλόγους, κείμενα πεζά ή ποιητικά προσέχοντας τη μορφή αλλά και το
περιεχόμενό τους. Συμπλήρωσαν την ιστορία δίνοντας το δικό τους τέλος, γνώρισαν
διαφορετικά κειμενικά είδη (επιστολή, αυτοβιογραφία, ημερολόγιο), έπαιξαν με αφηγηματικούς
τρόπους. Οι ασκήσεις αντικατάστασης του προσώπου αφήγησης τους βοήθησαν να
συνειδητοποιήσουν βασικές αφηγηματικές τεχνικές (π.χ. το είδος του αφηγητή), τις οποίες
αδυνατούσαν να κατανοήσουν προγενέστερα με τις συνήθεις διδακτικές μεθόδους.
Παράλληλα, υποχώρησε το άγχος που συνδέεται με τη γραπτή παραγωγή λόγου, κυριάρχησε
ένα κλίμα ευφορίας και ενθουσιασμού. Τα παιδιά ξεφεύγοντας από τα ασφυκτικά πλαίσια του
τυπικού μαθήματος, εκτονώθηκαν, πειραματίστηκαν, εξέφρασαν απερίφραστα σκέψεις και
ιδέες. Ανέπτυξαν το λεξιλόγιό τους, βελτίωσαν εντυπωσιακά τη γραπτή τους έκφραση «τόσο σε
έκταση, όσο σε ύφος και περιεχόμενο» (Κόλλια & Σταθάκη, 2015: 741) και πέτυχαν καλύτερες
μαθητικές επιδόσεις. Μέσω της παιγνιώδους μάθησης, η τέχνη της γραφής έγινε πολύ
αποτελεσματικότερη. Επιπλέον, η όλη δράση βοήθησε στην εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης
ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, αφού συνετέλεσε στην αναγνώριση των ταλέντων και των
δεξιοτήτων ακόμα και «αδύναμων» μαθητών, που τώρα απέκτησαν λόγο και φωνή, ενισχύοντας
την αυτοπεποίθησή τους. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν να θεωρηθεί συλλήβδην το μάθημα πιο
ενδιαφέρον και ουσιαστικό και να διασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή του συνόλου των
μαθητών, τροποποιώντας τις ισχύουσες αντιλήψεις για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας και εν
γένει των φιλολογικών μαθημάτων.
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Ανακτήθηκε

από

το:

Α1. Διάλογοι ανάμεσα στο Γιαννάκη και τη κυρία Νίτσα, στους οποίους ο μικρός εκμυστηρεύεται να
συναισθήματά του στη δασκάλα του, (συχνά με διαφορετικό τέλος στην αρχική ιστορία)
-Γιάννη τελείωσες με την άσκηση;
-Όχι, κυρία. Δεν μπορώ να την κάνω. Η ομορφιά σας μου τραβάει την προσοχή και δεν μπορώ να
συγκεντρωθώ!
-Γιαννάκη, παιδί μου, τι είναι αυτά που λες; Σου εχω δώσει τέτοιο δικαίωμα;;;
-Μα κυρι...
-Βγες έξω, Γιαννάκη και ενημέρωσε τους γονείς σου να έρθουν να τους μιλήσω.
(Χαμηλόφωνα μονολογεί) Κοίτα πού καταντήσαμε...Άκου εκεί πράγματα το οκτάχρονο...
Ρετζίνα
-Κυρία! Μπορείτε να χαμογελάτε συνέχεια;
-Γιατί, παιδί μου;
-Γιατί σας πηγαίνει πολύ...Έχετε το πιο όμορφο χαμόγελο. Όταν χαμογελάτε εσείς, φωτίζονται όλα γύρω...
-Σε ευχαριστώ πολύ, μικρέ Γιαννάκη.
-Κυρία, να σας πω κάτι;
-Τι θέλεις, παιδί μου;
-Κυρία....
-Πες το, Γιαννάκη.
-Ε, να, κυρία...
-Άντε, Γιαννάκη. Έχω και δουλειές. Πρέπει να προετοιμαστώ για το γάμο.
-Τιιιι;;; Καλά, κυρία. Αφήστε το. Δεν ήταν τίποτα.
-Εντάξει, Γιαννάκη. Τα λέμε αύριο.
-Αντίο, κυρία (Παίρνει το ψαλίδι και χαρακώνεται!)
Ιφιγένεια Χ.
-Κυρία; Μπορείτε να μου ξαναπείτε αυτό το μάθημα; Δεν το κατάλαβα!
-Βέβαια, Γιαννάκη. Αμέσως!
-Ε, όχι και Γιαννάκη, κυρία, ολόκληρος άνδρας!
-Βρε, αυτοπεποίθηση που έχει ο μικρός! Τέλος πάντων...Τι δεν κατάλαβες;
-Ελάτε, καθίστε δίπλα μου, να σας εξηγήσω.
-Άντε καλά. Πες μου.
-Ναι, κυρία. Αλλά πρώτα θα ήθελα να μιλήσουμε για την αγάπη που νιώθω για εσάς.
-Άκου, Γιαννάκη, να δεις. Εγώ έχω μια πολύ σοβαρή σχέση. Δε θα την χαλάσω για ένα μικρό. Κατάλαβες;
-Μάλιστα, κυρία. Πάντως εγώ το είχα σκεφτεί ότι θα ζήσουμε μαζί σε ένα μεγάλο σπίτι και θα γυρνάμε με
μια λιμουζίνα σε όλο τον κόσμο.
-Δεν πειράζει, Γιαννάκη. Σε κάποια άλλη ζωή, ίσως!
Μαρία Τ.
-Καλημέρα, κ. Νίτσα!
-Καλημέρα, παιδί μου και καλή εβδομάδα.
-Ευχαριστώ! Κυρία, σήμερα σας βλέπω πολύ χαρούμενη.
-Ναι, Γιαννάκη. Είμαι πολύ καλά, γιατί παντρεύομαι!
-Τι; Πώς; Πότε; Γιατί; Με ποιον;
-Τι έπαθες, παιδί μου;
-Θα τον σκοτώσω αυτόν!
-Ορίστε;;;;
-Όχι, τίποτα. Λέω, συγχαρητήρια!
Τότε, ο Γιαννάκης πέφτει από κάποιο ύψωμα σε θάλασσα, γεγονός που αντιλαμβάνεται η κ. Νίτσα και
τρέχει να τον σώσει!
Ευδοξία Χ.

Α2. Σκέψεις του παιδιού στο ημερολόγιό του πριν ή μετά τον γάμο της κ. Νίτσας
16.10.1928
Αγαπητό μου ημερολόγιο,
Σήμερα έγινε κάτι που μου ράγισε την καρδιά.Η κυρία Νίτσα παντρεύτηκε με το λοχαγό. Ήμουν παρών στο
γάμο. Ένιωθα τόσο στεναχωρημένος, αλλά προσπαθούσα να μη το δείξω. Προσποιούμουν τον
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χαρούμενο, επειδή τάχα βρήκε έναν άνθρωπο να την αγαπάει πραγματικά. Μέσα μου όμως
σπάραζα...Σκεφτόμουν ότι όλη τη χρονιά χανόμουν στα όμορφά της μάτια.
Ποτέ δε θα την ξεχάσω. Είναι η πρώτη μεγάλη μου αγάπη...
Σοφία Π.
25/11/1926
Αγαπητό μου ημερολόγιο,
Η κυρία Νίτσα είναι η μεγάλη μου αγάπη. Κι όμως... Παντρεύτηκε... Στεναχωρέθηκα, θύμωσα, λυπήθηκα.
Αλλά δεν το έδειξα. Προσπάθησα να φανώ δυνατός.Τουλάχιστον, η θίψη δε θα σκοτεινιάζει πια το
όμορφο πρόσωπό της...Δεν ξέρω τι άλλο να πω... Θεοδώρα Σ.

Α3. Συγγραφή ποιήματος

Όταν πήγαινα σχολείο,
ήμουνα παιδί καλό.
Κάθησα στο πρώτο το θρανίο,
για να μπορέσω να τη δω ...
Άκουσα ότι μια μέρα
θα πάει για να παντρευτεί.
Ράγισε τότε η καρδιά μου,
γιατί ήμουνα μικρός γι'αυτή!
Με προσκάλεσαν στο γάμο
και θα πάω-τι να πώ;
Θέλω στ'αλήθεια να πεθάνω,
γιατί πολύ την αγαπώ!!!

Μελίνα Π.

Α4. Σκέψεις μαθητών για την αγάπη και τον έρωτα με μορφή ακροστοιχίδας
Αιώνια είναι
Για πάντα κρατάει
Αναμνήσεις ξυπνάει
Πονάει και ξεχνάει
Η αληθινή αγάπη!
Αγάπησα
Για μια φορά και θα σε
Αγαπώ για
Πάντα
Ησουν το κάτι άλλο στη ζωή μου...
Επικοινωνία
Ρομαντισμός
Ω! Ομορφιά
Τόσο μοναδική είναι η
Αγάπη και ο έρωτας
Σ' αγαπώ

Ιωάννα Κ.-Φρειδερίκη Γ.

Κική Θ.

Γρηγόρης

Είναι ξαφνικός μα και
Ρομαντικός
Ωρα δε ρωτάει
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Την πόρτα μου χτυπάει
Ανοίγει και περνάει, χωρίς να με ρωτάει
Στο μυαλό μου τριγυρνάει

Ιωάννα Κ.-Φρειδερίκη Γ.

Α5. Ακροστοιχίδα για τις συνέπειες μιας πιθανής κοπάνας...

Κάνω κοπάνα,
Οταν
Παρασύρομαι
Απο τους υπόλοιπους συμμαθητές μου.
Ναι,
Αλλά τότε παίρνω ημερήσια αποβολή!

Χρήστος Π.

Α6. Απόψεις για τα προβλήματα του μαθητή
Μου 'παν έλα να πάμε να δεις
Ανοιξαν τα σχολεία κι είναι νωρίς
Θέλω να μείνω σπίτι να κοιμηθώ
Ηλιος δε βγηκε ακόμα απ'τον ουρανό
Το ξυπνητήρι χτυπά σαν τρελό
Η μάνα μου φωνάζει μην κοιμηθείς
Σχολείο για να πας και να μορφωθείς!

Ιωάννα Κ.-Φρειδερίκη Γ.

Α7. Συνδυασμός θεμάτων (μαθητής- αγάπη)
Μα η αλήθεια θα φανερωθεί. Η
Αγάπη θα βρεθεί. Δε
Θα πεθάνει από θλίψη.
Η ψευτιά δε θα την κρύψει
Την αληθινή αγάπη,
Η οποία θα δοθεί
Σώμα και ψυχή...

Σάββας Η.
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Η απόλαυση ενός κειμένου μέσα από τον πειραματισμό,
τις προσθαφαιρέσεις και ποικίλα παιχνίδια δημιουργικής
γραφής
Μαυρομματίδου Σταυρούλα, Μαυρομματίδης Ανέστης
stavrmav@hotmail.com, anestistheg@hotmail.com

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί η δημιουργική γραφή ως μία αξιόλογη διδακτική πρακτική που μπορεί
να εφαρμοστεί στη διδασκαλία φιλολογικών –και όχι μόνο- μαθημάτων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
Η αξία της έγκειται στο ότι ενεργοποιεί τη φαντασία, ενώ παράλληλα αναπτύσσει την κριτική σκέψη και
ενθαρρύνει την αυτενέργεια των μαθητών. Αποβλέποντας στους ανωτέρω στόχους, η εισήγηση
παρουσιάζει ένα σενάριο διδασκαλίας που αξιοποιεί ομαδοσυνεργατικές παιγνιώδεις δράσεις, μετατροπές,
επάλληλες γραφές και δημιουργικές ασκήσεις. Οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου έχοντας ως «αφετηρία» το
ποίημα «Τώρα» του Χριστόπουλου έπαιξαν με τις λέξεις, μετατράπηκαν από αναγνώστες σε συγγραφείς
παράγοντας διάφορα κειμενικά είδη (επιστολή, διήγημα, κόμικ, παραμύθι), πειραματίστηκαν με το μέτρο και
την ομοιοκαταληξία συνειδητοποιώντας τα στοιχεία που συμβάλλουν στη λυρικότητα ενός ποιήματος,
ταυτίστηκαν με άλλους ποιητές ή μετατράπηκαν σε ψυχολόγους εκφράζοντας προσωπικές σκέψεις και
πεποιθήσεις για διάφορες ιδέες του ποιήματος. Παράλληλα, μέσα από μια ευχάριστη διαδικασία,
αποκόμισαν σημαντικές γνώσεις αναφορικά με τα ατομικά δικαιώματα και την ελεύθερη βούληση που
προάγει ο Διαφωτισμός, ήρθαν σε επαφή με άλλα κείμενα της Νεοελληνικής λογοτεχνίας αντίστοιχης
θεματικής και αντιλήφθηκαν βασικούς «μηχανισμούς» της ποίησης και στοιχεία που διαφοροποιούν τον
«ποιητικό» λόγο από τον πεζό. Τελικά, η όλη δράση ενίσχυσε όχι μόνο την κριτική σκέψη και φαντασία, αλλά
ακόμα ενεργοποίησε την επιχειρηματολογία και τη συμμετοχική διάθεση των μαθητών.

Λέξεις Κλειδιά: Δημιουργική γραφή; Τώρα; Χριστόπουλος; Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας; Γ’ Γυμνασίου

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η δημιουργική γραφή είναι μια εκπαιδευτική τεχνική που «προσεγγίζει βιωματικά το λόγο και τις
δυνατότητές του και στηρίζεται στην αναδόμησή του, με σκοπό της παραγωγή νέων κειμένων»
(Βακάλη, 2015: 134). Πρόκειται για παιγνιώδεις δραστηριότητες που βοηθούν τους μαθητές να
έρθουν σε ουσιαστική επαφή με το λογοτεχνικό κείμενο και τις συμβάσεις του, να το
κατανοήσουν και να εκφράσουν δημιουργικά τις απόψεις και τα συναισθήματά τους (ΚατσίκηΓκίβαλου, 2011). Με τον τρόπο αυτό συντελείται η ελκυστική και παιγνιώδης μάθηση, διεγείρεται
η δημιουργικότητα και καλλιεργείται η φαντασία (Γρόσδος, 2013). Οι μαθητές εμπλέκονται σε μια
διαδικασία που έχει νόημα για αυτούς, γίνονται οι ίδιοι δημιουργοί κειμένων, ενεργοποιούν τις
ψυχικές και συναισθηματικές τους δυνάμεις και αποκτούν νέα κίνητρα που αναθερμαίνουν τη
σχέση τους με τη λογοτεχνία.
Εντούτοις, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν ενθαρρύνεται η ανάπτυξη της δημιουργικής
σκέψης των μαθητών, ενώ οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής καταλαμβάνουν μικρή
έκταση. Στην πραγματικότητα, δεν έχει δημιουργηθεί ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για την κατάρτιση,
επιμόρφωση και εξειδίκευση των εκπαιδευτικών (Πέννα, 2015) με αποτέλεσμα η δημιουργική
γραφή να μην διδάσκεται, «ούτε ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο […] ούτε στο πλαίσιο του
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μαθήματος της λογοτεχνίας» (Κάκαλου, 2015: 381). Έτσι και οι μαθητές ασκούνται στη
διδασκαλία συγκεκριμένων κειμενικών ειδών και την παραγωγή λόγου ορισμένης μορφής (π.χ.
πεζού και όχι ποιητικού κειμένου) (Βακάλη, 2015).
Επομένως, στόχος της παρούσας διδακτικής πρότασης που αναφέρεται στο κείμενο «Τώρα» του
Χριστόπουλου (Λογοτεχνία Γ’ Γυμνασίου) αποτελεί η αξιοποίηση δραστηριοτήτων δημιουργικής
γραφής προκειμένου να επιτευχθεί η ψυχαγωγία, η ανάπτυξη δεξιοτήτων (ανάγνωσης,
ακρόασης, επικοινωνίας/ανταλλαγής απόψεων, αυτοαξιολόγησης, ετεροαξιολόγησης) και η
βελτίωση συγγραφικών πρακτικών.
Άλλοι στόχοι αποτελούν:
Οι μαθητές να εξοικειωθούν με το δυναμικό χαρακτήρα της γραφής, «πειραματιζόμενοι με
επάλληλες γραφές, μετατροπές, προσθαφαιρέσεις και βελτιώσεις» (Σεφερλή, 2013: 8)
Να μετατραπούν από αναγνώστες σε συγγραφείς, παράγοντας διάφορα κειμενικά είδη
(επιστολή, διήγημα, κόμικ, παραμύθι) και εκφραζόμενοι δημιουργικά
Να «πειραματιστούν» με το μέτρο και την ομοιοκαταληξία και να συνειδητοποιήσουν τα στοιχεία
που συμβάλλουν στη λυρικότητα ενός ποιήματος
Να παίξουν με τις λέξεις, να αυτενεργήσουν, να επιχειρηματολογήσουν, ενεργοποιώντας την
κριτική σκέψη και φαντασία τους
Να κατανοήσουν ότι δεν υπάρχει ένα μόνο ενδεδειγμένο νόημα σε ένα κείμενο, αλλά το νόημα
είναι προσωπικό
Να αντιληφθούν τα στοιχεία που διαφοροποιούν ένα ποίημα από τον πεζό λόγο
Να γνωρίσουν ένα χαρακτηριστικό δείγμα αστικού φαναριώτικου τραγουδιού, μέσω του οποίου
εκφράζονται η νοοτροπία και οι αντιλήψεις περί ευζωίας της φαναριώτικης κοινωνίας (ανέμελη
ζωή, διασκέδαση, ερωτας, υλικές απολαύσεις κλπ.)
Να συνειδητοποιήσουν τις απηχήσεις των ιδεών του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, σχετικά με την
ελεύθερη βούληση και τα ατομικά δικαιώματα του ανθρώπου
Να αντιληφθούν την αντίθεση με τις φιλελεύθερες αγωνιστικές ιδέες του Ρήγα
Να προβούν σε συγκρίσεις με άλλα κείμενα της Νεοελληνικής λογοτεχνίας, αντίστοιχης
θεματικής και να «συνομιλήσουν» μαζί τους
Να διακρίνουν τη χαλαρότητα της αστικής τάξης, οι επιδιώξεις, τα ήθη και τα συναισθήματα της
οποίας συγκλίνουν αρκετά με το σύγχρονο καταναλωτικό τρόπο ζωής
Να αλληλεπιδράσουν και να αναπτύξουν τη συμμετοχική τους διάθεση.

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το παρόν σενάριο βασίζεται στις θεωρίες της πρόσληψης και της αναγνωστικής ανταπόκρισης.
Με βάση αυτές, κλονίζεται η αυθεντία του συγγραφέα και το αυθυπόστατο του νοήματος
(Δουζίνα, 2015). Κυρίαρχη θέση καταλαμβάνει ο αναγνώστης, ο οποίος παίζει τόσο σημαντικό
ρόλο όσο και το ίδιο το κείμενο. Στηριγμένος στις εμπειρίες, τα βιώματα, τις αξίες, τις προσδοκίες
και τις προκαταλήψεις του, αυτενεργεί, αλληλεπιδρά με το έργο, συμμετέχει ενεργά στη δόμηση
του νοήματος. Αντιλαμβάνεται το κείμενο μέσα από τις δικές του προσλαμβάνουσες, τη δική του
οπτική γωνία. Γεμίζει τα κενά, χρωματίζει την απροσδιοριστία (Αναγνώστου & Κωτόπουλος,
2015), φτάνοντας στην κατανόηση κάποιων πραγμάτων με διαφορετικό τρόπο, από
διαφορετικούς δρόμους (Eliot στον Gourevitch, 2010). Χωρίς να ακολουθεί αποστειρωμένες
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φιλολογικές αναλύσεις ή να προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τη σκέψη του συγγραφέα,
στηρίζεται σε προσωπικές αναγνωστικές ανταποκρίσεις, αφού αντιλαμβάνεται ότι η ερμηνεία
δεν είναι μονόπλευρη και η σκέψη του συγγραφέα δε στρέφεται προς μία κατεύθυνση, αλλά
«στροβιλίζεται στη δίνη ιδεών, απόψεων, ιδεολογιών» (Γρόσδος, 2013: 4). Τελικά, μετατρέπεται σε
«συγγραφέα» και συνδημιουργό, αφού «πλάθει συνειδητά και υποσυνείδητα έναν νέο
φανταστικό κόσμο με βάση τις ανταποκρίσεις του» (Γκούνη, 2013: 2), παρεμβαίνοντας και
«αναδημιουργώντας» το ήδη ισχύον πλαίσιο. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, βέβαια, δεν έχει νόημα ο
δασκαλοκεντρισμός και η διαρκής καθοδήγηση, αλλά αφήνονται μεγαλύτερα περιθώρια
δράσης και ανάληψης πρωτοβουλιών στους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί υποστηρικτικά
και εμψυχωτικά και μετατρέπεται σε ισότιμο συνομιλητή, χωρίς να περιχαρακώνει και να οριοθετεί
την αποκλίνουσα σκέψη των παιδιών (Καλογήρου & Λαλαγιάννη, 2007).

3. ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Επιδίωξη του σεναρίου ήταν η υλοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων παιγνιώδους μορφής
μέσα από την ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γι’αυτό τον λόγο, οι είκοσι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου
Κρηνίδων χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες -ανομοιογενείς ως προς τις μαθησιακές επιδόσειςστις οποίες αρχικά δόθηκε ένα κοινό φύλλο εργασίας. Με πρόσχημα ότι έπεσε μελάνι πάνω
στους στίχους του ποιήματος, οι μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν τους στίχους που
«σβήστηκαν», αξιοποιώντας την έμπνευση και φαντασία τους και δημιουργώντας ένα δικό τους
ποίημα! Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο κινητοποιήθηκαν οι περισσότεροι μαθητές, αλλά
εκδήλωσαν στη συνέχεια έντονη περιέργεια να αντιπαραβάλουν το δικό τους κείμενο με το
πρωτότυπο και να διαπιστώσουν ομοιότητες και διαφορές. Η συγκεκριμένη δράση, επίσης,
συνετέλεσε στη δημιουργία ενός ευχάριστου κλίματος, γεγονός απαραίτητο για την υλοποίηση
δράσεων δημιουργικής γραφής.
Δύο συνοδευτικές ερωτήσεις προϋπέθεταν την αναζήτηση βιογραφικών και εργογραφικών
πληροφοριών για το Χριστόπουλο με τη βοήθεια των ΤΠΕ, αλλά και σύνδεση του ποιήματος με
την εποχή που το δημιούργησε και αντιλήψεις που επιβιώνουν ακόμα στη σύγχρονη εποχή,
οξύνοντας την κριτική ικανότητα των μαθητών.
Μετά την επεξεργασία των ανωτέρω ερωτημάτων και την παρουσίασή τους (σε τρεις διδακτικές
ώρες), διανεμήθηκαν διαφορετικά φύλλα εργασίας σε κάθε ομάδα. Καθεμία έπρεπε να
ασχοληθεί με τέσσερα ζητήματα: α) την παραγωγή λόγου συγκεκριμενου κειμενικού είδους β)
σύγκριση με άλλο λογοτεχνικό κείμενο γ) μία δημιουργική δράση (π.χ. ζωγραφιά, μελοποίηση)
δ) μία άσκηση σχετική με αφηγηματικές τεχνικές/ μέτρο/ ομοιοκαταληξία(συνολικά τρεις
διδακτικές ώρες).
Κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προσπάθειας, οι μαθητές βρίσκονταν στο επίκεντρο κάνοντας
χρήση των προσωπικών εμπειριών και γνώσεων, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες και
«ανακαλύπτοντας» ατομικά τη γνώση (Μαυρομματίδου, 2015, Μαυρομματίδου &
Μαυρομματίδης, 2016). Εξέθεταν τις απόψεις τους στα πλαίσια ενός εποικοδομητικού διαλόγου,
αντάλλασσαν σκέψεις και πεποιθήσεις και συνεργάζονταν, σεβόμενοι τη γνώμη των
συνομιλητών τους.
Στο τέλος, οι μαθητές παρουσίασαν την εργασία τους ανά ομάδα στο σύνολο της τάξης. Όλοι
οι μαθητές που αποτελούσαν μέλη της ομάδας συμμετείχαν στην παρουσίαση ενός μέρους της
εργασίας τους, καταλήγοντας σε συμπεράσματα (Μαυρομματίδου & Μαυρομματίδης, 2017).
Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία η εκπαιδευτικός δεν παρενέβαινε παρά για τον γενικό
συντονισμό ή την εστίαση της προσοχής των παιδιών σε σημαντικά ζητήματα. Μετά την
παρουσίαση των εργασιών και την αποτύπωση των συμπερασμάτων, πραγματοποιήθηκε η
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης.
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4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι μαθητές όχι απλά αξιολόγησαν οι ίδιοι τις εργασίες τους με βάση μια λίστα κριτηρίων που
τους δόθηκε από τη διδάσκουσα (π.χ. πρωτοτυπία, επιχειρηματολογία, δομή, οργάνωση, ύφος
κλπ.), αλλά δέχτηκαν κριτική και των συμμαθητών τους. Ομοίως, αξιολογήθηκαν από την
εκπαιδευτικό για τη συνδρομή τους σε όλα τα στάδια (προετοιμασίας, παραγωγής,
παρουσίασης), όσο και τον βαθμό συμμετοχής τους και τον τρόπο συνεργασίας τους με τους
συμμαθητές τους.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η όλη δράση πραγματικά ενθουσίασε τους μαθητές. Καθόλη τη διάρκεια του διδακτικού
σεναρίου εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό. Πειραματίστηκαν με τις λέξεις,
εξέφρασαν ελεύθερα τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, ανέπτυξαν την κριτική σκέψη, τη
φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Παρήγαγαν πρωτότυπες ιδέες και συνέθεσαν κείμενα
που διακρίνονταν για την πληρότητα του περιεχομένου, τη συνοχή, την τήρηση γραμματικοσυντακτικών κανόνων και τη φροντισμένη εμφάνιση. Ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι φάνηκαν οι
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή με χαμηλές σχολικές επιδόσεις που βίωσαν την αναγνώριση
και ανταμοιβή των κόπων και προσπαθειών τους. Συμμετείχαν ενεργά και φάνηκαν να αλλάζουν
στάση απέναντι στη διδασκαλία της λογοτεχνίας, εκδηλώνοντας απερίφραστα ότι απόλαυσαν
την παιγνιώδη μαθησιακή διαδικασία και ζητώντας επίμονα την επανάλειψη αντίστοιχων
δράσεων και στο μέλλον.
Αλλά και η ίδια η εκπαιδευτικός εξεπλάγη θετικά από τον υψηλό βαθμό συμμετοχής, την
προσήλωση των μαθητών και την ποιότητα του παραγόμενου υλικού. Διαπίστωσε τη βελτίωση
των σχέσεων στη σχολική τάξη και συνειδητοποίησε έμπρακτα ότι η δημιουργική γραφή «ανοίγει
το δρόμο σε μαθητές και μαθήτριες να συνθέσουν τις εμπειρίες της ζωής με τη γνώση που
αποκτούν στην εκπαίδευση» (Σουλιώτης, 2012: 4), ενώ παράλληλα συντελεί στην
αναδιαμόρφωση ολόκληρης της σχολικής κουλτούρας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Φύλλα εργασίας
Α1. Κοινό φύλλο εργασίας για όλες τις ομάδες

1. Δυστυχώς έπεσε μελάνι πάνω στους στίχους του ποιήματος και σβήστηκαν αρκετοί.
Συμπληρώστε αυτούς που λείπουν δημιουργώντας το δικό σας ποίημα! Δεν υπάρχει σωστή και
εσφαλμένη απάντηση! Δουλέψτε δημιουργικά!
Δεν θέλω να ελπίζω,
δεν θέλω ……………….
……………………………….
Το σήμερα προκρίνω,
το αύριο τ' αφήνω
στης τύχης την ροήν.
Το τ' ύστερα θα γένει
και τι με αναμένει
ποσώς δεν το φρονώ·
ποτέ δεν τ' αναβάνω,
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γιατί ……………………..
……………………………….
Ας γένει ό,τι θέλει,
τελείως δεν με μέλει·
……………………………….
Η γη μας ας βουλήσει
κι ο ήλιος ας σβήσει
…………………………….
Εγώ ζητώ το τώρα,
και τούτη μόν' την ώρα
οπόσο ημπορώ,
…………………………..
…………………………..
πασχίζω να χαρώ.
2. Στη συνέχεια εξετάστε το ποίημα έτσι όπως δίνεται από τον ποιητή και προβείτε σε συγκρίσεις.
Πόσο διαφοροποιείται το περιεχόμενο του ποιήματος ανάλογα με το λεξιλόγιο που επιλέγεται;
3. Αναλαμβάνετε να παρουσιάσετε στη τάξη πληροφορίες για τον ποιητή και το έργο του.
Επισκεφτείτε λοιπόν τις ιστοσελίδες:
https://www.youtube.com/watch?v=xYRjD8AvtVw
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=585
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%
BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%89%CF%84%CE%
B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
και επισημάνετε (εκτός από στοιχεία βιογραφικά και εργογραφικά):
-Πώς το ιστορικο- κοινωνικό περιβάλλον επηρέασε το περιεχόμενο της ποίησής του;
-Τι ήταν ο Νεοελληνικός διαφωτισμός και ποια τα χαρακτηριστικά του;
-Ποιες αντιλήψεις του ποιήματος πιστεύετε ότι έχουν σχέση με το πνευμα του;
Αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας.
4. Με ποιον τρόπο πασχίζει να χαρεί τη ζωή του ο ποιητής; Ποιες αξίες και μηνύματα
υπολανθάνουν στα λόγια του; Πιστεύετε ότι ισχύουν στη σύγχρονη εποχή; Ναι ή όχι και γιατί;
Α2. Διαφορετικά φύλλα εργασίας σε κάθε ομάδα

Α’ Ομάδα
1. Γράψτε το διάλογο που θα έκανε το άτομο αυτό με τον εργοδότη του στη δουλειά, ύστερα από
την καθυστερημένη προσέλευσή του εξαιτίας της χθεσινοβραδινής κραιπάλης του.
2. Υποθέστε ότι ο αφηγητής διάβαζε τη φυλλάδα του Ρήγα που έπεφτε στα χέρια του. Πώς θα
αντιδρούσε και γιατί; Ποια πρότυπα ζωής προβάλλει ο Ρήγας;
3. «Ντύστε» το ποίημα με εικόνες που αποδίδουν το νόημά του.
4. Ξαναγράψτε ελεύθερα το ποίημα αφαιρώντας τη ομοιoκαταληξία ή/και σπάζοντας τις
στροφές. Τι παρατηρείτε; Ποια στοιχεία προσδίδουν λυρικότητα στο ποίημα;
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Β’ Ομάδα

1. Συνθέστε ένα σύντομο διήγημα με θέμα ένα άτομο που δε νοιάζεται παρά μόνο για την
καλοπέρασή του.
2. Υποθέστε ότι είστε ο Σπυρίδων Βασιλειάδης. Μόλις γράψατε τη «Χαρά» και διαβάζετε το ποίημα
του Χριστόπουλου «Τώρα». Τι θα «απαντούσατε» στον ποιητή αν υποθετικά σας δινόταν η
δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του; Γράψτε την επιστολή που θα του στέλνατε.
3. Ζωγραφίστε έναν ανθρώπινο τύπο της εποχής μας με ανάλογα χαρακτηριστικά και στάση
ζωής με τον αφηγητή του Χριστόπουλου.
4. Διατηρήστε τους δύο πρώτους στίχους του ποιήματος, αλλά τροποποιήστε τους επόμενους
με στίχους δικής σας επιλογής, κρατώντας την ίδια ομοιοκαταληξία. Οι ρίμες σας μπορούν να
αναφέρονται και σε μαθήματα ή προβλήματα που αντιμετωπίζετε στο σχολείο!
Γ’ Ομάδα
1. Με αφορμή τις λέξεις του ποιήματος «μέλλον, τύχη, ήλιος, έρωτας, χαρά» δημιουργήστε ένα
παραμύθι με θέμα δικής σας επιλογής.
2. Υποθέστε ότι είστε ο αφηγητής. Διαβάζετε το ποίημα του Μάτεση «Ανακρεοντικόν». Ποιες
σκέψεις και συναισθήματα κάνετε για το ποίημα; Γράψτε τες στο ημερολόγιό σας.
3. Ο Χριστόπουλος συνεθετε, μελοποιούσε και τραγουδούσε τους στίχους του, οι οποίοι ήταν
πολύ δημοφιλείς στην υψηλή κοινωνία. Προσπαθήστε να μελοποιήσετε κι εσείς με τη σειρά σας
το ποίημα. Τι είδους μουσική θα επιλέξετε και γιατί;
4. Εντοπίστε τις αντιθέσεις του ποιήματος, επισημαίνοντάς τες με έντονα χρώματα. Γιατί
χρησιμοποιούνται;

Δ’ Ομάδα

1. Παρουσιάστε με κόμικ τη σύγκρουση του αφηγητή με ένα εξαιρετικά αγχώδες άτομο που
αγωνιά για το μέλλον των παιδιών του.
2. Υποθέστε ότι είστε ένας ψυχολόγος και συναντάτε τους αφηγητές των δύο ποιημάτων «Τώρα»
του Χριστόπουλου και «Ανακρεοντικόν» του Μάτεση. Τι συμπεράσματα βγάζετε για τον
χαρακτήρα τους με βάση τη στάση ζωής που επιλέγουν; Τι θα τους συμβουλεύατε;
3. Ετοιμάστε σλόγκαν και συνθήματα που εκφράζουν τη στάση ζωή και τις αξίες του αφηγητή.
4. Τρέψτε το ποίημα σε πεζό, αφού κάνετε όλες τις αναγκαίες μεταβολές. Στη συνέχεια προβείτε
σε συγκρίσεις ανάμεσα στα δύο. Ποιο κείμενο αποδίδει καλύτερα το λυρικό περιεχόμενο και γιατί;
Παράρτημα Β
Ασκήσεις εμπέδωσης-προέκτασης
Ως ασκήσεις για το σπίτι, δόθηκαν προαιρετικά οι ακόλουθες:
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Παρουσιάστε την καθημερινότητα του υποκειμένου του ποιήματος. Ποια ώρα ξυπνά, πώς περνά
την ημέρα του, ποιες είναι οι ασχολίες του.
Γράψτε ένα φανταστικό βιογραφικό του ατόμου αυτού.
Υποθέστε ότι μια διαφημιστική εταιρεία απευθύνεται στον αφηγητή για διαφήμιση κρασιού!
Αναφέρετε το σλόγκαν και το βασικό περιεχόμενό της. Αν θέλετε, μπορείτε να την αποδώσετε
στην τάξη ενώπιον των συμμαθητών σας!
Αλλάξτε τον τίτλο του ποιήματος με κάποιον πιο επιτυχημένο. Αιτιολογήστε την άποψή σας.
Ποια επιχειρήματα θα χρησιμοποιούσε ο αφηγητής για να αλλάξει γνώμη σε ένα άτομο που
παραπονιέται ότι δεν έχει ελεύθερο χρόνο;
Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η «κατάληξη» αυτού του ατόμου; Γράψτε τον απολογισμό του σε έναν
υποθετικό μονόλογο λίγο πριν από τα γηρατειά.
Αποδώστε με καλλιγράφημα το περιεχόμενο του ποιήματος.
Τι είναι για εσάς το μέλλον; Συμπληρώστε την ακόλουθη ακροστοιχίδα:
Μ
Ε
Λ
Λ
Ο
Ν
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Πρωτότυπη μουσική σύνθεση στο θέατρο για παιδιά,
διασκευάζοντας το παραμύθι «Η κατάρα της θλιμμένης
γκριμάτσας» της Χάρις Μέγα
Μέγα Χάρις
charis_mega@yahoo.gr

Θα επιχειρήσω μια σύντομη παρουσίαση μουσικοσυγγραφικής δημιουργίας σε τρία βήματα.
Αρχικά έγραψα ένα παραμύθι, στη συνέχεια το διασκεύασα μετατρέποντάς το σε θεατρικό
κείμενο και τέλος το θεατρικό κείμενο το επένδυσα μουσικά.
Πατώντας στον κανόνα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τα παραμύθια, αυτόν της
σύγκρουσης, προσπάθησα να δομήσω μια ιστορία που να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του
αναγνώστη από την αρχή μέχρι το τέλος.
« Η κατάρα της θλιμμένης γκριμάτσας»

Η πολυπλοκότητα των χαρακτήρων και η επικινδυνότητα των καταστάσεων που καλούνται οι
ήρωες να αντιμετωπίσουν, καθώς και το ρόλο που πρόκειται να διαδραματίσει ο καθένας από
αυτούς γίνονται ξεκάθαρα από την αρχή. Ο Τζ. Κούπερ υποστηρίζει ότι το παραμύθι
μεταμορφώνει τον άνθρωπο από θνητό σε αθάνατο καθώς ένα από τα κύρια στοιχεία του είναι
η μύηση. Μ’ άλλα λόγια η αφήγηση επιτρέπει στον αναγνώστη να εισβάλει στα ενδότερα της
παραμυθιακής τέχνης. Σ’ αυτό το πρώτο βήμα επηρεασμένη φανερά από τα παραμύθια της
λαϊκής μας παράδοσης προσπάθησα να δημιουργήσω χαρακτήρες διογκωμένους οι οποίοι
δεν γνωρίζουν τη μεσότητα παράλληλα όμως και σύγχρονους προσαρμοσμένους στην εποχή.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια γενικότερη στροφή προς την παράδοση και έχει εδραιωθεί
η άποψη ότι το λαϊκό παραμύθι έχει σημαντική παιδαγωγική αξία και παρέχει στα παιδιά εφόδια
για τη μετέπειτα ενήλικη ζωή τους. Το παραμύθι μπορεί να απευθύνεται στο παιδικό κοινό χωρίς
να παίρνει χροιά άμεσα διδακτική, αλλά αποτυπωμένο με τρόπους διακριτούς.
(Κανατσούλη,2011).
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« Η χώρα της γκριμάτσας»

Μια χώρα όπου οι κάτοικοί της έχουν μόνιμα στα πρόσωπά τους την ίδια γκριμάτσα η οποία
υποδηλώνει κατά κάποιο τρόπο τον χαρακτήρα και τις προθέσεις τους.

ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
Διασκεύασα το παραμύθι μετατρέποντάς το σε θεατρικό κείμενο. Με τον όρο διασκευή
αναφερόμαστε στην τροποποίηση καλλιτεχνικού έργου λόγου ή μουσικής. Η δραματοποίηση
αφορά το λογοτεχνικό κείμενο (μύθος, παραμύθι, διήγημα) και τη μετατροπή του σε θεατρικό
έργο ή σενάριο (Μπαμπινιώτης, 2002). Η διασκευή του λογοτεχνικού κειμένου έχει ως στόχο την
απόδοσή του με τρόπο τέτοιο ώστε να καθίσταται ικανή η δραματοποίησή του (δραματικό
κείμενο). Οι διασκευές που απευθύνονται στο παιδικό κοινό αποτελούν ένα είδος μεθοριακό
(threshold literature), εκκινούν από μια βάση υψηλότερη που αφορά την ενήλικη κουλτούρα, αν
το κείμενο που καλούνται να διασκευάσουν αφορά ενήλικες, και μεταπίπτουν σε ένα διαφορετικό
επίπεδο, την κουλτούρα των παιδιών. Ο ενήλικας για να καταλήξει στη δημιουργία του
δραματικού κειμένου, αποτυπώνει τα νοήματα ως διασκευαστής ερμηνεύοντας το πρωτότυπο
κείμενο κατά το δοκούν (Μουλά, 2011). Σύμφωνα με τον Θ. Γραμματά «λέγοντας δραματικό
κείμενο, ανεξάρτητα από τα οποιαδήποτε γνωρίσματα και ιδιαιτερότητες (δράμα, κωμωδία,
τραγωδία, φάρσα), εννοούμε ένα συγκεκριμένο είδος λογοτεχνικής δημιουργίας που
διαφοροποιείται από κάθε άλλο εξαιτίας των χαρακτηρολογικών γνωρισμάτων του
(μορφολογία, δομή, ύφος)», τα οποία συνθέτουν τη «θεατρικότητα» του κειμένου.» Στην
προκειμένη περίπτωση αξιοποιώντας τεχνικές και κώδικες υπερδιόρθωσης μετατρέπουμε το
παραμύθι σε θεατρικό κείμενο, παράγουμε δηλαδή μια αυτόνομη καλλιτεχνική δημιουργία
έντεχνου λόγου.
Στόχος δεν είναι η απλή λεκτική μεταγραφή κάποιου κειμένου αλλά αυτό που συνιστά διασκευή,
δηλαδή ένα ολόκληρο σύστημα υπερκειμενοποίησης:
Διάκριση σε πράξεις, σκηνές, εικόνες.
Δομές του χώρου και του χρόνου.
Δραματική συμπύκνωση.
Ανοιχτό έργο(θεατρικό έργο που ολοκληρώνεται μόνο με τη σκηνική του εικονοποίηση).
(Γραμματάς, 2017)
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ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
Πρωτότυπη μουσική σύνθεση
Η μουσική ως η τέχνη που ανακαλεί στον ακροατή της το συναίσθημα αποτελούσε πάντα ένα
σημαντικό εργαλείο για το θέατρο δεδομένου ότι αποτέλεσε μέσο έκφρασης συναισθημάτων
πριν ακόμα αναπτυχθεί η γραφή.(Πετράκου,2016).
Το να επικοινωνήσει ο συνθέτης ηχητικούς συνδυασμούς με το παιδικό κοινό συνιστά μια
πολύπλοκη διαδικασία. Ο μουσικός συνθέτει με βάσει το κείμενο, ύστερα από την πλήρη
κατανόησή του, και επιχειρεί να πει πράγματα που οι λέξεις αδυνατούν να εκφράσουν. Οι
μελωδικές γραμμές δημιουργούν συναισθήματα και συνθέτουν τη γενικότερη θεατρική
ατμόσφαιρα. Αυτό όμως προϋποθέτει εναρμόνιση των ήχων της μουσικής με τον
συναισθηματικό κόσμο του ήρωα- ηρώων και το περιεχόμενο του κειμένου. Το κείμενο
οργανώνει το πλαίσιο της μουσικής ανάπτυξης σε ένα σκηνικό περιβάλλον όπου ο δραματικός
χώρος και χρόνος και σίγουρα η «ματιά» του σκηνοθέτη καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα
υποκαθιστώντας εν μέρει τον ίδιο τον συγγραφέα. Στο συγκεκριμένο θεατρικό κείμενο οι ήρωες
μαρτυρούν ευθύς εξαρχής τη συναισθηματική τους κατάσταση, μέσω του ονόματός τουςγκριμάτσας τους, το έργο λοιπόν του μουσικού που καλείται να συνθέσει φαντάζει ευκολότερο.
Δεν επιχειρεί τουλάχιστον ο ίδιος να ανακαλύψει ώστε να προσδιορίσει μουσικά τη διάθεση των
ηρώων. Η μουσική με τη γλώσσα μοιράζονται πολλά κοινά: υλικό και των δυο είναι οι ήχοι οι
οποίοι οργανώνονται σε ενότητες στηριζόμενοι σε κανόνες, αμφότερες εκτυλίσσονται στο
χρόνο. «Δεδομένου ότι οι λέξεις έχουν νόημα ως σημεία και τα λεκτικά σημεία είναι αυθαίρετες
κατασκευές, τα μουσικά μορφώματα(μοτίβα, μελωδίες, ρυθμοί) είναι επίσης αυθαίρετες
κατασκευές, τότε και αυτά τα μορφώματα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως σημεία μιας
διαφορετικής φυσικής γλώσσας. Με απλά λόγια , τίποτε δεν μας εμποδίζει να επικοινωνήσουμε
με μουσικά μοτίβα αντί για λέξεις».(Τσέτσος , 2012: 45,46).
Η δύναμη της εναλλαγής των συναισθημάτων απεικονίζεται σε όλες τις μορφές τέχνης. Αυτό
συμβαίνει γιατί η τέχνη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον «αφηρημένο» προσδιορισμό του
εσωτερικού (ψυχικού) κόσμου του καλλιτέχνη. Το μουσικό συμβάν ως φορέας νοήματος καλείται
να υπηρετήσει τον θεατρικό λόγο και έτσι γίνεται εύκολα κατανοητή η σπουδαιότητα ύπαρξης
πρωτότυπης μουσικής σύνθεσης. Η καλλιτεχνική σύλληψη του δημιουργού – συνθέτη εξυπηρετεί
το συγκεκριμένο θεατρικό έργο σηματοδοτώντας τη συγκεκριμένη θεατρική πράξη.
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Περιγραφή σκηνής
Η κατάρα της θλιμμένης γκριμάτσας οδηγεί τους κατοίκους του νησιού σε απόγνωση. Βαθιά
λυπημένοι αφήνονται, ανίκανοι ν’ αντιδράσουν, στη μοίρα τους.

Η λύπη(απόγνωση): μουσικό πέρασμα γραμμένο σε D#m(Ρε# ελάσσονα) και μέτρο 4/4. Η
επιλογή ελάσσονος κλίμακας έγινε για να δηλώσει ευθύς εξαρχής το ύφος του κομματιού.
Πρόκειται για «μελαγχολική», «δραματική», «λυπημένη» μελωδία που ως κύριο στόχο έχει να
περιγράψει την επί σκηνής διάθεση. Σε μια στρωτή μελωδική γραμμή χωρίς εντάσεις και εκπλήξεις
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και με μόνο δυο μουσικά όργανα επιχειρήθηκε να αποδοθεί το συναίσθημα της λύπης.
Γραμμένο σε 4/4 και μεγάλες ρυθμικές αξίες, η λύπη ένα συναίσθημα που κάνει το χρόνο να
μοιάζει ατελείωτος, περιγράφεται αργά με συχνές επαναλήψεις της ίδιας νότας. Επιλέχθηκε το
βιολοντσέλο ένα έγχορδο, εκφραστικό μουσικό όργανο, με δοξάρι που το εύθραυστο
ηχόχρωμά του ταυτίζει τον ακροατή- θεατή με το επίσης εύθραυστο συναίσθημα που βιώνουν
οι πρωταγωνιστές. Η θλίψη αποδίδεται σε ένα ολοκληρωμένο εύρος εκφραστικότητας που
κυμαίνεται από την τραγική σοβαρότητα στις χαμηλές(νότες) μέχρι την ένταση και το πάθος στις
ψηλές(νότες). Μια βασική μελωδία η οποία επαναλαμβάνεται με μικρές παραλλαγές για να δώσει
έμφαση στην απόγνωση. Κατά την επανάληψή της εισβάλει το μεταλόφωνο(κρουστό μελωδικό
όργανο) που έρχεται να ελαφρύνει πρόσκαιρα την «τραγικότητα» με το γλυκό, παιχνιδιάρικο
ηχόχρωμά του.

Τα σκίτσα του παραμυθιού είναι της Μαρίζας Τσεβά.
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Η δημιουργική γραφή και η δημιουργικότητα ως τρόπος
αναπροσδιορισμού των ορίων της κριτικής σκέψης
Μιχαηλίδης Tάσος
tasmichailides@yahoo.gr

Περίληψη

Η παρούσα εργασία εξετάζει τους τρόπους που η Δημιουργική Γραφή ως επιστημονική μέθοδος
προσέγγισης και ανάπτυξης του δημιουργικού λόγου και πεδίο μελέτης των συνθηκών που λειτουργούν
ενισχυτικά για την ανάδειξη της δημιουργικότητας, αποτελεί την ίδια στιγμή ένα βασικό εργαλείο
καλλιέργειας της κριτικής σκέψης. Ειδικότερα, η εισήγηση θα επικεντρωθεί στη φανέρωση και διασαφήνιση
των μηχανισμών που η δημιουργική ανάγνωση και οι απόπειρες προσωπικής έκφρασης των
εκπαιδευομένων θέτουν σε λειτουργία και συνδράμουν στην πολύτροπη επεξεργασία των
προσλαμβανόμενων πληροφοριών και στον αναπροσδιορισμού των σχέσεων σύνδεσης ανάμεσα στις
προϋπάρχουσες και νέο-λαμβανόμενες γνώσεις. Υπό το πρίσμα της διεπιστημονικότητας, η συγκεκριμένη
ανακοίνωση θα αξιοποιήσει βιβλιογραφικά δεδομένα της Λογοτεχνικής θεωρίας, της διδακτικής της
Λογοτεχνίας και της γνωστικής ψυχολογίας επισημαίνοντας τους τρόπους που ο εγκέφαλος δια της
δημιουργικής ανάγνωσης αποκτά νέες μορφές θέασης και αντίληψης της πραγματικότητας, ενώ
οικειώνεται πολύμορφα την έννοια και τη σημασιακή προοπτική της λογοτεχνικής γραφής. Δια αυτής της
αρχής, η εργασία θα επιχειρήσει να διερευνήσει τις νοητικές διεργασίες που συντελούνται στον άνθρωπο,
οι οποίες συνιστούν έναν νέο άξονα επαναξιολόγησης των εμπειριών, κατά την προσπάθειά του να
αφυπνίσει εγγενείς δημιουργικές του δυνάμεις. Τέλος, η ανακοίνωση θα επιδιώξει να εξετάσει πώς η
βιωματική εμβάθυνση των σπουδαστών στις κοινωνικές και λογοτεχνικές νόρμες μέσω της Δημιουργικής
Γραφής μπορεί να οδηγήσει στη διαμόρφωση μιας ολιστικής κριτικής πρόσληψης των πολιτισμικών
φαινομένων, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε επαφή με ένα κειμενικό είδος είτε ως αναγνωστική εμπειρία είτε
ως συγγραφική πράξη αποτελεί μια δημιουργική δραστηριότητα.
Λέξεις-κλειδιά: δημιουργική γραφή, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΩΣ ΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΣΗΣ
Η έννοια της δημιουργικότητας και ο δημιουργικός λόγος ως αισθητική πράξη, ψυχική και
νοητική διαδικασία, αλλά και ως πεδίο φιλοσοφικών αντιπαραθέσεων και θεωρητικών
συζητήσεων αποτελεί δομικό στοιχείο της ανθρώπινης συνείδησης σχεδόν σε όλη τη διάρκεια
της ιστορίας των πολιτισμών. Οι δύο αυτοί όροι έχουν ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους σε
διαφορετικές ιστορικές στιγμές και από διαφορετικά πολιτισμικά συστήματα, δίνοντας συχνά
αντιφατικούς ορισμούς, ενώ ακόμα και στη σύγχρονη εποχή αποτελεί πεδίο ενδιαφέροντος
διακριτών επιστημονικών κλάδων. Έτσι, από τις θεολογικές καταβολές του όρου «Δημιουργός»
της ιουδαϊκής παράδοσης και την ιεροποίηση του δημιουργικού υποκειμένου στην
αρχαιοελληνική τέχνη, τη μιμητική λογική και άσκηση ύφους σε ακαδημίες ως στη ρομαντική
εξιδανίκευση, αλλά και νοηματική διάνοιξη των δύο εννοιών στις βιομηχανικές και
μεταβιομηχανικές κοινωνίες, έχει συντελεστεί μια μακριά και πολυδαίδαλη διαδρομή.
Το ζήτημα, όμως, παραμένει ακόμα και σήμερα, ποιος είναι ή τι είναι δημιουργικός; Γιατί
συνδέθηκε από νωρίς η έννοια με την τέχνη και δεν αναφερόταν για αιώνες σε άλλους τομείς
της ζωής; Σε τι διαφέρει αυτή η ανθρώπινη κατάσταση από την όποια καινοτομία παρατηρούμε
σε άλλα πεδία της ζωής; (Pope, 2005) Αν εστιάσουμε, μάλιστα, στη δημιουργική γραφή (ΔΓ)
ποιες ιδιαιτερότητες και δομές σκέψης ορίζουν τη δημιουργικότητα σε αυτό το είδος λόγου, σε
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σχέση με άλλες μορφές που δεν προσδιορίζονται με αυτό τον όρο; (Kaufman S. & Kaufman J.,
2009)
Η παρούσα εισήγηση, προκειμένου να φανερώσει τα ιδιαίτερα γνωρίσματα αυτών των όρων,
θα επιμείνει στην πρόσληψη της δημιουργίας ως μια διεργασία και πράξη που δεν υπόκειται σε
παρθενογένεση, αλλά πάντα βασίζεται σε βαθύτερες πολιτισμικές εγγραφές και συνειδησιακές
προβολές που συμμετέχουν στην καλλιτεχνική διαδικασία. (Pope, 2005) Το ερώτημα, ωστόσο,
αν η δημιουργικότητα προκύπτει από την προσωπική ικανότητα ή είναι ένα δίκτυο σχέσεων και
μια διαδικασία σε εξέλιξη συνέχισε να προβληματίζει τους ειδικούς. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι η
ανθρώπινη συνείδηση διαμορφώνεται μέσα από τη δυναμική διαλεκτική συνάντηση ανθρώπου
και κοινωνικής δομής, μπορούμε σε πρώτο επίπεδο να καταλήξουμε ότι η ασαφής έννοια της
«δημιουργικότητας» αναφέρεται όχι μόνο σε ένα τελικό προϊόν, αλλά σε μια εξελικτική διαδικασία
που εμπεριέχει τη γεννήτρια ιδέα (έμπνευση), την περίοδο παραγωγής και επεξεργασίας της
δημιουργικής έκφρασης κάθε τέχνης και την οριστική αισθητική μορφή. Η δημιουργία αποτελεί
έτσι μια επίπονη διαδικασία στην οποία εμπλέκεται ένα σύνολο γνωστικών διαδικασιών που
επηρεάζεται τόσο από εξωγενείς παράγοντες, όσο και από αφανείς ψυχικές-νοητικές δομές που
συνυφαίνουν την προσωπικότητα. (Deleuze, 1995; Pope, 2005)
Η συγκεκριμένη εργασία αποπειράται μέσα από τη μελέτη της δημιουργικής διαδικασίας να δείξει
τη σύνδεση δυο σημαντικών και για καιρό διακριτών γνωστικών λειτουργιών, της δημιουργικής
και κριτικής σκέψης, συσχέτιση που αποτελεί βασικό άξονα των προγραμμάτων ΔΓ. Με βάση τα
πορίσματα διεπιστημονικών ερευνών θα φανερώσει ότι και οι δύο γνωστικές διεργασίες
προϋποθέτουν και συμπεριλαμβάνουν παρόμοιες παραμέτρους και εγκεφαλικές λειτουργίες
που σχετίζονται με τον αναστοχασμό και την εξερεύνηση ενός πεδίου εμπειριών, κατά τρόπο που
η μια διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς την εμπλοκή της άλλης. Κάθε κριτική στάση
ή δημιουργική πράξη, συμφωνούν οι ειδικοί, ότι απαιτεί επανέλεγχο, δημιουργικές εναλλακτικές
προσεγγίσεις, ελεύθερη ανασύνθεση μιας κατάστασης, ορθολογική ανάλυση με βάση
συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ επιστρατεύει και απαιτεί μια πολυεστιακή θέαση σε ένα ζήτημα.
(Mezirow, 2007; Morley, 2007)
Σε κάθε περίπτωση, η δημιουργική έκφραση ισοδυναμεί εκ των προτέρων με εμβάθυνση και
μετασχηματισμό των δομών που συναποτελούν τον εαυτό μας. Τόσο η κριτική στάση και η
δημιουργική έκφραση, με έμφαση στον δημιουργικό λόγο, έχουν πολιτισμική αναφορά και
επηρεάζονται από τις κυρίαρχες δομές της κοινωνικής πραγματικότητας. Γι’ αυτό, θα φανερωθεί
ότι αμφότερες οι ικανότητες της κριτικής και δημιουργικής σκέψης βασίζονται στο περιβάλλον
που θα διαμορφώσει το πλαίσιο της αναστοχαστικής λειτουργίας και θα προσφέρει ευκαιρίες
εμβάθυνσης στις δομές της πραγματικότητας. (Mezirow, 2007; Morley, 2007; Brookfield, 1993)
Υπό αυτό το πρίσμα, οι διαφορετικές επιστήμες και τα ερευνητικά πεδία που επιδιώκουν να
προσεγγίσουν τις έννοιες της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης δίνουν συνεχώς νέες
διαστάσεις στον κάθε όρο εννοιολογικά, αλλά και στις μεταξύ τους συσχετίσεις. Οι σύγχρονες
διεπιστημονικές προσεγγίσεις αποκαλύπτουν την πολυπλοκότητα της νοητικής διαδικασίας που
πραγματώνει τη δημιουργική έκφραση, ενώ την ίδια στιγμή φανερώνονται τρόποι ενίσχυσής της
στον μέσο άνθρωπο από-ιεροποιώντας και εκδημοκρατίζοντας τη δημιουργικότητα. (Pope,
2005; Runko 2007)
2. Η

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΪΚΗ ΚΑΙ

ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΙΔΑΝΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ

Σε επίπεδο αισθητικής, η έννοια της δημιουργίας είχε θεολογική ρίζα και διατήρησε για καιρό αυτή
τη μυσταγωγική πρόσληψη του όρου. Είχε μια διάσταση αποκαλυπτική χωρίς να αναφέρεται σε
διεργασία της ανθρώπινης νόησης, αλλά αφορούσε το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που ήταν
ισοδύναμο του υπερβατικού. Μέχρι τον 18ο αιώνα η έννοια της δημιουργικότητας θεωρείτο
ανοίκειο έργο, που ένας άνθρωπος θα μπορούσε να επιτελέσει μόνο με κάποια μορφή θεϊκής
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διαμεσολάβησης. Η θετική πρόσληψη της ανθρώπινης πνευματικότητας μέσα στο πλαίσιο του
Διαφωτισμού θα δώσει μια νέα μορφή θέασης του όρου, καθώς ο άνθρωπος κρίθηκε ικανός
να παράγει νέα πεδία και μορφές της γνώσης. (Pope, 2005; Καρακίτσιος, 2012)
Η δημιουργικότητα θα θεωρηθεί βασικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, αν και θα παραμείνει
στην ιδέα της «αποστολής» ενός δημιουργού, που δεν αντιγράφει, όμως, αλλά δημιουργεί κάτι
νέο. Σε αυτή ακόμα την εποχή στον δυτικό κόσμο, η έννοια του δημιουργού παραπέμπει στην
Θεολογία, εφόσον ο Δημιουργός-Θεός είναι το γενεσιουργό αίτιο του ανθρώπου που του
κληρονομεί τη δυνατότητα να δημιουργεί εκ νέου. Διαφαίνεται, πάντως, μια δημοκρατικοποίηση
ή διάνοιξη της δημιουργικότητας, καθώς δεν αφορά πλέον μόνο ξεχωριστά πρόσωπα, αλλά
είναι ένας ιδεολογικός πυρήνας πρόσληψης του ανθρώπου με πολιτικά κριτήρια, έστω και αν
είναι θεολογικής προέλευσης. Γενικά, η βασική θέση που παρατηρείται να αλλάζει ανά εποχή και
καλλιτεχνικό ρεύμα είναι η προβολή της έμπνευσης σε μια ετερογενή συνιστώσα. Η αίσθηση του
δημιουργικού ατόμου δηλαδή που αισθάνεται ή θεωρείται ότι κινήθηκε προς τη δημιουργική
έκφραση από μια εξωτερική δύναμη, προκειμένου να εκφραστεί με αισθητική αρτιότητα.
(Derrida, 1992) Αυτή είναι και η βασική διάκριση ανάμεσα στη θεολογική ιουδαιοχριστιανική
εκδοχή της δημιουργίας εκ του μηδενός και της Ευρώπης του Διαφωτισμού που αρχίζει να
αντιλαμβάνεται βαθμιαία τη δημιουργία ως ένα συνεχές σχέδιο αναθεώρησης δεδομένων
μορφών και υλικών που οδηγεί σε νέες φόρμες και εκδοχές πρόσληψης ή καλλιτεχνικής
αποτύπωσης του κόσμου. (Pope, 2005)
Αναμφίβολα, σημείο τομής στην ιστορική συνέχεια του όρου είναι το ρομαντικό κοσμοείδωλο
του 19ου αιώνα, καθώς το εν λόγω κίνημα έθεσε τον διαχωρισμό μεταξύ δημιουργικότητας στις
τέχνες που διατήρησε αυτή τη μυστικιστική διάσταση και από την άλλη, της δημιουργικότητας
στις εφαρμοσμένες εκδοχές της, εννοώντας τις χρηστικές κατασκευές κάθε μορφής και
κλίμακας. Από το σημείο αυτό το βασικό δίλημμα μέσα στον 20ο αιώνα σχετικά με τη
σημασιοδότηση της έννοιας θα αφορά την ενσωμάτωση ή όχι στη δημιουργική σκέψη και
άλλων τομέων της ζωής, όπως την οικονομία, πέρα από την καλλιτεχνική και φιλοσοφική πράξη.
(Leahy, 2005; Καρακίτσιος, 2012)
Ήδη από το 1930 πληθαίνουν οι χρήσεις του επιθέτου δημιουργικός σε διάφορα άλλα
συμφραζόμενα και προσδιορίζουν ιδιότητες ατόμων που δεν σχετίζονται μόνο με την τέχνη.
Σταδιακά, λοιπόν, στον 20ο αιώνα η έννοια της δημιουργικότητας προσεγγίστηκε και πιθανότατα
σε κάποιο βαθμό αλλοτριώθηκε, από τη βιομηχανία και τη διαφήμιση, διότι απέκτησε ένα
χρησιμοθηρικό σκοπό που την εκθρόνιζε από την πνευματική σφαίρα της αρχής της και τη
συσχέτιζε με την προώθηση υλικών προϊόντων. (Deleuze & Guattari, 1991)
Η γενίκευση της έννοιας αποτέλεσε τον βασικό λόγο σταδιακής απαξίωσης ή και εγκατάλειψης
του όρου δημιουργός-δημιουργικότητα μέσα στο πρώτο μισό 20ου αιώνα. Αυτή η μετατόπιση
από τον μυστικισμό στην πλήρη διάνοιξη του όρου νοηματικά προκάλεσε δυσπιστία στους
θεωρητικούς της λογοτεχνίας και κριτικούς, γι’ αυτό τα λεξικά λογοτεχνικών όρων της περιόδου
δεν είχαν λήμμα για τη δημιουργικότητα. Υπό το πρίσμα της μαρξιστικής κριτικής, ο Pierre
Macherey (1966) για παράδειγμα, προτίμησε να υποκαταστήσει την δημιουργικότητα με τον όρο
λογοτεχνική παραγωγή, που αξιοποιεί μια πιο ουδέτερη έννοια, αυτή της φαντασίας, θέση που
θα υιοθετήσει αρχικά και ο Eagleton. Παρά τις απλουστεύσεις αυτής της επιλογής, η κριτική του
υλισμού μετατόπισε όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον στην ίδια τη διαδικασία της δημιουργίας.
Νέες διαστάσεις θα ενταχθούν στην πρόσληψη του όρου κυρίως με τις θεωρίες του
Csikszentmihalyi (1996) που θα προσεγγίσει τη δημιουργικότητα ως «ροή» και του Bohm (1998)
ως «διάλογο» και «συμμετοχή», οι οποίες θα προσλάβουν τον δημιουργικό λόγο ως μια
δικτύωση γνωστικών διεργασιών της ανθρώπινης νόησης. (Lubart, 2009)
Εν συντομία, οι απόλυτες προσεγγίσεις φανέρωσαν ότι η επίμονη άρνηση της δημιουργικότητας
ενέχει τον κίνδυνο της πόλωσης και όχι της επίλυσης ενός ζητήματος. Τα τελευταία χρόνια οι
λογοτεχνικές θεωρίες επανεκτίμησαν την έννοια της δημιουργικότητας και οδηγούμαστε
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σταδιακά σε μια διευρυμένη πρόσληψή της, όπως φαίνεται στις απόψεις του Raymond Williams
(1977) –ανάλογες θέσεις θα ασπασθεί τελικά και ο Eagleton (1990)- που υποστηρίζει ότι η
δημιουργική πρακτική είναι ένα ενεργό στοιχείο της συνείδησης, αποτελώντας έναν δύσκολο
δρόμο κριτικής πολλών προκατασκευασμένων δομών που την περιορίζουν. (Williams, 1983;
Pope, 2005)
Σε κάθε περίπτωση, η ενισχυμένη αντίληψη της δημιουργικότητας μέσα στον 20ο αιώνα
προκάλεσε πολλές θεωρητικές διαμάχες αναφορικά με τη σημασιολόγηση του όρου. Οι θέσεις
του Deuleuze αποτέλεσαν μια προσπάθεια ανάκαμψης της έννοιας στο ύψος της
προγενέστερης πρόσληψής της, ορίζοντας τρεις διανοητικούς χώρους που μπορεί να
λειτουργεί: α) στη φιλοσοφία ως διαμόρφωση αφηρημένων συστημάτων των εικονικών
κόσμων, β) στη τέχνη-λογοτεχνία που αναφέρεται σε αισθητήριες ενσωματώσεις πιθανών
κόσμων και γ) στην επιστήμη, στον βαθμό που εμπλέκεται στη δημιουργία αντιλήψεων
(αισθητήριες ενσωματώσεις λειτουργικών κόσμων), ενώ την ίδια στιγμή αναγνωρίζει
δυνατότητες ποικίλων αλληλεπιδράσεων σε αυτούς τους χώρους, περιγράφοντας με αυτό τον
τρόπο τη δυναμική πολιτισμική διάδραση μέσα στην ιστορική συνέχεια. (Deleuze, 1995; Pope,
1994)
Οι Deleuze και Guattari (1991) προσδιόρισαν με σαφήνεια την αλληλεπίδραση ετερόκλητων
πεδίων και την ανασυνθετική δυναμική της πραγματικότητας της δημιουργικότητας με τους
όρους ετερογένεση και chaosmos, δείχνοντας ότι η δημιουργική διαδικασία ως χαοτική και
σύνθετη ακολουθία εμπλέκει ένα σύνολο δεξιοτήτων και ιδεολογικών ιχνών που ενεργοποιεί
πολυδύναμα το σύνολο της ανθρώπινης νόησης. Η θέση τους αυτή, επομένως, ανέδειξε τη
διάδραση της κριτικής ικανότητας στη δημιουργική διεργασία, που θεωρείται πλέον δομικό της
στοιχείο. (Pope, 2005; Mezirow, 2007)
3. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ
Η δημιουργική σκέψη πέρα από ένα πεδίο ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος αποτελεί την ίδια στιγμή
καίριο ανθρωπολογικό ζήτημα. Γι’ αυτό εκτεταμένες έρευνες σε επίπεδο εξελικτικής βιολογίας,
γνωστικής ψυχολογίας και θεωρίας της εκπαίδευσης απαίτησαν την επανεξέταση της
δημιουργικής σκέψης και την εκ νέου μελέτη των ορίων της. (Runko, 2007)
Μελετητές, όπως ο Scruton, θα πρωτοστατήσουν στην προσέγγιση της δημιουργικότητας ως
μια διαλεκτική διαδικασία, επισημαίνοντας ότι η όποια πρωτοτυπία απαιτεί παράδοση, εάν
πρόκειται να γίνει καλλιτεχνική αίσθηση. Η συγκεκριμένη μετατόπιση είναι εξαιρετικά σημαντική,
γιατί ανέδειξε τις υπόγειες διαδράσεις της δημιουργικότητας και φαντασίας με τις υπόλοιπες
νοητικές λειτουργίες. (Scrutton στο Sternberg, 1999) Στη σύγχρονη έρευνα η δημιουργικότητα θα
οριστεί ως η εφαρμογή των γνώσεων με καινοτόμους τρόπους για την επίτευξη ενός
συγκεκριμένου στόχου και γίνονται προσπάθειες να αποσαφηνιστούν χαρακτηριστικά της
δημιουργικής σκέψης (Sternberg, 1999; Seltzer & Bentley, 1999), όπως: α) η ικανότητα να
εντοπίζονται νέα προβλήματα, β) η ικανότητα να μεταφέρεται η γνώση από ένα πεδίο εμπειρίας
σε άλλο, για να συνδράμει στη λύση προβλημάτων, γ) η πίστη ότι η μάθηση είναι μια βαθμιαία
διαδικασία που θα επαναληφθεί, προκειμένου να επιτευχθεί η επίλυση και δ) η ικανότητα
εστίασης της προσοχής στην επιδίωξη ενός στόχου. Και οι τέσσερις παράμετροι, αν
παρατηρήσουμε, αφορούν την εξερεύνηση νέων κριτικών δυνατοτήτων και ριζικών
εναλλακτικών λύσεων σε ένα πρόβλημα-στόχο. (Pope, 2005; Runko, 2007)
Η δημιουργικότητα ανοίγεται σε διαφορετικά πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας και αφορά
όλους τους ανθρώπους, που αξιοποιούν τις δημιουργικές τους ικανότητες, για να λύσουν μια
ποικιλία δυσκολιών/προβλημάτων. Με αυτή την έννοια, η δημιουργικότητα γίνεται κάτι
περισσότερο από απλή «συνειδητοποίηση», καθώς συνίσταται σε μια ριζική αναδιαμόρφωση
της συνείδησης. Η δημιουργική διαδικασία ανάγεται σε μια συμβολική δραστηριότητα που
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εμπερικλείει τη δυναμική ζωτικότητα της γλώσσας, μετασχηματίζει εμπειρίες, ενώ η αισθητική
διαπάλη αναλαμβάνει τη διασαφήνιση των νέων συνθέσεων. (Williams, 1983; Willis et al., 1990)
Αυτό το είδος δημιουργικότητας, ο Roland Barthes (1977) ακολουθώντας τον ανθρωπολόγο
Lévi-Strauss, ονομάζει bricolage, την ικανότητα δηλαδή να ανασυνθέτει κανείς τα υπάρχοντα
στοιχεία του πολιτισμού μέσα από πρότυπα και σημασιακούς δείκτες, αλλά με τρόπο που να
παράγεται νόημα στους χρήστες και όχι μόνο στον πάροχο. (Hawkes, 1977) Αυτή η
επανερμηνεία της έννοιας της δημιουργικότητας, με όρους και βιολογίας του εγκεφάλου,
εντάσσει πλέον κριτικές διεργασίες στη δημιουργική σκέψη και επαναφέρει κι άλλους
παραγνωρισμένους όρους, όπως αυτόν της φαντασίας. (Williams, 1983)
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσληψη της δημιουργικότητας ως επίλυση προβλημάτων δίνει
όχι μόνο μια αισθητική και ατομιστική διάσταση στην αυτοέκφραση και την κάλυψη σημασιακών
χασμάτων, αλλά σχεδόν κοινωνική. Ειδικότερα στο πεδίο της παραγωγής γραπτού λόγου που
εμπλέκει ως εκφραστικό εργαλείο του τη γλώσσα, οι Pinker (1999) και Chomsky (1972), τονίζουν
ότι η λεκτική δημιουργικότητα είναι μια πτυχή της πνευματικής δημιουργικότητας, που από κοινού
καθορίζουν τα όρια της ανθρώπινης διαφοροποίησης. Εφόσον στη γλώσσα ενυπάρχουν
κοινωνικές και ιστορικές συνιστώσες και ίχνη αντιθετικών νοοτροπιών, η δημιουργικότητα της
γλώσσας αποτελεί έναν τρόπο αναπροσδιορισμού και κριτικής διαχείρισης των δομών που
σχηματοποιούν μέχρι τότε τη γλωσσική και κοινωνική αναπαράσταση της συνείδησης. Αυτή
είναι και η εκκίνηση της θέσης του Bakhtin που επισημαίνει ότι η δημιουργική δύναμη της
γλώσσας μετατρέπει τη δημιουργική γραφή σε ένα δίκτυο διαλεκτικής αντιπαράθεσης και
αλληλοδιείσδυσης πολιτισμικών στοιχείων, κατά τη διάρκεια της οποίας συντελείται ένας
δυναμικός ανασχηματισμός της θέσης του «εγώ» σε σχέση με το κοινωνικό παρόν. (Bakhtin,
1977; Bohm, 1998)
Ο δημιουργικός λόγος εκλαμβάνεται έτσι ως μια κατάσταση προσωπικής ολοκλήρωσης, ως
ένας τρόπος αναπαράστασης ανανεωμένων όψεων της συνείδησης εντός των περιορισμών
και των χαρακτηριστικών μιας κατάστασης. (Eisner, 2002)
4. Η

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΩΣ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΕΠΙΛΥΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τις τελευταίες δεκαετίες πολλοί μελετητές διαφόρων κλάδων της γνώσης διερευνούν τα στάδια
και τις ακολουθίες που εφαρμόζουν οι δημιουργικοί άνθρωποι, για να κατανοήσουν πώς
λειτουργεί η δημιουργικότητα, καταλήγοντας συχνά ότι υπάρχουν τεχνικές που συνδράμουν
στην ενεργοποίηση της δημιουργικής έκφρασης. (Waldrop, 1994; Runko, 2007) Έτσι, οι
κοινωνικές επιστήμες υποστήριξαν ότι έπρεπε να μελετηθούν τα βιολογικά χαρακτηριστικά του
ανθρώπινου οργανισμού και ειδικά το αισθητήριο σύστημά του, διότι σε συνδυασμό με τις
πολιτισμικές συνιστώσες αποτελεί τον διαμεσολαβητή με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. (Eisner,
2002)
Συνεπώς, παραμένει μια διαδικασία εγκεφαλικής επεξεργασίας οποιαδήποτε διαδικασία
διαμεσολάβησης της πραγματικότητας και διαμόρφωσης της προσωπικής ταυτότητας, καθώς
οι παράγοντες που εξατομικεύουν την εμπειρία και ορίζουν την αρχική επαφή μας με τον
εμπειρικό κόσμο, εξαρτώνται από το βιολογικά εξελιγμένο αισθητήριο σύστημά μας. Αυτό το
σύστημα είναι κομμάτι του νευρικού συστήματος, μέρος δηλαδή της εγκεφαλικής λειτουργίας
του οργανισμού. Εξετάζοντας τη δημιουργική σκέψη με όρους νευροφυσιολογίας, το είδος της
εγκεφαλικής δραστηριότητας που οδηγεί στη δημιουργική συμπεριφορά περιλαμβάνει τρία
λειτουργικά επίπεδα: α) ένα επίπεδο κυκλώματος του εγκεφάλου που καθορίζεται από το
γονιδίωμα, β) ένα επίπεδο που καθορίζεται από τη δραστηριότητα του εγκεφάλου σε μια
συγκεκριμένη στιγμή και γ) στη συνέχεια ένα πεδίο συνάψεων που προκύπτει από τις
αλληλεπιδράσεις του εγκεφάλου με φυσικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα. Με λίγα λόγια, το
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αισθητήριό μας σύστημα γίνεται μέσο προσωπικής ανάπτυξης, όμως, δεν λειτουργεί μόνο του,
αλλά απαιτεί για την εξέλιξή του τα εργαλεία του πολιτισμού. (Pope, 2009)
Οι τέχνες παρέχουν έτσι ένα είδος αναβάθμισης των αισθήσεων και άρα των αντιληπτικών μας
ορίων, καθώς διερευνούν τρόπους κριτικής εστίασης στην πραγματικότητα και βελτίωσης στη
διαχείριση παραστάσεων της καθημερινότητας. Μέσα από την τέχνη ο άνθρωπος αποκτά νέες
διαστάσεις στην κριτική θεώρηση της ζωής, ενισχύει την παρατηρητικότητά του και παράγει
αισθητικές μορφές εμπειρίας εφικτές και αναγνωρίσιμες. (Eisner, 2002)
Μάλιστα, αν εστιάσουμε στον δημιουργικό λόγο, που αναφέρονται και οι περισσότερες έρευνες,
η διαδικασία της δημιουργικής έκφρασης υποτίθεται ότι βασίζεται εν μέρει σε συσχετιστικές
διαδικασίες που επιτρέπουν την ανάπτυξη ενός κειμένου ως εννοιολογική αλυσίδα, εντός των
ορίων του λογοτεχνικού είδους ή των περιορισμών ενός έργου, ενώ αξιοποιείται και η δύναμη
ασυνείδητων εικόνων και ρευστών αισθημάτων. Αυτές οι συνθέσεις προκύπτουν από τη
συσχέτιση βιωμάτων και πληροφοριών που ελλοχεύουν στη μνήμη, επιβεβαιώνοντας την ιδέα
της διαλεκτικής αντιπαράθεσης των φιλοσόφων και θεωρητικών της τέχνης. Γι’ αυτό οι ερευνητές
εστιάζοντας στη διαδικασία κατέληξαν στην ταξινόμησή της σε στάδια, φανερώνοντας την
ποιότητα των διαδράσεων της δημιουργικής σκέψης με τη συνείδηση, το ασυνείδητο, τη μνήμη,
τη φαντασία και την κριτική ικανότητα. (Runko, 2009; Csikszentmihalyi, 1996)
Πάντως, όταν αναφερόμαστε στην κριτική ικανότητα, δεν είναι εύκολο να ορίσουμε με σαφήνεια
το τι περιγράφει ο όρος, αλλά αναγνωρίζουμε με περισσότερη ασφάλεια στάδια της διαδικασίας
που δεν είναι συχνά διαφορετικά από αυτά που ορίζονται για τη δημιουργική σκέψη. Παρά τις
πολλές περιγραφές που έχουν προσδιορίσει κατά καιρούς την έννοια της κριτικής σκέψης, όπως
ακριβώς συμβαίνει και με τη δημιουργική, μπορεί κανείς να καταλήξει ότι αναφέρεται σε μια
σύνθετη και οργανωμένη γνωστική δραστηριότητα που περιγράφει την πρόθεση ενός ατόμου
να επανεξετάσει τις πεποιθήσεις του. Διαδικασία και αναπόσπαστο στάδιο που διακρίνεται και
στον μεταγνωστικό προβληματισμό της δημιουργικής έκφρασης. Πράγματι, οι επιμέρους
φάσεις που διακρίνουν οι μελετητές για τη δημιουργική σκέψη δείχνει τον βαθμό εμπλοκής της
κριτικής διαδικασίας, ενώ οι ερευνητές συμφωνούν ότι η δημιουργικότητα ενισχύεται μέσω της
μεθοδικής και πολυεστιακής εξέτασης των δεδομένων. (Bishop & Starkey, 2006; Mezirov, 2007;
Dietrich, 2004)
O Sharples (1996) διακρίνει συγκεκριμένα τέσσερα στάδια στην παραγωγή δημιουργικού λόγου:
α) η γεννήτρια ιδέα ή η ιδέα καθοδήγησης από την οποία θα αναπτυχθεί το υπόλοιπο κείμενο
και θα χρησιμεύσει ως σημείο εκκίνησης για την παραγωγή και επεξεργασία ιδεών. β) Το δεύτερο
στάδιο αφορά ένα σχέδιο επεξεργασίας της ιδέας και διαμόρφωσης στόχων αναφορικά με το
τελικό αποτέλεσμα, συνειδητή και αρκούντως κριτική διαδικασία που θα επηρεάσει τον πλούτο
των συνδέσεων που προκύπτει από τη σχεδίαση του έργου. Είναι σαφές ότι ο σχεδιασμός
προϋποθέτει γνώση του συγγραφέα για το θέμα του και κριτική επιλογή των στρατηγικών
πληροφοριών και μεθόδων για το πώς να μεταφράσει ένα στόχο σε ένα σχέδιο δράσης, καθώς
χρειάζεται να παρθούν σημαντικές αποφάσεις για το ποια υλικά από το γνωστικό υπόβαθρο και
με ποιους τρόπους θα μετατραπούν σε δημιουργική έκφραση. Αυτή η συσχέτιση του νέου με το
ήδη υπάρχον σηματοδοτεί μια πραγματική εγκεφαλική σύζευξη μεταξύ αναλυτικής-κριτικής
σκέψης και αποκλίνουσας δημιουργικής ικανότητας που αναιρεί την παραδοσιακή διάκριση της
θεωρίας των δύο ημισφαιρίων. Η δημιουργικότητα δηλαδή δεν εδράζεται σε ένα μέρος του
εγκεφάλου, αλλά αντιθέτως διαχέεται και αφορά συνάψεις νευρώνων. (Dietrich, 2004; Lubart,
2009; Runko, 2007) γ) Έτσι, οδηγούμαστε στο τρίτο στάδιο, τη μετατροπή του σχεδίου σε κείμενο,
άρα αναφερόμαστε στην ίδια την παραγωγή και δ) στην αναθεώρηση που αφορά την κριτική
προσέγγιση του έργου από μια απόσταση, ώστε να επιτευχθεί η σύγκριση των στόχων και του
τελικού κειμένου.
Με βάση αυτόν τον άξονα συσχετίσεων αντίληψης και δημιουργίας ο Wallas (1926) θα καταλήξει
σε παρόμοια στάδια της δημιουργικής διαδικασίας, επιμένοντας κυρίως στον τρόπο που
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γεννιέται η κεντρική ιδέα και μετατρέπεται σε γραπτό κείμενο, άρα θα μελετήσει τους τρόπους που
η συνείδηση επιστρατεύει διάφορες πλευρές της νόησης, για να επιτευχθεί η κριτική ανασύνθεση
των υλικών: α) Προκαταρκτικό στάδιο: η συνειδητή εργασία για τη λύση των προβλημάτων, β) η
φάση επώασης κατά την οποία ο εγκέφαλος εργάζεται ασυνείδητα και απορρίπτει τις περιττές
ιδέες γ) ο φωτισμός, φάση που η υποσχόμενη ιδέα μεταβαίνει στη συνείδηση για περαιτέρω
επεξεργασία και δ) η επαλήθευση, η συνειδητή δηλαδή αξιολόγηση και ανάπτυξη της ιδέας –σε
αυτή τη φάση μπορούν να γίνουν και ανακλήσεις δεδομένων από άλλα στάδια. (Wallas στον
Amabile, 1996) Γενικά, ο όρος «πρόβλημα» θα αποτελέσει βασικό μεθοδολογικό εργαλείο
κατανόησης της δημιουργικότητας, καθώς συνδέει για πρώτη φορά τους μελετητές της κριτικής
με τους ερευνητές της δημιουργικής σκέψης, ορίζοντας τη δημιουργική έκφραση ως μία ακόμα
ιδιότητα που το άτομο επιδιώκει να διαχειριστεί νοητικά. (Lubart, 2009; Τριλλιανός, 2009)
Μελέτες της δημιουργικής διαδικασίας στη λογοτεχνία και τέχνη, που πραγματοποιήθηκαν με
ποικίλες μεθόδους (συνεντεύξεις, εξέταση προσχέδιων και τελειωμένων έργων κ.α.)
επιβεβαίωσαν ότι η δημιουργική διαδικασία περιλαμβάνει μια σειρά σύντομων αλληλεπιδράσεων
μεταξύ παραγωγικών και κρίσιμων τρόπων σκέψης, καθώς και σχεδιασμού και αντιστάθμισης.
(Calwelti et al., 1992; Csikszentmihalyi, 1976· 1996). Συνεπώς, εγκεφαλικές γενετικές και
διερευνητικές διαδικασίες συνδυάζονται μαζί σε κυκλικές ακολουθίες, προκειμένου να
ολοκληρωθεί ένα έργο δημιουργικού λόγου (Sawyer, 2007).
Σε τελική ανάλυση, η διάκριση κριτικής-δημιουργικής σκέψης την οποία απηχεί η θεωρία των δυο
ημισφαιρίων του εγκεφάλου, όπως αναφέραμε, δεν αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο η
σύγχρονη βιολογία αντιλαμβάνεται την εγκεφαλική λειτουργία. (Sternberg, 1999). Οι γνωστικοί
ψυχολόγοι τείνουν να ορίζουν τη δημιουργική έκφραση ως μια εγκεφαλική δραστηριότητα
πολλαπλών επιπέδων με παράλληλη και αναδρομική επεξεργασία, θέση που επιβεβαιώθηκε
πλέον και μέσω των δεδομένων της ηλεκτρονικής και χημικής «χαρτογράφησης» του
ανθρώπινου εγκεφάλου. (Runko, 2007)
5. Ο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΔΓ:

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η καλλιέργεια της δημιουργικής έκφρασης απαιτεί, αναμφίβολα, μια διαφορετική προσέγγιση
από άλλα εκπαιδευτικά είδη γραφής όπως η «ακαδημαϊκή γραφή» και η «κριτική». (Sternberg,
1999) Η δημιουργική έκφραση δείξαμε ότι δεν λειτουργεί μόνο με την παραδοσιακή θέση-άρση
προβλήματος, καθώς ενεργοποιεί ποικίλες θεάσεις στο σχήμα πρόβλημα-λύση. Γι’ αυτό όλο και
περισσότερο μελέτες παιδαγωγών εστιάζουν στην ανίχνευση μεθόδων ανάδειξης της
δημιουργικής σκέψης, φανερώνοντας ότι η δημιουργικότητα ενισχύεται, όταν τα υποκείμενα
μπορούν να πειραματιστούν στον τρόπο πρόσληψης μιας δεδομένης κατάστασης. Τις νέες
διαστάσεις της δημιουργικής σκέψης και της άμεσης συσχέτισής της με την κριτική ικανότητα
δείχνουν να ακολουθούν τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών ΔΓ των πανεπιστημίων.
(Vernon, 1970)
Προοδευτικοί εκπαιδευτικοί, όπως ο Vygotsky, υποστήριξαν τεχνικές ενθάρρυνσης του
πειραματισμού, στρατηγικές κοινωνικής ευαισθητοποίησης και την ανάδειξη της προσωπικής
ευθύνης του δημιουργού για το αισθητικό αποτέλεσμα, που συμπεριλάμβανε κριτική αποτίμηση
της παράδοσης των λογοτεχνικών ειδών και των κανόνων τους, αλλά και μιας κάποιας μορφής
περιορισμού ως προϋπόθεση για τη δημιουργικότητα. (Vygotsky, [1934] 1987; Vernon, 1970). Το
εργαστήριο λειτουργεί δηλαδή ως χώρος αυτοέκφρασης-πειραματισμού και πειθαρχίας σε
κανόνες. Έτσι, δημιουργείται μια ισορροπία διαλεκτικής σύνθεσης ανάμεσα στην άκρατη
ελευθερία και την ακαδημαϊκή συμμόρφωση, κατά τρόπο που να ευνοεί την ενίσχυση της
δημιουργικότητας διαμέσου της κριτικής διαχείρισης των προτύπων. (Pope, 2005; Sawyer, 2003·
2007) Η συνεργατική μάθηση στο εργαστήριο δεν ακυρώνει την προσωπική έκφραση των
σπουδαστών, αλλά αντίθετα μέσα σε ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ανταλλαγής απόψεων
και κοινών ενδιαφερόντων είναι πιο εύκολο να καλλιεργηθούν δημιουργικές δεξιότητες. Υπό αυτή
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την έννοια, ο δημιουργικός λόγος μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την αλληλεπίδραση «κανόνων»
και την παιγνιώδη, πειραματική προσέγγιση των λεκτικών αντικειμένων, που ενεργοποιούν την
εγγενή δημιουργικότητα του γλωσσικού κώδικα. (Sawyer, 2009; Pinker, 1999; Waldrop, 1994)
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως γίνεται αντιληπτό, οι όροι δημιουργική σκέψη και δημιουργικός λόγος
επαναπροσδιορίστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες μέσα από τη συσχέτιση δημιουργικότητας και
κριτικής ικανότητας. Οι σύγχρονες διεπιστημονικές έρευνες για τη σχέση δημιουργικότητας και
ανθρώπινης συνείδησης σε άμεση σχέση με την πολιτισμική ιστορία φανερώνουν ότι αυτές οι
έννοιες συνιστούν μελέτη μιας ολιστικής γνωστικής διεργασίας. Η δημιουργικότητα πλέον
ισοδυναμεί με μια πολύπλοκη διαδικασία διαλόγου του υποκειμένου με τις δομές της κοινωνικής
κατάστασης και την κριτική επεξεργασία αντιθετικών στοιχείων που συνθέτουν το μωσαϊκό της
πολιτισμικής παράδοσης. (Leahy, 2005)
Κάθε πράξη καλλιτεχνικής και επιστημονικής δημιουργίας είναι μια πράξη συμβολικής
ανατροπής, που περιλαμβάνει μια κυριολεκτική ή μεταφορική παραβίαση όχι μόνο των κανόνων
των τεχνών και των επιστημών, αλλά συχνά και των ανασταλτικών περιορισμών του πολιτισμού,
του φύλου και της κοινωνίας. Αν θυμηθούμε την έννοια της αποδόμησης του Derrida (1992), μια
τέτοια μορφή αναπροσδιορισμού της γνώσης είναι ένα είδος «εφεύρεσης», σύμφωνα με τον
Pope (2005, σ. 64), που λειτουργεί ως μια μορφή «αποδόμησης άλλων εφευρέσεων». Αυτή η
σύγχρονη αίσθηση της δημιουργικότητας συνεπάγεται ένα είδος μετασχηματισμού της
πραγματικότητας που συνδέει όχι μόνο τη βιβλιογραφία της κριτικής και δημιουργικής σκέψης,
αλλά δείχνει ότι η κριτική σκέψη για να υλοποιηθεί προϋποθέτει τόλμη και φαντασία, αρετές που
παραδοσιακά συνδέθηκαν με τον δημιουργικό λόγο. (Howe, 1999)
Για όλους τους παραπάνω λόγους, η «δημιουργικότητα», ως όρος και έννοια, είναι ένα από τα
σημαντικότερα αγαθά του δυτικού πολιτισμού, γιατί συσχετίζεται εγγενώς με την έννοια της
ετερότητας και ελευθερίας. Κατ’ επέκταση, η όποια ενασχόληση με τη ΔΓ δίνει ευκαιρίες
ανασυγκρότησης της εμπειρίας και συστηματοποίηση πληροφοριών που χωρίς τη συνοχή και
ροή της αφήγησης δεν θα ήταν εύκολο, ούτε πιθανό, να συναρθρωθούν σε μια ενιαία μορφή.
(Runkο, 2009) Δημιουργική και κριτική σκέψη, συνεπώς, συμπλέουν και αλληλενεργούν στην
ιστορία του πολιτισμού, αφού ο ανασχηματισμός μιας δομής σκέψης ή μια φόρμας
προϋποθέτει την αποκωδικοποίηση των υλικών του, για να μπορεί να σχηματοποιηθεί εκ νέου.
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Περίληψη

Η εισήγησή μας χωρίζεται σε δύο μέρη: Το πρώτο εστιάζει στην έννοια της έμπνευσης – στο πώς δηλαδή
το έργο μιας καταξιωμένης δημιουργού (εν προκειμένω, της Sylvia Plath) μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο
για τη σύνθεση ποιημάτων από δυο νέους ποιητές. Με αφορμή το ποίημα “Mirror”, θα αναλύσουμε τον
αποκαλούμενο «ποιητικό τριάλογο», εξετάζοντας σε βάθος το ζήτημα της ποιητικής επιρροής και το αν και
κατά πόσο αποτελεί τροχοπέδη στη δημιουργικότητα.
Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στο πώς η πειραματική σύνθεση που προκύπτει από τη συνομιλία των
δύο νεώτερων ποιητών με το έργο της Plath μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδακτική της δημιουργικής
γραφής. Θα δοθεί έμφαση σε θέματα όπως η προσωπική φωνή, η σκιώδης παρουσία του πρωτοτύπου,
η λεγόμενη «συλλογική λογοτεχνία», καθώς και η χρήση των πολυμέσων στην εκπαιδευτική πράξη. Στόχος
είναι να καταδείξουμε όχι μόνο τις δυνατότητες που έχει η επιλογή ενός πολυπρόσωπου κειμένου στη
διδασκαλία της δημιουργικής γραφής, αλλά πρωτίστως το πώς, μέσα από πολύπλοκες διαδικασίες
έμπνευσης και συγγραφικού πειραματισμού, γινόμαστε καλύτεροι αναγνώστες και δημιουργοί.
Λέξεις – Κλειδιά: Ποίηση, Πλάθ, συγγραφικοί πειραματισμοί

Είναι γεγονός ότι το ζήτημα της συγγραφικής έμπνευσης αποτελεί συχνά σημείο τριβής
μεταξύ λογοτεχνών, κριτικών και αναγνωστών. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι κάθε νέος που
φιλοδοξεί να γράψει κάτι αξιόλογο θα πρέπει εξαρχής να καλλιεργήσει τη δική του προσωπική
φωνή, ενώ άλλοι θεωρούν ότι αυτό είναι σχεδόν ανέφικτο αν δεν υπάρξει ένα ικανό διάστημα
«μαθητείας» πάνω σε καταξιωμένους λογοτέχνες (βλ. Bell et al., 2001; Ashton, 2006; Morley,
2007). Θεωρώντας ότι το ένα δεν αποκλείει το άλλο και ότι το δύσκολο έργο της κατάκτησης μιας
προσωπικής φωνής περνά αναπόφευκτα από διαφορετικά στάδια μαθητείας ή «δημιουργικής
μίμησης» των συγγραφέων που θαυμάζουμε (αφού, για διάφορους λόγους, μας «αγγίζουν»
περισσότερο), θα επικεντρωθούμε πρώτα σε δυο δικά μας ποιήματα που προέκυψαν έπειτα από
μακροχρόνια μελέτη του έργου της Αμερικανίδας ποιήτριας Sylvia Plath (1932-1963). Ας
ξεκινήσουμε με το πρωτότυπο ποίημα της Plath, το οποίο αποτέλεσε και την πηγή της έμπνευσης
(βλ. Πλαθ, 2003):
Καθρέφτης

Είμαι ασημένιος και ακριβής. Δεν έχω προκαταλήψεις.
Ότι κι αν δω το καταπίνω αυτομάτως,
Ακριβώς όπως είναι, αθάμπωτο από αγάπη ή απαρέσκεια.
Δεν είμαι σκληρός, μόνο ειλικρινής Το μάτι ενός μικρού θεού, τετραγωνισμένο.
Τον περισσότερο καιρό αυτοσυγκεντρώνομαι στον απέναντι τοίχο.
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Είναι ροζ, με στίγματα. Τον έχω κοιτάξει τόσο πολύ
Που νομίζω πως είναι μέρος της καρδιάς μου.
Αλλά τρεμοσβήνει.
Πρόσωπα και σκοτάδι μας χωρίζουν ξανά και ξανά.

Τώρα είμαι μια λίμνη. Μια γυναίκα σκύβει από πάνω μου,
Ψάχνοντας στις εκτάσεις μου να βρει ποια είναι στ' αλήθεια.
Έπειτα γυρνά σ’ αυτούς τους ψεύτες, στα κεριά, ή στο φεγγάρι.
Βλέπω τη ράχη της, και την καθρεφτίζω πιστά.
Με ανταμείβει με δάκρυα κι ένα αγωνιώδες σφίξιμο των χεριών.
Είμαι σημαντικός για κείνη. Έρχεται και φεύγει.
Κάθε πρωί το πρόσωπό της αντικαθιστά το σκοτάδι.
Μέσα μου έχει πνίξει ένα νεαρό κορίτσι, κι από μέσα μου μια
γριά γυναίκα
Αναδύεται προς το μέρος της μέρα με τη μέρα, σαν τρομερό
ψάρι.

Σε σχέση με άλλα ποιήματα της Plath, το συγκεκριμένο θεωρείται πιο εύκολο, όσο και
πρωτότυπο, αφού η αφηγηματική φωνή είναι ένας καθρέφτης. Μέσα από δύο ολιγόστιχες,
συμμετρικές στροφές που δηλώνουν αντίθεση, η Plath εξερευνά το χάσμα ανάμεσα στον
εσωτερικό μας εαυτό και το προσωπείο που βγάζουμε προς τα έξω, εκφράζοντας ξεκάθαρα την
προτίμησή της προς την αλήθεια, όσο δυσάρεστη κι αν είναι (αφού απορρίπτει τη
διαμεσολαβημένη εικόνα της γυναίκας που προκύπτει από το φως των κεριών και το
σεληνόφως). Η γυναίκα του ποιήματος επιστρέφει στο είδωλο του καθρέφτη ξανά και ξανά,
αναζητώντας την αντικειμενικότητα. Εδώ βέβαια η Plath υπαινίσσεται ότι και η αντικειμενικότητα
δεν είναι εύκολη υπόθεση, μια και ο ομιλών καθρέφτης δεν αντικατοπτρίζει μόνο, αλλά
ταυτόχρονα ερμηνεύει ό,τι βλέπει για τον αναγνώστη. Παρά το μελαγχολικό τόνο του ποιήματος,
πρέπει να τονιστεί ότι ο καθρέφτης είναι απλώς «ακριβής» και όχι «σκληρός», και ότι η πικρή νότα
στο φινάλε, όσο έντονη κι αν είναι λεκτικά, δεν αποτελεί τίποτα παραπάνω από μια ρεαλιστική
διαπίστωση αναπόφευκτης φθοράς (βλ. Nelson, 2013; Thurston, 2015).
Ας δούμε τώρα το πρώτο ποίημα που είχε σαν αρχικό έναυσμα το προαναφερθέν έργο της
Plath:
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ

Τις νύχτες που ξεπλένεις ‘ς τον καθρέφτη
από τ’ ανήλια μάτια σου τη λύπη,
κρυφά σου ένα κομμάτι απολείπει,
που ‘ς τη σκιά σου εχάθη σαν τον κλέφτη.
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Μα σαν το πρώτο φως του ηλίου πέφτει,
απ’ των ονείρων μέσα την τολύπη,
ο εαυτός που δεν σ’ εγκαταλείπει,
επάνω σου κρεμιέται σαν το ξέφτι.

Το είδωλο που αγάλι περιχύνει
ο πόθος σου, με επιούσια κάλλη
μπουντρούμι όπου μέσα του αποσβήνει

η νιότη σου˙ πνεύμα που νεκροπάλλει.
Κι αν τον καθρέφτη ακέριο νομίζεις
τον εαυτό σου δεν αναγνωρίζεις.

Στο παραπάνω σονέτο, σε σχέση με τον «Καθρέφτη» της Plath, έχουμε μετατόπιση της
αφηγηματικής φωνής, από πρώτο σε δεύτερο ενικό πρόσωπο. Επιτείνεται έτσι η δραματικότητα
και φωτίζεται η εσωτερική πάλη που βιώνει η γυναίκα (αν και δεν δηλώνεται πλέον ξεκάθαρα πως
πρόκειται για γυναίκα, στην ουσία υπονοείται) κάθε φορά που πλησιάζει τον καθρέφτη. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση, θα λέγαμε πως η φωνή που αφηγείται είναι η φωνή της συνείδησης.
Μέσω της αντίθεσης, αποτυπώνεται κι εδώ αυτό το χάσμα ανάμεσα στον εσωτερικό εαυτό και
το προσωπείο που βγαίνει προς τα έξω. Ο καθρέφτης ήταν λίμνη στο ποίημα της Plath κι από
αυτή τη λίμνη, η γυναίκα στο σονέτο αναζητά το νερό με το οποίο θα ξεπλύνει τη λύπη της στο
τέλος της νύχτας. Στο τέλος, δηλαδή, ενός ακόμα κύκλου, κατά τον οποίο εξελίχθηκε με ακραίο
και δραματικό τρόπο η γνωστή πάλη ανάμεσα στις αντίθετες δυνάμεις που συνυφαίνονται στην
ανθρώπινη ζωή και διέπουν εν γένει την ανθρώπινη ύπαρξη. Παρά την πλύση με το νερό του
καθαγιασμού, υπάρχει πάντα εκείνο το «τρομερό ψάρι» που «αναδύεται προς το μέρος της μέρα
με τη μέρα». Γίνεται φανερή η αντίθεση ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, το όνειρο και το
σκοτεινό εαυτό που ξυπνάει στο ... ξέφτισμα του ονείρου – αντίθεση που κορυφώνεται στις δύο
τελευταίες στροφές του σονέτου. Εκεί, θα λέγαμε πως, ουσιαστικά, κορυφώνεται η ένταση και η
φωνή της συνείδησης και με τη χρήση ενός πιο επιτηδευμένου και αυστηρού ύφους και
λεξιλογίου, αποτυπώνεται το τετελεσμένο του κατακερματισμού του εαυτού. Γεγονός που από τη
μία τονίζει την αυτογνωσία της γυναίκας (η οποία γνωρίζει, γι' αυτό και «ανταμείβει με δάκρυα κι
ένα αγωνιώδες σφίξιμο των χεριών»), κι από την άλλη αφήνει μια υπόνοια ελπίδας: Παρότι η
νιότη της «νεκροπάλλει», είναι ακόμα ζωντανή. Αντικρίζοντας τον πραγματικό της εαυτό, μπορεί
να πνίξει τη γριά και ν' αναστήσει το νεαρό κορίτσι.
Περνάμε τώρα στο δεύτερο ποίημα που προέκυψε από τον «Καθρέφτη» της Plath:

ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟΙ ΦΑΚΟΙ
Κοιτάζεις τα είδωλά μας στον καθρέφτη.
«Είναι σαν μόλις να τελειώσαμε το Λύκειο», λες.
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Και μόλο που χαμογελάς, ξέρω πως το πιστεύεις.

Κοιτάζω αυτό που πίστεψες κι εγώ.
Πάνω από το φθαρμένο σου πουλόβερ,
αρχή φαλάκρας νέου συνταξιούχου.
Γυαλιά με κορδονάκι γεροντίστικο,
που κάποιος σου ‘πε ότι προσδίδει στυλ.
Και παντελόνι μ’ ένα σκίσιμο στο γόνατο,
που ήταν ήδη ντεμοντέ στα χρόνια της γενιάς μας.

Και τα δικά μου τα μαλλιά σε δυο σημεία γκριζάρουν.
Στο πρόσωπο υπάρχουνε ρυτίδες ορατές.
Τα ρούχα μου επιλέχθηκαν κυρίως λόγω άνεσης,
και σπάνια πια φορώ κάποιο άλλο αξεσουάρ.

Κοιτάζω πάλι τα είδωλά μας στον καθρέφτη.
Μπορεί και όντως μόλις να σχολάσαμε απ’ το Λύκειο.
Αλλά σαν δυο μεσήλικες, νωθροί καθηγητές.

Όπως και στον «Καθρέφτη» της Plath, στο συγκεκριμένο ποίημα αντικατοπτρίζονται δύο είδωλα:
ένα ανδρικό (που αποτελεί και το βασικό στοιχείο διαφοροποίησης από το ποίημα της Plath),
και ένα γυναικείο. Το δεύτερο είναι η κύρια αφηγηματική φωνή, αφού μεταδίδει τα λόγια του
ανδρικού για τον αναγνώστη, ενώ παράλληλα περιγράφει τι βλέπει στον καθρέφτη.
Διατηρώντας μεν μια επίφαση τριαδικής εννοιολογικής συμμετρίας (θέση-περιγραφή-αντίθεση),
αλλά τονίζοντας την ασυμφωνία ανάμεσα στο τι βλέπει κάθε ένα από τα υποκείμενα στον
καθρέφτη, το ποίημα αποτίει φόρο τιμής στον προαναφερθέντα υπαινιγμό της Plath σχετικά με
τη δυσκολία καθορισμού μιας μόνο αλήθειας / αντικειμενικότητας. Το ανδρικό υποκείμενο,
εξετάζοντας το είδωλό του, εκφράζει ικανοποίηση, αν όχι αυταρέσκεια, εμμένοντας σε μια εικόνα
παρατεταμένης νεότητας. Το γυναικείο υποκείμενο, αντιθέτως, απορρίπτει την εικόνα που βλέπει
το ανδρικό, προχωρώντας σε διαπιστώσεις που ερμηνεύονται όχι ως σημάδια νεότητας, αλλά
ως αποδείξεις φθοράς. Η πίκρα που εκφράζει η Plath στο φινάλε του «Καθρέφτη» είναι κι εδώ
παρούσα, αλλά με κάπως πιο ειρωνική και παιγνιώδη χροιά, ενώ διατηρείται το βασικό θέμα του
αρχικού ποιήματος – δηλαδή το αναπόφευκτο πέρασμα του χρόνου και η δυσκολία αποδοχής
του.
Περνώντας στο δεύτερο μέρος της εισήγησης, θα εξετάσουμε πώς η προσωπικής μας
ενασχόληση με το έργο της Plath θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μια τάξη δημιουργικής
γραφής. Το προφανές πρώτο βήμα, λοιπόν, θα ήταν να δοθεί ο «Καθρέφτης» ως μοντέλο στους
μαθητές και να ζητηθεί η σύνθεση ενός ποιήματος βασισμένου σε αυτό. Η έμφαση καθορίζεται
από τον διδάσκοντα σε συνάρτηση με τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες της τάξης, και μπορεί
να καλύπτει διαφορετικά ζητήματα, όπως, π.χ., δομής, αφηγηματικής φωνής, ρυθμού,
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ταυτότητας και φύλου, κλπ. Ο διδάσκων μπορεί επίσης να ζητήσει από τους μαθητές να
κρατήσουν τον τόνο του ποιήματος, ή να τον μετατρέψουν σε σατιρικό / κωμικό /
σουρεαλιστικό, κλπ.
Πέρα όμως από αυτές τις πιο αναμενόμενες, συγκεκριμένες ασκήσεις – οι οποίες, όσο χρήσιμες
κι αν είναι στο στάδιο κάθε συγγραφικής μαθητείας, έχουν σαφώς μια πιο περιορισμένη
δυναμική – θεωρούμε ότι αυτό που θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον είναι να δοθεί ιδιαίτερο
βάρος στη συλλογική σύνθεση και στην ποιητική διάδραση μεταξύ των μελών μιας τάξης
δημιουργικής γραφής. Με αφορμή τα δυο δικά μας ποιήματα που βασίστηκαν στον
«Καθρέφτη», παραθέτουμε κάποια δείγματα αυτού που αποκαλούμε «ποιητικό τριάλογο»: μια
σύνθεση δηλαδή που προέκυψε αναμιγνύοντας στίχους και φράσεις κι από τα τρία έργα:

ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΣ

Δεν είμαι σκληρός. Μονάχα ειλικρινής.
Ο εαυτός που δεν σ’ εγκαταλείπει.
Ο εαυτός που δεν αναγνωρίζεις.
Που ήταν ήδη ντεμοντέ στα χρόνια της γενιάς σου.
Τον έχω δει τόσο πολύ.
Χωρίς προκαταλήψεις.
Το είδωλο που αγάλι περιχύνει
αυτό που ξέρω πως πιστεύεις.
Ένας μεσήλικας, νωθρός καθηγητής,
με μια σκιά που εχάθη σαν τον κλέφτη.

ΕΝΔΟΒΟΛΗ

Κοιτάζω το είδωλό σου στον καθρέφτη.
Στο πρόσωπο υπάρχουνε ρυτίδες ορατές.
Ψάχνω στις εκτάσεις μου αυτό που πράγματι είσαι.
Το μάτι ενός μικρού Θεού.
Απ’ των ονείρων μέσα την τολύπη,
παίρνει η μορφή σου του σκοταδιού τη θέση.
Και μόλο που χαμογελάς,
ο πόθος σου, με κάλλη επιούσια,
αθάμπωτος από αγάπη ή απέχθεια,
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ξεπλένει κάθε νύχτα ένα ψάρι τρομερό.
Κι όταν το πρώτο φως του ήλιου πέφτει,
φαίνεσαι πια σαν μέρος της καρδιάς μου.

Στη συνέχεια, επεκτείνουμε τον «τριάλογο» και την ποιητική διάδραση προσθέτοντας στίχους κι
από ένα τέταρτο ποίημα, του Τάσου Λειβαδίτη (βλ. Λειβαδίτη, 1990):

ΠΕΙΡΑ ΟΝΕΙΡΟΥ

Κοιτάζω πάλι τα είδωλά μας στον καθρέφτη.
Πρόσωπα και σκοτάδι μας χωρίζουν ξανά και ξανά.
Γι’ αυτό σου λέω, μην κοιμάσαι: είναι επικίνδυνο.

Τώρα είμαι μια λίμνη.
Τον εαυτό σου δεν αναγνωρίζεις.
Μην ξυπνάς: θα μετανιώσεις.

Έστω και αυτά τα λίγα παραδείγματα αρκούν να καταδείξουν ότι, όπως και η συγγραφική
έμπνευση μπορεί να μετουσιωθεί από διαφορετικούς λογοτέχνες σε εντελώς διαφορετικά έργα
(εν προκειμένω, ομοιοκατάληκτο σονέτο και ποίημα σε ελεύθερο στίχο), έτσι και κάθε απόπειρα
συλλογικού συγγραφικού πειραματισμού θα δείξει διαφορετικά πρόσωπα. Στα παραδείγματα
που μόλις είδαμε τα «μικτά» ποιήματα προέκυψαν από το δικό μας «τριάλογο» με το μοντέλο της
έμπνευσης. Σε μια αίθουσα διδασκαλίας όμως με περισσότερους συμμετέχοντες, ο «τριάλογος»
αυτός μπορεί να πάρει ποικίλες μορφές δημιουργικού παιχνιδιού. Με τους κατάλληλους
χειρισμούς από το διδάσκοντα / συντονιστή και λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ηλικία και το
γνωστικό υπόβαθρο κάθε τάξης, τα παιχνίδια αυτά μπορούν να είναι όχι απλώς ενδιαφέροντα
και διασκεδαστικά, αλλά, πρωτίστως, επωφελή στη μετέπειτα συγγραφική και αναγνωστική
πορεία των συμμετεχόντων. Ένα τέτοιο παιχνίδι συλλογικής συγγραφής θα μπορούσε να είναι
και το εξής: Οι συμμετέχοντες ξεκινούν γράφοντας (κατά προτίμηση, αραιά και σε χρωματιστό
χαρτόνι) το δικό τους ποίημα που ενέπνευσε ο «Καθρέφτης». Στη συνέχεια κόβουν με ψαλίδι κάθε
στίχο και τοποθετούν σκόρπιους στίχους στο τραπέζι που έχουμε βάλει στο κέντρο της αίθουσας
(διαμορφώνοντας την έδρα ή τα θρανία καταλλήλως). Ζητάμε από τους συμμετέχοντες να
κάνουν μαζί, σαν περιηγητές, αρκετές φορές το γύρο του τραπεζιού και να διαβάσουν τους
σκόρπιους στίχους, επιλέγοντας εκείνους που θα ήθελαν να απαρτίσουν το ποίημα του
«συλλογικού» καθρέφτη. Ο διδάσκων μπορεί να καθορίσει εκ των προτέρων τον αριθμό των
στίχων που θα επιλεγούν, ή να θέσει, αν το κρίνει αναγκαίο, κι άλλους περιορισμούς (π.χ. κανείς
να μην επιλέξει κάτι δικό του, ή, αντιστρόφως, να επιλέξουν όλοι τον πιο αγαπημένο τους στίχο
από το δικό τους ποίημα, κλπ.). Στη συνέχεια, κι αφού κάποιος κάνει το πρώτο βήμα και επιλέξει
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τον αρχικό στίχο του νέου ποιήματος, κάθε συμμετέχων επιλέγει με τη σειρά του τον επόμενο και
τον τοποθετεί κάτω από τον αρχικό, μετά κάτω από το δεύτερο, κ.ο.κ. Το αποτέλεσμα που
προκύπτει συνήθως είναι άκρως ενδιαφέρον, όσο και αποκαλυπτικό για το βαθμό συνεργασίας
και συγγραφικής ωριμότητας κάθε ομάδας. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι όλοι
νιώθουν ότι το ποίημα που προέκυψε είναι, κατά μία έννοια, απόλυτα δικό τους (βλ. Beck, 2012;
Showalter, 2003; Ashton, 2006).
Αξίζει τέλος να αναφερθούμε και στον εμπλουτισμό της δημιουργικής πράξης με τη χρήση
ψηφιακών πολυμέσων, εργαλεία που αναμφίβολα προσδίδουν μια άλλη δυναμική στη
διδασκαλία της δημιουργικής γραφής, και μπορεί να κάνουν ακόμα πιο ελκυστικό το
δημιουργικό παιχνίδι, όπως αυτό παρουσιάστηκε μέχρι τώρα. Έτσι, η χρήση ψηφιακών μέσων
όπως ο ήχος και η εικόνα, μαζί με τα αντίστοιχα εργαλεία (ηχογράφησης, παραγωγής βίντεο
κλπ), βοηθούν τους συμμετέχοντες μιας τάξης δημιουργικής γραφής, είτε να εμπλουτίσουν τα
ήδη υπάρχοντα, είτε να παράγουν νέα, ελκυστικότερα έργα, μέσω των οποίων αναπτύσσουν
ακόμα περισσότερο τις δημιουργικές τους δεξιότητες. Υποβοηθείται με τον τρόπο αυτό η ίδια η
έμπνευση, μέσω της διέγερσης περισσοτέρων αισθήσεων, ενώ, ταυτόχρονα, προάγεται μια πιο
διευρυμένη συγγραφική αντίληψη και ακριβέστερη πρόσληψη του λογοτεχνικού έργου.
Στην πράξη, μπορούμε να ζητήσουμε απ' τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν κάποια από τα
ψηφιακά εργαλεία που παρέχονται δωρεάν και, είτε είναι ενσωματωμένα στο λογισμικό του
υπολογιστή (movie maker, ηχογράφηση), είτε είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Σε πλήρη αρμονία
με τους ποιητικούς «τριαλόγους», αυτή τη φορά έχουμε τη διάδραση διαφορετικών πολυμέσων
για τη δημιουργία ενός νέου, ενιαίου έργου.
Εν κατακλείδι, και επανερχόμενοι στον αρχικό μας προβληματισμό, θα λέγαμε πως το ζήτημα
της συγγραφικής δημιουργίας μοιάζει με την αναμέτρηση του συγγραφέα με το είδωλό του σ'
έναν καθρέφτη, του οποίου το πρίσμα – είτε αυτό λέγεται ατομική έμπνευση και καλλιέργεια
προσωπικής φωνής, είτε «μαθητεία» σε καταξιωμένους λογοτέχνες – είναι διαρκώς
μεταβαλλόμενο, και η διεργασία της δημιουργίας ενός μοναδικού, ελεύθερου και ακραιφνούς
συγγραφικού καθρέφτη, στον οποίο ο αναγνώστης θα μπορεί να αναδημιουργεί ακέραιο το
κατακερματισμένο του είδωλο, απαιτεί συνεχή, ειλικρινή και ακούραστο αγώνα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Mirror
I am silver and exact. I have no preconceptions.
Whatever I see I swallow immediately
Just as it is, unmisted by love or dislike.
I am not cruel – only truthful –
The eye of a little god, four-cornered.
Most of the time I meditate on the opposite wall.
It is pink, with speckles. I have looked at it so long
I think it is a part of my heart. But it flickers.
Faces and darkness separate us over and over.
Now I am a lake. A woman bends over me,
Searching my reaches for what she really is.
Then she turns to those liars, the candles or the moon.
I see her back, and reflect it faithfully.
She rewards me with tears and an agitation of hands.
I am important to her. She comes and goes.
Each morning it is her face that replaces the darkness.
In me she has drowned a young girl, and in me an old woman
Rises toward her day after day, like a terrible fish.
* Τάσος Λειβαδίτης, «Πείρα Αιώνων»
Γι’ αυτό σου λέω, μην κοιμάσαι: είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς: θα μετανιώσεις.
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Αυτοεκτίμηση και Δημιουργική Γραφή. Ο ρόλος των
μαθημάτων Δημιουργικής Γραφής στο Σχολείο Δεύτερης
Ευκαιρίας των Δικαστικών Φυλακών Διαβατών
Μπαλαή Ευανθία, Αλευριάδου Αναστασία
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ.
Πολλές έρευνες έχουν αποτιμήσει θετικά το ρόλο της δημιουργικής γραφής σε ποικίλα πεδία, όπως τις ακαδημαϊκές
επιδόσεις (Brown και Stephens, 1995), την ανάπτυξη της σκέψης (Skelton, 2006), την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης
(Chandler, 1999). Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι η δημιουργική γραφή ενισχύει την αυτοεκτίμηση και βοηθάει
αποτελεσματικά τους έγκλειστους στη φυλακή να αποκτήσουν θετικές συμπεριφορές και ικανότητες (Brewster 2012,
Gussak & Ploumis-Devick, 1997). Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει την επίδραση των μαθημάτων
Δημιουργικής Γραφής στην ψυχολογία και την αυτοεκτίμηση των φυλακισμένων. Μια σειρά μαθημάτων σχεδιάστηκαν
και πραγματοποιήθηκαν στο 3ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργεί στο κατάστημα των δικαστικών φυλακών
Διαβατών Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας. Με την ολοκλήρωσή τους συλλέχθηκαν στοιχεία σχετικά με την αυτοεκτίμηση των κρατουμένων
πριν και μετά τον εγκλεισμό τους καθώς και για μία γενική αποτίμηση των μαθημάτων. Στην έρευνα συμμετείχαν οι
δεκαοχτώ έγκλειστοι μαθητές του ανωτέρω σχολείου, που παρακολούθησαν τα μαθήματα κατά το σχολικό έτος 20152016. Ως εργαλείο της έρευνας επιλέχθηκαν οι ημιδομημένες συνεντεύξεις, που επέτρεψαν την πολύπλευρη και σε βάθος
διερεύνηση του θέματος. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, φάνηκε ότι η εμπειρία του εγκλεισμού στην φυλακή
επηρέασε διάφορες πλευρές της αυτοεκτίμησης των συμμετεχόντων, όχι πάντα αρνητικά, ενώ τα μαθήματα
δημιουργικής γραφής αποτιμήθηκαν θετικά από την πλειοψηφία των μαθητών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το πρόγραμμα διδασκαλίας δημιουργικής γραφής στις φυλακές ξεκίνησε το 2011 σε
συνεργασία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Δημιουργική γραφή με το 3ο Σ.Δ.Ε. που
στεγάζεται στις φυλακές Διαβατών. Τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργούσε με σεμιναριακή μορφή.
Από το 2014 επεκτάθηκε σε όλη τη σχολική χρονιά και στο γυναικείο τμήμα. Διδάσκοντες φοιτητές
και απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού προγράμματος και λογοτέχνες σε εθελοντική βάση.
Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί η σημασία του προγράμματος για
τους έγκλειστους μαθητές και να αποτιμηθεί η σημασία του. Το θέμα κρίθηκε άξιο διερεύνησης
καθώς, από τη στιγμή που η κοινωνία επέλεξε τη φυλάκιση ως κατεξοχήν μορφή ποινής, ανέλαβε
και την ευθύνη να μεριμνά για την προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση των κρατουμένων όπως
και να τους προετοιμάζει για την επανένταξή τους στην κοινωνία. Έτσι αναζητούνται
προγράμματα που αποδεδειγμένα φαίνεται να βοηθούν αποτελεσματικά τους έγκλειστους να
αποκτήσουν θετικές συμπεριφορές και ικανότητες. Ένα τέτοιο πρόγραμμα πιθανόν να είναι και
τα μαθήματα δημιουργικής γραφής καθώς μια επισκόπηση στη διεθνή βιβλιογραφία
αποδεικνύει ότι με τη διδασκαλία της καλλιεργούνται γνωστικές, κοινωνικές και προσωπικές
ικανότητες καθώς και ότι αυξάνεται η αυτοεκτίμηση.
Είναι γνωστό από την παγκόσμια βιβλιογραφία ότι η διδασκαλία της δημιουργικής γραφής
ξεκλειδώνει το δημιουργικό δυναμικό (Κωτόπουλος, 2011), αποτελεί ισχυρή διέξοδος για την
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αυτο-έκφραση (Emig,1983). Επίσης συμβάλλει στην αυτοανακάλυψη, την αυτοσυνειδησία και
στην απόκτηση προσωπικής «φωνής» (Atwell, 1987) και μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά
(Donelly 2012). Επιπλέον καθώς βελτιώνει τη γλωσσική, διανοητική και συναισθηματική εξέλιξη
του μαθητή (Brown & Stephens, 1995), δρα υποστηρικτικά σε άλλα γνωστικά αντικείμενα
(Benton, 1999).
Από την άλλη έρευνες δείχνουν τη σημασία της διδασκαλίας δημιουργικής γραφής και στο
περιβάλλον της φυλακής. Βοηθάει στην αφομοίωση και διαχείριση της επίπονης
καθημερινότητας της φυλακής και αποτελεί καταλυτικό εργαλείο εκφόρτισης (Brewster, 2012).
Επίσης έρευνες υποστηρίζουν ότι στους κρατούμενους που παρακολουθούσαν αντίστοιχα
προγράμματα υπήρξαν λιγότερες πειθαρχικές ποινές κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού (έως 80%)
(Brewster, 2012), αλλά
και μείωση της υποτροπής και του επανεγκλεισμού μετά την
αποφυλάκιση (Gussak & Ploumis-Devick, 2004).
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Το ενδιαφέρον της συγκεκριμένη έρευνας στρέφεται στα αποτελέσματα των μαθημάτων
Δημιουργικής Γραφής στην ψυχολογική κατάσταση και την αυτοεκτίμηση των μαθητών που
παρακολούθησαν το πρόγραμμα μαθημάτων Δημιουργικής γραφής που πραγματοποιήθηκαν
στο 3ο Σ.Δ.Ε. το οποίο στεγάζεται στις δικαστικές φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης. Τα
μαθήματα γινόταν ολόκληρη τη χρονιά μία φορά την εβδομάδα για τρεις διδακτικές ώρες,
απευθύνονταν σ’ όλους τους μαθητές του σχολείου και η παρακολούθησή τους ήταν
προαιρετική.
Συγκεκριμένα έγινε προσπάθεια να μελετηθούν τα κάτωθι ερευνητικά ερωτήματα
Η συνολική αυτοεκτίμηση των κρατούμενων μαθητών πριν τον εγκλεισμό τους
Η επίπτωση του εγκλεισμού τους στην αυτοεκτίμησή τους
Η αποτίμηση της προσφορά του προγράμματος διδασκαλίας Δημιουργικής Γραφής από τους
έγκλειστους-μαθητές
Τα επίπεδα της αυτοεκτίμησής τους μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
ΜΕΘΟΔΟΣ
3.1. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Στην έρευνα πήραν μέρος όλοι οι μαθητές του 3ου Σ.Δ.Ε. των φυλακών Διαβατών
Θεσσαλονίκης, οι οποίοι παρακολούθησαν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2015-2016 το
πρόγραμμα μαθημάτων δημιουργικής γραφής.
Οι συμμετέχοντες ήταν νεαρής κυρίως ηλικίας, οκτώ από αυτούς μετανάστες, από τους οποίους
ορισμένοι διηγήθηκαν πώς εισήλθαν παράνομα στη χώρα, πέντε ρομά. Όλοι προέρχονταν από
φτωχές οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και πριν τη φυλάκισή τους, όσοι εργαζόταν,
εργαζόταν ως ανειδίκευτοι εργάτες. Αρκετοί είχαν εισέλθει στην παραβατικότητα από νεαρή
ηλικία ή προέρχονταν από οικογένειες με ιστορικό παραβατικότητας και φυλάκισης.
Η σύσταση αυτή του δείγματος της έρευνας δεν προκαλεί έκπληξη σε όλο τον Δυτικό κόσμο
παρατηρείται τάση σκλήρυνσης των επιβαλλόμενων ποινών και υιοθέτηση της φυλάκισης
ακόμα και για μικρές παραβάσεις. Άλλωστε οι φυλακές γίνονται πλέον και στην Ελλάδα ένα
αποτελεσματικό εργαλείο ελέγχου και καταστολής της κοινωνικής εξαθλίωσης, καθώς η μεγάλη
πλειονότητα όσων οδηγούνται στη φυλακή είναι κυρίως άνθρωποι του κοινωνικού περιθωρίου.
Στην φυλακή βρίσκονταν από 10 μήνες έως 3 χρόνια την στιγμή που συμμετείχαν στην έρευνα.
Οκτώ από αυτούς ήταν υπόδικοι και περίμεναν την διεξαγωγή της δίκης, ενώ για πολλούς δεν
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ήταν η πρώτη φορά που εξέτιαν ποινή κάθειρξης. Στον πίνακα 1 δίνεται μια συνοπτική εικόνα των
χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων.
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων
Συμμετέχοντες
Φύλο

7 γυναίκες, 11 άνδρες

Ηλικίες

24-51 ετών

Χώρα καταγωγής

10 Ελλάδα, 4Αλβανία, 2 Γεωργία, 1
Αλγερία, 1 Ρωσία

Χρόνος παραμονής στη φυλακή

10 μήνες-3χρόνια

Μορφωτικό επίπεδο

Τάξεις Δημοτικού- 3η Γυμνασίου

Οικογενειακή κατάσταση

6 παντρεμένοιδιαζευγμένοι

10

ανύπαντροι-

2

10 (7 γυναίκες- 3άντρες) με παιδιά
(από1έως 3)

3.2. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μέθοδος της έρευνας επιλέχθηκαν οι ημιδομημένες συνεντεύξεις. Αυτές χουν προκαθορισμένες
ερωτήσεις αλλά στην πορεία η διατύπωση μπορεί να αλλάξει το ίδιο και η σειρά να ζητηθούν
διευκρινίσεις. Κάποιες ερωτήσεις μπορούν να παραλειφθούν ή να συμπεριληφθούν πρόσθετες
Κρίθηκαν απαραίτητες λόγω του μορφωτικού επιπέδου και της γνώσης των ελληνικών των
μαθητών.
Τα ερωτήματα της συνέντευξης που αφορούσαν την αποτίμηση της αυτοεκτίμησης στηρίχθηκαν
στην κλίμακα αυτοεκτίμησης του Rosenberg και οι συνεντεύξεις συνολικά διαμορφώθηκαν ως
εξής:

Α.

Δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων

Τα ερωτήματα αφορούν το φύλο, τη χώρα καταγωγής, την ηλικία, το επίπεδο σπουδών,
την οικογενειακή κατάσταση καθώς και τον χρόνο που βρίσκονται στη φυλακή.

Β.
Ερωτήσεις που αφορούν στην αποτίμηση της αυτοεκτίμησης
Τα κύρια ερωτήματα στη θεματική αυτή ήταν:
Είσαι ικανοποιημένος από τον εαυτό σου; Υπάρχει κάτι που νομίζεις ότι θα μπορούσε να
βελτιωθεί σε σένα;
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Αισθάνεσαι ότι έχει κάποιες καλές ιδιότητες; Αν ναι, μπορείς να μου αναφέρεις κάποιες
από αυτές και ίσως ένα παράδειγμα ή μια ιστορία που να επεξηγεί αυτή την ιδιότητα

Πιστεύεις πως είσαι σε θέση να καταφέρεις πράγματα εξίσου καλά με τους
περισσότερους άλλους ανθρώπους;

Έχεις πράγματα για τα οποία να είσαι υπερήφανος γενικότερα στη ζωή σου;

Υπήρξαν καταστάσεις ή επιτεύγματα κατά την διάρκεια της φυλάκισής σου για τα οποία
νιώθεις υπερήφανος; Αν ναι, μπορείς να περιγράψεις κάποιο γεγονός;

Υπάρχουν στιγμές που αισθάνεσαι άχρηστος; Αν ναι, είναι περισσότερες αυτές οι
στιγμές μετά τον εγκλεισμό στη φυλακή;

Νιώθεις ότι είσαι ένα άτομο που αξίζει, τουλάχιστον όσο και οι άλλοι; Αν ναι η αίσθηση
αυτή άλλαξε από τη στιγμή της φυλάκισής σου; Προς το καλύτερο ή χειρότερα;

Μήπως η αυτοεκτίμησή σου εξαρτάται πολύ από το πώς σε βλέπουν οι άλλοι, ή θα
έλεγες ότι αυτοεκτίμηση σου προέρχεται από μέσα σου;

Μήπως συγκρίνεις συχνά τον εαυτό σου με τους άλλους; Αν ναι, θα έλεγες ότι η
αυτοεκτίμησή σου αλλάζει σε συνάρτηση με τη σύγκριση αυτή;

Γ.
Ερωτήσεις για την επίδραση των μαθημάτων της Δημιουργικής Γραφής .
Τα κύρια ερωτήματα στη θεματική αυτή ήταν:
Πριν τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα δημιουργικής γραφής θεωρούσες τον εαυτό
σου ικανό να εκφραστεί με τον γραπτό λόγο; Η αντίληψή σου αυτή άλλαξε μετά τη
συμμετοχή σου;

Εκτός από την έκφρασή σου μέσω του γραπτού λόγου, πιστεύεις ότι το πρόγραμμα
δημιουργικής γραφής σου πρόσφερε άλλα πλεονεκτήματα; Ποια; Πιστεύεις ότι με τη
συμμετοχή σου στο πρόγραμμα της δημιουργικής γραφής πέτυχες κάποιους
προσωπικούς στόχους;
Αν ναι, σε
ποιους τομείς; (Εκπαιδευτικούς στόχους,
συναισθηματική ισορροπία, αποκτώντας μια σχέση με τον διδάσκοντα ή άλλο).
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Πόσο συχνά βιώνεις μια υπερφόρτωση των συναισθημάτων -θλίψη ή θυμό ή
απογοήτευση ή άλλο αρνητικό συναίσθημα- κατά τη διάρκεια της φυλάκισής σου;
Πιστεύεις ότι η δημιουργική γραφή σου έδωσε ένα εργαλείο για να εκτονώσεις αυτά τα
συναισθήματα; Αν ναι, πώς;

Επηρεάζουν την αυτοεκτίμησή σου τα σχόλια συμμαθητών και καθηγητών, όταν
διαβάζεις ένα κείμενό σου στην τάξη; Με ποιον τρόπο;

Η συμμετοχή σου στο πρόγραμμα έχει αλλάξει την αυτοεκτίμησή σου; Αν ναι, δώσε
κάποιο παράδειγμα.

Ποια είναι για σένα η σημασία της έκδοσης του βιβλίου με τα κείμενά σας;

3.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο χώρος της φυλακής δοκιμάζει την εμπιστοσύνη των εγκλείστων προς τους άλλους
ανθρώπους και τους κάνει επιφυλακτικούς στο να μοιραστούν προσωπικά δεδομένα και να
μιλήσουν για τα συναισθήματα τους. Για αυτό το λόγο απαιτούνταν να εδραιωθεί ένα κλίμα
εμπιστοσύνης, ώστε να ξεπεραστούν οι επιφυλάξεις για τη συμμετοχή τους, που είναι πολύ
πιθανό να είχαν οι ερωτώμενοι λόγω του εγκλεισμού τους. Για την καλλιέργεια της απαιτούμενη
εμπιστοσύνης βοήθησε η διεξαγωγή των μαθημάτων και η φυσική μας παρουσία μέσα σε αυτά
σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο του 2016, κατά την εβδομαδιαία παρουσία
μας στο σχολείο, και πήραν μέρος όλοι οι μαθητές που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα
διδασκαλίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4.1. ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ.
Ο πρώτος θεματικός άξονας ερευνά τον βαθμό ικανοποίησης από τον εαυτό. Για να διερευνηθεί
αυτό το ερώτημα, τέθηκαν τρία ερωτήματα. Αν είσαι ικανοποιημένος με τον εαυτό σου και αν
πιστεύεις ότι έχεις κάποιες καλές ιδιότητες, αν θεωρείς ότι αξίζεις ως άνθρωπος, αν πιστεύεις ότι
μπορείς να τα καταφέρεις στη ζωής σου και τέλος αν υπάρχουν πράγματα στη ζωή σου για τα
οποία αισθάνεσαι περήφανος.
4.1.1.Ικανοποίηση από τον εαυτό.
Στο ερώτημα αν είναι ικανοποιημένοι από τον εαυτό τους επτά από τους δεκαοκτώ ερωτηθέντες
απάντησαν πως δεν είναι ικανοποιημένοι από τους εαυτούς τους και άλλοι τέσσερεις από
αυτούς δήλωσαν σχετικά ικανοποιημένοι. Και για τις δύο κατηγορίες βασική αιτία απογοήτευσης
ήταν ο εγκλεισμός τους στην φυλακή «Πενήντα πενήντα με αυτά που έγιναν και είμαστε εδώ μέσα,
τι να σου πω;»
Η χρήση ναρκωτικών αναφέρεται ως άλλη μία αιτία δυσαρέσκειας «Εντάξει, θα διόρθωνα κάποια
λάθη που έχω κάνει, σε σχέση με τα ναρκωτικά.» λέει χαρακτηριστικά ένας κρατούμενος.
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Οι υπόλοιποι επτά που δηλώνουν ικανοποιημένοι από τον εαυτό τους συνήθως αναφέρονται
σε στοιχεία του χαρακτήρα τους αποκόβοντάς τα από τις εξωτερικές συνθήκες «Από τον
χαρακτήρα μου ναι, αλλά τι να κάνουμε που βρίσκονται εμπόδια.» .
Ωστόσο όλοι βρίσκουν καλές ιδιότητες στον εαυτό τους και καλά στοιχεία στον χαρακτήρα τους.
Αναφέρονται ευγένεια, συμπόνια, ανεξικακία, ταπεινότητα, χαρά, δημιουργικότητα, ευαισθησία,
συμπόνια. Από έξι αναφέρεται η καλοσύνη, από τρεις η ευαισθησία, από τρεις η ειλικρίνεια και
από τρεις ακόμα η φιλοτιμία.
Οκτώ κρατούμενοι αναφέρονται ικανοποιημένοι από τον εαυτό τους για τις σχέσεις τους με
συνανθρώπους «Είμαι φιλότιμος, κακό δεν κάνω σε κανέναν, άμα μπορώ βοηθάω. Και πολλούς
συνανθρώπους που είχαν ανάγκη, πήγαινα στα χωριά, πήγαινα ρούχα, φαγητά.»
4.1.2. Αίσθηση “αξίας” του εαυτού
Στο ερώτημα αν αισθάνονται ότι αξίζουν τουλάχιστον όσο και οι άλλοι άνθρωποι όλοι οι
συμμετέχοντες απάντησαν θετικά. Ο περισσότεροι, έξι στους δεκαοχτώ αιτιολόγησαν την
απάντησή τους επισημαίνοντας ότι όλοι οι άνθρωποι αξίζουν ανεξάρτητα από το πού
βρέθηκαν. Είναι ίσως και το ερώτημα που είχε τις λιγότερες προσωπικές απαντήσεις ενώ η θετική
απάντηση στηρίχθηκε σε μια γενική αποδεκτή αρχή ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν αξία «Ναι, βέβαια.
Όχι, όλοι είμαστε ίσοι και ίδιοι. Ακόμα και στη φυλακή».
Από την άλλη δύο κρατούμενοι απάντησαν ότι πιστεύουν πως αξίζουν περισσότερο από τους
άλλους ανθρώπους γιατί αντιμετώπισαν με επιτυχία τις δυσκολίες της φυλακής και της χρήσης
ουσιών «Από μία άποψη νιώθω ότι αξίζω και περισσότερο από τους άλλους, γιατί έχω περάσει
πολλά στη ζωή μου και θα ήθελα μια ευκαιρία ακόμα. Το αξίζω ως άνθρωπος καλύτερα απ’ ότι
το αξίζουν άλλοι.»
4.1.3. Πίστη στη δυνατότητα να τα καταφέρουν στη ζωή τους
Στο ερώτημα αν πιστεύουν ότι είναι σε θέση να καταφέρουν τα πράγματα εξίσου καλά με τους
άλλους ανθρώπους οι δεκαπέντε από τους ερωτηθέντες απάντησαν θετικά. Μόνο τρεις
εξέφρασαν αμφιβολίες. Ο ένας όχι τόσο ως αποτέλεσμα προσωπικής ανεπάρκειας αλλά
εξαιτίας της δύσκολης θέσης που βρέθηκε μετά τη σύλληψή του «Έτσι όπως μ’ έχουν καταφέρει
τώρα και όπως είναι οι καιροί τώρα, το βλέπω λίγο δύσκολο και δεν ξέρω άμα βγω, πώς θα
αρχίσω. Αυτό με φοβίζει. Ό,τι είχα αποκτήσει, μου τα πήρανε. Και με αφήσανε με όλα τα
παντελόνια που είχα και με μια μπλούζα. Και αυτά τα είχα πάρει με ιδρώτα. Αν ήταν παρανομίες
δεν θα με πείραζε, εγώ για να τα πάρω αυτά τα πράγματα από την βελόνα που είναι στο σπίτι,
τα έπιπλα, μέχρι το αμάξι, έχυσα τόσα χρόνια ιδρώτα.»
Οι υπόλοιποι δεκαπέντε που απάντησαν στην ερώτηση εκφράστηκαν θετικά στο ότι μπορούν
να τα καταφέρουν περαιτέρω στη ζωή τους. Μάλιστα η ελπίδα τους είναι να μπορέσουν
βγαίνοντας από τη φυλακή να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. «Πιστεύω θα τα καταφέρω. Να έχω
μια δουλειά, μια οικογένεια. Το ελπίζω»
Είναι γεγονός ότι όλοι οι κρατούμενοι αναπολούν και εκτιμούν τα αγαθά της ελεύθερης
διαβίωσης και επιθυμούν ειλικρινά να μην επιστρέψουν στη φυλακή. Ονειρεύονται μία
«φυσιολογική», μάλλον συμβατικά «καλή ζωή» μετά την αποφυλάκιση: να βρουν μια δουλειά
ικανή να τους συντηρήσει, μια κατοικία, να διαμορφώσουν ικανοποιητικές ερωτικές και
συναισθηματικές σχέσεις. Μάλιστα, έρευνες σε κρατουμένους έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι
διατηρούν μη-ρεαλιστικές προσδοκίες, ακόμη και «αυτό-ενισχυτικές» αυταπάτες σχετικά με την
ευκολία με την οποία θα αποκαταστήσουν μετά την αποφυλάκιση τις οικογενειακές τους σχέσεις,
θα βρουν κατοικία και νόμιμη απασχόληση. Η πλειονότητα θεωρεί ελάχιστα πιθανό να
φυλακιστεί ξανά στο μέλλον (Dhami, Mandel, Loewenstein & Ayton, 2006).
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4.1.4. Αίσθηση περηφάνιας για τον εαυτό.
Στο ερώτημα αν αισθάνονται περήφανοι για επιτεύγματα στην προσωπική τους ζωή όλοι οι
ερωτώμενοι απάντησαν θετικά, εκτός από έναν.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι από όσους έχουν παιδιά, οκτώ από τους δέκα,
ανέφεραν ως πηγή της υπερηφάνειας τους τα παιδιά τους. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι τα
παιδιά τους ανέφεραν και οι επτά γυναίκες που πήραν μέρος στην έρευνα. Εύρημα που συνάδει
με τα έμφυλα στερεότυπα που θέλουν τις γυναίκες περισσότερο ταυτισμένες με το ρόλο της
μητέρας. Κάποιες το αιτιολόγησαν λέγοντας είτε ότι έκαναν πολύ καλά παιδιά είτε ως
κληροδότημα που αφήνουν στον κόσμο. «Έχω μεγαλώσει μια οικογένεια και τα παιδιά μου είναι
όπως πρέπει. Βγήκαν καλά παιδιά. Πολύ. Και τα 3.Και πιστεύω και τα εγγόνια μου έτσι να είναι.»
λέει χαρακτηριστικά μια κρατούμενη
Τέσσερεις από τους δεκαοκτώ ερωτώμενους σχολίασαν ως γεγονός που τους κάνει
υπερήφανους την αντοχή που επέδειξαν και το ότι αντιμετώπισαν μόνοι τις δυσκολίες. «Ότι έχω
κάνει πολλές προσπάθειες να κάνω μόνη μου το σπίτι μου. Τα κατάφερα, ναι. Που μεγάλωσα τα
παιδιά μόνη μου, ο μπαμπάς τους είναι 7 χρόνια μες την φυλακή, πάντα μόνη μου τα κατάφερνα.
Ό,τι και να έβαζα στόχο το κατάφερνα μόνη μου.» λέει μία κρατούμενη.
Δύο από τους έντεκα άντρες της έρευνας, και καμία γυναίκα, ανέφεραν ως πηγή υπερηφάνειας
την δουλειά τους, πριν τον εγκλεισμό τους στη φυλακή «Περήφανος που είχα τα μαγαζιά μου
και τα’ χασα. Είχα και club, είχα και restaurant, είχα και ψαροταβέρνα, άσ’ τα, εντάξει, πάνε αυτά
όλα. Αυτά που έχω καταφέρει στην δουλειά μου, γιατί τα έκανα με την δουλειά μου, τα έκανα με
το μεροκάματο»
Όταν ερωτήθηκαν αν κατά την διάρκεια της φυλακής τους υπήρξαν καταστάσεις ή πράγματα,
για τα οποία να νιώθουν περήφανοι τέσσερεις από τους δεκαοκτώ ερωτηθέντες απάντησαν
πως όχι με αιτιολογία είτε την κούραση που επιφέρει ο διαρκής εγκλεισμός, είτε την απαξιωτική
αντιμετώπιση που υφίστανται ως κρατούμενοι. «Όχι γιατί εδώ πέρα μέσα αναγκαστικά και να μην
θες να φύγεις απ’ τους άλλους, κάποια στιγμή θα σε φέρνει σε ένα σημείο να ξεφύγεις έστω και
για λίγο, έστω και για πολύ λίγο.»
Για κάποιους άλλους ιδιαίτερη σημασία έχει η στάση απέναντι στους συγκρατούμενούς τους.
Όπως αναφέρει κάποιος από τους συμμετέχοντες υπάρχει ένα σύστημα κανόνων στις φυλακές
που επιβάλλει συμπεριφορές. «Είμαι περήφανος για όλη τη στάση μου στη φυλακή. Δεν κάνω
ίντριγκες, προσπαθώ να είμαστε όλοι ενωμένοι, σαν αδέρφια, να μην υπάρχουν φυλές».
Η αντοχή στις δύσκολες συνθήκες ζωής και τη μοναξιά παραμένουν παράγοντας περηφάνιας
και κατά τη διάρκεια της κάθειρξης «Βέβαια. Γιατί παλεύω μόνος μου και αυτό δείχνει δύναμη, με
άλλα 600 άτομα. Ας πούμε πιστεύω ότι για μερικούς μπορεί να είμαι και πρότυπο. Γιατί και στο
κάτω-κάτω εγώ δεν έχω ούτε και κάποιον να με επιδοτεί απ’ έξω, να με βοηθάει, να με κάνει. Να
με στηρίζει, να μου δίνει χρήματα, να μου δίνει κουράγιο».
Επίσης, πολύ σημαντικό για κάποιους κρατούμενους είναι ότι η φυλάκισή τους τους έδωσε την
ευκαιρία να απεξαρτηθούν από αλκοόλ ή ναρκωτικά «Στο ότι έκοψα τα ναρκωτικά, είδα τα
πράγματα όπως είναι. Ναι. Απ’ τις σκέψεις μου και απ’ αυτά πήρα ψυχική δύναμη και σωματική
δύναμη. Και είμαι περήφανος γι’ αυτό, γιατί θα βγω έξω δυνατός.»
Τέλος, πολλοί από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ως πηγή περηφάνιας το γεγονός ότι μέσα στη
φυλακή κατάφεραν να σημειώσουν ακαδημαϊκές επιτυχίες, να πάρουν απολυτήριο δημοτικού,
ενώ το είχαν εγκαταλείψει, και να συνεχίσουν στο Γυμνάσιο, να πάρουν απολυτήριο Γυμνασίου
ή πτυχίο στα αγγλικά ακόμα και για την παρακολούθηση των μαθημάτων Δημιουργικής
Γραφής. Αυτό το εύρημα έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα των Bachman και O'Malley (1977)
ότι δηλαδή οι παράγοντες που συνδέονται με την εκπαιδευτική επιτυχία καθίστανται λιγότερο
κεντρικοί στις αυτοαξιολογήσεις των νεαρών ανδρών κατά τη διάρκεια του τέλους του
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γυμνασίου και τα επόμενα χρόνια, Είναι βέβαια πιθανό η περηφάνια αυτή να πηγάζει από το
γεγονός ότι οι επιτυχίες αυτές έλαβαν χώρα μέσα στις αντίξοες συνθήκες του εγκλεισμού, όταν
πια ήταν το λιγότερο αναμενόμενο για αυτούς. Η εκτίμηση αυτή των έγκλειστων μαθητών
καταδεικνύει πόσο σημαντικές είναι τέτοιου είδους εκπαιδευτικές προσπάθειες μέσα στο
περιβάλλον των φυλακών.
4.2. ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΑΥΤΟ
4.2.1.Επιθυμία αλλαγής του εαυτού.
Στο ερώτημα αν θα ήθελαν να αλλάξουν κάτι στον εαυτό τους οι δεκαπέντε απάντησαν θετικά
οι πέντε αναφερόμενοι στην επιθυμία τους να βγουν από τη φυλακή και να ξαναφτιάξουν τη ζωή
τους. «Ναι, όπως, να κάνεις κάτι καλό στην ζωή σου, να φτιάξεις την ζωή σου, να παντρευτείς,
να κάνεις οικογένεια, να κάνεις σπίτι, να βρεις καμία καλή δουλειά, να κάνεις ένα καλό στην ζωή
σου.» συνοψίζει ένας
Από τους υπόλοιπους δέκα οι τρεις αναφέρθηκαν στην ανάγκη να απεξαρτηθούν από τα
ναρκωτικά θεωρώντας τα μάλιστα αιτία της καταστροφής τους. Όπως λέει ένας κρατούμενος
«πάω ΚΕΘΕΑ εδώ κι έναν χρόνο και είμαι άρρωστος, από μικρός στα ναρκωτικά, εθισμένος στα
ναρκωτικά και φταίνε όλα γι’ αυτά, την καταστροφή».
Κάποιοι άλλοι αναφέρονται σε συγκεκριμένες αλλαγές που θα ήθελαν να κάνουν στον
χαρακτήρα και στον τρόπο σκέψης.
4.2.2.Αίσθηση ότι “είσαι άχρηστος”
Στη συνέχεια οι μαθητές του προγράμματος ρωτήθηκαν αν αισθάνθηκαν κάποια στιγμή στη
ζωή τους ότι ήταν άχρηστοι και αν αυτή η αίσθηση αυξήθηκε μετά την φυλάκισή τους. Μόνο
δύο αρνήθηκαν ότι βίωσαν παρόμοια αίσθηση είτε πριν είτε μετά τη φυλάκισή τους. Οι
περισσότεροι ερωτηθέντες παραδέχονται πως αισθάνθηκαν άχρηστοι στη διάρκεια της ζωής
τους τόσο πριν όσο και μετά την φυλάκισή τους. Κρατούμενοι που έκαναν χρήση ναρκωτικών
παραδέχονται ότι άχρηστοι αισθανόταν κατά τη διάρκεια της χρήσης «Άχρηστος όταν
μπλέχτηκα με την πρέζα. Εντάξει, εκεί φάνηκα, μ’ έριξε πίσω, είχα χάσει φίλους, μ’ έκανε πέρα απ’
τους φίλους μου, εκεί είχα χάσει λίγο την μπάλα και μετά λέω μέχρι εδώ, τέρμα».
Παρότι σεβόμενοι την εκπαιδευτική αρχή του σχολείου δεν υπήρξε στο ερωτηματολόγιο ερώτηση
για τους λόγους που οδήγησαν τους μαθητές μας στη φυλακή, πολλοί από αυτούς δείχνοντας
εμπιστοσύνη αποκάλυψαν τις αιτίες του εγκλεισμού τους. Η χρήση ναρκωτικών και τα εγκλήματα
που την ακολουθούν αποτελούσαν την συνηθέστερη αιτία στέρησης της ελευθερίας για το
δείγμα μας. Άλλωστε και σε συνολικότερα δείγματα, οι παραβάσεις του Νόμου περί Ναρκωτικών
εξακολουθούν να συνιστούν τη συνηθέστερη αξιόποινη πράξη. Το 39% των εγκλείστων
κατηγορούνται ή έχουν καταδικαστεί για παράβαση του Νόμου περί Ναρκωτικών ως «κύριο
αδίκημα» (Αλοσκόφης, 2012).
Δώδεκα από τους συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν πως η αίσθηση ότι είναι άχρηστοι
αυξήθηκε μετά τη φυλάκισή τους. Ως αιτίες αναφέρονται η αδυναμία προσφοράς στους δικούς
ανθρώπους που βρίσκονται έξω από τη φυλακή ή και μέσα σ’ αυτήν «Ναι, αυτόν τον καιρό που
είμαι μέσα στην φυλακή, νιώθω άχρηστη, γιατί δεν είμαι έξω να είμαι δίπλα στα παιδιά μου και να
τους βοηθάω, στις ανάγκες τους, στα προβλήματά τους.» και η αναγκαστική απραξία μέσα στη
φυλακή «Εδώ μέσα στη φυλακή, νιώθω λίγο άχρηστος, γιατί δεν περνάει ο καιρός και δεν έχει τι
να κάνεις.»
3.3.ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ
4.3.1.Επίδραση της γνώμης των άλλων στην αυτοεκτίμηση του ατόμου
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Στον τρίτο θεματικό άξονα ερευνήθηκε κατά πόσο οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την
αυτοεκτίμηση των κρατουμένων. Η διερεύνηση αυτή έγινε από δύο απόψεις. Καταρχάς αν η
γνώμη των άλλων επηρεάζει το πώς βλέπουν οι κρατούμενοι τους εαυτούς τους. Και δεύτερον
κατά πόσο οι ίδιοι συγκρίνουν τους εαυτούς τους με τους άλλους και πόσο αυτό επηρεάζει την
αυτοεκτίμησή τους.
Σε σχέση με το πρώτο ερώτημα oι περισσότεροι παραδέχονται πως η κριτική τους επηρεάζει.
Εκείνο που φαίνεται να βαραίνει ιδιαίτερα στην σκέψη τους είναι η αντιμετώπισή τους ως
κρατούμενους. «Ναι, είσαι ένας μειωτικός άνθρωπος, σε βλέπουν. Γενικά και οι έξω που παίρνεις
τηλέφωνο. Και οι έξω και οι μέσα σε βλέπουν λίγο μειωτικά με επηρεάζει, αλλά δεν μπορώ να
κάνω κάτι, εφόσον είμαι μέσα».
Επίσης πολλοί προβληματίζονται για την αντιμετώπισή τους από τον κοινωνικό περίγυρο μετά
την αποφυλάκισή τους και αυτό τους δημιουργεί άγχος. «Ναι. Ναι. Εντάξει δηλαδή ξέρω πώς θα
με βλέπουνε (πρώην ναρκομανή, αποφυλακισμένη) και αυτό με στεναχωρεί.» λέει μία
κρατούμενη.
Ένα μεγάλο ποσοστό, επτά από τους δεκαοκτώ ερωτώμενους αρνούνται ότι η άποψη των
άλλων ανθρώπων επηρεάζει την αυτοεκτίμησή τους. Αποδίδουν αυτή την στάση τους στο
γεγονός ότι αυτοί ξέρουν τον εαυτό τους και την ιστορία τους καλύτερα από κάθε άλλον. «Όχι
καθόλου. Ξέρω εγώ τι είμαι».
Αρκετοί προσπαθούν συνειδητά να υποβαθμίσουν την επίδραση των σχολίων των άλλων στην
αυτοεικόνα τους. «Καμία φορά με επηρεάζει το πώς με βλέπουν οι άλλοι αλλά προσπαθώ να
μην το σκέφτομαι».
Με την επιβολή του στίγματος ο «εγκληματίας» εκπίπτει όλων των κοινωνικών ρόλων που του
αναγνωρίζονταν μέχρι τότε και αποκτά ένα και μοναδικό: τον ρόλο του εγκληματία. Η ετικέτα αυτή
αποδίδεται κοινωνικά σε όσους έχουν περάσει από όλα τα φίλτρα του ποινικού συστήματος
(σύλληψη, παραπομπή, καταδίκη, φυλάκιση) ανεξάρτητα από το αν διέπραξαν ή όχι έγκλημα.
Το κοινωνικό στίγμα του «εγκληματία» (συχνά σε συνδυασμό με αυτό του χρήστη ναρκωτικών)
περιορίζει δραστικά τις ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της επανένταξής του στην κοινωνία. Το
αίσθημα που έχει αρχικά ο αποφυλακισμένος ότι «πλήρωσε το χρέος του στην κοινωνία»
αποδεικνύεται γρήγορα ότι είναι μια ψευδαίσθηση. Το κοινωνικό στίγμα ακολουθεί τον
αποφυλακισμένο στην αναζήτηση εργασίας όπως και στο επίπεδο των προσωπικών και
κοινωνικών του σχέσεων. Η υποτροπή έρχεται πολλές φορές ως φυσική απάντηση στον
κοινωνικό εξοστρακισμό του (Αλοσκόφης, 2012).
Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους κρατούμενους του δέιγματος φαίνεται να κάνουν μια
συνειδητή προσπάθεια να υποβαθμίσουν την σημασία της γνώμης των άλλων, ενώ μόνο το
22% παραδέχεται ότι συγκρίνει τον εαυτό του με τους άλλους και αυτό τον επηρεάζει στην
αυτοεκτίμησή του.
Μπροστά στον κίνδυνο της φθοράς της προσωπικής τους ταυτότητας και μείωσης της
αυτοεκτίμησης εξαιτίας της ετικέτας του εγκληματία, η οποία γνωρίζουν ότι τους έχει αποδοθεί,
υιοθετούν για την προστασία και την παρεμπόδιση της εσωτερίκευσής της, δικαιολογίες για τη
φυλάκιση και τον διαχωρισμό «οι άλλοι και εγώ». Οι περισσότεροι κρατούμενοι που συμμετέχουν
στην έρευνα ακολουθούν στην σκέψη το μοντέλο «Ξέρω τι θα λένε οι άλλοι», «δε με ενδιαφέρει η
γνώμη των άλλων», «με ενδιαφέρουν μόνο οι δικοί μου», «εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους», «εγώ
δεν ανήκω εδώ», «Εγώ ξέρω ποιος είμαι», «αξίζω όσο και οι άλλοι άνθρωποι».
4.3.2.Επίδραση της σύγκρισης μεταξύ εαυτού και των άλλων στην αυτοεκτίμηση του ατόμου
Το δεύτερο ερώτημα σ΄ αυτήν την κατηγορία αφορούσε στο αν οι ίδιοι συγκρίνουν τους εαυτούς
τους με τους άλλους και κατά πόσο αυτή η σύγκριση επηρεάζει την αυτοεκτίμησή τους. Οι
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περισσότεροι από τους ερωτώμενους δήλωσαν ότι δεν κάνουν τέτοιες συγκρίσεις καθώς κάθε
άνθρωπος έχει διαφορετικές ιδιότητες και ιστορία. «Όχι. Δεν μπορώ να τον συγκρίνω τον εαυτό
μου με τους άλλους, γιατί δεν έχουμε ίδια κοινά. Άλλη ζωή έχω εγώ, άλλη ζωή έχει ο κάθε
άνθρωπος. Ναι, μ’ αυτήν την λογική μπορώ να.. Άλλος μπορεί να τα καταφέρει, εγώ όχι. Αλλά
να συγκρίνω τον εαυτό μου με άλλον άνθρωπο δεν το πιστεύω. Δεν το κάνω, όχι.»

4.4. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
4.4.1.Βαθμός εμπειρίας με τον γραπτό λόγο πριν τα μαθήματα δημιουργικής γραφής και
απόδοση στην γραπτή έκφραση μετά τα μαθήματα.
Στον τέταρτο θεματικό άξονα εξετάσαμε την επίδραση των μαθημάτων στην αυτοεικόνα των
συμμετεχόντων
Καταρχάς ρωτήθηκαν αν άλλαξε η αντίληψή τους για την ικανότητά τους να εκφραστούν με τον
γραπτό λόγο. Από τους 18 συμμετέχοντες οι δέκα ανέφεραν ότι πριν τη συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα δεν θεωρούσαν τους εαυτούς τους ικανούς να εκφραστούν με τον γραπτό λόγο.
Από αυτούς οι τέσσερις εξακολουθούν να θεωρούν ότι δεν τα καταφέρνουν. Οι υπόλοιποι έξι
βρίσκουν διαφορά στην ικανότητά τους να εκφραστούν γραπτά. Ενδεικτικά κάποιοι απάντησαν
«Στην αρχή (μετά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των μαθημάτων) δεν τα κατάφερνα καθόλου
και με δυσκόλευαν πολύ οι ασκήσεις αλλά σιγά σιγά το συνήθισα και είδα ότι κατάφερα.»Σ07
Με μεγαλύτερο ενθουσιασμό εκφράζονται δύο μαθητές που παρακολούθησαν το πρόγραμμα
για δεύτερη χρονιά «Δεν έγραφα καθόλου μόνος μου. Είδα ότι μπορώ να τα καταφέρω και τώρα
πια γράφω και ανεξάρτητα από το πρόγραμμα.»
Από τους υπόλοιπους 8 που δήλωσαν ότι έγραφαν και πριν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα
οι πέντε δηλώνουν ότι αυξήθηκε η ικανότητά τους με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα
«Βελτιώθηκα στο γράψιμο. Απέκτησα περισσότερη ισορροπία. Όταν δίνω τα γραπτά μου σε
άλλους αισθάνομαι πιο σίγουρη.» λέει μία μαθήτρια
4.4.2.Επίδραση των σχολίων στα μαθήματα Δημιουργικής Γραφής.
Η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα μαθημάτων Δημιουργικής γραφής έχει ως απαραίτητη
προϋπόθεση την προσωπική έκθεση, καθώς τα γραπτά διαβάζονται στην τάξη και
αξιολογούνται, τόσο από τον διδάσκοντα, όσο και από τους υπόλοιπους μαθητές. Όταν
ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες πώς αξιολογούν αυτή τη διαδικασία, οι περισσότεροι δεν
εκφράστηκαν αρνητικά θεωρώντας την μέρος του μαθήματος. Ωστόσο και εδώ οι απαντήσεις
έμοιαζαν με τις απαντήσεις στο γενικό ερώτημα πώς εκλαμβάνουν την κριτική των άλλων. Έτσι
υπήρξε η αντίδραση αδιαφορίας απέναντι στα αρνητικά σχόλια, ενώ τέθηκε ξανά το θέμα της
εμπιστοσύνης προς τους συγκρατούμενους που αποτελούσαν το ακροατήριο των γραπτών
πονημάτων«Ναι. Κοίτα, άμα, επειδή έχω μάθει εδώ και χρόνια, με την εμπιστοσύνη έχω λίγο θέμα.
Δεν μπορώ εγώ να εμπιστευτώ ξένους ανθρώπους, γιατί με τα πιο πολλά παιδιά εκεί μέσα δεν
κάνω με κανέναν παρέα. Όχι δεν με επηρεάζει, απ’ την μία με πειράζει, απ’ την άλλη.. Πιο πολύ
με πειράζει, αλλά απ’ την άλλη, εντάξει, δεν με πειράζει. Αναλόγως τι θα γράψω. Δεν με πειράζουν
τα σχόλια, εντάξει, τόσο πολύ».
Άλλωστε είναι γνωστό από έρευνες πως οι σχέσεις με τους άλλους κρατουμένους αποτελεί μια
σημαντική διάσταση του ψυχοκοινωνικού περιβάλλοντος στις φυλακές. Πάνω από το 50% του
πληθυσμού των φυλακών θεωρεί τον εαυτό του μόνο στη φυλακή, με περίπου ένα στους τρεις
να δηλώνει ότι δεν θα μιλούσαν σε κανέναν μέσα στη φυλακή, εάν αντιμετώπιζαν κάποιο
πρόβλημα (Hobbs & Dear, 2000). Είναι συχνά, λοιπόν, οι σχέσεις των κρατουμένων πρόσκαιρες,
ενώ η βασικότερη στρατηγική θεωρείται η ακόλουθη: «μην εμπιστεύεσαι κανέναν» και «πρόσεχε
την πλάτη σου».
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4.4.3.Επίδραση του προγράμματος μαθημάτων δημιουργικής γραφής στην αυτοεκτίμηση
Σύμφωνα με τις απαντήσεις έντεκα μαθητών το μάθημα της Δημιουργικής Γραφής δεν επηρέασε
την αυτοεκτίμησή τους. «Όχι δεν νομίζω ότι άλλαξε η αυτοεκτίμησή μου.» Σ14, είναι μια
χαρακτηριστική απάντηση.
Οι υπόλοιποι απάντησαν ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα ενίσχυσε την αυτοεκτίμησή τους, είτε
επειδή έμαθαν καινούρια πράγματα «Ναι. Γιατί πολλά ακούω και πολλά δεν ξέρω και μαθαίνω.»
είτε γιατί αποδείχθηκε στα μάτια τους ότι μπορεί να έχουν επιδόσεις σε έναν πρωτόγνωρο τομέα.
«Με βοήθησε. Στο να εκτιμήσω παραπάνω τον εαυτό μου. Σε μία καινούργια γλώσσα που τα
καταφέρνω, μάλιστα».
4.5. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
4.5.1.Προσφορά του προγράμματος εκτός από την βοήθεια στην γραπτή έκφραση
Στον πέμπτο θεματικό άξονα εξετάσαμε την γενικότερη επίδραση του προγράμματος
μαθημάτων Δημιουργικής Γραφής στους κρατούμενους μαθητές που πήραν μέρος. Στο
ερώτημα αν τους πρόσφερε κάτι ακόμα αυτό το πρόγραμμα πέρα από την άμεση εμπειρία της
γραφής δύο από τους συμμετέχοντες δεν μπόρεσαν να βρουν κάτι άλλο.
Οι υπόλοιποι δεκαέξι απάντησαν θετικά. Αρκετοί μίλησαν για τη σχέση τους με τους διδάσκοντες,
για τους οποίους διατυπώθηκαν θετικές αξιολογήσεις. ‘Όπως λένε δύο ερωτηθέντες «Μ’
αρέσουν οι γνωριμίες και να συναναστρέφομαι με μερικούς ανθρώπους, ειδικά όταν είναι έτσι,
φάση διαβασμένοι και κοσμογυρισμένοι»
Από την άλλη αρκετοί εστίασαν στην ακαδημαϊκή βοήθεια καθώς και σε επιμέρους γνώσεις που
απέκτησαν από τα μαθήματα «Μαθαίνω κάτι περισσότερο»Σ03
Ενώ από τους αλλοδαπούς μαθητές πολλοί θεώρησαν ότι τα μαθήματα τους βοήθησαν στην
εκμάθηση των ελληνικών «Με βοηθάει το πρόγραμμα να γράφω καλύτερα, με βοήθησε να
βελτιώσω και τα ελληνικά μου, να εκφράζομαι καλύτερα».
Άλλοι βρήκαν τα μαθήματα διασκεδαστικά και τους βοηθούσαν να ξεφεύγουν από την
πραγματικότητα της φυλακής. «Ναι, ήταν ευχάριστο και διασκεδαστικό. Πολλές φορές ήταν οι
καλύτερες ώρες στο σχολείο. Επίσης μου άρεσε που μπορούσα να γράψω με τη φαντασία μου
διάφορες ιστορίες.» λέει μια μαθήτρια
Ορισμένοι μίλησαν για την επίδραση στα συναισθήματα «Και συναισθηματική ισορροπία
πιστεύω ότι μου έδωσε».
Επίσης διατυπώθηκε η άποψη ότι τα μαθήματα βοήθησαν και στον τρόπο σκέψης. «Η
δημιουργική γραφή ήταν.. και πριν το είχα το κίνητρο απλά άρχισα να το κάνω στην ζωή μου
πράξη, άρχισα να ψάχνω πιο πολλά με το μυαλό μου, να σκέφτομαι περισσότερα. Δεν κοίταγα
να σκέφτομαι μόνο μία φάση ας πούμε, εξαπλωνόταν περισσότερο το μυαλό μου. Πώς να το
πω τώρα. Ναι, ήταν περισσότερες οι σκέψεις μου, κάπως έτσι».
Τέλος δύο ερωτώμενοι μίλησαν για την δυνατότητα που δίνει ο γραπτός λόγος για εσωτερική
επαναξιολόγηση και διαπραγμάτευση «Σκέφτομαι κάτι και το γράφω, το αναλύω, είναι πολύ
καλύτερα να γράφεις κάτι που σκέφτεσαι, παρά να το αφήσεις έτσι και μετά από 10 λεπτά να το
ξεχάσεις. Το έχεις εκεί να υπάρχει, μπορείς να αναλύσεις κάθε σκέψη, αρνητική, θετική, τους
στόχους σου, όλα.»
4.5.2.Βίωση αρνητικών συναισθημάτων. Προσφορά του γραπτού λόγου στην εκτόνωσή τους.
Στη συνέχεια οι μαθητές ρωτήθηκαν κατά πόσο βιώνουν έντονα αρνητικά συναισθήματα και αν
το γράψιμο μπορεί να αποτελέσει μία διέξοδο σ’ αυτά τα συναισθήματα. Οι περισσότεροι
μαθητές, δεκαέξι από τους δεκαοκτώ,
παραδέχονται πως βιώνουν έντονα αρνητικά
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συναισθήματα, θλίψη, θυμό ή εγκατάλειψη. Δύο από αυτούς παραδέχτηκαν πως βίωναν
παρόμοια συναισθήματα και εκτός φυλακής αλλά οι περισσότεροι απάντησαν πως αυτά είναι
πιο έντονα και συχνά μετά την φυλάκισή τους, γιατί όπως λέει μία κρατούμενη «έξω οι ανάγκες
πραγματοποιούνται πιο εύκολα.»
Από τους 16 που απάντησαν θετικά οι 15 είπαν ότι το γράψιμο τους βοηθάει στην εκτόνωση
αυτών των συναισθημάτων. «Πολύ, ναι. Από μικρός γράφω, τα βγάζω στο στυλό».
Με δύο τρόπους αναφέρεται ότι μπορεί να βοηθήσει το γράψιμο στη διαχείριση των αρνητικών
συναισθημάτων. Καταρχάς δίνοντας έναν τρόπο άμεσης εκτόνωσης .«Καταγράφω τη θλίψη το
παράπονό μου και αισθάνομαι ότι φεύγουν. Καλύτερα από ότι αν τα έλεγα σε κάποιον.
Ξεκαθαρίζω ότι έχω μέσα μου.»Σ01 «Χθες το βράδυ αισθανόμουν πολύ χάλια. Πήρα το
ημερολόγιο, έγραψα τα συναισθήματά μου, την καθημερινότητα που ζω και με βοήθησε».
Ένας δεύτερος τρόπος που το γράψιμο βοηθάει στην διαχείριση των έντονων αρνητικών
συναισθημάτων είναι το ότι προσφέρει την ευκαιρία στον γράφοντα να τα ξαναδεί και να τα
αξιολογήσει πιο ψύχραιμα «γιατί μετά (το γράψιμο) υπάρχει η αυτογνωσία, μπορεί να κάνεις
αυτογνωσία, το οποίο είναι ένα πείραμα το οποίο το ’χω δοκιμάσει κι εγώ».
Ωστόσο κάποιοι, ενώ αναγνωρίζουν την αξία της γραπτής έκφρασης, παραδέχονται ότι δεν
χρησιμοποιούν αυτήν την διέξοδο, καθώς θέματα εμπιστοσύνης επανέρχονται στον
προβληματισμό τους. «Δεν θέλω να γράψω για τη ζωή μου, γιατί εδώ είμαστε βέβαια σχολείο
αλλά είμαστε και φυλακή. Δεν είναι σαν έξω, που γελάς με τον άλλο. Εντάξει και εδώ γελάμε αλλά
πρέπει να προσέχεις και τι λες».
4.5.3.Σημασία της έκδοσης του βιβλίου με τα κείμενα των κρατουμένων
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς 2014-2015 και αφού ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα της
δημιουργικής γραφής εκδόθηκε βιβλίο με τίτλο «Κλειδιά Ελευθερίας» από τις εκδόσεις Ενδυμίων.
Το βιβλίο περιέχει διηγήματα και ποιήματα γραμμένα από τους κρατούμενους μαθητές του
σχολείου στο πλαίσιο των μαθημάτων Δημιουργικής Γραφής που έγιναν κατά τη όλης της
χρονιά σε συνεργασία με το ΜΠΣ «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Ανάμεσα στους μαθητές που κείμενά τους δημοσιεύτηκαν υπήρξαν και τρεις που παρέμειναν
στο σχολείο και συνέχισαν τα μαθήματα δημιουργικής γραφής και βρίσκονται ανάμεσα στους
συμμετέχοντες στην έρευνα.
Επίσης από την έναρξη σχεδόν των μαθημάτων της επόμενης χρονιάς 2015-2016 είχε συζητηθεί
με τους μαθητές η πιθανότητα να εκδοθεί και δεύτερο βιβλίο με τα κείμενα των επόμενων
μαθητών. Και καθώς οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα προς το τέλος της σχολικής χρονιάς η έκδοση
του βιβλίου ήταν ήδη δρομολογημένη (Το βιβλίο εκδόθηκε στο τέλος του 2016 με τον τίτλο «#Εξωφύλλα» από τις εκδόσεις «Libron εκδοτική».) Έτσι οι μαθητές ρωτήθηκαν για τη διάθεσή τους
στην προοπτική να εκδοθούν τα γραπτά τους σε ένα βιβλίο. Η συμμετοχή στην έκδοση του
βιβλίου ήταν φυσικά προαιρετική αλλά κανένας από τους μαθητές δεν την αρνήθηκε. Αντίθετα
η αντίδραση όλων ήταν ιδιαίτερα θετική. Πιο θερμά ήταν τα σχόλια των τριών μαθητών, που
είχαν ήδη ζήσει αυτήν την εμπειρία, καθώς είχαν πάρει μέρος με τα κείμενά στους στην
προηγούμενη έκδοση. Όλοι τους εκφράζουν χαρά και περηφάνια. «Ήταν κάτι πολύ όμορφο για
μένα, δεν το περίμενα ότι θα νιώσω τόσο ωραία. Πρώτη φορά εκδίδεται κάτι που το κάνω εγώ
γενικά, σε οποιοδήποτε τομέα, άλλο τόσο που είναι στην γραφή. Πέρασα κάποιες εμπειρίες στα
κείμενα, κάποια συναισθήματα και μ’ άρεσε πολύ που κάποιος άλλος κάθεται και τα διαβάζει
αυτά τα πράγματα και τα σκέφτεται».
Και οι υπόλοιποι αντιδρούν θετικά στην προοπτική έκδοσης των κειμένων τους. «Φτάσαμε σε
έναν στόχο που είχαμε και τον καταφέραμε.» λέει ένας μαθητής. Άλλοι χαίρονται γιατί θα
κοινοποιήσουν τις ιστορίες και τα συναισθήματά τους. «Γιατί θα μπορούσα να γράψω για κάτι
που έζησα και να το διαβάσουν και άλλοι άνθρωποι.» λέει μια μαθήτρια.
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Τέσσερις από αυτούς εκφράζουν την ευαρέσκειά τους που η φωνή των κρατουμένων θα φτάσει
στην ελεύθερη κοινωνία, ώστε να σταματήσει να τους αντιμετωπίζει με περιφρόνηση. «Για να
ακουστεί η φωνή των κρατουμένων προς τα έξω, ότι κι εμείς είμαστε άνθρωποι με συναισθήματα
όπως όλοι οι άλλοι. Ναι. Δεν είμαστε τίποτα στυγνοί εγκληματίες που μας βάλανε εδώ γιατί δεν
είμαστε καλοί για την κοινωνία».
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η επίδραση της τιμωρίας και του στιγματισμού στην αυτοεκτίμηση δεν είναι απλή. Από τις πρώτες
εργασίες του Goffman (1961, 1963) για τις ζημιές που κάνει στην ατομική ταυτότητα ένα
ολοπαγές ίδρυμα, όπως η φυλακή, πολλή συζήτηση αφιερώθηκε στον ισχυρισμό ότι μια ποινή
φυλάκισης έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εξέλιξη του ατόμου. Για παράδειγμα, η θεωρία της
ετικετοποίησης (Lanier & Henry, 1998) υποστηρίζει ότι οι αλλαγές στην ταυτότητα του ατόμου
κατά τη διάρκεια της φυλάκισης, όχι μόνο παρέχουν ενδείξεις για το βαθμό στον οποίο ένα άτομο
έχει προσαρμοστεί στον κόσμο των φυλακών, αλλά θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζεται ως
καθοριστικός παράγοντας για την πιθανότητα υποτροπής (Schneider, 1990).
Υπάρχουν εμπειρικές μελέτες που υποστηρίζουν ότι η εικόνα του εαυτού βλάπτεται με την
επιβολή της ποινής (Rosenberg, Schooler, & Schoenbach, 1989· Wormith, 1984). Συγκεκριμένα,
η αυτοεκτίμηση των κρατουμένων αναμένεται να επιδεινωθεί λόγω των διαδικασιών
στιγματισμού και του πόνου και της έντασης που συνδέονται με τη φυλάκιση (Greve, 2001·
Liebling, 1999)..
Ωστόσο, οι διαθέσιμες μελέτες για το συγκεκριμένο είδος απειλής παρουσιάζουν μια
ποικιλόμορφη εικόνα. Ενώ μερικές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η αυτοεκτίμηση μειώθηκε κατά
τη διάρκεια της τιμωρίας (Brown, 1970/1971· Hepburn & Stratton, 1977· McKinney, Miller, Beier &
Bohannon, 1978· Norris, 1977), άλλοι ερευνητές, είτε δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν κάποια
αρνητική επίδραση είτε βρήκαν ακριβώς το αντίστροφο (Evans, Copus, Sullenberger &
Hodgkinson, 1996· Harter, 1990· Zamble & Porporino, 1988).
Είναι γεγονός ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνά μας δεν δείχνουν μια ιδιαιτέρως τρωθείσα
αυτοεκτίμηση. Ειδικότερα, ο Wheeler (1961) ισχυρίστηκε ότι μια μη γραμμική αναπτυξιακή
διαδικασία θα μπορούσε να παρέχει μια ικανοποιητική εξήγηση –πτώση της αυτοεκτίμησης,
δηλαδή, κατά τη διάρκεια της πρώιμης φάσης της φυλάκισης, ακολουθούμενη από σταδιακή
αύξηση κατά την προσαρμογή στην υποκουλτούρα των σωφρονιστικών ιδρυμάτων και, τέλος,
μείωση και πάλι κατά το τελευταίο τρίτο της ποινής, εν αναμονή της επανένταξης και της
αντιμετώπισης του έγκλειστου από το κοινωνικό περιβάλλον.
Στην παρούσα έρευνα οι συμμετέχοντες είχαν ήδη αρκετό καιρό στη φυλακή καθώς βρίσκονταν
εκεί από 10 μήνες έως 3 χρόνια, τη στιγμή της διεξαγωγής της έρευνας. Άλλωστε η έρευνα
πραγματοποιήθηκε προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, οπότε όλοι οι μαθητές ήταν εκεί
τουλάχιστον από την έναρξή της, καθώς το Σ.Δ.Ε. των φυλακών δεν δέχεται μαθητές στην μέση
της σχολικής χρονιάς. Έτσι μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές το συμπέρασμα ότι το πρώτο σοκ από
τον εγκλεισμό είχε περάσει και βρίσκονταν όλοι στη διαδικασία της προσαρμογής και
εκλογίκευσης των νέων συνθηκών.
Επίσης, όταν ζητήθηκε από τους μαθητές να αξιολογήσουν την συνεισφορά των μαθημάτων
της Δημιουργικής Γραφής ευρύτερα, δόθηκε ποικιλία απαντήσεων, πολλές από τις οποίες είναι
σε συμφωνία με διεθνείς έρευνες. Ειδικότερα, πολλές έρευνες δείχνουν ότι η διδασκαλία τεχνών
μπορεί να δράσει ως είσοδος σε μεγαλύτερη ακαδημαϊκή ενασχόληση, καθώς ενδυναμώνει τη
θέληση και την αυτοεκτίμηση (Brewster, 2012· Cohen, 2009· Silber, 2005). Έχει διαπιστωθεί ότι οιι
τέχνες ενδυναμώνουν την ετοιμότητα του νου, ώστε να οδηγηθεί σε μεγαλύτερη μάθηση
αυξάνοντας την αυτοεκτίμηση και αναπτύσσοντας βασικές γνωστικές δεξιότητες (Anderson &
Overy, 2010· Hughes, 2005· Langeild, 2009).
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Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα, οι οποίοι σε
ποσοστό 30% είπαν, χωρίς να ερωτηθούν συγκεκριμένα για κάτι τέτοιο, ότι τα μαθήματα
Δημιουργικής γραφής τους βοήθησαν στην περαιτέρω φοίτησή τους στο σχολείο. Ιδιαίτερα από
τους αλλοδαπούς μαθητές έγινε μνεία για την βοήθεια που παρείχαν τα μαθήματα αυτά στην
εξάσκηση της ελληνικής γλώσσας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι στην
πλειονότητα των μαθητών η προηγούμενη εμπειρία τους με την εκπαίδευση ήταν ελλιπής και
αποσπασματική καθώς πολλοί από αυτούς, είτε δεν είχαν τελειώσει ούτε το Δημοτικό, είτε
εγκατέλειψαν στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου.
Ωστόσο, τα μαθήματα Δημιουργικής γραφής κέρδισαν το ενδιαφέρον τους και τα
παρακολουθούσαν, παρότι η συμμετοχή δεν ήταν υποχρεωτική. Αυτό επιβεβαιώνεται και από
έρευνα σε νεαρούς έγκλειστους στην Αγγλία, η οποία αποκάλυψε ότι εκτιμούσαν τα μαθήματα
δημιουργικής γραφής, παρόλο που έδειχναν μικρό ενδιαφέρον για την τυπική εκπαίδευση
(Brazier &Wilson, 2005· Jiang & Winfree, 2006).
Επίσης, οι μαθητές αυθόρμητα ανέφεραν στα θετικά που αποκόμισαν από τα μάθημα την
σχέση που ανέπτυξαν με τους διδάσκοντες, για τους οποίους εκφράστηκαν με θερμά λόγια και
με εκτίμηση. Φαίνεται ότι τα προγράμματα διδασκαλίας καλών τεχνών δίνουν την ευκαιρία στους
κρατούμενους καλλιτέχνες να αναπτύξουν μια σχέση με τους διδάσκοντες βασισμένη στον
αμοιβαίο σεβασμό παρά στην αυθεντία, στην αποδοχή χωρίς όρους, την αυθεντικότητα, την
ενσυναίσθηση, μέσα σε κλίμα ασφάλειας (Dean & Field, 2003).
Από την άλλη, υπάρχουν έρευνες που υπονοούν ότι η δημιουργική διαδικασία παρέχει ένα
ασφαλή και αποδεκτό τρόπο να εκφράζουν να απελευθερώνουν και να διαχειρίζονται πιθανά
καταστροφικά συναισθήματα όπως ο θυμός και η επιθετικότητα (Blacker, Watson & Beech,
2008). Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας καθώς οι μαθητές, σε
ποσοστό σχεδόν 90%, παραδέχονται ότι συχνά κατακλύζονται από αρνητικά συναισθήματα
θυμό, απελπισία, αίσθηση εγκατάλειψης και αυτό το βιώνουν πολύ περισσότερο από τη στιγμή
του εγκλεισμού τους στη φυλακή. Από αυτούς όλοι απάντησαν ότι το γράψιμο αποτελεί έναν
τρόπο αποφόρτισης, καθώς επίσης και ότι παρέχει τη δυνατότητα αναστοχασμού και
επαναξιολόγησης των σκέψεων και των αισθημάτων. Επίσης οι κρατούμενοι ανέφεραν ότι τα
μαθήματα τους βοήθησαν την συναισθηματική ισορροπία και στην καλλιέργεια της σκέψης.
Ίσως γι’ αυτό το λόγο έχει βρεθεί πως τα μαθήματα τέχνης έχουν θετικό αντίκτυπο στην
συμπεριφορά των κρατουμένων. Μια έρευνα, για παράδειγμα, ανάμεσα σε κρατούμενους, στην
Αγγλία έδειξε ότι βελτιώθηκαν οι πειθαρχικές αναφορές τους, όταν απασχολήθηκαν σε
προγράμματα διδασκαλίας τεχνών. Οι αναφορές για πειθαρχικά παραπτώματα μειώθηκαν κατά
29% συγκρινόμενα με την περίοδο πριν τη συμμετοχή τους.
Ένα αναμφισβήτητο πλεονέκτημα πολλών τέτοιων προγραμμάτων είναι πως δίνουν στους
κρατούμενους τη δυνατότητα να επανασυνδεθούν με την κοινωνία μέσω της καλλιτεχνικής τους
δημιουργίας (Brewster, 1983, 2012· Schrift, 2006). Η δημιουργική διαδικασία παρέχει την πρόσθετη
ευχαρίστηση ενός χειροπιαστού αποτελέσματος της δουλειάς. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις
απαντήσεις των μαθητών σε ότι αφορά στην έκδοση του βιβλίου με κείμενά τους με το πέρας
των μαθημάτων. Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι με την προοπτική, ενώ όσοι είχαν ζήσει την
προηγούμενη χρονιά την έκδοση βιβλίου με τα κείμενά τους επιβεβαίωναν το συναίσθημα. Για
τους περισσότερους ήταν η ευκαιρία να ακουστεί η φωνή των φυλακισμένων στην υπόλοιπη
κοινωνία.
Η κατάθεση της δημιουργίας τους δίνει την ευκαιρία στους κρατούμενους να συμμετέχουν σε
παραγωγικές ανταλλαγές με την κοινότητα πριν και μετά την απελευθέρωση (Johnson, 2008). Με
τέτοιες δραστηριότητες οι κρατούμενοι, άνδρες και γυναίκες, αποπειρώνται να αποδείξουν στον
εαυτό τους και στο κοινό ότι η ταυτότητά τους δεν θα πρέπει να καθορίζεται αποκλειστικά από
την πράξη, που τους έφερε στη φυλακή. Πρόκειται για ανθρώπους που θέλουν να βελτιώσουν
τον εαυτό τους στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επανένταξή τους στην κοινωνία
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Ο Καβάφης ως αναγνώστης της Ιστορίας. Ή πώς η
Ιστορία γίνεται Ποίηση
Μπάρτζου Στυλιανή
smpartzo@gmail.com

Περίληψη
Η ανάγνωση αποτελεί ίσως την αδιάκοπα εξελισσόμενη ποιητική μέθοδο του Καβάφη σε όλη τη διάρκεια της ποιητικής
του πορείας. Κύριο ερέθισμα της ποιητικής του ευαισθησίας είχε ο Αλεξανδρινός κάποια λογοτεχνική, γραμματειακή ή
καλλιτεχνική πηγή με αποτέλεσμα τον σχηματισμό στο σύνολο της ποίησής του επάλληλων κύκλων που συνιστούν τον
ποιητή-αναγνώστη. Η επίμονη και συστηματική καβαφική επιλογή έχει γενικότερη σημασία καθώς καταδεικνύει πως
δέχεται και προεκτείνει μια αντιρρομαντική κατά βάση άποψη τόσο για την καταγωγή του ποιητικού λόγου όσο και για
τον ρόλο του ποιητή, καθώς έμπρακτα αποκρούει την παραδοσιακή θεωρία για την ετερόφωτη έμπνευση: στο
ιδεοληπτικό ποιητικό μοντέλο, αντιπροτείνει ο Καβάφης ως δημιουργική αφετηρία του ποιητικού λόγου την ανάγνωση
της ήδη κατορθωμένης γραμματείας. Έτσι η ποίησή του αποβάλλει κάθε μεταφυσική της εξάρτηση, εγκοσμιώνεται και
εξανθρωπίζεται, καθώς, όταν ο ποιητικός νους παράγει το ποίημα, αναφέρεται σε ό, τι κατορθώθηκε μέσα στον
ιστορικό χρόνο και χώρο.
Παράλληλα στα ποιήματα Ποιητικής παρακολουθούμε τα στάδια επώασης του ποιητικού λόγου, τη
μετουσίωση της αναγνωστικής πρόσληψης των γραμματειακών και καλλιτεχνικών τεκμηρίων σε ποιητική πράξη. Γιατί η
αναγνωστική πρόσληψη του Καβάφη δεν περιορίζεται μόνο σε γραπτές πηγές, ακολουθώντας αποκλειστικά το έργο
του φιλολόγου ή του ιστοριοδίφη, αλλά προεκτείνεται και στις βοηθητικές επιστήμες, της νομισματικής, της επιγραφικής
και της ιστορίας της τέχνης μέσω της μελέτης πραγματικών ή φανταστικών «υλικών» τεκμηρίων. Ανάλογα λοιπόν με τον
βαθμό της ιστορικής πιστότητας τα ιστορικά ποιήματα διακρίνονται σε ιστοριογενή, ιστορικοφανή και ψευδοϊστορικά.
Πολύ συχνά ο ποιητής ανοίγει διακειμενικό διάλογο με τους συγγραφείς του παρελθόντος σε μια συναίρεση νοητικών,
αισθητικών, μνημονικών και αναγνωστικών ερεθισμάτων.
Ως εκ τούτου η σύνδεση ανάμεσα στα τρία ερμηνευτικά κλειδιά της καβαφικής ποίησης, τη λόγια πηγή, τη
σύγχρονη περίσταση και το ψυχικό γεγονός, συνιστά τη μυθική μέθοδο ή της αντικειμενικής συστοιχίας. Συνεπώς ο
Καβάφης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ενεργητικού αναγνώστη που προχωρά στη δημιουργική γραφή καθώς
αναπλάθει ποιητικά ένα ιστορικό γεγονός ή ανασύρει από τη λήθη ένα ιστορικό πρόσωπο.

Λέξεις- κλειδιά: Ιστορία· αναγνώστης· διακειμενικότητα· αντικειμενική συστοιχία· Ποιητική.

Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ- ΠΟΙΗΤΗΣ
Η ανάγνωση ως πηγή έμπνευσης αποτελεί μια αδιάκοπη διαδικασία για την παραγωγή
ποιητικού λόγου από τον Καβάφη. Ο ποιητής μάς επιτρέπει να διεισδύσουμε στο εργαστήριό του
και να παρακολουθήσουμε τα στάδια εξέλιξής του από τη γένεση της ποιητικής ιδέας, την
επώαση του ποιητικού λόγου, τα στάδια επεξεργασίας και τη μετουσίωση της αναγνωστικής
πρόσληψης των γραμματειακών και καλλιτεχνικών τεκμηρίων σε ποιητική πράξη.
Δικαιολογημένα λοιπόν του αποδόθηκε ο χαρακτηρισμός ως ανθρώπου της βιβλιοθήκης: η
διαδικασία της εξιδανίκευσης χρειάζεται μια ενεργητική διεργασία της μνήμης, ενώ η μνήμη
απαιτεί χρόνο, που με τη σειρά του επιβάλλει μια βραδύτερη και πιο έμμεση διαδικασία της
έμπνευσης: ο ποιητής λειτουργώντας μ' αυτόν τον τρόπο αναζητά και βρίσκει στα διαβάσματά
του εκείνα τα συγκεκριμένα σχήματα που του επιτρέπουν να εκφράσει έμμεσα τη συγκίνησή του
(Βαγενάς , 1980:233-234). Η ανάγνωση της Ιστορίας επιτρέπει στον ποιητή την ενεργοποίηση της
μνήμης ατομικής και συλλογικής (η ενεργοποίηση της μνήμης περιγράφεται αναλυτικά από τον
Yates, 2012:59· Αριστοτέλους, Περὶ ψυχῆς, 431b, 2-432a,9-17). Η μνήμη μολονότι σχετίζεται με
τον χρόνο, καθώς επιτρέπει χρονικές παλινδρομήσεις, στον μοντερνισμό εφαλτήριο της μνήμης
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είναι και ο χώρος εφόσον ανακαλεί μνημονικά ερεθίσματα από το παρελθόν, πράγμα εμφανές
στα μεγάλα μοντερνιστικά μυθιστορήματα, τον Οδυσσέα του James Joyce και το Αναζητώντας
τον Χαμένο χρόνο του Marcel Proust. Ανάλογα παραδείγματα στη νεοελληνική λογοτεχνία
αποτελεί η Σκιάθος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και η Θεσσαλονίκη του Γιώργου Ιωάννου.
Στον Καβάφη αφετηρία της χωρικής μνήμης, απ' όπου αναδύεται και το σχετικό ιστορικό
ενδιαφέρον, είναι η Αλεξάνδρεια, η γενέθλια πόλη, σε όλες τις ιστορικές περιόδους καθώς και η
Κωνσταντινούπολη, πόλη στην οποία διέμενε μεγάλη περίοδο της ζωής του.
Η μνήμη ενισχύεται με τη συνδρομή της φαντασίας που του παρέχει τη σχετική ελευθερία
να αναπλάσει το ποιητικό σκηνικό μέσα από τις σελίδες της ιστορίας. Η φαντασία, θεμελιακή
αρχή της στωικής φιλοσοφίας, ορίζεται ως τύπωση (Ζήνωνας) ή ετεροίωση (Χρύσιππος),
δηλαδή αποτύπωση ή αλλοίωση μέσα στην ψυχή της εμπειρίας· είναι η νοητική παράσταση του
πράγματος, όχι απλώς η εικόνα που παράγει η ψυχή, αλλά και ό,τι η ψυχή φαντάζεται νοητικά
και μπορεί να εικονίσει για το πράγμα (Δάλλας, 1984:217)· οι φαντασίες του συνδέονται με τις
αναμνήσεις και μάλιστα με αυτές που αναφέρονται σε «ινδάλματα ηδονής», ενώ άλλοτε η
Φαντασία εντάσσεται στη διανοητική και καλλιτεχνική λειτουργία του Λόγου (Δάλλας, 1984:219).
Παράλληλα ο Καβάφης μετουσιώνει σε ποίηση την ψυχολογική του εμπειρία και την
ιστορική γνώση μέσα από τη δραματική σύλληψη της ζωής, τον υποβλητικό συμβολισμό των
περιπλοκών και των ηρωισμών της, τη συγκίνηση με το ειδικό βάρος και την ορισμένη ποιητική
ποιότητά της (Παπανούτσος , 1985:227). Η ποίηση του Καβάφη, προσωπική ή ιστορική, είναι
εντελώς ανθρωποκεντρική (Σαββίδης, 2004: 22)· ο ποιητής σταδιακά υιοθέτησε αφηγηματικές
τεχνικές, για να αναστήσει ποιητικά και να στερεώσει καίριες στιγμές του χαμένου χρόνου,
προσδίδοντάς τες αδιάλειπτη συνέχεια (Σαββίδης ,2004:97-98). Η ιστορική αίσθηση ήταν τόσο
βαθειά στο έργο του ώστε παραδεχόταν: «Εγώ είμαι ποιητής ιστορικός. Ποτέ μου δεν θα
μπορούσα να γράψω μυθιστόρημα ή θέατρον· αλλ' αισθάνομαι μέσα μου 125 φωνές να με
λέγουν ότι θα μπορούσα να γράψω ιστορίαν» (Μαρωνίτης, 2007: 24). Επομένως ξεκινώντας
από της διαδικασία της εκ του σύνεγγυς ανάγνωσης, καταλήγει με επίπονη εργασία στη
δημιουργική γραφή (Jauss,1982), διυλίζοντας τα διαβάσματά του σε απόσταγμα ποιητικού
λόγου.
Η προσωπική του βιβλιοθήκη αντικατοπτρίζει το εύρος των αναγνωσμάτων του, καθώς
περιλάμβανε τους περισσότερους μεγάλους συγγραφείς, τους κλασικούς Έλληνες και
Ρωμαίους, καθώς και τους σύγχρονους κλασικούς στην ποίηση, την ιστορία, την πολιτική, τη
φιλοσοφία, το μυθιστόρημα, τη λαογραφία, τη βιογραφία, το θέατρο· η συλλογή των βιβλίων
ήταν μάλλον επιλεκτική, καθώς αγόραζε βιβλία προσεκτικά· ένας μεγάλος αριθμός προέρχεται
από φίλους, άλλα ήταν δώρα από θαυμαστές του ή αντίτυπα με ιδιόχειρες αφιερώσεις από τους
συγγραφείς (Anton, 2000: 100). Κύριο ερέθισμα της ποιητικής ευαισθησίας του ποιητή υπήρξε
συνήθως κάποια λογοτεχνική, γραμματειακή ή καλλιτεχνική αφορμή, στην οποία προσήλωνε τη
φιλέρευνη διάθεσή του, τη μετέφερε στο ποίημα και την καθιστούσε πλαίσιο της ποιητικής
σκηνοθεσίας (Μαρωνίτης,2007:39). Έτσι με καιρό και με κόπο διαμορφώνονται στο σύνολο της
καβαφικής ποίησης κύκλοι επάλληλοι που συνιστούν τον ποιητή αναγνώστη: τον πρώτο
αναγνωστικό κύκλο συνιστά η αρχαϊκή επική ποίηση και η τραγωδία, ενώ οι τρεις μυθολογικοί
κύκλοι, ο Τρωικός, οι Ατρείδες και οι Λαβδακίδες συνιστούν τον μυθολογικό Καβάφη(Μαρωνίτης,
2007:39)· ωστόσο το παραπάνω γραμματειακό πλαίσιο δεν αποτελεί αντικείμενο προς
διερεύνηση, καθώς δεν αναφέρεται σε ιστορικές περιόδους, αλλά λειτουργεί συμβολικά,
αλληγορικά και παραδειγματικά. Ακολουθούν αναγνώσεις πηγών της ελληνιστικής και
ρωμαϊκής γραμματείας, ενώ έναν τρίτο κύκλο συνιστούν αναγνώσεις της βυζαντινής
ιστοριογραφίας· τέλος αξίζει να αναφερθεί η ανάγνωση ως μέθοδος ποιητικής στον χώρο του
δημοτικού τραγουδιού, για το οποίο ο Καβάφης από πολύ νωρίς έδειξε επίμονο και συστηματικό
ενδιαφέρον, με μοναδικό ωστόσο συνθετικό παράδειγμα το Πάρθεν (1921)(Μαρωνίτης,
2007:39-40). Το ποίημα αναφέρεται στο θέμα της εθνικής ήττας που συγκλονίζει και πληγώνει τον
απανταχού ελληνισμό προσεγγίζοντας την τρέχουσα επικαιρότητα και προοιωνίζοντας τη
μικρασιατική καταστροφή, ως εύστοχος και σαφής υπαινιγμός της νέας ελληνικής ιστορίας
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(Ιλίνσκαγια,1983: 225). Στην ίδια μορφολογία με το Πάρθεν συναντάμε και το ανέκδοτο ποίημα
27 Ιουνίου 1906,2 μ.μ., ιδιότυπο καθώς είναι μοναδικό σε όλο το καβαφικό σύμπαν, στο οποίο
έχουμε συγχρονική διασταύρωση του Καβάφη με ένα πολιτικό συμβάν (Τσίρκας, 1971:71-93),
γεγονός που αντίκειται στην προσπάθειά του να διασταυρώνεται με τα πολιτικά δρώμενα της
εποχής του έμμεσα, μέσα από κάποια προσεκτικά επιλεγμένη ιστορική αντιστοιχία
(Πιερής,1992:24· Ιλίνσκαγια,1983:119,149). Στο ποίημα με σαφή ελεγειακό τόνο θεματοποιείται το
μοιρολόι της μαρτυρικής μάνας και αναδεικνύονται οι επιδράσεις που δέχτηκε από το δημοτικό
τραγούδι (Πιερής ,1992:368-369). Στο συγκεκριμένο ποίημα η αξίωση του Καβάφη μέσω της
ποιητικής καταγραφής ενός σύγχρονου γεγονότος να αναχθεί σε καθολικό και διαχρονικό
σύμβολο η Mater Dolorosa επιβεβαιώνει την εύστοχη διαπίστωση του Γ.Π. Σαββίδη: «Μας κάνει
να βλέπουμε την Ιστορία ως την Πολιτική του χθες, ενώ την Πολιτική ως την Ιστορία του
αύριο»(Σαββίδης , 1985:109-110).
Σημαντικό μέρος της καβαφικής ποίησης ανάγεται σε πηγές ιστορικής έμπνευσης που
υπολογίζεται στο 1/3 της συνολικής παραγωγής(Pontani , 1991:71· τις πηγές της καβαφικής
ποίησης καταγράφει ο Pontani, 1991: 51-70 ), με σχεδόν απόλυτη αδιαφορία για την τρέχουσα
πραγματικότητα πέρα από διάσπαρτους συγκαλυμμένους υπαινιγμούς. Η ιστορία και η
μυθολογία του παρέχουν την πρώτη ύλη των ποιημάτων, όμως ο ποιητής περιορίζεται σε ένα
στιγμιότυπο, μια εικόνα που περικλείει αυστηρά την ιδέα που θέλει να εκφράσει στηριγμένη σε
βάση ασφαλή και αιώνια (Ξενόπουλος, 1903:100). Μορφές εποχών που κατατρύχονται από
πάθη, όπως η ελληνιστική και η βυζαντινή, πολιτείες ανήθικες, όπως η μεγαλούπολη
Αλεξάνδρεια, παρέχουν το πλαίσιο για τη φαντασία και τις φαντασιώσεις του ποιητή (Pontani,
1991:36). Ως τελευταία ενσάρκωση του ελληνισμού, η βυζαντινή εποχή, με μια νέα αντίθεση
μεγαλοπρέπειας και μιζέριας, με τις ίντριγκες φατριών και παλατιού, τις λογοτεχνικές
δραστηριότητες και εκζητήσεις και δίπλα στις επίσημες εκκλησιαστικές τελετές προσφέρει την πιο
αχαλίνωτη ακολασία (Pontani, 1991:219). Η βυζαντινή ιστορία του πρόσφερε τη δραματοποίηση
του ιστορικού υλικού· η κλίση του στη βυζαντινή ιστορία εκδηλώθηκε στα νεανικά του χρόνια,
από τότε που βρισκόταν ακόμη στην Πόλη, αλλά η καλλιτεχνική αξιοποίηση θα έρθει πολύ
αργότερα, με τη συνειδητοποίηση της κοινωνικής δομής της βυζαντινής αυτοκρατορίας· από τη
βυζαντινή ιστορία ο Καβάφης ανακαλεί επεισόδια που αποκαλύπτουν τις παρασκηνιακές
πλευρές της εξουσίας στα ποιήματα: Άννα Κομνηνή, Μανουήλ Κομνηνός, Ο Ιωάννης
Καντακουζηνός υπερισχύει (Ιλίνσκαγια ,1983: 242-243).
Ανάμεσα σε δύο χρονικά όρια (1893-1897)συντελείται από τη μια η διάκριση του
ιστορικού και τοπικού του περιβάλλοντος με την αλεξανδρινή ποιητική παράδοση, ενώ από την
άλλη του οικουμενικότερου πνευματικού πεδίου του με την τρέχουσα ιδεολογία της σοφιστικής·
λίγο πριν αποτυπώνεται η γνήσια αλεξανδρινή παράδοση μέσα από το ποίημα «Οι μιμίαμβοι του
Ηρώδου», με αφορμή τα πρόσφατα παπυρικά ευρήματα(Δάλλας, 1984:47), όπου
αντιπαρατίθεται η αλεξανδρινή ενδοχώρα προς τη μικρή και συγκεκριμένη αφήγηση, διαμέσου
του μοτίβου του αρχαιολογικού ευρήματος, το οποίο αργότερα θα ανιχνεύσει πίσω από αρχαίες
πέτρες, ή νομίσματα, και του ψυχολογικού μοτίβου των κρυμμένων ή του μυστικού που
αποκαλύπτεται, πριν το επεξεργαστεί και το διεκπεραιώσει από την προσωπική και ιδιωτική προς
τη δημόσια σφαίρα δράσης, ως ιδέα ερωτικής αναφοράς ή βιοθεωρητικής και πολιτισμικής
κατηγορίας ή ακόμη πολιτικής αναγωγής (Δάλλας , 1984:48).
Το καβαφικό ποίημα θεμελιώνεται στην αναγνωστική πηγή του, συχνά μορφώνεται το
ίδιο σε ανάγνωσμα, κάποτε μάλιστα στο εσωτερικό του ποιήματος, οπότε η ποιητική πράξη
θεματοποιείται και ταυτίζεται με την αναγνωστική προσήλωση, πράγμα εμφανές στα ποιήματα
Εν τω μηνί Αθύρ και Άννα Δαλασσηνή(Μαρωνίτης, 2007:42). Στο ποίημα Εν τω μηνί Αθύρ ο
ποιητής θεματοποιεί τις αναγνωστικές δυσκολίες του ομιλητή μπροστά σε μια φθαρμένη
επιγραφή και αναδεικνύει και οπτικά αυτές τις δυσκολίες, ανύπαρκτες ωστόσο για τον
αναγνώστη του ποιήματος, αφού τα νοηματικά κενά, οφειλόμενα στη φθοροποιό δύναμη του
χρόνου, συμπληρώνονται από την επιγραφολογική αναγνωστική ικανότητα, την ευαισθησία και
τη φαντασία του ομιλητή του ποιήματος (Πιερής, 1992:311· Παρίσης, 2003: 186-189 ). Στην ουσία
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ο υποθετικός αναγνώστης αναλαμβάνει τον ρόλο μελετητή της επιγραφικής, ως βοηθητικής
επιστήμης της ιστορίας, στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει τα χάσματα με τη φαντασία
και τις επιστημονικές του γνώσεις, διεργασία ωστόσο που επιτυγχάνεται μόνο μέσα στην ποιητική
συνείδηση. Το ποίημα είναι σπασμένο σε ημιστίχια- ο ποιητής συλλαβίζει το επιτύμβιο ενός νέου
που πέθανε Εν τω μηνί Αθύρ, θέλοντας να εκφράσει την αφάνεια και τον σπαραγμό, που κάποτε
προβάλλουν μαζί μέσα από το παρελθόν (Forster, 1919:248) ακόμη και στο φορμαλιστικό
επίπεδο της αναγνωστικής και ποιητικής εμπειρίας.
Τρία καβαφικά ποιήματα είναι εμπνευσμένα από νομίσματα: Οροφέρνης, Φιλέλλην,
Νομίσματα (Δάλλας, 1987:51-54), σε καθένα από τα οποία αναδεικνύεται μια αξία, στο πρώτο η
ομορφιά του εικονιζόμενου προσώπου, στο δεύτερο η ελληνίζουσα ροπή και στο τρίτο η
παράδοση της ελληνιστικής διείσδυσης (Δάλλας, 1987:70). Στην περίπτωση του Οροφέρνη τα
εικαστικά πρότυπα επιβεβαιώνουν τις γραπτές μαρτυρίες που μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε
την αναγνωστική ή αναδημιουργική ακρίβεια του Καβάφη: συνιστά προσήλωση που
αναδημιουργεί σε βάθος και δέσμευση που απελευθερώνει την προοπτική του θέματος· χωρίς
να απομακρύνεται από την πηγή, βαθαίνει τη δομή του μύθου και εμπλουτίζει την εξέλιξη και την
αλληλεγγύη των μοτίβων με πυκνούς συνδυασμούς και πλατύτερα νοήματα (Δάλλας, 1987: 5556). Έτσι το ποίημα δημιουργήθηκε από δύο αφορμές: από το σώμα της ιστορικής ύλης και από
την καλλιτεχνική του αφορμή και πρόσβαση, από τις οποίες η πρώτη εκθέτει τις αρνητικές πτυχές
της προσωπικότητας του Οροφέρνη και την ηθική συμπεριφορά του, ενώ η δεύτερη το φωτεινό
πρόσωπο που απαθανατίστηκε πάνω στο τετράδραχμο (Δάλλας , 1987:68-69). Παράλληλα
εκφράζεται η προτίμηση για θέματα αντλημένα από τη ζωγραφική, τη γλυπτική που
περιγράφουν με ακριβολογία τα δημιουργήματά τους και συνιστούν το λογοτεχνικό είδος της
έκφρασης, όπως: Ο Οιδίπους (μια ποιητική έκφρασις του έργου του Gustave Moreau, Οιδίπους
και Σφίγξ, 1864), Η συνοδεία του Διονύσου, Τυανεύς γλύπτης, Ζωγραφισμένα, Του πλοίου,
Τεχνουργός κρατήρων, Σ' ένα παλιό βιβλίο, Εικών εισιτριετούς νέου καμωμένη από φίλον του
ομήλικα, ερασιτέχνην. Στο επίπεδο της ποιητικής γραφής είναι χαρακτηριστικές οι μεταφορές
λέξεων και εννοιών από τις εικαστικές τέχνες, όπως η πολλαπλή επανάληψη των λέξεων εικόνα
(που συνδέει την ποίηση με τη ζωγραφική), και πλάττω που συνδέεται με υλικές αξίες και
παραπέμπει στη γλυπτική, σε στενή συνάφεια είτε με κινητήριους μοχλούς, τη φαντασία και τον
νου, είτε τη μνήμη και τον οραματισμό (Δάλλας, 1984:219, 331).
2.ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ
Ο όρος ποιήματα ποιητικής χρησιμοποιείται προκειμένου να δηλώσει τόσο την εξέταση
του λογοτεχνικού έργου ενός συγγραφέα, όσο και με πλατύτερη έννοια τους τρόπους και τους
γενικούς κανόνες που διέπουν το λογοτεχνικό φαινόμενο(Παρίσης, 2003:36-41). Ζητήματα
ποιητικής που πραγματεύονται τη φύση και τη λειτουργία της καλλιτεχνικής δημιουργίας
παρεισφρέουν άφθονα στην καβαφική ποίηση. Αποτελούν ένα είδος αυτοαναφοράς μέσα από
την οποία περιγράφονται οι συνθήκες, οι τεχνικές και όροι επώασης και γέννησης του ποιητικού
λόγου· έτσι τα ποιήματα ποιητικής αυτοαναφέρονται στην αρχική σύλληψη της ποιητικής ιδέας,
στα διαδοχικά στάδια κατασκευής τους καθώς και στις γενικότερες συνθήκες σύνθεσης και
ολοκλήρωσης του καλλιτεχνικού προϊόντος (Παρίσης, 2003: 40-43· Καψωμένος, 2005). Πιο
συγκεκριμένα ο Καβάφης για τη δημιουργία της ποίησης αποφεύγει τη μέθοδο της «έμπνευσης»
κι ακολουθεί την τεχνική της «σύνθεσης»· η επίμονη και συστηματική καβαφική επιλογή έχει
γενικότερη σημασία καθώς καταδεικνύει πως δέχεται και προεκτείνει μια αντιρρομαντική κατά
βάση άποψη τόσο για την καταγωγή του ποιητικού λόγου όσο και για τον ρόλο του ποιητή,
καθώς έμπρακτα αποκρούει την παραδοσιακή θεωρία για την ετερόφωτη έμπνευση: στο
ιδεοληπτικό ποιητικό μοντέλο, στηριγμένο στην ομηρική πρακτική για το θεόπνευστο της
ποίησης και στην πλατωνική θεωρητική τεκμηρίωση, ανανεωμένο και προωθημένο από το
κίνημα του ρομαντισμού, αντιπροτείνει ο Καβάφης ως δημιουργική αφετηρία του ποιητικού
λόγου την ανάγνωση της ήδη κατορθωμένης γραμματείας· έτσι η ποίηση αποβάλλει κάθε
μεταφυσική της εξάρτηση, εγκοσμιώνεται και εξανθρωπίζεται, καθώς, όταν ο ποιητικός νους
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παράγει το ποίημα, αναφέρεται σε ό, τι κατόρθωσε μέσα στον ιστορικό χρόνο και χώρο
(Μαρωνίτης, 2007: 40-41). Ο οξυδερκής Ξενόπουλος πολύ νωρίς είχε διακρίνει τα στάδια της
ποιητικής γραφής του Καβάφη καθώς μιλά για στιγμιαία σύλληψη και έμπνευση, αλλά μακρά
και επίπονη διανοητική κυοφορία του ποιητικού λόγου μέσα από την αυστηρή επιλογή των
κατάλληλων λέξεων που να ανταποκρίνονται στην ποιητική ιδέα(Ξενόπουλος, 1903: 98). Έτσι τα
ποιήματά του αποτελούν παράδειγμα συμπυκνωμένου λόγου και απόσταγμα ποιητικής
έκφρασης.
Ο ίδιος ο Καβάφης όρισε τρεις περιοχές την ποίησή του, τη φιλοσοφική, ή της σκέψης,
την ηδονική ή αισθητική και την ιστορική· η τελευταία μάλιστα προσεγγίζει κάποτε τόσο την
ηδονική που είναι δύσκολο να κατατάξει κανείς ορισμένα ποιήματά του (Πιερής, 1999: 400).
Ωστόσο παρά την παραπάνω ειδολογική κατάταξη το καβαφικό έργο μπορεί να εκληφθεί μόνο
ως ενιαίο σύνολο και να ερμηνευτεί καλλιτεχνικά και αισθητικά (Δημαράς,2000:598-599). Εξάλλου
οι ιδιομορφίες των ιστορικών ποιημάτων προέρχονται όχι τόσο από τη θεματικό τους
περιεχόμενο, όσο από τον τρόπο διαχείρισης της ιστορικής ύλης (Πιερής, 1999:400). Με βάση
τα παραπάνω προκύπτει η κατηγοριοποίηση των ιστορικών ποιημάτων του Καβάφη ανάλογα
με την ιστορική τους πιστότητα. Έτσι προέκυψε η κατάταξη σε ιστοριογενή, ποιήματα άμεσα
συνδεδεμένα με το ιστορικό υλικό από το οποίο γεννήθηκαν (Πιερής,1999: 406). Ο Ι.Μ.
Παναγιωτόπουλος χαρακτήρισε ιστορικοφανή τα ποιήματα στα οποία έχουμε προβολή ενός ή
και περισσότερων πλαστών υποκειμένων μέσα σε άμεσα ή έμμεσα δηλωμένο ιστορικό πλαίσιο,
το οποίο χρησιμεύει ως φόντο του φανταστικού επεισοδίου που σκηνοθετείται (Πιερής, 1999:
404-405) και τέλος στα ψευδοϊστορικά ποιήματα η ιστορία χρησιμοποιείται μεταφορικά και
αλληγορικά με φιλοσοφικό- διδακτικό περιεχόμενο (Σεφέρης, 1992:409, 435).
Ο Καβάφης, ποιητής του εργαστηρίου, έγραφε με σκόπιμη βραδύτητα· οι περισσότεροι
στίχοι του υφίσταντο πολλαπλή και συνεχή επεξεργασία για να πετύχουν την επιθυμητή ακρίβεια
και αποκρυστάλλωση του νοήματος· η επίγνωση που είχε για τις ατέλειες κάθε νέου ποιήματος
και το αίτημα να διαμορφώσει κανόνες και αρχές ως οδηγούς για τη διορθωτική εργασία τον
οδήγησαν στη συμπληρωματική εργασία του «φιλοσοφικού ελέγχου»: πρόκειται για διαδικασία
και δόγμα, για μέθοδο προς επίτευξη τεχνικής ακριβολογίας, αλλά και για θεωρία θεματικής
αλήθειας που συνεπάγεται αφοσίωση σε μια φιλοσοφία ζωής, διακριτική χρήση της
προσωπικής εμπειρίας στην ποιητική δημιουργία και χρησιμοποίηση των τυπικών κανόνων της
λογικής συνέπειας (Anton ,2000: 227-228). Η ποιητική διεργασία συνιστά την εμβάθυνση του
πεδίου, την εξαντλητική κάθε φορά κατεργασία του υλικού, ακολουθώντας το παράδειγμα του
Σολωμού· στον Καβάφη, αν συγκρίνουμε τις διάφορες μορφές των ποιημάτων ή τα
δημοσιευμένα με τα περισσότερα ανέκδοτά του, βλέπουμε στο εργαστήρι του ημίεργα κομμάτια
ολοκληρωτικής αφασίας να ανασύρονται και να υφίστανται εκ νέου επεξεργασία προκειμένου
να αποκτήσουν ποιητική υπόσταση (Δάλλας,1986: 92), σε αναλογία με το εργαστήρι που
περιγράφει στο Τυανεύς γλύπτης. Ο Καβάφης εκφράζει την ποιητική του μέσω των προσώπων
που παρελαύνουν στα ποιήματά του εκφράζοντας τα μυστικά, τις δυσκολίες και της προόδους
της καλλιτεχνικής δημιουργίας, ενώ άλλοτε φορτίζει τους ομοτέχνους του με πρόσθετη
αποστολή ή τοποθετεί την καλλιτεχνική δημιουργία στη σύγκλιση κοσμοϊστορικών αντιθέσεων ή
πρακτικών διλημμάτων· χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της επάλληλης αναδημιουργίας σε καίρια
σημεία της ποιητικής του καθιέρωσε μια ποίηση διανοητικών συγκινήσεων (Δάλλας ,1986:100101).
Το βιωματικό στοιχείο συμπλέκεται άμεσα με την αναγνωστική πρόσληψη: κατοικούσε
συνειδητά στη οδό Lepsius 10, σ΄ ένα διαμέρισμα χωρίς ηλεκτρισμό, με κεριά και έμφορτο από
οπτασίες- σκιώδη οράματα που αναδύονταν από τα πλήθος βιβλία του και ενεργοποιούσαν τη
φαντασία του (Pontani, 1991:208). Η τεχνική της έμπνευσης του Καβάφη ορίζεται ως «η
αναπαράσταση, συχνά ηθελημένη, σκηνών πραγματικών ή φανταστικών από την ιδιωτική ζωή
του ποιητή και την ιστορία»(Δημαράς,1956:98). Βασικό στοιχείο της τεχνικής της έμπνευσης
θεωρείται η ολοκλήρωση του οραματισμού που επιτυγχάνεται με τη δημιουργία κατάλληλων
όρων και την επεξεργασία της λεπτομέρειας (Πιερής,1992:291). Ο οραματισμός αυτός είτε
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προκαλεί μια άμεση συγκίνηση και εκφράζεται λυρικά, είτε παρακινεί τον ποιητή σε μια αφήγηση,
είτε είναι εφαλτήριο για τη δημιουργία μιας σκηνής, στην οποία αυτός διαδραματίζει τον κύριο
ρόλο (Δημαράς ,1956;102· Πιερής,1992:292). Χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραπάνω
διαδικασίας αποτελεί το ποίημα Καισαρίων, στο οποίο ο ποιητής μάς δίνει αναλυτικά την τεχνική
της έμπνευσής του (Δημαράς,2000: 602-603). Μολονότι η αφετηρία του είναι γνωστικής
κατηγορίας (Δάλλας, 1987: 76), με τη συνδρομή της φαντασίας πλάθει και ζει μια υποθετική
εμπειρία που «σχεδόν σαν υλική φαντάζει»· έτσι κι εδώ η λειτουργία αποκαλύπτει τους
μηχανισμούς και την τεχνική του οραματισμού του, το πώς δηλαδή υλοποιείται μια σύλληψη
(Δάλλας, 1987:81). Ενώ στον Οροφέρνη η σιωπή της ιστορίας για τη φωνή της ποίησης
σημαίνει τιμωρία (damnatio memoriae), αντίθετα στον Καισαρίωνα η σιωπή υποδηλώνει εύνοια
και αφόρμηση για την ανάληψη πρωτοβουλίας από τον ποιητή-αφηγητή: ό,τι αποσιώπησε, η
ιστορία ο ποιητής αναλαμβάνει να το αποκαταστήσει αναπλάθοντάς το ποιητικά με την εικασία
μεταφέροντας τον εαυτό του εν τω μέσω των πραγμάτων και βιώνοντας μια εμπειρία (Δάλλας,
1987:88-89). Αυτά τα σπαράγματα «απομνημονευμένης ιστορίας» απέκτησαν τη σπουδαιότητα
ηθοποιών στην σκηνή της ποιητικής του φαντασίας· ειδικότερα ο Καβάφης επανέφερε στην
επιφάνεια τις παραμελημένες πλευρές ενός χαμένου ανθρωπισμού, για να πετύχει αυτό που οι
τραγικοί ποιητές της Ελλάδας επιδίωξαν με την αφθονία του μυθολογικού υλικού και των
ιστορικών γεγονότων: να δώσουν ποιητική υφή στις πράξεις των ανθρώπων (Anton, 2000:178).
Αιώνες μετά τα ιστορικά γεγονότα ο αλεξανδρινός ποιητής θα εμφυσήσει ζωή στις σκιές των
ιστορικών προσώπων και όταν δεν μπορούσε να τις βρει, θα τις δημιουργούσε η φαντασία του
από το υλικό της ιστορικής αληθοφάνειας (Anton, 2000:35).
Έτσι στα στάδια επεξεργασίας της ιστορίας η ποίηση αναδεικνύεται μια αναπαράσταση
του σκηνικού της ζωής· ο ιστορικός χρόνος στην ποίηση γίνεται ένας πανοραμικός χρόνος του
ανθρώπινου βίου, ενώ στον υπαρξιακό χρόνο της συνάντησης των ηρώων με την ίδια τους την
πράξη, παρατηρείται πανοραμική θεώρηση, συστολή και διαστολή του ιστορικού χρόνου
(Δάλλας ,1986:127), μέσω της πύκνωσης και της υπαρξιακής κορύφωσης του ιστορικού χρόνου
την καίρια στιγμή· η ιστορία λειτουργεί μέσα στην ποίηση ως μια αποστασιοποίηση των
βιωμάτων του ποιητή, ενώ τα πρόσωπα μεταμορφωμένα σε προσωπεία γυρίζουν και
καλύπτουν το πρόσωπο του ποιητή δημιουργώντας μια σχέση συμβολική· τέλος η ιστορία του
παρόντος ως ένα βαθμό καθρεφτίζεται μεταμφιεσμένη μαζί με τον ποιητή μέσα στην ιστορία του
παρελθόντος. Χρονικές παλινδρομήσεις στην καβαφική ποίηση εντοπίζονται σε ποιήματα
όπως Τέμεθος, Αντιοχεύς· 400 μ.Χ. και Υπέρ της Αχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες· στο πρώτο
κάνει τετραπλό χρονικό άλμα αρχικά στα 400 μ. Χ., αργότερα πίσω στα 175 μ.Χ. (δηλώνεται
έμμεσα από την αναφορά στη χρονολογία των Σελευκιδών «το εκατόν τριάντα επτά της
βασιλείας Ελλήνων» ), ύστερα επανέρχεται στα 400 μ. Χ. και τέλος στον ποιητικό χρόνο 1925·
ανάλογα και το δεύτερο κινείται σε δύο χρονικά επίπεδα, το πρώτο προφανές αναφέρεται στα
ιστορικά γεγονότα του 146 π.Χ. (μάχη της Λευκόπετρας, νίκη του Μώμμιου), δεύτερο λιγότερο
προφανές αναφέρεται στο χρόνο της φανταστικής γραφής στα 109 π. Χ., τρίτο λανθάνον
επίπεδο στην επικαιρότητα της Μικρασιατικής Καταστροφής (Σαββίδης,2004 :94), που συνδέεται
με τον χρόνο ποιητικής γραφής και τέλος μπορούμε να προσθέσουμε τον αναγνωστικό χρόνο
που διαφοροποιείται στον εκάστοτε αποδέκτη της ποιητικής αφήγησης
Το κατεξοχήν γνώρισμα της ποίησής του είναι η απάτη και ο εμπαιγμός· το έργο του
παρουσιάζει μια σωρεία από φενακισμούς, παγίδες, τεχνάσματα, φόβους προσδοκίες, υποψίες,
μάταιες προσπάθειες και διαψεύσεις (Σεφέρης, 1992:353-354). Ο Καβάφης προτιμά διαγωγές
ατόμων ή δράσεις εθνών που οδήγησαν στην αποτυχία· το δίλημμα κατέχει καίρια θέση στην
ποίηση του Καβάφη με την έννοια ότι συνοδεύει την ελευθεριάζουσα αίρεση ζωής των ηρώων
του και συνδέεται με τα προσωπικά του αδιέξοδα στην ατομική και κοινωνική ζωή· οι ήρωές του
διαγράφουν δύο παράλληλες πορείες: από το δίλημμα προχωρούν στην ένδοση που με τη
σειρά της οδηγεί στην πτώση· παράλληλα η δράση ή η απόδραση οδηγεί στην παραίτηση που
καταλήγει στην ήττα (Δάλλας,1986:119-120). Μέσα στα ποιήματά του παρελαύνουν όλοι οι τύποι
ανθρώπινης ζωής: ο θεωρητικός- vita contemplativa (διαμέσου των ομοτέχνων του, που
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αποτελούν συχνά αφηγηματικά του προσωπεία), ο πρακτικός βίος- vita activa (με τις αναφορές
στην πολιτική δράση) και τέλος ο ηδονιστικός βίος-vita voluptuosa (που επικαλύπτει ως πέπλο
και συμπεριλαμβάνει ταυτόχρονα τους άλλους δύο). Σε σχέση με τα παραπάνω τίθεται το ζήτημα
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας με τόσο μεγαλύτερο ηθικό βάρος όσο από τη βάση της
απουσιάζει κάθε προσδοκία αμοιβής, θρησκευτική βεβαιότητα, η ελπίδα οποιασδήποτε επιτυχίας
και εδράζεται εξ ολοκλήρου σε μια γενναία και αποφασιστική επιβεβαίωση του ανθρώπινου μέσα
στον άνθρωπο σε ανώτερο ηθικό τόνο και σεμνή έπαρση της ηθικής υπεροχής (Παπανούτσος,
1985:174, 177-178). Θετικά παρουσιάζεται το ζήτημα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο Υπέρ της
Αχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες(Ιλίνσκαγια,1983: 222-225) στο Θερμοπύλες, ενώ αρνητικά
στα ποιήματα Σατραπεία, Ας φρόντιζαν, Από την Σχολή του περιωνύμου φιλοσόφου(
Παπανούτσος, 1985:183-195). Στη συνέχεια το θέμα της ύβρης (Διορία του Νέρωνος, Μάρτιαι
ΕΙδοί) προεκτείνει το ζήτημα της ηθικής συμπεριφοράς και προβάλλει ως σωτηρία το μέτρο στις
φιλοδοξίες, τη φρόνηση, την άγρυπνη περίσκεψη (Παπανούτσος, 1985:195-201), στοιχεία που
συνιστούν τον διδακτικό τόνο, δεσπόζοντα στην καβαφική ποίηση, που καθορίζει το ύφος και
δίνει την ιδιορρυθμία στο αντιποιητικό κατά τα φαινόμενα λεκτικό του ποιητή (Παπανούτσος,
1985:208)
Η επιλεκτική ανάπλαση της ιστορίας, η ανακάλυψη κρυφών μεταφορικών νοημάτων σε
γνώριμες ιστορικές στιγμές, η ενσυνείδητη προσπάθεια να ενσαρκώσει ένα συγκεκριμένο τρόπο
ζωής σε φανταστικούς χαρακτήρες συνιστούν τη δραματοποίηση του μύθου (Keeley,1991:138139). Ο Τσίρκας στο μεθοδολογικό κεφάλαιο με τίτλο «Τα τρία κλειδιά» ορίζει ότι το βασικό μοτίβο
στα ηθοπλαστικά ποιήματα το δίνει το σύγχρονο, το πραγματικό γεγονός, το οποίο ονομάζει
δεύτερη πηγή, ενώ το πρώτο κλειδί που σκεπάζει το δεύτερο, είναι η λόγια πηγή, το ιστορικό
γεγονός· χαμηλότερα βρίσκεται το τρίτο κλειδί που συνδέεται με τα βιώματα του ποιητή- το ψυχικό
γεγονός, το οποίο υποβάλλει, δεν εξαγγέλλει· και γι' αυτό ακριβώς η επενέργειά του είναι
βραδύτερη, αλλά και πιο επίμονη και δραστική (Τσίρκας, 1958: 315-320). Ο αρμονικός
συνδυασμός και των τριών κλειδιών δίνει στο καβαφικό ποίημα βάθος χρόνου, οράματος,
σκέψης, συγκίνησης· τα δύο πρώτα κλειδιά λειτουργούν ως αντικριστοί καθρέφτες όπου
αντικατοπτρίζεται το ψυχικό εγώ του ποιητή, απ' όπου αναδύονται νέοι κόσμοι, ενώ ο
πολλαπλασιασμός του εγώ μολονότι δίνει την εντύπωση μεγάλου πλήθους πίσω από το
ποιητικό υποκείμενο, προσφέρει την ίδια στιγμή τη βεβαίωση της πραγματικής του παρουσίας
σε αμέτρητα πανομοιότυπα (Τσίρκας, 1958:320).
Αυτός ο παραλληλισμός της σύγχρονης και της αρχαίας εποχής συνιστά τη μυθική
μέθοδο που χρησιμοποιεί ο ποιητής από το 1912 και εξής, που συνδέει τον ποιητή με τον Eliot
(Σεφέρης, 1992: 324-363· Keeley,1991:71, 200· Pontani, 1991:216· Μαρωνίτης, 2007:22· Βαγενάς,
1980:216-223 · Παρίσης, 2003: 69-70· Ιλίνσκαγια ,1983:152-153). Ο μόνος τρόπος να εκφράσουμε
τη συγκίνησή μας με τη μορφή της τέχνης είναι να βρούμε μιαν “αντικειμενική συστοιχία”, δηλαδή
ένα σύνολο αντικειμένων, μια κατάσταση, μια αλληλουχία περιστατικών, που θα είναι ο τύπος
αυτής της ειδικής συγκίνησης με τέτοιον τρόπο που όταν δοθούν τα εξωτερικά γεγονότα με
προορισμό τον ερεθισμό των αισθήσεων, η συγκίνηση να παρουσιάζεται αμέσως (Σεφέρης,
1992:347-348). Τον τύπο αυτό της συγκίνησης ο Καβάφης τον βρίσκει στο παρελθόν. Κοινό
στοιχείο παρελθόντος και παρόντος αποτελεί η εμφαντική αναφορά στον άνθρωπο, στην
ιστορική περιδίνηση με τις έντονες και ποικίλες επιδράσεις ενός περιβάλλοντος που αντιμετώπιζε
οξύτατα υπαρξιακά προβλήματα· η καλλιτεχνική συνείδηση σε αυτές τις εποχές στρέφεται στην
παλιά πείρα αξιοποιώντας την ως πρίσμα μέσα από το οποίο προσπαθεί να δει τη σύγχρονη
πραγματικότητα, προσδίδοντας βάθος και πολλαπλή διάσταση στην εικόνα, ιδιαίτερη αξιοπιστία
και διδακτικό κύρος (Ιλίνσκαγια,1983:235). Η καβαφική ποίηση διεγείρει συναισθήματα στον
δέκτη με την αντικειμενική συστοιχία και την “ενσυναίσθητη γραφή” καθώς δημιουργεί ένα
πλαίσιο στο οποίο ο αναγνώστης καλείται να διαδραματίσει έναν ρόλο ανάλογο με αυτόν ενός
ηθοποιού, εφόσον καλείται να μπει στη θέση του άλλου και να βιώσει παρόμοιες καταστάσεις,
με τη μόνη διαφορά ότι αυτός ο ρόλος ενδέχεται να είναι ο ίδιος του ο εαυτός (Δρακόπουλος,
2009:560). Εξάλλου η συχνή αποστροφή στον ήρωα σε β ενικό πρόσωπο διαγράφει σύμβολο
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διευρυνόμενο προς όλες τις κατευθύνσεις και αποκτά ηθική καθολικότητα (Θεόδοτος, Μάρτιαι
Ειδοί).
Ο Καβάφης μολονότι παραδέχεται ότι δεν θα μπορούσε να γράψει θέατρο, ωστόσο ο
θεατρικός χαρακτήρας είναι έκτυπος σε όλο το ποιητικό του έργο, καθώς ένα από τα βασικά
χαρακτηριστικά της ποίησης του είναι η δραματοποίηση ή θεατρικότητα. Περιλαμβάνει στοιχεία
συγγραφής και σκηνοθεσίας σε συνδυασμό με στοιχεία παρουσίασης: σκηνογραφική
οργάνωση, ενότητα χρόνου στη σκηνική δράση, πρόσωπα εν δράσει, γενικά τους ηθοποιούς
της παράστασης που στήνει, και τέλος την πλοκή της ιστορίας που διαδραματίζεται (Muecke,
2001:62). Η ώθηση του ποιητή προς την αντικειμενικότητα και τη δραματική παρουσίαση
δυναμώνει σταδιακά και τελειοποιεί τις τεχνικές που θα κυριαρχήσουν στο ώριμο έργο του:
αφηγήσεις, δραματικούς μονολόγους και μονολόγους σε πρώτο πρόσωπο, όπου επίκεντρο
δεν είναι μια persona, αλλά κάποιο αντικείμενο της αφήγησης του ποιητή· οι παραπάνω τρόποι
διευκόλυναν την πρόοδο από το υποκειμενικό στο αντικειμενικό και χρησιμοποιήθηκαν για να
κάνουν την ιστορία ή τη μυθοποιημένη ιστορία να υπηρετήσει μια μεταφορική λειτουργία
(Keeley,1991:54). Οι διάφοροι δραματικοί μονόλογοι της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα
χρησιμοποιούν ιστορικά πρόσωπα από το περιθώριο της ιστορίας που όχι μόνο αντανακλούν
τις προτιμήσεις και την ηθική της εποχής, αλλά και γίνονται μεταφορικές εκφράσεις μιας αιώνιας
ανθρώπινης στάσης (Keeley,1991:55). Μια persona- όρος που αναφέρεται για να δηλώσει το
προσωπείο που φορά ο ποιητής ή τον χαρακτήρα που υποδύεται σε ένα πρωτοπρόσωπο
ποίημα (Keeley,1991: 35) - απευθύνεται σε κάποιον σε δεύτερο πρόσωπο δίνοντας συμβουλές
και συνάγοντας συμπεράσματα στη βάση του πλαισίου που προβάλλει το ποίημα, τεχνική
ενδεικτική στα ποιήματα Η Πόλις, Ιθάκη, Απολείπειν ο θεός Αντώνιον, Όσο μπορείς, που θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί δραματικός μονόλογος (Keeley,1991:61), ή συμβουλές εις εαυτόν.
Χάρη στον Μπρεχτ μπορούμε να πούμε ότι ο Καβάφης είναι ένας από τους τεχνίτες της
αποστασιοποίησης, η οποία μαζί με την ιστορική αίσθηση, παραστέκεται σε κάθε μεγάλο ποιητή
που δεν είναι μόνο λυρικός, αλλά και δραματικός (Σαββίδης, 1985: 112). Η αποστασιοποίηση
επηρεάζει τη λειτουργία του ποιητικού μηχανισμού: ο Καβάφης πρώτα βιώνει και εξομολογείται
τα θέματά του, μετά τα συνειδητοποιεί και τα σπουδάζει, ενώ ενδιάμεσα αποξενώνεται και τα
περιγράφει· και με την εξομολόγηση, τη μελέτη και την περιγραφή καταγράφει την κρισιμότητα,
την αξία ή την απαξία και την παθολογία τους· ο ποιητικός μηχανισμός του Καβάφη λειτουργεί
με την εποπτεία της φαντασίας του και αποτελείται από τρεις εκφραστικές μονάδες: τη δραματική
ή λυρική φαντασία, τη ρητορική ή πνευματική φαντασία και από την ειρωνική φαντασία με όλη
την αποστασιοποιητική της δύναμη (Δάλλας,1986:129-132· Βαγενάς, 1999:348 ), γεγονός που
του δίνει συνάφεια με το μπρεχτικό θέατρο. Ο Καβάφης κατορθώνει με μια γλώσσα πεζολογική
να προκαλεί συγκίνηση κυρίως λόγω του δραματικού της περιεχομένου· λειτουργεί με τα μέσα
της δραματικής ενάργειας, δηλαδή με τη ρητορική ή δραματική φαντασία, ένα από τα στοιχεία
της οποίας είναι η τραγική ειρωνεία, με ρητορικά σχήματα και κυρίως με τη διαγραφή ιστορικών
και ψυχολογικών χαρακτήρων και με την έκφραση του εσωτερικού δράματος του
ποιητή(Βαγενάς, 1999:348) . Η καβαφική ειρωνεία αποτελεί συνδυασμό της λεκτικής με τη
δραματική ειρωνεία· με την πρώτη ο Καβάφης υποβάλλει νοήματα και αισθήματα που δεν
βρίσκονται στις λέξεις του, συχνά είναι αντίθετα από το νόημα που εκφράζουν, ενώ με τη δεύτερη
δημιουργεί αντιθέσεις καταστάσεων που υποβάλλοντας ή αποκαλύπτοντας την αληθινή όψη
των πραγμάτων, αποδεικνύουν ότι η ιδέα των ηρώων για την πραγματικότητα είναι μια τραγική
αυταπάτη· η τελευταία επιτείνεται με τη σύγκρουση ανάμεσα σε αντίθετες καταστάσεις, ξαφνικές
μεταβολές της τύχης, απροσδόκητη διάψευση των ελπίδων ως πυρήνα της δραματικής
αναπαράστασης (Βαγενάς,1999:353· Δάλλας,1984: 297-299). Η ειρωνική γλώσσα προσφέρει
συναισθηματική κάθαρση γιατί εκφράζει συμπυκνωμένη συγκίνηση σε μια διανοητική έκφραση
διατυπωμένη όμως με τέτοιο τρόπο που στην επαφή της με τον αναγνώστη να αναλύεται και να
οδηγεί σε μια συγκινησιακή περιδίνηση (Βαγενάς, 1999:355). Τέλος η δραματικότητα της
καβαφικής ποίησης έγκειται στο γεγονός ότι διασταυρώνονται και αναγνωρίζονται από τη μια
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πλευρά ο έλεος και ο φόβος και από την άλλη η ειρωνεία και η επίγνωση των αντιφάσεων των
εγκοσμίων (Δάλλας, 1987:162)
Ο Καβάφης ανακάλυψε την υποβλητική ομορφιά του υπονοούμενου που συνειδητά
καλλιέργησε για να φτάσει σε ορισμένα ποιητικά κατορθώματα που συνιστούν την πρωτοτυπία
του· το ημίεργο και το επικαλυμμένο στοιχείο χάνει το περίγραμμά του και επιδέχεται απεριόριστες
προεκτάσεις, την αοριστία, τον υπαινιγμό, την αβεβαιότητα· σ' αυτό συντελεί τόσο η στίξη όσο
και η μορφή του ποιήματος: μια φράση σε παρένθεση αποκτά σημασιολογικό βάρος, ακόμη κι
ένα κόμμα, μια παύλα ή αποσιωπητικά μπορούν να δημιουργήσουν εκφραστικό αποτέλεσμα
καθιστώντας τον Καβάφη ως ποιητή του υπονοούμενου και του αποσπασματικού
(Παπανούτσος , 1985: 142-143).
Στην καβαφική ποίηση απαντούν σκόπιμα και ηθελημένα όλες οι γλωσσικές μορφές που
επικρατούσαν στην Ελλάδα: δημοτική, καθαρεύουσα, άκρατος δημοτική, μείγμα των οποίων
μπορούμε να βρούμε στο ίδιο ποίημα. Αναφορικά με τη γλωσσομάθειά του εξάλλου και την
αδιάκοπη μέριμνα για την ελληνική γλώσσα αξίζει να αναφερθεί ότι στο αρχείο του υπάρχει
πλήθος τεκμηρίων που αποδεικνύουν τη συστηματική προσπάθειά του να γίνει «κάτοχος της
ελληνικής θαυμάσιος» (Πιερής,1992: 30-31). Ως προς τη χρήση της γλώσσας παρατηρείται η
συνθετότητα και η κλιμακωτή επαλληλία στην ελεύθερη διάπλαση και τη συναλλαγή της
γλώσσας που υποδεικνύει η καβαφική ποίηση: τη συνθετότητα του διαχρονικού υλικού και την
επαλληλία των πολιτισμικών στρωμάτων συνδυάζει η ομιλούμενη και γραφειοκρατική ταυτότητα
της γλώσσας του καιρού μας· η γλώσσα του Καβάφη πέρα από τη βιωματική της υπόσταση
μάς εισάγει όχι σε όλες τις μορφές και τα πεδία του γλωσσικού οικοδομήματος, αλλά ακόμη στα
ποιητικά είδη της αρχαιότητας: επικά, εγκώμια, θρήνοι, επιγράμματα, επιτύμβια, ειδύλλια, λίνοι,
κώμοι, μέλη, ίαμβοι, μιμίαμβοι· ταυτόχρονα συνθέτει και τα ίδια τα ποιήματά του ανανεώνοντας
τις πολυδοκιμασμένες φόρμες και φτάνοντας σε μετασχηματισμούς εξαιρετικά μοντέρνους και
πρωτότυπους σε σύγκλιση με τα σύγχρονα λογοτεχνικά γένη της Ευρώπης (Δάλλας, 1987:110112) μέσω της πολύμορφης ευστροφίας και της μεταμορφωτικής ικανότητας του Πρωτέα
(Anton, 2000:18).
Τεκμήριο ότι ο Καβάφης μας εισάγει στην ποίηση και την ποιητική της αρχαιότητας
αποτελεί η διακειμενική γραφή του, το ότι ενσωματώνει, ή μάλλον διαστρωματώνει ως
παλίμψηστα ολόκληρα κείμενα του αρχαίου λόγου όχι ως παραθέματα, αλλά ως κτίσματα,
άλλοτε ως ακρογωνιαίους λίθους και άλλοτε ως παρέμβλητα υλικά για να οικοδομήσει το
ποιητικό του έργο, στο οποίο ανέπτυξε με τον πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο το ιδεολόγημα του
ελληνισμού (Δάλλας, 1987:112-113). Η διακειμενικότητα δεν αποβλέπει στην επίδειξη
εγκυκλοπαιδισμού, αλλά στην οργανική σύνδεση παρελθόντος και παρόντος ενισχύοντας τη
μέθοδο της αντικειμενικής συστοιχίας. Η διακειμενικότητα ορίζεται σύμφωνα με τον Roland
Barthes και την Kristeva ως η διαλεκτική σχέση ενός κειμένου με άλλα κείμενα· θεωρούν ότι κάθε
κείμενο ανήκει σε ένα ευρύτερο πεδίο κειμένων που προωθεί ένα δυναμικό περιεχόμενο
νοήματος, ενώ το νόημα δεν προκύπτει από τη συγγραφική πρόθεση, αλλά από τα
συμφραζόμενα κοινωνικά, ιστορικά, πολιτικά, ιδεολογικά τα οποία προσλαμβάνει ο
αναγνώστης (Καψωμένος, 2005:121-125· Kristeva ,1975: 54, 85, 72-76, 130-135 )· έτσι κάθε έργο
τέχνης είναι ανοιχτό σε κάθε ερμηνεία, ώστε εύλογα να μιλά ο Barthes για θάνατο του
συγγραφέα (Barthes,2007). Στην καβαφική ποίηση η διακειμενική αναφορά είναι άλλοτε
υπαινικτική και λανθάνουσα και άλλοτε εκπεφρασμένη με την αποκάλυψη της γραμματειακής
πηγής. Έτσι στο ποίημα Άγε ω βασιλεύ των Λακεδαιμονίων με την αυτούσια παράθεση των
λεγομένων της Καρτησίκλειας από τον Πλούταρχο ο Καβάφης ενισχύει την εντύπωση του
τραγικού μεγαλείου της σκηνής (Ιλίνσκαγια,1983:293). Αντίθετα στο ποίημα Άννα Κομνηνή ο
Καβάφης λειτουργεί υπονομευτικά και αποκαλύπτει την πολιτική απάτη, καθώς το σχήμα της
υπόκρισης δεν αφορά τη θεματοποίηση προφορικού λόγου μέσα στα δρώμενα του ποιήματος,
αλλά την υπόκριση λόγου μέσα σε γραπτό κείμενο, διεργασία ανάλογη με αυτή που απαντά
στο ποίημα Εν δήμω Μικράς Ασίας· η πρόφαση του πένθους που επικαλείται η Άννα Κομνηνή
στο κείμενο της Αλεξιάδας, ακυρώνεται από την ποιητική αποκάλυψη: πραγματικό αίτιο της
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θλίψης της είναι η ανικανοποίητη αρχομανία παρά η χηρεία (Βρισιμιτζάκης Γ., 1999, σ.66·
Ιλίνσκαγια,1983:318).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η ποίηση του Καβάφη αποτελούμενη στην ενότητά της ποίημα εν προόδῳ προσελκύει
στην ερμηνεία της και τη σπερματικότητα που στην πρόσληψη από τη νόηση εμφανίζεται ως
πολυσημία, ενώ από την αντίληψη του αναγνώστη ως πολυπρισματική πραγματικότητα·
πρόκειται ουσιαστικά για ποίηση παιγνιώδη, αλλά παράλληλα ενιαία και απόλυτα ομόκεντρη
(Δάλλας,1987:49). Κατακυρώνεται ο τύπος του ποιητή -αναγνώστη, ως εμπρόθετη και εκούσια
επιλογή, η οποία αναγνωρίζεται στα αρχαιόθεμα ποιήματα, όπου η ίδια η ανάγνωση εκμαιεύει
την ποίηση, καθώς το αρχαιοελληνικό λογοτεχνικό πρότυπο αντιμετωπίζεται κάθε φορά ως
έναυσμα για τη σύνταξη ενός νέου ποιήματος, σε μια μορφή διανοητικής σύγκλισης ή
αντιπαράθεσης· στην περιοχή αυτή ο Καβάφης αναδείχτηκε προδρομικός και παραδειγματικός
ποιητής διεθνώς, ενώ η μελέτη του έργου του αποτελεί πεδίο μαθητείας και άσκησης για νέες
ποιητικές απόπειρες (Μαρωνίτης , 2007:13-14). Ιστορική διείσδυση, πολιτιστικός συγχρωτισμός
και ιδεολογική σύγκλιση ή απόκλιση ως την ανορθοδοξία κάθε μορφής αποτελούν τα διαδοχικά
επίπεδα συγκρητισμού του Καβάφη: χωρίς να χάνει την ιδιοσυστασία της εισβάλλει σε ξένες
περιοχές ή συγχωνεύει εξωτερικές επιρροές δικαιώνοντας τον ποιητικό μηχανισμό μέσα από την
αφομοίωση ξένων στοιχείων σε μια εποχή που προσφέρεται στην υποδοχή τους εξαιτίας της
κοσμοπολίτικης διάστασης του ελληνισμού (Δάλλας ,1986:124-125).
Ο Καβάφης συνδυάζει μέσα του την κλίση ενός ιστορικού φιλοσόφου μ’ εκείνη ενός
χρονογράφου· η μελέτη της ελληνιστικής εποχής και γενικά η αγωνία του ελληνορωμαϊκού
κόσμου ικανοποίησε την πρώτη του κλίση· η βυζαντινή αυτοκρατορία πλούσια σε ραδιουργίες
παλατιών τη δεύτερη (Βρισιμιτζάκης, 1999:66). Ζητώντας συμβολικά προσωπεία για να
γενικεύσει το προσωπικό του βίωμα, εύλογα βρήκε στο κείμενο που του είχε ανακαλέσει το ψυχικό
γεγονός και έπλασε με το ιστορικό υλικό και μέσα στον γεωγραφικό χώρο που του υπέβαλε το
ίδιο το κείμενο (Τσίρκας, 1971:62). Η ιστορική γνώση προσδίδει την ιδιότητα της ανθρώπινης
σοφίας, καθώς οι άνθρωποι μέσω της εμβάθυνσης του παρελθόντος αποκτούν συνείδηση του
προσεχούς μέλλοντος (Σοφοί δε προσιόντων)· η δυνατότητα αυτή καλλιεργεί το πλεονέκτημα
της στρατηγικής ετοιμότητας, ώστε η σοφία- στρατηγική ή ιστορική, άρα πολιτική- απορρέει από
τη μελέτη του παρόντος και του παρελθόντος με την προϋπόθεση ότι η νοητική λειτουργία
στηρίζεται σε μια εντατική άσκηση των αισθήσεων (Σαββίδης , 1985: 319, 339-340). Το
αναγνωστικό ερέθισμα ενεργοποιεί τη φαντασία μέσω του οραματισμού και ανακαλεί
αισθητηριακά ερεθίσματα με τη συνδρομή της μνήμης, η οποία στην καβαφική ποίηση, πέρα
από τον διανοητικό της χαρακτήρα, αποκτά πολλαπλή διάσταση, χωρική, ιστορική (ατομική και
συλλογική) και τέλος αισθητηριακή, απτική μάλλον παρά οπτική, ως άμεση επιβεβαίωση και
ενσάρκωση του οραματισμού που εν τέλει επιτυγχάνεται μόνο στο επίπεδο ποιητικής γραφής.
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Μνήμη Άρη, Φωτούλας και Ελευθερίας

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η οικία του Δημητρίου Φιλιάγκου στα Αμπελάκια Σαλαμίνας αποτελεί ένα εντυπωσιακό δείγμα
κτίσματος, που αυτονομείται στον υπάρχοντα παραδοσιακό οικισμό, υιοθετώντας, παράλληλα,
την ταυτότητα και τις αξίες της υδραΐικης αρχιτεκτονικής. Επιχειρείται μια αφηγηματική
προσέγγιση της ιστορίας της με κύριες αναφορές στην λειτουργία, στη δόμηση και στην
ομορφιά της. Παράλληλα, ξεδιπλώνεται η πορεία της γενιάς των πρώτων ιδιοκτητών, που τα
έργα και τα παθήματά της καθόρισαν και την μετάβαση από τον ναυτικό βίο κατά τον 19ο, στην
επιστήμη της Ιατρικής κατά τον 20ο. Η προσέγγιση του ζητήματος εμπλουτίζεται από δέκα
προτεινόμενες περιπτώσεις Δημιουργικής Γραφής, που σε συνάρτηση με την έννοια της
κατοικίας στις Παραλογές, δημιουργούν ένα ποιοτικό και ενδιαφέρον περιβάλλον κειμενικών
παραγόμενων.

Β. ΜΝΗΜΕΙΑ, ΑΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Σύμφωνα με τον Ν. 3028/2002 “Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
πολιτιστικής κληρονομιάς” (FEK 153 A’/ 28.6.2002), “ως νεότερα μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά
αγαθά που είναι μεταγενέστερα του 1830 και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της
ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους…” (άρθρο 2, παρ. ββ’). Παράλληλα,
ορίζεται: “Ως άυλα πολιτιστικά αγαθά νοούνται εκφράσεις, δραστηριότητες, γνώσεις και
πληροφορίες, όπως μύθοι, έθιμα, προφορικές παραδόσεις, χοροί, δρώμενα, μουσική,
τραγούδια, δεξιότητες ή τεχνικές που αποτελούν μαρτυρίες του παραδοσιακού, λαϊκού και
λόγιου πολιτισμού.” (άρθρο 2, παρ. ε’).
Ακολούθως, το 2003 η UNESCO υιοθέτησε την Σύμβαση για την Διαφύλαξη της Άυλης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Convention for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage,
σύμφωνα με την οποίa “Κάθε Κράτος μέρος καταβάλλει προσπάθειες με όλα τα κατάλληλα
μέσα: (a) Να διασφαλίζει την αναγνώριση, το σεβασμό και την αξιοποίηση της άυλης
πολιτιστικής κληρονομιάς στην κοινωνία, ειδικότερα χάρις: (i) σε προγράμματα εκπαιδευτικά,
ευαισθητοποίησης και διάδοσης πληροφοριών στην κοινή γνώμη, ειδικότερα στους νέους, (ii)
σε ειδικά εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα στο πλαίσιο των ενδιαφερομένων
κοινοτήτων και ομάδων, (iii) σε δραστηριότητες ενίσχυσης των δεξιοτήτων στον τομέα της
προστασίας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και ειδικότερα της διαχείρισης και της
επιστημονικής έρευνας, και (iv) σε άτυπα μέσα μεταβίβασης των γνώσεων. (β) Να κρατά την
κοινή γνώμη ενήμερη για τις απειλές σε βάρος της κληρονομιάς αυτής, ως και για τις
δραστηριότητες που διεξάγονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. (γ) Να προάγει την
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παιδεία όσον αφορά την προστασία των φυσικών χώρων και των τόπων μνήμης που η ύπαρξή
τους είναι αναγκαία για την έκφραση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.” (άρθρο 14, παρ.
α’,β’,γ’).
Το 2006 έγινε η κύρωση της Σύμβασης από την Ελλάδα, ενώ έως το 2017 έχει κυρωθεί από 174
κράτη. (Ανδρόνικος, M., 1999)
Η ανάπτυξη που ακολουθεί αποσκοπεί στην ένταξη της οικίας του Δημητρίου Φιλιάγκου, στα
Αμπελάκια Σαλαμίνας, στα σημαντικά παραδοσιακά οικοδομήματα του τόπου, που ενισχύουν
την συλλογική μνήμη και εμπλουτίζουν την κοινωνική αυτογνωσία. Παράλληλα, αποτυπώνεται η
μετάβαση από τις δομές λειτουργίας του 19ου αι. στα νέα στοιχεία του 20ου, γερό νήμα για την
σύνδεση της νέας γενιάς με το παρελθόν. Η υδαΐικη αρχιτεκτονική, ο ναυτικός βίος, η επιστήμη
της Ιατρικής, η τέχνη της χρυσοκέντητης γυναικείας φορεσιάς και η οικειότητα της θεματολογίας
των Παραλογών αποτελούν τους κρίσιμους και καθοριστικούς όρους για την ανάδειξη του
κύριου και καίριου της παρούσας έρευνας. Παράλληλα, η χρησιμότητα της Δημιουργικής
Γραφής έγκειται στην ανάδειξη, ενίσχυση και καταγραφή της μνήμης και της φαντασίας,
πολλαπλασιαστές ικανοί κάθε ανθρώπινης ενέργειας. (Κωνσταντινίδης Γ.,2003)

Γ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ “ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ”
“Πίσω και γύρω από τους αθανάτους των ερήμων και των περιβολιών, τα θνητά φυτά και οι
άνθρωποι ζουν και υπάρχουν. Ο ουρανός είναι απύθμενος και η θάλασσα πανδέγμων. Οι
άνθρωποι, όπως και τα φυτά, ζουν την ζωήν των. Εκ πρώτης όψεως, τα πάντα φαίνονται
αλλοπρόσαλλα, όμως, μια πλέον προσεκτική θεώρησις του συνόλου καταδεικνύει στα έκθαμβα
μάτια των παρατηρητών ότι παντού υπάρχει μία καταπληκτική συνέπεια, μία δομή, μία
αρχιτεκτονική -όχι όμως της επιστήμης ή της τέχνης μα της φύσεως- μη καταλήγουσα εις
καμμίαν οριστική μορφήν, όπως εις τας λιθοδομάς ή τα άλλα κτίσματα, μα που αποτελεί την
κατά ποικίλα διαστήματα προσωρινήν όψιν μιας αείποτε εξελισσομένης ενδελεχείας, μιας αείποτε
πολλαπλασιαζομένης διαθρώσεως και επικοινωνίας, ενός αείποτε τελουμένου μυστηρίου, που
άλλοι το ονομάζουν Κόσμον, άλλοι Χάος ή Αρμονίαν και άλλοι Θεού σοφίαν. Μέσα εις αυτήν
την απέραντον μεγαλοσύνην και τα μικρά και τα παραμικρά έχουν την πλήρη σημασίαν των και
την ανυπολόγιστον βαρύτητα των. Και εντός της αδιαπτώτου παρουσίας του αναμφισβητήτου
αυτού συνόλου των μικρών και τεραστίων, των ορατών και αοράτων, των λογικών και
παραλόγων, οπίσω και γύρω από τους αθανάτους, που φύονται και εις τους κρημνούς και ζουν
και εις τας ερήμους τα θνητά φυτά, τα ζώα και ημείς οι άνθρωποι όλοι μαζί παρά τον θάνατον
εις αιώνα τον άπαντα ακμάζομεν.”
Δ. H ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΙΛΙΑΓΚΟΥ ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Ο ΤΟΠΟΣ
ENALIOS TITAN
PANAGIA ODIGITRIA*
Ένας άνθρωπος
ψηλά στο κατάστρωμα.
Μια ψυχή
στα ψηλά (ψιλά) στρώματα
του ουρανού.
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Έφυγαν οι δίκαιοι.
Οι υπόλοιποι δίκαιοι έμειναν.
Ο ήλιος φωτίζει.
*τα ονόματα είναι των πλοίων . Στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.
Στην Κυνοσούρα.
Τα Αμπελάκια Σαλαμίνας είναι τόπος ναυτικός, μετεξέλιξη αρχαίας ελληνικής πόλης. Η
ναυτοσύνη είναι η μοίρα των κατοίκων του. Γη «Αγχίαλος», λιμάνι κλειστό και ασφαλές.
Με κυματισμό ερπετού
τους ακολουθεί η φωνή, το κάλεσμα.
Και κείνοι
δοκιμάζουν τη ναυτοσύνη τους γλιστρώντας
σαν άμμος σε ανοιχτή παλάμη.
Κωφεύουν.
Λαλούν μόνο όταν επιθυμούν
και όλοι έχουν το ίδιο επώνυμο,
« Θ α λ α σ σ ι ν ο ί ».
Κατά τον βυζαντινολόγο Δημήτριο Πάλλα «Το παρά την θέσιν της πόλεως της Σαλαμίνος των
ιστορικών χρόνων, Αμπελάκι, συνεπίχθη ως οικισμός περί μεσαιωνικόν πύργον, τα ερείπια του
οποίου ίστανται μέχρι σήμερον […]». Κατά τον 17ο αι. , οι οικισμός περιελάμβανε 20-30 οικίες,
περιτειχισμένος με προοπτική το λιμάνι των Αμπελακίων, όπως αποτυπώνεται σε χαλκογραφία
του Εσθονού Βαρόνου Otto magnus von Stackelberg (1787-1837), η οποία περιλαμβάνεται στο
έργο του “La Grece. Vues pittoresques et torographiques” (Παρίσι, 1834). Επιπλέον, την ίδια
άποψη αποδίδει και ο γερμανός ζωγράφος Carl Rottman (1798-1852), που επισκέφθηκε το νησί
το 1834. Σύμφωνα με την απογραφή του πληθυσμού (28.12.1836) της εποχής, τα Αμπελάκια
αριθμούσαν τους 801 κατοίκους και ο παρακείμενος όρμος τους 304. Ο τόπος έπαιξε δυναμικό
ρόλο στα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης, καθώς λειτουργούσε εδώ Στρατιωτικό
Νοσοκομείου, με επικεφαλής τον Βαυαρό αρχίατρο, Ερρίκο Τράυμπερ (Meiningen,1797 Αθήνα,1882), ο οποίος περιέθαλψε εδώ χιλιάδες τραυματίες, ιδιαίτερα κατά τα έτη 1826 και 1827.
Αποτελεί σημαντικό εύρημα η πληροφορία ότι το εν λόγω νοσοκομείο στεγαζόταν σε οίκημα,
παραπλεύρως του Αρχοντικού Δημητρίου Φιλιάγκου, το οποίο αποτελεί το μνημείο έρευνας της
παρούσας γραφής. (Ερρίκου Τράυμπερ, Αναμνήσεις από την Ελλάδα, 1822-1828»)
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Κατά τις αφηγήσεις της απογόνου, Βασιλικής Βιλλιώτου – Κυπριώτου, ο πρώτος ιδιοκτήτης του
αρχοντικού, ο Αμπελακιώτης Δημήτριος Φιλιάγκος, ήταν καραβοκύρης. Με τα δυο ιστιοφόρα,
το «Ιωάννης Θεολόγος» και τη «Μεταμόρφωση του Σωτήρος», ταξιδεύει και πλουτίζει σε φλουριά
και σε ιδέες. Το 1875 αναθέτει την οικοδόμηση της οικίας του σε Σπετσιώτη πρωτομάστορα. Τα
πέντε χρόνια της οικοδόμησης (1875-1880) χάρισαν στο νοικοκύρη ένα σπίτι, σπάνιο για τα
αρχιτεκτονικά δεδομένα του τόπου. Ο ίδιος, λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας, είχε
αναπτύξει στενή σχέση με τα νησιά Σπέτσες και Ύδρα, σημαντικά κέντρα του ναυτικού εμπορίου
στην Ελλάδα, ήδη από τον 17ο αιώνα.
Από το μυθιστόρημα της Ρέας Γαλανάκη, ΕΛΕΝΗ Η’ Ο ΚΑΝΕΝΑΣ, αντλούμε:
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« Όλοι σχεδόν οι άντρες σ΄αυτό το νησί ασχολούνταν με τη ναυτική. Και σχεδόν όλοι, εκτός απ’
τ’ αρβανίτικα που μίλαγαν εκτός από τα ελληνικά που λίγοι ανάμεσά τους έγραφαν, είχαν
ακούσει τον αχό της θάλασσας σε ώρα κινδύνου από κακόν αγέρα ή σε ώρα μάχης.
Καμάρωναν ότι κατείχαν όλες τις λέξεις της υγρής της διαλέκτου, ακόμη και τις πιο φριχτές. Τις
δίχως δυνατότητα να επαναληφθούνε, μολονότι ο απόηχός τους δεν τους εγκατέλειπε ούτε
στιγμή, όταν γυρνώντας σμίγαν με το ταίρι τους ή όταν μετρούσαν τα φλουριά τους οι πιο
πλούσιοι, σχεδιάζοντας το επόμενο ταξίδι. »
Ο καπετάν-Δημητρός φορούσε τη ναυτική βράκα και το φέσι, όπως οι Υδραίοι. Νυμφεύθηκε
τη Μαρία και απέκτησαν ένα παιδί, τον Ιωάννη. Η χαρά ήρθε στο σπιτικό αλλά η γυναίκα του
έφυγε νωρίς… Ο καπετάνιος μεγάλωσε μόνος τον γιο τους. Ο Ιωάννης ήταν άριστος μαθητής
με κλίση προς την Ιεροσύνη. Λόγω της οικογενειακής περιουσίας, όμως, υποχρεώθηκε να
ακολουθήσει το πατροπαράδοτο επάγγελμα, ναυτικός. Ανέλαβε τα δυο ιστιοφόρα του πατέρα
και ακολούθησε τις «Σειρήνες» της θάλασσας. Ωστόσο, δε μπόρεσε να αρνηθεί το όνειρό του.
Υπηρέτησε το Ορθόδοξο θαύμα μέσω της Βυζαντινής Υμνολογίας, ως ιεροψάλτης στον Ιερό
Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, στα Αμπελάκια.
Ο Ιωάννης και η σύζυγός του, Ελευθερία -το γένος Μελετίου-, απέκτησαν τρεις κόρες, την
Μαρία, την Φωτεινή και την Πολυτίμη. Ο βίος του, όμως, υπήρξε βραχύς. Έφυγε στα 30. Μια
παραλογή ορίζει ένα τέλος:
« Ο Γιάννες ο Μονόγιαννες κι ο μοναχός ο Γιάννες,
Ο Γιάννες ετοιμάσκεται να φτάγ’ χαράν και γάμους.
Χάρος σήμ πόρταν έστεκεν κι ατόνα φοβερίζει…»
Ο καπετάν-Δημητρός μεγάλωσε ο ίδιος τις τρεις εγγονές του. Η νύφη του («νούσε»), Λευτεριά,
αφιερώθηκε για χρόνια στην κεντητική της κουλουριώτικης φορεσιάς, ακολουθώντας το
ομηρικό πρότυπο «εν οίκω» και «εν τέχνη». Γυναίκα-μέλισσα μετέφερε την αξιοσύνη της και στα
τρία παιδιά.
Κάθε βράδυ με το λυχνάρι
γονάτιζε και δάκρυζε
πάνω απ’ τα χρυσοκεντημένα ενδύματα.
Αυτή η Αγία.
Η δεύτερη θυγατέρα, η Φωτεινή, ακολούθησε νωρίς τον χθόνιο δρόμο της Περσεφόνης… Η
πρώτη κόρη, η Μαρία, παντρεύτηκε τον Σαλαμίνιο Αλέξανδρο Βιλλιώτη, αξιωματικό του
Πολεμικού Ναυτικού. Απέκτησαν έξι παιδιά: την Βασιλική, τον Ηλία, την Φωτούλα, τον Γιάννη, την
Ελευθερία και τον Δημητρό. Η τρίτη κόρη , η Πολυτίμη, παντρεύτηκε τον Επαμεινώνδα
Βοναζούντα. Με τρία παιδιά∙ τον Μαθιό, τον Γιάννη και την Φραγκίσκη (Λουκοπούλου). Οι
οικογένειές τους μετοίκησαν στην Αθήνα.
Οι κόρες της Μαρίας υπηρέτησαν την Ιατρική Επιστήμη, με σπουδές στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με συζύγους -επίσης- γιατρούς: Η Βασιλική
ακολούθησε την ειδικότητα της μικροβιολογίας και ο σύζυγός της, Φίλιππος Κυπριώτης, ήταν επίσης- μικροβιολόγος. Η Φωτούλα η Αθηναία, μικροβιολόγος, είχε σύζυγο τον Σαλαμίνιο Σπύρο
Κριτσίκη, καρδιολόγο. Η Ελευθερία, οδοντίατρος, παντρεύτηκε τον καθηγητή της Οδοντιατρικής
Αθηνών, Γεώργιο-Γεράσιμο Παπαντωνόπουλο. Ο Δημητρός, το μικρότερο παιδί της οικογένειας,
ήταν φαρμακοποιός. Παιδιά του Ασκληπιού υπηρέτησαν την Ιατρική στο θεμέλιο του
Ιπποκράτειου όρκου, με απαρχή τις σπουδές τους κατά τον ύστερο Μεσοπόλεμο, έως και την
πρώτη δεκαετία του 21ου.
H ΟΙΚΙΑ
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Η οδός Εισοδίων, που αναπτύσσεται στο Αμπελάκι κατά τον άξονα Ανατολή - Δύση, ενώνει το
αρχαίο λιμάνι με το κέντρο του παραδοσιακού οικισμού. Ξεκινώντας ο δρόμος από την
θάλασσα σχηματίζει μια ελαφρά ανωφέρεια. Στον παλαιό καιρό σχηματιζόταν εδώ, τον χειμώνα,
ορμητικό ρέμα. Στο μέσον της διαδρομής το «Κάτω Δημοτικό Σχολείο» παραμένει αγέρωχο,
παρότι πνιγερά πλαισιωμένο από τις σύγχρονες σχολικές πτέρυγες. Στο άνοιγμα προς τον
παραδοσιακό οικισμό διαμορφώνεται ένα πλάτωμα, απ’ όπου ο δρόμος συνεχίζει διχαλωτός.
Στην αριστερή του πτυχή ξεκινά η οδός Μητροπολίτου Γερμανού Γκούμα. Στο Νο 3 προβάλλει το
διώροφο αρχοντικό σπετσιώτικης αρχιτεκτονικής του παλαιού Αμπελακιώτη καραβοκύρη,
Δημητρίου Φιλιάγκου, ακριβό αρχιτεκτόνημα.
Επιβλητικό οίκημα προβάλλει ως συνέχεια μιας συστάδας άλλων, που αναπτύσσονται στη
νότια πλευρά του δρόμου, λειτουργώντας ως συνεκτικό στοιχείο στην πολεοδομική κλίμακα της
«γειτονιάς των ναυτικών». Αναφερόμαστε σε ισόγεια κτίσματα, ευρύχωρα, αστικού
περιβάλλοντος, με εμπλουτισμένο αύλειο χώρο, των οποίων η επιμελημένη αρχιτεκτονική
μαρτυρά την ευμάρεια και εξασφαλίζει την ενασχόληση μιας υψηλής ιδιωτικότητας στους
ενοίκους του. Αυτή η ζώνη αποτελεί το λαμπρό οικιστικό προοίμιο ενός συνόλου ανάλογων
κατοικιών, που ανήκουν σε πλήθος άλλες, παραδοσιακά, ναυτικές οικογένειες και διατρέχουν
την υπόλοιπη έκταση του οικισμού. Η διάκριση αυτών των κεραμοσκέπαστων σπιτιών από τα
ταπεινά μονόχωρα «λιακωτά» είναι σαφής (Κωνσταντινίδης Γ., 2003)
Εξαιρετικό ενδιαφέρον προκαλεί, επίσης, το γεγονός ότι η γωνιακή οικία ορίζει στην κάθετη
προέκτασή της και την «γειτονιά των γιατρών». Ειδικότερα, σε μια παράπλευρη θέση εντοπίζεται
το Στρατιωτικό Νοσοκομείο, το οποίο λειτουργούσε καθ’ όλη την διάρκεια της Ελληνικής
Επανάστασης, με ιερουργό τον Βαυαρό αρχίατρο Ερρίκο Τράυμπερ. Ακολούθως, στην ίδια
πάροδο και πλησίον του αναφερόμενου ως νοσοκομείου, βρίσκεται το πατρικό σπίτι του
γιατρού Πέτρου Χιώτη, ιδρυτή στο νησί της κλινικής «Γλυκύς Ιησούς» -κατά τα μεταπολεμικά
χρόνια- στην λεωφόρο Ιπποκράτους. Εξάλλου, τα προαναφερόμενα δισέγγονα του Δημητρίου
Φιλιάγκου, πρωτιές, χάραξαν στον δρόμο της Ιατρικής Επιστήμης γραμμές και άπλωσαν νήματα
για την σύνδεση τους με κάθε έννοια προόδου και συνειδητότητας.
Η παρούσα γραφή αφορά, λοιπόν, σε ένα εξαιρετικό δείγμα αρχιτεκτονικής στον
παραδοσιακό οικισμό των Αμπελακίων Σαλαμίνας, προσαρμοσμένο άριστα στα φυσικά και
κοινωνικά δεδομένα του τόπου. Ο λόγος για ένα διώροφο κτίσμα, καλοδιατηρημένο, με
ορθογώνια κάτοψη και κεραμοσκεπή. Επίμηκες και πλατυμέτωπο διακρίνεται για την εξωτερική
επιβλητική λιθόκτιστη σκάλα, που οδηγεί στον όροφο, στοιχείο βυζαντινού τύπου οικίας. Τόσο η
καλαίσθητη σκάλα, όσο και η όμορφη αυλή του εκτείνονται κατά μήκος της πρόσοψης, στην
ανατολική πλευρά. Προς την οδό Μητροπολίτου Γερμανού Γκούμα αναπτύσσεται η βόρεια όψη
του με την εξώθυρα, ενώ την συνολική έκταση του οικήματος οριοθετεί υψηλός τοίχος. Κατά τα
πρότυπα του αττικού σπιτιού, η πρόσβαση στο εσωτερικό γίνεται, ακολουθώντας μια πλάγια
διαδρομή.
Ο επισκέπτης αντικρίζει ένα ρωμαλέο αρχοντικό που επιβάλλεται στον ιδιωτικό χώρο αλλά και
σε όλο το οικιστικό συγκρότημα. Οι κατασκευαστικές λύσεις εκφράζουν αναπτυγμένες γνώσεις
οικοδομικής με την παράλληλη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας εικαστικής. Η διαμόρφωση των
δομημένων χώρων σε συνδυασμό με την ποικιλία στην εναλλαγή των παρακολουθημάτων
(πεζούλια, πηγάδι, λουλουδόκηπος, φράκτης, προσκτίσματα) δημιουργούν μιαν διαυγή εικόνα
πλαστικότητας, άνεσης και εξευγενισμένης απόδοσης της αναγκαιότητας για κατοίκηση.
Το σπίτι ταξιδεύει αγέρωχο, όπως τα ιστιοφόρα του πρώτου νοικοκύρη. Η πλακόστρωτη αυλή
απλώνεται σαν θάλασσα. Η ατμόσφαιρα εναλλάσσεται με την διαδοχή των εποχών. Τις
ηλιόλουστες μέρες αποκτά μια γλυκιά φωτεινότητα, ενώ οι σκιεροί χώροι κάτω από τα δέντρα
και τους πανύψηλους τοίχους συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για την καθημερινή λειτουργία της
οικογένειας, με την ανάπτυξη ήπιων κοινωνικών σχέσεων. Ο εντυπωσιακά ψηλός μαντρότοιχος,
με αργολιθοδομή, σοβατισμένος και ασβεστωμένος, προστατεύει το εσωτερικό από τα
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αδιάκριτα βλέμματα των περαστικών ταυτίζοντας την έννοια του περίκλειστου με εκείνην της
ασφάλειας. Η πέτρινη εξωτερική σκάλα, λιτή και καλαίσθητη, οδηγεί στην είσοδο του -αρχικά
μονόχωρου- δεύτερου ορόφου. Το πλατύσκαλο που διαμορφώνεται έχει ως αντίστοιχο, στο
επίπεδο της αυλής, ένα θολωτό άνοιγμα κατασκευασμένο με ευφυΐα από μάστορα δεξιοτέχνη.
Το αρχιτεκτονικό αυτό στοιχείο σημειώνεται, μάλιστα, ως το χαρακτηριστικό κόσμημα της
σπετσιώτικης αρχιτεκτονικής τυπολογίας.
Ήδη από τα μέσα του 17ου αιώνα παρατηρείται έντονη οικονομική ανάπτυξη σ’ όλη την έκταση
του ελλαδικού χώρου. Στο νησιωτικό σύμπλεγμα πρωτοστατούν η Χίος, οι Σπέτσες, η Ύδρα, τα
Ψαρά. Οι Σπετσιώτες και Υδραίοι ναυτικοί μεταφέρουν στα νησιά τους δυτικά και βυζαντινά
πρότυπα αρχιτεκτονικής, επεξεργασμένα με επιμέλεια και προσαρμοσμένα στις τοπικές
παραδόσεις. Το αποτέλεσμα είναι θαυμαστό. Λιτά, γερά δομημένα, καλαίσθητα αρχοντικά, που
αποτελούν και το προοίμιο του κλασικισμού στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος.
Η κατοικία αναπτύσσεται σε επιφάνεια και ύψος. Στην ανατολική και βόρεια όψη του
διαμορφώνονται τα ανοίγματα σε συμμετρικό σχεδιασμό, με αξιοσημείωτη την οδοντωτή
κορνίζα στην επίστεψη του τοίχου. Η κατασκευή της στέγης συμπληρώνει το επιβλητικό και,
συνάμα, λιτό εξωτερικό του οικήματος, που προμηνύει ένα εξίσου ενδιαφέρον και επιμελημένο
εσωτερικό.
Πόσες βελονιές, πόση ησυχία και νυχτέρια! H γιαγιά η Λευτεριά είχε μετατρέψει τον ισόγειο χώρο
του σπιτιού σε ιερό εργαστήρι κεντητικής. Οι νύφες της Σαλαμίνας έπρεπε να φορούν τα πιο
όμορφα∙ χρυσοκέντητα ζιπούνια και ποδιές. Και έρχονταν εδώ… Τόσο ο νόμος του χώρου, όσο
και των ανθρώπων του, διακρίνεται από ρώμη και σεμνότητα. Και γνώση. (Herzfeld, M., 2002)
Το αρχοντικό αυτό -φροντισμένο με αγάπη και επιμέλεια από τους ιδιοκτήτες, απογόνους του
πρώτου καραβοκύρη- αποτελεί υπόδειγμα συντήρησης και προσαρμογής στα σύγχρονα
δεδομένα κατοίκησης. Παραμένει ένας μαγευτικός χώρος που τον «ακούς». Βρίσκεται στην οδό
Μητροπολίτου Γκούμα, στο Νο 3∙ στα Αμπελάκια Σαλαμίνας.
«Είναι ένας δρόμος μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός.
Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες… Είναι η ΟΔΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ».
Μάνος Χατζιδάκις

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΙΛΛΙΩΤΟΥ-ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ / ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ / Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΡΗ
(ΣΑΛΑΜΙΝΑ, 1918 – ΜΑΡΟΥΣΙ, …)
«Οι γονείς μου ήταν Σαλαμίνιοι. Μητέρα μου η Μαρία Φιλιάγκου από τα Αμπελάκια και πατέρας
μου ο Αλέξανδρος Βιλλιώτης, αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, από την Σαλαμίνα (πόλη).
Γεννήθηκα στη Σαλαμίνα το έτος 1918. Τελείωσα το Δημοτικό Σχολείο στα Αμπελάκια Σαλαμίνας.
Απεφοίτησα το 2ο Γυμνάσιο Θηλέων Αθηνών (Κολωνάκι) το έτος 1935.
Το ίδιο έτος, 1935, μετά από εισαγωγικές εξετάσεις επέτυχα στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Το έτος 1942 απεφοίτησα την Ιατρική Σχολή με βαθμό «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ».
Την διετία 1942-1944 πήρα την ειδικότητα της Μικροβιολογίας στο εργαστήριο του νοσοκομείου
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ως άμισθος εξωτερικός βοηθός κι, έπειτα, ως έμμισθος στο ίδιο εργαστήριο,
έως το 1947.
Το έτος 1947 παντρεύτηκα το ιατρό - μικροβιολόγο, Φίλιππο Κυπριώτη. Την εποχή αυτή η
Ρόδος, μετά την αποχώρηση των Ιταλών, αναζητούσε επειγόντως δύο ιατρούς-μικροβιολόγους.
Κατά ευτυχή συγκυρία, ο Δ/ντής ιατρός της Γ’ Παθολογικής Κλινικής του Θεραπευτηρίου «Ο
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», κ. Δ. Μπάκαλος, επέμενε ότι είναι πατριωτικό μας χρέος να καλύψουμε εμείς τις
θέσεις του μικροβιολογικού εργαστηρίου στο Νοσοκομείο της Ρόδου.
Εγώ και ο σύζυγός μου, κατά την σύστασή του, επισκεφθήκαμε τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος
απευθυνόμενος σε μας ενθουσιάστηκε και σημείωσε χαρακτηριστικά: « Στον ουρανό ζητούσαμε
και εδώ βρήκαμε το ζεύγος των μικροβιολόγων ». Επιπλέον, τόνισε ότι εντός δύο ημερών έπρεπε
να αναχωρήσουμε για την Ρόδο και να παραμείνουμε για δύο χρόνια (λόγω του ότι ουδείς
μικροβιολόγος εδέχετο να πάει στην Ρόδο).
Πράγματι, σε δύο ημέρες αναχωρήσαμε αεροπορικώς με «Ντακότα», που προσγειώθηκε σε
μια παραλιακή πεδιάδα της Καλάθου (χωριό), ελλείψει αεροδρομίου. Την επομένη της αφίξεώς
μας επισκεφθήκαμε το νομίατρο Ρόδου, κ. Κουτσομύτη, που και αυτός ενθουσιάστηκε με την
άφιξή μας. Ανέλαβα την Δ/νση και οργάνωση του μικροβιολογικού εργαστηρίου, διότι την εποχή
της Ιταλοκρατίας δεν είχε μικροβιολόγο το νοσοκομείο της Ρόδου και οι μικροβιολογικές εξετάσεις
των ασθενών εγένοντο στο εργαστήριο του Υγειονομικού Κέντρου. Στο νοσοκομείο της Ρόδου
εργάσθηκα συνεχώς επί δέκα έτη.
Επιθυμώ να τονίσω ότι το ήθος και η συνεργασία των συναδέλφων ήταν υποδειγματική. Μετά
το πέρας της δεκαετίας, για λόγους οικονομικούς, αναγκάσθηκα να παραιτηθώ από το
Νοσοκομείο. Αφού προσελήφθην στο ΙΚΑ, συνέχισα να εκτελώ τις μικροβιολογικές εξετάσεις
των ασφαλισμένων στο ιδιωτικό εργαστήριο -εξαιτίας της ελλείψεως του αντιστοίχου στο ΙΚΑέως το 1976.
Το 1977, ύστερα από την παρέλευση μιας επιτυχούς τριακονταετούς παραμονής στην Ρόδο,
διακόψαμε την λειτουργία του εργαστηρίου μας, λόγω ασθένειας του συζύγου μου, και
εγκατασταθήκαμε στην Αθήνα.
Θεωρώ χρέος μου να εκφράσω ευχαριστίες στους συναδέλφους και κατοίκους της Ρόδου για
την παραμονή και γόνιμη συνεργασία μας.»
Μαρούσι, 2002
Ε. ΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ / Η ΦΙΛΙΑ ΚΑΙ Η ΦΩΤΟΥΛΑ
Ακολουθούν κείμενα του αρχιτέκτονα, Άρη Κωνσταντινίδη (Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ / ημερολογιακά σημειώματα), Αθήνα 1913 - Αθήνα 1993, σήματα μνήμης για
μια φύση κρατούσα, μια αρχιτεκτονική ριγούσα, μια παράδοση νοούσα. Άνθρωπος του καιρού
του, άρτιος, τέλειος και λιτός∙ απλός και αυτονόητος, επίσης. Μαθήτευσε στην ελληνική
παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Χάραξε δρόμο, χάριν του μοντερνισμού στην μεταπολεμική
Ελλάδα. Έζησε στην Αθήνα. Γνώριζε την οικογένεια.
7.1.1937
Μήνες τώρα διαβάζω με πολλή προσοχή τα ΑΠΑΝΤΑ του ΣΟΛΩΜΟΥ στην έκδοση που έκανε το
1921 ο ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ». Και έχω σταθεί σε ορισμένες φράσεις που τις
βρίσκω σημαντικές και για την τέχνη της αρχιτεκτονικής.
[…]
Από τον ΔΙΑΛΟΓΟ:
σελ. 265-266: «Είναι δυο φλόγες, διδάσκαλε, μια στο νου, άλλη στην καρδιά, αναμμένες από τη
φύση εις κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι εις διάφορες εποχές διαφορετικά μέσα μεταχειρίζονται
για ν’ απολαύσουν τα ίδια αποτελέσματα. Και από τη γη πετιούνται στον ουρανό… και
ζωγραφίζουν εικόνες και πάθη παρόμοια μ’ εκείνα οπού είναι σπαρμένα από τη φύση στον
κόσμο και αγαπούν και σέβονται και λατρεύουν την τέχνη τους, ωσάν το πλέον ακριβό πράγμα
της ζωής και ομοιώνονται με τα συμβεβηκότα που περιγράφουν».
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6.1.1942
Να μετέχουμε στα βήματα που κάνει ο χρόνος και να τα μετράμε με ακρίβεια. Και να
λογαριάζουμε και με τα περασμένα. Και για να συνειδητοποιούμε πως αυτό που το ονομάζουμε
παράδοση δεν βρίσκεται στην εξωτερική μορφή που έχει το κάθε «πράγμα» (-ας πούμε και ένα
σπίτι…), αλλά βρίσκεται στο πνευματικό του περιεχόμενο. Που είναι και το ουσιαστικό. Και το
αποφασιστικό στη ροή της ζωής και της τέχνης της.
Με την αρχιτεκτονική κατασκευάζουμε ένα ΔΟΧΕΙΟ για να δεχτεί μέσα του τις διάφορες
καταστάσεις και λειτουργίες της ζωής.
Ο Edgar Allan Poe: «Η τέλεια ομορφιά δεν υπάρχει χωρίς κάτι το αλλόκοτο στις αναλογίες και
στη συμμετρία».
Πόσο μπορεί να αλλάζουμε γνώμη για το ωραίο και για το άσχημο, όσο περνάνε τα χρόνια και
η μια εποχή διαδέχεται την άλλη;
17.10.1948
[…]
Από τον τρόπο που δουλεύεις θα φανεί τι είδους άνθρωπος είσαι. Αν θέλεις να ανοίξεις νέους
δρόμους πάτα πρώτα γερά στο έδαφος της γης που έχεις κάτω από τα πόδια σου. Και κάτω
από το νου σου. Και μάθε να βλέπεις και με τα χέρια και με τα πόδια και με όλο το κορμί σου.
Βέβαια και με τα μάτια της ψυχής…
Άσε τους «νεοτερισμούς» και τους «μοντερνισμούς» για τους… μόδιστρους της αρχιτεκτονικής,
που αλλάζουν «ρούχα» κάθε μέρα για να εντυπωσιάζουνε τους ακαλλιέργητους και τους
βάναυσους.
Δούλευε στο χνάρι της ψυχής.
Πέσε χάμω στη γη και πάρε στα χέρια σου το χώμα, τις πέτρες. Κατέβα στις ακροθαλασσιές και
πιάσε τα βότσαλα και την άμμο. Και βούτα βαθιά, μέσα στο νερό της θάλασσας, για να δεις τι
θησαυρούς κρύβει μέσα της… -άλλοι κόσμοι, που όμως θα σου ανοίξουνε, ίσως, νέους
ορίζοντες, και για τον τρόπο που θα δουλεύεις απάνω στο έδαφος της γης.
10.4.1979
Το ξέρουμε πια όλοι ( -κι όσοι δεν το ξέρουνε ας το παραδεχτούνε): η ΑΘΗΝΑ δεν είναι παρά μια
συσσώρευση από ανόμοια και αταίριαστα και παράταιρα πράγματα. Και που όλα αυτά δεν
συγκροτούνε, βέβαια, μια πόλη…
Τι μέγας μπελάς, για μια «πόλη», σαν την Αθήνα, να έχει μέσα στην καρδιά της μιαν Ακρόπολη
και έναν Παρθενώνα. Που επειδή ανήκουνε αυτά τα μνημεία σε ολόκληρο τον κόσμο ( -γιατί από
χρόνια πολλά πάψαν πια να είναι μόνο «δικά» μας…), πρέπει να τα φροντίζουμε για να μην τα
χαλάσει ένας σύγχρονος «πολιτισμός» ( -ο δικός μας και ο αλλοδαπός). Κι όπως, λοιπόν, ένας
νεότερος τρόπος ζωής, σε όλες του τις εκδηλώσεις, δεν δείχνει παρά σε ποια παραφροσύνη
μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, για να τα χαλάει όλα, με τα ίδια του τα χέρια.
Και το ερώτημα είναι: -υπάρχει κάποια σωτηρία; […]

ΣΤ. ΕΡΡΙΚΟΥ ΤΡΑΪΜΠΕΡ, «ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1822-1828»
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Ακολουθούν αποσπάσματα από τα ημερολογιακά σημειώματα, τα οποία αφορούν στην
δράση του Βαυαρού αρχιάτρου Ερρίκου Τράυμπερ (Meiningen,1797 - Αθήνα,1882) στα
Αμπελάκια Σαλαμίνας κατά τα έτη 1826-1827, την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης. Φαίνεται
ότι σκόρπισε «ύλη» στην «γειτονιά των γιατρών», την εξάγνισε, τη φώτισε, προκάλεσε
πνευματικούς απογόνους.
1826
15 (Απριλίου): Φθάνουμε στην Κούλουρη (Σαλαμίνα). Ο συν/χης επιστρέφει. Το σώμα θα πάει
στο Ναύπλιο. Παραμένω με τους ασθενείς και τους τραυματίες στα Αμπελάκια. Ο συν/χης δεν
κρατάει την υπόσχεσή του πως θα στείλει γρήγορα να μας παραλάβει. Μεγάλες στενοχώριες
από έλλειψη τροφίμων κλπ. Αποφάσισα να παραιτηθώ απ’ το σώμα και να εξασκήσω ήσυχα
το επάγγελμα μου στο Ναύπλιο.
8 Ιουνίου: Ήρθε η είδηση απ’ τον συν/χη πως θέλει να ιδρύσει ένα στρατόπεδο στα Μέθανα.
Αναχωρώ απ’ τα Αμπελάκια.
9: Αναχωρώ απ’ την Κούλουρη. Επιβιβάζομαι σ’ ένα μίστικο. Κακός άνεμος. Συναντούμε μια
γαλλ. πολεμική γολέττα. Πειραταί.
[…]
17 (Αυγούστου): Πορεία των στρατευμάτων προς το Χαϊδάρι, όπου στις 18, 19, 20 γίνονται
μάχες. Μένω κατόπιν διαταγής στην Ελευσίνα.
18: Μ’ έπιασε ένας δυνατός πυρετός (εγκεφαλικός φλεγμονώδης).
19 και 20: Πολύ άρρωστος. Το βράδυ επιβιβάζομαι για τα Αμπελάκια.
21: Έφθασα στα Αμπελάκια πολύ άρρωστος. Μου έκαναν σήμερα δυο φορές αφαίμαξη, τη
νύχτα είχα πολλούς ιδρώτες.
23: Έφθασαν οι τακτικοί, Ο λοχ. Dujourdhui μένει στο σπίτι μας. Ο Schweikardt από το Mainz
έπεσε στα χέρια των Τούρκων.
24 και 25: Η υγεία μου αποκαταστάθηκε.
26: Οι επίτροποι της Κούλουρης με πήραν στην Κούλουρη για τους τραυματίες. Βρήκα πάρα
πολλούς.
Σεπτέμβριος: Πάντοτε στην Κούλουρη, απασχολούμενος με την περίθαλψη των τραυματιών.
Πηγαίνω συχνά με τα’ άλογο στους φίλους μου Γερμανούς στα Αμπελάκια.
Οκτώβριος: Ήρθε στην Κούλουρη και μένει μαζί μου ο Muller. Κάνω περιπάτους και κυνήγι μαζί
του. Μονομαχία με πιστόλια μεταξύ του Fischer και του Wolf.
Νοέμβριος: Όλοι οι τραυματίες, εκτός από 2-3, έγιναν καλά. Πήρα διαταγή να γυρίσω στην
Ελευσίνα. Fabricius, Fischer.
[…]
1827
23 (Φεβρουαρίου): Μετρώ τη χρηματική ενίσχυση, που είχε σταλεί εκ μέρους του Ευνάρδου για
τους Γερμανούς φιλέλληνας, στους Γερμανούς που βρίσκονται στο Φάληρο κι έπειτα φεύγω για
την Κούλουρη με το τραμπάκουλο του καπετάν Μαρκουλέζη.
24: Το πρωί έφθασα στην Κούλουρη και πήγα αμέσως στα Αμπελάκια.
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25 Φεβρουαρίου: Παραλαμβάνω τους τραυματίες. Περίπατος με τον Δρ. Bormann ως την
Κούλουρη (πόλη).
27: Περίπατος ως την πόλη της Κούλουρης με τον Reinold.
[…]
24 (Απριλίου): Κατά τις 7 το βράδυ φεύγουμε απ’ τον Πόρο. Ο κυβερνήτης του πολεμικού βρικίου
Kornari, μας υποδέχεται πολύ ευγενικά. Το βρίκι ονομάζεται «il Veneto” είναι οπλισμένο με 16
κανόνια και είναι καλής κατασκευής. Γιατροί του, ένας Κερκυραίος κι ένας Βενετσιάνος. Το βράδυ
αγκυροβολούμε στο λιμάνι των Αμπελακίων.
25: Αποβιβαζόμαστε με τον πρόξενο Groppius στα Αμπελάκια. Ο αν/χης v. Heideck και οι άλλοι
Βαυαροί αξιωματικοί είναι εδώ. Ο Καλλέργης είναι βαρειά πληγωμένος, τον αναλαμβάνω, αλλά
χωρίς ελπίδα να τον σώσω. Νίκη των Ελλήνων στον Πειραιά.
Στις 28 Απλριλίου: Το μοναστήρι του Άη Σπυρίδωνα στον Πειραιά περιέρχεται ύστερα από
συνθηκολόγηση στα χέρια των Ελλήνων. Η φρουρά πρέπει ν’ αποχωρήσει με τα όπλα, αλλά
λίγες εκατοντάδες βήματα απ’ το μοναστήρι κατακόπηκε απ’ τους Έλληνες.
4 Μαΐου: Θάνατος του Καραϊσκάκη.
5 Μαΐου: Άφιξη της σορού του Καραϊσκάκη εδώ στα Αμπελάκια. Την συνοδεύω ως την
Κούλουρη.

Ζ. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΟΓΈΣ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
(ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ / ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ, ΕΚΔ. ΕΡΜΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 1978)
ΑΣΚΗΣΗ 1Η
Κείμενο αφόρμησης:
Του νεκρού αδερφού : Δημώδης ποιητική κατασκευή με έντονα χαρακτηριστικά, που ανακαλεί
τον αρχαίο μύθο της Περσεφόνης, καθώς και πολλές επιστημονικές συζητήσεις. Ο νεκρός
αδελφός Κωνσταντίνος με υπερφυσικό τρόπο γυρίζει την μονάκριβη κόρη-αδελφή πίσω στο
πατρικό. Οι συναντήσεις εμπεριέχουν οδύνη και πένθος.
(Θρακικά, ΙΑ΄, σ. 271, Ελ. Σταμούλη, Στράντζα Αν Θράκης)
[…]
-Άκουσες, Κωνσταντάκη μου, τι λένε τα πουλάκια;
Πες με πού’ ν’ τα μαλλάκια σου, το πηγουρό μουστάκι;
-Μεγάλ’ αρρώστια μ’ έβρηκε, μ’ έριξε του θανάτου,
Με πέσαν τα ξανθά μαλλιά, το πηγουρό μουστάκι.
Βρίσκουν το σπίτι κλειδωτό, κλειδωμανταλωμένο,
Και τα σπιτοπαράθυρα πού’ ταν αραχνιασμένα.
-Άνοιξε, μάνα μ’, άνοιξε και νάτην η Αρετή σου.
-Αν είσαι Χάρος διάβαινε και άλλα παιδιά δεν έχω∙
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και μέν’ η Αρετούλα μου λείπ’ μακριά στα ξένα.
-Άνοιξε, μάνα μ’, άνοιξε κι εγώ είμ’ ο Κωνσταντής σου∙
εγγυτή σού’ βαλα τον Θεό και τους αγιούς μαρτύρους
αν τύχει πίκρα για χαρά, να πάω να σε τη φέρω.
Ώσπου να βγει στην πόρτα της, εβγήκε η ψυχή της.

Να περιγράψετε την αυλή των Θαυμάτων και της Αρετής, τη μέρα που έφυγε νύφη για το σπίτι
του γαμπρού, «μακριά στα ξένα». (Σουλιώτης, Μ., 2012)

ΑΣΚΗΣΗ 2Η
Κείμενο αφόρμησης:
Γάμος του ήλιου και του φεγγαριού: O ήλιος είναι ο γαμπρός και η νύφη το φεγγάρι, κατά την
λαϊκή παράδοση. Παραμύθι με ποιητική απόδοση των λαμπρών του ουρανού∙ η μέρα και η
νύχτα.
(Ζωγράφειος Αγών, Α΄, Κωνσταντινούπολη 1891, σ. 168, Ήπειρος)

Ο ήλιος επαντρεύτηκε και πήρε το φεγγάρι,
Ακάλεσε και στη χαρά συμπεθερούς τ’ αστέρια∙
τα σύγνεφα τους έστρωε στρώματα για να κάτσουν,
τους έβαλε προσκέφαλα τις ράχες ν’ ακουμπήσουν,
τους έβαλε και τράπεζα στους κάμπους τα λουλούδια,
τους έβαλε φαΐ να φαν το μόσκο και τα άνθια.
Κρασί τους έδωσε να πιούν θάλασσες και ποτάμια∙
Κι απ’ όλα τα’ άστρα τ’ ουρανού αυγερινός δεν έρθε∙
Κι αυτού προς το ξημέρωμα Αυγερινός εφάνη∙
Φέρνει τον ύπνο ζωντανό στα νιόγαμπρα πεσκέσι,
φέρνει και στους συμπεθερούς λυχνάρι να τους φέξει,
να φύγ΄ να παν στα σπίτια τους, τα νίογαμπρα νυστάζουν.

Ο Αυγερινός αφηγείται στα άλλα άστρα τον γάμο του ήλιου με το φεγγάρι, σε σπίτι μυριστό…

ΑΣΚΗΣΗ 3Η
Κείμενο αφόρμησης:
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Η νύφη που κακοτύχησε : Οι οικογενειακή κακοτυχιά αναγκάζει την κόρη να επιστρέψει στο
πατρικό της, όπου συντελείται η δραματική αναγνώριση με την μητέρα της. Σκηνή ομηρική που
αναδεικνύει τον θεμελιακό ρόλο της οικογένειας.
(Α. Μανούσος, Τραγούδια εθνικά, Κέρκυρα 1850, 3, σ. 33-35)
[…]
Επήγαν και τη βάλανε εις το βλαντί τ’ ς Ελένης
Κι αρκίνησε και ύφαινε κι έλεγε μοιρολόι:
“Γάγιο μου, χρυσογάγιο μου, πάλι χρυσό μου γάγιο,
Βλαντί μου, όντες σ’ ανάσταινα, με προξενολογούσαν,
Μήνες μο ’ταζαν τα προικιά και χρόνους τ’ αντιπροίκια.
Μου τάζει κι ο πατέρας μου κάτεργ’ αρματωμένα,
μου τάζει κι η μανούλα μου κρυφά δέκα χιλιάδες,
χρυσό θρονί να κάθομαι, χρυσό θρονί να παίζω.
Μά’ ρταν οι χρόνοι δίσεφτοι κι οι μήνες οργισμένοι,
τρώγει άνδρας μου τα πλούτη μου κι εγώ το μερτικό μου,
η πεθερά ξενόπλενε κι εγώ εξεναλέθου,
ο πεθερός ξενόσκαφτε κι ο νιος ξενοκλαδεύει».
Κι η μάνα επαραμόνευε οπίσω από την πόρτα.
Τρέχει ογλήγορα εκεί, γλυκά την αγκαλιάζει:
-«Εσύ ‘ σαι η Ελένη μου, εσύ ’σαι το παιδί μου!»

Να περιγράψετε το ακριβό δωμάτιο της Ελένης με τον αργαλειό.

ΑΣΚΗΣΗ 4Η
Κείμενο αφόρμησης:
Ο γυρισμός του ξενιτεμένου συζύγου : Η αναγνώριση των συζύγων στη γλυκιά κατοικία,
προβάλει στο κατώφλι τον γυρισμό, την αναγνώριση και το ξανασμίξιμο των συζύγων. Από τα
αρχαία δημοτικά τραγούδια με αναλλοίωτο τον κόσμο της Οδύσσειας, που επαναφέρει το
αίτημα για επιστροφή, σε αντιπαραβολή προς τον μαύρο μισεμό.
(Στιλπ. Κυριακίδης, Αι γυναίκες εις την Λαογραφίαν, Αθήνα 1921, σ. 49)
[…]
-Κόρη μου, εγώ είμαι ο άντρας σου, εγώ είμαι ο καλός σου.
-Ξένε μου, αν είσαι ο άντρας μου, αν είσαι κι ο καλός μου,
Δείξε σημάδια της αυλής και τότε να πιστέψω.
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-Έχεις μηλιά στην πόρτα σου και κτήμα στην αυλή σου,
Κάνει σταφύλι ραζακί και το κρασί μοσκάτο,
Κι όποιος το πιει δροσίζεται και πάλι αναζητά το.
-Αυτά είν’ σημάδια της αυλής, τα ξέρει ο κόσμος όλος,
Διαβάτης ήσουν, πέρασες, τα είδες και μου τα λέεις.
Πες μου σημάδια του σπιτιού και τότες να πιστέψω.
-Ανάμεσα στην κάμαρα χρυσό καντήλι ανάφτει,
[…] (Fauriel, C.,2002)
Η επιστροφή του άνδρα και η προσμονή της γυναίκας. Τι λέγουν οι δυο τους σε αυλή μυστική;

ΑΣΚΗΣΗ 5Η
Κείμενο αφόρμησης A’:
Το δοκίμι της αγάπης: Τραγούδι που θέτει ξεκάθαρο το θέμα της επιλογής του υποψήφιου
γαμπρού. Η ρώμη και η γενναιοψυχία έλκουν το ενδιαφέρον της κόρης, πού αποφασίζει ύστερα
από το δοκίμι, στο οποίο υποβάλει τους υποψήφιους γαμπρούς.
(Λαογραφία, Ι’, σ. 49, Δ. Τσίριμπας, Αρκαδία)

Σαρανταδυό αρχοντόπουλα μια λυγερή αγαπάνε∙
Και τα σαράντα να πάνε να την δούνε.
Μα πήγαν και την ήβρανε στον αργαλειό κι υφαίνει
Κι από μακρυά τη χαιρετάν κι από κοντά της λένε:
-Κυρά μου, σ’ αγαπήσαμε κι ήρθαμε να σε ιδούμε.
-Μάρμαρ’ έχω στην πόρτα μου, λιθάρι στην αυλή μου,
Όποιος πάρει το μάρμαρο, σηκώσει το λιθάρι,
Εκείνος είν’ ο άντρας μου, εκείνον θε να πάρω. (Πολίτης, A. 1999)

Το θέμα της Κυράς με τον αργαλειό, που προσμένει τον αγαπημένο άνδρα, αποτυπώνει την
θέση της γυναίκας στην παραδοσιακή κοινωνία. Πώς αποδίδεται η σκηνή σε μια αγγειογραφία
του 440 π.Χ. (Chiusi Ιταλίας, Museo Civico), με τη δύναμη της φαντασίας;

ΑΣΚΗΣΗ 6Η
Κείμενο αφόρμησης:
O Γιάννης Τσαρούχης (“Προέλευση και εξέλιξη της εθνικής ενδυμασίας”) αναφέρει για την
κουλουριώτικη παραδοσιακή φορεσιά: «Στην Κούλουρη είδα ένα σωρό στοιχεία ευρωπαϊκής
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ραπτικής χρησιμοποιημένα για τις ποδιές. Βελούδα φραπέ, γούνες, στρας, πλισέ σολέιγ, αρχαία
ελληνικά μοτίβα ξεσηκωμένα από περιοδικά εργοχείρων. Όλα αυτά υπήρχαν γύρω στα 1950. Και
με τη χρωματική ευφυία που έχουν οι Κουλουριώτισσες, όλα αυτά τα μη «αγνά» στοιχεία γίνoνται
εξαιρετικά ενδιαφέροντα…» .
Έστω ο Γιάννης Τσαρούχης, που επισκέφθηκε το αρχοντικό του Δημητρίου Φιλιάγκου, στα 1950.
Του άρεσε να κάθεται στο μπαλκόνι του σπιτιού. Πώς προβάλλουν οι γειτονιές τριγύρω, από κει
ψηλά;

ΑΣΚΗΣΗ 7Η
Κείμενο αφόρμησης:

Η Ελευθερία Φιλιάγκου (….-….), νύφη του καραβοκύρη Δημητρίου Φιλιάγκου ιερουργούσε στο
ισόγειο του αρχοντικού της, καθώς η ίδια κεντούσε τα χρυσοκέντητα ζιπούνια
της
παραδοσιακής φορεσιάς και η κόρη της, Πολυτίμη, τις πλουμιστές ποδιές. Η αυλόπορτα έκλεινε
στις 1 το μεσημέρι και άνοιγε στις 5 το απόγευμα.
Η Θηνίω (Αθηνά) επισκέπτεται το σπίτι της τεχνήτρας, κυρα – Λευτεριάς. Επιθυμεί να δώσει μια
παραγγελία για την μονάκριβη κόρη της. Επινοείτε τον διάλογο…

ΑΣΚΗΣΗ 8Η
Κείμενα αφόρμησης:

« Οι στολισμένες νιες και τ’ άνθη » αποτελεί μια συλλογή από δίστιχα, κατάθεση της Σοφίας
Παπαναγιώτου (Αλαλά), εγκώμιο στην χρυσοκέντητη κουλουριώτικη φορεσιά.
(Νίκου Σαλτάρη, Η ζωή των Αρβανιτών, εκδ. Γέρου)

Α. Εξεράθη η βλάστηση των κάμπων,
απ’ τα χρυσοκέντητα των κοριτσιών.
Β. Άχαρη η γη, τα χόρτα ξερά,
απ’ τα ζιπούνια τα χρυσά.
Γ. Τα χόρτα των πηγαδιών ξερά
από τα χρυσονυφικά.

Δ. Ξερά τα αυλακοβλαστήματα
απ’ τα ζιπουνοκεντήματα.
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Ε. Ω, συ γιορντάνι, ω, συ μαυρογιορντάνι!
Μαύρος λαιμός που σε κουβαλάει!

Να δημιουργήσετε πέντε (5)νέα δίστιχα επιλέγοντας κάθε φορά από τον πρώτο και δεύτερο στίχο
των παραπάνω.

ΑΣΚΗΣΗ 9Η
Κείμενο αφόρμησης:
[…]
Στο σπίτι της εδιάηκε,
την πόρτα ν-εκουρτάλησε.
[…]
( Κώστας Πασαγιάννης, Μανιάτικα μοιρολόγια και τραγούδια, Αθήνα 1928,
σ. 158-160, αρ.215 )

Να περιγράψετε “την πόρταν”, απόβραδο.

ΑΣΚΗΣΗ 10Η
Κείμενο αφόρμησης:
[…]
Καλώς τονε το γιόκα μου, καλή γυναίκα φέρνει.
Μάνα μου, δώσ’ της τα κλειδιά, δώσε τα παρακλείδια.
Αύριο τα δίνω τα κλειδιά, αύριο τα παρακλείδια.

Και στην καρδιά της μπήκανε σαρανταδυό μαχαίρια.

Μάγειρα, που μαγείρεψες πολλά φαγιά του γάμου,
μαγείρεψε της νύφης μου τριω φιδιώ κεφάλια∙
του αστριτσιού και της οχιάς και της μονομερίδας.

Όλοι στην τάβλα κάθισαν κι η νύφη τρώει χώρια.
[…]
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(Ζωγράφειος Αγών, σ. 156, αρ. 281, Ήπειρος)
Η πεθερά αρνείται να δεχτεί την νύφη της ως νέα κυρά του σπιτιού. Τι μονολογεί η πεθερά;

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Abrams, M.H., Λεξικό Λογοτεχνικών όρων, μτφ. Γιάννα Δεληβοριά - Σοφία Χατζηιωαννίδου, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα,
2005
Ανδρόνικος, M., Ιστορία και Ποίηση, εκδ. Ερμής, Αθήνα, 1999
Cuddon, A.J., Λεξικό Λογοτεχνικών όρων και θεωρίας Λογοτεχνίας, μτφ. - επιστημονική επιμέλεια Γιάννης Παρίσης,
Μαρία Λιάπη, εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα, 2005
Fauriel, C., Δημοτικά Τραγούδια της σύγχρονης Ελλάδας, εκδόσεις Ελληνική Παιδεία, Αθήνα, 2002
Herzfeld, M., Πάλι δικά μας. Λαογραφία. Ιδεολογία και η διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας, μτφ. Σαρηγιάννης
Μαρίνος, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2002
Καρώνης, Π., Η ιεροτελεστία της Άνοιξης, εκδόσεις Δόντι, Πάτρα, 2011
Κωνσταντινίδης Άρης, “Η Αρχιτεκτονική της Αρχιτεκτονικής”, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Αθήνα, 2011
Κωνσταντινίδης Γιάννης, “Παραδοσιακοί οικισμοί”, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, εκδόσεις Explorer, Αθήνα, 2003
Μπουκάλας Π. - Παπακώστας Γ., Ανδρέας Λασκαράτος-Δημοτικά τραγουδάκια εθνικά μαζεμένα από τους
τραγουδιστάδες εις το Ληξούρι, εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, 2016
Montesquieu, Περί καλαισθησίας, εκδόσεις Ροές, Αθήνα, 2008
Παπαδάκι, Α., Συμβολή στη μελέτη και έρευνα της λόγιας μουσικής στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, εκδ. Πατάκη, 2015
Πολίτης, A., Η ανακάλυψη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα, 1999
Preisendanz, W., Μοντερνισμός, Ρεαλισμός, Μοντερνισμός, εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα, 1990
Σουλιώτης, Μ., Δημιουργική Γραφή. Οδηγίες Πλεύσεως, εκδόσεις Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο-Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων, Κύπρος, 2012
Fauriel, C., Δημοτικά Τραγούδια της σύγχρονης Ελλάδας, εκδόσεις Ελληνική Παιδεία, Αθήνα, 2002
Φιλιππίδης Δημήτρης, “Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική”, Tόμος 4, εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα, 1990
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«ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΔΟΞΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ»:
ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
Μπίλλια Ισιδώρα
isbi1@hotmail.gr

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μελοποίηση των ποιητικών έργων του Κώστα Καρυωτάκη αποτελεί ένα εγχείρημα - καταβύθιση
στις αποχρώσεις του μωβ και ανάδυση , ακολούθως, στα ερημονήσια της φευγαλέας ζωής. Τα
πρώτα τραγούδια, εμπνευσμένα από τα ποιήματά του, ακούγονταν ήδη την δεκαετία του ’70 - με
προέκταση έως την εποχή μας - και αποτελούν έργα σπουδαίων συνθετών. Οι γλυκόπικροι
στίχοι του δεν κυριάρχησαν στην μουσική σκηνή αλλά, οπωσδήποτε, χρωμάτισαν την
μεταπολιτευτική εποχή με τη γένεση του ελληνικού “ροκ”, που έκλινε προς την σκεπτική και
ελεγειακή στάση. Επιχειρείται μια κατάταξη του μελοποιημένου έργου του Κ. Καρυωτάκη,
ακολουθώντας την δίκαιη γραμμή του χρόνου και σε συνομιλία με την έκδοση των ποιητικών
του συλλογών. Η πλεύση της Δημιουργικής Γραφής στο βιωμένο ταξίδι των συναισθημάτων
εμπλουτίζει το μελοποιημένο έργο του ποιητή με πρωτότυπους χάρτες. Επιλεγμένα ποιήματα
διαμορφώνουν μια κεντρική περιοχή γύρω από την οποία διατάσσονται, οργανικά, ζητούμενα,
που αφορούν στο “βάσανο της ζωής”. Ο ποιητής μας χάρισε ποιήματα - κοχύλια, μπουρού
στα θαλασσινά ταξίδια εκεί, όπου μας έπιασε η νύχτα. (Walter, B. 2001)

Β. ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ (1896-1928)
Κατά τον εμπνευσμένο αρχαιολόγο, Γιάννη Σακελλαράκη: «…Οι ποιητές δεν μιλούν παρά με
το έργο τους. Το έμαθα κάποια φορά όταν ξενάγησα σε έναν άλλο, ποιητικότατο θα έλεγα, χώρο
τον Ελύτη και πρόσεχα το στόμα του, κρεμόμουν απ' τα χείλη του, αναμένοντας - μάταια - έστω
μία λέξη. Κι εκείνος ευγενής, περιχαρακωμένος μέσα στο κομψό εκδρομικό κοστούμι του,
σιωπηλός, σχεδόν απόκοσμος. Πολύ αργότερα μου έγραψε δυό λόγια, όταν είδε το
''Ανασκάπτοντας το παρελθόν'', μια δυο βδομάδες μόλις πριν χαθεί, γραφή τρεμάμενη στην
αιωνιότητα του ποιητικού χρόνου, γι' αυτό και λατρευτή. Ακόμη μιά φορά κατέμαθα πως οι
ποιητές αρνούνται να μιλήσουν…»

Γ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Κ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ:
Ο
ΠΟΝΟΣ
ΤΟΥ
- ΕΛΕΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑΤΙΡΕΣ (1927)

ΑΝΘΡΩΠΟΥ

- ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1928)
- ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1919-1924)
(Καρυωτάκης, Γ.Κ., 1992)
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ΚΑΙ
ΤΩΝ
ΝΗΠΕΝΘΗ

ΠΡΑΜΑΤΩΝ

(1919)
(1921)

Δ.ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ:
Το πρόσωπο του Κώστα Καρυωτάκη αποτυπώνεται καθάριο στο ποίημά του ΑΓΑΠΗ («Ο
πόνος των Ανθρώπων και των Πραγμάτων», 1919):
«Κι ήμουν στο σκοτάδι. Κι ήμουν το σκοτάδι.
Και με είδε μια αχτίδα. Δροσούλα το ιλαρό πρόσωπό της
κι εγώ ήμουν το κατάξερο ασφοδίλι.
Πως μ’ έπεισε το ξύπνημα μιάς νιότης,
πως εγέλασαν τα πικρά μου χείλη!
Σάμπως τα μάτια της να μού είπαν ότι
δεν είμαι πλέον ο ναυαγός, κι ο μόνος,
κι ελύγισα σαν από τρυφερότη,
εγώ που μ’ είχε πέτρα κάνει ο πόνος».
(Καρυωτάκης, Γ.Κ.,1998)
Ομοίως, για την ποίησή του με στίχους του θα ομιλούσε:
Ανδρείκελα [ «Ελεγεία και Σάτιρες», 1927 ]
Σα να μην ήρθα ποτέ σ' αυτήν εδώ τη γη, σα να μένω ακόμη στην ανυπαρξία.
Σκοτάδι γύρω. Από χαρτί πλασμένος κι από δισταγμό, ανδρείκελο. Στης Μοίρας τα τυφλά δυο
χέρια, χορεύω, δέχομαι τον εμπαιγμό, άτονα κοιτώντας, παθητικά, τ' αστέρια. Μακρινή χώρα
κάθε χαρά, η ελπίδα κι η νεότης έννοια αφηρημένη. Βαθιά η λύπη στο σώμα, στην ψυχή ο
πραγματικός πόνος.

Έσβησε σαν ίσκιος τ' όνειρό μου [ «Νηπενθή», 1921]
Έσβησε σαν ίσκιος τ' όνειρό μου, έχασα για πάντα τη χαρά,
σέρνομαι πουλάκι με σπασμένα τα φτερά. Η θάλασσα μου λέει για κάποια που 'ζησα ζωή!

Εμβατήριο πένθιμο και κατακόρυφο [ «Ελεγεία και Σάτιρες», 1927 ]
Στο ταβάνι βλέπω τους γύψους. Η ευτυχία μου, σκέπτομαι, θα 'ναι
ζήτημα ύψους. Ρόδα αναλλοίωτα, λευκές άκανθες. Όνειρο ανάγλυφο, θα 'ρθω κοντά σου
κατακορύφως. Πρέπει τώρα να φορέσω τ' ωραίο εκείνο γύψινο στεφάνι.
(Γεωργιάδης, Ν. 2014)

Ε. ΤΑ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το δισκογραφικό έργο του Μίμη Πλέσσα «4 μ π α λ ά ν τ ε ς» (1966)είναι ο πρώτος
μελοποιημένος κύκλος ποιημάτων του Κώστα Καρυωτάκη. Η διαδρομή ακολουθεί την πορεία
των επόμενων πενήντα (50) χρόνων φτάνοντας έως το 2017. Σε χρονική κατάταξη
καταγράφονται τα ακόλουθα έργα: (Μαυρουδής, Ν., 2013)
[1.]
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Μίμης Πλέσσας
«4 μ π α λ ά ν τ ε ς», 1966
Το 1966 κυκλοφόρησε από την LYRA ένα 45άρι δισκάκι με «4 μπαλάντες» του Μίμη Πλέσσα.
Περιλαμβάνονται: «Η Κυριακή» του Κώστα Καρυωτάκη, «Το μοιρολόι» του Τάσου Λειβαδίτη, ο
«Τροβαδούρος» του Μιλτιάδη Μαλακάση και «Της Αγάπης» σε στίχους του συνθέτη. Την « Κ υ ρ
ι α κ ή » τραγουδά ο Νίκος Κούρκουλος. Πρόκειται για το πρώτο μελοποιημένο και σε
κυκλοφορία, δισκογραφικά, ποίημα του Κώστα Καρυωτάκη.
Η ΚΥΡΙΑΚΗ
Ο ήλιος ψηλότερα θ᾿ ανέβει
σήμερα πού ’ναι Κυριακή.
Φυσάει το αγέρι και σαλεύει
μια θημωνιά στο λόφο εκεί.

Τα γιορτινά θα βάλουν, κι όλοι
θά ’χουν ανάλαφρη καρδιά:
κοίτα στο δρόμο τα παιδιά,
κοίταξε τ᾿ άνθη στο περβόλι.

Τώρα καμπάνες που χτυπάνε
είναι ο θεός αληθινός.
Πέρα τα σύννεφα σκορπάνε
και μεγαλώνει ο ουρανός.
Άσε τον κόσμο στη χαρά του
κι έλα, ψυχή μου, να σου πω,
σαν τραγουδάκι χαρωπό,
ένα τραγούδι του θανάτου.
[2.]
Γιάννης Σπανός
«Α ν θ ο λ ο γ ί α Β΄»,1968
Το δισκογραφικό έργο περιλαμβάνει μελοποιημένα ποιήματα των: Ναπολέοντα Λαπαθιώτη,
Μυρτιώτισσας, Βασίλη Ρώτα, Γεωργίου Ζαλοκώστα, Κώστα Καρυωτάκη, Γεώργιου Αθάνα, Τέλου
Άγρα, Αργύρη Εφταλιώτη, Γεωργίου Βιζυηνού, Κωστή Παλαμά. Τα τραγούδια ερμηνεύουν: η
Αρλέτα, η Πόπη Αστεριάδη, ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Καίτη Χωματά, ο Μιχάλης Βιολάρης και
η Αλέκα Μαβίλη. O Γιάννης Πουλόπουλος τραγούδησε το μελοποιημένο ποίημα του Κώστα
Καρυωτάκη «Μ ό ν ο». Τα Νέο Κύμα παρόν, σε μια αναπάντεχη έκφραση.
ΜΟΝΟ
Αχ, όλα έπρεπε να ’ρθουν καθώς ήρθαν!
Οι ελπίδες και τα ρόδα να μαδήσουν.
Βαρκούλες να μου φύγουνε τα χρόνια,
να φύγουνε, να σβήσουν.
Έτσι, όπως εχωρίζαμε τα βράδια,
για πάντα να χαθούνε τόσοι φίλοι.
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Τον τόπο που μεγάλωνα παιδάκι
ν’ αφήσω κάποιο δείλι.
Τα ωραία κι απλά κορίτσια –ω, αγαπούλες!–
η ζωή να μου τα πάρει, χορού γύρος.
Ακόμη ο πόνος, άλλοτε που ευώδα,
να με βαραίνει στείρος.
Όλα έπρεπε να γίνουν. Μόνο η νύχτα
δεν έπρεπε γλυκιά έτσι τώρα να ’ναι,
να παίζουνε τ’ αστέρια εκεί σαν μάτια
και σα να μου γελάνε.
[3.]
Θάνος Μικρούτσικος
«Η μ υ γ δ α λ ι ά» και «Έ ν α σ π ι τ ά κ ι», 1969
Ο τιμώμενος συνθέτης(στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής),Θάνος
Μικρούτσικος, μελοποίησε τα ποιήματα του Κώστα Καρυωτάκη « Η μ υ γ δ α λ ι ά » και « Έ ν α
σ π ι τ ά κ ι ». Το 1969 κυκλοφόρησε το 45άρι πρωτόλειο δισκογραφικό του έργο. Τραγουδά η
Βάσω Μεσηνέζη.
«Δον Κιχώτες» και «Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες», 1972
Στα 1972 ο συνθέτης μελοποίησε τα ποιήματα « Δ ο ν Κ ι χ ώ τ ε ς » και « Ε ί μ α- σ τ ε κ ά τ ι
ξ ε χ α ρ β α λ ω μ έ ν ε ς κ ι θ ά ρ ε ς », που κυκλοφόρησαν σε 45άρι δισκάκι. Τραγουδά η
Μαρίζα Κωχ.
ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΕΣ
Οι Δον Κιχώτες πάνε ομπρὸς και βλέπουνε ως την άκρη
του κονταριού ποὺ εκρέμασαν σημαία τους την Ιδέα.
Κοντόφθαλμοι οραματιστές, ένα δεν έχουν δάκρυ
για να δεχτούν ανθρώπινα κάθε βρισιὰ χυδαία.
Σκοντάφτουνε στη Λογικὴ και στα ραβδιὰ των άλλων
αστεία δαρμένοι σέρνονται καταμεσὶς του δρόμου,
ο Σάντσος λέει «δὲ σ᾿ τὸ ’λεγα;» μα εκείνοι των μεγάλων
σχεδίων, αντάξιοι μένουνε και: «Σάντσο, τ᾿ άλογό μου!»
Έτσι αν το θέλει ο Θερβάντες, εγὼ τους είδα, μέσα
στην μίαν ανάλγητη Ζωή, του Ονείρου τους ιππότες
άναντρα να πεζέψουνε και, με πικρὴν ανέσα,
με μάτια ογρά, τις χίμαιρες ν᾿ απαρνηθούν τις πρώτες.
Τους είδα πίσω νά ’ρθουνε -- παράφρονες, ωραίοι
ρηγάδες που επολέμησαν γι᾿ ανύπαρχτο βασίλειο -και σαν πορφύρα νιώθοντας χλευαστικιά, πως ρέει,
την ανοιχτὴ να δείξουνε μάταιη πληγή στον ήλιο!
ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ ΞΕΧΑΡΒΑΛΩΜΕΝΕΣ ΚΙΘΑΡΕΣ
Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες
ο άνεμος όταν περνάει,
στίχους ήχους παράφωνους ξυπνάει
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στις χορδές που κρέμονται σαν καδένες.
Είμαστε κάτι απίστευτες αντένες.

Είμαστε κάτι απίστευτες αντένες
υψώνονται σαν δάχτυλα στα χάη
στην κορυφή τους το άπειρο αντηχάει
μα γρήγορα θα πέσουνε σπασμένες.
Είμαστε κάτι απίστευτες αντένες.

Είμαστε κάτι διάχυτες αισθήσεις
χωρίς ελπίδα να συγκεντρωθούμε
στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύσις
στο σώμα στην ενθύμηση, πονούμε
κι η ποίηση είναι το καταφύγιο που φθονούμε.
Είμαστε κάτι διάχυτες αισθήσεις.

Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες,
κάτι απίστευτες αντένες,
κάτι διάχυτες αισθήσεις
στο σώμα μας μπερδεύεται όλη η φύσις.
Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες.
Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες.
Είμαστε κάτι απίστευτες αντένες.»
[4.]
Δήμος Μούτσης
« Τ ε τ ρ α λ ο γ ί α », 1975
Η «Τετραλογία» του Δήμου Μούτση κυκλοφόρησε το 1975 με μελοποιήσεις ποιημάτων του Κ.
Π. Καβάφη, του Κώστα Καρυωτάκη, του Γιάννη Ρίτσου και του Γιώργου Σεφέρη. Ερμηνεύουν ο
Μανώλης Μητσιάς, ο Χρήστος Λεττονός και η Άλκηστις Πρωτοψάλτη! Μελοποιημένα
ποιήματα του Κ. Καρυωτάκη είναι « Η Π ρ έ- β ε ζ α » και οι « Ι δ α ν ι κ ο ί α υ τ ό χ ε ι ρ ε ς ». Η
ενορχήστρωση και η μουσική απόδοση με την χρήση του συνθεσάιζερ προκάλεσε το
ενδιαφέρον του κοινού, απρόσμενα.
[5.]
Γιάννης Γλέζος
« Α τ έ λ ε ι ω τ η ε κ δ ρ ο μ ή », 1975
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Στον δίσκο ο Θανάσης Γκαϊφύλλιας τραγουδά το μελοποιημένο ποίημα του Κώστα
Καρυωτάκη « Η Π ρ έ β ε ζ α ».
ΠΡΕΒΕΖΑ
Θάνατος είναι οι κάργες που χτυπιούνται
στους μαύρους τοίχους και τα κεραμύδια,
θάνατος οι γυναίκες, που αγαπιούνται
καθώς να καθαρίζουνε κρεμμύδια.
Θάνατος οι λεροί, ασήμαντοι δρόμοι
με τα λαμπρά, μεγάλα ονόματά τους,
ο ελαιώνας, γύρω η θάλασσα, κι ακόμη
ο ήλιος, θάνατος μες στους θανάτους.
Θάνατος ο αστυνόμος που διπλώνει
για να ζυγίση μια "ελλιπή" μερίδα,
θάνατος τα ζουμπούλια στο μπαλκόνι,
κι ο δάσκαλος με την εφημερίδα.
Βάσις, Φρουρά, Εξηκονταρχία Πρεβέζης.
Την Κυριακή θ' ακούσουμε την μπάντα.
Επήρα ένα βιβλιάριο Τραπέζης
πρώτη κατάθεσις δραχμαί τριάντα.
Περπατώντας αργά στην προκυμαία,
"Υπάρχω;" λες, κ' ύστερα "δεν υπάρχεις!"
Φτάνει το πλοίο. Υψωμένη σημαία.
Ισως έρχεται ο Κύριος Νομάρχης.
Αν τουλάχιστον, μέσα στους ανθρώπους
αυτούς, ένας επέθαινε από αηδία...
Σιωπηλοί, θλιμμένοι, με σεμνούς τρόπους,
θα διασκεδάζαμε όλοι στην κηδεία.
« Α υ τ ά π ο υ Α γ α π ή σ α μ ε », 1979
Στον δίσκο περιλαμβάνεται και το μελοποιημένο ποίημα «Η Πρέβεζα» που ερμηνεύει ο ίδιος ο
συνθέτης Γιάννης Γλέζος.
[6.]
Λουκάς Θάνου
«Σ ά λ π ι σ μ α», 1978
Περιλαμβάνονται μελοποιημένα ποιήματα του Κώστα Βάρναλη, Κώστα Καρυωτάκη και Άρη
Αλεξάνδρου. Τα ποιήματα του Κώστα Καρυωτάκη είναι: «Κι αν έσβησε», «Ιδανικοί αυτόχειρες»,
«Δεν αγαπάς», «Είσαι, ψυχή μου», «Το άγαλμα της Ελευθερίας». Το σύνολο του μουσικού έργου
ερμηνεύει ο Νίκος Ξυλούρης.
[7.]

Ηδύλη Τσαλίκη
«Δ ι κ α ί ω σ η», 1981
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Οι Αγώνες Ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας, το 1981, με διοργανωτή τον
Μάνο Χατζηδάκι, έδωσαν το πρώτο βραβείο στην Ηδύλη Τσαλίκη, για την
μελοποίηση του ποιήματος του Κώστα Καρυωτάκη, «Δ ι κ α ί ω σ η ».
ΔΙΚΑΙΩΣΙΣ
Τότε λοιπόν αδέσποτο θ' αφήσω
να βουίζει το Τραγούδι απάνωθέ μου.
Τα χάχανα του κόσμου, και του ανέμου
το σφύριγμα, θα του κρατούν τον ίσο.

Θα ξαπλωθώ, τα μάτια μου θα κλείσω,
και ο ίδιος θα γελώ καθώς ποτέ μου.
«Καληνύχτα, το φως χαιρέτισέ μου»
θα πω στον τελευταίο που θ' αντικρύσω.

Όταν αργά θα παίρνουμε το δρόμο,
η παρουσία μου κάπως θα βαραίνει
-- πρώτη φορά -- σε τέσσερων τον ώμο.
Ύστερα, και του βίου μου την προσπάθεια
αμείβοντας, το φτυάρι θα με ραίνει
ωραία ωραία με χώμα και με αγκάθια.
[8.]
Μάρκος Μωυσίδης
«Χ α μ ό γ ε λ ο» 1981
Ο συνθέτης Μάρκος Μωυσίδης πήρε μέρος στους Πρώτους Αγώνες
Ελληνικού Τραγουδιού Κέρκυρας το 1981 με το μελοποιημένο ποίημα του
Κώστα Καρυωτάκη « Χ α μ ό γ ε λ ο ». Ο Μάνος Χατζιδάκις διηύθυνε την
ορχήστρα και ερμήνευσε το τραγούδι η Μαριάννα Ευστρατίου – Παγκάκη.
ΧΑΜΟΓΕΛΟ
{ Χωρίς να το μάθει ποτέ, εδάκρυσε,
ίσως γιατί έπρεπε να δακρύσει,
ίσως γιατί οι συφορές έρχονται. }
Απόψε είναι σαν όνειρο το δείλι
απόψε η λαγκαδιά στα μάγια μένει.
Δεν βρέχει πια. Κι η κόρη αποσταμένη
στο μουσκεμένο ξάπλωσε τριφύλλι.
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Σα δυο κεράσια χώρισαν τα χείλη
κι έτσι βαθιά, γιομάτα ως ανασαίνει,
στο στήθος της ανεβοκατεβαίνει
το πλέον αδρό τριαντάφυλλο τ’ Απρίλη.
Ξεφεύγουνε απ’ το σύννεφον αχτίδες
και κρύβονται στα μάτια της. Τη βρέχει
μια λεμονιά με δυο δροσοσταλίδες
που στάθηκαν στο μάγουλο διαμάντια
και που θαρρείς το δάκρυ της πως τρέχει
καθώς χαμογελάει στον ήλιο αγνάντια.
[9.]
Λένας Πλάτωνος
«13 τ ρ α γ ο ύ δ ι α», 1982
Πολύτιμη μελοποίηση από την Λένα Πλάτωνος ποιημάτων του Κώστα
Καρυωτάκη: «Βράδυ», «Χαμόγελο», «Άνοιξη», Νύχτα», «Σε παλιό συμφοιτητή»,
«Παιδικό», «Το φεγγαράκι απόψε», «Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα», «Τα
γράμματά σου», «Κριτική», «Η Πεδιάς και το Νεκροταφείον», «Πεθαίνοντας»,
«Μόνο». Τραγουδά η Σαβίνα Γιαννάτου. Πρόκειται για το πρωτόλειο
δισκογραφικό έργο της Λένας Πλάτωνος, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1981
αλλά κυκλοφόρησε το 1982. Η μουσική σύνθεση διακρίνεται από το υφολογικό
σχήμα της ποίησης του Κώστα Καρυωτάκη∙ μακρινή, μαβιά και αναχωρητική,
με την ακριβή φωνή της Σαβίνας Γιαννάτου και με μαρασμό πολύ.
Το «Βράδυ» σε σύνθεση της Λένα Πλάτωνος το ερμήνευσε και η Δήμητρα Γαλάνη στο δίσκο
της «Ατέλειωτος δρόμος» (1993).

[10.]
Μίκης Θεοδωράκης
« Κ α ρ υ ω τ ά κ η ς », 1984
Θαυμάσιο μουσικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Ο Βασίλης
Παπακωνσταντίνου ερμηνεύει δώδεκα μελοποιημένα ποιήματα του Κώστα
Καρυωτάκη. : «Υποθήκαι», «Δημόσιοι υπάλληλοι», «Για τη ζωή σου μου 'λεγες»,
«Πάρε τα δώρα», «Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των αιώνων», «Τι νέοι που
φτάσαμεν εδώ», «Κι αν έσβησε σαν ίσκιος τ' όνειρό μου», «Η νύχτα μας
εχώρισεν», «Δρόμος», «Αγάπη», «Μπρούτζινος γύφτος», «Όλα τα πράγματά
μου». Το ενδιαφέρον μουσικό έργο εδράζει στην πληρότητα, σε ισοδύναμη
σχέση με την σπουδαιότητα του ποιητικού φαινομένου.
[11.]
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Δημήτρης Λάγιος
« Ι δ α ν ι κ ο ί Α υ τ ό χ ε ι ρ ε ς », 1989 ( Δισκογραφικό ανέκδοτο )
Πρόκειται για μελοποίηση δέκα (10) ποιημάτων του Κ. Καρυωτάκη. Η πρώτη παρουσίαση του
μουσικού έργου έγινε με την Χορωδία της Τρίπολης, στις 23/7/88 στο Άστρος της Κυνουρίας
και στις 24/7/88 στην Τρίπολη της Αρκαδίας (μαέστρος: Μιχάλης Γαργαλιώνης / σολίστ:
Δημήτρης Λάγιος / βαρύτονος: Κωστής Κωνσταντάρας).
Δημήτρης Λάγιος: «…Ακόμα, εκτός από τον Καρυωτάκη, ο οποίος είναι στο στούντιο -και τα
έσοδα του δίσκου αυτού θα πάνε για την ανέγερση ή την αναπαλαίωση, μάλλον, του σπιτιού
που γεννήθηκε ο ποιητής στην Τρίπολη και βρίσκεται το σπίτι- έχω την “Ερωτική πρόβα στο
θάνατο”…»
( ΜΠΑΛΑΝΤΑ) ΣΤΟΥΣ ΑΔΟΞΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ
Από θεούς και ανθρώπους μισημένοι,
σαν άρχοντες που εξέπεσαν πικροί,
μαραίνονται οι Βερλαίν∙ τους απομένει
πλούτος η ρίμα πλούσια και αργυρή.
Οι Ουγκό με «Τιμωρίες» την τρομερή
των Ολυμπίων εκδίκηση μεθούνε.
Μα εγώ θα γράψω μια λυπητερή
μπαλάντα στους ποιητές άδοξοι πού’ ναι.
Αν έζησαν οι Πόε δυστυχισμένοι,
και αν οι Μπωντλαίρ εζήσανε νεκροί,
η Αθανασία τους είναι χαρισμένη.
Κανένας όμως δεν ανιστορεί
και το έρεβος σκέπασε βαρύ
τους στιχουργούς που ανάξια στιχουργούνε.
Μα εγώ σαν προσφορά κάνω ιερή
μπαλάντα στους ποιητές άδοξοι πού ’ναι.
Του κόσμου η καταφρόνια τους βαραίνει
κι αυτοί περνούνε αλύγιστοι και ωχροί,
στην τραγικήν απάτη τους δομένοι
πως κάπου πέρα η Δόξα καρτερεί,
παρθένα βαθυστόχαστα ιλαρή.
Μα ξέροντας πως όλοι τους ξεχνούνε,
νοσταλγικά εγώ κλαίω τη θλιβερή
μπαλάντα στους ποιητές άδοξοι πού’ ναι.
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Και κάποτε οι μελλούμενοι καιροί:
« Ποιος άδοξος ποιητής » θέλω να πούνε
« την έγραψε μιαν πενιχρή
μπαλάντα στους ποιητές άδοξοι πού ‘ναι; »

ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ (-ΣΤΡΟΦΕΣ-)
Είκοσι χρόνια παίζοντας
αντί χαρτιά βιβλία,
είκοσι χρόνια παίζοντας,
έχασα τη ζωή.
Φτωχός τώρα ξαπλώνομαι,
μιαν εύκολη σοφία
ν’ ακούσω εδώ που πλάτανος
γέρος μου τη θροεί.

ΤΙ ΝΕΟΙ (ΠΟΥ ΦΤΑΣΑΜΕΝ ΩΣ ΕΔΩ)
Τι νέοι που φτάσαμεν εδώ, στο έρμο νησί, στο χείλος
του κόσμου, δώθε απ’ τα’ όνειρο και κείθε από τη γη!
Όταν απομακρύνθηκεν ο τελευταίος μας φίλος,
ήρθαμε αγάλι σέρνοντας την αιωνία πληγή.
Με μάτι βλέπουμε αδεινό, με βήμα τσακισμένο
τον ίδιο δρόμο παίρνουμε καθένας μοναχός,
νιώθουμε τα’ άρρωστο κορμί, που εβάρυνε, σαν ξένο,
υπόκωφος από μακριά η φωνή μας φτάνει αχός.
Η ζωή διαβαίνει, πέρα στον ορίζοντα σειρήνα,
μα θάνατο, καθημερνό θάνατο και χολή
μόνο, για μας η ζωή θα φέρει, όσο αν γελά η αχτίνα
του ήλιου και οι αύρες πνέουνε. Κ’ είμαστε νέοι, πολύ.
Νέοι, και μας άφησεν εδώ, μια νύχτα, σ’ ένα βράχο,
το πλοίο που τώρα χάνεται στου απείρου την καρδιά,
χάνεται και ρωτιόμαστε τι να ‘χουμε, τι να ‘χω,
που σβήνουμε όλοι, φεύγουμ’ έτσι νέοι, σχεδόν παιδιά!
[12.]
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Γιώργος Αρσενίδης
«Πρώτοι αγώνες ελληνικού τραγουδιού Καλαμάτας», 1991
Το δισκογραφικό έργο περιλαμβάνει τα ζωντανά ηχογραφημένα τραγούδια στους Πρώτους
αγώνες ελληνικού τραγουδιού Καλαμάτας, που διοργανώθηκαν στην πόλη από την Δημοτική
Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης, με την συνεργασία του Μάνου Χατζηδάκι. Ο συνθέτης
συμμετείχε με το μελοποιημένο ποίημα «Ευγένεια» του Κώστα Καρυωτάκη, με ερνημευτή τον
Κώστα Βασιλιάγκο.
[13.]
Βασίλης Παπακωνσταντίνου
«Φοβάμαι» , 1993
Στον δίσκο «Φοβάμαι» του Βασίλη Παπακωνσταντίνου περιλαμβάνεται το ποίημα «Πρέβεζα»,
μελοποιημένο από τον Γιάννη Γλέζο.
[14.]
Υπόγεια Ρεύματα
«Ο μάγος κοιτάζει την πόλη», 1994
Στον δίσκο περιλαμβάνεται το μελοποιημένο ποίημα του Κώστα Καρυωτάκη, ''Ανδρείκελα''.
ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΑ
Σαν να μην ήρθαμε ποτέ σ' αυτήν εδώ τη γη,
σα να μένουμε ακόμα στην ανυπαρξία.
Σκοτάδι γύρω κι ούτε μια μαρμαρυγή.
Άνθρωποι στων άλλων μόνο τη φαντασία.
Από χαρτί πλασμένα κι από δισταγμό
ανδρείκελα, στης Μοίρας τα δυο τυφλά χέρια,
χορεύουμε, δεχόμαστε τον εμπαιγμό,
άτονα κοιτώντας, παθητικά, τ' αστέρια.
Μακρινή χώρα είναι για μας η κάθε χαρά,
η ελπίδα και η νεότης έννοια αφηρημένη.
Άλλος δεν ξέρει ότι βρισκόμαστε, παρά
όποιος πατάει επάνω μας καθώς διαβαίνει.
Πέρασαν τόσα χρόνια, πέρασε ο καιρός.
Ω! κι αν δεν ήταν η βαθιά λύπη μες στο σώμα,
ω! κι αν δεν ήταν στην ψυχή ο πραγματικός
πόνος μας, για να λέει ότι υπάρχουμε ακόμα...
« Εικόνες στα Σύννεφα » 1999
Στον δίσκο περιλαμβάνονται τα μελοποιημένα ποιήματα του Κώστα Καρυωτάκη «Παιδικό» και
«Πολύμνια».

ΠΑΙΔΙΚΟ
Τώρα η βραδιά,
γλυκιὰ που φτάνει,
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θα μου γλυκάνει
καὶ την καρδιά.
Τ᾿ αστέρια εκεί
θα δω, θα νιώσω
οι άνθρωποι πόσο
είναι κακοί.
Κλαίοντας θα πω:
«Άστρα μου, αστράκια
τ᾿ άλλα παιδάκια
θα τ᾿ αγαπώ.
Άς με χτυπούν
πάντα κι ακόμα.
Θά ῾μαι το χώμα
που το πατούν.
Άστρα, καθὼς
άστρα καὶ κρίνο,
έτσι θα γίνω
τώρα καλός.»

ΠΟΛΥΜΝΙΑ
Ψεύτικα αισθήματα
ψεύτη του κόσμου!
Μα το παράξενο
φως του έρωτός μου
φέγγει στου σκότεινου
δρόμου την άκρη:
Με το παράπονο
και με το δάκρυ,
κόρη χλωμόθωρη
μαυροντυμένη.
Κι είναι σαν αίνιγμα,
και περιμένει.
Λάμπει το βλέμμα της
απ' την ασθένεια.
Σάμπως να λιώνουνε
χέρια κερένια.
Στ' άσαρκα μάγουλα
πως έχει μείνει
πίκρα το νόημα
γέλιου που σβήνει!
Είναι το αξήγητο
το μικροστόμα
δίχως το μίλημα,
δίχως το χρώμα.
Κάποια μεσάνυχτα
θα σε αγαπήσω,
Μούσα. Τα μάτια σου
θαν τα φιλήσω,
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να 'βρω γυρεύοντας
μες στα νερά τους
τα χρυσονείρατα
και τους θανάτους,
και τη βασίλισσα
λέξη του κόσμου,
και το παράξενο
φως του έρωτός μου.
[15.]
Κώστας Τελάκης
« Τα Νηπενθή », 1994
Στον σπάνιο δίσκο περιλαμβάνονται οκτώ (8) μελοποιημένα ποιήματα του Κώστα Καρυωτάκη
από τον καθηγητή μουσικής Κώστα Τελάκη: «Υστεροφημία», «Εσπέρα», «Σταδιοδρομία»,
«Παιδικό», «Κι αν έσβησε σαν ίσκιος», «Το φεγγαράκι απόψε», «Χαρά», «Αγάπη».
[16.]
Στέλα Γαδέδη
Ερμηνευτής, 1996
Μελοποιημένο ποίημα του Κώστα Καρυωτάκη «Σαββάτο βράδυ».
ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΡΑΔΥ
Σαββάτο βράδυ ανοίγουνε
στο δρόμο σα λουλούδια
οι απλές καρδιές
παθητικά ν’ ανέβουνε τραγούδια
που τη χαρά ή τον απαλό
του έρωτα ψάλλουν πόνο
ενώ για μένα η εβδομάδα
ετέλειωσε και μόνο.
[17.]
Δημήτρης Παπαδημητρίου
« Τραγούδια για τους Μήνες », 1996
Στο δίσκο περιλαμβάνοντα μελοποιημένα ποιήματα σε στίχους της Σαπφούς, του Μιχάλη
Γκανά, Του Οδυσσέα Ελύτη, της Μαρίας Πολυδούρη και του Κώστα Καρυωτάκη («Σε παλαιό
συμφοιτητή»).

ΣΕ ΠΑΛΙΟ ΣΥΜΦΟΙΤΗΤΗ
Φίλε, η καρδιά μου τώρα σαν να εγέρασε
τελείωσεν η ζωή μου της Αθήνας,
που όμοια γλυκά και με το γλέντι επέρασε
και με την πίκρα κάποτε της πείνας.
Δε θα 'ρθω πια στον τόπο που η πατρίδα μου
τον έδωκε το γιόρτασμα της νιότης,
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παρά περαστικός, με την ελπίδα μου,
με τ' όνειρο που εσβήστη, ταξιδιώτης.
Προσκυνητής θα πάω κατά το σπίτι σου
και θα μου πουν δεν ξέρουν τι εγίνης.
Μ' άλλον μαζί θα ιδώ την Αφροδίτη σου
κι άλλοι το σπίτι θα 'χουν της Ειρήνης.
Θα πάω προς την ταβέρνα, το σαμιώτικο
που επίναμε για να ξαναζητήσω.
Θα λείπεις, το κρασί τους θα' ναι αλλιώτικο,
όμως εγώ θα πιω και θα μεθύσω.
Θ' ανέβω τραγουδώντας και τρεκλίζοντας
στο Ζάππειο που ετραβούσαμεν αντάμα.
Τριγύρω θα 'ναι ωραία πλατύς ο ορίζοντας,
και θα 'ναι το τραγούδι μου σαν κλάμα.

«Βίος Ελληνικός» 2008
Στο δίσκο περιλαμβάνονται οργανικά θέματα και τραγούδια, ένα από τα οποία είναι το
μελοποιημένο ποίημα του Κώστα Καρυωτάκη «Μοναξιά»
ΜΟΝΑΞΙΑ
Μεσάνυχτα, και λείπετε, αδερφούλες μου.
Σαλεύει θλιβερό το κυπαρίσσι.
Τις κάμαρες θ’ ανοίξω που στοιχειώσανε,
τ’ αγέρι κι η νυχτιά ναν τις γιομίσει.
Άνε με πάρει ο ύπνος, μέσα στ’ όνειρο
θα ’ρθει κάποια από σας να με ξυπνήσει.
Πού πήγατε, αδερφούλες μου, κι απόμεινα
μονάχη μες στο σπίτι μας και ξένη;
Στην άρπα, που ενοστάλγησε τα δάχτυλα,
η αράχνη τον καημό μου τον υφαίνει.
Τα χέρια μου, όπως δένω κι όπως θλίβομαι,
με βλέπει αντίκρυ ο σκύλος και σωπαίνει.
Τί να ’φταιξα και ασπρίζουν στο τρισκόταδο,
σαν τάφοι, τ’ αδειανά σας τα κρεβάτια;
Ποτέ του γυρισμού το γλυκοτράγουδο,
ποτέ δε θαν το πουν τα σκαλοπάτια;
Πώς ξεχειλά σε δάκρυον, αδερφούλες μου,
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η αγάπη στα μεγάλα μου τα μάτια!
[18.]
Χαΐνηδες
«Μεγάλο ταξίδι», 1997
Το δισκογραφικό έργο του υπέροχου συγκροτήματος περιλαμβάνει το μελοποιημένο ποίημα
«Κι αν έσβησε σαν ίσκιος».
ΚΙ ΑΝ ΕΣΒΗΣΕ ΣΑΝ ΙΣΚΙΟΣ
Κι αν έσβησε σαν ίσκιος τ' όνειρό μου,
κι αν έχασα για πάντα τη χαρά,
κι αν σέρνομαι στ' ακάθαρτα του δρόμου,
πουλάκι με σπασμένα τα φτερά·
κι αν έχει, πριν ανοίξει, το λουλούδι
στον κήπο της καρδιάς μου μαραθεί,
το λεύτερο που εσκέφτηκα τραγούδι
κι αν ξέρω πως ποτέ δε θα ειπωθεί·
κι
αν
έθαψα
την
ίδια
βαθιά
μέσα
στον
πόνο
καθάρια
πώς
ταράζεται
σα βλέπω το μεγάλον ουρανό,
η
θάλασσα
και
ογραίνοντας
μου
λέει
για
μου λέει για κάποια που 'ζησα ζωή!

σαν
την
κάποιο

η

άμμο

τη
που

έρχεται
γνώριμο

ζωή
πονώ
ψυχή

το

μου
—
μου
μεγάλη,
πρωί,
ακρογιάλι,

Από τη συλλογή Νηπενθή (1921)
[19.]
Ωχρά Σπειροχαίτη
« Ωχρά Σπειροχαίτη » 1997
Το συγκρότημα παίρνει το όνομά του από το ομώνυμο ποίημα του Κώστα Καρυωτάκη.
«Βαρκαρόλα»: Μελοποιημένο ποίημα του Κώστα Καρυωτάκη. Ερμηνεύει ο Θεόδωρος Ρήγας.
Το συγκρότημα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1987 και το 2011 κλείνει τους κύκλους του.
ΒΑΡΚΑΡΟΛΑ
Κυριακή σ’ ένα βαπόρι
στριμωχτήκαν μπουρζουάδες
Ξεφωνίζει κάθε αγόρι
ξεμυξίζουν οι μαμάδες
Τα σκυλιά δεν λογαριάζουν
ο Σηκουάνας πόχει πνίξει
δεν φοβούνται διασκεδάζουν
την ευγενική τους πλήξη
Ω! τι ζέστη ... Θεέ μου βράζει
βεβαιώνουν οι κυρίες
επιπόλαιες και γελοίες
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Ξεκουμπώνοντας με νάζι
τα χυδαία ντεκολτέ τους
διευκολύνουν τους εμέτους
[20.]
Θανάσης Γκαϊφύλλιας
« STAVENTO » 1998
Ο τραγουδοποιός ερμηνεύει τα ποιήματα του Κώστα Καρυωτάκη « Στο άγαλμα της
ελευθερίας που φωτίζει τον κόσμο » και « Θέλω να φύγω πια από δω ».
[21.]
Στέλιος Παπαϊωάννου-Σαλβαδόρ / ΜΩΡΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
« Θεατρίνοι » 1999
Το συγκρότημα παίρνει το όνομά του από το τραγούδι του Βrian Eno, «My baby is on fire».
Στο δισκογραφικό έργο «Θεατρίνοι» κυκλοφορούν τα μελοποιημένα ποιήματα του Κώστα
Καρυωτάκη « Εμβατήριο Πένθιμο Και Κατακόρυφο » και
« Ανδρείκελα ».
ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ ΠΕΝΘΙΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ
Στο ταβάνι βλέπω τους γύψους.
Μαίανδροι στο χορό τους με τραβάνε.
Η ευτυχία μου, σκέπτομαι, θάναι
ζήτημα ύψους.
Σύμβολα ζωής υπερτέρας,
ρόδα αναλλοίωτα, μετουσιωμένα,
λευκὲς άκανθες ολόγυρα σ’ ένα
Αμάλθειο κέρας.

(Ταπεινὴ τέχνη χωρὶς ύφος,
πόσο αργά δέχομαι το δίδαγμά σου!)
Όνειρο ανάγλυφο, θαρθώ κοντά σου
κατακορύφως.

Οι ορίζοντες θα μ’ έχουν πνίξει.
Σ’ όλα τα κλίματα, σ’ όλα τα πλάτη,
αγῶνες για τὸ ψωμὶ καὶ το αλάτι,
έρωτες, πλήξη.
Α! πρέπει τώρα να φορέσω
τ’ ωραῖο ἐκείνο γύψινο στεφάνι.
Έτσι, με πλαίσιο γύρω το ταβάνι,
πολὺ θ’ αρέσω.
ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΑ
Σαν να μην ήρθαμε ποτέ σ' αυτήν εδώ τη γη,
σα να μένουμε ακόμα στην ανυπαρξία.
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Σκοτάδι γύρω κι ούτε μια μαρμαρυγή.
Άνθρωποι στων άλλων μόνο τη φαντασία.
Από χαρτί πλασμένα κι από δισταγμό
ανδρείκελα, στης Μοίρας τα δυο τυφλά χέρια,
χορεύουμε, δεχόμαστε τον εμπαιγμό,
άτονα κοιτώντας, παθητικά, τ' αστέρια.
Μακρινή χώρα είναι για μας η κάθε χαρά,
η ελπίδα και η νεότης έννοια αφηρημένη.
Άλλος δεν ξέρει ότι βρισκόμαστε, παρά
όποιος πατάει επάνω μας καθώς διαβαίνει.
Πέρασαν τόσα χρόνια, πέρασε ο καιρός.
Ω! κι αν δεν ήταν η βαθιά λύπη μες στο σώμα,
ω! κι αν δεν ήταν στην ψυχή ο πραγματικός
πόνος μας, για να λέει ότι υπάρχουμε ακόμα...
[22.]
Magic de Spell
«Κόκκινο», 2000
GALA (ΘΑ ΓΛΕΝΤΗΣΩ ΚΙ ΕΓΩ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ)
Μαυροντυμένοι απόψε, φίλοι ωχροί,
ελάτε στο δικό μου περιβόλι,
μ' έναν παλμό το βράδυ το βαρύ
για ναν το ζήσουμ' όλοι.
Τ' αστέρια τρεμουλιάζουνε καθώς
το μάτι ανοιγοκλείνει προτού δακρύσει.
Ο κόσμος τω δεντρώνε ρέβει ορθός.
Κλαίει παρακάτου η βρύση.
Από τα σπίτια που είναι σα βουβά,
κι ας μίλησαν τη γλώσσα του θανάτου,
με φρίκη το φεγγάρι αποτραβά
τ' ασημοδάχτυλά του.
Είναι το βράδυ απόψε θλιβερό
κι εμείς θαν το γλεντήσουμε το βράδυ,
όσοι έχουμε το μάτι μας ογρό
και μέσα μας τον άδη.
Οι μπάγκοι μας προσμένουν. Κι όταν βγει
το πρώτο ρόδο στ' ουρανού την άκρη,
όταν θα σκύψει απάνου μας η αυγή
στο μαύρο μας το δάκρυ
θα καθρεφτίσει τ' απαλό της φως.
Γιομάτοι δέος ορθοί θα σηκωθούμε,
τον πόνο του θα ειπεί καθε αδερφός
κι όλοι σκυφτοί θ' ακούμε
Κι ως θα σας λέω για κάτι ωραίο κι αβρό
που σκυθρωποί το τριγυρίζουν πόθοι,
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τη λέξη τη λυπητερή θα βρω
που ακόμα δεν ειπώθη.
Μαυροντυμένοι απόψε, φίλοι ωχροί,
ελάτε στο δικό μου περιβόλι,
μ' έναν παλμό το βράδυ το βαρύ
για ναν το ζήσουμ' όλοι.
[23.]
Λεονάρδος Βαλενστάιν
«Το Παιχνίδι Της Σκιάς»
(Μουσική από την ταινία του Σταύρου Βιδάλη) 2001
Το μουσικό έργο περιλαμβάνει δύο μελοποιημένα ποιήματα του Κώστα Καρυωτάκη: «Κι αν
έσβησε σαν ίσκιος», «Τελευταίο ταξίδι». Τα τραγούδια ερμηνεύει ο Γεράσιμος Ανδρεάτος.
[24.]
Γιώργος Σφυρίδης
Περι-ΘΩΡΙΟ, 2002
Στο δισκογραφικό έργο περιλαμβάνονται μελοποιημένα τα ποιήματα του Κώστα Καρυωτάκη: «Η
νύχτα μας εχώρισεν» και το «Δέντρο».
Η ΝΥΧΤΑ ΜΑΣ ΕΧΩΡΙΣΕΝ
Η νύχτα μας εχώρισεν
από όσους αγαπάμε
πριν μας χωρίσει η ξενιτιά.
Να ‘ναι όλοι εκεί στο μόλο;
Σφύρα, καράβι αργήσαμε
κι αν φτάσουμε όπου πάμε,
στάσου λίγο, μα ύστερα
σφύρα να φεύγουμε όλο.
ΔΕΝΤΡΟ
Με αδιάφορο το μέτωπο και πράο
τα δείλια, τις αυγές θα χαιρετάω.
Δέντρο θα στέκομαι, όμοια να κοιτάζω
τη θύελλα ή τον ουρανό γαλάζιο.
Είναι ζωή, θα λέω, το φέρετρο όπου
λύπη, χαρά τελειώνουνε του ανθρώπου.
[25.]
Παναγιώτης Ασβεστάς
« Δεύτερη ακρόαση της Μικρής Άρκτου » 2004
Στον δίσκο περιλαμβάνεται « Ο δρόμος ». Ερμηνεύει ο Ζαχαρίας Καρούνης

[26.]
Νίκος Ξυδάκης
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«Ημερολόγιο δεύτερο» 2005 &
«Γρήγορα η ώρα πέρασε» 2006
Το μελοποιημένο ποίημα του Κώστα Καρυωτάκη « Τελευταίο ταξίδι » περιλαμβάνεται και στα
δύο μουσικά έργα του Νίκου Ξυδάκη. Ερμηνεύει η Ελευθερία Αρβανιτάκη.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΑΞΙΔΙ
Καλό ταξίδι, αλαργινό καράβι μου, στου απείρου
και στης νυχτός την αγκαλιά, με τα χρυσά σου φώτα!
Να 'μουν στην πλώρη σου ήθελα, για να κοιτάζω γύρου
σε λιτανεία να περνούν τα ονείρατα τα πρώτα.
Η τρικυμία στο πέλαγος και στη ζωή να παύει,
μακριά μαζί σου φεύγοντας πέτρα να ρίχνω πίσω,
να μου λικνίζεις την αιώνια θλίψη μου, καράβι,
δίχως να ξέρω που με πας και δίχως να γυρίσω!
[27.]
Δημήτρης Μαραμής
«Κυριακές μες στο χειμώνα (ποιητική ανθολογία και CD)», 2006
Στο έργο περιλαμβάνεται μελοποιημένο το ποίημα του Κώστα Καρυωτάκη «Κυριακή». Ερμηνεύει
ο Κωνσταντίνος Κληρονόμος.
[28.]
Σύννεφα με Παντελόνια
«Κόκκινο μπαλόνι», 2006
Ο δίσκος περιλαμβάνει 13 μελωδικές ιστορίες μια από τις οποίες φωτίζουν «Οι αγάπες» του
Κώστα Καρυωτάκη. Το συγκρότημα πειραματίζεται μουσικά στην νέο-ροκ σκηνή, ταξιδεύει και
επιστρέφει στην Αθήνα ταχέως και δικαίως.
[29.]
Μωβάστρο
«Ανακυκλοθυμία», 2006
Η δημιουργία του συγκροτήματος (Καβάλα, 2002). Μελοποιημένο ποίημα του Κ. Καρυωτάκη
«Σάββατο βράδυ».
[30.]
Μαρία Βουμβάκη
«Το τεραίν του παραδείσου», 2006
Δεκατρία μελοποιημένα ποιήματα. Κώστας Καρυωτάκης, «Όταν κατέβουμε…»
[31.]
Antonio Chincoa
«Τραγούδια του έρωτα και του θανάτου», 2007
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Ο Antonio Chincoa, μουσικός από την Σεβίλλη, ζει στην Ελλάδα από το 1997. Μουσικά όνειρα
για τις παρακάτω γειτονιές. Μελοποιεί ποιήματα του Καρυωτάκη. Μουσικά τα όνειρα του για τις
παρακάτω γειτονιές: «Παιδικό», «Θέλω να φύγω», «Κι αν έσβησε σαν ίσκιος», «Το φεγγαράκι»,
«Δρόμος», «Θάνατοι», «Κυριακή», «Υποθήκαι», «Χαμόγελο».
[32.]
Διάφανα κρίνα
« Η αγάπη πάλι θα σε καλεί » 2008
Στον δίσκο περιλαμβάνεται το μελοποιημένο ποίημα του Κώστα Καρυωτάκη « Κι αν έσβησε σαν
ίσκιος τ' όνειρό μου ». Ερμηνεύει ο Θάνος Ανεστόπουλος.
[33.]
Βασίλης Δημητρίου
Κ.Γ.ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
(Η μουσική και τα τραγούδια από την τηλεοπτική σειρά) 2009
Το δισκογραφικό έργο περιέχει ορχηστρικά μέρη και μελοποιημένα τραγούδια του Κώστα
Καρυωτάκη, προορισμένα για την ομώνυμο τηλεοπτική σειρά της ΕΤ1 που αναφέρεται στον βίο
του ποιητή. Περιλαμβάνονται τα ποιήματα: «Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες», (ερμηνεύει ο
Χρήστος Θηβαίος), «Η ψυχή μου - απόσπασμα» (ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς), «Τι νέοι που
φτάσαμεν εδώ» (διαβάζει ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος).

[34.]
Χάρης Παπαδόπουλος
«REC 9108» 2009
Στον δίσκο περιέχονται μελοποιημένα ποιήματα ελλήνων ποιητών με τέσσερα (4) τραγούδια
σε ποίηση του Κώστα Καρυωτάκη: «Αθήνα », « Η αγάπη », «Η ψυχή μου », « Σε παλιό
συμφοιτητή ».
ΑΘΗΝΑ
Ώρα γλυκιά. Ξαπλώνει ωραία δομένη
η Αθήνα στον Απρίλη σαν εταίρα.
Είναι ηδονές τα μύρα στον αιθέρα,
και τίποτε η ψυχή πια δεν προσμένει.
Στα σπίτια σκύβει απάνω και βαραίνει
το ασήμι του βλεφάρου της η εσπέρα.
Βασίλισσα η Ακρόπολη εκεί πέρα
πορφύρα έχει τη δύση φορεμένη.
Φιλί φωτός και σκάει το πρωταστέρι.
Στον Ιλισσό ερωτεύεται τ’ αγέρι
ροδονυφούλες δάφνες που ριγούνε.
Ώρα γλυκιά χαράς και αγάπης, όντας
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πουλάκια το ένα τ’ άλλο κυνηγούνε
τ’ Ολύμπιου Δία μια στήλη αεροχτυπώντας...
[35.]
Βαγγέλης Κοντόπουλος
« Όλα είναι αλλού » 2011
Περιλαμβάνεται το μελοποιημένο ποίημα του Κώστα Καρυωτάκη «Ίσκιος», που ερμηνεύει ο
Χρήστος Θηβαίος.
« Παράξενα τραγούδια » 2016
Περιλαμβάνονται τα μελοποιημένα ποιήματα του Κώστα Καρυωτάκη «Δρόμος» και «Ευγένεια»,
που ερμηνεύει ο Βαγγέλης Κοντόπουλος.
[36.]
Neon
«Κάθε πραγματικότης αποκρουστική» 2012
Στο δισκογραφικό έργο περιλαμβάνονται μελοποιημένα τραγούδια του Κώστα Καρυωτάκη. Η
μυστική συγγένεια των στίχων του ποιητή με τον ηλεκτρονικό μουσικό κώδικα του
συγκροτήματος αποτυπώνεται απρόσμενα και αμετάκλητα. Ανακάλυψη: «O Μιχαλιός»,
«Εσπέρα», «Φθορά», «Σε παλαιό συμφοιτητή», «Κι αν έσβησε σαν ίσκιος», «Επιστροφή», Δρόμος»,
«Εμβατήριο Πένθιμο και κατακόρυφο», «Ανδρείκελα», «Τελευταίο ταξίδι».
[37.]
Γιώργος Καραμήτρος
«Εσπέρα», 2013
Ποίημα του Κώστα Καρυωτάκη μελοποιημένο από τον Γιώργο Καραμήτρο, ερμηνευμένο από
τον Χάρη Πανόπουλο.
[38.]
Κώστας Λειβαδάς
« Του Λόγου το Αληθές μέρος 1ον: Γραμμένο με κόκκινο »
(Υπότιτλος: «Μια ανθολογία ποίησης με φόντο την αιμορραγούσα πληγή στην καρδιά της
πατρίδας»), 2013
Συλλογή μελοποιημένων ποιημάτων, σύγκλιση εποχών, ώριμο έργο: Ευριπίδης (σε μετάφραση
Κ.Χ. Μύρη) Κώστας Καρυωτάκη, Ναπολέων Λαπαθιώτης, Ανέστης Ευαγγέλου, Ανδρέας
Παναγόπουλος, Μαρία Κούρση. Κώστας Λειβαδάς: « Είναι εντυπωσιακό τόσο σαν αλληγορία
όσο και σαν ρεπορτάζ καθώς σχεδόν όλα τα ποιήματα είναι σα να γράφτηκαν από το πολύ
μακρινό χθες ως το πρόσφατο για το ακριβώς τώρα ». Ο Κώστας Καρυωτάκης μουσικός
επισκέπτης με την «Κυριακή» ,μπαλάντα στους ποιητές της αιωνιότητας.
[39.]
Άλκης Παπακώστας
« Τα σημάδια των καιρών », 2016
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Άλκης Παπακώστας: « Τα σημάδια των καιρών είναι στα μάτια των παιδιών, είναι στα όνειρα
που χάνονται νωρίς, που χάνονται νωρίς, είναι κρίμα σου φωνάζουν και ανήσυχα
κοιτάζουν άλλη μέρα μην αργήσει ο τροχός για να γυρίσει... »
Το δισκογραφικό έργο βρήκε τον δρόμο του και με την «Ευγένεια» του Κώστα Καρυωτάκη.
[40.]
Δραμαμίνη
« Με το Μηδέν και τ' Άπειρο να συμφιλιωθούμε » (2017)
Δίσκος υπό κυκλοφορία με μελοποιημένα ποιήματα (περίπου 15) του Κώστα Καρυωτάκη. Ψυχή
ο Γιάννης και Χάρης Μιχαηλίδης. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει τρία μελοποιημένα ποιήματα του
Κώστα Καρυωτάκη σε μορφή video clip: το "Μιχαλιό", την "Κυριακή" και τη "Μυγδαλιά". Ειδικότερα
η «Μυγδαλιά» σε απόδοση green screen. Η έκπληξη.
ΣΤ. ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΑΠΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ «ΡΟΚ» ΣΚΗΝΗΣ
(1994-2017)
Υπόγεια Ρεύματα
«Ο μάγος κοιτάζει την πόλη», 1994
Στον δίσκο περιλαμβάνεται το μελοποιημένο ποίημα του Κώστα Καρυωτάκη, ''Ανδρείκελα''.
« Εικόνες στα Σύννεφα » 1999
Στον δίσκο περιλαμβάνονται τα μελοποιημένα ποιήματα του Κώστα Καρυωτάκη «Παιδικό» και
«Πολύμνια».
Χαΐνηδες
«Μεγάλο ταξίδι», 1997
Το δισκογραφικό έργο του υπέροχου συγκροτήματος περιλαμβάνει το μελοποιημένο ποίημα «Κι
αν έσβησε σαν ίσκιος».
Ωχρά Σπειροχαίτη
« Ωχρά Σπειροχαίτη » 1997
Το συγκρότημα παίρνει το όνομά του από το ομώνυμο ποίημα του Κώστα Καρυωτάκη.
«Βαρκαρόλα»: Μελοποιημένο ποίημα του Κώστα Καρυωτάκη. Ερμηνεύει ο Θεόδωρος Ρήγας. Το
συγκρότημα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1987 και το 2011 κλείνει τους κύκλους του.
Στέλιος Παπαϊωάννου-Σαλβαδόρ / ΜΩΡΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
« Θεατρίνοι » 1999
Το συγκρότημα παίρνει το όνομά του από το τραγούδι του Βrian Eno, «My baby is on fire». Στο
δισκογραφικό έργο «Θεατρίνοι» κυκλοφορούν τα μελοποιημένα ποιήματα του Κώστα
Καρυωτάκη « Εμβατήριο Πένθιμο Και Κατακόρυφο » και
« Ανδρείκελα ».
Magic de Spell
«Κόκκινο», 2000
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GALA (ΘΑ ΓΛΕΝΤΗΣΩ ΚΙ ΕΓΩ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ)
Μαυροντυμένοι
απόψε,
φίλοι
ωχροί,
/
ελάτε
μ' έναν παλμό το βράδυ το βαρύ / για ναν το ζήσουμ' όλοι.

στο

δικό

μου

περιβόλι,

Σύννεφα με Παντελόνια
«Κόκκινο μπαλόνι», 2006
Ο δίσκος περιλαμβάνει 13 μελωδικές ιστορίες μια από τις οποίες φωτίζουν «Οι αγάπες» του
Κώστα Καρυωτάκη. Το συγκρότημα πειραματίζεται μουσικά στην νέο-ροκ σκηνή, ταξιδεύει και
επιστρέφει στην Αθήνα ταχέως και δικαίως.
Μωβάστρο
«Ανακυκλοθυμία», 2006
Η δημιουργία του συγκροτήματος (Καβάλα, 2002). Μελοποιημένο ποίημα του Κ. Καρυωτάκη
«Σάββατο βράδυ».
Διάφανα κρίνα
« Η αγάπη πάλι θα σε καλεί » 2008
Στον δίσκο περιλαμβάνεται το μελοποιημένο ποίημα του Κώστα Καρυωτάκη « Κι αν έσβησε σαν
ίσκιος τ' όνειρό μου ». Ερμηνεύει ο Θάνος Ανεστόπουλος.
Neon
«Κάθε πραγματικότης αποκρουστική» 2012
Στο δισκογραφικό έργο περιλαμβάνονται μελοποιημένα τραγούδια του Κώστα Καρυωτάκη. Η
μυστική συγγένεια των στίχων του ποιητή με τον ηλεκτρονικό μουσικό κώδικα του
συγκροτήματος αποτυπώνεται απρόσμενα και αμετάκλητα. Ανακάλυψη: «O Μιχαλιός»,
«Εσπέρα», «Φθορά», «Σε παλαιό συμφοιτητή», «Κι αν έσβησε σαν ίσκιος», «Επιστροφή»,
«Δρόμος», «Εμβατήριο Πένθιμο και κατακόρυφο», «Ανδρείκελα», «Τελευταίο ταξίδι».
Δραμαμίνη
« Με το Μηδέν και τ' Άπειρο να συμφιλιωθούμε » (2017)
Δίσκος υπό κυκλοφορία με μελοποιημένα ποιήματα (περίπου 15) του Κώστα Καρυωτάκη. Ψυχή
ο Γιάννης και Χάρης Μιχαηλίδης. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει τρία μελοποιημένα ποιήματα του
Κώστα Καρυωτάκη σε μορφή video clip: το "Μιχαλιό", την "Κυριακή" και τη "Μυγδαλιά". Ειδικότερα
η «Μυγδαλιά» σε απόδοση green screen. Η έκπληξη.
Ζ. ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΟΠΟΙΟΥΝ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ:
Ανδρείκελα (×3) / Παιδικό / Πολύμνια / Κι αν έσβησε σαν ίσκιος (×3) / Βαρκαρόλα / Εμβατήριο
πένθιμο και κατακόρυφο (×3) / Gala / Οι αγάπες / Σάββατο βράδυ / Ο Μιχαλιός (×2) / Εσπέρα/
Φθορά / Σε παλιό συμφοιτητή / Επιστροφή / Δρόμος / Τελευταίο ταξίδι / Κυριακή / Μυγδαλιά

ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΑ (×3)
Σα να μην ήρθαμε ποτέ σ' αυτήν εδώ τη γη,
σα να μένουμε ακόμη στην ανυπαρξία.
Σκοτάδι γύρω δίχως μια μαρμαρυγή.
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Άνθρωποι στων άλλων μόνο τη φαντασία.

Από χαρτί πλασμένα κι από δισταγμό,
ανδρείκελα, στης Μοίρας τα τυφλά δυο χέρια,
χορεύουμε, δεχόμαστε τον εμπαιγμό,
άτονα κοιτώντας, παθητικά, τ' αστέρια.

Μακρινή χώρα είναι για μας κάθε χαρά,
η ελπίδα κι η νεότης έννοια αφηρημένη.
Άλλος δεν ξέρει ότι βρισκόμαστε, παρά
όποιος πατάει επάνω μας καθώς διαβαίνει.

Πέρασαν τόσα χρόνια, πέρασε ο καιρός.
Ω! κι αν δεν ήταν η βαθιά λύπη στο σώμα,
ω! κι αν δεν ήταν στην ψυχή ο πραγματικός
πόνος
μας,
για
[ «Ελεγεία και Σάτιρες», 1927 ]

να

λέει

ότι

ΚΙ ΑΝ ΕΣΒΗΣΕ ΣΑΝ ΙΣΚΙΟΣ
Κι αν έσβησε σαν ίσκιος τ' όνειρό μου,
κι αν έχασα για πάντα τη χαρά,
κι αν σέρνομαι στ' ακάθαρτα του δρόμου,
πουλάκι με σπασμένα τα φτερά·
κι αν έχει, πριν ανοίξει, το λουλούδι
στον κήπο της καρδιάς μου μαραθεί,
το λεύτερο που εσκέφτηκα τραγούδι
κι αν ξέρω πως ποτέ δε θα ειπωθεί·
κι αν έθαψα την ίδια τη ζωή μου
βαθιά μέσα στον πόνο που πονώ —
καθάρια πώς ταράζεται η ψυχή μου
σα βλέπω το μεγάλον ουρανό,
η θάλασσα σαν έρχεται μεγάλη,
και ογραίνοντας την άμμο το πρωί,
μου λέει για κάποιο γνώριμο ακρογιάλι,
μου λέει για κάποια που 'ζησα ζωή!
[ «Νηπενθή», 1921]
ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ ΠΕΝΘΙΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ
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υπάρχουμε

ακόμα...

Στο ταβάνι βλέπω τους γύψους.
Μαίανδροι στο χορό τους με τραβάνε.
Η ευτυχία μου, σκέπτομαι, θα 'ναι
ζήτημα ύψους.
Σύμβολα ζωής υπερτέρας,
ρόδα αναλλοίωτα, μετουσιωμένα,
λευκές άκανθες ολόγυρα σ' ένα
Αμάλθειο κέρας.
(Ταπεινή τέχνη χωρίς ύφος,
πόσο αργά δέχομαι το δίδαγμα σου!)
Όνειρο ανάγλυφο, θα 'ρθω κοντά σου
κατακορύφως.
Οι ορίζοντες θα μ' έχουν πνίξει.
Σ' όλα τα κλίματα, σ' όλα τα πλάτη,
αγώνες για το ψωμί και το αλάτι,
έρωτες, πλήξη.
Α! πρέπει τώρα να φορέσω
τ' ωραίο εκείνο γύψινο στεφάνι.
έτσι, με πλαίσιο γύρω το ταβάνι,
πολύ θ' αρέσω.
[ «Ελεγεία και Σάτιρες», 1927 ]

Η. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΝΩ ΙΕΡΗ ΜΠΑΛΑΝΤΑ»:
ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Άσκηση 1Η
Κείμενο αφόρμησης:
ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΕΣ
Οι
Δον
Κιχώτες
πάνε
ομπρός
και
βλέπουνε
ως
την
του
κονταριού
πού
εκρέμασαν
σημαία
τους
την
Κοντόφθαλμοι
οραματιστές,
ένα
δεν
έχουν
για να δεχτούν ανθρώπινα κάθε βρισιὰ χυδαία.
Σκοντάφτουνε
στη
Λογικὴ
και
στα
ραβδιά
των
αστεία
δαρμένοι
σέρνονται
καταμεσὶς
του
ο
Σάντσος
λέει
«δε
σ᾿
τό
’λεγα;»
μα
εκείνοι
των
σχεδίων, αντάξιοι μένουνε και: «Σάντσο, τ᾿ άλογό μου!»
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άκρη
Ιδέα.
δάκρυ
άλλων
δρόμου,
μεγάλων

Έτσι αν το θέλει ο Θερβάντες, εγώ τους είδα, μέσα
στην μίαν ανάλγητη Ζωή, του Ονείρου τους ιππότες
άναντρα να πεζέψουνε και, με πικρήν ανέσα,
με μάτια ογρά, τις χίμαιρες ν᾿ απαρνηθούν τις πρώτες.
Τους είδα πίσω νά ’ρθουνε -- παράφρονες, ωραίοι
ρηγάδες που επολέμησαν γι᾿ ανύπαρχτο βασίλειο -και σαν πορφύρα νιώθοντας χλευαστικιά, πως ρέει,
την ανοιχτή να δείξουνε μάταιη πληγή στον ήλιο!
(“Νηπενθή”, 1921)(μελοποίηση: Θάνος Μικρούτσικος)
Να αντικαταστήσετε την τελευταία λέξη του κάθε στίχου με μία δίκης σας επιλογής διασπώντας
την ομοιοκαταληξία του ποιήματος. Τι άλλο θα έλεγε ο Σάντζο;

Άσκηση 2Η
Κείμενο αφόρμησης:
ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ ΞΕΧΑΡΒΑΛΩΜΕΝΕΣ ΚΙΘΑΡΕΣ

Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες / ο άνεμος όταν περνάει,
στίχους ήχους παράφωνους ξυπνάει / στις χορδές που κρέμονται σαν καδένες.
Είμαστε κάτι απίστευτες αντένες.

Είμαστε κάτι απίστευτες αντένες / υψώνονται σαν δάχτυλα στα χάη
στην κορυφή τους το άπειρο αντηχάει / μα γρήγορα θα πέσουνε σπασμένες.
Είμαστε κάτι απίστευτες αντένες.

Είμαστε κάτι διάχυτες αισθήσεις / χωρίς ελπίδα να συγκεντρωθούμε
στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύσις / στο σώμα στην ενθύμηση, πονούμε
κι η ποίηση είναι το καταφύγιο που φθονούμε. / Είμαστε κάτι διάχυτες αισθήσεις.

Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες, / κάτι απίστευτες αντένες,
κάτι διάχυτες αισθήσεις / στο σώμα μας μπερδεύεται όλη η φύσις.
Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες. / Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες.
Είμαστε κάτι απίστευτες αντένες.»
(“Ελεγεία και Σάτιρες”, 1927)(μελοποίηση: Θάνος Μικρούτσικος, Βασίλης Δημητρίου)
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Να συνεχίσετε το ποίημα με επιπλέον επτά στίχους∙ ο καθένας τους να ξεκινάμε την φράση
«Είμαστε κάτι…»
(Φωτόπουλος Ν. & Κωτόπουλος Η.Τ., 2017)

Άσκηση 3Η
Κείμενο αφόρμησης:

ΠΡΕΒΕΖΑ

Θάνατος είναι οι κάργες που χτυπιούνται
στους μαύρους τοίχους και τα κεραμύδια,
θάνατος οι γυναίκες, που αγαπιούνται
καθώς να καθαρίζουνε κρεμμύδια.
Θάνατος οι λεροί, ασήμαντοι δρόμοι
με τα λαμπρά, μεγάλα ονόματά τους,
ο ελαιώνας, γύρω η θάλασσα, κι ακόμη
ο ήλιος, θάνατος μες στους θανάτους.
Θάνατος ο αστυνόμος που διπλώνει
για να ζυγίση μια "ελλιπή" μερίδα,
θάνατος τα ζουμπούλια στο μπαλκόνι,
κι ο δάσκαλος με την εφημερίδα.
Βάσις, Φρουρά, Εξηκονταρχία Πρεβέζης.
Την Κυριακή θ' ακούσουμε την μπάντα.
Επήρα ένα βιβλιάριο Τραπέζης
πρώτη κατάθεσις δραχμαί τριάντα.
Περπατώντας αργά στην προκυμαία,
"Υπάρχω;" λες, κ' ύστερα "δεν υπάρχεις!"
Φτάνει το πλοίο. Υψωμένη σημαία.
Ίσως έρχεται ο Κύριος Νομάρχης. […]
(“Τελευταία ποιήματα”, 1928)(μελοποίηση: Δήμος Μούτσης, Γιάννης Γλέζος)

«Θάνατος είναι…»: Ας φανταστούμε τι είναι θάνατος και ας γράψουμε δύο επί τρεις (2×3)
επιλογές.
Άσκηση 4Η
Κείμενο αφόρμησης:
( ΜΠΑΛΑΝΤΑ) ΣΤΟΥΣ ΑΔΟΞΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Από θεούς και ανθρώπους μισημένοι, / σαν άρχοντες που εξέπεσαν πικροί,
μαραίνονται οι Βερλαίν∙ τους απομένει / πλούτος η ρίμα πλούσια και αργυρή.
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Οι Ουγκό με «Τιμωρίες» την τρομερή / των Ολυμπίων εκδίκηση μεθούνε.
Μα εγώ θα γράψω μια λυπητερή / μπαλάντα στους ποιητές άδοξοι πού’ ναι.
Αν έζησαν οι Πόε δυστυχισμένοι, / και αν οι Μπωντλαίρ εζήσανε νεκροί,
η Αθανασία τους είναι χαρισμένη. / Κανένας όμως δεν ανιστορεί
και το έρεβος σκέπασε βαρύ / τους στιχουργούς που ανάξια στιχουργούνε.
Μα εγώ σαν προσφορά κάνω ιερή / μπαλάντα στους ποιητές άδοξοι πού ’ναι.
Του κόσμου η καταφρόνια τους βαραίνει / κι αυτοί περνούνε αλύγιστοι και ωχροί,
στην τραγικήν απάτη τους δομένοι / πως κάπου πέρα η Δόξα καρτερεί,
παρθένα βαθυστόχαστα ιλαρή. / Μα ξέροντας πως όλοι τους ξεχνούνε,
νοσταλγικά εγώ κλαίω τη θλιβερή / μπαλάντα στους ποιητές άδοξοι πού ’ναι.
Και κάποτε οι μελλούμενοι καιροί: / « Ποιος άδοξος ποιητής » θέλω να πούνε
« την έγραψε μιαν πενιχρή / μπαλάντα στους ποιητές άδοξοι πού ’ναι; »
(“Νηπενθή”, 1921)(μελοποίηση: Δημήτρης Λάγιος)

Αν είναι ψευδής η άποψη για τους ποιητές « άδοξοι πού ’ναι », να σημειώσετε αλλαγές -συνολικάστο ποίημα ανά στίχο, ώστε να εξυπηρετείται ο ισχυρισμός ότι είναι ένδοξοι («ποιητές ένδοξοι
πού ’ναι »).
(Σουλιώτης, Μ., 2012)

Άσκηση 5Η
Κείμενο αφόρμησης:
ΤΙ ΝΕΟΙ (ΠΟΥ ΦΤΑΣΑΜΕΝ ΩΣ ΕΔΩ)
Τι νέοι που φτάσαμεν εδώ, στο έρμο νησί, στο χείλος
του κόσμου, δώθε απ’ τ’ όνειρο και κείθε από τη γη!
Όταν απομακρύνθηκεν ο τελευταίος μας φίλος,
ήρθαμε αγάλι σέρνοντας την αιωνία πληγή.
Με μάτι βλέπουμε αδειανό, με βήμα τσακισμένο
τον ίδιο δρόμο παίρνουμε καθένας μοναχός,
νιώθουμε τ’ άρρωστο κορμί, που εβάρυνε, σαν ξένο,
υπόκωφος από μακριά η φωνή μας φτάνει αχός.
Η ζωή διαβαίνει, πέρα στον ορίζοντα σειρήνα,
μα θάνατο, καθημερνό θάνατο και χολή
μόνο, για μας η ζωή θα φέρει, όσο αν γελά η αχτίνα
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του ήλιου και οι αύρες πνέουνε. Κ’ είμαστε νέοι, πολύ.
Νέοι, και μας άφησεν εδώ, μια νύχτα, σ’ ένα βράχο,
το πλοίο που τώρα χάνεται στου απείρου την καρδιά,
χάνεται και ρωτιόμαστε τι να ’χουμε, τι να ‘χω,
που σβήνουμε όλοι, φεύγουμ’ έτσι νέοι, σχεδόν παιδιά!
(“Ελεγεία και Σάτιρες”, 1927)-

Να μετατρέψετε το ποίημα σε ύμνο της ζωή, με θετικό πρόσημο και ανοικτό ορίζοντα,
αντικαθιστώντας λέξεις και φράσεις ή παραλείποντας προτάσεις.
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Wikis and Creativity. How many kinds?
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Abstract

Ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε κατά την εκμάθηση Αγγλικής ως ξένης γλώσσας (EFL) σε Ελληνικό
Δημοτικό σχολείο παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία. Μαθητές έκτης δημοτικού αλληλογράφησαν με
αλλοδαπούς συνομηλίκους τους, και κατέγραψαν συγκεντρωμένα στοιχεία για χώρα-εταίρο σε «ιδιωτική»
ιστοσελίδα wiki. Οι δράσεις με τη μεσολάβηση του εργαλείου wiki και οι εκείνες σε τάξη βρέθηκαν να
καταλήγουν σε πολλαπλά είδη δημιουργικότητας: τεχνική, γλωσσική, κοινωνική, γνωστική, καλλιτεχνική,
κινητική, πολιτιστική-διαπολιτισμική. Τα αποτελέσματα αποδίδουν τελεσφόρηση του wiki σε ρεαλιστικό
πλαίσιο, αντιπαραθέσεις, συνεργασία με συμμαθητές, μεικτή διαδικτυακή-παραδοσιακή αλληλεπίδραση,
συνεχή αξιολόγηση και αναπροσαρμογή.
Λέξεις κλειδιά: wiki, μαθητές Δημοτικού, Αγγλική ως Ξένη Γλώσσα, γραπτός λόγος, συλλογική οικοδόμηση γνώσεων,
δημιουργικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας στις μέρες μας εναρμονίζεται με επικοινωνιακές
αρχές. Γλωσσικές δεξιότητες εξελίσσονται ενσωματωμένα μέσα από αυθεντικό ενημερωτικό
υλικό και ρεαλιστικές ενέργειες. Το γράψιμο επιδιώκεται μέσω σταδίων σύνταξης, για
πραγματικούς σκοπούς και ακροατήρια. Οι εκπαιδευτικοί, ως διοργανωτές και οδηγοί,
συνδράμουν τους μαθητές σε συγκρότηση αυτονομίας, αυτοπεποίθησης και γνώσης.
Τα wikis, από την άλλη πλευρά, ευνοούν γραφή από πολλούς συγγραφείς, οπουδήποτε και
οποτεδήποτε. Οι χρήστες μπορούν να κρίνουν ένα κείμενο, να το μετατρέπουν απευθείας ή να
ενδυναμώνουν άλλα μέλη για μεταρρυθμίσεις και να γίνονται παραγωγοί εκτός από αποδέκτες
δεδομένων.
Συνδυασμός εργαλείου wiki και επικοινωνιακής προσέγγισης επιχειρήθηκε σε ένα κλασικό
Ελληνικό δημοτικό σχολείο όπου η συγγραφέας εργάζεται ως καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας.
Η μελέτη θα περιγράψει πώς οι στόχοι διεύρυνσης γραφής κορυφώθηκαν σε πολλαπλά είδη
δημιουργικότητας.
2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Ο Taylor (1983) στον Peretz (1988) ισχυρίζεται ότι «η γλώσσα επιτυγχάνεται καλύτερα όταν δεν
μνημονεύεται με άμεσο ή ρητό τρόπο, αλλά όταν είναι ένα όχημα για να κάνουμε κάτι άλλο». Οι
πρόσφατες μεθοδολογικές τάσεις διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας αποβλέπουν στην
επικοινωνιακή ανέλιξη των τεσσάρων δεξιοτήτων λόγου. Στοχευόμενες δραστηριότητες
αντανακλούν αληθινή ζωή, προσδίδουν ερεθίσματα, προωθούν προβληματισμό, και
αποβαίνουν σε οικοδόμηση γνώσεων (Byrne, 1981; Ur, 1984; Richards & Rodgers, 1986; Bygate,
1987; Nation, 1989; Nutall, 1996). Συγκεκριμένα, η γραφή προς αυθεντικό κοινό και για γνήσιους
σκοπούς συνδέεται με τις υπόλοιπες δεξιότητες, και μέσα από στάδια, φτάνει σε ανάλυση και
σύνθεση (Bloom et al., 1956; Raimes, 1983; White & Arndt, 1991). Αξιολόγηση πράξεων
αφυπνίζει μεταγνωστική συνείδηση (Nutall, 1996). Βοήθεια από εκπαιδευτικούς και συνομήλικους
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αυξάνει δυνατότητες συμμετεχόντων (Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης, Vygotsky, 1978; Clarke
1991).
Αρκετοί μελετητές επιδοκίμασαν την εισαγωγή υπολογιστών και δικτύωσης σε πλείστους
εκπαιδευτικούς τομείς συμπεριλαμβανομένης της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας. Οι υπολογιστές
προσφέρουν ευκαιρίες για χωροχρονική ανεξαρτησία, δημοκρατική,-διαδραστική εμπλοκή και
συνεργασία (Brown, 1997; Cecez-Kesmanovic & Webb, 2000; Chun & Plass, 2000). Τα
υπερκείμενα και η υπερσύνδεση επιτρέπουν γραμμική και μη γραμμική δρομολόγηση του
μυαλού. Αυτόνομοι μαθητές στηρίζουν ο ένας τον άλλο σε εποικοδομητικές διαδικασίες
(Harasim, Hiltz, Teles & Turroff, 1995; Salmon, 1998; Chun & Plass, 2000; Higgs & McCarthy, 2005).
Οι δάσκαλοι δίνουν κατευθυντήριες οδηγίες και συντονίζουν κινήσεις (Feenberg, 1989; Harasim
et al., 1995; Kearsley, 1998; Teles, 2000; Higgs & McCarthy, 2005; Hampel, 2006).
Πιο ειδικά, τα wikis φημίζονται για αποτελεσματική υλοποίηση προσδοκιών της Αγγλικής ως
Ξένης Γλώσσας. Τα wikis συνιστούν ιστοσελίδες επεξεργάσιμες από πολλούς χρήστες
οπουδήποτε και οποτεδήποτε (Bower, Woo, Roberts, & Watters, 2006, Parker & Chao, 2007). Η
σύνταξη εύγλωττων γραπτών για wiki δύναται να καλλιεργεί αυτοπεποίθηση (Franco, 2008;
Kessler, 2009; Miyazoe & Anderson, 2010; Turk, 2011) καθώς και διαλογικότητα τόσο με άτομα
όσο και με αντικείμενα (Wheeler & Wheeler, 2009). Η ανωνυμία του wiki μπορεί να συμβάλει σε
ισότητα, ρίχνοντας το κέντρο βάρους στην ουσία (Bower et al., 2006; Lund & Smordal, 2006).
Αισθήματα ιδιοκτησίας περιεχομένου ή επιμόρφωσης ακροατηρίου μπορούν να διεγείρουν
κίνητρα και συνεισφορά (Wheeler & Wheeler, 2009; Turk, 2011). Σχολιασμός και διόρθωση
παραγράφων συμμαθητών μπορούν να ασκούν κριτικό πνεύμα, προκαλώντας τροποποίηση
απόψεων και υλικού (Bower et al. 2006, Lund & Smordal, 2006; Hew & Cheung, 2013). Οι ρόλοι
των παιδαγωγών συνεπάγονται οργάνωση και εποπτεία. Εφαρμόζοντας τέτοιες στρατηγικές, οι
συμμετέχοντες μπορούν να ‘χτίζουν’ ομαδικά γνώσεις (Lund & Smordal, 2006; Parker & Chao,
2007; Franco 2008; Miyazoe & Anderson, 2010).
Οι Lund & Smordal (2006), ο Franco (2008), οι Miyazoe & Anderson (2010), και οι Li & Zhu (2013)
έχουν αναλύσει τις δυνατότητες του wiki στην εκμάθηση της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας. Οι
Lund & Smordal (2006) και ο Franco (2008) έχουν πειραματιστεί με παιδιά δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, ενώ οι Pifarre & Li (2012) με αντίστοιχους πρωτοβάθμιας σε μητρική γλώσσα. Τα
συμπεράσματά τους συνοψίζονται σε άνοδο ενθουσιασμού, υπευθυνότητα, συνεργασία,
ηλεκτρονικό γραμματισμό, συλλογική σκέψη, με ελάχιστη υποτέλεια σε διδάσκοντες.
Δυσανασχέτηση για αλλαγές καταχωρήσεων έχει επίσης σημειωθεί (Lund & Smordal, 2006).
Ανάμεσα στις λίγες μελέτες στον Ελληνικό χώρο και εκείνες των Giannoukos, Lykourentzou &
Mpardis (2008) και Karasavvidis (2010) με φοιτητές Πανεπιστημίου, οι οποίες καταλήγουν σε
παρεμφερή συμπεράσματα. Παρόμοιες εκθέσεις για χρήση wiki σε Ελληνικά Δημοτικά σχολεία
φαίνεται να εκλείπουν.
3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
3.1. Πλαίσιο και Συμμετέχοντες
Η έκτη τάξη θεωρήθηκε κατάλληλη για δοκιμή. Η ομάδα-στόχος αποτελείτο από είκοσι άτομα 11
ετών (12 κορίτσια, 8 αγόρια) επιπέδου A2 σύμφωνα με το πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού
Πλαισίου (CEFR 2001). Τεχνικές γνώσεις περιλάμβαναν χειρισμό Office, περιήγηση στο διαδίκτυο,
αναζήτηση στη μηχανή Google, χρήση της εγκυκλοπαίδειας wikipedia, και ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο. Η αίθουσα διδασκαλίας τους ήταν ήδη εξοπλισμένη με ευρυζωνικής σύνδεσης
υπολογιστή και βιντεοπροβολέα. Η πλειοψηφία των παιδιών είχε επίσης πρόσβαση στο Ίντερνετ
από το σπίτι.
Το σχολικό σύστημα της συγγραφέως εναποθέτει στους δασκάλους την παροχή γνώσεων και
την αποδοχή συμβολών. Τα Αγγλικά διδάσκονται με βιβλία του Υπουργείου Παιδείας. Μέχρι την
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ερευνητική περίοδο, η Ξένη Γλώσσα καλλιεργείτο δια ανάγνωσης-ακρόασης τεχνητών κειμένων,
ασκήσεων αντιστοίχισης ή πολλαπλών επιλογών, σύντομων προφορικών ερωταποκρίσεων,
συμπλήρωσης κενών γραμματικής ή λεξιλογίου, και εκθέσεων με έμφαση στις δομές. Περιθώρια
για αυτενέργεια ή επικουρία φίλων ήταν στενά εξαιτίας πυκνού ρυθμού στην τάξη ή άβολης
συνάθροισης. Αποτίμηση και αποκατάσταση εργασιών εταίρων σπάνια συνέβαινε. Γνήσιες
πράξεις, αντίστοιχες της αληθινής ζωής, απουσίαζαν. Οι εφαρμογές Τεχνολογίας
Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) περιορίζονταν σε παθητική θέαση βίντεο ή κλειστού τύπου
επίλυση ασκήσεων. Επιπλέον, η διαπολιτισμική ανάπτυξη φαινόταν περιορισμένη ένεκα έλλειψης
γεωγραφίας Ευρώπης. Τα παραπάνω κατέληγαν σε επιφανειακή, βραχυπρόθεσμη
απομνημόνευση, σε προσανατολισμό μαθητών για λόγους βαθμολογίας (Cecez-Kesmanovic
& Webb, 2000), σε πλήξη, και σε παράλληλη στροφή στον ιδιωτικό τομέα.
Η εκπαιδευτικός αισθάνθηκε ότι με τους παραπάνω τρόπους η επικοινωνιακή ιδεολογία δύσκολα
θα μπορούσε να εκπληρωθεί. Για βαθύτερη μάθηση Αγγλικής με βάση το Ελληνικό πρόγραμμα
σπουδών (2003), η καθηγήτρια σκέφτηκε να εμποτίσει την πεπατημένη με τεχνολογία wiki.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Μπορούν οι μαθητές Έκτης Δημοτικού να αντιμετωπίσουν ένα νέο ηλεκτρονικό μηχανισμό με
ελάχιστη εξάρτηση από εκπαιδευτικούς;
Ποια είδη δημιουργικότητας πλέον των δεξιοτήτων γραφής μπορούν να ενισχυθούν μέσω
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το wiki;
3.2. Σκοποί και στόχοι
Οι σκοποί και οι στόχοι θα περιστρέφονταν γύρω από τα ακόλουθα:
παροχή πραγματικού ακροατηρίου και λόγων επικοινωνίας
αλληλογραφία με ξένους εταίρους
ανεύρεση πληροφοριών, ανάγνωση γραμμικών και μη γραμμικών κειμένων, παρακολούθηση
οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, συνεργασία, εμπλοκή σε διάλογο και διαπραγμάτευση
διάπλαση συμπαγούς άρθρου μέσα από διαδικασίες-προκλήσεις, και δημοσιοποίηση σε
ιστοσελίδα wiki
ρεαλιστική ενσωμάτωση γλωσσικών δεξιοτήτων (Byrne, 1981)
τεχνική ενασχόληση με επεξεργασία κειμένου/εικόνων, Power Point (PP), με περιήγηση στο
διαδίκτυο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και με χαρακτηριστικά wiki
διάδραση ανθρώπων και μέσων
αποκόλληση από καθηγήτρια - κλιμάκωση υποστήριξης από συνομήλικους
διαπολιτισμική αποδοχή μέσω συγκρίσεων (Riel, 1993; Forsman, 2000)
απελευθέρωση κινήσεων και εμπλουτισμός προσόντων λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων
μείωση άγχους χάρη σε χωροχρονική άνεση και κατάργηση βαθμολόγησης
αξιολόγηση - μετατροπή τακτικών και ενοτήτων
3.3. Διαδικασία
Το εγχείρημα ξεκίνησε με αλληλογραφία με Ολλανδικό ίδρυμα. Ο καθένας χωριστά ή σε ομάδες
οι μαθητές ανέλαβαν να ψάξουν διαφορετικές πτυχές των Κάτω Χωρών προκειμένου να
κατανοήσουν καλύτερα πολιτιστικές ιδιαιτερότητες. Η παρουσίαση συσσωρευμένων δεδομένων
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- είτε από γράμματα είτε από προσωπική αναζήτηση - στόχευε να καλύπτει ενημερωτικά κενά
μεταξύ συμμετεχόντων. Αντί χειρογράφων και ανάγνωσης στην τάξη, η καθηγήτρια πρότεινε
ανέβασμα στοιχείων σε σελίδα wiki. Μετά από ομόφωνη αποδοχή, ακολούθησε άνοιγμα ενός
εκπαιδευτικού λογαριασμού (efies12-13) στον ιστότοπο ‘wikispaces’ (www.wikispaces.com). Η
πλοήγηση ξεκινούσε από την αρχική σελίδα (βλ. Εικ. 1).

Εικόνα 1: Αρχική σελίδα

Υπήρχαν κάποιοι κίνδυνοι όπως πιθανή αλλοίωση εγγραφών (‘edit war’ Bower et al., 2006),
εισβολή ξένων στη σελίδα, δυσφορία από αδυναμίες συστήματος (Parker & Chao, 2007), τυχόν
άσχετες ειδήσεις, διαφημίσεις, αρνητικά σχόλια ή ακατάλληλη γλώσσα. Τα μέτρα προφύλαξης
υπαγόρευαν «ιδιωτικό» λογαριασμό, προσβάσιμο μόνο σε προσκεκλημένα άτομα μέσω
μοναδικών ονομάτων χρηστών και κωδικών πρόσβασης, που περιείχαν μέλη τάξης, Ολλανδούς
εταίρους και δασκάλους (Harasim et al., 1995; Kearsley, 1998). Πριν την έναρξη, συμφώνησαν
όλοι - σε ξεχωριστή σελίδα Netiquette - σε όρους διαδικτυακής συμπεριφοράς με συνεργάτες
wiki, περιστολή διανομής κωδικών, αναγνώριση πνευματικών δικαιωμάτων σε εισαγόμενα
αρχεία, αποκλεισμό προσβλητικών προτάσεων (βλ. Εικ. 2). Η αυτόματη αποθήκευση και η
απαγόρευση διαφημίσεων από τα Wikispaces συνέβαλαν στην ελαχιστοποίηση ανησυχίας ή
διάσπασης προσοχής.

Εικόνα 2: σελίδα Netiquette
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Σιγά σιγά άρχισαν οι αναρτήσεις στην τάξη ή στο σπίτι με επίβλεψη. Εισάγονταν σύντομα
κομμάτια για τις Κάτω Χώρες, αυτούσια ή τροποποιημένα, μεταφρασμένα στην Αγγλική, μαζί με
φωτογραφίες, χάρτες, προβολές PP στη σελίδα NL. Ανάλογη σελίδα στην Ελληνική γλώσσα,
μύθοι σε ηλεκτρονική μορφή (βλ. Εικ. 3), καθώς και κατάρτιση σε Ολλανδικές λέξεις και προφορά
εμφανίστηκαν αργότερα.

Εικόνα 3: σελίδα Myths

Οι συχνές παρουσιάσεις έδιναν έναυσμα για παράθεση δειγμάτων, ερωτήματα σχετικά με άλλες
διαστάσεις, εκτίμηση σχεδίου, συστάσεις και αντιπαράθεση πάνω σε ιστοσελίδα ή σε Ολλανδικά
θέματα ύδρευσης. Μητρική γλώσσα (Ελληνικά) επιτρεπόταν σε περιπτώσεις υψηλής δυσκολίας
διαλόγων. Ανασυγκρότηση του wiki ήταν εφικτή σε οποιοδήποτε σημείο. Επιστροφή σε
παλιότερες εκδόσεις ήταν δυνατή στο τμήμα με το ρολόι (βλ. Εικ. 4).

Εικόνα 4: αλλαγές σε σελίδα NL

Η διάρκεια του wiki πήρε περίπου τρεις μήνες. Ο τερματισμός χαρακτηρίστηκε από επίδειξη
επιτευγμάτων σε γονείς-δασκάλους-συμμαθητές, και χορευτική παράσταση με - ηλεκτρονικά
επιλεγμένα - τραγούδια (βλ. Εικ. 5).
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Εικόνα 5: σελίδα Songs

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η απόδοση συνίστατο από διάφορες κατηγορίες δημιουργικότητας: τεχνική, γλωσσική,
κοινωνικο-γνωστική, καλλιτεχνική, μουσική, κινητική και πολιτισμική-διαπολιτισμική, φυσικά
αναμεμειγμένες. Η συχνότητα συμβολής επιθεωρήθηκε μέσω επιτόπιας εμπειρίας ή μηχανισμών
wiki, όπως οι μηνιαίες στατιστικές μελών (βλ. Εικ. 6α, β, γ), ενώ η ποιότητα μέσω επίβλεψης και
μελέτης κειμένου.

Εικόνες 6 (a),(b),(c): Μηνιαίες Στατιστικές Μελών

Σε σχέση με τεχνικές δεξιότητες, οι χειρισμοί εξοπλισμού ήταν εντυπωσιακοί, επαληθεύοντας
αναφορές του Prensky (2001) στους σημερινούς «ψηφιακούς ιθαγενείς». Αυξήθηκε η
στοχευόμενη αναμετάδοση PP ή βίντεο ενώ εξασκήθηκαν οι εφαρμογές Office και η υποβολή
αρχείων. Η δέσμευση σε κανόνες συμπεριφοράς ήταν πρωτεύουσα. Αποσπασματικά τεχνικά
προβλήματα ελάχιστα αποθάρρυναν αλληλεπίδραση στο σχολείο ή στο Ίντερνετ. Η είσοδος στο
wiki συνεχιζόταν στο σπίτι. Οι επαφές κάλυπταν τόσο προφορικές όσο και γραπτές,
παραδοσιακές ή ηλεκτρονικές μεθόδους. Η ενσύρματη (εκτός από τη φυσική) καθοδήγηση
ενέπνεε παρόμοια ανατροφοδότηση.
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Η επικοινωνιακή σύμμεικτη ανάκαμψη γλωσσικών δεξιοτήτων καλούσε σε ενεργή μάθηση. Η
αναζήτηση συνεπαγόταν ανάγνωση αυθεντικών άρθρων - έντυπων ή διαδικτυακών, γραμμικών
ή μη γραμμικών - εκφώνηση λεπτομερειών, παρακολούθηση εκθέσεων ή απόψεων, εκφορά
συλλογιστικής, έκκληση ή παροχή βοήθειας, σύσταση παρατηρήσεων, σύνταξη επιστολών ή
υπερκειμένων, αποστολή ηλεκτρονικών γραμμάτων με σημεία στίξης, παραγράφους και
επικεφαλίδες. Η εστίαση ήταν τόσο στη διαδικασία όσο και στο αποτέλεσμα (White & Arndt,
1991).
Όσον αφορά κοινωνικές δεξιότητες, μηνύματα και νέα από τις Κάτω Χώρες μαζί με υπερηφάνεια
σύνθεσης ανέβαζαν τον οίστρο. Η χαλαρή υποχρέωση σύνδεσης και η απουσία βαθμολογίας
φάνηκαν να τονώνουν χωροχρονική ευχέρεια και αυτοπειθαρχία. Όσο πιο ευτυχισμένοι οι
χρήστες, τόσο μεγαλύτερο τα ψάξιμο, η συχνότητα αλληλογραφίας και ο αριθμός
παραγράφων wiki. Αναδύθηκαν καταχωρήσεις από το σπίτι ενώ διαπιστώθηκε ουρά για
συμμετοχή στην τάξη. Τύποι γλωσσικού υλικού για ενημέρωση ή για παραγωγή ήταν ελεύθερης
απόφασης. Πηγές και μοντέλα σύμπραξης συμπεριλάμβαναν βιβλία, ιστότοπους, τη wikipedia,
ηλεκτρονικά λεξικά, ενώ εκπαιδευτικοί, οικογένεια ή φίλοι (Έλληνες ή Ολλανδοί) μπορούσαν να
είναι συμπαραστάτες ή σχολιαστές (πάνω σε όψη ή σε περιεχόμενο wiki), αυξάνοντας έτσι την
εμβέλεια προέλευσης και κατεύθυνσης πληροφοριών καθώς και τη γενική διάδραση. Η
αυτονομία ενισχύθηκε, ενώ η εξάρτηση από την εκπαιδευτικό μειώθηκε.
Τα είδη δημιουργικότητας αναμειγνύονταν, κυρίως κοινωνικο-γνωστικά. Η έρευνα, η
καταλογοποίηση, η μετάφραση, η αναδιατύπωση, η περιγραφή, η ανάλυση, η
διαπραγμάτευση, η επιχειρηματολόγηση, η οπτική-ηχητική αναζωογόνηση, και η
αναδιάρθρωση δεδομένων ενέτειναν διαφορετικά επίπεδα σκέψης και βελτίωναν ποιότητα
έργου. Εξισορρόπηση διαφορετικών ιδεών ή υποδείξεων μέσα από συζήτηση σε ξένη γλώσσα,
σκοπό είχε aποδοχή τρόπων δράσης συμμαθητών. Ανώνυμες συνεισφορές ενδυνάμωναν
ισοδυναμία. Ταυτοποίηση συντακτών ήταν εκτός σημασίας. Η Ελληνική σελίδα βόλευε την
πρόσβαση γονέων-παιδιών μαζί, προκαλώντας απρόσμενη αντίστροφη μετάφραση από ξένη
σε μητρική γλώσσα.
Η ευρηματικότητα, ο αυθορμητισμός (Parker & Chao 2007) είτε καλλιτεχνικά, είτε μουσικά είτε
κινητικά, πολλαπλασιάζονταν με εικόνες, χάρτες, PP, πολυχρωμία (βλ. Εικόνες 7α,β)
αναρτημένους μύθους/στίχους, επεξεργασία τραγουδιών, ηλεκτρονική ψηφοφορία και
επακόλουθη χορευτική παράσταση, όλα προωθημένα από τα ίδια τα μέλη. Οι διευρυμένες
πτυχές φαινόταν να εμπίπτουν και στην κατηγοριοποίηση νοημοσύνης του Gardner (1983).

Εικόνα 7a: Πρώιμη Εκδοχή
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Εικόνα 7b: ‘Υστερη Εκδοχή

Η αφομοίωση πολιτιστικών στοιχείων περιελάμβανε εκγύμναση Ολλανδικού λεξιλογίου και
προφοράς, ανεκτικότητα απέναντι σε ξένα χαρακτηριστικά, και αλληλεγγύη μέσω
προτεινόμενων βιώσιμων λύσεων για Ολλανδικά υδάτινα προβλήματα (Chun & Plass 2000).
Η ταχεία ανανέωση (ο πυρήνας του wiki, Leuf & Cunningham 2001) πιστοποιείτο συχνά όπως
και η μονιμότητα του τελικού προϊόντος. Η συχνή κριτική φαινόταν να εμβαθύνει τη μεταγνώση.
Όλα τα παραπάνω εμφανίζονταν να ενορχηστρώνουν διαμόρφωση γνώμης κοινού και
συνεργατική οικοδόμηση γνώσεων.
Από τις προαιρετικές εκθέσεις μαθητών εκδηλώθηκε ευχαρίστηση πάνω σε: μοντέρνο εργαλείο,
ενδιαφέροντα καθήκοντα και ενέργειες, συνθήκες για πρωτοβουλία, χαλαρωτικό (χωρίς
βαθμούς) κλίμα, ιδιωτικότητα, κάθε είδους πρόοδο, βοήθεια και συμβουλές από δασκάλασυνομηλίκους, προοπτική παρόμοιων εγχειρημάτων.
Στην προσωπική εκτίμηση της καθηγήτριας συγκαταλεγόταν μέριμνα για μελλοντική
(διαδικτυακή-στο σπίτι) εκμετάλλευση ευρύχωρου ρυθμού, σχολιασμό, συρραφή και συνομιλία
(χωρίς παρέμβαση μητρικής γλώσσας), υπερσυνδέσεις (Chun & Plass, 2000; Bower et al., 2006),
καλύτερο προγραμματισμό μαθημάτων, λιγότερη εποπτεία. Η μεικτή λειτουργία εξακριβώθηκε
ως η πιο ταιριαστή για έκτη Δημοτικού. Οι επαφές χρηστών επεκτάθηκαν με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο μετά τη σχολική αποφοίτηση. Ωστόσο, παρά το ό,τι το wiki κατέστη παράδειγμα για
όρια δεξιοτεχνίας, και αρχέτυπο για περαιτέρω δοκιμές, η χρήση σύγχρονων μέσων απέχει πολύ
από το να αντικαταστήσει προτεραιότητα σε ασκήσεις ή προσανατολισμό σε ιδιωτικούς φορείς.
Οι περιορισμοί της μελέτης ανάγονται στην μικρού μεγέθους ομάδα (20 μέλη). Εξέταση με wiki
θα πρέπει να διεξαχθεί σε νεαρές ηλικίες α) μεικτής ικανότητας σε Ξένη γλώσσα, β) υπό
ετερογενείς βαθμολογικές περιστάσεις, γ) σε διάφορα αντικείμενα ταυτόχρονα, και δ) σε περιοχές
με χαμηλές υποδομές.
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εφαρμογή wiki στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας σε Δημοτικό Σχολείο κατέληξε σε επιτυχία.
Ένα ενιαίο, συμπαγές, πολύχρωμο κείμενο – εμπλουτισμένο με εικόνες, βίντεο και παρουσιάσεις
PP - σχηματίστηκε σε μια ηλεκτρονική σελίδα μέσα από στάδια, συνεργασία και συμπαράσταση
μεταξύ μελών. Οι συμμετέχοντες αλληλεπίδρασαν στην τάξη ή στο σπίτι, ταυτόχρονα ή
ασύγχρονα, τόσο με άτομα όσο και με πράγματα. Κατάφεραν να χειρίζονται διαδίκτυο και wiki,
εξάσκησαν γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες, τραγούδησαν, χόρεψαν και διασκέδασαν.
Αντάλλαξαν ιδέες, προφορικά και γραπτά με φίλους από Ελλάδα και εξωτερικό, συνέκριναν
τομείς πολιτισμού, ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα εταίρων, προσέφεραν πιθανές λύσεις. Τέλος,
αξιολόγησαν τακτικές και υλικό με εποικοδομητικές διαδικασίες, και όλα αυτά με ελάχιστη

[738]

εξάρτηση από καθηγήτρια. Τα πορίσματα της έρευνας αποδίδουν την επίτευξη πολυσχιδούς
δημιουργικότητας στην ύπαρξη ρεαλιστικού πλαισίου, αντιπαραθέσεων, αρωγής μεταξύ
χρηστών, μεικτής σύνδεσης, συνεχούς αναθεώρησης και προσαρμογής.
Οι Cecez-Kesmanovic & Webb (2000) πιστεύουν ότι είναι η εκτέλεση των τεχνολογικών
γνωρισμάτων παρά τα ίδια τα συστήματα που κάνουν τη διαφορά. Είναι κατανοητό ότι η
αφθονία εργαλείων στο εγγύς μέλλον δεν γίνεται να αποφέρει αυτόματα καρπούς. Η αξιοποίηση
βρίσκεται στα χέρια των εκπαιδευτικών.
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Η λογοτεχνία στην τάξη. Ασκήσεις δημιουργικής γραφής
και συγγραφή λογοτεχνικών κειμένων από τους/τις
μαθητές/τριες στο Δημοτικό Σχολείο
Μυλωνάς Κωνσταντίνος
kmylonas@cc.uoi.gr

Περίληψη
Οι στόχοι ενός σύγχρονου σχολείου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της
δημιουργικής έκφρασης των μαθητών/τριών. O χώρος της λογοτεχνίας αποτελεί ένα εύφορο πεδίο για την ανάπτυξη
δημιουργικών εκπαιδευτικών διαδικασιών. Η εφαρμογή δημιουργικών τεχνικών, κατά τη διάρκεια προσέγγισης ενός
λογοτεχνικού κειμένου, συνδέεται με τη σταδιακή βελτίωση της έκφρασης των μαθητών/τριών. Με την παρούσα
εισήγηση εστιάζουμε σε μαθησιακές δραστηριότητες που λειτουργούν ως διδακτικά εργαλεία για την ενθάρρυνση της
ενεργού ανάγνωσης και της γραπτής έκφρασης. Παρουσιάζουμε την πορεία μίας ολοκληρωμένης διδακτικής
παρέμβασης που ξεκινάει από την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων και καταλήγει, ύστερα από ποικίλες
δραστηριότητες εμβάθυνσης με σκοπό τη βίωση της λογοτεχνική εμπειρίας, στη συγγραφή λογοτεχνημάτων,
διηγηματικής και ποιητικής μορφής από τους ίδιους τους μαθητές και τις μαθήτριες. Οι κύριες λογοτεχνικές αναφορές
που χρησιμοποιήθηκαν στη μαθησιακή διαδικασία είναι διηγήματα σχετικά με τη φύση της Σοφίας Φίλντιση και άλλων
Ελλήνων συγγραφέων. Οι παρεμβάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015 -2016,
στην Ε’ και Στ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Βασιλικού Αχαΐας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εποχή κατά την οποία η διδασκαλία έβριθε φορμαλιστικών πρακτικών θέλουμε να πιστεύουμε
ότι έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Ειδικά, όσον αφορά τα λογοτεχνικά έργα, η χρήση του κειμενικού
αποσπάσματος είχε έναν εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα. Το κείμενο με το οποίο ερχόντουσαν σε
επαφή οι μαθητές/τριες δεν συνδεόταν με το βιβλίο από το οποίο προερχόταν. Έτσι, δεν γινόταν
αντιληπτή η όλη διάσταση του λογοτεχνικού έργου, παρά μόνο αν έπραττε αλλιώς ο
εκπαιδευτικός (Κατσίκη & Καλογήρου 2008).
Στις τελευταίες τρεις δεκαετίες ο κυρίαρχος διδακτισμός έχει περιοριστεί, ώστε σε διαδικασίες,
όπως για παράδειγμα η παραγωγή λόγου, έχει ενσωματωθεί ένας παιγνιώδης τρόπος
προσέγγισης. Η σύνδεση δημιουργικής γραφής και παιχνιδιού γίνεται αντιληπτή στις κοινές
δεξιότητες που και οι δύο εμπεριέχουν, όπως είναι η περιπέτεια, η φαντασία, ο πειραματισμός, η
περιέργεια (Καραγιάννης 2010).
Η παιδική δημιουργικότητα δύναται, πλέον, να ελεγχθεί και να δαμαστεί, μετατρεπόμενη σε
γραφή, εκτός των αυστηρών μαθησιακών και αξιολογικών πλαισίων (Σουλιώτης 1995). Η τάση
αυτή έχει ενσωματωθεί στη στοχοθεσία του λογοτεχνικών ανθολογίων του Δημοτικού, δίνοντας
πρωταρχικό ρόλο στην απόλαυση της ανάγνωσης και στην πιο δημιουργική σχέση των
μαθητών με τα κείμενα (Πολίτης 2008).
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Εκτός από την παιγνιώδη διάσταση, η δημιουργική γραφή ενέχει μία θεραπευτική και λυτρωτική
λειτουργία, αποτελώντας μία μορφή ψυχικής εκτόνωσης και απελευθέρωσης του ατόμου
(Καρακίτσιος 2012). Οι μαθητές/τριες δύναται να ξεπεράσουν τις αρνητικές εμπειρίες τους, με τη
επεξεργασία θετικών εικόνων οι οποίες δομούνται με τη δύναμη της φαντασίας τους
(Καραγιάννης 2010). Η τόνωση της αυτοεκτίμησης των μαθητών/τριών είναι ένα αναμενόμενο
επακόλουθο από την πρακτική της δημιουργικής γραφής (Κωτόπουλος 2012: 10). Η εργασία για
έναν συγκεκριμένο σκοπό και το γεμάτο εκπλήξεις περιβάλλον μπορούν να κάνουν ένα άτομο
πιο ευτυχισμένο (Morley 2007: 4). Η άσκηση στη γραφή, μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, προκαλεί
αισθήματα ευφορίας και ευεξίας (Κωτόπουλος 2012).
Οι ιδέες και τα συναισθήματα που αποτυπώνονται με τη δημιουργική γραφή είναι αποτέλεσμα
περισσότερο της φαντασίας και της πρωτοτυπίας, παρά της τυποποιημένης έκφρασης των
σκέψεων (Brookes & Marshall 2004). Από τη μία, λοιπόν, ο μαθητής προβαίνει σε μία δημιουργική
πράξη γραφής, από την άλλη, ως αλληλοσυμπληρούμενο στοιχείο αυτής, σκέφτεται κριτικά
σχετικά με την πράξη της γραφή και τα αποτελέσματά της (Κωτόπουλος 2012).
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Η δημιουργικότητα είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ύπαρξης. Η ανάδειξη ή η
εξασθένισή της εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες στις οποίες βρίσκεται ένα άτομο. Οι
μαθητές/τριες δεν διαχωρίζονται σε δημιουργικά και μη δημιουργικά άτομα. Αντιθέτως, το
σχολείο αποδέχεται πώς η δημιουργικότητα αποτελεί ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό του/της κάθε
μαθητή/τριας, το οποίο τον/τη συνδέει με τον εξωτερικό κόσμο (Κωτόπουλος 2012: 3).
Η δημιουργική γραφή επιλέγεται να χρησιμοποιηθεί κατά τη διδακτική πράξη, διότι τα βασικά
χαρακτηριστικά της συνάδουν με τις αρχές ενός σύγχρονου και δημοκρατικού σχολείου. Από τη
στιγμή που αποδεχόμαστε πως το δημιουργικό στοιχείο εμπεριέχεται σε κάθε είδος γραφής, ο/η
μαθητής/τρια είναι ελεύθερος/η να χρησιμοποιήσει την εμπειρία, τη γνώση, τις ιδέες και
φαντασιώσεις, τις δικές του/της πηγές, ώστε να δημιουργήσει μία πρωτότυπη σύνθεση (McVey
2008).
Αποτελεί πλέον κοινό τόπο, η αναγνώριση της προκατάληψης σχετικά με το ταλέντο και την
έμπνευση. Το ταλέντο θεωρείται αμελητέα συνιστώσα της δημιουργικής γραφής, ενώ η
έμπνευση είναι κάτι που ο συγγραφέας το προκαλεί με μικρές δοκιμές (Σουλιώτης 2012). Αν η
έμπνευση δεν διδάσκεται (Duchense & Legay 1991), εντούτοις, μπορούν να διδαχθούν οι τρόποι
για τη δημιουργία ενός πλαισίου που ευνοεί τη γέννηση και την έκφραση της έμπνευσης. Το
πλαίσιο αυτό εξοβελίζει τα στοιχεία που περιορίζουν την ελευθερία της σκέψης, ενώ συγχρόνως
ευνοεί τις διαφορετικού τύπου χρήσεις των λέξεων, τις γλωσσικές ανατροπές, τις αποκλίνουσες
επιλογές, τη δημιουργία, εν τέλει, μίας καινούργιας προσωπικής γραφής και έκφρασης
(Καρακίτσιος 2012).
Ο/η εκπαιδευτικός θέτει τους/τις μαθητές/τριες μπροστά στον στόχο της συγγραφής ενός
λογοτεχνικού κειμένου, διότι παραδέχεται πως με τη μάθηση και την εξέλιξη ενός συνόλου
τεχνικών, η συγγραφική ικανότητα διευρύνεται, μη αποτελώντας πλέον μία προνομιακή
δυνατότητα λίγων ανθρώπων (Καρακίτσιος 2012). Όπως συμβαίνει και με τη φιλαναγνωσία,
όπου προκαλείται να συμμετάσχουν στις διαδικασίες ανάγνωσης των βιβλίων παιδιά που δεν
αγαπούν το διάβασμα (Αρτζανίδου &Κουράκη 2014:4), έτσι και στη δημιουργική γραφή, οι
διδακτικές παρεμβάσεις προσανατολίζονται προς τη δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας,
η οποία θα λειτουργήσει ως προσκλητήριο για τη συμμετοχή στη συγγραφή του/της κάθε
μαθητή/τριας, ανεξαρτήτως της σχολικής επίδοσής του/της. Επομένως, η δημιουργική γραφή
είναι κατάλληλη για τη χρήση της στο σχολείο, έχοντας τις δυνατότητες να διδαχθεί σε όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης (Morley 2007).
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
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Η λογοτεχνία δεν αποτελεί μία διαφυγή από τον πραγματικό κόσμο. Αντιθέτως, συναντούμε σε
αυτήν τα νοήματα της καθημερινής ζωής σε μεγαλύτερη πυκνότητα και σαφήνεια. Η λογοτεχνία
διευρύνει τον κόσμο μας, μας παροτρύνει να φανταστούμε άλλους τρόπους για να τον
προσλαμβάνουμε και να τον οργανώσουμε (Τοντόροφ 2013: 29-30). Η φιλαναγνωσία, με τη
μετατροπή του/της μαθητή/τριας σε έναν/μία σοβαρό/ή αναγνώστη/τρια, και η δημιουργική
γραφή, με την ανάπτυξη συγγραφικών δεξιοτήτων στον/η διδασκόμενο/η, λειτουργούν ως δύο
βασικοί πυλώνες για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας (Καρακίτσιος 2011: 27-28).
Η σύνθεση, μέσω της δημιουργικής γραφής, των εμπειριών της ζωής των μαθητών/τριών με τις
γνώσεις που αποκτούν στην εκπαίδευση, σε ένα φαντασιακό επίπεδο (Σουλιώτης 2012) επιτρέπει
τη δημιουργία ενός κειμένου μυθοπλασίας. Οι νέοι κόσμοι που περιγράφονται μέσα σε αυτά τα
κείμενα, προκύπτουν από μία τριπλή συνένωση: την αξιοποίηση εμπειρίας, γνώσεων και
φαντασίας (Νικολαΐδου 2016: 108).
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Οι στόχοι της δημιουργικής γραφής τέμνονται με τους αντίστοιχους της φιλαναγνωσίας. Τα
κοινά τους σημεία είναι η δημιουργικότητα, η οποία προϋποθέτει το παιχνίδι και την εθελούσια
συμμετοχή (Μουλά 2012: 3), η φαντασία και η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε
λογοτεχνικού έργου, μέσα από την αποκάλυψη των μηχανισμών της συγγραφής και
κατασκευής του στην πράξη και όχι στη θεωρία (Νικολαΐδου 2012: 7). Με αυτό τον τρόπο, ο/η
μαθητής/τρια αναπτύσσει αναγνωστικά κριτήρια και αντανακλαστικά, ώστε να απολαμβάνει με
έναν πιο επεξεργασμένο και σύνθετο τρόπο την ανάγνωση της λογοτεχνίας (Νικολαΐδου 2016:
109).
Η επαφή των μαθητών/τριών με τη λογοτεχνία τους/τις εξοικειώνει με την ανάγνωση
λογοτεχνικών βιβλίων, με απώτερο σκοπό την εδραίωση μιας φιλικής ή εμπαθούς, προσωπικής
σχέσης τους με το λογοτεχνικό βιβλίο (Σερέφας 2016: 40). Η αξία μίας τέτοιας σχέσης έγκειται στη
δυνατότητα που προσφέρει για την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, τη
δραστηριοποίηση της φαντασίας και της εφευρετικότητας, τον εμπλουτισμό της αισθητικής
καλλιέργειας, την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και την καλλιέργεια της
γλωσσικής έκφρασης (Σερέφας 2016: 40).
Οι μαθητές/τριες δεν εμπλέκονται με τη δημιουργική γραφή, ώστε να ωθηθούν να γίνουν
συγγραφείς. Η εξοικείωση με την αναγνωστική και συγγραφική πράξη (Νικολαΐδου 2016: 106),
καθώς και η σταδιακή εδραίωση της σχέσης με τη λογοτεχνία, με τη δημιουργία συστηματικών
αναγνωστών/τριών αποτελούν τον πρωταρχικό στόχο της διδακτικής παρέμβασης στο σχολείο.
Η διαμόρφωση μίας θετικής στάσης του παιδιού απέναντι στο βιβλίο εξαρτάται από τις
δραστηριότητες που συνοδεύουν την ανάγνωση. Αυτές πρέπει να προκαλούν το ενδιαφέρον
των παιδιών και να εξάπτουν την περιέργειά τους (Αρτζανίδου & Κουράκη 2014: 4). Οι
παιγνιώδεις εμψυχωτικές δράσεις αποτελούν, απλώς, το μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού
(Σερέφας 2016: 42). Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι το παιδί να εκλαμβάνει την ανάγνωση
ως μία ανάγκη, όχι γνωστικής φύσης, αλλά κυρίως ως ανάγκη ευχαρίστησης, απόλαυσης και
δημιουργικότητας (Γούλης & Γρόσδος 2011: 63).
Οι επιμέρους στόχοι, οι οποίοι επιτυγχάνονται μέσα από τη διαδικασία δημιουργικής γραφής
σχετίζονται με τη συγγραφική επινοητικότητα, την καλλιέργεια της δεξιότητας αφήγησης
ιστοριών, συναισθημάτων ή καταστάσεων και της περιγραφής προσώπων, τόπων και
αντικειμένων με βιωματικό τρόπο, την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας και της
δημιουργίας κλίματος συντροφικότητας και δημιουργικότητας μέσα στην τάξη (Νικολαΐδου 2016:
106-107).
Το βασικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν τα παραπάνω είναι η ενστάλαξη
ενός κλίματος δημιουργικής χαράς στην τάξη, μέσα στο οποίο θα μπορούν να
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απελευθερωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις των μαθητών, «που ασφυκτιούν σε ένα εν πολλοίς
πνευματοκτόνο εκπαιδευτικό σύστημα» (Νικολαΐδου 2016: 104).
Τα οφέλη από τη συγγραφική διαδικασία
Βασικό στοιχείο της διδακτικής παρέμβασης αποτελεί η απόρριψη του μοντέλου γραφής που
ήθελε το κείμενο να γράφεται άπαξ, χωρίς να έχει ο μαθητής την καθοδήγηση η οποία θα
μπορούσε να του δώσει τη δυνατότητα να προβεί σε διαφοροποιήσεις αυτού του κειμένου.
Αντιθέτως, η αρχική συγγραφή ακολουθείται από τα στάδια της διόρθωσης και της επιμέλειας.
Η συγγραφή εκτείνεται σε επάλληλα στάδια, μέχρι το κείμενο να πάρει την τελική του μορφή
(Νικολαΐδου 2016: 105).
Η βελτιωμένη εκδοχή του κειμένου δεν προκύπτει μονάχα ύστερα από παρατηρήσεις του/της
εκπαιδευτικού, αλλά και από την παρουσίασή του στην ολομέλεια της τάξης. Εκεί, ο/η κάθε
μαθητής/τρια μπορεί να ονομάσει τα κριτήρια της αρέσκειας και της απαρέσκειάς του/της για
το κάθε κείμενο που παρουσιάζεται και να προτείνει λύσεις και διορθώσεις. Σε όλη αυτή τη
διαδικασία ο/η εκπαιδευτικός έχει καθοδηγητικό ρόλο, ώστε να μην αφήσει να εκτραπεί η
συζήτηση σε μη ουσιαστικά ή παραγωγικά ζητήματα. Η αξιοποίηση όσο το δυνατόν
περισσότερων λογοτεχνικών κειμένων και η κατανόηση των εναλλακτικών κάθε φορά
συγγραφικών επιλογών, εφοδιάζει τους/τις μαθητές/τριες με τα κατάλληλα εκείνα κριτήρια που
θα τους/τις βοηθήσει να είναι γόνιμοι/ες και παραγωγικοί/ές κατά το σχολιασμό των κειμένων
των συμμαθητών/τριών τους (Νικολαΐδου 2016: 105).
Η εμπλοκή ενός/μίας μαθητή/τριας με τη σύνθεση ενός λογοτεχνικού κειμένου τον/την καθιστά
δημιουργό ενός κόσμου, χρησιμοποιώντας ως υλικό τις λέξεις που μέχρι τότε χρησιμοποιούσε
μονάχα για να περιγράψει έναν ήδη υφιστάμενο κόσμο. Επίσης, η συγγραφική διαδικασία
βοηθάει τον/τη μαθητή/τρια να αξιοποιήσει προσωπικές εμπειρίες και μνήμες, καθώς και να
αξιοποιήσει την ενσυναίσθηση κατά την κατασκευή του/της λογοτεχνικού/ής ήρωα/ίδας. Ο/η
μαθητής/τρια βιώνει τη λογοτεχνική εμπειρία, όχι ως παθητικός/ή δέκτης/τρια, αλλά ως
κατασκευαστής/τρια ενός ολόκληρου αφηγηματικού κόσμου. Μέσα από τη συγγραφική πράξη
ο/η μαθητής/τρια κατανοεί πως το πανίσχυρο νοητικό εργαλείο που ονομάζεται γλώσσα
«αποτελεί τρόπο σύλληψης, παράστασης και ερμηνεία του κόσμου» (Νικολαΐδου 2016: 108).
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Με τις δραστηριότητες που παρουσιάζονται παρακάτω επιδιώκεται η ενεργή συμμετοχή του/της
μαθητή/τριας στην αναγνωστική και συγγραφική διαδικασία. Η επιζητούμενη στάση είναι η
αδιαμεσολάβητη ανταπόκριση των παιδιών στο κείμενο που διαβάζεται, ενώ η ερμηνεία τους
εντάσσεται στη διαδικασία δημιουργίας ενός καινούργιου και προσωπικού κειμένου (Αδαμίδης
2016: 163). Η ολοκλήρωση των δράσεων επιθυμούμε να φέρει τον/τη μαθητή/τρια κοινωνό της
ιδέας πως «η συγγραφή είναι μία περιπέτεια, ένα διαρκές ταξίδι. Ακριβώς όπως είναι και η ίδια η
ζωή» (Κωτόπουλος 2012:10).
Στην πρόταση που ακολουθεί επιδιώκεται να εφαρμοστεί το πλαίσιο της δημιουργικής γραφής,
όπως παρουσιάστηκε παραπάνω. Το τελικό μέρος της πρακτικής αφορά τη συγγραφή από
τους/τις μαθητές/τριες ενός λογοτεχνικού κειμένου. Η σημασία όμως δίνεται στη διαδικασία και
όχι στο τελικό προϊόν.
Προσυγγραφικό στάδιο
Η διαδικασία δομείται σε τρία στάδια. Το πρώτο είναι το προσυγγραφικό στάδιο το οποίο
περιλαμβάνει την ανάγνωση κειμένων λογοτεχνίας και την επαφή των μαθητών/τριών με έργα
τέχνης που σχετίζονται με το θέμα.
Το διήγημα είναι το λογοτεχνικό είδος το οποίο θα προσεγγιστεί μέσω του συγκεκριμένου
διδακτικού προγράμματος. Οι μαθητές/τριες, αρχικά, εξοικειώνονται με τους ορισμούς του
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είδους. Η τάξη χωρίζεται σε δύο ομάδες των τεσσάρων και μία των πέντε παιδιών. Η μία αναζητεί
ορισμούς σε έντυπα λεξικά, η άλλη σε ηλεκτρονικά και η τρίτη συγκεντρώνει όλους τους
ορισμούς, βρίσκει τα κοινά τους στοιχεία και ανακοινώνει έναν ορισμό που πιστεύει πως καλύπτει
επαρκώς τον όρο. Ακολούθως, βρίσκουν και καταγράφουν παράγωγες ή σύνθετες λέξεις του
όρου.
Η ανάγνωση στο σχολείο ξεκινάει με το διήγημα «Τα νούφαρα» της Σοφίας Φίλντιση. Η δική μας
ανάγνωση του διηγήματος έγινε σε μία γωνιά του σχολείου, κάτω από ψηλά δέντρα. Σε άλλη
περίπτωση, μπορεί να γίνει σε ένα κοντινό πάρκο ή σε όποιο άλλο μέρος του φυσικού
περιβάλλοντος κριθεί κατάλληλο.
Ο τίτλος δεν αποκαλύπτεται από την αρχή. Μόλις ολοκληρωθεί η ανάγνωση, ζητείται από τα
παιδιά να δώσουν έναν τίτλο που πιστεύουν ότι θα ταίριαζε. Κοιτώντας ξανά τους ορισμούς,
συγκρίνουμε το κείμενο που διαβάσαμε με τα άλλα είδη της αφήγησης.
Η προσέγγιση του πρώτου διηγήματος, όπως και των υπολοίπων που διαβάστηκαν στην τάξη,
γίνεται σε πρώτη φάση με την εύρεση των στοιχείων του κειμένου που προσδιορίζουν τον χώρο
(πού), τον χρόνο (πότε), τα πρόσωπα (ποια), το ύφος και τυχόν δραστηριότητες που
αναφέρονται. Ακολούθως, προσπαθούμε να διαφωτίσουμε τα στοιχεία που αποκαλύπτουν τη
δομή της αφήγησης. Τούτο γίνεται με βάση την αναζήτηση της αρχικής κατάστασης, του
γεγονότος που την ανατρέπει, των συνεπειών αυτού, της αντίρροπης δύναμης που δίνει τη λύση
στην αναστάτωση που είχε προκύψει, και της τελικής κατάστασης όπως διαμορφώθηκε εκ νέου.
Ύστερα από την πρώτη επαφή με το διήγημα, διαβάζονται και άλλα κείμενα του συγκεκριμένου
είδους της λογοτεχνίας για παιδιά, των οποίων η θεματική σχετίζεται με τη φύση. Τα σχετικά
διηγήματα αναζητούνται, κατ’ αρχάς, στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων της 5ης και 6ης
Δημοτικού. Ύστερα, η αναζήτηση διευρύνεται στα αντίστοιχα ανθολόγια των υπόλοιπων τάξεων
του Δημοτικού σχολείου και στο διαδίκτυο. Από την έρευνα στο τελευταίο, οι μαθητές/τριες
εντοπίζουν
αρκετά
στη
σελίδα
του
Σπουδαστηρίου
Νέου
Ελληνισμού
(http://www.snhell.gr/kids/category.asp?id=2).
Εκτός από τα διηγήματα, στην τάξη διαβάζονται και τα προτεινόμενα, από τα παιδιά, ποιήματα.
Συγκεκριμένα, καθεμία από τις τρεις ομάδες αναλαμβάνει να διαβάσει, να επεξεργαστεί και να
παρουσιάσει δύο διηγήματα και δύο ποιήματα. Έτσι, η πρώτη ομάδα προσέγγισε τα διηγήματα:
Ο πρώτος μου πόθος του Επαμεινώνδα Παπαμιχαήλ και του Δημοσθένη Βουτυρά, Η πολιτεία
της λίμνης του Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, και τα ποιήματα: Γαλανό του Γιώργη Κρόκου και
Νεραντζιά του Κ.Γ. Καρυωτάκη. Η δεύτερη ομάδα τα διηγήματα: Η Χιονάτη της Πάρνηθας του
Ηλία Βενέζη, Η Ασπρούδα της Ελένης Χωρεάνθη, και τα ποιήματα: Ο Ήλιος και ο Αέρας του
Γεώργιου Δροσίνη, Χιόνι του Κ.Γ. Καρυωτάκη. Η τρίτη ομάδα προσέγγισε τα διηγήματα: Το
πορτοκάλι και μια ηλιαχτίδα του Μάνου Κοντολέων, Τα πουλιά της Σοφίας Φίλντιση, και τα
ποιήματα: Το κυκλάμινο του Νίκου Τυπάλδου, Τα παιδιά της γης της Λίνας Κάσδαγλη. Ο τρόπος
εργασίας της κάθε ομάδας ακολουθεί τον πρότυπο τρόπο προσέγγισης του πρώτου
διηγήματος, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω.
Κατά τη συνέχεια του προγράμματος απομακρυνόμαστε από τα λογοτεχνικά κείμενα και
προσεγγίζουμε άλλα είδη τέχνης. Οι τρεις μαθητικές ομάδες αναζητούν σε έντυπες
εγκυκλοπαίδειες ή βιβλία γνώσεων, στη βιβλιοθήκη του σχολείου και στο διαδίκτυο, πίνακες
ζωγραφικής στους οποίους αποτυπώνονται εικόνες της φύσης. Στη συνέχεια, αναζητούν
μουσικά μοτίβα για τη φύση ή σχετικά τραγούδια. Τέλος, αναζητούν φωτογραφίες με τοπία της
φύσης, κυρίως από το διαδίκτυο ή από δικές τους συλλογές. Τα τρία αυτά είδη, πίνακες
ζωγραφικής, μουσική και φωτογραφίες, προσπαθούν να τα συνδυάσουν. Δουλεύοντας
ομαδικά κάνουν δοκιμές, ώστε να βρουν συνδυασμούς όπου η μουσική θα ταιριάζει με έναν
συγκεκριμένο πίνακα και με μία φωτογραφία κάποιου τοπίου της Γης.
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Η τελευταία δράση αυτού του σταδίου λειτουργεί συνδετικά με την επόμενη φάση της συγγραφής
κειμένων από τα ίδια τα παιδιά. Η προτεραιότητα δίνεται στον προφορικό λόγο ο οποίος
αναγνωρίζεται, σε αντίθεση με ότι συνέβαινε στο παρελθόν, ως ο προθάλαμος του γραπτού
λόγου. Οι μαθητές/τριες, ύστερα από τις κατάλληλες ερωτήσεις του εκπαιδευτικού, καλούνται να
εκφράσουν προφορικά τις ιδέες τους για το κάθε διήγημα που παρουσιάστηκε στην τάξη. Οι
ερωτήσεις είναι του τύπου «Τι θα ήταν διαφορετικό στην ιστορία αν είχε διαφορετικό τίτλο;», «Τι θα
συνέβαινε αν ο τάδε ήρωας έπραττε με αυτόν τον τρόπο;», «Πώς θα προχωρούσε η ιστορία, εάν
δεν συνέβαινε το τάδε γεγονός;». Στην πρώτη ερώτηση αναφέρουμε κάποιους από τους τίτλους
που είχαν υποθέσει οι μαθητές/τριες. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να αναφέρουν
προφορικά την ιστορία όπως την είχαν φανταστεί, αιτιολογώντας έτσι την επιλογή του
συγκεκριμένου τίτλου.
Συγγραφικό στάδιο
Αρκετοί/ές μαθητές/τριες δεν έχουν την αυτοπεποίθηση να προχωρήσουν σε συγγραφή ενός
κειμένου, υπό τους περιορισμούς συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και με την προοπτική της
παρουσίασής του είτε στην τάξη είτε εκτός σχολείου. Μπροστά στη διστακτικότητά αυτή, ο/η
δάσκαλος/ά παραθέτει στα παιδιά, με σκοπό να τα προβληματίσει, τη ρήση του Μίμη Σουλιώτη:
«όπως συμβαίνει με την όρεξη για φαγητό, έτσι και στο γράψιμο η έμπνευση πότε προϋπάρχει
και άλλοτε έρχεται “τρώγοντας”». Απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε αίσθηση υποχρεωτικότητας,
τα παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν με μικρές δοκιμές, ώσπου να διαπιστώσουν τα όποια
ενδιαφέροντα συγγραφικά στοιχεία. Αλλά ακόμη κι αν δεν βρουν κάτι που να ικανοποιεί, οι
ασκήσεις στις οποίες θα έχουν εντρυφήσει προσφέρουν οφέλη σε κάθε μαθητή/τρια (Σουλιώτης
2012: 2).
Ο/η εκπαιδευτικός οφείλει να ορίσει με σαφήνεια τα ζητούμενα της όποιας άσκησης
δημιουργικής γραφής. Στην προκειμένη περίπτωση, το τελικό κείμενο που επιδιώκεται να
δημιουργηθεί είναι ένα διήγημα που θα ανέρχεται από διακόσιες έως χίλιες διακόσιες λέξεις. Οι
μαθητές/τριες γνωρίζουν πως τα κείμενα που θα συγγράψουν θα αποσταλούν στον
Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Λογοτεχνίας «Σοφία Φίλντιση – Το δέντρο της Σοφίας».
Υπάρχει, δηλαδή, ένας φυσικός αποδέκτης του κειμένου. Έτσι, η γραπτή επικοινωνία ικανοποιεί
κάποια πραγματική ανάγκη, πέρα από τον/την δάσκαλο/ά και την σχολική πράξη.
Το θεματικό πλαίσιο του διαγωνισμού ορίζεται από τα προσωποποιημένα στοιχεία της φύσης.
Οι μαθητές/τριες καλούνται να δώσουν φωνή σε όποιο στοιχείο της φύσης επιθυμούν και να το
αξιοποιήσουν σαν ένα από τους βασικούς ήρωες της δικής τους ιστορίας.
Υπενθυμίζονται στους/στις μαθητές/τριες τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο
λογοτεχνικό είδος και οι συγγραφικές τεχνικές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Τα
παιδιά έχουν έρθει ήδη σε επαφή με το συγκεκριμένο είδος από τα διηγήματα που διάβασαν και
επεξεργάστηκαν κατά την προηγούμενη φάση.
Ορισμένες απορίες των παιδιών σχετικά με τους ήρωες και την πλοκή της ιστορίας τους,
αντιμετωπίζονται με την παρότρυνση του/της δασκάλου/ας να σκεφτούν πιθανές καταστάσεις
τις οποίες μπορεί να βρεθεί ο ήρωας ή η ηρωίδα τους, χρονικές συγκυρίες στις οποίες θα τύχει
να ζήσει και αντιδράσεις που ενδέχεται να έχει. Μπορούν να τον/την κάνουν να λυπηθεί ή να
οργιστεί ή να συμπονέσει ή όποια συναισθηματική κατάσταση νομίζουν. Δηλαδή, οι
μαθητές/τριες κάνουν αυτό που συμβουλεύει η Αμάντα Μιχαλοπούλου: με τον ήρωά σου
«αρχίζεις να παίζεις μαζί του, όπως παίζουν οι γάτες με το κουβάρι του μαλλιού» (2016: 76).
Πριν ξεκινήσουν τη συγγραφή της δικής τους ιστορίας σε διηγηματική μορφή, οι μαθητές/τριες
εξασκούνται με διάφορες δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. Το στάδιο αυτό αρχίζει με έναν
περίπατο στη φύση.
Οι μαθητές/τριες, στην πορεία τους μέσα στο φυσικό περιβάλλον, καταγράφουν τους μη
ανθρωπογενείς ήχους που ακούν. Έτσι, στον περίπατό μας καταγράφηκαν τιτιβίσματα
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διαφορετικών πουλιών, ο ήχος του νερού που ρέει μέσα στο ποτάμι, θροΐσματα φύλλων και
κλαδιών, ήχοι από το πέταγμα εντόμων, γαβγίσματα σκύλων. Κατά την επιστροφή στο σχολείο,
οι ήχοι από τη λίστα που έχει δημιουργηθεί μοιράζεται στις τρεις ομάδες. Η μία ομάδα γράφει ένα
ποίημα του οποίου κάθε στίχος να περιλαμβάνει από έναν ήχο της λίστας. Οι άλλες δύο ομάδες
δημιουργούν ένα σύντομο κείμενο το οποίο να περιλαμβάνει όλους τους ήχους που έχουν
καταγραφεί. Αυτός είναι και ο μόνος περιορισμός που οι μαθητές/τριες οφείλουν να λάβουν
υπόψη τους. Η ιστορία μπορεί να εμπεριέχει κάποιον ανθρώπινο χαρακτήρα, αλλά μπορεί να
είναι εξ ολοκλήρου μία ιστορία μονάχα με πλάσματα της φύσης. Το αποτέλεσμα αυτής της
δράσης ήταν ένα ποίημα (παράρτημα: κείμενο 1).
Η επόμενη δραστηριότητα αφορούσε τους πίνακες ζωγραφικής που είχαν συγκεντρώσει οι
μαθητές/τριες και τους συνδυασμούς που είχαν κάνει με μουσική και εικόνες από τη φύση.
Προβάλουμε όλους τους συνδυασμούς στην τάξη και κάθε ομάδα επιλέγει από έναν. Ζητείται να
φανταστούν τους εαυτούς τους μέσα στον πίνακα. «Περπατώντας» μέσα στην εικόνα,
περιγράφουν τα στοιχεία που τους περιβάλλουν. Ο/η δάσκαλος/α, μετά από την κάθε
παρουσίαση, κάνει ερωτήσεις που οδηγούν τους/τις μαθητές/τριες να πλάσουν μία ιστορία η
οποία να λαμβάνει χώρα στο μέρος που παρουσιάζει ο πίνακας ή η φωτογραφία και να ταιριάζει
με το μουσικό κομμάτι που ακούγεται.
Καταγράφουν τις ιδέες τους και συντάσσουν ένα κείμενο διηγηματικής μορφής. Σε αυτό
μπορούν να ζωντανέψουν κάποιο αντικείμενο που συναντούν. Η άσκηση εντάσσεται μέσα στο
πλαίσιο της προσωποποίησης ενός στοιχείου της φύσης (παράρτημα: εικόνες 1 και 2, αρχείο
μουσικής 1, κείμενο 2).
Μία άλλη άσκηση σχετίζεται με το αρχικό διήγημα της Σοφίας Φίλντιση. Από τους/τις
μαθητές/τριες ζητήθηκε να φανταστούν και να σκαρφιστούν μία ιστορία βλέποντας μονάχα το
εξώφυλλο του βιβλίου. Οι μοναδικές πληροφορίες που γνώριζαν ήταν ο τίτλος και η εικόνα στο
εξώφυλλο. Γράφτηκαν τρία μικρής έκτασης κείμενα. Εξυπακούεται πως η δραστηριότητα αυτή
προηγήθηκε της ανάγνωσης του συγκεκριμένου διηγήματος (παράρτημα: εικόνα 3, κείμενο 3).
Οι επόμενες δύο δραστηριότητες σχετίζονται με ένα άλλο λογοτεχνικό είδος, την ποίηση. Στην
πρώτη, οι ομάδες δημιουργούν ένα ποίημα στο οποίο κάποιο στοιχείο της φύσης παρουσιάζει
τον εαυτό του. Προέκυψαν συνολικά τρία ποιήματα (παράρτημα: κείμενα 4 και 5).
Στη δεύτερη ποιητική δράση, η τάξη λειτουργεί ως μία ομάδα. Ζητείται από ένα παιδί να γράψει το
όνομα της Σοφίας Φίλντιση κάθετα στον πίνακα. Κάθε παιδί γράφει από έναν στίχο ο οποίος
ξεκινά από τα γράμματα του ονόματος της συγγραφέα. Ο στίχος θα έπρεπε να έχει κάποια
σχέση με τη φύση. Δημιουργήθηκε μία ακροστιχίδα (παράρτημα: κείμενο 6).
Η επόμενη δραστηριότητα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του διηγήματος
«Η μάνα του ανέμου». Στο μέσο της σελίδας 12, στο σημείο όπου οι πειρατές βγαίνουν στο νησί
και συναντούν τους γονείς του ανέμου, σταματάμε την ανάγνωση και οι μαθητές/τριες γράφουν
τη δική τους εξέλιξη της ιστορίας, δίνοντας ένα δικό τους τέλος. Το σημείο διακοπής κρίναμε πως
είναι το πλέον κατάλληλο, αφού αφηγηματικά βρίσκεται στην κορύφωση της πλοκής. Μάλιστα,
η τελευταία πρόταση είναι ιδανική, για να οδηγήσει τους/τις μαθητές/τριες στη συγγραφή της
δικής τους εκδοχής: «Ο άνεμος έπαψε να μιλάει. Η ανάσα του λίγο λίγο γινότανε γρήγορη. – Και..
και τι έγινε; ρώτησε το λουλούδι». Αυτή η άσκηση ήταν ατομική, καθώς αποτέλεσε τη δοκιμή
προτού γράψει το κάθε παιδί το δικό του διήγημα. Τα κείμενα που προέκυψαν ήταν τα
περισσότερα αρκετά εκτεταμένα.
Τέλος, πραγματοποιείται η συγγραφή του τελικού διηγήματος. Το κάθε κείμενο αποτελεί τη
συμμετοχή του κάθε παιδιού στον λογοτεχνικό διαγωνισμό. Συγγράφηκαν δεκατρία κείμενα.
Τέσσερα κείμενα είχαν έκταση πάνω από 200 λέξεις, τέσσερα πάνω από 300 λέξεις και πέντε
κείμενα είχαν έκταση από 500 έως 800 λέξεις.
Μετασυγγραφικό στάδιο
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Αφού το κάθε παιδί έχει γράψει το κείμενό του, την επόμενη ώρα, κι αφού έχει προηγηθεί το
διάλλειμα, το παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης. Οι μαθητές/τριες μπορούν να κάνουν
σχόλια και να συζητήσουν σχετικά με το κείμενο που διαβάστηκε. Ο/η συγγραφέαςμαθητής/τρια εντοπίζει τα σημεία, στα οποία αν κρίνει σκόπιμο, μπορεί να προβεί σε αλλαγές
στις λέξεις, τις προτάσεις ή τη δομή του κειμένου του.
Ο/η δάσκαλος/ά σε καμία περίπτωση δεν επεμβαίνει με κανονιστικό τρόπο. Λειτουργεί
συμβουλευτικά, προτείνοντας στον μαθητή εναλλακτικές. Οι τελευταίες είναι στην ευχέρεια του
μαθητή, εάν θα γίνουν αποδεκτές. Λόγω του γεγονότος πως τα συγκεκριμένα κείμενα θα
αποστέλλονταν σε διαγωνισμό, η φάση αυτή ήταν περιορισμένη. Ο ρόλος του δασκάλου και
των συμμαθητών περιορίστηκε σε μία γενική επιμέλεια.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Ο/η εκπαιδευτικός παρακολουθεί τη συζήτηση και σημειώνει τις παρατηρήσεις που
διατυπώνουν οι μαθητές/τριες. Επεμβαίνει σε καίρια σημεία, με σκοπό οι επάλληλες γραφές και
οι διορθώσεις του κειμένου να οδηγήσουν στην τελική μορφή του διηγήματος. Ενθαρρύνει
συνεχώς τους/τις μαθητές/τριες να συμμετέχουν στη διαδικασία και στην παραγωγή του
γραπτού κειμένου, προτρέποντάς τους/τες να δοκιμάσουν εναλλακτικές λύσεις στην πλοκή, τη
διατύπωση, την αφηγηματική τεχνική (Νικολαΐδου 2016: 112-113). Οι μαθητές/τριες θα
μπορέσουν να εκφραστούν δημιουργικά, εφόσον συνειδητοποιήσουν πως ο/η εκπαιδευτικός
δεν είναι ο/η παντογνώστης/τρια διορθωτής/τρια, αλλά ένας/μία από τους/τις
αναγνώστες/τριες του κειμένου τους ο/η οποίος/α έχει αναλάβει, επίσης, ρόλο επιμελητή/τριας.
Σε αντίθετη περίπτωση, θα υπονομευόταν η ελευθεριακή σχέση που αποτελεί την κύρια
προϋπόθεση της συγγραφικής πράξης (Νικολαΐδου 2016: 114).
Μία άσκηση επανάληψης
Ο στόχος των δράσεων δημιουργικής γραφής είναι η μαθητική ομάδα να εκπαιδευτεί στις
επάλληλες γραφές ενός κειμένου, ώστε ο/η κάθε μαθητής/τρια να κατανοήσει πως η συγγραφή
δεν είναι μόνο έμπνευση και έκφραση, αλλά δουλειά με τις λέξεις (Νικολαΐδου 2016: 112).
Η τελευταία μετασυγγραφική και αξιολογική φάση δεν εκτελέστηκε με ακρίβεια, διότι, λόγω της
αποστολής των κειμένων στο διαγωνισμό, θέλαμε το κείμενο να ήταν αποκλειστική ατομική
δημιουργία. Έτσι, ακολούθησε μία άλλη άσκηση δημιουργικής γραφής, βασισμένη σε ένα από
τα διηγήματα που διαβάστηκαν. Επαναλάβαμε, δηλαδή, την τριμερή φάση της δημιουργικής
γραφής, για να γίνει περισσότερο ευκρινής στους/στις μαθητές/τριες η διαδικασία των
επάλληλων γραφών.
Η δράση αυτή έγινε ομαδικά από όλους τους/τις μαθητές/τριες της τάξης. Σε αυτήν, η
δημιουργική γραφή συνδυάζεται με την εικαστική έκφραση. Το κάθε παιδί καλείται να μετουσιώσει
τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις εντυπώσεις που του έχουν προκληθεί από την ανάγνωση
του βιβλίου, αρχικά σε εικόνα και στη συνέχεια σε λέξεις εννοιολογικά φορτισμένες από την
υπόθεση του διηγήματος και τέλος σε κείμενο. Τούτο συμβαίνει για να νοηματοδοτηθεί το κείμενο
με τις εμπειρίες και τα βιώματα του παιδιού, γινόμενο το ίδιο δημιουργός (Αρτζανίδου & Κουράκη
2014: 6).
Αφού ξαναδιαβάστηκε το διήγημα, για να είναι πιο πρόσφατη η πρόσληψή του από τα παιδιά,
ζητείται να ζωγραφίσουν όσες εικόνες επιθυμούν, η απεικόνιση των οποίων να προκλήθηκε από
το συγκεκριμένο διήγημα. Ύστερα, ο/η κάθε μαθητής/τρια γράφει ένα ουσιαστικό για το όνομα
του/της ήρωα/ίδας που θα δημιουργήσει στο δικό του/της κείμενο, ένα ρήμα που να γεννά
δράση, ένα επίθετο μαζί με το ουσιαστικό που να προσδιορίζει τον τόπο ή και τον χρόνο της
ιστορίας, μία λέξη που να γεννήθηκε από το διήγημα που διαβάστηκε, μία λέξη που να ορίζει ένα
συναίσθημα και μια λέξη που να γεννά φόβο ή χαρά. Κάθε μαθητής/τρια παρουσιάζει τις δικές
του/της λέξεις και μετά από συζήτηση επιλέγεται μία από την κάθε κατηγορία. Έχοντας στη
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διάθεσή τους τις εικόνες που έχουν σχεδιάσει, ξεκινάμε να γράφουμε ομαδικά μέσα στην τάξη
ένα κείμενο σε διηγηματική μορφή, το οποίο θα πηγάζει από λέξεις και συναισθήματα του
διηγήματος που διαβάσαμε. Έτσι, οι μαθητές/τριες ενθαρρύνονται να αναδείξουν τα σημεία του
λογοτεχνικού κειμένου στα οποία εστίασαν την προσοχή τους, να συνδέσουν προσωπικά
βιώματα με το λογοτεχνικό έργο, να προβούν σε γραπτή περιγραφή των εικόνων που
διαμορφώνουν στο μυαλό τους από την οπτική αναπαράσταση της ιστορίας (Γκούνη 2009: 78).
Αρκετοί/ές μαθητές/τριες εξέφρασαν την επιθυμία να χρησιμοποιηθούν και οι δικές τους λέξεις.
Έτσι, όσοι/ες επιθυμούσαν επανέλαβαν τη διαδικασία ατομικά, γράφοντας μία δική τους ιστορία
με τις λέξεις και τις εικόνες που είχαν δημιουργήσει. Η μετασυγγραφική φάση εφαρμόστηκε και
στις περιπτώσεις αυτές.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι μαθητές/τριες με καλύτερη σχολική επίδοση έγραψαν μεγαλύτερα σε έκταση κείμενα. Όμως,
τούτο δεν συνεπάγεται την όποια ποιοτική ανωτερότητά τους. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο πως
οι παραπάνω μαθητές/τριες προσπάθησαν να έχουν έναν πιο επεξεργασμένο λόγο, εγγύτερα
σε πιο έτοιμα συγγραφικά καλούπια. Λειτούργησαν, δηλαδή, σαν να ήθελαν να επιβεβαιώσουν
αυτό που ανέμεναν οι άλλοι - είτε δάσκαλος είτε οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον - από
αυτούς/ές. Προσπάθησαν να επιδείξουν στη γραφή του διηγήματος, κορυφαία επίδοση, όπως
εκλαμβάνεται μέσα στο σχολικό πρόγραμμα, παρόλο που ήταν σαφές πως η διαδικασία αυτή
δεν σχετίζονταν με κάποια αξιολογική διαδικασία στο πλαίσιο συγκεκριμένου μαθήματος η οποία
θα οδηγούσε σε βαθμολόγησή τους.
Αντιθέτως, μαθητές/τριες που δεν αισθάνονταν την πίεση - ασχέτως αν ήταν υπαρκτή ή όχι - για
μία άριστη συγγραφή, έγραψαν κείμενα όπου το αποτέλεσμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
πιο πηγαίο και ίσως εγγύτερα στον αυθεντικό λογοτεχνικό λόγο. Το μικρότερο σε έκταση κείμενο
έγραψε ένας μαθητής της 5ης τάξης, με μόλις 251 λέξεις, όταν το κατώτερο όριο για τη συμμετοχή
στον συγκεκριμένο διαγωνισμό ήταν οι 200 λέξεις (παράρτημα: κείμενο 7). Οι μαθησιακές
επιδόσεις αυτού του μαθητή δεν ανήκαν στην πρώτη ομάδα που αναφέρθηκε παραπάνω.
Εντούτοις, αναδείχθηκε πρώτος νικητής στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στην κατηγορία της τάξης
του.
Δύο στοιχεία καταδεικνύουν την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος δημιουργικής γραφής.
Πρώτον, η βράβευση από τον Μάνο Κοντολέων ενός μαθητή ο οποίος κατάφερε, μέσα από την
όλη διαδικασία που περιγράψαμε παραπάνω, να εκφραστεί και να γράψει ένα αυθεντικό
λογοτεχνικό κείμενο. Γεγονός που τόνωσε την αυτοεκτίμησή του, αλλά και την εκτίμηση του
ευρύτερου περιβάλλοντος για τις ικανότητές του. Επιπροσθέτως, λειτουργεί παραδειγματικά για
μαθητές/τριες που συναντούν δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου, αλλά και γενικότερα
στις σχολικές μαθησιακές επιδόσεις.
Το δεύτερο στοιχείο αφορά τη στάση όλων των άλλων παιδιών. Το σύνολο των μαθητών και των
μαθητριών της τάξης επέδειξε μία ειλικρινή ευχάριστη διάθεση και προθυμία κατά τη διάρκεια
όλων των δράσεων. Η ικανοποίηση μαθητών/τριών προκύπτει και από τον τρόπο που δέχτηκαν
τη βράβευση του συμμαθητή τους: Χάρηκαν σαν να είχαν κερδίσει οι ίδιοι. Γεγονός που
αναδεικνύει την ατομική επιτυχία ενός μαθητή ως αποτέλεσμα της συλλογικής έκφρασης μίας
σχολικής ομάδας παιδιών με θετική στάση απέναντι σε δημιουργικές εκπαιδευτικές δράσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κείμενο 1:
Στη συναυλία της φύσης

Απ’ το σχολείο το σκάσαμε
περπατάμε και φτάσαμε
στο ποτάμι τ’ ορμητικό
και τ’ αφτιά μας γεμίσαν με υλικό:
Σκυλιά γαβγίζουν,
πουλιά τιτιβίζουν
τα φύλλα πάνω στα κλαδιά θροΐζουν
Ε, ξεχάσατε τα ζουζούνια:
δεν τ’ ακούτε που ζουζουνίζουν;
Με πόσα πλάσματα μπορείς να τρελαθείς
τη φαντασία σου μόνο ν’ αφήσεις
δίνουν μια συναυλία μουσικής
στο μέγαρο της φύσης.

Εικόνα 1:

Κλοντ Μονέ, Η γέφυρα πάνω από τη λίμνη με τα νούφαρα.

Εικόνα 2:
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Λίμνη με ροζ νούφαρα, Nong-Han, Ταϊλάνδη.
Αρχείο μουσικής 1:
«Water Lilies», από το άλμπουμ Waiting for the Dawn (with Nature Sounds) του John McClung.

Κείμενο 2:
Η γέφυρα στη λίμνη με τα νούφαρα

Δύο παιδιά, ο Γουότερ και η Λίλλη, γυρνούσαν μια ανοιξιάτικη μέρα από το σχολείο. Ο Γουότερ
ήταν στενοχωρημένος, επειδή δεν είχε γράψει καλά στο τεστ μαθηματικών. Δεν ήθελε να πάει
ακόμα σπίτι, γι’ αυτό πρότεινε στη Λίλλη να περάσουν μέσα από το πάρκο. Η Λίλλη συμφώνησε,
αφού κι αυτηνής της άρεσε να στέκεται στη γέφυρα πάνω από τη λίμνη με τα νούφαρα.
Καθώς στέκονταν πάνω στη γέφυρα, πέφτει ένα δάκρυ από τον Γουότερ. Η σταγόνα έπεσε πάνω
σε ένα άσπρο νούφαρο. Τότε ακούστηκε μια φωνή: Γιατί σπαταλάς τα δάκρυά σου;
Τα δύο παιδιά ξαφνιάστηκαν. Ποιος μίλησε; ρώτησε η Λίλλη. Τότε ένα νούφαρο σηκώνεται πάνω
από το νερό, με δύο μακριά πράσινα πόδια να ακουμπούν πάνω στη λίμνη.
- Εγώ, αποκρίθηκε το άσπρο νούφαρο.
- Και ποιος είσαι εσύ, ρώτησε ο Γουότερ.
Τότε, το άσπρο νούφαρο έκανε μια περιστροφή και άρχισε να χορεύει πάνω στη λίμνη, ενώ από
τα υπόλοιπα νούφαρα άρχισε να ακούγεται μια μουσική.
Καθώς χόρευε το άσπρο νούφαρο άρχισε να διηγείται μια ιστορία: «Εγώ, γεννήθηκα μακριά.
Ασία τηνε λένε στη διάσημη Νονγκ Χάρν. Είναι μια λίμνη με νούφαρα χρωματιστά. Την άνοιξη
όλοι γινόμαστε ροζ. Κι έρχονταν άνθρωποι απ’ όλες τις ηπείρους, να μας θαυμάσουν. Μα μια
μέρα, ένα αγόρι από την Αμερική, με τράβηξε ψηλά, μ’ έχωσε μέσα στη τσάντα του και με πήγε
στο Γουαϊόμινγκ. Εκεί εγώ κρύωνα πολύ. Μα ευτυχώς, ένα φλαμίγκο με λυπήθηκε. Με άρπαξε
απ’ την πλούσια φυλακή, μ’ έβαλε μέσα στο ράμφος του. Πέταξε μακριά μέχρι τη λίμνη τούτη
δω. Μόλις την είδα, του φώναξα: Εδώ θέλω να με αφήσεις. Κι έτσι από τότε ζω κάτω από το
γεφύρι αυτό».
Τα δύο παιδία είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό.
- Και γιατί παρακαλώ με μάλωσες για τα δάκρυά μου, έκανε ο Γουότερ.
- Έχω δει εγώ παιδιά να περνάνε το γεφύρι κι αντί να θαυμάζουν το τοπίο, αυτά κλαίνε για κάτι χι
και ψι. Ορέ πάτε καλά; μου ‘ρχότανε να φωνάξω. Ε, μόλις έσταξε πάνω μου το δάκρυ, δεν άντεξα
άλλο.
- Αφού έχουμε προβλήματα κυρ-Νούφαρο, τι να κάνουμε; Διαμαρτυρήθηκε ο Γουότερ.
- Δε λέω, λυπάστε κι εσείς γι’ αυτά που σας βάζουν να κάνετε. Μα, πρόβλημα είναι να σε αρπάζει
ένα κακομαθημένο και να σε χωρίζει απ’ τους δικούς σου. Όχι εσείς που χωρίζετε γνωστούς από
αγνώστους. Τα δάκρυα είναι πολύτιμα. Φυλάξτε τα για τις χαρές σας.
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Η Λίλλη γύρισε προς τον Γούοτερ και του πε πως το άσπρο νούφαρο καλά τα λέει. Ο Γουότερ
στραβομουτσούνιασε. Τότε, ανοίγει την τσάντα του, βγάζει το τεστ και… -Ε, τι πας να κάνεις; του
φώναξε η Λίλλη. Αυτός, χωρίς να μιλήσει γυρνάει το χαρτί, βγάζει τις μπογιές του, αρχίζει να
ζωγραφίζει και λέει στη Λίλλη: «Ε, εκτός από τα χι και ψι, υπάρχει κι η ψυχή».

Εικόνα 3:

Το εξώφυλλο του βιβλίου της Σοφίας Φίλντιση Η μάνα του ανέμου.

Κείμενο 3:
Σε μία αυτοκρατορία του Μεσαίωνα, στα βάθη της Ασίας, ο Τζέγκις Ραταπλάν κλέφτηκε με την
όμορφη Λευκοθέα για να παντρευτούν.
Ο ατρόμητος νέος κάλπασε με το άλογό του, τον Ασπροχαίτη, όρμησε στην αυλή του σπιτιού
της Λευκοθέας και την άρπαξε μπροστά στα μάτια των γονιών της. Τότε αυτοί κάλεσαν όλο το
χωριό για να τους κυνηγήσουν.
Όμως η αγάπη των δύο νέων ήταν τόσο μεγάλη, που συγκινήθηκε ο άνεμος και φύσηξε τόσο
δυνατά, που έκανε το άλογο να απογειωθεί και να χαθούν σε μέρη μακρινά, στην πατρίδα του
ανέμου. Ο Τζέγκις Ραταπλάν και η Λευκοθέα ευχαρίστησαν τον άνεμο, μα αυτός τους
αποκάλυψε πως τους βοήθησε, επειδή του το ζήτησε η μάνα του.
Η Λευκοθέα την ρώτησε γιατί ζήτησε να τους βοηθήσει και η μάνα του ανέμου τους αποκάλυψε
πως συγκινήθηκε από την ιστορία τους, επειδή κι εκείνη, όταν ήταν νέα αγαπούσε κάποιον, αλλά
ο πατέρας της δεν την άφησε να τον παντρευτεί. Από τότε το αγαπημένο ζευγάρι έζησε
ευτυχισμένο σε κείνη την χώρα.

Κείμενο 4:
Το Νούφαρο:

Είμαι ένα νούφαρο μικρό και ταπεινό

[ποιος]

Πάνω απ’ της λίμνης στέκομαι τον σκοτεινό βυθό

[πού]

Την άνοιξη γεμίζω ωραία χρώματα

[πότε]

που μένουν άλαλα τα στόματα
Δεν είναι κρίμα τα παιδιά
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τέτοιο θέαμα να χάσουν;

[τι]

Γι’ αυτό φωνάξτε όλοι μαζί

[πώς]

Δάσκαλε, θέλουμε να πάμε εκδρομή

[γιατί]

Κείμενο 5:
Το ποτάμι

Εγώ, ένα ποτάμι ξακουστό
Έρχομαι από τα χρόνια τ’ αρχαία
Πείρο με φωνάζουν δυνατό
Αμπέλια κι ελιές ξεδιψάω παρέα
Απ’ όπου περνάω με χαιρετούν
Μα ‘χτίσαν εργοστάσια και φυτοφάρμακα πετάξαν
Το γάργαρο νερό μου μου τ’ αλλάξαν
Μα τα παιδιά είναι όλα στο πλευρό μου
Πάλι καθαρό θα κάνουν το νερό μου.

Κείμενο 6
Ακροστιχίδα «Σοφία Φίλντιση»

Σαν έφτασε ο χειμώνας μες στη γη
Όλα μοιάζαν σαν πάλευκο πανί
Φωτιά φεγγοβολάει, φαΐ μοσχοβολάει
Ιππόκαμπος τρανός στη θάλασσα πεινάει
Άνθρωπος να ‘μουν εγώ, να ‘ψηνα γάλο γεμιστό

Φεγγάρι φωτεινό ρίξε στη γη ένα λαμπρό γερό ιστό
Ίσαμε τον ουρανό να δούμε και στη φύση να χαθούμε
Λιοντάρια, λύκοι κι αλεπούδες όλοι μαζί ας ενωθούμε
Νούφαρα μεγάλα και μικρά φαντάζουν όλα μια ζωγραφιά
Τ’ ανέμου τα νησιά τα ερημικά δεν είναι μόνα τώρα πια
Ινδιάνοι τραγουδάνε και τη γη παραφυλάνε
Σιμά προβάλλει η άνοιξη, τ’ άνθη χαμογελάνε
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Ήλιος ως πέρα γελαστός σκορπίζει σ’ όλο τον κόσμο φως.

Κείμενο 7
Η αγάπη φέρνει την άνοιξη

Μια φορά ήταν ένα παιδί που πήγαινε συχνά βόλτες στη φύση. Σε μία από αυτές τις βόλτες είδε
ένα ωραίο λουλούδι. Αυτό το λουλούδι του άρεσε πάρα πολύ.
Όταν νύχτωσε, επέστρεψε σπίτι του να κοιμηθεί. Μόλις ξημέρωσε η επόμενη μέρα, πήγε να δει
ξανά το λουλούδι που τόσο του είχε αρέσει. Όμως, καθώς περπατούσε στο δρόμο για το δάσος,
είδε ένα ζώο που του έκανε εντύπωση μεγάλη. Τότε κίνησε να πάει στο ζώο να το δει από κοντά,
αλλά αυτό φοβήθηκε και έτρεξε μακριά. Το αγόρι στενοχωρήθηκε πολύ που δεν το χάιδεψε.
Την άλλη μέρα πήγε να δει το ζώο. Το συνάντησε σ’ ένα ξέφωτο του δάσους. Ήταν μια όμορφη
ζέβρα. Μόλις την είδε, την πλησίασε για να την χαϊδέψει. Αυτή τη φορά η ζέβρα αναγνώρισε αυτό
το παράξενο αγόρι.
Μετά από αρκετές ημέρες θυμήθηκε το λουλουδάκι που είχε δει και το ‘χε ξεχάσει. Ξεκίνησε να
πάει να το βρει. Πήρε το δρόμο για το δάσος. Μόλις έφτασε στο μέρος που το είχε πρωτοδεί, τον
περίμενε μία δυσάρεστη έκπληξη. Το λουλούδι είχε ξεραθεί που δεν το φρόντιζε. Το παιδάκι το
λυπήθηκε και του έφερε γρήγορα νερό. Το πότισε και καθόταν δίπλα του να το προσέχει
συνεχώς.
Όταν νύχτωσε, κάθισε παραπέρα να του κάνει παρέα. Κάποια στιγμή, εκεί που στεκόταν το παιδί
σε μια πέτρα, το πήρε ο ύπνος. Το πρωί που ξύπνησε, είδε το λουλούδι να είναι ανθισμένο.
Χάρηκε πάρα πολύ που το λουλούδι είχε ανθίσει. Κατάλαβε πως είχε σωθεί.
Είχε ανθίσει γιατί είχε έρθει η άνοιξη. Και αυτός είχε βοηθήσει.
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Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΠΟΧΗ
Βρισκόμαστε στο 2017. Πρόσφατα αποχαιρετήσαμε τον εικοστό αιώνα και την δεύτερη χιλιετία.
Περίπου τα τελευταία 70 χρόνια ο κόσμος εξελίχτηκε τόσο όσο δεν είχε εξελιχτεί τα προηγούμενα
δυο χιλιάδες έτη. Αναφέρομαι περισσότερο στα επιτεύγματα της τεχνολογίας: Διαστημική,
τηλεπικοινωνίες, διαδίκτυο, μεταφορές κ.τ.λ. Κανένας δεν θα μπορούσε να αμφισβητήσει το
γεγονός πως σήμερα βιώνουμε την παντοκρατορία της εικόνας. Η τηλεόραση και το διαδίκτυο
καλώς ή κακώς είναι πλέον τα πρώτα βιολιά της συμφωνικής ορχήστρας.
Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τα πράγματα μέσω των αισθήσεων του. Όραση, ακοή, όσφρηση,
γεύση, αφή. Η κυριότερη αίσθηση είναι όμως η όραση κι έτσι θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε
πως ο πλανήτης μας είναι οφθαλμοκρατούμενος. Ο κινηματογράφος ή αλλιώς η μεγάλη οθόνη
έχει κερδίσει έδαφος και έχει καταφέρει να αποτυπώσει με μοναδικό τρόπο το κοινό αίσθημα κι
αυτό ίσως γιατί πέρα από την εικόνα διαθέτει και το πλεονέκτημα να εμπεριέχει αρκετές τέχνες.
Δεν ενσωματώνεται σ’ ένα φιλμ η μουσική; το θέατρο; η λογοτεχνία; η αρχιτεκτονική, η γλυπτική
και το εικαστικό στοιχείο; η φωτογραφία;
Η γλώσσα του σινεμά διείσδυσε και στην πεζογραφία όπως και η πεζογραφία από την άλλη
ενέπνευσε αμέτρητες ταινίες. Φαίνεται πως οι συγκεκριμένες δύο τέχνες άρχισαν να συνδέονται
μεταξύ τους με μια ερωτική σχέση. Πολλοί συγγραφείς που προτίμησαν την οπτικοποιημένη
τεχνική μεταφράστηκαν, βραβεύτηκαν και πούλησαν εκατομμύρια αντίτυπα σε χώρες του
κόσμου. Κακά τα ψέματα η εικόνα η οποία δημιουργείται μέσω των λέξεων διαθέτει δύναμη και
εντυπώνεται εύκολα στη μνήμη του αναγνώστη. Ίσως ο εγκέφαλος να λειτουργεί κατά αυτόν τον
τρόπο εξαιτίας της όρασης, που είναι η κυριότερη αίσθηση όπως προαναφέρθηκε.
Η κινηματογραφική γραφή φαντάζει ελκυστική τον 21ο αιώνα. Στην εποχή της ταχύτητας και της
βιασύνης ο κόσμος δυστυχώς δεν έχει την πολυτέλεια να διαβάζει εννοιολογικά βαθυστόχαστα
έργα. Ο μέσος αναγνώστης χρειάζεται απεναντίας κάτι ρέον που θα του τραβήξει την προσοχή,
θα τον καθηλώσει και δεν θα θέλει να αφήσει το βιβλίο από τα χέρια του. Η εικόνα είναι πιο
ισχυρή, πιο ζωντανή, πιο άμεση και δεν λησμονείται εύκολα.
Τι εννοούμε όμως όταν λέμε πως ένα μυθιστόρημα είναι κινηματογραφικό μιας και μάλλον δεν
υπάρχει σαφής ορισμός; Ίσως θα πρέπει να εμπλέκεται σε θεματικό επίπεδο με την ιστορία του
κινηματογράφου και την κινηματογραφική κουλτούρα ή να αναφέρεται σε ταινίες μέσω
παραπομπών ή άλλων διακειμενικών μέσων. Ίσως θα πρέπει να ενσωματώνει τεχνικές όπως το
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ζουμ, το μοντάζ και το κόψιμο των σκηνών ή να μεταφράζει ιδέες από το σινεμά στην
πεζογραφία. Ίσως πάλι η γλώσσα και το στυλ του συγγραφέα θα πρέπει να μιμούνται την
ονειρική φύση και την ροή των εικόνων στην οθόνη. Ίσως η πεζογραφία θα πρέπει να βαδίζει
στους κανόνες του σεναρίου και η αφήγηση να είναι έτσι προσαρμοσμένη ώστε να μπορούμε
σχεδόν να «δούμε τα πάντα».
Από την άλλη φυσικά υπάρχουν πολέμιοι αυτού του τρόπου γραφής που ισχυρίζονται πως με
την συγκεκριμένη τεχνική η γλώσσα φτωχαίνει, χάνει το βάθος της, το ποιητικό της σκάψιμο, το
εκφραστικό της ανάγλυφο, δεν διασώζονται ντοπιολαλιές και διάφορα άλλα. Λένε πως πρόκειται
για μια επιφανειακή λογοτεχνία που απλώς περιγράφει (σηκώθηκε, πήγε στην κουζίνα, έφτιαξε
καφέ, κοίταξε από το παράθυρο κτλ).
Θεωρώ πως θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία. Αν ο συγγραφέας προσέξει την καρδιά του
έργου του τότε όλα τα υπόλοιπα θα προσέξουν από μόνα τους. Οι Αμερικάνοι που διδάσκουν
δημιουργική γραφή λένε: You must have a great long story to tell. Όλα ξεκινάνε από την πλοκή.
Πρέπει καταρχήν να βρεις να διηγηθείς μια ενδιαφέρουσα ιστορία και όχι μια γερασμένη και
ανιαρή βασισμένη σε βερμπαλισμούς, σε ασαφείς ποιητικές σκέψεις και σε επίπεδες flat
τετριμμένες καταστάσεις. Ο αναγνώστης θέλει να διαβάζει κάτι που είναι larger than life και να
ταυτίζεται με τους ήρωες γρήγορα από τις πρώτες σελίδες του μυθιστορήματος.
Κάποιοι ισχυρίζονται πως λογοτεχνία είναι από τη μια ένας χαρακτήρας που θέλει κάτι και από
την άλλη τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσει για να φτάσει στον στόχο του. Για να δομήσεις
όμως άρτια έναν χαρακτήρα θα πρέπει να τον κάνεις τρισδιάστατο. Να τον τοποθετήσεις στον
χωροχρόνο. Αυτό το πετυχαίνεις με την κινηματογραφική προσέγγιση συγγράφοντας λες και
στο χέρι σου αντί για πένα κρατάς σκηνοθετική κάμερα. Ο αναγνώστης για να γίνει ένα με τον
ήρωα σου θα πρέπει διαρκώς να παρακολουθεί τις κινήσεις του, να μυρίζει ή να γεύεται ή να
πιάνει ότι κι εκείνος και μέσω των διαλόγων ν’ ακούει τη χροιά της φωνής του. Έτσι παίρνει σάρκα
και οστά ένας πρωταγωνιστής. Οι διάλογοι παίζουν σημαντικό ρόλο και είναι κομμάτι της ζωής
ειδικά αν σκεφτούμε πως πλέον όλοι μας όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε γράφουμε
μηνύματα στο κινητό μας. Όλοι δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εν δυνάμει μικροί θεατρικοί
συγγραφείς στο Facebook ή στο Instagram; Αυτό δεν οφείλουμε να το περάσουμε και στη
λογοτεχνία μιας και πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας;
Φυσικά υπάρχει και το σκέλος των εσωτερικών σκέψεων ή εσωτερική εστίαση (point of view).
Λένε πως μια καλή αναλογία είναι 65% δείχνω – 35% λέω. Βέβαια κι αυτό εξαρτάται ανάλογα με
το είδος (genre) με το οποίο κανείς καταπιάνεται. Για παράδειγμα στα αστυνομικά
μυθιστορήματα ή στα μυστηρίου ο αφηγητής είναι καλό να γνωρίζει λιγότερα από τους
χαρακτήρες ώστε να καταλαβαίνονται οι σκέψεις τους κυρίως μέσω των πράξεων τους. Έτσι
γίνεται εντονότερο το στοιχείο του απρόβλεπτου και του σασπένς.
Η κινηματογραφική γραφή ταιριάζει στην εποχή μας, αυτό είναι σίγουρο. Το ζητούμενο είναι αν
ένας λογοτέχνης που επιθυμεί να δημιουργήσει κάτι πιο απαιτητικό και φιλοσοφημένο μπορεί να
συνδυάσει μια ενδιαφέρουσα αφήγηση με την εικονοποίηση και την λεκτική εμβάθυνση έχοντας
παράλληλα εμπορική (με την καλή έννοια) απήχηση. Αυτή είναι μια μορφή στοιχήματος και
ισορροπίας.
Η εποχή η οποία ζούμε χαρακτηρίζεται ως μεταμοντέρνα. Τι είναι όμως το μεταμοντέρνο; Σίγουρα
είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πολιτισμός μας τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα
αποδέσμευσε την τέχνη από τη μέγγενη του μοντερνισμού όπου έπειτα από ένα σημείο είχε
απομακρυνθεί αρκετά από τον μέσο άνθρωπο (ποιος μπορούσε για παράδειγμα να
ευχαριστηθεί μια σύνθεση του Ιάννη Ξενάκη αν δεν ήταν γνώστης της μουσικής;). Έφερε την
απόλυτη ελευθερία, επέστρεψε στην λαϊκότητα, επέτρεψε μίξεις ειδών και συνδυασμούς
ετερόκλητων πραγμάτων.
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Οι καλλιτέχνες έχουν σήμερα την δυνατότητα να δημιουργούν σύμφωνα με το ένστικτο τους. Το
κάθε έργο τους μπορεί να διαθέτει την δική του αρχιτεκτονική και τον δικό του τρόπο
προσέγγισης. Το μεταμοντέρνο εγκατέλειψε τους κανόνες, τον μύθο της προόδου και τον
ορθολογισμό όπου ασπάζονταν ο μοντερνισμός και επέστρεψε στη νοσταλγία του
παρελθόντος. Έστρεψε την πλάτη του στο μέλλον και ασχολήθηκε με το χτες. Πρόβαλε το οικείο
και το κοινότοπο.
Η μετά-νεωτερικότητα δύσκολα μπορεί να οριστεί με επιστημονικούς όρους. Μπορούμε να
πούμε πολλά και να κουβεντιάσουμε αρκετά για αυτήν όμως αν επιχειρήσουμε να την ορίσουμε
με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια τότε εκείνη αυτό-αναιρείται μιας και πρόκειται για ένα ρεύμα
που αγαπάει την υποκειμενικότητα. Υποστηρίζει πως δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη οικουμενική
αλήθεια και πως ο καθένας μπορεί να δώσει την δική του ερμηνεία. Ο σκηνοθέτης Quentin
Tarantino όταν γύρισε το Pulp Fiction είπε: Αν δουν την ταινία μου ένα εκατομμύριο άνθρωποι
τότε θα έχουν προκύψει ένα εκατομμύριο διαφορετικά φιλμ.
Ο μεταμοντέρνος κινηματογράφος διαθέτει ορισμένα κύρια χαρακτηριστικά όπως: Τα πολλαπλά
μη γραμμικά επίπεδα πλοκής, τα ανοιχτά τέλη, τη διακειμενικότητα δηλαδή την αλληλεπίδραση
αφηγημάτων όπου μπορεί να προέρχονται από άλλες εποχές και να εκπροσωπούν διαφορετικά
στυλ, την ειρωνεία και την παρωδία που εκφράζουν το διφορούμενο των νοημάτων,
εκμεταλλεύεται την τέχνη του παρελθόντος δανειζόμενος όποια στοιχεία επιθυμεί και τα μαγειρεύει
διαμορφώνοντας ένα σύνθετο πολυτροπικό κράμα, αρέσκεται σε ιστορίες με πολλές
ανατροπές, επίσης οι πρωταγωνιστές έχουν το δικαίωμα να βγουν από τον ρόλο τους και να
απευθυνθούν απευθείας στους θεατές κοιτάζοντας την κάμερα κτλ.
Το Blade Runner του Ridley Scott είναι μία από τις πιο γνωστές μεταμοντέρνες ταινίες. Γυρίστηκε
το 1982 και αναφέρεται σε μια μελλοντική δυστοπία όπου έχουν ανακαλυφθεί τα ανθρωποειδή.
Ο φουτουρισμός και η δράση αναμιγνύονται με ενδυματολογικούς κώδικες που παραπέμπουν
στη μόδα της δεκαετίας του 1940, τα χτενίσματα στα μαλλιά των ηρώων είναι punk rock, ο
πληθυσμός είναι πολυπολιτισμικός με έντονο το στοιχείο της ανατολίτικης κουλτούρας, η
γλώσσα που ομιλείται είναι μίγμα αγγλικών, ιαπωνικών, γερμανικών και ισπανικών. Εμφανής η
επίδραση της μαζικής κουλτούρας και του καταναλωτισμού.
Άλλη μια χαρακτηριστική ταινία είναι το Memento του Christopher Nolan που κυκλοφόρησε στις
σκοτεινές αίθουσες το 2001 και χαρακτηρίστηκε ως φιλμ νέο-νουάρ. Η μεταμοντέρνα αφήγηση
παρουσιάζει έναν κόσμο όπου δεν υπάρχει συγκεκριμένη αλήθεια. Ενσωματώνει δυο
αλληλουχίες σκηνών: την έγχρωμη όπου τα γεγονότα εκτυλίσσονται αντίστροφα από το τέλος
προς την αρχή διασπώντας την κλασική γραμμική εξέλιξη του χρόνου και την ασπρόμαυρη
όπου όλα βαίνουν κανονικά. Εντοπίζονται στοιχεία black humor και ειρωνείας τη στιγμή όπου ο
κεντρικός χαρακτήρας ο οποίος πάσχει από απώλεια μνήμης τρέχει για να σώσει την ζωή του
αλλά δεν το γνωρίζει. Δεν θυμάται αν είναι ο κυνηγημένος ή αυτός που κυνηγάει. Εμφανίζεται ο
υπερρεαλισμός ως γκρο πλαν για μια πιο προσεκτική ματιά στις εκφράσεις των ηθοποιών.
Θραύσματα εικόνων ταλαντεύονται ανάμεσα στην αμνησία και στο όνειρο. Τα μυθιστορήματα
συνήθως ξεκινάνε in medias res (στη μέση των πραγμάτων) όμως στην προκειμένη περίπτωση
ο Nolan επιλέγει να καταλήξει έτσι.
Υιοθετώντας κανείς την μεταμοντέρνα κινηματογραφική γραφή μπορεί επίσης να προσεγγίσει
άλλους τρόπους αντίληψης της πραγματικότητας. Για παράδειγμα ας φανταστούμε πως
κάθονται τρεις φίλοι σ’ ένα τραπέζι και μιλάνε. Επάνω από τα κεφάλια τους κρέμεται ένας έλικας
που περιστρέφεται αργά κάνοντας αέρα. Ας φανταστούμε πως παρακολουθούμε την παρέα
όχι κανονικά αλλά από το ταβάνι πίσω από τον ανεμιστήρα. Το συμπέρασμα είναι πως όταν ο
συγγραφέας λειτουργήσει σαν σκηνοθέτης και αρχίσει να περιγράφει έναν χώρο σκεπτόμενος
πως βρίσκεται στην οροφή μιας αίθουσας όπως ένα έντομο ή μια αράχνη τότε αυτομάτως θα
προκύψει και αλλαγή της οπτικής αντίληψης του κόσμου.
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Η λογοτεχνική «κάμερα» επηρεάζει τη διάθεση στην ιστορία που λέγεται και δίνει έμφαση στην
εκάστοτε σκηνή. Κατευθύνει την προσοχή του θεατή σε συγκεκριμένα στοιχεία. Το κοντινό πλάνο
ή υπερρεαλισμός λόγου χάρη αποκαλύπτει λεπτομέρειες. Η κοντινή λήψη κάνει τον αναγνώστη
να παρατηρήσει μια μικρή δράση ενός χαρακτήρα ή μια ανεπαίσθητη αντίδραση στο πρόσωπο
του.
Μπορεί επίσης να προστεθεί θόρυβος φόντου και ήχοι που είναι σημαντικοί σε ένα συγκεκριμένο
κεφάλαιο. Συχνά οι μυθιστοριογράφοι βάζουν τους χαρακτήρες τους σε βαρετά περιβάλλοντα,
χωρίς να λένε ούτε καν που βρίσκονται, ποια χρονική στιγμή είναι ή ποιος είναι ο καιρός.
Βρισκόμαστε σε ένα φυσικό κόσμο και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Εάν θέλουμε οι ιστορίες
μας να είναι αληθοφανείς όπως η ζωή τότε ας ερευνήσουμε τις κινηματογραφικές τεχνικές.
Το σενάριο από την άλλη προβάλει μονάχα αυτό που συμβαίνει μπροστά στα μάτια του θεατή.
Ενδιαφέρεται αποκλειστικά για το αφηγηματικό παρόν. Συνεπώς καταγράφει όσα γίνονται ορατά
και ακουστά στην οθόνη. Δεν περιγράφει την ανθρώπινη συνθήκη αλλά την αναπαριστά
δραματοποιώντας την.
Έτσι σύμφωνα με αυτή την λογική η κινηματογραφική γραφή θα μπορούσε να επηρεαστεί στους
χρόνους. Θα μπορούσε δηλαδή να χρησιμοποιήσει περισσότερο τον ενεστώτα παρά τον
αόριστο ή τον παρατατικό. Μια νουβέλα θα ξεκινούσε με τον εξής τρόπο: Ένας άντρας στέκεται
στην βροχή και όχι στέκονταν επειδή μας ενδιαφέρει αυτό που συμβαίνει τώρα. Ακόμα και όταν
χρειάζεται να μεταφερθούμε στο παρελθόν για να δώσουμε πληροφορίες από το back story
ενός χαρακτήρα στήνουμε την σκηνή σαν να παίζεται αυτή τη στιγμή. Δίνουμε μια επικεφαλίδα
που αναφέρει: τέσσερα χρόνια πριν και ξεκινάμε να συγγράφουμε λες και η ιστορία εκτυλίσσεται
live. Χρησιμοποιούμε κανονικά διαλόγους και όλα όσα απαιτούνται ώστε να δημιουργείται η
ψευδαίσθηση πως δεν εγκαταλείπεται το παρόν. Στο σενάριο τα πάντα είναι δράση και real time.
Όλα όσα ειπώθηκαν έχουν ενδιαφέρον όμως με μια προϋπόθεση: Ο κάθε δημιουργός θα πρέπει
να λειτουργεί με υπευθυνότητα και να αποσκοπεί στο υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα μιας και η
εποχή μας που χαρακτηρίζεται από την μεταμοντέρνα κατάσταση έχει συμπέσει με την
παγκοσμιοποίηση και την αγορά και δεν είναι λίγες οι φορές που έχει οδηγηθεί στην ευτέλεια και
στο κιτς.
Συνοψίζοντας η κινηματογραφική γραφή στους μεταμοντέρνους καιρούς φαντάζει δελεαστική.
Η λογοτεχνία έχει τη δυνατότητα να εξελιχτεί ακόμη περισσότερο υιοθετώντας στοιχεία από το
μετά-νεωτερικό σινεμά αρκεί να έχει το νου της μην γίνει κακέκτυπο. Δεν θα πρέπει σε καμία
περίπτωση να απολέσει την αισθητική της βάση και να οδηγηθεί σε νοηματικές ή εκφραστικές
εκπτώσεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

21ος αιώνας – Διαδίκτυο & όραση
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Κώδικας Da Vinci – Το σινεμά εμπεριέχει όλες τις τέχνες

Μεταμοντέρνα αρχιτεκτονική

Μεταμοντέρνες ταινίες
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Ridley Scott – Blade runner

O Christopher Nolan αναλύει την αφήγηση του Memento

Αλλαγή οπτικής αντίληψης – Περιγραφή χώρου από το ταβάνι
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Κοντινό πλάνο – λογοτεχνική κάμερα

Το σενάριο δραματοποιεί στον ενεστώτα
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«Του Μουσείου ιστορίες με παιδιά πρωταγωνιστές»
Νίκα Βασιλική, Πατσίδου Σιδερή, Ζωγράφου – Τσαντάκη Μαρία
vaso.nika@gmail.com, sidepats31@gmail.com, zografou.maria@gmail.com
Περίληψη
Το Μουσείο, ως χώρος καλλιέργειας της αισθητικής και πολιτισμικής ευαισθησίας δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης της
δημιουργικής γραφής ακόμη και σε νηπιακής ηλικίας μαθητές, μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με τα εκθέματα, με
την καλλιέργεια της καλλιτεχνικής έκφρασης, την ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας και την επαφή με τα ποικίλα είδη
του λογοτεχνικού λόγου.
Τα παιδιά από το 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Πέλλας, κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017, συνεργάστηκαν, δημιούργησαν και
μοιράστηκαν κείμενα γραφής με αφορμή τα εκθέματα που διέκριναν και παρατήρησαν συστηματικά στις επισκέψεις
τους στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας. Στα πλαίσια του προγράμματος εκπονήθηκαν διαθεματικές δράσεις
προσέγγισης συγκεκριμένων εκθεμάτων του Μουσείου, με βασικό άξονα την καλλιέργεια των γλωσσικών ικανοτήτων
των παιδιών και την ανάπτυξη δημιουργικού λόγου. Ειδικότερα, με βιωματική μάθηση μέσα από ομαδοσυνεργατικές
πρακτικές και ποικίλες παιγνιώδεις δραστηριότητες είχαμε ως στόχο την ανάπτυξη της φαντασίας και του λεξιλογίου των
παιδιών, τη παραγωγή αυθεντικών κειμένων, τη χρήση επικοινωνιακών στρατηγικών, την καλλιέργεια της αντίληψης και
της εφευρετικότητας συνδυάζοντας τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με κείμενα παιδικής
λογοτεχνίας με βάση εκθέματα του Μουσείου στο πλαίσιο της ανάδυσης δημιουργικού λόγου συνδυαστικά με
μουσειακή εκπαίδευση.
Λέξεις κλειδιά : Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας; Δημιουργική γραφή; Προσχολική Εκπαίδευση;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα του 2011 για την Προσχολική Εκπαίδευση που αφορά την
μαθησιακή περιοχή της Γλώσσας θέτει ως βασικό στόχο την καλλιέργεια της προφορικής
επικοινωνίας και της γραπτής έκφρασης, μέσα από δραστηριότητες που έχουν σκοπό την
κατανόηση και την παραγωγή τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου. Μέσα σ’
αυτό το Πρόγραμμα Σπουδών συναντούμε για πρώτη φορά τον όρο «δημιουργική γραφή», κάτι
που δεν υπήρχε στα παλιότερα Αναλυτικά Προγράμματα, γίνεται μία πρώτη αναφορά στον όρο,
έστω και με μία αποσπασματική μορφή, δηλαδή, στις δραστηριότητες παραγωγής προφορικού
λόγου προτείνεται στα νήπια «να συμμετέχουν σε παιχνίδια δημιουργικής γραφής όπου
παράγουν ομαδικές ιστορίες με αφορμή προκαθορισμένες λέξεις ή αλλάζουν τις λέξεις
σύντομων κειμένων με λέξεις που σημαίνουν το ίδιο (συνώνυμες) ή το αντίθετο (αντίθετες)»
(Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011). Η δημιουργική γραφή βρίσκει το δρόμο της ακόμη
και σε μία τάξη νηπιαγωγείου, αν και τα παιδιά δεν έχουν κατακτήσει τις συμβάσεις της γραφής,
όμως αναπτύσσεται ο προφορικός τους λόγος, καλλιεργείται η γλωσσική τους έκφραση και
διατηρείται η φαντασία τους ελεύθερη. Γλωσσικές δραστηριότητες και παιχνίδια με τη φαντασία
ωθούν τα παιδιά «να προβαίνουν σε δημιουργικές παραγωγές με ενεργητική διαδικασία και
ευχάριστο τρόπο» (Βακάλη, Ζωγράφου-Τσαντάκη, Κωτόπουλος, 2013). Στα παιδιά προσχολικής
ηλικίας η γραφή είναι αναδυόμενη και μέσα στην τάξη του νηπιαγωγείου συχνά καλείται η
νηπιαγωγός να λειτουργεί ως γραφέας των κειμένων και του προφορικού λόγου των παιδιών,
απλών κειμένων που είναι δημιούργημα δικό τους, είναι δημιουργική γραφή (Βακάλη,
Ζωγράφου- Τσαντάκη, Κωτόπουλος, 2013).
Η διαμόρφωση καλλιεργημένων, ευαισθητοποιημένων και υπεύθυνων πολιτισμικά πολιτών,
αποτελεί στόχο του εκπαιδευτικού μας συστήματος ήδη από την πρώτη βαθμίδα της
εκπαίδευσης, το νηπιαγωγείο (ΥΠΕΠΘ, ΠΙ 2003). Οι ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας για
αειφορία και η εδραίωση μιας κοινωνίας με προοπτικές, απαιτεί, από μικρές ακόμη ηλικίες, την
οικοδόμηση της πολιτιστικής ταυτότητας, την ανάπτυξη σεβασμού και εκτίμησης για την
πολιτιστική και φυσική κληρονομιά. Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την επαφή
των παιδιών με το χώρο του Μουσείου. Η θέαση των εκθεμάτων και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων

[764]

σχετικών μ’ αυτά, συμβάλλει στην καλλιέργεια της ιστορικής γνώσης και αναπτύσσει νοητικές
δεξιότητες υψηλού επιπέδου. Το Μουσείο μπορεί να γίνει χώρος δράσεων και ενεργητικής
μάθησης μέσα από βιωματικές και παιγνιώδεις δραστηριότητες, οδηγώντας τα παιδιά στην
ανακάλυψη, τον προβληματισμό και τη δημιουργία. Τα εκθέματα του Μουσείου μπορούν να
δώσουν το κίνητρο και την αφορμή για δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου και
δημιουργικής γραφής καθώς τα εκθέματα ζωντανεύουν στα μάτια των παιδιών, «λένε τις
ιστορίες τους» και εμπνέουν ώστε αυτά να εκφραστούν καλλιτεχνικά. Ο χώρος του Μουσείου
μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά στην ανάπτυξη της μνήμης και της παρατηρητικότητας, της
φαντασίας, της δημιουργικής σκέψης, στην καλλιέργεια της αισθητικής, την κοινωνική ανάπτυξη
και τη συγκρότηση της πολιτισμικής ταυτότητας (Ανδρέου και Ζωγράφου-Τσαντάκη, 2006,
Ζαφειράκου, 2000, Ανδρέου 1996).
Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας είναι μέρος της καθημερινής ζωής των κατοίκων της και
τα εκθέματά του αποτελούν αναμφισβήτητη απόδειξη της ιστορίας μας. Το γεγονός ότι βρίσκεται
σε κοντινή απόσταση από τα νηπιαγωγεία μας και η πάγια επιδίωξή μας να γνωρίζουν τα παιδιά
τον τόπο τους και την πολιτιστική τους κληρονομιά, μας ώθησε, πάντα σε συνάρτηση με τους
βασικούς στόχους της προσχολικής εκπαίδευσης και συνδυάζοντας τις αρχές της δημιουργικής
γραφής και της μουσειακής εκπαίδευσης, στην εκπόνηση και υλοποίηση του καινοτόμου
εκπαιδευτικού προγράμματος «Του Μουσείου ιστορίες με παιδιά πρωταγωνιστές», όπου παιδιά
νηπιακής ηλικίας εκφράζονται δημιουργικά μέσα από τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου
Πέλλας.
2. ΜΕΘΟΔΟΣ
Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη δημιουργικού λόγου (προφορικού και
γραπτού) σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, μέσα από μουσειακά εκθέματα συνδυάζοντας το
παιχνίδι με την μάθηση. Οι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν είναι οι εξής :
η καλλιέργεια δεξιοτήτων δημιουργικής γραφής
η ανάπτυξη της φαντασίας
η ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής κειμένων και λογοτεχνικών ειδών
ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου
η καλλιέργεια αντίληψης και εφευρετικότητας
η γνωριμία με την τοπική ιστορία
η εξοικείωση με χώρους και αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς
η χρήση οπτικοακουστικών μέσων και πολυμέσων ηλεκτρονικής τεχνολογίας.
Μέσα από καταιγισμό ιδεών, διαμορφώθηκαν δραστηριότητες με τις οποίες τα παιδιά είχαν
εμπλακεί ενεργητικά στη μαθησιακή διαδικασία, έχοντας λάβει υπόψη μας τα ενδιαφέροντα των
παιδιών και τις ήδη υπάρχουσες εμπειρίες τους. Αναμφίβολα τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τη
δράση, το παιχνίδι, τη βίωση καταστάσεων. Μαθαίνουν κάτι όταν τους έχει κινήσει το ενδιαφέρον
και μαθαίνουν καλύτερα όταν αυτό βρίσκεται κοντά στα ήδη υπάρχοντα βιώματά τους. Πάνω
σ’ αυτές τις αρχές της ενεργητικής, βιωματικής και ανακαλυπτικής μάθησης, βασισμένες στη
κονστρουκτιβιστική θεωρία του Piaget, στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, στην
ομαδοσυνεργατική μέθοδο (Katz και Chard, 2004, Χρυσαφίδης 1996) και κυρίως στο παιχνίδι,
εκπονήθηκε το πρόγραμμά μας, το οποίο υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017, στο
1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Πέλλας με τη συμμετοχή συνολικά 29 παιδιών. Πραγματοποιήθηκαν
δράσεις στο χώρο του Μουσείου αλλά και στις τάξεις, με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Επικεντρωθήκαμε κυρίως στα εκθέματα με αναπαραστάσεις ζώων, θέμα προσφιλές στα παιδιά
αυτής της ηλικίας, με δυνατότητες καλλιέργειας της φαντασίας και της δημιουργικής έκφρασης.
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Η συνεργασία ανάμεσα στα δύο νηπιαγωγεία έγινε με χρήση εφαρμογών του διαδικτύου, με
ανταλλαγή ιδεών και παραγόμενου υλικού.
3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας «Ζωγραφίζω τα αρχαία
παιχνίδια του Μουσείου της Πέλλας» αποτέλεσε την εφόρμηση και έδωσε το κίνητρο για την
έναρξη της υλοποίησης του προγράμματός μας. Τα παιδιά των δύο νηπιαγωγείων επισκέφτηκαν
το Μουσείο, γνώρισαν τα αρχαία παιχνίδια του και κλήθηκαν να τα ανακαλύψουν στις προθήκες
του. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 19 κύριες δράσεις, στο χώρο του Μουσείου και στις τάξεις,
οι οποίες παρατίθενται παρακάτω:
Δημιουργία διαλογικού ποιήματος. Την επόμενη κιόλας ημέρα ένα κουνελάκι (αντίγραφο
πήλινου ειδωλίου, από τα παιχνίδια του Μουσείου) επισκέφτηκε το πρώτο νηπιαγωγείο και
προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό και οι αυθόρμητες ερωτήσεις των παιδιών από πού είσαι
κουνελάκι; παρέπεμψαν στο γνωστό διαλογικό ποίημα «Από πού είσαι ποταμάκι;» του Ζαχαρία
Παπαντωνίου, το οποίο τα παιδιά παραφράζοντάς το, δημιούργησαν το δικό τους διαλογικό
ποίημα με τίτλο «Από πού είσαι κουνελάκι;»
-Από πού είσαι κουνελάκι;
-Απ’ της Πέλλας το Μουσείο.
-Πως τον λένε το μπαμπά σου;
-Μπαρμπα-κούνελο Αρίων.
-Ποιά είναι η μάνα σου;
-Η Κλειώ.
-Τι γυρεύεις στο σχολειό;
-Τα παιχνίδια σας να δω και εσάς που αγαπώ
-Στάσου λίγο να σε δούμε
κουνελάκι μου καλό
-Βιάζομαι γιατί πηγαίνω
να ανταμώσω ένα λαγό.
Έγινε έρευνα στο διαδίκτυο για ονόματα από την αρχαιότητα και τα παιδιά επέλεξαν αυτά τα
οποία τους άρεσαν, αλλά εξυπηρετούσαν και την ομοιοκαταληξία του ποιήματος. Με τη
δραστηριότητα αυτή τα παιδιά αξιοποίησαν το είδος του διαλογικού ποιήματος που ήδη
γνώριζαν, πλούτισαν το λεξιλόγιό τους μαθαίνοντας ονόματα από την αρχαιότητα,
εκφράστηκαν δημιουργικά χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους μέσα από την τεχνική της
ομοιοκαταληξίας.
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Εικόνα 1. «Από πού είσαι κουνελάκι;»

Δημιουργία ιστορίας με τρεις πρωταγωνιστές. Το κουνελάκι-αντίγραφο του εκθέματος,
επισκέφθηκε και το δεύτερο νηπιαγωγείο, όμως εκεί συνάντησε δύο ακόμη φίλους, ένα βάτραχο
και μία κουκουβάγια, παιχνίδια-ομοιώματα αυτών των ζώων. Τα παιδιά κλήθηκαν να
δημιουργήσουν μία ιστορία με πρωταγωνιστές τα τρία αυτά ζωάκια. Η ιστορία καταγράφηκε
από τη νηπιαγωγό και κατόπιν εικονογραφήθηκε από τα παιδιά, χρησιμοποιώντας και την
τεχνική του κολλάζ. Στην ιστορία δόθηκε ο τίτλος «Το κουνελάκι, ο βάτραχος και η κουκουβάγια»,
έγινε βιβλίο και τοποθετήθηκε στη βιβλιοθήκη της τάξης μας:
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα λαγουδάκι από χώμα που ήταν σε ένα μουσείο. Ήθελε να βγει
έξω. Δεν μπορούσε γιατί ήτανε κλειδωμένη η πόρτα με τα τζάμια. Ήθελε όμως να βγει και το
βοήθησε ένα βάτραχος που ήταν σε μια λίμνη κοντά στο μουσείο.
Το λαγουδάκι γλίστρησε στη λιμνούλα μαζί με το βατραχάκι. ‘Έπαιζαν στη λίμνη και έτρωγαν
καρότα. Ήταν όμως κουρασμένοι και ήθελαν να κοιμηθούνε γιατί ήτανε και νύχτα. Κοιμήθηκαν
και μετά από λίγο ήρθε μία κουκουβάγια και έκανε «κούκου, κούκου» και ξύπνησαν. Ήταν όμως
ακόμη μία φίλη. Τους πήρε μαζί της και τους πήγε κάπου να κρυφτούν επειδή ερχόταν ένας
άνθρωπος να ελέγξει αν είναι κάποιος στη λιμνούλα. Ήταν ο φύλακας του μουσείου. Πέρασε
από κει, φοβηθήκανε τα ζωάκια και πήγανε να κρυφτούν γιατί νόμιζαν ότι ήταν κλέφτης αλλά
πώς θα μπουν μες στο μουσείο οι κλέφτες; Το κλειδώνουν το μουσείο.
Πήγανε να κρυφτούν στο σπίτι της κουκουβάγιας στο δέντρο και είδαν τι έκανε. Ο φύλακας έφυγε
και τα ζωάκια πήγανε πάλι στη λιμνούλα. Νόμιζαν ότι ήρθε πάλι (ο φύλακας) αλλά δεν ήρθε. Τα
ζωάκια γίναν φίλοι. Αγκαλιαστήκανε και φιληθήκαν, πέσανε να κοιμηθούν, φιληθήκανε μόνο,
δεν αγκαλιαστήκανε γιατί δεν είχανε χέρια, κοιμηθήκανε και την άλλη μέρα το πρωί η κουκουβάγια
πήγε σπίτι της. Ο βάτραχος πήγε σε ένα μεγάλο δέντρο και πήδηξε στη λιμνούλα και το λαγουδάκι
έσκαψε μια τρύπα μέσα στο χώμα και μπήκε πάλι μέσα στο μουσείο, μπήκε πάλι μέσα στο τζάμι.

Δημιουργία νανουρίσματος με πλαταγή. Ένα από τα αρχαία παιχνίδια που είδαν τα παιδιά στο
Μουσείο ήταν και μία αρχαία κουδουνίστρα, μία πλαταγή. Στο σχολείο τα παιδιά έφτιαξαν τη
δική τους πλαταγή με ανακυκλώσιμα υλικά και τη χρησιμοποίησαν στο κουκλοθέατρο. Εκεί
αναπτύχθηκε αυθόρμητος λόγος και μικροί διάλογοι. Στη συνέχεια τα παιδιά άκουσαν σύγχρονα
νανουρίσματα και εμπνεύστηκαν το δικό τους νανούρισμα που θα έλεγε μια μαμά στο μωρό της
στην Αρχαία Πέλλα:
Πλαταγή μου, πλαταγή μου,
κοίμισε μου το παιδί μου
κοίμισε το μου γλυκά,
δίχως όνειρα κακά.

«Γοργόνα, η αδελφή του Μέγα Αλέξανδρου», δημιουργία διαλογικού κειμένου. Μία από τις
επόμενες μέρες ένα κοριτσάκι έφερε στο σχολείο μια γοργόνα παιχνίδι λέγοντάς μας πως είναι
η Θεσσαλονίκη, η αδερφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δημιουργήθηκε μεγάλο ενδιαφέρον και τα
παιδιά με την καθοδήγηση της νηπιαγωγού αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο για το
μύθο της Γοργόνας. Τα παιδιά γνώρισαν την ιστορία της γοργόνας και το ερώτημα που
απευθύνει προς τους ναύτες που συναντά στις θάλασσες. Δραματοποίησαν το μύθο της
γοργόνας επανειλημμένα και κάθε φορά προσέθεταν και ένα νέο λεκτικό στοιχείο και
εμπλούτιζαν το διάλογο της με τους ναύτες.
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-Γεια σου καπετάνιε ,γεια σας ναύτες
-Γεια σου και σένα Γοργόνα
-Θέλω κάτι να σας ρωτήσω, ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος;
-Ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει
-Και που μένει ;
-Μεσ’ της Πέλλας το Μουσείο
-Και τι κάνει;
-Είναι άγαλμα εκεί και ο κόσμος τον λατρεύει
-Σας ευχαριστώ πολύ, καλές θάλασσες να έχετε
Τη δραματοποίηση των παιδιών έντυσε και η επιβλητική μουσική του Μάνου Χατζηδάκη από τη
μουσική του σύνθεση «Δεν ήταν νησί» ,η οποία γοήτευσε και ταξίδεψε τα παιδιά.

Εικόνα 2. Η γοργόνα, η αδελφή του Μέγα Αλέξανδρου

«Το όνειρο του Βουκεφάλα», δημιουργία ιστορίας. Μεγάλο ενδιαφέρον υπήρχε για τον
Βουκεφάλα, το άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο σημείο όπου
βρίσκεται το άγαλμα του Μακεδόνα ηγέτη με το άλογό του στην πλατεία του χωριού, τα παιδιά
το παρατήρησαν και εξέφρασαν τον εντυπωσιασμό τους γι’ αυτό. Στην τάξη έγινε έρευνα στο
διαδίκτυο και αναζητήθηκαν πληροφορίες για τη ζωή και το θάνατό του. Ένα παιχνίδι άλογο της
τάξης, φθαρμένο από την πολυχρησία, έγινε ο πληγωμένος Βουκεφάλας, τα παιδιά έπαιξαν με
αυτό, άφησαν τη φαντασία τους να ταξιδέψει υπό τους ήχους της μουσικής σύνθεσης του
Σταμάτη Σπανουδάκη «Βουκεφάλας» και μέσα σε όλο το κλίμα που προέκυψε δόθηκε το κίνητρο
για τη δημιουργία ιστορίας με τίτλο «Το όνειρο του Βουκεφάλα». Η ιστορία εικονογραφήθηκε από
τα παιδιά και έγινε βιβλίο για τη βιβλιοθήκη της τάξης μας.

«Το Αλφαβητάρι του Αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας». Το αλφαβητάρι του Μουσείου είναι η
πρώτη συνεργατική δράση ανάμεσα στα δύο νηπιαγωγεία, όπου τα γράμματα της ελληνικής
αλφαβήτου είναι σε αντιστοιχία με εκθέματα του Μουσείου. Με τη συμβολή των νέων
τεχνολογιών, τα παιδιά και στα δύο σχολεία παρακολουθούν κατάλληλα διαμορφωμένη
παρουσίαση με προβολή διαφόρων εκθεμάτων, όπου τα παιδιά συσχετίζουν εκθέματα του
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Μουσείου που το αρχικό τους γράμμα ταιριάζει με κάθε γράμμα της αλφαβήτου πχ στην εικόνα
προτομής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εντοπίζουν το αρχικό γράμμα του κυρίου ονόματός του
(το Α στην συγκεκριμένη περίπτωση) και απαντούν σε σχετική ερώτηση με πολλαπλές επιλογές
λύσεων που αφορά στο έκθεμα. Κατόπιν, τα παιδιά και από τα δύο σχολεία καλούνται να
δημιουργήσουν ένα δίστιχο ή τετράστιχο ποίημα για το έκθεμα στο οποίο αναφερόμαστε και το
ποίημα αυτό να αποδοθεί και ως γραπτό κείμενο.
1ο Νηπιαγωγείο
Ο Αλέξανδρος ο τρομερός
κρατάει σπαθί γονατιστός
και είναι θαρραλέος και δυνατός
2ο Νηπιαγωγείο
Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι δυνατός
και όλους τους νικά
και χαμογελά
Αυτή η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα περίπου 4 εβδομάδων, για όλα τα
γράμματα της αλφαβήτου και στο τέλος της δράσης, τα παιδιά κάθε σχολείου παρουσίασαν τα
ποιήματά τους στα παιδιά του άλλου σχολείου, με τη χρήση ΤΠΕ (διαδίκτυο και βιντεοκλήση).

Επιλογή αγαπημένου εκθέματος, φωτογράφηση και δημιουργία ιστορίας. Τα παιδιά του 2ου
Νηπιαγωγείου Πέλλας, επισκέφθηκαν το μουσείο για δεύτερη φορά, με σκοπό να διαλέξουν το
ζωάκι-έκθεμα που τους αρέσει και τους εντυπωσιάζει περισσότερο (με περιορισμό σε μόνο 2
αίθουσες του Μουσείου) και στη συνέχεια να το φωτογραφήσουν. Με την επιστροφή στην τάξη,
παρατηρούν τις φωτογραφίες που έβγαλαν και καλούνται να δημιουργήσουν μία φανταστική
ιστορία με ήρωα το ζωάκι που ο καθένας επέλεξε. Οι ιστορίες καταγράφηκαν από τη νηπιαγωγό
και δημιουργήθηκε ψηφιακό άλμπουμ. Με αυτή τη δράση καλλιεργήθηκε στα παιδιά η
αυτενέργεια, η κριτική σκέψη, λειτούργησε το αισθητικό τους κριτήριο, ανέπτυξαν τη φαντασία,
την εφευρετικότητα, τη δημιουργικότητα και τον προφορικό τους λόγο και ήρθαν σε επαφή με
τις νέες τεχνολογίες μαθαίνοντας να χρησιμοποιούν την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή του
σχολείου.

Έρευνα και αντιστοίχιση ζώων-εκθεμάτων με πραγματική ζωή. Ακολουθεί η τρίτη επίσκεψη και
των δύο σχολείων στο Μουσείο της Πέλλας, όπου με κατάλληλα διαμορφωμένα από τις
νηπιαγωγούς φύλλα εργασίας, που ανταποκρίνονταν στην ηλικία τους και στους στόχους της
δράσης, διερεύνησαν το χώρο, εντόπισαν και παρατήρησαν τα ζωάκια-εκθέματα και
κατέγραψαν στοιχεία που ζητήθηκαν. Την επόμενη μέρα στα σχολεία τους έγινε η
ανατροφοδότηση της δραστηριότητας, με παρουσιάσεις και σχετικά φύλλα εργασίας.
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Εικόνα 3. Τα παιδιά παρατηρούν και καταγράφουν τα ζωάκια εκθέματα του Μουσείου

Δημιουργία χαϊκού. Τα παιδιά έγραψαν χαϊκού για τα αγαπημένα ζωάκια-εκθέματα του
Μουσείου. Το χαϊκού είναι η απλούστερη μορφή ιαπωνικής ποίησης με δομή 3 στίχων με 5-7-5
συλλαβές. Για να έλθουν τα παιδιά σε επαφή με αυτό το ποιητικό είδος, προηγείται σύνθετο
παιχνίδι κινητικό – λεκτικό, συνθέτουν χαϊκού με τα ονόματά τους και συνεχίζουν με τη σύνθεσή
τους για το αγαπημένο ζωάκι τους.
Πιθηκάκι μου
φάε μια μπανάνα,
είναι Άνοιξη!

Το κοκοράκι
κίκιρικουκου λαλεί
ακούει λύκος
Η νηπιαγωγός θέτει τα ερωτήματα για το κάθε ζωάκι: ποιος, τι κάνει, πού, ή τι συμβαίνει και τα
παιδιά συνθέτουν το ποίημα-χαϊκού. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε σε 5
διδακτικές ώρες και τα παιδιά έμαθαν μέσα από μια απλή ποιητική φόρμα να εκφράζονται με
χιούμορ ή με θαυμασμό για κάτι που τους ενθουσιάζει.
Παράφραση τραγουδιού. Η αγάπη των παιδιών για τα ζώα είναι συχνά έκδηλη στη
συμπεριφορά τους προς αυτά αλλά και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τους, όπου πολλές
φορές τα μιμούνται χρησιμοποιώντας τις κινήσεις τους και τις φωνές τους. Ένα από τα
αγαπημένα τους τραγούδια είναι το «Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι» όπου συνδυάζεται ο
ρυθμός, η κίνηση και η μίμηση της ομιλίας των ζώων. Μας δόθηκε η ευκαιρία να
παραφράσουμε το τραγούδι, αντικαθιστώντας τα ζώα του τραγουδιού με τα ζώα-εκθέματα που
συναντήσαμε στο Μουσείο. Έτσι, τραγουδούσαμε: «Όταν θα πάω κυρά μου στο μουσείο, θέλω
να δω ένα κοκοράκι/τζιτζίκι/φιδάκι/σκυλάκι» κοκ, μιμούμενοι κάθε φορά τις φωνές τους.

Δημιουργία λίμερικ. Τα παιδιά συνέθεσαν λίμερικ για τον Γρύπα, το αγαπημένο τους μυθικό ζώο
από το γνωστό ψηφιδωτό του Μουσείου της Πέλλας. Το λίμερικ είναι ποιητική φόρμα με σύντομη
χιουμοριστική σύσταση. Ο Gianni Rodari, θεωρεί το λίμερικ ως ιδανικό ποιητικό είδος στη
σχολική τάξη, τόσο ως ακρόαση, απαγγελία-αποδοχή όσο και ως τρόπο δημιουργικής
έκφρασης από τα παιδιά (Καρακίτσιος Α., 1996). Σύγχρονοι μελετητές, επισημαίνουν την αξία
του λίμερικ μέσα στις δυνατότητες της λογοπλασίας, του χιούμορ και του ρυθμού που το
διακρίνουν (Αναγνωστόπουλος Β.,1998, Ακριτόπουλος Α.,1993). Η νηπιαγωγός θέτει τα
ερωτήματα: ποιος, τι έκανε, τι έπαθε, τι συνέβη, ποιος; (επανάληψη). Καθοδηγεί τα παιδιά,
εξηγώντας που πρέπει να υπάρχει ομοιοκαταληξία και υποβοηθά με λεκτικά παιχνίδια, με ρίμες
ώστε να στηθεί η δομή του ποιήματος. Παίζουν με τις συλλαβές και τις ομοιοκαταληξίες και
συνθέτουν ένα λίμερικ για τον αγαπημένο τους Γρύπα:
Γρύπας άτακτος, τρελός
έχει αδυναμία στα ελάφια αυτός,
στο δάσος ψάχνει να τα βρει
μα τον πέτυχαν οι κυνηγοί.
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Ο Γρύπας ο τρελός
ο τρελοπαλαβός.

Ιστορία με ζάρια. Μια από τις πιο γνωστές τεχνικές δημιουργικής γραφής είναι η χρήση ζαριών
με πρόσωπα, τόπους, αντικείμενα κλπ., ώστε τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι και την τυχαία
επιλογή εικόνων να εκφραστούν δημιουργικά, διασκεδάζοντας. Επιλέχτηκαν οι κατηγορίες ζώα,
τοπία και μαγικά αντικείμενα, κατασκευάστηκαν τα ζάρια και το παιχνίδι άρχισε. Τα παιδιά
χωρίστηκαν σε 4 ομάδες, η κάθε ομάδα έριχνε το ζάρι της με τη σειρά της και η ιστορία άρχισε
να ξετυλίγεται. Η νηπιαγωγός κατέγραφε την αυθόρμητη παραγωγή λόγου των παιδιών, το
κείμενο ολοκληρώθηκε, διαβάστηκε στα παιδιά, επιλέχθηκε ο τίτλος «η περιπέτεια του φιδιού και
της κατσίκας», χωρίστηκε σε επιμέρους σκηνές και τα παιδιά ξεκίνησαν την εικονογράφηση. Η
ιστορία δέθηκε σε βιβλίο και τοποθετήθηκε στη βιβλιοθήκη της τάξης όπου τα παιδιά τη διάβαζαν
ξανά και ξανά για μεγάλο διάστημα.

«Τα αινίγματα του Μουσείου». Ένα είδος λόγου που αρέσει ιδιαίτερα στα παιδιά είναι τα αινίγματα
γιατί συνδέονται άμεσα με το παιχνίδι, τον ρυθμό και την ανακάλυψη. Σε μία από τις συνεργατικές
δράσεις ανάμεσα στις δύο σχολικές μονάδες, τα παιδιά κάθε σχολείου δημιούργησαν από 6
αινίγματα για 6 διαφορετικά ζωάκια-εκθέματα για κάθε σχολείο.
Σώμα λίγο άνθρωπος
και λίγο άλογο.
Στα βουνά ζω,
με τους ανθρώπους μιλώ.
Τι είναι; (Κένταυρος)

Από βότσαλα το φτιάχνανε
στο πάτωμα το βάζανε.
Ήταν χρωματιστό.
Τι είναι; (Ψηφιδωτό)
Τα αινίγματα τέθηκαν προς λύση στα παιδιά του άλλου σχολείου. Η δράση έγινε σε ζωντανή
μετάδοση μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών με βιντεοκλήση και υπήρξε αλληλεπίδραση και
μεγάλο ενδιαφέρον από τα παιδιά.

Δημιουργία κόμικς. Τα ζωάκια-εκθέματα του Μουσείου ζωντανεύουν στα χέρια των παιδιών,
γίνονται φιγούρες για το κουκλοθέατρο και τα παιδιά εκφράζονται, αυτενεργούν, επικοινωνούν
και διασκεδάζουν. Στη συνέχεια οι φιγούρες γίνονται στεφανάκια και τα παιδιά γίνονται μικροί
ηθοποιοί. Οι αυθόρμητοι διάλογοι των παιδιών καταγράφονται, αποκτούν συνοχή, αρχή, μέση
και τέλος και γίνονται μια ιστορία, η οποία εικονογραφείται και παίρνει τη μορφή κόμικς, γνωστή
και αγαπημένη μορφή εικονοαφήγησης για τα παιδιά.
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Εικόνα 4. Παραγωγή λόγου με μορφή κόμικς.

«Ο Ξάνθος και ο σκύλος του», δημιουργία ιστορίας. Η επιτύμβια στήλη του νεαρού Ξάνθου
τράβηξε την προσοχή των παιδιών. Τα παιδιά δημιούργησαν μία ιστορία για τον Ξάνθο και τον
σκύλο του, που του έδωσαν και όνομα: μετά από σχετική αναζήτηση στο διαδίκτυο, μάθαμε πως
το σκύλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου τον έλεγαν Περίτα. Ομόφωνα, ο σκύλος ονομάστηκε
Περίτας. Όμως, η ιστορία έμεινε στην μέση! Στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα
παιδιά του άλλου νηπιαγωγείου για να τη συνεχίσουν και να συμπληρώσουν το τέλος της.
Κάποτε, ζούσε ένα αγόρι, που το έλεγαν Ξάνθο και βρήκε ένα σκυλί στο δρόμο, που ήτανε
παρατημένο, κάποιος το είχε αφήσει. Το πήρε στο σπίτι του και του έφτιαξε ένα σπίτι για σκύλους
και του έβαζε και κόκκαλα για να παίζει και να τρώει. Κάποια μέρα είπε να τον ονομάσει και τον
είπε «Περίτα». Ο Περίτας ήθελε να πιεί νερό και ο Ξάνθος πήγε να πάρει νερό από τη βρύση που
ήταν μακριά, στην πλατεία του χωριού. Μετά έφυγε από την πλατεία, πήγε στο σπίτι του και του
έβαλε κολάρο και λουρί να παίζει στην αυλή. Όμως άφησε την πόρτα ανοιχτή και έφυγε ο
σκύλος. Και τον έψαχνε και δεν μπορούσε να τον βρει. Έψαχνε να τον βρει με μια κουδουνίστρα
και φώναζε : Περίτα, που είσαι; Που είσαι; Και μετά είδε το κολάρο που έγραφε «Περίτας». Ήταν
πεσμένο κάτω.
Τότε ο Ξάνθος βγήκε έξω από το σπίτι φώναξε τους φίλους του και όλοι μαζί άρχισαν να
ψάχνουν. Πήγαν στην αγορά της αρχαίας Πέλλας, εκεί υπήρχαν πολλά μαγαζιά με φρούτα και
λαχανικά, ψάρια και κρέατα. Ξαφνικά άκουσαν φασαρία και είδαν τον Περίτα να τρέχει και ένας
άντρας να τον κυνηγάει με ένα μπαλτά. Τότε ο Ξάνθος άρπαξε τον Περίτα και τον γλύτωσε
τελευταία στιγμή από τον κακό άνθρωπο που ήθελε να τον σκοτώσει γιατί έκλεψε ένα λουκάνικο.
Ο Ξάνθος πλήρωσε το λουκάνικο στον κρεοπώλη και φύγανε μαζί με τον Περίτα και τους φίλους
του. Όταν πήγανε στο σπίτι, του έβαλε ένα μικρότερο κολάρο για να μην του βγαίνει και τον είχε
από τότε μαζί του όπου πήγαινε. Και έτσι τους έβαλαν μαζί και στην στήλη.
Τα παιδιά κάθε σχολείου εικονογράφησαν το δικό τους κομμάτι της ιστορίας και στο τέλος
δημιουργήθηκε ένα βιβλίο. Δημιουργήθηκε και ένα σχετικό τραγούδι από τα παιδιά, με βάση την
ιστορία που έγραψαν και χρησιμοποιώντας τη μελωδία από το τραγούδι «Το κουτάβι», από τη
συλλογή «Λάχανα και χάχανα, 24 τραγούδια από το βιβλίο της Γλώσσας της Α’ Δημοτικού».

Εικόνα 5. Επιτύμβια στήλη με ανάγλυφη παράσταση τον έφηβο Ξάνθο.

«Τα ψηφιδωτά του Μουσείου». Τα ψηφιδωτά της Πέλλας κοσμούσαν τα δάπεδα των πολυτελών
κατοικιών του αρχαίου οικισμού και είναι πόλος έλξης και θαυμασμού όλων των επισκεπτών του
μουσείου. Πως αντικρίζουν όμως τα παιδιά αυτά τα αριστουργήματα; Ποιες είναι οι σκέψεις τους,
τι θα μπορούσαν να πουν γι’ αυτά; Πραγματοποιήθηκαν τρεις δράσεις, με τη χρήση νέων
τεχνολογιών:
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~ Μετά την παρουσίαση των ψηφιδωτών στις τάξεις, τα παιδιά κλήθηκαν να δημιουργήσουν
ιστορίες πριν και μετά, δηλαδή να τοποθετήσουν τις διηγήσεις τους χρονικά πριν και μετά την
απεικόνισή τους στο ψηφιδωτό που επέλεξαν. Δραματοποίησαν κάποιες από αυτές και όλες
καταγράφηκαν σε ψηφιακό άλμπουμ.
~ Καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση, τα παιδιά παίρνουν τη θέση των ηρώων των ψηφιδωτών
και διατυπώνουν υποθέσεις σχετικά με το τι θα μπορούσαν να λένε οι ήρωες την στιγμή που
εικονίζονται στο ψηφιδωτό. Οι απαντήσεις τους καταγράφονται σε λευκά συννεφάκια λόγου,
όπως στα κόμικς, τα οποία ενσωματώνονται στις εικόνες των ψηφιδωτών.

Εικόνα 6. Τα παιδιά δίνουν λόγο στους ήρωες των ψηφιδωτών

~ Τα παιδιά επιλέγουν το ψηφιδωτό που τους αρέσει περισσότερο. Παρατηρούν και
τοποθετούν τον εαυτό τους στη θέση του ήρωα ή του ζώου που τους εντυπωσιάζει
περισσότερο. Δημιουργούν μια ιστορία γύρω από αυτή την επιλογή τους με τη βοήθεια
κατάλληλων ερωτήσεων: που θες να πας, τι έχει γύρω σου, τι βλέπεις, τι ακούς, ποιος είναι μαζί
σου, που είσαι τώρα, τι θα κάνεις; Η νηπιαγωγός καταγράφει τις ιστορίες και κατόπιν
δημιουργείται ψηφιακό άλμπουμ.

«Του κουτιού οι ιστορίες». Τα παιδιά, μέσα από κουτί που περιέχει φωτογραφίες από ζωάκιαεκθέματα του Μουσείου, διαλέγουν τυχαία δύο από αυτές και δημιουργούν ιστορίες με
πρωταγωνιστές τα ζωάκια που έτυχαν. Οι ιστορίες καταγράφονται από την νηπιαγωγό και
δημιουργείται βιβλίο με τίτλο «του κουτιού οι ιστορίες».
«Παιχνίδια με τις λέξεις». Τα εκθέματα του Μουσείου καταγράφονται στον πίνακα της τάξης, μαζί
με την απεικόνιση τους και προσπαθούμε να βρούμε άλλες ομοιοκατάληκτες λέξεις.
Δημιουργούμε δίστιχα ομοιοκατάληκτα, ρίμες και παρηχήσεις πχ
Ντάρι ντάρι/καλό μου λιοντάρι, πάρε την μπότα/που έχει μέσα μία κότα
τσίκα τσίκα/ μικρή μου κατσίκα/είσαι μικρούλα πιτσιρίκα
λι, λι, μικρό μου σκυλί/έλα να ανέβεις στο σκαλί
το φίδι τρώει κρεμμύδι
το τζιτζίκι τρώει τζατζίκι κλπ.
Δημιουργήθηκε, στο τέλος, από τα παιδιά μία αφίσα, στην οποία τα ίδια κατέγραψαν όπως
μπορούσαν, τις παρηχήσεις τους και τις εικονογράφησαν.
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Εικόνα 7. Η αφίσα με τις παρηχήσεις.

Παιχνίδι ρόλων. Σε μία ακόμη δράση, τα παιδιά δημιουργούν ζευγάρια, επιλέγουν στεφανάκια
που έχουν πάνω τους εικόνα από ζωάκια-εκθέματα του μουσείου και αναλαμβάνουν τους
ανάλογους ρόλους. Δραματοποιούν και παράγουν διαλόγους, οι οποίοι καταγράφονται.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε παρουσίασή του στους γονείς και
σε φορείς της τοπικής κοινωνίας, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου
Πέλλας, που ευγενικά μας παραχώρησε η Εφορία Αρχαιοτήτων Πέλλας. Η παρουσίαση των
δραστηριοτήτων έγινε με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο, τα ίδια τα παιδιά παρουσίασαν τις
δημιουργίες τους, δραματοποίησαν το νανούρισμα και την ιστορία της γοργόνας,
παρουσίασαν με καμάρι το Αλφαβητάρι τους, απήγγειλαν τα ποιήματα και τραγούδησαν τα
τραγούδια που έγραψαν και έθεσαν στο κοινό τα αινίγματά τους προς λύση, δράση που
ενθουσίασε όλους τους παρευρισκόμενους.
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μέσα από αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργικής γραφής και μουσειακής εκπαίδευσης,
δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να συμμετέχουν σε παιχνίδια ρόλων και δραματοποιήσεις, να
συνθέσουν ιστορίες και να δημιουργήσουν τα δικά τους βιβλία, ήρθαν σε επαφή με ποικίλα είδη
του λόγου και πειραματίστηκαν μ’ αυτά, εμπλουτίστηκε το λεξιλόγιο τους και υπήρξε
αλληλεπίδραση μεταξύ τους και με τα εκθέματα του μουσείου. Βίωσαν έντονα θετικά
συναισθήματα αλλά και αισθήματα συμπόνιας και τρυφερότητας, καθώς ήρθαν σε επαφή με
μύθους, ιστορίες και πολλών ειδών λογοτεχνικά κείμενα. Καλλιεργήθηκε η ενσυναίσθησή τους
και βελτιώθηκε η αυτοεικόνα τους μέσα από την ελεύθερη έκφραση και την αποδοχή των
απόψεών τους. Είναι γνωστό ότι «η δημιουργική διαδικασία εμπεριέχει την παράμετρο της
πνευματικής κάθαρσης και της λύτρωσης αλλά και της αυτοεπιβεβαίωσης» (Brown, 1997). Το
πρόγραμμα βοήθησε, επίσης, στην ανάπτυξη της φαντασίας των παιδιών, προήγαγε τη
δημιουργικότητά τους, καλλιέργησε τη κριτική τους σκέψη. Ήρθαν σε επαφή με τις νέες
τεχνολογίες και απέκτησαν επικοινωνιακές εμπειρίες. Συνεργάστηκαν μεταξύ τους και με τις
εκπαιδευτικούς, έδρασαν με υπευθυνότητα και σεβασμό μέσα στο μουσείο αλλά και μέσα στις
ομάδες τους. Ένιωσαν ότι το Μουσείο του χωριού τους είναι οικείος και δικός τους χώρος και ότι
τα εκθέματα δεν είναι άψυχα αντικείμενα πίσω από τις προθήκες αλλά θησαυροί του
παρελθόντος που πάντα θα έχουν κάτι να μας πουν.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το θέμα της εισήγησής μας επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της λογοτεχνίας κατά τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας
μέσω της δημιουργικής ανάγνωσης και της δημιουργικής γραφής. Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571), ως ιστορικό
γεγονός αλλά και ως μνημονικός τόπος, είναι το ενδεικτικό παράδειγμα για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου που
παρουσιάζουμε. Απευθύνεται σε μαθητές της πέμπτης και έκτης τάξης του δημοτικού σχολείου αλλά μπορεί να
προσαρμοστεί και στις απαιτήσεις των Γυμνασιακών τάξεων. Εφαρμόστηκε εν μέρει σε σχολεία της πρωτοβάθμιας στη
Ναύπακτο και η θεματική του αφορμάται από το ιστορικό γεγονός που η τοπική κοινωνία το νοηματοδότησε και το
ανέδειξε σε πολιτιστικό θεσµό με κορυφαία εκδήλωση την τελετουργία της αναπαράστασης. Θεωρούμε ότι σε τέτοιες
περιπτώσεις η σχολική κοινότητα έχει πρόσφορο έδαφος, μέσα από σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις να
επαυξήσει το ερευνητικό ενδιαφέρον των μαθητών για την πολιτισμική ταυτότητα της περιοχής τους ιδωμένη πάντα στα
πλαίσια της εθνικής, της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας κοινότητας
Λέξεις Κλειδιά: Λογοτεχνία, Δημιουργική Γραφή, Τοπική Ιστορία, Ναύπακτος, ιστορικό παρελθόν, πολιτισμική ταυτότητα.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
1.1. Η Τοπική Ιστορία στο Δημοτικό Σχολείο. Με τον όρο Τοπική Ιστορία εννοούμε τη συνολική
(κοινωνική, πολιτισμική, οικονομική και πολιτική) ιστορία ενός συγκεκριμένου τόπου σε
συσχετισμό με την ιστορία του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου στον οποίο βρίσκεται (επαρχία,
γεωγραφικό διαμέρισμα) αλλά και με την εθνική και παγκόσμια ιστορία, όσο αυτό είναι εφικτό
(Παπαγιαννόπουλος κ. ά. 2000). Οι μαθητές έχουν επαφή με την τοπική Ιστορία από την
προσχολική ηλικία (συμμετοχή σε τοπικές γιορτές, επισκέψεις σε μνημεία κ.λπ.). Σύμφωνα με το
ΑΠΣ με το νέο Δ.Ε.Π.Π.Σ του μαθήματος της ιστορίας τα βιώματα αυτά ενισχύονται ιδιαίτερα και
εμπλουτίζονται στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού (Α', Β') μέσα από το μάθημα της μελέτης του
περιβάλλοντος και στις Γ' και Δ' τάξεις μέσα από το μάθημα της ιστορίας και των άλλων
μαθημάτων. Στα σχετικά με το μάθημα βιβλία των τάξεων αυτών υπάρχει ξεχωριστή ενότητα με
τον τίτλο «η ιστορία του τόπου μου», η οποία έχει κύριο στόχο την εξοικείωση των μαθητών με
την τοπική ιστορία και την ιστορία γενικότερα.
Όσον αφορά τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού (Ε' & ΣΤ΄τάξης) είναι αναγκαίο να γνωρίζει ο
εκπαιδευτικός τον πλούτο των βιωμάτων τοπικής ιστορίας που έχουν οι μαθητές του, ώστε εάν
σημαντικά ιστορικά γεγονότα, που συνδέονται με την ιστορία της περιοχής και δεν αναφέρονται
ή παρουσιάζονται συνοπτικά στο βιβλίο της Ιστορίας, να μπορεί να τα αναδείξει και να
συμπληρώσει τα κενά. Συγκεκριμένα προτείνεται να αποτελέσουν θέματα για «Σχέδια Εργασίας»
(project) στα οποία θα αξιοποιούνται αυτά που επισημαίνονται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη διαθεματική
προσέγγιση της γνώσης, τη χρήση των ιστορικών πηγών και την ανάπτυξη ερευνητικών
δεξιοτήτων και άλλων δραστηριότητων που επιλέγονται σε συνεννόηση με τους μαθητές
(Γλεντής κ. ά.).
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1.2. Η Δημιουργική Γραφή. Η δημιουργική γραφή στην Ελλάδα (μεταγραφή του ξενόγλωσσου
όρου creative writing) αφορά στη δυνατότητα παραγωγής μιας πρωτότυπης γραπτής
σύνθεσης που σχετίζεται με ποικιλία κειμενικών ειδών ή απλά και μόνο με τη λογοτεχνική
παραγωγή (Κωτόπουλος 2012:1). Επιπλέον ο όρος «δημιουργική γραφή» υπονοεί και τη
διδασκαλία της λογοτεχνικής γραφής επιβεβαιώνοντας την κοινή παραδοχή ότι η συγγραφή
ενός λογοτεχνικού κειμένου δεν αποτελεί προνόμιο λίγων ανθρώπων (Καρακίτσιος 2012:1-2). Για
τον ποιητή και πανεπιστημιακό Μίμη Σουλιώτη (2012) «Δημιουργική γραφή» σημαίνει πάνω απ’
όλα δημιουργικό σβήσιμο και ο όρος είναι «καταχρηστικός με την έννοια ότι η γραφή είναι
δημιουργική έτσι ή αλλιώς· είναι ωστόσο σαφής στο νόημά του και επιπλέον έχει καθιερωθεί ως
επείσακτος (creative writing)».
Έχουν γραφεί αρκετά σχετικά με την έννοια, το σκοπό, τη λειτουργία και τον εκπαιδευτικό της
ρόλο. Σύμφωνα με τον Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο (2014) τον όρο «Δημιουργική Γραφή»
χρησιμοποιούμε διττά, διότι αναφερόμαστε στην ικανότητα να ελέγχει κανείς τις δημιουργικές
σκέψεις και να τις μετατρέπει σε γραφή, αλλά και στην ευρεία του σημασία, όπου εμπεριέχει το
σύνολο των διάφορων εκπαιδευτικών πρακτικών και τεχνικών που στοχεύουν στην κατάκτηση
συγγραφικών (κυρίως λογοτεχνικών) δεξιοτήτων, δηλαδή τις εκπαιδευτικές διαδικασίες κατά τις
οποίες διεγείροντας κατάλληλα τη δημιουργικότητα, οδηγούμαστε στην παραγωγή λόγου με
τρόπο ελκυστικό και παιγνιώδη.
1.3. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε ένα ενδεικτικό διδακτικό σενάριο τοπικής ιστορίας, όπου
αξιοποιήθηκε η λογοτεχνία με καινοτόμες δραστηριότητες αναγνωστικής ανταπόκρισης
(Φρυδάκη, 2006) και δημιουργικής γραφής. Εφαρμόστηκε εν μέρει σε σχολεία της
πρωτοβάθμιας στη Ναύπακτο και η θεματική του αφορμάται από ένα ιστορικό γεγονός που η
τοπική κοινωνία το νοηματοδότησε καθιστώντας το πολιτιστικό θεσµό. Οι εορταστικές
εκδηλώσεις της Ναυµαχίας της Ναυπάκτου τα τελευταία είκοσι χρόνια, με κορυφαία την
τελετουργία της αναπαράστασης, κεντρίζουν το ενδιαφέρον των σχολείων για την Τοπική
Ιστορία με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν ανάλογη δραστηριότητα και να σφυρηλατούν τους
δεσµούς και των μαθητών µε τον τόπο στον οποίο ζουν.
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ.
Θέμα: Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571).
Συνοπτική περιγραφή: Η διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας μέσα από τη λογοτεχνία με την
αξιοποίηση της δημιουργικής ανάγνωσης και της δημιουργικής γραφής στο Δημοτικό Σχολείο.
Τάξεις: Ε΄& ΣΤ΄
Απαιτούμενος χρόνος: 8 διδακτικές ώρες.
Ειδικότεροι στόχοι:
•να κατανοήσουν τη συμβολή της τοπικής ιστορίας στη διάσωση του ιστορικού τοπίου, της
ιστορικής μνήμης και την ανάπτυξη της πόλης τους.
•να γνωρίσουν την Ναυμαχία της Ναυπάκτου, μέσα από κείμενα λογοτεχνικά, έργα εικαστικά,
αναζητώντας
ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό στην ψηφιακή πλατφόρμα του ψηφιακού
σχολείου και αλλού.
•να μελετήσουν τους τρόπους με τους οποίους τοπική Ιστορία και λογοτεχνία διασυνδέονται,
ξεκινώντας από το πρωτοβάθμιο επίπεδο της «μεταγραφής»/μετάπλασης του τοπικού ιστορικού
γεγονότος της Ναυμαχίας του Λεπάντο σε λογοτέχνημα.
•να μυηθούν στους ειδικούς τρόπους (κώδικες) που κάνουν ένα κείμενο «ποίημα», «περιπέτεια»
, «επιστημονικό».
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•Να διακρίνουν μεταξύ του «αφηγητή» και των «ηρώων» ή «χαρακτήρων» της ιστορίας τους
πρωταγωνιστές και τα δευτερεύοντα πρόσωπα.
•Να χαρακτηρίζουν ένα κείμενο με βάση το θέμα και την πλοκή του, π.χ. «αφηγηματικό»,
«περιγραφικό», «επιχειρηματολογικό».
•Να καλλιεργήσουν δεξιότητες δημιουργική γραφής.
•Να αναλαμβάνουν δράση, να ενεργοποιούνται και να συμβάλλουν στη λύση.
•Να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους.
•Να συνθέτουν τις απόψεις όλων των μελών της ομάδας.
•Να παρουσιάζουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους.
Μεθοδολογία.
Τα Σχέδια εργασίας για την διδασκαλία της τοπικής ιστορίας, που προβλέπονται από το
Δ.Ε.Π.Π.Σ., 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, 2006). Ως εκ
τούτου η μεθοδολογία περιλαμβάνει τα εξής:
1.

Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία.

2.

Ανακαλυπτική - Ενεργητική μάθηση.

3.

Βιωματικές τεχνικές – επισκέψεις.

4. Εκπαιδευτικό Δράμα, όπου ο εκπ/κός αξιοποιεί τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος. Μέσα από
την ανάληψη ρόλων, η οποία προϋποθέτει και συγχρόνως καλλιεργεί την ενσυναίσθηση, οι
μαθητές κατανοούν την ανθρώπινη συμπεριφορά και ερευνούν τις συνέπειές της.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.
Α. Προετοιμασία.
1. Συναισθηματική προετοιμασία – κινητοποίηση μαθητικού ενδιαφέροντος. Οι μαθητές
παρακολουθούν αποσπάσματα από εορταστικές εκδηλώσεις και κυρίως από την
αναπαράσταση
της
Ναυμαχίας
Ναυπάκτου
στο
σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=XlM0Wal5fOc. Συζητούν το θέμα που παρακολουθούν,
εκφράζουν τις εντυπώσεις τους, συζητούν επίσης, εάν έχουν δει από κοντά παρόμοιες
εκδηλώσεις στη Ναύπακτο και εάν κάποιοι από αυτούς συμμετείχαν. Μιλούν για τους ρόλους
που είχαν αναλάβει, εάν συμμετείχαν άλλα πρόσωπα της οικογένειάσ τους ή φίλοι τους, τι
αλλάζει στην πόλη στο διάστημα αυτών των εκδηλώσεων, τι συναισθήματα βίωσαν.
2. Γνωσιολογική προετοιμασία – ανίχνευση της προϋπάρχουσας γνώσης για την Ναυμαχία. Τα
παιδιά κατανέμονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων, επιλέγουν όνομα ομάδας σχετικό με το θέμα
(πχ. «Κατεργάρηδες», «Ιερός Συνασπισμός», «Δον Χουάν», «Θερβάντες») και συμπληρώνουν τον
εννοιολογικό χάρτη στο φύλλο εργασίας 1. Κατόπιν συζητούν στην ολομέλεια και
συμπληρώνουν ανάλογα. (Βλ. Παράρτημα Δραστηριότητα 1, Διάρκεια 45΄, Φύλλο Εργασίας 1).
Β. Επαφή με τα νέα δεδομένα.
Οι
μαθητές
παρακολουθούν
βίντεο
για
τη
ναυμαχία
της
Ναυπάκτου:
https://www.youtube.com/watch?v=WPLXaZzIwEw&t=106
και εργαζόμενοι στις ομάδες
συμπληρώνουν το Φύλλο Εργασίας 2 απαντώντας στα ερωτήματα: ποιες ακριβώς είναι οι
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αντίπαλες δυνάμεις, ποιοι οι αρχηγοί τους, πού ακριβώς έγινε, Τι στρατεύματα- καράβια διέθετε
καθεμία εξ αυτών, ποιοι νίκησαν και γιατί; Ποια ήταν τα ποιοτικά στοιχεία τα οποία συνέβαλαν
στη νίκη του Ιερού Συνασπισμού; Ποια η συμβολή των χριστιανών κωπηλατών στην τελική νίκη;
Τα θέματα αυτά συζητούν στη συνέχεια στην Ολομέλεια της τάξης (Αποδόμηση/ συμπλήρωση
της προϋπάρχουσας γνώσης και αναδόμηση αυτής).
Στη συνέχεια οι μαθητές επισκέπτονται το google maps https://maps.google.gr αναζητούν τις
χώρες του Ιερού Συνασπισμού και τα Οθωμανικά κράτη που παίρνουν μέρος. Εντοπίζουν τον
τόπο τους στο χάρτη, εντοπίζουν και σημειώνουν (πινέζα) τον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε κάθε
δύναμη, σημειώνοντας τη διαδρομή που ακολούθησαν για να φθάσουν μέχρι την πατρίδα
τους, τη Ναύπακτο. (Δραστηριότητα 2, Διάρκεια 45΄, Φύλλο Εργασίας 2).
Γ. Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου στη λογοτεχνία και Δημιουργική Γραφή.
Οι μαθητές εργάζονται στο Φύλλο Εργασίας 3, στο οποίο παρέχονται τρία συνολικά
αποσπάσματα από λογοτεχνικά κείμενα που δίνουν πληροφορίες για τους πρωταγωνιστές και
για την προετοιμασία των στρατιωτών τους για τη μάχη. Η ανάγνωση ποικίλων κειμένων, κυρίως
λογοτεχνικών,
συμβάλλει στην άντληση πληροφοριών, αλλά αποτελούν
και στάδιο
συγγραφικής προετοιμασίας για τους μαθητές μας και για τις ασκήσεις δημιουργικής γραφής
που θα ακολουθήσουν. Τα κείμενα είναι των: (1) Σίνου, Κ. & Θαλασσινού, Έ. (2010). Στο
σταυροδρόμι της ημισελήνου και (2) Χωρεάνθη, Ε. (2002). Η ερωμένη του Αλί Αμπά.
Η αναγνωστική πράξη είναι το κομβικό σημείο για την περαιτέρω πορεία του διδακτικού
σεναρίου. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η δημιουργική ανάγνωση βοηθάει στην απόλαυση της
λογοτεχνίας αλλά και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα αρκεί ο αναγνώστης να μην είναι παθητικός
δέκτης αλλά «ενεργός». Επομένως ο δάσκαλος οφείλει να εφαρμόζει τεχνικές του δημιουργικού
αναγνώστη μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες ανάλογα με την τυπολογία του
αναγνώστη – παιδιού (Αρτζανίδου, Καρακίτσιος κ. ά.: 2011, 45-53).
Πρωτίστως ο εκπαιδευτικός με την αξιοποίηση των θεωριών της πρόσληψης και της
αναγνωστικής ανταπόκρισης θα εξοικειώσει τους μαθητές με τις τεχνικές της δημιουργικής
ανάγνωσης ώστε να αποκτήσουν βιωματική επικοινωνία με τα λογοτεχνικά κείμενα, φαντασία
και δημιουργικότητα, καθώς ο αναγνώστης και το κείμενο συμπλέκονται σε μια κοινή
κατάσταση, αφού «το νόημα δεν είναι αντικείμενο προς προσδιορισμό αλλά αποτελέσματα
προς βίωση» (Iser, 1991). Γι’ αυτό και οι προτεινόμενες δραστηριότητες δεν στοχεύουν, σε καμιά
περίπτωση, σε παγιωμένες απαντήσεις ή στη μια και μοναδική προσέγγιση αλλά σε ποικίλες
αναγνωστικές εκδοχές των μαθητών που θα φωτίζουν, θα συμπληρώνουν τα χάσματα που
δημιουργεί το ίδιο το κείμενο (Iser, 2000).
Τα παιδιά δουλεύουν ομαδικά και τοποθετούν χωροχρονικά (αφηγηματικό πλαίσιο) την ιστορία
των τριών κειμένων. Μετά από την ανάγνωση αυτών, τα παιδιά, απαντούν σε ερωτήσεις
συνδυασμού των κειμένων, με αναφορές στα ίδια τα κείμενα. Επίσης σε ερωτήσεις όπως: Κατά
πόσο οι πρωταγωνιστές ή και τα δευτερεύοντα πρόσωπα πιστεύουν στην ενδεχόμενη νίκη κατά
τη ναυμαχία. Με ποιο ύφος αντιμετωπίζουν την πιθανότητα αυτή; Ποια είναι τα κοινά στοιχεία
των κειμένων; Χαρακτηρίζουν τα κείμενα ως προς το είδος και αναφέρουν ειδοποιά γνωρίσματα
[λογοτεχνικός γραμματισμός]. Επισημαίνουν το πρόσωπο που αφηγείται. Καταδεικνύουν τα
λογοτεχνικά πρόσωπα που συμμετέχουν, είτε ως πρωταγωνιστές είτε ως δευτερεύοντα, και
αιτιολογούν την κατάδειξη του πρωταγωνιστή αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα [λογοτεχνικός
γραμματισμός].
Οι μαθητές εξακολουθούν να εργάζονται στο Φύλλο Εργασίας 3, αλλά συνεχίζουν ατομικά στην
άσκηση Δημιουργικής Γραφής. Η δραστηριότητα παρέχει πλαίσιο καθοδήγησης, ώστε και

μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) να μπορέσουν να έχουν «σκαλωσιά μάθησης»
(Βιγκότσκι, 2008). Ολοκληρώνοντας τη δραστηριότητα το κάθε παιδί ορίζει το/τη

[780]

συμμαθητή/τριά του που θέλει να αναγνώσει το γραπτό του, ώστε να το ακούσει και «ως
ακροατής». (Βλ. Παράρτημα, Δραστηριότητα 3, Διάρκεια 2 διδακτικές ώρες, Φύλλο Εργασίας 3).
Στη συνέχεια οι μαθητές εργάζονται ομαδικά στο Φύλλο Εργασίας 4, στο οποίο παρέχονται
πέντε ακόμη αποσπασματικά κείμενα που περιγράφουν τη ναυμαχία, την κρίσιμη στιγμή του
Σταυρού και της Ημισελήνου. Λειτουργούν ως πηγές και παρέχουν συγκλονιστικές πληροφορίες
για τις συνθήκες εργασίας των «κατεργάρηδων», στρατηγικές κινήσεις των δυνάμεων και το
αποτέλεσμα της ναυμαχίας.
Τα κείμενα είναι: (1) Σίνου, Κ. & Θαλασσινού, Έ. (2010). Στο σταυροδρόμι της ημισελήνου, (2)
Σφαέλου, Κ. (1979). Θησαυρός στη Ναύπακτο, (3) Bicheno, H. (2006). H Ναυμαχία της
Ναυπάκτου. Η κρίσιμη στιγμή του Σταυρού και της Ημισελήνου, (4) Martin –Chauffier, Gilles
(2008). Το Μυθιστόρημα της Κωνσταντινούπολης, (5) Δημοτικό Τραγούδι (χ.χ.). «Όταν
απαντηθήκανε /οι δυο χοντρές αρμάδες».
Αρχικά οι μαθητές συν-αναγιγνώσκουν τα κείμενα
και απαντούν πάλι σε ερωτήσεις
συνδυασμού των κειμένων. Σημειώνουν στοιχεία ως προς τη σκηνοθεσία τους, τη διάθεση των
πρωταγωνιστών, βρίσκουν ομοιότητες και διαφορές κ.ά. Χαρακτηρίζουν τα κείμενα ως προς
το είδος και αναφέρουν ειδοποιά γνωρίσματα [λογοτεχνικός γραμματισμός]. Επισημαίνουν το
πρόσωπο που αφηγείται. Συζητούν για τη μορφή του δημοτικού τραγουδιού, και πως
παρουσιάζεται σε αυτό το ιστορικό γεγονός της ναυμαχίας. Τα παιδιά αντλώντας στοιχεία από
τα πέντε κείμενα καταδεικνύουν τα πρόσωπα που συμμετέχουν, είτε ως πρωταγωνιστές είτε ως
δευτερεύοντα, και αιτιολογούν την κατάδειξη του πρωταγωνιστή [λογοτεχνικός γραμματισμός].
Οι μαθητές ακολούθως προχωρούν στην δραστηριότητα Δημιουργικής Γραφής του Ομαδικού
Φύλλου Εργασίας 4 και εργάζονται ομαδικά. Παρέχεται επίσης πλαίσιο καθοδήγησης, ώστε να
διευκολυνθούν με «σκαλωσιά μάθησης» (Βιγκότσκι, 2008) και τα παιδιά με Μαθησιακές
Δυσκολίες (ΜΔ), όπως και παραπάνω. Ολοκληρώνοντας τη δραστηριότητα ανακοινώνουν τις
απόψεις τους στην ολομέλεια. Εναλλακτικά μπορεί να επιδιωχθεί η διοργάνωση ενός Debate,
όπου πρέπει να υπερασπιστούν σε ανοικτό διάλογο τις απόψεις αυτές. (Βλ. Παράρτημα,
Δραστηριότητα 4, Διάρκεια 2 διδακτικές ώρες, Φύλλο Εργασίας 4).
Με παρόμοιο τρόπο εργάζονται για άλλα σχετικά θέματα, όπως την παρουσία του Θερβάντες
στη μάχη και τον ηρωισμό που επέδειξε. Επίσης για τα αποτελέσματα και τις συνέπειες της
ναυμαχίας τότε, αλλά και για τη σημασία του εορτασμού της ναυμαχίας στην ανάπτυξη της
πόλης στη σημερινή εποχή κ.ά..
Δ. Διαθεματικές προεκτάσεις.
Γλώσσα:
•Επιλογή και αξιοποίηση κεφαλαίων πχ. από το βιβλίο, Στο σταυροδρόμι της ημισελήνου (Κύρα
Σίνου- Έρικα Αθανασίου).
Εικαστικά:
•Αναγνώριση και αντιγραφή των οικόσημων των κρατών που πήραν μέρος στην ναυμαχία
(Ισπανία, Βενετία, Παπικά κράτη).
•Μακέτα - κατασκευή (διάταξη στόλων).
•Διάσημοι ζωγράφοι που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Βιωματικές επισκέψεις στο Μουσείο
Ναυμαχίας της Ναυπάκτου – φωτογράφιση πινάκων & αξιοποίηση αυτών για δημιουργική
γραφή.
Δραματοποίηση:
•Διάταξη- σχηματισμός στόλων πριν την ναυμαχία.
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•Πολεμιστές με ακόντια και σπαθιά.
•Παγωμένες εικόνες – αναπαράσταση πινάκων ζωγραφικής (Τι σκέφτονται οι ήρωες, τι έκαναν
πριν την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τι θα κάνουν αμέσως μετά, τι θα έλεγαν αν μιλούσαν).
•Απονομή του ιερού λαβάρου της συμμαχίας από τον Πάπα στον Δον Χουάν.
Τα παιδιά χρησιμοποιούν το σώμα και τη φωνή τους για να υποδυθούν χαρακτήρες από τα
κείμενα καθώς και την ατμόσφαιρα, υιοθετώντας ανάλογο ύφος και γλώσσα για να
ανταποκριθούν στις περιστάσεις επικοινωνίας που επιβάλλει η συγκεκριμένη δραματική
κατάσταση και να αποκτήσουν ενσυναίσθηση της δράσης και των ηρώων.
Ιστορία και ΤΠΕ :
Οι δραστηριότητες ενσωματώνουν και τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της
επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία, γιατί υιοθετούν την παιδαγωγική επιλογή της
διερευνητικής μάθησης και γιατί απώτερος στόχος μας είναι να γίνει πιο ελκυστικό το μαθησιακό
περιβάλλον και να συμβαδίζει με την κοινωνική πραγματικότητα (Παπαδάκης, κ. ά. 2003:104).
Διαμοιράζονται Φύλλα Εργασίας κατά ομάδα και στο τέλος επιλέγει η κάθε ομάδα το υλικό και
τον τρόπο με τον οποίο θα το παρουσιάσει στην ολομέλεια. Κατά την παρουσίαση οι άλλες
ομάδες παρακολουθούν και ετοιμάζουν 1-2 ερωτήσεις για να προκληθεί ένας γόνιμος
διάλογος. Ενδεικτικά:
• Διαβάζουν για τον Μιγκέλ ντε Θερβάντες το συγγραφέα του «Δον Κιχώτη» στον ιστότοπο Η
http://www.mixanitouxronou.gr/emine-anapiros-stiΜΗΧΑΝΗ
ΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ:

navmachia-tis-nafpaktou-echmalotistike-apo-tous-pirates-ke-egineforoispraktoras-migkel-nte-thervantes-o-singrafeas-tou-don-kichoti.
τον

διαδικτυακό

«Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» στο
http://el.travelogues.gr/item.php?view=51538 και παρατηρούν τους χάρτες και τις
αποτυπώσεις των στόλων στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571) - (11 Θέματα).
Παίζουν

το

•Επισκέπτονται

•

τόπο

του

γνωστό

παιχνίδι

«Ναυμαχία»

http://www.funnygames.gr/paikhnidi/navmakhia.html

•-Αναζητούν πληροφορίες για
πώς προετοιμάζεται στο λιμάνι
αναπαράσταση της ναυμαχίας σήμερα (σχέδια, κατασκευές κ. ά.)

της

Ναυπάκτου

η

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:
Δημιουργούν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου με
θέμα «Τοπική Ιστορία, Φιλαναγνωσία και Δημιουργική Γραφή». Εναλλακτικά, σχεδιάζουν ένα
πρόγραμμα «Ζωγραφική και Δημιουργική Γραφή» στο Μουσείο «Ναυμαχίας της Ναυπάκτου»,
όπου φιλοξενούνται πάνω από ογδόντα πίνακες ζωγράφων για την ναυμαχία.
Ε. Αξιολόγηση.
Οι εκπαιδευτικοί έχουν συγκεντρώσει ποιοτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
διδακτικού σεναρίου (Φύλλα Παρατήρησης). Οι μαθητές απαντούν σε ερωτηματολόγιο
αξιολόγησης, των δραστηριοτήτων, των γνώσεων που απέκτησαν,
αλλά και της
συνεργατικότητας των ομάδων. Κάνουν προτάσεις για την πόλη και το Δήμο σε σχέση με τη
ναυμαχία. Τα δεδομένα αυτά συγκρίνουμε με εκείνα των εννοιολογικών χαρτών τους και των
αρχικών σχετικών ερωτηματολογίων, λαμβάνοντας υπόψη και τα ποιοτικά στοιχεία των Φύλλων
Παρατήρησης.
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.
Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με την παράλληλη
αξιοποίηση της λογοτεχνίας, ως γραπτής πηγής, κυρίως όμως με την βιωματική εκπαιδευτική
μέθοδο της δημιουργικής γραφής, συμβάλλει αφενός στην εμπέδωση της ιστορικής γνώσης,
στην ανάδειξη της ιστορικότητας του τοπίου και του βιωματικού χαρακτήρα της σχέσης του
τοπίου με τον άνθρωπο, και αφετέρου οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη διαφορά ανάμεσα στον
«ιστορικό» και «λογοτεχνικό» τρόπο θέασης της πραγματικότητας, κυρίως όμως ενθαρρύνονται
να διατυπώσουν τις απόψεις τους, να περιεργαστούν το μυθοποιημένο κόσμο της ιστορίας ενώ
μέσα από τη συν-ανάγνωση, το διάλογο και τη γραφή αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική
σκέψη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εικόνα 6. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
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Εικόνα 7. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

Εικόνα 8. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4

Εικόνα 9Α. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4Α
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Ο συμβολισμός - Τα σύμβολα ως δομικό υλικό της
λογοτεχνίας
Παναγιωτίδης Γιώργος

yiorgospandis@gmail.com

Περίληψη:
Για 2.000 χρόνια, από την εποχή του Πλάτωνα το 400 π.Χ. μέχρι την αρχή της σύγχρονης εποχής της εμπειρικής επιστήμης
περίπου το 1600 μ.Χ., ο πολιτισμός της Δυτικής Ευρώπης κυριαρχείται από έναν ενιαίο τρόπο έκφρασης: το σύμβολο.
Το σύμβολο υπήρξε το παγκόσμιο μέσο για την προσέγγιση του Θεού, για τη διερεύνηση του φυσικού κόσμου και για
την κατανόηση και την καθοδήγηση της επικοινωνίας και της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Με την εφεύρεση της
εκτύπωσης με κινητά στοιχεία, αυτή η τάση μεταφράστηκε σε μια τεράστια παραγωγή λογοτεχνικών κειμένων, των
οποίων τα σύμβολα και οι λειτουργίες τους εντοπίζονται και κατανοούνται από σύγχρονους συγγραφείς, θεωρητικούς
και αναγνώστες. Οι λέξεις έχουν πάντα μια κυριολεκτική έννοια και μία ή περισσότερες έννοιες που συνδέονται με αυτήν.
Ένα σύμβολο σε ένα λογοτεχνικό έργο κουβαλά κάτι περισσότερο από την κυριολεκτική έννοια που μπορεί να φέρει μία
λέξη ή μία φράση και ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την κατανόηση του έργου. Αν και ο ορισμός του
συμβολισμού πιο συχνά σχετίζεται με μία λογοτεχνική κατασκευή, η οποία μοιάζει με τη μεταφορά, τη νύξη και την
αλληγορία, υπήρξε επίσης ένα λογοτεχνικό κίνημα του 19ου αιώνα, το οποίο ονομάστηκε «Συμβολισμός». Ο συγγραφέας,
προσπαθώντας να καταστήσει σαφή και εύληπτα στον αναγνώστη τα σύμβολα που εντάσσει στο έργο του, συνήθως
καταφεύγει σε πολιτισμικά στερεότυπα, όπως για παράδειγμα με τον ανατέλλοντα Ήλιο μπορεί να εννοήσει τη γέννηση
και με τον δύοντα Ήλιο τον θάνατο.

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΩΣ ΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Ο όρος συμβολιστικό κίνημα αφορά συγκεκριμένα μια ομάδα Γάλλων συγγραφέων που
ξεκίνησε με τον Charles Baudelaire (Τα άνθη του κακού [Les Fluers du mal, 1857]) και κατόπιν
συμπεριέλαβε άλλους ποιητές, όπως ο Arthur Rimbaud, ο Paul Verlaine, ο Stephane
Mallarme και ο Paul Valery. Ο Baudelaire στήριξε το συμβολικό τρόπο των ποιημάτων του εν
μέρει στο παράδειγμα του Αμερικανού Edgar Allan Poe, αλλά κυρίως στην παλαιότατη πίστη
στις ανταποκρίσεις (correspondences) — το δόγμα που πρέσβευε ότι υπάρχουν εγγενείς και
συστηματικές αντιστοιχίες ανάμεσα στον ανθρώπινο ψυχισμό και στον εξωτερικό κόσμο, όπως
και ανάμεσα στο φυσικό και στον πνευματικό κόσμο. Ο Baudelaire διατύπωσε το δόγμα αυτό
ως εξής: «Τα πάντα, μορφή, κίνηση, αριθμός, χρώμα, άρωμα στον πνευματικό όσο και στο
φυσικό κόσμο, είναι μεστά σημασίας, αμοιβαία, αντίστροφα, αντίστοιχα». […] Με την ευρύτερη
έννοια, σύμβολο είναι οτιδήποτε σημαίνει κάτι· κατ’ αυτήν την έννοια, κάθε λέξη είναι σύμβολο.
Στην πραγμάτευση της λογοτεχνίας, εντούτοις, ο όρος «σύμβολο» χρησιμοποιείται μόνο για μια
λέξη ή μια έκφραση που σημαίνει ένα αντικείμενο ή ένα γεγονός το οποίο με τη σειρά του σημαίνει
κάτι άλλο ή παραπέμπει σε ένα φάσμα αναφορών πέραν του ιδίου. (Abrams M.H.,2005)
Ένα σύμβολο σε ένα λογοτεχνικό έργο κουβαλά κάτι περισσότερο από την κυριολεκτική έννοια
που μπορεί να φέρει μία λέξη ή μία φράση και ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την
κατανόηση του έργου. Οι λέξεις έχουν πάντα μια κυριολεκτική έννοια και μία ή περισσότερες
έννοιες που συνδέονται με αυτήν. Αν και ο ορισμός του συμβολισμού πιο συχνά σχετίζεται με
μία λογοτεχνική κατασκευή, η οποία μοιάζει με τη μεταφορά, τη νύξη και την αλληγορία, υπήρξε
επίσης ένα λογοτεχνικό κίνημα του 19ου αιώνα, το οποίο ονομάστηκε «Συμβολισμός». Η λέξη
«σύμβολο» και η ιδέα του συμβόλου αναπτύχθηκε από εκπροσώπους του ρομαντισμού, οι
οποίοι αντικατέστησαν με αυτήν άλλες ονομασίες των σχημάτων της γλώσσας,
συμπεριλαμβανομένης της αλληγορίας υποδηλώνοντας έτσι την προσήλωσή τους στην
παρουσία των κρυφών εννοιών. Η ιδέα της αλληγορίας εννοήθηκε περισσότερο ως ένα είδος
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του χιούμορ και ως διδακτικό εργαλείο και γι’ αυτό δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως το μέσο εκείνο
με το οποίο η υπερβατική πραγματικότητα αποκαλύπτεται στην ανθρωπότητα, με αποτέλεσμα
να εμφανιστεί το σύμβολο και να πάρει τη θέση της κατά την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας
(Halmi Nicholas, 1992). Οι Γάλλοι συμβολιστές εκμεταλλεύονται τη λειτουργία των συμβόλων και
προβάλουν τα συναισθήματα και τις ψυχικές τους διαθέσεις μέσα από αντικείμενα, τα οποία
δανείζονται από τον υλικό και πνευματικό κόσμο και τα ενσωματώνουν στο έργο τους.
Δανείζονται τα σύμβολα που χρησιμοποιεί η ψυχαναλυτική θεωρία για την ερμηνεία των
ονείρων, υιοθετούν ευρέως διαδεδομένες συσχετίσεις που συνδέουν ένα αντικείμενο, ένα
γεγονός ή μία ενέργεια με κάποια συγκεκριμένη έννοια.
Στο συμβολισμό, τα αντικείμενα πέρα από την πραγματική τους υπόσταση μετατρέπονται σε
σύμβολα ψυχικών καταστάσεων, σε κάτοπτρα του εσωτερικού τους κόσμου. Σε αντίθεση με τους
Ρομαντικούς, οι οποίοι είχαν επενδύσει συμβολική αξία σε ένα αριθμό προνομιακών
αντικειμένων, για τον Baudelaire όλα τα πράγματα έχουν συμβολική αξία. Το φυσικό Σύμπαν
αναδεικνύεται σε ένα είδος γλώσσας που προσκαλεί έναν προνομιακό θεατή να το
αποκρυπτογραφήσει. Ο Baudelaire παρομοίασε αυτού του είδους την αντιμετώπιση του
κόσμου με την ψυχολογική διαταραχή της συναισθησίας, σύμφωνα με την οποία ένα ερέθισμα
σε μία από τις πέντε αισθήσεις αποσπά μια απόκριση που συνήθως συνδέεται με ένα άλλο
νόημα: για παράδειγμα, βλέποντας ένα συγκεκριμένο χρώμα θα «ακούσουμε» έναν
συγκεκριμένο ήχο.
Ετυμολογικά, η λέξη σύμβολο προέρχεται από το ελληνικό συμβάλλειν [: δένω μαζί]. Στον κόσμο
των ιδεών, το σύμβολο είναι ένα στοιχείο διαμεσολάβησης το οποίο ενώνει δύο μέρη που αρχικά
αποκλίνουν. Ο συγγραφέας, προσπαθώντας να καταστήσει σαφή και εύληπτα στον
αναγνώστη τα σύμβολα που εντάσσει στο έργο του, συνήθως καταφεύγει σε πολιτισμικά
στερεότυπα, όπως για παράδειγμα με τον ανατέλλοντα Ήλιο μπορεί να εννοήσει τη γέννηση και
με τον δύοντα Ήλιο τον θάνατο. Σύμφωνα με το Oxford Dictionary (2012), στο λήμμα σύμβολο
βρίσκουμε την ετυμολογία: «Αυτό το οποίο αντιπροσωπεύει ή υπονοεί μια ιδέα, εικόνα,
πεποίθηση, δράση, ή μια υλική οντότητα χάρη στη σχέση, συσχέτιση, σύμβαση ή στην τυχαία
ομοιότητα του με αυτήν. Τα σύμβολα λαμβάνουν τη μορφή λέξεων, ήχων, χειρονομιών, ή
οπτικών εικόνων και χρησιμοποιούνται για να αναπτύξουν τις ιδέες και τις πεποιθήσεις». Τα
σύμβολα τελικά μπορεί να είναι ονόματα, έμβια όντα (ζώα ή φυτά) και αντικείμενα, τα οποία
ακόμη και όταν είναι οικεία και προσιτά και υπόκεινται στην τύρβη της καθημερινής ζωής,
εμπεριέχουν παρόλα ταύτα περισσότερες σημασίες από τη συμβατική και φανερή σημασία
τους. Θα μπορούσε επιπλέον κανείς να ισχυριστεί ότι τα σύμβολα στη λογοτεχνία, εκφράζοντας
ιδέες και συναισθήματα που συναρμολογεί ο συγγραφέας, υποβάλλονται επίσης στην
υποκειμενική, προσωπική και διαισθητική ματιά του κάθε αναγνώστη είτε είναι πρόδηλα είτε
σημαίνοντας κάτι περισσότερο αόριστο ή απόκρυφο.
Ένα λογοτεχνικό κείμενο το οποίο εμπεριέχει έναν καλό συμβολισμό μπορεί να διαβαστεί και να
κατανοηθεί στο επίπεδο της ιστορίας, με την κυριολεκτική της σημασία, καθώς και στο επίπεδο
της αναγνώρισης και της κατανόησης του συμβολισμού που χρησιμοποιείται για να προσθέσει
πλούτο στην ιστορία. Το καλό λογοτεχνικό κείμενο θα πρέπει να έχει το ίδιο ενδιαφέρον όταν
διαβάζεται και στα δύο επίπεδα. Ο συμβολισμός προσδίδει βάθος και νόημα, υφαίνει το θέμα με
την ιστορία, αποδίδει σύνθετες ιδέες με λίγα λόγια ενώ μπορεί ακόμη και να εμπνεύσει τον
συγγραφέα. Λίγα λόγια, λειτουργώντας συμβολικά, μπορούν να αναδείξουν ένα περισσότερο
καθολικό και διαφορετικό, νόημα στο κυριολεκτικό επίπεδο της ιστορίας. Τα σύμβολα, όπως και
οι μεταφορές, λειτουργούν καλύτερα όταν εμφανίζονται επαναληπτικά σε καίρια σημεία του
μυθιστορήματος, χωρίς όμως να γίνεται κατάχρησή τους. Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ή μπορεί
να υπάρξει μία συμβολική λειτουργία για τα πάντα, αν τα πάντα μπορούν να συνδεθούν με
κάποιο άλλο νόημα, αυτή η φευγαλέα κατοχή της ύπαρξης ή του αντικειμένου από το συμβολικό
του νόημα δεν το μετατρέπει εξ ολοκλήρου σε ένα σύμβολο. Η υπερβολή των καλλιτεχνών και
των συγγραφέων του Συμβολισμού ήταν ότι προσπάθησαν να μετατρέψουν ολόκληρη τη
σφαίρα της πραγματικότητας σε ένα όχημα για τον θολό κόσμο των «αντιστοιχιών», σε μια
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έμμονη για τη διασύνδεση των πάντων με κάποια αναλογία, χωρίς να έχουν την επίγνωση πως
ο συμβολισμός αντικρούει την πραγματικότητα και πως η όποια λειτουργία του δεν μπορεί να
ξεφύγει από αυτόν τον ίδιο (J. E. Cirlot, 1971).
Ιχνηλατώντας το ιστορικό παρελθόν της ανθρωπότητας, δύσκολα θα μπορούσαμε να
προσδιορίσουμε την προέλευση των συμβόλων. Τις απαρχές της συμβολιστικής σκέψης τις
βρίσκουμε στους προϊστορικούς χρόνους. Η αρχαιολογία, βασιζόμενη σε ένα πλήθος πηγών,
σημειώνει την ύπαρξη συμβόλων πολύ πριν από τη γένεση της γλώσσας. Από την παλαιολιθική
εποχή, οι Homo Sapiens χρησιμοποιούσαν συμβολικά στις αναπαραστάσεις τους στα σπήλαια
τα χρώματα. Κάθε χρώμα φαίνεται να είχε το δικό του νόημα που συνήθως αντιστοιχούσε σε
ιεραρχικές σχέσεις των πρώτων εκείνων κοινωνιών. Στο τέλος της Παλαιολιθικής Εποχής οι
άνθρωποι λάτρεψαν και απεικόνισαν αστερισμούς, τοπία, φυτά, ζώα και γενικά εκείνα τα
στοιχεία του περιβάλλοντός τους από τα οποία εξαρτιόταν η επιβίωσή τους369 (John Parkington,
1969).
Ένα ιδιαίτερο συμβολικό πεδίο με θρησκευτικές προεκτάσεις είναι η σύνδεση του Ιησού με
προηγούμενους, μεσογειακούς κυρίως μύθους και όλα όσα συναπαρτίζουν αυτούς τους
μύθους. Ο θυσιαστικός θάνατος, η ανάσταση και η επακόλουθη εξύψωση για χάρη ενός λαού
ή ολόκληρης της ανθρωπότητας λατρεύτηκε ιδιαίτερα στις θρησκείες των Μεσογειακών λαών.
Ο θυσιαστικός αυτός ρόλος ενσαρκώθηκε από είναι βασιλιάδες και θεούς. Ο Διόνυσος,
σύμφωνα με τον ορφικό μύθο της γέννησής του, πεθαίνει ύστερα από ένα βίαιο φόνο από τους
Τιτάνες και απ’ τις στάχτες του δημιουργούνται οι άνθρωποι. Στις περισσότερες μυθολογίες ο
αρχέγονος φόνος – θάνατος μιας θεότητας και ακολούθως η ανάστασή της συνδέονται με τη
Δημιουργία του Κόσμου. «Η δημιουργία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά μόνο μέσω ενός
ζωντανού πλάσματος που θυσιάζεται» λέει ο θρησκειολόγος Mircea Eliade370. Ενώ λοιπόν ο
θυσιασμένος θεός στην αρχαία Ελλάδα αντιπροσωπεύτηκε από τον Διόνυσο, η λατρεία αυτή
σηματοδοτήθηκε ιδιαίτερα και έλαβε πνευματικό και σημασιολογικό βάθος με την έλευση του
Χριστιανισμού και τη θυσία του θεανθρώπου Ιησού.
Στις Βάκχες του Ευριπίδη, ένα έργο με κεντρικό χαρακτήρα τον Διόνυσο, ο θεός έρχεται στη γη με
ανθρώπινη μορφή, λέει πως έχει «καλύψει τη θεότητά του με μια μορφή θνητού», για να την κάνει
«ορατή στους θνητούς» και φαίνεται πως «γίνεται το κρασί και εκχέεται ως προσφορά. Η Μαντώ
Μαλάμου (2014), ανιχνεύοντας την επίδραση του αρχαίου δράματος στη θεατρική δημιουργία
του Άγγελου Σικελιανού υπό το πρίσμα της νιτσεϊκής φράσης «κάθε τραγικός ήρωας είναι
προσωπείο του Διονύσου». Υιοθετώντας την ορφική θεολογία ο Σικελιανός συνθέτει εκ νέου έναν
παγκόσμιο μύθο συνδέοντας τον Διόνυσο με τον Απόλλωνα και με τον Ιησού. Ο Σικελιανός
συνθέτει τη θεολογία του με άξονα τον «Ελεύτερο Θεό» Διόνυσο, τον «Εσταυρωμένο Βάκχο». «Ω
Πάσχα, / πανσεβάσμιο Πάσχα! / Ω Ίακχε! / Απόλλωνα! / Ιησού!», αναφωνεί στο ποίημά του
«Διόνυσος – Ιησούς», «Γλυκό μου βρέφος, Διόνυσέ μου και Χριστέ μου», προσεύχεται στο
«Διόνυσος επί λίκνω», για να κορυφώσει την τέχνη του στο εξαίσιο ποίημα «Μέγιστον μάθημα»
που απολήγει (δηλαδή ανοίγει) με την εξής κατά του θανάτου νικητήρια αποστροφή: «Ό,τ’ έχει
σμίξει με το Διόνυσο κι ως μέσα/το μυστικόν εγεύτη Θάνατο βαθιά του/πριχού το θάνατο τον
άλλο αντικρίσει,/δεν σταματά μεσοστρατίς στην Αιωνιότη, / μα, ως την πνοή του όλη την ξόδεψε
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στο δώρο/και την ψυχή του την εγύμνωσεν η Αγάπη, / γυμνό θα πάρει της Αβύσσου το
στεφάνι!»371
Ένα ακόμη πεδίο από το οποίο μπορούν να αντληθούν σύμβολα είναι αυτό των αριθμών. Οι
αριθμοί οι οποίοι περισσότερο από άλλους επανέρχονται τακτικά στην πορεία μίας αφήγησης
μπορούν να προσδώσουν στην ιστορία έναν διακριτικό μυστικισμό, να αναδείξουν ένα μαγικό
υπόβαθρο της ιστορίας σε αντιδιαστολή ίσως με το πρώτο ρεαλιστικό επίπεδο ανάγνωσης. Η
αριθμολογία και οι συμβολισμοί των αριθμών έχουν συναρπάσει την ανθρωπότητα σε όλη την
ύπαρξή της. Από τους πανάρχαιους χρόνους αποδίδονταν στους αριθμούς μια μυστηριακή και
συμβολική σημασία. Ο Ήλιος και η Σελήνη, για παράδειγμα, αυτά τα ουράνια σώματα του
βιβλίου της φύσης, τα οποία χρησιμεύουν για τη μέτρηση ανθρώπινης ζωής, κάνουν τους
ανθρώπους να αισθάνονται ότι οι αριθμοί είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Οι αριθμοί όχι μόνο
οριοθετούν τον χώρο και τον χρόνο, αλλά είναι επίσης μέρος ενός μυστηριώδους συστήματος
σχέσεων της ζωής και του ανθρώπου με τα αστέρια και τα φυσικά φαινόμενα (Schimmel
Annemarie, 1993). Η τακτική επανεμφάνιση κάποιων αριθμών μπορεί να δώσει στους
χαρακτήρες μία επιπλέον διάσταση, καθιστώντας τους φορείς πανανθρώπινων συμβόλων που
έχουν να κάνουν με το θεϊκό, υπερφυσικό στοιχείο και να τους συνδέσει με τον μοιραίο ρόλο που
έχουν να διαδραματίσουν.
Ο αριθμός δώδεκα έχει μία εξαρτημένη σχέση με τον ζωδιακό κύκλο καθώς και με τους μήνες
του έτους, στους περισσότερους πολιτισμούς είτε αυτοί χρησιμοποιούσαν σεληνιακό είτε ηλιακό
ημερολόγιο. Η διαίρεση της ημέρας και της νύχτας σε δώδεκα ώρες και του έτους σε δώδεκα
μήνες αποτελούν κατάλοιπα του αρχέγονου δωδεκαδικού συστήματος αρίθμησης. Σύμφωνα με
την ελληνική μυθολογία επίσης, οι Ολύμπιοι Θεοί ήταν δώδεκα, οι Τιτάνες, σύμφωνα με τον
Ησίοδο ήταν δώδεκα και αυτοί, δώδεκα και οι άθλοι του Ηρακλή. Στον Χριστιανισμό, αντίστοιχα,
δώδεκα είναι οι μαθητές του Ιησού (Schimmel, 1993: 192).
Ο αριθμός τρία είναι ιδιαίτερα φορτισμένος συμβολικά αφού εμφανίζεται σε πολλά φιλοσοφικά
συστήματα και πολιτισμούς. Ιερός για τις περισσότερες θρησκείες, ο αριθμός τρία θα μπορούσε
να είναι η γέννηση, η ζωή και ο θάνατος ή το μυαλό, το σώμα και η ψυχή ή το παρελθόν, το
παρόν και το μέλλον ή ο άντρας, η γυναίκα και το παιδί. Η ινδουιστική τριάδα, Brahma, Vishnu
και Shiva, δημιουργεί, διατηρεί και καταστρέφει τη ζωή σε έναν αέναο κύκλο γέννησης και
αναγέννησης. Στην Αίγυπτο έχουμε τη θεϊκή τριάδα Όσιρις, Ίσις και Όρος. Στην Αραβία, πριν την
εμφάνιση του Ισλάμ, βρίσκουμε τη θεότητα Μανάτ, η οποία συναποτελείται από «τρεις αγίες
παρθένες». Στην Εβραϊκή «Καμπάλα» συναντούμε την τριάδα αρσενικού, θηλυκού και ενοποιού
διάνοιας. Στον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο, μεταξύ άλλων, βρίσκουμε την τρίμορφη
Εκάτη, τις τρεις Μοίρες, τις τρεις Ερινύες και τις τρεις Χάριτες. Για τον Αριστοτέλη η τριάδα είναι ο
αριθμός του συνόλου και για τους Πυθαγόρειους ο πρώτος αληθινός αριθμός, εφόσον περιέχει
αρχή, μέση και τέλος και αντιπροσωπεύει όλα όσα είναι ολόκληρα και τέλεια. Για τους Ορφικούς
υπάρχει η τριάδα Ύπαρξη, Ζωή και Διάνοια. Ο αριθμός τρία αναφέρεται στις τρεις καταστάσεις
της ύλης. στερεή, υγρή και αέρια καθώς και στις τρεις διαστάσεις, μήκος, πλάτος και ύψος. Η
χριστιανική Αγία Τριάδα αναφέρεται στον Τριαδικό Θεό, ο οποίος έχει μία ουσία και τρεις
υποστάσεις, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, οι οποίες είναι αδιαίρετες και ομοούσιες (Schimmel,
1993: 58).
Ο αριθμός τέσσερα εμφανίζεται σε πολλές περιπτώσεις, στον άμεσα αντιληπτό από τις
αισθήσεις μας κόσμο και όχι μόνο. Οι τρεις γνωστές καταστάσεις της ύλης, στερεή, υγρή και
371 Παντελή Μπουκάλα Ο Εμπειρίκος, ο Σικελιανός και ο Παλαμάς
http://www.kathimerini.gr/96358/article/politismos/arxeio-politismoy/o-empeirikos-o-sikelianos-kai-o-palamas
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αέρια, συμπληρώνονται από την τέταρτη, η οποία αποτελείται από ελεύθερα ιόντα και
ηλεκτρόνια και ονομάζεται πλάσμα. Το πλάσμα συναντάται στον Ήλιο, στον μεσοαστρικό χώρο,
στους τους κεραυνούς. Ο χώρο χαρακτηρίζεται από τις γνωστές τρεις διαστάσεις, το μήκος, το
πλάτος και το ύψος αλλά αν σε αυτές, προσθέσουμε και τον χρόνο, προκύπτουν οι τέσσερις
διαστάσεις του χωροχρόνου. Ο αριθμός τέσσερα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον
προσανατολισμό μας, καθώς ακόμη και τα σημεία του ορίζοντα είναι επίσης τέσσερα, ο
Βορράς, ο Νότος, η Ανατολή και η Δύση. Στην Προσωκρατική φιλοσοφία δεσπόζει η μορφή του
φιλοσόφου Εμπεδοκλή, ο οποίος κάνει λόγο για τέσσερα στοιχεία που συγκροτούν τη φύση: το
νερό, τη γη, τον αέρα και τη φωτιά. Η ίδια η ζωή είναι συνδεδεμένη με την ύπαρξη των νουκλεϊκών
οξέων, (DNA και RNA), των οποίων οι οργανικές αζωτούχες βάσεις είναι η Αδενίνη, η Γουανίνη,
η Κυτοσίνη και η Θυμίνη ή η Ουρακίλη (Schimmel, 1993: 86).
Με το σκεπτικό πως ο συμβολισμός αντικαθιστά μία έννοια με κάποια άλλη η οποία παραπέμπει
στην πρώτη, συμβολιστικές νύξεις είναι δυνατόν να εντοπιστούν σε όλα σχεδόν όσα συμβαίνουν
στη λογοτεχνία ή και στον ανθρώπινο βίο. Όπως ακριβώς το παρατηρεί και ο δυστοπικός
συγγραφέας Aldous Huxley, τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο μπορεί να είναι συμβολικά. «Ήταν
όλα τελείως συμβολικά, αλλά, βεβαίως, αν το σκεφτεί κανείς έτσι, τίποτε σ’ αυτόν τον κόσμο δεν
είναι στερημένο από συμβολισμούς. Βαθιά και ωραία αλήθεια!», Crome Yellow, (1921). Από τον
κανόνα αυτό δεν ξεφεύγει το μυθιστόρημα Ίσος Ιησούς, στο οποίο ο αναγνώστης βρίσκεται
αντιμέτωπος με πολλά σύμβολα, τα οποία μάλιστα επανέρχονται στην εξέλιξη της αφήγησης όχι
μόνο γιατί την εξυπηρετούν αλλά και για να είναι αναγνωστικά ανιχνεύσιμα, απαιτώντας από τον
αναγνώστη να συμμετέχει με τη φαντασία του, καθιστώντας τον περισσότερο ενεργητικό κατά
την ανάγνωση. Τα σύμβολα, συνδέοντας το κείμενο με βαθύτερα νοήματα και ευρύτερες ιδέες,
προσδίδουν στο περιεχόμενο της αφήγησης περισσότερα επίπεδα ανάγνωσης, πέραν όσων
περιέχει η ρεαλιστική ανάγνωση της ιστορίας, γεγονός που καθιστά σαφή την επιδίωξη το
μυθιστόρημα να έχει το περισσότερο δυνατόν ενδιαφέρον αναγνωστικά. Τα σύμβολα δεν
υπήρξαν κάποιου είδους αυτοσκοπός κατά τη συγγραφή του Ίσος Ιησούς αλλά
χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο ως ένα μέσο διαφορετικής, πολλών επιπέδων, αναγνωστικής
εμπειρίας και επίτευξης μίας βαθύτερης επικοινωνίας του αναγνώστη με το κείμενο, η οποία
μπορεί να βασιστεί στον αρχετυπικό τους χαρακτήρα και στις συνειρμικές διασυνδέσεις που
μπορούν να διεγείρουν. Συμπερασματικά ο συμβολισμός είναι εργαλείο το οποίο μπορεί να
καταστήσει ένα λογοτεχνικό έργο περισσότερο περίπλοκο και ενδιαφέρον, προικίζοντας μέρη
της ιστορίας με τουλάχιστον δύο επίπεδα εννοιών: την προφανή κυριολεκτική έννοια και την πιο
πολύπλοκη συμβολική σημασία της έννοιας αυτής.
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Περίληψη:
Αυτό το νέο τέρας, το ακαδημαϊκό μυθιστόρημα, έχει κάποια ιδιόμορφα χαρακτηριστικά. Ο συγγραφέας δεν γράφει
απλά ένα μυθιστόρημα, αλλά εγγράφεται σε αυτό. Δεν ζει σε μια σοφίτα όπου γράφει, αλλά διερευνά επιστημονικά. Δεν
γράφει ιδιωτικά αλλά έχει έναν επόπτη πίσω από το γράψιμό του. Δεν στέλνει το χειρόγραφο σε έναν εκδότη μόλις το
ολοκληρώσει, αλλά το υποβάλλει επίσημα σε μία ακαδημαϊκή επιτροπή. Δεν το γράφει για τον εαυτό του και για όσους
αναγνώστες μέλλεται να το διαβάσουν, αλλά το γράφει για τους επόπτες του αρχικά, και στη συνέχεια, για τους εξεταστές
του. (Harper and Kroll, 2008:10) Ο υποψήφιος από τη λογοτεχνική πλευρά κρατά σε εγρήγορση την αποκλίνουσα δημιουργική σκέψη, η οποία αντιπροσωπεύει τη φαντασία, την ευρηματικότητα και τον ελευθερωμένο τύπο πνευματικής
διεργασίας, προσηλωμένος στη δημιουργική διαδικασία της συγγραφής, ενώ από την ακαδημαϊκή πλευρά, με εργαλείο
του τη Θεωρία της Λογοτεχνίας, διερευνά σε βάθος το ίδιο το έργο του. Το καλλιτεχνικό έργο έρχεται στο προσκήνιο,
προκειμένου να φωτιστεί ως μια σημαντική πολιτιστική προσφορά και ως εκ τούτου η ίδια η συγγραφή δεν μπορεί να
απογοητεύσει τις υψηλές απαιτήσεις της δημιουργικής, ακαδημαϊκής εργασίας. Το δημιουργικό υλικό πρέπει να είναι σε
συνεχή αναγέννηση μέσα από το κείμενο της θεωρητικής προσέγγισης και ανάλυσης που βρίσκεται δίπλα του. (Nelson,
2004:3) Το μυθιστόρημα – διατριβή είναι μία εκτεταμένη εργασία η οποία πρέπει να κυμαίνεται σε εύρος 95 έως 550
σελίδων, με ένα μέσο μέγεθος περίπου 165 σελίδων (University of Houston), απαίτηση η οποία προφανώς αφορά
διάστιχο μιάμισης στιγμής και χαρακτήρες που δεν ξεπερνούν τον μέσο όρο, ή ένα πρωτότυπο λογοτεχνικό κείμενο
εξαιρετικής ποιότητας το οποίο γράφτηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό, αναδεικνύει τη συνοχή του και την πρωτοτυπία του
και είναι δημοσιεύσιμο (University of Lancaster). Το τελικό προϊόν αυτής της διαδικασίας είναι ένα μυθιστόρημα του
οποίου η ειδοποιός διαφορά με άλλα μυθιστορήματα εντοπίζεται στην ακαδημαϊκή απαίτηση να είναι υψηλών
λογοτεχνικών προδιαγραφών και να βασίζεται στέρεα στη γνώση της Λογοτεχνικής Θεωρίας και στη συστηματική
εκμετάλλευσή της κατά τη διάρκεια της συγγραφής του. Οι προϋποθέσεις αυτές λειτουργούν καταλυτικά ως
προαπαιτούμενα για τον συγγραφέα, ο οποίος, από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να ξεχνά ότι το έργο του, όσο
απαιτητικό και αν αποδειχθεί τελικά, θα πρέπει επίσης να είναι εκδόσιμο, να αποβλέπει σε κάποιο αναγνωστικό κοινό και
να αποτελεί συμφέρουσα εκδοτική πρόταση.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ
«Δεν ήμουν σίγουρος αν μιλούσα ως συγγραφέας έξω από τα νερά του σε πανεπιστήμιο ή ως
συγγραφέας ο οποίος είχε βρει το σωστό είδος ασύλου σε ένα πανεπιστήμιο...» Kevin Brophy,
"Some Things About Creative Writing: Three Stories." TEXT, vol 1, No 1 (April 1998)
Ένα διδακτορικό στη Δημιουργική Γραφή θα μπορούσε να είναι ένα καλλιτεχνικό έργο
συγκεκριμένου είδους το οποίο να συνοδεύεται από μία θεωρητική τεκμηρίωση, μία ανάλυση, η
οποία, στην αγγλόφωνη πρακτική, συνήθως ονομάζεται “exegesis” - «εξήγηση». Εναλλακτικά
θα μπορούσε να είναι μία παραδοσιακή διατριβή, μία πραγματεία πάνω σε κάποιο κείμενο και
στα συστατικά του. Η δεύτερη, στην αγγλόφωνη και πάλι ορολογία, συνήθως αναφέρεται ως
“thesis” «θέση». Παρά τη διάκριση αυτή, ένα παραδοσιακό διδακτορικό δεν συνιστά κάτι
διαφορετικό από μία «συγγραφική ανακοίνωση», μία θέση, εξήγηση και ανάλυση, όπου «ο
συγγραφέας αποκαλύπτει την προσωπικότητά του, καθώς και τη μεθοδολογία του» (Kroll 2004.
σελ.4), ακόμη και αν το πράττει με έναν μάλλον έμμεσο τρόπο, ενδεδυμένος με την ακαδημαϊκή
παράδοση. Τα στοιχεία της δημιουργικής παραγωγής και της ακαδημαϊκής θεωρίας
συμπληρώνουν το ένα το άλλο και παρότι η σχέση μεταξύ ακαδημαϊκής θεωρίας και
δημιουργικής παραγωγής είναι ένα ανοικτό πεδίο διαφορετικών θέσεων και απόψεων, το
ακαδημαϊκό στοιχείο οριοθετεί το νομιμοποιητικό συστατικό του διδακτορικού.
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Η πρώτη, μη παραδοσιακή επιλογή, είναι αυτή η οποία εξετάζει η παρούσα εργασία. Κατά την
ακαδημαϊκή πρακτική, η εκπόνηση ενός διδακτορικού στη Δημιουργική Γραφή εμπεριέχει τη
συγγραφή ενός πρωτότυπου λογοτεχνικού έργου και τη θεωρητική τεκμηρίωση, ερμηνευτική
διερεύνηση των μεθόδων συγγραφής του, αλλά και των θεματικών του αξόνων υπό το πρίσμα
της λογοτεχνικής θεωρίας και με τις μεθόδους της Δημιουργικής Γραφής και της συγγραφικής
πρακτικής. Πρόκειται δηλαδή για έναν συγκερασμό της καλλιτεχνικής έμπνευσης και του
«κανόνα» ο οποίος καθιστά τον συγγραφέα ταυτόχρονα δημιουργό και θεωρητικό αναλυτή του
δημιουργήματος, καθώς του παρέχεται η δυνατότητα να παρατηρήσει όλα τα στάδια της
διαδικασίας συγγραφής του μυθιστορήματός του μέσα από την ακαδημαϊκή μαθητεία και
καθοδήγηση.
Ο Robert Nelson περιγράφοντας την παραπάνω, παραδοσιακή «εξήγηση» ως τίποτα
περισσότερο από έναν ζουρλομανδύα, ορίζει εκ νέου το διδακτορικό στη Δημιουργική Γραφή
ως «πολιτιστική συμβολή ουσιαστικής σημασίας» αντί του παραδοσιακού «πρωτότυπη συμβολή
στη γνώση». Στο Πανεπιστήμιο του Monash, στην Αυστραλία, όπου εργάζεται ως καθηγητής,
αναφέρει πως η συγκεκριμένη τοποθέτηση εκλήφθηκε ως «μία πολύ απελευθερωτική δήλωση
την οποία δέχτηκαν με ανακούφιση και αγκάλιασαν θερμά με σχετικές τροποποιήσεις στον
κανονισμό των αντίστοιχων διδακτορικών» μετατοπίζοντας την «εξήγηση» από την
επιστημολογική έρευνα και προσανατολίζοντάς τη στο αντικείμενο, στο λογοτεχνικό κείμενο και
τη σημαντική πολιτιστική προσφορά του 372.
Το μυθιστόρημα δεν είναι τίποτα λιγότερο από το επιδεξιότερο εργαλείο ενδοσκόπησης και
προβολής που έχει ανακαλύψει ο άνθρωπος έως τώρα (John Updike,1991:86). Η συγγραφή
ενός μυθιστορήματος ως πανεπιστημιακής διατριβής, με τη θεωρητική προσέγγιση της
Δημιουργικής Γραφής, μας παρέχει ένα ανάλογο εργαλείο ενδοσκόπησης και προβολής, για το
ίδιο το έργο αυτή τη φορά. Η διαλεκτική των δύο κειμένων, του μυθιστορήματος και της
θεωρητικής του ανάλυσης, εντείνουν τη διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ δημιουργού και
δημιουργήματος, εντός του χωροχρονικού πλαισίου της διαδικασίας της δημιουργίας. Ο
δημιουργός αναμετριέται με το δημιούργημα του στο εργαστήριο. Σε μια αδιάκοπη
αλληλεπίδραση. Αλλά και το δημιούργημα αναμετριέται με το δημιουργό του.
Όσον αφορά τον δημιουργό, η αμερικανίδα συγγραφέας Pearl Sydenstriker Buck, η οποία
τιμήθηκε με το Νόμπελ λογοτεχνίας το 1938, σημειώνει πως:
Το αληθινά δημιουργικό μυαλό σε κάθε πεδίο δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτό: Ένα
ανθρώπινο πλάσμα γεννημένο αντικανονικά, απάνθρωπα ευαίσθητο. Για αυτό, ένα άγγιγμα
είναι ένα χτύπημα, ένας ήχος είναι ένας θόρυβος, μία ατυχία είναι μία τραγωδία, η χαρά είναι μία
έκσταση, ένας φίλος είναι ένας εραστής, ένας εραστής είναι ένας θεός, μία αποτυχία είναι ένας
θάνατος. Προσθέστε, σε αυτόν τον εξαιρετικά λεπτεπίλεπτο οργανισμό, την ακατάπαυστη
ανάγκη να δημιουργεί, να δημιουργεί έτσι ώστε χωρίς τη δημιουργία να κόβεται η ίδια του η
ανάσα. Πρέπει να δημιουργεί, πρέπει να ξεχειλίζει από δημιουργικότητα. Από κάποια παράξενη,
άγνωστη, εσωτερική κατεπείγουσα ανάγκη, δεν είναι αληθινά ζωντανός, εκτός αν δημιουργεί.
Αυτή η ιδιότητα ή τάση του δημιουργού, όπως γλαφυρά την υπογραμμίζει η Sydenstriker Buck,
στην περίπτωση του μυθιστορήματος διατριβής θα πρέπει να συμπορευτεί με την απολύτως
επαρκή θεωρητική του κατάρτιση πάνω στα ζητήματα της Λογοτεχνίας.
Η δομή ενός διδακτορικού – μυθιστορήματος στη Δημιουργική Γραφή δεν είναι εύκολα
κατανοητή. Παρότι έχουν εκπονηθεί πολλές δεκάδες διατριβές αυτού του είδους, πέραν των
ελληνικών Πανεπιστημίων όπου εκπονείται για πρώτη φορά, το «ταξίδι» αυτό μόλις έχει αρχίσει
να χαρτογραφείται. Η δομή αυτή θα πρέπει να εδραιωθεί πάνω στην υποχρέωση του υποψήφιου
διδάκτορα να ερευνήσει, να ανακαλύψει και να γράψει. Υπηρετώντας το ακαδημαϊκό ζητούμενο,
372 http://www.textjournal.com.au/speciss/issue3/nelson.htm
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διερευνώντας και προσθέτοντας κάτι νέο στο πεδίο της γνώσης, μελετώντας την ακαδημαϊκή
βιβλιογραφία, συλλέγοντας δεδομένα και συγγράφοντας, ο υποψήφιος έχει να φέρει σε πέρας
ένα αρκετά μεγάλο έργο, χωρίς ίσως να χρειάζεται τελικά να κατασταλάξει στα συστατικά της
δομής αυτού του διδακτορικού.
Σαφώς, η αντιπαράθεση μεταξύ της «ακαδημαϊκής γραφής» και της «άλλης γραφής» έχει ακόμη
μακρύ μέλλον. Η ακαδημαϊκή πρακτική όμως δείχνει πως η θεωρητική ανάλυση μετακινείται
πλέον από τους όρους της επιστημολογικής έρευνας στο «εννοιολογικό υπόβαθρο» του
καλλιτεχνικού έργου το οποίο έρχεται στο προσκήνιο, προκειμένου να φωτιστεί ως μια σημαντική
πολιτιστική προσφορά και ως εκ τούτου η ίδια η συγγραφή δεν μπορεί να απογοητεύσει τις
υψηλές απαιτήσεις της δημιουργικής, ακαδημαϊκής εργασίας. Το δημιουργικό υλικό πρέπει να
είναι σε συνεχή αναγέννηση μέσα από το κείμενο της θεωρητικής προσέγγισης και ανάλυσης
που βρίσκεται δίπλα του. (Nelson, 2004:3) Για το σκοπό αυτό, πρέπει αναγνωριστεί πως η
αποδεκτή μεθοδολογία μπορεί να διαφέρει από το παραδοσιακό μοντέλο γνώσης το οποίο
βασίζεται σε επιστημονικές μεθόδους. Τέτοιου τύπου έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει η
διατύπωση ερωτημάτων και η εύρεση δεδομένων τα οποία να τα νομιμοποιούν ή να τα
διαψεύδουν. Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές αναμένεται να εξάγουν ένα συμπέρασμα και να
προσδιορίσουν τη σημασία και την καινοτομία της ερευνητικής τους πρότασης. Η σκοπιμότητα,
βέβαια, θέτει σε ισχύ τις προκαταλήψεις σχετικά με το τι θα κάνει το έργο, ενώ είναι επιπλέον και
το αντίθετο του δημιουργικού έργου που αναδύεται από τη διαδικασία της συγγραφής. Το
πρότυπο αυτό μπορεί να σπάσει με ένα «καταστροφικό γεγονός», έτσι ώστε να μπορούν να
αναδειχθούν οι εννοιολογικοί ρυθμοί της δημιουργικής διαδικασίας (Bolt, 2004: 4).
Η οντότητα και η λειτουργία των περισσότερων πανεπιστημιακών Τμημάτων διακρίνεται από την
παραδοσιακή τους φύση και από έναν υφέρποντα συντηρητισμό. Το παράδοξο με το
διδακτορικό – μυθιστόρημα στη Δημιουργική Γραφή είναι ότι επιδιώκει επίσης να συμβάλλει
σημαντικά και πρωτότυπα στη γνώση, ιδίως μέσω της διαδικασίας των διδακτορικών, με
σημαντικό ερευνητικό έργο και με τη δημοσίευσή του. Νέοι τρόποι παρουσίασης αυτού του
έργου, όσον αφορά στη δομή του, έχουν επίσης την αξία τους εντός του Πανεπιστημίου, αν και
είναι πιο προβληματικοί ως προς αυτό. Τα στοιχεία της δημιουργικής παραγωγής του
καλλιτεχνικό έργου και της ακαδημαϊκής έρευνας μπορούν εύκολα να θεωρηθούν ως
συμπληρωματικά αν και διαφορετικά μεταξύ τους. Η σχέση τους είναι πάντα αμφιλεγόμενη και
προσωπική. Μαζί γίνονται δεκτά ως γνώση, αλλά το ακαδημαϊκό στοιχείο είναι αυτό το οποίο
πάρα πολύ συχνά θεωρείται ως το νομιμοποιητικό συστατικό .
Το μυθιστόρημα - διδακτορική διατριβή στη Δημιουργική Γραφή είναι μια «αλλόκοτη» σύνθεση
που απαιτεί ταυτόχρονα δύο διαφορετικές, και εξίσου ικανές, προσεγγίσεις από έναν υποψήφιο
διδάκτορα. Την ελεύθερη έμπνευση σε συνάφεια με τη δημιουργική έκφραση, την πλευρά δηλαδή
της συγγραφής του μυθιστορήματος και τη λογική, συμπερασματική, αναλυτική πλευρά της
επιστημονικής έρευνας και της συγγραφής της θεωρητικής προσέγγισης και ανάλυσης του
μυθιστορήματος. Ο υποψήφιος, από τη λογοτεχνική πλευρά θα πρέπει να κρατά σε εγρήγορση
την αποκλίνουσα - δημιουργική σκέψη, η οποία αντιπροσωπεύει τη φαντασία, την
ευρηματικότητα και τον ελευθερωμένο τύπο πνευματικής διεργασίας, προσηλωμένος στη
δημιουργική διαδικασία της συγγραφής, ενώ από την ακαδημαϊκή πλευρά θα πρέπει, με
εργαλείο του τη Θεωρία και την Ιστορία της Λογοτεχνίας, να διερευνήσει σε βάθος το ίδιο το έργο
του. Η σπανιότητα και η μοναδικότητα, με της έννοια της πρωτοτυπίας, ως βασικά
χαρακτηριστικά της αποκλίνουσας σκέψης, πρέπει να χαρακτηρίζουν το δημιουργικό μέρος της
διατριβής και αυτό απαιτεί έναν ελεύθερο τρόπο εργασίας, πνευματική ευχέρεια παραγωγής
μεγάλου αριθμού ποιοτικών και διαφορικών ιδεών από τον υποψήφιο, ο οποίος, ως
δημιουργός, θα πρέπει να νιώθει απελευθερωμένος από το συνηθισμένο, από το κοινώς
αποδεκτό, από στερεότυπα και κανόνες, όλα εκείνα δηλαδή που θα μπορούσε σε άλλη
περίπτωση να εκτιμά η ακαδημαϊκή κοινότητα. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα πρέπει να διαθέτει
απόλυτη εμπιστοσύνη στη δημιουργική ικανότητά του, αλλά και ο επόπτης καθηγητής του με την
καθοδήγησή του θα πρέπει να ενθαρρύνει με κάθε τρόπο τη δημιουργική παραγωγή.
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Από τις αναρτήσεις σε ιστοσελίδες Πανεπιστημίων που διαθέτουν Προγράμματα Δημιουργικής
Γραφής, όπου υποστηρίζεται πως τέτοιου τύπου διατριβές αποτελούν ισχυρές αποδείξεις του ότι
ένας συγγραφέας μπορεί να διδάξει Λογοτεχνία και να έχει πλήρη και ενεργή συμμετοχή στην
ακαδημαϊκή κοινότητα, συνάγεται το συμπέρασμα ότι ανάλογα εγχειρήματα εντάσσονται πλέον
αδιαμφισβήτητα στο διδακτικό και ερευνητικό πλαίσιο μιας ακαδημαϊκής κοινότητας ενώ από την
άλλη πλευρά θα μπορούσε να είναι τιμητική και για το Πανεπιστήμιο η ένταξη στο δυναμικό του
αξιόλογων συγγραφέων διδακτόρων. Επιπλέον, πολλά Πανεπιστήμια θεωρούν πως η εκπόνηση
μίας τέτοιας διατριβής προσφέρει σε φιλόδοξους συγγραφείς την ευκαιρία να ολοκληρώσουν
το πρώτο τους μυθιστόρημα.
Συνοψίζοντας τις ιδιαιτερότητες του ακαδημαϊκού μυθιστορήματος μπορούμε να πούμε ότι:
Γράφεται πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια μιας θεωρητικής προσέγγισης και ανάλυσης. Δεν
γράφεται αποκλειστικά για εμπορικούς, πολιτιστικούς, λογοτεχνικούς, προσωπικούς, πολιτικούς,
επαγγελματικούς ή κοινωνικούς λόγους. Έχει επιπλέον έναν εκπαιδευτικό σκοπό, ο οποίος, για
την ακρίβεια, είναι η έρευνα νέας γνώσης. Έχει τη δυνατότητα και οφείλει να είναι περισσότερο
πειραματικό. Το κυρίαρχο ερώτημα δεν εστιάζεται στο πόσο εκδόσιμο είναι αλλά στο πόσο
εξεταστέο είναι. Παρόλο που απαιτείται να έχει την ποιότητα του δημοσιεύσιμου κειμένου,
γράφεται αρχικά για ένα πολύ μικρό αναγνωστικό κοινό.
Επιπλέον, για τον ακαδημαϊκό συγγραφέα υπάρχει πάντα ένας προσωπικός επιμελητής δίπλα
του που εξετάζει το έργο του, ο επόπτης καθηγητής. Αυτό μπορεί να είναι ταυτόχρονα χρήσιμο
και τρομακτικό. Ο επόπτης ως επιμελητής του ακαδημαϊκού μυθιστορήματος δεν στοχεύει στην
εμπορική επιτυχία του ή στην αποδοχή του από την κριτική, αλλά στοχεύει περισσότερο στη
λογοτεχνικότητα του έργου και στην πολιτιστική του πλευρά. Τέλος, οι προθεσμίες και οι πιέσεις
που επιβάλλονται στο ακαδημαϊκό μυθιστόρημα είναι εμφατικές.
Η διαδικασία της συγγραφής ενός ακαδημαϊκού μυθιστορήματος εξελίσσεται συγχρονικά με την
έρευνα, όπως εξάλλου συμβαίνει, έως έναν βαθμό, με κάθε συγγραφή. Καθ’ όλη τη δημιουργική
διάρκεια της παραγωγής του υλικού λογοτεχνικού κειμένου προκύπτουν ζητήματα που απαιτούν
ενδελεχή έρευνα και η έρευνα συνεχώς γονιμοποιεί τη γραφή οδηγώντας την ιστορία, ως ύφος,
δομή και περιεχόμενο, στην πιο απαιτητική και τέλεια, κατά το δυνατόν, έκφρασή της. Όσο
εξελίσσεται η διαδικασία της συγγραφής, ο συγγραφέας, ο οποίος συγγράφει ένα ακαδημαϊκό
μυθιστόρημα, χάρη στη συνεχή συστηματική έρευνα και τη καθοδήγηση του επόπτη καθηγητή
του, συνειδητοποιεί ότι πέρα από το ταλέντο του, η γραφή του δεν είναι παρά η
αποκρυστάλλωση ενός προϋπάρχοντος κειμένου της σκέψης του, ενός κειμένου το οποίο
εμπεριέχει όλα τα λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά, όλα τα επιστημονικά κείμενα που έχει διαβάσει,
έχει μελετήσει και τον έχουν συνειδητά ή ασυνείδητα επηρεάσει.
Το τελικό προϊόν αυτής της διαδικασίας είναι ένα μυθιστόρημα του οποίου η ειδοποιός διαφορά
με άλλα μυθιστορήματα εντοπίζεται στην ακαδημαϊκή απαίτηση να είναι υψηλών λογοτεχνικών
προδιαγραφών και να βασίζεται στέρεα στη γνώση της Λογοτεχνικής Θεωρίας και Ιστορίας και
στη συστηματική εκμετάλλευσή της κατά τη διάρκεια της συγγραφής του. Οι προϋποθέσεις
αυτές λειτουργούν καταλυτικά ως προαπαιτούμενα για τον συγγραφέα, ο οποίος, από την άλλη
πλευρά, δεν πρέπει να ξεχνά ότι το έργο του, όσο απαιτητικό και αν αποδειχθεί τελικά, θα πρέπει
επίσης να είναι εκδόσιμο, να αποβλέπει σε κάποιο αναγνωστικό κοινό και να αποτελεί
συμφέρουσα εκδοτική πρόταση. Η συμφωνία του συγγραφέα με κάποιον εκδοτικό οίκο για την
έκδοση του ακαδημαϊκού μυθιστορήματος είναι το τελικό επιστέγασμα του εγχειρήματος. Η
υπογραφή του σχετικού εκδοτικού συμβολαίου μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις είναι
προαπαιτούμενο και λαμβάνεται υπόψη από την ακαδημαϊκή επιτροπή κατά τη διαδικασία της
αξιολογικής της κρίσης ενώ, όπως πάντοτε συμβαίνει με τα καλλιτεχνικά αγαθά, η τελική κρίση
ανήκει στους αποδέκτες και στη συγκεκριμένη περίπτωση στο αναγνωστικό κοινό.
Η πρώτη αντίστοιχη διδακτορική διατριβή η οποία εκπονήθηκε στην Ελλάδα, από ελληνικό
πανεπιστήμιο, με υποψήφιο διδάκτορα τον Γιώργο Παναγιωτίδη και επόπτη καθηγητή τον
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Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο, υποστηρίχθηκε με απόλυτη επιτυχία σύμφωνα με την ακαδημαϊκή
πρακτική και αξιολογήθηκε με άριστα το 2017. Ο τίτλος της διατριβής αυτής είναι «Λογοτεχνική
θεωρία και συγγραφική πρακτική. Ίσος Ιησούς. Μυθιστόρημα σαν διατριβή» περιέχει δύο
τμήματα. Το πρώτο είναι ένα πρωτότυπο λογοτεχνικό έργο με τίτλο Ίσος Ιησούς (σελίδες 253) και
το δεύτερο αφορά στη θεωρητική τεκμηρίωση, ερμηνευτική διερεύνηση των μεθόδων
συγγραφής του μυθιστορήματος, αλλά και των θεματικών του αξόνων υπό το πρίσμα της
λογοτεχνικής θεωρίας και με τις μεθόδους της Δημιουργικής Γραφής και της συγγραφικής
πρακτικής (σελίδες 118) και τη βιβλιογραφία (σελίδες 13) -σύνολο 385 σελίδες.
Το πρώτο μέρος της εργασίας αποτελείται από το μυθιστόρημα κατά τη συνήθη πρακτική
αντίστοιχων αγγλόφωνων διατριβών. Το μυθιστόρημα Ίσος Ιησούς εντάσσεται ειδολογικά στο
είδος της δυστοπίας. Ο Αίμων είναι ο πρόεδρος του τεράστιου ομίλου τεχνολογικών εταιρειών
«Δίας». Το όνειρό του είναι μία παράτολμη μορφή αθανασίας. Πειραματίζεται με την εγγραφή
του μυαλού του στη μνήμη ενός πρώιμου κβαντικού υπολογιστή. Στην προσπάθειά του αυτή
συμπαρασύρει ή συμπαρασύρεται από τη γυναίκα του Αντιγόνη. Όταν ο Αίμων πεθαίνει, κάτω
από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο κβαντικός υπολογιστής, όπου έχει φορτωθεί η μνήμη του,
παραμένει σιωπηλός. Την προεδρία του ομίλου αναλαμβάνει ο γιος του Φοίβος, ομοφυλόφιλος
και νάρκισσος. Ο γιος του Φοίβου, ο Ίσος, γεννιέται από δύο μητέρες χωρίς να έχει καμία και
μεγαλώνει με τον Ιησού μέσα στο μυαλό του. Οι επιλογές του νεκρού Αίμονα καθορίζουν την
τύχη του Φοίβου και του Ίσου. Ποιος ή τι μπορεί να τον σκότωσε; Ποιος είναι ο ρόλος της
Αντιγόνης, ταυτόχρονα μητέρας και γιαγιάς του Ίσου, σε όλα αυτά; Πώς βρέθηκε ο Ιησούς μέσα
στο μυαλό του μικρού Ίσου; Αυτό που επεδίωκε ο Αίμων όσο ζούσε, είναι τελικά αυτό που
συμβαίνει μετά τον θάνατό του; Μπορεί ο άνθρωπος με τη βοήθεια της τεχνολογίας να κερδίσει
την αθανασία; Τα ερωτήματα μένουν να απαντηθούν από τους αναγνώστες σε ένα δυστοπικό
μυθιστόρημα.
Στο δεύτερο μέρος, την «εξήγηση», “exegesis” όπως ονομάζεται σε αντίστοιχες αγγλόφωνες
διατριβές, περιέχεται η θεωρητική προσέγγιση του μυθιστορήματος. Εξετάζονται αναλυτικά όλα
εκείνα τα ζητήματα που άπτονται της λογοτεχνικής θεωρίας και συνειδητά ή ασυνείδητα
συνδιαμόρφωσαν την πορεία της συγγραφής. Η λογοτεχνική ονοματοποιία, η δυστοπία, οι
αφηγηματικές τεχνικές, ο συμβολισμός, η παρωδία και η διακειμενικότητα είναι τα πεδία τα οποία
εξετάζονται σε συγκερασμό με το μυθιστόρημα, ανιχνεύοντας τις αλληλεπιδράσεις τους κατά
την εξέλιξη της δημιουργικής διαδικασίας και τις επιρροές τους στην ιστορία και στην αφήγηση,
όπως αυτές πραγματώθηκαν.
Επιπλέον, στο θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής διακρίνονται δύο ενότητες που αφορούν σε μία
σύντομη ιστορία της Δημιουργικής Γραφής ως ακαδημαϊκού πεδίου γνώσης και στη διεθνή
πρακτική των ακαδημαϊκών μυθιστορημάτων. Οι ενότητες αυτές κρίθηκαν σκόπιμες και
προτάσσονται, γιατί το Ίσος Ιησούς, συνιστά την πρώτη κατάθεση ανάλογου εγχειρήματος στην
Ελλάδα, παρότι στις αγγλόφωνες χώρες υφίσταται και έχει ήδη ωριμάσει εδώ και πολλές
δεκαετίες Το έργο στο σύνολό του φιλοδοξεί να ανοίξει και να προτείνει έναν νέο δρόμο στην
εξέλιξη των σπουδών του γνωστικού αντικειμένου της Δημιουργικής Γραφής στη χώρα μας.
Από την παρούσα διδακτορική διατριβή προέκυψαν τα παρακάτω:
Α) Αποτελέσματα:
1. Για τις ανάγκες της συγγραφής του μυθιστορήματος, διερευνήθηκε η τεχνολογία της εποχής
του και μελετήθηκε το πώς θα μπορούσε αυτή να εξελιχθεί στο μέλλον. Δημιουργήθηκε μία
πιθανή μελλοντική κοινωνία και την ενδεχόμενη εξέλιξή της. Επιδιώχθηκε η αφήγηση να ωθεί τις
εσωτερικές διεργασίες του ψυχισμού των ηρώων στα άκρα. Εξελίχθηκε η πλοκή έτσι ώστε καθώς
πλησιάζει στο τέλος της να υπάρχει έντονη η αίσθηση του μοιραίου. Επιδιώχθηκε επιπλέον να
αποκαλυφθεί η αλήθεια στα αδιέξοδα του παρόντος προβάλλοντάς τα στο μέλλον και
ενισχύοντάς τα. Βασίστηκε στην πραγματικότητα που οι αναγνώστες γνωρίζουν και κατανοούν
εφόσον η δυστοπία μαγνητίζει την αίσθηση του αναγνώστη για το μοιραίο, όταν αναφέρεται
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στα απελπιστικά αδιέξοδα πολιτικά, απειλητικά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που όλοι
μπορούν και διαβλέπουν.
2. Μελετήθηκε η εμπειρία από την εκπόνηση λογοτεχνικών διατριβών στις αγγλόφωνες κυρίως
χώρες και κωδικοποιήθηκε η πρακτική του συγκερασμού της πρωτότυπης λογοτεχνικής
παραγωγής και της θεωρητικής προσέγγισής της στα ακαδημαϊκά πλαίσια.
3. Διαμορφώθηκε ένα σύνολο θεωρητικών κειμένων, όλων των πεδίων που συνδιαμόρφωσαν
τους χαρακτήρες, την πλοκή και το ύφος του μυθιστορήματος και μελετήθηκε η αλληλεπίδρασή
τους με το λογοτεχνικό έργο.
4. Ο υποψήφιος διδάκτορας παράλληλα και ταυτόχρονα με τη συγγραφική του ιδιότητα,
βρέθηκε στη θέση του θεωρητικού κριτικού του έργου του. Έθεσε την συγγραφική του εμπειρία
και έμπνευση υπό την ακαδημαϊκό εποπτεία μετατρέποντας τον εαυτό του και το έργο του σε
υποκείμενο και αντικείμενο πειραματισμού και ο επόπτης καθηγητής λειτούργησε επιπλέον ως
μέντορας.
Β) Πρωτοτυπία: Η πρωτοτυπία της συγκεκριμένης διατριβής έγκειται κυρίως στα ακόλουθα
στοιχεία:
1. Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι το ακαδημαϊκό μυθιστόρημα, μετά τη ραγδαία εξάπλωσή του
σε όλα τα αγγλόφωνα πανεπιστήμια κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, αντιπροσωπεύει
ένα σημαντικό εξελικτικό άλμα για το μυθιστόρημα ως είδος, τολμήσαμε το πρώτο στην Ελλάδα.
Εκπονήθηκε η πρώτη διατριβή – μυθιστόρημα. Το μυθιστόρημα Ίσος Ιησούς είναι το πρώτο που
κατατίθεται ως διατριβή από ελληνικό Πανεπιστήμιο.
2. Γράφτηκε ένα πρωτότυπο λογοτεχνικό έργο, που ειδολογικά ανήκει στη δυστοπία., υψηλών
λογοτεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων ενώ ταυτόχρονα η διαδικασία της συγγραφής
του διερευνήθηκε θεωρητικά και παρατηρήθηκε ακαδημαϊκά.
3. Η έρευνα συνυπολόγισε την πρακτική αντίστοιχων αγγλόφωνων Πανεπιστημίων και έναν
ικανό αριθμό αντίστοιχων διατριβών.
4. Ο συγγραφέας – υποψήφιος διδάκτορας διερεύνησε και εξάντλησε τις δυνατότητες των
λογοτεχνικών ικανοτήτων του, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις τεχνικές της αφήγησής του,
πειραματίστηκε με τους τρόπους έκφρασής του, με το ύφος, αλλά και διερεύνησε το λογοτεχνικό
κείμενο που συνέγραψε υπό το πρίσμα της ιστορίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας,
χρησιμοποιώντας συνετά και λειτουργικά όσα προτείνει η αφηγηματολογία, υπό την εποπτεία
ενός απαιτητικού επόπτη, οποίος έπρεπε να είναι καθηγητής, μέντορας και αναγνώστης.
Γ) Προσφορά:
Η προσφορά της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής κρίθηκε σημαντική αφού δίνει τη
δυνατότητα για γόνιμη συζήτηση σχετικά με τον συγκερασμό θεωρίας και πράξης,
προσανατολισμένη στη δημιουργικότητα και προτείνει μία νέα, δυναμική κατανόηση του
πνευματικού και πολιτιστικού χαρακτήρα της γνώσης. Η διατριβή αυτή συντονίζει τα ελληνικά
πανεπιστήμια με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς αντιπροσωπεύει ότι πιο σύγχρονο
αφορά στις σπουδές της Λογοτεχνίας και της Δημιουργικής Γραφής. Εντάσσεται στις πρακτικές
του εφαρμοσμένου πολιτισμού, ενώ το μυθιστόρημα, το οποίο εμπεριέχει και υποστηρίζει, θέτει
φιλοσοφικά και ηθικά ζητήματα ύψιστου βαθμού που αφορούν στην εξέλιξη της τεχνολογίας και
στην συνένωσή της με τον άνθρωπο, στη δημιουργία ενός υβριδικού νέου όντος από την ένωση
αυτή, στην εξέλιξη της παγκοσμιοποιημένης αγοράς και στην εξουσία κολοσσιαίων εταιριών,
στην επερχόμενη δραματική αλλαγή των κρατικών υποστάσεων και των ανθρώπινων
κοινωνιών. Η διατριβή μελετά επίσης την ίδια την πράξη της δημιουργίας και άρα διερευνά το
κατά πόσο αυτή επηρεάζει την ανθρώπινη σκέψη και πράξη δημόσια ως εκπαιδευτική
συνισταμένη. Επιπλέον, η δημιουργική της δυναμική παρέχει ένα πεδίο διερεύνησης του όρου
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«έρευνα», συμβάλλοντας στην παραγωγή και την εξερεύνηση της γνώσης, η οποία δεν μπορεί
να παραμένει στατική. Είναι μία εργασία παράτολμη, ειδικά για την ελληνική ακαδημαϊκή
πραγματικότητα, επαναστατική και πειστική, γιατί δεν επιλαμβάνεται μόνο του περιεχομένου του
μυθιστορήματος, αλλά επιπλέον απολαμβάνει την ελευθερία της δημιουργίας, κατ’ εξαίρεση,
στο ακαδημαϊκό περιβάλλον.
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Το σωματικό θέατρο ως δημιουργική ‘μετάφραση’:
‘Αναφορά σε μια Ακαδημία’
Παντελάκη Αγλαΐα
aglaia_pandelaki@yahoo.gr.

Περίληψη

Αν η μεταφορά ενός διηγήματος από τη σελίδα στη σκηνή αποτελεί ένα πρώτο στάδιο «δημιουργικής
‘μετα-γραφής’», η «σωματοποίησή» του, συνοδεία κειμένου που περισσότερο συμπληρώνει παρά
σημαίνει, αποτελεί δημιουργική μετα-φραστική πράξη στο τετράγωνο. Στην παρούσα εργασία, με αφορμή
τη δραματοποίηση του διηγήματος του Φραντς Κάφκα Αναφορά σε μια Ακαδημία, η τέχνη του σωματικού
θεάτρου εξετάζεται ως αποτέλεσμα δημιουργικής «μεταφραστικής» πράξης.
Η σωματική απεικόνιση της πορείας του πιθήκου της Ακαδημίας προς τον εξανθρωπισμό, την «ομιλία»,
αν και φαινομενικά αντιφατική, ενδεχομένως και ειρωνική, συνιστά νέα δημιουργία ή μια προσπάθεια
προσέγγισης της αρχικής, στο σημείο της σύλληψής της, πολύ πριν από τη στιγμή της έκφρασης;
Δημιουργική μεταγραφή, μετάφραση δημιουργική του πρωτοτύπου κειμένου ή μήπως, τελικά, «αντίστροφη
‘ενδογλωσσική’»;
* Η παρούσα εργασία αποτελεί διασκευασμένη εκδοχή τμήματος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας της συντάκτριας στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης» (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα
Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας).
Λέξεις-κλειδιά: σωματικό θέατρο, Αναφορά σε μια Ακαδημία, δημιουργική μετάφραση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ − ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Η φυσική παρουσία υποκριτών στη σκηνή ανέκαθεν αποτελούσε προϋπόθεση εκ των ων ουκ
άνευ για τον ορισμό του θεατρικού συμβάντος. Υπό αυτή την έννοια, κάθε θεατρικό είδος είναι
εκ των πραγμάτων κατά κάποιον τρόπο σωματικό.
Με ρίζες που ανάγονται στο αρχαιοελληνικό δράμα και στο αυτοσχεδιαστικό θέατρο της
commedia dell’arte, η τέχνη του σύγχρονου σωματικού θεάτρου (physical theater /
Körpertheater στη διεθνή βιβλιογραφία), ως αναπαραστατική τέχνη που αναδύθηκε μεταξύ του
19ου και του 20ου αιώνα βρισκόμενη σε άμεση συνάφεια με το πειραματικό (avant-garde) θέατρο
(Pavis, 2006: 225-228), το χοροθέατρο, το μινιμαλιστικό θέατρο (ό.π.: 222), το θέατρο των
χειρονομιών (ό.π.: 232 & 525-526), τον «καλειδοσκοπικό λόγο» της performance (Wirth στο Pavis,
2006: 381-382) και τη μιμική (ό.π.: 313-315) −και όχι την παντομίμα (ό.π.: 364-365)−, έθεσε το
σώμα, ως βασικό εκφραστικό εργαλείο, ως αφηγητή και ως «μεσολαβητικό στοιχείο μεταξύ
εσωτερικότητας (συνείδησης) κι εξωτερίκευσης (φυσικού όντος)» (ό.π.: 525), στο επίκεντρο της
θεατρικής πράξης, με τον λόγο −ο οποίος πολύ συχνά απουσιάζει εντελώς− περισσότερο να
συμπληρώνει παρά να σημαίνει, υπαινισσόμενη ότι το ουσιώδες έγκειται σε ό,τι είναι οντολογικά
άρρητο, αφού το «ένδυμα» της γλώσσας μεταμφιέζει τη σκέψη παρεμποδίζοντας την
αναγνώριση της μορφής της (Wittgenstein στο Steiner, 2004: 391) και «αποκρύπτει περισσότερα
από όσα αποκαλύπτει», όπως γράφει ο George Steiner στο μνημειώδες έργο του Μετά τη Βαβέλ
(ό.π.: 396).
Το σώμα −το χουσερλικό „Leib“, το «βιωμένο σώμα» «στο βασικό επίπεδο της συνειδητής
εμπειρίας που έχει συνείδηση του εαυτού του» (Murray & Keefe, 2007: 61)− φέρει τη συλλογική
μνήμη αιώνων, «γνωρίζει πράγματα που το μυαλό αγνοεί» (Lecoq στο Moschochoriti, 2009: 9),
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και η αρχέγονη αλήθεια που κουβαλά αναδύεται μέσω της τέχνης που δεν το θεωρεί ως τείχος
που εμποδίζει τη σκέψη να εκφραστεί, αλλά που, καταργώντας κάθε δυισμό, το τοποθετεί στο
ίδιο αξιολογικό επίπεδο με την ψυχή.
Ο σωματικά και πνευματικά καλλιεργημένος ηθοποιός αυτής της ποιητικής μορφής θεάτρου
παύει να είναι ένας απλός ερμηνευτής, αλλά μετατρέπεται ο ίδιος σε Über-Marionette (Gordon
Craig στο Ben-Zvi, 1972: 266), σε πάσχοντα δημιουργό, ο οποίος, δρώντας είτε αυτοσχεδιαστικά
είτε βάσει ενός κειμένου, επιτυγχάνει μία διαλεκτική σχέση με τον θεατή (Moschochoriti, 2009: 10)
και την πρόκληση σε αυτόν της μπρεχτικής Einfühlung, της ενσυναίσθησης, μέσω των
«εκφωνημάτων» του σώματος που πολλές φορές αγγίζουν τα όρια του ανιμαλισμού, της
υπερβολής και της βιαιότητας, κινούμενα μεταξύ ενστίκτου και θεατρικών συμβάσεων, και
λειτουργώντας σχεδόν πάντοτε μεταφορικά, συμβολικά και ιερογλυφικά, με απώτερο στόχο την
επιστροφή στις μεγάλες αφηγήσεις, στις ρίζες των δέντρων ενός αειφόρου δάσους −που όμως
διακλαδώνονται και μπορούν να οδηγήσουν σε άγνωστα και απρόβλεπτα μονοπάτια−, στην
ειλικρίνεια του Jacques Copeau, στη φιλοσοφικά, ψυχολογικά και σωματικά (βλ. biomechanics)
επιτυγχανόμενη καθαρότητα του Vsevolod Meyerhold (Leach στο Wiesel, 2016: 7-8), και εν τέλει
στην αλήθεια.
Το σωματικό θέατρο διαβαίνει αντίστροφα το μονοπάτι που οδήγησε στη δημιουργία της
γλώσσας, για να το επαναχαράξει. Υπερβαίνοντας το βαβελικό γλωσσικό φράγμα, καταφεύγει
στο «καθολικό» σώμα, το οποίο, φέροντας την ιστορία του κόσμου, βρίσκεται σε άμεση
συνάφεια με αρχέγονες καθολικές συναισθηματικές καταστάσεις, και οι συμβολικές κινήσεις του
οποίου ανάγονται σε αρχέτυπα που είναι κοινά, αλλά ως επί το πλείστον άρρητα,
υπογραμμίζοντας την καθολικότητα της μύχιας ανθρώπινης επικοινωνιακής κατάστασης και όχι
τις αναπόφευκτες επιμέρους πολιτισμικές διαφορές (Wiesel, 2016: 83).
Για τον Antonin Artaud, το σώμα δεν αποτελεί μόνο το επίκεντρο της mise en scène, αλλά
κινείται υπερ-σημειωτικά, υπερ-ιστορικά και υπερ-κουλτουραλικά, γίνεται το ίδιο η έννοια και
αποσκοπεί στην «ανακάλυψη μιας ‘γλώσσας πέρα από τις λέξεις’, σε μία μεταφυσική του
θεάτρου» (Artaud στο Sánchez-Colberg, 2007: 23), όπου ο χρόνος κινείται καθέτως και όχι
γραμμικά. «Υπάρχουν ολόκληρες σκηνές, στις οποίες είναι πολύ πιο φυσικό να κινούνται τα
πρόσωπα, παρά να μιλούν», γράφει ο Denis Diderot στο δοκίμιό του Περί της δραματικής τέχνης
(Pavis, 2006: 525).
Παραφράζοντας τον Λουκιανό, όπως και ο χορευτής, έτσι και ο ηθοποιός του σωματικού
θεάτρου «εἰδέναι χρὴ ‘τά τ᾽ ἐόντα τά τ᾽ / ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα’» −με τα «παρελθόντα, τα
μέλλοντα και τα παρόντα» να υπερβαίνουν τα στενά χρονικά πλαίσια της παράστασης ή ακόμα
και της ζωής του, αναγόμενα στη διαχρονική ιστορία και εξέλιξη του ανθρώπου−, γιατί υπηρετεί
μια τέχνη […] «τῶν ἐννοηθέντων ἐξαγορευτικὴ καὶ τῶν ἀφανῶν σαφηνιστική· […]» (Λουκιανός
[36]).
«ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ»
Στο διήγημα του Franz Kafka Αναφορά σε μια Ακαδημία (1917), ο πρωτοπρόσωπος αφηγητής,
ένας πρώην πίθηκος που εγκατέλειψε προσφάτως τη ζωώδη φύση του, εξιστορεί την πορεία του
προς τον εξανθρωπισμό. Κατόπιν εντατικής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, και μέσω
της συστηματικής παρατήρησης και μίμησης των ανθρώπων, έμαθε να κάνει χειραψία, να πίνει,
να καπνίζει, να συμμετέχει σε επιστημονικούς συλλόγους, να μιλά. Προσαρμόστηκε πλήρως
στον ανθρώπινο πολιτισμό αποκτώντας την εκπαίδευση ενός μέσου Ευρωπαίου. Και όλα αυτά
στην προσπάθεια αναζήτησης μιας διεξόδου. Δεν αναζητούσε την ελευθερία, γιατί τη θεωρούσε
ανέφικτη, μία ψευδαίσθηση που δεν διέφερε σε πολλά από το κλουβί που τον είχαν φυλακισμένο.
Αναζητούσε μόνο μια διέξοδο.
Η συμβολική παρουσία των ζώων είναι πολύ συχνή στα γραπτά του Kafka. Τα αφουγκράζεται,
προσπαθώντας να επιστρέψει στις «ρίζες» που έχουν θαφτεί από τον πολιτισμό, αλλά
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εξακολουθούν να υπάρχουν εγγενώς −συνήθιζε, μάλιστα, να αποκαλεί τον βήχα „das Tier“, «το
ζώο». Το διήγημα επιδέχεται πλήθος ερμηνειών (βλ. δαρβίνεια θεωρία της εξέλιξης, καταπίεση
λόγω της εβραϊκής καταγωγής ενός γερμανόφωνου στην Πράγα, απόγνωση εν μέσω του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου), όμως η βασικότερη όλων σχετίζεται με την επονομαζόμενη «γλωσσική
κρίση» ή «γλωσσική υποβάθμιση» (βλ. Hugo Hofmannsthal) και με την προσπάθεια επιστροφής
στην ασυνείδητη, α-γλωσσική, διονυσιακή και ονειρική κατάσταση του ανθρώπου πριν από την
ανάπτυξη της γλώσσας και πολύ κοντά στο «σημείο μηδέν» της σκέψης.
Στην Αναφορά σε μια Ακαδημία, το ζωώδες προσεγγίζει το ανθρώπινο, αλλά και το
ανθρώπινο φαίνεται πως δεν απέχει πολύ από το ζωώδες. Ποιος αφηγείται, άραγε;
Ο πίθηκος είναι μια μεταφορά για το προγλωσσικό ασυνείδητο, και εκεί έγκειται το θεμέλιο πρόβλημα της
μεταφρασιμότητας. Η μετάφραση είναι πάντοτε μετάφραση από μια γλώσσα σε μια άλλη. Τι γίνεται, όμως, όταν η πηγή
είναι μη γλωσσικής μορφής; (Gmuer, 2010: 13)

Τον αφηγητή «κλειδώνουν συνεχώς οι αναμνήσεις», και η ζωώδης φύση του «δεν είναι εντελώς
καταπιεσμένη» (Kafka, 1917), λέει, ενώ εμμέσως παραλληλίζει την κατάσταση, στην οποία έχει
περιέλθει, με την έκπτωση από τον Παράδεισο.
Η διέξοδος που αναζητά διακαώς είναι η ανάγκη για ελευθερία έκφρασης που περιορίζεται από
τις λέξεις, και η Αναφορά δεν είναι παρά η αφήγηση ενός πάσχοντα που, για να επιβιώσει, γίνεται
καλλιτέχνης (Sokel, 1964: 347-348).
«Αναφορά» του σώματος στη σκηνή
Τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2016 παρουσιάστηκε στην Αθήνα, αλλά και
στην Κεφαλονιά, την Κέρκυρα, τα Ιωάννινα και την Πρέβεζα η δραματοποίηση του διηγήματος
του Franz Kafka Αναφορά σε μία Ακαδημία σε μετάφραση Δανάης Σπηλιώτη και σε σκηνοθεσία
Ελένης Παργινού. Στο σημείωμα της παράστασης διαβάζουμε τα εξής:
Στον περιορισμένο χώρο ενός κουτιού-βάθρου που οριοθετείται συνεχώς, δυο γυναίκες ηθοποιοί (Σ.τ.Σ. η Κατερίνα
Παρίσσου και η Ελένη Παργινού) αφηγούνται σωματοκεντρικά 373 την αλληγορική ιστορία ενός πιθήκου που
εξανθρωπίζεται προκειμένου να βρει το χώρο του στον κόσμο των ανθρώπων για να εξασφαλίσει την επιβίωσή του. Ο
Κάφκα στρέφει επιδέξια τον καθρέφτη απέναντι στον Άνθρωπο, απέναντί μας, και μας προκαλεί να κοιτάξουμε μέσα σ’
αυτόν την πραγματική κοινωνική μας διάσταση που δεν αφήνει περιθώρια παρά μόνο για συμβατικές διεξόδους.

Συνοδεύοντας ή, ορθότερα ίσως, συνοδευόμενο από τον λόγο, το σώμα, ως φορέας
συλλογικής μνήμης, χρησιμοποιήθηκε αφηγηματικά, ανθρωπομορφικά και με μη ρεαλιστικό
τρόπο, για να αποδώσει την ψευδαίσθηση της ελευθερίας, την απογοήτευση, όταν
συνειδητοποιείται η ουσιαστική απουσία της, την ιστορία μιας βίαιης, αλλά εκούσιας
ενσωμάτωσης στον κόσμο των ανθρώπων και την εξωτερίκευση μιας εσωτερικής σύγκρουσης,
με τις δύο ηθοποιούς άλλοτε να λειτουργούν ως το ίδιο πρόσωπο και άλλοτε ως δύο
διαφορετικά πρόσωπα που αφηγούνται ένα κοινό βίωμα.
Παρατίθεται τμήμα της αρτίως εμπεριστατωμένης κριτικής της Ξένιας Γεωργοπούλου, όπως
δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο Επί Σκηνής:
Οι δύο ηθοποιοί […] ακολούθησαν […] μια συμμετρική χορογραφία πολύ συγκεκριμένων κινήσεων, οι οποίες κάποια
στιγμή άρχισαν να επαναλαμβάνονται με επιταχυνόμενο ρυθμό, υπογραμμίζοντας την επιτυχία της εκπαίδευσης του
αφηγητή μέσω της επανάληψης. Ταυτόχρονα, η παράλληλη, ως επί το πλείστον, εκφορά του λόγου από τις δύο
ηθοποιούς […] υπογράμμισε την ύπαρξη ενός απρόσωπου μηχανισμού εκμάθησης, που είναι ίδιος για όλους.
Το σκηνικό της Μαρία Τερέζα Ντε Ροζάριο αποτύπωσε σαφέστατα το πέρασμα του αφηγητή από την πρωτόγονη
κατάσταση του πιθήκου στην «εκπολιτισμένη» υπόστασή του. Το ελαφρώς επικλινές δάπεδο του σκηνικού, αποτελούμενο
από μεγάλα κομμάτια πεπιεσμένου πριονιδιού, παρέπεμπε […] στο πριονίδι που βρίσκουμε στα κλουβιά των ζώων σ’
373 Όπως αναφέρει η Ελένη Παργινού, η προσπάθειά της δεν ήταν τόσο πειραματική, όσο ερευνητική, καθώς δεν ήταν
η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα εργαλεία, αλλά, απεναντίας, διερευνήθηκε ο τρόπος
σύνδεσης σώματος και λόγου (Παργινού, 29 Νοεμβρίου 2016) .
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έναν ζωολογικό κήπο ή σ’ ένα τσίρκο. Το δεύτερο σκηνικό στοιχείο-εύρημα ήταν η μετροταινία. Οι μετροταινίες αρχικά
οριοθετούσαν τον χώρο της σκηνικής πράξης, καθώς απλώς συνέδεαν τους πασσάλους στην περίμετρο του επικλινούς
δαπέδου. Όσο προχωρούσε η σκηνική δράση, ωστόσο, οι δύο ηθοποιοί τραβούσαν όλο και περισσότερες μετροταινίες
διαγωνίως από τον έναν πάσσαλο στον άλλο, διατρέχοντας, πλέον, τον περιχαρακωμένο σκηνικό χώρο και χωρίζοντάς
τον σε όλο και μικρότερα τμήματα. Η ίδια η ιδέα της μετροταινίας παραπέμπει στον ανθρώπινο πολιτισμό, των μέτρων
και των σταθμών, ενώ η σκηνική της χρήση απέδιδε τον ολοένα και μεγαλύτερο περιορισμό των κινήσεων του πιθήκου,
προκειμένου να πλησιάσει την ανθρώπινη φύση, ή μάλλον καλύτερα την ανθρώπινη ύπαρξη μέσα σε μια κοινωνία
ορίων και περιορισμών […].
Η διττή […] φύση του πρωταγωνιστή […] αποτυπώνεται και στα κοστούμια της Γιάννας Ρεσβάνη, που στην ουσία
αποτελούνται από μια εφαρμοστή μακρυμάνικη μπλούζα στο χρώμα του δέρματος (που παραπέμπει στο γυμνό σώμα
του πρωτόγονου πιθήκου) κι από μια αρκετά μακριά και φαρδιά γκρίζα βερμούδα με μια διαγώνια τιράντα, που
παραπέμπει σε σχολική ποδιά, και άρα στη μαθησιακή διαδικασία από την οποία περνά ο αφηγητής (Εικ. 1), […] [ενώ]
η υποβλητική μουσική του Κώστα Φραντζή […] έντυσε την παράσταση από την αρχή ως το τέλος αποδίδοντας απόλυτα
το καφκικό κλίμα. (Γεωργοπούλου, 2016)

Εικ. 1. Στιγμιότυπο από την παράσταση «Αναφορά σε μια Ακαδημία». Φωτογραφία: Dionysia Duke.

(«)ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ(») ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η διαδικασία της εκπαίδευσης «μεταφράστηκε» 374 σε συγχρονισμένες, επαναλαμβανόμενες
κινήσεις. Η ζωώδης φύση «μεταφράστηκε» σε σκηνικό που παραπέμπει σε κλουβί και σε
κοστούμια που παραπέμπουν στο γυμνό σώμα του πρωτόγονου πιθήκου που, όμως, αρχίζει
να εξανθρωπίζεται. Οι κοινωνικές συμβάσεις του ανθρώπινου πολιτισμού «μεταφράστηκαν» σε
μετροταινίες που περιορίζουν και δημιουργούν νέα και ολοένα και στενότερα «κλουβιά» που
απλώς αντικαθιστούν το προηγούμενο.

374 Ηθελημένα δεν γίνεται λόγος περί προσαρμογής (adaptation), η οποία, σύμφωνα με τους Vinay και Darbelnet,
θεωρείται ως κατηγορία έμμεσης μετάφρασης, στην οποία προβαίνει ο μεταφραστής για την επίτευξη
καταστασιακής ισοδυναμίας, όταν η κατάσταση που εντάσσεται στο πολιτιστικό πλαίσιο της γλώσσας
αφετηρίας δεν μπορεί να λειτουργήσει στο πολιτιστικό πλαίσιο της γλώσσας αφίξεως (Vinay & Darbelnet,
1995: 39-40), και η οποία, αν και είναι σχεδόν πάντοτε συνυφασμένη με προσθήκες και αφαιρέσεις, παραλείψεις
και επεξηγήσεις, εξακολουθεί να αναγνωρίζεται ως το έργο του αρχικού συγγραφέα, ο βασικός πυρήνας του
οποίου διατηρείται, ομοιάζοντας με αυτόν τον τρόπο με την παράφραση του Dryden (Sanders, όπως
παρατίθεται στο Milton, 2009: 51).
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Η Αναφορά σε μια Ακαδημία της Παργινού, ως παράδειγμα σωματικού θεάτρου, μπορεί να
θεωρηθεί, συνεπώς, αποτέλεσμα δημιουργικής «μετα-φραστικής» πράξης. Αν η μεταφορά ενός
διηγήματος από τη σελίδα στη σκηνή αποτελεί ένα πρώτο στάδιο «δημιουργικής ‘μετα-γραφής’»
που επιτελείται από την πλευρά του σκηνοθέτη −παρ’ όλο που η σκηνοθέτις, εκτός από το
πνεύμα του πρωτοτύπου, δεν άλλαξε καθόλου ούτε και το γράμμα του μεταφράσματος της
Σπηλιώτη−, η «σωματοποίησή» του, συνοδεία κειμένου, που περισσότερο συμπληρώνει παρά
σημαίνει, αποτελεί δημιουργική μετα-φραστική πράξη στο τετράγωνο.
Η σωματική απεικόνιση της πορείας του πιθήκου της Ακαδημίας προς τον εξανθρωπισμό, την
«ομιλία», αν και φαινομενικά αντιφατική, ενδεχομένως και ειρωνική, συνιστά μεν νέα δημιουργία,
αλλά παράλληλα και μία προσπάθεια προσέγγισης της αρχικής, στο σημείο της σύλληψής της,
πολύ πριν από τη στιγμή της έκφρασης −και εδώ τίθεται και το ερώτημα περί του βαθμού στον
οποίο η δημιουργία συνδέεται σε κάθε της στάδιο με το συνειδητό. Δεν πρόκειται, συνεπώς, για
μια απλή δραματοποίηση. Πρόκειται, πολύ περισσότερο, για μία δημιουργική μετα-γραφή με
αισθητικό-καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.
Στην ουσία, πρόκειται για μία μεταφορικώ −χωρίς τη μεταφορική θέαση των πραγμάτων
αποκλείεται, άλλωστε, συχνά, κάθε είδους διεπιστημονική εργασία πάνω σε αυτό το θέμα (Wolf,
2009: 77-78)− και κυριολεκτικώ τω τρόπω δημιουργική μετάφραση του πρωτοτύπου −ό,τι αυτό
μπορεί να συνεπάγεται−, η οποία, όμως, δεν συντελείται τόσο «διασημειωτικά» (Jakobson,1959:
233) −από το κείμενο στη σκηνή−, όσο κυκλικά-ανακυκλωτικά και «αντιστρόφως ‘ενδογλωσσικά’
(ό.π.: 233)»: από το πρωτότυπο, που σε πρώτο επίπεδο είναι μεν το γραπτό κείμενο, αλλά σε
δεύτερο επίπεδο είναι και η άρρητη ιδέα, πίσω σε αυτό που ομοιάζει στην αδαμική γλώσσα του
Günter Eich −εκεί όπου το «πράγμα» και η «λέξη» ταυτίζονταν−, στην καθαρή γλώσσα (reine
Sprache) του Walter Benjamin ή στη νοησιακή γλώσσα (mentalese) του Steven Pinker 375, η
οποία δεν συνίσταται σε λέξεις και βρίσκεται πλησιέστερα στα αρχέτυπα, στη συλλογική μνήμη
και στο συλλογικό ασυνείδητο. Μία μετάφραση, δηλαδή, από («)ενδιάθετο(») λόγο σε
(«)ενδιάθετο(») λόγο με γέφυρα και εργαλείο το σώμα − και η επιλογή του Κάφκα, και δη του
συγκεκριμένου διηγήματος, σαφώς και δεν είναι τυχαία.
Η αξία της γλώσσας δεν αμφισβητείται σε καμία περίπτωση, ο αφορισμός του Bernardo Soares
από τα Marginalia του Fernando Pessoa, όμως, με τον οποίον και ολοκληρώνεται η παρούσα
εργασία, φαίνεται πως κρύβει μέσα του μια μεγάλη αλήθεια:
Όλα όσα ο άνθρωπος εκθέτει ή εκφράζει είναι σημειώσεις στο περιθώριο ενός κειμένου που έχει σβηστεί ολοσχερώς.
Από το νόημα της σημείωσης υποθέτουμε ποιο πρέπει να ήταν το νόημα του κειμένου. Αλλά απομένει πάντα μια
αμφιβολία, και τα πιθανά νοήματα είναι πολλά. (Πεσσόα, 2005: 15)

Και σε αυτή τη διαδικασία αναζήτησης, με όποιον τρόπο και αν επιτελείται, το στοιχείο της
δημιουργικής «γραφής», μετα-γραφής και ανα-γραφής είναι πάντοτε παρόν.
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Τα δύο εγώ της αυτοδιήγησης: οι σχέσεις και η λειτουργία
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Παπαδόπουλος Μιχαήλ, Χριστοδουλίδου Λουίζα
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Περίληψη

Ένα από τα πλέον αξιοπρόσεκτα χαρακτηριστικά της πλασματικής αυτοβιογραφικής πρωτοπρόσωπης
αφήγησης είναι η συνύπαρξη και οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στο αφηγούμενο και το
βιωματικό εγώ. Με την αφηγηματική απόσταση μεταξύ των δύο εγώ να συνιστά και ένα από τα
σπουδαιότερα σημεία αναφοράς για την ερμηνεία της ίδιας της αφήγησης (Stanzel, 1979). Η εργασία αυτή
επιδιώκει, μέσω μιας παραδειγματικής προσέγγισης της πεζογραφίας του Κώστα Μόντη, να διαφωτίσει τις
αφηγηματικές συνθήκες που καθιστούν διακριτή ή μη την παρουσία των δύο εγώ (αφηγούμενου και
βιωματικού) στην πρωτοπρόσωπη αυτοδιηγητικού τύπου αφήγηση και να διερευνήσει την πιθανή
συνδιαλλαγή ή και αντιπαράθεση που μπορεί να εκτυλίσσεται ανάμεσά τους. Επιπλέον, φιλοδοξεί να
προσδιορίσει τους παράγοντες που διαμορφώνουν τη μεταξύ τους αφηγηματική απόσταση και εν τέλει να
αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους η τελευταία επιδρά στη μετεξέλιξη του ήρωα της αφήγησης και
συμβάλλει στη νοηματοδότηση του κειμένου.
Λέξεις κλειδιά: αυτοδιήγηση, αφηγούμενο εγώ, βιωματικό εγώ, Κώστας Μόντης

Ο Κώστας Μόντης, κορυφαίος έλληνας ποιητής, συνιστά έναν από τους ελάχιστους κύπριους
λογοτέχνες που ξεπέρασε τα στενά όρια της ιδιαίτερης πατρίδας του. Η πεζογραφία του, υπό τη
σκιά των ποιημάτων του, παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιερεύνητη, παρά το γεγονός ότι την
υπηρέτησε με συνέπεια από τα πρώτα του συγγραφικά βήματα. Ειδικότερα, μετά την πρώτη του
λογοτεχνική απόπειρα Με μέτρο και χωρίς μέτρο (1934), μια συλλογή πεζών και ποιημάτων,
ακολουθούν οι Γκαμήλες κι άλλα διηγήματα (1939) με τις οποίες κάνει την ουσιαστική είσοδό του
στα Γράμματα (Μυλωνά-Πιερή, 1984: 473). Θα ακολουθήσει η συλλογή διηγημάτων Ταπεινή Ζωή
(1944) και στη συνέχεια οι εκδόσεις των ποιητικών του συλλογών, η νουβέλα Κλειστές πόρτες
(1964), καθώς και μία ακόμα συλλογή διηγημάτων, με τίτλο Διηγήματα (1970). Το 1980, ο Μόντης
θα δημοσιεύσει το πρώτο και μοναδικό του μυθιστόρημα Ο Αφέντης Μπατίστας και τ’ άλλα, ενώ
το 1985 θα ολοκληρώσει την πεζογραφική του διαδρομή με το εκτενές διήγημα Ο Σαγρίδης. 376
Ο Αλέξης Ζήρας επισημαίνει ότι «μπορεί να θεωρηθεί παραδοξολογία, προκειμένου για έναν
λογοτέχνη που είναι γνωστός κυρίως για το ποιητικό του έργο, αλλά […] ο αφηγηματικός
κόσμος του Κώστα Μόντη […] παρουσιάζεται διαμορφωμένος αρκετά πιο νωρίς απ’ ό, τι ο
ποιητικός» (2010: 124).
Μία πρώτη προσέγγιση των πεζογραφικών έργων του Μόντη μάς αποκαλύπτει ότι αρέσκεται,
ιδιαίτερα στις μείζονες διηγήσεις του377, να εκφράζεται, μέσω της πρωτοπρόσωπης αφήγησης,
μια επιλογή που ασφαλώς σχετίζεται και με την παρείσφρηση αυτοβιογραφικών στοιχείων.
Αυτοβιογραφικά στοιχεία που δεν θέτουν όμως αυστηρούς περιορισμούς, καθώς εξακολουθεί,
ως γνωστόν, να βρίσκεται σε ισχύ η λογοτεχνική σύμβαση της μυθοπλασίας που δίνει την
ευχέρεια σε κάθε συγγραφέα να διαλέγεται με τη μνήμη και τη φαντασία και να διαμορφώνει
ελεύθερα την αφήγησή του (Αμπατζοπούλου, 2000: 57).
376 Ο Κ. Μόντης χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο κείμενο νουβέλα, αλλά η περιορισμένη του έκταση, σύμφωνα και με την
άποψη του Λ. Παπαλεοντίου δεν αιτιολογεί αυτόν τον χαρακτηρισμό (2006: 181).
377 Πρόκειται για το μυθιστόρημα Ο Αφέντης Μπατίστας και τ’ άλλα, τη νουβέλα Κλειστές πόρτες και το διήγημα Ο
Σαγρίδης.
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Σε αρκετές από τις προαναφερόμενες πρωτοπρόσωπες διηγήσεις απαντάται η παρουσία ενός
αυτοδιηγητικού αφηγητή, δηλαδή ενός αφηγητή που δεν αποτελεί απλώς έναν συμμέτοχο ή
μάρτυρα αλλά και τον πρωταγωνιστή της δράσης (Genette, 2007: 321). Ένα από τα πλέον
αξιοπρόσεκτα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων αφηγήσεων, σύμφωνα με τον F. K. Stanzel
(1999), είναι «η εσωτερική ένταση που παρατηρείται μεταξύ του βιωματικού και του αφηγούμενου
εγώ»378, δηλαδή του εγώ ως ήρωα και του εγώ ως αφηγητή, ενώ «η αφηγηματική απόσταση
που χωρίζει χρονικά, τοπικά και ψυχολογικά τις δύο φάσεις του εγώ, αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα σημεία αναφοράς», για την ερμηνεία αυτού του είδους των αφηγήσεων (Stanzel,
1999: 319).
Το αφηγηματικό εγώ είναι προφανές πως σχηματοποιείται μέσω της διήγησης των γεγονότων,
αλλά γίνεται εντονότερα αισθητή η παρουσία του στις περιπτώσεις που ο αφηγητής εισάγει
παρεκβάσεις διακόπτοντας τη ροή της δράσης, προκειμένου είτε να εκφράσει σχόλια είτε να
απευθυνθεί στον αναγνώστη είτε να θεματοποιήσει την ίδια την πράξη της αφήγησης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι συνεχείς παρεκβάσεις του αφηγητή στο πρώτο μέρος
του μυθιστορήματος ο Αφέντης Μπατίστας και τ’ άλλα 379 ο οποίος, σε ορισμένα από τα σχόλιά
του, δε διστάζει να αποταθεί στους αποδέκτες της αφήγησης:
«Την κοίταζα διεισδυτικά (προσέξατε πόσο διεισδυτικά κοιτάζουν τα παιδιά;) προσπαθώντας να
δω αν τη λυπούσα που απέρριπτα το δεσποτιλίκι.» (σ. 89).
Το βιωματικό εγώ, αντίθετα, βρίσκεται στο προσκήνιο σε δραματοποιημένα διαλογικά μέρη, όταν
σε αυτά συμμετέχει και ο ήρωας-αφηγητής. Η προβολή του μπορεί ακόμα να εκδηλώνεται μέσα
από την παράθεση δρωμένων, με την προϋπόθεση ότι αυτά αποδίδονται αποκλειστικά από τη
δική του σκοπιά (Stanzel, 1999: 326). Ενδεικτικό μιας τέτοιας αφηγηματικής κατάστασης είναι το
παράθεμα που ακολουθεί από τη νουβέλα Κλειστές πόρτες. Σε αυτό, η καθυστερημένη
επιστροφή του Νίκου προκαλεί ανησυχία στο σπίτι και εντείνει τις υποψίες του νεαρού ήρωα για
πιθανή συμμετοχή του αδερφού του στον αγώνα κατά των Άγγλων:
«Εγώ τα είχα χάσει. Κι ο Νίκος, λοιπόν; Κάρφωνα το βλέμμα μου επίμονο κ’ ερωτηματικό στη
Στάλω μα εκείνη τ’ απόφευγε. Άλλο πάλι αυτό. Γιατί δεν αντιμετώπιζε απόψε το βλέμμα μου, γιατί
δεν τ’ άρπαζε απ’ τα μαλλιά; Μου ερχόταν να φωνάξω “Πατέρα, πρέπει να ξέρει η Στάλω.
Μητέρα, πρέπει να ξέρει η Στάλω”, μα συγκρατιόμουνα.» (σ. 46).
Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για αφηγηματικό τρόπο απόδοσης των γεγονότων, ο αποδέκτης
της αφήγησης δεν θα συγκεκριμενοποιήσει στο απόσπασμα το αφηγούμενο αλλά το βιωματικό
εγώ. Η αίσθηση του «εδώ» και του «τώρα» των δρωμένων εντείνεται από την απουσία κάθε
αναφοράς στην αφηγηματική διαδικασία, ενώ η υιοθέτηση της εστίασης του ήρωα μεταφέρει
ακόμα πιο εύκολα τον αναγνώστη στο σκηνικό (Stanzel, 1999: 327). Το βιωματικό εγώ
εμφανίζεται έκπληκτο από την πιθανή ανάμειξη του Νίκου στον Αγώνα και εξακολουθεί να
διατηρεί αμφιβολίες για τα όσα γνωρίζει η αδερφή του, η Στάλω περιορίζεται, δηλαδή, στην
προϋπάρχουσα γνώση του, ενώ το αφηγούμενο εγώ παραμένει αμέτοχο και δεν διατυπώνει

378 Τους συγκεκριμένους όρους ουσιαστικά εισήγαγε ο Leo Spitzer, καθώς ο Stanzel διευκρινίζει πως πρότεινε τους
όρους «βιωματικό εγώ» και «αφηγούμενο εγώ» στο βιβλίο του Typischen Erzählsituationen (1955), δίχως να
γνωρίζει το άρθρο που δημοσίευσε ο πρώτος το 1928, με τίτλο «Zum Stil Marcel Prousts», όπου και αυτός κάνει
μια παρόμοια διάκριση, μιλώντας για το «μυστηριώδες διπλό παιχνίδι των δύο εγώ, του αφηγούμενου που
επικρατεί και του θολού, ασαφούς βιωματικού» (Stanzel, 1999: 319).
379 Το μυθιστόρημα χαρακτηρίζεται από τη διμερή δομική του κατασκευή. Κάθε σχετική αναφορά σε αυτό θα συνάδει
μόνο προς το πρώτο μέρος του, καθώς στο δεύτερο μέρος επικρατεί τριτοπρόσωπη αφήγηση και ως εκ
τούτου δεν υφίσταται αυτοδιηγητική αφήγηση.
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κάποιο επεξηγηματικό σχόλιο, θέλοντας να διαφυλάξει τον μυστηριώδη και συναρπαστικό
χαρακτήρα της αφήγησης.
Τόσο οι Κλειστές πόρτες όσο και ο Αφέντης Μπατίστας και τ’ άλλα κατακλύζονται από σύντομα
σχόλια ή εκτενείς παρεκβάσεις του αυτοδιηγητικού αφηγητή και είναι εμφανές ότι σε πολλά
σημεία την προσοχή του αναγνώστη απασχολεί περισσότερο το αφηγούμενο εγώ με την
αφηγηματική πράξη αυτήν καθαυτή παρά το βιωματικό. Αυτή η έντονη παρουσία του
αφηγούμενου εγώ είναι δυνατόν να ερμηνευθεί μέσω της διερεύνησης των συγγραφικών
προθέσεων που διέπουν τα συγκεκριμένα έργα. Ο Μόντης έγραψε τις Κλειστές πόρτες
επιδιώκοντας να αποδώσει μια ρεαλιστική εικόνα 380 του κυπριακού απελευθερωτικού/ενωτικού
αγώνα του 1955-1959, να δώσει φωνή στους subaltern, δηλαδή αυτούς που βίωσαν
αποικιοκρατικά καθεστώτα, να αναδείξει την ομοψυχία του κυπριακού λαού, αλλά και το έντονο
αντιβρετανικό κλίμα που επικρατούσε. Στο πλαίσιο αυτών των προθέσεων, το αφηγούμενο εγώ
δεν παραθέτει απλώς τα διατρέξαντα, αλλά παρεμβαίνει ενεργά, σχολιάζοντας και
αιτιολογώντας τα δίκαια του κυπριακού αγώνα.
Αντίστοιχα, στον Αφέντη Μπατίστα και τ’ άλλα, αρχικά, δημιουργείται η εντύπωση ότι κυρίαρχο
στοιχείο της αφήγησης είναι ο βενετσιάνος αφέντης Μπατίστας, πρόγονος του ήρωα, στο
πρόσωπο του οποίου ο τελευταίος αναζητά, με την ιδιότητα του συγγραφέα, το παρελθόν και
τις ρίζες του. Κατά τη διάρκεια της διήγησης, όμως, το αφηγούμενο εγώ, σε μια από τις πολλές
εκδηλώσεις του, παραδέχεται πως τα «άλλα» του τίτλου «είχαν πολύ περισσότερη κι αμεσότερη
επαφή μαζί» του από τον αφέντη Μπατίστα και πως «προκάλυψή τους ήταν ο αφέντης
Μπατίστας» (σσ. 112-113). Και πράγματι, αυτά τα «άλλα», που σχετίζονται με τα παιδικά χρόνια,
τις τραγικές στιγμές και τις σκληρές δοκιμασίες που βιώνει ο ήρωας και η οικογένειά του,
βρίσκονται, από ένα σημείο και μετά, περισσότερο στο προσκήνιο και υποκινούν τα συνεχή
σχόλια και τις παρεμβάσεις του αφηγητή.
Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη διήγηση, αρχικά παρατηρείται σύγκλιση και ταύτιση ανάμεσα στο
αφηγούμενο και το βιωματικό εγώ. Καθώς, όμως, ξεδιπλώνεται η αφήγηση, το αφηγούμενο εγώ,
προικισμένο με την ωριμότητα και την εμπειρική γνώση που παρέχει η χρονική απόσταση, ψέγει
το ανώριμο βιωματικό εγώ για σκέψεις και συμπεριφορές που είχε εκδηλώσει:
«Και διερωτώμαι τώρα γιατί η τόση παιδική μου περιέργεια. Τι ωφελούσαν οι απορίες, τι
ωφελούσαν τα αίτια και τα αιτιατά; Τίποτα να μη ρωτούσα, τίποτα να μη μάθαινα.» (σ. 47).
Το αφηγούμενο εγώ διακατέχεται από έντονες τύψεις και αποδοκιμάζει -δίχως να αναγνωρίζει το
πρώιμο της ηλικίας- πράξεις και επιλογές στις οποίες συμμετείχε συνειδητά το βιωματικό εγώ,
όπως π.χ. ότι εκμεταλλεύθηκε την απερίσκεπτη προσπάθεια του αδελφού του, Νίκου, να του
καυτηριάσει μια κρεατοελιά -ενός αδερφού που θα έχανε πρόωρα από λευχαιμία- και ότι
πλήγωσε με τα λόγια του ένα γειτονόπουλο. Μα ο μεγαλύτερος καημός και η πιο βαριά ενοχή
για το αφηγούμενο εγώ φαίνεται να πηγάζει από κάτι που δεν προέκυψε ως ενσυνείδητη επιλογή
για τον ήρωα, αλλά που του επιβλήθηκε ως προστασία από το γεγονός ότι δεν του επέτρεψαν
καν να πλησιάσει την ετοιμοθάνατη, από φυματίωση, μητέρα του.
Με το πέρας της διήγησης και τα χρονικά άλματα που υλοποιούνται, δηλαδή τη σύγκλιση
αφηγηματικού και ιστορικού χρόνου, παρατηρείται και διεύρυνση της απόστασης ανάμεσα στο
αφηγούμενο και το παλαιό (βιωματικό) εγώ. Ο ώριμος πλέον, ηλικιακά, ήρωας, εμφανίζεται να
προσπαθεί να κλείσει τους λογαριασμούς του με το παρελθόν και να εξιλεωθεί για όσα τον
βαραίνουν. Έτσι, όντας ενήλικας, επισκέπτεται το γειτονόπουλο το οποίο πίκρανε, ως παιδί, με
τα λόγια του στο άσυλο όπου είχε καταλήξει. Πενήντα χρόνια μετά τον θάνατο του αδελφού του
Νίκου, θέλοντας να τον τιμήσει, δεν αποκαθιστά το λάθος που είχε ως αποτέλεσμα να φέρει το
380 Ο Μόντης, στον πρόλογο του βιβλίου, αναφέρει χαρακτηριστικά: «κάποιος έπρεπε να μιλήσει πια. Κάποιος που έζησε
τ’ ανεπανάληπτα εκείνα τέσσερα χρόνια» (Μόντης, 1964: 3).
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όνομά του η πλάκα στον οικογενειακό τους τάφο, ενώ σαράντα χρόνια μετά τον θάνατο της
μητέρας του βρίσκεται, από σύμπτωση, στο παλιό πατρικό σπίτι και επιχειρεί, με τη βοήθεια ενός
αποκρυφιστή φίλου του, να επικοινωνήσει μαζί της. Τα λόγια που αποδίδει σε αυτήν ο τελευταίος:
«Ήρθες επιτέλους, γιε μου χρυσέ;» (σ. 109) τον ταράζουν ακόμα περισσότερο. Το αφηγούμενο
εγώ με μια παρέμβασή του, που συγκεκριμενοποιεί και το βιωματικό εγώ, εξηγεί γιατί δεν ήταν
δίπλα της, ενώ αυτή ψυχορραγούσε, θέλοντας να αποτινάξει το ενοχικό βάρος:
«Το βράδυ που γύρισα στη Λευκωσία δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ήμουνα κι ολομόναχος στο
σπίτι (Τι σημαίνει «επιτέλους» μητέρα; Δε μ’ άφηναν νάρθω, καταλαβαίνεις; Έπρεπε να στεριώσει
η γενιά)» (σ. 109).
Η συνέχεια του μυθιστορήματος χαρακτηρίζεται από την ανάδυση και πλήρη επικράτηση του
αφηγούμενου εγώ. Ο αφηγητής μέσα από τα εμπόδια που αντιμετωπίζει και τις ψυχολογικές
μεταπτώσεις που βιώνει, για να ολοκληρώσει την ιστορία, μάς μεταφέρει στο εργαστήρι του και
η αφηγηματική πράξη θεματοποιείται σε τέτοιο βαθμό που ακόμα και ο τίτλος του βιβλίου δε μένει
στο απυρόβλητο:
«–Δεν πρέπει, τουλάχιστο, ν’ αλλάξει ο τίτλος, είπα, αν Ιθάκη δεν είναι ο

Μπατίστας;

Άχρηστη ερώτηση γιατί είχα ήδη συνδεθεί τόσο πολύ με τον τίτλο που δεν μπορούσα
να τον αλλάξω. [...] Άφησα, λοιπόν, τίτλο τον “Αφέντη Μπατίστα” κι απλώς πρόσθεσα “και τ’
άλλα”» (σ. 112).
Η προβολή και κυριαρχία του αφηγούμενου εγώ συνεπάγεται και τη σταδιακή υποχώρηση του
βιωματικού εγώ, η παρουσία του οποίου ουσιαστικά απαλείφεται, με την επιλογή του Μόντη να
καταφύγει, μέσω της μυθοπλασίας, σε έναν άλλο Μπατίστα -τον Τουρκομπατίστα- και στην
τριτοπρόσωπη αφήγηση.
Στις Κλειστές πόρτες, όπως προαναφέρθηκε, οι συγγραφικές προθέσεις διαφοροποιούνται. Στη
νουβέλα συνυπάρχουν η συλλογική εθνική εμπειρία και το προσωπικό βίωμα, που, σε
συνδυασμό με τη χρονολογική παράθεση των γεγονότων και τη ρεαλιστική περιγραφή,
προβάλλουν «την ιθαγένεια του Κόσμου της Κύπρου» (Ζαφειρίου, 1999: 439). H σύνθεση του
έργου, όπως επισημαίνει ο Προυσής (1990: 204), μετουσιώνει την αφήγηση σε ένα «χρονικό
γεγονότων», στο πλαίσιο του οποίου το αφηγούμενο εγώ διαθέτει απεριόριστη πρόσβαση μέσω
ενός παρενθετικού-πολυεπίπεδου λόγου, σχολιάζοντας τόσο το περιεχόμενο της αφήγησης
όσο και την ίδια την αφηγηματική διαδικασία:

«Δεν ήταν νερό που πότιζε τα λουλούδια του, καρδιά τα πότιζε (Χρησιμοποίησα πολλές φορές
αυτή την έκφραση; Θα προσέξω)» (σ. 52).
Στην αφήγηση ο Μόντης επιλέγει να αποδώσει τα γεγονότα μέσα από το βλέμμα ενός μικρού
παιδιού. Στο αρχικό μέρος της διήγησης παρατηρείται, όπως αναμενόταν, ταύτιση μεταξύ των
δύο εγώ, η οποία όμως διατηρείται και στη συνέχεια, καθώς το αφηγούμενο εγώ φαίνεται να
συναινεί, να δικαιολογεί και να επικροτεί τη λαχτάρα και έντονη επιθυμία που εκφράζει το
βιωματικό εγώ να συμμετέχει ενεργά στον Αγώνα. Βέβαια, το σημαντικό εδώ είναι ότι στο
επίκεντρο της διήγησης δεν βρίσκεται η μετεξέλιξη του ήρωα, αλλά -μέσα και από αναδιηγήσειςη περιγραφή των γεγονότων και του κλίματος που επικρατούσε στο νησί, με άλλα λόγια η
πρόοδος της Επανάστασης. Έτσι, πολύ συχνά ο ήρωας από πρωταγωνιστής γίνεται μάρτυρας
των γεγονότων και το ενδιαφέρον της αφήγησης μετακινείται από το ατομικό στο συλλογικό.
Η συνεχής σύμπλευση ανάμεσα στο αφηγούμενο και το βιωματικό εγώ αποτυπώνει και τη
σθεναρή βούληση και ομοψυχία του κυπριακού λαού απέναντι στον Αγώνα, καθώς μάλιστα,
όπως επισημαίνει και ο Παπαλεοντίου (2006: 124), σε αρκετές περιπτώσεις, παρατηρείται
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αντικατάσταση του πρώτου ενικού προσώπου με το πρώτο πληθυντικό παρουσιάζοντας, με
αυτόν τον τρόπο, τον αφηγητή ως εκπρόσωπο ενός ευρύτερου συνόλου ανθρώπων.
Μια διαφορετική εικόνα, αναφορικά με τη σχέση που διαμορφώνεται ανάμεσα στο αφηγούμενο
και το βιωματικό εγώ, απαντάται στο διήγημα Ο Σαγρίδης. Στο κείμενο ο αφηγητής περιγράφει
τις συνθήκες που αντιμετώπισε, όταν ανέλαβε τη θέση του προϊσταμένου των Γραφείων μιας
μεταλλευτικής εταιρείας στην Καλαβασό. Ο Σαγρίδης, ο υπάλληλος που θα αντικαθιστούσε,
εξαιτίας υποβιβασμού, ο ήρωας, κατά τη διάρκεια της κατατόπισης που κάνει, υπονομεύει το
έργο και τις σχέσεις του τελευταίου με τους συναδέλφους του εξαναγκάζοντάς τον τελικά σε
μετάθεση. «Ο θρίαμβος της προδοσίας που συναντούμε στο τέλος του διηγήματος [...]
επαναλαμβάνεται, με διαφοροποιήσεις βέβαια, σε ένα μεγάλο αριθμό των πεζών του Μόντη,
δημιουργώντας ή ενισχύοντας ένα αίσθημα ματαιότητας που προέρχεται από τη συνεχή
συρρίκνωση του άδολου μπροστά στην πανουργία, στην αφιλία και στη βία της σύγχρονης
ζωής» (Ζήρας, 2010: 146).
Το διήγημα δημοσιεύθηκε το 1985, όμως ο συγγραφέας, προλογίζοντας το κείμενο, μάς
πληροφορεί ότι αυτό βρισκόταν μισοτελειωμένο στο συρτάρι του από το 1938 και ότι, παρά τις
προθέσεις του, τελικά, δεν κατάφερε να προσθέσει κάτι καινούριο: «αντιγράφω τρέποντας
απλώς τους ενεστώτες σε παρελθόντες» (σ. 1625). Ο Μόντης αιτιολογώντας αυτήν του την
αδυναμία, υποστηρίζει πως η νουβέλα (όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος το συγκεκριμένο αφήγημα)
«αφηγόταν τελείως πραγματικά γεγονότα και δεν ήταν καθόλου διατεθειμένη να δεχθεί
εξεζητημένες σφήνες και φανταστικές προσθήκες» (σ. 1625). Προσθέτει, δε πως ήταν είκοσι δύο
ετών, όταν βίωσε τα περιστατικά, ενώ με βάση τις ημερομηνίες φαίνεται να έγραψε το διήγημα
ένα χρόνο αργότερα.
Αν δεχθούμε τις διαβεβαιώσεις του Μόντη ότι δεν έκανε παρεμβάσεις στη διήγηση, τότε
παρατηρείται κυρίως τοπική αφηγηματική απόσταση ανάμεσα στο αφηγούμενο και το
βιωματικό εγώ, καθώς ο ήρωας, στο τέλος της ιστορίας, αποχωρεί από το συγκεκριμένο
μεταλλείο και επομένως το αφηγούμενο εγώ διηγείται τα γεγονότα από ένα άλλο περιβάλλον.
Όμως, κάποιες νύξεις και κάποια (μετρημένα είναι η αλήθεια) σχόλια που διατυπώνει το
αφηγούμενο εγώ, όπως αυτό που ακολουθεί, αποδεικνύουν ότι ο συγγραφέας δεν έμεινε
ανεπηρέαστος από τη χρονική απόσταση από την οποία ατενίζει τα όσα συνέβησαν:

«Καλά μίλησα αν δεν ήμουνα ακόμα πολύ παιδί και δεν καθόμουνα ως αργά στο Γραφείο να
στενοχωριέμαι και να μετανιώνω» (σ. 1629).
Είναι φανερό ότι το παραπάνω σχόλιο -το οποίο διατυπώνεται με αφορμή μια διένεξη που είχε ο
ήρωας με τον Σαγρίδη- δεν απηχεί ένα άπειρο και νεανικό αλλά ένα ώριμο ηλικιακά και έμπειρο
αφηγούμενο εγώ. Το τελευταίο, με την ολοκλήρωση της αφήγησης, φαίνεται να υιοθετεί
επικριτική στάση απέναντι στο βιωματικό εγώ, με αφορμή την ευπιστία που εκδηλώνει και την
αδυναμία που επιδεικνύει να ανταπεξέλθει στις ανταγωνιστικές και ιδιοτελείς συνθήκες που
χαρακτηρίζουν ένα εργασιακό περιβάλλον. Αυτή η επικριτική διάθεση δεν οδηγεί όμως σε
αποξένωση τα δύο εγώ, καθώς ταυτόχρονα εκδηλώνεται μια αίσθηση συμπάθειας και
κατανόησης απέναντι στον ήρωα, διότι φαίνεται να του αναγνωρίζεται η απειρία και το νεαρό
της ηλικίας αλλά και -ίσως περισσότερο- η πιστή προσήλωσή του σε έναν αποδεκτό, από το
αφηγούμενο εγώ, αξιακό κώδικα.
Μπορεί στα παραπάνω κείμενα του Μόντη οι σχέσεις μεταξύ αφηγούμενου και βιωματικού εγώ
να διαμορφώνονται, κυρίως, με βάση τη μεταξύ τους χρονική και τοπική αφηγηματική
απόσταση, όμως στο διήγημά του, Ένας σκάθαρος 381, είναι η ψυχολογική διαφοροποίηση αυτή

381 Το συγκεκριμένο κείμενο, όπως και άλλα διηγήματά του Μόντη, το χαρακτηρίζει «ένας συγκρατημένα μελαγχολικός
λυρισμός, ιδιαίτερα χαρακτηριστικός στο έργο του, αλλά και η στοργική διάθεση προς τα μικρά, τα ταπεινά και τα
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που αποτελεί το καίριο προσδιοριστικό στοιχείο. Στο συγκεκριμένο έργο που ανήκει στη συλλογή
Ταπεινή ζωή (1944), ο ήρωας, με αφορμή ένα προσωπικό δράμα που δεν διευκρινίζεται,
περιορίζεται για πολλές ώρες στα στενά όρια ενός δωματίου και εμφανίζεται παγιδευμένος στην
εσωστρέφειά του. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, αντικείμενο της προσοχής του γίνεται ο
μικρόκοσμος του μοναδικού του συντρόφου, του σκαθάρου.
Ήδη με την εναρκτήρια φράση του διηγήματος: «Με συγκλόνιζε τότε ένα δράμα...» (σ. 1682),
γίνεται αντιληπτό, ότι εκτός από χρονική αφηγηματική απόσταση μεταξύ των δύο εγώ, υφίσταται
και ψυχολογική, καθώς το αφηγούμενο εγώ φαίνεται να έχει υπερβεί συναισθηματικά τη
δυσάρεστη κατάσταση που είχε ανακύψει. Μάλιστα, παρά την ταύτιση που παρατηρείται
ανάμεσα στα δύο εγώ, στη συνέχεια του κειμένου ο αφηγητής, με νέα παρέκβασή του,
αναδεικνύει αυτή την ψυχολογική απόσταση:
«(Όταν σαστίζει κάποτε το μυαλό απ’ την έγνοια, αδράχνεται -σε μια απελπισμένη προσπάθεια
να ξεφύγει- απ’ τα πιο ασήμαντα πραματάκια που στους καλούς καιρούς τα προσπερνούσε
χωρίς ούτε να γυρίσει να τα κοιτάξει)» (σ. 1682).
Στον επίλογο του διηγήματος ο ήρωας εμφανίζεται να έχει επανέλθει στους φυσιολογικούς του
ρυθμούς και γίνεται πλέον αισθητή η πλήρης απομάκρυνση του αφηγηματικού εγώ από το
παλαιό βιωματικό εγώ. Η αλλαγή της ψυχολογικής κατάστασης του ήρωα επιφέρει και αλλαγή
στην οπτική του. Ο σκάθαρος παύει να αποτελεί επίκεντρο του ενδιαφέροντος και ουσιαστικά
εξαφανίζεται από τη ζωή του. Παρά την αποστασιοποίηση απέναντι στο παλαιό βιωματικό εγώ,
ο αφηγητής, σε όλη τη διάρκεια της διήγησης, υιοθετεί θετική στάση απέναντί του, καθώς εκτιμά
πως, μέσα από το οδυνηρό βίωμα και την ιδιαίτερη ψυχολογική κατάσταση στην οποία αυτό έχει
περιέλθει, διαθέτει το προνόμιο μιας διαφορετικής προοπτικής του κόσμου που μας περιβάλλει.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από το συγκεκριμένο κείμενο απουσιάζει το
στάδιο της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο εγώ με αποτέλεσμα η μετάβαση από την αρχική
ταύτιση στην τελική αποστασιοποίησή τους να γίνεται αστραπιαία, δίχως επαρκείς διευκρινίσεις:
«Και κάποτε -έτσι ξαφνικά όπως ήρθαν- πέρασαν οι θλιβερές νύχτες» (σ. 1684). Πρόκειται για
διαφοροποίηση που μπορεί να αποδοθεί στην πρόθεση του συγγραφέα να μην αναδείξει το
συγκεκριμένο σημείο της διήγησης, αλλά και στους αυστηρούς περιορισμούς που θέτει η
αφηγηματική φόρμα του διηγήματος αναφορικά με την οικονομία της αφήγησης.
Σύμφωνα με όσα παρατηρήθηκαν, γίνεται πλέον αντιληπτό ότι στις αυτοδιηγητικές αφηγήσεις
της πεζογραφίας του Κ. Μόντη -με εξαίρεση τις Κλειστές πόρτες για τους λόγους που
αναφέρθηκαν- μετά την αρχική ταύτιση, ακολουθεί επικριτική διάθεση και εν τέλει
αποστασιοποίηση του αφηγούμενου από το παλαιό βιωματικό εγώ. Αυτή η αποστασιοποίηση
προκύπτει ως απόρροια της χρονικής, τοπικής και ψυχολογικής απόστασης των δύο εγώ,
καθώς και της μεταβολής των ηθικών αξιών και των εμπειρικών γνώσεων του ήρωα με την
ηλικιακή του ωρίμανση. Δεν απαντάται, όμως, το φαινόμενο της άρνησης και της αποξένωσης
του παλαιότερου (βιωματικού) εγώ, καθώς δεν έχουμε μια πλήρη μεταμόρφωση της ηθικής
προσωπικότητάς του (Stanzel, 1999: 319). Και αυτό, γιατί ο Μόντης δεν υιοθετεί έναν ακραίο ή
περιθωριακό ήρωα-αφηγητή στις διηγήσεις του, αλλά ένα οικείο, πλησιέστερο στα δικά του
βιώματα, προσωπείο μέσω του οποίου πολλές φορές ανιχνεύονται και αυτοβιογραφικά στοιχεία.
Είναι προφανές ότι οι σχέσεις ανάμεσα στο αφηγούμενο και το βιωματικό εγώ, καθώς και η
μεταξύ τους αφηγηματική απόσταση, πρέπει να αποτελούν, σε περιπτώσεις αυτοδιήγησης,
αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής και επισταμένης μελέτης, καθώς μπορούν να διαφωτίσουν
κρυφές πτυχές της αφήγησης, να αναδείξουν συγγραφικές προθέσεις και να συμβάλουν
αποφασιστικά στη νοηματοδότηση του κειμένου. Επιπλέον, μέσω της προσέγγισής τους
αποκαλύπτεται η σταδιακή μετεξέλιξη του ήρωα-αφηγητή, ένα στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό,
ασήμαντα που εκδηλώνεται επίσης από τη μεριά του αφηγητή στις ιστορίες με πρωταγωνιστές μοιραία και ηττημένα
πρόσωπα» (Ζήρας, 2010: 146).
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καθώς, όπως επισημαίνει ο Stanzel (1999: 320), η ιστορία της πλασματικής αυτοβιογραφικής
αφήγησης είναι «η ιστορία τής όλο και πιο πειστικής ψυχολογικής ενσωμάτωσης του βιωματικού
στο αφηγούμενο εγώ».
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Περίληψη
Η πόλη της Θεσσαλονίκης συνιστά μια από τις πιο μυθοποιημένες ελληνικές πόλεις στην ελληνική πεζογραφία, καθώς
ως πόλη της λογοτεχνίας αποτέλεσε για πολλούς πεζογράφους το μόνιμο σκηνικό μέσα στο οποίο εκτυλίσσονται οι
ανθρώπινες ιστορίες. Ο σκοπός της εισήγησης είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αποτυπώνεται το δομημένο
περιβάλλον της Θεσσαλονίκης καθώς επίσης, ο ρόλος και οι λειτουργίες που επιτελεί στο πλαίσιο της αφήγησης μέσα
από το έργο των σύγχρονων Θεσσαλονικέων πεζογράφων. Ειδικότερα, οι συγγραφείς και τα έργα που επιλέχθηκαν είναι
η Σκιά της Πεταλούδας και η Ανεμώλια του Ι. Ζουργού, ο Γύρος του θανάτου του Θ. Κοροβίνη, το Τσίρκο των Ψύλλων
του Α. Λυκεσά και τέλος, ο Μωβ μαέστρος και το Απόψε δεν έχουμε φίλους της Σ. Νικολαΐδου. Η επιλογή των
λογοτεχνικών έργων απορρέει γεγονός ότι υπάρχουν πολλές αναφορές στο δομημένο περιβάλλον της πόλης το οποίο
συνιστά ένα από τα βασικά συστατικά συγκρότησης του λογοτεχνικού μύθου της πόλης. Η εισήγηση θα αναδείξει ότι ο
αστικός χώρος της Θεσσαλονίκης, δεν αποτελεί απλά το σκηνικό μέσα στο οποίο δρουν οι ήρωες, αλλά καθώς
ανασυντίθεται μέσα από το λόγο κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ο οποίος καθορίζει το ρυθμό γραφής και έκφρασης,
νοηματοδοτεί την αφήγηση και συνιστά οργανικό στοιχείο των μυθιστορημάτων.
Λέξεις –κλειδιά: δομημένο περιβάλλον; Θεσσαλονίκη, μυθιστόρημα, λογοτεχνική πόλη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο όρος λογοτεχνία της πόλης/αστική λογοτεχνία δεν παραπέμπει σε κάποιο «πάγιο και
θεσμοποιημένο στο χώρο της ποιητικής λογοτεχνίας είδος». Συνιστά μια επιλογή οπτικής γωνίας,
ένα μεθοδολογικό στόχαστρο με το οποίο η πραγματική –ιστορική και συγκεκριμένη- πόλη
αποτυπώνεται και διαθλάται στη λογοτεχνία καθώς και τη σχέση που ενυπάρχει ανάμεσα στην
πραγματική και την πλασματική πόλη (Τσιριμώκου, 1988). Και ενώ μέχρι το πρόσφατο παρελθόν
το θέμα της πόλης συνιστούσε για την κριτική ένα περιθωριοποιημένο και παραμελημένο πεδίο,
σε σύγκριση με τους χαρακτήρες, την πλοκή και το θέμα, φαίνεται ότι πλέον κατέχει ολοένα και
περισσότερο κεντρική θέση στο σύγχρονο αστικό μυθιστόρημα (Κωτόπουλος, 2006).
Η Θεσσαλονίκη συνιστά μια προνομιούχο πόλη που χαρτογραφήθηκε τόσο από την ξένη όσο
και από την ελληνική πεζογραφική παραγωγή, είτε ως πόλη σταυροδρόμι, είτε ως πόλη της
περιπλάνησης, είτε ως πόλη-μητρόπολη (Χουζούρη, 2012). Η Θεσσαλονίκη λοιπόν, διαθέτει τα
παγκόσμια χαρακτηριστικά μιας μεγαλούπολης, η οποία έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο
πολιτικό, πολιτιστικό, κοινωνικό από την εποχή του Βυζαντίου έως σήμερα. Για το λόγο αυτό
αποτελεί μόνιμη πηγή έμπνευσης για τους πεζογράφους και ιδιαίτερα για αυτούς που διαμένουν
σε αυτή (Κωτόπουλος,2004).
Ο σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αποτυπώνεται
μέσα στα λογοτεχνικά κείμενα το δομημένο περιβάλλον της Θεσσαλονίκης, καθώς και η
διερεύνηση του ρόλου και των λειτουργιών που επιτελεί στο πλαίσιο της αφήγησης. Η
λογοτεχνική παρουσία του δομημένου περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης εξετάζεται μέσα από
έξι μυθιστορήματα, τεσσάρων λογοτεχνών. Ειδικότερα, τα έργα που μελετήθηκαν ήταν η Σκιά της
Πεταλούδας (2008) και τα Ανεμώλια (2011) του Ι. Ζουργού, ο Γύρος του θανάτου του Θ.
Κοροβίνη, το Τσίρκο των Ψύλλων του Α. Λυκεσά (2009) και τέλος ο Μωβ μαέστρος (2006) και το
Απόψε δεν έχουμε φίλους (2010) της Σ. Νικολαΐδου. Κατά την επεξεργασία των λογοτεχνικών
έργων, τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν ήταν η ανάλυση περιεχομένου και
η Θεωρία της Αφήγησης.
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Η ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΠΟΛΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Στην ιστορία της λογοτεχνίας, οι πόλεις υφίστανται μια λογοτεχνική ανάπλαση τόσο σε επίπεδο
γεωγραφικό και χωροταξικό όσο και σε επίπεδο κοινωνιολογικό και ανθρωπολογικό. Η πόλη,
όπως διαμορφώνεται στα λογοτεχνικά κείμενα, προκύπτει από τη συγκέντρωση και την
επεξεργασία διαφορετικών προσωπικών αναμνήσεων οι οποίες διαμορφώνουν τη συλλογική
μνήμη. Η υλική πραγματικότητα της πόλης δε διαφοροποιείται από το ψυχολογικό υπόβαθρο
των ηρώων, οι οποίοι αφενός, προσδιορίζονται από το αστικό περιβάλλον και αφετέρου, το
ερμηνεύουν. Ο συγγραφέας από τη μεριά του, παρατηρεί τις αλλαγές που συντελούνται στο
χώρο κατά τη διάρκεια του χρόνου και τις αποτυπώνει μέσα στο κείμενο (Κωτόπουλος, 2004). Οι
πόλεις λοιπόν, της λογοτεχνίας συνιστούν απόρροια της σύζευξης ανάμεσα στην υπαρκτή
πραγματικότητα της αυθεντικής και της λογοτεχνικής πόλης που δημιουργείται στη συνείδηση
του συγγραφέα. Η αυθεντική πόλη διατηρεί την πραγματικότητά της, αλλά η λογοτεχνική πόλη
επαληθεύεται μέσα από την κινητικότητα των ηρώων σε σχέση με τα τοπογραφικά δεδομένα της
αυθεντικής (Σατραζάνης, 2005).
Ο όρος δομημένη πόλη παραπέμπει στις λογοτεχνικές αναπαραστάσεις των υπαρκτών και
επινοημένων πολεοδομικών κατασκευών στην αστική ζώνη ή στην ύπαιθρο. Σε αυτό
συμπεριλαμβάνονται τα παραδοσιακά και τα σύγχρονα κτίρια, τα ιστορικά και θρησκευτικά
μνημεία, οι γειτονιές, οι πλατείες, οι δρόμοι και οι αλλαγές στη φυσιογνωμία της πόλης μέσα στο
πέρασμα του χρόνου (Κωτόπουλος, 2006). Κατά συνέπεια, το αυθαίρετο που μπορεί να
χαρακτηρίζει μια αφήγηση καλύπτεται από την εξωτερική αιτιότητα. Κατ’ επέκταση, οι δρόμοι, οι
συνοικίες, οι περιοχές δεν αποτελούν απλά ταυτίσεις με την πραγματικότητα αλλά σημάνσεις. Το
δομημένο λοιπόν, περιβάλλον της πόλης συνιστά το χώρο δράσης των ηρώων αλλά και
αναπόσπαστο κομμάτι της πλοκής (Τσιριμώκου, 2000).
ΔΡΟΜΟΙ - ΣΥΜΒΟΛΑ ΜΝΗΜΗΣ
Τα ονόματα των δρόμων της πόλης παραπέμπουν στην αρχιτεκτονική, στην εικονοποιία και τις
γεωγραφικές συντεταγμένες της υπαρκτής πόλης. Οι συγγραφείς των υπό εξέταση
μυθιστορημάτων δεν επιδιώκουν μια φαντασιακή δόμηση της πόλης. Η αναφορά στους
δρόμους της Θεσσαλονίκης ξεδιπλώνει παράλληλα με την ιστορία των ηρώων, την ιστορία της
ίδια της πόλης. Οι δρόμοι κουβαλούν τις μνήμες, τα βάσανα και τις χαρές των μυθιστορηματικών
ηρώων. Ο αναγνώστης, μέσα από την οπτική γωνία του αφηγητή, αναζητά κι αυτός το «χαμένο
χρόνο» στην πόλη που ταλαντεύεται μεταξύ πραγματικότητας και μνήμης (Χουζούρη, 2012). Οι
ήρωες περπατούν σε δρόμους της πόλης που αποτελούν σύμβολα στο πέρασμα του χρόνου
και οι φανταστικές τους διαδρομές παρέχουν την ευκαιρία ανασύνθεσης της λογοτεχνικής
Θεσσαλονίκης. Οι διαδρομές και η ανάδειξη συγκεκριμένων χώρων της πόλης είναι άρρηκτα
συνυφασμένες με τη μυθοπλασία του κάθε έργου, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην εξέλιξη
της μυθιστορηματικής δράσης (Κωτόπουλος, 2004).
Ο Νίκος Χαλκίνης στα Ανεμώλια με την πρωτοπρόσωπη αφήγηση ξετυλίγει τις ιστορίες των
φίλων του στην πόλη. Αφορμή αποτελεί ο δρόμος του Αγίου. Η πόλη σημασιοδοτείται μέσα από
την ταύτιση της με τον πολιούχο της πόλης, ενδύεται το μύθο του, εξαγνίζει και αίρει της
περιπέτειες (Χουζούρη, 2012). Δείχνει το αγνό της πρόσωπο, όπως αυτό το εκλαμβάνουν τα
αθώα παιδικά και εφηβικά μάτια, αλλά στην πορεία η ματιά του ενήλικα Χαλκίνη θα καταρρίψει
κάθε μύθο της πόλη. Το χρονικό του Χαλκίνη και των φίλων του, είναι το χρονικό του μεγάλου
δρόμου. Ο αφηγητής προσπαθεί να αναστήσει τις σκιές της μνήμης. Η οδός Αγίου Δημητρίου,
που ξεκινάει δυτικά από τη Ληταία Πύλη των Βυζαντινών και φτάνει ως τα πανεπιστήμια και το
μεγάλο στάδιο…(Ζουργός, 2011: 16-17) αποκτά χρονικό βάθος κατά την περιγραφή του
αφηγητή.
Σε αυτή τη διαδρομή ο ήρωας χάνεται στη πολύβουη κοίτη του, που είναι ένα ποτάμι με αρχαία
ερείπια, μια εκκλησία, έναν παραποτάμιο άγιο, καχεκτικά δέντρα, μπετόν και κάδους σκουπιδιών
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(Ζουργός, 2011: 16-17, 55), ίδιον της σύγχρονης μετανεωτερικής Θεσσαλονίκης. Ο παρών και ο
παρελθών χρόνος της πόλης συνυπάρχουν, αναδεικνύοντας την μακρά ιστορία του δρόμου
(Χουζούρη, 2012). Ο Χαλκίνης, με τη ματιά πλέον του ενήλικα βλέπει πως ολόκληρη η ζωή του
ταυτίζεται με το δρόμο του Αγίου, καθώς όλες οι εμπειρίες του και τα μυστικά, τόσο τα δικά του
όσο και των φίλων του, βρίσκονται φυλαγμένα σε αυτό το δρόμο. Σημειώνει χαρακτηριστικά ότι
εμείς τα παιδιά της πόλης, τα απολωλότα του Άι- Δημήτρη, βαδίζαμε σκυφτοί, δε χαιρετούσαμε
κανέναν…μονάχα το να βαδίζουμε ήταν από μόνο του μια θεραπεία στην επιδημία της εφηβείας»
(Ζουργός, 2011: 940). Τότε για τους έφηβους ο δρόμος αυτός ήταν μια λύση για όλα τα
προβλήματα, τώρα για τον ενήλικα Χαλκίνη ο δρόμος δε μπορεί να του προσφέρει τις λύσεις
που ζητά.
Στο Μωβ Μαέστρος η λογοτεχνική αποτύπωση των δρόμων συνδέεται με τη δράση των ηρώων.
Η Λίζα κινείται στους δρόμους της πόλης: Πάνω, κάτω, Τσιμισκή, Μητροπόλεως, Προξένου
Κορομηλά. Ανέβα κατέβα τα πεζοδρόμια, το απαραίτητο σταμάτημα στην Αριστοτέλους,
στροφή κεφαλής, θάλασσα, ο Όλυμπος απέναντι, δε τον ξεχώριζε αλλά ήξερε πως διακρίνεται
τις καλές μέρες… (Νικολαίδου, 2006: 216). Η ασθματικότητα που χαρακτηρίζει τη γραφή, με την
παράθεση δρόμων της πόλης, η χρήση των επιρρημάτων πάνω- κάτω αλλά και των ρημάτων
ανέβα- κατέβα που είναι ρήματα κίνησης διαμορφώνουν το σκηνικό μιας σύγχρονης πόλης, η
οποία είναι γεμάτη από δράση. Από την άλλη μεριά, αν τοποθετήσουμε τα δεδομένα αυτά στο
συγκείμενο του σύγχρονου αστικού χώρου διαφάινεται με ανάγλυφο τρόπο οι γρήγοροι ρυθμοί
ζωής της πόλης. Παράλληλα, η Λίζα καθώς βαδίζει στο «καλό πεζοδρόμιο» της Τσιμισκή… Ο
ίδιος δρόμος, δυο πεζοδρόμια (Νικολαίδου, 2006: 41) περιγράφει τον δρόμο και τους
ανθρώπους που τον διασχίζουν. Η ματιά του είναι αυτή του περιπατητή, που εικονοποιεί όσα
βλέπει και προσφέρει στον αναγνώστη το περίγραμμά τους Πρόκειται για μια ματιά εξωτερική,
περιγραφική (Χουζούρη, 2012).
Στη Σκιά της Πεταλούδας μια άλλη μεγάλη οδός, σήμα κατατεθέν της πόλης έρχεται να καθορίσει
τη δράση των ηρώων. Η οδός Εγνατία … ένα μεγάλο μαχαίρι που κόβει την πόλη στη μέση.
Μιλάω για την παλιά πόλη, για το κέντρο της … Γεννήθηκαν και μεγάλωσαν πάνω από την
Εγνατία, εκεί μέσα σε στερημένους μικροαστούς και σε εργάτες … ανακατώθηκαν με
υπαλλήλους, μικροεπαγγελματίες και τεχνίτες που είχαν κάποτε πατρικό τους κάποιο πατικωμένο
δωμάτιο στα τουρκόσπιτα της οδού Αρριανού, της Μόδη και της Φιλίππου. Όλα εκείνα έγιναν
κάποια εποχή πολυκατοικίες ...Οι εύποροι στα ψηλά και οι πιο φτωχοί … στους ανήλιαγους
βουβώνες των κτιρίων της αντιπαροχής (Ζουργός, 2008: 559).
Μέσα από την ιστορία των δρόμων συμπυκνώνεται και παρουσιάζεται η ζωή των
μυθιστορηματικών ηρώων. Παράλληλα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα των ηρώων
συνδέονται με διαδρομές της πόλη. Οι μυστηριώδεις λαβύρινθοι του νου του πότε τον έβγαζαν
ψηλά στα κάστρα, εκεί στους στενούς δρόμους …ή κάτω στο λιμάνι, στην παλιά πύλη του
Ερυθρού Σταυρού… Μέσα στην σύγχυσή του ψιθύριζε πως εκείνες οι σκουριές … του φαίνονταν
χάρτες και του έλεγαν παλιές ιστορίες», ιστορίες που με άμεσο ή με έμμεσο τρόπο συνδέονται με
τη ζωή των ηρώων (Ζουργός, 2008: 664). Οι δρόμοι δίνουν την ευκαιρία στο χρόνο να περάσει
μέσα από αυτούς και να εγκιβωτιστεί αποκτώντας για το καθένα μια ιδιάζουσα πολυσημία. Με
το πέρασμα του χρόνου δημιουργείται μια διττή σχέση ανάμεσα στο τρόπο με τον οποίο βιώνεται
το παρόν και στον τρόπο με τον οποίο αναπαρίσταται αυτό το παρόν διαμέσου της μνήμης.
Κατά αυτό τον τρόπο, συνυπάρχουν δυο διαφορετικές πόλεις, η πραγματική πόλη και αυτή που
έχει περάσει στο ανθρώπινο υποσυνείδητο ως ανάμνηση και έχει καταστεί μια πόλη άκρως
προσωπική (Χουζούρη, 2012).
Ο Κοροβίνης στο Γύρο του Θανάτου θέτει στο προσκήνιο τους δρόμους της μετεμφυλιακής
αδικίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα σκιαγραφεί με τον πιο παραστατικό τρόπο τις δομές,
τη συγκοινωνία, την πολεοδομία, τα μυστικά των κτιρίων της πόλης αλλά και γενικότερα τον
τρόπο ζωής των ανθρώπων την εποχή εκείνη. Το ’55, ανακαλύψαμε και την πόλη μας
(Κοροβίνης, 2012: 44). Τα βήματα του Αρίστου τον οδηγούν σε διάφορες περιοχές της πόλης
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που σε αντίθεση με σήμερα δεν ήταν ανεπτυγμένες τότε, οι αλάνες και τα σοκάκια της Άνω και
Κάτω Τούμπας,….η Καμτζίδα. Άλλες φορές τριγυρνούσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην
Εγνατία, στην Αριστοτέλους, στο λιμάνι…ο Βαρδάρης, το Βαρδάρι. Επισήμως, πλατεία Μεταξά...
εμείς το ξακουστό Βαρδάρι δεν το ξέραμε ακόμα, ....γιατί φοβόμασταν τους μπασκίνες
(Κοροβίνης, 2012: 45). Ο αναγνώστης μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη του 1950-1960, μια πόλη
ερειπωμένη από σπίτια, απομακρυσμένη από την οχλαγωγία του σήμερα και εξαθλιωμένη λόγω
των πολέμων. Παράλληλα, οι αναφορές σε δρόμους συνδέονται και με πληροφορίες που
αποτυπώνουν την κοινωνική κατάσταση που επικρατεί στην πόλη. Στην Τούμπα ήταν όλο
παράγκες ξύλινες και παρόμοια χαμόσπιτα με σκεπές από τενεκέδες ή κεραμίδια και μικρές
ασπρισμένες αυλές (Κοροβίνης, 2012: 35).
Τέλος, στο Τσίρκο των ψύλλων η πόλη δεν κατονομάζεται, αλλά προσδιορίζεται ως
«Αμεριμνησία». Ανεξάρτητα όμως, από την έντονη ή όχι προβολή της πόλης, ο ρόλος της μέσα
στο λογοτεχνικό κείμενο παραμένει σταθερή και διακρίνεται σε δυο επίπεδα. Αφενός, είναι ο
τόπος της δράσης, όπου η κατανομή των πραγμάτων διαμορφώνει ένα πλαίσιο για να λάβει
χώρα η πλοκή. Αφετέρου, είναι ο δρων τόπος, όπου ο χώρος θεματοποιείται και η μυθοπλασία
τίθεται στην υπηρεσία του για να αναδείξει πως ο χώρος της πόλης δεσπόζει ως πρωταγωνιστής
της (Κούγκουλος, 2012). Η αναφορά σε δρόμους δίνουν τη δυνατότητα στον αναγνώστη να
επιβεβαιώσει την ταύτιση της Αμεριμνησίας με την Θεσσαλονίκη. Ο Κύρος διασχίζει την πόλη με
το αυτοκίνητο και περνά από κομβικά σημεία της για να καταλήξει στη δυτική πλευρά της πόλης.
Γίνεται αναφορά στον Δενδροπόταμο … στη συνοικία δίπλα στο μεγάλο ρέμα στα βόρεια της
πόλης, στη μεριά εκείνη την οποία- με ελάχιστες εξαιρέσεις- κανένας από τα ανατολικά δεν είχε
επισκεφτεί ποτέ. Η συγκεκριμένη αναφορά παρουσιάζει ενδιαφέρον διότι δεν εντοπίζονται στα
λογοτεχνικά κείμενα αναφορές σε αυτή την υποβαθμισμένη περιοχή της πόλης (Λυκεσάς, 2009:
97).
Από τα παραπάνω διαφαίνεται πως κάθε δρόμος και κάθε γωνιά της πόλης είναι ένας άλλος
αφηγητής που διηγείται μια ιστορία για την ίδια την πόλη και τα μυστικά που αυτή κρατάει
κρυμμένα μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Ο χώρος ως κατηγορία της ιστορίας αλλά και της
συμβολικής λειτουργίας νοηματοδοτεί τις ανθρώπινες σχέσεις (Λαδογιάννη, 1998). Το άτομο
προβάλλει στο δομημένο περιβάλλον τα αισθήματα, τις συνήθειες και τους κοινωνικούς του
δεσμούς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να το ελέγχει εννοιολογικά, να το επαναπροσδιορίζει
πολιτισμικά και να το μεταπλάθει σε υποκειμενική αξία, τροφοδοτώντας το διαρκώς με ιδιαίτερο
νόημα (Κούγκουλος, 2012). Οι μυθιστορηματικοί ήρωες κινούνται ασταμάτητα μέσα σε αυτούς
τους δρόμους και γράφουν την προσωπική τους ιστορία. Μέσα στον αστικό χώρο είναι
κυρίαρχη η δράση του υποκειμένου, η οποία συμβάλλει στο μετασχηματισμό της γεωγραφικής
του διάσταση σε κοινωνική συνισταμένη (Λαδογιάννη, 1998). Κατά συνέπεια, η περιπλάνηση και
οι περιγραφές των διαδρομών μέσα στην πόλη σημασιοδοτούν τις σχέσεις του χώρου με τα
παρελθοντικά γεγονότα διαμέσου της ενεργοποίησης της ιστορική μνήμης (Κωτόπουλος, 2006).
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Σε κάθε μεγάλη πόλη, όπως η Θεσσαλονίκη, συνυπάρχουν ο νεοτερισμός και η παλαιότητά/
αρχαιότητά της, καταδεικνύοντας μια μορφή αντιπαλότητας ανάμεσα στα δυο αυτά στοιχεία.
Όσο πιο μοντέρνοι γίνονται οι κάτοικοί της τόσο η σύγκρουση γέρνει υπέρ του νεοτερισμού
(Μερακλής, 2004). Με το πέρασμα του χρόνου, ο νέος τύπος της αστικής κατοικίας προσδίδει
νέα χαρακτηριστικά στο δομημένο περιβάλλον μετατρέποντας τη Θεσσαλονίκη σε ένα μεγάλο
και σύγχρονο αστικό κέντρο. Οι αλλαγές δε αφήνουν ανεπηρέαστους τους ήρωες οι οποίοι
αλλάζουν μαζί με την πόλη, ενηλικιώνονται μαζί της. Κυρίαρχο είναι το συναίσθημα της θλίψης.
Ο ήρωας μέσα από τις αλλαγές του αστικού τοπίου συνειδητοποιεί τις αλλαγές στον ίδιο του τον
εαυτό.
Οι αλλαγές στη φυσιογνωμία της πόλης αποτυπώνονται με ανάγλυφο τρόπο και στα δύο έργα
του Ζουργού. Αρχικά, στα Ανεμώλια γίνεται μια εκτενής αναφορά στην οδό Αγίου Δημητρίου
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όπου, ο ήρωας, ως ενήλικας πλέον, παρατηρεί τη γειτονιά του η οποία του φάνηκε εντελώς ξένη
(Ζουργός, 2011: 37). Λίγο παρακάτω σημειώνει ο Χαλκίνης ότι τα χρόνια του Σημίτη· … πατούσα
ακόμα στις ίδιες πλάκες όπως πριν από τριάντα χρόνια. Τα μαγαζιά όμως είχαν αλλάξει, όπως
και πολλά πρόσωπα που τα έβλεπα γερασμένα… (Ζουργός, 2011: 39-40). Στα Ανεμώλια η
αλλαγή στη φυσιογνωμία της πόλης δημιουργεί μια ειδική ψυχική διάθεση στην ιστορία, καθώς
ο αναγνώστης βλέπει τα αισθήματα στέρησης και μοναξιάς, νοσταλγίας και χαράς του ήρωα
για τα όσα έζησε στους δρόμους της πόλης. Κάθε σημείο του δρόμου εμπερικλείει την ιστορικήσυλλογική μνήμη και παράλληλα την προσωπική μνήμη συμβολίζοντας τις διαθέσεις του
λογοτεχνικού ήρωα (Παπαντωνάκης & Κωτόπουλος, 2011).
Η πόλη φαίνεται να έχει χάσει την αίγλη της και ο ήρωας δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί τις
αλλαγές αυτές. Μέσα από την περιγραφή της καθημερινότητας της πόλης, είναι έκδηλη μια
στασιμότητα η οποία λειτουργεί ανασταλτικά για τον μυθιστορηματικό χαρακτήρα καθώς
καταρρακώνει κάθε ελπίδα για βελτίωση μέσα στα στενά όρια της πόλης. Το σύγχρονο αστικό
περιβάλλον γεννά στον ήρωα μια απέχθεια διότι αντιλαμβάνεται ότι τα προάστια και οι συνοικίες
μοιάζουν ολοένα και περισσότερο με μια σπογγώδης μάζα (Ζουργός, 2011: 428).
Αντίστοιχα και στη Σκιά της Πεταλούδας αναδύονται στο πέρασμα του χρόνου οι αλλαγές που
έχουν συντελεστεί στο δομημένο περιβάλλον. Ο Μάρκος αντιλαμβάνεται πόσο θλιβερές είναι οι
αλλαγές της πόλης. Εκείνα τα χρόνια του ’50 και του ’60… τα παιδιά τα πέρασαν σ’ ένα πυκνό
δάσος από πολυκατοικίες.. κάποιο χθόνιο κακό είχε κλέψει ξαφνικά το φως και αυτό το δάσος
που ήταν αποτέλεσμα τερατογένεσης σκέπαζε πια τα πάντα (Ζουργός, 2008: 509). Τη δεκαετία
του 1970 οι αλλαγές στη πόλη αποτυπώνονται και στις επιλογές των ηρώων, καθορίζοντας το
τρόπο σκέψης αλλά και τη διάθεσή τους. Ο γερο-καθρέφτης στο μπάνιο σταμάτησε να λέει στα
παιδιά ψέματα πως εκεί μέσα ήταν το καλύτερο μέρος στον κόσμο και πως έξω από αυτό τίποτε
άλλο καλύτερο δεν υπήρχε... (Ζουργός, 2008: 561).
Οι ήρωες αποφασίζουν να ακολουθήσουν τα νέα δεδομένα, αλλά είναι έκδηλη η πίκρα που
νιώθουν τόσο για τις αλλαγές της πόλης όσο και για του εαυτούς τους. Θα έμεναν για πάντα σ’
εκείνον το δρόμο που είχε το όνομα του Αγίου, που καιρό τώρα είχε ξηλωθεί ... Και όμως ο παλιός
εκείνος δρόμος…θύμιζε την πανοπλία του Αγίου, που είχε σιδερένια λέπια στο χρώμα της γκρίζας
πέτρας αρμολογημένα στη σειρά, θύμιζε πολύ το θώρακά του όπως τον έδειχναν οι παλιές
εικόνες (Ζουργός, 2008: 563). Η επιλογή του Μάρκου να μείνει στον ίδιο δρόμο φανερώνει την
ανάγκη του να διατηρήσει τη μνήμη όσων πέρασαν και δε πρόκειται ποτέ να είναι τα ίδια ξανά.
Ο δρόμος λοιπόν, αποκτά μυθολογικές διαστάσεις καθώς ο αφηγητής με το επίθετο «Άγιος»
που χρησιμοποιεί για να αποκαλέσει το δρόμο επιδιώκει να εξαγνίσει τις αμαρτίες του δρόμου
(Χουζούρη, 2012).
Τις αλλαγές της πόλης δεν παραλείπει να τονίσει και ο Λυκεσάς με μια τάση σαρκασμού. Οι
συνεχόμενες αλλαγές, επιδρούν με καταλυτικό τρόπο στον ψυχισμό των ανθρώπων
επιφέροντας μια σταδιακή αλλοτρίωση. Στο μυθιστορηματικό χαρακτήρα του Λυκεσά ο
ειρωνικός του λόγος αποτυπώνει το τρόπο βίωσης των αλλαγών. Χορτάσαμε την κατοχική πείνα
των γονιών μας, αλλά άνοιξε το άντερο και δεν κλείνει. Λίγδωσε, αλλά δε στούμπωσε.
Αποκλειστικός κωπηλάτης μας ήταν η απληστία … Απαξιώσαμε τον αρχαίο σπόρο μέχρι που
κούφιασε και πια δεν καρπίζει (Λυκεσάς, 2009: 146). Κυρίαρχα όμως, προβάλλουν και εδώ τα
συναισθήματα νοσταλγίας και μελαγχολίας που νιώθει ο ήρωας, καθώς οι μόνες εικόνες που
θέλει να κρατήσει μέσα στο μυαλό του είναι οι ανθισμένες μυγδαλιές ή βερυκοκιές, βότανα και
ραδίκια, σταροχώραχα και μπαμπακιές ολάνοιχτες, δάση καλαμποκιού, σουσαμοσπορές και
λιχνίσματα. Τραγούδια… σύννεφα από μέλισσες (Λυκεσάς, 2009:155).
Εν κατακλείδι, σε όλα τα μυθιστορήματα, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό οι αφηγητές και οι
ήρωες νοσταλγούν την παλιά Θεσσαλονίκη. Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι σε θέση να
διαχειριστούν τις ανατροπές που έχουν συντελεστεί στην εικόνα της με το πέρασμα του χρόνου.
Οι ανατροπές αυτές στην εικόνα της πόλης αποδίδονται με διαφορετικούς τρόπους μέσα στα
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μυθιστορήματα και αναδεικνύουν το γεγονός ότι η αλλαγή δρα πολυεπίπεδα. Οι αλλαγές που
επιφέρει ο εκσυγχρονισμός δεν εντοπίζονται μόνο σε επίπεδο πολεοδομικών σχεδίων αλλά
επιδρούν με καταλυτικό τρόπο στη ψυχοσύνθεση των ηρώων αλλά και στο τρόπο ζωής στην
πόλη. Μια διάθεση νοσταλγίας αναδεικνύει ότι οι ήρωες αποζητούν τις γειτονιές των παιδικών
τους χρόνων όπου οι ανθρώπινες σχέσεις ήταν πιο αληθινές και πιο ζεστές σε σύγκριση με το
παρόν. Το σύγχρονο αστικό τοπίο δε προκαλεί στους ήρωες μόνο θλίψη, αλλά μια αίσθηση
πνιγμού από την οποία επιζητούν να δραπετεύσουν για να λυτρωθούν. Οι αλλαγές στη
φυσιογνωμία της πόλης καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο δρα και κινείται ο
μυθιστορηματικός ήρωας στον αστικό χώρο της Θεσσαλονίκης.
ΟΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Οι πλατείες στα λογοτεχνικά κείμενα σφύζουν από ζωή και κάθε δημιουργός έχει να επιδείξει και
μια ιστορία που σχετίζεται με μια πλατεία. Η επιλογή παρουσίασης του χώρου της πλατείας από
τους συγγραφείς οφείλεται στο γεγονός ότι εκεί διαδραματίζονται σημαντικά ιστορικά γεγονότα
και αποτυπώνονται εικόνες από το παρελθόν και το παρόν της πόλης (Κωτόπουλος, 2006). Η
θεατρικότητα που διέπει τις πλατείες ευνοεί τη λειτουργία τους ως χώροι διαστρωμάτωσης της
ιστορίας της πόλης. Οι πλατείες είναι λοιπόν, οι χώροι όπου αποτυπώνεται η συλλογική δράση,
ενώ παράλληλα φιλοξενούν την προσωπική ιστορία του κάθε ήρωα (Κωτόπουλος, 2004).
Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνεται τόσο στο Απόψε δεν έχουμε φίλους όπου γίνεται αναφορά σε
ιστορικά γεγονότα που διαδραματίζονται σε μια από τις κεντρικότερες πλατείες της πόλης, την
Αριστοτέλους, όσο και στη Σκιά της Πεταλούδας όπου το πλήθος των ανθρώπων από όλους
τους δρόμους της κατευθύνεται για να συγκεντρωθεί στη μεγάλη πλατεία. Ο Ηλίας καθώς κινείται
στους δρόμους της πόλης παρατηρεί ότι στην πλατεία Ελευθερίας είχε πια συγκεντρωθεί
πλήθος...στην είσοδο του λιμανιού έβραζε ο κόσμος σαν το μελίσσι.... (Ζουργός, 2008: 348). Ο
αφηγητής παρουσιάζει με παραστατικό τρόπο την πλατεία ως το χώρο που αποτυπώνεται η
συλλογικότητα, η συγκέντρωση της δράσης των κατοίκων της πόλης, η συμπύκνωση του
αφηγηματικού χρόνου και η καταγραφή σημαντικών ιστορικών στιγμών, όπως για παράδειγμα
η περίοδος της Κατοχής (Παπαντωνάκης & Κωτόπουλος, 2011).
Ειδικότερα, στη Σκιά της Πεταλούδας οι πλατείες περιγράφονται με πορφυρά χρώματα,
επισημαίνοντας τις ιδεολογικές ζυμώσεις που συντελούνται. Ο χώρος της πλατείας μετατρέπεται
σε σκηνικό όπου αναπαρίστανται οι πολιτικές και κομματικές συγκρούσεις και κατά αυτό τον
τρόπο η ιστορία εισχωρεί και σημαδεύει το χώρο της πλατείας και την πορεία της μέσα στο
χρόνο. Παράλληλα, η πλατεία λειτουργεί μέσα στη μυθιστορηματική πλοκή ως πεδίο
ανταγωνισμού φανερώνοντας στον αναγνώστη τις ψυχολογικές και συναισθηματικές
συγκρούσεις που βιώνει το άτομο (Παπαντωνάκης & Κωτόπουλος, 2011). Οι δυσκολίες που
γεννά ο χώρος της πλατείας στο ήρωα είναι έκδηλες. Στο Ζουργό ο ήρωας καθώς αγναντεύει
την πλατεία για να ξεκουραστούν λίγο τα μάτια του…Άκουγε τώρα κι ένα θόρυβο υπόκωφο. Κάτι
από τη γη αρχέγονο, τοκετό του Εγκέλαδου, ένα θηρίο, ένα κάτι, μια απειλή της αβύσσου....
(Ζουργός, 2008: 351).
Η πλατεία λοιπόν, μετατρέπεται σε σύμβολο της εξουσίας και της ιδεολογικής αντιπαράθεσης,
αποκτώντας πολιτική διάσταση, στοιχείο που διαφαίνεται και στο Γύρο του θανάτου όπου γίνεται
αναφορά τις περιπέτειες των Εβραίων. Στην πλατεία Ελευθερίας, μάζεψαν το ’42 όλους τους
αρσενικούς Εβραίους, μέσα στη κάψα του Ιουλίου και τους διατάξανε να περπατούν με τα
γόνατα… Από αυτούς τους βασανισμένους άντρες οργάνωσαν οι κατακτητές τα τάγματα
εργασίας (Κοροβίνης, 2012: 84-85). Ωστόσο, ο Κοροβίνης φανερώνει μια διαφορετική όψη της
πλατείας, την περιθωριακή. Αφενός, διαφαίνεται ο ερωτικός ρόλος της, διότι το ψωνιστήρι
γινότανε στην αλάνα… Μόλις, σουρούπωνε, άλλαζε το σκηνικό (Κοροβίνης, 2012: 156).
Αφετέρου, η πλατεία είναι ο χώρος της παράνομης δράσης καθώς το λαθρεμπόριο έδινε και
έπαιρνε (Κοροβίνης, 2012: 78). Με άλλα λόγια, η πλατεία παρουσιάζεται ως ο χώρος όπου
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συγκεντρώνονταν περιθωριακοί τύποι, τα περιφερόμενα «αλάνια» της Πλατείας Μεταξά και των
παρόδων αυτής (Κοροβίνης, 2012:117).
Με το πέρασμα των χρόνων, οι πλατείες αποτελούν σημεία όπου το ιστορικό παρελθόν συναντά
την εκσυγχρονισμένη όψη της πόλης. Το Ναβαρίνο δεν ήταν πια η τοποθεσία της ιστορικής
ναυμαχίας, αλλά το κέντρο της ζωής του. Ήταν πολλά μαζί, ένα μεγάλο πάρκο … ήταν τα
απομεινάρια από το ανάκτορο του Γαλέριου με γύρω γύρω πεζόδρομους … τα πολλά καφενεία
και οι ταβέρνες, τα ποδήλατα, τα σκέιτ μπορντ, τα πατίνια (Ζουργός, 2008: 567-568). Τη δεκαετία
του 1980 οι πλατείες μεταμορφώνονται σε κέντρα συνάντησης και διασκέδασης. Στα Ανεμώλια
ο Χαλκίνης, θυμάται ότι το 1986 στην πλατεία Αριστοτέλους έφτιαχναν λουκουμάδες ... Οι
καφετέριες είχαν μόνο νες και ελληνικό καφές φτιαγμένο στο μηχάνημα (Ζουργός, 2011: 224). Το
στοιχείο αυτό διαφαίνεται και στη Σκιά της Πεταλούδας. Εκείνο το καρουζέλ στο πάρκο της ΧΑΝΘ
ήταν …η πιο συνηθισμένη τους κυριακάτικη έξοδος… Μπαλόνια, βαρκάκια με φωνακλάδες
βαρκάρηδες (Ζουργός, 2008: 548).
Από τα παραπάνω καθίσταται εμφανές ότι οι πλατείες ως χώροι της πόλης στο ιστορικό
συγκείμενο φορτώνονται με πολλαπλά σήματα τα οποία εκπέμπουν και καθίστανται δεξαμενές
συλλογικής μνήμης και εμπειρίας. Ανάλογα με τα βιώματα που έχει ο κάθε ήρωας
διαμορφώνεται ένα είδος συνομιλίας με την πόλη και κατ’ επέκταση η ένταση της συνομιλίας
αυτής είναι άρρηκτα συνυφασμένη με το βαθμό του βιώματος (Χουζούρη, 2012). Ο ρόλος
λοιπόν, της πλατείας στα μυθιστορήματα αναγνωρίζεται ως καθοριστικός, διότι συγκεντρώνει
της δράση των χαρακτήρων.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Αναπόσπαστο κομμάτι του δομημένου περιβάλλοντος της πόλης της Θεσσαλονίκης συνιστούν
τα θρησκευτικά σύμβολα, οι χώροι των θρησκευτικών τελετών. Στα μυθιστορήματα που
εξετάστηκαν, παρατηρείται ότι η αναφορά σε θρησκευτικούς χώρους δεν έχει μεταφυσικό
χαρακτήρα. Η δράση των ηρώων όταν αυτή συνδέεται με τις εκκλησίες της πόλης ενέχει
περισσότερο μια ιστορική διάσταση και λιγότερο μεταφυσική. Ο χώρος της εκκλησίας
εμπερικλείει σημαντικές ιστορικές στιγμές του γίγνεσθαι της πόλης μέσα στο πέρασμα των
χρόνων.
Για παράδειγμα το προαύλιο της Αγίας Σοφίας που …περιέχει την ιστορία της πόλης. Χώρος
αναψυχής, περιπάτου, συλλαλητηρίων. Νοσοκομείο, ξενώνας, καφενείο. Κατάλυμα
προσφύγων ή σεισμοπαθών. Άσυλο φονιάδων. Νεκροταφείο, μοναστήρι, τόπος μαχών και
βασανιστηρίων…(Νικολαΐδου, 2010: 34). Παράλληλα, ο χώρος γύρω από την εκκλησία
σηματοδοτεί τη συλλογική δράση και συνείδηση των μυθιστορηματικών χαρακτήρων,
μετατρέπεται σε χώρο ιδεολογικών ζυμώσεων, στοιχεία που εντοπίζονται τόσο στο έργο του
Ζουργού όσο και στο έργο της Νικολαϊδου. Η κύρια συγκέντρωση των φοιτητών
πραγματοποιήθηκε στην Αχειροποίητο (Νικολαΐδου, 2010: 101), οι αντάρτες που βάδιζαν ο ένας
πίσω από τον άλλο και τραβούσαν για την Αγία Σοφίας (Ζουργός, 2008: 498), μόλις οι Γερμανοί
επιτάξανε το σχολείο της Ικτίνου, ο δάσκαλος έτρεξε στην Αγία Σοφία (Νικολαΐδου, 2010: 179)
Η μεταφυσική ατμόσφαιρα των θρησκευτικών χώρων απουσιάζει και από το έργο του Λυκεσά.
Στην εκκλησία βρισκόταν το πτώμα του ηγούμενου, ξεκοιλιασμένο και με μια σκλήθρα παλιόξυλο
καρφωμένο στην καρδιά (Λυκεσάς, 2009: 175). Οι εκκλησιαστικοί χώροι μετατρέπονται λοιπόν,
από χώροι ιεροί και σεβαστοί σε χώρους διάπραξης εγκλημάτων Σε άλλο σημείο ο αφηγητής
του Τσίρκου των Ψύλλων σημειώνει Γνωρίζοντας καλά τα χούγια των ανθρώπων και όσων
υπηρετούν την πίστη, έβαλε τον μητροπολίτη του γειτονικού νομού να ζητήσει αυτός από τον
γέροντα να πάρει τον Αθανάσιο ως ιερομόναχο στην ενορία του Σωτήρος (Λυκεσάς, 2009: 174).
Ακόμα και τα εκκλησιαστικά κειμήλια που προσδιορίζουν τους θρησκευτικούς χώρους γίνονται
αντικείμενο εκμετάλλευσης και εμπορίας με σκοπό το κέρδος, ενώ η αποσυμβολοποίηση των
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θρησκευτικών χώρων της πόλης αντανακλάται και στο χαρακτήρα των ανθρώπων που
βρίσκονται στους κόλπους της εκκλησίας.
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Ο αστικός χώρος της πόλης μέσα στο πλαίσιο ενός μυθιστορήματος δύναται να λειτουργήσει
και ως θεματοφύλακας του πολιτισμού. Σύμφωνα με αυτή τη λειτουργία ο χώρος διατηρεί
μνημεία ακόμα κι αν αυτά έχουν αλλοιωθεί στο πέρασμα του χρόνου (Παπαντωνάκης &
Κωτόπουλος, 2011). Στα υπό εξέταση έργα τα μνημεία της πόλης συνιστούν σύμβολα της
φαντασιακής πόλης τα οποία εμπερικλείουν της ιστορίας της Θεσσαλονίκης και αξιοποιούνται
στο πλαίσιο του μυθιστορήματος ως στοιχεία για τη μυθοποίηση της πόλης (Κωτόπουλος,
2006). Αναφορά σε ιστορικά σύμβολα γίνονται σε όλα τα έργα. Ωστόσο, θα πρέπει να
επισημανθεί ότι η παρουσία των ιστορικών μνημείων δεν είναι ισότιμη. Στοιχείο το οποίο
επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η αναφορά στο Λευκό Πύργο, που αποτελεί το αιώνιο
σύμβολο της πόλης παρατηρείται σε όλα τα μυθιστορήματα σε σύγκριση με άλλα ιστορικά
σύμβολα.
Τα ιστορικά σύμβολα λειτουργούν άλλοτε ως χώροι στα οποία συντελούνται ιδεολογικές
ζυμώσεις όπως για παράδειγμα στο μυθιστόρημα Απόψε δεν έχουμε φίλους. Ανέβηκε στη
Καμάρα... Έβραζε ο τόπος, έρχονταν μαθητές από παντού... Πέτρες. Μολότοφ. Καπνογόνα
(Νικολαΐδου, 2010: 270). Άλλοτε η αναφορά σε αυτά συνδέει το παρελθόν του ιστορικού χώρου
με το παρόν του ήρωα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί στο Γύρο του θανάτου η
αναφορά στο Γεντί Κουλέ που είχε λειτουργήσει ως τόπος εκτέλεσης. Χρόνια μετά σε αυτό τον
χώρο θα γίνει η εκτέλεση του Αριστείδη, στο βορειοανατολικό τμήμα έξω από τα κάστρα του
Γεντί, κοντά στον υπαίθριο χώρο, εκεί που γίνονται σήμερα συναυλίες και θεατρικές
παραστάσεις (Κοροβίνης, 2012: 208).
Τέλος, παρατηρείται η τάση βεβήλωσης και απομυθοποίησης των ιστορικών συμβόλων. Στο
Μωβ Μαέστρο ο Ιασίδης πάντα ονειρευόταν να ρίξει μια μολότοφ, να τον διαλύσει. Κι αυτόν και
το Βουκεφάλα (Νικολαΐδου, 2006: 204), ενώ στο Απόψε δεν έχουμε φίλους σημειώνεται ότι στο
άγαλμα του Καρατάσσου, έδεσε το κασκόλ στο δεξί τσαρούχι του ήρωα. Κάποιοι είχαν
μπογιατίσει τον ανδριάντα (Νικολαΐδου, 2010: 9-10).
ΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΥΛΩΝ
Μια άλλη πτυχή της πόλης η οποία βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το δομημένο περιβάλλον
είναι η πόλη των μύθων, εκείνες δηλαδή, οι παράξενες και σκοτεινές ιστορίες για γωνιές και κτίρια
της πόλης που είναι στοιχειωμένα. Οι αναφορές δε εντοπίζονται στο σύνολο των λογοτεχνικών
έργων που εξετάζονται αλλά μόνο στο Γύρο του Θανάτου και τη Σκιά της Πεταλούδας.
Ειδικότερα, στο Γύρο του Θανάτου γίνεται αναφορά στο «κόκκινο σπίτι», απέναντι απ’ την Αγία
Σοφία, στο οποίο ανάβουνε ξαφνικά τα φώτα τη νύχτα και ακούγονται συρσίματα επίπλων και
βουητά, το «στοιχειωμένο σπίτι» στη στάση Κρικέλα για το οποίο υπήρχαν οι φήμες ότι όποιος τ’
αγόραζε κάτι κακό πάθαινε, η Εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, δίπλα στο Ιπποδρόμιο, για την
οποία διαδιδόταν ότι ακούγονται καμιά φορά τα μεσάνυχτα θρήνοι και κατάρες και αλυσίδες να
χτυπούν και να σέρνονται και τέλος η ιστορία για το «στοιχειό του Βάντζου», μια καλλονή
δεκαεφτά χρονών, που σήκωνε κάθε νύχτα τη ταφόπλακά της στο νεκροταφείο της
Ευαγγελίστριας και πήγαινε και πλεύριζε τους πελάτες του εξοχικού κέντρου που βρισκόταν εκεί
δίπλα (Κοροβίνης, 2012: 57).
Τέλος, στη Σκιά της Πεταλούδας τα στοιχειά της πόλης γίνεται αναφορά στο «μεγάλο στοιχειό»
της Καμάρας, δημιούργημα του φόβου της οθωμανικής εξουσίας, που το έτρεμαν οι χριστιανοί,
γιατί έβγαινε και άρπαζε τις νύφες την ώρα που τις πήγαιναν για τη στέψη... Είχανε και οι εβραίοι
της πόλης τον ίδιο φόβο … με τη διαφορά όμως πως αυτοί δεν περνούσαν ποτέ από κάτω
πεθαμένο (Ζουργός, 2008: 404).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης έγινε μια απόπειρα ανάδειξης του δομημένου
περιβάλλοντος της πόλης της Θεσσαλονίκης μέσα από τα μυθιστορήματα των σύγχρονων
Θεσσαλονικέων πεζογράφων. Κατά την επεξεργασία των έργων αναζητήθηκαν οι τρόποι και οι
τεχνικές, που ακολουθούν οι συγγραφείς σε μια προσπάθεια να αναπλάσουν μυθιστορηματικά
την πόλη της Θεσσαλονίκης, εστιάζοντας στο δομημένο περιβάλλον.
Η καταγραφή των δρόμων και των διαδρομών, που ακολουθούν οι ήρωες σε αυτούς, καθιστά
φανερό ότι η πόλη στο πέρασμα του χρόνου διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά της, τα οποία
μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά. Οι δρόμοι αναδύονται μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες
της παιδικής ηλικίας των ηρώων, και εν γένει από τα παρελθοντικά γεγονότα που είναι
καταγεγραμμένα με άμεσο ή με έμμεσο τρόπο στη μνήμη των μυθιστορηματικών χαρακτήρων.
Επίσης, οι δρόμοι καταδεικνύουν αφενός, τις εμπειρίες των ηρώων και αφετέρου, αναπαριστούν
το δομημένο περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, συμβάλλουν στην αναδημιουργία όψεων της
πόλης. Κάθε δρόμος της πόλης έχει να διηγηθεί τη δική του ιστορία, ως ένα άλλος αφηγητής και
να φέρει στην επιφάνεια αθέατες πλευρές της πόλης. Η Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι κουβαλάει μια
ιστορία χρόνων, γεγονός που επιδρά με καταλυτικό τρόπο στους μυθιστοριογράφους και στο
τρόπο συγκρότησης των λογοτεχνικών χαρακτήρων. Τα συνεχή άλματα στο χρόνο αποτελούν
ίδιον στην πλειοψηφία των έργων, ενώ παράλληλα συνιστούν τη γέφυρα που ενώνει το
παρελθόν με το παρόν, τη σύγχρονη με την παλαιά Θεσσαλονίκη.
Κατά τη περιπλάνηση των ηρώων στο χωροχρονικό πλαίσιο της πόλης, οι χαρακτήρες
εντοπίζουν τις αλλαγές στη φυσιογνωμία της πόλης. Ο καταναλωτισμός, η οικονομική κρίση, η
κρίση αξιών, η αλλοτρίωση του σύγχρονου ανθρώπου, ως απόρροια των πολιτικών και
κοινωνικών εξελίξεων, συγκροτούν τη σύγχρονη εικόνα της πόλης προβληματίζοντας έντονα
του ήρωες. Οι συχνές αναδρομές στο παρελθόν σκιαγραφούν την επίδραση των αλλαγών στη
ψυχοσύνθεση των ηρώων οι οποίοι διέπονται από μια νοσταλγική διάθεση για την εποχή εκείνη,
που η πόλη ήταν πιο φιλική και ανθρώπινη. Στο αφηγηματικό παρόν η πόλη τους γεννά ένα
αίσθημα απόγνωσης και εγκλεισμού σε μια κατάσταση από την οποία όσο και να προσπαθούν
δε μπορούν να ξεφύγουν. Κατά συνέπεια, οι αλλαγές στην εικόνα της πόλης δεν εστιάζουν μόνο
σε επίπεδο χωροταξικό αλλά καθορίζουν τον τρόπο ζωής των ηρώων.
Στο δομημένο περιβάλλον, σημαντικό ρόλο κατέχουν ακόμα, οι πλατείες που συμπυκνώνουν τον
αφηγηματικό χρόνο και αποτυπώνουν τη συλλογική δράση. Μέσα στο χώρο της πλατείας
συντελούνται ιστορικά γεγονότα, συγκρούσεις καθώς επίσης, ενισχύεται η αλληλεπίδραση των
ηρώων. Δεν παραλείπεται όμως, και η ανάδειξη της λειτουργίας που έχει η πλατεία στη νεωτερική
εποχή ως χώρος αναψυχής και διασκέδασης. Τέλος, τα θρησκευτικά και ιστορικά σύμβολα της
πόλης λειτουργούν ως θεματοφύλακες του πολιτισμού και της ιστορίας. Τα σύμβολα αυτά
συνιστούν σύμβολα της φαντασιακής πόλης και συμβάλλουν στη μυθοποίηση της πόλης.
Εν κατακλείδι, ανεξάρτητα από το θέμα και το χρόνο αφήγησης που επιλέγει ο εκάστοτε
συγγραφέας, ο χώρος μέσα στον οποίο κινούνται οι ήρωες των λογοτεχνικών κειμένων
παραμένει η Θεσσαλονίκη με τους δρόμους της, τις βυζαντινές εκκλησίες και τα κάστρα, με το
λιμάνι και την Άνω Πόλη, τις συνοικίες της, τα περίχωρα. Με άλλα λόγια, η Θεσσαλονίκη στα
κείμενα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο επιδρώντας στο ρυθμό γραφής και έκφρασης.
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ΚΡΙΣΗ ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
ΤΗΣ «ΚΡΙΣΗΣ»
Πατσιατζή Ελένη
elenhpatsiatzi@gmail.com
Εισαγωγή
Η «κρίση», ως κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο, επηρέασε κι επηρεάζει πολλαπλά τη σύγχρονη ελλαδική κοινωνική
πραγματικότητα καθώς και την πολιτισμική της παραγωγή. Στην παρούσα εισήγηση επιχειρούμε τη διερεύνηση των
μηχανισμών άρθρωσης των έμφυλων ταυτοτήτων, όπως αυτές εμφανίζονται σε επιλεγμένα έργα πεζογραφίας της
πενταετίας 2010-2015, της πρώτης πενταετίας της «κρίσης». Συγκεκριμένα, διερευνάται το λογοτεχνικό αφήγημα της
«κρίσης» μέσα από την εξέταση της παραγωγής λόγου στο καλλιτεχνικό πεδίο της πεζογραφίας. Παράλληλα εξετάζεται
η παραγωγή λόγου σχετικού με τα συστήματα φύλου, με έμφαση στην ανάδειξη των έμφυλων κανονικοποιήσεων. Η
σύνδεση της διερεύνησης αυτή με τη δημιουργική ανάγνωση και γραφή γίνεται με στόχο την ευαισθητοποίηση των
αναγνωστών και των (επίδοξων) συγγραφέων σε ζητήματα έμφυλων ταυτοτήτων.
Λέξεις κλειδιά: κρίση, λόγος, λογοτεχνία της κρίσης, έμφυλες ταυτότητες

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ- ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Οι πολλαπλές επιπτώσεις της παροντικής συνθήκης στο λογοτεχνικό πεδίο ερευνώνται με
εστίαση σε πεζογραφήματα που αναφέρονται θεματικά στα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της
«κρίσης» (ανεργία, κοινωνικός αποκλεισμός, εργασιακή ανασφάλεια) και των οποίων οι
συγγραφείς ανήκουν σε συγκεκριμένο ηλικιακό πλαίσιο (μεταξύ 40-55 ετών). Επίσης, είναι κείμενα
που έτυχαν ιδιαίτερης διάκρισης στο λογοτεχνικό πεδίο [Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας για τον Χ.
Οικονόμου, Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας για τον Μ. Τσίτα, μεταφράσεις και εκδόσεις στο
εξωτερικό (Χ. Οικονόμου και Μ. Τσίτας) , Βραβείο Νέου Λογοτέχνη «Έναστρον- Κλεψύδρα 2015»
για τον Γ. Κουτσούκο, εγκωμιαστική υποδοχή από την εγχώρια βιβλιοκριτική για το σύνολο των
επιλεγμένων κειμένων], ενώ προβλήθηκαν ιδιαίτερα από μηχανισμούς προώθησης και
προβολής του βιβλίου (βιβλιοκριτικές σε εφημερίδες, λογοεχνικά περιοδικά, βιβλιοφιλικά
ιστολόγια).
Πιο συγκεκριμένα, τα βιβλία στα οποία θα αναζητήσουμε την άρθρωση ή διάρρηξη των
έμφυλων ταυτοτήτων είναι:
- «Κάτι θα γίνει, θα δεις» (2010), συγγραφέας Χ. Οικονόμου (γενν. 1970), συλλογή διηγημάτων,
εκδόσεις Πόλις (Κρατικό Βραβείο Διηγήματος 2010, θεατρικές αποδόσεις διηγημάτων της
συλλογής από ΔΗΠΕΘΕ Σερρών και ανεξάρτητες θεατρικές ομάδες, μεταφράσεις στα αγγλικά,
γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, αρμενικά κα., κινηματογραφική απόδοση διηγημάτων της συλλογής
σε ταινίες μικρού μήκους).
- «Μάρτυς μου ο Θεός» (2013), συγγραφέας Μ. Τσίτας (γενν. 1971), μυθιστόρημα, εκδόσεις Κίχλη
(Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης του έτους 2014, υποψηφιότητα στη βραχεία
λίστα για το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2013, θεατρική απόδοση και αρχική θεατρική
παρουσίαση στο θέατρο Vault κατά την περίοδο 2014-15).
- «Η πόλη και η σιωπή» (2013), συγγραφέας Κ. Τζαμιώτης (γενν. 1970), μυθιστόρημα, εκδόσεις
Καστανιώτη ( βραχεία λίστα υποψηφιοτήτων για το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2013).
- «Το δέντρο του Ιούδα» (2014), συγγραφέας Μ. Μακρόπουλος (γενν.1965), νουβέλα, εκδόσεις
Κίχλη (εξαιρετικά θετικές βιβλιοκριτικές).
- «Το Ενυδρείο» (2014 ), συγγραφέας Γ. Κουτσούκος (γενν. 1975), νουβέλα, εκδόσεις Κίχλη
(Βραβείο Νέου Λογοτέχνη «Έναστρον- Κλεψύδρα 2015» , εξαιρετικά θετικές βιβλιοκριτικές)
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Όπως και ο δομισμός, έτσι και ο μεταδομισμός κάνει εκτεταμένη χρήση της γλωσσολογίας και
των κειμενικών μοντέλων για την κουλτούρα παρέχοντας ένα εννοιολογικό οπλοστάσιο
εξαιρετικά πλούσιο για τη μελέτη της πολιτισμικής ζωής (Smith, 2006:190). Στον μεταδομισμό ο
λόγος συνιστά, γενικότερα,
μια κοινωνική ιδιόλεκτο-προϊόν συγκεκριμένων κοινωνικών
συνθηκών, ταξικών δομών και σχέσεων εξουσίας. Οι ρηματικές πρακτικές του λόγου, όπως είναι
οι πράξεις ομιλίας, τα κείμενα, η διαδικασία συγγραφής, συγκροτούν τον κοινωνικό κόσμο, τις
κοινωνικές ταυτότητες και τις κοινωνικές σχέσεις. Δημιουργούν, επομένως, θέσεις υποκειμένου
(Foucault, 1987). Από τα προηγούμενα καθίσταται σαφές πως και το υποκείμενο της κρίσης,
όπως αυτό εμφανίζεται στη συγκεκριμένη βιβλιοπαραγωγή, παράγεται στο πλαίσιο
νοηματοδότησης αξιών και αρχών του ευρύτερου συγκειμένου της «κρίσης» το οποίο βιώνουν
οι συγγραφείς.
Βασικός πυλώνας της προσέγγισης είναι ο φιλοσοφικός στοχασμός και οι επισημάνσεις του
Μ. Bakhtin. Κατά τον Μ. Bakhtin, στο έργο «Μαρξισμός και φιλοσοφία», η γλώσσα –επομένως
και τα σημεία που εμπεριέχει- έχει πάντοτε κοινωνικό χαρακτήρα. Τα μπαχτινικά εργαλεία
ανάλυσης επιτρέπουν την ανάδειξη της κοινωνικά καθορισμένης χρονοτοπικής υπόστασης του
λογοτεχνικού έργου αλλά και της επικοινωνιακής διαδικασίας της αφήγησης. Σύμφωνα με τον
Bakhtin, ο πολιτισμικός χώρος είναι ένας εσωτερικός χώρος με διαπερατότητα των όψεών του.
Κάθε πολιτισμική πράξη έχει σημασία και σχετίζεται με κάτι που έχει ήδη αποτιμηθεί, ταξινομηθεί
και που μπροστά του καλείται ο δέκτης να καταλάβει μια αξιολογική θέση. Κάθε βιβλίο είναι
λογοτεχνικά σημαίνον σε έναν αμοιβαίο, ενεργητικό και έντονο προσδιορισμό με την
πραγματικότητα (Bakhtin,1980:49-50). Ο Bakhtin, αναγνωρίζοντας την ιδιοτυπία του
λογοτεχνικού είδους (genre), προσεγγίζει τα λογοτεχνικά έργα σαν φαινόμενα της γλώσσας. Τα
κείμενα αποτελούν συνθεσιακές μορφές οργάνωσης των λεκτικών μαζών (Bakhtin,1980: 43),
καλλιτεχνικές πράξεις που δεν κινούνται στο κενό αλλά σε τεταμένη, αξιολογούσα ατμόσφαιρα
αυτού που έχει συνειδητά προσδιορισθεί (Bakhtin 1980:50).
Εκτός από την παραδοχή του έργου τέχνης ως κοινωνικού προϊόντος, η εισήγηση στηρίζεται και
στις αρχές που διατύπωσε ο Jean-Pierre Esquenazi στο έργο του Sociologie des oeuvres. De la
production à l'interprétation και, πιο συγκεκριμένα, στη θέση του πως τα έργα τέχνης είναι
σύνθετες διεργασίες (processus) καθώς η συνεχής διάδραση ανάμεσα στους δημιουργούς και
στο κοινό δίνει τη δυνατότητα πολλαπλών και δυναμικών προσεγγίσεων και ερμηνειών. Με βάση
τις αρχές της κοινωνιοκριτικής, όπως διατυπώθηκαν από τον Claude Duchet, το κείμενο είναι
διαπερατό στο κοινωνικό αφήγημα (discourse), το oποίο παραμένει «σαν σκιά», σαν
παλίμψηστο εγχαραγμένο και επαναδιατυπωμένο (Angenot, 2004: 218).
Σε αυτή τη βάση, η δική μας προσέγγιση κινείται παράλληλα στο πλαίσιο ανάδειξης των
έμφυλων ιεραρχήσεων, στα συγκεκριμένα κείμενα, με τη χρήση των μεθοδολογικών εργαλείων
της φεμινιστικής θεωρίας και πιο συγκεκριμένα της queer θεωρίας, με έμφαση στην
επιτελεστικότητα των έμφυλων ρόλων. H θέση της Τ. Μπάτλερ πως το κοινωνικό είναι πολιτισμικά
κατασκευασμένο (Butler, 2009:31) συνομιλεί άλλωστε με τη θέση του Bahktin «Κάθε βιβλίο είναι
λογοτεχνικά σημαίνον σε έναν αμοιβαίο, ενεργητικό και έντονο προσδιορισμό με την
πραγματικότητα (Bahktin 1980:49-50). Η προσέγγιση του «Κοινωνικού Φύλου» της R.W. Connell
για τον πολυδιάστατο και δυναμικό χαρακτήρα των έμφυλων σχέσεων και για τις
κατασκευές/εκδοχές της αρρενωπότητας συνιστά, επίσης, βασικό πυλώνα της ερμηνευτικής
προσέγγισης των συστημάτων οικογένειας που εμφανίζονται στα κείμενα που έχουν επιλεγεί
(Connell, 2006).
«ΚΡΙΣΗ», ΕΝΑΣ ΟΡΟΣ ΠΡΩΤΕΪΚΟΣ
Η χρήση του όρου «κρίση» διατρέχει τη σύγχρονη ελλαδική παραγωγή δημόσιου λόγου,
πολιτικού, οικονομικού κ.α. μέσα από πολλαπλές νοηματοδοτήσεις, ανάλογα με το περικείμενο.
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Θεωρείται ως ο όρος- κλειδί για το παροντικό κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό λεξιλόγιο αλλά,
παράλληλα, χρησιμοποιείται σε ποικίλα επιστημονικά πεδία. Αποτελεί, επομένως, έναν διαρκώς
μετασχηματιζόμενο, πρωτεϊκό όρο η εννοιολόγηση του οποίου τροποποιείται όχι μόνο μέσα από
ιστορικό πλαίσιο της χρήσης του αλλά και από το πολιτικό, θρησκευτικό, ψυχολογικό ή άλλο
περιεχόμενο επιθυμεί να του προσδώσει το υποκείμενο.
Ετυμολογικά εξεταζόμενος, ο όρος «κρίση» προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα «κρίνω»,
ένα ρήμα που συναντάται ήδη από τα ομηρικά χρόνια με τη σημασία του «διαχωρίζω» και,
σύμφωνα με τον διαδικτυακό ιστότοπο «Πύλη για την ελληνική γλώσσα» σήμαινε «γνώμη»,
«αποτίμηση», «έκβαση μιας υπόθεσης ή γεγονότος» αλλά και «απόφαση δικαστηρίου»
(δικανικός όρος) καθώς και «οξεία εμφάνιση συμπτωμάτων νόσου» (ιατρικός όρος). Ο
Αριστοτέλης χρησιμοποιεί τη λέξη «κρίση» ως δικανικό όρο τόσο στα «Πολιτικά» όσο και στα
«Ηθικά Νικομάχεια» («δίκη κρίσις του δικαίου και του αδίκου»), αναφερόμενος σε δικαστικές
διαμάχες και την έκβασή τους, ο Θουκυδίδης αναφερόμενος στην ραγδαία εξέλιξη μαχών ενώ
για τον Ιπποκράτη η «κρίση» είναι ένα σημαντικό, οριακό, σημείο για την πορεία μιας σοβαρής
ασθένειας και την τελική έκβασή της. Ο J.B. Shank καταγράφει πως ο όρος απαντάται στον
Θουκυδίδη συνολικά έξι φορές (Shank, 2008). Ο όρος «Τελική Κρίση» (Last Judgment) είναι για
τον Χριστιανισμό ο μεταφυσικός χρόνος της Αποκάλυψης (Milstein, 2015). Ο όρος εμφανίζεται
να έχει συνεχή χρήση στην ελληνική γλώσσα έως και τη λόγια βυζαντινή ελληνική και ακολούθως
, στη μεσαιωνική δημώδη έως και τη νέα ελληνική, όπου χρησιμοποιείται κυρίως ως β’ συνθετικό
ουσιαστικών (π.χ. «απόκριση», «διάκριση» κ.α). Ανατρέχοντας στη διεθνή βιβλιογραφία,
κομβικής σημασίας είναι η μελέτη του γερμανού ιστορικού Reinhart Koselleck. O Reinhart
Koselleck (Koselleck, 2006) ορίζει την «κρίση» ως το σημείο του χρόνου κατά το οποίο πρέπει να
ληφθεί μια απόφαση και διακρίνει τρεις κύριες χρήσεις του όρου: την ιατρική, τη δικανική και τη
θεολογική. Ο Kossellek παρατηρεί πως ο όρος «κρίση» είναι εξαιρετικά συνήθης (“catchword”)
στη σύγχρονη εποχή , και ερευνώντας τη χρήση του ειδικότερα, στο ιστορικό πεδίο έρευνας,
διακρίνει τρία κυρίαρχα σημασιολογικά μοντέλα:
α) Η «κρίση», μόνιμη παράμετρος της ιστορικής εξέλιξης, με διαρκή την κυριαρχία της αίσθησης
του επείγοντος στην ανάγκη λήψης αποφάσεων,
β) Η «κρίση», παράγοντας ιστορικής επιτάχυνσης και αλλαγής,
γ) Η «τελική κρίση», σύνηθες θεολογικό μοτίβο, ιδιαίτερα δημοφιλές στη λαϊκή κουλτούρα
(Τοscano, 2014)
Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα, θεωρούμε πως η λογοτεχνία των χρόνων της
κοινωνικοοικονομικής κρίσης» -για κάποιους/ες «η λογοτεχνία της κρίσης»- δεν μπορεί,
επομένως, παρά να είναι παραγωγή λόγου σε ιστορικές συνθήκες επιτάχυνσης και αλλαγής.
Αυτές τις αλλαγές αναζητούμε στο πεδίο των έμφυλων ανισοτήτων.

ΚΡΙΣΗ ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΑΣ
Από τη δεκαετία του 1990, οι μεταδομιστικές θεωρίες αμφισβητώντας την ετεροκανονική νόρμα
και προτείνοντας εναλλακτικές προσεγγίσεις επί των ζητημάτων των έμφυλων ταυτοτήτων
ανέδειξαν την ιστορικότητα της έννοιας του κοινωνικού φύλου (Αθανασίου 2006: 95-96). Μέσα
από τη μεταδομιστική προσέγγιση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορικότητα της κατασκευής
των ταυτοτήτων, επομένως και στη δυνατότητα αλλαγής όταν οι κοινωνικές δομές
αναπτύσσουν τάσεις κρίσης. Ειδικότερα, οι πρόσφατες πολιτισμικές σπουδές για το σώμα
εστιάζουν και στη γλώσσα ή στο Λόγο (discourse), υπό την επιρροή του M. Foucault, ο οποίος
θεωρεί πως η υποκειμενικότητα παράγεται λογοθετικά. Στο πλαίσιο αυτό και η «ταυτότητα» είναι
αποτέλεσμα λογοθετικών πρακτικών (Butler, 2009:44) καθώς εντός του λόγου κατασκευάζονται
οι κατηγορίες του φύλου και της σεξουαλικής διαφοράς ως αναγκαία γνωρίσματα της
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σωματικής ταυτότητας (Butler, 2009:131). Σημαντική είναι και η προσέγγιση των Phillips και
Jorgensen ότι η ταυτότητα παράγεται εντός του λόγου καθώς η ταυτοποίηση νοείται εντός
λεκτικών δομών. Υπό αυτή την έννοια, οι ταυτότητες αλλάζουν όπως - και όταν- αλλάζουν οι
λόγοι που τις συγκροτούν (Phillips&Jorgensen, 2002:43).
Η εννοιολόγηση του φύλου διαμεσολαβείται από κοινωνικοπολιτισμικά νοήματα, πρακτικές και
ιδεολογικοπολιτικά προτάγματα, όπως ανέδειξε στην κλασική μελέτη του ο T. Laqueur, ο οποίος
τονίζει πως η ομοιότητα και η διαφορά μεταξύ των φύλων δεν είναι μια πραγματικότητα
χαραγμένη στα σώματα, καθώς κάθε ιστορική στιγμή το σώμα εκλαμβάνεται ποικιλοτρόπως
καθιστώντας την ομοιότητα ή/και τη διαφορά ως κοινωνικοπολιτισμική κατηγορία που
συγκροτείται ιστορικά και όχι βιολογικά (Laqueur, 1990:16-17). Το φύλο ως κυρίαρχη
κοινωνικοπολιτισμική κατηγορία ιεράρχησης και ταξινόμησης των υποκειμένων διαπερνά όλες
τις εκφάνσεις της καθημερινής δράσης και πρακτικής, όχι ως «φυσικό» δεδομένο αλλά ως
κατηγορία νοήματος. Στην «Ιστορία της Σεξουαλικότητας» ο Φουκώ διατύπωσε με σαφήνεια την
άποψη πως «το σώμα δεν είναι “έμφυλο” κατά μία ουσιαστική έννοια πριν από τον καθορισμό
του μέσα σε έναν λόγο μέσω του οποίου επενδύεται με μια “ιδέα” φυσικού ή θεμελιώδους φύλου»
(Butler, 2009:127). Υπό το πρίσμα της φουκοϊκής προβληματικής το φύλο και η σεξουαλικότητα
αναδύονται ως ιστορικές και πολιτισμικές μεταβλητές. Το φύλο ως επιτελεστικό δρώμενο,
προσιδιάζει προς τις επιτελεστικές πράξεις που το συγκροτούν μέσα στο πλαίσιο της ανδρικής
κυριαρχίας και της επιβεβλημένης ετεροφυλοφιλίας. Στο κλασικό έργο της Judith Butler, Gender
Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, εισάγεται η έννοια της επιτελεστικότητας στην
κατασκευή του φύλου καθώς υποστηρίζεται πως το φύλο δεν είναι ουσία αλλά ενέργημα,
επομένως δεν είναι ουσιαστικό αλλά ρήμα που δηλώνει
ενέργειες, χειρονομίες
επαναλαμβανόμενες που παράγουν την έμφυλη ταυτότητα. Συγκεκριμένα, η Butler αναφέρει «…
το φύλο είναι πάντοτε πράττειν, αν και όχι πράττειν ενός υποκειμένου για το οποίο θα μπορούσε
να πει κανείς ότι προϋπάρχει της πράξης» (Butler, 2009:52).
Ο έμφυλος καταμερισμός εργασίας παραδοσιακά τοποθετεί τους άνδρες στον προνομιακό
δημόσιο χώρο, καθώς είναι οι βασικοί οικονομικοί προμηθευτές της οικογένειας, οι δε γυναίκες,
συναρτημένες με τον οικιακό χώρο, την ιδιωτική σφαίρα καθώς και την ανατροφή και φροντίδα
των παιδιών. Στη συγκεκριμένη βιβλιοπαραγωγή, ωστόσο, ο παραδοσιακός κορμός της
ελληνικής οικογένειας εμφανίζεται κλονισμένος, ιδίως στους μεσήλικους ήρωες (οι νεαροί ήρωες
των διηγημάτων του Οικονόμου εμφανίζονται να διατηρούν δεσμούς παραδοσιακού γάμου
όπου η αγάπη και η αμοιβαία εκτίμηση λειτουργούν ως μηχανισμοί άμυνας στις επιθέσεις που
δέχονται τα πρόσωπα από την κοινωνικοοικονομική κρίση) με οδυνηρές συνέπειες για τους
ίδιους. Η υπαρξιακή τους μοναξιά συνδέεται με την κοινωνική τους απομόνωση, που προήλθε
από την «ανεπάρκειά» τους να επιτελέσουν επαρκώς τις ρυθμίσεις που ορίζει το κοινωνικό τους
φύλο.
Στα πεζογραφικά έργα που αποτελούν τα κείμενα αναφοράς της παρούσας εισήγησης, όλοι οι
πρωταγωνιστές (άνδρες κατά κύριο λόγο καθώς οι γυναίκες εμφανίζονται στα περισσότερα
κείμενα σε ρόλο δευτεραγωνιστή), προσπαθούν να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους σε
συνθήκες εργασιακής επισφάλειας και κοινωνικής δυσλειτουργίας. Η «κρίση» εμφανίζεται να έχει
καταλυτική επίδραση όχι μόνο στις εργασιακές αλλά και στις διαπροσωπικές σχέσεις τους.
Ειδικότερα, οι ήρωες και οι συνθήκες διαβίωσής τους, στα συγκεκριμένα κείμενα, είναι άρρηκτα
συνδεδεμένοι και ενταγμένοι στο συγκείμενο της κρίσης. Η «κρίση», γενικευμένη και συλλογική,
βιώνεται ως προσωπική νομιμοποιώντας μια πληθυντικότητα πραγματώσεων και εκφάνσεων.
Η εργασιακή επισφάλεια, η απαξίωση της ζωής μέσω της φτώχειας, αποτελούν το μόνιμο
«σκηνικό δράσης». Η ευαλωτότητα και η τρωθείσα αξιοπρέπεια των ηρώων αποκαλύπτεται μέσα
από την παρουσίαση των πρόσφατων, «κρίσιμων», τραυμάτων τους. Το πάσχον υποκείμενο της
κρίσης, όπως αναδύεται στα κείμενα, αδύναμο, υπεξούσιο, αποδιαρθρωμένο αναζητά μέσα
από το υποφέρειν το ανήκειν, τη νέα ταυτότητά του. Αυτή η συνθήκη τρωτότητας αφορά αυτό
που η Μπάτλερ ονομάζει «επισφάλεια» (precarity) και το συνδέει με την κανονικοποιητική βία
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μέσω της οποίας ιεραρχείται το ευάλωτο της ανθρώπινης ζωής και περιορίζεται αυτό που είναι
πολιτισμικά διανοητό ως βιώσιμο υποκείμενο αλλά και ο αξιοβίωτος βίος. Oι άρρενες ήρωες,
επομένως, στα κείμενα της λεγόμενης «λογοτεχνίας της κρίσης» βρίσκονται σε ένα εργασιακό,
«κρίσιμο», μεταίχμιο: είτε απειλούνται με απόλυση είτε είναι ήδη άνεργοι. Η επισφάλεια αυτή τους
υποβιβάζει κοινωνικά, τους οδηγεί σε συνθήκες περιθωρίου ενώ παράλληλα τραυματίζει την
παραδοσιακή ιεραρχία της πατρικής ηγεμονίας που στηρίζεται στη δράση στη δημόσια σφαίρα
και στην εξασφάλιση του οικογενειακού εισοδήματος. Επομένως, το υποκείμενο της κρίσης,
όπως εμφανίζεται στη συγκεκριμένη βιβλιοπαραγωγή, είναι ένα βαθύτατα τραυματισμένο και
πάσχον πρόσωπο, συχνά ενοχικό, εξαρτημένο και εξαντλημένο από τις κοινωνικοοικονομικές
συνθήκες που έχουν ανατρέψει τις βεβαιότητες της παρελθούσας εποχής της «ευμάρειας».
Οι ήρωες στα διηγήματα του Χ. Οικονόμου στο «Κάτι θα γίνει, θα δεις» αναζητούν τρόπους
διεξόδου από το ζοφερό κλίμα της κοινωνικής κατάρρευσης και της σταδιακής
προλεταριοποίησής τους (άλλοι προσπαθούν να διεκδικήσουν δυναμικά την απονομή
δικαιοσύνης στο «Πλακάτ με σκουπόξυλο», άλλοι μεταναστεύουν στο «Κομμάτι κομμάτι μού
παίρνουν τον κόσμο μου», άλλοι επαιτούν «Κι ένα αβγό κίντερ για το παιδί» ενώ υπάρχουν κι
εκείνοι που αναζητούν διέξοδο μέσα από μοναχική, υποτυπωδώς επαναστατική, δράση
«Μολυβένιος στρατιώτης»). Υπάρχει ποικιλία στην αποτύπωση των έμφυλων σχέσεων στη
συγκεκριμένη συλλογή, καθώς σε άλλα διηγήματα η οικονομική κατάρρευση ενισχύει τους
συναισθηματικούς δεσμούς μεταξύ του ζεύγους ενώ σε άλλα υπονοείται πως ήταν η αιτία της
διάρρηξης της σχέσης και της οικογένειας. . Στην περίπτωση του Χ. Οικονόμου συναντάμε στο
κείμενό του τη λέξη «ανανανδρία», μία λέξη που αρθρώνεται από τον υποθετικό σύνδεσμο «αν»,
το α- στερητικό και τη λέξη ανδρεία. Η ανανδρία, δηλ. η έλλειψη ανδρισμού, συσχετίζεται, στις
συνθήκες της κρίσης με την ασάφεια και έλλειψη ασφάλειας. Η ρευστότητα των κοινωνικών
συνθηκών και η ρευστότητα των ταυτοτήτων θα μπορούσαν να περιγραφούν με τη
συγκεκριμένη σύνθετη λέξη.
Ωστόσο, στο μυθιστόρημα «Η πόλη και η σιωπή» του Κ. Τζαμιώτη και στη νουβέλα «Το δέντρο
του Ιούδα» του Μ. Μακρόπουλου συναντάμε ένα ενιαίο μοτίβο. Ο ήρωας είναι έγγαμος και μένει
άνεργος. Το ζευγάρι διέρχεται κρίση τα αίτια της οποίας εντοπίζονται κυρίως στις συνθήκες ζωής
μετά την κατάρρευση της επιχείρησης του συζύγου. Πριν την κρίση οι γυναίκες απολάμβαναν το
υψηλό βιοτικό επίπεδο των χρόνων της «ευμάρειας» αλλά μετά αναγκάζονται, δείχνοντας
διαρκώς τη δυσαρέσκειά τους, να αποδεχθούν την ανατροπή «χρεώνοντας» την οικονομική
αποτυχία στις επιλογές του. Και οι δύο γυναίκες- σύζυγοι παρουσιάζονται από τους συγγραφείς
να απορρίπτουν τον σύντροφό τους, να τον «προδίδουν» και να αναζητούν εραστή στο
πρόσωπο ενός άνδρα ισχυρού οικονομικά. Η κρίση δεν τις οδηγεί σε επανακαθορισμό της
ταυτότητάς τους και σε «χειραφέτηση» αλλά στην επιλογή της διατήρησης μιας θέσης
παραδοσιακής, που αναμένει από τον άνδρα την κάλυψη των υλικών αναγκών οικογένειας. Οι
άρρενες σύζυγοι βιώνουν τραυματικά και την απώλεια της εργασίας αλλά και την «προδοσία».
Ο ήρωας του Μακρόπουλου αναχωρεί για το χωριό του, αναζητώντας εκεί τον απολεσθέντα
παράδεισο της οικογενειακής θαλπωρής και την ανεπιφύλακτη αποδοχή δίπλα στην ηλικιωμένη
μητέρα του ενώ ο ήρωας του Κ. Τζαμιώτη παραμένει στο αστικό περιβάλλον, βρίσκει κάποια
εργασία αλλά όχι και αποδοχή. Η αποδιάρθρωση του παραδοσιακού μοντέλου της πυρηνικής
οικογένειας αναδεικνύεται ως εξέχουσα επίπτωση της «κρίσης», βιώνεται τραυματικά από τους
ήρωες των έργων οδηγώντας τους σε προσωπικά αδιέξοδα. Παρά τη σαφή ανάδειξη του
κλονισμού του αρσενικού κοινωνικού προτύπου, λόγω της εργασιακής ανασφάλειας ή της
ανεργίας, σε κανένα πεζογράφημα δεν παρουσιάζεται κάποιο εναλλακτικό μοντέλο οικογένειας
ή κοινωνικής συμβίωσης. Η υλικοποίηση του φύλου, επιβεβλημένη ως «ρυθμιστικό ιδανικό»,
σύμφωνα με τη γνωστή έκφραση του Φουκό, συντελείται μέσα από το συνεχές των πρακτικών
που επιτελούν τα υποκείμενα.
Ένα άλλο μοτίβο έμφυλων σχέσεων στη συγκυρία της «κρίσης», όταν δεν υπάρχει γάμος, είναι
αυτό της αδυναμίας προσέλκυσης ερωτικής συντρόφου. Το μοτίβο αυτό το συναντάμε στα
κείμενα « Μάρτυς μου ο Θεός» του Μ. Τσίτα και «Ενυδρείο» του Γ. Κουτσούκου, κείμενα που έχουν
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εκδοθεί και τα δύο από τον εκδοτικό οίκο «Κίχλη». Παρά τις εμφανείς και αναμενόμενες διαφορές
τους και τα δύο βιβλία έχουν ως πρωταγωνιστικό πρόσωπο έναν άνδρα ο οποίος αδυνατεί να
συνάψει, παρά την εκπεφρασμένη επιθυμία του, ερωτική σχέση με το άλλο φύλο. Οι ήρωες
καταλήγουν άνεργοι και μόνοι. Ο ήρωας του Μ. Τσίτα, ο Χρυσοβαλάντης, είναι ένα πρόσωπο
που μπορεί να συνευρεθεί ερωτικά μόνο επί πληρωμή και που εκφέρει έναν παραληρηματικό,
μισογυνικό λόγο, άκρως συντηρητικό, που συμπεριλαμβάνει εκκλησιαστικά αποσπάσματα.
Γνωρίζουμε πως στην κανονικοποιημένη τοπολογία του συντηρητισμού επανέρχονται σταθερά
ζητήματα κοινωνικού ελέγχου, η οικογένεια ως θεσμός κοινωνικοποίησης και ο έμφυλες σχέσεις
προσδιορισμένες μέσα από τον συγκεκριμένο σεξουαλικό «καταμερισμό εργασίας», η ιδιοκτησία
και η πολιτική τάξη που τη διασφαλίζει, η πρωτοκαθεδρία του κράτους ως εγγυητή της τάξης, η
παράδοση ως δείκτης κοινωνικής σταθερότητας, η θρησκεία ως παράγοντας ηθικοποίησης
του ατόμου (Γαζή, 2011:27). Ο Παύλος Κατίνης, ο ήρωας στο «Ενυδρείο», έχει πλήρως
ενσωματώσει τον κοινωνικό ρόλο του «άνδρα-κυνηγού» κι έχει εφεύρει ένα τέχνασμα
προκειμένου να προσελκύσει τα ερωτικά θηράματά του. Ρίχνει, δήθεν τυχαία, το πορτοφόλι του
στον δρόμο, αφού προσπεράσει τη νεαρή που κίνησε το ερωτικό του ενδιαφέρον ώστε εκείνη,
ανυποψίαστη, να του το επιστρέψει και να ξεκινήσει ένας διάλογος. Ωστόσο, η μοναξιά του
ήρωα και η θλίψη, λόγω της αποτυχίας του, είναι η υπαρξιακή κατάσταση που αναδύεται στο
τέλος του κειμένου.
Σε όλα τα κείμενα που εξετάσαμε τα πρόσωπα έχουν ενσωματώσει τους κυρίαρχους έμφυλους
ρόλους και τους αναπαράγουν, επιτελώντας διαρκώς το κοινωνικό φύλο τους (άνδραςστυλοβάτης της οικογένειας, γυναίκα ή θήραμα ή εξαρτημένη από το κοινωνικό status του
συζύγου και τροφός των παιδιών κλπ). Όλοι οι ήρωες, παρά τις επιμέρους διαφορές τους, την
προβαλλόμενη ιδιοτυπία τους και τις περιπέτειές τους, εκφέρουν λόγο σύγχρονο, συνδεδεμένο
με τις υπαρξιακές αγωνίες αλλά και τις κοινωνικές αναστατώσεις της εποχής. Οι ιστορίες
αποδίδονται ρεαλιστικά, με «αληθοφάνεια» και έμφαση στις ψυχολογικές διακυμάνσεις των
πρωταγωνιστών. Τα διαζύγια που καταγράφονται (Τζαμιώτης, Μακρόπουλος) παρουσιάζονται
ως αποτελέσματα της αδυναμίας του συζύγου να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του,
επομένως της αδυναμίας επιτέλεσης του κοινωνικού ρόλου. Επομένως, τα συγκεκριμένα
κείμενα, ως λογοθετικοί σχηματισμοί, αναπαράγουν διαδικασίες έμφυλης ιεράρχησης. Παρά τη
διαφαινόμενη διαφορά στις συμπεριφορές των ηρώων, οι επιτελέσεις του φύλου παραμένουν
κοινές είτε ο ρόλος είναι αυτός του άνδρα-κυνηγού ερωτικών απολαύσεων είτε του, εν δυνάμει,
άνδρα-«οικογενειάρχη». Η νοσταλγία για την εποχή των «βεβαιοτήτων» και της «ευμάρειας» είναι
διαρκής στα κείμενα και δεν αποτρέπει εναλλακτικές δράσεις προσαρμογής στη νέα
κοινωνικοοικονομική συνθήκη.
Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι πως όλα τα υποκείμενα που πρωταγωνιστούν στη συγκεκριμένη
βιβλιοπαραγωγή παρουσιάζονται ως ετεροφυλοφιλικά προδιατεθειμένα έμφυλα υποκείμενα. Το
ετεροφυλοφιλικό πρόταγμα δεν αμφισβητείται, το έμφυλο habitus παραμένει ισχυρό και
διαμορφώνει απόλυτα τους λόγους που παράγει η συγκεκριμένη βιβλιοπαραγωγή. Η
πρωταρχική ετεροφυλοφιλική κατασκευή της επιθυμίας διαρκώς παρούσα στα κείμενα,
πρωταγωνίστησε και αυτή, αν δεν ήταν η μία και μόνη πρωταγωνίστρια στο συνεχές των
κειμένων.
Αυτό που υπερπροβάλλεται, παρά τις επιμέρους διαφορές, είναι ο ηγεμονικός ανδρισμός και η
διεκδίκηση της αρρενωπότητας που οδηγεί κάποιες φορές σε βία ή θάνατο (σε διηγήματα του
Χ. Οικονόμου, π.χ. στο «Μάο»). Επομένως, η κανονιστική μυθοπλασία συνεχίζεται και στο
λογοτεχνικό πεδίο, επιβάλλοντας την ετεροφυλοφιλία ως φυσικότητα και κανονικότητα καθώς,
επίσης, και την έμφυλη ιεραρχία. Τα κείμενα των Χ. Οικονόμου και Μ. Τσίτα ήδη έχουν
μεταφρασθεί και κυκλοφορούν στο εξωτερικό. Κάθε αφήγημα είναι μεταφράσιμο, μας λέει ο R.
Barthes, καθώς είναι ένας μετα-κώδικας, ένα ανθρώπινο καθολικό με βάση το οποίο μπορούν
να μεταδοθούν διαπολιτισμικά μηνύματα σχετικά με την ουσία μιας κοινής πραγματικότητας
(Η.White, 2015:20). Επομένως, η έμφυλη κανονικοποίηση των συγκεκριμένων κειμένων
παρουσιάζεται ως η κυρίαρχη έμφυλη συνθήκη της παροντικής συγκυρίας. Όπως αναφέρει
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σχετικά ο Esquenazi, κάθε έργο τέχνης συνιστά το αποτέλεσμα προσαρμογής και συμβιβασμού
ανάμεσα στην εμπορική και πολιτισμική «οικονομία», εφαρμόζοντας κοινωνικά προσδιορισμένα
και αποδεκτά μοντέλα δομής (Esquenazi, 2007:193).
Καταληκτικά, η ενσωμάτωση της έμφυλης ιεραρχίας δεν επέτρεψε την παραγωγή λόγου έξω
από τις λογοθετικές πρακτικές των κατεστημένων πολιτικών συμφραζομένων και των
κανονιστικών εντολών που καθορίζουν τι θεωρείται ως διανοητό βιολογικό/κοινωνικό φύλο. ).
Στο πλαίσιο αυτό το λογοτεχνικό πεδίο νομιμοποιεί και αναπαράγει τις κοινωνικές συμβάσεις
περιοριζόμενο εντός του κανονιστικού πλαισίου που ορίζει τι είναι διανοητό και λεκτέο. Οι
συγγραφείς που αναδείχθηκαν μέσα στο συγκείμενο της κρίσης παράγουν λόγο
εναρμονισμένο προς τον Κοινωνικό Λόγο της τρέχουσας συνθήκης, υιοθετώντας ποικίλες
εκφάνσεις περί «κρίσης» και αναπαράγοντας τα κυρίαρχα έμφυλα στερεότυπα.
Τελικά, το ερώτημα που έθεσε η Ε. Βαρίκα «Πού είναι τα κορίτσια στα μυθιστορήματα; Γιατί δεν
βρίσκονται ποτέ εκεί όπου εξελίσσονται τα ενδιαφέροντα γεγονότα;» (Βαρίκα, 2009 :12)
παραμένει επίκαιρο παρά τον μεταιχμιακό χαρακτήρα του συγκειμένου της «κρίσης».
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Περίληψη

Η διακειμενική ενημερότητα είναι η ικανότητα αναγνώρισης των δομικών στοιχείων ενός κειμένου και των σχέσεων του με
άλλα κείμενα, καθώς και η ικανότητα χειρισμού αυτών των στοιχείων στην ερμηνεία ή τη δημιουργία ενός νέου κειμένου.
Στην εκπαιδευτική έρευνα η ανάπτυξή της συνδέεται θετικά με την αναγνωστική κατανόηση και τη δημιουργική γραφή.
Ένα εργαλείο γραμματισμού που ευνοεί την καλλιέργειά της είναι η χρήση γραφήματος δράσης σε μια ιστορία με το
οποίο οπτικοποιούνται οι ενέργειες του βασικού χαρακτήρα στην πορεία του αφηγηματικού χρόνου. Στον οριζόντιο
άξονα του χρόνου εμφανίζονται τα κεντρικά επεισόδια της αφήγησης, ενώ στον κατακόρυφο η τύχη / ατυχία του
χαρακτήρα να επιλύει τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Η ένωση των σημείων του γραφήματος σχηματίζει τη
γραμμική παράσταση της δράσης του κεντρικού χαρακτήρα που συνήθως καταλήγει σε αίσιο τέλος μετά από αρκετές
διακυμάνσεις. Η ανάλυση, επίδειξη και παραγωγή τέτοιων γραφημάτων σε αφηγηματικά κείμενα που επεξεργάστηκαν
στην τάξη, συνέβαλε στην καλλιέργεια της διακειμενικής ενημερότητας 14 μαθητών της Ε’ τάξης του δημοτικού. Οι
μαθητές αξιοποίησαν αυτό το εργαλείο στην προετοιμασία, παραγωγή και επιμέλεια δικών τους αφηγήσεων, οι οποίες
εμφάνισαν πιο έντονη δράση σε σχέση με αφηγήσεις που έγραφαν πριν τη διδακτική παρέμβαση βάσει της ανάλυσης
περιεχομένου που πραγματοποιήθηκε.

Λέξεις – κλειδιά: διακειμενικότητα, διακειμενική ενημερότητα, δημιουργική γραφή, γραφήματα δράσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τη σημειωτική έννοια της διακειμενικότητας έχει εισηγηθεί η Julia Kristeva (1969) σύμφωνα με την
οποία «κάθε κείμενο είναι ένα μωσαϊκό από παραθέσεις, κάθε κείμενο είναι η απορρόφηση και
o μετασχηματισμός άλλων κειμένων» (Κristeva, 1980, 66). Με άλλα λόγια, κάθε κείμενο υπάρχει
σε σχέση με τα άλλα, είτε ως προς την παραγωγή του είτε ως προς την ερμηνεία του.
Η πιο εμφανής έκφρασή της διακειμενικότητας έγκειται στη μελέτη των παραπομπών,
παραθέσεων και αναφορών λογοτεχνικών έργων μέσα σε άλλα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η
διακειμενικότητα χαρακτηρίζεται ως υποχρεωτική (Fitzsimmons, 2013). Αυτή η προσέγγιση είναι η
απλούστερη, αλλά αν παραμείνουμε μόνο σε αυτή, η έννοια της διακειμενικότητας περιορίζεται.
Φαίνεται να φέρει τον μανδύα του καινούριου, ενώ αντικαθιστά την «πεπαλαιωμένη» έννοια της
λογοτεχνικής επιρροής (Clayton & Rothstein, 1991). Η αναγωγή προέλευσης της δομής ή των
χαρακτήρων ενός έργου (π.χ. η ιστορία της φάλαινας και του οισοφάγου της από τον Κίπλινγκ,
οι περιπέτειες του Πινόκιο από τον Κολόντι και η ιστορία του Ιωνά από τη Βίβλο) κάνει μια
φιλολογική συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά στην εκπαιδευτική έρευνα έχει αξία μόνο αν
συνδεθεί με βασικές γλωσσικές ικανότητες των μαθητών, όπως της αφήγησης, της
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αναγνωστικής κατανόησης και της δημιουργικής γραφής. Σε αυτό το πλαίσιο παρατηρείται η
μετάβαση από τη μελέτη της διακειμενικότητας στη μελέτη της διακειμενικής ενημερότητας,
δηλαδή της ικανότητας για αναγνώριση των δομικών στοιχείων ενός κειμένου και των σχέσεων
του με άλλα κείμενα, καθώς και της ικανότητα χειρισμού αυτών των στοιχείων στην κατανόηση
ή τη δημιουργία ενός νέου κειμένου.
Ένας άλλος παράγοντας που έστρεψε τη σύγχρονη έρευνα στη διακειμενική ενημερότητα είναι
το τεράστιο και μη οριοθετημένο φάσμα της διακειμενικότητας, το οποίο εμποδίζει τη διανοητική
και μεθοδολογική πειθαρχία μιας μελέτης, καθώς ένα κείμενο αποτελείται και από παραπομπές
άλλων που είναι «ανώνυμες, μη ανιχνεύσιμες, αλλά παρόλα αυτά είναι εκεί και διαβάζονται σαν
παραθέματα χωρίς εισαγωγικά» (Barthes, 1979, 77). Αυτό συμβαίνει, γιατί η έννοια της
διακειμενικότητας δεν περιορίζεται στην κατάδειξη του πλέγματος των σχέσεων που
αναπτύσσουν διάφορα κείμενα μεταξύ τους, αλλά αφορά κάτι πολύ πιο βαθύ και σπουδαίο. Ο
πυρήνας της διακειμενικότητας έγκειται στο γεγονός ότι διευρύνει τα όρια της ερμηνείας ενός
γραπτού κειμένου, χρησιμοποιώντας στοιχεία που δεν υπάρχουν απαραίτητα γραμμένα μέσα
σε αυτό, αλλά σε άλλα που ανήκουν στην προηγούμενη «αναγνωστική» εμπειρία. Σύμφωνα με
τη Ζερβού, η γνώση αυτή μπορεί να μην προέρχεται καν από γραπτά κείμενα, αλλά από «μια
σειρά άλλων παραστάσεων και εμπειριών […] από εξωλογοτεχνικές και εξωκειμενικές
συνιστώσες» (Ζερβού, 1996, 169), δηλαδή από αφηγήσεις που εμπεριέχονται στον πολιτισμό
μας. Άλλωστε, στον μεταδομισμό η έννοια του κειμένου ενυπάρχει σε οποιαδήποτε «αλυσίδα
νοημάτων» που έχει συνοχή και μπορεί το νόημά της να μεταδοθεί στους άλλους (Short, 1992).
Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση το κείμενο μπορεί να είναι ή να μην είναι γραπτό. Μπορεί να είναι
ένα τραγούδι, ένας χορός, ένα ποίημα, μία προφορική αφήγηση, μία χειρονομία, μια
μαθηματική εξίσωση ή ένα γλυπτό το οποίο οι άνθρωποι συσχετίζουν και νοηματοδοτούν σε
σχέση με άλλα «κείμενα». Κατά συνέπεια, η διακειμενικότητα γίνεται «το πέρασμα από ένα
σημειωτικό σύστημα σε ένα άλλο» (Kristeva, 1984, 59), εφόσον η παραγωγή νοήματος δεν
καθορίζεται μόνο από τη γραπτή και προφορική γλώσσα, αλλά από τη γλώσσα όλων των
συμβολικών συστημάτων και κωδίκων που κατασκευάζονται σε ένα πολιτισμικό πλαίσιο.
Μάλιστα η ίδια η Kristeva διαπιστώνοντας πως η διακειμενικότητα συχνά κατανοείται με την
τετριμμένη έννοια της μελέτης των «πηγών», 15 χρόνια αργότερα από την εμφάνιση του όρου
που εισήγαγε, προτιμά πια τον όρο «μετάθεση» (transposition) ώστε να δίνεται έμφαση στο
πέρασμα από το ένα σημειωτικό σύστημα στο άλλο (Kristeva, 1984, 59 - 60).
Συνοψίζοντας, αναγνωρίζουμε ότι η έννοια της διακειμενικότητας είναι ιδιαίτερα ανοιχτή και
περιεκτική με συνέπεια να έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλές θεωρίες και προσεγγίσεις. Άλλες από
αυτές δίνουν έμφαση στη συγγραφή των κειμένων, άλλες στις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα
στα κείμενα και άλλες στην αναγνωστική πρόσληψη, καθώς εστιάζουν κάθε φορά σε ένα από
τα τρία μέρη του σχήματος:
Πομπός (συγγραφέας)  Μήνυμα (κείμενο)  Δέκτης (αναγνώστης).
Συμπερασματικά, οι θεωρίες της διακειμενικότητας που αναπτύχθηκαν ακολουθώντας τους
προαναφερόμενους τρεις άξονες, καταλήγουν σε κάποιες κοινές θέσεις, οι οποίες είναι:
Α) κάθε κείμενο απαρτίζεται από σπαράγματα άλλων κειμένων, τα οποία είναι ενσυνείδητες ή
ασυνείδητες επιλογές του συγγραφέα.
Β) μεταξύ των κειμένων δημιουργείται ένας «διάλογος», καθώς ένα κείμενο συμφωνεί, διαφωνεί,
παρηχεί άλλα κείμενα.
Γ) ο αναγνώστης προσλαμβάνει το νόημα ενός κειμένου ενεργοποιώντας σε μικρότερο ή
μεγαλύτερο βαθμό τις εμπειρίες του από άλλες αφηγήσεις.
Στο χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας η μελέτη της διακειμενικότητας έχει νόημα να προωθήσει όχι
την εύρεση όλων των πιθανών ερμηνειών ενός κειμένου και τη θεμελίωση αυτών, παρά στην
αναγνώριση της δυναμικής αυτών των σχέσεων. Μέσα από την ανάπτυξη αυτής της
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διακειμενικής ενημερότητας οι μαθητές μπορούν να ενισχύσουν τις γνωστικές και μεταγνωστικές
δεξιότητες που αφορούν στην παραγωγή λόγου, την αναγνωστική κατανόηση και κριτική
σκέψη. Παραφράζοντας τον Barthes για την προτεραιότητα του αναγνώστη έναντι του
συγγραφέα, ορίζοντας ότι αυτός αποτελεί τον τόπο όπου συντίθενται όλες οι παραθέσεις και
διακειμενικές σχέσεις χωρίς τίποτα να χάνεται (Barthes, 1977), μπορούμε να ισχυριστούμε ότι και
η ενότητα της διακειμενικής θεωρίας τελικά έγκειται όχι στην καταγωγή της, αλλά στον
προορισμό της.
Τέλος, να σημειωθεί ότι εδώ και πολύ καιρό ο διακειμενικός τρόπος ανάγνωσης των ιστοριών
στην τάξη αποτελεί ήδη μια καθημερινή πρακτική σε πολλά σχολεία της Ευρώπης. Βασίζεται στη
θεώρηση και αντίληψη ότι η προσπάθεια του αναγνώστη συνίσταται στην προσπάθεια να
ακολουθεί την αφηγηματική πορεία συμπληρώνοντας τα κενά ανάμεσα στα νοήματα και τις
γραμμές. Έτσι, ο αναγνώστης κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, δημιουργεί συσχετίσεις και
νοηματικές συνάψεις ανάμεσα σε αυτό που διαβάζει και σε αυτό που έχει διαβάσει παλαιότερα,
αναγνωρίζοντας κοινά στοιχεία και πρόσωπα στα λογοτεχνικά κείμενα (Devanne, 2006).
Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
Oι εκπαιδευτικές έρευνες που υλοποιήθηκαν ως τώρα, έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες
κατευθύνσεις και μπορούμε να τις διακρίνουμε σε τρεις ομάδες:
α) σε εκείνες που εστιάζουν στη μελέτη των κοινωνικών χαρακτηριστικών της διακειμενικότητας,
έτσι όπως αυτή εκδηλώνεται στο σχολικό συγκείμενο της τάξης (Bloome & Egan-Robertson,
1993),
β) σε εκείνες που εξετάζουν τη σχέση της με τη γλωσσική ικανότητα και συγκεκριμένα:
i) με την αναγνωστική κατανόηση (Adetuyi & Fidelis, 2016; Ahmadian & Yazdani, 2013),
ii) με την παραγωγή γραπτού λόγου για τις σχολικές ηλικίες (Borges, 2015; Αkdal & Şahin, 2014;
Jesson, 2010; Pantaleo, 2006),
iii) με την παραγωγή προφορικών αφηγήσεων και ιστοριών αναδυόμενου γραμματισμού από
παιδιά προσχολικής ηλικίας (Watanabe & Hall- Kenyon, 2011),
γ) σε εκείνες που μελετούν τη συμβολή της στη μάθηση ως διδακτική παράμετρο συσχετισμού
εννοιών σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα (Ciecierki, 2014).
Λόγω της διαφορετικής φύσης των παραπάνω ερευνών, η διακειμενικότητα μπορεί να
αναφέρεται άλλες φορές στη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και
άλλες φορές σε χαρακτηριστικά γραπτών κειμένων που βρίσκονται σε σχολικά εγχειρίδια ή σε
αυθεντικά λογοτεχνικά κείμενα που δουλεύονται στην τάξη ή σε γραπτά των παιδιών (Lemke,
1992).
Επίσης, η αντίληψη και ο χειρισμός της διακειμενικότητας από υποκείμενα έρευνας που
λειτουργούσαν ως αναγνώστες ή συγγραφείς αναφέρεται ως «διακειμενική ενημερότητα»
(Ahmadian & Yazdani, 2013; Adetuyi & Fidelis, 2016). Σε αυτές τις περιπτώσεις εξετάζεται η
μεταγνωστική δεξιότητα των μαθητών να συνδέουν κείμενα μεταξύ τους και να τη χρησιμοποιούν
στην επιτέλεση σχολικών έργων όπως η παραγωγή αφηγήσεων ή κειμένων με ή χωρίς εικόνες
(χειροποίητα βιβλία μαθητών, ιστορίες, κείμενα που παράγονται ως απαντήσεις ή εργασίες σε
διάφορα μαθήματα, πόστερ).
Σε πρόσφατες έρευνες εξετάζονται ακόμη οι διδακτικές επιλογές των εκπαιδευτικών που μέσα
από παρεμβάσεις αναδεικνύουν τα διακειμενικά στοιχεία των κειμένων που επεξεργάζονται στην
τάξη και καλλιεργούν τη διακειμενική ενημερότητα των μαθητών (Lenski, 2001). Σε αυτές τα
κρίσιμα στοιχεία καταδεικνύονται οι στοχευμένες ερωτήσεις, η επιλογή των παράλληλων
κειμένων που διαβάζονται, καθώς και η επεξεργασία των δομικών στοιχείων μιας ιστορίας και
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συγκεκριμένων αφηγηματικών τεχνικών (Yeoman, 1999). Αυτά τα χαρακτηριστικά στη συνέχεια
εντοπίζονται στα έργα των μαθητών και συχνά αιτιολογείται η συνειδητή επιλογή τους μέσα από
συνεντεύξεις.
Ένα εργαλείο γραμματισμού που χρησιμοποιείται στην ανάλυση των δομικών στοιχείων μιας
ιστορίας είναι τα γραφήματα δράσης με τα οποία οπτικοποιούνται οι ενέργειες του βασικού
χαρακτήρα στην πορεία του αφηγηματικού χρόνου. Στον οριζόντιο άξονα του χρόνου
εμφανίζονται τα κεντρικά επεισόδια της αφήγησης, ενώ στον κατακόρυφο η τύχη / ατυχία του
χαρακτήρα να επιλύει τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Η ένωση των σημείων του
γραφήματος σχηματίζει τη γραμμική παράσταση της δράσης του κεντρικού χαρακτήρα που
συνήθως καταλήγει σε αίσιο τέλος.

Σχήμα
1:
Παράδειγμα
γραφήματος
δράσης
βασισμένο
http://watersfoundation.org/systems-think-blog/textual-awareness/

στο

παραμύθι

του

“Abiyoyo”,

Συνοψίζοντας τις παραπάνω εκπαιδευτικές έρευνες διαφαίνεται ότι η διδακτική προσέγγιση της
διακειμενικότητας δεν έγκειται στον επιφανειακό εντοπισμό των διακειμενικών στοιχείων των
κειμένων νοηματικής επεξεργασίας. Η διδακτική προσέγγιση της διακειμενικότητας
πραγματώνεται μέσα από την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διευκολύνουν τους
μαθητές να εντοπίσουν τα διακειμενικά στοιχεία των παιδικών / σχολικών αφηγημάτων και στη
συνέχεια να τα αξιοποιήσουν απαντώντας σε ερωτήσεις κατανόησης ή στα δικά τους κείμενα
αναπτύσσοντας τη διακειμενική τους ενημερότητα.
Με βάση τα παραπάνω, υποθέσαμε πως η χρήση γραφημάτων δράσης στην επεξεργασία
λογοτεχνικών κειμένων, αλλά και ιστοριών που γράφουν τα παιδιά μέσα στην τάξη, βοηθά στην
καλλιέργεια της διακειμενικής τους ενημερότητας, καθώς και στην παραγωγή αφηγήσεων με
ανατροπές.
Συγκεκριμένα τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν:
α) Η χρήση γραφημάτων δράσης βοηθά στην καλλιέργεια της διακειμενικής ενημερότητας των
μαθητών/τριων του δημοτικού σχολείου μέσα από την πρόσληψη της δομής των αφηγηματικών
κειμένων και την παραγωγή αφηγήσεων με ανατροπές;
β) Η χρήση γραφημάτων δράσης συντελεί στην καλύτερη αυτοαξιολόγηση των αφηγηματικών
κειμένων ενός μαθητή;
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (ΔΕΙΓΜΑ, ΥΛΙΚΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)
Για να εξετάσουμε την υπόθεσή μας πραγματοποιήσαμε μια έρευνα – δράση σε 14 μαθητές και
μαθήτριες της Ε’ τάξης του δημοτικού σχολείου. Τα παιδιά πριν από την παρέμβαση έγραψαν
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ένα αφηγηματικό κείμενο (κείμενο 1), μετά από την επεξεργασία δύο κειμένων, τα οποία
περιέχονται στα σχολικά εγχειρίδια του γλωσσικού μαθήματος. Στο στάδιο πριν τη συγγραφή τα
παιδιά χρησιμοποίησαν προοργανωτή με ερωτήσεις.
Στη συνέχεια υλοποιήθηκε διδακτική παρέμβαση βάσει των αρχών της μεθόδου «Διαβάζοντας
σαν συγγραφέας και γράφοντας σαν αναγνώστης» (Μanak, 2009), δίνοντας έμφαση στη
λειτουργία της ανατροπής και την οπτικοποίηση της δομής των ιστοριών με γραφήματα
δράσης. Στο πρώτο στάδιο της παρέμβασης έγινε επίδειξη κατασκευής ενός τέτοιου
γραφήματος από τη δασκάλα/ερευνήτρια και στη συνέχεια ακολούθησαν τα στάδια της
επεξήγησης, κατανόησης, κατασκευής γραφήματος με καθοδήγηση, μέχρι την αυτόνομη
κατασκευή γραφημάτων από τους μαθητές/τριες. Σε αυτή την περίοδο που διήρκεσε 2
εβδομάδες διαβάστηκαν κλασικά και νεοτερικά κείμενα, καθώς και αφηγήσεις που έγραψαν τα
παιδιά στην τάξη. Κατόπιν, τα παιδιά κλήθηκαν να γράψουν μια ιστορία με περιπέτεια (κείμενο 2),
όπου ως προοργανωτή θα κατασκεύαζαν γραφήματα δράσης.

Σχ. 2 Γραφήματα δράσης από μαθητές της Ε΄ τάξης

Στο τέλος της παρέμβασης, πραγματοποιήθηκαν ατομικές συνεντεύξεις από την ερευνήτρια,
όπου οι μαθητές σχολίασαν και σύγκριναν τις δύο ιστορίες που έγραψαν ως διαδικασία
αυτοαξιολόγησης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα κείμενα που έγραψαν τα παιδιά επεξεργάστηκαν με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου
που εισήγαγε ο Berelson (1952) και συγκεκριμένα με θεματική ανάλυση (White & Marsh, 2006).
Ως ενότητα ανάλυσης ορίστηκε η «ανατροπή» και καταγράφηκε η συχνότητά της σε κάθε
ιστορία, με δεδομένο ότι η συχνότητα εμφάνισης ανατροπών σε μια ιστορία είναι από μόνη της
ένας σημαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση της αφήγησης.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η καταγραφή συχνότητας των ανατροπών στο πρώτο
κείμενο που γράφτηκε από τα παιδιά πριν την παρέμβαση (συχνότητα 1) και στο δεύτερο κείμενο
που γράφτηκε μετά την παρέμβαση (συχνότητα 2), καθώς και το ποσοστό αύξησης της
εμφάνισης της ενότητας ανάλυσης που παρουσίασε κάθε υποκείμενο του δείγματος.

Κωδικός μαθητή/τρια

1

Συχνότητα
1

Συχνότητα
2

(pre-test)

(post-test)

1

3
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Μεταβολή

150%

2

1

3

150%

3

1

2

100%

4

1

4

200%

5

1

2

100%

6

1

2

100%

7

1

4

200%

8

1

5

250%

9

1

5

250%

10

1

2

100%

11

2

5

125%

12

1

2

100%

13

1

3

150%

14

1

2

100%

Πίνακας 1: Συχνότητα εμφάνισης ανατροπών στα κείμενα πριν και μετά την παρέμβαση και η μεταβολή του

Με βάση τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι με τη χρήση των γραφημάτων δράσης ως
προοργανωτές της συγγραφής, όλοι μαθητές/τριες παρουσίασαν βελτίωση. Ειδικότερα, ο
αριθμός των ανατροπών στις αφηγήσεις που γράφτηκαν από τους μαθητές/τριες στο τέλος
της παρέμβασης (αφήγηση 2) ήταν περισσότερες σε σχέση με εκείνες που γράφτηκαν πριν την
παρέμβαση (αφήγηση 1) με μέσο όρο 148%.

Κωδικός μαθητή/τρια

Συχνότητα
1 (pre-test)

Συχνότητα
2
(posttest)

Μεταβολή

4

1

4

200%

8

1

5

250%

10

1

2

100%

13

1

3

150%

Πίνακας 2: Συχνότητα εμφάνισης ανατροπών στα κείμενα πριν και μετά την παρέμβαση και η μεταβολή τους
στους μαθητές του τμήματος ένταξης

Από το συνολικό δείγμα, τέσσερα παιδιά (3 αγόρια και 1 κορίτσι) φοιτούσαν στο τμήμα ένταξης
με διαγνωσμένες δυσκολίες μάθησης στη γλώσσα. Αν ομαδοποιήσουμε τα τέσσερα υποκείμενα
διαπιστώνουμε πως αυτοί οι μαθητές επωφελήθηκαν σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό από το
σύνολο της τάξης με τη χρήση των γραφημάτων δράσης, εφόσον ο μέσος όρος της μεταβολής
τους αγγίζει το 175%.
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Κωδικός μαθητή/τρια

Συχνότητα
1

Συχνότητα
2

Μεταβολή

(pre-test)

(post-test)

1

1

3

150%

7

1

4

200%

9

1

5

250%

11

2

5

125%

12

1

2

100%

14

1

2

100%

Πίνακας 3: Συχνότητα εμφάνισης ανατροπών στα κείμενα πριν και μετά την παρέμβαση και η μεταβολή τους
στους μαθητές με υψηλή επίδοση στο γλωσσικό μάθημα

Από το συνολικό δείγμα, έξι παιδιά (3 αγόρια και 3 κορίτσια) είχαν πολύ υψηλές επιδόσεις στη
γλώσσα. Αν ομαδοποιήσουμε τα έξι υποκείμενα διαπιστώνουμε πως αυτοί οι μαθητές
επωφελήθηκαν από τη χρήση των γραφημάτων δράσης με 154% κατά μέσο όρο.
Πέρα από αυτή τη στοιχειώδη ποσοτική ανάλυση, οι μαθητές του δείγματος σχολίασαν τα
κείμενά τους σε ατομικές συνεδρίες. Σε αυτές κλήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις;
α) Ποια ιστορία σου θεωρείς καλύτερη;
β) Ποιο είναι το μυστικό μιας καλής ιστορίας;
γ) Το γράφημα δράσης σε βοήθησε για να γράψεις καλά την ιστορία σου;
Οι συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν και μετά από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων,
διαφαίνεται ότι το σύνολο των υποκειμένων του δείγματος (100%) αξιολογεί ως καλύτερη
αφήγηση το κείμενο που έγραψαν στο τέλος της παρέμβασης. Επίσης η πλειοψηφία του
δείγματος (71%) προσδιόρισε το πλήθος των ανατροπών σε μια αφήγηση ως θετικό αξιολογικό
στοιχείο της ιστορίας. Χαρακτηριστικές απαντήσεις που δόθηκαν ως «το μυστικό μιας καλής
ιστορίας», είναι: i) «η βουτιά στην ατυχία», ii) «οι πολλές δυσκολίες», iii) «η ιστορία πρέπει να έχει
περιπέτεια» και δ) «ο ήρωας πρέπει να έχει πολλά προβλήματα». Αξίζει να σημειωθεί ότι η φράση
«βουτιά στην ατυχία» ήταν μια φράση που χρησιμοποιούσε η ερευνήτρια επανειλημμένα κατά
την κατασκευή γραφημάτων δράσης των ιστοριών που διαβάζονταν και επεξεργάζονταν στην
τάξη. Το υπόλοιπο 29% του δείγματος απάντησε «δεν ξέρω» ή έδωσε απαντήσεις του τύπου «να
είναι ωραία» που στην ουσία ταυτίζονταν με την ερώτηση κι έτσι κωδικοποιήθηκαν ως κενές.
Τέλος, το 79% έκρινε ότι η χρήση του γραφήματος δράσης συνετέλεσε θετικά στη συγγραφή της
αφήγησης, ενώ το υπόλοιπο 21% δεν απάντησε ή δήλωσε «έτσι κι έτσι» ή ανέφερε ότι δεν μπόρεσε
ανταποκριθεί στην κατασκευή του γραφήματος και προχώρησε στη συγγραφή της ιστορίας
άσχετα με αυτό.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη της διακειμενικής ενημερότητας μαθητών/τριών της Ε’
τάξης, η ανάπτυξή της μέσω της χρήσης γραφημάτων δράσης και η βελτίωση της ικανότητάς
τους για δημιουργική γραφή. Αναμενόταν ότι μετά από την ανάγνωση και επεξεργασία κειμένων
με γραφήματα δράσης, οι μαθητές θα κατανοούσαν σε βάθος τα δομικά στοιχεία μιας
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αφήγησης, τη λειτουργία της ανατροπής σε αυτή και μέσω αυτής της ενημερότητας θα
μπορούσαν να γράψουν ιστορίες με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως η αυξημένη
χρήση ανατροπών σε μια περιπέτεια. Επίσης, περιμέναμε ότι η ανάπτυξη της διακειμενικής
ενημερότητας θα μπορούσε να παρουσιαστεί μέσω του σχολιασμού των ενσυνείδητων
επιλογών, που έκαναν οι μαθητές κατά την παραγωγή των αφηγήσεων σε ατομικές
συνεντεύξεις.
Από την ανάλυση περιεχομένου των δύο αφηγήσεων των μαθητών/τριων που έγραψαν στην
αρχή και στο τέλος της παρέμβασης, τη σύγκρισή τους, αλλά και από τις πληροφορίες που
έδωσαν τα παιδιά στις ατομικές συνεντεύξεις, η υπόθεσή μας επιβεβαιώθηκε. Τα ευρήματα της
έρευνας- δράσης βρίσκονται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών που
αναδεικνύουν τη θετική συμβολή της διδακτικής προσέγγισης της διακειμενικότητας στην
ανάγνωση με τη βελτίωση στη δημιουργική γραφή στους μαθητές αυτής της ηλικίας (Αkdal &
Şahin, 2014), αλλά και με υποκείμενα μικρότερης(Pantaleo, 2006) ή μεγαλύτερης ηλικίας (Borges,
2015).
Σε ό,τι αφορά στα αποτελέσματα των συνεντεύξεων, η πλειοψηφία των μαθητών μπόρεσε να
τεκμηριώσει τις συγγραφικές της επιλογές και να σχολιάσει τις πτυχές του γνωστικού έργου το
οποίο υλοποίησαν γράφοντας. Για το μικρότερο ποσοστό των μαθητών που δεν έδωσε σαφείς
απαντήσεις, ενδεχομένως να μην αποδεικνύεται ότι τα παιδιά δεν ανέπτυξαν τη διακειμενική τους
ενημερότητα σε βάθος, αλλά έχουν φτωχές δεξιότητες στον προφορικό λόγο. Αξίζει να
σημειώσουμε ότι και οι μαθητές αυτοί έδωσαν καλύτερα γραπτά στον τέλος της παρέμβασης
σε σχέση με τα πρώτα που γράφτηκαν πριν από αυτή, αλλά λόγω των περιορισμών που
υπάρχουν σε όλα τα λεκτικά ερευνητικά πρωτόκολλα δεν έδωσαν θετικά αξιολογήσιμες
πληροφορίες κατά τις συνεντεύξεις. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο, προτιμήσαμε τον όρο διακειμενική
ενημερότητα και όχι διακειμενική επίγνωση, για να συμπεριλάβουμε και τις χαμηλές και τις
ανώτερες μεταγνωστικές δεξιότητες που προϋποθέτουν διαφορετικά επίπεδα συνειδητότητας
σχετικά με τη χρήση των γνωστικών στρατηγικών κατά τη συγγραφή και την παρακολούθηση
του γνωστικού έργου που επιτελεί ο μαθητής.
Από την παρούσα έρευνα – δράση μπορούμε να εξάγουμε μία σειρά από συμπεράσματα
σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά της διακειμενικής ενημερότητας, η οποία είναι:
α) δεξιότητα κριτικού γραμματισμού: με τη συνειδητοποίηση των συμβάσεων που ισχύουν για
κάθε είδος (τα δομικά στοιχεία της αφήγησης και η ανατροπή στο παράδειγμά μας) και την
υιοθέτηση ή την ανατροπή τους, υπόκεινται σε κριτική οι ιδέες και συλλήψεις που θεωρούνταν
φυσικές ή αυτονόητες. Με αυτόν τον τρόπο, ο αναγνώστης / συγγραφέας αντιλαμβάνεται και
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά σύνθετο λογισμό για την ερμηνεία ή την παραγωγή ενός κειμένου.
β) μεταγνωστική δεξιότητα: αναπτύσσεται μέσα από μια αναστοχαστική διαδικασία, καθώς είναι
στοχασμός επί του στοχασμού. Η νοηματοδότηση ενός κειμένου σε σχέση με άλλα κείμενα,
προσφέρει «κριτήρια» για την επεξεργασία ενός έργου (αναγνωστικής κατανόησης ή και
γραπτής έκφρασης).
γ) αναλυτική και συνθετική: όσον αφορά στην ανάγνωση αναλύουμε τη δομή (ή κάποια τεχνική)
και περνάμε αβίαστα στη σύνθεση της δομής (ή τη χρήση της τεχνικής) όταν γράφουμε μια
ιστορία.
δ) εξελικτική & διδάξιμη: για να γράφει το παιδί κείμενα (αφηγηματικά στο πλαίσιο της μελέτης
μας) πρέπει να συνειδητοποιήσει πως αυτά αποτελούνται από κάποια δομή και χαρακτηριστικά.
Τα στοιχεία της δομής μαθαίνονται συγκριτικά μέσα από διαδικασίες της ομοιότητας και της
διαφοράς. Επομένως είτε με άτυπη μάθηση (ακρόαση, ανάγνωση ιστοριών, ταινιών) είτε
στοχευμένα με διδακτικές παρεμβάσεις (π.χ. που εστιάζουν στη δομή όπως η χρήση των
γραφημάτων δράσης), τα παιδιά εμβαθύνουν σε θέματα δομής ή τεχνικής του είδους που
επεξεργάζονται και το χρησιμοποιούν στα κείμενα που γράφουν τα ίδια, όπως συνέβη με την
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ανατροπή στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. Μάλιστα, από τις ειδικά σχεδιασμένες
παρεμβάσεις διδασκαλίας φαίνεται να επωφελούνται ιδιαίτερα οι χαμηλοί μαθητές που
ενδεχομένως να έχουν μεταγνωστικά ελλείμματα, σύμφωνα με τη βελτίωση που έδειξαν στη
δημιουργική γραφή οι μαθητές που φοιτούσαν στο τμήμα ένταξης.
Εν κατακλείδι, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η διακειμενική ενημερότητα φαίνεται να καλλιεργείται
στα παιδιά μέσα από πολλά μονοπάτια άτυπης ή τυπικής εκπαίδευσης με οφέλη στην
αναγνωστική ικανότητα και στη δημιουργική γραφή. Αυτό που μένει είναι να μελετήσουμε τα
στάδια της ανάπτυξής της στη σχολική ηλικία και τις διδακτικές παραμέτρους που συντελούν
στην καλλιέργειά της με άμεσα αποτελέσματα στη βελτίωση της γραπτής έκφρασης.
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Μύθος και Δημιουργική Γραφή
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Περίληψη

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται στόχοι και δράσεις του Ομίλου «Μυθολογική Φιλαναγνωσία:
Μυθο-αναγνώσματα & Μυθο-γραφήματα», ο οποίος λειτούργησε στην Γ1΄ τάξη του Πειραματικού
Δημοτικού Σχολείου Σερρών κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Κύριοι στόχοι του ομίλου ήταν η εξοικείωση
των παιδιών με θέματα της Ελληνικής Μυθολογίας, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η δημιουργία κινήτρων, η
συνεργασία, η φιλαναγνωσία, η γραπτή έκφραση με δημιουργικό και παιγνιώδη τρόπο. Επιχειρείται
αναλυτική περιγραφή των βημάτων προσέγγισης του μύθου και της παραγωγής γραπτών κειμένων.
Παρουσιάζονται δημιουργικές προσεγγίσεις των μύθων: «Ο Ηρακλής και τα νερά του Πηνειού», «Λητώ και
Αστερία», «Δάφνη και Απόλλων», «Κύκνος και Αχιλλέας», «Τα άλογα του Αχιλλέα». Επίσης, παρουσιάζονται
τα θέματα: «Η ζωή ενός κυκλαδικού ειδωλίου» και «Μια τοιχογραφία, μια ιστορία».
Λέξεις κλειδιά: Ελληνική Μυθολογία, δημιουργική γραφή, φιλαναγνωσία, δημοτικό σχολείο

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η δημιουργική γραφή συμβάλλει στην ενεργητική πρόσληψη της λογοτεχνίας, στην αξιοποίηση
εμπειριών, στην έκφραση συναισθημάτων, στην ικανότητα ενσυναίσθησης, στην κατάκτηση
συγγραφικών τεχνικών - δεξιοτήτων και στην εξοικείωση με διάφορα λογοτεχνικά είδη
(Καρακίτσιος 2011). Στην εκπαίδευση, η δημιουργική γραφή βοηθά τους μαθητές και τις
μαθήτριες να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους μέσω ποικίλων συγγραφικών πρακτικών, οι
οποίες βοηθούν τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στη διαδικασία της λογοτεχνικής
γραφής και εν γένει της καλλιτεχνικής έκφρασης. Οι μαθητές/μαθήτριες εξοικειώνονται με
αφηγηματικές τεχνικές και σημαντικά δομικά στοιχεία ενός κειμένου με παιγνιώδη τρόπο, δίχως
περιορισμούς. Το κείμενο αναδεικνύεται και τα συναισθήματα που προκαλεί η ανάγνωσή του,
μεταφέρονται μέσω δραστηριοτήτων σε ένα νέο κείμενο κάθε είδους (Αρτζανίδου & Κουράκη
2013). Οι πρακτικές αυτές στα παιδιά παρέχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν δυναμικά στο
περιβάλλον, να το περιγράψουν αλλά και να το αναδημιουργήσουν (Σουλιώτης 2012).
Οι κυριότεροι λόγοι, σύμφωνα με τον Tompkins (1982), για τους οποίους πρέπει να γράφουν τα
παιδιά τις δικές τους ιστορίες, ώστε να αναπτύξουν τις ψυχικές και επικοινωνιακές δεξιότητές τους,
είναι η διασκέδαση, η προώθηση καλλιτεχνικής έκφρασης, η διερεύνηση λειτουργιών και αξιών
της γραφής, η διέγερση της φαντασίας, η διασαφήνιση της σκέψης τους, η αναζήτηση
ταυτότητας και η εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης.
Η δημιουργική γραφή είναι δυνατό να διδαχθεί. Διδάσκονται η ανάπτυξη, η διαμόρφωση και η
πραγμάτωση ιδεών (Συμεωνάκη 2012). Ως εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι καθοδηγούμενη.
Παρέχονται εναύσματα και κίνητρα από τον διδάσκοντα που παρωθούν τα παιδιά προς μια
συγκεκριμένη λογοτεχνική γραφή, ώστε με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων να έχουν
προσοικειωθεί ένα λογοτεχνικό είδος. Επίσης, είναι προαιρετική (Σουλιώτης 2012). Οφείλει να
εξασφαλίζει τη δυνατότητα ενασχόλησης κάποιων μαθητών με άλλες δημιουργικές
δραστηριότητες λογοτεχνικού γραμματισμού, όπως την ηχηρή ακρόαση και την κριτική
ακρόαση, καθώς και τις τέχνες της εικονογράφησης και της τυπογραφίας.
Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα εφαρμόστηκαν, ως επί το πλείστον, πιλοτικά
προγράμματα σπουδών στα οποία συμπεριλαμβάνονταν δραστηριότητες δημιουργικής
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γραφής, σε συνδυασμό και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, στη
διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας (Κιοσσές 2013). Τα αναλυτικά προγράμματα
σπουδών (2003) για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προέβλεπαν
δραστηριότητες δημιουργικής αφήγησης και γραφής για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία. Επίσημα
στην εκπαίδευση, η δημιουργική γραφή εφαρμόστηκε πιλοτικά στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών
του 2011-2012, παρόλα αυτά δεν υφίσταται ενιαίο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την εκπαιδευτική
πράξη και με την κατάρτιση, την επιμόρφωση και την εξειδίκευση των εκπαιδευτικών στον τομέα
αυτό.

2. ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Ο μύθος, έννοια ελληνική, είναι δύσκολο να οριστεί ικανοποιητικά παρά τις προσπάθειες
μελετητών εδώ και δυόμισι αιώνες. Οι μύθοι θεωρούνται παραδοσιακές ιστορίες (Graf 2012), δεν
έχουν δημιουργό. Μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά. Δεν γνωρίζουμε τον δημιουργό τους και
οι πηγές τους παραμένουν ανεξιχνίαστες. Για τους αρχαίους Έλληνες, ο μύθος ήταν «λόγος» ή
«ιστορία» συνώνυμος με τις λέξεις «λόγος» και «έπος».
Πρόκειται για ιδιόμορφο είδος αφήγησης. Δεν ταυτίζεται με ένα συγκεκριμένο κείμενο ή
λογοτεχνικό είδος π.χ. έπος, χορική λυρική ποίηση, τραγωδία. Ο μυθολόγος ήταν αφηγητής
ιστοριών.
Ο Ελληνικός μύθος μιλάει για συγκεκριμένο χρόνο και χώρο. Μεταβάλλεται όταν οι συνθήκες
αλλάζουν. Η αιτία για τη διαρκή μεταβολή του μύθου, η οποία είναι και η κινητήρια δύναμη της
παράδοσης, είναι η πολιτιστική του σημασία. Δεν αποτελεί ένα ιδιαίτερο ποιητικό κείμενο,
υπερβαίνει το κείμενο. Έχει πλοκή αποκρυσταλλωμένη, με συγκεκριμένους χαρακτήρες και
υπάρχουν κάποια όρια για τις αλλαγές που μπορεί να κάνει ο κάθε ποιητής (Graf 2012).
Ο Ηρόδοτος πρώτος χρησιμοποιεί τη λέξη μύθος με την έννοια της «απίθανης ιστορίας». Ο
Θουκυδίδης αντιδιέστειλε την ιστορία από το «μυθώδες» που είναι η απλή αφήγηση ιστοριών. Ο
Πλάτωνας αναφέρει την έννοια «λόγοι», προτάσεις που αποδεικνύονται με τη διαλεκτική σε
αντιδιαστολή με την έννοια μύθοι που ήταν συχνά ψεύδη. Οι ρήτορες προσδιόριζαν τον μύθο
ως «μια πλασματική ιστορία που επεξηγεί την αλήθεια».
Ο Πλάτωνας διαχωρίζει τους μύθους ανάλογα με την περίσταση της αφήγησης σε «μείζονες»
και «ελάσσονες». Οι πρώτοι λέγονται από τους ποιητές οι δεύτεροι από μαμάδες και τροφούς.
Οι μείζονες μύθοι υπέκειντο σε συλλογικό έλεγχο. H αφήγηση του μύθου, μέχρι την εποχή του
Ευριπίδη, γινόταν δημόσια σε καθορισμένο χρόνο.
Οι μελετητές δυσκολεύονται να κάνουν διάκριση του μύθου από άλλα είδη παραδοσιακών
αφηγήσεων, όπως τη σάγκα (die Sage), τον θρύλο, το παραμύθι και τον αλληγορικό μύθο.
Ο αλληγορικός μύθος, αναφέρεται με τον όρο «αίνος», έχει άμεσο στόχο να περάσει ένα ηθικό
δίδαγμα και δεν παρουσιάζονταν δημόσια.

Ο μύθος, έργο ανοιχτό, προσφέρει σε όλες τις εποχές ποικίλα ερεθίσματα για δημιουργική
γραφή. Η μετάβαση από τον προφορικό στο γραπτό λόγο συντελεί στην «απομαγικοποίηση»
του μύθου. Όλα τα αφηγηματικά σχήματα που συνοδεύουν τα κείμενα νοηματοδοτούν εκ νέου,
αλλά και διαφυλάσσουν το αρχικό νόημα του μύθου. Με αυτόν τον τρόπο κάθε καινούργιο έργο
επιβεβαιώνει, αλλά και συγχρόνως μεταβάλλει το νόημα των παλιότερων έργων (Καλαμάρα,
2016).
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται μυθολογικές φιλοαναγνωστικές δράσεις και γραπτές
δημιουργίες μαθητών Γ΄ και Δ΄ τάξεων δημοτικού, οι οποίοι συμμετείχαν στο όμιλο «Μυθολογική
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Φιλαναγνωσία: Μυθο-αναγνώσματα & Μυθο-γραφήματα». Ο όμιλος πραγματοποιήθηκε στο
Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών «Κωνσταντίνος Καραμανλής» κατά τη διάρκεια του
σχολικού του σχολικού έτους 2016-2017, σύμφωνα με τον ν. 3966/2011 περί λειτουργίας ομίλων
καινοτομίας σε Πειραματικά Σχολεία.
3. ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ: ΜΥΘΟ-ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ & ΜΥΘΟ-ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

3.1. Μέθοδος
Σκοπός του ομίλου ήταν η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας των μαθητών και η
εξοικείωσή τους με θέματα της Ελληνικής Μυθολογίας.
Στόχευε στη δημιουργία κινήτρων για αφηγήσεις και αναγνώσεις μύθων, καθώς και την
εμψύχωση των αναγνωστών με πολλές δραστηριότητες, όπως
συζήτηση, παιχνίδια,
σταυρόλεξα, περιγραφή ανάγλυφων παραστάσεων ή αγγείων κά.). Ο όμιλος στόχευε, επίσης,
στη γραπτή έκφραση με δημιουργικό και παιγνιώδη τρόπο, (π.χ. παιχνίδια με μυθικούς ήρωες,
παιχνίδια αλλαγών, συνάντηση δύο μυθικών ηρώων κά.). Το διδακτικό υλικό βασίστηκε σε βιβλία
ελληνικών εκδοτικών οίκων με θέματα Ελληνικής Μυθολογίας (Μαραγκάκης 2002. Κερένυϊ,
2013.Κεσόπουλος (χ.χ) & Βιβλιογραφία Ομίλου*)
Στον όμιλο συμμετείχαν οι είκοσι μαθητές και μαθήτριες της Γ1 τάξης. Δέκα αγόρια και δέκα
κορίτσια. Εγγράφηκαν και συμμετείχαν επιπλέον δύο μαθήτριες, μία της Δ2 τάξης του
Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών και μία μαθήτρια της Γ τάξη γειτονικού σχολείου.
Συνολικά έλαβαν μέρος είκοσι δύο παιδιά. Δέκα αγόρια και δώδεκα κορίτσια.
Ο όμιλος λειτούργησε δύο διδακτικές ώρες κάθε Τετάρτη μετά τη λήξη του ημερήσιου σχολικού
προγράμματος καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.
3.2. Μυθο-αναγνώσματα
3.2.1 Βιβλιοθήκη
Στην τάξη λειτούργησε δανειστική βιβλιοθήκη. Τα παιδιά κατέθεσαν προς δανεισμό βιβλία
Ελληνικής Μυθολογίας από την προσωπική βιβλιοθήκη τους (Raabe 2011). Στη βιβλιοθήκη
συμπεριλήφθηκαν, επίσης, κι άλλα βιβλία Ελληνικής Μυθολογίας, τα οποία προήλθαν από την
βιβλιοθήκη της υπεύθυνης του ομίλου, από τη Βιβλιοθήκη του σχολείου και από την Δημόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών. Τα βιβλία που συγκεντρώθηκαν παρατίθενται στην ενότητα
Βιβλιογραφία Ομίλου* (Εικόνα 1 α, β). Δεν υπήρξαν περιορισμοί όσον αφορά στη μυθολογική
θεματική. Αφετηρία αποτελούσαν τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού και το σημείο που βρισκόταν
κάθε παιδί ως αναγνώστης (Νικολαϊδου 2012).

(α)
Εικόνα 1.(α), (β).
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3.2.2. Μυθο-αναγνώσματα
Η προσέγγιση των μύθων άρχιζε με αφήγηση, χαρακτηριστικό στοιχείο του μύθου, η οποία
βασίστηκε σε ένα σύνολο καταγεγραμμένων κειμένων. Η αφήγηση ήταν τριτοπρόσωπη, έντεχνη,
με γραμμική ροή. Η έντεχνη αφήγηση αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του μύθου και
προϋποθέτει γνώση των δομών και την κατανόηση των αρχών του. Ακολουθήθηκαν κυρίως
δύο είδη αφηγηματικών μηχανισμών: η παράλειψη και η προσθήκη. Με την παράλειψη, όπου
ήταν απαραίτητο, απλοποιήθηκαν ορισμένα στοιχεία διασφαλίζοντας τη δομή και τις αρχές του
μύθου. Με την προσθήκη στην αφήγηση επιχειρήθηκε εισαγωγή εκφράσεων, μεταφορών,
θεμάτων ή μοτίβων (Καλαμάρα, 2016).
Ακολουθούσε διακειμενική προσέγγιση, ανάγνωση κειμένων σχετικών με τον μύθο, αξιοποίηση
έντυπου εκπαιδευτικού υλικού και διαφορετικών βιβλίων μυθολογίας που πραγματεύονταν τον
μύθο. Η προσέγγιση του μύθου εμπλουτίζονταν με ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως
συζήτηση, σταυρόλεξα, ακροστιχίδες, μελέτη αρχαίων αγγείων, γλυπτών, ρυθμών και
αναζήτηση πληροφοριών (Αρτζανίδου, Γουλής, Γρόσδος, & Καρακίτσιος 2011).
Αρχικά, τους πρώτους μήνες της λειτουργίας του ομίλου, μελετήσαμε μύθους, τους οποίους
γνώριζαν τα παιδιά και από το μάθημα της Ιστορίας και το βιβλίο «Ιστορία Γ΄ Δημοτικού, Από τη
Μυθολογία στην Ιστορία». Όπως διαφαίνεται και από τη Βιβλιογραφία του Ομίλου, η οποία
παρατίθεται στις βιβλιογραφικές αναφορές, στους μύθους αυτούς συγκαταλέγονται: ο
Εγκέλαδος, οι Άθλοι του Ηρακλή, ο Θησέας, οι Κένταυροι, ο Τρωικός Πόλεμος και η Οδύσσεια.
3.3. Μυθο-γραφήματα
Στη συνέχεια, επιλέχθηκαν να μελετηθούν μύθοι, τους οποίους δεν γνώριζαν οι μαθητές.
Προέκυπταν από συζητήσεις ή ζητήματα που αφορούσαν στο μάθημα της Ιστορίας ή σε άλλα
γνωστικά αντικείμενα. Τα μυθολογικά κείμενα προσαρμόστηκαν στην ηλικία των παιδιών
(Κερένυϊ, 2013).
Το αφήγημα καθώς και έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό παρείχαν κίνητρα για την παραγωγή
κειμένων δημιουργικής γραφής και εικαστικής-καλλιτεχνικής έκφρασης (Πλατή, & Μάρκου,
2013).
Οι μαθητές συμμετείχαν στις δραστηριότητες κυρίως ατομικά, υπήρχε όμως και η δυνατότητα
συνεργασίας σε εταιρικές ή/και ομαδικές δραστηριότητες (Papousek 2012).
Τα θέματα που αναπτύχθηκαν σ’ αυτή τη φάση ήταν: «Ο Ηρακλής και τα νερά του Πηνειού»
(Παράρτημα Α) , «Λητώ και Αστερία» (Παράρτημα Β), «Δάφνη και Απόλλων» (Παράρτημα Γ),
«Κύκνος και Αχιλλέας» (Παράρτημα Δ), «Τα άλογα του Αχιλλέα» (Παράρτημα Η).
Εμπνευσμένοι από τον κυκλαδικό, τον μινωικό και τον μυκηναϊκό πολιτισμό, οι μαθητές έγραψαν
ιστορίες με θέματα: «Η ζωή ενός κυκλαδικού ειδωλίου» (Παράρτημα Ζ) και «Μια τοιχογραφία, μια
ιστορία» (Παράρτημα Στ). Ενδεικτικά, παραθέτουμε ορισμένες δημιουργίες των παιδιών στο
Παράρτημα.
Ανάλογα με το θέμα που είχαν οι μαθητές και οι μαθήτριες δημιουργούσαν μια νέα ιστορία
αλλάζοντας την αρχή ή το τέλος ενός μυθολογικού αφηγήματος. Επιχειρούσαν μετατροπές των
μύθων, αλλαγές στους χαρακτήρες, την υπόθεση ή τη μορφή διατύπωσης των μύθων
(Σουλιώτης 2012. Corbett 2014).
Κατά τη συγγραφή χωριστήκαμε σε δύο ομάδες των ένδεκα (11) ατόμων, οι οποίες
παρακολουθούσαν ανά δεκαπέντε ημέρες εκ περιτροπής τα μαθήματα του ομίλου. Με αυτόν
τον τρόπο εξοικονομήσαμε χρόνο για τη συγγραφή, την αναθεώρηση, τη βελτίωση και την
παρουσίαση των κειμένων δημιουργικής γραφής στον όμιλο.
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Τα παιδιά συμμετείχαν με χαρά στη δημιουργική διαδικασία. Τα γραπτά κείμενα που
συγκεντρώθηκαν ανά θέμα και φύλο κατανέμονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. Συνολικά
συγκεντρώθηκαν ενενήντα περίπου κείμενα, πεζά και ποιήματα. Από αυτά τα ογδόντα δύο (82)
ήταν πεζά και τα οχτώ (8) ήταν ποιήματα (Πίνακας 2).
Σ’ όλες τις θεματικές εργαστήκαμε με εικόνες αρχαίων ελληνικών αγγείων, γλυπτών, ειδωλίων,
τοιχογραφιών, οι οποίες σχετίζονταν με τα θέματα των μύθων που επιλέχτηκαν. Από την εικόνα
ενός ειδωλίου, ενός αγγείου, μιας τοιχογραφίας, μπορεί να προκύψει ένα πεζό ή ποιητικό κείμενο
ως έκφραση της εντύπωσης ή του συναισθήματος που δημιουργεί η εικόνα. Στόχος μας ήταν
να αντιληφθούν τα παιδιά τη σχέση λόγου και εικαστικών τεχνών. H ώσμωση μεταξύ των
διαφορετικών μορφών Τέχνης αποτελεί πρόκληση για πειραματισμούς στη δημιουργική γραφή
(Σουλιώτης 2012).
Πίνακας 1. Θέματα μύθων δημιουργικής γραφής

Θέματα μύθων

Αγόρια

Κορίτσια

«Ο Ηρακλής και τα νερά του Πηνειού»

4

5

9

«Λητώ και Αστερία»,

5

10

15

«Δάφνη και Απόλλων»

5

6

11

«Κύκνος και Αχιλλέας»

6

9

15

2

2

«Τα άλογα του Αχιλλέα» (ποιήματα)

Σύνολο

«Η ζωή ενός κυκλαδικού ειδωλίου»

8

8

16

«Μια τοιχογραφία, μια ιστορία»

8

8

16

Σύνολο

36

48

84

Πίνακας 2. Πεζά κείμενα και ποιήματα

Αγόρια

Κορίτσια

Σύνολο

Πεζά κείμενα

36

46

82

Ποιήματα

-

8

8

Σύνολο

36

54

90

Φιλοτεχνήθηκαν περισσότερες από 80 ζωγραφιές ελεύθερου σχεδίου ή με την τεχνική των
στένσιλ. Τα στένσιλ χρησιμοποιήθηκαν στη θεματική «Η ζωή ενός κυκλαδικού ειδωλίου».
Παρίσταναν περιγράμματα κυκλαδικών ειδωλίων και αποτελούν έκδοση του Μουσείου
Κυκλαδικής Τέχνης (Παράρτημα Θ).
3.3.1. Εφημερίδα
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Γραπτά κείμενα, ποιήματα και ζωγραφιές των παιδιών, σχετικά με την Ελληνική Μυθολογία,
δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της Γ1΄ τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σερρών με τίτλο «Τα
χρωματιστά μολύβια της Γ1 τάξης».
Η τάξη μας, μαζί με άλλες τάξεις του σχολείου μας, συμμετείχε κατά το σχολικό έτος 2016-2017
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω», ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον
εθελοντισμό, την αλληλεγγύη και την ενεργό πολιτειότητα. Μαθητές, δάσκαλοι και γονείς
ορισμένων τάξεων του σχολείου μας εργαστήκαμε εθελοντικά για την υποστήριξη του Κέντρου
Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών (ΚΕΘΙΣ).
Μία δράση της Γ1΄ τάξης, της τάξης μας, αποτέλεσε η έκδοση σχολικής εφημερίδας. Τα άρθρα
της εφημερίδας αφορούσαν στο Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών (ΚΕΘΙΣ), τον
εθελοντισμό, το άλογο και το άλογο στην Ελληνική Μυθολογία. Πιο αναλυτικά, σχετικά με τη
Μυθολογία αναπτύχθηκαν τα θέματα: «Κένταυροι» (Παράρτημα Ηα), «Οι Άθλιοι του Ηρακλή: Η
Ζώνη της Ιππολύτης και Τα άλογα του Διομήδη» (Παράρτημα Η), καθώς και τα ποιήματα «Τα
άλογα του Αχιλλέα» (Παράρτημα Ηβ).
Η εφημερίδα ψηφιοποιήθηκε και εκδόθηκε με το πρόγραμμα Microsoft Office Publisher 2007,
Ενημερωτικά δελτία - Πλαίσια. Αναρτήθηκε στις δράσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω». Παρουσιάζεται ολόκληρη στο Παράρτημα.
3.3.2. Φάκελος εργασιών –Portfolio
Οι γραπτές και καλλιτεχνικές δημιουργίες των μαθητών και μαθητριών συγκεντρώθηκαν στον
προσωπικό φάκελο - Portfolio των μαθητών/μαθητριών και επιβραβεύτηκαν με έπαινο για την
ενεργητική συμμετοχή και τη δημιουργικότητά τους (Παράρτημα Ι & Κ).
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η εμπειρία της δημιουργικής γραφής ήταν πολύ ωφέλιμη για όλα τα μέλη του ομίλου. Οι μαθητές
και οι μαθήτριες συμμετείχαν ενεργά, αλληλεπιδρούσαν και χαίρονταν. Εμπνεύστηκαν με
μύθους, μυθολογικά θέματα και εικόνες. Προβληματίστηκαν και εξέφρασαν εντυπώσεις και
συναισθήματα. Ενισχύθηκαν σημαντικά τόσο σε γνωστικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο,
αύξησαν τις επιδόσεις και ενεργοποίησαν τη φαντασία τους. Είχαν τη δυνατότητα να
δημιουργήσουν και να κοινοποιήσουν τις ιδέες τους στην ομάδα. Ενδιαφέρονταν πραγματικά
για τις ιστορίες άλλων παιδιών. Συζητούσαν με τους ακροατές και προχωρούσαν σε
αναθεωρήσεις. Η διαδικασία της συγγραφής ένωνε τα παιδιά και η κοινωνική αλληλεπίδραση
τα ενθάρρυνε να συνεχίσουν τη συγγραφική διαδικασία. Δρούσαν δυναμικά και ένιωθαν
ικανοποίηση για τα επιτεύγματά τους. Αντάλλασσαν απόψεις και προσέγγιζαν πολλά ζητήματα
διαθεματικά. Η δημοσίευση των ενδιαφερόντων τους στη σχολική εφημερίδα συνέβαλε
σημαντικά στην επαφή των παιδιών με την τοπική κοινωνία.
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Ο Ηρακλής και τα νερά του Πηνειού
Αφού ο Ηρακλής καθάρισε την κόπρο
του Αυγεία, εμφανίστηκε μπροστά του
η θεά Αθηνά και του έδωσε δύο
σπόρους.
Του είπε: «Φύτεψε αυτούς τους
σπόρους μπροστά από τον ναό του
Δία.
Φρόντισέ τους.
Θα έχεις καλό αποτέλεσμα».
Ο Ηρακλής φύτεψε τους σπόρους και
τους φρόντιζε κάθε μέρα.
Χρησιμοποίησε τα νερά του Αλφειού
και του Πηνειού ποταμού για να ποτίζει

Β. Λητώ και Αστερία

Λητώ και Αστερία
Λητώ: Θα γεννήσω!
Ο Δίας δεν με αφήνει να κάνω άλλα
παιδιά.
Αστερία: Θα σε βοηθήσω να
γεννήσεις σε ένα νησί.
Λητώ: Ευχαριστώ αδερφή μου!
Δίας: Θα σε κυνηγήσω Αστερία!
Αστερία: Βοήθεια! Ο Δίας με
καταδιώκει.
Θα μεταμορφωθώ σε ορτύκι και θα
φύγω μακριά για να μην με πιάσει ο
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Δίας.
Δίας: Θα μεταμορφωθώ σε αετό και
θ
ά

Λητώ και Αστερία
Δίας: Μου ξέφυγε η Αστερία,
τρέχω να την πιάσω.
Η Αστερία, αφού ξέφυγε από τον
Δία μεταμορφώθηκε σε ορτύκι.
Έτσι πλησίασε τη Λητώ.
Αστερία: Ουφ, σε βρήκα καλή μου
Λητώ.
Βρήκες κάποιο νησί για να
γεννήσεις;
Λητώ: Όχι ακόμη. Μπορείς να με
βοηθήσεις;
Αστερία: Μετά χαράς να σε
βοηθήσω!
Η Αστερία έγινε ένα πετραδάκι και
Λητώ και Αστερία
Μια φορά και έναν καιρό ζούσαν δυο
όμορφες αδερφές, η Λητώ και η
Αστερία.
Η Λητώ ήθελε να εκδικηθεί την
Αστερία, γιατί τη ζήλευε. Η Αστερία
ζήλευε κι αυτή την αδερφή της.
Η Λητώ μεταμόρφωσε την Αστερία σε
πέτρα. Η Αστερία έγινε έξαλλη με τη
Λητώ κι από το θυμό της ράγισε η
πέτρα κι έσπασε.
Μόλις έσπασε η πέτρα, βγήκε από
μέσα η Αστερία.
Η Λητώ πρόλαβε και την έβαλε σε
πάγο.
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Η Αστερία έγινε έξαλλη με την Λητώ
και
με δύναμη έσπασε τον πάγο.
Στο τέλος αγαπήθηκαν αγκαλιάστηκαν

Γ. Δάφνη και Απόλλων

Δάφνη και Απόλλωνας
Μια φορά και έναν καιρό ζούσε η
Δάφνη η κόρη του ποταμού Λάδωνα και
της Γαίας. Την Δάφνη την αγαπούσαν ο
θεός Απόλλωνας και ο Λεύκιππος.
Ο Λεύκιππος ντύθηκε κορίτσι για να μπει
στην παρέα των Νηρηίδων και να πάρει
τη Δάφνη, όμως οι Νηρηίδες τον
κατάλαβαν και τον σκότωσαν.
Ο θεός Απόλλωνας άρχισε να κυνηγά τη
Δάφνη.
Ήταν ευτυχισμένοι, άκουγαν τους ήχους
των πουλιών και έτρωγαν μούρα και
φράουλες.
Τότε η Δάφνη ένιωσε φόβο. Πρόλαβε και
έτρεξε στον πατέρα της τον Λάδωνα για
να τη βοηθήσει.
Ο Λάδωνας τη μεταμόρφωσε σε δέντρο
που το ονόμασε Δάφνη.

Δάφνη και Απόλλωνας

Μια τα φορά και έναν καιρό ο
Απόλλωνας και η Δάφνη
περπατούσαν στην άγρια φύση.
Έβλεπαν γύρω τους λουλούδια και
άκουγαν πουλιά να κελαηδούν.
Έτρωγαν φρούτα του δάσους
φράουλες,βατόμουρα και σμέουρα.
Άγγιζαν τα δέντρα κι εκείνα έβγαζαν
ώριμους καρπούς.
Άγγιζαν τα φυτά κι έβγαζαν
λουλούδια.
Έτρεχαν κι έπαιζαν κρυφτό.
Όταν ο Απόλλωνας κουραζόταν,
έπαιρνε τη λύρα του και
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Δάφνη και Απόλλωνας
Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε η Δάφνη
η κόρη του ποταμού Λάδωνα και της
Γαίας. Ο θεός Απόλλωνας την
αγαπούσε.
Την αγαπούσε κι ένας άλλος νέος ο
Λεύκιππος που ντύθηκε κόρη για να μπει
στην παρέα της για να μπορέσει να την
Δ. Κύκνος
και Αχιλλέας
πάρει μαζί
του. Ο Λεύκιππος δεν τα
κατάφερε κι έχασε τη ζωή του. Τον
σκότωσαν οι Νηρηίδες.
Ο Απόλλωνας προσκάλεσε τη Δάφνη
να πάνε στο δάσος για να το δουν.
Η Δάφνη χάρηκε πολύ.
Ο Απόλλωνας δεν της χαλούσε χατίρι.
Της έλεγε πάντα «ναι».
Η Δάφνη δεν το πίστευε!
Ο Απόλλωνας της είπε το μυστικό του
ότι την αγαπάει!
Χαρά η Δάφνη!
Τότε ο Απόλλωνας της έδειξε το δάσος.
Της έδωσε δαμάσκηνα από έναν θάμνο.
Η Δάφνη ευτυχισμένη άκουγε τα
πουλάκια να κελαηδούν και μύριζε τα
λουλούδια.
Θαύμαζε γύρω της τα πουλιά τα ζώα
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Κύκνος και Αχιλλέας
Όταν ο Αχιλλέας πάτησε το πόδι του στην
Τροία του επιτέθηκε ο Κύκνος.
Άνθρωπος δεν ήταν, ήταν ένα σύννεφο.
Ο Αχιλλέας τον σημάδεψε με το τόξο του,
αλλά ο Ποσειδώνας είχε κάνει τον γιο του
Κύκνο άτρωτο.
Ο Κύκνος τράβηξε το μαστίγιό του και
μαστίγωσε δυνατά τον Αχιλλέα.
Ο Αχιλλέας πόνεσε πάρα πολύ πήρε μια
πέτρα από τη γη και την έριξε στον Κύκνο.
Ακούστηκε τότε μια κραυγή, όπως αυτή η
κραυγή που βγάζουν οι κύκνοι όταν
πεθαίνουν. Οι ψαράδες τον βρήκαν στην
παραλία κάτασπρο, χωρίς χτυπήματα.
Τον περιτριγύριζαν κύκνοι.
Βασιλική, Λ.
Ο Αχιλλέας παλεύει με τον Κύκνο
Στην παραλία της Τροίας .
- «Πάρε για να μάθεις».
-«Εσύ πάρε. Να μάθεις!».
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Κύκνος και Αχιλλέας
Ο Αχιλλέας πατάει στο χώμα της Τροίας και
εκεί τρέχει να τον αντιμετωπίσει ο Κύκνος.
Ο Αχιλλέας του λέει: «Γιατί κλέψατε την Ελένη;»
Κύκνος; «Η Αφροδίτη έδωσε αυτή τη
συμβουλή στον Πάρη». Τώρα εμείς πρέπει να
αναμετρηθούμε κι άμα νικήσετε νικήσατε».
Εκείνη την ώρα ο ήλιος άρχισε να λάμπει
περισσότερο από ότι έλαμπε έως εκείνη τη
στιγμή.
Άρχισε η μονομαχία…..
Τότε ο Κύκνος πήρε μαστίγιο για να δαμάσει
τον Αχιλλέα.
Κύκνος: «Φύγετε όλοι αλλιώς θα σας
μαστιγώσω. Φύγετε όλοι από την Τροία και
μην ξανάρθετε».
Αχιλλέας: «Δεν φεύγουμε χωρίς να νικήσουμε
και να βγούμε θριαμβευτές»…
Ο Αχιλλέας κρατούσε πέτρα.
Πέτρα που βρήκε τον εχθρό.
Ο Κύκνος πόνεσε και φώναξε δυνατά

Κύκνος και Αχιλλέας
Κύκνος: Ποιος είσαι και τι θέλεις στα μέρη μας;
Αχιλλέας: Είμαι ο Αχιλλέας ο γιος της Θέτιδας και
του Πηλέα από τη Φθία.
Εσύ ποιον έχεις πατέρα και ποια μητέρα;
Κύκνος: Ο Ποσειδώνας είναι ο πατέρας μου και η
μητέρα μου είναι η Καλύκη.
Αχιλλέας: Θα σε χτυπήσω με αυτή την πέτρα.
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- Κύκνε δεν θέλω να σου κάνω κακό, αλλά δεν μου
αφήνεις άλλη επιλογή.
- Ούτε εγώ έχω άλλη επιλογή, πρέπει να σε
σκοτώσω.
- Γιατί;
- Γιατί οι γονείς μου είναι φίλοι με τον Πρίαμο,
γι’ αυτό πρέπει να τον προστατέψω.
- Συγγνώμη αλλά δεν θα προλάβεις.
- ΑΟΥΥ !!! Γιατί με μαστιγώνεις;

Ε. «Τα άλογα του Αχιλλέα» (ποιήματα) βλέπε Εφημερίδα (Παράρτημα Η)
Ζ. «Η ζωή ενός κυκλαδικού ειδωλίου»

Η γοργόνα
Στη Θήρα ζούσε ο κύριος Αλέξανδρος
Τιτού,
ο οποίος ήθελε να κατασκευάσει ένα
παιχνίδι,
για να το δωρίσει στην κόρη του.
Την άλλη ημέρα η κόρη του πήγε στο
σχολείο της.
Μαζί της πήρε κρυφά το παιχνίδι της.
Μόλις το είδαν τα άλλα κορίτσια,
ζήτησαν παίξουν με αυτό.
Ένα κορίτσι μάλιστα ζήτησε να το πάρει
σπίτι της, για να το δει ο πατέρας της που
ήταν έμπορος.
Ήθελε να φτιάξει ένα τέτοιο παιχνίδι για να
το πουλήσει
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και να κερδίσει χρήματα.
Το παιχνίδι το ονόμασαν Ελισάβετ, η
γοργόνα.

ΣΤ. «Μια τοιχογραφία, μια ιστορία»

Ο Μινωίτης χωρικός και το χωράφι

Μια φορά και έναν καιρό, στη Μινωική Κρήτη,
ζούσε ένα χωρικός που πήγαινε στο χωράφι
του,
για να δουλέψει για τον Μίνωα.
Καθώς περπατούσε είδε μια λίμνη με νερό.
Πήρε λοιπόν λίγο νερό και το νερό
που πήρε το έβαλε σε μια υδρία.
Τον πλησίασαν τότε δύο πάπιες.
Εκείνος τις χάιδεψε και έφυγε.
Μόλις πήγε στο χωράφι έκοψε κρίνα και ελιές
και τα πήγε στον Μίνωα.
Ο Μίνωας του έδωσε πολλά πλούτη.
Έτσι ο χωρικός κατάφερε να γίνει έμπορος.
Ταξίδεψε στην Αίγυπτο, στη βόρεια Ελλάδα και
στην Κύπρο.
Επίσης ταξίδεψε και στην Πελοπόννησο.
Πουλούσε εκεί τα δημητριακά του και τα
υπόλοιπα σπαρτά του.
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Η. Εφημερίδα
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Η. α. Οι Κένταυροι και Ο όγδοος μύθος του Ηρακλή

[864]

[865]

Η. β. «Τα άλογα του Αχιλλέα» - ποιήματα

Θ. Εικαστικές δημιουργίες
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Ι. Portfolio

Κ. Έπαινος
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«Γράψε-σβήσε δημιουργικά, πάρε θέση»
Πετρά Βασιλική
vasopetra@gmail.com,

Περίληψη
Στη διάρκεια του διδακτικού έτους 2016-2017, υλοποιήθηκε πρόγραμμα δημιουργικής γραφής σε Ημερήσιο Λύκειο της
Ανατολικής Μακεδονίας, μέσα στο πλαίσιο έρευνας δράσης, που αφορούσε το μάθημα της Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου. Ο
σχεδιασμός και η υλοποίηση ακολούθησε το συντεταγμένο πλαίσιο (ΠΣ, 2011) και στηρίχτηκε στην ανάγνωση
λογοτεχνικών κειμένων και τη δημιουργική γραφή, σε δύο τμήματα του σχολείου. Μετά τις πρώτες εργαστηριακές
απόπειρες, στο κυρίως αναγνωστικό στάδιο που αφορούσε την ενότητα Τα Φύλα στη Λογοτεχνία, οι μαθητές
παρακολούθησαν την ταινία Νύφες του Παντελή Βούλγαρη. Κλήθηκαν να γράψουν δημιουργικά ατομικές και ομαδικές
εργασίες κατ’ οίκον και να πάρουν θέση απέναντι στα θέματα που έθετε η ταινία γύρω από τα στερεότυπα. Έγραψαν
κριτικές, ημερολόγια, ποιήματα, πεζά με δραματικό ή χιουμοριστικό τρόπο, δελτία ειδήσεων, εσωτερικούς μονολόγους,
άλλαξαν τη ροή του έργου ή το τέλος. Αυθόρμητα, πλαισίωσαν τον λόγο τους με εικαστικά έργα και εκπόνησαν
«ψηφιακό» βιβλίο με τις εργασίες τους. Οι ανατροφοδοτήσεις που έγιναν, ήταν διπλής κατεύθυνσης από τη διδάσκουσα
και τους συμμαθητές μέσα στην τάξη. Ο βαθμός εμπλοκής των μαθητών και η υποκειμενικότητά τους, αποτυπώθηκε σε
ερωτηματηματολόγιο, ημιδομημένη συνέντευξη και ομάδες εστίασης (τριγωνοποίηση). Η προσέγγιση ερείδεται στην
Παιδαγωγική της μίμησης και της αυτοέκφρασης, στη θεωρία της αναγνωστικής ανταπόκρισης, στην πολιτισμική-κριτική
Παιδαγωγική, τη θεωρία για την πολιτειότητα και τον οπτικοακουστικό γραμματισμό.
Λέξεις – κλειδιά: δημιουργική γραφή, κριτική ανάγνωση (κριτικός γραμματισμός), δημιουργικότητα, πολιτειότητα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ταυτότητα της εργασίας
Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε εκπαιδευτική - παιδαγωγική καινοτομία, τη διδασκαλία της
λογοτεχνίας με την αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής. Στηρίχτηκε στον σχεδιασμό και την
υλοποίηση έρευνας δράσης - μελέτης περίπτωσης με την ποιοτική μεθοδολογία (qualitative
research) και αφορούσε δύο τμήματα της Α΄ Λυκείου Ημερήσιου Ενιαίου Λυκείου
(Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014: 221-222).
Η έρευνα δράσης συνδέεται με τη βελτίωση και τον εκδημοκρατισμό του σχολείου, μέσα από
σχέδια δράσης που εστιάζουν σε διαπιστωμένες αδυναμίες. Ουσιαστικά, αποτυπώνει τα
δεδομένα μιας βιωμένης εμπειρίας μέσα στη σχολική πραγματικότητα, με υποκείμενα και
αντικείμενα έρευνας τον/τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που συμμετέχουν (Carr &
Kemmis, 1986: 162 · Kemmis, 2006: 461).
Βασική μας στόχευση ήταν ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός σχεδίου δράσης
που θα αφορούσε τη δημιουργική γραφή, εφόσον η σχετική έρευνα από την ίδια τη σχολική
πραγματικότητα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, δεν έχει ακόμη
συστηματοποιηθεί. Διενεργήθηκε από μεμονωμένο δάσκαλο (individual action research) με
διευκολυντή τον διευθυντή του σχολείου (φιλόλογο στην ιδιότητα) και κριτικό φίλο, συνάδελφο.
Αφορούσε την εργαστηριακή εφαρμογή των αρχών της δημιουργικής γραφής στο σχολείο με
αφορμή κείμενα που αποτέλεσαν διδακτικό σενάριο και την εκπόνηση ατομικών και ομαδικών
εργασιών κατ’ οίκον στη Νεοελληνική Λογοτεχνία και την ενότητα Τα Φύλα στη Λογοτεχνία. Οι
μαθητές κλήθηκαν να πάρουν θέση όσον αφορά τα στερεότυπα για τον άνδρα και τη γυναίκα
και να βελτιώσουν επάλληλα τα κείμενά τους, μετά την προβολή της ταινίας Νύφες του Παντελή
Βούλγαρη.
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Σκοπός και στόχοι της έρευνας
Σκοπός αυτής της ερευνητικής διαδικασίας ήταν να διερευνηθεί αν η αξιοποίηση της
δημιουργικής γραφής στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου, μπορεί να
πετύχει την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, να καλλιεργήσει
την κριτική στάση και να ενεργοποιήσει τη δημιουργικότητά τους.
Επιμέρους στόχοι της έρευνας:
η εμπλοκή των μαθητών μέσα από την ανάγνωση, κατανόηση και απόλαυση των κειμένων της
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ανεξάρτητα από κοινωνικούς και μαθησιακούς προκαθορισμούς
και την επίδοση.
η καλλιέργεια της αγάπης για το λογοτεχνικό γράψιμο και γενικότερα τον μη ομογενοποιημένο
γραπτό λόγο και η απενοχοποίηση από το «λάθος».
η ενεργοποίηση της αποκλίνουσας σκέψης, η έκφραση της προσωπικής θέασης για τον κόσμο
και της δημιουργικότητας και παράλληλα η καλλιέργεια της συνεργασίας και της
διυποκειμενικότητας
η καλλιέργεια της κριτικής στάσης απέναντι σε στερεότυπα, έμφυλες διακρίσεις και απαξιωτικές
απόψεις για τον «άλλο» και η ενεργός πολιτειότητα.
Λόγοι που υπαγόρευσαν την έρευνα. Γιατί επιλέχτηκε η λογοτεχνία
Η έρευνα υπαγορεύτηκε από την αναγνώριση της αξίας που έχει το μάθημα της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας στο σχολείο, ιδιαίτερα μετά την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας αναφοράς
(2012-2013). Τότε τέθηκε ως στόχος η εμπλοκή των μαθητών – κυρίως αγοριών – με χαμηλή
επίδοση στον σχολικό γραμματισμό και καλλιτεχνικές ανησυχίες.
Επιλέχτηκε η λογοτεχνία επειδή μπορεί να πετύχει την «ενδυνάμωση της υποκειμενικότητας» και
δίνει σημασία στη δυναμική της πρόσληψης και της ανταπόκρισης των μαθητών, «ώστε να
γίνουν ενεργητικοί πολίτες και παραγωγοί πολιτισμού» (Abrams, 2015: 45 · ΠΣ, 2011: 10-11, 3-4).
Εξάλλου, συνδέεται με το αίτημα για πιο ουσιαστικό γραπτό λόγο από τους μαθητές
(Παπαγγελής, 2016: 34-35). Έπειτα, καλλιεργεί τη φιλαναγνωσία (Barthes, 1973 · Κωτόπουλος,
2013:113-125), συναιρεί πλήθος τεχνών (κινηματογράφος, θέατρο), επιτρέπει τη βίωση ρόλων
και συνδέεται με τη δημιουργικότητα, την αποκλίνουσα σκέψη και την καινοτομία (Ξανθάκου,
2011). Προπάντων, μέσα από τη λογοτεχνία ο έφηβος εκδηλώνει την αμφισβήτησή του,
μορφώνει καταγγελτικό λόγο και παίρνει θέση απέναντι στα κακώς κείμενα (Culler, 2000: 53-54).
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
2.1. Δημιουργικότητα
Στα Αναλυτικά Προγράμματα, των τελευταίων τριάντα χρόνων, διαφαίνεται η ανάγκη για
διαμόρφωση ενός νέου τύπου πολίτη, καθώς βιώνουμε τις ραγδαίες αλλαγές και την επισφάλεια
που φέρει η μετανεωτερική εποχή. Υπό την επίδραση της φιλελεύθερης παιδαγωγικής,
προβλήθηκε η αξία της δημιουργικής αυτοέκφρασης (creative expression), της ενεργητικής
βίωσης του κόσμου από το παιδί και η διαμόρφωση αυτοπραγματοποιούμενης δημιουργικής
προσωπικότητας (Torrance & Myers, 1974 · Vygotsky, 2000).
Επομένως, απαιτείται ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα που θα έχει ευελιξία όσον αφορά τον
καθορισμό της διδακτέας ύλης, των διδακτικών μεθόδων, των εργαλείων αξιολόγησης και της
γενικότερης στάσης απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία. Άρα, οφείλουμε να στραφούμε από
μια παιδαγωγική της δημιουργικότητας σε μια δημιουργική παιδαγωγική, που απομακρύνεται
από τη συγκλίνουσα σκέψη, η οποία αποδέχεται ως αυθεντία μία μόνο σωστή και αποδεκτή
λύση. Αυτή η παιδαγωγική επιτρέπει να αναδυθεί ο αποκλίνων τρόπος σκέψης του παιδιού που
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αποτελεί βασική «ψυχοβιολογική» ανάγκη γι’ αυτό και υποκινεί τον πειραματισμό, την έρευνα,
την επίλυση προβλημάτων, και τη δημιουργικότητα (Ξανθάκου, 2011: 77-79).
Η δημιουργικότητα ως αντικείμενο συστηματικών ψυχολογικών ερευνών κατέδειξε ότι το σχολείο
ευνοεί τον παθητικό τρόπο μάθησης και περιθωριοποιεί τον δημιουργικό μαθητή (Cropley &
Cropley, 2011). Ή ότι τον επιβραβεύει για το δημιουργικό προϊόν, αλλά εξοβελίζει τη δημιουργική
συμπεριφορά στον εκτός τάξης ή σχολείου χωροχρόνο. Το επιχείρημα είναι ότι ευνοεί τη
διάσπαση της τάξης και τον αποσυντονισμό του μαθήματος, ότι εμποδίζει την ολοκλήρωση της
ύλης (Ξανθάκου, 2011: 69-71).
Παράλληλα, κατέδειξε ότι ο δημιουργικός μαθητής διαθέτει φαντασία και αντιδρά όταν αυτή
ακυρώνεται, έχει χιούμορ και ροπή στο αντισυμβατικό. Είναι ενορατικός, σχεδιάζει και κοινωνεί τα
οράματά του μακριά από συμβατικούς τρόπους συμπεριφοράς και διατηρεί την αυτονομία του
(Ξανθάκου, 2011: 31).
Ο ενθαρρυντικός – δημιουργικός εκπαιδευτικός έχει σημαντικότατο ρόλο, ώστε το παιδί να
εξελιχθεί σε παραγωγικό – δημιουργικό άτομο. Είναι φιλικός, χιουμορίστας, αξιοποιεί τις νέες
ιδέες, τη διαφοροποίηση, το παιχνίδι, εκτιμά την παιδαγωγική αξία του λάθους, Είναι και ο ίδιος
δημιουργικός. Δίνει σε όλους τους μαθητές την ευκαιρία να διακριθούν, ανατροφοδοτεί, επιδοτεί
την ενεργητική συμμετοχή τους, αμοίβει την αποκλίνουσα σκέψη (Torrance & Myers, 1974: 38 ·
Fisher, 1990: 52-55 · Freire, 1985: 116).
Οι κομβικοί παράγοντες που θα οδηγήσουν σε «ιδανικές πράξεις μάθησης», δηλαδή πράξεις
που αναδεικνύουν τη δημιουργική παραγωγικότητα, προκύπτουν από την αλληλεπίδραση
μαθητή – δασκάλου – Αναλυτικού Προγράμματος (Renzulli, 1992: 170-182). Αυτή, διασφαλίζεται
αν ο ίδιος ο μαθητής είναι υπεύθυνος για τη μάθησή του, αν μπορεί να καταστεί ένα
«πειραματιζόμενο Εγώ μέσα στο ενεργητικό Eμείς» (Fisher,1990: 36).
2.2. Η Παιδαγωγική της Δημιουργικής Γραφής
Σήμερα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο παιδαγωγικό υπόβαθρο για
τη διδασκαλία της
δημιουργικής γραφής (Abrams, 2015: 26-68 · Donelly, 2012: 21). Οι θεωρητικοί αναφέρονται:
στην Παιδαγωγική της αντικειμενικότητας (Νέα Κριτική Θεωρία) που αντιλαμβάνεται το κείμενο
ως αυτόνομο φορέα νοήματος, ανεξάρτητα από τα ιστορικοκοινωνικά συμφραζόμενα (Cooley,
2003: 101).
στην Παιδαγωγική της αυτό-έκφρασης, που θεωρεί ότι ο μαθητής λυτρώνεται καθώς εκφράζει
τον εσώτερο εαυτό του και τις ανάγκες του μέσα από τη δημιουργική ανάγνωση και γραφή. Σε
αυτή την περίπτωση, ο δάσκαλος ως «ηθικό πρότυπο» μεταγγίζει το αισθητικό του γούστο και
παράλληλα επιτρέπει την αυτοσυνείδητη ανάπτυξη του μαθητή. (Dawson, 2005: 62 · Donelly,
2012: 66-73 · Mearns, 1935: 2, 28).
στην Παιδαγωγική της μίμησης που αφορά, όχι την αντιγραφή της πραγματικότητας, αλλά την
ενεργητική μίμηση συγγραφέα ή κειμένου, του ύφους και των τεχνικών του. Σε αυτή την
περίπτωση, ο μαθητής δεν νοείται ως κενός εμπειριών, αλλά συνομιλεί με το κείμενο με έναν
«νοερό διάλογο» (Κωτόπουλος, 2015: 4).
στην Παιδαγωγική της αναγνωστικής ανταπόκρισης που δίνει έμφαση στην πρόσληψη του
αναγνώστη και στη «δύναμή» του να συν – κατασκευάσει το νόημα του κειμένου μαζί με τους
άλλους αναγνώστες (Iser, 1978: 280).
στην πολιτισμική – κριτική Παιδαγωγική που θεωρεί ότι η λογοτεχνία αποτελεί πεδίο μεταγραφής
των «συγκρουόμενων λόγων» που παράγονται στο κοινωνικό περιβάλλον. Υπό αυτό το πρίσμα
η δημιουργική γραφή επιτρέπει την επεξεργασία και κατανόηση των νοημάτων και των
ταυτοτήτων που κατασκευάζονται εκεί και εκβάλλουν σε όλο το φάσμα του πολιτισμού (Dawson,
2005 · Αναγνώστου, 2017: 80-82).
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2.3. Κινηματογράφος και πολυγραμματισμοί
Η αξιοποίηση του κινηματογράφου στην εκπαιδευτική διαδικασία συνδέεται με τον
οπτικοακουστικό γραμματισμό και την ενεργό μάθηση, επειδή αξιοποιεί όλους τους
σημειωτικούς πόρους επικοινωνίας, την εικόνα, τον ρόλο, τη μουσική, την κίνηση, το κείμενο.
Βασικά κριτήρια επιλογής της ταινίας αποτελούν οι παιδαγωγικές μας προθέσεις, η ηλικία, οι
μαθησιακές ανάγκες και η ανταπόκριση των μαθητών, η οπτικοακουστική τους παιδεία
(Γρόσδος, 2013: 232-236).
Σύμφωνα με τη Σέμογλου (2001: 271-273), μέσα από τη θέαση μιας ταινίας, οι μαθητές
επεξεργάζονται και αποκωδικοποιούν τα μηνύματα, εκφέρουν απόψεις και υπερασπίζονται
θέσεις, ενεργοποιούν κοινωνικές δεξιότητες ως «κριτικοί» θεατές. Μέσα από την παραγωγή δικών
τους δημιουργιών, κειμένων, έργων τέχνης, ταινίας, ατομικών ή/και ομαδικών, κατανοούν πιο
βαθιά την εικόνα ως έκφραση της αισθητικής πραγματικότητας. Επιπλέον, οι μαθητές έρχονται
σε επαφή με πολιτικά και πολιτισμικά κινήματα σε όλο τον κόσμο και ωθούνται στην
ενεργοποίηση της πολιτειότητάς τους (Martin, 1984 · Γρόσδος, 2013: 210). Οι Γρόσδος και
Ντάγιου (2003) μιλούν για ένα είδος διαδραστικής «παράλληλης γνώσης».
2.4. Ανατροφοδότηση
Η ανατροφοδότηση (feedback) σχετίζεται με την εξωτερική και την εσωτερική παρακίνηση, τις
μακροπρόθεσμες διαδικασίες, την ηθική του κερδίζω - κερδίζεις (win-win) και όχι τον
ανταγωνισμό. Λειτουργεί βελτιωτικά, αναζητά τους λόγους που υπαγορεύουν την ποιότητα ή
την έλλειψή της και αξιοποιεί το λάθος θετικά. Συνάδει με μαθήματα όπως η λογοτεχνία, όπου
έχει ιδιαίτερη σημασία να αναδειχθεί η υποκειμενικότητα των μαθητών και του εκπαιδευτικού μέσα
στην ομάδα, μακριά από την τυπική αξιολόγηση (Ζαβλανός, 2003: 135, 167-170).
Η εποικοδομητική ανατροφοδότηση αποτελεί κλειδί στη μαθησιακή διαδικασία αρκεί να είναι
άμεση ή να διατυπώνεται στον κατάλληλο χρόνο. Ως στιγμή της αλήθειας (moment of truth)
είναι απαραίτητο να αφορά το ηθικό/δεοντολογικό πλαίσιο που τηρήθηκε, τη διαδικασία που
ακολουθήθηκε, τη συμμετοχή των μαθητών στον σχεδιασμό, το επίπεδο της συνεργασίας.
Ακόμη, τις πηγές και τη μέθοδο που επιλέχτηκε, την εναρμόνιση με τις οδηγίες, την πορεία για τη
βελτιστοποίησή της εργασίας, την παρουσίασή της, το τελικό προϊόν (ό.π., 2003: 45-47).
2.5. Πολιτειότητα
Οι εκπρόσωποι της Κριτικής Παιδαγωγικής παρουσιάζουν την κριτική σκέψη ως βασική
συνιστώσα της εκπαίδευσης για την πολιτειότητα. Θεωρούν ότι αυτού του τύπου η εκπαίδευση
έχει χειραφετικό χαρακτήρα και καθιστά τον μαθητή σκεπτόμενο πολίτη που προσανατολίζεται
στην κοινωνική δικαιοσύνη (social justice oriented citizen) (Giroux, 1980: 329-366.· Weistheimer
και Kahne (2004: 237-269).
Σύμφωνα με τις θέσεις τους, ο μαθητής-πολίτης γίνεται
αποτελεσματικός πολίτης (effective citizen) μέσω της διαδικασίας του αναστοχασμού, της
διαβούλευσης, της ανατροφοδότησης, της αξιολόγησης και της συμμετοχής σε δημοκρατικές
διαδικασίες (Banks, 2009: 314).
Η μετασχηματιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης για την πολιτειότητα (transformative citizenship
education) θεωρεί πως έργο των εκπαιδευτικών είναι να αναγνωρίσουν τη δυναμική σχέση
εκπαίδευσης και κοινωνίας και τις συγκρούσεις που τις διέπουν, ώστε να καλλιεργήσουν τον
κριτικό στοχασμό των μαθητών. Να λειτουργούν ως διανοητές αλλά και διαμεσολαβητές,
στοχεύοντας στην κοινωνική αλλαγή (Giroux, 1980: 355, 352 · Giroux, 2011: 73).
Τα εκπαιδευτικά συστήματα που ευθυγραμμίζονται με μια τέτοια κατεύθυνση διαμορφώνουν
σχέδια δράσης και πρακτικές, στο πλαίσιο των οποίων οι μαθητές εμβαθύνουν στα κοινωνικά
προβλήματα, αναζητούν τις αιτίες τους, προσπαθούν να τα επιλύσουν συλλογικά και
συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Έτσι, οι μαθητές από την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα
δικαιώματα και την καλλιέργεια του αισθήματος του ανήκειν μπορούν να περάσουν στον
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δημοκρατικό - κριτικό πολιτικό εγγραμματισμό, την κοσμοπολιτειακή συμμετοχή και την
ικανότητα για αλλαγή (ΜcCowan, 2009: 25 · Osler & Starkey, 2002: 143 – 159).
3. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
3.1. Διδακτικές επιλογές
Το πρόγραμμα δημιουργικής γραφής δεν αυτονομήθηκε, αλλά ενσωματώθηκε στη ροή της
διδασκαλίας, ώστε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα διεξαγωγής του και να υποκινήσει την
εμπλοκή και τη δημιουργικότητα όλων των μαθητών μέσα από τον παιγνιώδη τρόπο μάθησης
(Κωτόπουλος, 2011: 21-36· NACCE, 1999).
Προηγήθηκε το προαναγνωστικό στάδιο με κείμενα που αναδιφούσαν πάνω στο θέμα των
στερεοτύπων και έγιναν οι πρώτες ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Ακολούθησε το κυρίως
αναγνωστικό στάδιο, έγιναν πλήθος αναγνώσεων – πεζών κυρίως κειμένων και οργανώθηκε
στη σχολική τάξη εργαστήριο δημιουργικής γραφής (Σουλιώτης, 1995, 2009, 2012 · Νικολαΐδου,
2014, 2016).
Η αφόρμησή μας και κείμενο αναφοράς σε αυτό το στάδιο ήταν η παραλογή Του Νεκρού
Αδερφού. Αξιοποιήθηκαν τα διηγήματα Πίστομα του Θεοτόκη και Το Αμάρτημα της μητρός μου,
του Γεώργιου Βιζυηνού, αποσπάσματα από Τα μυστήρια της Κεφαλλονιάς (Η προίκα) του
Ανδρέα Λασκαράτου, Γκόλφω του Σπύρου Περεσιάδη και Το γάλα, του Βασίλη Κατσικονούρη
(ενότητα Θέατρο), Αναφορά στον Γκρέκο του Νίκου Καζαντζάκη, Η Επέτειος των ρόδων της
Μαρίας Λαμπαδαρίδου - Πόθου, Ελένη ή ο Κανένας της Ρέας Γαλανάκη και Με μολύβι φάμπερ
νούμερο δύο της Άλκης Ζέη που προτάθηκαν και για συνολική ανάγνωση.
Έπειτα, εφόσον κάτι τέτοιο προτείνεται από το ΠΣ (2011 :17) για το α΄ τετράμηνο στην ενότητα «Τα
Φύλα στη Λογοτεχνία» προτάθηκε η παρακολούθηση της ταινίας «Νύφες» του Παντελή
Βούλγαρη. Οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν δημιουργικά κατ’ οίκον εργασίες, όπου
μπορούσαν να αξιοποιήσουν την ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων που προηγήθηκαν και
την εμπειρία τους ως ιστορικά υποκείμενα.
3.2. Οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής
Εφόσον παρακολουθήσαμε την ταινία «Νύφες» του Παντελή Βούλγαρη οι μαθητές κλήθηκαν να
κάνουν μια ατομική και μια ομαδική εργασία τουλάχιστον 300 λέξεων η καθεμιά. Διευκρινίστηκε
ότι μπορούσαν να εστιάσουν σε κάποια σκηνή (πνιγμός της Χαρώς, φωτογράφηση των
υποψήφιων νυφών, σκηνή όπου τα μαλλιά της ηρωίδας γίνονται γκρίζα κλπ.).
Οι δημιουργικές εργασίες δόθηκαν ως κατ’ οίκον, εφόσον είχε προχωρήσει η φάση της κυρίως
ανάγνωσης. Η πρόθεση της διδάσκουσας ήταν τα δημιουργικά κείμενα των μαθητών να
αποτελέσουν ή να υποκινήσουν νέες αναγνώσεις, ανασυγκειμενοποιήσεις, αξιολογικές
αποτιμήσεις, ανατροφοδοτήσεις και τον αναστοχασμό. Οι μαθητές πρότειναν και τη συγγραφή
σύγχρονων «ειδών», όπως fan fiction (μυθοπλαστικό έργο που έχει ως αφετηρία την πλοκή και
τους
χαρακτήρες ενός δημοφιλούς έργου, συνήθως
από το διαδίκτυο
(https://en.wikipedia.org/wiki/Fan_fiction. Επίσης, ανταποκρίθηκαν στην πρόταση να
δημιουργήσουν ψηφιακό βιβλίο, όπου οι εργασίες τους θα πλαισιωνόταν με ζωγραφικές
δημιουργίες. Συνολικά, ζωγραφίστηκαν 60 περίπου έργα.
Οι μαθητές προτίμησαν να δώσουν φωνή σε ήρωες και κυρίως στο καράβι που φιλοξένησε τα
δρώμενα στην ταινία «Νύφες». Ακόμη, έγραψαν ημερολόγια, επιστολές, μοντερνιστικό εσωτερικό
μονόλογο, άλλαξαν τη ροή της υπόθεσης και λιγότερο τόλμησαν τις πιο ευφάνταστες επιλογές
όπως δελτία ειδήσεων, χιουμοριστικά κείμενα ή εγχειρίδιο χρήσης μίξερ.
3.3. Καινοτόμα στοιχεία
Η έρευνα - δράσης που υλοποιήθηκε μπορεί να χαρακτηριστεί ως καινοτόμος επειδή:
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Ακολούθησε το μοντέλο των K. Lewin - St. Kemmis, όπου η έρευνα δράσης παρουσιάζεται σε
μια επαλληλία κύκλων σπείρας (σχεδιασμός – δράση – παρατήρηση – στοχασμός) (Carr &
Kemmis, 1997). Η διαδικασία ακολούθησε τον κύκλο μάθησης και βελτίωσης P.D.C.A – Plan, Do,
Check, Act του Deming (Ζαβλανός, 2003 : 144, 148-152) και τα στάδια από τα οποία διέρχεται η
δημιουργική διαδικασία (προπαρασκευαστικό, επώασης, έμπνευσης, αξιολόγησης,
ανασχεδιασμού (Guilford, 1950 · Kinnon, 1962: 485-495).
Συνδυάζει τη θεωρία και την πράξη (Winter, 1996: 13-14). Έλαβε υπόψη την Κριτική θεωρία για τη
λογοτεχνία, αξιοποίησε πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό και τη δημιουργική γραφή ως
παιδαγωγικό εργαλείο.
Πλαισίωσε τον ήδη υπάρχοντα τρόπο διδασκαλίας με τον μετανεωτερικό – αυτοανακαλυπτικό
και μαζί συνεργατικό τρόπο της δημιουργικής γραφής. Οι εργασίες αυτές παρουσιάστηκαν
ζωντανά στην τάξη, αναγνώστηκαν από άλλους συμμαθητές του ίδιου ή άλλου τμήματος,
αξιολογήθηκαν και παρουσιάστηκαν σε κοινό, αποτέλεσαν ψηφιακό βιβλίο.
Συστατικό στοιχείο της αποτέλεσε η υποκίνηση, η αμοιβαία ανατροφοδότηση και ο
αναστοχασμός, τόσο κατά τη διάρκειά της, όσο και μετά την ολοκλήρωση κάποιας φάσης (
Kemmis & Mctaggart, 1988: 10).
Η έρευνα δράσης αφορά την «αναθεώρηση» αξιών και στάσεων (Αλεξίου, 2017). Πεδίο εστίασής
μας υπήρξε η στάση των μαθητών, ιδιαίτερα των αγοριών, απέναντι στη λογοτεχνία και απέναντι
σε στερεοτυπικές απόψεις που πραγματεύονταν τα κείμενα και η ταινία όσον αφορά τη θέση της
γυναίκας.
3.4. Μέθοδοι συλλογής δεδομένων. Ερευνητικά δεδομένα. Αποτελέσματα
Υποκείμενα της έρευνας αποτέλεσαν δύο τμήματα της Α΄ τάξης του ΓΕΛ Δοξάτου Δράμας,
αποτελούμενα από 35 μαθητές: το Α1 με 17 μαθητές (12 αγόρια – 1 ΑΜΕΑ και 1 με μαθησιακές
δυσκολίες, 5 κορίτσια), ενώ το Α2 με 18 μαθητές (6 αγόρια και 12 κορίτσια). Το δείγμα προέκυψε
χωρίς την εμπρόθετη επιλογή της διδάσκουσας και προέρχεται στο μεγαλύτερο ποσοστό του
από τα τρία Γυμνάσια του Δήμου και από 6 χωριά. Ένας μαθητής προέρχεται από την πόλη της
Δράμας (ΑΜΕΑ).
Για την ενίσχυση της εγκυρότητας των ερευνητικών δεδομένων η εξαγωγή συμπερασμάτων
στηρίχτηκε στη μεθοδολογική τριγωνοποίηση (methodological triangulation), με
ερωτηματολόγιο (questionnaire), συνέντευξη (interview), ομάδες εστίασης (focus groups)
(Denzin, 1989).
Το ερωτηματολόγιο επιλέχτηκε ως μέσο συλλογής δεδομένων, επειδή πρόθεση της ερευνήτριας
ήταν να διερευνήσει απόψεις και στάσεις του συνόλου των συμμετεχόντων μαθητών (35) με τη
μεγαλύτερη δυνατή «ουδετερότητα» και ακρίβεια, εφόσον στη Συνέντευξη και στις Ομάδες
Εστίασης αυτό δεν ήταν εφικτό. Απάντησαν 34 μαθητές.
Οι μαθητές απάντησαν ότι δεν είχαν προηγούμενη επαφή με τη δημιουργική γραφή σε ποσοστό
38, 2%, και σε ποσοστό 76% ότι γράφουν δημιουργικά και τα δύο φύλα. Το 64, 7% δήλωσε ότι
προτιμά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας με δημιουργική γραφή πάρα πολύ, το 26,5 πολύ, το 2,9
αρκετά, 2,9 λίγο, 2,9 καθόλου, ότι είχε ανατροφοδότηση σε ποσοστό 50% πάρα πολύ και 38,2%
πολύ μέσα από κείμενα συμμαθητών και του εκπαιδευτικού, που αναγνώστηκαν στην τάξη. Τα
κυρίαρχα συναισθήματα ήταν ο ενθουσιασμός 47,1%, 32,4% η έμπνευση και 17,6% το απλό
ενδιαφέρον.
Στις συνεντεύξεις συμμετείχαν 24 μαθητές, 13 αγόρια και 11 κορίτσια, πριν την επίδοση της
βαθμολογίας του πρώτου τετραμήνου στον χώρο του σχολείου σε μέρα εκδρομής. Τηρήθηκε το
δεοντολογικό πλαίσιο. Επιλέχτηκε η ημιδομημένη – εστιασμένη συνέντευξη, επειδή δίνει τη
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δυνατότητα να διερευνηθούν με ευέλικτο τρόπο κάποια θέματα που αναδύονται στην πορεία της
διαδικασίας (ΙΕΠ, 2012: 210-211).
Η συγκρότηση των 4 μεικτών ομάδων εστίασης (focus groups), αποτελούνταν από 6, 7, 6, 6
μαθητές, έγινε με μόνο «περιορισμό» κάθε ομάδα να προέρχεται αμιγώς από ένα τμήμα.
Αφορούσε 13 μαθητές από το Α1 και 12 από το Α2 (12 αγόρια και 13 κορίτσια συνολικά). Έγινε
στις αρχές Μαΐου εκτός του σχολικού χώρου («Πεζοδρομίες» στον Πεζόδρομο, στην έδρα του
σχολείου), πριν τις εξετάσεις, η συμμετοχή ήταν προαιρετική και η διαδικασία κράτησε περίπου
τρεις ώρες.
Οι συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν, και αναλύθηκαν με τη φαινομενολογική ερμηνευτική
μέθοδο, επειδή αξιοποιεί την κοινή εμπειρία των υποκειμένων έρευνας, μαθητή και εκπαιδευτικού
(Σαπουντζή – Κρέπια, 2005). Δημιουργήθηκαν θεματικοί άξονες και υποθέματα και επιλέχτηκαν
τα κατάλληλα αποσπάσματα που υποστήριζαν κάθε υπόθεμα (Smith et al., 2009). Ο Οδηγός
συνέντευξης ήταν ίδιος για τις ομάδες και τα ερωτήματα αφορούσαν το πόσο απολαυστικό ήταν
το μάθημα και τα οφέλη που αποκόμισαν οι μαθητές (ανάγνωση αποσπασμάτων ή βιβλίου,
γράψιμο, δυσκολίες, κριτική στάση, αλληλεπίδραση). Κομβικό θέμα που αναδύθηκε ήταν το
«πάρε θέση». Ο λόγος των μαθητών αναλύθηκε με τη μέθοδο Ανάλυσης Λόγου (D.A),
προκειμένου να καταδειχθεί πώς η λεκτική επικοινωνία αποκαλύπτει τους ρόλους που είχαν οι
συμμετέχοντες (Βασιλοπούλου, 2010: 671-698 · Wetherell & Potter, 2009: 321-356).
Οι μαθητές είπαν:
Έγραψα πολύ και κάθε φορά ένιωθα ότι είχα κάτι να πω. Έδωσα φωνή στο καράβι και «την είπε»
στους διακινητές, στο σύστημα.
Οι εργασίες … μάς έκαναν να μιλήσουμε «έξω απ’ τα δόντια», αλλά μέσα σε όρια… μας
ανακούφισε, γιατί ακουγόταν η φωνή μας.
… είχαμε την ευκαιρία να δικάσουμε τους κακούς ήρωες και να πούμε μπράβο στους καλούς,
ομαδικά…
Υπάρχει μια πονηριά που, ενώ γράφεις, βάζεις τα πράγματα στη θέση τους. Νιώθεις σαν έκανες
την αρχή για να αλλάξει ο κόσμος.
Ανακάλυψα ότι σκέφτομαι καλύτερα όταν γράφω και ότι κάποιος μου δίνει σημασία ή ζητά τη
βοήθειά μου για να μιλήσουμε για αυτό που δεν μας αρέσει.
Όταν μας ζήτησε η κυρία να βάλουμε το καράβι να «μιλήσει», να πει την ιστορία του, μιλούσα
εγώ. Και είχα πολλά να πω. Τα διάβασα στο σπίτι, στους δικούς μου, στο σχολείο.
Τέ-λει-ο. Με άφησε άφωνη. Η ανθρωπιά κερδίζεται δεν δίνεται στον άνθρωπο από τη γέννησή
του. Ήθελα καλό τέλος.
Εγώ διάβασα τη Γκόλφω κόντρα σε όλους … Σήμερα, η γυναίκα πατάει πιο γερά στα πόδια της.
Σπουδάζει, δουλεύει…
Χάλια βιβλίο. Ή δεν ταιριάζει σε μένα. Και η Κική που το διάβασε τα ίδια είπε. Ωραία ιστορία,
ακατανόητο για μαθητή το γράψιμο, αργή δράση… Βαρετό πολύ. Είχα το Ελένη ή ο Κανένας.
Η κριτική θέλει πολύ σκέψη, αλλά και γνώση. Είμαστε μικροί για τέτοιους άθλους, αλλά η κυρία
μας ενθαρρύνει.
Ανακάλυψα για τον εαυτό μου πράγματα που δεν ήξερα. Για παράδειγμα μπορώ να πω τη
γνώμη μου, χωρίς να γίνει σούσουρο. Ότι μου αρέσει να γράφω και να μιλάω γι’ αυτό με τους
άλλους, χωρίς να μας πούνε «ψώνια».
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Εμάς μας αρέσουν βιβλία που μας ενδιαφέρουν. Οι σχέσεις των δύο φύλων, οι τσακωμοί, η
έκτρωση που είχε στην «Επέτειο των ρόδων», η ξενιτειά, η γυναίκα στον Καζαντζάκη – πώς
μιλούσε για τη μάνα του ή για τη γυναίκα! Και άλλα τέτοια κοινωνικά θέματα που μας φέρνουν
μπροστά σε «ηθικά διλήμματα», όπως έλεγε η κυρία, είναι για την ηλικία μας. Έχουμε και εμείς
τέτοια προβλήματα.
Δεν νιώθαμε πως ήμαστε στην τάξη. Εγώ προσωπικά δάκρυσα – και δεν ντρέπομαι να το πω –
πολλές φορές. Η κυρία μια φορά το είπε «καλλιτεχνικό καφενείο» και πολύ μου άρεσε. Χαρά,
ανεμελιά, ηρεμία, γνώση.
Ξέρεις τι είναι να έχεις δίκιο στην τάξη; … Να σε ακούνε όλοι. Εγώ ποτέ δεν είχα δίκιο. Και να έχεις
και την καλύτερη εργασία. Όλοι το παραδέχτηκαν, στο καράβι. Ο άλλος σε βλέπει αλλιώς.
… εμείς παλιότερα κρύβαμε το γραπτό μας από τον άλλο. Οι γονείς φταίνε και οι καθηγητές.
Πώς θέλουν να συνεργαστούμε έτσι;
Εντάξει είχαμε δυσκολίες να βρεθούμε, γι’ αυτό κάναμε ομάδες με παιδιά από το χωριό. Καμιά
φορά υπήρχε γκρίνια από τον «εκπρόσωπο τύπου», ότι αργούμε, ότι δεν υπάρχει ισότητα, αλλά
πάντα πώς γινόταν αυτός που έγραφε λιγότερο ή θα παρουσίαζε καλύτερα ή θα έδινε την
κατάλληλη λύση στην τελική.
Κοτσάνες ρε παιδιά. Πώς σας αρέσουν; Τι βαθμό παίρνω υπό το μηδέν;
Έγραψα κάτι μαργαριτάρια, που κάποτε θα διδάσκονται στο σχολείο!
… πρώτη φορά έγραψα, αλήθεια, όλο από λυσάρια και σημειώσεις γράφω.
Εμείς μάθαμε ότι είναι ρετσινιά η μουτζούρα, είναι κακό να σβήνεις, θέλεις δουλειά, τέτοια…
Σαν να ξεκινάμε από την πρώτη δημοτικού. Μάθαμε να αγαπάμε το λάθος μας, να σβήνουμε
χωρίς άγχος και να διορθώνουμε τον εαυτό μας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι μαθητές βίωσαν την εμπειρία της δημιουργικής γραφής, θετικά και η συμμετοχή τους στη
διαδικασία ήταν αξιομνημόνευτη. Κοινωνικοί καθορισμοί, πολιτισμικές διαφοροποιήσεις και η
μέχρι τώρα σχολική επίδοση δεν αναχαίτισε τη συμμετοχή τους, ιδίως των αγοριών.
Οι ίδιοι τεκμηρίωσαν την διάσταση αυτή στο γεγονός ότι ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία,
λειτούργησε εργαστηριακά, συμμετοχικά και ενεργοποίησε τη γενικότερη δημιουργικότητά τους.
Κυρίως όμως γιατί πήραν θέση απέναντι σε θέματα που αφορούσαν τα στερεότυπα. «Θέση
πήραν» και με τις αναγνώσεις τους σε κοινό (στον χώρο του σχολείου, στο Πνευματικό Κέντρο
και στο Μουσικό Σχολείο με τη Λέσχη ανάγνωσης) ή με τη συμμετοχή τους σε Λογοτεχνικούς
Διαγωνισμούς.
Μίλησαν για απόλαυση που πήγαζε από τη μέθεξη με τη λογοτεχνία με τον νου και την καρδιά,
αλλά και με τη σκέψη του άλλου, του συμμαθητή ή του δασκάλου με μια ελευθερία πρωτόγνωρη.
Μίλησαν για απομάκρυνση του μαθήματος από την αναπαραγωγή των παλαιών διδακτικών
και ερμηνευτικών μοντέλων που είχαν την ισχύ θέσφατου και απηχούσαν την ισχύουσα οπτική.
Μίλησαν για «φρέσκα» θέματα και τύπους εργασιών.
Συνειδητοποίησαν ότι με το δημιουργικό τους γράψιμο συμμετείχαν στην «κατασκευή του
νοήματος» του κειμένου με ένα πολύ δημιουργικό και κριτικό τρόπο, αφήνοντας να αναδυθούν
ζητήματα τα οποία αντιμετώπισαν συλλογικά, όχι με τον παραδοσιακό συγκλίνοντα τρόπο και
παγιωμένες πρακτικές. Απομακρύνθηκαν από την κρατούσα αντίληψη περί χρησιμότητας του
μαθήματος της Λογοτεχνίας «να δίνει μονάδες» ή ως «αριστοκρατικό» μάθημα για λίγους.
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Η ενεργός συμμετοχή της ομάδας και του διδάσκοντα στην ανατροφοδότηση επέτρεψε τη
μεγαλύτερη αποδοχή των άγνωστων ως τότε, αλλά και των γνωστών ή φίλων με τους οποίους
εγκαινιάστηκε μια νέα σχέση. Κάποιοι είδαν άλλες ταινίες που διερευνούσαν το ίδιο θέμα, εκτός
σχολείου, κατά ομάδες, γεγονός που απέδιδε την ευεξία τους και τον συμμετοχικό χαρακτήρα
των δραστηριοτήτων τους.
Αποδείχτηκε ότι το βίωμα του σχολείου, της λογοτεχνίας και της δημιουργικής γραφής έγινε
ισχυρό, δεν αφορούσε στενά την τάξη και τους ενέπλεξε πολλαπλά. Είναι αξιομνημόνευτο το
γεγονός ότι ένας μαθητής ζωγράφισε την κεντρική ηρωίδα της ταινίας που είδαμε σε τρεις
εκδοχές, κατά τη διάρκεια της προβολής και έλαβε ως «απάντηση» ευάριθμες άλλες του ίδιου
προσώπου από συμμαθητές του τις επόμενες ημέρες.

Σχ. 1. α) Ζωγραφική στη διάρκεια της προβολής.

β) Λίγες ημέρες μετά

Ακόμη, οι μαθητές αναζήτησαν φράσεις διατυπωμένες με γνωμολογικό τρόπο (fail better, show
it don’t tell it, creative reading – creative writing κλπ.) και μαζί με τους ευφάνταστους τίτλους
των κειμένων τους τα έγραψαν στα θρανία, στα βιβλία και στον πίνακα ανακοινώσεων. Η
αποτύπωση του βιώματος των μαθητών μέσα από τη ζωγραφική κινητοποίησε νέο κύκλο
γραπτών κειμένων και προσπόρισε μια «φιλόλογη» διάθεση, για την οποία οι μαθητές ήταν
περήφανοι.
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Η αναγκαιότητα της εισαγωγής του μαθήματος της
Δημιουργικής Γραφής στο αναλυτικό πρόγραμμα της
Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης
Πιπέρης Κωνσταντίνος
kostaspiperis@yahoo.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων της Αθμιας κυρίως εκπαίδευσης δίνει την εικόνα μιας εγκαταλειμμένης και
παρωχημένης μαθησιακής διαδικασίας της «έκθεσης» ή αλλιώς του «σκέφτομαι και γράφω», επειδή το ίδιο συνθλίβει
εκπαιδευτικούς και μαθητές και δεν δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούν με την ποιότητα του λόγου και την έκφραση.
Ξεκινήσαμε ένα εργαστήρι δημιουργικής γραφής με σκοπό να δώσουμε χρόνο και χώρο στους μαθητές να
«κατεβάσουν» ιδέες, να δημιουργήσουν και να ασκηθούν στην τέχνη του λόγου.
Οι εγγραφές των μαθητών ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας. Οι γονείς, έδειξαν μεγάλη ικανοποίηση.
Τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά και ενθαρρυντικά και οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο ποσοστό στους
στόχους του προγράμματος. Οι μαθητές μου, μια ομάδα μικρών ασκούμενων συγγραφέων, όπως την είχα ονομάσει,
ασχολήθηκαν με κείμενα που συνδιαλέγονται με ενδιαφέροντες τρόπους μεταξύ τους και που αξιώνουν τη
λογοτεχνικότητά τους, που αποτελούσαν κατ’ αρχήν ασκήσεις γραφής με συγκεκριμένες μεθόδους, ύφη και τρόπους
που διεκδικούσαν την πρωτοτυπία, με έναν δομημένο λόγο που υπακούει στις «λογοτεχνικές συμβάσεις» της ηλικίας
αυτής, γραμμένα από ψυχής, με κέφι και με ειλικρίνεια. Ασκήθηκαν στην τέχνη του λόγου, αγάπησαν τη γλώσσα και τις
δυνατότητές της, διερεύνησαν τη γραπτή έκφραση με το θάρρος ενός εξερευνητή, εργάσθηκαν με επιμονή και κόπο στο
γράψιμο και εμπνεύστηκαν από τις προτάσεις και τις συμβουλές μου, οργάνωσαν τις ιδέες τους και έγραψαν έχοντας
αξιώσεις από τη «συγγραφική» πλευρά τους. Κι όλα αυτά με κοινή συνισταμένη την απόλαυση της εμπειρίας αυτής.

Η δημιουργική γραφή είναι ένα από τα πιο δυναμικά και ευέλικτα εργαλεία παραγωγής λόγου,
με τα οποία μπορούμε να προχωρήσουμε κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων, για να
αντιληφθούμε και να εκφράσουμε την λεπτή ποιότητα και το συμβολικό περιεχόμενο που έχουν
τα βαθύτερα στρώματα της ψυχής μας. Ένα μοναδικό εργαλείο, που μας δίνει τη δυνατότητα να
καταγράφουμε την πορεία της ζωής μας στην εξέλιξής της και να έχουμε πρόσβαση στην
μεταμόρφωση του εσωτερικού μας κόσμου.
Η δημιουργική γραφή τα τελευταία χρόνια έχει εισβάλει δυναμικά στο χώρο της προσωπικής
ανάπτυξης και γενικότερα της ψυχικής υγείας, ανοίγοντας νέες δυνατότητες και επαγγελματικές
προοπτικές σε όσους αγαπούν τη γραφή.
Αποτελεί μέσον προσωπικής ανάπτυξης και θεραπείας, που γρήγορα εξελίσσεται σε μια
ξεχωριστή μορφή θεραπευτικής προσέγγισης, κάνοντας βήματα ανάμεσα σε εκφραστικές
θεραπείες και αφηγηματικές θεραπευτικές προσεγγίσεις.
Τα τελευταία χρόνια, όλο και πιο εμφατικά, βλέπουμε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ελληνική
κοινωνία για τη δημιουργική γραφή και την ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικής έκφρασης που
φαίνεται από την αλματώδη αύξηση των σεμιναρίων, μεταπτυχιακών προγραμμάτων και
ημερίδων που διοργανώνονται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για το συγκεκριμένο θέμα.
Το σύγχρονο σχολείο δείχνει να αφουγκράζεται με σταθερούς αλλά αργούς ρυθμούς τη
γενικότερη αυτή τάση της κοινωνίας και της επιστημονικής κοινότητας, αξιοποιώντας τις
δημιουργικές δραστηριότητες παραγωγής λόγου, εξελίσσοντάς το ως βασικό εργαλείο
διδακτικής της Λογοτεχνίας και της Νεοελληνικής Γλώσσας.
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Ποιοι είναι οι λόγοι που η δημιουργική γραφή πρέπει να πείσει τους εμπλεκόμενους φορείς και
τα στελέχη της εκπαίδευσης για τα οφέλη της στη συναισθηματική και νοητική ωρίμανση των
μαθητών;
Το μάθημα της έκθεσης – έκφρασης του αναλυτικού προγράμματος έχει γίνει μόνιμη πηγή
άγχους και απαρέσκειας των μαθητών που, ενώ κατανοούν την αναγκαιότητά του, ο χρόνος
και ο τρόπος της διδασκαλίας του δεν αφήνουν πολλά περιθώρια συμπάθειάς τους.
Η διδασκαλία του μαθήματος αυτού, ακολουθεί μια στείρα μέθοδο που απαιτεί από τον μαθητή
να καταθέσει τις ιδέες του χωρίς να τον έχει ενημερώσει με πληροφορίες χρήσιμες για την
ανάπτυξή του. Ποτέ δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος μέσα στις αίθουσες, τόσος όσος
χρειάζεται ένα τέτοιο εργαλείο παραγωγής λόγου. Εκτιμώ ότι αυτό είναι από τα βασικότερα
προβλήματα. Στις ναυαγισμένες προσπάθειες των μαθητών να γράψουν έστω ένα μέτριο
κείμενο, βοηθά και η έλλειψη λεξιλογίου, η σχεδόν παντελής απόσταση από την φιλαναγνωσία
–άρα και η αδιαφορία προς τα λογοτεχνικά κείμενα που η ανάγνωσή τους θα τους εμπλούτιζε
το λεξιλόγιο, και ιδέες θα τους έδινε, και τη φαντασία τους θα ανέπτυσσε και όσο για την έκφραση
και διατύπωση, θα είχαμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Ελάχιστοι μαθητές που διαβάζουν
λογοτεχνία, κάνουν πάντα την διαφορά στην ανάπτυξη του θέματος και στην εικόνα τους μέσα
στο μαθητικό σύνολο.
Ένα τόσο πολύ σπουδαίο εργαλείο παραγωγής λόγου, ένα μάθημα που αφορά την έκφρασή
μας, που αποδεικνύει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, ένας καθρέφτης της φαντασίας μας, μία
πηγή μόνιμης έμπνευσης, πρέπει να αποσυνδεθεί από το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας.
Συνδέθηκε με την ανάγνωση κάποιων σχετικών με το θέμα κειμένων στο βιβλίο της γλώσσας
αλλά παραμένει το ίδιο στείρο και αναποτελεσματικό.
Ποια είναι η αλήθεια γύρω από την εκπαίδευση των παιδιών στην παραγωγή λόγου και στη
σωστή έκφραση; Υποτίθεται ότι μέσα από την ολιγόλεπτη ενασχόληση των μαθητών με κάποιο
θέμα που αφορά την ενότητα «σκέφτομαι και γράφω», οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα
να απλώσουν στο χαρτί τη φαντασία τους, να εκφραστούν και να αποτυπώσουν ιδέες, εικόνες
και να καταφέρουν να επιτύχουν την πολυπόθητη περιγραφή που απαιτούν οι ανάγκες του
θέματος. Μέσα σε λίγα μόνο λεπτά, ίσως μία φορά την εβδομάδα, όταν δοθεί η ευκαιρία, όταν
περισσέψει χρόνος, μέσα στο 90λεπτο γλωσσικό μάθημα και πάντα προς το τέλος της ώρας,
ζητάμε από τους μαθητές να συγκεντρώσουν τις σκέψεις τους, να συντονίσουν τις δυνάμεις
τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην ανάπτυξη του θέματος με κίνδυνο να μην
καταφέρουν να ολοκληρώσουν το κείμενό τους γιατί το διάλειμμα πλησιάζει. Και συνήθως οι
εκπαιδευτικοί, στο άκουσμα του κουδουνιού είναι αναγκασμένοι να πουν εκείνη τη φράση κλισέ
«συνεχίστε το θέμα στο σπίτι». Εκείνη τη στιγμή ο διακόπτης της έμπνευσης κλείνει, τα
ενδιαφέροντα αλλάζουν, ο σκοπός χάνεται και όσο κι αν προσπαθήσουν στο σπίτι οι μαθητές
να «τελειώσουν» το κείμενο, δε θα έχει την ποιότητα του αυθεντικού, του άμεσου, ώστε να μπορεί
και ο εκπαιδευτικός να το αξιολογήσει κατάλληλα και να προτείνει τη βελτίωσή του.
Είναι αυτές συνθήκες ιδανικές για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αναπτύξουν τον λόγο τους;
Μπορούν μέσα από αυτή την διαδικασία να πετύχουν το στόχο που θέτει το αναλυτικό
πρόγραμμα σπουδών; Ο εκπαιδευτικός καλείται επίσης να παίξει τον ρόλο του μάγου, που
πρέπει υπό το βάρος και την πίεση του χρόνου να ενημερώσει τους μαθητές για το θέμα, να
τους δώσει πληροφορίες και να τους αφήσει στο έλεος ενός χαρτιού που περιμένει να το
γεμίσουν με λέξεις και ιδέες. Και το σπουδαίο είναι ότι οι μαθητές θα κριθούν και θα
βαθμολογηθούν μέσα από αυτή την άδικη, στο πρόσωπό τους, μέθοδο.

Η παραπάνω εκπαιδευτική διαδικασία-μεθοδολογία της παραγωγής λόγου, δε βοηθά καν στην
απόκτηση αυτοεκτίμησης των μαθητών, ούτε ενισχύει την αυτογνωσία τους και φυσικά δεν φέρει
τα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Τα βιαστικά γραπτά, η έλλειψη σοβαρότητας στην ανάπτυξη
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του θέματος λόγω έλλειψης χρόνου, η αποτυχία ορθής έκφρασης και διατύπωσης που οφείλεται
τόσο στην ένδεια του λεξιλογίου όσο και στην πρόχειρη εικόνα της οριοθετημένης αλλά
ανεπαρκούς «ώρας» του «σκέφτομαι και γράφω», δεν επιτυγχάνουν τον στόχο που έχει τεθεί.
Είναι απαραίτητος ο χρόνος για ένα τέτοιο μάθημα, και μάλιστα πρέπει να αποδεσμευτεί από το
γλωσσικό μάθημα. Μέσα από την γραφή ο μαθητής πρέπει να δίνει φωνή στις σκέψεις του και
σχήμα στις εμπειρίες του, να ενεργοποιεί τη δημιουργικότητά του και να έρχεται σε επαφή με τον
βαθύτερο αυθεντικό εαυτό του.
Είναι θλιβερό να αντιλαμβάνεται κανείς την λεξιλογική φτώχεια των μαθητών και την συντακτική
αμετροέπεια σε συνδυασμό με την κακή χρήση γραμματικών όρων, με τον μεγαλύτερο
τραυματία, τα ρήματα και τους χρόνους τους.
Έχοντας αυτή την ανησυχία και την ευαισθησία για την ανύπαρκτη ποιότητα του λόγου, ένιωσα
ευτυχής όταν μού έγινε η πρόταση από τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου που
ήμουν Διευθυντής, να διδάξω μέσα στα πλαίσια απογευματινών δραστηριοτήτων, τη
δημιουργική γραφή. Θεώρησα την πρόταση αυτή μία ακόμη ευκαιρία να διδάξω την Τέχνη και
Τεχνική του λόγου, ως συγγραφέας, στους μικρούς μαθητές που με έκπληξή μου από τις πρώτες
κιόλας ημέρες εγγράφηκαν στο τμήμα δημιουργικής γραφής, 25 παιδιά ηλικίας από 10 -12 ετών.
Το εγχείρημα αρκετά δύσκολο, αφού υπήρχαν αποκλίσεις ηλικιών, γνωστικών επιπέδων και
υψηλός αριθμός εγγραφέντων. Δημιουργήθηκε λοιπόν μία τάξη που αριθμούσε τόσους
μαθητές όσοι είναι το όριο σε μία τάξη του κλασσικού σχολείου και μάλιστα με ανομοιογένεια
ηλικιών και γνωστικού επιπέδου στα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα.
Το σπουδαίο είναι, και πρέπει να σημειωθεί, ότι οι μαθητές αυτοί που λίγες ώρες πριν
ολοκλήρωναν τον πρωινό κύκλο μαθημάτων και συμμετείχαν και σε δραστηριότητες
εξωσχολικές, έρχονταν με ζέση και ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν 2 ώρες μαθήματος που
πίστευαν, τόσο εκείνοι όσο και οι γονείς τους ότι θα ωφελούνταν πολλαπλά.
Εδώ πρέπει να τονίσω ότι έχει μεγάλη σημασία ποιος διδάσκει, ποιος καλείται να αγγίξει τις
παιδικές ψυχές και να τις τροφοδοτήσει με την τέχνη και τεχνική του λόγου. Σε κάθε προσέγγιση,
η σωστή επικοινωνία είναι απαραίτητο στοιχείο για την διαμόρφωση κατάλληλου παιδαγωγικού
και ψυχολογικού κλίματος ώστε να μπορέσει ο διδάσκων να περάσει τα μηνύματα και τους
κώδικες στους μαθητές. Το τονίζω αυτό ιδιαίτερα γιατί αυτός που διδάσκει Δημιουργική γραφή,
καλείται να παίξει θέατρο με τις ιστορίες που θα ακουστούν στην αίθουσα, χρησιμοποιώντας
κατάλληλες κινήσεις που θα αποδίδουν ως μίμηση σπουδαία τις ιστορίες, να είναι πολύ καλός
αφηγητής, να μαγνητίζει τους εκπαιδευόμενους με τη φωνή του, γεμάτη χρώμα, ύφος, ένταση….
Κρίνεται απαραίτητο να διακατέχεται από το πάθος και την αγάπη του για την τέχνη της γραφής,
ώστε αυτό να μεταλαμπαδεύσει στους ασκούμενους συγγραφείς.

Από την έναρξη του εργαστηρίου που δημιουργήσαμε, μιλούσα στους μαθητές μου για τα
συστατικά που πρέπει να διαθέτουν στα κείμενά τους και στον τρόπο που γράφουν:
Α) πάθος, ώστε να έχουν την ικανότητα να στηρίζουν όσα γράφουν, να μαγεύουν με αυτό τους
αναγνώστες τους, να κερδίζουν τις εντυπώσεις.
Β) φαντασία, που με όπλο αυτή να καταφέρουν να ταξιδέψουν, να πλανέψουν, να ξεγελάσουν
τον αναγνώστη και να τον βάλουν σε τέτοια θέση ώστε να πιστέψει ότι ζει την κάθε αναφερόμενη
στιγμή
Γ) προσομοίωση, μία διαδικασία που τόσο ο συγγραφέας όσο και ο αναγνώστης καλούνται
να ζήσουν ώστε αφενός ο πρώτος να ταυτιστεί με κάθε ήρωά του, με κάθε περιβάλλον που
αναφέρει και ζώντας ο ίδιος μέσα από τον ήρωά του τα γεγονότα, να γίνεται περισσότερο
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περιγραφικός, περισσότερο ζωντανός και αληθινός, ακόμη κι αν εκείνη τη στιγμή αναφέρει το
μεγαλύτερο ψέμα, το μεγαλύτερο τερατούργημα της φαντασίας του και αφετέρου ο
αναγνώστης να ταυτιστεί κι εκείνος με κάποιον από τους ήρωες και να ζήσει τις μοναδικές
στιγμές, τις μοναδικές περιπέτειες ή τις πρωτόγνωρες συναισθηματικές εξάρσεις και
διακυμάνσεις που ζει ο ήρωας.
Δ) να νιώθουν ότι την ώρα που θα διαβάζει ο αναγνώστης τους το κείμενό τους, ένα χέρι
προσπαθεί να τον τραβήξει μέσα στο κείμενο για να ζήσει την κάθε στιγμή και να απολαύσει
κάθε γεγονός που περιγράφεται.
Πρώτο μου μέλημα ήταν να κατανοήσουν οι μαθητές μου, αυτοί οι μικροί ασκούμενοι
συγγραφείς, ότι πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν τα στολίδια της γλώσσας μας, τους
επιθετικούς προσδιορισμούς και πως αυτά τα στοιχεία θα τους βοηθούσαν να γράφουν
ελκυστικά κείμενα. Δόθηκαν πολλές τέτοιες ασκήσεις, στις οποίες απουσίαζαν τα επίθετα και
παθητικές μετοχές και καλούνταν να ανακαλύψουν δικά τους, όσο πιο ελκυστικά και ασυνήθιστα
μπορούσαν, διεγείροντας τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, σε μορφή παιχνιδιού, ώστε
το κείμενο να πάρει ζωντανή μορφή.
Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά. Ένιωθαν πραγματικά την ανάγκη να στολίσουν το στεγνό
αρχικό μου κείμενο με όμορφες λέξεις, όχι βέβαια συνηθισμένες, ώστε να το μετατρέψουν σε
ελκυστικό και ενδιαφέρον. Στην κυριολεξία έστυβαν το μυαλό τους να βρουν λέξεις που όχι μόνο
να ταιριάζουν με τα ουσιαστικά που θα προσδιόριζαν αλλά και να μην είναι συνηθισμένες. Όταν
αυτές οι εργασίες γράφονταν στο σπίτι, η χρήση των λεξικών για την εξεύρεση απίθανων λέξεων
ήταν συνταγή αλάνθαστη, αφού είχε διεκπεραιώσει τον στόχο της που δεν ήταν άλλος από το
να μάθουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν λεξικά αλλά και να αφομοιώνουν τις λέξεις που ίσως
δεν γνώριζαν.
Τα μαθήματα στην εξέλιξή τους περιείχαν πάντα λεξιλογικές ασκήσεις, ώστε να επιτυγχάνεται ο
ορθός λόγος μέσα από σωστή συντακτική σειρά λέξεων και προτάσεων και σωστή χρήση
γραμματικών φαινομένων.
Όταν τέθηκε το πρώτο θέμα για ανάπτυξη, όλοι είχαν το ίδιο ερώτημα στα χείλη τους, ερώτημα
όλων όσων γράφουν, είτε σε ερασιτεχνικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο… «Και τώρα, πώς
ξεκινάω; Τι θα γράψω;». Αντιλαμβανόμαστε όλοι πως αν ένας ενήλικας που ασχολείται με τη
συγγραφή δυσκολεύεται πολλές φορές να ξεκινήσει την ιστορία του, αυτή που έχει στο μυαλό
του αλλά δεν μπορεί να αποτυπώσει εύκολα στο χαρτί, τότε τι μπορεί να περιμένει κανείς από
παιδιά που φυσικά διαθέτουν φαντασία αλλά δεν έχουν την δυνατότητα να γράψουν τις πρώτες
λέξεις τους….
Φυσικά η πρόχειρη λύση αλλά όχι ιδανική ήταν να ξεκινήσουν χρησιμοποιώντας το μοντέλο
«πρόλογος» έτσι όπως τον ήξεραν από το σχολείο. Στο θέμα λοιπόν «Ο πειρατής Τρομάρας και
ο άφαντος θησαυρός», οι περισσότεροι άρχισαν με τις φράσεις κλισέ «Μία φορά κι έναν καιρό»
ή «μία μέρα» ή κατευθείαν με τον ήρωα του τίτλου, που ουσιαστικά έκαναν κακό στην εξέλιξη του
κειμένου τους. Σύμφωνα με την παιδαγωγική ψυχολογία πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα στο
παιδί να εκφράζεται μέσα από το γραπτό του όπως θέλει, όμως αν θέλουμε να δώσουμε
ποιότητα στον λόγο του παιδιού, πρέπει να του δείξουμε το δρόμο να δημιουργεί εικόνες αλλά
με έναν ορθό λόγο που θα έχει την λογοτεχνικότητά του ανάλογα με το ηλικιακό επίπεδο.
Η δική μου παρέμβαση και καθοδήγηση στο πρόβλημα της έναρξης του δικού τους κειμένου είχε
ως κεντρικό άξονα τα συγγραφικά τρικ και την μέθοδο της δυναμικής έναρξης ώστε αφενός να
αιφνιδιαστεί ευχάριστα ο αναγνώστης από την πρώτη κιόλας στιγμή και αφετέρου να
δημιουργηθεί το ενδιαφέρον του μέσα από την εσωτερική ερώτηση «τι θα γίνει παρακάτω;»
Με τα συστατικά αυτά δίδαξα τους μαθητές πως όταν ξεκινούμε δυναμικά, λογοτεχνικά,
διηγηματικά το κείμενό μας, αυτό θα γίνει ο πιλότος μας σε συνεργασία με τη φαντασία μας να
εξελίξουμε το κείμενό μας. Ο αναγνώστης μας ή ο ακροατής μας είναι απαιτητικός, έχει την
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ανάγκη να νιώσει δυνατά συναισθήματα, να ταυτιστεί κι εκείνος με τον ήρωά μας και να ζήσει
τις περιπέτειές του και όσα εξελίσσονται γύρω από αυτόν. Ο αναγνώστης βλέπει μπροστά του
ένα κόσμο που αναδιατάσσεται με απροσδόκητους ρυθμούς, θέλει να διαβάσει μια πλοκή που
πολλές φορές είναι εκτός ορίων της πραγματικότητας, να ζήσει απίθανες και μοναδικές στιγμές
με φυσικά και υπερφυσικά στοιχεία, να περιμένει έκπληκτος τη λύση της ιστορίας, λύση που ο
ίδιος ούτε καν έχει σκεφτεί, να βιώσει το πάθος, τα συναισθήματα μέσα από αντίθετους
χαρακτήρες, στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν σε ιδανική δόση μέσα στα κείμενά μας και σε
κατάλληλα σημεία χωροχρόνου.
Ούτε μία στιγμή δεν λησμόνησα πως ό,τι εκφράζει τον εσωτερικό κόσμο του παιδιού, είναι
δημιουργικό, και πως όσα συνδιαλέγεται ένα παιδί με τον κόσμο του μπορούν να εκφραστούν
με τη δημιουργική γραφή, όμως η παρέμβαση όσων διδάσκουν δημιουργική γραφή πρέπει να
είναι καθοδηγητική τόσο στο αισθητικό μέρος του κειμένου όσο και στην ορθότητα, την
τακτοποίηση του λόγου.
Στην προσπάθειά τους λοιπόν να ξεκινήσουν το κείμενό τους για το θέμα που τους τέθηκε, η
συμβουλή μου ήταν να χρησιμοποιήσουν σχεδόν άμεσα στοιχεία χρόνου, τόπου,
περιβαλλοντικών και καιρικών συνθηκών και όποιων άλλων θα μπορούσαν να κάνουν πιο
ζωντανή την έναρξή τους.
«Σκεφτείτε», τους έλεγα, «μια τυχαία χρονολογία στο παρελθόν, τότε που ίσως υπήρχαν πειρατές
στις θάλασσες. Δώστε και μία ημερομηνία που να δείχνει πως οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν
ιδανικές για ένα ταξίδι, ακόμη και για τον διάσημο και φοβερό πειρατή ήρωά μας. Σκεφτείτε τον
εαυτό σας σε ένα πλοίο εκείνη τη στιγμή, σε εκείνη την χρονολογία, σε εκείνη την ημερομηνία, τη
συγκεκριμένη χειμωνιάτικη νύχτα, που το χτυπούν τα κύματα και προσπαθεί να επιπλεύσει…»
Όταν άκουσαν τις οδηγίες μου, τα περισσότερα παιδιά κατά κοινή τους ομολογία ένιωσαν ρίγη
και κάποια από αυτά είπαν πως αισθάνθηκαν σαν να ήταν μουσκεμένοι από τη θάλασσα που
χτυπούσε το καράβι….
Νομίζω, γίνεται κατανοητό πως ήδη τα παιδιά προσομοιώθηκαν με το περιβάλλον του θέματος
και με τον ήρωά μας. Αυτό το συναίσθημα και μόνο οδηγεί στην απάντηση γιατί θεωρείται η
Δημιουργική Γραφή ως το μάθημα που θα πρέπει να αντικαταστήσει το στείρο μοντέλο της
έκθεσης.
Η συνέχεια έχει ενδιαφέρον: σύμφωνα με τις οδηγίες μου, οι μαθητές είχαν πλέον να σκεφτούν
πιο συγκεκριμένα στοιχεία σύστασης της ιστορίας και βοηθήθηκαν να γράψουν ένα πιο
συγκροτημένο κείμενο, καθαρά διηγηματικού χαρακτήρα…. Αξίζει να δούμε ένα από αυτά…
Ατλαντικός, 23 Γενάρη του 1414… Η ώρα είναι 11 πριν τα μεσάνυχτα και η ασταμάτητη
κακοκαιρία έχει σηκώσει κύματα σαν θυμωμένα άγρια θηρία. Οι αστραπές φωτίζουν τον
ουρανό. Ένα σαπιοκάραβο προσπαθεί να επιπλεύσει στη μανιασμένη θάλασσα.
Χρησιμοποιήθηκαν όλα εκείνα τα στοιχεία που θα έκαναν τον αναγνώστη να αναρωτηθεί τι θα
γίνει παρακάτω, αφού πρώτα θα αισθανόταν τον θυμό της θάλασσας, το κρύο του Ατλαντικού,
τα κύματα που θα τον χτυπούσαν αλύπητα…
Μέσα σε οκτώ μήνες σκληρής εργασίας, οι μαθητές έγιναν αγνώριστοι στον τρόπο που έμαθαν
να εκφράζονται και να διατυπώνουν τον λόγο τους, μάλιστα με ιδιαίτερη προσοχή, αφού πρώτα
σκέφτονταν πώς θα πουν το κάθετί στην καθημερινότητά τους. Οι δάσκαλοί τους επιβεβαίωσαν
την βελτίωση των παιδιών, τόσο στο μάθημα της έκθεσης όσο και στην έκφραση και διατύπωση
των άλλων μαθημάτων τους.
Με κεντρικό άξονα την απόλυτη ελευθερία έκφρασης στην ανάπτυξη των θεμάτων μας αλλά με
σεβασμό στα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, πετύχαμε να δημιουργούμε ιστορίες και
αξιόλογα κείμενα.
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Συνεπώς, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ακόμα και από τον πλέον δύσπιστο, ότι η δημιουργική
γραφή είναι μια οδός αυτογνωσίας, αυτοέκφρασης και αυτοβελτίωσης που ακόμα και αν δεν
σε οδηγήσει στο να γίνεις ένας ανερχόμενος δημιουργός, γίνεσαι ένας επαρκής αναγνώστης
που διαβάζει ενεργητικά και όχι παθητικά. Η δημιουργική γραφή, αναμφίβολα, ορίζει ένα νέο
τρόπο χρήσης της γλώσσας και αναπροσδιορίζει τις δυνατότητες επικοινωνίας του ομιλούντα
και γράφοντα, με τους δικούς της κώδικες. Και αν κάποτε μιλούσαμε με ενδείξεις, τώρα πλέον
στηριζόμαστε σε αποδείξεις για την αναγκαιότητα της εισαγωγής της δημιουργικής γραφής ως
μάθημα στο αναλυτικό πρόγραμμα των πρώτων βαθμίδων εκπαίδευσης.
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Η Συμβολή της Αθάνατης Αγαπημένης στην εξέλιξη του
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Abstract

Ο Μπετόβεν υπήρξε, περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, ιδιοφυής στην Ενόργανη Μουσική. Η Αθάνατη
Αγαπημένη πυροδότησε τη στροφή του στη Φωνητική Μουσική με την παραγωγή έργων που αποτελούν
ορόσημα στην Ιστορία της Φωνητικής Μουσικής. Αυτά έθεσαν ψηλά τον πήχυ για τον Σούμπερτ και σε
μερικές πτυχές τον γέμισαν με αυτοπεποίθηση. Ο Σούμπερτ όμως παραμένει ο αδιαμφισβήτητος
θεμελιωτής του κλασικού τραγουδιού, εφόσον αφιερώθηκε γνήσια και με πάθος σ’ αυτό και δημιούργησε
εντυπωσιακό αριθμό αριστουργημάτων που μόνο τη δική του σφραγίδα φέρουν.
Keywords: Αθάνατη Αγαπημένη; Σούμπερτ; Μπετόβεν; Κλασικό τραγούδι; ψυχολογία λογοτέχνη ή καλλιτέχνη

ΜΠΕΤΟΒΕΝ ΚΑΙ ΣΟΥΜΠΕΡΤ
Οι Ludwig van Beethoven (1770- 1827)και Franz Peter Schubert (1797-1828) υπήρξαν δύο
ισχυρές καλλιτεχνικές προσωπικότητες με μεγάλες διαφορές ως προς την ιδιοσυγκρασία, αλλά
και τον τρόπο με τον οποίο εκδηλωνόταν το ταλέντο. Είχαν και οι δύο ισχυρή αυτοεικόνα και
επίγνωση του ταλέντου και της οικουμενικής τους αποστολής.
Μια ενδεικτική διαφορά έγκειται στο ότι ο Μπετόβεν έτυχε στοχευμένης μουσικής εκπαίδευσης με
ιδιαίτερα μαθήματα, εφόσον γεννήθηκε σε οικογένεια καταξιωμένων μουσικών, ενώ συνέχισε σε
πολύ ώριμη ηλικία να επιδιώκει ιδιαίτερα μαθήματα, προκειμένου να καλύψει κενά που ο ίδιος
έκρινε ότι είχε, ακόμα κι όταν έγραφε μεγάλα του έργα. Στους δασκάλους του συγκαταλέγονται
οι Christian Gottlob Neefe, Μότσαρτ (όχι επιβεβαιωμένο), Χάυτεν, Johann Baptist Schenk,
Johann Georg Albrechtsberger, Σαλιέρι.
Η μουσική αγωγή για τον Σούμπερτ ξεκίνησε στο σπίτι με πατέρα ένα δάσκαλο-διευθυντή
σχολείου που επέμενε να τον ακολουθήσουν στο επάγγελμα όλοι οι γιοι του. Ο μικρός Φραντς,
όταν προέκυψε μια θέση σε ειδικό σχολείο, την κέρδισε με το ταλέντο του σε ανοικτό διαγωνισμό.
Οι δάσκαλοι του στη μουσική ήταν όλοι θεσμικοί: η οικογένεια, ο μουσικός στην εκκλησία της
ενορίας και οι δάσκαλοι στο σχολείο. Εκεί, όταν έγινε αντιληπτή η κλίση στη σύνθεση,
παραπέμφθηκε στον Σαλιέρι, προβεβλημένο συνθέτη και ευνοούμενο του αυτοκράτορα. Το
ταλέντο του όμως δεν βολευόταν στις κατευθύνσεις του Σαλιέρι (Fischer-Diskau, 1999, 41-44).
Άλλη πρόσβαση σε μουσική διδασκαλία δεν έχω βρει. Ο μικρός συνθέτης σύντομα
αποστασιοποιήθηκε από τον δοτό δάσκαλο του (Fischer-Diskau, 1999, 141). Την υπόλοιπη του
εκπαίδευση την πήρε με προσωπική μελέτη, προφανώς ακολουθώντας εσωτερική παρόρμηση.
Έτσι αναγνώρισε και εκτίμησε την αξία του έργου του Μότσαρτ, ενώ με τη μελέτη του έργου του
Johann Rudolf Zumsteeg (Fischer-Diskau, 1999, 33-40) γνωρίστηκε με τη δυνατότητα
διατμηματικής σύνθεσης, πράγμα που εμπλούτισε τη μέχρι τότε μεθοδολογία που περιοριζόταν
κυρίως σε στροφικές συνθέσεις.
Μεταξύ Μπετόβεν και Σούμπερτ υπήρξε αμοιβαία αναγνώριση. Μια σημαντική διαφορά στην
κοινωνική τους ένταξη έγκειται στο ότι ο Μπετόβεν ήρθε από τη Βόννη με συστάσεις προς την
ανώτερη τάξη των ευγενών της Βιέννης, από τους οποίους άντλησε μεγάλη οικονομική στήριξη,
πράγμα το οποίο θεωρούσε ως θεσμικό κεκτημένο του. Ο Σούμπερτ, από 10-11 χρονών που
εξομολογήθηκε στον 17-χρονο Joseph von Spaun στο σχολείο ότι γράφει τις σκέψεις του σε
νότες (Fischer-Diskau, 1999, 33) και εξασφάλισε από αυτόν φύλλα πεντάγραμμου χαρτιού,
βρέθηκε στις θερμές αγκάλες συμμαθητών του από την κατώτερη τάξη των ευγενών, οι οποίοι
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συγκαθόρισαν διά βίου την εξέλιξη του, υποβοηθώντας την πρόσβαση του στη λογοτεχνία,
μεσολαβώντας για κατάλληλες νέες γνωριμίες, ενθαρρύνοντας τη διάδοση του έργου του και τη
διοργάνωση ρεσιτάλ τραγουδιού, παίρνοντας τον μαζί τους σε περιοδείες στην Αυστρία και
συχνά προσφέροντας του στέγη και θαλπωρή, εφόσον ποτέ δεν είχε επαρκές ή σταθερό
εισόδημα. Ο Σούμπερτ υπήρξε σε μεγάλο βαθμό δημιούργημα της ομάδας συνομηλίκων.
Οι δύο συνθέτες ταυτίζονται στην προτίμηση τους για την ποίηση του Γκαίτε, ο οποίος
πλειοψηφεί ανάμεσα στους ποιητές που μελοποίησαν. Ο Μπετόβεν ευτύχησε να συναντήσει
προσωπικά τον Γκαίτε και να δεχθεί αποστολή ποιημάτων του προς μελοποίηση. Ο νεαρός
Σούμπερτ, κυρίως λόγω χάσματος γενεών, ίσως και λόγω κακών χειρισμών κατά την αποστολή
των παρτιτούρων, ατύχησε και δεν υπέπεσε στην αντίληψη του Γκαίτε.
Η ΧΑΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
Σημαντική βιογραφική αναφορά και στους δύο συνθέτες είναι η χαμένη αγαπημένη, όχι μια
τυχαία αγαπημένη, αλλά και στους δύο μια αγαπημένη βαθιά εναρμονισμένη με το ταλέντο του
καθενός.
Στον Μπετόβεν ήταν η κόμησα Josephine Brunsvik, ιδιοφυής μαθήτρια του στο πιάνο, που τον
ερωτεύτηκε από την ανάγνωση των παρτιτούρων, χωρίς να ξέρει ότι θα τον συναντήσει, στον
Σούμπερτ η γειτονοπούλα του Therese Grob, όταν ανήλικοι και οι δύο, ο ένας έγραψε λειτουργία
για την εκκλησία της συνοικίας τους, και η άλλη με υπέροχη φωνή σοπράνο τραγούδησε υπό
τη διεύθυνση του, σε μια ομολογουμένως επιτυχή παράσταση που ζητήθηκε και από άλλη
εκκλησία.
Καμιά από τις δύο αμοιβαίες αγάπες δεν τελεσφόρησε: για τον Μπετόβεν λόγω της ταξικής
διαφοράς και της πλεονεξίας της μητέρας της Γιοζεφίνε, για τον Σούμπερτ λόγω της μη
επαγγελματικής του αποκατάστασης και του πείσματος του πατέρα του. Για τον Μπετόβεν, η
ελπίδα ευόδωσης εμφανίστηκε και χάθηκε τρεις φορές, με την τελευταία φορά να αργοσβήνει
για χρόνια μέχρι το θάνατο της Γιοζεφίνε. Για τον Σούμπερτ, η ελπίδα ήταν πολύ ισχυρή για μερικά
χρόνια μετά την εμφάνιση στην εκκλησία, όταν έστελνε στην Τερέζε αντίγραφα νέων του
συνθέσεων.
Ποιήματα του γηραιού τότε Γκαίτε δεν επέλεξαν μόνο λόγω αμοιβαίας έλξης μεταξύ διανοιών. Ο
Γκαίτε βίωσε επανειλημμένα ανεκπλήρωτες ιστορίες αγάπης, τις οποίες μετάπλασε με το ταλέντο
του σε ποίηση που τον έκανε διάσημο. Αν δεν αληθεύουν οι φήμες για μυστική σχέση με τη
δούκισσα Άννα Αμαλία της Βαϊμάρης (Ghibellino, 2007), τότε η πρώτη του ολοκληρωμένη
ερωτική εμπειρία ήταν κάπου στα 38 του χρόνια στην Ιταλία. Αδιαμφισβήτητο είναι σίγουρα ότι
πέρασε ολόκληρη τη νιότη του και μέρος της ανδρικής ωριμότητας ερωτευμένος αλλά
ανέραστος από γυναικεία συντροφιά, και ειδικά αυτή η κατάσταση διεγείρει το ταλέντο να
διεκδικήσει το ερωτικό βίωμα στο χώρο της τέχνης, εδώ της ποίησης, αλλού της μουσικής κ.ο.κ.,
εφόσον το πραγματικό βίωμα είναι ανέφικτο. Στη φύση έχουμε το παράδειγμα του μοναχικού
αρσενικού καναρινιού που σκαρφίζεται ωραιότατες μελωδίες για να καλέσει το θηλυκό.
ΔΥΟ ΜΟΝΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΕΚΕΙΝΗ Η ΜΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΜΙΑ
Πέραν πιθανολογούμενων τυχαίων συναντήσεων (Caeyers, 2013, 662) όταν ο Μπετόβεν
κατέβαινε από το διαμέρισμα του για να ρίξει μια ματιά σε μουσικό κατάστημα στο ισόγειο όπου
συνήθιζε να συναντάται και η ομάδα των φίλων του Σούμπερτ, γίνεται αναφορά σε δύο
συναντήσεις. Το 1822, δηλαδή στην «ωριμότητα» του, ο 25-χρονος Σούμπερτ θέλει να αφιερώσει
το έργο D624 στον Μπετόβεν και τον επισκέπτεται με τον εκδότη Diabelli, σύμφωνα με τον
Schindler, γραμματέα του Μπετόβεν, για πρώτη φορά. Εκεί ο Μπετόβεν ρίχνει μια ματιά στο έργο,
επισημαίνει ένα «λάθος», έστω και με το αντισταθμιστικό σχόλιο «δεν είναι θανάσιμη αμαρτία», ο
Σούμπερτ συγχίζεται και δεν τολμά να μιλήσει για αφιέρωση. Ο σκοπός της επίσκεψης, δηλαδή
η κοινοποίηση εκτίμησης και σύναψη θετικής επαφής, ίσως και εκμαίευση εύνοιας, δεν
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συντελείται, και ο Σούμπερτ δεν βρίσκει ποτέ πια το θάρρος για μια συνάντηση. (Caeyers, 2013,
672-673)
Άλλη εκδοχή της απόπειρας αυτής δίνεται από τον πρώτο βιογράφο του Σούμπερτ με τους δύο
επισκέπτες να μην βρίσκουν τον Μπετόβεν στο σπίτι, να σπρώχνουν την παρτιτούρα κάτω από
την πόρτα και με τον Σούμπερτ να είναι ανακουφισμένος. (Caeyers, 2013, 673) Παρόλο που ο
Σίντλερ έχει φήμη αναξιόπιστου, εδώ θεωρώ ότι λέει την αλήθεια. Η δεύτερη εκδοχή είναι, κατά τη
γνώμη μου, υποβολιμιαία από την οικογένεια ή από τον κύκλο του Σούμπερτ σε μια προσπάθεια
να δοθεί εξιδανικευμένη εικόνα για τον εντωμεταξύ ολοένα και πιο διάσημο φίλο ή αδελφό ή θείο.
Ως δεύτερη συνάντηση αναφέρεται η επίσκεψη στον βαριά άρρωστο Μπετόβεν οκτώ μέρες πριν
το θάνατο του, μαζί με τον κοινό φίλο Anselm Hüttenbrenner και τον Σίντλερ. Εκεί ο Σίντλερ ρωτά
ποιος να περάσει πρώτος και ο Μπετόβεν απαντά «ο Σούμπερτ». (Caeyers, 2013, 672) Από αυτή
την απάντηση, ο Άνζελμ Χύττενμπρενερ συμπεραίνει ότι οι δυο τους γνωριζόντουσαν. Αυτό ήταν
λανθασμένο.
ΜΙΑ ΑΤΕΡΜΟΝΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Ή μήπως όντως ήταν σωστό υπό μία άλλη έννοια: ο παγκόσμια γνωστός Μπετόβεν και ο κατά
27 χρόνια νεότερος, ακόμα και στη Βιέννη, άσημος Σούμπερτ, μόλις ο τελευταίος στην εφηβεία
του ακόμα έγραψε το πρώτο του αριστούργημα, ποτέ δεν σταμάτησαν να σκέφτονται ο ένας
τον άλλο. Καθένας αντίκρυζε το έργο του άλλου με δέος. Ο Μπετόβεν φέρεται να έχει πει: Σ’ αυτό
τον Σούμπερτ κατοικεί θεία σπίθα, μια φράση της οποίας το περιεχόμενο είναι οπωσδήποτε
σωστό, αφού αυτή η σπίθα γινόταν πάντοτε φλόγα, όταν ο Σούμπερτ ερχόταν σε επαφή με
στίχους που τον άγγιζαν.
Οι τρεις αδελφοί Χύττενπρενερ ήταν κοινοί φίλοι και των δύο συνθετών (Fischer-Diskau, 1999,
259). Ο Γιόζεφ Χύττενπρενερ φαίνεται σε κάποιο διάστημα να έκανε αμισθί για τον Σούμπερτ την
ίδια δουλειά που έκανε ο Σίντλερ με πληρωμή για τον Μπετόβεν. Έχοντας τραγουδήσει τόσο σε
Σουμπερτιάδα, όσο και στη χορωδία στην πρεμιέρα της Ενάτης Συμφωνίας, είναι εύλογο να
υποθέσει κανείς ότι αποτελούσε άτυπο, μάλλον αυτόκλητο, αμφίδρομο πληροφοριοδότη.
Υπήρχαν ανάμεσα στους στενούς και μόνιμους φίλους του Σούμπερτ και άλλοι, για τους
οποίους γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι ήταν και φίλοι του Μπετόβεν. Αυτοί ήταν τουλάχιστον
εκτιμητές του έργου των δύο, είχαν καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα και κάποιοι σταδιοδρόμησαν στον
ίδιο χώρο. Γιαυτό είναι εύλογο να συμπεράνει κανείς ότι μετέφεραν πληροφορίες και εναύσματα
από τον ένα συνθέτη στον άλλο.
Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του 19-χρονου Σούμπερτ στο σαλόνι των Erdödy (Fischer-Diskau,
1999, 139) με δικά του τραγούδια και τον ίδιο στο πιάνο με Παραλλαγές του Μπετόβεν σίγουρα
περιήλθε σε γνώση του τελευταίου, αφού η οικοδέσποινα ήταν εξαιρετικά έμπιστο άτομο σ’
αυτόν.
Από τις πρώτες του δημόσιες εμφανίσεις σε σαλόνια ευγενών και πλουσίων αστών μέχρι τις
τελευταίες του και σε άλλες περιοχές της Αυστρίας συναντούσε εκτιμητές του έργου του που με
τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνδέθηκαν στενά με τον Μπετόβεν.
Ο Σούμπερτ, την εποχή της πλήρους κώφωσης του Μπετόβεν, αποτελεί μερικές φορές θέμα
συζήτησης στα τετράδια επικοινωνίας των συνομιλητών του Μπετόβεν.
Νοουμένου ότι το μουσικό κατεστημένο της Βιέννης, κατά την αποδημία του μόλις
τριανταενάχρονου Σούμπερτ, δεν πρόλαβε να τον καταγράψει ως σημαντικό συνθέτη,
νοουμένου ότι και οι μόνιμοι στενοί του φίλοι και συνεργάτες δεν είχαν πλήρως συνειδητοποιήσει
τί έχασε η ανθρωπότητα, ο μόνος κάτοικος Βιέννης που διείσδυσε στο έργο του και είχε τη μέγιστη
συνείδηση του μεγαλείου του, ήταν ο Μπετόβεν.
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Τις μέρες που ο Μπετόβεν ζούσε κλινήρης πριν το τέλος, φρόντισε να έχει κοντά του παρτιτούρες
του Σούμπερτ, κάποιες από τις οποίες αντιγραμμένες από τον γραμματέα του, άλλες προφανώς
από κοινούς φίλους.
Η εκτίμηση ήταν αμοιβαία. Ο 17-χρονος Σούμπερτ πούλησε σχολικά του βιβλία
εξασφαλίσει εισιτήριο για την πρεμιέρα του Φιντέλιο το 1814 (Caeyers, 2013, 533).

για να

ΜΠΕΤΟΒΕΝ: ΜΕΓΑΛΟΦΥΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Σχεδόν όλα τα έργα Φωνητικής Μουσικής του Μπετόβεν προέκυψαν, και σε μεγάλο βαθμό
εκβιάστηκαν, από τη σχέση του με τη Γιοζεφίνε. Μία και μόνη όπερα έγραψε, και αυτή με αφορμή
το δράμα του με τη Γιοζεφίνε. Πάλεψε για χρόνια με αυτό το έργο. Έκρινε ότι χρειαζόταν και πήρε
ιδιαίτερα μαθήματα από τον Σαλιέρι σε πολύ ώριμη ηλικία, για να μπορέσει να καταλήξει στην
τελική εκδοχή.
Καμία σύγκριση με τον Μότσαρτ που έγραψε όπερες από πολύ τρυφερή ηλικία, και μέχρι την
ηλικία των 35 χρόνων είχε κλείσει το βιολογικό του κύκλο με πολλές όπερες. Ο Μπετόβεν, στα 35
του είχε τελειώσει την πρώτη εκδοχή της όπερας του. Ο Μότσαρτ ήταν προικισμένος για το
θέατρο, αλλοιθωρούσε κυριολεκτικά προς αυτό.
Η άλλη ιδιοφυία της Βιέννης εκείνης της εποχής, ο Σούμπερτ, ήταν πάλι διαφορετικά προικισμένη
από καθένα από τους άλλους δύο. Κλείνοντας το βιολογικό του κύκλο στα 31 άφησε
περισσότερα από 600 τραγούδια, όταν τα τραγούδια του Μπετόβεν σ’ αυτή την ηλικία
μετρούνται στα δάκτυλα, κι αυτά συχνά μόνο μια στροφή, ενώ ο Μότσαρτ μας άφησε σχετικά
μικρό διψήφιο αριθμό τραγουδιών, ποτέ δεν αφιέρωσε εαυτόν στο τραγούδι, έστω κι αν έχει
ζηλευτή θέση ακόμα και στην Ιστορία του Τραγουδιού. Ακόμα και για αριστουργήματα του
Μπετόβεν όπως η Αδελαΐδα, Σε σκέφτομαι, η Ωδή προς τη Χαρά, υπάρχει η εξίσου
αριστουργηματική μελοποίηση του Σούμπερτ.
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ
Η συμβολή της Αθάνατης Αγαπημένης, η οποία με τις μαρτυρίες και τα έγγραφα που είδαν το
φως της δημοσιότητας τον τελευταίο αιώνα, είναι πέραν από κάθε αμφιβολία η μουσικά
προικισμένη Γιοζεφίνε Μπρούνσβικ, έγκειται στο ότι η βαθιά αμοιβαία σχέση που ανέπτυξαν οι
δυο τους και εδραζόταν στην κοινή σχέση με τη μουσική, κινητοποίησε μια μουσική ιδιοφυΐα και
την μετακίνησε από την ενόργανη μουσική στη φωνητική μουσική.
Η γνωριμία τους μέσω μαθημάτων μουσικής, που σε κλίμα αμοιβαίας συναισθηματικής
ευφορίας παρατείνονταν για ώρες, συνέπεσε με το παντρολόγημα της Γιοζεφίνε. Στο σαλόνι της
πλέον ως οικοδέσποινας, έχοντας επιλέξει από το ποίημα του Γκαίτε Nähe des Geliebten
(Εγγύτητα του αγαπημένου) την πρώτη στροφή με αρχικά λόγια Σε σκέφτομαι, παρουσιάζει το
1799 μια δημιουργία στο πιάνο που συνδυάζει τραγούδι και ενόργανες παραλλαγές. Περίπου με
την έναρξη της χηρείας της Γιοζεφίνε, μετά από τέσσερα χρόνια, δίνει στο έργο την τελική του
μορφή. Το μήνυμα του, σε ένα χρονικό σημείο που κανένας από τους δύο δεν αποκρυστάλλωσε
την αγάπη του για τον άλλο, το δίνει τριπλά: με την αφιέρωση (μαζί με την αδελφή της για
συγκάλυψη), με τα λόγια του ποιήματος και, κυρίως, με τα ενόργανα μέρη με τα οποία οι δυο
τους μπορούσαν να συνεννοηθούν καλύτερα και βαθύτερα, ιδίως αποφεύγοντας την προσοχή
των άλλων.
Η Γιοζεφίνε πυροδότησε τις τρεις εκδοχές της μοναδικής όπερας του Μπετόβεν με τις δύο πρώτες
να ανεβαίνουν στη σκηνή το 1805 και 1806, δηλαδή σ’ εκείνα τα χρόνια της χηρείας, που οι δυο
τους ομολογούσαν την αγάπη τους ο ένας για τον άλλο. Ακολούθησε η διακοπή των
συναντήσεων το 1807 από τη Γιοζεφίνε λόγω επιμονής της οικογένειας της, διότι ο γάμος με μη
ευγενή θα σήμαινε την απώλεια της επιμέλειας των παιδιών της και η ίδια θα υποβιβαζόταν στην
τάξη των αστών. Η τρίτη εκδοχή παρουσιάστηκε το 1814, αφού μεσολάβησε το 1812 η
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μυστηριώδης συνάντηση στην Πράγα που πυροδότησε την Επιστολή προς την Αθάνατη
Αγαπημένη και είχε γεννηθεί εννιά μήνες μετά το έβδομο παιδί της Γιοζεφίνε με χαρακτηριστικά
του Μπετόβεν.
Ο κύκλος τραγουδιών του Μπετόβεν An die ferne Geliebte (Προς τη μακρινή αγαπημένη), ο
πρώτος στην Ιστορία της Φωνητικής Μουσικής, περιγράφει τη θλίψη του για την ανεκπλήρωτη
του αγάπη για τη Γιοζεφίνε. Η δημιουργία του πυροδοτήθηκε από το θάνατο της συζύγου του
προστάτη του, πρίγκηπα Joseph Franz von Lobkowitz., προς τον οποίο υπάρχει αφιέρωση στη
σελίδα του τίτλου. Ο Μπετόβεν χρειαζόταν αφορμή για να εκφράσει τα δικά του συναισθήματα,
μια και η αγάπη του έπρεπε να κρατηθεί κρυφή. Μόλις βρήκε αφορμή, φρόντισε να δημιουργηθεί
κατάλληλο ποιητικό κείμενο από ένα συμπατριώτη του προστάτη του με καταγωγή από τη
Βοημία.
Στα χρόνια που η Γιοζεφίνε μπαίνει στη ζωή του Μπετόβεν, εναλλάσσονται φάσεις προσέγγισης
και αποστασιοποίησης, η ελπίδα πραγμάτωσης της αγάπης του χάνεται και επανέρχεται μερικές
φορές για ένα διάστημα πολλών χρόνων της ώριμης καλλιτεχνικής του παραγωγικότητας. Σ’
αυτά τα χρόνια ευαισθητοποιείται περισσότερο και συνθέτει αρκετά τραγούδια με θέμα την
αγάπη. Αλλά και τραγούδια με άλλα θέματα ή σε άλλες γλώσσες προέκυψαν, κατά τη γνώμη
μου, από την ανάγκη να βοηθήσει οικονομικά τη Γιοζεφίνε που αργόσβηνε άρρωστη, φτωχή και
εγκαταλελειμμένη από την οικογένεια της στα τελευταία της χρόνια. (Caeyers, 2013, 213-222, 340359, 473-481)
Ο ΜΠΕΤΟΒΕΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
Στα διαλείμματα της σχέσης με τη Αθάνατη Αγαπημένη υπήρξαν περιπτώσεις, όπου ο Μπετόβεν
αναζήτησε σύζυγο και απορρίφθηκε από μια σειρά από γυναίκες ευγενείς και μικρότερες στην
ηλικία. Ήταν δηλαδή προσκολλημένος σε μη ρεαλιστικές προοπτικές αποκατάστασης. Αν δεν
έμπαινε ποτέ στη ζωή του η Αθάνατη Αγαπημένη, ίσως να μην ένωνε τη ζωή του με μια αστή. Σε
τέτοια περίπτωση θα έλειπε από τον ψυχισμό του το έντονο συναίσθημα της μεγάλης αγάπης.
Σ’ αυτό το ενδεχόμενο εμπίπτει ήδη η Αδελαΐδα ως ύμνος προς ένα απόμακρο γυναικείο
πρότυπο. Επομένως θα υπήρχε μικρότερη και περιστασιακή παραγωγή τραγουδιών, όπως και
στον Μότσαρτ. Δεν θα υπήρχε ο κύκλος Προς τη μακρινή Αγαπημένη και δεν θα υπήρχαν οι
τρεις εκδοχές του Φιντέλιο, ειδικά στις τρεις συγκεκριμένες χρονολογίες πρεμιέρας. Όσον αφορά
την όπερα, ας ληφθεί υπόψη η διαπίστωση του Μπετόβεν για έλλειψη κατάλληλων λιμπρέτων
στα Γερμανικά (Caeyers, 2013, 672).
Ο ΜΠΕΤΟΒΕΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
Αν η Γιοζεφίνε στα χρόνια της αμοιβαίας ομολογίας αγάπης συναινούσε σε επίσημο γάμο (με
τυπική παραχώρηση της κηδεμονίας των παιδιών της σε συγγενικό της πρόσωπο, το πιο εύλογο
στην αδελφή της), ή σε συμβίωση, το πιο πιθανό είναι να πυροδοτείτο μια δημιουργική ευφορία,
οπωσδήποτε στην ενόργα νη μουσική, πιθανόν και στη φωνητική μουσική, αλλά με διαφορετικό
περιεχόμενο. Παραπέμπω στο καλλιτεχνικό ζεύγος Κλάρας και Ρόμπερτ Σούμαν, με τον Σούμαν
να είναι προικισμένος στην ποίηση και στο τραγούδι.
ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ
Αν θεωρήσουμε ότι ο ισχυρισμός περί συμβολής της Αθάνατης Αγαπημένης είναι ορθός, θα
πρέπει να τον επαληθεύσουμε με αναδρομή στην πρότερη περίοδο και αξιολόγηση του τί τότε ο
Μπετόβεν είχε ήδη μελοποιήσει σε ανάλογα τραγούδια. Έχουμε λοιπόν την ομάδα έξι
θρησκευτικών τραγουδιών με θέμα το θάνατο σε στίχους Christian Fürchtegott Gellert, που
γράφτηκαν μεταξύ 1798-1802. Ξεκίνησαν πριν τη γνωριμία και τέλειωσαν και εκδόθηκαν πριν την
αμοιβαία ομολογία αγάπης. Στα τέσσερα μελοποιείται μόνο η πρώτη στροφή, σε ένα μόνο οι
δυο πρώτες στροφές, και μόνο το τελευταίο μελοποιείται ολόκληρο.
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Υπάρχει όμως προηγουμένως η πλήρης και με στοιχεία διατμηματικότητας μελοποίηση της
Αδελαΐδας (Adelaide) του Friedrich von Matthisson, η οποία δεν είναι απλώς ένα ερωτικό
τραγούδι, αλλά αποτελεί σταθμό στην Iστορία της Φωνητικής Μουσικής (Caeyers, 2013, 196197). Η σύνθεση του απασχόλησε τον Μπετόβεν από το 1794 μέχρι ίσως και το 1796. Είναι
προφανές ότι το νόημα του ποιήματος τον άγγιξε βαθιά. Άλλη παρόμοια σύνθεση ούτε
προϋπήρξε ούτε ακολούθησε τα επόμενα χρόνια.
Αν ψάξει κάποιος για γυναικεία παρουσία στη ζωή ή στο περιβάλλον του Μπετόβεν, θα πρέπει
να ανατρέξει στα πρώτα χρόνια της μετοίκησης στη Βιέννη, όταν αυτός φιλοξενείται και
στηρίζεται οικονομικά από τον πρώτο σημαντικό μαικήνα του, τον πρίγκηπα Karl Lichnowski.
Αυτός συζούσε κατά συνθήκη με τη σύζυγο του, η οποία περιγράφεται ως παθολογικά
δύσπιστη, μελαγχολική, απρόσιτη. Μόνο κοινό σημείο των δύο συζύγων ήταν η αγάπη για τη
μουσική και φυσικά για τον προστατευόμενο Μπετόβεν. Η σύζυγος, κόμησα Maria Christiane
Thun, υπήρξε υποδειγματική σαλονιέρα φιλοξενώντας κάθε βδομάδα τους καλύτερους
μουσικούς της πόλης για παραστάσεις. (Caeyers, 2013, 131-136) Δεν είδα να αναφέρεται
πουθενά κάποιο συναισθηματικό σκίρτημα του κατά πέντε χρόνια νεότερου Μπετόβεν, εξάλλου
η ευφυής, καλλιεργημένη, ομιλητική και χαριτωμένη κόμησα ήταν ερωτικά αποτρεπτική και
απρόσιτη, όμως ο ρόλος της για τη διάδοση του έργου του υπήρξε αντικειμενικά αποφασιστικός
και άφησε οπωσδήποτε θετικό συναισθηματικό αποτύπωμα στην ψυχή του νεαρού συνθέτη
από τη μακρινή Βόννη.
Το ποίημα, όπως και το τραγούδι, εξιδανικεύει μια γυναικεία μορφή, απρόσωπη και απερίγραπτη.
Πληθωρικό είναι μόνο το ποιητικό εγώ, το οποίο ο συνθέτης νιώθει έντονα την ανάγκη να
μεταπλάσει μουσικά. Αυτό το ποίημα ανταποκρινόταν πλήρως στη βιωματική και
συναισθηματική κατάσταση του συνθέτη. Η σύνθεση του αποτελεί προάγγελο για τα πολλά
τραγούδια της επόμενης δεκαετίας, όπου υπάρχει αποδέκτρια συναισθημάτων αγάπης.
Όσον αφορά την εποχή μετά το θάνατο της Αθάνατης Αγαπημένης, ο Μπετόβεν
συγκεντρώνεται στο είδος της ενόργανης μουσικής, όπου προφανώς είναι περισσότερο
προικισμένος, και, παρά την πλήρη κώφωση, δημιουργεί τα κορυφαία του έργα.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το Δεκέμβρη 1822, ένα χρόνο μετά την απώλεια της Γιοζεφίνε, δίνει την
τελική μορφή στο προσχεδιασμένο από το 1798 τραγούδι Der Kuss (Το φιλί) σε ποίηση Christian
Felix Weisse. Το απορρίπτει ο πρώτος εκδότης το 1823 και εκδίδεται τελικά από άλλο εκδότη το
1825 (Πληροφορίες παρμένες από κείμενο του John Palmer για την εταιρεία All Music). Η
απόφαση να του δώσει τελική μορφή και η επιμονή να εκδώσει ειδικά αυτό και κανένα άλλο, ούτε
και κάποια προσχέδια (Fischer-Diskau, 109, 139) σε ποίηση Γκαίτε, αποτελούν ισχυρές ενδείξεις
της διάθεσης του να ξεπεράσει τη μακρά ψυχική του δοκιμασία.
Εάν λοιπόν η Αδελαΐδα προϊδεάζει για ό,τι ακολουθεί, τόσο στη ζωή όσο και στο τραγούδι, Το
φιλί κλείνει αυτό το κεφάλαιο.
ΤΟ ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ
Θα έλειπε μια πρωτοποριακή δημιουργική γραφή από συνθέτη ενόργανης μουσικής.
Θα έλειπε η δύναμη επιβολής τραγουδιών στον κόσμο της μουσικής.
Θα έλειπε η έννοια του κύκλου τραγουδιών. Ο Σούμπερτ, με την Ωραία Μυλωνού και το
Χειμωνιάτικο Ταξίδι του Μύλλερ, θα εισήγαγε τον κύκλο τραγουδιών και χωρίς τον Μπετόβεν.
Με τον Μπετόβεν όμως ένιωσε σιγουριά και ασφάλεια, όταν δημιουργούσε τους εντελώς δικούς
του κύκλους.
Το ύψος του Μπετόβεν επεσκίασε μεν τον Σούμπερτ σε προβολή, αλλά έθεσε τον πήχυ ψηλά και
εκβίασε αριστουργήματα από την εφηβεία, αφού ή φάση τραγουδιού του Μπετόβεν συνέπεσε
με τα χρόνια σχολικής μαθητείας του Σούμπερτ. Ο Σούμπερτ ήταν εξοικειωμένος με τέτοιου είδους
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ασύμμετρη πρόκληση, αφού πολύ μικρός συμμετείχε στο οικογενειακό κουαρτέτο με τον πατέρα
και τους δύο μεγαλύτερους αδελφούς του.
Χωρίς τον Μπετόβεν, ο Σούμπερτ ίσως να παρέπαιε σε ένα τοπίο θολό με χαμηλής στάθμης,
ισχυρούς σε διεισδυτικότητα, αστέρες που δεν θα είχαν σβήσει από τη λάμψη του Μπετόβεν.
Φίλοι και συνεργάτες του Μπετόβεν, συχνά επιδιώκουν επαφή και συνεργασία με τον Σούμπερτ.
Μόνο με αυτό τον πολύ έμμεσο τρόπο φτάνει η εμβέλεια της Αθάνατης Αγαπημένης και πάνω
στον Σούμπερτ, ο οποίος είχε τη δική του χαμένη αγαπημένη, τη δική του διείσδυση στο ποιητικό
υποκείμενο και τη δική του δημιουργική γραφή (Fischer-Diskau, 26, 109).
Οι δυο συνθέτες είχαν βαθιά αμοιβαία επίγνωση του μεγαλείου του άλλου και κατάφεραν να
πρωτοτυπήσουν με αυθεντικά δικές τους συνθέσεις.
ΤΟ ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΣΟΥΜΠΕΡΤ
Αν έλειπε ο Σούμπερτ, δεν θα άλλαζε τίποτε στην εξέλιξη της ιστορίας με την Αθάνατη Αγαπημένη.
Επίσης τα περισσότερα τραγούδια και η όπερα Φιντέλιο έγιναν προτού γραφτεί κάτι αντίστοιχο
από τον Σούμπερτ. Όσον αφορά τραγούδια του Μπετόβεν που έγιναν μετά την εμφάνιση του
Σούμπερτ, από τα λίγα σχόλια που συνάντησα, δεν περιήλθαν εις γνώση μου επιρροές από τον
Σούμπερτ.
Αν έλειπε ο Σούμπερτ, το έργο του Μπετόβεν, παρόλο που κάποια τραγούδια του, όπως και του
Μότσαρτ αποτελούν ορόσημα στην Ιστορία της Μουσικής, θα ήταν ποσοτικά ανεπαρκές για
να λάμψει και να μπορούμε να μιλούμε για γενική αναβάθμιση του τραγουδιού και για βιεννέζικη
σχολή τραγουδιού εκείνης της εποχής. Θεμελιωτής του κλασικού τραγουδιού είναι ο Σούμπερτ
που αναγνώρισε και αγάπησε τους άλλους δυο.
Παρόλη τη διαφορά ηλικίας, ο Σούμπερτ είχε πρωιμότερη παραγωγή έργων και
αριστουργημάτων, ακόμα και την πρώτη έντυπη έκδοση έργου του. Επίσης η ατυχία του να
μολυνθεί με ανίατη για την εποχή ασθένεια, επενέργησε με τρόπο που επήλθε και πρώιμη
ηλικιακή, συνεπακόλουθα και δημιουργική, ωρίμανση.
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Abstract

Ο Διονύσιος Σολωμός εισήγαγε την ιταλική εκδοχή του Ρομαντισμού στην Ελλάδα, και πολλά ποιήματα του
μελοποιήθηκαν ή τραγουδήθηκαν αυθόρμητα. Αυτή η εισήγηση παρουσιάζει ένδεκα τραγούδια του σε
άδιμη μετάφραση στα Γερμανικά. Δίνεται το ιστορικό της ενασχόλησης με τον Σολωμό και γίνεται αναφορά
σε κάποιες γενικές αρχές μετάφρασης Φωνητικής Μουσικής. Οι διπλής πιστότητας μεταφράσεις στοχεύουν
στη διάδοση του έργου του Σολωμού στο εξωτερικό, καθώς επίσης στην εκμαίευση μελοποιήσεων και από
ξένους συνθέτες, που θα είναι συμβατές με το αφετηριακό κείμενο.
Keywords: Διονύσιος Σολωμός; άδιμη μετάφραση; Μετάφραση φωνητικής μουσικής; μετάφραση διπλής
πιστότητας; Ελληνικά-Γερμανικά

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΟΛΩΜΟ
Η μεταφραστική μου ενασχόληση με τον Διονύσιο Σολωμό ξεκίνησε με το Όνειρο από τον
Μεγάλο Ερωτικό του Μάνου Χατζιδάκι. Αυτό με οδήγησε στην αναδίφηση άλλων μελοποιήσεων
από τότε που ζούσε μέχρι σήμερα. Έτσι άρχισα να βλέπω κείμενα που προσέλκυαν την προσοχή
συνθετών. Ιδιαίτερη εντύπωση μού έκανε το γεγονός ότι πολλές μελοποιήσεις έχουν ξεχαστεί ή
χαθεί (Σιώψη, 2010), ενώ και για κάποιες άλλες, η υποδοχή του κοινού και των κριτικών υπήρξε
συγκρατημένη.
Οι έντεκα μεταφράσεις που παρουσιάζονται σ’ αυτή την ανακοίνωση είναι όλες όσες δοκίμασα.
Στο μέλλον σκοπεύω να στραφώ και σε άλλα μελοποιημένα ή μελοποιήσιμα ποιήματα ή
αυτόνομα αποσπάσματα από το έργο του Σολωμού. Το γεγονός της διπλής πιστότητας, άδιμης
μετάφρασης, το οποίο απαρέκκλιτα υπηρετώ, προσφέρει ευκαιρία ερμηνείας ενός τραγουδιού
σε δύο γλώσσες με την ίδια ακριβώς παρτιτούρα. Αυτό εξυπακούει τη δυνατότητα για συνθέτες
που καταλαβαίνουν Γερμανικά να μελοποιούν με εφαρμογή και στο ελληνικό κείμενο, ενώ για
τους έλληνες συνθέτες ανοίγει η προοπτική για πρόσβαση στο γερμανόφωνο κοινό χωρίς να
γνωρίζουν Γερμανικά.
Το θέμα είναι να γίνει μελοποίηση αντάξια του κειμένου που να ανταποκρίνεται στο γενικό
αισθητήριο. Η δική μου αίσθηση, χωρίς να εξατομικεύω σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, είναι ότι
ο Σολωμός είναι αδικημένος σε σύγκριση ισάξιους του ποιητές και ότι αξίζει μιας καλύτερης
προσοχής από τους συνθέτες. Κανένας δεν θα διαφωνήσει ότι οι ευρωπαίοι συνθέτες της
εποχής του Σολωμού, πολλές φορές έδωσαν αριστουργηματικά τραγούδια σε στίχους
ασήμαντων ποιητών.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Είχα μήπως πρότυπα για να μεταφράσω από Ελληνικά προς Γερμανικά; Η κατά πρότυπον
μάθηση είναι πανίσχυρη. Ποια είναι όμως αυτά; Στον βαθμό που δικαιούμαι να απαντήσω αυτό
το ερώτημα, θεωρώ μέγιστο πρότυπο τους ποιητές και τα ποιήματα, απ’ όπου είχα ήδη δώσει
εκατοντάδες άδιμες μεταφράσεις διπλής πιστότητας από άλλες γλώσσες, κυρίως όμως από τα
Γερμανικά, στα Ελληνικά. Έτσι κι αλλιώς, όποια κι αν είναι η κατεύθυνση της μετάφρασης μου,
στοχοθετώ ισοδυναμία των δυο κειμένων: Απόλυτη πιστότητα στην παρτιτούρα και πλήρη
απόδοση του ποιητικού νοήματος που να επιτρέπει το ίδιο αισθητικό και προσληπτικό
αποτέλεσμα και την ίδια αξιοποίηση της ποίησης στη διδασκαλία.
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Ατράνταχτη και αντικειμενική απόδειξη του προτύπου της γερμανικής ποίησης που
εσωτερίκευσα, είναι η εντελώς πρώτη μου μετάφραση των Λιανοτράγουδων του Χατζιδάκι που
αναγνωρίστηκε από μητρόγλωσσο πρόσωπο σε τυφλό τεστ ως αυθεντικό γερμανικό ποίημα
εκείνης της εποχής. Παρομοίως το ποίημα Η Γιαλλουρού του Δημήτρη Λιπέρτη (1866-1937)
αναγνωρίστηκε από άλλο μητρόγλωσσο πρόσωπο σε τυφλό τεστ ως γερμανικό δημοτικό
τραγούδι.
Η μόνη γερμανική μου μετάφραση που έγινε μετά από ανάγνωση άλλης μετάφρασης στα
Γερμανικά, είναι αυτή της Ξανθούλας. Είχα υπόψη μου τη μετάφραση του Volker Braun από
ανθολογία νεοελληνικής ποίησης (Nikolaou, 1972) που εκδόθηκε όταν σπούδαζα. Επειδή εκείνη
η μετάφραση μού άρεσε, αρχικά ήθελα να μην προσθέσω άλλη δική μου. Όσο όμως
προχωρούσα με μεταφράσεις του Σολωμού, αποφάσισα να την ελέγξω ως προς την αδιμότητα
διπλής πιστότητας. Αυτός ο έλεγχος με καθοδήγησε στο να δώσω δική μου μετάφραση, εφόσον
εκείνη δεν ταίριαζε στην παρτιτούρα. Άφησα περίπου έξι μήνες να περάσουν για να επιχειρήσω
δική μου εκδοχή, η οποία τελικά δεν είχε τίποτε το κοινό στη γλωσσική επιφάνεια με το
προηγούμενο γνωστό μου πρότυπο, αυτό δε παρόλο που σκόρπιοι στίχοι του ήταν από
δεκαετίες ανεξίτηλα καταχωρημένοι στη μνήμη μου.
Τα υπόλοιπα εναπόκεινται στην αυστηρή αντικειμενική κριτική θεώρηση και σύγκριση από
άλλους μελετητές.
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Συχνό καθοριστικό ρομαντικό μοτίβο, κυρίως σε μεμονωμένα και αποσπασματικά ποιήματα του
Σολωμού, είναι μια εξιδανικευμένη γυναικεία μορφή, εμφανιζόμενη ονειρικά ή σε μη πραγματικές
συνθήκες. Αυτή μπορεί να είναι προσδοκώμενη από το ποιητικό υποκείμενο, την εύνοια και
προσοχή της οποίας το ποιητικό υποκείμενο σε μερικά ποιήματα παίρνει το θάρρος να
εκλιπαρήσει.
Σε άλλες περιπτώσεις η σχέση της με το ποιητικό υποκείμενο ξεπερνά τα όρια της διαπροσωπικής
αναπόλησης ή διαδράσης, και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσης των μνημειωδών
αποσπασματικών ρομαντικών ποιητικών έργων μεγάλης έκτασης του Σολωμού.
Η κατανόηση αυτής της πολλαπλά εμφανιζόμενης εξωπραγματικής μορφής απαιτεί πρώτα μια
προσπάθεια εξακρίβωσης των συντεταγμένων του Σολωμού στο ευρύτερο ευρωπαϊκό
λογοτεχνικό γίγνεσθαι. Από μια πολύ σύντομη και ρηχή, ομολογώ, ματιά είναι προφανές ότι η
τότε κατακερματισμένη και σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενη Ιταλία δεν ανέδειξε καθαρά δικό της
αυθεντικό ρομαντικό κίνημα, όπως οι ελεύθερες οντότητες της Αγγλίας, Γαλλίας και του
γερμανόφωνου χώρου. Όπως κι αν έγινε η διείσδυση του Ρομαντισμού στην Ιταλία, έδωσε
συγγραφείς που ταυτόχρονα διατηρούσαν κλασικά ή και αναγεννησιακά χαρακτηριστικά. Έτσι
κι αλλιώς, η Ιταλία έλαμπε στα μάτια όλης της Ευρώπης και αποτελούσε προορισμό επιτόπιας
μελέτης του αρχαίου πολιτισμού και χώρο συνάντησης και διαμονής κορυφαίων συγγραφέων,
καλλιτεχνών και επιστημόνων από όλη την Ευρώπη. Πιστεύω, η εικόνα του Ρομαντισμού που
διείσδυσε στην Ιταλία, δεν υπήρξε σφαιρική και πλήρης, ούτε απαλλαγμένη από αποκλίσεις λόγω
παρερμηνειών, αλλά ακόμα κι αν ήταν αυθεντικός, δεν θα μπορούσε να εκτοπίσει μια βαθιά
ριζωμένη σε ολόκληρο το λαό πολιτιστική αυτοεικόνα, ούτε και να αποπροσανατολίσει από τις
ρεαλιστικές προσδοκίες και τους αγώνες για απαλλαγή από την ξένη επικυριαρχία και για
συνένωση σε ένα ιταλικό κράτος.
Φορέας αυτού του σύμμεικτου ιταλικού Ρομαντισμού είναι και ο Διονύσιος Σολωμός. Αποτελεί
δε ευτυχή συγκυρία, ότι και η Ελλάδα, τηρουμένων έστω κάποιων διαφορών, παρουσιάζει
ομοιότητες με την Ιταλία ως προς τις πολιτιστικές καταβολές στην αρχαιότητα, την εθνική ιστορία
και τον αγώνα για εθνική ανεξαρτησία στους νεότερους χρόνους. Γιαυτό και η παιδεία που
κοινώνησε ο Σολωμός στην Ιταλία, από το συντεταγμένο εκπαιδευτικό σύστημα και από την
πολιτιστική κίνηση, φυσικά και σε συνδυασμό με την προσωπική του επίγνωση της καταγωγής
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του, αποτέλεσε προσόν και εφόδιο για ό,τι μετά δημιούργησε στα Εφτάνησα για τον ελληνισμό.
Δεν χρειαζόταν παρά να γνωριστεί καλύτερα με το οικείο από τα παιδικά χρόνια εργαλείο της
σύγχρονης Ελληνικής. Με την προτροπή και έμπρακτη βοήθεια του Σπυρίδωνα Τρικούπη
(Πολίτης, 1993, 18-19) κατάφερε όχι μόνο να το χρησιμοποιήσει, αλλά και να το διαμορφώσει σε
μεγάλο βαθμό για τις επόμενες γενεές.
Ο Ρομαντισμός του Διονύσιου Σολωμού, όσος είναι, υπάρχει σε πλείστα έργα του, σύμμεικτος ή
και καθαρός, είναι πάντοτε γνήσιος και πηγαίος, είναι αυθεντικά δικός του, και αποτελεί τεκμήριο
της επίδρασης του κοινωνικού γίγνεσθαι στη διαμόρφωση της ατομικής δημιουργικής
ταυτότητας των καλλιτεχνών.
ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΣΤΟΝ ΣΟΛΩΜΟ
Πέρα απ’ αυτό υπάρχει στον Σολωμό μια συνιστώσα που τον διαμορφώνει κατ’ αρχήν ως
άνθρωπο και επακόλουθα ως συγγραφέα, η οποία προέρχεται από τη μακρά μαθητεία και
κηδεμονία του από ιερέα-δάσκαλο, ο οποίος λόγω και της ενσυναίσθησης που επέδειξε, όταν ο
μαθητής του ένιωθε άβολα στο αυστηρό σχολείο στη Βενετία, πρέπει να ενίσχυσε το ρόλο του
ως πρόσωπο επιρροής στην εφηβεία και στα νεανικά χρόνια. Αυτό το βιωματικό υπόβαθρο
εξηγεί τη θρησκευτικότητα και τον ιδεαλισμό του Σολωμού κατά την ενηλικίωση.
Ο Σολωμός, ζώντας έντονα σε ένα κόσμο ιδεών, παρέλειψε δύο πράγματα: Δεν αντέδρασε στη
φθίνουσα πορεία της τάξης των ευγενών για να μεταπηδήσει με κάποιο τρόπο στην αστική τάξη.
Επίσης δεν φρόντισε ή δεν είχε τις ψυχικές δυνάμεις να αποδυθεί σε αναζήτηση μιας γυναίκας
για ερωτική συντροφιά και οικογένεια. Αυτή την αναζήτηση την ανέθεσε στο ποιητικό υποκείμενο
και την μετάθεσε στο πεδίο της ποίησης. Π.χ. στο Όνειρο, το ποιητικό υποκείμενο καταλήγει σε
ρομαντική εκλιπάρηση μιας ανύπαρκτης αγαπημένης. Δεν είναι σπάνιο στη λογοτεχνία, οι
ποιητές να αναλαμβάνουν το ρόλο του αρσενικού καναρινιού που κελαηδά γλυκά, όταν λείπει
το ταίρι του.
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΜΕΝΗΣ
Το κάλεσμα μιας αγαπημένης είναι φανερό σε κάποια από τα κείμενα που με κριτήριο την
επιλεξιμότητα για μελοποίηση παρουσιάζονται εδώ σε δική μας μετάφραση στα Γερμανικά. Από
αυτά θα υπεισέλθω στη Φαρμακωμένη, για την οποία ο Ιάκωβος Πολυλάς δίνει κάποια
πληροφόρηση ως προς τη γένεση της. «Μια Ζακυνθινή νέα, η οποία αγαπούσε την ποίηση και
τη μουσική, και με την οποίαν ο Σολωμός είχε σχέσιν αγνής φιλίας και συχνά ευτυχούσε να την
ακούσει να τραγουδάει τα ποιητικά του δοκίμια, ερωτεύθηκε εις έναν νέον ξένον και, φοβούμενη
μήπως από του πάθους τη σφοδρότητα κινδυνέψει η τιμή της, εφαρμακώθηκε. Ο ποιητής την
έκλαψε με δάκρυα θερμά …». (Πολίτης, 1993, 21-22)
Αυτό το απόσπασμα από τον Πολυλά φανερώνει περισσότερα γεγονότα αμοιβαίας αγάπης
μεταξύ της νέας και του κόντε Διονύσιου Σολωμού, για τον οποίο δεν υπήρχε κώλυμα ή
απαγορευτικότητα εκ μέρους της κοινωνικά κατώτερης οικογένειας της νέας που είχε άδεια να
συνάψει σχέσιν αγνής φιλίας με τον ποιητή. Προφανώς και υπήρχε ενοχλητικός κοινωνικός
σχολιασμός, όμως αυτός δεν μπορούσε από μόνος του να οδηγήσει στη μοιραία απόφαση.
Τον έρωτα με τον νέον ξένον δεν θέλω να τον αμφισβητήσω. Ο Πολυλάς δίνει λιγότερα γεγονότα
γι’ αυτόν, και αν ήθελε να αποκρύψει γεγονότα, μάλλον θα απέκρυβε γεγονότα σχετικά με τον
Σολωμό, με τον οποίον συνδεόταν στενά. Ο έρωτας αυτός προς τον νέον ξένον επεσυνέβη
προφανώς επί υφιστάμενου, αδιεκπεραίωτου και χρονίζοντος έρωτα λόγω των ηθικών
αναστολών και της ατολμίας του Σολωμού, δημιουργώντας πρωταρχικά το αναγκαίο για την
απονενοημένη πράξη εσωτερικό αδιέξοδο στη νεαρή Ζακυνθινή.
Το εσωτερικό κίνητρο ποιητικής έκφρασης για τον Σολωμό υπήρξε μεγάλο, γιαυτό και το ποίημα
παίρνει μεγάλη έκταση. Τη στροφική μελοποίηση του Μάντζαρου την εισπράττω ως εφαρμόσιμη
για τις στροφές που είχε υπόψη του ο συνθέτης. Αξίζει όμως να μεταφραστεί ολόκληρο, τόσο
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για να διευκολυνθεί η διατμηματική μελοποίηση, όσο και για λόγους ίσης μεταχείρισης των
στροφών και διευκόλυνσης των συνθετών και των τραγουδιστών.
ΜΕΡΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Έκταση της μετάφρασης
Αποστολή του μεταφραστή είναι να μεταφράζει, όχι μόνο το μέρος που είδε ότι έχει μελοποιηθεί,
αλλά και όλες τις άλλες επιλέξιμες ή μελοποιήσιμες στροφές. Οφείλει να λάβει υπόψη το
ενδεχόμενο διατμηματικής μετάφρασης, να προνοήσει για μελλοντικές επιλογές συνθετών και
μόνο με αιτιολογημένο σκεπτικό να αποκλείσει αμελοποίητα μέρη ενός ποιήματος από τη
μετάφραση. Εφαρμόζοντας αυτή την αρχή, μετάφρασα ολόκληρο το Όνειρο. Οι τέσσερεις από
τις δεκατρείς στροφές που σοφά παρέλειψε ο Χατζιδάκις στο συγκεκριμένο τραγούδι του,
αποτελούν ένα ένθετο όνειρο στο όνειρο, και προσφέρονται τόσο για αυτόνομη, όσο και για
άλλη συνδυασμένη αξιοποίηση.
Συνεκφορά φωνηέντων
Ένα χαρακτηριστικό της μετρικής του Σολωμού είναι η μονοσύλλαβη αξία γειτονικών φωνηέντων
μέσα στη λέξη, από τα οποία τονίζεται το πρώτο (καθοδικός τονισμός). Αυτό το γνώρισμα είναι
σύνηθες στην Ιταλική, όχι όμως και στην Ελληνική, όπου στο φαινόμενο της συνεκφοράς o
τονισμός είναι ανοδικός, δηλαδή στο δεύτερο φωνήεν. Η καθοδική συνεκφορά που προφανώς
εισάγει ο Σολωμός από την Ιταλική, υιοθετείται και από άλλους ποιητές με φθίνουσα συχνότητα
μέχρι και τον εικοστό αιώνα. Ο Μάντζαρος την αναγνωρίζει και την τηρεί στις μελοποιήσεις του,
όχι όμως και οι κατοπινοί συνθέτες, π.χ. ο Λάγιος στη μελοποίηση της Γαλήνης. Ο μεταφραστής,
ως διαμεσολαβητής μεταξύ του ενός και μοναδικού ποιητή και του πλήθους υπαρκτών και
δυνητικών συνθετών, οφείλει να λαμβάνει υπόψη όλα τα ενδεχόμενα.
Το πρόβλημα αυτό υπάρχει ακόμα και σε ζεύγη φωνηέντων σε γειτονικές λέξεις, π.χ. στον στίχο
Το φιλί αθάνατο στο ποίημα Η ψυχούλα, ένα στίχο με πρώτη ματιά τροχαϊκό σε ένα ποίημα εξ
ολοκλήρου ιαμβικό. Μετά από πολλές αναγνώσεις καταλήγω στο συμπέρασμα ότι και αυτός ο
στίχος είναι ιαμβικός, με τον Σολωμό να θέλει να συνεκφέρονται τα γειτονικά φωνήεντα -λί α-, μια
πρακτική συνεκφοράς που αυτός φέρνει από την Ιταλία. Αυτή μου τη βεβαιότητα, είναι πρακτικά
ανέφικτο να την εμφυσήσω στους συνθέτες και σ όλους τους άλλους αναγνώστες, γιαυτό και
κατέφυγα σε λύση που να προνοεί και τα δύο ενδεχόμενα. Το συγκεκριμένο ποίημα έχει μια
αφηγηματικότητα, διαποτισμένη με έντονη ευαισθησία, και μια ακολουθία εικόνων που μπορούν
να αποτελέσουν σύντομη κινηματογραφική ταινία.
Γλωσσολογικές προϋποθέσεις της Γερμανικής για ομοιοκαταληξία
Η Γερμανική συγκαταλέγεται στις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες που απέβαλαν πολλές κλιτικές
καταλήξεις. Πολύ συχνότερα σε σχέση με την Ελληνική, στο τέλος ενός στίχου, η Γερμανική εκθέτει
το γυμνό θέμα μιας λέξης για να ομοιοκαταληκτήσει. Στο θέμα όμως βρίσκεται ολόκληρο το
σύστημα φωνηέντων και συμφώνων. Η Ελληνική εκθέτει κλιτικές καταλήξεις και μορφήματα
παραγωγικού, όπου τα σύμφωνα είναι ελάχιστα. Τα φωνήεντα της είναι έτσι κι αλλιώς παντού
πέντε. Ας λάβουμε υπόψη ότι η Γερμανική έχει σχεδόν είκοσι φωνήεντα. Αν από αυτά, τα οκτώ ή
εννιά ή δέκα είναι ικανά για διακριτή ομοιοκαταληξία, τότε οι συνδυασμοί φωνηέντων σε
δισύλλαβες παροξύτονες ομοιοκαταληξίες εκτοξεύονται σε μεγάλους αριθμούς και
δυσχεραίνουν την προσπάθεια για ομοιοκαταληξία, έστω κι αν το γλωσσικό σύστημα, με τους
συνδυασμούς που αυτό επιτρέπει, μειώνει κάπως τον εφικτό αριθμό συνδυασμών στα
Γερμανικά.
Ως επακόλουθο της πιο πάνω δυσχέρειας, στις μεταφράσεις αυτές υπάρχουν πάρα πολλές
φωνηεντικές ομοιοκαταληξίες, όπου τα σύμφωνα μετά το τονιζόμενο φωνήεν είναι διαφορετικά
ή ανόμοια. Η φωνηεντική ομοιοκαταληξία δεν είναι ασυνήθιστη ούτε στα Ελληνικά ούτε στα
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Γερμανικά. Ειδικά δε στα Γερμανικά, ακόμα και αυτή είναι μερικές φορές ανέφικτη, κάτι που είναι
εμφανές στον Χάινε και σε άλλους.
Αυτονόμηση των ημιστιχίων του δεκαπεντασύλλαβου
Η διχοτόμηση του μακροσκελούς για το γερμανικό αισθητήριο δεκαπεντασύλλαβου είναι συχνή
σε μεταφράσεις μου από Ελληνικά προς Γερμανικά, και δεν την θεωρώ ως εκτροπή από το
αφετηριακό κείμενο. Πρόκειται για μια προσαρμογή μιας πολυσύλλαβης γλώσσας σε μια
γλώσσα με λεξιλογική ολιγοσυλλαβία. Με άλλα λόγια, ένας στίχος 15 συλλαβών στα Γερμανικά
φέρει πολύ μεγαλύτερο νοηματικό φορτίο σε σύγκριση με τα Ελληνικά και, παρόλη την
φαινομενική αντιστοιχία, θα ήταν κουραστικός και ανάρμοστος. Χρειάζεται συντομότερος
στίχος, όπως είναι η συνήθης πρακτική στα Γερμανικά, και η μόνη λύση που ικανοποιεί τις
απαιτήσεις άδιμης μετάφρασης διπλής πιστότητας, είναι η αυτονόμηση των δύο ημιστιχίων.
Αυτό έγινε στο αυτόνομο απόσπασμα Άκρα του τάφου σιωπή, και στο ποίημα Η Ευρυκόμη.
Τα ημιστίχια, με την αυτονόμηση τους πλέον σε στίχους, εγείρουν απαίτηση για ομοιοκαταληξία.
Καθένα τους όμως αποτελεί ξεχωριστή εικόνα ή μέρος εικόνας, η οποία δεν επιτρέπεται να
αλλοιωθεί απλώς και μόνο για να επιτευχθεί μια ομοιοκαταληξία. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη
όταν θα κριθεί ο μεταφραστής για τυχόν παραλείψεις ή και ατέλειες από τον διπλάσιο αριθμό
ομοιοκαταληξιών που ανέλαβε να φτιάξει. Στον αφετηριακό ποιητή, επί του προκειμένου στον
Διονύσιο Σολωμό, πρέπει να πιστωθεί ότι, παρόλο που επέλεξε δεκαπεντασύλλαβο στίχο, κάποτε
συναντώνται ομοιοκαταληξίες και στο εσωτερικό ημιστίχιο, εάν δε στοχοθετούσε και εκεί
ομοιοκαταληξία, πρέπει να υποθέσουμε την ίδια επιτυχία όπως και στο σύνολο των ποιημάτων
του με ολιγοσύλλαβο στίχο.
Προτεραιότητα της πιστότητας έναντι της ομοιοκαταληξίας
Υπάρχουν όμως κάποια ποιήματα με σύντομο στίχο στο αφετηριακό κείμενο, όπου ο ποιητής
ομοιοκαταληκτεί μόνο τον δεύτερο με τον τέταρτο στίχο. Καθήκον του μεταφραστή είναι να
ομοιοκαταληκτήσει ό,τι του επιτρέπει η προσωπική του δεινότητα και η φύση της καταληκτικής
γλώσσας. Στη μετάφραση επιχειρήθηκαν ομοιοκαταληξίες και σε περιπτώσεις που δεν
ομοιοκαταληκτούν στο ελληνικό κείμενο, ενώ αλλού η επίτευξη ομοιοκαταληξίας υπήρξε
δύσκολη έως αδύνατη.
Στο αυτόνομο απόσπασμα από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, Άκρα του τάφου σιωπή,
συμβαίνει, και τα δώδεκα ημιστίχια να αποτελούν καθένα και μια εικόνα που απαιτεί πιστή
απόδοση. Δεν επιτρέπεται καμιά παράφραση, κανένα τέχνασμα που να παραποιεί ή να
μεταβάλλει το γράμμα και το πνεύμα του πρωτοτύπου.
Στην Ψυχούλα, οι συλλαβές είναι ακόμα λιγότερες σε κάθε στίχο, κάθε στίχος δεν αποτελεί απλώς
ξεχωριστή εικόνα, αλλά και ρομαντικό πλάνο κινηματογραφικής ακολουθίας.
Στο επίγραμμα Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη με το βαρύ του φορτίο αποτυπώνεται
ολόκληρος ζωγραφικός πίνακας.
Και στα τρία κείμενα, η γλώσσα είναι απλή, οι λέξεις πανεύκολες. Δένονται μαζί σε τρία
αριστουργηματικά σύνολα και αποτελούν τεκμήρια του επιπέδου του ποιητή. Ο μεταφραστής
δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αναπαραστήσει ό,τι εκπέμπουν, να προβάλει τον δημιουργό τους
χωρίς καμιά δική του επικάλυψη του περιεχομένου.
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Παράρτημα: Ποιήματα του Διονύσιου Σολωμού σε άδιμη μετάφραση στα Γερμανικά
Table 1
Στη σκιά χεροπιασμένες

Hand in Hand in Dämmerungen

Στη
σκιά
χεροπιασμένες,
στη
σκιά
βλέπω
κι
εγώ
κρινοδάχτυλες
παρθένες
οπού
κάνουνε
χορό.

Hand in Hand in Dämmerungen,

Στο
χορό
γλυκογυρίζουν
ωραία
μάτια
ερωτικά,
και εις την αύρα κυματίζουν
μαύρα,
ολόχρυσα
μαλλιά.

Wie sie tanzen wunderbar.

Η
ψυχή
μου
αναγαλλιάζει
πως
ο
κόρφος
καθεμιάς
γλυκοβύζαστο
ετοιμάζει
γάλα ανδρείας κι ελευθεριάς.

(Die) schöne(n) Augen liebreizend.

Απ'
τα
κόκκαλα
βγαλμένη
των
Ελλήνων
τα
ιερά,
και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Werde ich jener gewahr
Jungfraun hübsch mit Lilienfingern,

Drehen sich beim Tanzen lieblich

Wehn und wedeln in der Brise
Schwarze Haare hinreißend.

Meine Seele, o, beglückt sich,
Da ihr Busen produziert
Süß zum Saugen ganz inbrünstig
Tapferkeits- und Freiheitsmilch.

Aus dem Mark hervorgegangen
Alter Griechen, gottgeweiht,
Und wie damals kühn und tapfer,
Grüße, o grüß(e) ich, dich Freiheit.

Table 2
Ἡ φαρμακωμένη

Τὰ τραγούδια μοῦ τἄλεγες
Τοῦτο μόνο δὲν θέλει τὸ

Die Selbstmörderin

ὅλα
πεῖς,

Deine Lieder, die sangst du mir alle,
Bis auf dies, das sich nicht singen lässt,
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Τοῦτο μόνο δὲν θέλει τ᾿ ἀκούσεις,
Ἄχ! τὴν πλάκα τοῦ τάφου κρατεῖς.

Ὦ παρθένα! ἂν ἠμπόρειαν οἱ κλάψαις
Πεθαμένου
νὰ
δώσουν
ζωή,
Τόσαις ἔκαμα κλάψαις γιὰ σένα,
Ποὺ θελ᾿ ἔχεις τὴν πρώτη πνοή.

Συφορά! σὲ θυμοῦμ᾿ ἐκαθόσουν
Σ᾿ τὸ πλευρό μου μὲ πρόσωπο ἀχνὸ
«Τί ἔχεις» σοῦ ’πα καὶ σὺ μ’ ἀποκρίθης
«Θὰ πεθάνω, φαρμάκι θὰ πιῶ».

Μὲ σκληρότατο χέρι τὸ πῆρες,
Ὡραία κόρη, κι αὐτὸ τὸ κορμί,
Ποὺ τοῦ ἔπρεπε φόρεμα γάμου,
Πικρὸ σάβανο τώρα φορεῖ.

Und das wirst dir nicht anhören lassen,
Ach, nun hältst du den Grabstein so fest.

Reine Magd! Gäben bloß meine Tränen
Einem Toten das Leben zurück,
Hab ich so viel geweint deinetwegen,
Dass mein Weinen dich wieder erquickt.

Schicksalsschlag! Jetzt noch seh ich dich sitzen
Neben mir mit erblasstem Gesicht.
Dieses konntest du bloß mir erwidern:
„Balde sterb ich, ich nehme mir Gift.“

Unerbittliche Hand hat’s genommen.
Τὸ κορμί σου ἐκεῖ μέσα στὸν τάφο
Τὸ
στολίζει
σεμνὴ
παρθενιά,
Τοῦ κακοῦ σὲ ἀδικοῦσεν ὁ κόσμος,
Καὶ σοῦ φώναζε λόγια κακά.

Τέτοια λόγια ἂν ἠμπόρειες ν᾿ ἀκούσεις,
Ὂχ τὸ στόμα σου τ᾿ ἤθελε βγεῖ;
«Τὸ φαρμάκι ποὺ ἐπῆρα, καὶ οἱ πόνοι,
Δὲν ἐστάθηκαν τόσο σκληροί.

Schönem Mädchen mit solcher Gestalt
Sollt’ am besten ein Brautkleid zukommen
An des bitteren Leichentuchs statt.

Deinen Körper da drinnen im Grabe
Hat jungfräuliche Unschuld geschmückt.
Ungerecht hat die Welt dich verachtet,
Gegen dich böses Wort ausgedrückt.

Κόσμε ψεύτη! ταὶς κόραις ταὶς μαύραις
κατατρέχεις
ὅσο
εἶν᾿
ζωνταναίς,
Σκληρὲ κόσμε! καὶ δὲν τοὺς λυπᾶσαι
Τὴν τιμήν, ὅταν εἶναι νεκραίς.

Könntest du solche Bosheit vernehmen,
Würdest sagen der Welt ins Gesicht:
„Eingenommenes Gift, Seelenschmerzen

Σώπα, σώπα! θυμήσου πὼς ἔχεις
Θυγατέρα,
γυναίκα,
ἀδελφή,
Σώπα ἡ μαύρη κοιμᾶται στὸ μνῆμα
καὶ κοιμᾶται παρθένα σεμνή.

Hatten all diese Härte gar nicht.“

Falsche Trugwelt! Den trostlosen Mädchen
Hetzt du herzlos ihr Leben lang nach.

Θὰ ξυπνήσει τὴν ὕστερη ἡμέρα,
Εἰς τὸν κόσμον ὀμπρὸς νὰ κριθεῖ,
Καὶ στὸν Πλάστη κινώντας μὲ σέβας
Τὰ λευκά της τὰ χέρια θὰ πεῖ:

Harte Welt! du verletzt ihre Ehre
Mitleidlos, wenn sie ruhen im Grab.
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«Κοίτα μέσα στὰ σπλάχνα μου, Πλάστη!

Sage gar nichts! Mit dir lebt zusammen

τὰ φαρμάκωσα ἀλήθεια ἡ πικρή,

Eine Schwester und Tochter und Frau.

καὶ μοῦ βγῆκε ὂχ τὸ νοῦ μου, Πατέρα
Ποὺ πλασμένα μοῦ τἄχες Ἐσύ.

Schweig, die Trostlose schläft ja im Grabe,

Ὅμως κοίτα στὰ σπλάχνα μου μέσα,
Ποῦ τὸ κρίμα τοὺς κλαῖνε, καὶ πές,
Πὲς τοῦ κόσμου, ποὺ φώναξε τόσα,
Ἐδῶ μέσα ἂν εἶν᾿ ἄλλες πληγαίς».

Und sie ruht sich gar jungfräulich aus.

An dem Jüngsten Tag wird sie erwachen
Zu der Abrechnung vor aller Welt.
An den Schöpfer gewandt wird sie sagen,
Wie sie fromm blanke Hände bewegt:

Τέτοια ὀμπρὸς εἰς τὸν Πλάστη κινώντας
Τὰ λευκά της τὰ χέρια θὰ πεῖ.
«Σώπα, κόσμε! κοιμᾶται στὸ μνῆμα,
καὶ κοιμᾶται παρθένα σεμνή».

„Sieh hinein, in mein Eingeweid’, Vater!
‚s ist vergiftet wahrhaftig von mir,
Und es ist mir, o Herrgott, entgangen,
Dass das alles geschöpft ward von dir.

Doch beschaue bedachtsam mein Innres,
Das sein Schicksal beweint und bekenn
Vor der Welt, die herumspricht so vieles,
Ob da drin andre Wunden bestehn.“

An den Schöpfer gewandt wird sie sagen,
Wie sie fromm blanke Hände bewegt:
„Schweigt, ihr Menschen, sie liegt ja im Grabe,
Wo sie sittsam und jungfräulich schläft.“
Table 3
Η Αγνώριστη

Die Unerkannte

Ποια
είναι
τούτη
που
κατεβαίνει
ασπροεντυμένη
οπ
το
βουνό;

Wer ist denn jene,

Τώρα
που
τούτη
η
κόρη
φαίνεται,

Vom Bergabhang?

Die herabsteiget,
In Weiß gekleidet,
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το
άνθι

χόρτο

γένεται
απαλό

κι'
ευθύς
ανοίγει
τα ωραία του κάλλη,
και
το
κεφάλι
συχνοκουνεί
κι'
ερωτεμένο
να
μη
το
αφήση,
να
το
πατήση,
παρακαλεί.
Κόκκινα
έχει
ωσάν
της
όταν
και
η
λεπτή
στέρνει

κι'
τα
τα

Bringt Wunderstunde
Die junge Frau in Sicht,
Das Gras verwandelt sich
Zu Blüten zart,

Die gleich entfalten
Ihr reizvoll(es) Prachtwerk

όμορφα
χείλα,
φύλλα
ροδαριάς,

Und munter recken

χαράζη,
αυγούλα
βροχούλα
δροσιάς.

Und schmachtend flehen,

Και των μαλλιώνε της
τ'
ωραίο
πλήθος
πάνου
στο
στήθος
λάμπει
ξανθό.
Έχουν τα μάτια της,
οπού
γελούνε,
το χρώμα που ’ναι
στον
ουρανό.
Ποια
είναι
τούτη
που
κατεβαίνει
ασπροεντυμένη
οπ το βουνό;

Köpfchen im Wind

Nicht zu entgehen,
Wollen ertreten
Werden von ihr.

Rosig und liebreizend
Hat sie die Lippen,
Ganz wie die Blüten
Des Rosenstrauchs.

Beim Tagesanbruch,
Wenn Morgenröte,
Wie Regens Tröpfchen,
Den Tau versprüht,

Und ihrer Haarsträhnen
Charmante Fülle
An ihrer Brüste
Schimmert goldblond.

Bekennt ihr Augenpaar
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Gerad beim Lachen
Die frohen Farben
Des Firmaments.

Wer ist denn jene,
Die herabsteiget,
In Weiß gekleidet,
Vom Bergabhang?

Table 4
Ἡ Εὐρυκόμη

Evrykome

«Θάλασσα, πότε θέλ᾿ ἰδῶ

„Wann seh ich endlich, blaues Meer,

τὴν
ὄμορφη
Εὐρυκόμη;
Πολὺς καιρὸς ἐπέρασε

Die schöne Evrykome?

καὶ δὲν τὴν εἶδα ἀκόμη.

Viel Zeit zerrann, ’s ist lange her,
Doch seh ich sie nicht kommen.

Πόσες φορὲς κοιτάζοντας
ἀπὸ
τὸ
βράχο
γέρνω
Καὶ τὸν ἀφρὸ τῆς θάλασσας
γιὰ τὰ πανιά της παίρνω!

Wie viele Male schweift mein Blick,
Nach ihr vom Felsen spähend,
Hinaus zur weißen Meeresgischt

Φέρ᾿ τηνε, τέλος, φέρ᾿ τηνε».

Und hält sie für ein Segel!

Αὐτὰ
ὁ
Θύρσης
λέει,
Καὶ παίρνει ἀπὸ τὴ θάλασσα

Bring sie mir, endlich, bring sie her.“

καὶ τὴ φιλεῖ καὶ κλαίει·

Das sagt der Thyrses kläglich
Und greift sich Wasser aus dem Meer,

Καὶ δὲν ἠξέρει ὁ δύστυχος
ὁποῦ
φιλεῖ
τὸ
Ἐκεῖνο, ποὺ τῆς ἔδωσε
καὶ θάνατο καὶ μνῆμα.

Das küsst er zart und grämt sich.
κῦμα
Der Wehmutsvolle weiß wohl nicht,
Dass er liebkost die Welle,
Die Evrykome an sich riss
Und Tod und Grab ihr schenkte.

Table 5
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Το όνειρο

Der Traum

Άκου έν’ όνειρο ψυχή μου
και
της
ομορφιάς
θεά.
Μου εφαινότουν οπώς ήμουν
μετ’
εσένα
μία
νυχτιά.

Meinen Traum vernimm, o Seele

Σ’
ένα
ωραίο
περιβολάκι
περπατούσαμε
μαζί.
Όλα
ελάμπανε
τ’
αστέρια
και
τα
κοίταζες
εσύ.

Eines Nachts mit dir ganz froh.

Τέτοιο σώμα ωραίον οπ’ όποιος
το κοιτάζει ευθύς ρωτά:
Αν είν’ άγγελος εκείνος,
πώς δεν έχει τα φτερά;

Ό,τι είπα αυτά τα λόγια,
μου εφάνηκανε ομπρός
άλλες κόρες στολισμένες
με του φεγγαριού το φως.

Εχορεύανε πιασμένες
απ΄τα χέρια τα λευκά,
κι όλες τους επολεμούσαν
να μου πάρουν την καρδιά.

Τότε άκουσα το χείλι
το δικό σου να μου πη:
Πώς σου φαίνονται; Και σούπα:
Είναι άσκημες πολύ.

Εγώ στόλεα: Πέστε, αστέρια,
είν’ κανέν’ από τ’ εσάς,
που να λάμπει από ’κει απάνου
σαν τα μάτια της κυράς;

Und der Schönheit Göttin fromm.
Träumte mir im Schlaf, ich wäre

In ’nem wunderschönen Garten
Wandelten wir zwei als Paar.
Alle Himmelssterne strahlten,
Und du schautest sie dir an.

Schön ist dieser Leib, dass jeder
Ihn erblickt und gleich sich fragt,
–Ist denn etwa da ein Engel–
Wo er seine Flügel hat.

Als ich dieses Wort gesprochen,
Schien es mir, ich hätt’ erblickt
Andre Mädel, voll umflossen
Von des Vollmonds hellem Licht.

Munter tanzten sie zusammen,
Wogten Hände weiß und blank,
Und mit großem Eifer rangen
Um mein’ Herzensgunst ganz hart.

Deine Lippe dann vernahm ich
Fragend, ob ich sie begehr’:
Na, wie sind sie denn? Und sagt’ ich:
Hässlich sind sie allzu sehr.

Πέστε αν είδετε ποτέ σας
σ’ άλλη τέτοια ωραία μαλλιά,
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τέτοιο
τέτοια

χέρι,
τέτοιο
αγγελική

Εσύ
έκαμες
γέλιο
τόσο
που μου φάνηκε
ανοιχτό
τον

πόδι,
θωριά;

ετότες
αγγελικό,
πως είδα
ουρανό.

Und ich fragte: Sternlein, meldet,
Ist denn eins von euch da hoch,
Das genauso prächtig glänzet
Wie der Liebsten Augen bloß?

Και
παράμερα
σ’
επήρα
εισέ
μια
τριανταφυλλιά
κι έπεσά σου αγάλι αγάλι
στην
ολόλευκη
αγκαλιά.

Sagt mir, habt ihr je gesehen

Κάθε
φίλημα
ψυχή
μου
όπου
μόδινες
γλυκά,
εξεφύτρωνε
άλλο
ρόδο
απ’
την
τριανταφυλλιά.

Solch ein Antlitz engelhaft?

Όλη
νύχτα
εξεφυτρώσαν,
ως
οπούλαμψεν
η
αυγή,
που μας ηύρε και τους δυο μας
με
την όψη
μας χλωμή.

Engelhaft und himmlisch nett,

Τούτο είν’ τ’ όνειρο ψυχή μου.
Τώρα
στέκεται
εις
εσέ,
να το κάμεις ν’ αληθέψει
και να θυμηθείς για με.

Sonst so fein’ und schönes Haar,
Solche Hände, solche Schenkel,

Darauf kam von dir ein Lachen,

Dass mir schien, gesehn zu haben
Aufgemacht das Sternenzelt.

Und ich nahm dich dann beiseite,
Dicht an einem Rosenstrauch,
Langsam fiel ich dir zur Seite,
Und in weiße Arme auch.

Immer jedes neue Küsschen,
Das du, meine Seele, gabst,
Ließ auch seine Rose sprießen
An des Rosenbusches Ast.

Allnächtlich erblühten Rosen
Bis zur Morgenröte’ Licht,
Und wir waren noch beim Kosen,
Und mit bleichem Angesicht.

Davon träumt’ ich, meine Seele,
Und es liegt nun mehr an dir:
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Mach, dass es zur Wahrheit werde,
Denk und träume auch von mir.

Table 6
Άκρα του τάφου σιωπή

Eisige, tiefe Grabesruh’

Άκρα του τάφου σιωπή

Eisige, tiefe Grabesruh’

στον
κάμπο
βασιλεύει·
λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί,

Herrscht über Feld und Fluren.

κι

η

μάνα

το

ζηλεύει.

Der Vogel singt und pickt nach Korn,
Gar neidisch wird die Mutter.

Τα μάτια η πείνα εμαύρισε
στα μάτια η μάνα μνέει·
στέκει ο Σουλιώτης ο καλός
παράμερα και κλαίει:

Die Augen malt der Hunger schwarz,
Auf Augen schwört die Mutter.
Steht der Suliote auch ganz brav
Beiseite, weint und schluchzt er:

«Έρμο τουφέκι σκοτεινό,
τι σ’ έχω ’γω στο χέρι;
Οπού συ μου ’γινες βαρύ
κι ο Αγαρηνός το ξέρει».

„Elendes, düsteres Gewehr,
Wozu soll ich dich tragen?
Du wurdest mir ja allzu schwer,
Und weiß Bescheid der Maure.“

Table 7
Ἡ Ξανθούλα

Xanthoula

Τὴν εἶδα τὴν Ξανθούλα,
τὴν
εἶδα
ψὲς
ἀργά,
ποὺ μπῆκε στὴ βαρκούλα,
νὰ πάει στὴν ξενητιά.

Gesehn hab ich Xanthoula
Zur späten Abendstund,
Wie sie bestieg den Segler,
Der in die Fremde fuhr.

Ἐφούσκωνε
τ᾿
ἀέρι
λευκότατα
πανιά,
ὡσὰν
τὸ
περιστέρι
ποὺ ἁπλώνει τὰ φτερά.

Die Brise weht’ und blähte
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Die weißen Segel voll;
Ἐστέκονταν
οἱ
μὲ
λύπη,
μὲ
καὶ αὐτὴ μὲ τὸ
τοὺς ἀποχαιρετᾶ.

φίλοι
χαρά,
μαντήλι

Wie eine Taube streckte
Das Schiff die Flügel hoch.

Herumstanden die Freunde
Καὶ
τὸ
χαιρετισμό
της
ἐστάθηκα
νὰ
ἰδῶ,
ὥσπου ἡ πολλὴ μακρότης
μοῦ τὄκρυψε κι αὐτό.

Σ᾿
ὀλίγο
σ᾿
ὀλιγάκι
δὲν
ἤξερα
νὰ
πῶ,
ἂν
ἔβλεπα
πανάκι,
ἢ τοῦ πελάγου ἀφρό.

Καὶ ἀφοῦ πανί,
ἐχάθη
στὸ
ἐδάκρυσαν
οἱ
ἐδάκρυσα κι ἐγώ.

μαντήλι,
νερό,
φίλοι,

Gar traurig oder froh:
Mit ihrem Tuche winkte
Sie allen Lebewohl.

Um ihr Ade zu sehen,
Blieb ich am Kai erstarrt,
Bis dann die weite Ferne
Mir das auch ganz verbarg.

Nach dies und jenem Weilchen
Wusst ich die Antwort kaum:
War es das Segeltüchlein
Oder des Meeres Schaum?

Das weh’nde Tuch und Segel
Verschlang die Meeresflut:
Den Freunden flossen Tränen,
Mir floss gar Tränenflut.

Table 8
Η καταστροφή των Ψαρών

Die Zerstörung von Psara

Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη
Περπατώντας η Δόξα μονάχη
Μελετά τα λαμπρά παλικάρια
Και στην κόμη στεφάνι φορεί
Γεναμένο από λίγα χορτάρια
Που είχαν μείνει στην έρημη γη.

Auf Psara in der tiefschwarzen Weide
Läuft die Göttin des Ruhmes ganz einsam
Und studiert junge, strahlende Helden,
Mit dem Kranz auf dem Kopf, den sie trägt,
Gar geflochten mit kargem Gewächse,
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Heilgebliebnem auf trostloser Erd’.

Table 9
Ἡ ψυχούλα

Das junge Sternlein

Ὡσὰν
γλυκόπνοο,
δροσάτο
ἀεράκι
μέσα σὲ ἀνθότοπο,
κειὸ
τὸ
παιδάκι
τὴν
ὕστερη
ἔβγαλε
ἀναπνοή.

Wie ein süß wehendes,
Erfrischendes Lüftchen
Mitten im Blumenfeld
Haucht’ jenes Kindchen
Zuallerallerletzt

Καὶ ἡ ψυχούλα του,
εἰς
τὸν
ἀέρα
γλήγορα
ἀνέβαινε
πρὸς
τὸν
αἰθέρα,
σὰν
λιανοτρέμουλη
σπίθα μικρή.

Den Odem aus.

Die feine Seele flog
Gleich in die Höhe,
Sie stieg geschwind empor

Ὅλα
τὴν
ἔκραξαν,
ὅλα
τ᾿
ἀστέρια,
κι
ἐκείνη
ἐξάπλωνε
δειλὴ
τὰ
χέρια,
γιατὶ
δὲν
ἤξευρε
σὲ ποῖο νὰ μπεῖ.

Bis zu dem Äther,
Wie zärtlich zitterndes
Fünklein da hoch.

Riefen sie freundlich an
Ἀλλά,
νά,
τοὔδωσε
ἕνα
ἀγγελάκι
τὸ
φιλὶ
ἀθάνατο
στὸ
μαγουλάκι
ποὺ ἔξαφνα ἔλαμψε
σὰν τὴν αὐγή.

Des Himmels Sterne,
Und jene streckte aus
Ganz scheu die Hände,
Sie wusste nämlich nicht
Zu wem hinein.

Dann gab zur rechten Zeit
Ein kleines Englein
Den/Einen Kuss der Ewigkeit
Aufs zarte Wänglein
Und plötzlich prangte sie
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Wie Morgenlicht.

Table 10
Γαλήνη

Strandes Stille

Δεν ακούεται ούτ’ ένα κύμα
εις την έρμη ακρογιαλιά
λες και η θάλασσα κοιμάται
μες της γης την αγκαλιά

Nicht ein einz(i)ger Wellengang hört sich
An dem öden Meeresstrand.;
Scheint das Meer wohl einzuschlummern
Von der Erde warm umarmt.

Table 11
Στὴν κορυφὴ τῆς θάλασσας

Auf der Meereskuppe

Στὴν κορυφὴ τῆς θάλασσας πατώντας
στέκει, καὶ δὲ συγχύζει τὰ νερά της,
ποὺ στὰ βάθη τοὺς μέσα ὁλόστρωτα ὄντας
δὲν ἔδειχναν τὸ θεῖον ἀνάστημά της.

Anmutig auf der Meereskuppe tretend,

Δίχως αὔρα νὰ πνέει, φεγγοβολώντας
ἡ ἀναλαμπὴ τοῦ φεγγαριοῦ κοντά της
συχνότρεμε,
σὰ
νά
’χε
ἐπιθυμήσει
τὰ ποδάρια τὰ θεῖα νὰ τῆς φιλήσει.

Die ihre göttliche Gestalt verbargen.

Steht und verwirrt sie nicht ihre Gewässer,
Diese weit und breit tiefen Meeresmassen,

Keine Brise, kein Weh(e), allein ein Glänzen,
Der Schimmer
bebend,

immerfort

des

Mondes

Als wäre er vom starken Wunsch ergriffen,
Ihre Füße, die göttlichen, zu küssen.
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Πειραματική Λογοτεχνiα - Δημιουργική γραφή
Απλές στρατηγικές εφαρμογής στην ποίηση
Πολυχρονιάδου Γεωργiα, Ρακαλλiδου Κρύστα
polychroniadoug@yahoo.gr, rakallidou@sch.gr

Εισαγωγή
Η παρούσα εισήγηση βασίζεται στην διπλωματική μας εργασία, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος
Δημιουργικής Γραφής του κ. Καρακίτσιου Ανδρέα, στο Διδασκαλείο (Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, 2011 ).

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ!
Ο Freud (1956) υποστήριξε πως η τέχνη, η λογοτεχνία ειδικότερα, είναι για τον ποιητή συνέχεια
και υποκατάστατο του παιχνιδιού της παιδικής ηλικίας, η νοσταλγία της οποίας βρίσκει την
εκπλήρωσή της στην ποιητική δημιουργία. Το παιδί που παίζει δημιουργεί ένα δικό του κόσμο ή
μεταφέρει τα πράγματα του δικού του κόσμου σε μια νέα τάξη πραγμάτων της αρεσκείας του,
δηλ. συμπεριφέρεται σαν ποιητής. Ποιητής και παιδί δημιουργούν ένα φανταστικό συγκινησιακό
κόσμο που τον παίρνουν πολύ σοβαρά (Κατσίκη, 1994).
ΠΑΙΔΙ

ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΙΔΙΟΦΥΙΑ

Ένας από τους στόχους του σχολείου είναι να μάθει το παιδί να διαχειρίζεται τη γλώσσα. Το
ποίημα είναι ένα γλωσσικό προϊόν από τα ποιοτικότερα του γραπτού λόγου και γι’ αυτό είναι
απαραίτητη η ένταξη των ποιημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Βέβαια όπως έχουμε
επισημάνει, δε θα πρέπει να παρουσιάζουν απροσπέλαστες νοηματικές δυσκολίες αλλά
επιβάλλεται να είναι ποιήματα κάποιων απαιτήσεων. Επίσης η καλή ποίηση υπάρχει σε όλες τις
τεχνοτροπίες, σε όλες τις σχολές και σε όλες τις εποχές (Κανάκης, 2002).
Επίσης πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλα εμπλουτισμένος και χαρούμενος χώρος, τα παιδιά δεν
είναι καθηλωμένα σε μία θέση και η σχέση νηπιαγωγού-αφηγήτριας και μαθητή-αναγνώστηακροατή, με σημείο σύγκλισης αυτών των δύο το βιβλίο, μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως
«αντικείμενο του πόθου» (Αναγνωστοπούλου, 2007).
Το ποίημα αποτελεί κυρίαρχο κίνητρο για πολλές μορφές δημιουργικότητας μικρών και μεγάλων.
Παιδική ποίηση δεν είναι μόνο αυτή που γράφτηκε για τα παιδιά, αλλά και αυτή που
δημιουργήθηκε από τα παιδιά, ελεύθερα και αυθόρμητα. Αποτρέπει τη νέκρωση της έμπνευσης
και της δημιουργικής διάθεσης των παιδιών, την αναστολή της πνευματικής τους ανάπτυξης και
φαντασίας και την καταστροφή της συναισθηματικής τους ηρεμίας και ψυχικής τους υγείας
(Θανόπουλος, 2007). Στη Γαλλία, χαρακτηριστικό παράδειγμα προώθησης της δημιουργικής
γραφής είναι η «Διαταγή της Γενικής Ποιητικοποίησης» στην πόλη της Χάβρης, που εφαρμόζεται
από το 1988. Στο «Δεκαήμερο του Παιδιού» όλα τα παιδιά, στα σχολεία, τις οργανώσεις, τα
κέντρα αναψυχής, στο σπίτι, παντού, γράφουν ποιήματα κατά εκατοντάδες και κατά χιλιάδες. Με
τη συμβολή της δημοτικής αρχής, αυτά τα ποιήματα τοιχοκολλούνται σε όλη την πόλη
(Μιράσγεζη, 2007).
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Στο νηπιαγωγείο τα παιδιά όχι μόνο χαίρονται τη μουσικότητα της ποιητικής γλώσσας, αλλά
αναδεικνύονται και γλωσσοπλάστες, δημιουργοί λέξεων, ποιητές, φτιάχνουν στίχους.
Παρουσιάζουν τέτοιες ικανότητες στο να μαθαίνουν τη γλώσσα και τόση δημιουργικότητα στο
να φτιάχνουν λέξεις και στίχους, που ο Τσουκόφσκι χαρακτήρισε το παιδί από τα 2 έως τα 5
«γλωσσική ιδιοφυία» (Κουλουμπή, 1988).
Ενθουσιάζονται με τον παραλογισμό (Ρώσση, 2002). Έχουν έμφυτη αγάπη για την ποίηση ακόμη
και όταν δεν καταλαβαίνουν το νόημά της. Χαίρονται το ρυθμό, τις ρίμες και τη μουσικότητα των
στίχων.
Εμείς οι νηπιαγωγοί λειτουργούμε ως γλωσσικό πρότυπο και ως πηγή
ερεθισμάτων (Κουλουμπή, 1988).

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ

λογοτεχνικών

ΓΡΑΦΗ

Ο καθένας μπορεί να ασχοληθεί με τη δημιουργική γραφή. Εάν μπορείς να πεις ένα ανέκδοτο
στους φίλους σου, τότε μπορείς και να γράψεις μία σύντομη ιστορία ή μία περιγραφή. Οι
αφηγηματικές ικανότητες τις οποίες όλοι κατείχαμε στην παιδική μας ηλικία, μπορούν, με ελάχιστη
προσπάθεια, να επανα-ενεργοποιηθούν στην ωριμότητα. Η δημιουργική γραφή είναι μία από
της πιο προσιτές μορφές τέχνης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι στυλό και χαρτί (Positive Health,
1998).
Έτσι κι εμείς, ένα τμήμα μετεκπαιδευόμενων νηπιαγωγών, επειδή είχαμε στυλό και χαρτί,
προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε γράφοντας, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Οι Ποιητικές μας Δημιουργίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια του σεμιναριακού μαθήματος της
Δημιουργικής Γραφής του Γ΄ Εξαμήνου στο Διδασκαλείο Γενικής Αγωγής, με τη βοήθεια
ομαδοποιημένων τεχνικών και λογοτεχνικών προκλήσεων.
ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ

ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.Ποίημα: Βρέχει
Βρέχει
Στα κεραμίδια
στήνει η βροχούλα το χορό
και αρχινά παιχνίδια
Βρέχει
Στον τσίγγο επάνω
λίγες σταγόνες χαρωπές
βρήκαν να παίξουν πιάνο.
Βρέχει
Και στο μπαλκόνι
μια αχτίδα τα διαμαντικά
στη γλάστρα μας απλώνει
Βρέχει
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Κι ο ήλιος φτιάνει
στη Γιάννα που χαμογελά
μυριόχρωμο στεφάνι.
Αντώνης Λαμπρινίδης «Της αυγής δροσούλες, 1992»
Αρχικά πήραμε την εντολή, στο παραπάνω ποίημα να γράψουμε για το αντίθετο του «βρέχει».
Δηλαδή, να γράψουμε για το «βγαίνει ο ήλιος». Στη συνέχεια δόθηκαν ιδέες για: «χιονίζει»,
«νυχτώνει», «χαλάζι». Έτσι προέκυψαν ποιήματα όπως:
1. Βγαίνει ο ήλιος
βάλε καπέλο, φόρα γυαλιά
ξέχνα για πάντα τη συννεφιά
όλος ο κόσμος μια αγκαλιά
Ε.Π.
Χιονίζει…..
κι η νύχτα λαμπυρίζει,
διαμαντικά κι ασημικά
η πλάση πλημμυρίζει.
Κ.Ρ.
2. Ποίημα: «Ο σκύλος μου»
Έχει ο σκύλος μου ιστορία
σκανταλιές και φασαρία
Γαβ, γαβ, γαβ και ζήτω η τρέλα
τσάγκαρ! έσπασε η πιατέλα
Γαβ, γαβ, γαβ χαρές και κέφι
Και η ουρά του αγάπη γνέφει
Σκύλος-φίλος αν φιλήσει
χάδι κι άγγιγμα απ’ τη φύση.
Θ. Χορτιάτη, «Τα λέω τ’ ουρανού», 2007

Εδώ, αλλάζουμε τον ήρωα –ζώο του ποιήματος και δημιουργούμε:
Το βατράχι έχει ιστορία
σκανταλιές και φασαρία
Κουάξ, κουάξ, κουάξ χαρές και κέφι
και στα πόδια του αντέχει
Βατραχιού φιλί σαν πάρεις
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θα γενείς ωραίος Πάρης!
Γ. Π.
Ακόμα – στην Ιθάκη του Καβάφη -μας ζητήθηκε να αλλάξουμε τη λέξη «Ιθάκη» όχι για να βρούμε
έναν νέο προορισμό αλλά να βρούμε τη λέξη που θα τα άλλαζε όλα. Επιλέξαμε ομόφωνα τους
«Έρωτες».
Επιπλέον στο ποίημα του Κ. Καρυωτάκη «Μικρή Ασυμφωνία σε Α Μείζων» (Ελεγείες και Σάτυρες,
1927) αντικαταστήσαμε το όνομα του κ. Μαλακάση μέσα στο ποίημα με κάποιο άλλο
προκύπτοντας έτσι ποιητικές δημιουργίες με διαφορετικό περιεχόμενο και ύφος (Ρακαλλίδου,
2012).
LIMERICK (ΛΙΜΕΡΙΚ)
Είδος ποίησης, με χαρακτηριστική, σύντομη, χιουμοριστική σύσταση μίας στροφής πέντε στίχων
και ομοιοκαταληξία ΑΑΒΒΑ. Τα ποιήματα αυτά διηγούνται μια σύντομη ιστορία και καταλήγουν
σε ένα ανέκδοτο. Είναι κατά κανόνα κωμικό και συχνά «χωρίς νόημα». To δικαίωμα στη φαντασία
και στην έκφραση, το διεκδικούμε κι εμείς μέσα από τα Limeriks που δημιουργήσαμε:
Ένα άσχημο κουνέλι
ήθελε να φάει μέλι
έτρεχε μέσα στο δάσος
μα δεν είχε τόσο θράσος
το δειλό-νηστικό κουνέλι έφαγε μόνο παστέλι!
Κ. Ρ
«Έξι κορίτσια με ανοιχτά βιβλία
Κάνουν τρενοθεραπεία,
πηγαίνουν στο Διδασκαλείο
κι ας έχουν πάρει το πτυχίο
τα ονειροπαρμένα κορίτσια που γράψανε βιβλία».
Α.Β.
«Ο καθηγητής με το όνομα Αντρέας
έχει fun club γιατί είναι της ιδέας
στα ποιήματα και στα πεζά να αλλάζουμε τους στίχους
γιατί είναι πιο δημιουργικό να μην κρατάμε τύπους
ο τρελαμένος καθηγητής με το όνομα Αντρέας».
Γ. Π.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
Παίρνοντας την απλή εντολή να γράψει έμμετρα ποιήματα η κάθε μια για τον εαυτό της,
προέκυψαν βιογραφικά ποιήματα, όπως το παρακάτω:
«Με λένε Σπαθάρα Νίκη
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και στη Θεσσαλονίκη
ήρθα για να σπουδάσω
την τύχη μου ν’ αλλάξω.
Όνειρο έχω ένα
τον κόσμο να γυρίσω
κι έχω ακόμα ένα
λίγο ν’ αδυνατίσω.
Πείτε στην υπουργό
να μη μου κόβει το μισθό
μου ακυρώνει τα ταξίδια
και μένω στα ίδια και στα ίδια
ΜΙΑ «ΛΕΞΗ» ΩΣ ΑΦΟΡΜΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
«Μια πέτρα που ρίχνουμε στα νερά μιας λίμνης προκαλεί ομόκεντρα κύματα που απλώνονται
στην επιφάνεια παρασέρνοντας στην κίνησή τους […] το νούφαρο, το καλάμι, τη χάρτινη
βαρκούλα και το φελλό του ψαρά […].
Με τον ίδιο τρόπο, μια λέξη που πέφτει τυχαία στο μυαλό μας δημιουργεί κύματα, προκαλεί μια
σειρά αντιδράσεων, παρασύροντας στην πτώση της ήχους και εικόνες, αναμνήσεις και
αναλογίες, σημασίες και όνειρα…».
”Η πέτρα στη λίμνη”
(G. Rodari, Η Γραμματική της Φαντασίας, 2001)
Μας δόθηκε η λέξη «Γυναίκα» συνοδευόμενη από κάποιες υποθετικές προτάσεις, προκειμένου
να διευκολύνουν την παραγωγή ποιητικού λόγου:
Γυναίκα…
Αν ήσουν λουλούδι…
Αν ήσουν χρώμα…
Αν ήσουν εποχή…
Αν ήσουν μήνας …
Αν ήσουν συναίσθημα…
Αν ήσουν λίθος

Αρχικά απαγγείλαμε τις δημιουργίες μας με την παρακάτω μορφή:
Γυναίκα…
Αν ήσουν λουλούδι
θα ήσουν μια ορτανσία με πλούσια και φουντωτά άνθη
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Αν ήσουν χρώμα
θα ήσουν ροζ σαν καραμέλα
Αν ήσουν εποχή
θα ήσουν άνοιξη όπου όλα τα πλάσματα είναι ευτυχισμένα
Αν ήσουν μήνας
θα ήσουν Μάιος, γιατί αυτόν τον μήνα πρωτοεμφανίστηκες στη γη
(γεννήθηκες) κι ένιωσες την ανάσα της ζωής.
Αν ήσουν συναίσθημα
Θα ήσουν η χαρά και η ζωντάνια
Αν ήσουν λίθος
Θα ήσουν ζαφείρι πολύτιμο που λάμπεις στη γη.
Μ. Μ.
Στη συνέχεια, θέλοντας να δώσουμε έναν τόνο περισσότερο ποιητικό, αφαιρέσαμε από την
απαγγελία τις υποθετικές προτάσεις και κρατήσαμε μόνο τη λέξη «Γυναίκα».
Γυναίκα…….. τριαντάφυλλο εκατόφυλλο
Γυναίκα………βαθυκόκκινο του πάθους
Γυναίκα……… της άνοιξης Απρίλης
Γυναίκα…….. αγάπη και μίσος
Γυναίκα…….. μοναδικό άγγιγμα
Γυναίκα…….. υπέρλαμπρο, ακατέργαστο διαμάντι
Ε. Π.
Προέκυψαν όμως και πιο ελεύθερες ποιητικές δημιουργίες, μια που το περιεχόμενο και η
συναισθηματική αξία της λέξης αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης και προσωπικής έκφρασης.
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ

ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το 1918, ο Γάλλος ποιητής Guillaume Apollinaire δημοσίευσε την ποιητική συλλογή Calligrams
(Καλλιγραφήματα).
Τα ποιήματα είναι γραμμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε οι στίχοι να σχηματίζουν μια γραφική
παράσταση, μια συγκεκριμένη εικόνα.
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Κ.Ρ.
Η σχηματική ποίηση στην απλοποιημένη της μορφή προσφέρεται ως άσκηση γραφής.
Μπορούν τα παιδιά, για παράδειγμα, να γράψουν τι λένε τα σύννεφα, η βροχή, ο δρόμος που
αφήνει πίσω του το σαλιγκάρι, ο καπνός του τρένου ή του τζακιού, η εξάτμιση ενός αυτοκινήτου,
το τραγούδι μιας πεταλούδας που πετά, τα κλαδιά ενός δέντρου, τα λουλούδια, ο αέρας που
φυσά… (Αναγνωστόπουλος, 2002).
Τα δικά μας καλλιγράμματα προέκυψαν αυθόρμητα και πηγαία κατά τη διάρκεια του μαθήματος
της δημιουργικής γραφής χωρίς όμως να στερούνται δημιουργικής- καλλιτεχνικής αξίας!

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ (ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ)
“ Γράψαμε δημιουργικά ή Δημιουργήσαμε γράφοντας… “
Είχαμε την ευκαιρία να πειραματιστούμε σε λογοτεχνικές δεξιότητες, να ανακαλύψουμε ποικίλες
τεχνικές, να παίξουμε ποιητικά και γλωσσικά παιχνίδια και γενικά να ευχαριστηθούμε και να
διασκεδάσουμε. Κατά γενική ομολογία το μάθημα αυτό δεν θα έπρεπε να είναι σεμιναριακό αλλά
υποχρεωτικό ή έστω επιλογής έτσι ώστε να είχαμε περισσότερο χρόνο τόσο για μας όσο και για
τον τρόπο εφαρμογής της δημιουργικής γραφής στο νηπιαγωγείο.
Απλώσαμε τα χέρια να πάρουμε τις εντολές, κι αυτές, με βεβαιότητα περισσή, ανέσυραν τον
κρυμμένο από μέσα μας ποιητή. Κι αυτός, σαν δεινός κολυμβητής, ήρθε στην επιφάνεια κι έβαλε
το νερό στο αυλάκι και έγινε ποτάμι που έρεε μέσα από τα γάργαρα γέλια μας… Νιώσαμε τον
πλούτο των λέξεων και των εννοιών, ανακατεμένο με αυτόν της ψυχής μας!
Γ.Π.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Γιώργος Σαραντάρης: η διφυής ποιητική περσόνα του, σε
Ελλάδα και Ιταλία. Μια προσέγγιση με στοιχεία
δημιουργικής γραφής
Ρούβαλης Βασίλης
siliodaprile@hotmail.com
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ του ποιητή προκύπτει ότι η ενασχόλησή του με τη λογοτεχνία,
παράλληλη στα χρόνια της εγκύκλιας και πανεπιστημιακής μαθητείας του, εμπλουτίστηκε από
κριτικά σημειώματα για συγγραφείς που τον ήλκυαν αλλά κι από τις αποδόσεις ποιημάτων ή και
δικές του μιμήσεις στα ιταλικά, όπως, επιγραμματικά, οι William Shakespeare, Charles
Baudelaire, Paul Verlain, Theophile Gautier, Alphonse de Lamartine. Δεν είναι ακριβώς γνωστή
η στιγμή των πρώτων στιχουργικών δοκιμών του, έστω και «με την αψάδα της αγουρίδας», όπως
σημείωσε ο Ζήσιμος Λορεντζάτος, ο οποίος συμφώνησε με την παρατήρηση του Παναγιώτη
Κανελλόπουλου, πως «έζησε τα ελληνικά χωρίς να τα μάθει», και επιπλέον επισήμανε ότι συχνά
ο Σαραντάρης μεταφράζει ιταλικά λεκτικά σχήματα, μολονότι ο ίδιος φανταζόταν ότι ο λόγος
του ελληνίζει (Λορεντζάτος, 1997).
Ο ποιητής πάντως, γράφοντας στα ελληνικά, διαχειριζόταν τη γλωσσική πενία του επιδιώκοντας
ταυτόχρονα να μορφοποιήσει μια δική του ποιητική ταυτότητα. Η κάθε φράση μέσα στο ποίημα
αποκτούσε ιδιαίτερη δυναμική, ανέπτυσσε το νόημα και αιφνιδιαστικά αποκάλυπτε το
συναίσθημα. Στο πρώτο δείγμα ελληνικού ποιήματος γραμμένου στο Μονταπόννε στις
22/7/1929, όντας το μοναδικό ανάμεσα στ’ άλλα ιταλικά εκείνης της χρονιάς (Σαραντάρης,
1987), είναι εμφανής η εκφραστική αμηχανία, όπως και τα συντακτικά λάθη αλλά και το
περιορισμένο πλαίσιο νοηματοδότησης της στιχουργίας του:
Τα σύγνεφα
μη είναι πνοή
αγγέλου;
Κάτω απ’ τα δένδρα
παύει η βοή.
Η ησυχία είναι πανσέληνη
σ’ τον ουρανό
και επί την γη.
Τα σύγνεφα
μη είναι πνοή
αγγέλου;
Την ποίηση, ωστόσο, ο Σαραντάρης, ήδη από αυτή τη μικρή ηλικία, έδειξε πως την έχει «επιτακτική
ανάγκη», κατά πώς επιβεβαίωσε ο Ζήσιμος Λορεντζάτος: «Θέλει σύγκαιρα ο χωρισμός της να
γίνεται από “ανάγκη της ψυχής” και δε χάνει ποτέ την “κυρίαρχη διάθεση” της ενότητας που
παρουσιάζουν όλες οι μορφές στην εξυπηρέτηση του ενός σκοπού· να βρει (αυτός) έναν τρόπο
ζωής, όχι όπως τη δίγνωμη ‒δίψυχοι (Ιακ. Δ΄, 8)‒ ζωή της λογοτεχνίας ή των γραμμάτων, όπου
μπορεί εύκολα, με την αισθητική πρόφαση, να παρουσιάζονται οι πρώτοι εκεί άλλων ιατροί,
αυτοί έλκεσι βρύοντες, αλλά όπως αυτό το πολύ πιο δύσκολο και πιο απλό: “τη ζωή όλων των
ανθρώπων που ζήτησαν και δικαιολόγησαν τη γέννησή τους”». (Λορεντζάτος, 1997). Όταν
χειρίζεται το ιταλικό γλωσσικό όργανό του, πάντως, διαφαίνεται μεν η λεξιλογική ευφράδεια, αλλά
και ο αυτοπεριορισμός του· αρχικά, στο πλαίσιο της ανώριμης κι αποσπασματικής μορφής του
στίχου· στη συνέχεια, με συμπύκνωση νοήματος, ελαχιστοποιημένου γλωσσικού υλικού και
στοχαστικής αφαιρετικότητας (Ζήρας, 1984).
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Η γλωσσική πάλη του Σαραντάρη παρέμεινε σε συνεχή ένταση, εξαρχής, καθότι η πρόθεσή του
υπήρξε δεδομένη, επικεντρωμένη στην αγωνία απόδοσης του υπαρξιακού βιώματος ως
αισθητικού γεγονότος (Ζήρας, 1984). Η μετουσίωση του προβλήματος της ύπαρξης, σε φόντο
φιλοσοφικό αλλά με παλέτα ποιητική υπήρξε για τον Σαραντάρη κομβικής σημασίας – όλη η
προσπάθειά του (μεγιστοποιημένη στο έπακρο λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου, τόσο με
τη συλλογή Στους φίλους μιας άλλης χαράς όσο και με το δοκίμιο Συμβολή σε μια φιλοσοφία
της Ύπαρξης) προσέκρουε στη δυνατότητα να υλοποιήσει τη σκέψη του, να την πραγματώσει
στο πεπερασμένο όριο της ποιητικής γλώσσας.
Η προσέγγιση του ποιητή ως δίγλωσσου δημιουργού προαπαιτεί την εμπέδωση της οπτικής
γύρω από τη γλώσσα που διατύπωσε ο Βάλτερ Μπένγιαμιν: «H πνευματική ουσία που
κοινοποιείται μέσα στη γλώσσα δεν είναι η ίδια η γλώσσα αλλά κάτι διακριτό από αυτήν. Η
άποψη ότι η πνευματική ουσία ενός πράγματος έγκειται ακριβώς στη γλώσσα του – αυτή η
άποψη, εκλαμβανόμενη ως υπόθεση, είναι η μεγάλη άβυσσος στην οποία κινδυνεύει να πέσει
κάθε θεωρία περί γλώσσας, και καθήκον της είναι ακριβώς να διασωθεί αιωρούμενη πάνω από
αυτήν» (Μπένγιαμιν, 2016). Η διάκριση αυτή, στην προκειμένη περίπτωση, συνιστά ένα
παράδοξο, εμφανές κι άλυτο. Γιατί, ο ποιητής προσπαθούσε να κοινοποιήσει την πνευματική
ουσία του, τον εαυτό του εντός των δύο γλωσσών και μέσω της γλωσσικής ουσίας των
πραγμάτων. Και γνώριζε –εξ ου και η διαρκής αγωνία του– ότι η ουσία όλων των πραγμάτων
είναι η γλώσσα τους και ότι η γλώσσα είναι «μέσον» της κοινοποίησης του στοχαστικού
μηνύματός του. Ο Σαραντάρης αντιλαμβανόταν την αμεσότητα και τη μαγεία του γλωσσικού
εργαλείου, όπως ακριβώς υπαινίχθηκε ο Γερμανός φιλόσοφος: η έννοια της μαγείας στη
γλώσσα παραπέμπει στην απειρότητά της, επομένως προϋποθέτει την αμεσότητά της. Κι έτσι,
τελικά, χαράσσονται τα όριά της. Όντως, καταληκτικά, στα κείμενά του δοκιμάζει να «ονομάζει
τα πράγματα», να προτείνει την πνευματική ουσία του, να βρει αποδέκτες στο ουσιαστικό
περιεχόμενο της σκέψης του.
Στις πρώτες Παρενθέσεις (του 1935)382 έθεσε προς συζήτηση το ηθικό ζητούμενο του ποιητή
έναντι της γλώσσας. Επικεντρώθηκε στον σεβασμό που οφείλει να της τρέφει, διότι με αυτήν
επεξεργάζεται «τα ιδικά του αισθήματα, τον πιο κρυφό, πιο άξιο εαυτό του. Γιατί η γλώσσα στον
ποιητή γίνεται σάρκα, η ουσία του». Θεωρεί ότι «πατρίδα» του ποιητή είναι η γλώσσα. Δύο χρόνια
αργότερα, στις επόμενες καταχωρίσεις των Παρενθέσεών του συνέδεσε ακόμη σαφέστερα τον
ποιητή με τη γλώσσα: «Ο πιο αρμόδιος να μιλήσει για μια γλώσσα είναι ο ποιητής· δεν έχει άλλο
βασίλειο. Ακριβώς για τούτο, φυσιολογικά και κατά δικαιοσύνη οφείλουμε να του
αναγνωρίσουμε μια πλέρια εξουσία σ’ εκείνο τον κόσμο του, που χάρη σε μια άοκνη εργασία
γίνεται κόσμος όλων των ανθρώπων» (Σκοπετέα, 2001).
Ο Σαραντάρης εμπέδωσε την προπατορική δυσχέρεια να μεταλάβει την πνευματική ουσία του
μέσα από τη γλώσσα. Αυτή η διαδικασία είναι σημαίνουσα, διακρίνεται από την απαραίτητη
σοβαρότητα (όπως κάθε αληθινός ποιητής οφείλει), με την οποία κατασκευάζει τον ποιητικό
κόσμο του και αποζητά την προσοχή του αναγνώστη, τη διέγερση όσο και τη συμμετοχή στη
δική του πραγματικότητα (Freud, 2011). Όμοια με την εμπειρία του Σολωμού (στο διαρκές ταξίδι
ανάμεσα στις δύο «όχθες» του Ιονίου), ερχόμενος αντιμέτωπος με την παραδοξότητα της ίδιας
της οντότητάς του αρχικά ‒«απ’ όπου δεν ανέτειλαν ακόμα/ της δημιουργίας τα πείσματα»‒ που
καθόλου μάταια δεν παραιτήθηκε στη συνέχεια, συνειδητοποίησε τη διαφορετική σχέση του με

Η σειρά των Παρενθέσεων τον απασχόλησε συγχρόνως με τη συλλογή Αστέρια, μα και αργότερα, επιδιώκοντας
την αποτύπωση σκέψεων σε λυρικό φόντο, δεχόμενος την επίδραση από ανάλογα πεζά κείμενα του Λεοπάρντι,
του Κίρκεγκωρ και του Νίτσε (Σκοπετέα, 2001).
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τη γλώσσα, τα σημεία της (σκέψη/λέξη - γραφή/λέξη), την επικοινωνιακή λειτουργία της.383 Η
παρουσία του στη νεοελληνική λογοτεχνία δεν επηρεάστηκε από τα όρια των γλωσσικών
δυνατοτήτων του· κυρίως ήθελε αυτή την παρουσία του να την κάνει κοινό κτήμα, να
προσφερθεί ο ίδιος, καθώς «η μεγάλη τέχνη χρειάζεται να τροφοδοτηθεί από την αλήθεια, αυτός
είναι ο προορισμός της ή ο λόγος που υπάρχει, να τραφεί και να εκφράσει την υπερβατική
αλήθεια για λογαριασμό της ολότητας», επισήμανε ο Λορεντζάτος (1997).
Έτσι, μετριάζεται η σημασία των ιταλισμών του ανάμεσα στους ελληνικούς στίχους του· μειώνεται
το «λάθος» που επιπολάζει, σε παραδείγματα όπως: «Πριν κοιμηθώ θα κάνω ένα θαύμα/
Κάποιος δεν ξέρω ποιος μπορεί ο αδερφός μου/ θέλει ξυπνήσει για πάντα». Έτσι, ανάλογα,
διαπιστώνεται η σημασία της πνευματικής ουσίας του ακόμη και σε μικρά ποιήματα, σε
σημασιοδοτημένα τρίστιχα:
Οι σκιές
Ο ήλιος θα επαναφέρει τις σκιές
Ως ανώτερη δημιουργία
Όταν η στάχτη σκεπάσει το πεπρωμένο.384

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Η ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ
ΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ του Σαραντάρη «πάσχει» όμοια μ’ εκείνο του Σολωμού: η επιλογή για
τους δύο ποιητές μπορεί να θεωρηθεί δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται γόνιμη ως συνθήκη.
Πολυσύνθετη η έκφραση, δεδομένη· στα ιταλικά και στα ελληνικά, πότε επιλέγοντας τη μία και
πότε την άλλη γλώσσα. Σαν μια «φυγή» προς έναν ορίζοντα που άλλοτε στενεύει κι άλλοτε
πλαταίνει. Άλλο τόσο μπορεί να θεωρηθεί τραγική. Για τον Σολωμό, ο δημιουργικός αγώνας του
απέβη βασανιστικός, με ανισότητες και ανυπολόγιστη αγωνία (ανολοκλήρωτα έργα,
αποσπασματικές γραφές, επαναφερόμενες επεξεργασίες, εκφραστικές παλινωδίες), για να
ολοκληρωθεί ως ποιητής, ως οντότητα, με τα χειρόγραφα κατάλοιπά του, μέσα από το
κάτοπτρο του Ιάκωβου Πολυλά.385 Για τον δε Σαραντάρη υφίσταται μια ανεπαίσθητη
διαχωριστική γραμμή, όπου το εκφράζεσθαι διατηρήθηκε ως πρόβλημα, αλλ’ όμως βρισκόταν
στο μεταίχμιο όσον αφορά τη διατύπωση του στοχαστικού προτάγματός του. Και στα κατάλοιπά
του σημείωνε ότι «με τη γλώσσα ο ποιητής αισθάνεται, στοχάζεται, μαντεύει». Εάν για τον
άνθρωπο η ανακάλυψη της γλώσσας είναι μια φυσική λειτουργία που ως τέτοια, στη συνέχεια,
λησμονιέται στη ζωή του, υποστήριξε ότι στην περίπτωση του ποιητή ‒ταιριαστά για τον ίδιο‒
«διαρκώς ανακαλύπτει τη γλώσσα που του ανήκει, απορεί μπροστά στο όργανό του, το
θαυμάζει, το μελετάει· κ’ έτσι κάμοντας, μελετάει τον εαυτό του, τους διπλανούς του, μιλάει στον

Ο Βάλτερ Μπένγιαμιν καταλήγει στον εξής συλλογισμό: «Η γλώσσα ενός όντος είναι το μέσον στο οποίο
κοινοποιείται η πνευματική του ουσία. Το αδιάκοπο ρεύμα αυτής της κοινοποίησης ρέει διαμέσου ολόκληρης της
φύσης, από το κατώτερο ον ως τον άνθρωπο και από τον άνθρωπο έως τον θεό», ό.π., σ. 61.
383

Ποίημα του 1935: L’ombre: Il sole restituirà l’ombre/ All’orgogliosa creatura/ Quando la cenere copre il
destino.
384

Ο Πολυλάς το δήλωνε ευθέως στα Προλεγόμενα της σολωμικής έκδοσης: «Πολύ περισσότερα, και πολύ
τελειότερα, παρά τα ευρισκόμενα, συγγράμματα είχε αφήσει ο μακαρίτης εις την αγαπημένην Ελλάδα και εις την
ανθρωπότητα» (Σολωμός, 2004).
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εαυτό του, μιλάει στους διπλανούς του, μαθαίνει –αυτό για όλους‒ τι σημαίνει ζωή, τι σημαίνει
να ζεις και να πεθαίνεις, τι σημαίνει να ζεις και να μην πεθαίνεις» (Σκοπετέα, 2006).
Όπως ο Σολωμός, έτσι κι ο Σαραντάρης επαναπατρίστηκε· εισήλθε σ’ ένα περιβάλλον οικείο μα
λησμονημένο (ή και άγνωρο)· διήλθε ανάμεσα σε λέξεις, ήχους, νοήματα, σε γλωσσικές μορφές
και σε περιεχόμενα έως στιγμής άβατα· διέθετε μόνο τη μητρική γλώσσα, που, ωστόσο, δεν
αρκούσε για την απαιτούμενη οικείωση στη νέα, την ελληνική πραγματικότητά του. Η Σκοπετέα
έκανε μια εύστοχη παρατήρηση, εντάσσοντας τον ποιητή στην προβληματική γύρω από το
γλωσσικό ζήτημα, κατά την περίοδο της εγκατάστασής του στην Αθήνα, δεδομένου ότι
μεγάλωσε και εκπαιδεύτηκε με πρώτη γλώσσα του τα ιταλικά: «Τη διγλωσσία αυτή ‒πολύ
διαπεραστική στη λογοτεχνία μας από την τόσο υπερτιμημένη διπολικότητα που αποτελεί το
ζεύγος δημοτικής-καθαρεύουσας‒ σε αντίθεση με τους Επτανήσιους ο Σαραντάρης την
κουβαλά στους ώμους του μοναχικά» (Σκοπετέα, 2001). Η γλώσσα τον απασχολούσε, τον
προβλημάτιζε. Το αποδεικνύει η άμεση επαλήθευση από τον ίδιο γράφοντας σε φίλο του ως
προς το θέμα αυτό, λίγο αφότου έφυγε από την Ιταλία.386 Αλλά και στη συνέχεια, στα γραπτά
του, επανερχόταν κάνοντας λόγο για τη γλώσσα ως πατρίδα του ποιητή, για την ηθική
υπόσταση και τον σεβασμό που της οφείλει, για τα δικά του αισθήματα απέναντί της, για την
ουσία της που τον τρέφει.387 Η υπερπροσπάθεια να διαπεράσει όλ’ αυτά τα προσκόμματα
(Παπαθανασόπουλος, 2011), να κατακτήσει τις αδυναμίες του και να αξιοποιήσει όσο καλύτερα
την επαφή με τα ελληνικά, προϋπέθετε μεγάλο ψυχικό κόστος ‒ δεν είναι βέβαιο σε ποιο ανώτερο
επίπεδο θα κατόρθωνε ν’ ανυψώσει την ποιητική τέχνη του ούτε σε ποιο επίπεδο θα έφτανε η
γλωσσική εμπειρία του ώστε ν’ αγγίξει ποσότητες και ποιότητες γλωσσικής δύναμης, όπως, για
παράδειγμα, ο Οδυσσέας Ελύτης στη δική του διαδρομή στον ποιητικό λόγο.
ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΩΣ ΤΟ 1933
Από την άνοιξη του 1931, ερχόμενος από την Ιταλία, κατέβαλε προσπάθεια να εξελίξει την
ποιητική φωνή του γράφοντας στα ιταλικά και παράλληλα εμπλουτίζοντας τα ελληνικά του.
Βίωνε ενός είδους «μεταμόρφωση», που σημαίνει ότι εμπέδωνε αργά και σταθερά τη δεύτερη
γλώσσα του, εξοικειωνόταν με αυτήν, δοκιμαζόταν στην έκφραση μέσα από μεταφράσεις
αποσπασμάτων από λογοτέχνες που του ήλκυαν την προσοχή. Έχει διασωθεί ένα
ακαταλογογράφητο προσχέδιο ποιήματος (με τίτλο «Άρρωστη νέα») που δημοσιεύτηκε πιο
πρόσφατα, 388 στο οποίο διαφαίνεται η προσπάθεια να καταγράψει την έμπνευσή του στα
ελληνικά: «Άρρωστη νέα, που πήρε, λες, η εκφραστική μορφή σου/ Την κέρινη διαφάνεια μιας
κούκλας καστανής/ Πότε γαλήνια στέκεσαι και πότε αλλοφρονείς/ Στη σκέψη ότι γοργά νεκρό
θα λυώνει το κορμί σου». Ενδεικτική είναι, άλλωστε, η ποσοτική διαφορά στα ποιήματα που
έγραψε το 1932: στο αρχείο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης έχουν καταλογογραφηθεί τριάντα επτά
ποιήματα γραμμένα στην ελληνική γλώσσα έναντι ενενήντα δύο στην ιταλική.389

Η Σκοπετέα παραθέτει το σχετικό απόσπασμα επιστολής (στο αρχείο: Τετρ. Θ΄, σ. 38-39), προς τον φίλο του
Michele Santoro: «Ποτέ δεν θα μπορέσω να προσχωρήσω τόσο πλήρως σε μια γλώσσα όπως στα ιταλικά, ούτε καν
στη γλώσσα της πατρίδας μου» (Σκοπετέα, 2006).

386

387

Διάσπαρτες είναι οι αναφορές του γύρω από τη γλώσσα, εντοπίσιμες στα κείμενα των Παρενθέσεων.

Ο Παπαθανασόπουλος εντόπισε στις σημειώσεις του ποιητή το σχεδίασμα με χρονολογική ένδειξη Οκτώβριος
1931 (Παπαθανασόπουλος, 2011).
388

389

Σύμφωνα με την πινακογράφηση του Μαρινάκη (Σαραντάρης, 1987).
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. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1933-1940
Η αντιστροφή στη χρήση της γλώσσας πραγματοποιήθηκε με εντυπωσιακό τρόπο κατά το 1933.
Αυτή τη χρονιά, τα ελληνικά ποιήματά του αυξήθηκαν σε ογδόντα πέντε, ενώ τα ιταλικά
περιορίστηκαν σε μόλις δεκατρία. Συνολικά, στο διάστημα αυτής της επταετίας, έγραψε 1.108
ποιήματα και πεζά στα ελληνικά, και μόλις 101 στα ιταλικά αντίστοιχα.390 Ήταν η στιγμή της
συνειδητοποίησης για τον ίδιο τον Σαραντάρη, σύμφωνα με τη θεωρητική άποψη του ποιητήψυχαναλυτή Αριστοτέλη Νικολαΐδη, ότι «η ποίηση ποτέ δεν μπορεί να ιδωθεί έξω από το
κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι, είναι ταυτόχρονα πάντοτε μια κοινωνική πράξη, ακόμα κι όταν
θέλει να ξεφύγει απ’ αυτήν με την αρνητικότητά της ή τη θετικότητά της» (Νικολαΐδης, 2008).
Ετούτο σημαίνει ότι είχε πια ταυτοποιήσει την ποίηση ως πράξη και χρησιμοποιούσε, όλο και
ευχερέστερα, τη λέξη στα ελληνικά ως μονάδα νοηματικής και συναισθηματικής πραγμάτωσης,
ως επικοινωνιακή φόρμα και δημιουργική βίωση. Ο ποιητής είχε αναγνωρίσει την ελλιπή
δυνατότητά του να διαχειριστεί τη γλώσσα των προγόνων του· προσδοκούσε μέσα από αυτή
την ατέρμονη περιπέτεια να μετεξελίσσεται γόνιμα ο ίδιος αλλά και αναλόγως το γλωσσικό
όργανο που επέλεξε όψιμα, σ’ αυτά τα λίγα χρόνια που τελικά έζησε σε αμιγώς ελληνικό
περιβάλλον.
Λίγο προτού κληθεί ως έφεδρος επιστρατευμένος στον Ελληνικό Στρατό, στις αρχές του
Οκτωβρίου του 1940, στον πρώτο απόηχο των μελλούμενων στιγμών έγραψε το συγκεκριμένο
ποίημα, στο οποίο διαφαίνονται μορφοποιημένες οι λυρικές κατευθύνσεις του:
ΤΑ ΕΥΑΡΙΘΜΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ του Σαραντάρη, γραμμένα στην ιταλική γλώσσα, δεν έχουν
τύχει ευρείας μεταφραστικής προσέγγισης. Στην πρώτη έκδοση δείγματος αυτού του υλικού από
τον Γιώργο Μαρινάκη δημοσιεύτηκαν τα πρωτότυπα δίχως κάποια ελληνική απόδοσή τους, ενώ,
επίσης, δεν υπήρξε κάποια εισαγωγική αναφορά για τη συγκεκριμένη επιλογή τους (καθώς
πρόκειται για ποιήματα κυρίως από το 1935). Επί της ουσίας, αποτέλεσε μια προσωπική
παρουσίαση πενήντα πέντε ποιημάτων, όχι, ωστόσο, εμπεριστατωμένη,391 την οποία
ακολούθησε η συγκεντρωτική έκδοση με το σύνολο υλικό από το αρχείο του, αρκετά χρόνια
αργότερα (και ανεξήγητα για τη φιλολογική κοινότητα).
Ο Ιταλός φιλόλογος κι ελληνιστής Filippomaria Pontani παρουσίασε ενενήντα ποιήματα του
Σαραντάρη, προτιθέμενος να προσφέρει μια πρώτη ανθολόγηση του ποιητή στο ιταλικό
αναγνωστικό κοινό. Το σημαντικότερο όλων είναι η προσωπική μέριμνα από τον ποιητή για τη
δημοσίευση δέκα ποιημάτων του στο περιοδικό Olimpo, αυτοανθολογούμενος, τοποθετώντας
εαυτόν στην ιταλόφωνη γραμματεία με τις συγκεκριμένες επιλογές. Πρόκειται για ποιήματα
γραμμένα στην Ελλάδα, τα οποία καλύπτουν το χρονικό διάστημα μεταξύ 1931 και 1939.
Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι μεταφραστικές απόπειρες σ’ αυτό το ποιητικό υλικό, με την
έμμεση πρόθεση να προσφερθεί μια «περιήγηση» στον περίκλειστο κόσμο του Σαραντάρη.392

390

Βλ. τον συγκεντρωτικό πίνακα του Μαρινάκη, ό.π.

Η έκδοση έγινε με έξοδα της αδελφής του ποιητή, Λέλας Σαραντάρη-Μιχοπούλου. Στόχος ήταν η ανάδειξη
της πολυγλωσσίας του Σαραντάρη –όταν ήδη το βιβλιογραφικό κενό για τα ελληνικά ποιήματα ήταν εμφανές–
και λιγότερο η γνωριμία με το έργο του (Σαραντάρης, 1961).
391

392

Πιο πρόσφατη μεταφραστική εργασία, ενόσω γίνεται επεξεργασία αυτής της διπλωματικής εργασίας, είναι η δίγλωσση
έκδοση Γιώργος Σαραντάρης, Τα ιταλικά ποιήματα, μετάφραση: Τηλέμαχος Χυτήρης, Γαβριηλίδης, 2015.
Προηγήθηκαν μεταφράσεις σε περιοδικά: Ήβη Καζαντζή, «Μια μικρή “αυτοανθολόγηση” ιταλικών ποιημάτων
του Σαραντάρη στο περιοδικό Olimpo», Μανδραγόρας, τ. 48, Άνοιξη 2013, σ. 114-115, Anna Moni-Χρήστος
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Στην προκειμένη περίσταση της διπλωματικής εργασίας από τον υπογράφοντα για το ΠΜΣ
Δημιουργική Γραφή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,393 μεταφράζονται είκοσι πέντε
ποιήματα (τα δέκα δημοσιευμένα στο ιταλόφωνο περιοδικό της Θεσσαλονίκης και άλλα
δεκαπέντε επιλεγμένα από τις εκδόσεις των Pontani-Μαρινάκη), με την πρόθεση ν’ αναδείξουν
τη δημιουργική ουσία, τα μοτίβα και την ποιητική συνείδηση του συγγραφέα τους.
Επιπροσθέτως, το κάθε ποίημα συνοδεύεται από σύντομο σχολιαστικό κείμενο ώστε να
βοηθηθεί ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης στην προσέγγιση του σαρανταρικού σύμπαντος: της
συνείδησης όσο και της πράξης του. Εδώ παρουσιάζονται πέντε, ενδεικτικά:
1.
Η ερμητική δόμηση της φράσης «σπάει» σε στίχους ανολοκλήρωτους, νοηματικά συνδεόμενους
με τον κάθε επόμενο. Το ποιητικό υποκείμενο επικαλύπτεται από την πληθυντική υπόστασή του
(εμείς), αλλά σταδιακά διαχωρίζεται στο στερεοτυπικό δίπολο αρσενικού-θηλυκού. Ο αφηγητής
(«Εγώ ο νεαρός») αποκαλύπτεται στον τελευταίο στίχο κι αποδίδει συνάμα έναν σαφώς ευάλωτο
ψυχισμό απέναντι στο εξιδανικευμένο είδωλο του έρωτά του. Το ποίημα χωρίζεται σε δύο
μορφικές συνιστώσες: στην πρώτη υφίσταται μια στοχαστική επιβράδυνση εμφανώς λυρική,
στη δεύτερη διακρίνεται μια επιταχυνόμενη περιγραφή της εσωτερικής πραγματικότητας του
αφηγητή.

Η φλόγα σκεπάζει
Η φλόγα σκεπάζει
Τις ψυχές μας
Αφημένες να στέργουν
Τον ουρανό
Και δεν σβήνει
Μα συνεχώς δυναμώνει
Όλο και πιο ζωηρή
Όταν με την ίδια μαγεία
Καθένας μας αρχίζει πάλι να ονειρεύεται
Εσύ γίνεσαι η κοπέλα που σ’ άλλη εποχή συνάντησα
Εγώ ο νεαρός που δεν γνωρίζει τον έρωτα.

2.
Το υπερβατικό στοιχείο κυριαρχεί, με προεξάρχον το δίπολο έρωτα-θανάτου. Τα ουράνια στοιχεία
(ήλιος-γη-πανσέληνος) αναμειγνύονται με εκφάνσεις από τον εσωτερικό κόσμο του ποιητή
(επιθυμία, σοφία, πληγή, έρωτας, όνειρο, πλάνη), δημιουργώντας ένα «σκοτεινό» συμβολικό
πλαίσιο. Η επίδραση του Ουνγκαρέττι πρέπει να επισημανθεί τόσο σχετικά με τη θεματική
συνάφεια της απαισιόδοξης θέασης του κόσμου από τον Σαραντάρη όσο και με τη στιχουργική

Αναγνωστόπουλος, «Γιώργος Σαραντάρης: Ιταλικά ποιήματα», Νέα Εστία, τ. 1.811, Μάιος 2008, σ. 808-815,
Σωτήρης Τριβιζάς, «Γιώργος Σαραντάρης: Ιταλικά ποιήματα», Ποίηση, τ. 5, Άνοιξη 1995, σ. 163-169.
393

Στο μεταξύ χρονικό διάστημα, κυκλοφόρησε η έκδοση η στηριζόμενη στην εργασία αυτή: Βασίλης Ρούβαλης (2019).
Γιώργος Σαραντάρης, Συνυπάρξεις στον ποιητικό χώρο μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας + Ανθολόγιο ιταλικών
ποιημάτων. Κορώνη: (.poema..) εκδόσεις.
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λιτότητα, τη συμπαγή εικονοποιητική έκφραση και την πρόθεση πυκνότητας και υποβολής του
νοήματος, με τον συνολικό τρόπο που ενεχείρισε ο ιταλικός ερμητισμός στην ευρωπαϊκή ποίηση.

Αίσθημα θανάτου
Αίσθημα θανάτου
Επιθυμία του τέλους
Να νικιέται το κορμί
Στην άκρη του δρόμου
Σκουλήκι που δεν ντρέπεται
Να εμφανίζεται
Ολόγυμνο στον ήλιο
Η σοφία του Δημιουργού
Δεν απέφυγε την πιο άσχημη πληγή
Στα νώτα της γης
Κι έτσι ο έρωτας γίνεται ηρωισμός
Όνειρο και πλάνη
Λαμπερή πανσέληνος

3.
Το σύμβολο του ουρανού εμφανίζεται σε ευάριθμα ποιήματα του Σαραντάρη. Είναι ο μη τόπος,
η διαθέσιμη αιωνιότητα της σκέψης και της απόθεσης κάθε ανθρώπινου λογισμού, είναι ο
αντικατοπτρισμός της ψυχικής ενέργειας και η αναζήτηση της πλήρωσης, είναι ο εαυτός
συγκαλυμμένος πίσω από τη διαφάνειά του ή, όπως έγραφε στις «Εικόνες ρέμβης» (1938), είναι
η «τυφλή ροή της ουσίας μας». Με τούτα τα πρόσημα στους λογισμούς του, ο ουρανός
παρατηρεί τον κόσμο από ψηλά, υποδέχεται τον άνθρωπο που προσδοκά τη ζωή, είναι πατρίδα
και συνταύτιση.

Ο ουρανός κινείται
Ο ουρανός κινείται σαν πουλί
Κοιτάζει τη γη που δεν είναι η γη
Ο ουρανός αναστατώνεται στον ουρανό ανεβαίνουν
Όχι όσοι πεθαίνουν αλλ’ όσοι ζουν
Τα δέντρα στέκονται γυμνά μα αγάλλονται
Ο ουρανός γέμισε φύλλα
Ο αέρας κατέφαγε τ’ αστέρια
Ο ουρανός βρήκε τα ιδανικά αδέλφια.

4.
Ο ανέμελος κόσμος της παιδικής ζωής είναι ένας πολύτιμος θρίαμβος, ο οποίος διατηρεί την
ανθρώπινη συνείδηση ακέραιη όσο και σημαίνουσα για τη θέληση και την ενεργητικότητα στη
διαδρομή της εμπειρίας. Η νύχτα προσωποποιεί τη συγκροτημένη αλλά και συγκρατημένη

[925]

έμφαση του δημιουργού απέναντι στις νόρμες του φυσικού κόσμου. Μοιάζει με τη σολωμική
απόφανση, στη λεπτή αποτύπωση της αυγής («ποια είναι εκείνη που ’ρχεται μαζί με την Αυγή/
που με ρόδα ντυμένη τον κόσμο διαφεντεύει»: από τα ιταλικά σονέτα Rime Improvisate, 1822) και
στην εντρύφηση των αέναων κύκλων της ύπαρξης.
Πέθανε η νύχτα
Πέθανε η νύχτα
και η παιδική ηλικία μας δίπλα της στεκόταν:
λικνισμένες κ’ οι δυο από τον άνεμο
έσβηναν άκλαυτες:
σαν δεντράκια
οι αναμνήσεις λύγιζαν
στο πέρασμα αυτών των φαντασμάτων!
Και τώρα, χωρίς ντροπή, να η αυγή που ’ρχεται
κι απλώνει τη βραχνή φωνή
εκείνου που τύψεις δεν νιώθει
μέσα στα στήθη.
5.
Πρόκειται για ένα από τα τελευταία ποιήματα που γράφτηκαν στην ιταλική γλώσσα. Διακρίνεται
η ελλειπτική νοηματική συνάρμοση όσο και η αινιγματική υπόσταση των ονείρων, της
υπερβατικής δύναμης που νικάει τα δεδομένα της ύπαρξης. Ο ποιητής συνδέει το σύμβολο του
ονείρου με εκείνο του ουρανού, δημιουργεί ένα κοινό σημείο ουτοπικό μα και ουσιώδες για τη
«χαρά» που μεταπλάθεται σε δημιουργία και συγκίνηση.

Όνειρα και ουρανός
Τα όνειρα, η ευχάριστη μουσική
Εκείνου που με ψυχή τ’ αγγίζει
Τα εισπνέει με το στόμα
Τ’ αναπνέει
Σήμερα η μαγεία είναι τέλεια
Ο άνθρωπος δεν κοιμάται πια, αλλ’ αναπολεί
Και μιλάει με τα μάτια σ’ έναν τόπο
όπου η χαρά με τον ουρανό συναπαντιέται
Ίδιος κι όμοιος, σαν το κύμα το θαλασσινό
σαν το ταραγμένο στήθος, σαν το φύλλο
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ζήρας, Α. (1984, Ιούλιος-Αύγουστος). Η πάλη με τη γλώσσα. Γράμματα και Τέχνες, 31-32, σ. 18, 29-31, 59.
Λορεντζάτος, Ζ. (1997). Διόσκουροι. Αθήνα: Δόμος, σ. 43.
Μπένγιαμιν, Β. (2016). Δοκίμια φιλοσοφίας της γλώσσας. Αθήνα: Ηριδανός, σ. 38-39.
Νικολαΐδης, Α. (2008). Η ποιητική μνήμη της γλώσσας και άλλα δοκίμια. Αθήνα: Εκδόσεις Σοκόλη, σ. 62.
Παπαθανασόπουλος, Γ. (2011). Γιώργος Σαραντάρης: Ο άνθρωπος, ο ποιητής, ο διανοούμενος. Αθήνα: Έκπληξη, σ.
68-74.
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«Παραρλάμα»: Λέξη ακατάληπτη ή έναυσμα για παιχνίδι με
τις λέξεις από το ομώνυμο διήγημα του Δημοσθένη
Βουτυρά;
Σεφερλή Παναγιώτα
notaseferli@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΑΡΑΡΛΑΜΑ. Η λέξη, γραμμένη με κεφαλαία και ευμεγέθη γράμματα στον πίνακα της σχολικής αίθουσας, σημαίνει το
εναρκτήριο λάκτισμα του παιχνιδιού. Τα ηχητικά και οπτικά της χαρακτηριστικά προκαλούν αντιδράσεις – η αναζήτηση
μιας σημασίας γλιστρά κάτω από τα υγρά της σύμφωνα. Αναγραμματισμοί και αντιμεταθέσεις, άλλες λέξεις που
κρύβονται μέσα της ενεργοποιούν τα πρώτα αναγνωστικά ανακλαστικά των μαθητών. Η λέξη αρχίζει να φαίνεται
λιγότερο ακατάληπτη· μας προκαλεί τώρα να μάθουμε την ιστορία της. Σ’ αυτή την αναγνωστική διαδρομή επίκεντρο δε
γίνεται ο ήρωας, αλλά η λέξη του. Είναι το κέντρο της ρόδας – γύρω της περιστρέφονται άλλα δίκτυα λέξεων: αναμνήσεις
και λησμονιά, περίγελος και γέλιο, μεθυσμένος και ξεμέθυστος, φωνή και βουβαμάρα, λέξεις ακατάληπτες που
προκαλούν πανικό, λέξεις που γράφονται και σβήνονται (και ξαναγράφονται), φαντάσματα, φανερά και άφαντα.
Αντιθέσεις, επαναλήψεις, ετυμολογικά παιχνίδια, μια αδιάκοπη ροή σημαινόντων και σημαινομένων ενεργοποιεί τη
φαντασία των μαθητών και τους προσκαλεί σε μια παιγνιώδη αποδόμηση του κειμένου. Το παιχνίδι κλείνει(;) με τις
ακροστιχίδες των μαθητών για τη λέξη του τίτλου. Είναι, τελικά, η λέξη «παραρλάμα» τόσο ακατάληπτη;
Λέξεις-κλειδιά: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση· αποδόμηση του κειμένου· ακροστιχίδες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Εμείς χορεύουμε γύρω-γύρω όλοι και κάνουμε υποθέσεις
Όμως το Μυστικό κάθεται στη μέση και γνωρίζει.
Robert Frost
Το κίνημα του μεταδομισμού, με κύριους εκπρόσωπους τον Ρολάν Μπαρτ και τον Ζακ Ντερριντά,
έρχεται να αμφισβητήσει τις βεβαιότητες των δομιστών για την ευταξία του γλωσσικού
συστήματος. Εμμένει στη μεταφορά της γλώσσας ως ρευστού συστήματος, όπου το νόημα
γλιστρά συνεχώς κάτω από τις λέξεις. Η μόνη βεβαιότητα είναι μια διαρκής αγωνία για τη
γλώσσα – για τη δυνατότητά της να προσεγγίσει εν τέλει τη γνώση. Η δυσπιστία έναντι στη
δύναμη της λογικής φέρνει στην επιφάνεια την έννοια του κατασκευασμένου υποκειμένου: ό,τι
συγκροτεί τις σκέψεις και τα λόγια μας είναι στην πραγματικότητα προϊόν κοινωνικών και
γλωσσικών δυνάμεων, προϊόν του λεγόμενου κειμενικού πλέγματος. Εφόσον αντιλαμβανόμαστε
τον κόσμο πάντα μέσω μιας γλώσσας, πραγματικότητα εκτός γλώσσας δεν υπάρχει – η
αναζήτηση σημαινόμενων εκτός κειμένου, εκτός γλώσσας, είναι απατηλή. Και μάταιη (Barry,
2013).
ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ
«Γι’ αυτόν [τον συγγραφέα - ή μάλλον τον γραφέα] το χέρι του, αποκομμένο από οποιαδήποτε
φωνή, φερόμενο από μία καθαρή κίνηση εγγραφής (και όχι έκφρασης), χαράσσει ένα πεδίο
χωρίς προέλευση – ή το οποίο, έστω, δεν έχει άλλη προέλευση από την ίδια τη γλώσσα, δηλαδή
από αυτό ακριβώς που, αδιάκοπα, θέτει κάθε προέλευση υπό αμφισβήτηση» (Barthes, 1988).
Αυτά έγραφε ο Ρολάν Μπαρτ το 1968, αναγγέλλοντας τον θάνατο του συγγραφέα στο
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ομώνυμο δοκίμιο “La mort de l’auteur”, δοκίμιο που σηματοδοτεί το πέρασμά του από τον
δομισμό στον μεταδομισμό.
Εξήντα χρόνια προτού ο θάνατος του συγγραφέα προκαλέσει αναταράξεις στο λογοτεχνικό
στερέωμα το χέρι του Φάρμα394, αποκομμένο από οποιαδήποτε φωνή, φερόμενο από μία
καθαρή κίνηση εγγραφής (και όχι έκφρασης), χαράσσει μια λέξη χωρίς προέλευση – ή η οποία,
έστω, δεν έχει άλλη προέλευση από την ίδια τη γλώσσα… Η λέξη του περιφέρεται από στόμα σε
στόμα, προκαλεί έκπληξη, θυμό, τρόμο, πανικό, ενώ ο δράστης, παραμένοντας άφαντος,
αποσύρεται στην άκρη της λογοτεχνικής σκηνής και γελά σιωπηλά πάνω στη ρόδα. Το
εκφώνημα δεν έχει άλλο περιεχόμενο από την ίδια την πράξη της εκφώνησής του (Κάντζια, 2015)
– στην πραγματικότητα δεν είναι ο Φάρμας που παίρνει την εκδίκησή του, είναι η λέξη του· είναι
η ίδια η γλώσσα.
Η γλώσσα επιτελεί. Η λέξη «Παραρλάμα», έχοντας απολέσει την αναφορική της λειτουργία,
συνιστά απλώς μια γλωσσική πράξη. Εδώ όμως είναι το παράδοξο: μολονότι στερείται
οποιουδήποτε νοήματος (ή ίσως ακριβώς γι’ αυτό), προκαλεί έντονο άγχος – το βλέπουμε στις
αντιδράσεις των προσώπων του ομώνυμου διηγήματος, στις αντιδράσεις των εργατών, στις
αντιδράσεις του «καταστηματάρχη» (Βουτυράς, 1999α). Δεν είναι, άραγε, αποκαλυπτικές οι
επαναλαμβανόμενες σκηνές στο εργοστάσιο, όπου η λέξη πρωταγωνιστεί γραμμένη στην αρχή
με κάρβουνο, με κόκκινη μπογιά στη συνέχεια; Είναι σα να μας κλείνει το μάτι, σα να μας
περιπαίζει – ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι ελέγχει απόλυτα το γλωσσικό σύστημα; Η σχέση
ανάμεσα στο σημαίνον και το σημαινόμενο έχει διαρραγεί, το νόημα παραμένει ασύλληπτο σαν
τον δράστη, γλιστρά συνεχώς κάτω από τα υγρά σύμφωνα της λέξης. Μια λέξη φάντασμα
πλανιέται στον χώρο του εργοστασίου. Γράφεται, σβήνεται, ξαναγράφεται. Εμφανίζεται,
εξαφανίζεται, επανεμφανίζεται (Βουτυράς, ό. π.). Αποκαλυπτικό το λεκτικό παιχνίδι γύρω από τη
λέξη «φάντασμα» που επαναλαμβάνεται τρεις φορές στις συγκεκριμένες σκηνές. Πιο πέρα ο
δράστης άφαντος και συνάμα φανερός. Ανακαλούνται εδώ όλες οι σημασίες και οι
ετυμολογικές συνάψεις της λέξης. Οι εργάτες, ο αρχιτεχνίτης, ο καταστηματάρχης ονομάζουν,
εν αγνοία τους, αυτόν – ή αυτό – που τους διαφεύγει: τον άνθρωπο-φάντασμα· έναν άνθρωπο
αόρατο, χωρίς οντότητα, έναν άνθρωπο στο περιθώριο – ένα σύμπτωμα κοινωνικής
παθογένειας που επανέρχεται ως απειλή. Έναν Άλλο, που τελικά δεν είναι τόσο άλλος, τόσο
διαφορετικός από αυτούς. Η γλώσσα συγκαλύπτει και ταυτόχρονα αποκαλύπτει.
Η γλώσσα επιτελεί· υποκινεί το χέρι του Φάρμα πάνω στον τοίχο του «καταστήματος». Θα είχε,
άραγε, προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αν δεν είχε ακούσει προηγουμένως αυτό το «κάτι της
Γραφής»; (Βουτυράς, ό. π.) «Ο συγγραφέας», μας λέει πάλι ο Μπαρτ, «δεν μπορεί παρά μόνο
να μιμηθεί μία κίνηση πάντα προγενέστερη, ποτέ αρχική. […] Διαδεχόμενος τον Συγγραφέα, ο
γραφέας δεν έχει πια μέσα του πάθη, κέφια, αισθήματα, εντυπώσεις, αλλά το απέραντο εκείνο
λεξικό, απ’ όπου αντλεί μία γραφή, που δε σταματά ποτέ […]» (Barthes, ό. π.). Η ιστορία «για το
χέρι κείνο που είχε γράψει στο συμπόσιο του Βαλτασάρ τις λέξεις: Μενέ, Μενέ θεκέλ, ου φαρσίν»
(Βουτυράς, ό. π.) συνιστά το λεξικό του Φάρμα (και το διακειμενικό υπόστρωμα του κειμένου). Ο
ήρωας δεν είναι μόνο έρμαιο των ανυπέρβλητων κοινωνικών δυνάμεων που καθορίζουν τη
θέση του στον κόσμο του διηγήματος· γίνεται, επίσης, έρμαιο των γλωσσικών δυνάμεων που
οπλίζουν το χέρι του και τον ωθούν στην πράξη της γραφής. Μοιάζει να επιτίθεται στην
παντοδυναμία της λογικής με μια λέξη ακατάληπτη.
Η γλώσσα, μας λέει ο Μπαρτ, είναι μια δραστηριότητα «κατεξοχήν επαναστατική». Αρνούμενη
να υποτάξει το νόημα, αρνείται κατ’ ουσίαν το θεϊκό κύρος και τις υποστάσεις του: τη λογική, την
επιστήμη, τον νόμο (Barthes, ό. π.). Μια πρόκληση ενάντια στην ιδέα της δομής, αν θεωρήσουμε
ως προϋπόθεση οποιασδήποτε δομής την ύπαρξη μιας σταθεράς: ενός κέντρου, μιας βάσης,
μιας αρχής και μιας ιεραρχίας. Η γραφή, όπως και κάθε γλωσσική διαδικασία, συμπληρώνει ο
394 Πρόκειται για τον κεντρικό χαρακτήρα του διηγήματος του Δημοσθένη Βουτυρά «Παραρλάμα». Στο Δημοσθένης
Βουτυράς (1999), Άπαντα Α΄, επιμ. Β. Τσοκόπουλος, Αθήνα: Δελφίνι, 139-142.
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Derrida, εμφανίζει πάντα ένα πλεόνασμα έναντι της ακριβούς σημασίας· αντιστέκεται σθεναρά
στην τυραννία του νοήματος, στην προσπάθεια να αντιστοιχίσουμε αρμονικά, ένα προς ένα, το
επίπεδο των λέξεων με αυτό των σημασιών (Eagleton, 1989).
Αναστέλλοντας κάθε αντικείμενο αναφοράς, η λέξη του Φάρμα μάς καλεί να στρέψουμε όλη την
προσοχή μας πάνω της, ν’ ασχοληθούμε με την ίδια τη λέξη. Μοιάζει να λέει κάτι για τη φύση της
γραφής, για τη φύση του νοήματος, για τη φύση της λογοτεχνίας. Μας κλείνει ειρωνικά το μάτι
για το απατηλό κυνήγι του πρωταρχικού ή έσχατου σημαινόμενου. Αν πιστέψουμε τους
αποδομιστές κριτικούς, τότε η ίδια η λογοτεχνική γλώσσα δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το
να μιλά συνεχώς για το γλίστρημα του νοήματος σαν το ακατάληπτο παραμιλητό ενός
μεθύστακα (Eagleton, ό. π.).
Άραγε, σαν το ακατάληπτο παραμιλητό ενός Φάρμα;
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΑΙ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Αν, όπως επιμένει ο Μπαρτ, ο χώρος του αναγνώστη είναι ο πραγματικός χώρος της γραφής –
εκεί όπου το κείμενο αποκτά ενότητα και βρίσκει τον προορισμό του (Barthes, ό. π.), τότε στην
περίπτωση του «Παραρλάμα» μια ενδεικτική (και αποσπασματική) εξέταση των κειμένων που
παρήχθησαν κατά την πρόσληψή του αποκαλύπτει ενδιαφέρουσες αναπλαισιώσεις. Και δεν
αναφερόμαστε μόνο στα κείμενα κριτικής με τους διαφορετικούς φωτισμούς του νοήματος και
τις διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά, επιπλέον, σε κείμενα άλλης υφής που μεταγγίζουν τις λέξεις
και τους χυμούς του διηγήματος με ξεχωριστό – κάποτε και αναπάντεχο – τρόπο.
Πρωτότυπο, παράξενο, αριστουργηματικό, εφάμιλλο των ευρωπαϊκών είναι οι κυριότερες
κρίσεις που διατυπώθηκαν για το διήγημα στις δεκαετίες του 1910 και 1920, λίγα χρόνια αφότου
πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Παναθήναια. Στα πρώτα αυτά κριτικά κείμενα, που
πιθανότατα απηχούν και τη θερμή ανταπόκριση του αναγνωστικού κοινού – ιδιαίτερα στον
κύκλο των νέων, διακρίνει κανείς μια μικρότερη ή μεγαλύτερη αμηχανία να εξηγηθεί η γοητεία
που ασκεί το συγκεκριμένο κείμενο στους αναγνώστες του395 (Βουτυράς, 1999β). Με τρόπο
μάλλον διαισθητικό, και πάντως όχι με τους όρους της σύγχρονης κριτικής θεωρίας,
προσεγγίζεται η ανοικειότητα του κειμένου – η γλώσσα της κριτικής δεν έχει βρει ακόμα τις λέξεις
για να την περιγράψει (Τσοκόπουλος, 1999β).
Ενδιαφέρον, βέβαια, δεν παρουσιάζουν μόνο τα κριτικά κείμενα που γράφονται, αλλά και εκείνα
που δε γράφονται. Έχει ήδη επισημανθεί η περίεργη σιωπή της γενιάς του ’30 για το φαινόμενο
ή «πρόβλημα Βουτυρά» (Αλεξίου, 1989), μολονότι εκατοντάδες ακόμα διηγήματά του, που
κινούνται στο ίδιο ζοφερό και παράδοξο σύμπαν με αυτό του «Παραρλάμα», εξακολουθούν να
διαβάζονται με πάθος από τους αναγνώστες της εποχής. Ο μόνος που σπάει τη σιωπή είναι ο
Άγγελος Τερζάκης. Με ένα εύστοχο σχόλιο («ό,τι του κατηγορούσαν για έλλειψη σχεδίου, ήταν
απλούστατα ένα καινούργιο σχέδιο») επισημαίνει την αμηχανία της προηγούμενης κριτικής να
κατανοήσει βαθύτερα την ανοικειότητα του έργου του (Τερζάκης, 1934). Μια δεκαετία περίπου
αργότερα ο Στρατής Τσίρκας κάνει λόγο για στοιχεία νεοτερικότητας συγκρίνοντας τη γραφή
του Βουτυρά με τις αντίστοιχες αμερικανών και ευρωπαίων ομοτέχνων του (Τσίρκας, 1948).
Τις επόμενες δεκαετίες η καμπύλη του αναγνωστικού ενδιαφέροντος πέφτει με εξαίρεση μια
αναλαμπή που εκδηλώνεται στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και στις αρχές του ’60, υποκινούμενη
προφανώς από τον (φυσικό) θάνατο του συγγραφέα. Τα ίχνη αυτής της αναλαμπής
καταγράφονται στο αφιέρωμα της Νέας Εστίας (1958) και στις επιλεγμένες εκδόσεις των
διηγημάτων του με εισαγωγές αντίστοιχα του Βάσου Βαρίκα (1958) και του Νίκου Κατηφόρη
(1960).
395 Πρόκειται για τις κριτικές των Π. Αλήτη, Σ. Σκίπη, Γρ. Ξενόπουλου, M. Valsa και Λ. Κούκουλα, οι οποίες
αναδημοσιεύονται στο επίμετρο του τόμου Β΄ των Απάντων (1999) με εισαγωγή-επιμέλεια του Β. Τσοκόπουλου.
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Και φτάνουμε στις τρεις τελευταίες δεκαετίες, οπότε το ενδιαφέρον αναζωπυρώνεται με έναυσμα
την πρόταση του Στυλιανού Αλεξίου να διαβαστούν ξανά τα κείμενα του Βουτυρά, να καταλάβει
τη θέση που του αξίζει στις ιστορίες λογοτεχνίας και να γίνει μια συστηματική έκδοση των
απάντων του (Αλεξίου, ό. π.). Ο σπόρος είχε ριχτεί. Ακολουθούν αφιερώματα σε περιοδικά
(Διαβάζω, 1992) και εφημερίδες (ένθετο «Επτά Ημέρες» της Καθημερινής, 1998), ενώ από το 1993
αρχίζει η συστηματική έκδοση των Απάντων του, που στρέφει εκ νέου την προσοχή της κριτικής
στα ανοίκεια και νεωτερικά χαρακτηριστικά της γραφής του με ανανεωμένο βλέμμα και
θεωρητικό εξοπλισμό.
Υπεύθυνος της έκδοσης των Απάντων του Βουτυρά, ο Βάσιας Τσοκόπουλος, με σπουδές που
δεν προέρχονται από τον χώρο της φιλολογίας, υπήρξε από μαθητής φανατικός αναγνώστης
και συλλέκτης των διηγημάτων του. Δεν υπογράφει μόνο τις περισσότερες εισαγωγές των
Απάντων396, αλλά και την εισαγωγή ενός graphic novel που φέρει τον τίτλο Παραρλάμα και
άλλες ιστορίες του Δημοσθένη Βουτυρά με κείμενα του Δημήτρη Βανέλλη και εικονογράφηση
του Θανάση Πέτρου (2011). Έχουν γραφτεί πολλά για τη συνεισφορά του graphic novel στην
ανανέωση της οπτικής με την οποία οι σύγχρονοι αναγνώστες προσεγγίζουν το «Παραρλάμα»
και τα άλλα διηγήματα του Βουτυρά και την εκ νέου οικοδόμηση του λογοτεχνικού μύθου σε μια
περίοδο κατά την οποία ο κοινωνικός θυμός - το καίριο συναίσθημα που «εκπέμπεται ως
υπαρξιακή αγωνία» στις σελίδες του διηγήματος (Μαραγκόπουλος, 2011) – διαχέεται σαν
εκρηκτική ύλη σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και ιδιαίτερα σε όσα πλήττονται άμεσα και
οδυνηρά από την οικονομική κρίση.
Στην ίδια εισαγωγή ο Τσοκόπουλος αφηγείται μια ιστορία («ευτυχή και ποιητική σύμπτωση» την
ονομάζει), σύμφωνα με την οποία ο σχεδιαστής Θανάσης Πέτρου «σύχναζε στο θρυλικό τζαζμπαρ της δεκαετίας του 1980 στη Θεσσαλονίκη με το αινιγματικό όνομα ‘’Παραρλάμα’’, έχοντας
όλα αυτά τα χρόνια την απορία για τη σημασία της λέξης, [ώσπου] βρέθηκε μπροστά στο
ομώνυμο διήγημα και τον ήρωα που την επινόησε» (Τσοκόπουλος, 2011). Η ακατάληπτη λέξη
του Φάρμα δραπέτευσε από τα άμεσα συμφραζόμενά της, μπήκε στη μαρκίζα μουσικού
«καταστήματος», έγινε κόμικ που δημοσιεύτηκε στο «9» της Ελευθεροτυπίας, κυκλοφόρησε ως
graphic novel μαζί με άλλα διηγήματα και ανέβηκε στο youtube με τη μορφή video-clip
(Βανέλλης κ. ά., 2011).
Ο συγγραφέας, ή έστω γραφέας, θα πρέπει να αισθάνεται ευτυχής που παραχώρησε την
πρωτοβουλία στην ίδια τη λέξη του.
Η ΛΕΞΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
Μπορεί, επομένως, η ανάγνωση της λογοτεχνίας να αποβεί εξίσου δημιουργική με τη γραφή της,
εφόσον τα όρια ανάμεσά τους δεν είναι στεγανά, αφενός γιατί ο αναγνώστης συμμετέχει ενεργά
στην παραγωγή του νοήματος, αφετέρου γιατί η ανάγνωση πυροδοτεί συχνά την επιθυμία για
γραφή. Στο πλαίσιο, ωστόσο, μιας σχολικής τάξης θα πρέπει να ξεπεραστούν ορισμένα εμπόδια
που έχουν να κάνουν με τις αναπαραστάσεις και την προσωπική θεωρία διδασκόντων και
διδασκομένων για το τι σημαίνει διδασκαλία της λογοτεχνίας, ποιο είναι το περιεχόμενό της και
ποιοι οι στόχοι της. Με άλλα λόγια, παγιωμένες αντιλήψεις σχετικά με τα παραπάνω δρουν
μάλλον ανασταλτικά στη διαμόρφωση ενός παιγνιώδους και δημιουργικού κλίματος,
απαραίτητου, ωστόσο, αν θέλουμε να μεταφέρουμε τους μαθητές στο «κατασκευασμένο
σύμπαν του κειμένου» (Κωτόπουλος, 2013).
Θα μπορούσαμε, ακολουθώντας το συνηθέστερο παράδειγμα, να προσεγγίσουμε την ιστορία
του Φάρμα ως αντανάκλαση μιας πραγματικότητας, αυτής των αρχών του 20ού αιώνα σ’ ένα
Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί οι πέντε πρώτοι τόμοι. Οι τέσσερις πρώτοι (1999) από τις εκδόσεις Δελφίνι. Ο πέμπτος
(2001) από τις εκδόσεις Στάχυ. Ο Τσοκόπουλος υπογράφει τις εισαγωγές των Α΄, Β΄, Γ΄ και Ε΄. Την εισαγωγή στον Δ΄
τόμο υπογράφει ο Γ. Μπασκόζος.
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αστικό κέντρο, όπου τα πρόσωπα-μέλη της εργατικής τάξης υφίστανται τις συνέπειες της
βιομηχανικής επανάστασης: την εξαθλίωση και την αλλοτρίωση από το συνεχές γύρισμα της
ρόδας. Αν όμως περιοριστούμε στην ανάγνωση του λογοτεχνικού κειμένου ως
αναπαραστατικού σημείου, αφήνουμε στην άκρη τα πιο αινιγματικά και πολυσημικά του
χαρακτηριστικά, όλα αυτά που προσφέρουν τον χώρο όπου μπορεί ο αναγνώστης να παίξει
ελεύθερα. Το παιχνίδι με το κείμενο και τις λέξεις του μπορεί να αναδείξει πολλά από εκείνα που
θεωρήθηκαν νεωτερικά στοιχεία γραφής: τη δυαδικότητα και τις ειρωνικές αντιθέσεις που
προκύπτουν από την παράλογη πρόσληψη της «πραγματικότητας» εκ μέρους των ηρώων του
(Κωστίου, 1998), τις αμφισημίες και τα διφορούμενα, την ανοίκεια ονοματοποιία, τα
αναγράμματα και τους νεολογισμούς («ψευδο-αναπαραστάσεις ενός ελλείποντος ή και
απόντος σημαινομένου») σε συνάρτηση με το διακειμενικό υπόστρωμα του κειμένου
(Βογιατζάκη, 2009).
Η ΛΕΞΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
Σ’ αυτή την αναγνωστική διαδρομή επίκεντρο δε γίνεται ο ήρωας, αλλά η λέξη του. Γραμμένη με
κεφαλαία και ευμεγέθη γράμματα στον πίνακα της σχολικής αίθουσας, υποδέχεται τους
μαθητές, τους προκαλεί με την ακαταληψία της. Οι πρώτες αντιδράσεις εκφράζονται με σχόλια,
όπως: «τι είναι αυτό;», «προϊόν αυτισμού;», «λες και είναι λάθος», «δε βγάζει νόημα». Όμως, μια
(ακατάληπτη) λέξη, γραμμένη σε τοίχο – ή έστω σε πίνακα – δε βρίσκεται έξω από την εμπειρία
τους. Δε χαράσσουν οι ίδιοι ακατάληπτα γκράφιτι σε τοίχους και θρανία; Ποια ανάγκη τους ωθεί
σε μια τέτοια ενέργεια; Οι απαντήσεις που δίνουν ακούγονται ενδιαφέρουσες: «είναι μια
υπογραφή», «όποιος το κάνει αφήνει με τον τρόπο αυτό το στίγμα του, θέλει να τραβήξει την
προσοχή».

Εικ. 1. (a) πρώτη εικόνα: Η λέξη γραμμένη στον πίνακα· (b) δεύτερη εικόνα: γκράφιτι στον τοίχο
του σχολείου
Η λέξη πράγματι έχει τραβήξει την προσοχή των μαθητών. Αναγραμματισμοί και αντιμεταθέσεις,
άλλες λέξεις που κρύβονται μέσα της ή άλλες που τη θυμίζουν ηχητικά ενεργοποιούν τα πρώτα
αναγνωστικά τους ανακλαστικά. Το παιχνίδι με τις λέξεις αρχίζει και αποκαλύπτει ενδιαφέροντα
αποτελέσματα. Ιδού μερικά από αυτά που σημειώνουμε στον πίνακα:
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ΠΑΡΑ: Λέξη παρά-πλευρη και παρα-κείμενη. Της αρέσει επίσης να αντιτίθεται· η ΠΑΡΑΒΑΣΗ, το
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ και η ΠΑΡΑΛΥΣΗ είναι λέξεις της συντροφιάς της. Άλλες φορές πάλι
μεταμορφώνεται σε ΠΑΡΑΠΟΝΟ.
ΛΑΜΑ: Λέξη αιχμηρή και ατσάλινη.
ΚΛΑΜΑ: Λέξη υγρή και ηχηρή. Συνομιλεί με το ΠΑΡΑΠΟΝΟ.
ΑΡΑ και ΑΜΑ: Η πρώτη υπολογίζει, η δεύτερη ονειρεύεται.
ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ: Λέξη ασυνάρτητη και ακατάσχετη. Συνομιλεί με τις λέξεις ΠΑΡΛΑ, ΠΑΡΛΑΤΑ,
ΠΑΛΑΒΡΑ, ΠΑΡΑΜΙΛΗΤΟ, ΑΡΕΣ ΜΑΡΕΣ (ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΣ).
(Φ)ΑΡ(Σ)Α: Λέξη που γελά εις βάρος μας.
Δε στεκόμαστε μόνο στις λέξεις που αναδύονται από το «Παραρλάμα». Προσέχουμε τα
γράμματα και τον ήχο της (Βογιατζάκη, ό. π.) και σημειώνουμε στον πίνακα: το
επαναλαμβανόμενο Α («έκλαμψη του νου», «κραυγή», «ηδονή» παρατηρούν οι μαθητές) 397, τα
υγρά σύμφωνα Ρ και Λ καθώς και την παρήχηση του Ρ («μια λέξη γεμάτη σάλιο»). Η λέξη οπτικά
και ηχητικά δημιουργεί την εντύπωση μιας επανάληψης. Την επαναλαμβάνουμε φωναχτά όλοι
μαζί – η ροή του κύκλου σ’ ένα σημείο διαταράσσεται («αυτό το Ρ κάτι κάνει» παρατηρεί εύστοχα
ένας μαθητής).
Η λέξη αρχίζει να φαίνεται λιγότερο ακατάληπτη· μας προκαλεί τώρα να μάθουμε την ιστορία
της.
Είναι ώρα να περάσουμε στην ανάγνωση του διηγήματος. Οι αντιδράσεις των μαθητών,
αφότου ολοκληρωθεί η ανάγνωση, είναι αποκαλυπτικές για τον τρόπο με τον οποίο
προσλαμβάνουν το κείμενο. Στέκονται στην «ανωμαλία» του ήρωα, στην παραξενιά του.
Διαβάζουν το διήγημα όπως το διάβασε ο Ξενόπουλος – τους εντυπωσιάζει, αλλά δε βρίσκουν
τις λέξεις να εξηγήσουν γιατί (Ξενόπουλος, 1920).
Επιστρέφουμε στις σημειώσεις του πίνακα. Στεκόμαστε, καταρχάς, στο ηχητικό αποτέλεσμα που
δημιουργεί η επανάληψη της λ. «Παραρλάμα». Αυτή η αίσθηση του κύκλου πού βρίσκεται μέσα
στο κείμενο; Ποιες λέξεις την αποδίδουν; Οι μαθητές εύκολα εντοπίζουν τη «ρόδα»· τους καλώ,
λοιπόν, να υπογραμμίσουν όλα τα σημεία στα οποία εμφανίζεται μαζί με τα συμφραζόμενά της:
Όλα τα άλλα τα είχε φάει το γύρισμα της ρόδας / σαν να μιλούσε τη γλώσσα της ρόδας / μαζί
με τους κρότους της ρόδας / ο άνθρωπος της ρόδας και του κρασιού / πήγε κοντά στη ρόδα,
κι εκεί κρατώντας το χερούλι της γέλασε…
Όλα τα άλλα τα είχε φάει το γύρισμα της ρόδας; Ποια είναι αυτά; Οι μαθητές επιστρέφουν πάλι
στο κείμενο, ψάχνουν για τις λέξεις που έχει καταβροχθίσει αυτή η ρόδα η αχόρταγη. Και ιδού
μερικά από αυτά που σημειώνουμε στον πίνακα:
αναμνήσεις
επιθυμίες
συναισθήματα

Σχετικά με την «έκλαμψη του νου», που παρατήρησαν εύστοχα οι μαθητές, καταθέτοντας τις πρώτες ανταποκρίσεις
τους για τον επίμονο φθόγγο «α», θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ το σχόλιο του Τσοκόπουλου που παραθέτει στην
εισαγωγή του τόμου Β΄ των Απάντων (12-13): «ο Βουτυράς εφαρμόζει με αριστοτεχνικό τρόπο την τεχνική των
επιφανειών […], δηλαδή του στιγμιαίου διαισθητικού φανερώματος της ουσίας πίσω από την επιφάνεια της
πραγματικότητας». Πολύ ενδιαφέρουσες και οι παρατηρήσεις της Βογιατζάκη για την ονοματοποιία του Βουτυρά· την
επίμονη παρουσίαση του «α» και την παραφραστική λειτουργία της λέξης «παραρλάμα».
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γέλιο
φωνή
σκέψεις
Στεκόμαστε λίγο εδώ. Παρατηρούμε πώς το γύρισμα της ρόδας αισθητοποιεί την
επαναλαμβανόμενη ρουτίνα στη ζωή του ήρωα: δουλειά (αδιάκοπο «γύρισμα της ρόδας»),
καπηλειό και κρασί («έπινε όσο που μεθούσε»), σπίτι («επήγαινε να κοιμηθεί»). Όμως, σε κάποιο
σημείο η ροή του κύκλου διαταράσσεται. Το τράνταγμα της ρόδας επιστρέφει πίσω τις λέξεις που
καταβρόχθισε. Και στον χώρο εργασίας συμβαίνουν ξαφνικά πράγματα παράξενα.
Από τον πίνακα στο τετράδιο
Τη δεύτερη διδακτική ώρα οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες διμελείς και τριμελείς. Πέντε από αυτές
ψάχνουν να βρουν στο κείμενο σημεία ασυνέχειας και ανατροπής. Τι αλλάζει στους ρηματικούς
χρόνους και τρόπους; Τι αλλάζει στις λέξεις που περιγράφουν τη ρουτίνα του ήρωα; Και τι
προκαλεί αυτή την αλλαγή; Οι άλλες τέσσερις, με αφορμή τη λέξη «παράλυση» που προτάθηκε
από τους ίδιους και γράφτηκε στον πίνακα την προηγούμενη ώρα, ασχολούνται με τις
αντιδράσεις των προσώπων στον χώρο του «καταστήματος». Ποια εξήγηση δίνουν τα
πρόσωπα αυτά για τον δράστη της γραφής (προσέχουμε ποια λέξη επαναλαμβάνεται στις
σκηνές του εργοστασίου); Ποιες σημασίες μπορούμε να δώσουμε στη λέξη αυτή; Ποιες άλλες
λέξεις ανήκουν στην ίδια οικογένεια; Και μήπως, κατά έναν αναπάντεχο τρόπο, η λέξη αυτή
φαίνεται να έχει σχέση με τον δράστη; Οι μαθητές καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους στα
τετράδιά τους. Μόλις ολοκληρώσουν, κάποιοι από αυτούς αναλαμβάνουν να τις
παρουσιάσουν στην ολομέλεια.
Αλλαγές στους ρηματικούς χρόνους και τρόπους: Το πέρασμα από τον παρατατικό («του
ερχότανε», «θυμόταν», «τον περίπαιζαν», «δεν απαντούσε», «δε γελούσε», «μόνο αισθανότανε»,
«έπινε») στον αόριστο («άκουσε», «διευθύνθηκε», «έμεινε», «έφυγε», «ανέβηκε», «πήδησε»), από το
επαναληπτικό στο στιγμιαίο, διαταράσσει την αφηγηματική ροή, μαζί και τη ρουτίνα του ήρωα.
Επίσης, αναταραχές και αναστροφές στα αντιθετικά δίπολα του κειμένου: από μεθυσμένος
ξεμέθυστος, από α-συλλόγιστος συλλογισμένος, από την αφωνία στη γραφή, από περίγελος
και άνθρωπος που «είχε απομάθει να γελά» στο (σιωπηλό) γέλιο. Μια αντιστροφή στη φορά του
κύκλου.
Τι προκάλεσε, λοιπόν, αυτή την αντιστροφή; «Αυτή η ιστορία που άκουσε ένα βράδυ στο
καπηλειό», απαντούν οι μαθητές, «για το χέρι που έγραψε εκείνες τις λέξεις στον τοίχο του
παλατιού». Στον πίνακα προβάλλεται το συγκεκριμένο εδάφιο από την Βίβλο:
«διὰ τοῦτο ἐκ προσώπου αὐτοῦ ἀπεστάλη ἀστράγαλος χειρὸς καὶ τὴν γραφὴν ταύτην ἐνέταξε. καὶ
αὕτη ἡ γραφὴ ἐντεταγμένη· μανή, θεκέλ, φάρες. τοῦτο τὸ σύγκριμα τοῦ ῥήματος· μανή, ἐμέτρησεν
ὁ Θεὸς τὴν βασιλείαν σου καὶ ἐπλήρωσεν αὐτήν· θεκέλ, ἐστάθη ἐν ζυγῷ καὶ εὑρέθη ὑστεροῦσα·
φάρες, διῄρηται ἡ βασιλεία σου, καὶ ἐδόθη Μήδοις καὶ Πέρσαις» (Δανιήλ, 5, 24-28).
Μεταφερόμαστε τώρα στον χώρο του εργοστασίου όπου η λέξη πρωταγωνιστεί και παραλύει
τα πρόσωπα και τις εργασίες τους. Ποια εξήγηση δίνουν για τον δράστη της γραφής; Θεωρούν
ότι το έγραψε φάντασμα, απαντούν οι μαθητές· κάτι υπερφυσικό, ένα πνεύμα της φαντασίας,
απροσδιόριστο, ανεξήγητο, αόρατο, ισχνό, στοιχειωμένο, άγνωστο, ξένο. Το ετυμολογικό
παιχνίδι με τη λέξη προκαλεί, επίσης, ενδιαφέρουσες συνάψεις με το κείμενο, όπως: «φαίνω φαίνομαι», «φανερός», «αφανής», «αφάνεια», «αφανίζω - αφανίζομαι», «άφαντος», «φάσμα»,
«φαντάζω - φαντάζομαι», «φαντασία» και «φάντης μπαστούνι».
Οι μαθητές, παρατηρώντας τις σκηνές στο εργοστάσιο, αντιλαμβάνονται ότι η λέξη φάντασμα
που ακούγεται συχνά από τους εργάτες ονομάζει τελικά τον ίδιο τον δράστη που περιφέρεται
ασύλληπτος ανάμεσά τους. Η ισχνή και αδιάφορη παρουσία του δεν προκαλεί υποψίες·
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εμφανίζεται και εξαφανίζεται με τον τρόπο του φαντάσματος. Παραμένει γι’ αυτούς ένας άλλος,
ένας ξένος, γι’ αυτό και κάτι απειλητικό. Η επιτελεστική λειτουργία της λέξης, της ίδιας της
γλώσσας δηλαδή, γίνεται ασυναίσθητα αντιληπτή από τους μαθητές. Προκλητική, επίσης, η
σύνδεση με τις πρώτες αράδες του Κομμουνιστικού Μανιφέστου – για κάποιους αναγνώστες
(Κάντζια, ό. π.), το κείμενο των Μαρξ και Ένγκελς αποτελεί και αυτό διακείμενο του διηγήματος:
«Ένα φάντασμα πλανιέται στην Ευρώπη: το φάντασμα του κομμουνισμού. Όλες οι δυνάμεις της
γερασμένης Ευρώπης ενώθηκαν σε μια ιερή συμμαχία για να κυνηγήσουν αυτό το φάντασμα
[…] Είναι καιρός πια οι κομμουνιστές να εκθέσουν ανοιχτά μπροστά σ' όλο τον κόσμο τις
αντιλήψεις τους, τους σκοπούς τους, τις επιδιώξεις τους και ν' αντιπαραθέσουν στο παραμύθι
του κομμουνιστικού φαντάσματος ένα Μανιφέστο του ίδιου του κόμματος […]» (Μαρξ &
Ένγκελς, 1994).

Από την ανάγνωση στη γραφή: Η λέξη στα κείμενα των μαθητών
Θα μπορούσαμε εδώ να θυμηθούμε τα λόγια του Μπαρτ: «Ο συγγραφέας δεν μπορεί παρά
μόνο να μιμηθεί μία κίνηση πάντα προγενέστερη, ποτέ αρχική. […] Διαδεχόμενος τον
Συγγραφέα, ο γραφέας δεν έχει πια μέσα του πάθη, κέφια, αισθήματα, εντυπώσεις, αλλά το
απέραντο εκείνο λεξικό, απ’ όπου αντλεί μία γραφή, που δε σταματά ποτέ […]» (Barthes, ό. π.).
Οι λέξεις που σημειώσαμε στον πίνακα (πρώτη διδακτική ώρα) ή αυτές που σημείωσαν οι ίδιοι
οι μαθητές στα τετράδιά τους (δεύτερη διδακτική ώρα) και, ακόμα, οι λέξεις του διηγήματος
συνιστούν ένα πρώτο λεξικό απ’ όπου οι μαθητές θα αντλήσουν το υλικό για τα δικά τους
κείμενα. Η άσκηση δημιουργικής γραφής (τρίτη διδακτική ώρα) τους προσκαλεί σ’ ένα
φαινομενικά εύκολο παιχνίδι: ακροστιχίδες με τη λέξη του τίτλου. Εφοδιασμένοι με τετράδιο και
στυλό, γράφουν καταρχάς τα γράμματα της λέξης σε κάθετη σειρά. Γρήγορα διαπιστώνουν ότι
το παιχνίδι με τις λέξεις δεν είναι τόσο εύκολο όσο αρχικά φαινόταν. Τα ερωτήματα ανακύπτουν
σχεδόν αυτόματα:
Θα βάλουμε ομοιοκαταληξία;
Από ποια οπτική γωνία θα το δούμε;
Θα έχει σχέση με την ιστορία του διηγήματος;
Ποιες λέξεις θα βάλουμε; Θα είναι μία ή περισσότερες σε κάθε στίχο;
Πού θα βρούμε τις λέξεις;
Το πρώτο ερώτημα απαντάται εύκολα. Όχι, η ομοιοκαταληξία δεν είναι δεσμευτική – ο μόνος
περιορισμός αφορά στην πρώτη λέξη κάθε στίχου, η οποία θα πρέπει να αρχίζει από
συγκεκριμένο γράμμα κάθε φορά. Σημειώνουμε εδώ ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές έχουν ήδη μια
πρώτη επαφή με τις ακροστιχίδες και τις εκδοχές τους από την προηγούμενη σχολική χρονιά. Τα
επόμενα ερωτήματα μάς εισάγουν ουσιαστικά στη διαδικασία της γραφής, γιατί είναι ερωτήματα
που καλείται να αντιμετωπίσει όποιος καταπιάνεται με το γράψιμο. Να επιλέξει, λ.χ., φωνή και,
συνακόλουθα, οπτική. Ποιος θα «μιλάει» σ’ αυτή την ακροστιχίδα: Η ίδια η λέξη; Ο ήρωας;
Κάποιος τρίτος; Ή μήπως κάποιος από τα άλλα πρόσωπα του διηγήματος; Η τελευταία
περίπτωση έχει ενδιαφέρον, γιατί η φωνή (των άλλων προσώπων) μπορεί να μπλεχτεί με τη φωνή
των αποδεκτών. Το ερώτημα «ποιος μιλάει;» μας οδηγεί κατευθείαν στο επόμενο ερώτημα: Σε
ποιους απευθύνεται; Οι μαθητές είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν και για τα δύο ερωτήματα και
ήδη κάποιοι έχουν πάρει τις αποφάσεις τους και στρώνονται στη δουλειά. Κάποιοι άλλοι, όμως,
εξακολουθούν να με κοιτούν αμήχανα· τους προτείνω κάποιες ιδέες, χωρίς – το τονίζω – να
θεωρούνται δεσμευτικές. Βεβαίως, η «φωνή» και οι αποδέκτες συνδέονται με το ερώτημα αν το
περιεχόμενο της ακροστιχίδας θα έχει σχέση με την ιστορία του διηγήματος. Συμφωνούμε πως
ναι. Αν, όπως υποστηρίζει ο Derrida, η γραφή εμφανίζει πάντα ένα πλεόνασμα έναντι της
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ακριβούς σημασίας και αντιστέκεται σθεναρά στην τυραννία του (ενός και μοναδικού)
νοήματος, τότε οι ακροστιχίδες των μαθητών με τη λέξη του τίτλου θα αναδείξουν, ενδεχομένως,
πολλαπλές αναγνώσεις και πολλαπλές σημασίες. Όσο για τα τελευταία ερωτήματα (ποιες λέξεις;
μία σε κάθε στίχο ή περισσότερες; πού θα βρούμε τις λέξεις;), το μόνο που τους (υπ)έδειξα,
ξεκινώντας από το τελευταίο ερώτημα, είναι ο πίνακας, το τετράδιο με τις σημειώσεις τους, το
βιβλίο και τα λεξικά που δανειστήκαμε από τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Τα υπόλοιπα θα τα
ανακαλύψουν στην πορεία της γραφής – η περιπέτεια έχει μόλις αρχίσει.
Ζητήματα γραφής υπό διαπραγμάτευση
Για ποιον γράφουμε; Για τον εαυτό μας; Για τον καθηγητή μας; Για τους συμμαθητές μας;
Ερώτημα που τίθεται εξ αρχής στην παρουσίαση των κειμένων τους (τέταρτη διδακτική ώρα) με
αφορμή τον φόβο μιας μαθήτριας να εκτεθεί («κυρία, δε θέλω να διαβάσετε το δικό μου»).
Ερώτημα κρίσιμο, που καθορίζει τους στόχους και τον χαρακτήρα οποιουδήποτε εργαστηρίου
δημιουργικής γραφής – έστω και στο στενό πλαίσιο του τυπικού σχολικού προγράμματος.
Επειδή κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (2017-2018) η συγκεκριμένη άσκηση αποτελεί το
πρώτο εγχείρημα δημιουργικής γραφής στο μάθημα της λογοτεχνίας, συζητάμε με τους μαθητές
τα οφέλη που θα προκύψουν από μια συμμετοχική και αλληλεπιδραστική διαδικασία, κυρίως
όσον αφορά στη δημιουργία των δικών τους κειμένων και τη συνακόλουθη παρουσίαση αυτών
στην ολομέλεια. Τα κείμενα δε γράφονται για τον καθηγητή-διορθωτή ούτε αξιολογούνται με τον
τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η λεγόμενη παραγωγή λόγου στο μάθημα της νεοελληνικής
γλώσσας. Αντίθετα, ο σκοπός μας είναι να απομακρυνθούμε από τα στερεότυπα και τις
κοινοτοπίες ενός τέτοιου κειμένου και να προσεγγίσουμε με όρους δημιουργικούς, παιγνιώδεις
και πρωτότυπους τις διαδικασίες της ανάγνωσης και γραφής και, ακόμα, τη φύση του ίδιου του
λογοτεχνικού φαινομένου (Κωτόπουλος, 2011). Αυτό, όμως, προϋποθέτει συμμετοχή και
μοίρασμα, διάλογο με και για τα κείμενα, συμπεριλαμβανομένων και των δικών τους. Προσδοκία
μας είναι, μέσω της δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής, να προσεγγίσουμε όχι μόνο το
λογοτεχνικό φαινόμενο, αλλά και τον κόσμο, τους άλλους, τον ίδιο μας τον εαυτό (Κωτόπουλος,
ό. π.).
Τα κείμενα των μαθητών εμφανίζονται, ένα ένα, μέσω του προβολικού στον πίνακα (λόγω της
μικρής τους έκτασης, είχα φροντίσει να τα μεταγράψω σε λογισμικό παρουσίασης). Διαβάζουμε
και σχολιάζουμε. Σταχυολογώ ορισμένες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που οδηγούν στη
διαμόρφωση κάποιων, πρώτων, κριτηρίων λογοτεχνικότητας:
Είναι ωραίο γιατί έχει ομοιοκαταληξία. Η παρατήρηση αυτή μας οδηγεί σε μια σειρά ερωτήματα:
Τι προσθέτει η ομοιοκαταληξία σ’ ένα κείμενο; Ρυθμό – η απάντηση δίνεται εύκολα από τους
μαθητές. Και μόνο όσα έχουν ομοιοκαταληξία διαθέτουν ρυθμό; Η ερώτηση τους βάζει σε
σκέψεις. Ακούγονται διστακτικά κάποιες απαντήσεις: όχι, ρυθμό μπορεί να έχουν και ποιήματα
με ελεύθερο στίχο. Μόνο τα ποιήματα διαθέτουν ρυθμό; Εδώ η απάντηση μοιάζει ακόμα πιο
δύσκολη. Δε χρειάζεται όμως να απαντηθεί τη δεδομένη στιγμή. Θα δούμε αρκετά κείμενα
(ποιητικά και πεζά) στη διάρκεια της χρονιάς και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να
αναζητήσουμε τον όχι πάντα ορατό ρυθμό τους. Συμφωνούμε πάντως ότι τα κείμενα που
γράφουμε χρειάζεται μάλλον να τα διαβάζουμε και φωναχτά· να μάθουμε ν’ ακούμε τον ρυθμό
(ή την αρρυθμία) τους.
Είναι ωραίο γιατί από τους επιμέρους στίχους προέκυψε μια ιστορία. Συμφωνούμε, πράγματι,
πως κάποια κείμενα «λένε κάτι» σε σχέση με άλλα που παραθέτουν απλώς λέξεις ή φράσεις
ανταποκρινόμενα αποκλειστικά στον περιορισμό της ακροστιχίδας. Τα πρώτα καταφέρνουν όχι
μόνο να αναπλάσουν σύντομα το μύθο του διηγήματος, αλλά να εστιάσουν σε κάτι που δε
«λέγεται» στο διήγημα, λ.χ., τι σκέφτεται ο ήρωας, τι μπορεί να λέει μέσω της λέξης του στα άλλα
πρόσωπα ή, ακόμα, από ποια υλικά κατασκευάζεται η λέξη του ή ποια επίθετα μπορούν να την
περιγράψουν.
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Είναι ωραίο γιατί δεν τα λέει όλα, αρκετά τα υπονοεί. Εύστοχη παρατήρηση για τις αρετές της
αφαίρεσης, της ελλειπτικότητας, των υπαινιγμών. Γιατί τέτοια χαρακτηριστικά συνιστούν αρετές,
ιδιαίτερα σ’ ένα λογοτεχνικό κείμενο; Οι μαθητές το σκέφτονται λίγο, συνδέουν τις παρατηρήσεις
τους με την έκταση των κειμένων: δεν μπορείς να τα γράψεις όλα σε κείμενα τόσο μικρά, θα
πρέπει να επιλέξεις – γι’ αυτό είναι επιτυχία να γράψεις μόνο όσα χρειάζονται. Εξάλλου,
συμπληρώνω, όπου υπάρχει κενό, όπου υπάρχει έλλειψη, τόσο πιο ενδιαφέρον γίνεται το παιχνίδι
της ανάγνωσης.
Μήπως η λέξη «θωρεί» είναι πιο ποιητική από το «βλέπει»; Και μήπως το «ραδιούργα» ταιριάζει
καλύτερα από το «ρεαλιστική»; Η συζήτηση ανάβει σχετικά με τις λεκτικές επιλογές των μαθητών.
Γιατί αυτή η λέξη και όχι εκείνη; Κρίσιμο το ερώτημα και πολλαπλές οι απαντήσεις του. Ζήτημα
ύφους, ρυθμού, ομοιοκαταληξίας, συνάψεων - πολλές φορές αναπάντεχων - με τις άλλες λέξεις
στον συνταγματικό άξονα, επιλογής από τον παραδειγματικό άξονα εκείνης της λέξης που θα
προσδώσει μια ιδιαίτερη νοηματική απόχρωση... Η γραφή είναι η αδιάκοπη αναζήτηση της
λέξης, μια σειρά από επιλογές και απορρίψεις, γράψιμο και σβήσιμο.
Και γιατί να το αλλάξω; Η πρώτη γραφή δεν είναι και η πιο αυθόρμητη; Τι θα έλεγε εδώ ο Σολωμός
ή ο Hemingway; Ο πρώτος θα την έστελνε στο συρτάρι, για να την ξαναδεί αργότερα, ο
δεύτερος στον κάδο των απορριμμάτων. «Δηλαδή τα κείμενά μας είναι για πέταμα;» ρωτά
εναγωνίως μια μαθήτρια. «Ε, όχι και για πέταμα» αντιδρούν έντονα κάποιοι άλλοι. Συμφωνούμε
πως ο αφορισμός του Hemingway είναι απόλυτος και μάλλον όχι κυριολεκτικός. Ούτε είναι
απώτερος σκοπός αυτού του εργαστηρίου η εκκόλαψη συγγραφέων, μολονότι, αν κάτι τέτοιο
προκύψει, θα το υποδεχτούμε με χαρά. Όμως ο αφορισμός του Hemingway μας λέει κάτι για τη
διαδικασία της γραφής· ότι δε συμβαίνει ποτέ εφάπαξ, ότι είναι μια παλίνδρομη διαδικασία
διαδοχικών εκδοχών και αναθεωρήσεων μέχρι την τελική εκδοχή - αν υποθέσουμε ότι υπάρχει
κάτι τέτοιο, θα πρόσθετε ο Σολωμός, βάζοντας ένα μεγάλο ερωτηματικό δίπλα στο επίθετο
«τελική».

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Κάποιοι μαθητές δοκίμασαν να αλλάξουν τα κείμενά τους, παίζοντας περισσότερο με τις λέξεις
και τις εναλλακτικές εκδοχές. Ο σπόρος έχει ριχτεί. Η λέξη του Βουτυρά ή του Φάρμα δραπέτευσε
από τα άμεσα συμφραζόμενά της, γράφτηκε στον πίνακα, πυροδότησε συζητήσεις, έγινε
ακροστιχίδα στα τετράδια των μαθητών. Ποιος ξέρει; Μπορεί αργότερα να εμφανιστεί σε κάποιο
άλλο κείμενο. Ελεύθερη από τη φυλακή του νοήματος περιφέρεται ανάμεσά μας ασύλληπτη και
ταυτόχρονα πολύσημη. Όπως έγραψε και μια μαθήτρια στη δική της ακροστιχίδα:
Αφήνουμε τη λέξη στην τύχη να δουλέψει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά κάποιες από τις ακροστιχίδες που συνέθεσαν οι μαθητές.
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Ακροστιχίδα πρώτη
Προσέξτε με!
Ανόητα
Ρεμάλια
Απεγνωσμένα
Ρωτάω
Λάθος
Ανθρώπους
Μεθυσμένος για
Ανθρώπινη επαφή
Ακροστιχίδα δεύτερη
Παραλήρημα
Ανόητες λέξεις του κρασιού
Ρωτάω τη ρόδα διάφορα
Απάντηση καμιά
Ρέστος και μόνος
Λοιπόν το αποφάσισα
Αν κάτι πάει στραβά
Μπορεί να βρω μεγάλο μπελά
Αλλά μάλλον αξίζει το ρίσκο
Ακροστιχίδα τρίτη
Περιμένοντας μες στη σιωπή
Αναρωτιέται πώς να μπει
Ρίχνει βλέμματα κλεφτά εδώ κι εκεί
Αόρατος τη σκάλα οδηγεί
Ρίχνει την μπογιά στον τοίχο
Λέξη με ωραίο ήχο
Αχ και βαχ την άλλη μέρα
Μάλλον του αφεντικού η φοβέρα
Από φόβο έχουν βραχεί και ο Φάρμας τους θωρεί

Ακροστιχίδα τέταρτη
Παρά την πλήρη αφωνία
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Αλλάζει τη
Ροή της ιστορίας
Αναποδογυρίζει τη
Ρόδα και να!
Λέξεις κρυφές
Αναπηδούν και
Μηχανές κινητοποιούν
Αφήνοντας τη λέξη στην τύχη να δουλέψει
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Συναντήσεις εθνογραφίας και λογοτεχνίας στο πεδίο:
Χωράει όλος ο κόσμος σε εισαγωγικά;
Μαρέττα Σιδηροπούλου
sidiropoulou.maria@ac.eap.gr
Abstract
Εκκινώντας από την ιδέα ότι ο πολιτισμός είναι ένα σύνολο κειμένων, η εισήγηση ασχολείται με την εθνογραφία ως
κείμενο. Θα επικεντρωθεί, στις έννοιες της συγγραφικής αυθεντίας, της κειμενικότητας και της διάκρισης λογοτεχνικουεπιστήμονικού διερευνώντας σε ποιο βαθμό το προσωπικό και το ποιητικό «επιτρέπεται» να εισχωρούν στο εθνογραφικό
κείμενο. Εμπλέκοντας στη συζήτηση την Λογοτεχνική Ανθρωπολογία, θα αναδείξει θέματα σχετικά με το είδος του έργου
που παράγεται παρουσιάζοντας κοινά επινοήματα, στρατηγικές, συμβάσεις και δομές που μοιράζεται η εθνογραφία με
τη λογοτεχνία. Με πρόθεση να αναλύσει το γεγονός ότι η συγγραφή μιας εθνογραφίας συνδέεται με όλους όσους την
«συγγράφουν» και «εγγράφονται» σε αυτή, θα ανιχνεύσει τους τρόπους με τους οποίους ο εθνογράφος και τα
υποκείμενα της μελέτης εκ-δηλώνονται στο κείμενο. Αν η εθνογραφία βρίσκεται στα όρια μεταξύ πολυφωνίαςμονοφωνίας, ικανοποιητικής εξήγησης- ρευστότητας, λογοτεχνικού και επιστημονικού λόγου, η εισήγηση ακολουθεί
θεωρητικά αυτές τις νοητές γραμμές.
Keywords: εθνογραφία, κειμενικότητα, όρια επιστημονικού- λογοτεχνικού πολυφωνικό κείμενο

Να λοιπόν η ιστορία
Ένας αφηγητής Κασινάχουα αρχίζει πάντα την αφήγησή του με μια στερεότυπη
έκφραση: «Να λοιπόν η ιστορία του..., όπως τήν άκουγα πάντα. Θα σας την πω
κι εγώ με την σειρά μου, ακουστέ με». Και την κλείνει με μιαν άλλη εξίσου
στερεότυπη έκφραση: «Έδώ τελειώνει η ιστορία του... Αυτός πού σας τήν
διηγήθηκε είναι... [το όνομα του Κασινάχουα που αφηγείται]» (Lyotard 1993: 66).
Mπορούμε να φανταστούμε νοητά εισαγωγικά να ανοίγουν, σε αυτή την αφηγηματική πρακτική
των ιθαγενών του Περού, μετά την δήλωση του ίδιου του αφηγητή ότι μεταφέρει μια παραδομένη
ιστορία. Η ιστορία που λέει αντλεί αφενός εγκυρότητα από την επαναληψιμότητά της, καθώς
έλκει την καταγωγή της από τους προγόνους. Αφετέρου, αντλεί γνησιότητα από το γεγονός ότι
ο αφηγητής την άκουσε ο ίδιος, ήταν παρόν όταν κάποιος τη διηγήθηκε. Όταν η ιστορία έχει
ολοκληρωθεί αφηγηματικά, ο αφηγητής αναλαμβάνει την ευθύνη της μεταφοράς βάζοντας την
προφορική υπογραφή του στην αφήγηση. Τα νοητά εισαγωγικά κλείνουν. Αποτελεί αυτή η
αφηγηση μια ουδέτερη μεταφορά; Ποιο νόημα μπορεί να έχει τότε η επισήμανση του ονόματός
του στο τέλος; Μήπως η ιδιοποίηση της ιστορίας συνδέεται με στοιχεία επινόησης και διασκευής
της αρχικής εκδοχής της; Ή ίσως με την αναδυόμενη ταυτότητα ενός αφηγητή-δημιουργού ή
μιας αυθεντίας; Και τότε ποια είναι η σημασία των νοητών εισαγωγικών που βάζει στην αφήγησή
του;
Η Ανθρωπολογία είναι καλή στο να λέει ιστορίες. Οι ανθρωπολόγοι είναι αφηγητές. Συλλέγουν
και λένε ιστορίες: δικες τους, άλλων, ιστορίες για το πώς και γιατί οι άνθρωποι σε διαφορετικές
εποχές και μέρη λένε ιστορίες. Ο τρόπος να το κάνουν αυτό είναι μέσα από τις εθνογραφίες. Ο
ίδιος ο όρος «εθνογραφία» παραπέμπει στο να γράφει κανείς για τον πολιτισμό. Το γεγονός ότι
αυτή η γραπτή αποτύπωση γίνεται από έναν κοινωνικό ανθρωπολόγο, έναν επιστήμονα που
διερευνά την πολιτισμική ετερότητα και το εύρος της ανθρώπινης εμπειρίας και ότι απευθύνεται
σε ένα συγκεκριμένο κοινό, δεν μπορεί παρά να έχει ορισμένες συνέπειες. Σε μια πρώτη
προσέγγιση, μπορεί κανείς να πει ότι πρόκειται για επιστημονικό λόγο με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά και θεωρητικές αναφορές, ενώ παράλληλα η γραφή του είδους φέρει τις
παραδόσεις του πεδίου.
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Αν επιχειρήσουμε να μελετήσουμε διεξοδικά την εθνογραφία ως κείμενο, τότε ξεδιπλώνονται
μπροστά μας διάφορα επίπεδα ανάλυσης. Ακόμα και ένας νέος αναγνώστης του είδους, είναι
δύσκολο να μην αντιληφθεί την συγγένειά της με τη λογοτεχνία. Το γνώρισμα αυτό παρότι είναι
εύκολα ανιχνεύσιμο στην εθνογραφία, δεν την αφορά αποκλειστικά. Ο Ivan Jablonka
καθηγητής της σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Paris XIII-Nord, εξερευνά τις σχέσεις των
κοινωνικών επιστημών με τη λογοτεχνία προτείνοντας ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο
συνοψίζεται σχηματικά στο εξής: με την επιστροφή στη λογοτεχνία οι κοινωνικές επιστήμες να θα
βγουν από την εσωστρέφεια που τις απειλεί. Το πρόγραμμά του πηγαίνει πίσω στη
μυθοπλαστική δύναμη του Ηρόδοτου. Ο Jablonka (2017) θέτει στο επίκεντρο την Ιστορία και
χωρίς να υποβαθμίζει τις μεθοδολογικές δεσμεύσεις τς έρευνας, υποστηρίζει ότι η ιστορία, όπως
και οι κοινωνικές επιστήμες γενικότερα, είναι συμβατές με τη λογοτεχνική δημιουργία.
Συνεπώς, μια πιο διεισδυτική ματιά θα πρέπει να προσεγγίσει τους κοινούς τόπους που
μοιράζεται η εθνογραφία με το λογοτεχνικό κείμενο. Δηλαδή, σε πρώτη ανάλυση, τα
αφηγηματικά τεχνάσματα, τη δραματοποίηση, τις συμβάσεις και τις δομές. Να εστιάζει στις
έννοιες της «συγγραφικής αυθεντίας», της κειμενικότητας και της διάκρισης κειμενικών ειδών
(genres), καθώς και στους τρόπους με τους οποίους ο εθνογράφος εκδηλώνεται στο κείμενο.
Επανεξετάζοντας, τέλος, τη διάκριση επιστήμης-λογοτεχίας θα πρέπει επίσης να διερευνά σε
ποιο βαθμό το προσωπικό και το ποιητικό (pοetic) εισχωρούν στο επιστημονικό εθνογραφικό
κείμενο.
Ο λόγος και η γραφή είναι κεντρικά στο θεωρητικό και στο μεθοδολογικό πλαίσιο της
ανθρωπολογίας, όσο και στο τελικό προϊόν, την εθνογραφία. Για ορισμένους σπουδαίους
ανθρωπολόγους που ασχολήθηκαν με ζητήματα συγγραφής, η ανάλυση ενός πολιτισμού
πρέπει να συμβαίνει σα να «διεισδύει» κανείς σε «λογοτεχνικό κείμενο», καθώς ο πολιτισμός των
ανθρώπων είναι σαν «σύνολο κειμένων» (Geertz στο Barfield 1997: 294). Η ανάλυση έχει σκοπό,
ως «ερμηνευτική του πολιτισμού», να ανιχνεύσει το νόημα των γεγονότων, χωρίς να εξηγήσει
πώς λειτουργούν τα κοινωνικά και πολιτισμικά γεγονότα (λόγοι, πρακτικές, θεσμοί). Σε αυτό το
κλίμα, ακολουθείται η τεχνοτροπία της «πυκνής περιγραφής», όπως ονομάζεται από τον Geertz,
η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση πρακτικών ενός πολιτισμού «σα να προσπαθεί κανείς να
διαβάσει ένα χειρόγραφο» και εμπλέκει προβληματικές για την κατασκευή της ανάγνωσης και
της μετάφρασης (Erickson & Murphy 2002: 187).
Ορισμένες όψεις της συνάντησης εθνογραφίας και λογοτεχνίας αναλύονται στη συνέχεια. Οι
συνάψεις αναφέρονται στο πεδίο όπου παράγεται η εθνογραφία με τη μορφή πρώτων
καταγραφών και σημειώσεων και καταλήγει στους αναγνώστες που είναι οι αποδέκτες του
τελικού κειμένου, που είναι η εθνογραφία.
Εδώ και τώρα
Ας επιστρέψουμε στην αφηγηματική πρακτική των Κασινάχουα και την παράθεση της ιστορίας
όπως ακούστηκε. Σε μια εθνογραφία, αυτός που διαχειρίζεται τα εισαγωγικά και αποδίδει
ανάμεσά τους ακριβώς τα λόγια των προσώπου που μελετά, είναι ο ανθρωπολόγος. Είναι
αυτός που συλλέγει τεκμήρια, ενορχηστρώνει τους διαλόγους και συνθέτει το τελικό κείμενο, την
αναπαράσταση. Βεβαίως, όπως κάθε κάθε πράξη αναπαράστασης του «Άλλου» είναι εγγενώς
πολιτική.
Εν πρώτοις, η ιστορία δίνει την εντύπωση ότι ανήκει στό παρελθόν, στην πραγματικότητα όμως
είναι πάντα σύγχρονη με την πράξη της αφήγησης. Η εξιστόρηση καταλαμβάνει διαφορετικά
επίπεδα χρόνου "Ακουσα νά λένε” καί “θά ακούσετε”. Χρόνος ιστορικός και χρόνος παροντικός.
Η ίδια αναλογία εφαρμόζει και στην περίπτωση της εθνογραφίας. Στη συγγραφή της
εθνογραφίας το παραπάνω σχήμα εξειδικεύεται περισσότερο και ένα δεύτερο σχήμα που
επικρατεί είναι το «είσαι εδώ τώρα...επειδή ήμουν εγώ εκεί» (Clifford 1988: 22) Το σχήμα αυτό
δηλώνει την παρουσία του ανθρωπολόγου “εκεί”, στα γεγονότα, και αποσκοπεί στη συμμετοχή
των αναγνωστών- στην αίσθηση της δικής τους παρουσίας εκεί. Ο εθνογράφος τους
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προσφέρει μαζί με την δυνατότητα συμμετοχής στην εμπειρία, την ανταπόκριση και «την
ασφάλεια της παρουσίας του» (Carpazano 1992: 58). Επεκτείνοντας αυτή την ιδέα, οι
εθνογράφοι πρέπει να πείσουν όχι απλώς ότι «ήταν εκεί», αλλά ότι αν ήμασταν κι εμείς εκεί θα
βλέπαμε ό,τι είδαν οι ίδιοι, θα νιώθαμε ό,τι ένιωσαν, θα συμπεραίναμε ό,τι συμπέραναν (Geertz
1989). Το αίσθημα που έχει ο αναγνώστης ότι είναι μάρτυρας συμβάντων στο πεδίο είναι στην
πραγματικότητα μία δεξιοτεχνικά κατασκευασμένη εμπειρία, καθώς ο εθνογράφος με
συγγραφική επιδεξιότητα μετατρέπει τις δισημίες και τις δυσκολίες του νοήματος της ερευνητικής
κατάστασης σε ένα ενοποιημένο πορτρέτο (Manganaro 1990). Ο Waltler Benjamin
στοχαζόμενος την έννοια της αφήγησης και την τάση των αφηγητών να αρχίζουν τις ιστορίες
τους με μια έκθεση των συνθηκών, στιςο οποίες έμαθαν οι ίδιοι εκείνο που θα ακολουθήσει
σημειώνει ότι με αυτό τον τρόπο “συνυφαίνεται στη διήγηση το ίχνος του διηγούμενου όπως
στην πήλινη γαβάθα το ίχνος από το χέρι του κεραμέως” (1991:16)
Μιλώντας για την παρουσία του εθνογράφου μέσα στο κείμενο -και άρα μέσα στα γεγονότααναγνωρίζει κανείς διάφορες στρατηγικές. Η απόφαση να «αποσιωπηθεί» η προσωπικότητα του
εθνογράφου είναι μία συνειδητή «λογοτεχνική» απόφαση. Το ίδιο και η αντίθετη περίπτωση, το
να περιλαμβάνεται δηλαδή ο εθνογράφος στα γεγονότα που περιγράφονται (Bruner 1993).
Όμως, τελικά, η αναπαράστασή του στο κείμενο βασίζεται μόνο σε ό,τι μας αποκαλύπτει ο ίδιος
ο εθνογράφος για τον εαυτό του. Μπορούμε να τον δούμε μόνο με τον τρόπο που θέλει να μας
αποκαλυφθεί ενώ θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο εθνογραφος κινείται μεταξύ ορατότητας και
αορατότητας.
Η επιδεξιότητα των ανθρωπολόγων κρίνεται κυρίως στην ικανότητα τους να μας πείθουν ότι όσα
διαβάζουμε είναι αποτέλεσμα της «αληθινής διείσδυσής τους σε μία άλλη μορφή ζωής» στην
οποία ήταν «πράγματι εκεί» για να καταγράψουν αργότερα «στα παρασκήνια» (Geertz 1989: 5).
Αυτό δεν γίνεται απολύτως μαγικά, βέβαια. Ως ένα βαθμό, οφείλεται στη δεξιοτεχνία του
συγγραφέα/ υποκειμένου, σημαντική κάλυψη στην οποία, όμως, παρέχει μία ευχέρεια επιλογής
και συνδυασμού τεχνικών και αναλυτικών εργαλείων. Είναι σαφές ότι ο τρόπος σχεδιασμού και
οργάνωσης ενός κειμένου διευκολύνει τις προθέσεις του αφηγητή και επιπλέον βελτιώνει τη
«σκηνοθεσία», το στήσιμο, των δεδομένων προς ερμηνεία. Έτσι επιστρατεύονται σενάρια,
κοινωνικό δράμα, τελετές, κείμενα, ταξινομήσεις, κύριες αντιλήψεις, κατηγορίες-κλειδιά και άλλα
επινοήματα τα οποία εξυπηρετούν ως εργαλεία συλλογής πληροφοριών στο πλαίσιο των
οποίων επιλέγονται λεπτομέρειες για την κειμενική παρουσίαση, ενώ παράλληλα αποτελούν, τα
ίδια, ερμηνευτικά πλαίσια (Marcus & Cushman 1983).
Στη βάση του σχήματος που ονομάζεται «συγγραφική αυθεντία» βρίσκεται η νομιμοποίηση
τεχνοτροπιών και μαρτυριών τις απαιτήσεις κάθε κειμένου. Η νομιμοποιητική αυτή υπόσταση,
αναπόσπαστη από το κείμενο, συνεχώς υπενθυμίζει και αναθερμαίνει την εμπιστοσύνη του
αναγνώστη στην παρεχόμενη γνώση, ως η ίδια η να αποτελεί επαρκή απόδειξη για ό,τι
ισχυρίζεται το κείμενο. Η «συγγραφική αυθεντία» είναι μία πολυδιάστατη έννοια που αναλύεται σε
τεχνικές, ο καλός συντονισμός των οποίων την καθιερώνει. Προσεγγίζοντας τις βασικότερες από
αυτές θα μιλούσαμε κατ’ αρχάς, για την «καθιέρωση της αφηγηματικής παρουσίας» που
επιδιώκεται με διάφορους εκφραστικούς τρόπους (όπως για παράδειγμα το πρώτο πρόσωπο
αφήγησης), με τη μυθολογία των σχέσεων στο πεδίο, και γενικότερα με την αναπαράσταση της
εμπειρίας του πεδίου που μεταφέρεται στο κείμενο (ο.π). Με αυτούς τους τρόπους συντίθεται η
βασική ρητορική της αυθεντίας που νομιμοποιεί ό,τι λέγεται και συνεπώς «ό,τι ισχύει» για τον
«Άλλο».
Ιδιαίτερη σημασία έχει, επίσης, ο σχηματισμός της κειμενικής οργάνωσης, η συνολική αντίληψη
της φόρμας, η «οργανωμένη φαντασία» για το ευρύτερο θέμα/ ιστορία μέσα στο οποίο θα
εμπλακούν οι διάφορες υποθέσεις/ ιστορίες. Φαίνεται πως η «συγγραφική αυθεντία» του
εθνογράφου είναι τελικώς συνδεδεμένη με το είδος της ιστορίας που επιχειρεί να μας διηγηθεί
(Iser 1997). Μία ακόμα τεχνική, η οποία προκύπτει άμεσα από το χειρισμό των δύο
προηγουμένων είναι και η (προ)αποκωδικοποίηση της παρουσίασης των δεδομένων που
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αφορά σε ό,τι παρουσιάζεται στο κείμενο σαν γεγονός ή ως εμπειρικό φαινόμενο υπό ανάλυση
(Marcus & Cushman 1983).
Μία από τις ιδιαιτερότητες στην εθνογραφία είναι ότι ενώ η αφήγηση μίας προσωπικής ιστορίας
συνεισφέρει στην κατασκευή μίας γενικής εικόνας ενός συγκεκριμένου πολιτισμού, το
προσωπικό της στίγμα και οι ειδικές συνθήκες δημιουργίας της παράγουν νοήματα που
αντιστέκονται στις απαιτήσεις μίας τυπικής επιστήμης. Αυτό μπορεί να οφείλεται, εξίσου, στο ότι
η προσωπική ζωή που εκτίθεται σε μία εθνογραφία, έχει την δική της κειμενική αυτονομία. «Η
ζωή», παρά τη γραμμική της πρόσληψη, φαίνεται πως «δεν οργανώνεται εύκολα σε μία συνεχή
αφήγηση» (Clifford 1987: 106).
ΆΛΦΑ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΑΝΑΦΟΡΙΚΟΤΗΤΑ
Ο εθνογράφος φαίνεται πως έρχεται δυναμικά στο προσκήνιο της συγγραφής, μετά από
διάφορες ζυμώσεις κατά τη δεκαετία του 1960. Μέχρι τότε, η υποκειμενικότητα του συγγραφέα
και ό,τι αυτή συνεπάγεται, διαχωρίζεται από ό,τι συνιστά αντικειμενική αναφορά στο κείμενο
(Clifford 1986). Αμεση συνέπεια της παραπάνω διάκρισης είναι οποιαδήποτε αναφορά για
συναισθήματα και ενέργειες, αποτυχίες, συγχύσεις, αλλαγές στο θέμα και ιδιαίτερες απολαύσεις
να αποκλείονται από το επίσημο εθνογραφικό κείμενο- που είναι αυτό που εκδίδεται.
Σε αυτό τον κώδικα συμβάσεων αρχίζουν να σχηματίζονται ρωγμές από εθνογράφους οι οποίοι
αρχίζουν να γράφουν για τις εμπειρίες από το πεδίο τους με τρόπους που διαταράσσουν το
καθιερωμένο δίπολο «υποκειμενικότητας- αντικειμενικότητας». Από την εποχή του Μαλινόφσκι η
μέθοδος της συμμετοχικής παρατήρησης είχε συμβάλει στην αναγνώριση των προσωπικών
εμπειριών του εθνογράφου ως κεντρικές στην ερευνητική διαδικασία, που διαχωρίζονταν
ωστόσο από τα μη προσωπικά δεδομένα της παρατήρησης και της «αντικειμενικής» απόστασης
(ο.π: 12).
Το ιδανικό της εθνογραφικής εμπειρίας και συμμετοχικής παρατήρησης προβληματοποιείται και
ο λόγος παύει να «πηγάζει» από έναν έμπειρο παρατηρητή που περιγράφει και ερμηνεύει
συνήθειες. Προκύπτει τότε, ένα άλλο είδος εθνογραφικής γραφής με βάση την αυτόαναφορικότητα το οποίο χαρακτηρίζεται ως «ελαφρύ, εξομολογητικό και αναλυτικό» (ο.π :14).
Αυτή η γραφή προσφέρει μία καταγραφή της διανοητικής εμπειρίας του εθνογράφου στο πεδίο
και μέσα από την αυτό-ανάκλαση του συγγραφέα σαν αφηγηματική τεχνική, οι αναγνώστες
γίνονται ανοιχτοί σε περιγραφές που σε άλλη περίπτωση θα τους φαίνονταν αναληθείς (Marcus
& Cushman 1983).
Ένα αυτό-ανακλαστικό σχήμα που βασίζεται στο «εγώ- αυτοί» στις πειραματικές εθνογραφίες
έρχεται να αντικαταστήσει το κλασικό «εμείς- αυτοί». Το προηγούμενο διδακτικό μοτίβο
αποσύρεται και το καινούργιο σχήμα προσκαλεί τους αναγνώστες να συμ-βιώσουν την εμπειρία
του εθνογράφου σε πολιτισμικές πρακτικές που εμφανίζονται ριζικά διαφορετικές, αλλά
αληθοφανείς. Ο αναγνώστης δεν είναι πλέον καθοδηγούμενος, αλλά ένας μάρτυρας “εδώ”,
στον τρόπο που μοιράζεται τα πολιτισμικά νοήματα με τον εθνογράφο (Marcus & Cushman
1983, Carpazano 1992).
Ως συνέπεια αυτής της μετατόπισης, επιχειρούνται διαφορετικές κειμενικές στρατηγικές. Μία εκ
των οποίων είναι και ο πρώτος ενικός. Με τον εθνογραφικό απολογισμό η ρητορική της
αντικειμενικής εμπειρίας τείνει να γίνει αυτογραφικό και αυτό-ειρωνικό πορτραίτο. Ο εθνογράφος
μπορεί να μιλήσει για μη σχετικά θέματα, όπως η βία, η επιθυμία, η σύγχυση οι προσπάθειες και
οι οικονομικές συναλλαγές με τους πληροφορητές. Αυτά τα προσωπικά ζητήματα μετακινούνται
πλέον από τα περιθώρια της εθνογραφίας στο κυρίως κείμενο.
Τόσο η προσωπικότητα του εθνογράφου, όσο και το αδιαμφισβήτητο γεγονός της παρουσίας
του στο πεδίο, όπως αντανακλώνται στη μονογραφία, δίνουν ιδιαίτερη υπόσταση στη
ρητορικής του εθνογράφου. Έτσι, η μορφή του ταυτίζεται με το χαρακτήρα μίας ηρωικής
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αφήγησης που διαμορφώνεται από την εμπειρία του στο πεδίο (Manganaro 1990). Στον
αντίποδα, ο εθνογραφικός ήρωας έχει παγιδευτεί στερεοτυπικά σαν «ένας αφελής, αδέξιος
κουτός, καθόλου σίγουρος για τη ταυτότητά του συχνά υποφέροντας από κάποιο είδος
εξωτικής ασθένειας, και μην ανήκοντας ούτε στον ένα ούτε στον άλλο κόσμο» (Carpazano 1992:
61).
Μεταξύ του εθνογράφου- ήρωα και του εθνογράφου- «καρικατούρας» τίθεται το ζήτημα του
πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι εθνογράφοι τους εαυτούς τους. Η αυτό-εικόνα, η αυτόαναπαράστασή τους δίνει μία επιπλέον ερμηνευτική πτυχή για τον τρόπο γραφής τους. Κοινή
είναι η αναλογία των εθνογράφων με παιδιά ή μαθητές που μαθαίνουν κανόνες της
καθημερινής ζωής και τελετουργικές συμπεριφορές. Εναλλακτικά, αντιλαμβάνονται τους
εαυτούς τους σαν μεταφραστές που αντιμετωπίζουν πολιτισμικές παραστάσεις που πρέπει να
ερμηνευτούν ή να αποκωδικοποιηθούν. Στη πρώτη αναπαράσταση συναρμόζουν γνωστικά,
γλωσσολογικά και φαινομενολογικά θεωρητικά ενδιαφέροντα που υπόκεινται στο εθνογραφική
συγγραφή και παράγονται περιγραφές συμπεριφοράς, ταξινομήσεις, γλωσσικά παιχνίδια και
συστήματα κανόνων ως δεδομένα. Η δεύτερη περίπτωση εμπλέκει κυρίως σημειωτική και
δομισμό και παράγει περιγραφές ακολουθιών αλληλεπίδρασης σαν συμβολική παράσταση
(Marcus & Fisher 1986).
Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ «ΟΙ ΑΛΛΟΙ»
Η εξέλιξη της συζήτησης στο πλαίσιο μίας «πολιτισμικής ποιητικής» (cultural poetics) που θεωρεί
ότι ο πολιτισμός είναι σύνθεση φωνών, ένα παράδειγμα λόγου, κλονίζει το προηγούμενη
μονοδιάστατη αντίληψη των πολιτισμών ως οπτικά παραδείγματα και αντικείμενα. Η εθνογραφία
απομακρύνεται σταδιακά από την ηγεμονία της παρατήρησης και συνεπώς της συγγραφικής
αυθεντίας δίνοντας χώρο σε μία εκφραστική συν- ομιλία (Clifford 1986). Αν ο πολιτισμός δεν
είναι ένα αντικείμενο προς περιγραφή, δεν είναι ούτε ένα ενιαίο σώμα συμβόλων και νοημάτων
που μπορεί να ερμηνευτούν οριστικά.
Στο ίδιο θεωρητικό κλίμα υποστηρίζεται ότι ο πολιτισμός δεν είναι επιστημονικό «αντικείμενο». Ο
πολιτισμός και οι απόψεις μας γι αυτόν παράγονται ιστορικά και είναι ενεργές και αντιμαχόμενες.
Δεν υπάρχει ολοκληρωτική εικόνα που μπορεί/ πρέπει να συμπληρωθεί. Σε αυτή τη συζήτηση
που ο διάλογος και η πολυφωνία αναγνωρίζονται ως τρόποι κειμενικής παραγωγής και η
μονοφωνική αυθεντία προβληματοποιείται, θεωρείται ότι τα υποκείμενα της μελέτης συμμετέχουν
στη συγγραφή και ο εθνογράφος είναι «συλλέκτης», «ερμηνευτής» και «παρατηρητής» (Clifford
1987: 17). Με το «διαλογικό μοντέλο» επιχειρείται μία εθνογραφική ανάλυση βασισμένη στη
συνεχή διαπραγμάτευση μεταξύ εθνογράφου και υποκειμένων (Marcus & Cushman 1983)
καθώς το «να δίνεις φωνή» δεν σημαίνει, απλώς, να αφήνεις χώρο σε κάποιον άλλο να μιλήσει,
πχ μέσα από μεταφρασμένα λόγια. Το «να δίνεις φωνή» είναι τέχνη. Η τέχνη του να ανακαλύπτεις
τη «γλώσσα» του Άλλου (Daniel & Peck 1996).
Εμπλουτίζοντας το «διαλογικό μοντέλο» με όρους Bakhtin, ο Clifford εγκαλεί για ένα τέλος στο
«μονοφωνικό» συγγραφέα στηρίζοντας την παραγωγή ενός «πολυφωνικού» και
«ετερόγλωσσου» κειμένου. Εξετάζεται από τον ίδιο η πιθανότητα για μία πολλαπλή συγγραφή
στην οποία το ανθρωπολογικό υποκείμενο δεν ελέγχεται πλέον από τον εθνογράφοσυγγραφέα. Η αυθεντία του στο κείμενο καταρρέει διασπασμένη σε μία πληθώρα ομιλούντων
υποκειμένων, που περιλαμβάνει και αυτό του ανθρωπολόγου. Με την έννοια της
«διασκορπισμένης/ διασκεδασμένης αυθεντίας» (dispersed authority) η συγγραφική αυθεντία
αποδεσμεύεται από τον συγγραφέα- εθνογράφο και συνδέεται με όλους όσους την
«συγγράφουν» και «εγγράφονται» σε αυτή. Η εθνογραφία παύει πλέον, να αποτελεί μία συνεκτική
ερμηνεία του άλλου και αναδεικνύει την ανάμειξη πολλαπλών διαπραγματεύσιμων
πραγματικοτήτων (Marcus & Cushman 1983).
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Αντλώντας από τις παραπάνω εξελίξεις στη συζήτηση μπορούμε να μιλάμε για μια
«εθνογραφία της αναβίωσης» η οποία προωθεί την αμοιβαία διαλογική παραγωγή του λόγου
στο κείμενο και αντιτίθεται στο μονόλογο που υποβάλλει η ιδεολογία του υπερβατικού
παρατηρητή (Manganaro 1990: 11). Αυτή η ιστορία που παράγεται θα έχει ως ιδιαίτερο θέμα
της τη δική της κειμενικότητα. Η προσέγγιση της εθνογραφίας ως μία διαδικασία διαλόγου, όπου
οι συνομιλητές διαπραγματεύονται ενεργά μία όψη της πραγματικότητας, και η ανάδειξη της
αμοιβαίας κατασκευής επιδιώκεται από τις εθνογραφικές αναμετρήσεις όπως υποστηρίζουν
ορισμένοι θεωρητικοί (Crapanzano 1992, Clifford 1988).
Ως απόρροια, έρχεται η βασική συνειδητοποίηση είναι ότι «οι εθνογραφικοί απολογισμοί δεν είναι
η Ιστορία αλλά, μία ιστορία ανάμεσα σε άλλες» (Clifford 1987 β: 109). Η αποδοχή της μεροληψίας
και της υποκειμενικότητας δεν θα έπρεπε να προκαλεί απαισιοδοξία, αν λάβουμε υπ’ όψιν ως
απελευθερωτικό το γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί να γράψει για τους άλλους σα να ήταν
ξεκάθαρα αντικείμενα ή κείμενα. Η συνειδητοποίηση των ορίων μιας εθνογραφίας, σύνθετης και
προβληματικής οδηγεί απεναντίας σε πιο συγκεκριμένους δρόμους ανάγνωσης και
συγγραφής. Τα ζητήματα που αναδύονται αποτελούν κίνητρα και προκλήσεις και όχι δεσμευτικά
όρια.
ΟΥΤΕ ΡΟΜΑΝΤΖO ΟΥΤΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ:

TRUE FICTION

Εκ παραδόσεως, η δυτική επιστήμη απέκλειε ορισμένες εκφραστικές δυνατότητες από το
νομιμοποιημένο ρεπερτόριο της. Όπως το ρητορικό στο όνομα της απλότητας και της
διαφάνειας, την φαντασία στο όνομα του γεγονότος και την υποκειμενικότητα στο όνομα της
αντικειμενικότητας. Τα χαρακτηριστικά που αποκλείονταν από την «Επιστήμη» τοποθετούνταν
στην κατηγορία της «λογοτεχνίας»/ φαντασίας. Τα λογοτεχνικά κείμενα θεωρούνταν μεταφορικά
και αλληγορικά έχοντας πηγή την επινόηση και όχι την παρατήρηση. Ο λόγος της λογοτεχνίας
και της φαντασίας είναι ασταθής και «αφηγείται κάτι για να πει κάτι άλλο». Σε αυτά τα κείμενα η
επιρροή των συναισθημάτων και της υποκειμενικότητας ήταν εμφανής. Έτσι, σταδιακά
αποκρυσταλλώθηκε η εντύπωση ενός ισχυρού ιεραρχικού διπόλου Επιστήμης- Τέχνης
(Carrithers 1990).
Επιστρέφοντας σε μία παλαιότερη σημασία της λέξης «τέχνη», – πριν αυτή συσχετιστεί με την
υψηλή αισθητική- ορισμένοι θεωρητικοί συνδέουν στενά την ανθρωπολογία με την τέχνη ως
δεξιοτεχνία. Το γράψιμο της εθνογραφίας είναι εξειδικευμένη τεχνική και οι «καλογραμμένες»
εθνογραφίες μοιάζουν με «αληθινές φαντασίες» (true fictions) (Clifford 1987: 4).
Όλα δείχνουν πως η εθνογραφία είναι μία «υβριδική» κειμενική δραστηριότητα. Διαπλέκει είδη και
πειθαρχίες. Η ανθρωπολογική γραφή κυμαίνεται μεταξύ της λογοτεχνίας και του επιστημονικού
λόγου και πότε διαχειρίζεται τη γλώσσα ως μέσο, πότε την αντιμετωπίζει ως πράξη (Geertz 1989,
Carpazano 1992). Λέγεται χαρακτηριστικά ότι οι εθνογραφίες «δεν συμπαθούν ούτε τα
ρομάντζα ούτε τις εργαστηριακές αναφορές», όμως φαίνεται πως είναι περισσότερο συγγενείς
με τα πρώτα (Geertz 1989: 9). Η «επιστημονική» ανθρωπολογία είναι επίσης «τέχνη» και οι
εθνογραφίες έχουν λογοτεχνικές ποιότητες και χαρακτηριστικά.
*
Μέσα από την ικανότητα της ανθρωπολογίας να λέει ιστορίες, με σταθμούς στην εθνογραφία
ως κείμενο, σε ζητήματα συγγραφής, τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ιδεολογικής
προσέγγισης αλλά και συζητώντας για τη διάκριση επιστημονικού και λογοτεχνικού το κείμενο
επιχείρησε να αναδείξει κοινούς τόπους λογοτεχνίας και εθνογραφίας. Η συζήτηση κινήθηκε με
βάση την αναδιαμόρφωσή της εθνογραφικής συγγραφής από ένα νέο θεωρητικό ρεύμα που
εισάγει στην εστίαση στην κειμενικότητα των κοινωνικών επιστημών. Ωστόσο, παρά τη
λογοτεχνική στροφή θα ήταν ακραίο να ισχυριστεί κανείς ότι η εθνογραφία είναι αποκλειστικά
λογοτεχνία, παρόλο που μπορεί να διαβαστεί ως τέτοια. Το μόνο που μπορεί κανείς να ισχυριστεί
με βεβαιότητα είναι ότι είναι πάντοτε γραφή.
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Όπως για τον αφηγητή Κασινάχουα, τα νοητά εισαγωγικά κλείνουν και για τον συγγραφέα της
εθνογραφίας κάποια στιγμή. Παραδίδει την αφήγηση στους αναγνώστες, με την υπόσχεση ότι
μπορούν να πάνε εκεί που πήγε, γιατί κι ο ίδιος ήταν εκεί. Το εξώφυλλο της εθνογραφίας φέρει
πάνω από τον τίτλο το όνομά του. Η ιστορία που γράφει αναμειγνύεται με τις αναμνήσεις, τις
αισθήσεις, τα συναισθήματα και τις προσωπικές αναζητήσεις του στο πεδίο. Η ιστορια που λέει
είναι δική του και των Άλλων.
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Ο γερο Όμηρος ανεβαίνει στο σανίδι: το δημιουργικό
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Περίληψη
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση προσφέρεται για πειραματισμό στη Δ.Γ λόγω της ελευθερίας στην επιλογή και το χειρισμό
του υλικού. Εξερευνώντας το θέμα της κρυφής ρύπανσης και των επιπτώσεών της στην ποιότητας ζωής, οι μαθητές
καθοδηγήθηκαν στη θεατρική μεταγραφή της Οδύσσειας στην καθημερινή ζωή. Γράφτηκαν επτά θεατρικά μονόπρακτα,
που σαν ομόκεντροι κύκλοι φωτίζουν σφαιρικά το θέμα.
Ήταν μια πρόκληση ιδεολογική αλλά και γλωσσική, καθώς οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν οι ίδιοι τους ρόλουςδιαλόγους τους, κρατώντας από την Οδύσσεια την ουσία και μεταφέροντάς την αναλογικά στο σήμερα.
Κοινός παρονομαστής σε όλα τα θεατρικά κείμενα είναι ο αγώνας του συμμμαθητή τους Οδυσσέα να αναβαθμίσει το
περιβάλλον του χάριν της υγείας και της ευεξίας. Έτσι, «Σειρήνες» γίνονται το κινητό τηλέφωνο, το facebook και o
υπολογιστής, «Κάθοδος στον Άδη» η νυχτερινή έξοδος μιας παρέας σε ένα μπαράκι, «Κίρκη» το φαγητό των fast food
που μας υποβαθμίζει σε ζώα, «Κύκλωπας» οι πολυεθνικές και οι μεγάλες αλυσίδες super market, «Σκύλλα και Χάρυβδη»
το δίλημμα μόλυνση ή χλωρίωση του νερού και «Λωτοφάγοι» εμείς οι ίδιοι, που ξεχνάμε ότι η φύση τιμωρεί την ύβρη .
Κείμενο αναφοράς είναι η Οδύσσεια του Μιχάλη Γκανά, που επιλέχτηκε για τη γλωσσική εγγύτητα στο καθημερινό ιδίωμα
των μαθητών και για το χιουμοριστικό ύφος.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Γυμνάσιο είναι ένα κατεξοχήν πεδίο Δ.Γ λόγω της ελευθερίας
που προσφέρει στην επιλογή και το χειρισμό του υλικού. Το θέμα πέρυσι της περιβαλλοντικής
ομάδας του 1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου ήταν «Ο αόρατος πόλεμος: η καθημερινή Οδύσσεια ενός
συνειδητοποιημένου μαθητή» και αφορούσε την κρυμμένη ρύπανση και τις επιπτώσεις της στη
ζωή μας. Στα πλαίσια αυτού του θέματος αποφασίσαμε μαζί με τους μαθητές μας να
μεταφέρουμε θεατρικά την Οδύσσεια στην καθημερινή ζωή. Έτσι προέκυψαν μετά από τις
πρώτες και δεύτερες γραφές επτά θεατρικά μονόπρακτα, που σαν ομόκεντροι κύκλοι φωτίζουν
σφαιρικά το θέμα της κρυμμένης ρύπανσης.
Ήταν μια πρόκληση ιδεολογική αλλά και γλωσσική, καθώς οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν οι
ίδιοι τους ρόλους-διαλόγους τους, κρατώντας από την Οδύσσεια την ουσία και μεταφέροντάς
την αναλογικά στο σήμερα.
Κοινός παρονομαστής σε όλα τα θεατρικά κείμενα είναι η αγωνία ενός έφηβου μαθητή, του
Οδυσσέα, να παρέμβει δραστικά στο περιβάλλον του και να το μεταμορφώσει. Κρατήσαμε από
το παρελθόν μόνο την ουσία: τη ραχοκοκαλιά της Οδύσσειας με τις ραψωδίες και τις δυσκολίες
μέσα από τις οποίες περνάει ο ήρωας μέχρι να φτάσει στην απόλυτη συνειδητοποίηση (εδώ, του
περιβαλλοντικού ακτιβισμού).
Ο αγώνας του Οδυσσέα είναι ενάντια σε όλους και σε όλα και έβαλε φωτιά στον ενθουσιασμὀ
των παιδιών, που τον φαντάστηκαν να αντιστέκεται στην έκπτωση της ποιότητας της ζωής και
του περιβάλλοντος και να μην παρασύρεται από τις προκλήσεις που συναντά στο δρόμο του.
Έτσι ο ήρωας γίνεται όχημα για τη νεανική επαναστατικότητα, η οποία διοχεταύεται πια στον
αγώνα για τη σωτηρία της φύσης και την εξασφάλιση του μέλλοντος.
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Έτσι, σ’ αυτή την κατ’ αναλογίαν μεταφορά «Σειρήνες» γίνονται το κινητό τηλέφωνο, το facebook
και o υπολογιστής, «Κάθοδος στον Άδη» η νυχτερινή έξοδος μιας παρέας σε ένα μπαράκι,
«Κίρκη» το φαγητό των fast food που υποβαθμίζει τους ανθρώπους σε ζώα, «Κύκλωπας» οι
πολυεθνικές και οι μεγάλες αλυσίδες super market, «Σκύλλα και Χάρυβδη» το δίλημμα μόλυνση
ή χλωρίωση του νερού και «Λωτοφάγοι» εμείς οι ίδιοι, που ξεχνάμε την προηγούμενη εμπειρία
μας με την πυρηνική ενέργεια και προκαλούμε τη φύση και την τύχη μας.
Τα κείμενα πήραν την τελική τους μορφή, αφού πέρασαν πολλά στάδια εξέλιξης. Από την αρχική
ιδέα και το ομαδικό brain storming μεσολάβησαν πολλές γραφές και παραλλαγές, ώσπου να
καταλήξουμε στην εκδοχή που ικανοποίησε το κριτήριο των παιδιών. Προτείναμε και
αντιπροτείναμε, διαφωνήσαμε, διαπραγματευτήκαμε, ανταλλάξαμε ιδέες και απόψεις και
δοκιμάσαμε διάφορες τεχνικές και σκηνοθετικές οδηγίες.
Κείμενο αφόρμησης και αναφοράς μας ήταν η «Οδύσσεια» του Μιχάλη Γκανά: την προτιμήσαμε
για τη γλωσσική εγγύτητα στο καθημερινό ιδίωμα των μαθητών και για το χιουμοριστικό της
ύφος. Παράλληλα όμως αξιοποιήσαμε και τα γλωσσικά ευρήματα των παιδιών (λογοπαίγνια,
σύγχρονες εκφράσεις στην argot και τα greeklish).
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ-ΔΕΣΙΜΟ ΟΜΑΔΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ, ΟΜΑΔΙΚΟ BRAIN STORMING)
Φάση Α΄ (δέσιμο ομάδας)
Πριν ξεκινήσουμε να δουλεύουμε το κυρίως θέμα μας, θεωρήσαμε απαραίτητο το «δέσιμο» της
ομάδας: να δημιουργήσουμε, δηλαδή, και να εδραιώσουμε ισχυρούς συναισθηματικούς και
ψυχολογικούς δεσμούς ανάμεσά μας, καθώς η ομάδα μας ήταν «πολυσυλλεκτική» και
απαρτιζόταν από παιδιά από διαφορετικά τμήματα.
Χρησιμοποιήσαμε μία ποικιλία τεχνικών: παιχνίδια γνωριμίας, εμπιστοσύνης, σωματικής
έκφρασης μέσα από παγωμένες εικόνες, θεατρικούς αυτοσχεδιασμούς και γραφή διαλόγωνσκετς πάνω σε διαφορετικό κάθε φορά θέμα. Παράλληλα επιχειρήθηκε μια συνοπτική εισαγωγή
στους κανόνες της θεατρικής γραφής (αναφορά σε συντομία, πυκνότητα, δραστικότητα και
υπαινικτικότητα) και στον τρόπο με τον οποίο χτίζονται οι δραματικοί χαρακτήρες. Τα παιδιά
κατανόησαν ότι ο θεατρικός διάλογος απέχει πολύ από τον καθημερινό, έχοντας τα δικά του
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (βλ. παραπάνω) και ότι πρέπει να υπηρετεί με αφοσίωση το χαρακτήρα
που τον εκφέρει.
Φάση Β΄ (εισαγωγή στις έννοιες)
Για να εισαγάγουμε τα παιδιά στις έννοιες «περιβαλλοντική ευαισθησία» και «ρύπανση», τα
παρασύραμε ως την αίθουσα προβολών του σχολείου με το πρόσχημα μιας έκπληξης. Τους
προβάλαμε ένα animated cartoon του Steve Cutts με τον τίτλο ¨Man¨, ένα φιλμάκι με
αφηγηματικό νεύρο και καθηλωτική μουσική πάνω στην απόπειρα του ανθρώπου να
κατακυριεύσει τον πλανήτη και να εδραιώσει την κυριαρχία του:
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
Το φιλμάκι αναφέρεται συνοπτικά στην ιστορία του ανθρώπινου είδους, από τον άνθρωπο των
σπηλαίων ως και τη μεταβιομηχανική εποχή του καταστραμμένου φυσικού περιβάλλοντος, και
καταλήγει στο δυσοίωνο συμπέρασμα ότι οι σύγχρονοι ρυθμοί ανάπτυξης καταδικάζουν σε
θάνατο τον πλανήτη και επισύρουν τη μήνι άλλων μορφών ζωής. Συγκεκριμένα, στο τέλος
εμφανίζεται ένας ιπτάμενος δίσκος, που επιστρέφει με τόκο στον άπληστο ήρωα την
κακομεταχείριση που ο ίδιος επιφύλαξε στα άλλα είδη.
Συμπληρώσαμε την εισαγωγή στο θέμα της ρύπανσης με κάτι από την οικεία κουλτούρα:
προβάλαμε το βιντεάκι του τραγουδιού του Χάρρυ Κλυνν «Δώστε μου μόλυνση», που
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προκάλεσε
τον
ενθουσιασμό
και
τα
ασυγκράτητα
https://www.youtube.com/watch?v=VcnnuB9G4-k&t=103s

γέλια

των

μαθητών.

Ήταν η ώρα τώρα να αξιοποιήσουμε παιδαγωγικά το κλίμα: με κατάλληλες ερωτήσεις πήραμε
από τους μαθητές τις πρωτογενείς συναισθηματικές τους αντιδράσεις και σκέψεις, τις
επεξεργαστήκαμε και καταλήξαμε -σε κοινό brain storming με τα παιδιά- σε επτά θεματικούς
άξονες: χημικά πρόσθετά, ακτινοβολία, νερό και χλώριο, ραδιενέργεια, λιπάσματαφυτοφάρμακα, ηχορύπανση, πολυεθνικές και κατανάλωση.
Φάση Γ΄ (Η Οδύσσεια του Μ. Γκανά)
Αφού ορίσαμε εποπτικά (και όχι θεωρητικά) το θεματικό μας πεδίο, τα παιδιά χωρίστηκαν σε επτά
ομάδες και αρχίσαμε να διαβάζουμε επιλεγμένα αποσπάσματα από το βιβλίο του Μιχάλη Γκανά
(κυρίως τις ραψωδίες που ήταν φορείς δράσης), για να μπούμε στο κλίμα και να θυμηθούμε τη
βασική πλοκή. Για δύο, λοιπόν, συνεχόμενες συναντήσεις διαβάζαμε μαζί με τα παιδιά επιλεγμένα
αποσπάσματα. Στρέψαμε την προσοχή τους στο σήμερα και προσπαθήσαμε να βγάλουμε τις
κρυμμένες αναλογίες ανάμεσα στο τότε και στο τώρα. Ποιος θα μπορούσε να είναι ο Κύκλωπας,
οι Σειρήνες ή η Κίρκη σήμερα σε σχέση με τη μόλυνση του περιβάλλοντος; Και ποιος ο ρόλος
του συνειδητοποιημένου πολίτη-Οδυσσέα;
Αυτή ήταν και η πιο δύσκολη φάση του εγχειρήματος, καθώς απαιτούσε καλή γνώση της πλοκής
των ραψωδιών αλλά και ένα δημιουργικό άπλωμα της φαντασίας. Για τα στοιχεία βιολογίας,
φυσικής και χημείας που κρίθηκαν απαραίτητα στη θεωρητική θεμελίωση των περιβαλλοντικών
διλημμάτων, τα παιδιά πήραν την οδηγία να ανατρέχουν κάθε φορά στα σχολικά εγχειρίδια, να
κάνου έρευνα στο internet ή να συμβουλεύονται τον καθηγητή ειδικότητας.
Ακούστηκαν σενάρια ενδιαφέροντα αλλά και παρατραβηγμένα και από αυτά επιλέχτηκαν τα
καλύτερα. Αυτά τα περιγραφικά σενάρια δόθηκαν σε φωτοτυπία στις ομάδες και καθεμιά
ανέλαβε να γράψει τον διάλογο-μεταφορά στη σύγχρονη εποχή που της αντιστοιχούσε.
Αξοποιήσαμε, δηλαδή, τη Δημιουργική Γραφή δίνοντας στα παιδιά ένα συμπυκνωμένο
περιγραφικό σενάριο, το οποίο τους ζητήσαμε να αναπτύξουν σε θεατρικό λόγο. Παράλληλα
τα καλέσαμε να φανταστούν το χώρο, το χρόνο, τις συνθήκες καθώς και το διακύβευμα κάθε
επεισοδίου-ραψωδίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συναντήσεις των ομάδων για τη συγγραφή του
κειμένου τους γίνονταν κυρίως εκτός σχολείου, τα Σαββατοκύριακα στο χώρο της Βιβλιοθήκης.
Η δημιουργική φαντασία των παιδιών πήρε μπρος και σε δύο περίπου εβδομάδες έφτασαν στα
χέρια μας τα πρώτα κείμενα: πολυπρόσωπα (έτσι ώστε να μπορούν να παίξουν όλα τα μέλη της
ομάδας), γεμάτα δράση και διανθισμένα με χιούμορ.
Αυτή την πρώτη γραφή την παρουσιάσαμε στην ολομέλεια, όπου διαβάστηκαν τα κείμενα, όλοι
είχαν άποψη για τη δουλειά όλων και έγιναν επί τόπου διορθωτικές παρεμβάσεις.
Φροντίζαμε στο τέλος κάθε συνάντησης να κλείνουμε με το τραγούδι του Β. Παπακωνσταντίνου
«Ταξίδι με τον Οδυσσέα», που είναι γλωσσικά αλλά και μουσικά μια γέφυρα που συνδέει το
παρελθόν με το παρόν και εκφράζει μια γενικότερη αγωνία για την τύχη της ανθρωπότητας.
https://www.youtube.com/watch?v=IX9bEuq3ngY
Επίσης, τονίζαμε κάθε φορά, με αφορμή τις αλλαγές που προέκυπταν, την αξία του ταξιδιού
προς το στόχο και όχι το αποτέλεσμα αυτό καθαυτό.

ΟΙ… ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ
Σκοπός μας ήταν όλα τα κείμενα να υπηρετούν τον κοινό θεματικό άξονα: την προσπάθεια του
ανθρώπου να προκαλέσει τη μοίρα του και να αλλάξει τις συνθήκες της ζωή του ενάντια σε όλα
τα εμπόδια που παρουσιάζονται στο δρόμο του. Ταυτόχρονα θελήσαμε να δώσουμε την
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ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να δοκιμαστούν τόσο στη συγγραφή θεατρικών διαλόγων όσο και
πάνω στο σανίδι. Έτσι αποφασίσαμε το θεατρικό μας να είναι μια σπονδυλωτή κατασκευή από
μονόπρακτα που φωτίζουν το θέμα από διαφορετικές πλευρές. Με τον τρόπο αυτό ξεπεράστηκε
και το πρακτικό πρόβλημα της πολυμελούς ομάδας των 30 ατόμων και παράλληλα δόθηκε η
ευκαιρία στα παιδιά να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά.
Κάθε φορά ο πρωταγωνιστής μας επίτηδες ήταν διαφορετικός, αλλά πάντα Οδυσσέας, και ο
ρόλος παίχτηκε και από κορίτσια. Το να χρησιμοποιήσουμε και τα δύο φύλα στον
πρωταγωνιστικό ρόλο του Οδυσσέα ήταν συνειδητή επιλογή, όχι μόνο για λόγους πολιτικής
ορθότητας, αλλά και γιατί θελήσαμε να ακολουθήσουμε την παράδοση του Αριστοφάνη και
του Σαίξπηρ, που κινούνταν διαφυλικά στην επιλογή των ρόλων.
Στα παιδιά δόθηκε με τη μορφή φύλλου εργασίας ένα υποτυπώδες σενάριο πάνω στο οποίο θα
μπορούσαν να αυτοσχεδιάσουν ελεύθερα, να εκφράσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους, να
εκφραστούν με τη γλώσσα της εποχής τους, υπό τον όρο όμως να κινηθούν κοντά στο βασικό
άξονα του θέματος.
ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΤΗΣΟΥΝ: ΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ
Μονόπρακτο 1ο (Σειρήνες)
Η πρώτη σκαλωσιά σεναρίου αφορούσε τους κινδύνους από την ακτινοβολία καθώς και την
εξάρτηση από κινητό και internet:
Ο Οδυσσέας διαβάζει ένα απόσπασμα από την Οδύσσεια στην αδερφή του, που είναι
ξαπλωμένη στο κρεβάτι απέναντι και παίζει με το κινητό. Προσπαθεί να την πείσει να ανοίξει τα
βιβλία της, αντί να σπαταλάει τις ώρες της παίζοντας. Η μικρή αντιδρά. Όταν όμως γυρίζει από
το φροντιστήριο, παραδέχεται ότι έχει κάποιες ενοχλήσεις στα μάτια και στο κεφάλι και ότι
φοβάται το χειρότερο. Ο Οδυσσέας βρίσκει αφορμή να της πει αυτά που ξέρει για την
ακτινοβολία και τις επιπτώσεις της στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Την προειδοποιεί ότι αν συνεχίσει
έτσι θα έχει πρόβλημα εξάρτησης από το κινητό και της προτείνει δοκιμαστικά μια αποχή από
την τεχνολογία τσέπης, προκειμένου να διαπιστώσει και η ίδια το μέγεθος του προβλήματος. Η
μικρή δέχεται κι ο Οδυσσέας προσφέρεται να τη βοηθήσει δένοντάς την στην καρεκλα σαν τον
μυθικό Οδυσσέα στο κατάρτι, προκειμένου να αποφύγει τις Σειρήνες… (Παρεμβάλλονται
κομμάτια από τις Σειρήνες της Οδύσσειας του Γκανά, όπου τονίζονται οι δυσκολίες των
παράλληλων εγχειρημάτων).
Μονόπρακτο 2ο (Κίρκη)
Πάνω στην ίδια λογική δόθηκε στη δεύτερη ομάδα ένα ανάλογο σενάριο, που αφορούσε τη
ρύπανση στο πιάτο μας με τη μορφή χημικών πρόσθετων και συντηρητικών:
Ο Οδυσσέας βρίσκεται με τους φίλους του σε ένα fast food Σάββατο απόγευμα. Όλοι
παραγγέλνουν χάμπουργκερ και κλαμπ σάντουιτς, ενώ αυτός ένα τοστ με κασέρι και μια
σαλάτα. Ακολουθεί διάλογος για το τι περιέχουν τα φαγητά των άλλων και τι επίπτωση έχει αυτό
στην υγεία τους αλλά και στο περιβάλλον. Προσπαθεί να τους πείσει για πιο υγιεινές επιλογές
(λογοπαίγνια-πλάκα)…
Μονόπρακτο 3ο (Κύκλωπας)
Το 3ο σενάριο αφορούσε τις ανθυγιεινές καταναλωτικές συνήθειες του σύγχρονου ανθρώπου
και την αδηφάγα πολιτική των πολυεθνικών εταιριών:
Ο Οδυσσέας στο τραπέζι της κουζίνας καταρτίζει τη λίστα με τα ψώνια για το πάρτυ των
γενεθλίων του, που είναι σε τρεις μέρες. Για κάθε πρόταση της μάνας υπάρχει μια αντιπρόταση
του Οδυσσέα και ένα λογύδριο για τους βιομηχανικούς κολοσσούς, που σκέφτονται μόνο το
κέρδος και υποβαθμίζουν την ποιότητα. Η μητέρα σηκώνει τα χέρια ψηλά και τελικά ακούει τον
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Οδυσσέα, που προτείνει τη λαϊκή της γειτονιάς και άλλες υγιεινότερες λύσεις (σπιτικές πίτες,
φρουτοσαλάτες, φυσικούς χυμούς…) και συμφωνεί να μη σπάσουν ψωνίζοντας το μποϋκοτάζ
της εβδομάδας καταναλωτή που έχει οργανωθεί…
Μονόπρακτο 4ο (Σκύλλα και Χάρυβδη)
Το 4ο σενάριο αφορούσε την ποιότητα του νερού και το δίλημμα χλωρίωση ή βακτηριδιακή
μόλυνση:
Ο Οδυσσέας βρίσκεται με πέντε έξι φίλους του σε ένα παγκάκι στο παρκάκι της γειτονιάς και λένε
τα νέα της εβδομάδας. Διαπιστώνουν ότι όλοι πέρασαν μια ελαφρά γαστρεντερίτιδα, για την
οποία μάλλον ευθύνεται το υδροδοτικό δίκτυο της πόλης (γίνεται πλάκα, πειράγματα για τις
διάρροιες, κλπ) Ο Οδυσσέας πάει να πιει νερό από την κρήνη του πάρκου και διαπιστώνει ότι το
νερό είναι πικρό και βρωμάει χλώριο. Ανοίγει κουβέντα για το τι είναι καλύτερο: μικροβιακή
μόλυνση ή χλωρίωση του νερού; Σε κάθε περίπτωση το νερό δεν είναι φυσικό και υγιεινό…
Μονόπρακτο 5ο (Λωτοφάγοι)
Το 5ο σενάριο αφορούσε τους κινδύνους της χρήσης πυρηνικής ενέργειας και τη μόλυνση από
ραδιενέργεια:
Μέσα στην τάξη, στο διάλειμμα, τέσσερις-πέντε φίλοι κι ο Οδυσσέας έχουν απομείνει μετά το
μάθημα της Φυσικής και συζητάνε πώς θα οργανώσουν το πρότζεκτ για τα οφέλη της
πυρηνικής ενέργειας. Ένα παιδί όμως αναφέρει αυτό που άκουσε από τους γονείς του για το
Τσέρνομπιλ τη δεκαετία του 80: Αμφιβάλλει ότι η πυρηνική ενέργεια συμφέρει την ανθρωπότητα
και αναφέρει αναμνήσεις των γονιών του από την εποχή εκείνη. Το συμπέρασμα είναι ότι οι
άνθρωποι είναι πρόθυμοι να ξεχάσουν τα παθήματά τους. Στο τέλος συμφωνούν ότι η πυρηνική
ενέργεια είναι δίκοπο μαχαίρι και ότι πρέπει να στραφούμε σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας…
Μονόπρακτο 6ο (Κάθοδος στον… Άδη!)
Το 6ο σενάριο αφορούσε την ηχορρύπανση και την αφύσικη ανθυγιεινή διασκέδαση των
σύγχρονων νέων (decibel, ξενύχτια, ποτά, έλλειψη επικοινωνίας…):
Στο πάρτυ στο τέλος της χρονιάς ο Οδυσσέας βρίσκεται με πέντε φίλους μέσα σε ένα υπόγειο
σκοτεινό κλαμπ. Μην μπορώντας να ακούσουν λόγω του θορύβου, δημιουργούνται πολλές
παρεξηγήσεις και ευτράπελα. Στο τέλος αποφασίζουν να φύγουν και να πάνε στο σπίτι ενός από
την παρέα για να συζητήσουν και να κάνουν πλάκα με την ησυχία τους…
Μονόπρακτο 7ο (Τα βόδια του Ήλιου)
Το 7ο μονόπρακτο αφορούσε τους κινδύνους από τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα:
Στο διάλειμμα η πλούσια συμμαθήτρια του Οδυσσέα εμφανίζει ένα κουπάκι φράουλες στη μέση
του χειμώνα. Προσφέρει σε όλη την παρέα κι αρχίζει ένας διάλογος μεταξύ των παιδιών, που
ποικίλλει από το: «αχ, τι ωραία, φράουλες!», μέχρι το «τι τέρατα είναι αυτά; Εκτός εποχής,
φουσκωμένα από χημικά», κλπ. Κατά τύχη περνάει ο εφημερεύων καθηγητής της Βιολογίας, ο
οποίος παρεμβαίνει και εξηγεί πώς τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα παραβιάζουν τη φυσική
σειρά των εποχών, επιβαρύνουν με τοξικές ουσίες τα τρόφιμα και το περιβάλλον, περνάνε στον
υδροφόρο ορίζοντα και τελικά κάνουν εναποθέσεις στο ανθρώπινο σώμα, με αποτέλεσμα
πολλές και διάφορες ασθένειες. Ο Οδυσσέας κάνει τη σύνδεση με τα βόδια του Ήλιου και με την
ύβρη που διαπράττει ο άνθρωπος, προσπαθώντας να παραβιάσει τη φύση…
* Να επαναλάβουμε ότι τα σενάρια που δόθηκαν στα παιδιά ήταν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
αφορμήσεις περισσότερο παρά υπαγορεύσεις και οδηγίες και οδηγίες πλεύσης.
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
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Ακολουθώντας την παράδοση του φτωχού θεάτρου και για πρακτικούς αλλά και για
ιδεολογικούς λόγους, χρησιμοποιήσαμε το μίνιμουμ των σκηνοθετικών μέσων: Αποφύγαμε
εντελώς κοστούμια και σκηνικά και αφήσαμε τα παιδιά να παίξουν την εκδοχή του ίδιου του
εαυτού τους, φορώντας τα τζην τους και μιλώντας τη γλώσσα που μιλάνε στις παρέες τους.
Η μόνη παρέμβαση ήταν η προβολή στο πίσω μέρος της σκηνής μιας φωτογραφίας
αναγνωρίσιμης και οικείας στα παιδιά (η αυλή του σχολείου, το παγκάκι της πλατείας κλπ), για
να οριστεί στοιχειωδώς ο χώρος που εκτυλίσσεται η ιστορία.
ΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΚΑΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
Προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε εκείνα τα κομμάτια του βιβλίου που μπορούσαν να
ενσωματωθούν πιο εύκολα στο θεατρικό κείμενο: ήταν εξομολογητικοί μονόλογοι ή διάλογοι και
ήταν άμεσα, περιγραφικά και με συναισθηματικό φορτίο:
Σειρήνες
«Kaθώς πλησιάζαμε, άκουσα το τραγούδι τους –αχνά στην αρχή, κι ολοένα δυνάμωνε. Μια θεϊκή
μουσική, που ανέβαινε κατά κύματα, υπαγορεύοντας στη θάλασσα το λίκνισμα του χορού της.
Οι Σειρήνες. Άλλοτε νόμιζες πως ήταν τρεις κι άλλοτε χίλιες δεκατρείς. Ήθελες να φύγεις. Να
φύγεις απ’ όλους κι απ’ όλα και να πας προς αυτές».
«Δασκαλεμένος από την Κίρκη, έφραξα με κερί τα αυτιά των συντρόφων μου και τους είπα να
με δέσουν χειροπόδαρα σφιχτά στο κατάρτι. Τους προειδοποίησα αυστηρά να μη με λύσουν,
ακόμα κι αν εγώ χτυπιέμαι και σκούζω».
«Προσπαθούσα να λυθώ μανιασμένα. Ζητούσα από τους άντρες μου να με βοηθήσουν, πότε
με παρακάλια και πότε με φοβέρες. Καλά δασκαλεμένοι όμως αυτοί, έσφιγγαν όλο και πιο πολύ
τα σκοινιά. Περάσαμε γρήγορα το νησί, ώσπου δεν έφταναν στ’ αυτιά μας πια οι θεϊκές φωνές
τους. Ακόμη και τώρα, τόσον καιρό μετά, ακούω καμιά φορά το τραγούδι τους μέσα στη νύχτα
κι αλαφιάζομαι».
Κίρκη
«Τους άγγιζε έναν έναν με το ραβδί της και τους μεταμόρφωνε σε χοίρους. Κεφάλι, σώμα, πόδια
τρίχες, ουρίτσα γυριστή και φωνή. Γρύλιζαν, δε μιλούσαν».
«-Γιατί δεν τρως; ρώτησε η Κίρκη τον Οδυσσέα. -Αν θέλεις αλήθεια να φάω και να πιω, λύσε τα
μάγια κι ελευθέρωσε τους συντρόφους μου. Έκανε κάτι ξόρκια στους χοίρους κι αμέσως έγιναν
άνθρωποι. Πιο νέοι μου φάνηκαν και πιο ωραίοι από πριν. Αγκαλιαστήκαμε, κλαίγαμε και
γελούσαμε από χαρά».
Κύκλωπας
«Στη χώρα αυτή δεν είχαν βασιλιά και νόμους, ούτε Βουλή και δικαστήρια. (Σχόλιο Οδυσσέα:
Μωρέ μπράβο!) Οι Κύκλωπες ζούσαν πάνω στις κορφές των λόφων, μέσα σε μεγάλες σπηλιές
με τα κοπάδια τους. Όλοι τους ήταν κτηνοτρόφοι και ήξεραν να φτιάχνουν μόνο κρασιά και
τυριά. (Σχόλιο Οδυσσέα: Κοίτα να δεις, ρε παιδί μου…) Στις σπηλιές τους υπήρχαν μόνο μεγάλα
καζάνια, καρδάρες και γαβάθες γεμάτες γάλα, και τυριά μέσα σε τσαντίλες και καλάθια.
«Τον ξεγέλασα κι αυτόν και τους άλλους Κύκλωπες… Ήθελα να ουρλιάξω απ’ τη χαρά μου! Να
το φωνάξω κατάμουτρα στον στραβούλιακα τον Πολύφημο, ότι τον είχα νικήσει. Του φώναξα
από μακρυά: «¨Άκουσε τι θα σου πω, Κύκλωπα, και βάλ’ το καλά στο νου σου: Αν σε ρωτήσουν
ποιος σε στράβωσε, ποιος σου έβγαλε το μάτι, ο Οδυσσέας, να τους πεις, ο μαθητής του Β3,
μέλος της περιβαλλοντικής ομάδας και συνειδητοποιημένος καταναλωτής¨»!
Σκύλλα και Χάρυβδη
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Δε βρέθηκε κατάλληλο απόσπασμα από την Οσύσσεια του Μ. Γκανά, για να χρησιμοποιηθεί.
Λωτοφάγοι
«Ανησύχησα για τους συντρόφους μου και πήγα να δω τι συμβαίνει. Τους βρήκα ξαπλωμένους
κάτω από ένα δέντρο γεμάτο ώριμους καρπούς. Είχαν φάει λωτούς κι έμοιαζαν να έχουν ξεχάσει
τα πάντα.
-Πάμε να φύγουμε, τους λέω.
-Πού να πάμε;
-Στην πατρίδα.
-Ποια πατρίδα;
Τότε κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Τους άρπαξα και τους έβαλα μπροστά με τις κλωτσιές.
Δεν αντιστάθηκαν. Ήταν σαν ναρκωμένοι. Τους ανέβασα στο καράβι και σαλπάραμε αμέσως.
Ευτυχώς, μέχρι το βράδυ είχαν συνέλθει…»

Κάθοδος… στον Άδη!
«Ξαφνικά βρεθήκαμε σ’ αυτόν τον ανήλιαγο τόπο με τους γκρίζους ανθρώπους. Πυκνό,
χειροπιαστό σκοτάδι τους τυλίγει, που δεν μπορεί ο ήλιος να τρυπήσει ούτε στο μεσουράνημά
του. Εκεί αράξαμε. Οδύσσεια, κάθοδος στον Άδη».
«Είπα στους δικούς μου να ανέβουν στο καράβι και να σαλπάρουμε αμέσως. Έτσι κι έγινε. Κι
ύστερα ανέλαβε ένας ούριος άνεμος να μας οδηγήσει στο φως».
Τα βόδια του Ήλιου
«Σύντροφοι, περάσαμε πολλά μαζί, αλλά αυτό που περνάμε τώρα δεν αντέχεται. Όλοι
φοβόμαστε το θάνατο, αλλά ο θάνατος από πείνα είναι ο χειρότερος. Γιατί είναι αργός και
βασανιστικός. Είναι κρίμα να ‘χουμε δίπλα μας τόσα καλά κι εμείς να ψωμολυσσάμε».
H ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το έργο ανέβηκε στις 29 Μαΐου 2017, την ημέρα παρουσίασης των περιβαλλοντικών και
πολιτιστικών προγραμμάτων του σχολείου, παρά τα απρόοπτα της τελευταίας στιγμής
(αποχώρηση ενός πρωταγωνιστή λόγω υπερβολικού άγχους-stage fright). Ta παιδιά έδωσαν
τον καλύτερο εαυτό τους, γέμισαν τη σκηνή με την ενέργεια και τον ενθουσιασμό τους και δε
δίστασαν να αυτοσχεδιάσουν χωρίς να τα χάσουν και να καλύψουν έναν από τους
πρωταγωνιστές σε δυο περιπτώσεις που ξέχασε τα λόγια του. Οι αντιδράσεις του κοινού και των
συναδέλφων ήταν θερμές και τα επίπεδα του θορύβου πάρα πολύ χαμηλά, πράγμα που
προδίδει το ενδιαφέρον των παιδιών για τη δουλειά των συμμαθητών τους. Η δημιουργική γραφή
μάς αντάμειψε σε κάθε περίπτωση, καθώς έδωσε στα παιδιά την ευχέρεια να καταφεύγουν στη
δημιουργική φαντασία τους κάθε φορά που η πραγματικότητα υπολειπόταν των προσδοκιών
τους: κάλυψαν κενά, αυτοσχεδίασαν, χρησιμοποίησαν τα ενόντα και τα ενσωμάτωσαν στο
τελικό αποτέλεσμα και δικαίωσαν την επιλογή μας να χρησιμοποιήσουμε τη δημιουργική γραφή
ως εργαλείο στο πρόγραμμα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (όπως δόθηκε στις ομάδες)
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1ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου
Περιβαλλοντική ομάδα 2016-17
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Μαρία Σφήκα (ΠΕ06)–Αναστασία Νταλταγιάννη (ΠΕ02)

Θέμα: «Ο αόρατος πόλεμος»
Ο εφιάλτης στο πιάτο μας: Χημικά πρόσθετα στα τρόφιμα (συντηρητικά, χρωστικές, trans
λιπαρά) (Κίρκη)
Η ακτινοβολία γύρω μας: κινητό και wifi, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ακτινοβολία από οικιακές
ηλεκτρικές συσκευές (Σειρήνες)
Ένα ποτήρι δηλητήριο: Νερό και χλώριο, σωλήνες αμιάντου (Σκύλλα και Χάρυβδη)
Ραδιενέργεια: ραδιενεργά υλικά-ραδόνιο (Λωτοφάγοι)
Λιπάσματα-φυτοφάρμακα (βόδια του Ηλιου)
Ηχορρύπανση (Επίσκεψη στον Άδη)
Πολυεθνικές και κατανάλωση (Κύκλωπας)

Θεατρικό: Ο αόρατος πόλεμος: η καθημερινή Οδύσσεια ενός συνειδητοποιημένου μαθητή
Ήρωας: Ο Οδυσσέας, ένας μαθητής 14 χρονών, μέλος της περιβαλλοντικής ομάδας του
σχολείου του, προσπαθεί να αφυπνίσει το περιβάλλον του (οικογένεια και φίλους) για τους
κινδύνους που διατρέχουν. Με κάθε ευκαιρία συνδέει τις περιπέτειες του Οδυσσέα με τον αόρατο
πόλεμο που διεξάγεται κάθε στιγμή εναντίον του σύγχρονου ανθρώπου.
Μονόπρακτο 1ο (Σειρήνες)
Ο Οδυσσέας διαβάζει ένα απόσπασμα από την Οδύσσεια στην αδερφή του, που είναι
ξαπλωμένη στο κρεβάτι απέναντι και παίζει με το κινητό. Προσπαθεί να την πείσει να ανοίξει τα
βιβλία της, αντί να σπαταλάει τις ώρες της παίζοντας. Η μικρή αντιδρά. Όταν όμως γυρίζει από
το φροντιστήριο, παραδέχεται ότι έχει κάποιες ενοχλήσεις στα μάτια και στο κεφάλι και ότι
φοβάται το χειρότερο. Ο Οδυσσέας βρίσκει αφορμή να της πει αυτά που ξέρει για την
ακτινοβολία και τις επιπτώσεις της στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Την προειδοποιεί ότι αν συνεχίσει
έτσι θα έχει πρόβλημα εξάρτησης από το κινητό και της προτείνει δοκιμαστικά μια αποχή από
την τεχνολογία τσέπης, προκειμένου να διαπιστώσει και η ίδια το μέγεθος του προβλήματος. Η
μικρή δέχεται κι ο Οδυσσέας προσφέρεται να τη βοηθήσει δένοντάς την στην καρεκλα σαν τον
μυθικό Οδυσσέα στο κατάρτι, προκειμένου να αποφύγει τις Σειρήνες… (Παρεμβάλλονται
κομμάτια από τις Σειρήνες της Οδύσσειας του Γκανά, όπου τονίζονται οι δυσκολίες των
παράλληλων εγχειρημάτων).
Μονόπρακτο 2ο (Κίρκη)
Ο Οδυσσέας βρίσκεται με τους φίλους του σε ένα fast food Σάββατο απόγευμα. Όλοι
παραγγέλνουν χάμπουργκερ και κλαμπ σάντουιτς, ενώ αυτός ένα τοστ με κασέρι και μια
σαλάτα. Ακολουθεί διάλογος για το τι περιέχουν τα φαγητά των άλλων και τι επίπτωση έχει αυτό
στην υγεία τους αλλά και στο περιβάλλον. Προσπαθεί να τους πείσει για πιο υγιεινές επιλογές
(λογοπαίγνια-πλάκα)…
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Μονόπρακτο 3ο (Κύκλωπας)
Ο Οδυσσέας στο τραπέζι της κουζίνας καταρτίζει τη λίστα με τα ψώνια για το πάρτυ των
γενεθλίων του, που είναι σε τρεις μέρες. Για κάθε πρόταση της μάνας υπάρχει μια αντιπρόταση
του Οδυσσέα και ένα λογύδριο για τους βιομηχανικούς κολοσσούς, που σκέφτονται μόνο το
κέρδος και υποβαθμίζουν την ποιότητα. Η μητέρα σηκώνει τα χέρια ψηλά και τελικά ακούει τον
Οδυσσέα, που προτείνει τη λαϊκή της γειτονιάς και άλλες υγιεινότερες λύσεις (σπιτικές πίτες,
φρουτοσαλάτες, φυσικούς χυμούς…) και συμφωνεί να μη σπάσουν ψωνίζοντας το μποϋκοτάζ
της εβδομάδας καταναλωτή που έχει οργανωθεί…
Μονόπρακτο 4ο (Σκύλλα και Χάρυβδη)
Ο Οδυσσέας βρίσκεται με πέντε έξι φίλους του σε ένα παγκάκι στο παρκάκι της γειτονιάς και λένε
τα νέα της εβδομάδας. Διαπιστώνουν ότι όλοι πέρασαν μια ελαφρά γαστρεντερίτιδα, για την
οποία μάλλον ευθύνεται το υδροδοτικό δίκτυο της πόλης (γίνεται πλάκα, πειράγματα για τις
διάρροιες, κλπ) Ο Οδυσσέας πάει να πιει νερό από την κρήνη του πάρκου και διαπιστώνει ότι το
νερό είναι πικρό και βρωμάει χλώριο. Ανοίγει κουβέντα για το τι είναι καλύτερο: μικροβιακή
μόλυνση ή χλωρίωση του νερού; Σε κάθε περίπτωση το νερό δεν είναι φυσικό και υγιεινό…
Μονόπρακτο 5ο (Λωτοφάγοι)
Μέσα στην τάξη, στο διάλειμμα, τέσσερις-πέντε φίλοι κι ο Οδυσσέας έχουν απομείνει μετά το
μάθημα της Φυσικής και συζητάνε πώς θα οργανώσουν το πρότζεκτ για τα οφέλη της
πυρηνικής ενέργειας. Ένα παιδί όμως αναφέρει αυτό που άκουσε από τους γονείς του για το
Τσέρνομπιλ τη δεκαετία του 80: Αμφιβάλλει ότι η πυρηνική ενέργεια συμφέρει την ανθρωπότητα
και αναφέρει αναμνήσεις των γονιών του από την εποχή εκείνη. Το συμπέρασμα είναι ότι οι
άνθρωποι είναι πρόθυμοι να ξεχάσουν τα παθήματά τους. Στο τέλος συμφωνούν ότι η πυρηνική
ενέργεια είναι δίκοπο μαχαίρι και ότι πρέπει να στραφούμε σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας…
Μονόπρακτο 6ο (Κάθοδος στον… Άδη!)
Στο πάρτυ στο τέλος της χρονιάς ο Οδυσσέας βρίσκεται με πέντε φίλους μέσα σε ένα υπόγειο
σκοτεινό κλαμπ. Μην μπορώντας να ακούσουν λόγω του θορύβου, δημιουργούνται πολλές
παρεξηγήσεις και ευτράπελα. Στο τέλος αποφασίζουν να φύγουν και να πάνε στο σπίτι ενός από
την παρέα για να συζητήσουν και να κάνουν πλάκα με την ησυχία τους…
Μονόπρακτο 7ο (Τα βόδια του Ήλιου)
Στο διάλειμμα η πλούσια συμμαθήτρια του Οδυσσέα εμφανίζει ένα κουπάκι φράουλες στη μέση
του χειμώνα. Προσφέρει σε όλη την παρέα κι αρχίζει ένας διάλογος μεταξύ των παιδιών, που
ποικίλλει από το: «αχ, τι ωραία, φράουλες!», μέχρι το «τι τέρατα είναι αυτά; Εκτός εποχής,
φουσκωμένα από χημικά», κλπ. Κατά τύχη περνάει ο εφημερεύων καθηγητής της Βιολογίας, ο
οποίος παρεμβαίνει και εξηγεί πώς τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα παραβιάζουν τη φυσική
σειρά των εποχών, επιβαρύνουν με τοξικές ουσίες τα τρόφιμα και το περιβάλλον, περνάνε στον
υδροφόρο ορίζοντα και τελικά κάνουν εναποθέσεις στο ανθρώπινο σώμα, με αποτέλεσμα
πολλές και διάφορες ασθένειες. Ο Οδυσσέας κάνει τη σύνδεση με τα βόδια του Ήλιου και με την
ύβρη που διαπράττει ο άνθρωπος, προσπαθώντας να παραβιάσει τη φύση…
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Επιστημονικός λόγος και δημιουργική γραφή – το
παράδειγμα του Φρόυντ
Σινοπούλου Ροζαλί
esinopoulou@ac.eap.gr

Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα ζητήματα της θεωρίας είναι αυτό της επιβεβαίωσης ή της αμφισβήτησης της σαφούς
διάκρισης μεταξύ επιστημονικού και λογοτεχνικού (δημιουργικού) λόγου. Ασχέτως αν η προσέγγιση είναι
γλωσσική/υφολογική ή εννοιολογική/περιεχομένου, δυο παράγοντες που παίζουν ρόλο στον ορισμό της διάκρισης είναι
αφενός το σχέδιο του συγγραφέα-επιστήμονα και αφετέρου ο τρόπος με τον οποίο διαβάζουν το τελικό αποτέλεσμα οι
άλλοι, το πλαίσιο στο οποίο το εντάσσουν. Έτσι, ακόμη κι αν η συγγραφή έχει λάβει χώρα μέσα σε ένα αυστηρά
επιστημονικό πλαίσιο, είναι στη διακριτική ευχέρεια του αναγνώστη να τo διευρύνει, χωρίς κατ’ ανάγκη να αρνηθεί το
σημείο αφετηρίας της. Η περίπτωση της ψυχαναλυτικής και δη της φροϋδικής γραφής αποτελεί τυπικό παράδειγμα της
παραπάνω διερώτησης, καθώς αναπτύχθηκε μέσα σε ένα αυστηρά επιστημονικό περιβάλλον και για να εξυπηρετήσει
συγκεκριμένους σκοπούς, αυτούς της επιστήμης της ψυχιατρικής και, τελικά, της ψυχανάλυσης, αναγνωρίστηκε, όμως,
και για τη λογοτεχνική της ποιότητα και κομμάτια της εντάχθηκαν σε ένα σώμα αφηγήσεων, εν μέρει ή ολοκληρωτικά
λογοτεχνικών. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι, τελικά, να δείξει τη δυσκολία επιβολής στεγανών ανάμεσα στα είδη
της γραφής και πώς η δημιουργική γραφή μπορεί να κρύβεται σε μέρη που, εκ πρώτης όψεως, δεν παραπέμπουν σ’
αυτήν.
Λέξεις-κλειδιά: ψυχανάλυση ; δημιουργική γραφή ; επιστήμη ; επιστημονικός λόγος ; φρόυντ ; freud ; anzieu

Πέρα από τη συνήθη αυστηρότητα που χαρακτηρίζει τη διάκριση των ειδών της γραφής,
αλλά και τον υφολογικό διαχωρισμό που, εν προκειμένω, θεωρείται σχεδόν δεδομένος,
ζητούμενο της θεωρίας παραμένει η οριοθέτηση αυτών των ειδών που, μάλλον –αλλά όχι
αποκλειστικά–, πιο εύκολα γίνεται, συνήθως, στη βάση της πρόθεσης του συγγραφέα. Κατ’ αυτό
τον τρόπο, η λογοτεχνία διαχωρίζεται από το δοκίμιο ή τον αυστηρά επιστημονικό λόγο,
αναλόγως με το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται από τους δημιουργούς. Εντούτοις,
κατά καιρούς, έχουν υπάρξει περιπτώσεις που αυτά τα όρια έχουν καταστεί πιο θολά. Κάτι τέτοιο
θα μπορούσε, π.χ., να υποστηρίξει κανείς –ως ένα βαθμό– για το Εύρηκα του Πόε ή, ακόμη, και
για ορισμένα δοκίμια του Μπόρχες, όπως η «Σεμνότητα της ιστορίας». Πιο σπάνιες, αλλά όχι
αδύνατες, είναι οι περιπτώσεις εκείνες που το έργο, καίτοι λογοτεχνικό, διαθέτει μια κάποια
δοκιμιακή ή επιστημονική «αύρα». Και πάλι, Το βιβλίο των φανταστικών όντων του Μπόρχες, κατά
βάση μια συλλογή λογοτεχνικών κειμένων, μπορεί να ιδωθεί ως ένα, εν μέρει, εγκυκλοπαιδικού
χαρακτήρα βιβλίο, όπου εκτίθενται και περιγράφονται μια σειρά τεράτων, όπως αυτά
εμφανίζονται στο πλαίσιο του ανθρώπινου πολιτισμού και των παραγώγων του.
1.1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Μια ακόμη πιο ιδιαίτερη περίπτωση είναι το Μπέκετ του Ανζιέ, η απόπειρα ερμηνείας της
δημιουργικής διαδικασίας στον ιρλανδό συγγραφέα, βασισμένη στην «ανασύσταση» των
συνεδριών του με τον γνωστό ψυχαναλυτή της εποχής, Γουίλφρεντ Μπιόν. Χωρίς, στην
πραγματικότητα, να έχει ντοκουμέντα στα χέρια του, όπως αποδελτιωμένες συνεδρίες, ο Ανζιέ
χτίζει, ορμώμενος από άλλα σχετικά κείμενα των δυο πλευρών, εκ νέου, τους διαλόγους μεταξύ
τους και προχωρά στην εξαγωγή συμπερασμάτων – αρκετά τεχνικών, αλλά όχι, αυστηρά
μιλώντας, επιστημονικά τεκμηριωμένων. Το αποτέλεσμα είναι μεν ένα δοκίμιο με έρεισμα στην
επιστημονική μέθοδο, χωρίς ωστόσο να ακολουθεί το βασικό κανόνα της ακρίβειας. Προϊόν
αυτού του τρόπου δουλειάς είναι ένα κείμενο που ισορροπεί ανάμεσα στον επιστημονικό και το
λογοτεχνικό λόγο, κλίνοντας κυρίως προς τον πρώτο, μόνο εξαιτίας της πρόθεσης και της
τεχνικής του συγγραφέα. Ο Ανζιέ ακροβατεί ανάμεσα στην επιστημονική και τη δημιουργική
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γραφή τελικά, μέσω της μυθοπλαστικής ανασύστασης πραγματικών διαλόγων. Επιλέγοντας,
όμως, να αποσιωπήσει τη μυθοπλαστική διάσταση των διαλόγων αυτών, καταλύει –έστω και
ελάχιστα– το όριο που χωρίζει τους δυο τρόπους γραφής.
Πιο κοντά στην περίπτωση του Ανζιέ, από τη σκοπιά των θετικών επιστημών, βρίσκεται εκείνη του
Μπεν Τίπετ, ο οποίος σχετικά πρόσφατα δημοσίευσε μια μελέτη γύρω από τους ισχυρισμούς του
Γκούσταφ Γιόχανσον, ενός ψαρά, για την ύπαρξη ενός φανταστικού νησιού. Ο Τίπετ –που θα
μπορούσε, κατά τον ίδιο τρόπο, οριακά, να είναι, επίσης, το προϊόν της φαντασίας κάποιου
τρίτου– ανασύρει τη μαρτυρία, από το βιβλίο κάποιου Φράνσις Γουέιλαντ Θέρστον που, το
πρώτο μισό του 20ου αιώνα, προκειμένου να προειδοποιήσει τον κόσμο για την παγκόσμια
συνωμοσία μιας σέκτας αποκρυφιστών, δημοσίευσε ένα έργο αποτελούμενο, μεταξύ άλλων,
από κείμενα προς επίρρωση της θεωρίας του, μέρος των οποίων ήταν και η μαρτυρία του
Γιόχανσον (Tippett, 2012). Αυτό που παραλείπει να σημειώσει στην αρχή του συγγράμματός του
ο φυσικός είναι κάτι που μόνο οι λάτρεις της φανταστικής λογοτεχνίας μπορεί να γνωρίζουν:
πως ο Θέρστον είναι, με τη σειρά του, προϊόν της φαντασίας του Λάβκραφτ και, συνεπώς,
ολόκληρη η μελέτη –όσο επιστημονικά ακριβής κι αν είναι– αφορμάται από ένα καθαρά
μυθοπλαστικό «γεγονός». Η παιγνιώδης αυτή διάθεση του κειμένου τού προσδίδει μια
δημιουργική διάσταση, που προχωρά πέρα από τη δημιουργική σκέψη του θετικού επιστήμονα
και το κάνει να κινείται στο μεταίχμιο της δημιουργικής γραφής, χωρίς στιγμή να χάνει το έρεισμά
του στην καθαρή επιστήμη και τις μεθόδους της.
1.2. ΌΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Τα παραπάνω σκοπό είχαν να καταδείξουν, σε μια πρώτη φάση, το «θόλωμα» των ορίων μεταξύ
επιστημονικής/δοκιμιακής και δημιουργικής γραφής. Αν και η πρόθεση του συγγραφέα μπορεί,
σε κάθε περίπτωση, να παραμένει σαφής ως προς το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται το πόνημά
του, υπάρχουν παράμετροι που μοιάζουν –και, ενδεχομένως, καταφέρνουν– να μετατοπίζουν τα
όρια, καθιστώντας την ένταξή του, αυστηρά, σε ένα μόνο είδος λόγου και γραφής αμφίβολη ή
ακόμη και αδύνατη. Αυτό που, βέβαια, μπαίνει, εδώ, σε πρώτο πλάνο είναι ένας επιμέρους
διαχωρισμός – εάν αυτός μπορεί να υφίσταται πέραν του επιπέδου της ορολογίας–, αυτός
μεταξύ δημιουργικής γραφής και λογοτεχνίας ευρύτερα. Τελικά, τι καθιστά τα πιο πάνω κείμενα
ξεχωριστά και γιατί αυτό μάς αφορά εν προκειμένω; Σε ειδικές περιπτώσεις όπως, π.χ., εκείνη του
Τίπετ, που ακολουθεί συγκεκριμένα πρότυπα γραφής, εντάσσοντας, τουλάχιστον εκ πρώτης
όψεως, το κείμενό του στον επιστημονικό λόγο, μπορούμε ακόμη να μιλάμε για δημιουργική
γραφή; Μπορούμε, δηλαδή, να μιλάμε για κάτι τέτοιο στην περίπτωση κειμένων που υπόκεινται
σε πιο αυστηρούς όρους και κανόνες, αυτούς του είδους; Εφόσον αυτού του είδους η γραφή,
ως πρακτική, εδράζεται στην «ελεύθερη» έκφραση, άρα σε μια έκφραση δημιουργική,
προσωπική, έχουμε το δικαίωμα να υποθέσουμε ότι κείμενα που, εκ πρώτης όψεως, δε δείχνουν
μια τέτοια πρόθεση καταλήγουν, τελικά, να εμπίπτουν σε αυτό το πεδίο –έστω και μερικώς– χάρη
στην, ακούσια ή εκούσια, υπέρβαση κάποιων ορίων εκ μέρους του συγγραφέα (βλ. γενικά,
Morley, 2007 & Κωτόπουλος, 2012); Η παραπάνω εικασία ανοίγει ένα μεγάλο πεδίο συζήτησης
με αρκετές προεκτάσεις· ξεκινώντας, όμως, από την παραδοχή ότι κάθε γραφή είναι προσωπική,
ακόμη κι αν υπόκειται σε κανόνες, δε θα ήταν δυνατόν να αποδεχτούμε πως, πέρα από τη
συστηματικότητα που χαρακτηρίζει τον εν λόγω κλάδο, ως «διδακτικό αντικείμενο» ή πρακτική,
διανοίγεται, παράλληλα, ένα πεδίο έκφρασης που βασίζεται όχι πλέον στους κανόνες και τα
στεγανά αλλά στο παιχνίδι του συγγραφέα με τον αναγνώστη, στην έκφραση μιας διάθεσης ή
πρόθεσης που απλώς μπαίνει –οικειοθελώς– σε ένα καλούπι προκειμένου να δώσει έμφαση σε
αυτό που λέγεται;
Σε κάθε περίπτωση, από τα παραπάνω παραδείγματα αξίζει να σταθούμε σ’ εκείνο του Ανζιέ για
έναν επιπλέον λόγο: γιατί ο ίδιος ο συγγραφέας –εκ προθέσεως και εξ αποτελέσματος– όντως
κινείται στο πλαίσιο της επιστήμης, την ίδια στιγμή που ο τρόπος και το ύφος του, ακόμη και η
τεκμηρίωσή του, προσεγγίζουν σημαντικά το πεδίο της καλλιτεχνικής, δημιουργικής έκφρασης.
Μπορούμε να θεωρήσουμε τυχαίο πως μια από τις πρώτες τέτοιες –ίσως η σημαντικότερη–
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περιπτώσεις εμπίπτει επίσης στον ίδιο κλάδο, εκείνον της ψυχανάλυσης; Με δεδομένο πως αυτή
η επιστήμη ασχολείται με τον πυρήνα της δημιουργίας, την ανθρώπινη ψυχή και διάνοια –όσο
δύσκολο κι αν είναι να οριστούν αυτά–, έχουμε δικαίωμα να υποθέσουμε πως κάποια από τα
κείμενά της, εκ φύσεως, ισορροπούν ανάμεσα στην αυστηρότητα της επιστήμης και τη
χαλαρότητα της προσωπικής γραφής;
2.1. Ο ΦΡΟΥΝΤ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
Το παράδειγμα του Φρόυντ θεωρείται, εδώ, ενδεικτικό για πολλούς λόγους. Στόχος της
παρούσας μελέτης δεν είναι επ’ ουδενί να αμφισβητήσει την επιστημονική διάσταση του έργου
του. Ωστόσο, όπως έχει πολλάκις επισημανθεί, τα κείμενά του σπάνε το φράγμα του
ακαδημαϊκού λόγου και περνούν, δειλά έστω και σαφώς χωρίς καμιά εμφανή τέτοια πρόθεση εκ
μέρους του συγγραφέα τους, στη σφαίρα της δημιουργικής γραφής, διαθέτοντας μια
αναγνωρισμένη πια λογοτεχνική διάσταση. Ακριβώς γι’ αυτό, όμως, μπορούμε, ενδεχομένως,
να μιλήσουμε εδώ για δημιουργική γραφή: γιατί τα κείμενα δεν είναι λογοτεχνικά – ούτε από
πρόθεση ούτε εκ του αποτελέσματος. Είναι, ωστόσο, εμφανής η προσωπική πινελιά στην
έκφραση, τη δόμηση και, ενίοτε, στην τεκμηρίωσή τους. Και είναι αυτό τόσο εμφανές που
καθιστά δύσκολή την παράκαμψή του όταν προσεγγίζουμε τα κείμενα αυτά από μη ψυχιατρικήψυχαναλυτική σκοπιά.
Σημαντικό παράγοντα στην άνωθεν παρατήρηση παίζει, φυσικά, και η ματιά του αναγνώστη.
Από την εποχή ήδη της ανάπτυξης της Ερμηνευτικής (βλ. ενδεικτικά, Gadamer, 2007 & Jauß,
1995), έχει σημειωθεί η αξία της πρόσληψης, δηλαδή του δέκτη, στη δημιουργική διαδικασία. Ένα
έργο αποκτά σημασία στο πεδίο που διανοίγεται ανάμεσα στον δημιουργό του και τον
αναγνώστη του (στην περίπτωση που μας αφορά εδώ) ή, κατά Μόρλεϋ, «Η γραφή μπορεί να
δημιουργήσει προσωπικά σύμπαντα μέσα στα οποία αυτό το σύστημα γεγονότων [εκείνων που
περιγράφονται από τον συγγραφέα], μέσα στο χωροχρόνο, καθίσταται λειτουργικό για τον
αναγνώστη· ο αναγνώστης είναι ο συνδημιουργός του» (Morley, 2007, 2). Το νόημα, το είδος, ο
αντίκτυπος συνδιαμορφώνονται μέσα από τον τρόπο με τον οποίο ο αναγνώστης θα διαβάσει
αυτό που δημιούργησε ο συγγραφέας. Η σύνθεση αυτή δίνει στο έργο την τελική του μορφή και,
ακόμη κι αν κάποιες θεωρίες αρνούνται την προσήλωση σε κάτι έξω από το κλειστό σύμπαν
δημιουργού-δημιουργήματος, θα ήταν άστοχο εδώ να παρακάμψουμε τη ματιά του δέκτη, με
δεδομένο πως, σε ορισμένες περιπτώσεις, επανακαθόρισε τη θέση του έργου μέσα στο κειμενικό
γίγνεσθαι και πως, ειδικά στην περίπτωση των κειμένων που γράφονται με αφορμή και μέσα στο
πλαίσιο της επιστήμης, η «απεύθυνση» καθαυτή παίζει, σε κάθε περίπτωση, ένα σημαντικό ρόλο.
2.2. Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ: Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΦΡΟΫΔΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ας επανέλθουμε, όμως, στο ερώτημα της σχέσης ψυχανάλυσης και δημιουργικής γραφής.
Όπως έχει, εδώ και καιρό, επισημανθεί, η εν λόγω επιστήμη, ως αφήγηση, είναι ένα είδος
μεταφοράς: καταφάσκει την ομοιότητα καθώς «συσχετίζει διαφορετικές ενέργειες, τις συνδυάζει
μέσω παρόμοιων χαρακτηριστικών που μπορούν να γίνουν αντιληπτά» και «τις ενσωματώνει σε
μια κοινή πλοκή, πράγμα που υπονοεί την απόρριψη των απλώς τυχαίων [...] συμβάντων ή
πράξεων» (Brooks, 1980, 280). Η ίδια η δομή της ανάλυσης εμφανίζεται, έτσι, να προσιδιάζει σε
εκείνην της καλλιτεχνικής έκφρασης του κλασικού λογοτεχνικού αφηγήματος, καθώς υποδεικνύει
την ύπαρξη ενός «σχεδίου», μιας λύσης που προϋπάρχει της ιστορίας, ενός τέλους που
νοηματοδοτεί, εκ των υστέρων, την αφήγηση (Brooks, 1980, 284 & Ricœur, 1991, 130). Σύμφωνα
με τον Ρικαίρ, αυτό συναντάται πρωτίστως στην τραγωδία: τα γεγονότα συνδέονται μεταξύ τους
και η πλοκή δομείται πάντα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αυτή της μιας και μοναδικής
λύσης. Στην ίδια, κατ’ αντιστοιχία, λογική, στην ψυχανάλυση, το σύμπτωμα είναι η κατάληξη μιας
αφήγησης, σφιχτά δομημένης ώστε, ακριβώς, να μπορεί να δώσει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα,
να φτάσει στο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Η υπόθεση της ενεργοποίησης, δηλαδή, του όποιου
ψυχικού μηχανισμού βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται και, τελικά,
ανασυστήνεται η ζωή του θεραπευόμενου. Υπ’ αυτή την έννοια, ήδη εν τη γενέσει της, αυτού του
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είδους η γραφή προϋποθέτει και περιλαμβάνει μια διάσταση που υπερβαίνει το ίδιο της το είδος,
ακριβώς γιατί ως μεταφορά –ή, καλύτερα, ως μετωνυμία– λειτουργεί δομώντας «περιστατικά»,
ανασυνθέτοντας από μια μικρή έκφανσή τους, από ένα σύμπτωμα, ιστορίες που, ξεκινώντας
από μια αφετηρία οδηγούν, γραμμικά, ακριβώς σε αυτό, περίπου όπως γίνεται και στην
αστυνομική λογοτεχνία.
Ειδικά στην περίπτωση του Φρόυντ, αυτή η ποιότητα διαφαίνεται πιο καθαρά ακόμη. Ο Λακάν
σημειώνει ότι «το γεγονός, ότι η ιστορία της γλώσσας και των θεσμών και των απηχήσεων [...]
της λογοτεχνίας και των νοημάτων που ενέχονται στα έργα τέχνης είναι αναγκαία για την
κατανόηση του κειμένου της εμπειρίας μας, είναι κάτι που –έχοντας αντλήσει από εκεί την
έμπνευσή του, τον τρόπο σκέψης του και το τεχνικό του οπλοστάσιο– ο Φρόυντ μαρτυρά σε
βαθμό που δε χρειάζεται παρά ένα ξεφύλλισμα του έργου του για να το αντιληφθούμε» (Lacan,
1966, 435). Η παραπάνω φράση μπορεί να αναφέρεται στο υλικό από το οποίο αντλεί στοιχεία
ο Φρόυντ για τη θεωρία του, μας εφιστά όμως την προσοχή στο γεγονός ότι η προσήλωση
αυτή του ψυχιάτρου στη γλώσσα και τη λογοτεχνία δεν άφησε ανέπαφη ούτε τη γραφή ούτε τον
τρόπο σκέψης του. Επιχειρώντας να μιλήσει πάνω στην αυτό-ανάλυσή του, σε επιστολή του
προς τον Φλης, καταλήγει ως εξής: «Διόλου εύκολο δεν είναι. Η απόλυτη ειλικρίνεια κάποιου
απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό είναι μια καλή άσκηση. Μού ήρθε μια μοναδική ιδέα γενικής
αξίας. Ανακάλυψα –και στη δική μου περίπτωση– ότι ήμουν ερωτευμένος με τη μητέρα μου και
ζήλευα τον πατέρα μου και τώρα πια το θεωρώ καθολικό γεγονός στην πρώιμη παιδική ηλικία»
(Freud, 1985 – δική μου υπογράμμιση). Το εν λόγω χωρίο μάς θυμίζει πως η ίδια η φροϋδική
ψυχανάλυση και κυρίως τα κείμενά της, που ξεφεύγουν από την καθαρή θεωρία για να
βασιστούν σε παραδείγματα, ουσιαστικά υπάρχουν μέσω της αφήγησης γιατί δημιουργούν
ιστορίες που, όσο κι αν η λειτουργία και ο σκοπός τους συνίστανται στη στήριξη επιστημονικών
συμπερασμάτων, παραμένουν –στο βάθος– αφηγήσεις εφάμιλλες του όποιου λογοτεχνικού
κειμένου. Αυτό συμβαίνει, μεταξύ άλλων επειδή, ως ένα –όχι αμελητέο– σημείο, πρόκειται για
κείμενα, κατά βάση, προσωπικά. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κλωντ Λεβί-Στρως, στη βάση της θεωρίας
του, πως κάθε μύθος αποτελείται από όλες του τις εκδοχές, υποστηρίζει ότι ο Φρόυντ εντάσσεται
ισότιμα –δίπλα στον Σοφοκλή– στο πλήθος των πηγών που διαθέτουμε για το μύθο του Οιδίποδα
(βλ. Lévi-Strauss, 2010, 269). Και με τους όρους του γάλλου ανθρωπολόγου, η ανάγνωση,
δηλαδή η μεταγραφή της ιστορίας από την ψυχανάλυση, στρέφεται, τελικά, γύρω από τις ίδιες
προβληματικές και δομείται με βάση αυτές, όπως και η τραγωδία του 5ου π.Χ. αιώνα.
Παρακάμπτοντας, έτσι, την πλοκή του έργου του Σοφοκλή καθαυτή, ο Λεβί-Στρως υποστηρίζει
πως όπως ο μύθος αφορά, σύμφωνα με την ανάγνωσή του, χονδρικά, στη δυσκολία ενός
ανθρώπου, που πιστεύει ότι γεννήθηκε από τη γη, να αποδεχτεί ότι προέκυψε από την ένωση
ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Θεωρεί, έτσι, ότι ο Φρόυντ βρίσκεται κοντά στον πυρήνα του
νοήματος του μύθου (μια που το ζήτημα της «αμηχανίας» του παιδιού απέναντι στο ζεύγος των
γονέων βρίσκεται στο κέντρο της θεωρίας του), όπως και κάθε άλλο κείμενο που μπορεί να
ενταχθεί σε αυτόν.
Τα περιθώρια που, ακριβώς, λοιπόν, δίνει στον πατέρα της ψυχανάλυσης η στήριξή του τόσο
στη λογοτεχνία όσο και στο βίωμα, επιτρέπουν την ανάπτυξη ενός λόγου που, αν και
ξεδιπλώνεται στο αυστηρό πλαίσιο μιας επιστήμης και έχει συγκεκριμένη στόχευση και
προθέσεις, υπερβαίνει τις νόρμες προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει με τους δικούς του
όρους. Ο Λακάν έλεγε πως το Οιδιπόδειο είναι η ιστοριούλα του Σοφοκλή χωρίς την τραγική της
διάσταση (Lacan, 1991, 131)· πρόκειται, εδώ, για μια παραδοχή, από πλευράς ενός κορυφαίου
αναγνώστη του και συναδέλφου ψυχαναλυτή, ότι το κείμενο του Φρόυντ στην Ερμηνεία των
Ονείρων, επέχει, ακριβώς, θέση «ιστορίας». Ταυτόχρονα, μας επαναφέρει στη λογική του
μυθιστορήματος –και δη του αστυνομικού–, καθώς ο Λακάν εδώ αναγνωρίζει ότι η περιγραφή
της τραγωδίας του Σοφοκλή από τον ψυχίατρο επέχει θέση νέας ανάγνωσης και, ουσιαστικά,
μεταγραφής, με τον ίδιο τρόπο που μετέγραψαν την εν λόγω τραγωδία ο Κοκτώ ή ο Ζιντ. Στην
αφήγηση αυτή, τονίζονται ή παραλείπονται στοιχεία (ο Κρέοντας και ο Τειρεσίας είναι απόντες),
αλλάζουν δεδομένα (το μαντείο συμβουλεύει τον ήρωα να μη γυρίσει στην πατρίδα του) και
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επιβάλλεται μια ανάπτυξη της δράσης που χρωματίζει σαφώς την ιστορία, προκειμένου να
φτιάξει μια αφήγηση που συνάδει με τις μεθόδους και τα συμπεράσματα της ανάλυσης. Το ίδιο
περίπου συμβαίνει, λίγο παρακάτω, και με άλλα έργα (βλ. Freud, 1995, 237-241). Καθώς η
φροϋδική ψυχανάλυση είναι μια επιστήμη που στηρίζεται στους τρόπους (Bloom, 1982, 93), με
την έννοια που δίνει στη λέξη η θεωρία της λογοτεχνίας, καθώς ο ίδιος ο βιεννέζος ψυχίατρος
επιλέγει να αναφέρεται σε άλλα έργα χωρίς να νοιάζεται για την ακρίβεια του παραθέματός του,
όπως στην περίπτωση των κειμένων του Σαίξπηρ (βλ. Starobinski, 1967, viii), και καθώς αφήνεται
να «αρθρώσει» μικρά επιφωνήματα στο έργο του, δηλώνοντας την πηγαία χαρά μιας μικρής
ανακάλυψης (όπως στο «Μοτίβο της εκλογής των μικρών κουτιών», όπου, ικανοποιημένος,
προφανώς, από το συλλογισμό του, ο ψυχίατρος αναφωνεί: «Και να πώς το μικρό μας
πρόβλημα μάς οδήγησε σ’ έναν αστρικό μύθο!» [Freud, 1997, 9]), αγνοώντας τα αυστηρά
ακαδημαϊκά πρότυπα, ο αναγνώστης, ο υπέρτατος κριτής και νοηματοδότης κάθε κειμένου,
μπορεί να προσεγγίζει τα γραπτά του με τη λαχτάρα που ανοίγει κάθε άλλο λογοτεχνικό βιβλίο.
2.3. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Το ζήτημα, ωστόσο, δεν εξαντλείται στη μελέτη άλλων κειμένων. Τόσο ο Ρανκ όσο και η Κλάιν (και
όχι μόνο) έκαναν, σε μικρότερο βαθμό, το ίδιο. Τι είναι όμως αυτό που κάνει τον Φρόυντ και τη
γραφή του να ξεχωρίζουν ανάμεσά τους; Σε αυτό το πνεύμα, αξίζει να σταθεί κανείς για λίγο
στην έννοια της μετουσίωσης. Αν και όχι ακριβώς στο πνεύμα του Μπλουμ, όταν μιλά για
αρνητικό υψηλό –και αν και όχι πολύ μακριά από αυτό–, η φροϋδική ψυχανάλυση θέτει, κατά
κάποιο τρόπο, στον πυρήνα της καλλιτεχνικής δημιουργίας ένα «πρόβλημα». Η μετουσίωση είναι
μια διεργασία στην οποία ο βασικός στόχος των σεξουαλικών ορμών εγκαταλείπεται,
προκειμένου αυτές να προσανατολιστούν σε έναν άλλο, υψηλότερο, στην υπηρεσία της
κοινωνίας και του πολιτισμού ευρύτερα. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί η μετουσίωση των
σαδιστικών ενστίκτων κάποιου σε χειρουργική δεινότητα, χάριν της ανθρωπότητας (βλ.
Αναγνώστου & Βαμβαλής, 2004, 212). Εντούτοις, αυτό καταδεικνύει κάποια πιο «ποταπά»
κίνητρα και στην περίπτωση της λογοτεχνικής συγγραφής. Έτσι, ο Σαίξπηρ δεν είναι ο Άμλετ·
αντιθέτως, ο Άμλετ είναι αυτός που θα ήταν ο Σαίξπηρ αν δεν είχε γράψει τον Άμλετ (FreemanSharpe, 1967, 176). Αυτό, όμως, μπορεί να επεκταθεί και στην περίπτωση του Φρόυντ: ο
προσωπικός χαρακτήρας της γραφής του παίρνει, αίφνης, το χαρακτήρα ενός προσωπικού
δράματος, με δεδομένη τη στήριξή του, προκειμένου για τη συγγραφή, τόσο στις δικές του
εμπειρίες όσο και σε εκείνες των ασθενών του. Όπως περίπου το «τραύμα», η «πρακτική» φύση
της ανάλυσης, επιβάλλει, κατά συνέπεια, ως ένα βαθμό, το δημιουργικό της χαρακτήρα.
Σε προηγούμενη μελέτη έχει υποστηριχθεί ότι η φροϋδική ψυχανάλυση, μαζί με το μύθο και την
τραγωδία δημιουργούν ένα αφηγηματικό τρίγωνο, στο οποίο η πρώτη κινείται προς τα πίσω,
προκειμένου, μέσω της τραγωδίας, να φτάσει στο μύθο και να επιβάλει πάνω του μια αφήγηση
που θα τον καταστήσει το σύμπτωμα μιας παθολογίας (βλ. Sinopoulou, 2013, 421). Αυτή η
«παρέμβαση» στην αντίληψη του μύθου είναι μια κίνηση που όχι μόνο επισημαίνει τη δημιουργική
διάσταση της ανάλυσης αλλά και θυμίζει ότι πρόκειται για μια διαδικασία που μπορεί κανείς να
εφαρμόσει πάνω σ’ αυτήν: προσεγγίζοντας ερμηνευτικά τα κείμενά της, παίρνουμε από την ίδια
το δικαίωμα να τη θεωρήσουμε το σύμπτωμα ενός τραύματος, όπως η Φρήμαν-Σαρπ τον Άμλετ.
Η προσέγγιση, εν προκειμένω (καθώς, όπως είδαμε πιο πάνω, πρόκειται για μια θέση που
επανέρχεται), τραγωδίας και φροϋδικού κειμένου λειτουργεί στην κατεύθυνση μιας ταύτισης όχι,
προφανώς, προθέσεων, αλλά «εντυπώσεων». Μια εκ του σύνεγγυς μελέτη των κειμένων και,
κυρίως, των «περιστατικών» που αφηγείται ο Φρόυντ, στο ευρύ συγγραφικό του έργο, θα
βοηθούσε ακόμη περισσότερο στην αποδελτίωση των λογοτεχνικών στοιχείων της γραφής του.
Σημασία, όμως, έχει ότι, πέρα από τις επιμέρους λεπτομέρειες, ολόκληρο το έργο του δομείται
στη βάση μιας λογικής που πηγάζει σαφώς από έναν πυρήνα δημιουργικό, όχι με την ευρεία,
αλλά με τη στενή έννοια.
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Παρότι η ψυχανάλυση, ως επιστήμη, πάντα θα προσφέρεται για τέτοιες μικρές «παρεκβάσεις»,
ο Φρόυντ κατέχει μια ξεχωριστή θέση στο πεδίο της γραφής αυτού του είδους, ακριβώς επειδή η
υπέρβαση του ύφους –και του ίδιου του περιεχομένου ακόμη– δεν έρχεται ως προϊόν σκέψης ή
σχεδίου αλλά ως όρος, ως χαρακτηριστικό εγγενές της επιστημονικής μεθόδου του που, πια, δεν
μπορεί να ξεφύγει εντελώς από τη δημιουργική διαδικασία. Το «θόλωμα» αυτό των ορίων είναι
παρόν για να δείξει πώς όλα είναι πιο ενδιαφέροντα όταν είναι ανοιχτά: στη φαντασία, στην
ερμηνεία, στο παιχνίδι. Πως ακόμη και οι πιο διαπρεπείς επιστήμονες μπορούν να προσεγγίζουν
τον ακαδημαϊκό λόγο δημιουργικά, προκειμένου να διανοίξουν ένα ευρύτερο πεδίο δράσης για
τους αναγνώστες τους. Με τα λόγια του Χάρολντ Μπλουμ: «Διαβάζουμε τον Φρόυντ όχι όπως
τον Γιουνγκ ή τον Ρανκ, τον Άμπραχαμ ή τον Φερένζι, αλλά όπως διαβάζουμε τον Προυστ ή τον
Τζόυς, τον Βαλερύ ή τον Ρίλκε ή τον Στήβενς [...] Δεν υπάρχει ‘αληθινή’ ή ‘σωστή’ ανάγνωση του
Φρόυντ, επειδή ο Φρόυντ είναι τόσο δυνατός συγγραφέας ώστε εμπεριέχει κάθε δυνατό τύπο
ερμηνείας» (Bloom, 1982, 92).
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Ντανταϊστές και Δημιουργική Γραφή
Σκούρα Σπυριδούλα-Ασπασία

sp.skoura@gmail.com
Περίληψη
Οι ντανταϊστές είχαν δώσει οδηγίες σχετικά με το πώς κατασκευάζεις ένα ντανταϊστικό ποίημα, ενώνοντας τυχαία
κομμάτια εφημερίδας. Ο ντανταϊσμός αποτέλεσε κίνημα αναρχίας, που θεωρούσε ότι ακόμα και ένας άπειρος μπορούσε
να γράψει ποίηση. Ποίηση που μπορεί να μην καταλάβαινε κανείς, ωστόσο εξέφραζε μία ευαισθησία του δημιουργού,
ο οποίος -αν μη τι άλλο- ήταν αξιέπαινος διότι κατάφερε να βάλει σε τάξη σκόρπιες λέξεις.
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στο ΠΜΣ Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα,
κληθήκαμε να δημιουργήσουμε κάποια στιγμή μία δική μας άσκηση. Πειραματικά λοιπόν, προσπάθησα να
«μεταποιήσω» την άσκηση αυτή σε παρόμοιες δικές μου. Οι λύτες τους έπρεπε να χρησιμοποιήσουν λεξικά, βιβλία,
πινακίδες στο δρόμο, ακόμα και ραδιόφωνο. Στη συνέχεια τις μοίρασα σε ενήλικες, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με τη
λογοτεχνία, το θεώρησαν όμως εξαιρετικό παιχνίδι. Το αποτέλεσμα δεν ήταν ποιήματα και κείμενα εκδόσιμα, αλλά οι
συμμετέχοντες το απόλαυσαν και είδαν με άλλο μάτι τη γραφή. Να ένα παράδειγμα:
Ύστερος λυγμός, αντιπροσωπευτικός
ωσάν σύμφωνος και άτεχνος βρασμός
κατηφορικά στο πάρκο εξιστορώ
τις άτεχνες κινήσεις μιας μπαταρίας.
Ο ντανταϊσμός έχει θεωρηθεί κίνημα παραλογισμού. Αποκλίνον ίσως. Και η δημιουργικότητα όμως θεωρείται τάση
αποκλίνουσα. Άρα γιατί να μην αναζητήσουμε περισσότερα για τη δημιουργική γραφή στο κίνημα αυτό;

ΑΦΟΡΜΗΣΗ
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. της Δημιουργικής Γραφής στο Πανεπιστήμιο της
Δυτικής Μακεδονίας ζητήθηκε από τους φοιτητές της Εκπαίδευσης η δημιουργία μιας άσκησης,
που στόχο θα’ χε να διδάξει ένα γνωστικό αντικείμενο. Κάπως έτσι επέλεξα το κίνημα του
Ντανταϊσμού. Οι ντανταϊστές είχαν δώσει οδηγίες, μέσω του μανιφέστου του Τριστάν Τζαρά, για
το πώς κατασκευάζεις ένα ντανταϊστικό ποίημα, ενώνοντας τυχαία κομμάτια εφημερίδων.
ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΕΤΕ ΕΝΑ ΝΤΑΝΤΑΪΣΤΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ
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.
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Και να που γίνατε ένας άπειρα πρωτότυπος συγγραφέας με μια χαριτωμένη ευαισθησία, έστω
κι αν δεν σας καταλαβαίνει το κοπάδι.
•Παράδειγμα:
«Όταν τα σκυλιά διασχίζουν τον αέρα μέσα σ’ ένα διαμάντι σαν ιδέες και το συμπλήρωμα του
μηνιγγιού δείχνει την ώρα του προγράμματος του ξυπνητηριού» (ο τίτλος είναι δικός μου).
οι τιμές είναι χθες κατάλληλες κατόπιν πίνακας / εκτιμούμε την εποχή του ονείρου των ματιών /
πομπωδώς να απαγγέλλει τα ευαγγέλια είδος που πέφτει σε αφάνεια / ομάδα της αποθέωσης
φανταστείτε είπε το μοιραίο εξουσία των χρωμάτων / γλυπτό φτερουγίζει την πραγματικότητα
μια μαγεία / θεατής όλες οι προσπάθειές του όχι άλλο πια 10 με 12 / κατά τη διάρκεια της
περιπλάνησης ανεμοθύελλα κατέρχεται η πίεση / καταστώντας τους πολλούς μια γραμμή
σάρκας πάνω σε μια τερατώδη συντριπτική σκηνή / να γιορτάσει αλλά οι 160 οπαδοί μέσα σε
βήματα που τυποποιήθηκαν από την μαργαρίνη.
ΤΡΙΣΤΑΝ ΤΖΑΡΑ
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΤΑΝΤΑΪΣΜΟΥ
Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Καλλιτέχνες που είχαν απηυδήσει
με την φρίκη του πολέμου και είχαν μισήσει τον παραλογισμό της ανθρωπότητας, κατόπιν
έντονης απογοήτευσης αποφασίζουν να χλευάσουν το πολιτικό, πνευματικό και κοινωνικό
σύστημα μέσω μιας μορφής καλλιτεχνικής αναρχίας. Έδρα τους η Ζυρίχη, όπου είχαν καταφύγει
αρκετοί από αυτούς, θέλοντας να κρατήσουν αποστάσεις από τον πόλεμο.
Το κίνημα «Νταντά» γεννιέται στο Καμπαρέ «Voltaire» της Ζυρίχης το 1916. Επιρροές του
αποτελούν τα κινήματα του κυβισμού και του φουτουρισμού. Ωστόσο, επισημαίνεται από
εκπροσώπους του κινήματος ότι κανείς δεν ξέρει πότε και πού ακριβώς ξεκίνησε ο Ντανταϊσμός,
καθώς υπάρχουν αρκετά έργα πριν από την εποχή του Καμπαρέ, που θυμίζουν εκείνα των
Ντανταϊστών. Κύριοι εκπρόσωποι είναι ο Γερμανός ποιητής και συγγραφέας Hugo Ball, η
σύντροφός του, ποιήτρια και τραγουδίστρια Emmy Hennings, γερμανικής καταγωγής, ο
Ρουμάνος ποιητής Tristan Tzara, ο Γερμανός συγγραφέας, ποιητής και ψυχαναλυτής Richard
Huelsenbeck, ο ισραηλινής και ρουμανικής καταγωγής αρχιτέκτονας Marcel Janco, ο
γαλλογερμανικής καταγωγής γλύπτης, ζωγράφος και ποιητής Jean Arp και η σύζυγός του
Sophie Taeuber-Arp, ελβετικής καταγωγής. Άλλοι δημιουργοί που συμμετείχαν με έργα τους στο
κίνημα ήταν ο Γάλλος ποιητής και ζωγράφος Francis Picabia, ο Αυστριακός δοκιμιογράφος
Walter Serner, ο Αυστριακός καλλιτέχνης Raoul Hausmann, ο Γαλλοαμερικανός ζωγράφος και
γλύπτης Marcel Duchamp και πολλοί άλλοι που έδρασαν ως επί το πλείστον σε πόλεις της
Ευρώπης, όπως το Βερολίνο, η Ζυρίχη, το Παρίσι κ.α.
Τον Φεβρουάριο του 1916, στον χώρο αυτόν, ξεκινά η διοργάνωση
βραδινών
παραστάσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων απαγγέλλονται ποιήματα ή παρουσιάζονται
αφηρημένοι χοροί, με τη συνοδεία πιάνου, ή άλλων μουσικών οργάνων, ακόμα και ρωσικής
μπαλαλάικας. Τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς επιλέγεται το όνομα «Νταντά» για την περιγραφή
αυτών των παραστάσεων. Πρώτη φορά τυπωμένο το όνομα του κινήματος εμφανίζεται τον
Ιούνιο της ίδιας χρονιάς. Σκοπός των καλλιτεχνών που συμμετείχαν στο κίνημα ήταν να
προκαλέσουν την κοινή γνώμη, ν’ αφυπνίσουν το κοινό που ασπαζόταν ακόμα τις αξίες του
παρελθόντος (ηθική, θρησκεία και υπάρχουσα τέχνη).
Σχετικά με την εύρεση του ονόματος του κινήματος υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Ακόμα και
εκπρόσωποί του, όπως ο Χανς Ρίχτερ ή ο Τριστάν Τζαρά, δεν μπορούσαν να πουν πώς ακριβώς
είχε γεννηθεί η ονομασία. Μία από αυτές τις θεωρίες ισχυρίζεται ότι το όνομα «Νταντά» προέκυψε
από τη διπλή, ρουμανική κατάφαση (da da), ενώ μία άλλη από την γαλλική λέξη dada που
σημαίνει ξύλινο, παιδικό αλογάκι. Μία τρίτη θεωρία αναφέρει ότι το όνομα αποφάσισαν τυχαία
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με τη χρήση λεξικού ο Hans Richter και ο Richard Huelsenbeck. Με λίγα λόγια, οι ιδρυτές του
κινήματος ήθελαν ουσιαστικά το όνομα του να μην σημαίνει τίποτα.
Το πρώτο μανιφέστο του κινήματος εκδίδεται από τον Hugo Ball τον Ιούλιο του 1916 και
διαβάζεται στο κέντρο του «Νταντά». Το Καμπαρέ μετά από ένα χρόνο ντανταϊστικών
παραστάσεων κλείνει και ο Hugo Ball φεύγει από την Ευρώπη. Την καθοδήγηση του κινήματος
αναλαμβάνει ο Tristan Tzara, ο οποίος εκδίδει το δεύτερο μανιφέστο τον Μάρτιο του 1918 («Πώς
να φτιάχνετε ένα ντανταϊστικό ποίημα») και γίνεται έτσι ο γνωστότερος εκπρόσωπος του
κινήματος.
Παρά το γεγονός ότι οι Ντανταϊστές ήθελαν να διακωμωδήσουν την τέχνη, είναι εντυπωσιακό
ότι εξέδωσαν εξαιρετικές ανθολογίες. Τα κείμενά τους ήταν γεμάτα ειρωνεία, καυστικό χιούμορ
και προκλητική διάθεση. Τα περιοδικά τους αποτελούνταν από πολύχρωμο χαρτί και
διαφορετικές γραμματοσειρές. Γενικότερα τα έργα των καλλιτεχνών του Ντανταϊσμού, είτε μιλάμε
για πίνακες, γλυπτά και κολάζ, είτε για ποιήματα, προέρχονταν από μοντάζ τυχαίων κομματιών.
Το κίνημα εξασθενεί περίπου το 1922. Οι εκπρόσωποί του στρέφονται στον υπερρεαλισμό.
Στην Ελλάδα, το κίνημα του Ντανταϊσμού φτάνει με καθυστέρηση και δεν επηρεάζει τους Έλληνες
καλλιτέχνες.
Τέλος, αξίζει ν’ αναφερθεί, ότι το «Νταντά» επηρέασε επίσης τη μουσική, όπως και γενικότερα
την τέχνη του 20ου αιώνα.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ο στόχος, αρχικά, ήταν η κατανόηση του κινήματος του Ντανταϊσμού και η απόπειρα
δημιουργίας παρόμοιων ποιημάτων. Πειραματικά λοιπόν, χρησιμοποίησα την τεχνική αυτή ως
έμπνευση για τη δημιουργία ασκήσεων που θα έφερναν τους συμμετέχοντες κοντά στην
αντίληψη των Ντανταϊστών. Σε δεύτερο επίπεδο, μ’ ενδιέφερε η αντίδραση των ατόμων που δεν
είχαν εντρυφήσει σε ασκήσεις Δ.Γ., σε μία τέτοια βιωματική διαδικασία. Γι’ αυτό άλλωστε οι
ασκήσεις μοιράστηκαν σε παιδιά και ενήλικες που δεν είχαν καμία σχέση με το αντικείμενο της
Δημιουργικής Γραφής, ούτε ιδιαίτερη σχέση με τη λογοτεχνία. Το θεώρησαν όμως ενδιαφέρον
παιχνίδι. Έτσι, χωρίς να το γνωρίζουν, ήρθαν σε επαφή με τη Δημιουργική Γραφή. Η χρήση
τέτοιων ασκήσεων συνηθίζεται στη διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής και σίγουρα
παρόμοιες έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί πολλές φορές από διδάσκοντες της Δ.Γ. σε τμήματα
ενηλίκων και παιδιών. Στην προκειμένη περίπτωση, οι λύτες των ασκήσεων έπρεπε να
χρησιμοποιήσουν λεξικά, βιβλία, πινακίδες στο δρόμο, ακόμα και ραδιόφωνο, για να
δημιουργήσουν σύντομα ποιήματα.
Αυτό που θεώρησα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες παρακινήθηκαν από τη
θέληση να γίνουν για λίγο Ντανταϊστές. Η ιστορία του κινήματος και οι τεχνικές του, δηλαδή η
γέννησή του σε μία εποχή ιδιαίτερα δύσκολη, εξαιτίας του πολέμου και της γενικότερης
κατάρρευσης των ηθικών αξιών και του πολιτικού συστήματος, καθώς και η καλλιτεχνική
αναρχία που επιζητούσαν οι εκπρόσωποι του Νταντά, ήταν εκείνες που κέντρισαν το ενδιαφέρον
των συμμετεχόντων.
Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων έθεσα επίσης τους εξής κανόνες:
1. Προφανώς δεν είναι απαραίτητη η ομοιοκαταληξία.
2. Το ποίημα μπορεί να έχει όση έκταση θέλετε εσείς.
3. Στόχος είναι να γράψετε ένα ποίημα τοποθετώντας τις λέξεις σε μία σειρά που θα σας
εκφράζει.
4. Αν θέλετε, μπορείτε να δώσετε τίτλο στο ποίημά σας. Αν δεν θέλετε, μπορείτε να το αφήσετε
άτιτλο.
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5. Αν είναι απολύτως απαραίτητο για σας, εκτός από τις τυχαίες λέξεις και φράσεις, μπορείτε να
προσθέσετε μόνο άρθρα ή συνδέσμους.
6. Τα ρήματα τα διαμορφώνουμε όπως θέλουμε (χρόνο, πρόσωπο κ.τ.λ.)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1) Παίρνετε ένα λεξικό ή περιοδικό, ανοίγετε τυχαία όπου θέλετε κ βάζετε το δάχτυλό σας.
Σημειώνετε τη λέξη που πετύχατε. Επαναλαμβάνετε όσες φορές χρειάζεται, προκειμένου να
συγκεντρώσετε τις λέξεις που θα σας χρειαστούν για το μέγεθος του ποιήματος σας.
Παραδείγματα:
ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ
Ύστερος λυγμός, αντιπροσωπευτικός
ωσάν σύμφωνος και άτεχνος βρασμός
κατηφορικά στο πάρκο εξιστορώ
τις άτεχνες κινήσεις μιας μπαταρίας.

Συνθήματα...
Στη σκιά ο καθρέφτης, ζητιάνος στο Μοντεβίδεο
Η μηχανή, οι ιδιοκτήτες, σελίδες εκτόνωσης
Πρόβατα πειθαρχίας, κεριά στο τρελοκομείο
Ακρωτηριασμός, ολοκλήρωση, γύρνα πίσω...
Μια ψηφίδα, ένας βάτραχος, μια καταδίκη
Η μνήμη του χταποδιού, το ανθρώπινο μωσαϊκό
Ξεχασμένοι παραληρώντας, πρωτόγονα προγνωστικά
Μονοπώλιο θρησκευτικό, μορφασμός εξέγερσης.

Καραμέλες στις νεροτσουλήθρες
Ελεύθεροι τετράχρονοι ερευνούν και αγαπούν καραμέλες.
Φάρους βρήκαν νεροτσουλήθρες προκειμένου ο πατέρας να μένει.
Να πάρει θα ξεκινήσει έξοδα κηδείας μερικές λάθος εφημερίδες
Ανέφερε ιστοτόπους, βρήκε τσάντες κι έφτασε να μένει για να πάμε.

Αόρατη παγιδευμένη
Σωστότερε σπόνδυλε πενθείς το θυμό, σαν βγει σε κρούση.
Ξερή η ωφέλεια συλλέγει,
όσο βρίσκω πάγο, άγρυπνη και ίδια κόμη.
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Με ώρες κάρφωμα σφοδρό και φαιδρό, θερινό φέρω κρύο, αόρατη.

Δώσε σημασία!
Σκάει το βενζινόπλοιο στα νησιά,
Το μήνυμα των αργυροπελεκάνων Ελεύθερο.
Αξίζει η μέρα σημασία, Συγνώμη κυψελίδα..
Περσινό σινεμά, ο Ναρκισσισμός κι ο Συμβιβασμός.

(Άτιτλο)
Κεφάτος ο Ζευς διασύρει χρεία
ευγνώμων
την αναγγελία παρατυπώ
συστατικό κρεμμυδιού πατεί στην κοίτη
σφραγίζοντας άθικτα το θυροτηλέφωνο.

(Άτιτλο)
Το δίκαιο
στολίδι είναι,
οδηγός της ψυχής
και της καρδιάς. (γραμμένο από μαθητή 11χρονών)

2) Ανοίγετε ραδιόφωνο και ακούτε μουσική. Απομονώνετε και συγκρατείτε τους στίχους ή
κάποιες φράσεις που σας κέντρισαν την προσοχή. Τις σημειώνετε, τις ανακατεύετε και
δημιουργείτε ένα ποίημα.

Παραδείγματα:
Είναι αργά
Δε με νοιάζει το βράδυ αυτό, θέλω να σε δω τ' ομολογώ, η μοναξιά μοιάζει με θάνατο αργό, σ'
ανταμώνω στα κρυφά μα πάλι εσύ με ράγισες.
Να μ' αγαπάς πώς το 'θελα, σε γύρευε η ψυχή μου κι οι πόθοι οι κρυφοί μου
κι όταν βρεις μια καινούργια καρδιά να με προσέχεις γιατί έχω πέσει χαμηλά.
Την κρυφή μου λύπη πάρτε, κι αν γύριζε ξανά, Αύγουστος, φώτα στην παραλία, με γέλασες και
είναι αργά.
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[Άτιτλο]
Που με μπλέκεις πάλι, δεν μ’ αναγνωρίζω, της καρδιάς μου και του ονείρου κλέφτη.
Ώρα να γυρίσεις, μη φοβηθείς στα λάθη να χαμογελάς, να μιλάς με τ’ αστέρια.
Κι εγώ να παίρνω θάρρος. Θα πετώ όταν σου χορεύω, όνειρα να κυνηγώ.
Νερό εγώ χώμα εσύ, κάτι θα ανθίσει.
Να’ μουν ταξιδιώτης…

3) Στο δρόμο… Σημειώνετε στο κινητό σας, νοητά ή σε χαρτί, φράσεις ή λέξεις που βλέπετε σε
επιγραφές ή γκράφιτι, ή οπουδήποτε στο δρόμο κ σας τράβηξαν το μάτι.
Γυρνάτε σπίτι, τις βάζετε στο χαρτί, γράφετε ένα ποίημα!

Ήρθε η άνοιξη
Εισιτήριο μυρίζω και αμπελόφυλλο,
ταχυδρομείο, γεύσεις αλυσίδα, χρωματιστή αυγή τρώω
και χορεύω πλουμιστά, ερωτευμένος κηρύσσω,
τον καταρράκτη φέρνω.

Βιομηχανική Επανάσταση
Οι Διακρίσεις της αυτονομίας των Αθηναίων, τα τσιγάρα στο γραφείο.
Με επισκευές μια ανώνυμη βιομηχανική
προβλέπεται στην τροφοδοσία ζαχαρωτών με γεύση γυάλινη
ψητοπωλείου και ανθοπωλείου.

4) Επιλέγετε ένα γράμμα του αλφάβητου. Καταγράφετε όσες λέξεις σας έρχονται στο νου που ν’
αρχίζουν μ’ αυτό. Χρησιμοποιείτε όσες χρειάζεστε για να δημιουργήσετε ένα ποίημα. Θα υπάρχει
παρήχηση (επανάληψη δηλαδή του ίδιου γράμματος πολλές φορές στον στίχο), αλλά αυτό δεν
μας ενδιαφέρει.

Παραδείγματα (όλα χωρίς τίτλο σ’ αυτήν την κατηγορία):
Αγάπη,
αρετή, ανεμελιά και απογοήτευση
ανάσα, άνεμος, απόγνωση,
ανακατεύονται,
ανεξίτηλα αναδύονται, αργούν απεγνωσμένα.
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Αέναες και αδιάκοπες αναπνοές
Ανταμώνουν σε απότομες ακρογιαλιές
Αναζητώντας τις αξέχαστες αγκαλιές
που αφήνουν οι άγριες αναμνήσεις.

Βάζω βαμβάκι στο βλήμα
βελούδινο βήμα,
βούρκος της βδομάδας
βοή βαριά βήχω
βορά βρίσκω το βούτυρο.

Δώρο δέχομαι, δανείζω.
Δαγκωνιά δέχτηκα, μα δάγκωσα.
Δέθηκα, δρασκέλισα, το δρόμο δυνατά διασχίζω.

Χωρίς θαμπάδα και θυμό τη θέα θυμάμαι.
Το θέαμα της θάλασσας το θαυμαστό!
Τη θαλπωρή, τη θέληση, τη θέρμη.

Κώστα, κακόμοιρε ,
κουφάρι
κερί κατάντησες
καθόλου καμάρι
κόπωση κέρδισες
κενό κρυφό
κλαίει κανείς;
Κλαίει κρυφά.
Καμαρώνει κανείς;
Καμαρώνει κουφά.
Κάμαρη κλειστή.
Κέρδος κανείς.
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(Γραμμένο από μαθήτρια 14 χρονών)
Καλοκαίρι, καίγεται η καρδιά
Κάπου το κορίτσι κοιτάει τον κόσμο
κάτω στο κέντρο καθώς το κύμα
καταλήγει στα καράβια, κούνια
κουνάει και ο καυτός καιρός στην
κορυφή του κάμπου καλεί την κόρη.

Λεμόνι λίγο βαρύ σε λεμονιά
στο λιβάδι κυλάει και λέει:
Λιβάδι βρήκα, λιχουδιά είμαι
Μα πουθενά μια λεμονιά για να σταθώ.

5) Επιλέγετε τυχαία 4-5 λέξεις από το λεξικό και με αυτές δημιουργείτε περισσότερα από ένα
ποιήματα, προσθέτοντας μόνο λέξεις που σας είναι απαραίτητες να συνδέσετε το νόημά σας.
Επιτρέπονται και ρήματα στην περίπτωση αυτή.

Παραδείγματα
Λέξεις : πλημμύρα/κινητήριος/λαμπρός/αντικρινός
1) Πλημμύρα οι κινητήριοι
λαμπροί και θαρραλέοι
αντικρινοί απέναντι
σαν όνειρο αποπνέει.

2) Αντικρινός της και λαμπρός
πλημμύρα από κάλλη.
Ας είναι κινητήριος
της δύναμης η ζάλη,
του έρωτος.

3) Κινεί την κινητήριο
πλημμύρα την ορίζει
και από την αντικρινή
λαμπρή ανθοστολίζει.
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Λέξεις : έρεβος/δάσος/αλόγιστος/μοιραίο
1) Έρεβος αλόγιστο
το βάθος του δάσους
μοιραίο του πάθους
ανομολόγητο.

2) Μοιραία η μοίρα
αλόγιστο σχίζει
του ερέβους το δάσος
το εγκλιματίζει.

3) Δάσος και έρεβος
δένουν μοιραία
τόσο αλόγιστος
και ίσως λαθραία.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
Κατά το τέλος της πειραματικής αυτής διαδικασίας ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να
αξιολογήσουν τη βιωματική δραστηριότητα.
Ακολουθούν κάποιες από τις παρατηρήσεις τους:
«Ευχάριστη διαδικασία, μου άρεσε γιατί με έβαλε να σκεφτώ πέρα από τα στεγανά.»
«Η ανακάλυψη της διαδικασίας συνδυασμού φαινομενικά ετερόκλιτων λέξεων και η παραγωγή
διαφορετικών νοημάτων με έκαναν να κατανοήσω ακόμα καλύτερη τη δύναμη που έχει η
γλώσσα. Η συγκεκριμένη μάλιστα διαδικασία της επιλογής τυχαίων λέξεων, με οδήγησε με
παιγνιώδη τρόπο στην επιθυμία να δημιουργώ συνέχεια στιχάκια. Ήταν πράγματι απολαυστική
διαδικασία και σίγουρα μία αφορμή για να δω τη γραφή αλλιώς.»
«Ενδιαφέρουσα διαδικασία για το πώς από ένα βιβλίο, μια εφημερίδα, ένα άρθρο μπορεί να
προκύψει κάτι τόσο διαφορετικό.»
«Πρόκειται για μια άκρως ενδιαφέρουσα και δημιουργική διαδικασία. Τα ερεθίσματα για να
δημιουργήσει κανείς ένα τέτοιο ποίημα είναι άπειρα. Διασκέδασα πολύ και πόνεσα λίγο.»
«Διασκεδαστική διαδικασία που μ’ ενέπνευσε.»
«Είναι μια πολύ δημιουργική διαδικασία, ευχάριστη που απαιτεί λίγο χρόνο αλλά ταυτόχρονα είναι
και εθιστική. Σε βάζει να σκεφτείς και σε προκαλεί να σκεφτείς έξω από τα συνηθισμένα.»
«Μου άρεσε η διαδικασία γιατί κατάφερα να "συνθέσω" νοηματικά διαφορετικές λέξεις σε ενιαίο
"σώμα".»
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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Το κίνημα του Ντανταϊσμού εμφανίσθηκε σαν μία καλλιτεχνική «βόμβα» που η ισχύς του διήρκησε
για λίγα μόνο χρόνια, όμως η επίδραση και οι συνέπειές του επηρέασαν την ιστορία της τέχνης
ολόκληρου του περασμένου αιώνα. Από τον Ντανταϊσμό γεννήθηκε ίσως το σημαντικότερο
πρωτοποριακό, καλλιτεχνικό κίνημα, ο υπερρεαλισμός.
Μπορεί από τις ασκήσεις που περιγράφηκαν παραπάνω να μην προκύπτουν ποιήματα
εκδόσιμα αλλά η διαδικασία, όπως προκύπτει και από τις αξιολογήσεις των συμμετεχόντων,
αποτέλεσε αφορμή για εκείνους να δουν τη γραφή με άλλο μάτι. Όταν δε ενημερώθηκαν ότι
ασκήσεις σαν αυτές χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής, εκδήλωσαν
ενδιαφέρον να μάθουν περισσότερα για το αντικείμενο της.
Προσωπικά, αυτή είναι η σύνδεση που εντόπισα μεταξύ του Ντανταϊσμού και των ασκήσεων.
Το κίνημα «Νταντά» αποτέλεσε εφαλτήριο για την ανάπτυξη του Υπερρεαλισμού και οι ασκήσεις
έναυσμα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος -από νέους και παιδιά- να μάθουν τι εστί
Ντανταϊσμός και τι Δημιουργική Γραφή.
Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι η αναρχία των Ντανταϊστών σήμαινε απόκλιση από την -μέχρι
τότε- τέχνη. Και η αποκλίνουσα σκέψη, κατά τον Τζάνι Ροντάρι, είναι συνώνυμο της
δημιουργικότητας. Έτσι και οι συμμετέχοντες, μέσω της τεχνικής των Ντανταϊστών κατάφεραν,
όπως αναφέρουν και οι ίδιοι, να σκεφτούν πέρα από τα συνηθισμένα και να δημιουργήσουν
πρωτότυπα ποιήματα.
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Dada. Ανακτημένο από

Διηγήματα εμπνευσμένα από ζωγραφικά έργα
Σώσειλου Σοφία Στέλλα

s.soseilos@yahoo.gr
Περίληψη
Η σχέση της γραφής με τη ζωγραφική μπορεί να αναδειχτεί μέσω της συγγραφής διηγημάτων, τα οποία συνδιαλέγονται
με ζωγραφικούς πίνακες. Σκοπός είναι να διαφανεί η δημιουργική αξία αυτής της πρακτικής, κατά την οποία οι πίνακες
ζωγραφικής ως αρχικό ερέθισμα, μέσω της αισθητικής ανάλυσή τους και της μελέτης όλων των στοιχείων τους,
χρησιμοποιούνται ως πηγή έμπνευσης. Τα αντίστοιχα διηγήματα αναπτύσσονται με την εμπλοκή της δημιουργικής
φαντασίας και εξελίσσονται σύμφωνα με τις τεχνικές της μυθοπλασίας και της αφήγησης.
Όταν τα διηγήματα εμπνέονται από ιστορικά ρεαλιστικά έργα μπορούν να εμπεριέχουν πραγματολογικά στοιχεία της
εποχή της οποίας ανασυσταίνουν και η πλοκή τους να βασίζεται σε έρευνα ηθογραφικών στοιχείων και ιστορικών
γεγονότων. Η αισθητική ενός τέτοιου διηγήματος εμπνέεται από την εικαστική αφήγηση του αντίστοιχου πίνακα του
ζωγράφου.
Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα στην Ελλάδα ταυτίζεται με τις πρώτες δεκαετίες του νεοσύστατου ελληνικού ανεξάρτητου
κράτους και οι ηθογραφικοί πίνακες του Νικολάου Γύζη (1842-1901) και του Νικηφόρου Λύτρα (1832-1904) λειτουργούν
ως παράθυρα στον χρόνο, μίας περιόδου που είναι σχετικά άγνωστη και άρα γοητευτική στη λογοτεχνική της
ανασύσταση. Διηγήματα εμπνευσμένα από τη ζωγραφική των δύο αυτών ζωγράφων θα χρησιμοποιηθούν ως
παραδείγματα. Στη συνέχεια θα παρατεθούν επιπλέον ασκήσεις δημιουργικής γραφής εμπνευσμένες από έργα τέχνης.

Ποια είναι η σχέση των δύο μορφών τέχνης, ζωγραφικής και γραφής; Όπως έγραψε ο αρχαίος
ποιητής Σιμωνίδης ο Κείος (556-468 π. Χ.) «Την μεν ζωγραφίαν ποίησιν σιωπώσαν, την δε ποίησιν
ζωγραφίαν λαλούσαν». Η ζωγραφική είναι ποίηση που σωπαίνει και η ποίηση είναι ζωγραφική
που μιλάει. Υπάρχει μία φυσική σχέση μεταξύ Τέχνης και Γραφής. «Κοινό τους σημείο είναι η
ποίηση» (Walsh-Piper 2002: XXI), η δημιουργία με αλληγορίες.
Από την εποχή του Οράτιου μέχρι σήμερα υπάρχει μία μεγάλη παράδοση γραφής βασισμένης
σε έργα τέχνης όπου καλλιτέχνες και συγγραφείς υπηρετούν και τα δύο είδη αφήνοντας το ένα
να δίνει ερεθίσματα στο άλλο (Walsh-Piper 2002: XXV). Κινήματα τέχνης όπως ο Ρομαντισμός, ο
Φουτουρισμός, ο Σουρεαλισμός και ο Ντανταϊσμός περιελάμβαναν ποιητές και ζωγράφους.
Στον εικοστό αιώνα ποιητές όπως η Marianne Moore, ο William Carlos Williams και ο W. H.
Auden έγραψαν ποιήματα εμπνευσμένα από πίνακες ή ζωγράφους (Walsh-Piper 2002: XΙΙI).
Αντίστοιχα πολλοί ζωγράφοι ανά τον κόσμο εμπνεύστηκαν και εμπνέονται από ποιήματα. Είναι
μία κοινή πρακτική λόγω της συγγένειας των δύο μορφών Τέχνης, μεταξύ των οποίων η διαφορά
έγκειται τελικά στον τρόπο απόδοσης του μηνύματος ή της αίσθησης με εικόνες ή με λέξεις. Με
λέξεις που περιγράφουν εικόνες ή με εικόνες οι οποίες αφηγούνται.
Πολλά Μουσεία Τέχνης, όπως το Art Institute of Chicago, το San Francisco Museum of Fine Arts
και το Detroit Institute of Art έχουν προγράμματα Δημιουργικής Γραφής, βασισμένα σε έργα των
συλλογών τους. Συγκεκριμένα το Art Institute of Chicago εξέδωσε το βιβλίο Transforming Vision
στο οποίο συγγραφείς γράφουν εμπνευσμένοι από συλλογές έργων του 19ου και 20ου αιώνα.
Στον πρόλογο αυτού του βιβλίου ο ποιητής Edward Hirsch παραθέτει πως αυτός ο
εμπνευσμένος εκφραστικός τρόπος γραφής καταφέρνει και «αψηφά το μυστήριο που χωρίζει
το υπαρκτό από το αόρατο, την εικόνα από τη γραφή». Οι εικαστικές τέχνες ως ερέθισμα
κινητοποιούν ένα μεγάλο φάσμα αντιδράσεων, φανερώνοντας ένα μίγμα παρατήρησης και
προσωπικής ερμηνείας. (Walsh-Piper 2002: XXV)
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Ο John Updike στο βιβλίο του Just Looking: Essays on Art (1989), αναφέρει πως το να γράφεις
με αφετηρία τις εικαστικές τέχνες είναι πολύ φυσικό (Updike 1989). Τα γραπτά του βασίζονται σε
έργα τέχνης, εκθέματα μουσείων και εκθέσεων ζωγραφικής. Οι αφηγήσεις του Updike
ταξιδεύουν εμπρός και πίσω από την εικόνα, στη μνήμη, στην πληροφορία, στην εντύπωση,
στην εκτίμηση της τεχνικής και κυρίως στη μυστηριώδη παρουσία του ίδιου του έργου τέχνης
(Walsh-Piper 2002). Το να γράφεις με αφετηρία έργα τέχνης είναι μία σύνθετη λειτουργία. Το έργο
τέχνης είναι πηγή έμπνευσης αφού αρχικά καλεί τον θεατή να ανταποκριθεί σε αυτό, να σταθεί
απέναντί του για να το παρατηρήσει και να το αναλύσει συναισθανόμενος τη σημασία της
διαδικασίας της παρατήρησης (Walsh-Piper 2002: XXVII).
Μέσω των εικαστικών τεχνών αναπτύσσεται η φαντασία. Το έργο τέχνης δίνει το ερέθισμα να
σκεφτούμε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Ο ζωγράφος με μία μόνο εικόνα μπορεί να
αφηγηθεί μία ιστορία, να αναπαραστήσει αληθοφανείς χαρακτήρες, χώρους και δράσεις.
Όπως ο συγγραφέας σε κάθε κείμενό του δημιουργεί πιστευτούς χαρακτήρες έτσι και ο
ζωγράφος σε κάθε απεικόνιση προσώπου ή φιγούρας πρέπει να αποδίδει στοιχεία της
προσωπικότητάς τους βασισμένος στη γλώσσα του σώματος, στην κίνηση των χεριών και στο
βλέμμα, στο είδος των ρούχων και των κάθε λογής αντικειμένων που υπάρχουν στον χώρο.
Παρακάτω παρατίθενται, ως παραδείγματα, διηγήματα εμπνευσμένα από εικαστικά έργα σε
συνάρτηση με τις μεθόδους προσέγγισης και εκμετάλλευσής τους ως πηγές έμπνευσης. Οι
πίνακες που χρησιμοποιήθηκαν είναι ηθογραφικά έργα του 19ου αιώνα από τον Νικόλαο Γύζη
και τον Νικηφόρο Λύτρα κατά την εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας (Διηγήματα
εμπνευσμένα από τη ζωγραφική του Νικόλαου Γύζη και του Νικηφόρου Λύτρα, 2017) στο
Μεταπτυχιακό Δημιουργικής Γραφής του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Επιπλέον
χρησιμοποιήθηκαν τοπία και νεκρές φύσεις του Άντριου Γουάιεθ καθώς και αφαιρετικά έργα της
Τζόρτζια Ο’ Κιφ από μαθητές του Λυκείου των Σχολείων της Αμερικάνικης Παροικίας Αθηνών
(ACS Athens).
Ο Νικόλαος Γύζης (1842-1901) και ο Νικηφόρος Λύτρας (1832-1904) είναι οι δύο εμβληματικοί
Έλληνες ζωγράφοι του 19ου αιώνα. Είχαν κοινή καταγωγή, ήταν και οι δύο από την Τήνο, αλλά
και εγκάρδιοι φίλοι ζωής. Σπούδασαν και οι δύο στο Πολυτεχνικόν Σχολείον της Αθήνας και στη
συνέχεια στη Βασιλική Σχολή του Μονάχου με υποτροφίες που είχαν δοθεί με την βοήθεια του
Βασιλιά Όθωνα και του κράτους. Παρόλο που έζησαν ο Λύτρας στην Ελλάδα και ο Γύζης στη
Γερμανία (Βαυαρία), πορεύτηκαν παράλληλα χωρίς να χωρίσουν ποτέ οι δρόμοι τους.
Τα έργα τους ως ηθογραφικά μπορούν να αποτελέσουν αφορμή - έναυσμα για τη συγγραφή
λογοτεχνικών κειμένων. Οι πληροφορίες που αντλούνται από το πλούσιο εικαστικό τους έργο
μπορούν να αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, και συγγραφική πρόκληση. Προσεγγίζοντάς τους και
επιχειρώντας μία εις βάθος κατανόηση των έργων τους μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε ως
πηγή έμπνευσης με σκοπό τη συγγραφή λογοτεχνικών έργων ανάλογου ύφους. Αυτός ο
τρόπος συγγραφικής άσκησης, εξάλλου, αποτελεί συνήθη πρακτική της Δημιουργικής Γραφής.
Η ηθογραφία στην οποία διακρίθηκαν οι δύο αυτοί ζωγράφοι της Σχολής του Μονάχου, είναι
μία εξιδανικευμένη εκδοχή του ευρωπαϊκού ρεαλισμού που προϋπήρχε ως ρεύμα. Έδωσε
έμφαση σε εικόνες ηθών, μίας ζωής που αναφερόταν σε πρότυπα εξιδανικευμένα με πράξεις
προσφοράς και ανιδιοτέλειας, πολλές φορές ως μέσο καλλιέργειας διδαγμάτων. Ήταν μια εποχή
που ήθελαν να εξυμνήσουν τις απλές αξίες παραβλέποντας εσκεμμένα πολλές φορές την
απεικόνιση της πραγματικότητας, τη φτώχεια, την άθλια διαβίωση των παιδιών, τη θνησιμότητα
και τον αναλφαβητισμό. Η ατμόσφαιρα της εποχής βοήθησε στο να ανθίσει η ελληνική
ηθογραφία στη ζωγραφική εμπνευσμένη από τα ήθη και τα έθιμα του ελληνικού λαού όπως
έκανε και η αντίστοιχη λογοτεχνία της εποχής.
Τα διηγήματα που γράφτηκαν δεν είναι μόνο αποτέλεσμα έμπνευσης από τα αντίστοιχα
επιλεγμένα εικαστικά έργα αλλά εμπεριέχουν πραγματολογικά στοιχεία εκτεταμένης έρευνας που
αφορά στην εποχή την οποία ανασυσταίνουν και πιο συγκεκριμένα σε συνήθειες των

[976]

ανθρώπων όπως αυτές τις αφηγούνται εικαστικά ο Νικόλαος Γύζης και ο Νικηφόρος Λύτρας. Η
πλοκή τους βασίζεται σε έρευνα ηθογραφικών στοιχείων και ιστορικών γεγονότων της ελληνική
επαρχίας του 19ου αιώνα με αφορμή τους πίνακες του Γύζη καθώς και της Αθήνας, της
νεοσύστατης τότε ελληνικής πρωτεύουσας, με αφορμή τους πίνακες του Λύτρα. Τα έργα των
ζωγράφων είναι ρεαλιστικά και ηθογραφικά και απεικονίζουν μία εποχή κατά την οποία η
φωτογραφία δεν ήταν ευρέως διαδεδομένη και έτσι λειτουργούν ως «παράθυρα στον χρόνο»,
κουβαλώντας το άρωμα της Ελλάδας του 19ου αιώνα.
Η σχέση της γραφής και της ζωγραφικής εν προκειμένω, επιχειρείται μέσω της συγγραφής
διηγημάτων τα οποία και συνδιαλέγονται με ισάριθμους ζωγραφικούς πίνακες του Νικολάου
Γύζη και του Νικηφόρου Λύτρα. Με το εγχείρημα αυτό επιχειρείται να διαφανεί η δημιουργική αξία
αυτής της πρακτικής, η οποία έχει ως αρχικό ερέθισμα πίνακες ζωγραφικής, καλλιεργείται με την
αισθητική ανάλυσή τους, την ενδελεχή μελέτη όλων των στοιχείων τους. Στη συνέχεια
αναπτύσσεται με την εμπλοκή της δημιουργικής φαντασίας και εξελίσσεται σύμφωνα με τις
τεχνικές της μυθοπλασίας και της αφήγησης, οδηγώντας στη συγγραφή διηγημάτων, τα οποία
και καταλήγουν στο στιγμιότυπο που απεικονίζει ο εκάστοτε πίνακας.
Μελετώντας τους πίνακες, τέθηκαν ερωτήματα όπως ποια ήταν η πρόθεση των ζωγράφων,
πώς αναλύονται αισθητικά οι πίνακες αυτοί; Η αισθητική ανάλυση της εικαστικής αφήγησης των
ζωγράφων κρίθηκε απαραίτητη και συνοδεύει το κάθε διήγημα στο οποίο και αναφέρεται. Η
περιγραφική απόδοση, η ανάλυση και η ερμηνεία όλων των στοιχείων των έργων στοχεύει στη
διερεύνηση της τεχνικής και της εικαστικής οργάνωσης τους. Στους επιλεγμένους πίνακες
διερευνήθηκε η τοποθέτηση κάθε στοιχείου και η αλληλεπίδρασή του με τα υπόλοιπα, η πρόθεση
των ζωγράφων, ο λόγος της διάταξης, της κατεύθυνσης και της πιθανής κρυφής γεωμετρίας
που ίσως δίνει έμφαση σε συγκεκριμένα στοιχεία καθώς και η χρήση των χρωμάτων και των
αποχρώσεων.
Ενδεικτικά ακολουθεί παρουσίαση της αισθητικής ανάλυσης και ερμηνευτικής προσέγγισης του
πίνακα «Μετά το Μνημόσυνο» (εικόνα 1), 1883, του Νικόλαου Γύζη. Στο συγκεκριμένο έργο
απεικονίζονται δύο καθισμένες γυναίκες και ένα μικρό παιδί που βρίσκονται σ’ ένα μισοσκότεινο
δωμάτιο. Κοιτάζοντας την τεχνική του Γύζη, σε αυτόν τον πίνακα παρατηρούμε πως η σύνθεση
του λειτουργεί με συμβολική στρατηγική. Ακολουθώντας ένα νοητό άξονα βλέπουμε πως οι
γραμμές που θα χώριζαν τον πίνακα σε τρίτα οριζόντια και κάθετα, μοιράζοντας τον πίνακα σε
εννέα ίσα μέρη, δηλώνουν πως ακριβώς στην μέση του πίνακα έχει τοποθετηθεί η δεύτερη
γυναίκα με το παιδί και το ταγάρι. Γνωρίζοντας τον αισθητικό κανόνα των τρίτων οι χρυσές τομές
που δημιουργούνται από το πλέγμα αυτών των γραμμών είναι οι πιο σημαντικές στην
σημασιολογία του πίνακα. Εδώ όμως ο Γύζης δεν χρησιμοποιεί κανένα πρόσωπο η δευτερεύων
στοιχείο σε οποιοδήποτε από αυτά τα σημεία. Αντιθέτως τοποθετεί εσκεμμένα την
μαυροφορεμένη χήρα αριστερά στο μισοσκόταδο και τοποθετεί στη μέση του έργου το παιδί,
τονίζοντας τη ψυχολογική κατάσταση της γυναίκας.
Οι ήρωες στους πίνακες του Γύζη, σαν πρωταγωνιστές θεατρικών έργων αφηγούνται με την
σιωπή τους ή με την στάση του σώματος τους μία ιστορία. Το σκηνικό στο οποίο διαδραματίζεται
το γεγονός λειτουργεί και αυτό όπως σ’ ένα θεατρικό. Στο φόντο αυτού του πίνακα ο Γύζης
τοποθετεί λιτά και με περίσκεψη τόσα αντικείμενα όσα χρειάζονται. Η «παγωμένη» σκηνή που
απεικονίζεται στον κάθε πίνακα καταφέρνει να δώσει την αφορμή σε συνάρτηση με τον τίτλο
που έδωσε ο ζωγράφος, τα χρώματα που χρησιμοποίησε, τις εκφράσεις και τις χειρονομίες των
χαρακτήρων, για να δημιουργηθεί μία ιστορία εποχής που φεύγει πολύ έξω από τα στενά όρια
του μικρού δωματίου και καταλήγει πάλι σ’ αυτό. Ενδεικτικά αποσπάσματα από το διήγημα:
Από πού ν’ αρχινήσω Βαγγελιώ μου, τι να πω και τι ν’ αφήσω; Ήμουν εγώ για τέτοιο
ξεπεμό, για τέτοιο κακό; Ο κύρης μας, μεγάλος λαδέμπορας στον Αχλαδόκαμπο. Η μάνα μου, η
κυρά Γεωργούλα, στάθηκε δίπλα του άξια, δούλευε στα χωράφια καλύτερα από μπιστικός,
πρόσεχε τα ζωντανά, τη στάνη, διαφέντευε το μαγειρειό και το σπιτικό της. Κοντή, στεγνή, δυνατή
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γυναικά, έβαζε κάτω ακόμα κι αργάτη. Η προκοπή της την έκαμε ξακουστή στον κάμπο αλλά το
κρίμα της μεγάλο. Δεν έκαμε γιο στον κύρη της, τέσσερις κόρες έκαμε, όλες χαϊδεμένες. (…)
Τον άντρα μου τον αγάπησα πολύ κι ας ήταν δύστροπος, χατίρι δεν μου χάλαγε. Έλειπε
ολοχρονίς από το σπίτι, έψαχνε δουλειές σ’ όλον τον κάμπο μα όταν γύριζε γέμιζε το σπίτι μας
χαρά. Ευλογημένος ο γάμος μας, το ’να παιδί ερχόταν πίσω απ’ τ’ άλλο ως που μας βρήκε το
κακό. Πώς θα μπορέσω να μεγαλώσω τα παιδιά μου σε τούτο δω τον τόπο με τέτοια ρετσινιά;
Πώς θα μπορέσω να σβήσω την εικόνα του σκοτωμένου; Και θα μου πεις γιατί να πας στην
πλατεία; Γιατί να δεις με τα μάτια σου τη λαιμητόμο; Κι όμως μου ήταν αδύνατον να μην πάω.
Είχα να τον δω μήνες, από τότε που είχε γίνει το κακό. Έφτασα στην πλατεία την ώρα που έπεφτε
η λεπίδα. Την είδα να πέφτει με δύναμη και μετά να τραβιέται πίσω. Πάνω στο μέταλλο γυάλιζαν
δύο κόκκινες γραμμές αίμα. Είχαν το χρώμα του ουρανού που χάραζε πιο πίσω. Το τρίξιμο της
τροχαλίας, καθώς ανέβαινε, ήταν φρικτό. Το σώμα του Λιάκου μου άψυχο, ακέφαλο, δεμένο στις
σανίδες της καρμανιόλας. Το πλήθος ούρλιαζε, ανάμιχτες ζητωκραυγές κι αποδοκιμασίες. Είδα
κάποιους να πετροβολούν τους δήμιους κι εγώ έσπρωχνα για να φτάσω κοντά, να δω το
πρόσωπο του για τελευταία φορά.
Ένιωσα να μ’ εμποδίζουν, ούτε θυμάμαι ποιοι ήταν. Τους ξέφυγα κι απ’ τη βιασύνη μου έπεσα
κάτω. Αίμα έτρεχε απ’ τα χείλη μου, γευόμουν αίμα και χώμα. Έπρεπε όμως να προχωρήσω, να
τον δω, να του κλείσω τα μάτια. Έφτασα στο καλάθι πριν το μαζέψουν. Δύο ματωμένα κεφάλια,
του Λιάκου μου επάνω κι εκείνου του ακατανόμαστου του αρχιληστή του Παρασκευά από κάτω.
Ας όψεται η στιγμή που έμπλεξε μαζί του. Μου ήρθε ζαλάδα. Δεν κατάφερα να του σφαλίζω τα
μάτια. Ήταν ορθάνοιχτα, οι κόρες, διεσταλμένες. Πιστεύω πως μ’ έψαχνε Βαγγελιώ μου μέσα
στον κόσμο να με βρει κι ας πίστευε πως δεν θα πάω. Δεν άντεξα, σωριάστηκα λιπόθυμη.
Οι χωροφύλακες ξεκίνησαν να διώχνουν τον κόσμο για να μαζέψουν οι δήμιοι και να φύγουν κι
έτσι πριν το καταλάβω η πλατεία άδειασε και έμεινα μονάχη στην μέση. Κουλουριάστηκα
γονατιστή στο χώμα κι άνοιξα σ’ εμετούς. Έβγαζα χολή ανάμεσα στ’ αναφιλητά μου. Είχα
τραβήξει τη μαντίλα στο πρόσωπό μου να κρύψω την ντροπή μου. Δεν ήρθε να μου μιλήσει
κανείς. Ένιωθα τα βλέμματά τους που με κάρφωναν πίσω απ’ τα σφαλισμένα τους
πορτοπαράθυρα, τ’ αμπαρωμένα για τον Χάρο. Ήμουν σίγουρη πως με κοίταζαν πίσω από τις
χαραμάδες, πως παρατηρούσαν την κάθε μου κίνηση, την κάθε ανάσα. Στ’ αυτιά μου ακόμη
αντηχούσαν οι άναρχες κραυγές τους. (…)
Φόρτωσαν τους νεκρούς σ’ ένα κάρο κι έφυγαν όλοι μαζί μέσα σε σύννεφο σκόνης. Ταφή χωρίς
συνοδεία, μου είχαν μηνύσει οι χωροφύλακες. Ταφή χωρίς παπά να τον διαβάσει, χωρίς
καμπάνα να χτυπάει, χωρίς μοιρολόγια, χωρίς εμένα και τα παιδιά μας.
Κάποια στιγμή ένιωσα το κρύο να με πιρουνιάζει. Έπρεπε να βρω τη δύναμη να φύγω. Ο αέρας
ήταν παγωμένος, έσταζε στάχτη απ’ τις καμινάδες των σπιτιών. Είχα αφήσει κλειδωμένα τα
παιδιά στο σπίτι, μοναχά. Η μεγάλη μου κόρη, η Θεοδώρα, φύλαγε το νεογέννητο. Τι να σου
προκάνει ένα παιδί στα εννιά του χρόνια; Τα πήρα και τα πέντε και φύγαμε να κρυφτούμε στο
ξωκλήσι του Αϊ-Γιώργη στην Άνω Μερά. Πρόλαβα ν’ αρπάξω μαζί μου δυο κουρελούδες, ένα
σακούλι αμύγδαλα και ξερά σύκα. Έτσι ζήσαμε τρεις ολόκληρες ημέρες.
Χτες βράδυ μας βρήκε ο παπά-Φώτης. Ήρθε ν’ ανάψει τα καντήλια και μας βρήκε. Μ’
εξομολόγησε, μ’ άκουγε να κλαίω και να χτυπιέμαι για τα κρίματα του αντρός μου και για τη
ρετσινιά που θα ’χουμε εγώ και τα παιδιά μου. Εκείνα τα καημένα μας άκουγαν σιωπηλά,
ζαρωμένα στα στασίδια. Ως και το μωρό ήταν ήσυχο. Κοίταζε το ένα τ’ άλλο μέσα στο
μισοσκόταδο, στο μικρό εκκλησάκι με τους καπνισμένους τοίχους και τις λιγοστές εικόνες, με το
λιβάνι να μας κόβει τις ανάσες. Ακόμη το μυρίζω. (…)
Γυρίσαμε σπίτι πριν λαλήσουν τα κοκόρια. Δεν ήθελα να μας απαντήσει κανένας απ’ το χωριό.
Μονάχα εσύ μας πρόσεξες, Βαγγελιώ μου κι απ’ όσο φαίνεται είσαι και η μόνη που μας
νοιάστηκες. Έτρεξες μόλις μας είδες να μπαίνουμε, έφερες έναν μπόγο πράγματα για τα παιδιά,
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άναψες το τζάκι, κράτησες το στερνοπούλι να το κοιμήσεις. Κι εγώ η άμοιρη κάθομαι εδωνά με
τούτο το χαρτί στα χέρια και δεν μπορώ ν’ αποφασίσω. Τι να κάνω με το γράμμα του πεθαμένου
που δεν τολμάω να τ’ ανοίξω; Γιατί να μάθω όσα δεν θέλω να ξέρω;
Στο διήγημα αυτό μία γυναίκα θυμάται και αφηγείται στη φίλη της ολόκληρη τη ζωή της, από τα
παιδικά της χρόνια μέχρι σήμερα. Τρείς μέρες πριν συνέλαβαν και αποκεφάλισαν τον ληστή
άντρα της. Έχει μείνει μόνη της με πέντε παιδιά. Μιλώντας για τη μητέρα της, αναφέρει την
πρέπουσα θέση της γυναίκας στα τέλη του 19ου αιώνα, στην ελληνική επαρχία. Η γυναίκα για να
είναι άξια έπρεπε να γεννήσει γιούς, παιδιά έλεγαν τα αγόρια και όχι τα κορίτσια, να φροντίζει το
σπιτικό της, να αναθρέφει τα παιδιά της και να βοηθά στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες,
όταν ήταν απαραίτητο.
Η αναζήτηση βίαιων θανάτων, για να εξυπηρετηθεί η ιστορία, κατέληξε στο άρθρο Δήμιοι και
Θανατικές Εκτελέσεις (Κουράκη 2017), του Νέστορα Κουράκη, για την ύπαρξη της λαιμητόμου
στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Με την ίδρυση του ελληνικού κράτους η θανατική ποινή εντάχτηκε,
όπως και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στο νομοθετικό πλαίσιο και εφαρμόστηκε σε
σοβαρά εγκλήματα όπως ληστείες με φόνο και φονοπειρατείες. Κατά την διακυβέρνηση του
Καποδίστρια είχαν γίνει μόνο τρεις εκτελέσεις με τη μέθοδο του τουφεκισμού από εκτελεστικό
απόσπασμα. Με την έλευση του Όθωνα εφαρμόζεται για πρώτη φορά θανατική ποινή με την
ξενόφερτη μέθοδο της λαιμητόμου ή αλλιώς καρμανιόλας. Αρκετοί από τους ληστές ήταν
δυσαρεστημένοι αγωνιστές της επανάστασης που τώρα σαν είδος κοινωνικής διαμαρτυρίας
λήστευαν και τρομοκρατούσαν τα χωριά. Η τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε η λαιμητόμος
ήταν το 1913.
Οι διάφορες συμμορίες έστηναν καρτέρι σε διαβάτες, τους λήστευαν και τους έπαιρναν
αιχμαλώτους. Μετά ζητούσαν λύτρα για την απελευθέρωσή τους. Κανόνιζαν ποιοι θα τα
έφερναν, πώς και πού. Αν δεν πληρώνονταν τα λύτρα ή αν ειδοποιούσαν τη χωροφυλακή τότε
οι όμηροι εκτελούνταν. Αυτό είχε γίνει σε πολλές περιπτώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν
η ομηρία ξένων περιηγητών και η δολοφονία τους στο Δήλεσι από τους ληστές όταν παρενέβη
στρατιωτικό απόσπασμα αντί για την παράδοση λύτρων. Στήθηκε ενέδρα για τους ληστές, τους
συνέλαβαν και οδηγήθηκαν στην λαιμητόμο (Πάχη, 2012-13). Σε άλλο παράδειγμα οι ληστές
πήραν αιχμάλωτες τις δύο μικρές κόρες του δημάρχου Τοπολιάς. Στο δρόμο οι χωροφύλακες
σταμάτησαν τον βοσκό που μετέφερε τα λύτρα θεωρώντας τον ύποπτο. Μέχρι να διευκρινιστεί
η αλήθεια οι ληστές πίστεψαν πως τα λύτρα δεν θα έρχονταν και σκότωσαν με πολύ άγριο
τρόπο τα κορίτσια (Κολλιόπουλος). Στο διήγημα Μετά το μνημόσυνο, ο άντρας της ηρωίδας,
της Λενιώς, αποδεικνύεται πως ήταν ληστής και μέλος συμμορίας. Κατηγορείται για δολοφονία
και εκτελείται στη λαιμητόμο.
Για τη συγγραφή των διηγημάτων ακολουθήθηκε μία κοινή μεθοδολογία. Το θέμα τους
επηρεάζεται κυρίως από τον αντίστοιχο τίτλο του ζωγραφικού έργου που αποτέλεσε και την πηγή
έμπνευσής του. Ο βασικός χαρακτήρας κάθε διηγήματος είναι ένας εκ των δύο χαρακτήρων των
έργων του Γύζη και ο μοναδικός χαρακτήρας των έργων του Λύτρα. Οι αφηγητές όλων των
διηγημάτων είναι πρωτοπρόσωποι ομοδιηγητικοί. Ο ρυθμός αφήγησης βασίζεται σε
αναχρονίες. Η χρονική σειρά κατακερματίζεται με ανάδρομες αφηγήσεις και επιβραδύνσεις σε
κάποια καίρια συμβάντα της πλοκής. Υπάρχουν εγκιβωτισμοί ιστοριών που αφορούν σε τρίτα
πρόσωπα, τα οποία σχετίζονται με τον εκάστοτε αφηγητή. Πολλές φορές τα ίδια γεγονότα
επανέρχονται σε διαφορετικά διηγήματα από μια άλλη οπτική γωνία. Όλα τα διηγήματα
καταλήγουν στην σκηνή που αφηγείται ο αντίστοιχος πίνακας.
Τον Φεβρουάριο του 2016, στο φεστιβάλ Λογοτεχνίας των σχολών Αμερικάνικης Παροικίας
Αθηνών τοποθετήθηκε Άσκηση Δημιουργικής Γραφής σε παιδιά δεκαπέντε-δεκαέξι ετών με
εικαστικό ερέθισμα τα μοναχικά τοπία και τις νεκρές φύσεις του Άντριου Γουάιεθ. Πηγή
έμπνευσης διάφορες φωτογραφίες από ζωγραφικούς πίνακες του Άντριου Γουάιεθ που
παρουσίαζαν τοπία, ανοιχτά παράθυρα, νεκρές φύσεις και αντικείμενα αφημένα σε επαρχιακό
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δρόμο. Έπρεπε να διαλέξουν τουλάχιστον δύο πίνακες και να δημιουργήσουν μια μικρή ιστορία.
Να ενώσουν τα κενά μεταξύ των «παγωμένων» στιγμών που παρουσίαζαν οι εικόνες που
διάλεξαν. Να «δανειστούν» την στιγμή και να την αναπτύξουν με την φαντασία τους. Συζητήσαμε
εν συντομία τον διαχωρισμό του συγγραφέα από τον αφηγητή δίνοντας το παράδειγμα πως
ένα δεκαπεντάχρονο κορίτσι που γράφει μπορεί να έχει ως αφηγητή ένα ηλικιωμένο άντρα που
περιγράφει την ιστορία ενός μικρού αγοριού. Τους άφησα ελεύθερους να χρησιμοποιήσουν
πρωτοπρόσωπο ή τριτοπρόσωπο αφηγητή. Τους πρότρεψα επίσης να μην ξεχνούν να
περιγράφουν αισθήσεις (όρασης, ακοής, όσφρησης, γεύσης, αφής), όπως και να
περιγράφουν μέσω δράσης. Ο Άντριου Γουάιεθ (1917-2009) είναι Ρεαλιστής Αμερικάνος
ζωγράφος, στα μέσα του 20ου αιώνα. Ενδεικτικά έργα που χρησιμοποίησα στην άσκηση είναι ο
Άνεμος απ’ την θάλασσα, 1947 (εικόνα 2) Καταστραμμένα από τον παγετό,1962 (εικόνα 3) και
Μπότες θαλάσσης, 1976 (εικόνα 4).
Η μαθήτρια N. J. χρησιμοποιεί την εικόνα με τα αφημένα μήλα δίπλα στο παράθυρο και ξεκινά
λέγοντας «Ακόμη θυμάμαι την μυρωδιά από τα σάπια μήλα».
Η A. J. πήρε ως αφετηρία τον πίνακα με το ηλικιωμένο δέντρο και δημιούργησε ένα συμβολικό
και ευρηματικό κείμενο, μιλώντας για τον χρόνο που περνά και διαλύει τα πάντα. Δεν
χρησιμοποίησε περιττά επίθετα αλλά εικόνες με τον αέρα που τελικά σπάει το μοναχικό δέντρο.
Η K.Ch. χρησιμοποιεί πολύ τις αισθήσεις για να περιγράψει τα αισθήματα της με την βοή του
αέρα, τον ήχο των πουλιών και τον θόρυβο που κάνει η άμμος όταν χτυπά στο τζάμι. Ο
καθηγητής της πληροφορικής R.R. πήρε σαν εφόρμηση από τον πίνακα με τα αφημένα άρβυλα
και έγραψε ένα ελεύθερο ποίημα για αυτά: «Ήταν τα παπούτσια που τους πήρανε μακριά και όχι
οι στρατιώτες».
Ένα επιπλέον γεφύρωμα της ζωγραφικής με την γραφή στην άσκηση δημιουργικής γραφής
πάνω στα αφαιρετικά έργα της Τζόρτζια Ο’ Κίφ, σε συνδιασμό με μάθημα Θεωρίας των
Χρωμάτων. Έγινε τη σχολική χρονιά 2016-2017, με παιδιά δεκαπέντε-δεκαέξι ετών στις σχολές
Αμερικάνικης Παροικίας Αθηνών. Η Τζόρτζια Ο’ Κίφ (1887-1986), είναι σημαντική αμερικανίδα
ζωγράφος του μοντερνισμού, γνωστή για τα υπερμεγέθη λουλούδια της και τα ερημικά τοπία.
Τα κοντινά κάδρα των λουλουδιών με τα έντονα περιγράμματα και τις τονικές διαβαθμίσεις
μετασχηματίζουν τα θέματα της σε αφηρημένα σχήματα. Τα διηγήματα και οι αντίστοιχες
χρωματικές τους ασκήσεις παρουσιάστηκαν στο Λογοτεχνικό και εικαστικό περιοδικό του
σχολείου (εικόνα 5).
Αποσπάσματα από διηγήματα των μαθητών:
«Το φως μέσα μου»
Εμπνευσμένο από έργο της Τζόρτζια Ο’ Κιφ (εικόνα 6)

Ο ουρανός είναι σκούρος. Με κλείνει μέσα στο αδιάφορο κράτημα του. Αργά το φως κυλάει
μέσα μου σαν απαλό ρυάκι που γεμίζει το χάσμα του σκοταδιού και σιγά-σιγά φυτρώνει χορτάρι
γεμίζοντας το με πρασινάδα εξωτικά λουλούδια και μυρωδιές. Εισπνέω το φως εντός μου που
γίνεται όλο και πιο φωτεινό. Εισπνέω ξανά και το φως πετάγεται έξω σαν κυμαινόμενoς
καταρράκτης. Το σκοτάδι όμως τον σκεπάζει δημιουργώντας μία σκοτεινή σταγόνα βροχής. Η
ροή του φωτός δε σταματά και ορμά μέσα αλλά και πάλι μεταμορφώνεται σε ένα κάτασπρο
ρυάκι που θυμίζει αστέρια που αγγίζουν τη γη. Και ξανά το λιβάδι σχηματίζει δάση μαζί με
λαμπερά γαλάζια ρυάκια νερού. Έπειτα τα πάντα παγώνουν.
M. C., 10th grade (Τάξη Σχεδίου,2016)

«Σαν στο σπίτι μου»
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Εμπνευσμένο από έργο της Τζόρτζια Ο’ Κιφ (εικόνα 7)

Δεν ξέρω που βρίσκομαι. Δεν γνωρίζω που πάω. Τα πάντα είναι θαμπά. Τα πάντα μετακινούνται
βασανιστικά αργά. Όλα γυρίζουν και με ζαλίζουν. Νιώθω πως πατώ κινούμενη άμμο που με
τραβά προς τα κάτω. Δεν μου αρέσει εδώ που βρίσκομαι αλλά δεν θέλω και να φύγω. Μπορεί
για αυτό τελικά να είμαι εδώ. Να πηγαίνω κάπου που να μην γνωρίζω το γιατί, να φοβάμαι και
να μην θέλω να φύγω. Μάλλον αυτό το μέρος θα μου προσφέρει τα καλύτερα και τα χειρότερα
μαζί. Αυτό το περιβάλλον δείχνει εχθρικό και φιλικό ταυτόχρονα, σαν να με θέλει και ζωντανό και
νεκρό. Τελικά μου φαίνεται πως μου αρέσει εδώ. Μου θυμίζει το σπίτι μου.
N. M., 10th grade Drawing and Painting class, 2016)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΕΙΚΟΝΑ 1

Νικόλαος Γύζης
Μετά το Μνημόσυνο,1883
Λάδι σε μουσαμά
92 εκ Χ 71 εκ
Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη
ΕΙΚΟΝΑ 2

Άνεμος απ’ την θάλασσα (1947)
Άντριου Γουάιεθ
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Τέμπερες σε ξύλο
100εκ. Χ 70 εκ.
Εθνική γκαλερί , Ουάσινγκτον
ΕΙΚΟΝΑ 3

Καταστραμμένα από τον παγετό (1962)
Άντριου Γουάιεθ
Υδατογραφία σε χαρτί
100εκ. Χ 70 εκ.
Ιδιωτική συλλογή
ΕΙΚΟΝΑ 4

Μπότες θαλάσσης (1976)
Άντριου Γουάιεθ
Τέμπερες σε ξύλο
66εκ. Χ 90εκ.
Ιδιωτική συλλογή

ΕΙΚΟΝΑ 5
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Λογοτεχνικό και εικαστικό περιοδικό,
Σχολές Αμερικάνικης Παροικίας Αθηνών
Σχολικό έτος 2016-2017

ΕΙΚΟΝΑ 6

Χωρίς τίτλο, Τζόρτζια Ο’ Κίφ (1887-1986)
ΕΙΚΟΝΑ 7

Χωρίς τίτλο, Τζόρτζια Ο’ Κίφ (1887-1986)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
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«Σκιαγραφώντας τον Γουτεμβέργιο μέσα από την
τεχνολογία των μέσων και των υλικών, των
εργαστηριακών μεθόδων και των πρακτικών που
υλοποιούν την τυπογραφική του τεχνική:
τεχνοεπιστήμονας ή εμπειροτέχνης;»
Σουλτάνης Δ. Κώστας
ksoultanis@gmail.com

Περίληψη
Η εργασία επιχειρεί τη σκιαγράφηση ενός προφίλ του Ιωάννη Γουτεμβέργιου. Στηρίζεται στη μαρτυρούμενη
εργοβιογραφία και στη θεώρηση ότι, μέρος που ενδιαφέρει τόσο στη βιογραφία του, όσο στην εργογραφία και κύρια
στο εργαστηριακό σκέλος της εφεύρεσή του, να κινείται μεταξύ εικασίας και πραγματικότητας. Συζητά συγκριτικά και με
σημερινούς όρους επιστήμης, αν και κατά πόσο ο Γουτεμβέργιος να εργάστηκε ως ερευνητής τεχνοεπιστήμονας ή ως
τυπικός εμπειροτέχνης. Για τους λόγους αυτούς, εστιάζει στο εργαστηριακό του περιβάλλον, με αντικείμενο τα μέσα και
τα υλικά που απαρτίζουν το σύνολο της τεχνολογίας του και συνθέτουν την τυπογραφική του τεχνική.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Ιωάννης Γουτεμβέργιος, “Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg” στο ακέραιο
γερμανικό όνομα, θεωρείται για το δυτικό κόσμο πατέρας της μηχανικής τυπογραφίας, ως
δημιουργός της χειροκίνητης μηχανικής τυπογραφίας, δια των κούφιων κινητών μεταλλικών
τυπογραφικών στοιχείων. Αυτά σε αναφορά του συνόλου της θεωρούμενης τυπογραφικής του
τεχνικής και σε διάκριση των προγενέστερων τυπογραφικών πιεστικών μέσων και από μιας
άποψης των πρόδρομων πιεστηρίων, καθώς και κάθε μορφής τυπογραφικών μεθόδων και
τεχνικών που εφαρμόζονταν στην εποχή του (Αβραμίδης κ.ά., 2012). Δηλαδή των πρόδρομων
τεχνολογικών μέσων και υλικών που συνέβαλαν ως τότε στην εκτύπωση των πρώιμων βιβλίων,
πριν από την τυπογραφική του τεχνική. Εκτός το ότι η στοιχειοθεσία γίνονταν με ξύλινα κινητά
τυπογραφικά στοιχεία, σχεδόν τίποτε άλλο δεν γνωρίζουμε για το ενεργό τυπογραφικό
περιβάλλον του ύστερου μεσαίωνα και μέχρι τα μέσα του 15ου αιώνα. Επιπλέον, δεν σώζονται
προγενέστερα τυπογραφικά πιεστήρια, ούτε λείψανα του θεωρούμενου πρότυπου πιεστηρίου
της τυπογραφικής του τεχνικής και όπως αναπαρίσταται στις ανακατασκευαστικές εκδοχές του
(Lawrence, 2007).

2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ως συνέπεια των παραπάνω, υποθέτουμε ότι μία τέτοια παραδοχή που κατοχυρώνει σε μιά τόσο
τυπική βιβλιογραφική αναφορά την πατρότητα της μηχανικής τυπογραφίας στον Γουτεμβέργιο,
δεν μπορεί να θεωρηθεί τόσο επαρκής τεκμηρίων καθώς, συνοψίζει σχεδόν στο επίπεδο της
απλής πληροφορίας σειρά αμφιλεγόμενων μαρτυριών και πιθανολογούμενων χρονολογιών
σχετικά με την εργοβιογραφία του, χωρίς να ενδιαφέρει σε βασικές πτυχές της μελετητικής και
ευρετικής διαδικασίας των μεθοδικών και των δημιουργικών ενεργειών του φερόμενου ως
εφευρέτη, καθώς και στα όποια σχετικά στοιχεία και ενδεχόμενα υποθετικά, που θα
προσδιόριζαν όχι μόνο το πλαίσιο της τεχνολογίας των μέσων και υλικών, αλλά και των
εργαστηριακών μεθόδων και πρακτικών που έλαβαν χώρα και οδήγησαν στην υλοποίηση της
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τεχνικής του. Πρόκειται για ερωτήματα, που μόνο ο ίδιος ο Γουτεμβέργιος θα μπορούσε να μας
τα απαντήσει, με προϋπόθεση την ύπαρξη μιας «τεχνικής» ανάστασής του (Μαστορίδης, 2000).
Θεωρούμε τα παραπάνω, βασικές υποθέσεις εργασίας διερευνήσιμων στοιχείων, που αφορούν
στη μέθοδο εργασίας του Γουτεμβέργιου. Ενδεχομένως αυτά τα στοιχεία να σκιαγραφούν το
ζητούμενο προφίλ του, αν βέβαια τα όποια πιθανά ευρήματα ή επιχειρήματα στην παρούσα
συζήτηση θα απαντούν σημαντικά στο ερώτημα της διαζευκτικής λεκτικής σχέσης
«τεχνοεπιστήμονας ή εμπειροτέχνης;» που διατυπώνεται στον τίτλο της παρούσας εργασίας. Πιο
συγκεκριμένα, η παραπάνω σχέση, διερωτάται στο «γιατί και πώς» ο Γουτεμβέργιος και όχι άλλος
από δεκάδες τότε έμπειρους τυπογράφους, έλαχε να πραγματοποιήσει αυτή την αλματώδη
μετάβαση στην γνωστή μας μηχανική τυπογραφία και στην περεταίρω ραγδαία εξέλιξή της στη
βάση της τυπογραφικής τεχνικής του. Αυτό στα πλαίσια της συζητούμενης άποψης, είναι ένα
από τα πολλά αμφιλεγόμενα και ανεπαρκώς απαντημένα ιστορικά ερωτήματα στην
εργοβιογραφία του (Kreis, 2000).
Ο τρόπος που εργάστηκε, είναι μια βασική υπόθεση που αφορά, πρώτον, στην τεχνογνωσία
που θα έπρεπε να κατέχει κάποιος προκριμένου να τεχνουργήσει στη συγκεκριμένη ιστορική
στιγμή και στην περίπτωση αυτή ο Γουτεμβέργιος, σε σχέση με τα τεχνολογικά δεδομένα της
εποχής, πάνω στα οποία προφανώς να εποικοδόμησε τις ιδέες του, ώστε να υλοποιήσει το
τεχνολογικό του επίτευγμα και δεύτερο, σε ποιο εργαστηριακό περιβάλλον όλα αυτά, μέσα σε
ποιες συνθήκες και με ποιες διαδικασίες παράχθηκε αυτό το τεχνολογικό προϊόν, από την σκοπιά
των μεθόδων και πρακτικών, αν αυτά, ως παράγωγα τεχνολογικής διαδικασίας και πράξης τα
συσχετίσουμε ως προσιδιάζοντα ή μη του τρόπου που εργάζεται ο επιστήμονας. Βέβαιο ότι
ελάχιστα γνωρίζουμε για την εργογραφία του πριν την εφεύρεση, πόσο μάλλον των σύγχρονων
και ισότιμων συναδέλφων του, που αναμφίβολα προβληματίζονταν το ίδιο πάνω στις
προβληματικές τυπογραφικές μεθόδους και τεχνικές, ενώ στόχευαν στην επινόηση νέων, για
ποιοτικότερες και ταχύτερες εκτυπωτικές διαδικασίες (Σιάπα, 2011).
Όμως, από το τελικό αποτέλεσμα της εφεύρεσης, φαίνεται ότι μέσα σε εκείνη την εποχή, όπου η
προβληματική για τυπογραφία αναδεικνύεται ως μέγιστο υπαρκτό τεχνολογικό ζήτημα στη
μορφή κρίσης για το τεχνολογικό περιβάλλον της τυπογραφίας, καθόλου τυχαίο μπορεί να
θεωρηθεί τεχνοεπιστημονικά το γεγονός ότι, ο Γουτεμβέργιος διακρίθηκε μεταξύ άλλων
τυπογράφων και ήταν αυτός που έδωσε την τεχνολογική λύση στο πρόβλημα. Υπόψη ότι
σήμερα, η τυπογραφική του τεχνική, θεωρείται μήτρα της σύγχρονης τυπογραφίας, ενώ υπήρξε
ενεργή μέχρι τα τέλη του 20ου αι., σε ό,τι αφορά τη στοιχειοθεσία και με δεδομένη την εξέλιξη των
πιεστηρίων, στις εκάστοτε μεταβολές και με τις ανάλογες μορφές κινητήριας δύναμης στη
λειτουργία τους (Ψυχογιός, 2004).
Σύμφωνα με την διεξαχθείσα βιβλιογραφική επισκόπηση, εκτιμάται ότι η υπάρχουσα
βιβλιογραφία παρέχει συνοπτικά πληροφορίες, που αφορούν περίπου σε σημαντικές
ημερομηνίες και επαγγελματικούς σταθμούς της ζωής του φερόμενου ως «εφευρέτη», με
περιγραφικά στοιχεία της εργογραφίας σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά και αναγνωρίσιμα
εργαλειομηχανικά μέρη του πιεστηρίου. Τα υλικά σώματα και μηχανικά εξαρτήματα της
στοιχειοθετικής τεχνικής, χωρίς ιδιαίτερες αναφορές για την τάξη των εργαστηριακών μεθόδων
και πρακτικών, εκτός των εκτυπωτικών προϊόντων που ερμηνεύουν την υπόσταση λειτουργία
των συστατικών μερών της τεχνικής (Man, 2003).
Μολοταύτα, τα όσα μαρτυρούμενα περί «μυστικών σχεδίων» του Γουτεμβέργιου και που θα
ενδιέφεραν για παράδειγμα στην ύπαρξη τυχόν σημειώσεων, σχεδίων, εργαλείων ή
εξαρτημάτων, παραμένουν μυστικά ως προς τις εργαστηριακές διαδικασίες μιάς κατεξοχήν
τεχνολογικής δραστηριότητας, που οδήγησε στην επαναστατική τυπογραφική τεχνική. Μόνο
γνωστό, η θέση του εργαστηρίου στο “Hof Humbrecht”, όπου πιθανόν ανέπτυξε και την
τυπογραφική τεχνική, χωρίς άλλες πληροφορίες για το εργαστηριακό περιβάλλον (Αβραμίδης
κ.ά., 2012).
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Κατά συνέπεια, καθίσταται δύσκολο το εγχείρημα του προσδιορισμού και της περιγραφής του
τρόπου εργασίας του, προκειμένου να χαρακτηρίσουμε και να κατατάξουμε τον Γουτεμβέργιο
σύμφωνα με την εργαστηριακή διαδικασία και πράξη του. Προφανώς, από το συνολικό
αποτέλεσμα, δηλαδή από την διάταξη των εργαλειομηχανισμών και μεμονωμένων εξαρτημάτων
της αναπαριστάμενης τεχνικής, που αποτελεί μία σαφώς παρατηρήσιμη και ελέγξιμη
πραγματικότητα, εμφαίνεται ότι ο Γουτεμβέργιος με συστηματική εργασία και τάξη, μετέτρεψε τις
δομημένες γνώσεις του και τις ιδέες του, από «μυστικά σχέδια» σε παραγωγική διαδικασία, σε
λειτουργικό αποτέλεσμα και αναμφισβήτητα σε τεχνολογικό προϊόν εργαστηρίου. Προφανώς
αφορά σε διαδικασία που ως μέθοδος εργασίας προσιδιάζει στην εφαρμοσμένη έρευνα της
πειραματικής ανάπτυξης και παραγωγικής διαδικασίας τεχνημάτων (Αραγεώργης, 2008).
Εν κατακλείδι, η παρούσα εργασία σκοπεύει μιά διερευνητική προσέγγιση στο εργαστηριακό
περιβάλλον του, με στόχο την τυπική περιγραφή και παραγωγική ανάλυση των προφανών και
αναγνωρίσιμων μερών της τυπογραφικής τεχνικής. Προσεγγίζει ολιστικά την τυπογραφική του
τεχνική και από το συνολικό στο μερικό, προσδιορίζει το πλαίσιο των τεχνογνωσικακών
προαπαιτούμενων, των μεθοδολογικών προϋποθέσεων και των δημιουργικών ενεργειών που
ενδεχόμενα να ακολούθησε στην εργασία του, ώστε το επίτευγμα της τυπογραφικής του τεχνικής
αφορά, είτε προϊόν συσχετισμού τεχνοεπιστημονικών γνώσεων και ο ίδιος τεχνοεπιστήμονας,
είτε τυπικός εμπειροτέχνης στα διακριτά όρια μιας εμπειροτεχνικής μέχρι αλχημιστικής ίσως
αντίληψης, και το όλο επίτευγμά του να είναι ένα ευτυχές προϊόν άστοχων πειραματικών
συμπτώσεων. Για τους παραπάνω λόγους και με σημερινούς όρους τεχνοεπιστήμης, αλλά και
τυπικών στοιχείων επιστημολογίας, εστιάζει διερευνητικά και εξετάζει συγκριτικά το εργαστηριακό
του περιβάλλον. Το σύνολο της τεχνολογίας που συνθέτει την τυπογραφική του τεχνική, ώστε να
φωτίσει και αναδείξει τα όποια συνεπαγόμενα στοιχεία και χαρακτηριστικά, που θα
σκιαγραφούσαν το συζητούμενο προφίλ.
3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΤΙΤΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3.1. Τυπογραφική τέχνη και τεχνική
Ως «τυπογραφική τέχνη και τεχνική» ή τυπογραφία και με την κλασική του έννοια, ορίζεται το
σύνολο των διαχρονικών τυπογραφικών τεχνικών και των διαδικασιών οι οποίες λαμβάνουν
χώρα και συμβάλουν στη μορφοποίηση και αναπαραγωγή κειμένων, εικόνων, σχεδίων, πάνω
στην κάθε είδους, μεγέθους, σχήματος και υφής ανόργανη ή οργανική γραπτή ύλη, που
διαχρονικά υπήρξε φορέας σημειογραφίας ή φωνολογίας. (Σουλτάνης, 2012).
3.2. Τεχνολογία των μέσων και υλικών
Ως μέσα, ορίζονται οι προγενέστερες τεχνολογικές εφαρμογές πιεστικών συστημάτων (πρέσες),
καθώς μια σειρά εργαλεία και εργαλειομηχανισμοί, όπως ο κοχλίας με το περικόχλιο, οι
τροχιόδρομοι ολίσθησης της τυπογραφικής τράπεζας και ο μοχλός στρέψης καθόδου του
πιεστικού συστήματος. Ως υλικά, ορίζονται τα ανόργανα υλικά, δηλαδή τα μη σιδηρούχα
μέταλλα, χαλκός, μόλυβδος, κασσίτερος, αντιμόνιο και τα επεξεργασμένα οργανικά υλικά, ξύλο,
χαρτί, μελάνι, έλαια, δέρμα, χρωστικές ουσίες.
3.3. Εργαστηριακές μέθοδοι και πρακτικές
Ως εργαστηριακές μέθοδοι και πρακτικές, ορίζεται το σύνολο των αρχών, των κανόνων και των
μέσων, που τηρούνται για την επίτευξη ενός ορισμένου σκοπού. Αφορούν σε συντονισμένες
διαδικασίες, τακτικές και πρακτικές, που αυξάνουν τις πιθανότητες κατάκτησης του
επιδιωκόμενου σκοπού και στην περίπτωση του Γουτεμβέργιου φαίνεται να απέχουν από εκείνες
των αλχημιστών.
3.4. Τεχνοεπιστήμονας ή εμπειροτέχνης;
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Τεχνοεπιστήμονας είναι αυτός που αντλεί στοιχεία βασικών και τεχνολογικών επιστημών, που
επιλύει ένα πρόβλημα εφευρίσκοντας, δηλαδή, κάνοντας χρήση της ευρετικής μεθόδου δια
δοκιμής και σφάλματος, μη βασιζόμενος αποκλειστικά σε προεμπειρικά δεδομένα (Κόκκινος,
2009). Ενδιαφέρει ώστε το τέχνημα που θα κατασκευάσει, όχι μόνο να λειτουργεί, αλλά να
επιδέχεται τροποποιήσεις και βελτιώσεις. Σε μια τέτοια διαδικασία υπάρχει καταμερισμός έργου
στα, ώστε να αναζητούνται αποτελεσματικές λύσεις για την σύνθεσή τους, προκειμένου αυτά να
συγκροτούν ένα αυτοτελές και λειτουργικό εργαλειομηχανικό σύστημα. Πρώτιστα υπάρχει μια
ιδέα, ακολουθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση που αφορά σε σύνθεση, ανάλυση,
πραγματοποίηση, αξιολόγηση, αναστοχασμό, βελτίωση μέσα σε νέες συνθήκες και ανάγκες.
Εμπειροτέχνης είναι αυτός που γνωρίζει μια πρακτική τέχνη και την ασκεί επαγγελματικά. Τέχνη
που την έμαθε δίπλα σε κάποιον έμπειρο τεχνίτη (μέντορα), όπως παράδειγμα η εκμάθηση της
κατασκευής υποδημάτων και των κατά παράδοση επαγγελμάτων.
4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
Η μέθοδος της εργασίας αφορά στη βιβλιογραφική μελέτη της εργοβιογραφίας του
Γουτεμβέργιου και ως διαδικασία αναπτύσσεται στις παρακάτω διακριτές υποενότητες. Πιο
συγκεκριμένα, συγκεντρώνει στοιχεία και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και κύρια όσα
αφορούν στις επαγγελματικές γνώσεις-δεξιότητες και στις ενασχολήσεις του. Αναδεικνύει
στοιχεία της όλης προβληματικής γύρω από το περιβάλλον της τυπογραφίας, προ της τεχνικής
του. Εστιάζει υποθετικά στο εργαστηριακό περιβάλλον του μέσα στο οποίο ο Γουτεμβέργιος
αναζητεί τεχνολογικές λύσεις για το υπαρκτό τεχνολογικό πρόβλημα της τυπογραφίας και
μεθοδεύει την επίλυσή του, όπως αυτό αποδεικνύεται από το αποτέλεσμα.
4.1. Η εργοβιογραφία του Γουτεμβέργιου
Βασικές πηγές της εργοβιογραφίας του Γουτεμβέργιου μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι είναι
ελάχιστες και ασαφείς, τόσο στο σκέλος της βιογραφίας όσο και της εργογραφίας του. Όπως
προαναφέραμε, σχεδόν κάθε μαρτυρία κινείται μεταξύ εικασίας και πραγματικότητας και κάθε
αναφορά προτάσσεται με το «ενδεχομένως» ή το «κατά πιθανότητα». Εκ των πραγμάτων,
ελάχιστα αυτά που γνωρίζουμε. Πιο συγκεκριμένα, όσα γνωρίζουμε, προέρχονται από
συγγενικές επιστολές, από συντεχνιακούς και δημοτικούς καταλόγους όπου εμφανίζεται ως
μέλος και υπόχρεος και από έγγραφα δικαστικών πράξεων - αποφάσεων. Σε ό,τι αφορά τις
πληροφορίες γύρω από την τυπογραφική τεχνική και ιδιαίτερα την αρχιτεκτονική και μηχανική
υπόσταση του πρότυπου πιεστήριου, προέρχονται από γκραβούρες χαρακτών της εποχής του,
αλλά και πολύ πιθανόν αργότερα και από μνήμης των μη σύγχρονων με αυτόν χαρακτών
(Σουλτάνης, 2015).
Μολοταύτα, φέρεται να σπούδασε στο λατινικό σχολείο της μονής Αγίου Βίκτωρος του Μάιντς,
όπου η οικογένειά του φέρεται να διατηρούσε σχέσεις, ενώ αργότερα ο ίδιος προσχώρησε στην
Αδελφότητά της ως μέλος, γεγονός που σημαίνει ότι επισκέπτονταν συχνά το εκπαιδευτικό
περιβάλλον και τις βιβλιοθήκες της μονής. Θεωρείται ότι έλαβε πανεπιστημιακή μόρφωση,
ωστόσο όμως τον έλκυσαν τα πατροπαράδοτα τεχνικά επαγγέλματα και ενδεχόμενα να
εντρύφησε θεωρητικά σε ιδιαίτερες γνωσιακές περιοχές που θα κάλυπταν τεχνογνωσιακά ό,τι
σχετικό με τον προσανατολισμό του στις τυπογραφικές τέχνες. Άλλωστε, τα επαγγέλματα που
ακολούθησε απαιτούσαν ολοκληρωμένη εκπαίδευση και ιδιαίτερα καλή γνώση των λατινικών
ως τυπογράφος, καθότι δεν είναι τυχαία και η επιλογή της Βίβλου ως υποδειγματικό προϊόν της
τεχνικής του. Επίσης φαίνεται ότι κατείχε από σπουδής γνώσεις μεταλλοτεχνίας με στοιχεία
χημείας, σχετικές με την επιστήμη των υλικών και την μηχανική. Εντέλει και για την ανώτερη
εκπαίδευσή του, το μόνο ασφαλές που προκύπτει είναι ότι, παρακολούθησε κάποια μαθήματα
στο Πανεπιστήμιο Ερφούρτης ενώ αργότερα (1434) τον συναντάμε στο Στρασβούργο, να
ασχολείται πλέον με την άγνωστη «νέα τέχνη» σε ένα διακριτικό επιτήδευμα που διατυπώνονταν
στην επωνυμία «εκτυπωτικές επιχειρήσεις σχετικές με τη μεταλλουργία». Γνωρίζουμε ότι μυήθηκε
και του επάγγελμα του πατέρα του, ως χρυσοχόος και σιδηρουργός, ενώ εξελίχθηκε ως
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τυπογράφος και εκδότης κάτω από την επωνυμία «εκτυπωτικές επιχειρήσεις σχετικές με την
μεταλλουργία». Με κύριο επάγγελμα του χρυσοχόου και γνώστης των μετάλλων, κατασκευάζει
κοσμήματα και νομίσματα, σφραγίδες, καθρέπτες, μήτρες χύτευσης και άλλα σιδηροτεχνήματα.
Ως τυπογράφος τυπώνει σε πιεστήρια πρόδρομα της τεχνικής του, με ξύλινα τυπογραφικά
στοιχεία και με ανυπόγραφες τις εκδόσεις του. Επίσης, έγκυρες είναι μαρτυρίες γύρω από τις
δικαστικές διενέξεις του με χρηματοδότες συνεργάτες του, ενώ εργάζονταν πάνω σε μια «ιδέα»
μαζικής αναπαραγωγής βιβλίων και μέσα σε ένα «μυστικό σχέδιο».
4.2. Το πρόβλημα των πρώτων τυπογράφων
Πρόβλημα των πρώτων τυπογράφων ήταν οι εργαλειομηχανικές ασυμβατότητες στα
τυπογραφικά πιεστήρια, καθώς και στο σύνολο των μεθόδων και τεχνικών εκτύπωσης που
επέβαλαν αργούς ρυθμούς στην παραγωγή. Παρατηρήθηκαν ασυγχρόνιστες κινήσεις στην
τυπογραφική πράξη, άνιση κατανομή πίεσης στην τυπογραφική φόρμα, καθώς και
χαρακτηρικές ατέλειες από την γρήγορη φθορά των ξύλινων τυπογραφικών στοιχείων, ενώ η
συχνή τους αντικατάσταση ήταν μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Συνέπεια αυτών ήταν
να παρατηρούνται άτονες και έντονες περιοχές μελάνωσης λόγω άνισης πίεσης της
τυπογραφικής πλάκας στην τυπογραφική φόρμα και λόγω των φθαρμένων τυπογραφικών
στοιχείων. Επιπροσθέτως, προβλήματα σχετικά με την ρευστότητα των μελανιών λόγω χαμηλής
πυκνότητας. Το πρόβλημα της τυπογραφίας στην εποχή του Γουτεμβέργιου, αφορούσε κύρια
στη συσσώρευση συγκεκριμένων τεχνικών προβλημάτων σχετικά με τις τότε χρησιμοποιούμενες
τυπογραφικές μεθόδους και τεχνικές και αντίστοιχα στα προϊόντα εκτύπωσης. Αναδείχθηκε η
ανάγκη για την αναζήτηση ενός άλλου είδους τυπογραφικών μέσων και υλικών, μεθόδων και
τεχνικών. Ζητούμενο ήταν ένα εργαλειομηχανικό σύστημα, που θα εξασφάλιζε ποιοτικότερες και
μαζικότερες εκτυπώσεις, ταχείες και αξιόπιστες διαδικασίες στην τυπογραφική διαδικασία και
πράξη (Σιάπα, 2011).
Το γεγονός της απαξίωσης στην υπάρχουσα τυπογραφική τεχνολογία, συνιστούσε κορυφαία
κρίση στο υπαρκτό τυπογραφικό «Παράδειγμα». Επιβάλλονταν να εξευρεθεί μια λύση για την
αναπαραγωγή κειμένων μεγαλύτερης έκτασης, που θα επέτρεπαν τη δημιουργία εύχρηστων
βιβλίων. Το ζήτημα αναζήτησης εξεύρεσης λύσης, προβλημάτισε τον ίδιο, αλλά και πλήθος
τυπογράφων, για τεχνολογικές παρεμβάσεις που θα οδηγούσαν στην επίλυση του
προβλήματος και στη ζητούμενη μαζική παραγωγή και διακίνηση ενός άλλου τύπου βιβλίου
(Girgenis, ;).
4.3. Τα «μυστικά σχέδια» του Γουτεμβέργιου
Ως «μυστικά σχέδια» νοούνται οι ιδέες που ανέπτυξε ο Γουτεμβέργιος, στη βάση του
προβληματισμού του για την τεχνολογική παρέμβαση επίλυσης της κρίσης που ενέσκηψε στο
υπαρκτό τυπογραφικό «τεχνολογικό παράδειγμα» της εποχής και είχαν ως περιεχόμενο μια σειρά
δεδομένα προγενέστερων τεχνολογικών μέσων και τεχνικών πάνω στα οποία θα συνδύαζε τις
ιδέες του. Η κρίση και ο προβληματισμός συμβαίνουν σε μια εποχή που οποισδήποτε θα
μπορούσε να κατηγορηθεί για μαγεία και διαμεσολάβηση διακίνησης φαύλων ιδεών, απέναντι
στα όσα τότε ορίζονταν ως ρητά ή άρρητα από την εκκλησία. Καθόλου τυχαία δεν μπορεί να
θεωρηθεί και η επιλογή του Γουτεμβέργιου ώστε να εκτυπώσει κατεξοχήν θεολογικά κείμενα, σαν
μια κίνηση εξασφάλισης εύνοιας από την δεσπόζουσα Ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Ωστόσο
όμως, αυτά συνέβαιναν και στα πρόθυρα της Αναγέννησης και των Θρησκευτικών
Μεταρρυθμίσεων, δηλαδή στο μεταίχμιο μετάβασης από τον Μεσαίωνα, προς την εποχή της
Νέας Επιστήμης. Η τυπογραφία θεωρούνταν επικίνδυνη και αντιμετωπίστηκε ως σκοτεινή τέχνη.
Λόγος που ο Γουτεμβέργιος κρατούσε μυστική την ιδέα της τεχνικής του, καθώς ήταν πολύ
πιθανό να κατηγορηθεί για μαγεία. Με την τυπογραφική του τεχνική, θα ήταν δυνατός ο
πολλαπλασιασμός ομοιότυπων κείμενων και με ακατανόητο τρόπο για το πνεύμα της εποχής.
Να σημειώσουμε ότι την αποκλειστικότητα της χειρόγραφης αναπαραγωγής βιβλίων είχαν οι
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μοναχοί και επαγγελματίες αντιγραφείς και αντίστοιχα την κατοχή βιβλίων σε βιβλιοθήκες, τα
μοναστήρια και ελάχιστοι εύποροι στις συλλογές τους. (Σιάπα 2011).
4.4. Εργαστηριακό περιβάλλον Γουτεμβέργιου
Ο Γουτεμβέργιος στηρίζει το εγχείρημά του σε προγενέστερες τεχνολογικές εφαρμογές και σε
ενεργά πιεστικά συστήματα (πρέσες) των οινοποιείων της εποχής. Ωστόσο, πρωταρχικός
εργαλειομηχανισμός της τεχνικής του, θεωρείται το πιεστικό σύστημα του Ήρωνος του
Αλεξανδρέως (κοχλίας – πατητήρι). Από το κυρίως επαγγελματικό περιβάλλον, αξιοποιεί
συστηματοποιημένη τεχνολογική γνώση, που αφορά σε επαγγελματικές τυπογραφικές γνώσεις
και πρακτικές, εμπειρίες και δεξιότητες στη χύτευση κοσμημάτων, στη χάραξη και την κοπή
νομισμάτων. Πραγματοποιεί επισκέψεις σε χώρους ενεργής τεχνολογίας (οινοποιεία), όπου
παρατηρεί και μελετάει πρέσες στέμφυλων, ενώ παράλληλα εκτελεί μηχανολογικά και χημικά
πειράματα, επαληθεύσιμα ή με παρόμοια αποτελέσματα. Αν και κατά τον 13ο αι., οι τεχνολόγοι
ήταν συνήθως αυτοδίδακτοι τεχνίτες που βασίζονταν σε εμπειρικά δεδομένα και όχι σε βιβλία των
μυστικών της φύσης, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δημιούργησαν τεχνολογία ξεχωριστά από
την ανάπτυξη της επιστήμης, όχι όμως και με απόλυτη σιγουριά στην περίπτωση του
Γουτεμβέργιου σύμφωνα με το επίτευγμα του (Saint, 2013).
Σχετικά λοιπόν με το ερώτημα «πώς εργάστηκε» ο Γουτεμβέργιος, δηλαδή τις μεθόδους και
τεχνικές, φαίνεται ότι ο Γουτεμβέργιος ξεκίνησε τις εργαστηριακές του μελέτες εστιάζοντας στα
συστατικά μέρη των τότε εφαρμοζόμενων και προβληματικών τυπογραφικών τεχνικών.
Αναζήτησε το πρόβλημα αρχικά στο πιεστήριο και στα μελάνια και κατόπιν στην ιδέα μιας
εκδοχής άφθαρτων τυπογραφικών στοιχείων. Δηλαδή, στη μηχανική των μέσων και στη χημεία
των υλικών – εργαλείων εκτύπωσης. Γνώριζε πλέον στην πράξη ότι έπρεπε να βελτιωθεί
τεχνολογικά το σύνολο της τυπογραφική τεχνικής, στο δομικό σκέλος που αφορούσε το
τυπογραφικό πιεστήριο και στο χημικό, που αφορούσε στα μελάνια και δευτερευόντως στο
χαρτί, αλλά και με μιας άλλης μορφής και ουσίας κινητών τυπογραφικών στοιχείων που θα
αντικαθιστούσαν τα ξύλινα.
Ο Γουτεμβέργιος εργάστηκε μυστικά, ατομικά, από την σύλληψη της «ιδέας» του μέχρι την
τελειοποίηση της τυπογραφικής του τεχνικής. Αρχικά εκλεπτύνοντας ξύλινα τυπογραφικά
στοιχεία, στη συνέχεια μελετώντας πιεστικά συστήματα, πειραματιζόμενος παράλληλα σε
μέταλλα και κράματα για την καλύτερη επιθυμητή εκδοχή των κινητών μεταλλικών στοιχείων. Στη
συνέχεια εργάστηκε ομαδοσυνεργατικά, καθώς προσλαμβάνει έναν ξυλουργό με μια σειρά
τεχνίτες της συντεχνίας του Στρασβούργου και με άκρα μυστικότητα. Είκοσι εργατοτεχνίτες
προεργάστηκαν για την κατασκευή του πιεστηρίου και άλλοι ως βοηθοί στην κατασκευή των
τυπογραφικών στοιχείων. Ξυλοκόποι, μαραγκοί, μεταλλοτεχνίτες και εργάτες τύπου. Τέλος,
εργάστηκε και συνεταιριστικά, από την τελειοποίηση της τεχνικής του και ενώ μοιράστηκε το
μυστικό, στην ανάγκη χρηματοδότησητης επιχείρησης των λεγόμενων «τυπογραφικών τεχνών».
Αξιοποίησε τεχνολογικές γνώσεις κι επαγγελματικές εμπειρίες από την δραστηριότητά του ως
τυπογράφος. Πραγματοποιούσε εκτυπώσεις με πρόδρομες εκδοχές πιεστηρίων και με ξύλινα
τυπογραφικά στοιχεία, όπου και εντόπισε τα κρίσιμα τυπογραφικά προβλήματα. Επισκέπτονταν
χώρους ενεργής τεχνολογίας (οινοποιεία) όπου μελετούσε προγενέστερα υφιστάμενα
πιεστήρια. Παράλληλα εκτελούσε εργαστηριακά, χημικά – μηχανολογικά πειράματα, που
ασφαλώς μπορούσαν να επαναληφθούν και με παρόμοια τα αποτελέσματα. Φαίνεται να
ακολουθεί μια εργαστηριακή τάξη καθώς προεφαρμόζει, τροποποιεί βελτιωτικά, τελειοποιεί τις
κατασκευές του σύμφωνα με τον σχεδιασμό και το επιθυμητές λειτουργίες. Πολύ πιθανόν να
εργάστηκε πρώτα στην επίλυση του προβλήματος «πιεστήριο» και να θεωρούσε δεδομένη την
στοιχειοθετική τεχνική σε επίπεδο σχεδιασμού και παραγωγής.
Από το αποτέλεσμα φαίνεται ότι, οι γνώσεις και οι εμπειρίες καθοδηγούν τον Γουτεμβέργιο, στη
διατύπωση δύο (2) θεμελιωδών υποθέσεων που συνηγορούν στο επιχείρημα ότι ασφαλώς και
μπορεί να υπάρξει, αφενός μεν ένα κατάλληλο πιεστήριο για πλήθος εκτυπώσεων σελίδων

[992]

διπλής όψης, αφετέρου δε ένα πλήθος μεταλλικών κινητών τυπογραφικών στοιχείων για
ομοιότυτες εκτυπώσεις και σε απομίμηση των χαρακτήρων ενός τέλειου χειρογράφου της
εποχής (Miller 2012).
4.5. Η επίλυση του «υπαρκτού» προβλήματος
Ο Γουτεμβέργιος φαίνεται να ήταν μείγμα επιχειρηματικού μυαλού που συνδύαζε τεχνικές και
επιστημονικές γνώσεις. Ανήσυχο πνεύμα, με θέληση να διερευνήσει τον κόσμο των
ενδιαφερόντων και των δυνατοτήτων του. Κατορθώνει να τελειοποιήσει μεθοδικά-σταδιακά την
τυπογραφική του τεχνική και να την θέσει οριστικά σε λειτουργία. Στη συνέχεια, προεφαρμόζει,
τροποποιεί βελτιωτικά και πραγματοποιεί πιλοτική εφαρμογή προκειμένου να φτάσει στην
επιθυμητή τυπογραφική πράξη. Δηλαδή στην τέλεια απόδοση των εργαλειομηχανικών και στο
καλλίτερο εκτυπωτικό προϊόν. Πραγματοποιεί την τελική τυπογραφική πράξη παραγωγής
προϊόντος, ενώ ανακοινώνει - εγκυροποιεί τα αποτελέσματα της τεχνικής του με την εκτύπωση έκδοση της Βίβλου των 42 στιγμών, που αποτελεί το επίσημο και υποδειγματικό προϊόν της
τεχνικής. Κατόπιν και στο πλαίσιο αναστοχαστικού, επανατροποποιεί και εξελίσσει την τεχνική, σε
ό,τι αφορά το λειτουργικό μέρος των εργαλειομηχανισμών που συνθέτουν το πιεστήριο, για
παράδειγμα ο σελιδοθέτης, αλλά και τα τυπογραφικά στοιχεία και τα μελάνια.
4.6. Η τυπογραφική τεχνική Γουτεμβέργιου
Η «τυπογραφική τεχνική» Γουτεμβέργιου ή αλλιώς παραδοσιακή τυπογραφία, αφορά σε δύο
βασικά συστατικά: α) το ξύλινο χειροκίνητο μηχανικό τυπογραφικό πιεστήριο και β) τα κούφια
κινητά μεταλλικά τυπογραφικά στοιχεία. Ειδικότερα, αυτή η σχέση των δυο συστατικών μερών
της τυπογραφικής τεχνικής του, πιεστήριο και στοιχεία, αποτελούν μια εργαλειομηχανική
εφαρμογή και στοιχειοθετική τεχνική, που η λειτουργική τους τελειότητα επιβεβαιώθηκε στο
εκτυπωτικό αποτέλεσμα, που αποτέλεσε κοσμοϊστορικά το πρώτο βιβλίο, την «Βίβλο». Η
τυπογραφική του τεχνική υιοθετεί και εφαρμόζει συνδυαστικά προγενέστερες τυπογραφικές
μεθόδους και τεχνικές για την στοιχειοθεσία, που έχουν αναφορά χρήσης στην αρχαία Κίνα, ενώ
για το πιεστήριο υιοθετεί εργαλειομηχανισμούς πιεστικών συστημάτων που έχουν αναφορά
στην Αρχαία Ελληνική τεχνολογία.
4.7. Καινοτομίες στην τεχνική Γουτεμβέργιου
Η τεχνολογία του Γουτεμβέργιου περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστές εφαρμογές, το χειροκίνητο
τυπογραφικό πιεστήριο, τα κούφια κινητά μεταλλικά στοιχεία που μπορούσαν να αποσπαστούν
κατά τεμάχιο (στοιχείο) και να επανατοποθετηθούν τα ίδια, δημιουργώντας διαφορετικά κείμενα
και τέλος την ιδιαίτερη σύνθεση της τυπογραφικής μελάνης. Για πρώτη φορά πολλαπλές και
επάλληλες τυπώσεις ενός κειμένου μπορούσαν να παραχθούν γρήγορα και ευδιάκριτα,
ανοίγοντας το δρόμο στην πρώτη επανάσταση της κοινωνίας πληροφορίας. (Σιάπα 2011).
Εποικοδομεί στην προϋπάρχουσα τεχνοεπιστημονική γνώση, επινοεί, μετατρέπει, καινοτομεί. Για
την σύνθεση του τυπογραφικού πιεστήριου υιοθετεί αρχέγονα πιεστικά συστήματα με υπόδειγμα
το πιεστήριο του Ήρωνος του Αλεξανδρέα. Μετατρέπει τον κοχλία και με το πέλμα πίεσης των
στέμφυλων, σε πιεστική τυπογραφική πλάκα και τον κάδο των στέμφυλων σε τυπογραφική
τράπεζα φόρτωσης του τυπογραφικού τελάρου εφαρμογής των τυπογραφικών φορμώνστοιχείων. Βασικά «σημεία» καινοτομίας αποτελούν, η χειροκίνητη μηχανική διαδικασία, ο
κοχλίας ανόδου-καθόδου της πιεστικής πλάκας, η ολισθαίνουσα τυπογραφική τράπεζα, οι
μήτρες χύτευσης με εργαλεία χάραξης των στοιχείων και τα κούφια κινητά μεταλλικά
τυπογραφικά στοιχεία. Επινοεί ένα κράμα πρωτότυπο από μόλυβδο, κασσίτερος, αντιμόνιο και
με πρωτοφανή τη χρήση του αντιμονίου για τα ως τότε δεδομένα. Πειραματίστηκε στα μέταλλα
των τυπογραφικών στοιχείων και κατέληξε σε ένα κράμα μόλυβδου, αντιμονίου, κασσίτερου. Ο
κασσίτερος χρησιμοποιήθηκε γιατί ο μόλυβδος από μόνος του οξειδώνεται. Το αντιμόνιο
προστέθηκε για να αυξήσει την αντοχή των στοιχείων στη φθορά της χρήσης (Μπιτζένης 2011)
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Εφάρμοσε κοχλία-περικόχλιο καθετότερου βηματισμού-ελικώσεων για μια εφάπαξ σχεδόν
διαδρομή του μοχλού στρέψης, για άμεση και ισοδύναμη άσκηση πίεσης στην τυπογραφική
φόρμα και κατά συνέπεια άμεση για την επαναφορά, ώστε η επανοτοποθέτηση του χάρτου
στην τυπογραφική τράπεζα-τελάρο φορμών να είναι γρήγορη. Έφτιαξε μελάνη με βάση το λάδι,
που αποτελούνταν από δυο βασικά συστατικά: από ένα υγρό βερνίκι και από μια σταθερή βαφή.
Η βαφή αυτή, ένας συνδυασμός από λινέλαιο, αιθάλη και κεχριμπάρι, χρησιμοποιούνταν για
χρόνια από τους Φλαμανδούς ζωγράφους. Η μελάνη του Γουτεμβέργιου, είναι επίσης ξεχωριστή
εξαιτίας της γυαλιστερής της επιφάνειας. Αυτό λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε μέταλλα,
συγκεκριμένα σε χαλκό, μόλυβδο και τιτάνιο. Περιείχε επίσης καρυδέλαιο, τερεβινθίνη, ρετσίνι
πεύκου και κινναβαρίτη για το κόκκινο χρώμα, καθώς επίσης το μεταλλικό “lapis lazuli” για τα
μπλε. Η τεχνική εξασφάλισε, πολλαπλές και επάλληλες εκτυπώσεις, ταχείας και μαζικής
παραγωγής (Σουλτάνης, 2012).
4.8. Επιστημολογική προσέγγιση εφεύρεσης
Ο Γουτεμβέργιος φαίνεται να ανέπτυξε μια τεχνοεπιστημονική δραστηριότητα που μέσω αυτής
παρήγαγε νέα τεχνολογική γνώση και σε μια συγκεκριμένη ιστορική πραγματικότητα όπου η
τυπογραφία διέρχονταν κρίση. Όχι μόνον επίλυσε το πρόβλημα με την τυπογραφική τεχνική που
επινόησε, αλλά αποτέλεσε την απαρχή για την περεταίρω εξέλιξή της μηχανικής τυπογραφίας.
Με όρους επιστημολογίας μπορούμε να πούμε ότι διαχειρίστηκε μεθοδικά και επίμονα μια
συγκεκριμένη τεχνολογική κρίση. Σκέφτηκε και ενήργησε ως επιστήμονας πραγματοποιώντας
μια καθολική εργασία, όπως είναι κάθε επιστημονική εργασία, κάθε ανακάλυψη και κάθε
εφεύρεση. Ένα μέρος μιας τέτοια καθολικής εργασίας καθορίζεται από τη συνεργασία
συγχρόνων εργασιών και μέρος της από την χρησιμοποίηση εργασίας προγενεστέρων
εργασιών (Πατέλης, 2008).
Παρομοίως στην περίπτωση του Γουτεμβέργιου καθώς υιοθετεί και εφαρμόζει συνδυαστικά
εφαρμοσμένες τεχνολογικές γνώσεις της εποχής του, σχετικές με την μεταλλοτεχνία και
προγενέστερες σχετικές με εφαρμογές εργαλειομηχανισμών πιεστικών συστημάτων. Το
επίτευγμα της τυπογραφικής του τεχνικής αφορά σε προϊόν συσχετισμού τεχνοεπιστημονικών
γνώσεων και όχι άστοχων πειραματικών συμπτώσεων. Ο Γουτεμβέργιος δεν έβαλε στο
περιθώριο τις ιδέες του, τα σχέδια του και τους πειραματισμούς του. Δεν μετέθεσε τη λύση του
προβλήματος στο απώτερο στο τεχνολογικό μέλλον. Επίλυσε την κρίση αποτελεσματικά μέσα
στο υπαρκτό «Παράδειγμα». Υλοποίησε μια άνευ προηγουμένου τυπογραφική τεχνική, που
άνοιξε το δρόμο στην μηχανική τυπογραφία δια των κινητών μεταλλικών τυπογραφικών
στοιχείων και των λοιπών μεθόδων και τεχνικών που την απαρτίζουν. Ανέδειξε ένα νέο
τεχνολογικό «Παράδειγμα», που ενυπάρχει στο ψηφιακό εκτυπωτικό «Παράδειγμα» του 21ου
αιώνα. Πέτυχε ένα τεράστιο τεχνολογικό άλμα που σε καμία περίπτωση και σε κανέναν
τεχνοεπιστημονικό τομέα δεν επιτυγχάνεται από απλούς εμπειροτέχνες και ερασιτέχνες.
4.9. Εξέλιξη της μηχανικής τυπογραφίας
Με απαρχή την χειροκίνητη μηχανική τυπογραφία της τυπογραφικής τεχνικής του Γουτεμβέργιου
και με την υποστήριξη άλλων τεχνολογικών περιοχών, η Τυπογραφία εξελίσσεται ραγδαία.
Τεχνολογικοί σταθμοί στη μηχανική τυπογραφία αποτελούν, η γενεσιουργός χειροκίνητη
μηχανική τυπογραφία, η ατμοκίνητη ημιαυτόματη και αυτοματοποιημένη ηλεκτροκίνητη με τις
αντίστοιχες στοιχειοθετικές τεχνικές και η σύγχρονη ηλεκτρονική/ψηφιακή. Η τυπογραφική τεχνική
Γουτεμβέργιου και συγκεκριμένα οι γραμματοσειρές με την μορφοποίηση και την σελιδοποίηση,
παραμένει απαράλλακτη στο εκτυπωτικό προϊόν (σελίδα-βιβλίο) τόσο στα εξελιγμέναν
ηλεκτρομηχανικά πιεστήρια των φωτοσυνθετικών και ψηφιακών μεθόδων στοιχειοθεσίας και
εκτύπωσης αντίστοιχα, όσο και στον ηλεκτρονικό επεξεργαστή κειμένου “Word” της “Microsoft
Office”.
5.ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ Η ΘΕΩΡΗΣΗΣ
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Το πόσο θα μετατοπίζονταν χρονικά το ιστορικό γεγονός της ύπαρξης του βιβλίου αν δεν
εμφανίζονταν Ιωάννης Γουτεμβέργιος, μοιάζει ως ερώτημα υπερβαλλόντως απλοϊκό. Η τέχνη
και η τεχνική της τυπογραφίας δια των κινητών μεταλλικών στοιχείων αποτελεί κορυφαίο
συστατικό για την επιτομή του ανθρώπινου πολιτισμού. Μας καθορίζει πολύ περισσότερο από
οποιαδήποτε άλλη τεχνολογική επανάσταση. Ο έντυπος λόγος ως συνέχεια και αποτύπωση του
προφορικού είναι η πεμπτουσία του ανθρώπινου πολιτισμού. Ως τελικό συμπέρασμα και
συζητήσιμη απάντηση στο ερώτημα της σχέσης «τεχνοεπιστήμονας ή εμπειροτέχνης», φαίνεται
ότι ο τρόπος που εργάστηκε ο Ιωάννης Γουτεμβέργιος προκειμένου να υλοποιήσει την
τυπογραφική του τεχνική ελάχιστα διαφέρει από αυτόν που εργάζεται και ενίοτε συνεργάζεται ο
επιστήμονας με τον τεχνολόγο στην επίλυση σύγχρονων τεχνολογικών προβλημάτων. Από το
τεχνολογικό αποτέλεσμα και την αξία της προσφοράς του, ενισχύεται η άποψη ότι ο
Γουτεμβέργιος λειτούργησε ως τεχνοεπιστήμονας, καθώς συνδύαζε και τις δύο ιδιότητες.
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προσφυγικού ζητήματος στην εκπαίδευση.
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msounogl@gmail.com.
Περίληψη
Το προσφυγικό ζήτημα είναι ένα φλέγον θέμα για το οποίο οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αγωνιούν πώς θα το
αντιμετωπίσουν στην τάξη και δεν γνωρίζουν πώς να το προσεγγίσουν και να το διαχειριστούν. Η δημιουργική γραφή
σε συνδυασμό με την τέχνη και συγκεκριμένα την εικαστική, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο προσέγγισης στην
τάξη για την ευαισθητοποίηση στο προσφυγικό ζήτημα.
Η μεθοδολογία της έρευνας είναι μια παρέμβαση σε τάξη β΄δημοτικού. Οι απόψεις παιδιών ελέγχθηκαν μέσω
συνεντεύξεων πριν και μετά το πρόγραμμα παρέμβασης. Το πρόγραμμα παρέμβασης περιελάμβανε 8 παρεμβάσεις
που αντιστοιχούν σε διδακτικές ώρες, στις οποίες τα παιδιά συμμετείχαν σε ελεύθερη συζήτηση με αφορμή έργα
ζωγράφων που αναφέρονταν στο προσφυγικό ζήτημα και κατόπιν τα παιδιά εμπνεύστηκαν το δικό τους ποίημα (λιμερικ,
ελεύθερο στίχο). Οι δύο πρώτες συναντήσεις αφορούσαν την γνωριμία της δημιουργικής γραφής από τα παιδιά.
Στα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται οι απόψεις των παιδιών για το προσφυγικό ζήτημα και η εντύπωσή τους
από την πρώτη τους επαφή με την δημιουργική γραφή.
Λέξεις Κλειδιά: Δημιουργική γραφή; εκπαίδευση, προσφυγικό ζήτημα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το προσφυγικό ζήτημα είναι ένα φλέγον θέμα (UNHCR, 2016) που αφορά και τους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Ο τρόπος που προσεγγίζεται είναι ευαίσθητος, διότι επηρεάζει
τη ζωή των παιδιών και την αντιμετώπιση τους προς στους πρόσφυγες. Η δημιουργική γραφή
είναι ένας διαλογικός τρόπος και να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά από μικρή ηλικία, αλλά και
να ανιχνεύσουμε τις απόψεις τους από τα παραχθέντα έργα τους. Είναι αρκετοί όσοι
ασχολήθηκαν με την παραγωγή λόγου, είτε μέσω ποιημάτων είτε μέσω έργων τέχνης, για να
εκφραστούν για το προσφυγικό ζήτημα και τους πρόσφυγες. Ο συνδυασμός της δημιουργικής
γραφής με την τέχνη είναι το βασικό σημείο αυτής της έρευνας και το εργαλείο για την
προσέγγιση τους ζητήματος στην εκπαίδευση. Παρακάτω γίνεται αναφορά για την δημιουργική
γραφή και την τέχνη στην εκπαίδευση, για το προσφυγικό φαινόμενο στην εκπαίδευση και πώς
αντιμετωπίζεται, και για το πώς αποτυπώνεται το προσφυγικό ζήτημα στην Τέχνη. Από αυτήν
την έρευνα προσδοκούμε να έχουμε μια πρώτη εικόνα για τις απόψεις των παιδιών για τους
πρόσφυγες μέσω της Τέχνης και από τις συνεντεύξεις να καταγράψουμε τις απόψεις τους. Η
επαφή με την δημιουργική γραφή είναι ένας τρόπος που θεωρούμε ότι θα φέρει πιο απτά
αποτελέσματα, χωρίς να έχουμε αρνητικές επιδράσεις, αλλά μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και
δίκαιη αντιμετώπιση με βάση τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Η έρευνα των Ανδρουλάκη κ.α. (2017) μελέτησε τον ρόλο της Κινητής Μονάδας σε ζητήματα
άτυπης εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης πολιτών σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα. Την
πρωτοβουλία ανέλαβε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προς την κατεύθυνση λειτουργίας
Κινητής Μονάδας (ΚΜ) τηλεκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για τους πολίτες σε σχέση με το
προσφυγικό. Η λειτουργία της ΚΜ και οι προτάσεις ως προς τη μελλοντική αξιοποίησή της,
προκύπτουν από παρόμοιες μελέτες περίπτωσης της βιβλιογραφίας αναφορικά με κινητές
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μονάδες για την υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Στόχος της εργασίας ήταν να
αναδειχθούν τα οφέλη και οι πολλαπλές εφαρμογές των ΚΜ σε πληθυσμούς που βρίσκονται
κάτω από ορισμένες ειδικές ή/και εκπαιδευτικές ή κοινωνικές συνθήκες.
Σε άλλη έρευνα της Χολέβα (2017), ανέπτυξε ένα πρόγραμμα “Κι αν ήσουν εσύ;” ένα πρόγραμμα
ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων με βιωματικές
δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος. το ποσοστό των εκπαιδευτικών
που αξιοποιούν τελικά κάποια στοιχεία του στην καθημερινή τους πρακτική ή σε προγράμματα
που αναλαμβάνουν να εκπονήσουν. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα
στοιχεία που ενδυναμώνουν τους/τις εκπαιδευτικούς ώστε να αναλάβουν έναν πιο εμψυχωτικό
ρόλο στην επαγγελματική τους δραστηριότητα, όσο και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην
προσπάθειά τους αυτή. Όλα αυτά αποτελέσαν πρόσφορο πεδίο μιας ενδελεχούς και πιο
συστηματικής επεξεργασίας και διερεύνησης, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα τόσο
για τη χρησιμότητα του θεάτρου στην εκπαίδευση των μαθητών/ριών, όσο και για τον ρόλο που
μπορεί αυτό να παίξει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ως διαπολιτισμικά
έτοιμων εμψυχωτών/ριών της ομάδας τους.
Στην έρευνα της Χαραλαμπάκη (2017) Δραματική Τέχνη με στόχο τη δημιουργική γραφή: μια
έρευνα σε μαθητές/τριες Ε΄ δημοτικού σχολείου μελετάει τα οφέλη για τους μαθητές της
Ε΄δημοτικού, από τη συμμετοχή τους σε εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής με τη χρήση της
δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση. Πρόκειται για μια έρευνα δράσης με πειραματικό
χαρακτήρα, η οποία εστιάζεται στην ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου, στη στάση των
μαθητών προς το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, σε αντιλήψεις και εμπειρίες των μαθητών
σχετικά με τη Δημιουργική Γραφή και τη Λογοτεχνία, καθώς και στη δυναμική της ομάδας, μέσα
στην οποία πραγματοποιήθηκαν τα εργαστήρια. Σύμφωνα με την έρευνα, οι μαθητές αναμένεται
να επωφεληθούν παλλαπλώς από τη συμμετοχή τους σε βιωματικές δράσεις γραφής και
θεάτρου, και συγκεκριμένα σε γνωστικό, γλωσσικό, συναισθηματικό, ψυχοκινητικό, εκφραστικό
και κοινωνικό επίπεδο. Το θέμα μελετήθηκε με πλήθος εργαλείων και μεθόδων, ποσοτικών και
ποιοτικών. Χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου, το οποίο αναλύθηκε με
ποσοτικοποίηση, διενεργήθηκαν συνεντεύξεις σε ομάδες εστίασης, συμπληρώθηκε ημερολόγιο
παρατήρησης, υπήρξε κριτικός φίλος και συγκεντρώθηκαν κείμενα και ζωγραφιές από τα
εργαστήρια, που λειτούργησαν ως ερευνητικά δεδομένα. Μέσω της ποσοτικής και της ποιοτικής
ανάλυσης των δεδομένων και της συνεξέτασης των αποτελεσμάτων, διαπιστώθηκε η θετική
επήρεια της Δημιουργικής Γραφής και της Δραματικής Τέχνης στο γραπτό λόγο των μαθητών
και στις ομαδοσυνεργατικές τους δεξιότητες. Επιπλέον, συγκεντρώθηκε πλήθος στοιχείων
σχετικά με στάσεις και απόψεις των μαθητών για θέματα σχετικά με τη Δημιουργική Γραφή και
την έκφραση γενικότερα.
Με βάση τα παραπάνω δημιουργήθηκε η ανάγκη να μελετηθεί η άποψη των παιδιών για το
ρποσφυγικό ζήτημα υπό το πρίσμα της δημιουργικής γραφής και Τέχνης, ως τρόπς και μέθοδος
προσέγγισης πιο δημιουργική και βιωματική για τα παιδιά.
3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οι πίνακες ζωγραφικής, τα έργα τέχνης όπου εκτίθενται σε μουσεία και άλλα μέρη ή και σε
ιδιωτικούς χώρους, αλλά και στην καθημερινότητά φανερώνουν τη θεμελιώδη ανάγκη να
παράγουμε οπτικές αναπαραστάσεις, να εξωτερικέυσουμε τις διαθέσεις, τις σκέψεις και τα
συναισθήματα μέσα από γραμμές, χρώματα, φόρμες και συνθέσεις. Προβάλλεται έτσι η ανάγκη
για τη σύνδεση της εικαστικής εκπαίδευσης με θέματα που αφορούν την ίδια τη ζωή και τις
εμπειρίες των παιδιών, με μια εκπαίδευση που προωθεί τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη
μέσα σε αυθεντικά πλαίσια και καταστάσεις. Οι Εικαστικές Τέχνες είναι ενσωματωμένες στην
καθημερινή ζωή των ανθρώπων και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τοπικού και
παγκόσμιου πολιτισμού. Συνιστούν εκφραστικά μέσα με τα οποία αναπαριστούμε εμπειρίες,
ιδέες, συναισθήματα και ταυτόχρονα αποτελούν διανοητικές λειτουργίες αφού απαιτούν
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αντίληψη, μνήμη και σχηματισμό εννοιών προάγοντας έτσι την ολόπλευρη ανάπτυξη των
παιδιών. Η οπτική γλώσσα επιτρέπει την επικοινωνία ιδεών, νοημάτων, πληροφοριών και
συναισθημάτων με τρόπους ιδιαίτερους που δεν μπορεί να μιμηθεί κανένα άλλο σύστημα
συμβόλων (Σακελλάρης, 2013).
Η δυναμική της εικαστικής τέχνης είναι μεγάλη και μπορεί να επηρεάζει συνειδήσεις που καμιά
άλλη γλώσσα δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένη να κάνει. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι
οι εμπειρίες που προσφέρουν οι εικαστικές τέχνες είναι αναντικατάστατες. Καταυτόν τον τρόπο
επισημαίνεται και ο καταλυτικός ρόλος των Τεχνών ως μία εναλλακτική οδς στην προσέγγιση
των ποιημάτων, και σινάμα μια βιωματική εμπειρία που οδηγεί τους μαθητές να δοκιμάσουν και
να πειραματιστούν με εναλλακτικά μέσα, μετασχηματίζοντας τη σχολική τάξη σε δημιουργικό
εργαστήρι προσωπικής και ομαδικής έκφρασης συναισθημάτων και καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Η δημιουργική γραφή ως μέσο είναι ιδανική για την παραγωγή λόγου και εξωτερίκευση των
συναισθημάτων των μαθητών. Επίσης, η τεχνική της ανάγνωσης των εικόνων με σκοπό την
παραγωγή λόγου διευκολύνει τη διαδικασία σύνθεσης των εννοιών και την κατανόηση των
νοημάτων σε βάθος. Οι εικόνες είναι ένα μέσο για την κατανόηση του περιβάλλοντος με τεχνητό
τρόπο με απώτερο σκοπό την βιωματική μάθηση και την εμπειρία, ώστε ο θεατής να ταυτιστεί με
την κατάσταση και το γεγονός και να εκφράσει όσα νιώθει (Γρόσδος, 2013)
Αυτή η προσομοίωση μπορεί να γίνει με την ανάπτυξη σεναρίου ποιος, που, πότε, γιατί, ώστε τα
παιδιά να παράγουν λόγο και να διατυπώνουν απόψεις. Οι εικόνες ως αναπαράστασεις του
κόσμου αποτελούν προσομοιώσεις συμβάντων και αποτελούν μέσο δημιουργικής γραφής.
Αυτός ο συνδυασμός, της ανάγνωσης των εικόνων με την παραγωγή δημιουργικής γραφής,
είναι ουσιαστικά ένας τρόπος να ορίσουμε μια διαδικασία με αρχή, μέση και τέλος για την
γνωριμία εννοιών με βιωματικό τρόπο. Στην προκειμένη περίπτωση με την παρουσίαση έργων
τέχνης που αφορούν το προσφυγικό, γίνεται η ανάγνωση εικόνων και με την αναφορα και
ανάλυση ποιημάτων διευκολύνεται η παραγωγή λόγου μέσω της δημιουργικής γραφής.
4. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το προσφυγικό φαινόμενο αποτελεί ένα ζήτημα που αφορά και την εκπαίδευση. Στην Ελλάδα η
μαζική έλευση μεγάλου αριθμού προσφύγων (Eurostat, 2015, 2016; UN, 2016) δημιουργεί και ένα
ενδιαφέρον πολυπολιτισμικού χαρακτήρα. Το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο των παιδιών
των προσφύγων θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο σύγκλισης και όχι απόκλισης. Αυτά τα
χαρακτηριστικά ανατρέπουν και τα δεδομένα στο χώρο της εκπαίδευσης και αποτελούν
πρόκληση για νέες μεθόδους διδασκαλίας αλλά και μαθησιακού αντικειμένου. Το εκπαιδευτικό
σύστημα και κυρίως οι τάξεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι η βαθμίδα που καλείται να
μετέχει ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης κατάλληλων προϋποθέσεων αποδοχής,
αναγνώρισης και σεβασμού του πολιτισμικού πλουραλισμού και της ετερότητας. Τα
αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν τρόπο
προσέγγισης διδασκαλίας, αφού συνδυάζει την Τέχνη με την δημιουργική γραφή και έχει
προεκτάσεις και στα υπόλοιπα μαθησιακά αντικείμενα.

5. ΈΡΓΑ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
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“Οι μετανάστες” Larsens Plads -Edvard Petersen, 1890

“Καράβι μεταναστών” John Charles Dollman, 1884
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“Οι μετανάστες” William McTaggart, 1883-1889

“Οι μετανάστες” Adolfo Tommasi, 1896
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“Ο πρόσφυγας” Felix Nussbaum, 1939

6. ΈΡΕΥΝΑ
6. 1 Σκοπός και Ερωτήματα Έρευνας
Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί χώρα υποδοχής μεταναστών, γεγονός που προσδίδει
έναν πολυπολιτισμικό χαρακτήρα όχι μόνο σε κοινωνικό επίπεδο αλλά και σε σχολικό επίπεδο
(Unicef, 2001). Το ζήτημα γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρο καθώς, λόγω του προσφυγικού
ζητήματος, γίνονται πολλές προσπάθειες για την ένταξη των προσφυγόπουλων στη σχολική
κοινότητα. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις των παιδιών για το
προσφυγικό ζήτημα μέσω της δημιουργικής γραφής και της Τέχνης με βάση τη θεωρία της
Πρόσληψης και της Αισθητικής Ανταπόκρισης (Iser, 1978; Rosenblatt,1994).
Πιο συγκεκριμένα, διατυπωθήκαν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα:
1. Ποιές είναι οι απόψεις των παιδιών για τους πρόσφυγες;
2. Το πρόγραμμα παρέμβασης παίζει καταλυτικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση τους για το
προσφυγικό ζήτημα;
6. 2 Μέθοδος Έρευνας
Η μεθοδολογία της έρευνας απαιτεί από τον ερευνητή να επιλέξει, να αλληλεπιδράσει, να
αξιολογήσει και να καθορίσει τις μεθόδους και τεχνικές που θα ακολουθήσει στην έρευνά του
(Wellington, 2000). Στην παρούσα μελέτη επιλέξαμε τη χρήση της ποιοτικής μεθόδου, διότι μας
ενδιαφέρει η γνώμη των παιδιών μέσα από την έκφραση τους στον προφορικό λόγο μέσω των
συνεντεύξεων και μέσω της παραγωγής λόγου, της έμπνευσης και καταγραφής δικών τους
ποιημάτων.
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Η ποιοτική μέθοδος έχει ως στόχο την αποκάλυψη σχέσεων ή συσχετίσεων ανάμεσα σε
κοινωνικά υποκείμενα και κοινωνικές ομάδες, την περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση
κοινωνικών φαινομένων, καταστάσεων και ομάδων απαντώντας στα ερωτήματα «πώς» και
«γιατί» (Holloway, 1997). Η καταλληλότητα της μεθόδου έγκειται στο γεγονός ότι η παρούσα
έρευνα μελετά τις απόψεις των παιδιών επιχειρώντας να κατανοηθεί εις βάθος η οπτική τους
γύρω από το προσφυγικό ζήτημα.
Καθώς η παρούσα έρευνα εστιάζει στη διερεύνηση προσωπικών ιδεών, απόψεων και
αντιλήψεων η τεχνική της συνέντευξης αποτελεί το καταλληλότερο ερευνητικό εργαλείο. Καταυτόν
τον τρόπο είναι δυνατό να συλλάβουμε το πώς βλέπουν τον κόσμο τους οι αποκρινόμενοι, με
τους δικούς τους όρους, τις δικές τους αξίες και πολυπλοκότητες των εμπειριών και αντιλήψεων
τους, μέσα από τα δικά τους μάτια (Robson, 2007).
6.3 Δείγμα
Σε δείγμα 16 παιδιών που χωρίστηκαν σε 4 ομάδες σε μία τάξη δευτέρας δημοτικού σε σχολειο
του νομού Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο
αποτελούνταν από 8 παρεμβάσεις, που αντιστοιχούν σε διδακτικές ώρες.
6.4 Διεξαγωγή Έρευνας
Αρχικά διεξήχθη μια μικρή πιλοτική έρευνα σε ένα δοκιμαστικό στάδιο, περιλαμβάνοντας ένα
πολύ μικρό αριθμό δείγματος -2 άτομα -, προκειμένου να γίνει μια σαφής αξιολόγηση του
ερευνητικού εργαλείου και να διορθωθούν τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις.
Αρχικά, εξασφαλίστηκε η συναίνεση των συμμετεχόντων από τους γονείς για τη διεξαγωγή της
παρέμβασης. Σε όλη τη διάρκεια της παρέμβασης οι ερωτήσεις και απαντήσεις
μαγνητοφωνήθηκαν, ενώ υπήρχε μέριμνα να κρατούνται απαραίτητες σημειώσεις σε όλες τις
συναντήσεις.
Οι συναντήσεις και η διεξαγωγή της παρέμβασης στο σύνολό τους δεν παρουσίασαν ιδιαίτερα
προβλήματα ή δυσκολίες.
6.5 Ανάλυση Δεδομένων Έρευνας
Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν και έλαβαν τη
μορφή κειμένου. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου. Η
ανάλυση περιεχομένου (content analysis) είναι μια μέθοδος δευτερογενούς ανάλυσης ποιοτικού
υλικού, το οποίο μετατρέπεται σε μορφή ποσοτικών δεδομένων.
Ερωτήσεις συνεντεύξεων pre-test και post-test
-Έχεις ακούσει κάτι για τους πρόσφυγες; ποιοι είναι; από που έρχονται; γιατί έρχονται;
- Έχετε μιλήσει στο σχολείο για ζωγράφους;
- Έχετε δει στο σχολείο πίνακες ζωγραφικής; μιλήσατε για το τι δείχνουν;
- Έχεις γράψει κάποιο ποίημα στο σχολείο;
6.8 Πρόγραμμα Παρέμβασης
Το πρόγραμμα παρέμβασης περιελάμβανε 8 παρεμβάσεις που αντιστοιχούν σε διδακτικές ώρες
στις οποίες τα παιδιά συμμετείχαν σε ελεύθερη συζήτηση με αφορμή έργα ζωγράφων που
αναφέρονταν στο προσφυγικό ζήτημα και κατόπιν τα παιδιά έγραψαν το δικό τους ποίημα
(λιμερικ, ελεύθερο στίχο).

6.8.1. Μεθοδολογία
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Η προσέγγιση των έργων έγινε με την παρουσίαση των έργων και ερωτήσεις: τι βλέπεις; τι σου
κάνει εντύπωση; περίγραψέ μου την εικόνα; όλοι οι πίνακες για ποιο θέμα μιλάνε; τι νιώθεις
βλέποντας τους πίνακες;
Τα έργα τέχνης αποτέλεσαν ερέθισμα για την παραγωγή λόγου και μάλιστα ποιημάτων για την
καλλιέργεια της δημιουργικής γραφής.
Παρατηρώντας τους πίνακες τα παιδιά λένε λέξεις που τους έρχονται στο μυαλό και τις
καταγράφουμε. Βρίσκουμε λέξεις που ομοιοκαταληκτούν ανά δύο για να δημιουργήσουμε ρίμα.
Έπειτα δημιουργούν δίστιχα που να αφορούν στους πίνακες ζωγραφικής. Σε αλλη διαδικασία
δημιουργούν τους στίχους σε ελεύθερη μορφή χωρίς απαραίτητα να υπάρχει ομοιοκαταληξία:
λιμάνι..
άνθρωποι..
καράβια..
πόλεμος..
δυστυχία..
λυπημένοι..
βαλίτσες..

μια μάνα..
ένας σκυλος..
σκεπτική..

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
7.1 Απαντήσεις παιδιών με βάση τους πίνακες ζωγραφικής
Πίνακας ζωγραφικής “οι μετανάστες” - Larsens Plads -Edvard Petersen – 1890
Απαντήσεις παιδιών:
- περιμένουν το πλοίο να φύγουν, δεν πάνε διακοπές όμως!
Πίνακας ζωγραφικής “Καράβι μεταναστών” – John Charles Dollman – 1884
Απαντήσεις παιδιών:
- είναι ταλαιπωρημένοι
- είναι στεναχωρημένοι
Πίνακας ζωγραφικής “Οι μετανάστες”- William McTaggart, 1883-1889
Απαντήσεις παιδιών:
- τα καράβια βουλιάζουν
- κατεστραμμένα πλοία
- πολίτες που καίγονται τα σπίτια τους και αυτοί πνίγοντα
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Πίνακας ζωγραφικής “μετανάστες” – Adolfo Tommasi – 1896
Απαντήσεις παιδιών:
- σε ένα καράβι κρατάει το γράμμα είναι σκεπτική
- περιμένουν το πλοίο να φύγουν από τη χώρ
Πίνακας ζωγραφικής “Ο πρόσφυγας” – Felix Nussbaum – 1939
Απαντήσεις παιδιών:
- μία υδρόγειο ο παππούς κλαίει στο σκαμπό
- έχασε την οικογενειά του και είναι λυπημένος, δεν έχει που να πάε
Ποιήματα για την αξία της ειρήνης και της συναδέλφωσης
•

Θέλω- Σμυρνιωτάκης

Θέλω να ζήσω σε έναν κόσμο
Όμορφο και ειρηνικό
Που όλοι να με αγαπάνε και όλους να τους αγαπώ
Να σταματήσουν οι πόλεμοι,
Να ζήσουν όλοι με χαρά κι όπλα στα χέρια τους μην πάρουν
Οι άνθρωποι άλλη φορά.
Να δώσουν όλοι τους τα χέρια,
Να νιώσουν αγάπη στην καρδιά
Και σαν αδέλφια πια να ζήσουν
Όλου του κόσμου τα παιδιά
•

Όταν κάνουν πόλεμο- Μαρίνος

Όταν κάνουν πόλεμο
Η γη έχει πονόλαιμο
Πονάει η καρδιά της
Και κλαίνε τα παιδιά της
Κι όλο κάνουνε πόλεμο \Κι ‘αντε με τον πονόλαιμο
Τον άρρωστο Λαιμό της
Από τον πόλεμό της.
Ενάντια στον πονόλαιμο
Στον πόνο και στον πόλεμο
Υπάρχει μια ασπιρίνη
Άνθρωποι πέστε: ΕΙΡΗΝΗ
7.2 Δημιουργική γραφή- ποιήματα παιδιών
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1ο ποίημα
Θα’ μαι καλό παιδί
με τα παιδιά που έρχονται απο κεί
από τον πόλεμο περνούν
και τα συρματοπλέγματα πηδούν.

Σ’αυτόν το πόλεμο που έχει ψέμματα
και είναι όλο πλέγματα
εμείς θέλουμε να χαρούμε,
στον κόσμο όλοι μαζί να ζούμε

2ο ποίημα

όταν έχουμε ειρήνη
γελάει η Ειρήνη

όταν έχουμε ειρήνη
κελαηδάει το καναρίνι

ο σκύλος γαβγίζει
και τα παιδιά φοβίζει

πολλές στο δρόμο οι βαλίτσες
αχ!πώς θα τις σηκώσουν οι Βαγγελίτσες!

μπορεί να νιώθουν χάλια
αλλά εμείς δεν θα τους κάνουμε στα μαύρα τους τα χάλια!

7.3 Απόψεις των παιδιών για το προσφυγικό ζήτημα και η εντύπωσή τους από την πρώτη τους
επαφή με την δημιουργική γραφή.
Ερωτήσεις/Απαντήσεις συνεντεύξεων pre-test και post-test

Στην ερώτηση «-Τί γνωρίζεις για τους πρόσφυγες; από που έρχονται; γιατί έρχονται;» τα
περισσότερα παιδια απάντησαν ότι δεν γνώριζαν. Συγκεκριμένα τα 10 παιδιά από το 16 του
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συνόλου απάντησαν ότι δεν γνώριζαν κάτι και δεν είχαν ακούσει. Τα υπόλοιπα 6 παιδια
απάντησαν ότι είχαν ακούσει κάτι στις ειδήσεις και ότι είχαν μιλήσει στο σπίτι ή στο σχολείο. Πέντε
παιδιά γνώριζαν ότι οι πρόσφυγες προέρχονται από χώρες που έχουν πόλεμο και δεν μπορούν
να ζήσουν εκεί γιαυτό έρχονται. Μετά το πρόγραμμα παρέμβασης όλα τα παιδιά έδωσαν
απαντήσεις που αποδεικνύουν ότι γνώριζαν ότι έρχονται από χώρες που έχουν πόλεμο και
έρχονται γιατί δεν είναι ασφαλές το μέρος όπου ζούσαν.
Απαντήσεις παιδιών:
Δ:- Έρχονται γιατί έχουν πόλεμο!
Ε:- Δεν μπορούν να πάνε σχολείο εκεί και ούτε έχουν σπίτια!
Δ: -Εδώ μπορούν να ζήσουν αλλά πολλοί πνίγονται μέχρι να έρθουν!

Στην ερώτηση «- Έχετε δει στο σχολείο πίνακες ζωγραφικής;» εννέα από τα παιδιά απάντησαν ότι
δεν είχαν δει στο σχολείο πίνακες ζωγραφικής. Τα υπόλοιπα έξι απάντησαν ότι είχαν δει πίνακες
αλλά όχι στο σχολείο, είχαν δει στο σπίτι τους και σε μουσεία. Μετά το πρόγραμμα παρέμβασης
όλα τα παιδιά απάντησαν ότι είχαν δει πίνακες ζωγραφικής, αφού στο πρόγραμμα παρέμβασης
υπήρχαν πίνακες που αναφέρονταν στους πρόσφυγες.
Απαντήσεις παιδιών:
Σ:- Είχαμε δει σε ένα μουσείο που πήγαμε εκδρομή!
Π:- Εμείς έχουμε στο σπίτι!

Στην ερώτηση «- Μιλήσατε για το τι δείχνουν;» Τα 9 παιδιά που απάντησαν ότι δεν είχαν δει στο
σχολείο κάποιο πίνακα ζωγραφικής απάντησαν αρνητικά. Τα υπόλοιπα έξι παιδιά απάντησαν
ότι στα μουσεία που πήγαν τους εξηγούσαν τι έδειχνε ο πίνακας, αλλά υπήρχαν και κάποιοι
πίνακες που δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι δείχνουν. Μετά το πρόγραμμα όλα τα παιδιά
απάντησαν ότι εξήγησαν τι δείχνει ο πίνακας που έβλεπαν.
Απαντήσεις παιδιών:
Λ:-Εγώ είχα πάει σε ένα μουσείο αλλά δεν μου άρεσαν οι πίνακες.
Δ:- Εμένα μου άρεσαν γιατί έμοιαζαν με τις δικές μου ζωγραφιές!

Στην ερώτηση «- Γνωρίζεις να μου πείς τί είναι η δημιουργική γραφή;» όλα τα παιδιά απάντησαν
ότι δεν ήξεραν. Δεν είχαν ακούσει τη λέξη. Μετά το πρόγραμμα τα παιδιά γνώριζαν τι είναι η
δημιουργική γραφή και μάλιστα έδωσαν το δικό τους ορισμό.
Απαντήσεις παιδιών:
Σ:- να γράφουμε κάτι δικό μας!
Η:- σκεφτόμαστε κάτι και το γράφουμε!

Στην ερώτηση «- Έχεις γράψει κάποιο δικό σου ποίημα στο σχολείο;» όλα τα παιδιά απάντησαν
ότι δεν είχαν γράψει κάποιο ποίημα δικό τους. Μετά το πρόγραμμα παρέμβασης όλα τα παιδιά
είχαν καταγράψει το δικό τους ποίημα.
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Απαντήσεις παιδιών:
Φ:- Ναι εμείς το γράψαμε!
Κ:- Ναι, για την ειρήνη!

8. ΑΝΑΛΥΣΗ
Από τα αποτελέσματα μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για την καταλυτική δράση της
δημιουργικής γραφής σε σχέση με την Τέχνη για την ευαισθητοποίηση των παιδιών στο
προσφυγικό ζήτημα, αλλά ταυτόχρονα και τις περαιτέρω δράσεις που αυτή έχει στην καλλιέργεια
γλωσσικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Η λειτουργία σε πολλαπλά επίπεδα και με την
πολυτροπικότητα της εικόνας και των κειμένων αποτελούν απόδειξη ότι με δημιουργικό τρόπο
τα παιδιά μπορούν να εντρυφήσουν σε ζητήματα που τους αφορούν ακόμη κι αν οι ενήλικες
θεωρούν ότι δεν θα τα καταφέρουν.
•
Οι απαντήσεις των παιδιών διαφέρουν στο pre test από το post test. Φαίνεται ότι το
πρόγραμμα τους ευαισθητοποίησε με έναν δημιουργικό τρόπο
•
Από τη συζήτηση φαίνεται να κατανοούν ότι μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά με τον
δικό τους τρόπο
-

Κάνοντας παρέα

-

Δίνοντας τους παιχνίδια, ρούχα.

Η εντύπωσή τους για το προσφυγικό αποτυπώνεται στα ποίηματα, ότι ο πόλεμος είναι η κύρια
αιτία που εγκαταλείπουν τη χώρα τους.

9. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σε σχέση με τα ερωτήματα της έρευνας για το ποιες είναι οι απόψεις των παιδιών για τους
πρόσφυγες και αν το πρόγραμμα παρέμβασης παίζει καταλυτικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση
τους για το προσφυγικό ζήτημα αποδεικνύεται ότι τα παιδιά έχουν άποψη και την εκφράζουν και
το προγραμμα παρέμβασης παίζει καταλυτικό ρόλο στην ευαισθητοποίησή τους.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι τα παιδιά μέσα από τη δημιουργική γραφή σε
συνδυασμό με τους πίνακες ζωγραφικής μπόρεσαν να εκφράσουν τις απόψεις τους αλλά και
να εκφραστούν για το προσφυγικό ζήτημα με τρόπο που ευχαρίστησε τα ίδια. Συνήθως, τέτοια
ζητήματα επειδή θεωρούνται ευαίσθητα ορισμένοι εκπαιδευτικοί είτε δυσκολεύονται να τα
αναπτύξουν είτε αποφεύγουν να συζητούν. Με βάση τα αποτελέσματα του μικρού δείγματος
αναγνωρίζουμε τη μεγάλη σημασία που έχει η δημιουργική γραφή για την εξωτερίκευση των
συναισθημάτων και την αβίαστη έκφραση του λόγου. Ένα πρόγραμμα παρέμβασης
προσανατολισμένο στη δημιουργική γραφή εμπλουτισμένο με στοιχεία από την Τέχνη δείχνει την
αποτελεσματικότητα του και αποτελεί ασφαλή μέθοδο για την ανάλυση ζητημάτων που
θεωρούνται απαγορευμένα.
10. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Είναι ενδεικτικό ότι τα παιδιά μπόρεσαν να αναπτύξουν την συλλογιστική τους μέσα από την
παραγωγή λόγου και μάλιστα ποιημάτων. Είναι ένα πρώτο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουν
οι εκπαιδευτικοί ως εργαλείο και μέσο για να βοηθηθούν οι ίδιοι αλλά και οι μαθητές. Σε
μεγαλύτερες ηλικίες τα αποτελέσματα θα είναι και πιο πλούσια αφού τα παιδιά έχουν καλύτερα
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αναπτυγμένο λόγο και περισσότερα ερεθίσματα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα
προγράμματα δημιουργικής γραφής ενδείκνυνται για τέτοιες ηλικίες, καθώς δίνουν ελευθερία
στη σκέψη και τη δημιουργικότητα που σε αυτή την ηλικία είναι ούτως ή άλλως αναπτυγμένα. Η
στέρηση αυτής της ικανότητας έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μετέπειτα μαθησιακή πορεία. Για
αυτό το λόγο προτείνουμε την δημιουργική γραφή σε συνδυασμό με την Τέχνη ως ένα μείγμα
δημιουργικής ενασχόλησης με σαφή σκοπό τη μάθηση μέσω μιας ευχάριστης διαδικασίας για
τα παιδιά.
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«Κωστής Παπαγιώργης: η ζωή στο έργο του»

Γιώργος Σπυράκης (ε.γώ), Καλλιόπη-Νικολέττα Πάππου

locoego@gmail.com, klelia82pappou@hotmail.com
Περίληψη εισήγησης

Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του έργου του συγγραφέα Κωστή Παπαγιώργη, μέσα απ’ την οπτική του
ιδίου, όπως εκείνος επέλεξε να αποδώσει έμμεσα τα αυτοβιογραφικά του στοιχεία.
Σκοπός είναι η ανάδειξη όλων εκείνων των χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν τον δοκιμιογράφοαρθρογράφο-μεταφραστή Κωστή Παπαγιώργη από την «κοινή χρήση» της ελληνικής γλώσσας, προσεγγίζοντας κάθε
φορά τις αφηγηματικές τεχνικές και την απόδοση των συνειρμών και των αισθήσεων με έναν τρόπο που παραμένει
διαχρονικά μοναδικός.
Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στον τρόπο που προσαρμόζει το συγγραφικό του ύφος σε κείμενα που
πραγματεύονται ποικίλα θέματα και ερεθίσματα, κυρίως όμως και στις αυτοβιογραφικές αναφορές.
Με εστίαση στα δοκίμιά του «Περί Μέθης» και «Σύνδρομο Αγοραφοβίας», αλλά και συνδυαστικά με επιλεκτικά
αποσπάσματα απ’ τα λοιπά του έργα, ο Κωστής Παπαγιώργης ανασύρει την επιφάνεια όλα εκείνα τα μύχια στοιχεία
που από τη μία είναι αναπόσπαστο κομμάτι του βίου του, από την άλλη αποτελούν (αλλά και παρουσιάζονται) ως
«δοκιμές» συγγραφής για τους αναγνώστες των δοκιμίων αυτών που εν τέλει θα ταυτιστούν –εν μέρει ή εν όλω– στη
αλήθεια που ο δοκιμιογράφος Κωστής Παπαγιώργης αποδίδει στο χαρτί.

«Πλην όμως δεν είμαστε το άθροισμα των λειτουργιών, αλλά η μια ζωτική ορμή που διανέμεται
σε κάθε σημείο του οργανισμού με υπερπερίπλοκη ακρίβεια […] αναγκασμένοι να
παραδεχτούμε ότι κάτι ξένο και αυτόματο μάς έχει δοθεί».

Μεταφραστής, κριτικός, ιστοριογράφος, χρονογράφος, ανθολόγος, επιμελητής φιλοσοφικών
σειρών, ο Κωστής Παπαγιώργης ήταν συγγραφέας και άνθρωπος κοντά στους ανθρώπους.
Από την Κύμη στο Χαλάνδρι Αττικής κι από τη Νομική Θεσσαλονίκης –την οποία και εγκαταλείπει–
βρίσκεται στο Παρίσι με τη φιλοδοξία να διαβάσει μέχρι τελικής πτώσεως.

«Έπρεπε ν’ αλλάξω περιβάλλον. Το Εγώ μου και ο κόσμος είχαν διαχωριστεί τελείως. Κλείστηκα,
λοιπόν, σε μια σοφίτα για να βρω την άκρη».

Εκεί, πέφτει στα βαθιά νερά της φιλοσοφίας και –το βασικότερο– στην ανάγνωση των αρχαίων.
Το «Είναι και Χρόνος» τού κάνει τη μεγαλύτερη ζημία. Όμορφη, όμως, ζημιά όπως λέει και ο ίδιος,
γιατί μιλούσε για πράγματα που του ήταν οικεία. Μιλούσε λόγου χάρη για τον θάνατο.
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«Όταν επιτέλους άρχισα να διαβάζω Πλάτωνα αρχαιοελληνιστί, υποψιάστηκα τι μπορεί να
σημαίνει πνευματικό έργο. Τα προηγούμενα διαβάσματα –ό,τι θεωρούσα μέχρι τότε ευαγγέλιο–
ήταν μόνο για νευρωτικούς».

Δέκα χρόνια μετά επιστρέφει στην Αθήνα και τότε ξεκινά η εποχή των κέντρων και των ποτών.
Είναι ακριβώς η στιγμή που κάνει τις πρώτες προσπάθειες γραφής και οι σελίδες τον βρίσκουν
να συγγράφει ένα έργο για τον Πλάτωνα και την Οντολογία του Χάιντεγκερ.
Ο χρόνος όμως και οι στοχασμοί, οδηγούν τον ίδιο τον συγγραφέα στην απόρριψη του
έργου του αυτού, με αποτέλεσμα να απαγορεύσει αιφνίδια κάθε ανατύπωση. Στα ασυγχώρητα
ελαττώματα που καταλογίζει στο βιβλίο, εντάσσεται ο «ακαδημαϊσμός» και η αβυσσαλέα
απόσταση που τον χωρίζει από τον αληθινό συγγραφικό του εαυτό, ο οποίος παραμένει ακόμα
εν υπνώσει.

«Κουβαλούσε τα κουσούρια του χαρτογιακά με την κίβδηλη συνείδηση. Του ανθρώπου που
διάβασε δουλικά, μπουκώθηκε με ξένα λόγια και με μεγάλες ιδέες, που δεν έχουν σχέση με το
μπόι του και που κατόπιν βγαίνει στο μεϊντάνι και στις ρούγες για να πουλήσει την πραμάτεια
του. Παιδικές ασθένειες βέβαια, αλλά πρέπει να τις περάσεις».

Το 1987, δημοσιεύεται το έργο του «Περί μέθης» και ο Κωστής Παπαγιώργης εισάγει στον χώρο
του δοκιμίου μια διαφορετική βάση. Έχοντας ήδη δοκιμαστεί –αλλά και απορρίψει– το δοκιμιακό
γράψιμο, μπολιάζει –όπως θα έγραφε κι ο ίδιος– τα δοκίμιά του με την «ψυχική του ένταση».
Ως άνθρωπος που πιάνει το κοντύλι σε ηλικία που δεν είχε πια ψευδαισθήσεις και εφόσον
πλέον είναι πιο σίγουρος για τις συγγραφικές του δυνατότητες, ο Κωστής Παπαγιώργης
ανεβάζει στη σκηνή της σελίδας τη μεθυσμένη του ύπαρξη.

«Μακάριοι οι δραματουργοί οι οποίοι βρίσκουν τη φλέβα που μεταβάλει τη μποτίλια σε
μελανοδοχείο».

Είναι η στιγμή που αιφνίδια, θα λέγαμε, ο αποστειρωμένος χώρος του δοκιμίου μετατρέπεται σε
ένα απλό εξομολογητήριο, αποκτά πυκνώσεις και αραιώσεις, εξάρσεις και συνεπαρμούς, που
μέχρι τότε συναντάμε μόνο στα μεγάλα μυθιστορήματα του 19ου αιώνα. Μας ξεναγεί σε
Ομηρικά τσιμούσια, Πλατωνικά συμπόσια, αλλά και ντοστογιεφσκικούς νηφάλιους δαίμονες,
ενώ ταυτόχρονα, μέσα από τα έργα του αναδύεται ένας και μόνο ήρωας: ο ίδιος ο Κωστής
Παπαγιώργης. Και ο ήρωας αυτός είναι που πλέον παρατηρεί, περιγράφει, σχολιάζει και
στοχάζεται –όχι ως απλός παντογνώστης αφηγητής– αλλά ως κάποιος στοχαστικός εξηγητής.

Μέσα στις σελίδες του Περί Μέθης, ο Παπαγιώργης, κινείται ανάμεσα στο αναμορφωμένο
δοκίμιο και σε ένα υβριδικό ύφος, που συνδυάζει τους νεωτερισμούς με την απλή γλώσσα. Δεν
είναι μόνο μία μετάβαση από τη νεότητα στην ενηλικίωση, αλλά μια συμπύκνωση της αιτίας του
έργου και του νοήματός του.
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«Κανείς δεν πίνει για να καταρρακωθεί. Απεναντίας, πάει για το διάφορο· τους τόκους. Αδειάζεις
τις μποτίλιες γιατί το οινόπνευμα, πολλαπλασιάζοντας επί δέκα την ψυχή, την κατακολακεύει, τη
γλείφει στην κυριολεξία, την ανεβάζει τρία μπόγια πάνω. Πας «λίγος» στην ταβέρνα και φεύγεις
«πολύς». Οι μεθυσμένοι είναι ένα τραγούδι».

Περνά από το διανοητικό και θεωρητικό, στο προσωπικό και βιωματικό. Καταργεί τα όριά τους,
αναμειγνύοντάς τα άλλοτε ειρωνικά και άλλοτε με μελαγχολία.
Ο Κωστής Παπαγιώργης γράφει για τον χαρακτήρα, τα τραύματα, τις πηγές του κακού.
Υιοθετεί τη λογοτεχνική εκείνη μορφή η οποία εντάσσει το βίωμα στη σκέψη.
Το δοκίμιο, είχε επιστρέψει στις καταγωγικές του ρίζες.

Τα έργα του Κωστή Παπαγιώργη δομήθηκαν ως ένας ενδιάμεσος χώρος ανάμεσα στη
φιλοσοφία και στην ψυχική αυτοβιογραφία, όπου οι μεγάλες φιλοσοφικές απορίες δεν
συλλαμβάνονται, αναπαριστώνται ή λύνονται δυνητικά, αλλά ενσαρκώνονται σε τραύματα,
συγκρούσεις και πτώσεις.

«Μπορώ να περιγράψω έναν άνθρωπο σε δύσκολη θέση, πιασμένο στο δόκανο της άρνησης.
Αντίθετα ο νικητής, ο ευτυχής, ο χαρούμενος δεν μου λέει τίποτα. Ισοβίως ασχολήθηκα με τα
ψεύδη και τις δολιότητες της συνείδησης. Η ευτυχία δεν έχει βαθύτητα […] την ευτυχία όταν τη ζεις,
δεν την περιγράφεις».
Το παπαγιωργικό έργο μιλά για τη σημαντική των παθών. Θεμελιώνει την ανθρωπολογία του
αρνητικού. Μέθη, ερωτικά πάθη, ζηλοτυπία, φθόνος, μνησικακία, μίσος για τον εαυτό,
αυτοκαταστροφή, εκδίκηση, βία, πένθος, όλα εξιστορούνται με τρόπο δραματικό ή και
σαρκαστικό, με πυκνή θλίψη, ως αποκαλυπτική απώλεια του εαυτού που τον μυεί στον μυχιότερο
πυρήνα της ύπαρξής του. Για τον Κωστή Παπαγιώργη μόνο το παρανάλωμα σώζει… μόνο το
αρνητικό εξανθρωπίζει.

«Αυτό που με συναρπάζει είναι η κατάσταση του διαλυμένου Εγώ, του ανθρώπου που βρίσκεται
σε απόλυτη αδυναμία –σαν τον λαγό μπροστά στο φίδι– και τότε αρχίζει να παίρνει ανάποδες.
Ιδιαίτερη σημασία δεν έχει το θέμα, όσο η προσπάθεια του ανθρώπου να εκφραστεί
ανορθόδοξα, για ένα λίαν ορθόδοξο θέμα. Είναι ψυχοσωτήριο να δένεσαι κόμπος για να
γράψεις, είναι καλό από κάθε πλευρά».

Το «Περί μέθης» μάς φέρνει αντιμέτωπους με ερωτήματα που μιλούν για το δράμα της
ανθρωπότητας, αλλά δεν μας οδηγεί στον θάνατο. Δεν μας στέλνει εκεί. Ο άνθρωπος
μορφώνεται και αναμορφώνεται απ’ την ίδια του την ύπαρξη.
Βροτός που τριγυρίζει «ισόβια σκυμμένος» προς το χώμα και τη γη –σε έναν κόσμο «σαν
τον δικό μας, από τον οποίο έχουν αποχωρίσει οριστικά οι θεοί– ο μεθυσμένος καταγγέλλει, έστω
άθελά του, τη λήθη τού είναι και του θανάτου.

[1015]

«Καθένα –μωρό ή υπέργηρο μωρό– πεθαίνει σαν να γεννήθηκε χθες. Μέσα στις ρυτίδες του είναι
χθεσινό αβγό. Και σαν αβγό θα σπάσει πάνω στην πέτρα του χρόνου».

Με το Περί μέθης, ο Παπαγιώργης, αποχαιρετά την παλιά του ζωή.

«Ναι, το θεωρούσα μία αποχαιρετιστήριο επιστολή προς φίλους και αλλότριους. Χτυπάει λίγο
άσχημα, αλλά τότε έτσι ένιωθα. Ενώ απλώς είχε ολοκληρωθεί ο κύκλος της ηλικίας – δηλαδή είχα
φτάσει στην εποχή του πρώτου εμφράγματος ή της πρώτης μύησης στη ζωή-, εγώ νόμιζα ότι
είχε τελειώσει ολόκληρη η ζωή. Όπως βλέπετε, έκανα λάθος».

Έντεκα χρόνια μετά το Περί μέθης και ο «μεθυσμένος» Παπαγιώργης μάς παρουσιάζει τον
αγοραφοβικό εαυτό του. To 1998 κυκλοφορεί το Σύνδρομο Αγοραφοβίας.
Βιβλίο ιδιόρρυθμο τόσο για τη θεματική του, όσο και για τη σκοπιά που επιλέγει ο
συγγραφέας να το προσεγγίσει.
Ως μια ακόμα νοσογραφία, δεν στέκει στην πλευρά του υγιούς, αλλά στο Σύνδρομο
Αγοραφοβίας βρίσκουμε τον ίδιο τον πάσχοντα να περιγράφει γεγονότα, να καταγράφει
συμπτώματα, να μιλά για την εξέλιξη της κατάστασής του. Είναι η στιγμή που ο συγγραφέας
δηλώνει «ξένος κι άπειρος απέναντι στο ίδιο του το σώμα» και κοιτά την ψυχή, αφού αυτή –με τις
αδυναμίες της– προκάλεσε ανεπανόρθωτες ταλαιπωρίες στον πάσχοντα.

«Οι ψυχικές ασθένειες μπαίνουνε στην ψυχή με το τσουβάλι και βγαίνουνε, αν βγουν ποτέ, με τη
βελόνα».

Ξενύχτια, κρασοκατανύξεις, μεθύσια με «ξυλόπνευμα» που προσκάλεσαν ακόμα και διαβήτη. Ο
Κωστής Παπαγιώργης αυτοπαρατηρείται, αυτοπειθαρχείται και μέσα απ’ το απλό και προσιτό
ύφος του, βρίσκει τον τρόπο να ισορροπεί στη συγγραφή και στην αυτοθεραπεία του… στοιχεία
που καθιστούν το βιβλίο αυτό διαφορετικό και μοναδικό για την ελληνική βιβλιογραφία.
Δεν είναι παρά ώριμη διακωμώδηση του «πώς κατάντησα», του «πώς καταντάει ο
άνθρωπος» - δηλαδή της κοινής ανθρώπινης μοίρας.
Προβάλλοντας τα προσωπικά παθήματα την οθόνη του γενικού, ο Παπαγιώργης
καταφέρνει όχι να τα μειώσει, αλλά να τα παρουσιάσει στις πραγματικές τους διαστάσεις κι έτσι
να τα σαρκάσει και εντέλει να τα ξεπεράσει.
Αντιμετωπίζει την οδυνηρή πραγματικότητα με τη σοβαρότητα που της αρμόζει, αλλά και
με την ειρωνεία και τον αυτοσαρκασμό που μπορεί κανείς να έχει, όταν αντιλαμβάνεται ότι…

«…όταν αντιλαμβάνομαι ότι το παρόν με φθείρει γιατί δεν είναι πλέον στα μέτρα μου».

Ζηλεύει όποιον κάθεται μακαρίως σε πολυσύχναστα καφενεία και νιώθει πως αυτοί οι άνθρωποι
«κλέβουν μερικές ώρες απ’ τον Θεό».
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Όλη η περίτεχνη αφήγηση που χρησιμοποιεί, περιγράφει την πολλές φορές μάταιη
προσπάθειά του να γίνει ένας από όλους, μιας και η διάγνωση των γιατρών –ως «κοινή
περίπτωση»– δείχνει να θίγει τον εγωισμό του, υπογραμμίζοντας ο ίδιος την μοναδικότητα της
περίπτωσής του.
Ολόκληρο το βιβλίο αποτελεί το προσωπικό αγώνα να πετάξει από πάνω του το
χαμηλοτάβανο Εγώ του και να ζήσει όπως οι άλλοι. Γι’ αυτό και στο τέλος η νίκη τού συνοψίζεται
στην φράση:

«Ήμουν πια ένας από όλους. Τι μου έλειπε;»

Σε αυτό το βιβλίο, ο Κωστής Παπαγιώργης αποφασίζει να μιλήσει για το παρελθόν του.
Καταγράφει τη σχέση με τους γονείς του, τον αδερφό του, τις φιλίες και τις ασωτίες της νιότης…
τη σχέση με την ανάγνωση και την γραφή, τα κουσούρια του… (εκείνο το τραύλισμα και κάτι απ’
την κλειστοφοβία)… τις περιπέτειες τις υγείας του.

«Στα συμπτώματα της αγοραφοβίας διέκρινα τελικά τις ανατοκισμένες ταλαιπωρίες μιας
ολόκληρης ζωής, που αποθηριώθηκαν –και καλά έκαναν– γιατί είχε φτάσει η στιγμή τους».

Φευγαλέα όμως περνά στην καινούρια του ζωή, τη σύζυγό του, τη ζεστασιά του σπιτιού του και
της οικογένειας.

«Ό,τι είχε γίνει… είχε γίνει. Αν είχα κάποια περιθώρια ζωής ακόμα, δεν έπρεπε να τα αναζητήσω
στην ανάκαμψη ενός παρελθόντος, που είχα κάνει ό,τι περνούσε απ’ το χέρι μου να το ξεκάνω.
Όφειλα να προχωρήσω με ό,τι μου είχε απομείνει».

Στα λόγια του αυτά, διακρίνουμε τη βαθιά αισιοδοξία ενός ανθρώπου που ξέρει από κόσμο και
από ζωή. Δεν πίστευε ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά ότι κάποια πράγματα μπορούν να πάνε
καλύτερα. Γι’ αυτό και παρά τον μύθο που τον περιέβαλε, δεν ήταν ο συγγραφέας της
νοσηρότητας ή της παρέκκλισης.
Ο ίδιος παλεύει για μια θέση στον κόσμο των υγιών, αποδέχεται όμως πως στον
άνθρωπο υπάρχει η νοσηρότητα, όπως ακριβώς υπάρχει η νύχτα στο εικοσιτετράωρο. Τη
μελέτησε χωρίς να την εξιδανικεύσει, την πρόβαλε χωρίς να τη φτιασιδώσει.
Ο φόβος του θανάτου που ελλοχεύει, έρχεται να δώσει τη λύση με την αποδοχή του.
«Ας έρθει να τελειώνουμε», μας λέει κι ακριβώς όταν αποδέχεσαι την πραγματικότητα,
επέρχεται σταδιακά και η ίαση. Αυτός είναι και ο λόγος που το «Σύνδρομο αγοραφοβίας» κλείνει
με τον Παπαγιώργη να παρουσιάζει τον εαυτό του έχοντας αποκαταστήσει τη σχέση του με τον
χώρο και τους ανθρώπους. Επιστρέφει στα φιλικά σπίτια από τα οποία αυτοεξορίστηκε και
στους χώρους που συστηματικά απέφευγε. Αποκαθιστά μέχρι και τη σχέση του με τους νεκρούς.

«Έτσι μπόρεσα να πενθήσω και τον αδερφό μου. Πήγαινα πια στο νεκροταφείο, άφηνα τα άνθη,
άναβα το καντήλι, έπλενα τον τάφο και προσπαθούσα –δανείζοντάς του για λίγο την δική μου
καρδιά και τον δικό μου νου– να τον διευκολύνω να σκεφτεί για λίγο τις γυναίκες που άφησε
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πίσω, το πένθος δεν απειλούσε πια την καρδιά. Σώρευε την πίκρα και την αδυναμία, αλλά ήταν
κι αυτό εκδήλωση ζωής… είχα γιάνει επιτέλους».

Μετά την Αγοραφοβία, ο Κωστής Παπαγιώργης δεν ξαναέγραψε αυτοβιογραφικό κείμενο.
Αρκέστηκε σε μια δομή κειμένων που θα προσεγγίσουν στιγμές ζωής και καταστάσεις οικείες,
μέσα όμως από τη δική του οπτική –όχι άποψη αλλά δοκιμιακή– προσέγγιση. Είναι ο τρόπος για
να μείνει ζωντανός ανάμεσα σε τόσους, να διατηρήσει το ύφος του και να γίνει ένα με τη γλώσσα
που μας μοιράζει και μας διδάσκει. Θίγει θέματα καθημερινής λογικής, απλές αφορμές και αντλεί
απ’ τον νου όλη τη δυναμική της σκέψης. Μιλά για το πιο αδιάφορο με τρόπο που σε κάνει να
σκεφτείς τη σημαντικότητά του και το τέλος –εκεί που μόνο η επίγευση απομένει– είσαι μόνος,
αντιμέτωπος με τη ζωή και σε κάθε βήμα βρίσκεις τις λέξεις και τις φράσεις του Παπαγιώργη να
σου θυμίζουν ότι κάπου τα διάβασες, κάπου τα σκέφτηκες και κάποιος τελικά ήταν εκεί πριν από
σένα και τα έκανε κείμενα. Ο Κωστής Παπαγιώργης ζει, παρατηρεί και ακούει τη ζωή και συνεχίζει
να μας τη χαρίζει –ακόμα πιο ελεύθερος πια– στις σελίδες του.

Στα λόγια του φίλου του, Γιώργου Τζιρτζιλάκη, βρίσκουμε κάτι απ’ την αλήθεια του Κωστή
Παπαγιώργη:
«Ο Παπαγιώργης ανήκει σε εκείνο το είδος των συγγραφέων που δεν χωρούν σε
ταξινομήσεις και όσοι επιχειρούν να μιμηθούν τον άμεσο και ακαριαίο λόγο του, προσέφεραν
θλιβερά κακέκτυπα που υποτιμούν τον πλούτο της θεωρητικής του σκευής. Ο Παπαγιώργης
έγραψε βιβλιοκριτική αλλά θα ήταν αφελές να τον συστήναμε ως κριτικό βιβλίων, έγραψε
παθιασμένα κείμενα για μυθιστορηματικούς χαρακτήρες αλλά θα ήταν παραπειστικό να τον
αποκαλούσαμε κριτικό λογοτεχνίας, έγραψε για τους σύγχρονους τρόπους ζωής αλλά κανείς
δεν θα τολμούσε να τον περιγράψει ως εξπέρ του life style, μετέφρασε πολυάριθμα βιβλία αλλά
πήγε πέραν της αποστολής του μεταφραστή, έγραψε για το ποτό αλλά δεν ήταν οινογεύστης,
έγραψε για τους ψυχικούς μηχανισμούς και τον ίλιγγο του ασυνείδητου χωρίς είναι ψυχαναλυτής,
έγραψε για την πόλη χωρίς να είναι πολεοδόμος, διέθετε μια ευρύτητα γνώσεων χωρίς να είναι
λόγιος, ερμήνευσε και αναθεώρησε τις απόψεις μας για κείμενα χωρίς να είναι φιλόλογος, τον
ενδιέφερε η θρησκευτική ζωή χωρίς να είναι θεολόγος. Και όλα αυτά παρουσιάζονται αδιαίρετα,
χωρίς κανένα κατάλοιπο ή ραφή μεταξύ τους».

«Δες τον εαυτό σου από την ανάποδη, μη διστάσεις να τον δοκιμάσεις στις πιο σκληρές
δοκιμασίες, ανάκρινέ τον μέχρι το ακρότατο όριο – κι έπειτα, από την όποια μαθητεία διαλέχτηκες,
δημιούργησέ τον ξανά, μην τον κοιτάξεις πάλι με τον ίδιο τρόπο, βάλε τις δύο του φύσεις να
μιλήσουν η μία με την άλλη, μετάτρεψε τον εαυτό σου σε όργανο μιας ελευθερίας απόλυτης και
συνάμα όργανο μιας υποχρέωσης ιερής. Όσο μετουσιώνεσαι σε προσκυνητή, κι όσο
προχωράς προς το τέλος, μην λησμονείς πως η σοφία της καρδιάς και του νου ξεκινά από την
βεβαιότητα για να φτάσει στην άγνοια, και πως από κει, πια, μπορεί δικαιωματικά, και με όση
ασφάλεια παρέχει το ανθρώπινο μέτρο, να λοξοκοιτάξει τον απέραντο ορίζοντα».
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Ο Κωστής Παπαγιώργης αφήνει πίσω τα συγγραφικά κατεστημένα και βρίσκει κάτι απ’ τη ζωή
του στη γραφή. Κινείται ανάμεσα στο όριο της απόδοσης και της ειλικρίνειας, θέλοντας να μας
αφήσει κείμενα που θα αγγίξουν τη σκέψη και την καρδιά. Μας μιλάς για όλα όσα τελικά κανείς
δεν τολμά να αποτυπώσει, όλα εκείνα πίσω απ’ τα οποία κρυβόμαστε και με τη δική του γλώσσα,
τον δικό του τρόπο σκέψης τολμά και γράφει για τα πάθη του κόσμου, αλλά και τα δικά του. Λίγο
από το Περί Μέθης και λίγο απ’ το Σύνδρομο Αγοραφοβίας που θα ακόμα κι αν ήταν Σύνδρομο
Μέθης ή Περί Αγοραφοβίας, εμείς και πάλι θα είχαμε λόγους να κρυφτούμε πίσω απ’ το δάχτυλό
μας, όσο εκείνος μας χαρίζει κάτι απ’ την αλήθεια του, με τον συνήθη τρόπο του απλού γραφιά.
— Συνελόντι ειπείν, κύριε Παπαγιώργη;
«Αν ζούσα ακόμα πενήντα χρόνια, ίσως να ήξερα να σας απαντήσω. Μου έλειπε πάντα η
φυσική ζωή, αισθήματα που δε χρειάζεται να τα ξεψαχνίσεις για να ανακαλύψεις ενδιαφέρουσες
δολιότητες. Σε αντίθεση με άλλους που δυστύχησαν, εμένα ο γάμος με ωφέλησε. Η οικογένειά
και η γυναίκα μου με έκαναν καλύτερο άνθρωπο. Όσο για το γράψιμο, και λάθος να είναι, θέλω
να πιστεύω ότι έγινε προς τη σωστή μεριά.
»Είναι πολύ αργά για να ξαναρχίσω, και πολύ νωρίς για να σταματήσω…»
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Προσεγγίζοντας την σύγχρονη ελληνική ποίηση: Η
περίπτωση του Σταύρου Σταυρόπουλου
Σταϊκοπούλου Μαρία
mariastaiko@gmail.com
ΓΕΝΙΑ
Τα κριτήρια υπαγωγής ενός ποιητή σε μία ποιητική γενιά είναι η χρονολογία γέννησής του και το
έτος έκδοσης του πρώτου ποιητικού βιβλίου. Εκτός του "βιολογικού" κριτηρίου διαχωρισμού των
ποιητών σε γενιές υπάρχει και το "κοινωνικό" κριτήριο. Στην έννοια του κοινωνικού κριτηρίου
ενέχονται οι συνθήκες που επικρατούσαν στην κοινωνία εκείνη την εποχή, στον πολιτικό,
οικονομικό, ιστορικό τομέα. Έτσι για παράδειγμα, η "γενιά του 70" χαρακτηρίστηκε και ως «γενιά
της αντίστασης» ή «γενιά της ήττας».
1.1 Μεταπολεμικές Γενιές

Μπορεί η λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου να χρονολογείται στο 1945 ωστόσο οι επιδράσεις
του σε κάθε επίπεδο της ζωής, κοινωνικό, οικονομικό, πνευματικό, ηθικό συνέχισαν για πολλές
δεκαετίες μετά. Βάσει αυτών των δεδομένων, έντονα επηρεασμένη από τον Πόλεμο ήταν και η
ποίηση σε όλα τα κράτη. Μεγαλύτερες ήταν οι πληγές της ελληνικής μεταπολεμικής ποίησης διότι
αμέσως μετά άρχισε ο Εμφύλιος Πόλεμος (1946-1949). Τόσο πολύ επέδρασαν οι πολεμικές
συγκρούσεις στους ποιητές και στο έργο τους που η ποίηση εξακολουθεί να αποκαλείται
μεταπολεμική για τις επόμενες δύο γενιές. Μετά τον εμφύλιο σπαραγμό, η πολιτική αστάθεια στη
δεκαετία του ’50 και η Δικτατορία (1967-1974), αποτέλεσαν άλλα δύο σημαντικά ιστορικά
γεγονότα που σημάδεψαν την ποίηση στην Ελλάδα.
1η Μεταπολεμική Γενιά

Η πρώτη μεταπολεμική γενιά (1945-1967) αρθρώνεται κυρίως από ποιητές με αριστερές
πεποιθήσεις, οι οποίοι είναι γεννημένοι μεταξύ του 1917-1928 και υπέστησαν διώξεις για τις ιδέες
τους, όπως οι Μανόλης Αναγνωστάκης, Τάσος Λειβαδίτης, Τίτος Πατρίκιος, Μίλτος Σαχτούρης,
Άρης Δικταίος. Χαρακτηριστική είναι η «κοινωνική» ή «πολιτική» διάσταση της ποίησής τους.
Σαφώς και υπεισέρχεται στο ποιητικό τους έργο, σε άλλους περισσότερο και σε άλλους λιγότερο
το ‘τοπίο θανάτου’ εξαιτίας του Εμφυλίου Πολέμου που προηγήθηκε. Ορισμένα βασικά
χαρακτηριστικά της 'πρώτης μεταπολεμικής ποιητικής γενιάς' αποτελούν η απουσία, ίσως
εσκεμμένη ηγετικών φυσιογνωμιών, η μικροαστική και μεσοαστική προέλευση, η ποιητική
εργασία κατά κανόνα σε ελάσσονα κλίμακα, δηλαδή συνήθως σύντομα, ολιγόλογα αν όχι
πάντοτε πυκνά ποιήματα, ο τόνος βασικά ελεγειακός και εσώστροφος, χωρίς ωραιοπάθεια,
ενίοτε δηκτικός ή σαρκαστικός, σπανιότατα ειρωνικός ή σατιρικός, σχεδόν ποτέ υπεροπτικός,
ευφρόσυνος ή παιχνιδιάρικος, η εκλεκτική αφομοίωση της νεωτερικής ερμητικής που είχε
καθιερωθεί από την 'γενιά του ’30'. Εντοπίζεται μερική εμβάθυνση και εικονοπλαστική ανανέωση
της ποίησης, χωρίς λεκτικούς ή μετρικούς ριζοσπαστισμούς αλλά κάποτε με νέα τόλμη στη
σύνταξη και στην δομή (Σαββίδης 1981 και http://blogs.sch.gr/stratilio/archives/572). Το
συλλογικό πνεύμα κυριαρχεί απόλυτα. Στο προσκήνιο βρίσκονται οι λέξεις πατρίδα και λαός. Οι
νέες αξίες που υφαίνονται στον αργαλειό της ποίησης σχετίζονται με το αντιπολεμικό πνεύμα,
τον ηρωισμό και τον ανθρωπισμό. Εκφράζεται έντονα η πολιτική σήψη, ενώ χαμηλόφωνα
εκδηλώνεται η οργή για τα πολεμικά τραύματα. Οι υπαρξιακές ανησυχίες, τα μεταφυσικά
ερωτήματα και η νοσταλγία για προπολεμικό παρελθόν συνεχίζονται να έχουν καίρια θέση στη
θεματική των ποιημάτων τους. Οι κριτικοί έδωσαν τους εξής χαρακτηρισμούς στην ποίηση της
'πρώτης μεταπολεμικής γενιάς' «ποίηση του στρατοπέδου της ήττας, των αποήχων της
στέρησης» εγείροντας μεταξύ τους διάλογο σε έντονους τόνους.
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1.3 2η Μεταπολεμική Γενιά

Οι ποιητές της 'δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς' είναι γεννημένοι μεταξύ 1929 και 1940. Η ποιητική
αυτή γενιά μοιάζει να μην παίρνει ποτέ την σκυτάλη από την προηγούμενη γενιά για να συνεχίσει
τον αγώνα δρόμου της ιστορίας. Η σκυτάλη του ρόλου της μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι του
τόπου της, δεν κρατήθηκε σφιχτά και έτσι της έπεσε χάνοντας τον αγώνα με αποτέλεσμα να μην
μπορέσει να πάρει στα χέρια της την τύχη και την ευθύνη του εαυτού της και του τόπου της.
Πορεύτηκε λοιπόν σαν απόβλητος της ιστορίας. Για τον παραμερισμό της από τα συντελούμενα
στον καιρό της χαρακτηρίστηκε «Χαμένη γενιά», «γενιά του άγχους» ή «γενιά των αποήχων». Ο
αποκλεισμός από το ιστορικό παιχνίδι, δεν επιτρέπει εύκολα την ανάπτυξη της δυνατότητας της
ομαδικής δράσης, κάτι που οδηγεί αναγκαστικά έλλειψη ομαδικής ζωής και μάλιστα σε όλα τα
επίπεδα, όπως και στο πνευματικό. Δεν είναι τυχαίο για παράδειγμα ότι ποτέ δεν εκπροσωπήθηκε
από ένα περιοδικό, μια κίνηση, μια δραστηριότητα με διάρκεια.
Βασικά ποιητικά μοτίβα είναι ο θάνατος σε κυριολεκτικό και μεταφορικό επίπεδο, λόγου χάρη
ιδεολογικός θάνατος, ο αγχωτικός έρωτας, ο πόνος, η απόγνωση, ο αυτοεγκλεισμός, οι
απόηχοι φρίκης, η δικτατορία (Αναγνωστόπουλος 1993: 20). Ωστόσο, παρά αυτή τη σημαντική
διαφορά με την πρώτη μεταπολεμική, όσον αφορά το ομαδικό πνεύμα, έχουν και κοινά σημεία
κυρίως σε ορισμένες θεματικές των ποιημάτων τους, όπως η κοινωνική, πολιτική, υπαρξιακή και
μεταφυσική και στα χαρακτηριστικά των ποιημάτων όπως ο ελεύθερος στίχος, το καθημερινό
λεξιλόγιο, το δραματικό στοιχείο, η κρυπτικότητα, οι αντιθέσεις. Η ποίησή τους είναι ένας λυγμός
ανάμεσα σε ένα απελπισμένο παρελθόν και το καταδικασμένο μέλλον. Υπάρχει και στις δύο
ποιητικές γενιές πλουραλισμός εικόνων, λιτότητα των εκφραστικών τρόπων και ειρωνική
αποδραματοποίηση της καθημερινότητας. Ενέχουν τόσο ρεαλιστικά όσο και λυρικά
χαρακτηριστικά, ανάλογα το θέμα του ποιήματος (Γεωργιάδου 2005: 85). Επίσης, δεν διστάζουν
να ταυτίσουν τη μοίρα της ποίησής τους με τη μοίρα της κοινωνίας που αδυνατεί να ξεφύγει από
τη διάψευση, το συνεχές κατρακύλισμα των αξιών, και τη δια βίου ακύρωση των μελών της.
1.4 Γενιά '70 και '80

Η ποίηση των ποιητικών γενιών του ’70 και του ’80 διαφέρει αισθητά από τις προηγούμενες
μεταπολεμικές γενιές της ποίησης. Η διαφορά είναι εντονότερη με την 'πρώτη μεταπολεμική γενιά'
επειδή η ποίηση πλέον είναι πιο κλειστή, πιο προσωπική, δεν υπάρχει το κοινό όραμα, το αίσθημα
της ομάδας, η μάχη για έναν στόχο, όπως στην πρώτη κυρίως αλλά και στη 'δεύτερη
μεταπολεμική γενιά'. Παρότι κυριαρχεί το άτομο έναντι της ομάδας, δεν εντοπίζεται πλήρης
αποξένωση καθώς οι ποιητές ζώντας στην ίδια κοινωνία και εποχή εκφράζουν τους ίδιους
προβληματισμούς για αυτές. Είναι έκδηλη η ρευστότητα, η απροσδιοριστία, η αμφισβήτηση.
1.5 Γενιά του '70

Με το πέρασμα των χρόνων και το ξεθώριασμα των ιστορικά σημαντικών κοινών βιωμάτων των
ποιητών, η ενότητα μεταξύ τους άρχισε όλα και να εξασθενεί. Έτσι, τα κείμενα των ποιητών της
'γενιάς του ’70' παρουσιάζουν λιγότερη σύμπνοια σε σχέση με τις δύο μεταπολεμικές ποιητικές
γενιές που προηγήθηκαν. Οι ποιητές της γενιάς του ’70 δεν βίωσαν την Κατοχή, την Αντίσταση,
τον Εμφύλιο, ωστόσο ζούσαν στο απόηχό τους. Ο απόηχος αυτός ήταν καταθλιπτικός για αυτό
και συνέβαλλε στην δημιουργία μιας βαριάς, ακόμη και εφιαλτικής ατμόσφαιρας, που οδήγησε
στην πρόωρη γνώση των γεγονότων που την συνθέτουν. Στην ποίησή τους εντοπίζονται
ξεκάθαρα ορισμένοι κεντρικοί θεματικοί πυλώνες, όπως ο θάνατος, τα ανθρώπινα τοπία, ο
αμφισβητούμενος έρωτας, η απολιτική στάση, η σιωπή. Βάσει αυτών των κυρίαρχων θεμάτων
η ποίησή τους διακρίνεται σε υπαρξιακή, πνευματική, ερωτική, κοινωνική και πολιτική
(Αναγνωστόπουλος 1993: 21). Δεν είναι λίγες οι φορές που η ποίησή τους γίνεται δυσερμήνευτη,
κρυπτική, ειρωνική και σατιρική. Συχνά, η αμφισβήτηση συνοδεύεται από τη σάτιρα. Βασικά
χαρακτηριστικά της ποίησής τους είναι ο σχεδόν προφορικός στίχος με υπερπληθωρισμό
ποιητικών εικόνων και αντιθέσεων, καθώς και με εσκεμμένα ξέχειλη και αποσπασματική
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πεζολογία, από την οποία δεν απουσιάζει συχνά κι ένα στοιχείο παραληρηματικής αφήγησης.
Οι ποιητές οδηγούν τις λέξεις τους στον πλήρη κατακερματισμό, σε μια πανηγυρική εξάρθρωση.
Η ποίησή τους ενσωματώνει ένα πολλαπλό σώμα γλωσσών, υφών και τεχνικών, έχοντας ίσως
την πιο έντονη και εκτεταμένη τάση απορρόφησης άλλων έργων ποίησης του δεύτερου μισού
του εικοστού αιώνα (Ζήρας 2001: 10). Δεν ιεραρχούν αξίες, δεν τρέφουν ιδεολογικές προσδοκίες
και αρέσκονται να δομούν την ποίησή τους πάνω σε εξόφθαλμες αντιθέσεις. Εντοπίζεται μια
αγάπη για τη σκοτεινή έκφραση. Ο ποιητής ως άνθρωπος επαναπροσδιορίζει τη θέση του στην
κοινωνία καθώς δεν θεωρείται πλέον τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από ένα απλό μέλος της.
Ποιητές που ανήκουν στην γενιά αυτή είναι οι Παυλίνα Παμπούδη, Μαρία Λαϊνά, Αλέξης
Τραϊανός, Χριστόφορος Λιοντάκης, Θανάσης Νιάρχος, Ρούλα Αλαβέρα, Βασίλης Στεριάδης,
Κώστας Γουλιάμος, Ηλίας Κεφάλας, Κλεοπάτρα Λυμπέρη και Παναγιώτης Κερασίδης.
1.6 Γενιά του '80

Το 1956 ορίστηκε ως το εναρκτήριο έτος γεννήσεων των ποιητών της 'γενιάς του ’80', μέχρι και
το 1967, ο κύριος όγκος των εκδόσεων των πρώτων ποιητικών βιβλίων έγινε μεταξύ του 19831986. Ο όρος «ιδιωτικό όραμα» που συνοδεύει τον χρονολογικό όρο «γενιά του ‘80» αποδίδει τις
κοινωνικές και το ιδεολογικές συνθήκες της δεκαετίας του 1980. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της
δεκαετίας αυτής είναι η αποπολιτικοποίηση και η ιδεολογική σύγχυση της κοινωνίας, η πλήρης
έκπτωση των κοινωνικών οραμάτων, η εξατομίκευση της κοινωνικής ζωής, η έξαρση του
υποκειμενισμού, το άτομο ως πρωταρχική αξία. Άρα, η ποίηση που δημιουργήθηκε εντός αυτών
των συνθηκών δε θα μπορούσε να μην έχει το ιδιωτικό, προσωπικό γνώρισμα ως κυρίαρχο
στοιχείο. Για αυτό μιλάμε μόνο για βιοθεωρία και όχι κοσμοθεωρία, αφού δεν υπάρχει κάποιο
κοινό πολιτικό, κοινωνικό, αισθητικό όραμα που να διαπνέει τους ποιητές. Έκανε η ποίηση μια
στροφή προς τις εσωτερικές, αυστηρά προσωπικές, ιδιωτικές περιοχές του καθενός δημιουργού
της. Άμεση συνέπεια της στροφής του εκάστοτε ποιητή στο Εγώ του είναι να μην υπάρχει κοινή
συμπόρευση μεταξύ τους, άλλωστε οι περισσότεροι δεν το νιώθουν και σαν ανάγκη. Όλα αυτά
συνδυαστικά με την απουσία κοινού πολιτικού, κοινωνικού προσδιορισμού εξηγεί και την
απόκλιση των νέων ποιητών από ένα εκφραστικό κέντρο. Η διαφορά στην παρούσα γενιά είναι
ότι η σχέση των ποιητών της με την πραγματικότητα έχει ανεστραμμένη όψη σε σχέση με το
παρελθόν, καθώς πλέον το κοινωνικό όραμα έχει αντικατασταθεί με μια ιδιωτική πραγματικότητα.
Αυτό λοιπόν που αποτυπώνει ο όρος «γενιά του ιδιωτικού οράματος» είναι η έλλειψη του
συλλογικού οράματος και η υποβόσκουσα νοσταλγία του. Το ‘ιδιωτικό όραμα’ είναι ένα τελείως
πρωτοεμφανιζόμενο φαινόμενο και αφορά αποκλειστικά τη 'γενιά του ’80'. Στις προηγούμενες
ποιητικές γενιές υπήρχε ακόμη το κοινωνικό όραμα. Εξόφθαλμη είναι και η αντίφασή του όρου
‘ιδιωτικού οράματος’, διότι αποτελείται από τη μία από το ιδιωτικό, προσωπικό στοιχείο και από
την άλλη από το όραμα που αφορά πολλούς. Το κοινωνικό στοιχείο που φανερώνει το όραμα
εκλαμβάνεται ως ανεκπλήρωτο.

Βασικά χαρακτηριστικά της γενιάς του ’80 είναι η υποχώρηση της στρατευμένης ποίησης, χωρίς
να χαθεί ο κοινωνικός και πολιτικός προβληματισμός, αλλά έγινε εσωτερικός, αύξηση των
ποιημάτων με αυτοαναφορικότητα, τα οποία προσεγγίζουν την ποιητική με πίκρα και ειρωνεία,
έντονη διακειμενικότητα και πολλαπλασιασμός των γλωσσοκεντρικών ποιημάτων, κυριαρχία της
αστικής δημοτικής με άμεση συνέπεια τη μείωση των τοπικών ιδιωμάτων και της καθαρεύουσας,
εντούτοις εμπλουτίστηκε η ποιητική γλώσσα με ξένες λέξεις και βωμολοχίες δημιουργώντας ένα
λόγο αποεθνικοποιημένο, μείωση των αρχαιοελληνικών και των ιστορικών αναφορών, προβολή
του ατομικού χωροχρόνου μέσα από τα ποιήματα, αντικατάσταση της πεζολογίας της
μεταπολεμικής ποίησης με τη ρυθμική οργάνωση του ελεύθερου στίχου, που παραμένει
κυρίαρχος, προσήλωση της ποίησης σε μία μόνο οπτική του κόσμου και όχι στην ολόπλευρη
θέασή του. Μεγάλη αύξηση πεζογραφίας, στροφή πολλών ποιητών σε αυτή ή άλλων στην
παραδοσιακή μορφή ποίησης -το ελεύθερο δεν σταματά να εξελίσσεται. Οι συλλογικές εκδόσεις
ποιημάτων μειώθηκαν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους.
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Η ειδοποιός διαφορά τους από τους ποιητές παλαιότερων ποιητικών γενιών είναι η κατά πολύ
μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογής ανάμεσα σε πολλές και ποικίλες εκφραστικές λύσεις. Πηγή της
ευχέρειας αυτής ήταν η ευκολότερη πληροφόρηση, η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου,
εξαλείφθηκε η ιδεολογία που αποτελούσε τροχοπέδη στην εξάπλωση της λογοτεχνίας, και έτσι
δόθηκε η ευκαιρία να είναι πλέον η ποίηση ανοιχτή σε διάλογους, που όλο και πληθαίνουν
(Γαραντούδης 1998: 226).
Τα υπόλοιπα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά των νεότερων ποιητών από τους
προγενέστερους είναι η μεγαλύτερη μορφολογική συνοχή των πρώτων, η συρρίκνωση των
λέξεων της καθημερινής ομιλίας και η προτίμηση λέξεων αποκλειστικά ποιητικών, ο περιορισμός
των στοιχείων διακωμώδησης, εμπαιγμού, απόρριψης συμβάλλει στην αλλαγή της στάσης τους
απέναντι στην ποίηση που δεν είναι πλέον υπονομευτική, έντονη διακειμενικότητα που
περιλάμβανε στοιχεία από ολόκληρη την ποιητική παράδοση, αλλά και την ευρωπαϊκή και
αμερικανική ποίηση. Επιπροσθέτως, έρχονται στο προσκήνιο λησμονημένες γραμματειακές
περιοχές, όπως ο αρχαιοελληνικός μύθος και η λογοτεχνία του, η λατινική ποίηση, οι βιβλικοί
ψαλμοί, τα ιστορικά και φιλοσοφικά κείμενα, το δημοτικό τραγούδι, η λαϊκή λογοτεχνία εν γένει.
Δεν είναι λίγοι οι ποιητές που από την έκδοση του ενός βιβλίου στο άλλο άλλαζαν τις εκφραστικές
τους αναζητήσεις, μαρτυρώντας την πνευματική τους εγρήγορση (Γαραντούδης 1998: 229).
Τα θέματα που κυριάρχησαν στους ποιητές της εξεταζόμενης γενιάς ήταν ο έρωτας και ο
θάνατος, η μεταξύ τους σχέση, η ιστορία είτε ως γενική έννοια, είτε ως πεδίο συγκεκριμένων
γεγονότων. Παρά το ότι δεν υπάρχουν άμεσες μνήμες με την μεταπολεμική ιστορία,
συνδιαλέγονται με αυτή και παράγονται ποιήματα αντίστοιχου περιεχομένου με συναισθήματα
οδύνης, οργής, αηδίας, άλλωστε την θεωρούν πάντα παρούσα. Άλλα θέματα της ποίησης της
δεκαετίας του '80 είναι η ίδια η ποίηση, η ανασφάλεια του παρόντος, ο φόβος του μέλλοντος, η
μοναξιά που φανερώνεται στα ποιήματα μέσα από τα κλειστά δωμάτια και η απομόνωση, η
αλλοτρίωση, η κοινωνική αβεβαιότητα, τα τοπία της πατρίδας, η αναπόληση της παιδικής
ηλικίας, το σκοτάδι, ο ουρανός. το όνειρο, ο έρωτας ως ψευδαίσθηση επαφής με τους άλλους
και κανιβαλική τελετουργία, τη φθορά του σώματος και του εγώ εν γένει, την άμυνα του ποιητικού
υποκειμένου απέναντι σε μια επιθετική πραγματικότητα, την ατέλεια της γλώσσας ως εκφραστικό
όργανο της ποίησης, την εξεζητημένη μίμηση της βίας από τα τηλεοπτικά κυρίως θεάματα
κάνοντας τις λέξεις ‘σπλάχνα’ και ‘αίμα’ να είναι από τις πλέον εύχρηστες, την τραγωδία, την
πλημμύρα του κόσμου από φρίκη και παραλογισμό, τη φυγή από την πραγματικότητα και τη
δημιουργία ενός πλασματικού κόσμου, το όνειρο ως καταφύγιο από τη σκληρή
πραγματικότητα.. Τα θέματα αυτά παρουσιάζονται από κάθε ποιητή με το δικό του προσωπικό
στυλ με αποτέλεσμα να ωθούν κάθε φορά τον αναγνώστη σε διαφορετικά νοήματα, λόγου
χάρη ο έρωτας που σε κάποια ποιήματα προσεγγίζεται από τη λυρική του σκοπιά, σχεδόν
εξαγνισμένος, σε αντίθεση με την βίαιη απεικόνισή του που τον καταστρέφει. Καίριο ρόλο στη
θεματική παίζουν και τα αντιθετικά ζεύγη, όπως φως-σκοτάδι, ημέρα-νύχτα, ιδιωτικός εσωτερικός
χώρος-δημόσιος εξωτερικός χώρος (Γαραντούδης 1998: 229-230).
Ο εσωστρεφής κόσμος των θεμάτων δεν αποκλείει σε καμία περίπτωση την θεώρηση του
εξωτερικού, κοινωνικού και ιστορικού χώρου, απεναντίας δημιουργεί την προϋπόθεση της
πολυπρισματικής θέασής του. Οι ποιητές συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για την ιστορία, όμως με
διαφορετικό τρόπο από ότι οι παλαιότεροι. Επεξηγηματικά, τα ιστορικά γεγονότα βιώνονται από
τους νεότερους ποιητές εξ αποστάσεως και χωρίς να είναι ταγμένοι στην ιδεολογία, τα ανάγουν
σε αντικειμενικό υπαρξιακό βίωμα, από το οποίο απουσιάζει η δραματικότητα. Επανέρχεται και ο
γόνιμος διάλογος μεταξύ αυτών των ποιητών και της ελληνικής ποιητικής παράδοσης,
αναπτύσσοντας μια σχέση εκλεκτική μέσα από το πρίσμα της κοινής ποιητικής ρομαντικής
αντίληψης.
Η μορφολογία των ποιημάτων είναι ένα ζήτημα που απασχόλησε και απασχολεί τους ποιητές.
Αυτό το αίτημα της μορφής οδήγησε προοδευτικά όλο και περισσότερους ποιητές από τη
δεκαετία του 1980 και έπειτα να δημιουργούν με ελεύθερο στίχο, ο οποίος όμως διαπνέεται από
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έντονη και πολυποίκιλη ρυθμικότητα. Έτσι αναχαιτίστηκε η πεζολογική τάση της μεταπολεμικής
ποίησης και ανακόπηκε η πορεία προς μια ατημέλητη μορφή που προωθούσε η «γενιά του ’70».
Αρχικά ο ελεύθερος στίχος συνοδευόταν από πεζολογικά στοιχεία και αμορφία, στη συνέχεια
όμως υπήρξε μια πειθαρχία, ανοίγοντας έναν δημιουργικό διάλογο με την μορφική παράδοση
της ελληνικής ποίησης πριν από τον ελεύθερο στίχο. Με το πέρασμα του χρόνου τα ολιγόστιχα
ποιήματα χωρίς διακριτή ρυθμική οργάνωση μετατράπηκαν σε ρυθμικά ενορχηστρωμένα
δημιουργήματα.
Οι όποιες αποκλίσεις από τον ελεύθερο στίχο ήταν μεμονωμένες και γίνονταν με συγκεκριμένο
σκοπό από την πλευρά του δημιουργού. Για παράδειγμα αν ήθελε να τραβήξει την προσοχή
χρησιμοποιούσε το παραδοσιακό στυλ γραφής, με μέτρο, ομοιοκαταληξία, ίσως και
καθαρεύουσα. Ο παραδοσιακός τρόπος γραφής συνήθως φανέρωνε σατυρική διάθεση.
Επίσης, η μελοποίηση των στίχων μπορεί να ωθούσε τον ποιητή να συγγράψει με τρόπο εκτός
του ελεύθερου ώστε να είναι πιο μελωδικό και από μόνο του το κείμενο.

Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της ποιητικής γενιάς του ’80 καταλήγουμε πως
σημαντικά σε αριθμό και σπουδαιότητα είναι τα σημεία ταύτισης της ποίησης του Σταύρου
Σταυρόπουλου και της ποίησης της "γενιάς του '80" επιτρέποντάς μας να τον εντάξουμε στην
προαναφερθείσα ποιητική γενιά. Το πρώτο στοιχείο που δίνει το στίγμα ότι ο Σταυρόπουλος
ανήκει στην ποιητική γενιά του '80 είναι η γέννησή του το 1961 και η έκδοση του πρώτου του
βιβλίου το 1983, καθώς τα χρονολογικά όρια που τίθενται για τη "γενιά του '80" είναι 1956-1967
για τις γεννήσεις των ποιητών και 1983-1986 για την έκδοση του κύριου όγκου των πρώτων
ποιητικών συλλογών αντίστοιχα. Εκτός αυτών των χρονολογικών προσδιορισμών υπάρχουν και
ψυχολογικού-κοινωνικού-ιδεολογικού περιεχομένου κοινοί προσδιορισμοί της ποιητικής γενιάς
του '80 και του Σταύρου Σταυρόπουλου. Αυτού του είδους οι προσδιορισμοί είναι το ιδιωτικό
όραμα, η θεματολογία των ποιημάτων που στρέφεται γύρω από τον έρωτα, το θάνατο, τη
μουσική, το χωροχρόνο, τη θάλασσα, τον κλειστό ιδιωτικό χώρο, την κοινωνία, τη μοναξιά και
την απομόνωση, το σκοτάδι, τον εαυτό, την αναπόληση της παιδικής ηλικίας και την ποίηση.
Πέραν της αντιστοιχίας στην θεματολογία που εντοπίζεται ανάμεσα στο ποιητικό έργο του
Σταυρόπουλου και των ποιητών της "γενιάς του '80", εύκολα διαφαίνεται και η κοινή επιλογή των
μορφικών χαρακτηριστικών των ποιημάτων τους. Πιο ειδικά, η μορφολογία των ποιημάτων τους
έχει ως βασικό γνώρισμα τον ελεύθερο στίχο, ο οποίος διαπνέεται από έντονη και πολυποίκιλη
ρυθμικότητα, αναχαιτίζοντας την πεζολογική τάση της μεταπολεμικής ποίησης και
ανακόπτοντας την πορεία προς μια ατημέλητη μορφή που προωθούσε η "γενιά του ’70". Αξίζει
να αναφερθεί πως δεν απουσιάζουν εξ ολοκλήρου οι αποκλίσεις από τον ελεύθερο στίχο. Οι
αποκλίσεις αυτές είναι όμως μεμονωμένες και γίνονται με συγκεκριμένο σκοπό από την πλευρά
του δημιουργού, δηλαδή για να προσελκύσει την προσοχή, να κάνει έκδηλη τη σατυρική του
διάθεση απέναντι στο θέμα του ποιήματος, να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην ειρωνεία ή τον
(αυτο)σαρκοσμό.

2.1 Το προσωπικό υπαρξιακό στοιχείο στην ποίηση του Σ. Σταυρόπουλου

Ο κάθε ποιητής έχει την δική του προσωπική προσέγγιση του εκάστοτε θεματικού άξονα, με
αποτέλεσμα να φαίνεται πως αναφέρονται σε διαφορετικά ζητήματα.
2.1.1 Εαυτός

Ο εαυτός του ποιητή ή αλλιώς το ποιητικό εγώ του είναι πάντα παρόν στα ποιήματά του, είτε με
τη μορφή του πρωταγωνιστή, είτε με τη μορφή του παρατηρητή, είτε με τη μορφή του
παντοδύναμου δημιουργού. Τα ποιήματα είναι γραμμένα σε ά ενικό πρόσωπο κάνοντας
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εμφανέστατη την συμμετοχή του ποιητή σε αυτό. Άλλωστε αυτό που περιγράφουν είναι ο
κόσμος του δημιουργού τους. Ωστόσο δεν περιορίζονται σε αυτό το προσωπικό βίωμα του
ποιητή, αλλά επεκτείνονται στο πανανθρώπινο βίωμα μέσω της ενσυναίσθησης. Τελικά όμως
για αυτό που "μιλά" το ποίημα δεν είναι τίποτα άλλο πέραν του ίδιου του εαυτού, δηλαδή το
ποίημα μιλά για το ίδιο το ποίημα. Τα γραπτά του Σταυρόπουλου είναι πιο έντονα βιογραφικά
από άλλους λόγω και του α' ενικού προσώπου που χρησιμοποιείται σχεδόν κατ'
αποκλειστικότητα.
Επίσης εκτός από τους ανθρώπινους χαρακτήρες που συμμετέχουν στο ποίημά του και μπορεί
να είναι ο ίδιος σε άλλη εκδοχή του εαυτού του, βρίσκεται ταυτόχρονα και εντός των άψυχων
αντικειμένων που επιλέχθηκαν για πλαίσιο της κυρίως δράσης. Έτσι βρίσκεται και μέσα στην
θάλασσα, στην γαλάζια πολυθρόνα, στα συντρίμμια του βομβαρδισμένου δωματίου, στο
ποδήλατο και σε τόσα άλλα γιατί όλα αυτά υπάρχουν στο ποίημα χάρη σε αυτόν αλλά και για
αυτόν, είναι κομμάτια της ζωής του. Ο συνδυασμός της ύπαρξης του προσώπου του ποιητή
στα ποιήματα, της χρήσης του α' ενικού προσώπου και του μοιράσματος με τους αναγνώστες
προσωπικών βιωμάτων μας παραπέμπει στην εξομολογητική ποίηση που ξεκίνησε από ποιητές
της Αμερικής τη δεκαετία του '60. Η εξομολογητική ποίηση έχει σε πρώτο πλάνο τις προσωπικές
εμπειρίες, σκέψεις του ποιητή οι οποίες και αποτελούν το βασικό θέμα των δημιουργημάτων του,
όπως οι οικογενειακοί δεσμοί, η θλίψη, η ένταση, η χαρά, ο πόνος, ο θάνατος. Μάλιστα οι
εμπειρίες αυτές σχετίζονται συνήθως με θέματα του ιδιωτικού βίου που θεωρούνταν ταμπού. Η
απουσία προσωπείου συμβάλει στο να μοιάζουν τα ποιήματα σας ένα είδος λυρικής
αυτοβιογραφίας. Οι προσποιητές σχέσεις δεν εκφράζουν τον ποιητή και για αυτό προτιμά να
απομακρυνθεί από αυτές ακόμη και μένοντας μόνος, απομονωμένος. Η απομόνωση, η θλίψη
και οι απογοητεύσεις να οδηγήσουν σε καταχρήσεις για τις οποίες γίνεται λόγος επίσης σε
ποιήματα του Σταυρόπουλου, στα οποία συμμετέχουν και βασικοί εκφραστές της
εξομολογητικής ποίησης, όπως, η Βιρτζίνια Γουλφ και η Σίλβια Πλαθ.
2.1.2 Αυτοαναφορικότητα

Η ποίηση αναφέρεται στον εαυτό της, για αυτό τα ποιήματα με κέντρο αναφοράς την ποίηση
χαρακτηρίζονται από αυτοαναφορικότητα. "Η ποίηση, δηλαδή, στρέφεται στον ίδιο της τον
εαυτό και το κείμενο αναπαριστά τη διαδικασία της δημιουργίας του ή αναφέρεται στις συνθήκες
ύπαρξής του. Έτσι τα ποιήματα αναδεικνύουν ποικίλες πλευρές του ποιητικού φαινομένου με
υλικό την ίδια την ποίηση, φέρνοντας στο κέντρο του ενδιαφέροντος τον ποιητή ως υπεύθυνο
δημιουργό, με υψηλή συνείδηση του χρέους του απέναντι στην τέχνη του, και την ποίηση ως
πράξη ευθύνης". Η θεματική αυτή είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική σχετικά με τον τρόπο που ο
εκάστοτε ποιητής αντιλαμβάνεται την ποίηση, την διαδικασία της έμπνευσης και συγγραφής
Σχετικά με τη συγγραφική διαδικασία, τον τρόπο που εργάζεται έχει δηλώσει σε συνέντευξή του ο
Σταύρος Σταυρόπουλος στον Λάμπρο Σκουζάκη: "Το γράψιμο είναι, ούτως ή άλλως,
τελετουργία. Μια μυστική τελετή του μυαλού..." (Σκουζάκης, 2011: Στο αίθριο του πανδοχείου).
Όσον αφορά τον τόπο που προτιμά να γράφει υπογραμμίζει στην συνέχεια της ίδιας
συνέντευξης πως: "Έχω γράψει παντού…Δεν με κινεί ο χώρος για να γράψω, αλλά η επιθυμία να
γράψω. Και η επιθυμία μπορεί να γεννηθεί οπουδήποτε." και για τον τρόπο που παγιδεύει τις ιδέες
στο νου του αναφέρει πως: "Έχω μια ονειροπαγίδα κρεμασμένη μονίμως πάνω απ’ το κεφάλι
μου, κάτι σαν φωτοστέφανο της ψυχής...". (Σκουζάκης, 2011: Στο αίθριο του πανδοχείου).
Έρωτας

Ο έρωτας είναι συνήθως ανικανοποίητος, χωρίς ανταπόκριση. Ο ποιητής εκφράζεται για αυτόν
απελευθερωμένα, πιθανώς όπως ακριβώς σκέφτεται χωρίς να ωραιοποιεί τις 'ερωτικές' λέξεις
που θα επιλέξει για το ποίημά τους ή να αποκλείει από αυτό λέξεις της καθομιλουμένης ή
αθυροστομίες. Στην σύγχρονη ποίηση ο έρωτας φαίνεται να γίνεται σαρκικός και όχι τόσο
συναισθηματικός όπως σε περασμένες ποιητικές περιόδους. Οι λέξεις που προτιμούνται από
τους νέους ποιητές για να περιγράψουν τον έρωτα είναι τόσο πολύ σάρκινες, ρεαλιστικές, διότι
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δεν αρκούνται στην εξ αποστάσεως περιγραφή του αλλά στην αφήγησή του ενόσω τον ζουν.
Τις περισσότερες φορές ο αρχικός πόθος καταλήγει σε ματαίωση, σε τραυματισμό, σε
καταστροφή, σε θάνατο του εκφραστή του ερωτικού συναισθήματος.
Σχετικά με τους εκφραστικούς τρόπους που χρησιμοποιεί ο Σταύρος Σταυρόπουλος στα ερωτικά
του ποιήματα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι επιλέγει κατά βάση ρήματα διότι ο έρωτας είναι
η κινητήριος δύναμη της ζωής, όπως αναφέρει, επομένως για να εκφραστεί η ενέργεια του
έρωτα, η οποία μετατρέπεται σε ενέργεια ζωής όταν βιώνεται, είναι ανάγκη να υπάρχουν ρήματα
ως στυλοβάτες των ποιημάτων. Τα ρήματα αυτά στην πλειοψηφία τους θυμίζουν ρήματα που
χρησιμοποιούνται για την περιγραφή εγκλημάτων, φόνων, πολέμου, ασθενειών, κυνηγιού,
πόνου, απουσίας, ματαίωσης, θλίψης.
Οι ποιητικές εικόνες έχουν υποβλητική παρουσία στα ποιήματα του Σταύρου Σταυρόπουλου. Σε
κάθε ποίημα υπάρχει από μία τουλάχιστον ποιητική εικόνα πλούσια σε κόκκινα, μαύρα, γαλάζια
χρώματα, η οποία μοιάζει να είναι το μέσο μεταφοράς των αναγνωστών στον κόσμο του ποιητή,
για αυτό ίσως να είναι εύληπτη σε πρώτο επίπεδο, ώστε δια μέσου της πρόσληψής της να
μεταβούμε στο ποιητικό σκηνικό που εξελίσσεται η ιστορία του. Κάποιες ποιητικές εικόνες
ξεχωρίζουν διότι λειτουργούν ως ποιητικά μοτίβα.
Χώρος

Με την έννοια του χώρου δεν νοείται πάντα ένας αποκλειστικά συγκεκριμένος ή υπαρκτός
χώρος. Μπορεί να είναι ένας χώρος αποκύημα της φαντασίας ή και αληθινός ή μία μείξη αυτών.
Μπορεί να αναφέρεται σε μια περασμένη εποχή, σε μία τωρινή ή και σε μία μελλοντική. Επίσης,
υπάρχουν περιπτώσεις που εξαιτίας της απροσδιοριστίας των χαρακτηριστικών του
περιγραφόμενου χώρου να μην μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο χρονικό πλαίσιο και να μοιάζει να
είναι άχρονος. Δεν είναι λίγες οι φορές που η ονομασία ενός χώρου, ενός τόπου έχει συμβολικό
χαρακτήρα, για παράδειγμα στη ποιητική γενιά του '80 εμφανίζεται συχνά ο χώρος του κλειστού
δωματίου συμβολίζοντας τη μοναξιά και την απομόνωση που βιώνει ο ποιητής.
Άλλοι συγκεκριμένοι τόποι, εκτός του δωματίου του, που αναφέρονται στα ποιήματα του
Σταυρόπουλου προέρχονται κυρίως από τον ελληνικό χώρο και ιδίως από τις Κυκλάδες, όπως
η Νάξος, η Αμοργός, η Σέριφος, η Μήλος, η Σαντορίνη, η Κύθνος, η Άνδρος. Από τα νησιά των
Κυκλάδων η Νάξος είναι η πιο συχνά αναφερόμενη. Τα νησιά των Κυκλάδων που εντοπίζονται
στα ποιήματα του Σταυρόπουλου αρχικά μπορεί να μας παραπέμπουν στον συγκεκριμένο τόπο
και σε χρόνο καλοκαιρινό, ωστόσο σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης αποκαλύπτεται πως τα
νησιά αυτά είναι συμβολισμοί βιωμάτων, εμπειριών, χρόνων, ηλικιών του παρελθόντος που
παραμένουν ανεξίτηλα στο νου του με μια γλυκιά γεύση.
Εκτός των Κυκλάδων αναφέρονται
και άλλα υπαρκτά μέρη του κόσμου, όπως το Παρίσι, η Κούβα, η Αγία Πετρούπολη, η Αττική, η
γωνία Αιόλου και Σοφοκλέους και άλλα. Στον αντίποδα αυτών των πλήρως προσδιορισμένων
περιοχών, εντοπίζουμε στο βιβλίο "Μετά" έναν χώρο εντελώς απροσδιόριστο, που δεν μοιάζει
επίγειος και είναι και ολοσχερώς κατεστραμμένος.
2.1.5 Χρόνος

Χρόνος συμβολικός, απροσδιόριστος, άχρονος ακόμη και όταν κατονομάζεται μια
συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας δηλαδή ακόμη και όταν είναι τόσο συγκεκριμένος. Το εύρος
του χρόνου μπορεί να είναι από μια στιγμή μέχρι και την αιωνιότητα. Οι συχνά αναφερόμενοι
άμεσα ή έμμεσα χρονικοί προσδιορισμοί που εντοπίζονται στα ποιήματα του Σταυρόπουλου
είναι τα μεσάνυχτα, η νύχτα, η παιδική ηλικία, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, ο Αύγουστος, ο
Ενεστώτας, το μέλλον. Ο χρόνος του Σταυρόπουλου δεν είναι αγκιστρωμένος στο παρόν ή έστω
ευθύγραμμος, απεναντίας συνεχώς κάνει άλματα από το παρελθόν στο μέλλον και το
αντίστροφο. Το άλμα στο παρελθόν συνήθως γίνεται για να μας γνωστοποιηθεί η απώλεια της
παιδικής αθωότητας και η αναπόλησή της, η οποία γεννά μια νοσταλγική διάθεση. Η αναβίωση
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συνηθειών του παρελθόντος γίνεται συνήθως για να τονίσει ότι χάθηκε ο παλιός τρόπος ζωής
και συμπεριφοράς μας, που διακατεχόταν από αυθεντικότητα, έντονα συναισθήματα,
αγαθότερες προθέσεις, ειλικρίνεια συναισθημάτων και περισσότερο μοίρασμα σε κάθε επίπεδο.
Όσο το μέλλον συνεχίζει να έρχεται τόσο μεγαλώνουμε. Το πέρασμα του χρόνου όμως δεν
προσθέτει μόνο χρόνια, αλλά και αφαιρεί. Αφαιρεί όχι χρόνια αλλά ανθρώπους και κατά
προτίμηση αγαπημένους. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που χάνουμε όσο τα χρόνια περνούν,
είναι και διάφορες άλλες καταστάσεις που ξεθωριάζουν, για παράδειγμα ο έρωτας, η ομορφιά,
η παιδική ηλικία, οι αναμνήσεις

3. ΔΙΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Η επιρροή της τριγύρω πραγματικότητας στην πραγματικότητα του ποιητικού κόσμου του
Σταυρόπουλου είναι αναπόφευκτή και καθοριστική.
3.1. Σχέσεις με την κοινωνία

Ο ποιητής είναι μέλος μιας ευρύτερης ομάδας ανθρώπων η οποία ανήκει σε μια κοινωνία και οι
κοινωνίες με τη σειρά τους εντάσσονται στην ανθρωπότητα. Όλα αυτά καταδεικνύουν πως ο
ποιητής ως άνθρωπος δεν μπορεί να λειτουργήσει εντελώς αυτόνομα αλλά δρα βάσει επιρροών
που δέχεται από το περιβάλλον και τους συνανθρώπους του. Σαφώς και αυτός δεν είναι μόνο
αποδέκτης επιρροών αλλά και πομπός σε άλλους ανθρώπους, δηλαδή επηρεάζει και αυτός
πολλούς ανθρώπους είτε με την άμεση επαφή του μαζί τους είτε ακόμη περισσότερους μέσω
του έργου του. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της κοινωνίας στην οποία ανήκει και ο
ποιητής έχουν άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά αποτελέσματα στο έργο του. Ένα παράδειγμα
αρνητικής επιρροής αποτυπώνεται στους στίχους του ποιήματος Ρίξε κάτι πάνω σου (Οι άλλοι
που είμαι, 2007, σελ.32) καθώς σημειώνει: " Ρίξε κάτι πάνω σου, κάνει κρύο. Φόρα τον εαυτό
σου."
Υπάρχουν ποιήματα των οποίων η θεματολογία είναι επηρεασμένη από την κοινωνική
επικαιρότητα. Ειδικότερα, ο Δεκέμβρης του 2008, κατά τη διάρκεια του οποίου πολυήμερες
διαδηλώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας
με χιλιάδες διαδηλωτών να συγκεντρώνονται στα αστικά κέντρα. Αυτό που κυρίως σημάδεψε την
ημερομηνία αυτή ήταν η δολοφονία του δεκαπεντάχρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου από
αστυνομικό. Οι μαζικές συγκεντρώσεις δεν πείθουν πλέον τον ποιητή ότι στοχεύουν στο γενικό
καλό και στο συμφέρον των πολλών, για αυτό και τις αποφεύγει. Τόσα χρόνια δεν άλλαξαν κάτι
ουσιαστικό σε σχέση με αυτό που έχουν ως στόχο και σύνθημα. Αυτή η αποτυχία τους οδηγεί
τον ποιητή να προτείνει αντί την αλλαγή του κόσμου, την αλλαγή κόσμου.
4. ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
4.1.Διακειμενικότητα
Η διακειμενικότητα στην ποίηση του Σταύρου Σταυρόπουλου είναι αισθητά εμφανής και
προερχόμενη κυρίως από το χώρο της μουσικής και έπειτα της λογοτεχνίας, χωρίς όμως να
περιορίζεται σε αυτούς, καθώς υπάρχουν επιρροές και από το χώρο της ζωγραφικής, της
ιστορίας, της κοινωνίας, της μυθολογίας, των γραμμάτων και άλλους. Από τον λογοτεχνικό
χώρο ο ποιητής επιλέγει συγγραφείς που διάβασε και τον άγγιξαν βαθιά, τον έκαναν να τους
διακρίνει από άλλους και να νιώσει την ανάγκη να υπάρχουν τουλάχιστον τα ονόματά τους, είτε
σε κάποια από το ποιήματά του, είτε κάποιοι στίχοι τους ως προλογικό σημείωμα στην αρχή των
ποιημάτων του. Bob Dylan, Led Zeppelin, Rolling Stones, Animals, Hendrix, Beatles, Kinks, Van
Morisson, Jim Morisson, Rory Gallagher, Jethro Tull, Yes, Genesis και πολλούς άλλους. Κατερίνα
Γώγου, η Σίλβια Πλαθ, η Έμιλι Ντίκινσον, η Βιρτζίνια Γουλφ, ο Μαγιακόφσκι, ο Μπουκόφσκι.
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Εκτός από την διακειμενικότητα ανάμεσα σε έργα διαφορετικών δημιουργών υπάρχει και η
διακειμενικότητα που εντοπίζεται ανάμεσα στις δημιουργίες του ίδιου συγγραφέα. Αυτή είναι η
λεγόμενη εσωτερική διακειμενικότητα. Στην εσωτερική διακειμενικότητα ο συγγραφέας επιλέγει
κάποια μέρη, στοιχεία από κάποιο προηγούμενο του δημιούργημα να τα εντάξει σε νέα του
κείμενα. Η παραπομπή του νεότερου κειμένου στο παλαιότερο κάνει πιο έκδηλη τη μεταξύ τους
σύνδεση και αποκαλύπτει πια κομμάτια του πάζλ του συνολικού έργου του λογοτέχνη
γειτνιάζουν ώστε να συντεθεί η γενική του εικόνα.
Στην περίπτωση των κειμένων του Σταύρου Σταυρόπουλου η εσωτερική διακειμενικότητα είναι
συχνά εμφανιζόμενη. Η εσωτερική διακειμενικότητα εμφανίζεται ιδίως μεταξύ των πεζών του
κειμένων και των ποιητικών. Στα πεζά του κείμενα εμπεριέχονται στίχοι των ποιημάτων του
κάνοντας τα πρώτα να είναι ένα πρωτοφανές αμάλγαμα πεζού και ποιητικού λόγου. Η μίξη
πεζού και ποιητικού λόγου δεν αποδυναμώνει, όπως θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί, τον πεζό
λόγο, αλλά αντιθέτως τον ενδυναμώνει, προσφέροντάς του παράλληλα αυτό το ιδιαίτερο και
μοναδικό χαρακτηριστικό της λειτουργικής συνύπαρξης των δύο λόγων, της λυρικότητας, της
ρυθμικότητας. Ο συνδυασμός αυτός πεζού και ποιητικού λόγου γίνεται κυρίως στο βιβλίο "Πιο
Νύχτα δεν γίνεται" (2011, Οξύ).
4.2. Αντιθέσεις
Τα αντιθετικά ζεύγη αποτελούν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ποίησης της "γενιάς του
'80". Οι αντιθέσεις εντοπίζονται κυρίως ανάμεσα στις θεματικές του φωτός με το σκοτάδι, της
ημέρας με τη νύχτα, του ιδιωτικού εσωτερικού χώρου με τον δημόσιο εξωτερικό χώρο, του
δυστυχισμένου παρόντος με το ευτυχισμένο παρελθόν, της ζωής με το θάνατο. Όμοια αντιθετικά
ζεύγη μπορούμε να τα εντοπίσουμε και στα ποιήματα του Σταύρου Σταυρόπουλου. Ξεκινώντας
με την αντίθεση φωτός σκοταδιού είναι πρέπον να επισημάνουμε ότι το φως είναι ένα μοτίβο
που απαντάται συχνά στα ποιήματα, αλλά όχι πάντα με τον ίδιο συμβολισμό, διότι άλλοτε το
φως είναι πηγή ζωής και ευχάριστων βιωμάτων, ιδίως όταν αναφέρεται στο παρελθόν και άλλοτε
είναι πηγή στενοχώριας, απογοήτευσης, θλίψης γιατί αποκαλύπτει κάθε απόκρυφη πτυχή μιας
αλήθειας που πονά σε σημείο που να προτιμάται το σκοτάδι, το οποίο είναι συνδεδεμένο με την
απουσία ζωής, τη απομόνωση, τον θάνατο. Από αυτά διαφαίνεται πως υπάρχει μια σύνδεση
του φωτός με τη ζωή και του σκοταδιού με το θάνατο χωρίς όμως να υπάρχει αποκλειστικότητα,
καθώς οι σχέσεις αντιστρέφονται. το φως του ήλιου έχει συνήθως ευεργετική δράση στον ποιητή
και σε όσους τον περιβάλλουν στο ποιητικό του σκηνικό, καθώς όμως συχνά προσωποποιείται
δεν θα μπορούσε να αποφύγει την πρόκτηση και κάποιων αθέμιτων ανθρώπινων
χαρακτηριστικών που οδηγούν σε επιβλαβείς ενέργειες προς τους ανθρώπους αυτούς. Το
σκοτάδι από την άλλη είναι σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα πηγή απουσίας και θανάτου. Το μόνο
ευεργετικό για το οποίο ευθύνεται το σκοτάδι είναι η απόκρυψη της σκληρής αλήθειας που
πληγώνει, επιτρέποντας έτσι για λίγο ακόμη την 'διαμονή' στο βολικό ψέμα.
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Δημιουργική Γραφή και οι ευεργετικές της ιδιότητες.
Αυτοέκφραση και αυτοπεποίθηση
Στρώλη Βασιλική
vasostroli@gmail.com
«Δημιουργικό είναι κάθε τι που εκφράζει τον εσωτερικό κόσμο μας. Από την άλλη η γραφή είναι ένας συνεχής διάλογος
ανάμεσα στον δικό μας κόσμο και στον κόσμο των άλλων».

Ο ορισμός της δημιουργικής γραφής είναι σύνθετος και κατέχει ευρύ φάσμα. Ξετυλίγεται και
διακλαδώνεται σε τόσα αντικείμενα. Η δημιουργική γραφή παραπέμπει σε μια σειρά νοημάτων
όπως πεδίο συγγραφικών δραστηριοτήτων. τέχνη της λογοτεχνικής γραφής, μορφή ψυχικής
εκτόνωσης και τρόπο ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης κ.α.(Κωτόπουλος, 2012, Καρακίτσιος, 2012).
Και κάπου εδώ στάθηκε η δική μου έρευνα. Η δημιουργική γραφή και οι ευεργετικές τις ιδιότητες
σε μικρούς μαθητές. Με ποιον τρόπο η δημιουργική γραφή μπορεί να ενισχύσει την
αυτοπεποίθηση ενός παιδιού. Ποιες αλλαγές διακρίνονται σε αυτό κατά τη διαδικασία του
γραψίματος.
Τα συμπεράσματα μου αποδίδονται στη διετή έρευνα μέσω μαθημάτων δημιουργικής γραφής
σε παιδιά από 8 έως 12 ετών.
Ξεκινώντας το πρώτο μάθημα σε ένα τέτοιο εργαστήρι το παιδί δε μπορεί να αντιληφθεί τι
ακριβώς θα επακολουθήσει και ακούγοντας την λέξη γραφή οδηγείται σε τρομακτικές σκέψεις.
Έχει στο μυαλό του την έκθεση του σχολείο.
Ξεκινώ λοιπόν σχεδόν πάντα με τη φράση του Τόμας Έντισον "Δεν υπάρχουν κανόνες εδώ πέρα.
Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι" και ζητούμε από τα παιδιά να πάρουν ένα χαρτί και
ένα μολύβι, να χαλαρώσουν με τη βοήθεια της μουσικής και έπειτα να γράψουν κάτι, οτιδήποτε.
Από μία λέξη έως μία σελίδα.
Για να απελευθερωθούν τους αναφέρω εξαρχής πως ότι γράψουν, εγώ δεν πρόκειται ποτέ να
το διαβάσω και φυσικά είναι κάτι που τηρώ για να κερδίσω την εμπιστοσύνη των παιδιών. Μέσω
αυτής της διαδικασίας βλέπουμε πως και ο πιο διστακτικός μαθητής είναι διατεθειμένος να
γράψει εφόσον ξέρεις πως οι σκέψεις του και οι λέξεις που θα γράψει θα είναι ασφαλής. Αυτή η
διαδικασία βοηθά ιδιαίτερα παιδιά που είναι κλειστά και δεν εκφράζονται καθόλου μα και αυτά
που γράφουν μα έχουν μία συστολή να τα διαβάσουν σε κοινό.
Στόχος αυτής της εξάσκησης είναι να ξεκλειδώσει ο μαθητής την σκέψη και την φαντασία του
καθώς και να εκφράσει τα συναισθήματα του. Να γράψει για αυτά που ίσως να μην έλεγε ποτέ
και σε κανέναν μα δίνοντας του ένα ερέθισμα να γράψει και βεβαιώνοντάς το πως κανείς δε θα
το δει, έχουμε το πρώτο βήμα.
Να μην ξεχάσω να τονίσω πως σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα συμβάλει, πέρα από τη μουσική,
ο χώρος στον οποίο βρίσκεται ο μαθητής. Είναι σχεδόν "απαγορευτικό" να παραπέμπει σε
σχολείο, με θρανία και καρέκλες. Πρέπει να γίνεται σε ένα ζεστό, περιβάλλον, με όμορφες γωνιές,
βιβλία και πίνακες στους τοίχους για να λαμβάνει ερεθίσματα.
Στο επόμενο μάθημα ερχόμαστε σε επαφή με τον Ντανταϊσμό όπου είναι το καταλληλότερο
κίνημα που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να δημιουργήσει ποιήματα από αποκόμματα
εφημερίδας(παίρνουμε ψαλίδι και κόβουμε μέσα από την εφημερίδα λέξης ανακατεμένες) και
ζητούμε από τα παιδιά να δημιουργήσουν ένα ποίημα μέσω αυτής της διαδικασίας και έπειτα
αναφερόμαστε στον ποιητή Τριστάν Τζαρά. Διαβάζουμε κάτι από το έργο του. Στόχος είναι να
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αποδείξουμε στα παιδιά πως μπορούν και αυτά να δημιουργήσουν τέχνη μέσα από το έργο
τους και μάλιστα να νιώσουν υπερήφανα για το δημιούργημα τους. Πέραν τούτου
προσλαμβάνουν αβίαστα και χωρίς κόπο γνώσεις για μια άλλη εποχή, ένα είδος τέχνης καθώς
και μαθαίνουν για ποιητές.
Τα αποτελέσματα: Όλα τα παιδιά στο τμήμα συμμετείχαν και ήθελαν να σηκωθούν και να
διαβάζουν αυτό που δημιούργησαν διότι: πρώτον, θεωρώντας πως υπάρχει αποστασιοποίηση,
εφόσον δεν είναι δικές τους οι λέξεις και οι σκέψεις καταπολεμούν το όποιο αίσθημα ντροπής,
σηκώνονται και διαβάζουν. Το πρώτο στάδιο έκθεσης του εαυτού τους έχει κατακτηθεί. Δεύτερον
εμψυχώνονται.

Έπειτα χρησιμοποιώντας τις ασκήσεις των ποιημάτων χαϊκού( ιαπωνικά: αστείος στίχο,
παραδοσιακά αποτελείται από τρεις ομάδες των πέντε, εφτά, πέντε συλλαβών οι οποίες
τοποθετούνται σε τρεις στίχους για έμφαση ή σε έναν χωρισμένο με κενά). Εμείς αφήνουμε τα
παιδιά να εκφραστούν. Δηλαδή δεν ασχολούμαστε στην αρχή με το να μετρήσουμε αν οι
συλλαβές είναι 17 μα ασχολούμαστε με το πιο ουσιώδες μέρος που είναι να εκφράσουν τα
παιδιά τα συναισθήματα τους μέσω αυτής της μορφής ποίησης.
Τα αποτελέσματα: Αποδεικνύεται πως όταν αφήσεις τα παιδιά ελεύθερα δίχως περιορισμούς,
ελευθερώνουν λέξεις, σκέψεις και συναισθήματα.
Γίνεται αντιληπτό πως σε κάθε άσκηση, ο στόχος είναι να εκφραστεί το παιδί ελεύθερα δίχως να
σκέφτεται λάθη: συντακτικά ή ορθογραφικά. Έτσι κατορθώνεται να καταρριφτεί κάθε δισταγμός
ακριβώς επειδή εκείνη τη στιγμή γνωρίζει πως δεν κρίνεται για τα λάθη του ή και δεν κρίνεται
καθόλου, φτάνει να εκφράσει τα συναισθήματα του. Ένα χαϊκού περιγράφει μια εικόνα της
φύσης, αποτυπώνει τα συναισθήματα που σου μεταφέρει η φύση στην ψυχή.
Παραθέτω χαϊκού από τον σπουδαίο ποιητή που υπηρέτησε το συγκεκριμένο είδος, Kobayashi
Isha:
Ανάμεσα στα κόκκινα άνθη της δαμασκηνιάς
στεγνώνει η γάτα η βρεγμένη
*
Μια ζωή την έχουμε. Χλωρά καλάμια, παρακαλώ, στο νεκροκρέβατό μου
*
Άνθισαν οι κερασιές. Κάτι πεθαίνει. Ετοιμαστείτε.
Επιπρόσθετα συναντούμε χαϊκού και σε Έλληνες συγγραφείς όπως ο Γιώργος Σεφέρης
Α’
Στάξε στη λίμνη
μόνο μια στάλα κρασί
και σβήνει ο ήλιος
Β’
Στον κάμπο ούτ’ ένα
τετράφυλλο τριφύλλι
Ποιος φταίει απ’ τους τρεις;
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Να σημειωθεί πως πέρα από το κομμάτι που συνδέεται με την έκφραση και την εμψύχωση του
παιδιού , το παιδί έρχεται σε επαφή με όλες τις μορφές της τέχνης της ποίησης και βλέπει πως
δεν είναι όλα στιχάκια δημοτικά με ομοιοκαταληξίες. Αντιλαμβάνονται πως ο λόγος έχει
μελωδικότητα και πως κάθε λέξη είναι ποίηση!

Σε αυτό το σημείο να αναφέρω πως στο πρώτο μάθημα μα και στο δεύτερο είχα κάνει μία
συζήτηση με τα παιδιά και τους είχα αναφέρει πως οτιδήποτε δημιουργεί ο καθένας από εμάς
μέσα σε αυτόν το χώρο είναι σημαντικό και αξιόλογο και πως κάθε φορά που κάποιος θα
διαβάζει κάτι θα τον επικροτούμε και θα τον ευχαριστούμε που μας χάρισε ένα κομμάτι από τη
φαντασία και τη σκέψη του. Το δυσκολότερο εγχείρημα ήταν να μπορέσουν να συνυπάρξουν
μαζί όλα αυτά τα παιδιά με τις διαφορετικές ηλικίες και να κατορθώσω μέσα στο μάθημα να
αποκομίζουν και οι μικροί και οι μεγάλοι, δίχως να δυσκολεύονται οι μικροί και δίχως να μένουν
πίσω τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας.
Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μάθουν να μην φοβούνται την έκθεση του εαυτού τους όταν
εκφράζονται. Στις μέρες μας έχουν μάθει να «ενοχοποιούν» το λάθος, που σημαίνει πως
τρομοκρατούνται έχοντας στο νου τους πως θα κριθούν. Στόχος είναι να καταρρίψουν αυτό το
αίσθημα μέσω της δημιουργικής γραφής.
Αποδεικνύεται πως αν αφήσεις τα παιδιά ελεύθερα να κάνουν το λάθος, δίχως περιορισμούς,
απελευθερώνονται.
Στο πρώτο μάθημα καθώς και στο δεύτερο κάνουμε πάντοτε μια συζήτηση με τα παιδιά και τους
αναφέρω πως οτιδήποτε δημιουργεί ο καθένας στο χώρο αυτό είναι σημαντικό και αξιόλογο και
πως κάθε φορά που διαβάζει κάποιος μέσα στην αίθουσα οφείλουμε να επικροτήσουμε το έργο
του και να τον ευχαριστήσουμε που μας χάρισε ένα κομμάτι από την σκέψη του. Το δυσκολότερο
εγχείρημα είναι να μπορέσουν να συνυπάρξουν όλα τα παιδιά(διαφορετικών ηλικιών και να
σταματήσουν να μετρούν τα λάθη των συμμαθητών τους αλλά να τα μετατρέπουν σε τέχνη.
Αυτή η προσπάθεια στηρίχτηκε σε ένα πείραμα προερχόμενο από το Seattle όπου και σύμφωνα
με αυτό το πείραμα είχαν ενώσει ένα νηπιαγωγείο με ένα γηροκομείο ώστε τα παιδιά να ακούν
ιστορίες και τις εμπειρίες των μεγαλύτερων που ήξεραν τόσα να διηγηθούν και οι γηραιότεροι
εμψυχώνονταν και έφτιαχναν ιστορίες από τη φαντασία των παιδιών. Αυτό ακριβώς το πείραμα
είχα στο μυαλό μου όταν δημιούργησα αυτό το ανομοιόμορφο(ηλικιακά)τμήμα που φυσικά το
προσάρμοσα στα εργαστήρια παραλλαγμένο. Δηλαδή έλεγα στα παιδιά 8 ετών να
συνεργαστούν και να φτιάξουν ομάδα με τα παιδιά 12 ετών και φυσικά αυτό που δημιουργήθηκε
ήταν κάτι το μαγικό. Εφόσον πρώτα αποφθέχθηκαν τυχόν αντιδράσεις, ήταν και μία άσκηση
μέσα από την οποία τα παιδιά θα κατέγραφαν στοιχεία του συνομιλητή τους και θα έπλαθαν
ένα χαρακτήρα που θα τον έκαναν βασικό ήρωα μέσα σε μία ιστορία(συγκεκριμένα θα είχαμε 2
ήρωες διότι την ιστορία θα την έγραφαν από κοινού).

Το αποτέλεσμα: Οι μικρότεροι σε ηλικία μαθητές εμπλούτισαν το λεξιλόγιο τους καθώς και τις
γνώσεις τους στο συντακτικό και τη δομή ενός κειμένου ενώ οι μεγαλύτεροι εμπλούτιζαν τη
φαντασία τους από τους μικρούς και την ενίσχυαν. Το κείμενο ήταν αποτέλεσμα κοινής
εργασίας, δημιουργικότητας και αλληλοσεβασμού. Διαβάζοντας μαζί το κείμενο τους και
εφόσον πια το κείμενο ήταν καλοδουλεμένο, τα παιδιά ένιωθα ιδιαίτερη περηφάνια και τόνωναν
την αυτοπεποίθηση τους.
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Την επόμενη φορά και στην επόμενη γραφή ήταν αυτά που διάβαζαν δίχως δισταγμό, κάθε τους
κείμενο.

Τα παιδιά θέλουν ερεθίσματα, ένα έναυσμα, δε μπορούν μόνο με συγκεκριμένες θεματικές που
τους θέτουμε να απελευθερώσουν τη φαντασία τους και να την ξεδιπλώσουν.
Στο επόμενο στάδιο λοιπόν δημιουργούμε μια σκηνή ως προς την εξιχνίαση μιας υπόθεσης. Για
να διαφωτίσω το κείμενο θα έλεγα πως τοποθετούμε αντικείμενα μπροστά στα μάτια των
παιδιών μα πάντα κρύβουν κάτι που δεν είναι ευδιάκριτο. Στόχος είναι να οξύνουμε την
παρατηρητικότητα των παιδιών και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια
ιστορία που θα πιθανολογούν τι θα μπορούσε να είχε συμβεί.
Το αποτέλεσμα: Έχουμε 12 διαφορετικές ιστορίες (σύμφωνα με τον αριθμό των παιδιών). Μέσα
από την ανάγνωση τους τα παιδιά ακούν τόσες εναλλακτικές υποθέσεις ως τροφή σκέψης.
Έπειτα τους χωρίζω σε δύο ομάδες και τους ζητώ να ενώσουν αυτές τις ιστορίες μεταξύ τους, ο
ένας βοηθά τον άλλον στο να δομήσουν το λόγο τους, το συντακτικό τους και τις ιδέες τους και
έπειτα διαβάζει ο καθένας μία σειρά από αυτή την ιστορία.
Είναι ασύλληπτο το ότι βλέπεις παιδιά που στην αρχή δεν είχαν καμία διάθεση να διαβάσουν και
είχαν ιδιαίτερη συστολή με την έκθεση του εαυτού τους μπροστά σε κοινό, να ζητούν να
διαβάσουν πρώτα. Αυτό σημαίνει πως ο στόχος σιγά σιγά επιτυγχάνεται.
Στο μάθημα που ασχολούμαστε με τον Ντανταϊσμό ως άσκηση προς έμπνευση χρησιμοποιούμε
εφημερίδες για να διαθέτουμε μπροστά μας όσο το δυνατών περισσότερες λέξεις προς
δημιουργία.
Ο Ντανταϊσμός ήταν ένα καλλιτεχνικό κίνημα αισθητικής αναρχίας που αναπτύχθηκε μετά τον
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στις εικαστικές τέχνες καθώς και στην λογοτεχνία, κυρίως στην
ποίηση, το θέατρο και την γραφιστική.
Μεταξύ άλλων το κίνημα ήταν και μια διαμαρτυρία ενάντια στη βαρβαρότητα του πολέμου και
αυτού που οι Ντανταϊστές πίστευαν ότι ήταν μια καταπιεστική διανοητική αγκύλωση, τόσο στην
τέχνη όσο και στην καθημερινότητα. Έπειτα αναφέρουμε κάποιους από τους εκπροσώπους
όπως Ο Τριστάν Τζάρα και μέσα από αυτή τη διαδικασία του παιχνιδιού και της γραφής, τα παιδιά
προσλαμβάνουν πληροφορίες, αβίαστα δίχως να παρομοιάζουν την όλη διαδικασία ως
μάθημα.

Οδηγίες:
Παίρνουμε μια εφημερίδα
Έπειτα ένα ψαλίδι.
Διαλέγουμε από την εφημερίδα ένα άρθρο στο μέγεθος του ποιήματος και θέλουμε να
κάνουμε(τα παιδιά επιλέγουν).
Κόψτε με το ψαλίδι το άρθρο
Κατόπιν κόψτε προσεκτικά τις λέξεις από τις οποίες αποτελείται το άρθρο και βάλτε τις μέσα σε
μια τσάντα.
Αρχίστε να βγάζετε από την τσάντα μία μία τις λέξεις
Αντιγράψτε ευσυνείδητα, με τη σειρά που βγήκαν από την τσάντα.
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Το ποίημα σας θα μοιάζει:

Και να που γίνατε ένας άπειρα πρωτότυπος συγγραφέας-ποιητής με μια χαριτωμένη
ευαισθησία(όπως παραθέτει ο Τζάρα).

Τα αποτελέσματα: Όλα τα παιδιά συμμετείχαν και μάλιστα ήθελαν να σηκωθούν να διαβάζουν
αυτό που δημιουργήθηκε τυχαία διότι ανακάλυψαν πως ήταν μια διασκεδαστική διαδικασία.
Κάθε αίσθημα ντροπής καταπολεμάται με την σκέψη πως αυτό που θα διαβάσουν. Υπάρχει μια
αποστασιοποίηση εφόσον οι λέξεις δεν παράχθηκαν από τα εκείνα.

Στη συνέχεια ασχολούμαστε με κείμενα και παραμύθια προς έμπνευση( όταν δεν γράφει ένας
συγγραφέας, διαβάζει). Γίνεται αντιληπτό πως ένα μεγάλο ποσοστό σε νεαρή ηλικία δεν έρχεται
σε συχνή επαφή με τα παραμύθια( σε κείμενο) διότι απορροφάται από τις οθόνες. Τα παραμύθια
έχουν ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή μικρών και μεγάλων. Εξευγενίζουν την ψυχή, διαπλάθουν
χαρακτήρα. Το σημαντικότερο όμως, ως προς τη δημιουργική γραφή, είναι πως
απελευθερώνουν τη φαντασία, δίνουν ερεθίσματα για να γράψουν τα παιδιά τις δικές του
ανησυχίες μετατρέποντας τες σε έργα.
Ας μην ξεχνούμε βέβαια και το σημαντικότερο πως όσο περισσότερο διαβάζουμε τόσο
περισσότερο ενισχύουμε και την γλώσσα μας.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, μία φορά το μηνά, δημιουργούμε την ημέρα της
Φιλαναγνωσίας. Είναι η ημέρα που κανείς δεν γράφει, μονάχα διαβάζει την ιστορία που είχαμε
γράψει την προηγούμενη φορά στο μάθημα καθώς και όσες γράψαμε στο σπίτι( έπειτα από
δική τους προτροπή και επιθυμία). Εφόσον δημιουργηθεί ένα κλήμα εμπιστοσύνης ανάμεσα
στην ομάδα που έχει δημιουργηθεί(συνήθως) τα παιδιά θέλουν να διαβάσουν όσα έχουν
γράψει. Εκείνη τη στιγμή συζητούμε με τα παιδιά και συμφωνούμε πως θα διαβάσουν όσοι
θέλουν τις ιστορίες τους και έπειτα θα διαβάσουμε μια ιστορία από έναν συγγραφέα ώστε να
«κλέψουμε» τις τεχνικές του και να γίνουμε σαν αυτόν. Τα παιδιά μπαίνουν στην διαδικασία
ν’ανακαλύψουν αυτό το κείμενο. Άλλες φορές χρησιμοποιούμε εικόνες που έχουν κάποιο
απόσπασμα και σταματούν σε ένα καίριο σημείο της πλοκής οπότε και εκείνα επιθυμούν να μην
σταματήσει η αφήγηση.
Αποτελέσματα: Μέσα στον χρόνο έχεις τη δυνατότητα να διαβάσεις πάνω από εφτά βιβλία(
ανάλογα το χρόνο που έχει ο καθένας στο μάθημά του), μαζί με άλλες τόσες ιστορίες που έχουν
δημιουργήσει με τον καιρό, σιγά –σιγά τα παιδιά. Κάπως έτσι τους μυείς στον δρόμο της
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φιλαναγνωσίας που είναι αλληλένδετη με τη δημιουργική γραφή( όταν δεν γράφουμε ,
διαβάζουμε και το ανάποδο).Είναι σημαντικό να θέλει το παιδί να οδηγηθεί στην βιβλιοθήκη και
να επιλέξει μόνο του, όχι να επιλέξουμε εμείς για εκείνο.
Ανάλογα με την ηλικία, προτιμούμε παραμύθια με μεγάλες προτάσεις και πλούσιο λεξιλόγιο.
Πέρα από την απόλαυση της ιστορίας, όσα περισσότερα ερεθίσματα προσλαμβάνει, τόσο το
καλύτερο.
Ενδεικτικά:
Το αηδόνι και το τριαντάφυλλο
«Είπε ότι θα χόρευε μαζί μου αν της έφερνα κόκκινα τριαντάφυλλα,» φώναξε ο νεαρός φοιτητής,
«άλλα σ’ όλο τον κήπο μου δεν υπάρχει ούτε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο…
Θα χορεύει τόσο ανάλαφρα που τα πόδια της δεν θα αγγίζουν το δάπεδο, αλλά με μένα δεν θα
χορέψει, γιατί δεν έχω κόκκινο τριαντάφυλλο να της προσφέρω», και σωριάστηκε κάτω στο
γρασίδι, και έχωσε το πρόσωπό του μέσα στα χέρια του, και έκλαψε.
Όμως η Αηδόνα κατάλαβε το μυστικό της θλίψης του φοιτητή, και κάθισε σιωπηλή στη βελανιδιά,
και σκέφτηκε σχετικά με το μυστήριο του Έρωτα.
Έτσι η Αηδόνα πέταξε στην Τριανταφυλλιά που φύτρωνε κάτω από το παράθυρο του Φοιτητή.
«Δώσε μου ένα κόκκινο τριαντάφυλλο,» φώναξε, «και θα σου τραγουδήσω το πιο γλυκό μου
τραγούδι.»
Αλλά το Δένδρο κούνησε το κεφάλι του. «Τα τριαντάφυλλά μου είναι κόκκινα,» απάντησε, «τόσο
κόκκινα όσο τα πόδια του περιστεριού, και πιο κόκκινα από τις μεγάλες βεντάλιες του κοραλλιού
που κυματίζουν και κυματίζουν στα σπήλαια του ωκεανού. Αλλά ο χειμώνας έχει παγώσει τις
φλέβες μου, και η παγωνιά έχει κάψει τα μπουμπούκια μου, και η θύελλα έχει σπάσει τα κλαριά
μου, και δεν θα έχω καθόλου τριαντάφυλλα αυτό το χρόνο.»
«Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο είναι το μόνο που θέλω,» φώναξε η Αηδόνα, «μόνο ένα κόκκινο
τριαντάφυλλο! Δεν υπάρχει κανένας τρόπος με τον όποιο να μπορέσω να το αποκτήσω;»
«Υπάρχει ένας τρόπος,» απάντησε το Δένδρο, «αλλά είναι τόσο τρομερός που δεν τολμώ να σου
τον πω.»
«Πες τον μου,» είπε η Αηδόνα, «Δεν φοβάμαι.»
Αν θέλεις ένα κόκκινο τριαντάφυλλο,» είπε το Δένδρο, «πρέπει να το δημιουργήσεις από τη
μουσική στο φως του φεγγαριού, και να το βάψεις με το αίμα της ίδιας σου της καρδιάς. Πρέπει
να μου τραγουδήσεις με το στήθος σου πάνω σε ένα αγκάθι. Όλο το βράδυ πρέπει να μου
τραγουδήσεις, και το αγκάθι πρέπει να τρυπήσει την καρδιά σου, και το αίμα της ζωής σου
πρέπει να τρέξει μέσα στις φλέβες μου, και να γίνει δικό μου.»
«Ο Θάνατος είναι μεγάλο τίμημα να πληρώσει (κάποιος) για ένα κόκκινο τριαντάφυλλο,» φώναξε
η Αηδόνα, «και η Ζωή είναι πολύ ακριβή για όλους. Είναι ευχάριστο να κάθεσαι στο πράσινο
δάσος, και να παρακολουθείς τον Ήλιο στο άρμα του από χρυσό, και τη Σελήνη στο άρμα της
από μαργαριτάρια.
Γλυκό είναι το άρωμα του κράταιγου, και γλυκοί είναι οι άγριοι υάκινθοι που κρύβονται στην
κοιλάδα, και η ερείκη που ανθίζει στο λόφο. Ωστόσο ο έρωτας είναι καλύτερος από την Ζωή, και
τι είναι η καρδιά ενός πουλιού συγκρινόμενη με την καρδιά ενός ανθρώπου;»
Έτσι άπλωσε τα καστανά φτερά της για πτήση, και υψώθηκε στον αέρα. «Να είσαι ευτυχισμένος,»
φώναξε η Αηδόνα, «να είσαι ευτυχισμένος, θα το έχεις το κόκκινό σου τριαντάφυλλο. Θα το
φτιάξω από μουσική στο φεγγαρόφωτο, και θα το βάψω με της ίδιας της καρδιάς μου το αίμα.
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Και όταν η Σελήνη έλαμψε στους ουρανούς η Αηδόνα πέταξε στην Τριανταφυλλιά, και έβαλε το
στήθος της πάνω στο αγκάθι. Όλο το βράδυ τραγουδούσε με το στήθος της πάνω στο αγκάθι,
και η ψυχρή κρυστάλλινη Σελήνη έσκυψε και αφουγκράστηκε.
Όλη νύχτα τραγουδούσε, και το αγκάθι έμπαινε όλο και βαθύτερα στο στήθος της, και το αίμα
της ζωής της άδειαζε από μέσα της. Τραγούδησε πρώτα για τη γέννηση της αγάπης στην καρδιά
ενός αγοριού και ενός κοριτσιού. Και στο πιο ψηλό κλαδάκι της Τριανταφυλλιάς άνθισε ένα
θαυμάσιο τριαντάφυλλο, πέταλο με το πέταλο, τραγούδι με το τραγούδι.
Ωχρό ήταν, στην αρχή, όπως η καταχνιά που κρέμεται πάνω από το ποτάμι – ωχρό σαν τα πόδια
τού πρωινού, και ασημένιο σαν τα φτερά της αυγής. Σαν τη σκιά ενός τριαντάφυλλού σε
καθρέφτη από ασήμι, σαν τη σκιά ενός τριαντάφυλλού σε λίμνη νερού, έτσι ήταν το
τριαντάφυλλο που άνθισε στο ψηλότερο κλαδάκι του Δένδρου.
Μα το Δένδρο φώναξε στην Αηδόνα να πιέσει περισσότερο πάνω στο αγκάθι. «Πίεσε
περισσότερο, μικρή Αηδόνα», φώναξε το Δένδρο, «αλλιώς η Μέρα θα ‘ρθει πριν να τελειώσει το
τριαντάφυλλο.»
Έτσι η Αηδόνα πίεσε περισσότερο πάνω στο αγκάθι, και ολοένα και δυνατότερο έγινε το
τραγούδι της, καθώς τραγούδαγε για τη γέννηση του πάθους στην ψυχή ενός άνδρα και μίας
κόρης. Και μία απαλή απόχρωση από ροζ ήρθε στα φύλλα του τριαντάφυλλου, σαν το
αναψοκοκκίνισμα στο πρόσωπο του γαμπρού όταν φιλά τα χείλη της νύφης.
Αλλά το αγκάθι δεν είχε ακόμα φτάσει στην καρδιά της, κι έτσι η καρδιά του τριαντάφυλλου
παρέμενε λευκή, καθώς μόνο το αίμα της καρδιάς ενός Αηδονιού μπορεί να κοκκινίσει την
καρδιά ενός ρόδου.
Και το Δένδρο φώναξε στην Αηδόνα να πιέσει περισσότερο πάνω στο αγκάθι. «Πίεσε
περισσότερο, μικρή Αηδόνα», φώναξε το Δένδρο, «αλλιώς η Μέρα θα ‘ρθει πριν να τελειώσει το
τριαντάφυλλο.»
Έτσι η Αηδόνα πίεσε περισσότερο πάνω στο αγκάθι, και το αγκάθι άγγιξε την καρδιά της, και μία
άγρια σουβλιά πόνου τη διαπέρασε. Πικρός, πικρός ήταν ο πόνος, και όλο και πιο ξέφρενο
γινόταν το τραγούδι της, καθώς τραγουδούσε για τον Έρωτα που τελειοποιείται με το Θάνατο,
για τον Έρωτα που δεν πεθαίνει στο μνήμα.
Και το θαυμάσιο ρόδο έγινε βαθυκόκκινο, σαν το ροδόχρωμα του ουρανού της ανατολής.
Βαθυκόκκινη ήταν η γιρλάντα από πέταλα, και πορφυρή σα ρουμπίνι ήταν η καρδιά.
Μα της Αηδόνας η φωνή γινόταν όλο και πιο αχνή, και τα μικρά φτερά της άρχισαν να τρέμουν,
και μία λεπτή μεμβράνη σκέπασε τα μάτια της. Όλο και πιο αδύναμο γινόταν το τραγούδι της,
και ένοιωσε κάτι να την πνίγει στο λαιμό. Τότε έβγαλε ένα τελευταίο ξέσπασμα μουσικής.
Η λευκή Σελήνη το άκουσε, και ξέχασε την αυγή, και παρέμεινε στον ουρανό. Το κόκκινο ρόδο το
άκουσε, και τρεμούλιασε σύγκορμο από έκσταση, και άνοιξε τα πέταλά του στον κρύο πρωινό
αέρα.
Η ηχώ το μετέφερε στις πορφυροβαμμένες της σπηλιές στους λόφους, και ξύπνησε τους
κοιμισμένους τσοπάνηδες από τα όνειρα τους. Αρμένισε μέσα από τα καλάμια του ποταμού, και
αυτά μετέφεραν το μαντάτο του στη θάλασσα.
«Κοίτα, κοίτα!» φώναξε το δένδρο, «το τριαντάφυλλο είναι έτοιμο τώρα», μα η Αηδόνα δεν έδωσε
καμία απάντηση, γιατί κειτόταν νεκρή στο ψηλό χορτάρι, με το αγκάθι στην καρδιά της.

Τα παιδιά θέλουν ερεθίσματα, ένα στοιχείο για να ξεκινήσουν. Δεν μπορούμε να απαιτούμε την
γραφή τους κάτω από συγκεκριμένες θεματικές που τους θέτουμε ν’απελευθερώσουν την
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φαντασία τους και να την ξεκλειδώσουν. Σε αυτό το σημείο παίρνουν τη θέση τους τα παιχνίδια
αφήγησης, παιχνίδια που βοηθούν τα παιδιά δίνοντάς τους κάθε φορά διαφορετικά στοιχεία
όπως: χαρακτήρα, χρόνο, τόπο που θα τα οδηγήσουν στην δομή της πλοκής.
Ένα από τα παιχνίδια είναι το : « Πες μου πότε, πες μου που;»
Διαδικασία: Τα παιδιά διαλέγουν από ένα χαρτί που βρίσκεται μέσα σε ένα δοχείο που τους
παραθέτει μια χρονολογία και έπειτα διαλέγουν και άλλο ένα από ένα άλλο δοχέιο όπου τους
παραθέτει ένα τόπο . Μέσα από το δοχείο με τα χαρτάκια επιλέγουν και μια κάρτα με μια πρόταση
όπου θα τους δυσκολέψει ως προς το να συνεχίσουν την ιστορία τους. Στόχο έχει να οξύνει την
φαντασία των παιδιών, να μάθουν να ελίσσονται μέσα στις γραφές, να δημιουργούν και να
διερευνούν τους ορίζοντες του λεξιλογίου τους.
Αποτελέσματα: Ενώ στην αρχή τα παιδιά δεν είναι αρκετά δεκτικά να γράψουν, θεωρώντας πως
η γραφή ταυτίζεται με την έκθεση. Συνεπώς μέσω του παιχνιδιού ήδη από την αρχή
αντιλαμβάνονται τη διαφορά της γραφής. Ακόμη και ο πιο διστακτικός, δίνοντας του τα
κατάλληλα ερεθίσματα ώστε να σκάψει την έμπνευση του, θα δημιουργήσει.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΦΗΓΗΣΗΣ: «ΟΙ ΚΥΒΟΙ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ»
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Το συγκεκριμένο παιχνίδι υλοποιείται ως εξής: φτιάχνουμε δύο μεγάλα ζάρια από χαρτόνι και
κολλάμε στην κάθε πλευρά μια φιγούρα που απεικονίζει έναν κλασικό χαρακτήρα-ήρωα ενός

παραμυθιού(στερεοτυπικό). Έπειτα δίνουμε στο κάθε παιδί να ρίξει με το ζάρι για να δει ποιος
χαρακτήρας θα του τύχει. Το παιδί ξεκινά να χτίζει την εικόνα του ήρωα του με βάση την εικόνα
που έχει μπροστά του. Έπειτα του ζητούμε να αντιστρέψει τους ρόλους και σε περίπτωση που
έγραψε (παράδειγμα) τη μάγισσα χρησιμοποιώντας αρνητικό πρόσημο, να της αποδώσει
στοιχεία με θετικό πρόσημο. Αυτό συμβαίνει με όλους τους χαρακτήρες, τοιουτοτρόπως μέσω
της γραφής τοποθετούμε μια σκέψη στο υποσυνείδητο των παιδιών σχετικά με την «εικόνα».
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΦΗΓΗΣΗΣ: «ΡΙΞΕ ΤΟ ΖΑΡΙ- ΠΕΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ»
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Η πλειονότητα των παιχνιδιών περιέχει ζάρια και κάρτες για τον απλό λόγο πως τα παιδιά τα
έχουν
ταυτίσει με
αντικείμεναπαιχνίδια.
Η
έχει

διαδικασία
ως
εξής.

Δημιουργούμε ένα ταμπλό, ζωγραφίζουμε τις πλευρές του ζαριού από το 1 έως το 6 και
χωρίζουμε στήλες με θεματικές.
Τα στοιχεία που έχουν να διαχειριστούν τα παιδιά είναι τα εξής:
Χαρακτήρας, Χώρος, Εμπόδιο στην ιστορία.
Τα παιδιά ρίχνουν με τη σειρά το ζάρι και όποιο αριθμό τύχουν, τους δίνονται τα ανάλογα
στοιχεία ώστε να ξεκινήσουν την ιστορία τους.
Παράδειγμα:

Χαρακτήρας: στρατιώτης
Τοποθεσία: σ’ένα δάσος
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Εμπόδιο: ξαφνικά αρχίζει να γίνεται μικρός
Αποτέλεσμα: Τα παιδιά έχουν μπροστά τους ένα κόσμο(με βασικά στοιχεία) που ξεπροβάλει και
μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν φανταστικές ιστορίες χωρίς καμία συστολή.
Επικεντρωνόμαστε στην εξάσκηση της φαντασίας που εξαλείφεται γρήγορα τα τελευταία χρόνια
καθώς και έχει ενοχοποιηθεί. Οφείλουμε να μάθουμε στα παιδιά να απελευθερώνουν τη σκέψη
τους.

Παιχνίδι: «Εξιχνίαση μιας υπόθεσης»

Σε επόμενο στάδιο δημιουργούμε μια σκηνή ως προς την εξιχνίαση μιας υπόθεσης. Για να
διαφωτίσω σχετικώς, τοποθετούμε αντικείμενα εμπρός στα μάτια των παιδιών που όμως πάντα
θα κρύβουμε κάτι ώστε να μην είναι ευδιάκριτο. Στόχος είναι να οξύνουμε την παρατηρητικότητα
των παιδιών και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια ιστορία που θα
πιθανολογούν τι θα είχε συμβεί. Για την καλύτερη διεξαγωγή της άσκησης χωρίζω τους μαθητές
σε ομάδες όπου η κάθε γραφή θα ξεχωρίζει, ο κάθε ρόλος θα είναι μοναδικός( εγκληματολόγοι,
δημοσιογράφοι, αναλυτές, θύματα, θύτες) έτσι ώστε ο καθένας να γράψει από μια διαφορετική
οπτική τη δική του εκδοχή της ιστορίας.

Αποτέλεσμα: Έχουμε αρκετές διαφορετικές ιστορίες( καθορίζεται από τον αριθμό των παιδιών).
Έπειτα διαβάζουμε τα κείμενα που παράχθηκαν, μέσα από την ανάγνωση τους τα παιδιά ακούν
τόσες εναλλακτικές υποθέσεις ως τροφή σκέψης. Αντιλαμβάνεται το κάθε παιδί πως έχει ένα
σημαντικό ρόλο μέσα στην αίθουσα. Επόμενο βήμα είναι να χωρίσουμε τα παιδιά σε δύο ομάδες
και να τους ζητήσουμε να ενώσουν μεταξύ τους τις ιστορίες που δημιούργησαν. Ο ένας βοηθά
τον άλλο ως προς τη δομή, τη σύνταξη, την πλοκή. Μεταφέρει τις δικές του ιδέες, τις μοιράζεται,
συσπειρώνονται ως ομάδα. Είναι σχεδόν ασύλληπτο το ότι βλέπεις παιδιά που στην αρχή δεν
είχαν καμία διάθεση να διαβάσουν και μάλιστα κατατάσσονταν σε αυτά με την μεγάλη συστολή
μα έπειτα από λίγο χρονικό διάστημα έκθεσης του εαυτού τους σε κοινό, να ζητούν να
διαβάσουν πρώτα.

[1040]

Ο , ελαφρώς, εναλλακτικός τρόπος αυτής της δράσης είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη
σκηνή- υπόθεση δίνοντας ρόλους στο κάθε παιδί και να του ζητήσουμε να γράψει σε πρώτο
ενικό ένα κείμενο σαν γράμμα κάποιοι ως θύματα κάποιοι ως θύτες.

Τα επόμενα εργαστήρια έχουν θεματικές με ευρύ φάσμα, δηλαδή δημιουργική γραφή με μουσική,
στη φύση, ανάμεσα σε πίνακες.

Έχει την ικανότητα, η δημιουργική γραφή, να περικλείει μέσα της και άλλες τέχνες όπως η μουσική.
Η χρήση της μουσικής σε ασκήσεις γραφής είναι από τις πιο λειτουργικές. Συγκεκριμένα η
μουσική ενεργοποιεί συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου συνεπώς η χρήση της κατά τη διάρκεια
της γραφής (αρκετά παιδιά) τα βοηθά να απελευθερωθούν.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΑ ΤΟ ΠΕΙ

Βάζουμε δυνατά κλασική μουσική και ζητούμε από τα παιδιά να την ντύσουν με λέξεις, ότι μπορεί
να έχει δημιουργήσει εκείνη τη στιγμή το μυαλό τους.
Σημείωση: Δεν ξεχνούμε ποτέ να επικροτούμε για κάθε προσπάθεια.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ

Στα πλαίσια του μαθήματος πηγαίνουμε τα παιδιά σε ένα πάρκο ή σε μια αυλή και τους ζητούμε
να ξαπλώσουν κάτω, να γίνουν ένα με την φύση, να κλείσουν τα μάτια και να ακούσουν τους
ήχους της φύσης που τους χαρίζει απλόχερα. Έπειτα τους ζητώ να σηκωθούν και να
καταγράψουν στο χαρτί αυτούς τους ήχους που άκουσε ο καθένας. Στο τέλος τους ζητώ με
αυτούς τους ήχους, να δημιουργήσουν μια ιστορία.

Αποτέλεσμα: τα παιδιά μαθαίνουν να ακούν τις εσωτερικές, βαθύτερες σκέψεις τους, να μένουν
με τον εαυτό τους, να γίνονται ένα με την σκέψη.
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Ένα από τα σημαντικότερα σημεία
μέσα στην χρονιά είναι όταν τα
παιδία εκδίδουν το βιβλίο τους και
το
παρουσιάζουν,
ως
συγγραφείς πια, γεύονται την
επικρότηση μετά από τόσο κόπο,
συνειδητοποιούν
από
πού
ξεκίνησα και που έφτασαν, να
κρατούν
το
δικό
τους
δημιούργημα στα χέρια τους.
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Θεωρία και πράξη δημιουργικής γραφής για
«πραγματικούς χειριστές του καλάμου»398: επιστολικές
καταθέσεις του Νίκου Καχτίτση
Σχοινά Κατερίνα Δ.
schinakaterina@yahoo.gr

1. Επιστολικός περί ποιητικής λόγος
Μακράν εγώ-μακράν εσύ
μακράν και η φιλία
αλλ’ας διατηρήσουμε την αλληλογραφία.
Όσα φτερά και πούπουλα
έχει το περιστέρι,
τόσες φορές σε χαιρετώ
με το δεξί μου χέρι.399
Νίκος Καχτίτσης
Είναι εδώ στην Κέρκυρα όπου, πριν από λίγα χρόνια (2014) και στο πλαίσιο του Συνεδρίου
«Φραγκιάς-Καχτίτσης-Βαλτινός» της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών, μίλησα για την
αλληλογραφία του «μέγιστου της ελληνικής επιστολογραφίας» (Παπαδημητρακόπουλος
1989:15) Νίκου Καχτίτση400 προς τον παιδιόθεν φίλο και ομότεχνο Γιώργη Παυλόπουλο,
προτείνοντας στους ακροατές του Μουσείου Σολωμού την ανάγνωση των επιστολών του
Καχτίτση ως κειμένων ποιητικής. Συγκεκριμένα, σε εκείνη την εισήγησή μου (Σχοινά 2015: 395)
αναφερόμουν στην προσέγγιση των εν λόγω επιστολών ως κειμένων όπου, εν ολίγοις,
κατατίθεται το λογοτεχνικό «μανιφέστο» του συγγραφέα401, αλλά και ως κειμένων που
συνιστούν λογοτεχνικές ασκήσεις επί επιστολικού χάρτου, υπό την μορφή συχνά
398 Καχτίτσης 1985: 30.
399 Το στιχούργημα απευθύνει ο Νίκος Καχτίτσης στον Γιώργη Παυλόπουλο (1955) και, 6 χρόνια αργότερα (1961), στον
επίσης αλληλογράφο του Ε.Χ. Γονατά.
400 Ο Νίκος Καχτίτσης (1926-1970) διέγραψε στο σύντομο βίο του έναν γεωγραφικό κύκλο (Ελλάδα, Καμερούν, Καναδάς,
Ελλάδα), εντός του οποίου έκλεισε ένα σημαντικό, πρωτότυπο και πεζογραφικό, ως επί το πλείστον, έργο. Εκτός
από τα έργα πεζογραφίας (οι νουβέλες Ποιοι οι φίλοι, Η Ομορφάσχημη και Το Ενύπνιο, καθώς και τα έργα που
τον κατέστησαν ευρύτερα γνωστό Ο Εξώστης και ο Ήρωας της Γάνδης, μαζί με το οριακό κείμενο Η Περιπέτεια
ενός Βιβλίου), ο Καχτίτσης συνέγραψε ποιήματα (Vulnerable Point) και εντυπωσιακό αριθμό μακροσκελών
επιστολών, καθώς επίσης μετέφρασε λογοτεχνικά κείμενα. Σημαντική είναι και η ενασχόληση του συγγραφέα
με τη δημιουργία δικών του περιοδικών (π. χ. Ο Παλίμψηστος), ακόμα και χειρόγραφων (π.χ. Μέλισσα, Νέος
Ρυθμός, Η Ουλή, Ρίψασπις και Λωτός), τα οποία δημιουργούσε είτε μόνος είτε με συντρόφους για το στενό
φιλικό του περιβάλλον, ή, τέλος, και η συνεργασία του με δημοσιογραφικά έντυπα (π.χ. Ελευθερία,
Ταχυδρόμος).
401 Βλ. σχετικά και το πρωιμότερο Σχοινά 2013.
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προπλασμάτων της επόμενης λογοτεχνικής δημιουργίας του συγγραφέα. Οι επιστολές αυτές
διαθέτουν τη λογοτεχνική τους αυταξία παρά την επιστολική αποσπασματικότητα και ημιτέλειά
τους. Επιπλέον, ενδιαφέρουν ως κείμενα ποιητικής και γιατί εκεί ο Καχτίτσης περιγράφει την
κατάσταση ενός ανθρώπου που γράφει, παρέχοντας στον αναγνώστη τη δυνατότητα να
παρακολουθήσει από πολύ κοντά τον τρόπο εργασίας ενός ακαταπόνητου «χειριστή του
καλάμου» (επεξεργασία και εξέλιξη θεμάτων, τρόπων, μοτίβων και εικόνων που επανέρχονται με
διαφοροποιήσεις στα έργα του), ο οποίος αγαπούσε με πάθος και την εξ αποστάσεως
συζήτηση περί λογοτεχνίας με τους πολυάριθμους ομοτέχνους αλληλογράφους του402. Η
σταχυολόγηση των περί λογοτεχνίας απόψεων από την πληθώρα των επιστολικών σελίδων του
Καχτίτση προς ποικίλους παραλήπτες θα μπορούσε να διαμορφώσει μια άτυπη αλλά
ολοκληρωμένη και διαυγή λογοτεχνική θεωρία δημιουργικής γραφής.
Εξάλλου, σήμερα οι αλληλογραφίες λογοτεχνών αντιμετωπίζονται ως προνομιακός κριτικός
μεταλόγος περί λογοτεχνίας, ενώ η επιστολική ποιητική που συχνά διατυπώνεται σε αυτές
καταδεικνύει ότι το επιστολικό χαρτί γινόταν ανέκαθεν βήμα από το οποίο σημαντικοί συγγραφείς
ανέπτυσσαν τις λογοτεχνικές τους θεωρίες. Οι αλληλογραφίες των συγγραφέων προσφέρουν
επίσης ματιές στο εργαστήριο των (κυοφορούμενων) έργων403 και κινούν το αναγνωστικό
ενδιαφέρον για την αρχειακή τους αξία ως ντοκουμέντων της γένεσης ενός λογοτεχνικού έργου,
με τη μορφή προ-κειμένων ή «έργων των έργων» (Debray-Genette και J. Neefs 1993), όπως
έχουν χαρακτηριστεί404. Κάποτε η επιστολική γραφή σταδιακά οδηγεί στη λογοτεχνική, άλλοτε
αποτελεί προπαίδεια στη λογοτεχνική γραφή, ενώ συμβαίνει ο μελλοντικός συγγραφέας να
αναζητά, στην υφολογική ποικιλότητα του επιστολικού του λόγου, την πιθανή στάση του στα
διαθέσιμα λογοτεχνικά είδη που μπορούν να εμπεριέχονται στην επιστολική γραφή και να
διαμορφώνει έτσι σταδιακά το προσωπικό του ύφος405.
Βέβαια η αληθοέπεια του επιστολικού είδους είναι πάντα αμφίβολη και ο «καθρέφτης εαυτού»,
που για χρόνια θεωρούνταν ότι υπήρξε η επιστολή, μόνον απατηλός μπορεί να θεωρηθεί, αφού,
αντί να αποκαλύπτει το αληθινό πρόσωπο του γράφοντος, ενίοτε το συσκοτίζει περισσότερο,
όπως παραδέχεται αφοπλιστικά ο Κάφκα στη Μίλενα: «οι άνθρωποι δεν με εξαπάτησαν ποτέ, τα
γράμματα ναι και, αυτή τη φορά, όχι των άλλων, αλλά τα δικά μου» (Kafka 1956:252). Το παιχνίδι
των μεταμορφώσεων του επιστολικού υποκειμένου είναι αναπόφευκτο στο δισυπόστατο
επιστολικό είδος που είναι ταυτοχρόνως μονολογικό και διαλογικό (ο επιστολογράφος στην
πραγματικότητα γράφει από κοινού με τον παραλήπτη της επιστολής του, αφού είναι εκείνος
που καθορίζει με την παρουσία-απουσία του τη μορφή και το περιεχόμενο του μηνύματος). Η
402 Τέτοιοι ήταν οι (περιστασιακοί ή μονιμότεροι αλληλογράφοι) Γ. Παυλόπουλος, Τ. Σινόπουλος, Ε.Χ. Γονατάς, Γ. Δέλιος,
Ν.Γ. Πεντζίκης, Δ. Παναγόπουλος, Γ. Δανιήλ, Ηλ. Πετρόπουλος, Σ. Καψάσκης, Ν. Βαλαωρίτης, Μ. Βουδούρης,
Δ. Δούκαρης, Ντ. Ηλιόπουλος, Γ. Σεφέρης, Φ. Διαμαντόπουλος, Τ. Κόρφης, Γ. Σικελιώτης, Κ. Τσίζεκ, Λ. Μπαζός,
Π. Πρεβελάκης, Αλκ. Γιαννόπουλος κ.ά. Η πολύχρονη απουσία του από την Ελλάδα (16 περίπου χρόνια)
γεφυρώθηκε μέσω της αλληλογραφίας του.
403 Οι απαρχές αυτής της τάσης ανάγονται σχεδόν έναν αιώνα πριν (Frejlich 1933). H περί λογοτεχνικού «εργαστηρίου»
αντίληψη έχει (κατά λέξιν) υιοθετηθεί και για την αλληλογραφία του Καχτίτση (Χατζηβασιλείου 2003: 660).
404 Στη θεμελιώδη για τη σχέση επιστολογραφίας-λογοτεχνίας μελέτη του Vincent Kaufmann ο τελευταίος αναφέρθηκε
σε σημαντικούς συγγραφείς που θεράπευσαν τη λογοτεχνία επί επιστολικού χάρτου∙ τέτοιοι είναι για τον 19ο
αι. οι Φλωμπέρ, Μαλλαρμέ και Μπωντλαίρ, ενώ για τον 20ό οι Ρίλκε, Προυστ, Κάφκα και Αρτώ. Αυτή η αλχημεία
(επιστολογραφία, λογοτεχνία) είναι εύθραυστη και αβέβαιη και πιθανώς περισσότερο φανταστική παρά
πραγματική (Diaz 2003: 234).
405 Το επιστολικό είδος είναι, κατά τον Derrida, ένα υπερείδος, που εμπεριέχει τα υπόλοιπα λογοτεχνικά είδη. Εκτός από
τα (αυτονόητα συγγενή) αυτοβιογραφικά είδη, η επιστολή μπορεί να γειτνιάζει με περισσότερα (Μουλλάς 1992:
155 και Σχοινά: 2016).
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κύρια σύμβαση του αυτοβιογραφικού λόγου, η «τριπλή συμμαχία του εγώ» (συγγραφέα,
αφηγητή, ήρωα), τίθεται υπό σοβαρή αμφισβήτηση, εφόσον «υποδηλώνει στην ουσία τρεις
μεταμορφώσεις του ίδιου προσώπου» (Μουλλάς 1994: 95), εκφάνσεις της αυτοσκηνοθεσίας
που επιχειρείται επί επιστολικού χάρτου∙ ανάλογα με τον αποδέκτη της επιστολής, ο
επιστολογράφος ενσαρκώνει έναν ρόλο, προσαρμόζεται βάσει των επικοινωνιακών
περιστάσεων, προκειμένου να του γίνει αρεστός πολλές φορές και εις βάρος της αλήθειας. Αλλά
και εκ των πραγμάτων, η διαύγεια του εκάστοτε επιστολικού κειμένου υπονομεύεται περαιτέρω:
στην ανάγνωση μιας αλληλογραφίας πάντα θα λείπουν κάποιοι πραγματολογικοί δείκτες, όπως
για παράδειγμα ένα όνομα, μια αναφορά, ένα κλειδί κατανόησης, δηλαδή κάθε άλλο παρά
σπανίζουν ελλείψεις που δυσχεραίνουν την προσπέλαση της επιστολής από τον αναγνώστη
της. Πολλώ μάλλον, αν στα προαναφερθέντα προστεθεί και η εγγενής στο επιστολικό είδος
δυσκολία της αποσπασματικότητας, της ημιτέλειας, της ασυνέχειας, των κενών και της
ρηγματικής σιωπής τους, καθώς το επιστολικό κείμενο δεν είναι συμπαγές όπως μια
(αυτο)βιογραφία, που εξ αρχής απευθύνεται στο ευρύ κοινό και διαθέτει προγραμματικό σχέδιο.
Έτσι, διαβάζει κανείς μια επιστολογραφία μένοντας με το γλυκόπικρο συναίσθημα ότι αποκλείεται
να εξαντλήσει την κινητή της γεωγραφία406.
Όλα τα παραπάνω λαμβάνονται υπ’όψιν στην παρούσα συνανάγνωση και συνεξέταση τριών
επιστολικών σωμάτων της πλούσιας αλληλογραφίας του Καχτίτση, τα οποία συμπίπτουν
χρονικά με την κύρια λογοτεχνική παραγωγή του καχτίτσειου έργου (1959-1967) και αποτελούν
επί της ουσίας σημαντικό και αποκαλυπτικό για το όλον μέρος του. Πρόκειται για τις
αλληλοσυμπληρούμενες 190 περίπου επιστολές του προς τους ομοτέχνους αλληλογράφους Γ.
Παυλόπουλο407, Γ. Δανιήλ408 και Ε.Χ. Γονατά409, οι οποίες έχουν στο σύνολό τους
406 Ειδικά στην περίπτωση του Καχτίτση το πράγμα περιπλέκεται περισσότερο, λόγω της ιδιαίτερης γραφής του. Σε αυτήν
ο συγγραφέας ζει τις εντάσεις της καθημερινής (πραγματικής ή φανταστικής) ζωής του σε μια
κατακερματισμένη καφκική πραγματικότητα. Γενικώς η γραφή του Καχτίτση χαρακτηρίζεται από την
αινιγματικότητα, τη ρευστότητα, την απροσδιοριστία, την υπαινικτικότητα, την απόκρυψη και, κυρίως, την
ειρωνική της αμφιταλάντευση μεταξύ φανταστικού και πραγματικού.
407 Ο ηλείος ποιητής και ζωγράφος Γιώργης Παυλόπουλος (1924-2008) υπήρξε οικείο πρόσωπο του Καχτίτση. Η
επιστολική επικοινωνία των δύο αλληλογράφων είναι συχνή, καθώς τους ενώνει μια πολυετής και βαθιά φιλία,
η οποία πιστοποιείται και από τον πλούτο της επιστολικής τους επικοινωνίας. Ο Παυλόπουλος σημειώνει: «Τα
«καλύτερά» μας χρόνια –Πόλεμος, Κατοχή, Εμφύλιος- σημάδεψαν και το φίλο μου. Οι επιζώντες της
αποδεκατισμένης γενιάς του είναι οι «απανταχού πολιορκημένοι» (Παυλόπουλος 2003, 683). Αυτή η κατάσταση
πολιορκίας διαποτίζει τόσο το λογοτεχνικό έργο του Καχτίτση όσο και την ατμόσφαιρα των επιστολών του
προς τον Παυλόπουλο.
408 Ο ποιητής Γιώργος Δανιήλ (1938 - 1991) έζησε μετά το 1964 στον Καναδά, όπου δίδαξε στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου του Τορόντο, και πέθανε στην Αθήνα. Η γνωριμία του με τον Καχτίτση (1965, όταν ο
Καχτίτσης ήταν ώριμος συγγραφέας 40 περίπου ετών και εγκατεστημένος στον Καναδά από το 1956, ενώ ο
Δανιήλ μόλις 27 ετών και νέος στην αποδημία και την ενασχόληση με τη λογοτεχνία) εξελίχθηκε σε στενή φιλία.
Οι δύο συνδέονται με τη διασπορική ταυτότητα και την υπερορία. Μετά τον θάνατο του Καχτίτση ο Δανιήλ ήταν
ο έμπιστος φίλος που εισήλθε στο σπίτι του εκλιπόντος και, με τη βοήθεια της συζύγου του συγγραφέα
Θάλειας, ανέλαβε «να βάλει σε τάξη» το αρχείο του Καχτίτση (Δανιήλ 1986:71).
409 Ο Επαμεινώνδας Χ. Γονατάς (1924-2006) δεν γνωρίστηκε ποτέ δια ζώσης με τον ομότεχνό του Νίκο Καχτίτση, παρά
ανέπτυξαν μεταξύ τους μια ιδιότυπη επιστολική επικοινωνία, ίσως και φιλία. Όπως ομολογεί ο Καχτίτσης προς
τον Γονατά, οι δυο τους υπήρξαν «συγγενικές ψυχές» και «ομοιοπαθείς» συγγραφικών ασθενειών, ενώ σε
επιστολή του προς τον Τάσο Κόρφη ο Καχτίτσης εξομολογείται στον αλληλογράφο του σχετικά με τον Γονατά:
«διείδα, μέσα στα σύντομα γράμματά του, ότι είχα να κάνω με άνθρωπο που πολύ μου ταίριαζε» (Νάσιου 2015:
386). Επιπλέον, τα κοινά στοιχεία που συνδέουν τη γραφή των δύο λογοτεχνών είναι πολλά και σημαντικά (π.χ.
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δημοσιευθεί, ώστε να μην τίθενται ηθικά διλήμματα περί της παραβίασης του ιδιωτικού
(επιστολικού) απορρήτου410. Οι επιστολές προς τον παιδιόθεν φίλο Γ. Παυλόπουλο εκτείνονται
στο διάστημα περίπου μιας 16ετίας (1952-1967), ενώ από τις 6 Ιουλίου 1965 έως τις 17
Φεβρουαρίου 1970 συντάσσονται οι επιστολές προς τον νεαρό και ανερχόμενο λογοτέχνη Γ.
Δανιήλ, σαν να αποτελούν συνέχεια της απότομα διακοπείσας αλληλογραφίας του Καχτίτση με
τον Παυλόπουλο. Μεταξύ των δύο, τα επιστολικά τεκμήρια που αντλούνται από το αρχείο του
Ε.Χ. Γονατά καλύπτουν την περίοδο 1961-1966.
Οι επιστολικές διακυμάνσεις του Καχτίτση συνδέονται ευλόγως με τον εκάστοτε αλληλογράφο
και παραλήπτη της επιστολής του, τον χρόνο και τόπο αποστολής της και τις περιπέτειες της
ψυχής του συντάκτη της, στοιχεία που χαρακτηρίζουν εν ολίγοις τις γραφές εαυτού411. Αυτό,
όμως, δεν σημαίνει πως απουσιάζουν κάποιες σταθερές, κάποια αμετάβλητα στοιχεία που
απαντούν στη συντριπτική πλειονότητα των επιστολών. Κατ’αρχάς, είναι οι εξομολογήσεις
εαυτού ή η πρόθεση γι’αυτές, συσκοτισμένες ή φωτισμένες, πραγματικές ή πλαστές,
θραυσματικές, ασυνεχείς ή ενίοτε συμπαγείς και ολοκληρωμένες. Δεύτερον, υπάρχει σε όλες
σχεδόν τις επιστολές η σύνδεση με τη λογοτεχνία, όπου ό,τι σχεδόν λέγεται από αυτήν ξεκινά και
σ’αυτήν καταλήγει, ώστε η επιστολική γραφή να συνδέει τον επιστολογράφο με το έργο του, με
τη συγγραφική του ιδιότητα και τον συγγραφέα με το ευρύτερο λογοτεχνικό πεδίο. Και τρίτον,
εκδηλώνεται παντού η διάθεση του γράφοντος για επικοινωνία, καθώς μέσω των επιστολών του
τείνει το χέρι του για επαφή. Η χαρά της δι’αλληλογραφίας επικοινωνίας κινητοποιεί μια
επιστολική πέννα ευφορική, συνώνυμη της ελευθερίας και της απρόσκοπτης γραφής που
προσφέρει η άνεση να γράφει κανείς χωρίς επιβεβλημένη καλλιέπεια και αγνοώντας τις
αυστηρές επιταγές της κριτικής. Ούτως ή άλλως, η επικοινωνία και αλληλοδιάδραση των
επιστολογράφων ξορκίζει ένα μέρος της μοναξιάς που εξ ορισμού συνδέεται με τη γραφή412.
2. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΙΑΣ (ΑΤΥΠΗΣ) ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
2.1. Τα πρώτα βήματα

συντομία, αποσπασματικότητα, κρυπτικότητα, αμφισημία, έλλειψη κάθε βεβαιότητας, ειδολογική ρευστότητα
κ.ά.).
410 Οι εξεταζόμενες επιστολές (ή τα αποσπάσματά τους) είναι 184 (135 προς τον πρώτο, 28 επιστολές, μια ευχετήρια
κάρτα και ένα τηλεγράφημα προς τον δεύτερο και 19 προς τον τρίτο), κατά κανόνα μακροσκελέστατες και όλες
δημοσιευμένες και διαθέσιμες στο αναγνωστικό κοινό του συγγραφέα. Ανευρίσκονται αντίστοιχα στα: Τα
γράμματα του Νίκου Καχτίτση στον Γιώργη Παυλόπουλο (1952-1967), επιμ. Αυγή-Άννα Μάγγελ, Σοκόλης,
Αθήνα 2001, Γ. Δανιήλ Ο λεπιδοπτερολόγος της αγωνίας Νίκος Καχτίτσης, Νεφέλη, Αθήνα 1981, Οροπέδιο, τχ.
11 («Πρώτη Ύλη για τη Διηνεκή επιστολή Ε.Χ. Γονατάς-Νίκος Καχτίτσης», επιμ. Β. Καμχής) Χειμώνας 2011-2012.
Βέβαια, εδώ εξετάζεται ένα μικρό μέρος από την αλληλογραφία Καχτίτση Γονατά, η οποία υπολογίζεται σε 130
σωζόμενες επιστολές και κάρτες του Καχτίτση και 112 του Γονατά μεταξύ Δεκεμβρίου 1959 και 1970.
411 Πιο οικείες προς τον παλιό φίλο Παυλόπουλο και διδακτικές στον Δανιήλ, με τον Καχτίτση να αναλαμβάνει εκεί τον
ρόλο του πρεσβύτερου φίλου και πνευματικού καθοδηγητή του νεαρού Δανιήλ στις δύσβατες λογοτεχνικές
ατραπούς, στάση που είναι συνήθης στην ιστορία της επιστολογραφίας λογοτεχνών (βλ. ανάλογα
παραδείγματα με τον Φλωμπέρ και τους επιστολικούς «μαθητές» του Μωπασσάν, Ζ. Σάντ, Σ. Πονσύ). Οι
επιστολές προς τον Γονατά είναι επικεντρωμένες κυρίως στη λογοτεχνική συζήτηση μαζί του, αναπτύσσεται,
ωστόσο, συν τω χρόνω μια έκδηλη οικειότητα μεταξύ των αλληλογράφων που δεν έχουν ποτέ συναντηθεί στην
πραγματική ζωή. Η εγγενής ετερογένεια των επιστολών του Καχτίτση καθιστά την αλληλογραφία του πεδίο
υφολογικής ποικιλομορφίας και πολλαπλασιασμού ταυτοτήτων.
412 Βλ. σχετικά Poyet 2013: 17.
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Ο Καχτίτσης υποστηρίζει στον Παυλόπουλο ότι για τον αληθινό λογοτέχνη το παν είναι το πάθος
για τη γραφή: «τρώμε, ζούμε, αλλά το κυριότερο δεν επιτελείται - το γενναίο αποταμίευμα, για
αποφασιστικό ξελάσπωμα»413· η γραφή 414. Προϋπόθεση για τη λογοτεχνική ιδιότητα είναι, όμως,
η ευαισθησία, «το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό του καλλιτεχνικού πνεύματος», αλλιώς ο
καλλιτέχνης ή συγγραφέας είναι απλώς «μπακάλης». Αν αυτή η ευαισθησία του «οργανωθεί»,
τότε «μπορεί να αποτελέσει τη δόξα του. Το αντίθετο, αποτελεί ομολογουμένως την ολοκληρωτική
καταστροφή του», αναφέρει ο Καχτίτσης στον Γονατά. Η οργάνωση αυτή είναι έργο βασανιστικό
και επιτελείται θαυμάσια όταν επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη ενασχόληση με τη λογοτεχνία, που
ευνοεί η μοναξιά του συγγραφέα, όσο επώδυνη κι αν φαίνεται 415. Αρκεί εν προκειμένω ένα λιτό
λογοτεχνικό εργαστήριο, «μια γωνία ή ένα δωματιάκι, αφιερωμένο αποκλειστικά στη λογοτεχνία»
ή, ακόμα καλύτερα, ένα απομονωμένο «κοινόβιο για πραγματικούς χειριστές του καλάμου», με
μόνη απασχόληση την τέχνη και τη λογοτεχνία. Ο Καχτίτσης, άλλωστε, συχνά υπονοεί πως ο
καλός συγγραφέας είναι αυτονοήτως και συστηματικός αναγνώστης, αναφερόμενος στα
προσωπικά του «λυσσώδη διαβάσματα» (πρωτίστως των κλασικών) που του παρέχουν
«πολύτιμη τροφή» για τη δική του λογοτεχνική παραγωγή, ενίοτε, όμως, τον αποσπούν με τη
γοητεία τους ή, χειρότερα, του προκαλούν αισθήματα μειονεξίας, με αποτέλεσμα να αισθάνεται
«κατωτερικός»416. Χρειάζεται, επιπλέον, προστασία του λογοτέχνη από την βασανιστική
καταπόνηση με πάσης φύσεως βδελυρούς περισπασμούς της καθημερινότητας, αλλά και
«εκπορνεύσεις της πέννας», όπως είναι η αποπροσανατολιστική από τη συγγραφή ενασχόληση
του λογοτέχνη με τη δημοσιογραφία 417.
Η ενδεδειγμένη ηλικία να επιδοθεί κανείς στη λογοτεχνική παραγωγή δεν είναι η νεανική, καθώς
«τι είδους οξύτητα μπορεί να έχει ένα μάτι 21 έτους;», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ελλοχεύει ο
κίνδυνος, αν η αναβλητικότητα του επίδοξου συγγραφέα είναι μεγάλη, να καταλήξει η γραφή «εις
τας Ελληνικάς καλένδας» και τα γραπτά να «μουχλιάζουν» ξεχασμένα στο συρτάρι του, όπως
ομολογεί ο συγγραφέας στον Παυλόπουλο, που δείχνει να ολιγωρεί για τη δημοσίευση των
δικών του κειμένων. Για να νιώθει μάλιστα κάποια σχετική ασφάλεια, ο συγγραφέας γράφει
πάντα έχοντας κατά νου έναν αξιόπιστο δυνητικό αναγνώστη, που, εν προκειμένω, μπορεί να
είναι ο Παυλόπουλος, ο Γονατάς, αλλά και ο Τάκης Σινόπουλος, εκλεκτός φίλος του συγγραφέα
ως το τέλος της ζωής του.
Το επόμενο ζήτημα είναι πότε και πώς γράφει κανείς. Η απάντηση βρίσκεται στις συμβουλές του
Καχτίτση προς τον επίδοξο συγγραφέα Γ. Δανιήλ. Εκεί διαπιστώνεται, δηλαδή, πως στους
λογοτέχνες της προτίμησης του Καχτίτση δεν συγκαταλέγονται όσοι γράφουν
προγραμματισμένα έργα «πληθωρικά και απαίδευτα, σαν από καμμία slot-machine που βγαίνει
ένα χαρτάκι με την ‘τύχη’». Αντίθετα, η συγγραφή πρέπει να συμβαίνει «όποτε έρχεται η θεία
στιγμή», ενώ τον υπόλοιπο χρόνο ο λογοτέχνης μπορεί απλώς να επιχειρεί διορθώσεις σε όσα
έχει ήδη γράψει και να αναστοχάζεται πάνω σε αυτά. Είναι αλήθεια πως τη δημιουργικότητα του
413 Στο εξής όλες οι εντός εισαγωγικών φράσεις θα προέρχονται από τα 3 εξεταζόμενα επιστολικά σώματα του Καχτίτση.
414Για τη γραφή ως σανίδα σωτηρίας του Καχτίτση λογοτέχνη-ναυαγού βλ. Βούλγαρη 2012: 72-75.
415 Ο Καχτίτσης συμβουλεύει τον Δανιήλ να αποφύγει τη συγκατοίκηση, γιατί θα του στερήσει την απαραίτητη για έναν
συγγραφέα μοναξιά (Δανιήλ, 1981:46).
416 Αυτό το σύμπλεγμα προκύπτει ειδικά από τη σύγκρισή του με τους κλασικούς (Καχτίτσης 1985:23).
417Στις επιστολές προς τον Δανιήλ οι περισπάσεις από τη γραφή κατονομάζονται συχνά: «αρχινισμένα βιβλία, περιοδικά,
εφημερίδες, γράμματα […], θόρυβοι από Θωμάκιον», τον μικρό γιο του συγγραφέα (Δανιήλ, 1981:47).
Περισσότερο εξομολογητικός προς τον Παυλόπουλο ο Καχτίτσης ομολογεί πως δυσαρεστείται από τους
επαγγελματικούς του περισπασμούς, που χαρακτηρίζονται «καθημερινοί ραγιαδισμοί» ή εργασία «ραγιαδικώ
τω τρόπω» ή

και «κολοδουλειές». Βασανιστικά είναι γι’αυτόν και όλα τα καθημερινά μικροεπεισόδια

γραφειοκρατικής ταλαιπωρίας: «Οι δοσοληψίες μου με τις κρατικές αρχές, πάντοτε μου προξενούν τη φρίκη».
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λογοτέχνη κινητοποιούν «η ξενητειά και το ταξίδι», φέρνοντας το «ανακάτωμα εκείνο που
χρειάζεται» ο κάθε συγγραφέας για να γράψει. Γι’αυτό ο Καχτίτσης συνιστά στον Παυλόπουλο
ένα μεγάλο ταξίδι στον Καναδά∙ εξάλλου, και στον Ήρωα της Γάνδης αναφέρεται ότι με το ταξίδι
τους στις αποικίες ο ήρωας Στοππάκιος «βρήκε άφθονο υλικό για να γράψει» (Καχτίτσης 1988 :
148).
Χρυσός κανόνας ποιότητας είναι η αργή κυοφορία του λογοτεχνικού κειμένου, συνώνυμη κατά
κανόνα της ωριμότητας, η οποία προκύπτει από άοκνη και καθημερινή άσκηση που
συμπεριλαμβάνει τις επαναγραφές, διορθώσεις, προσθαφαιρέσεις, επανειλημμένες
επεξεργασίες του χειρογράφου∙ αυτό μπορεί να σημαίνει και την ταυτόχρονη επεξεργασία
διαφορετικών κειμένων, που ήταν συνήθης συγγραφική πρακτική του Καχτίτση, τα οποία «τα
διαπερνάει όλα το ίδιο ρεύμα», όπως διαφαίνεται από τις επιστολές προς τον Παυλόπουλο. Στην
προσπάθειά του να μην αδικήσει τον εαυτό του δημιουργώντας έργα αντάξια των δυνατοτήτων
του, ο καλός συγγραφέας οφείλει να «θυσιάζει» ολόκληρα μέλη των κειμενικών του σωμάτων,
πριν προχωρήσει στην οριστικοποίηση της μορφής οποιουδήποτε έργου του. Όσο οδυνηρή και
να είναι μια τέτοια διαδικασία, που αναγκαστικά αφαιρεί «ένα κομμάτι σάρκας από το κορμί»,
είναι επιβεβλημένη και ταλανίζει δικαίως όλους τους καλούς λογοτέχνες, που διακατέχονται από
«τη μανία της συνεχούς διορθώσεως και εξονυχισμού των πάντων»: ο Καχτίτσης αναφέρει στον
Ε.Χ.Γονατά, τις 10 ριζικές τροποποιήσεις που υπέστησαν τα δικά του έργα Ενύπνιο και Εξώστης
πριν από την τελική δημοσίευσή τους418. Επικαλείται αλλού το κινέζικο ρητό «Η λογοτεχνία πρέπει
να γράφεται δύσκολα και να διαβάζεται εύκολα∙ όχι να διαβάζεται δύσκολα και να γράφεται
εύκολα» (Καχτίτσης 1985: 88).
2.2. Στο εργαστήριο του συγγραφέα
Σε όλες τις επιστολές του, περισσότερο σε αυτές προς Παυλόπουλο και Γονατά, ο Καχτίτσης
ανοίγει ένα παράθυρο στο συγγραφικό του εργαστήριο, από όπου ο αναγνώστης μπορεί με
ευχέρεια να παρακολουθήσει τον τρόπο εργασίας του συγγραφέα, πυρετώδη, ακαταπόνητο,
σχεδόν βασανιστικό: διαρκείς διερωτήσεις για την «εξόρυξη» της κατάλληλης λέξης 419,
αδιάλειπτες προσθαφαιρέσεις, παράλληλη συγγραφή διαφορετικών έργων, αναζήτηση της
έμπνευσης σε καθημερινά περιστατικά, αφηγήσεις και ενύπνια τρίτων, τυχαίες συναντήσεις στον
πραγματικό κόσμο ή σε αυτόν των βιβλίων. Από τέτοιου είδους ομολογημένες αγωνίες του
αποστάζονται, εξάλλου, και οι βασικές αρχές της (επιστολικής) ποιητικής του.
Πυρήνας της γραφής είναι βέβαια το θέμα, συχνά ένα και μοναδικό σε μια διαρκώς
μονοθεματική λογοτεχνία, αφού «ένα θέμα δεν έχει εξαντληθεί ποτέ και δεν θα εξαντληθεί μέχρι
καταβολής κόσμου». Ακολουθεί η σύλληψη των χαρακτήρων (συχνότατα με πραγματολογική
αφετηρία) που, όταν αποκτήσουν τη δική τους ζωή, απαιτούν την απόλυτη προσήλωση του
συγγραφέα. Συμβαίνει μάλιστα λογής λογής χαρακτήρες να «ξεπετάγονται» κατά την
προοδευτική εξέλιξη του γραψίματος και να «πλουτίζουν» ένα αρχικό «εμβρυώδες περιστατικό με
χίλια δυο άλλα», όπως παραδέχεται στον Ε. Χ. Γονατά.
Φαίνεται, ωστόσο, πως περισσότερο από τα παραπάνω τίθεται το κεφαλαιώδες θέμα του
ύφους. Ο Καχτίτσης ομολογεί στον Γονατά ότι το ύφος, άθλος ανυπέρβλητος για κάθε
λογοτέχνη, είναι προϊόν χρόνιων κόπων, ασκήσεων, διαβασμάτων και παρατηρήσεων. «Είναι
ένα από τα πιο ρευστά, σαν υδράργυρος, και άπιαστα πράγματα που υπάρχουνε επί της γης»
και εν ολίγοις σημαίνει «θάρρος και τρομερή πείρα, πραγμάτων και πέννας».

418 Οι 1500 μεγάλες χειρόγραφες σελίδες από πολλές γραφές και επαναγραφές του Εξώστη κατέληξαν σε 128
τυπωμένες σελίδες.
419 Δεν υπάρχει, κατά τον Καχτίτση των επιστολών, θέμα εκζήτησης ή μη στην επιλογή των λέξεων που θα κάνει ο
συγγραφέας, καθώς το σημαίνον ζητούμενο είναι να βρεθεί η σωστή, η κατάλληλη λέξη (Δανιήλ, 1981:118).
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Στον νεαρό Δανιήλ, που εμπιστεύεται τα ποιητικά του πρωτόλεια στον έμπειρο Νίκο Καχτίτση, ο
δεύτερος απαντά με αναλυτικές κρίσεις και παρατηρήσεις, από τις οποίες αντλούνται οι κύριες
κατά Καχτίτση αρετές του ποιητικού ύφους. Στην ποίηση, λοιπόν, ο ρόλος του ύφους συνδέεται
με τη θέση του καλού ποιητή ως «γνήσιου visionary», που θεάται «τα πράγματα από κάποιο ψηλό
σημείο», χωρίς να αναλίσκεται σε τετριμμένες και «ρηχές» λεπτομέρειες, οι οποίες δεν ευνοούν
την οικονομία του έργου. Αλλά ακόμη και όταν δεν γίνεται να αποφευχθούν σε ένα έργο οι
«καθημερινότητες», νομιμοποιούνται λογοτεχνικά, όταν το μάτι του συγγραφέα «τις παίρνει από
κάποια μαγική γωνιά». Στην ποίηση, όπως και σε κάθε λογοτεχνικό έργο εν γένει, το ύφος πρέπει
να είναι «αυστηρά προσωπικό», να διακρίνεται από «πρωτοτυπία», αλλά φυσικά και από την
«εκλεπτυσμένη ευαισθησία» που καθιστά κάποιον αληθινό καλλιτέχνη.
Και το προφανές στηλιτεύεται από τον συγγραφέα∙ απαντώντας στον Δανιήλ 420 ο Καχτίτσης
υπεραμύνεται του έργου του επισημαίνοντας ως κύριο χαρακτηριστικό του μια εσκεμμένη τεχνική
του: τις «νύξεις» και τους «υπαινιγμούς», τις «κρυψώνες» των κειμένων, αποφεύγοντας πάση
θυσία την «banalité του προφανούς (πράγμα απαίσιο στη λογοτεχνία)». Η γοητεία υποβόσκει
στο μυστήριο, στις ενδείξεις, στο αναλοκλήρωτο επεισόδιο, στην έλλειψη αυτόδηλων
χαρακτηρισμών που «στη λογοτεχνία καταντάνε όλα τα πράγματα εξωδερμικά και γλίσχρα». Ένα
παράδειγμα μυστηρίου είναι η δημιουργία ατμόσφαιρας: στις επιστολικές ιστορίες του Καχτίτση,
όπως και στις ιστορίες του συνολικού έργου του, είναι συνήθεις οι υποβλητικές και σημειολογικά
πληθωρικές δυστοπικές σκηνογραφίες του, όπου δεν εκτυλίσσονται τόσο συγκεκριμένα
γεγονότα, όσο «σημεία που λειτουργούν ως γεγονότα» (Γιούρης 2012: 69) 421.
Στην πραγματικότητα, το στυλιστικό ιδανικό του Καχτίτση, όπως προκύπτει από τις επιστολικές
του καταθέσεις, είναι το «μη ύφος», τόσο διακριτικό «που είναι σα μυστικός ψίθυρος στ’αυτί του
αναγνώστη», «επιφανειακά παραμελημένο και αφελές», δυνατό, παρόλα αυτά, να συνυπάρχει
με την «εκρηκτικότητα». Για τη διακριτικότητα της γραφής ο Καχτίτσης έχει κι αλλού διατυπώσει
παρόμοιες απόψεις, υποστηρίζοντας ότι ο καλός συγγραφέας πρέπει να μένει αφανής
(Καχτίτσης 1985: 89), χωρίς εκείνο τον στείρο εντυπωσιασμό και την εκζήτηση που λειτουργούν
τελικώς εις βάρος της ποιότητας.
Γι’αυτό γνώμονας στις γλωσσικές επιλογές του συγγραφέα πρέπει να είναι και ο προφορικός
λόγος. Από την άλλη, όμως, πλευρά δεν μπορεί να αγνοείται ο αστείρευτος και αξιοποιήσιμος
πλούτος της ελληνικής γλώσσας. Συμβαίνει συχνά, μάλιστα, η εκταφή σπάνιων λέξεων από τον
θησαυρό της ελληνικής γλώσσας να οδηγεί στην ανάσυρση «φρικαλέων», δηλαδή
συγκλονιστικών, λέξεων. Δεν υπάρχει, κατά τον Καχτίτση των επιστολών, θέμα εκζήτησης ή μη
στην επιλογή των λέξεων που θα κάνει ο συγγραφέας, καθώς το σημαίνον ζητούμενο είναι να

420 Πρόκειται για μια επιστολή όπου με λάβρο ύφος ο Καχτίτσης υπεραμύνεται της αρτιότητας του έργου του, που
τόλμησε να αμφισβητήσει σε κριτική του επιστολή ο Δανιήλ. Παραδέχεται δυσαρεστημένος ότι κάθε άλλο παρά
εκτιμάται η υπαινικτικότητα της γραφής του (από τον Δανιήλ και άλλους), καθώς κατά κανόνα προτιμάται το
προφανές∙ αντίθετα, ο μυστηριώδης, αινιγματικός «Ήρωας της Γάνδης» Στοππάκιος Παπένγκους δεν
αποκαλύπτεται ποτέ στον αναγνώστη, παρά δια των διακριτικών σημάτων που του δίνει ο συγγραφέας∙ σε
αυτή την υψηλής θερμοκρασίας επιστολή του ο συγγραφέας, λάτρης των κλασικών της λογοτεχνίας,
εξανίσταται και με τον χαρακτηρισμό του ως μοντέρνου (Δανιήλ 1981:132-135).
421 Στην επιστολική του επικοινωνία με τον Ε.Χ. Γονατά ο Καχτίτσης δείχνει μάλλον κολακευμένος όταν ο αλληλογράφος
του τον συγκρίνει με τον Τουργκένιεφ, συγγραφέα που πολύ εκτιμά ο Καχτίτσης. Διακρίνει σε αυτόν μια τεχνική
που μετέρχεται και ο ίδιος: τις «πολλές φαινομενικά άσχετες και μακροσκελείς περιγραφές». Θαυμάζει τον
Τουργκένιεφ, εξηγώντας: «Για την περιττολογία του δεν θα έλεγα τίποτα, αν, ο έξοχος αυτός συγγραφέας, έδινε
τις αμφισβητούμενες αυτές περιγραφές en passant. Αλλά δεν το κάνει αυτό. Αντίθετα, τις γαρνίρει έτσι, που να
δίνει την εντύπωση ότι θα τις χρησιμοποιήσει αμέσως μετά. ΚΑΙ ΟΜΩΣ: δεν τις χρησιμοποιεί.».
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βρεθεί η σωστή, η κατάλληλη για κάθε λογοτεχνική περίσταση λέξη, όπως υποδεικνύει ο
Καχτίτσης στον προβληματισμένο νεαρό Δανιήλ.
Το ζητούμενο πάντως είναι ο λόγος των ηρώων να φαίνεται αληθοφανής και όχι «πλαστός»422,
τόσο ως προς την επιλογή της γλώσσας όσο και του περιεχομένου, χωρίς «γράψιμο
ακαδημαϊκό», υπό την προφανή «επέμβαση του συγγραφέα». Γι’ αυτό κι ενίοτε επιλέγονται
συνειδητά «αντιφάσεις», «ασυναρτησίες και εσχατολογίες» που θα συνέβαιναν σε
«λαβυρινθώδεις καταστάσεις» και της πραγματικής ζωής, απολογείται ο Καχτίτσης στον Γονατά
που δείχνει να διαφωνεί με τα παραπάνω423.
2.3. Μικρά παρακειμενικά
Ο εστέτ Νίκος Καχτίτσης 424 δίνει σημασία σε κάθε λεπτομέρεια μιας έκδοσης. Για παράδειγμα,
ένας αντιποιητικός τίτλος (όπως είναι ο τίτλος «Οι πρόκες» που επιλέγει ο Δανιήλ για την πρώτη
του ποιητική συλλογή) μπορεί να αδικεί κατάφωρα το έργο 425. Αντιαισθητική μπορεί να είναι,
επιπλέον, η αρίθμηση των κεφαλαίων ενός βιβλίου με αριθμούς, γιατί είναι πιθανό να
προκαταλάβουν αρνητικά τον αναγνώστη 426.
Επίσης, σημαντικό μέρος της επιτυχίας ενός λογοτεχνικού βιβλίου είναι για τον Καχτίτση η
τυπογραφική του ποιότητα. Η εμμονή του συγγραφέα στο αισθητικό μέρος της έκδοσης είναι
ομολογημένη με την αυτοσύστασή του ως «ποντικού των τυπογραφείων»427, όπως ομολογεί
στον αλληλογράφο του Γιώργο Δανιήλ. Κάτοχος χειροκίνητου πιεστηρίου στο υπόγειο του

422Η γλώσσα πρέπει γενικώς να συνάδει με τους χαρακτήρες των έργων, όπως, για παράδειγμα, η καθαρεύουσα, «η
γλώσσα των σπιούνων», όπου «έχουν γραφεί όλα τα αίσχη», επιλέγεται για να αποδώσει τέτοιο πρόσωπο,
εξηγεί ο Καχτίτσης στον Ε.Χ. Γονατά.
423 Ο Γονατάς υποστηρίζει σε συνέντευξή του το 2003 στο περιοδικό Διαβάζω ότι οι εσκεμμένες κακοτεχνίες του Καχτίτση
δεν συνάδουν με «καλογραμμένα κείμενα» (Καμχής 2011-2012: 679).
424 Ο Καχτίτσης είναι σχεδόν εμμονικός με ζητήματα αισθητικής, ακόμα κι όταν πρόκειται για τον γραφικό χαρακτήρα
του εκάστοτε γράφοντος. Γι’αυτό επιπλήττει συχνά τον Δανιήλ και την δυσανάγνωστη προχειρογραφία του,
δηλώνοντας στον αλληλογράφο του: «στο ζήτημα της καλλιγραφίας είμαι αμείλιχτος». Σε επιστολή του μάλιστα
προς τον Σεφέρη ο Καχτίτσης σημειώνει πως επέβαλε «τεχνηέντως» στον Δανιήλ να του γράφει με
γραφομηχανή, παρόλο που το μέσο αυτό «αντενδείνυται, όταν πρόκειται για δημιουργικό γράψιμο» (Δανιήλ,
1981:62 και 68).
425 Ο ίδιος ο Καχτίτσης προβληματίζεται για τους τίτλους των έργων του. Πληροφορεί, για παράδειγμα, τον Δανιήλ για
τον προβληματισμό του γύρω από την τιτλοφόρηση του κυοφορούμενου επόμενου βιβλίου του (Ο Ήρωας της
Γάνδης), που στις επιστολές του προς τον Δανιήλ αλλά και τον Παυλόπουλο συνηθίζει να συστήνει με τον
πρόχειρο τίτλο Αυτουργός. Οι εναλλακτικοί τίτλοι που σημειώνει ο Καχτίτσης μπορούν να προσφέρουν στον
αναγνώστη αυτού του σκοτεινού έργου «κλειδιά» για την προσέγγισή του, αλλά και να αποδείξουν τη σημασία
που είχε για τον συγγραφέα η τιτλοφόρηση των έργων του: Οι Περιστάσεις, Ο Άνθρωπός τους και το Κάθαρμα.
426 Ο Καχτίτσης αντιμετωπίζει με βδελυγμία (πρβλ. «με βδελύσσουν») τους λατινικούς αριθμούς της «νεκρής» γλώσσας
που μεταφέρει τον αναγνώστη «σε παγερούς κόσμους», προτιμώντας την «ελληνικότητα» των ψηφίων. Έτσι,
στην έσχατη περίπτωση όπου η αρίθμηση είναι αναγκαία, ο ίδιος προτιμά τη χρήση των γραμμάτων του
ελληνικού αλφαβήτου (Δανιήλ, 1981:57).
427 Ο συγγραφέας χαρακτηρίζει την επιμέλεια των εκδόσεων «ιερό λειτούργημα» και θεωρεί τα τυπογραφικά του
ενδιαφέροντα «ένα παρακλάδι των καλλιτεχνικών μου βλέψεων», αλλά και μια διάθεση για παιχνίδι και
πειραματισμό, που μικρός στερήθηκε απολύτως. Χαίρεται πραγματικά σαν μικρό παιδί, όταν ο Ε.Χ. Γονατάς
τού εξαίρει τις τυπογραφικές αρετές των εκδόσεων του Καχτίτση.
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σπιτιού του στο Μόντρεαλ, ο Καχτίτσης ενδιαφερόταν ανέκαθεν για την τυπογραφία και τον
εκδοτικό τομέα 428. Το ιδανικό του είναι να έχει ο λογοτέχνης τη συνολική εποπτεία του έργου του,
ακόμα και την εκδοτική, γεγονός που συνεπάγεται αποκλειστική αφοσίωση σε αυτό.
2.4. Συγγραφική ματαιοδοξία
Ο Καχτίτσης τολμά να παραδεχθεί στον Παυλόπουλο ότι ενθουσιάζεται με κάθε επαινετική κριτική
για το έργο του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «δεν παραλείπω να πω ότι γλείφομαι για την
τελευταία κολακεία κριτικού της τελευταίας δεκάρας!». Στην πραγματικότητα, όμως, μόνον η
«ευσυνείδητη» κριτική μπορεί, κατά τη γνώμη του, να βοηθήσει τον λογοτέχνη, δηλαδή όταν
ισχύουν κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις: μακροθυμία και αποστασιοποίηση του κριτικού
από κάθε είδους μικρότητες και εμπάθειες, δύναμη ανάσυρσης του ανώνυμου ποιοτικού έργου
από τα προβεβλημένα έργα των επίσης προβεβλημένων λογοτεχνικών υπογραφών, απόσταση
από τη μικρόνοια, τον διασυρμό και την αδικία. Ο Καχτίτσης ενδιαφέρεται για τις κριτικές του
έργου του, αλλά δείχνει να χλευάζει τους ελληνικούς λογοτεχνικούς κύκλους και να μην
εμπιστεύεται τις κρίσεις (ή τον ορίζοντα προσδοκιών) των συχνά «άξεστων» Ελλήνων κριτικών,
έχοντας «πολύ ψηλά τη μύτη στο λογοτεχνικό τομέα» 429.
Ευθέως ανάλογη της χαράς που προκαλεί στον συγγραφέα κάθε θετική κριτική για το έργο του
είναι η ικανοποίηση και η επιβεβαίωση που προσφέρουν οι υψηλές πωλήσεις των βιβλίων του.
Αυτό βέβαια δε σημαίνει πως ο συγγραφέας μπορεί να προσδοκά την κάλυψη των
βιοποριστικών του αναγκών από τις πωλήσεις των βιβλίων του, αφού, όπως παραδέχεται στον
γνωρίζοντα Παυλόπουλο, «απ’το συγγραφιλίκι δε βγαίνει ψωμί». Αν, ωστόσο, επιμένει κανείς να
ζήσει από τη λογοτεχνία, θα πρέπει να καλλιεργήσει τις δημόσιες σχέσεις του, να αξιοποιήσει τις
γνωριμίες του, ώστε να διευρύνει τον κύκλο των συνδρομητών στα έντυπα που ενδεχομένως
εκδίδει (βλ. για παράδειγμα το Παλίμψηστον του Καχτίτση) και να αποκτήσει έτσι κάποιο σταθερό
εισόδημα· «μόνο με αποφασιστικά βήματα μπορεί κανείς να κάνει προκοπή». Από την άλλη, για
να έχει αποδοχή το έργο του, «ο συγγραφέας δεν πρέπει να χάνει επαφή με τους αναγνώστες
του για μεγάλα χρονικά διαστήματα» (Καχτίτσης 1985: 23). Για να συμβεί αυτό, απαιτείται
αδιάλειπτη λογοτεχνική παραγωγή.
Ο αληθινός λογοτέχνης μπορεί να διακατέχεται, όμως, από ταπεινές επιθυμίες και τάσεις
ναρκισσισμού, όπως το να δει το βιβλίο του τυπωμένο και να κοσμήσει το ράφι της βιβλιοθήκης
του με το δικό του έργο. «Είναι άτιμο πράγμα το τυπωμένο χαρτί- ακόμα κι’ όταν πρόκειται για
ένα στρατσόχαρτο όπως η Ελευθερία»430, υποστηρίζει ο Καχτίτσης σε επιστολή του προς τον
Γιώργη Παυλόπουλο 431. Ο συγγραφέας είναι, δηλαδή, και απλός άνθρωπος που μπορεί να
κατατρύχεται από πρακτικές και πεζές καθημερινές αγωνίες, όπως είναι αυτή της επιτυχίας του
έργου του και της αποδοχής του τόσο από τους ανθρώπους που ο ίδιος εκτιμά και εμπιστεύεται
όσο και από το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Πρόκειται για μια αναμενόμενη «αίσθηση
δικαιοσύνης», ειδικά όταν η λογοτεχνική κοινότητα περιλαμβάνει προβεβλημένες

428 Για το εκδοτικό έργο του Καχτίτση, βλ. Φιλίππου, 2012: 29-39.

429 Γράφει σχετικά στον Τ. Κόρφη ότι η λογοτεχνική ατμόσφαιρα της Ελλάδας είναι «πνιγηρή», σε βαθμό ασφυξίας
(Κόρφης 1985: 993-994).
430 Εφημερίδα των Αθηνών.
431 Προς επίρρωσιν, και η λογοτεχνία του αντανακλά ενίοτε το ίδιο: η χαρά του Στοππάκιου Παπένγκους για τη
δημοσίευση ενός ασήμαντου ποιήματός του «σε καμιά γωνιούλα», «σε μια απομέσα στήλη του
φρεσκοτυπωμένου φύλλου» (Καχτίτσης 1988: 162) μπορεί για λίγο να διασκεδάσει τη μελαγχολία του.
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«μηδαμινότητες», που αναγκάζουν τον πραγματικά άξιο συγγραφέα να θεωρήσει εαυτόν
«βασιληά της λογοτεχνίας-χωρίς υπερβολές».
3. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Οι παραπάνω θεωρητικές επιστολικές περί λογοτεχνίας θέσεις του Καχτίτση συμπληρώνονται
εμπράκτως από τις επιστολικές ιστορίες που ο συγγραφέας αφηγείται στους τρεις
αλληλογράφους του. Ο ίδιος, λοιπόν, μεταμορφώνεται συχνά σε πρωταγωνιστικό ήρωα
(ημιτελών στην πλειονότητά τους) επεισοδίων, τα οποία διεκδικούν ειρωνικά την αξίωση της
αλήθειας, απολαμβάνοντας, ωστόσο, στην αφηγηματική τους πραγμάτωση, τα προνόμια της
μυθοπλαστικής ελευθερίας· οι επιστολιμαίες ιστορίες του Καχτίτση φαίνονται αποκυήματα μιας
δημιουργικής γραφής που ο αναγνώστης παρακολουθεί σχεδόν εν τη γενέσει της. Εν ολίγοις
γίνεται μάρτυρας της ιδιότυπης «αυτοβιογραφικής» μεθόδου του συγγραφέα, η οποία
αφορμάται από την πραγματολογική βάση της καθημερινότητας και σταδιακά απομακρύνεται,
εισχωρώντας στον μυθοπλαστικό κόσμο. Ο συγγραφέας διαθλά στις επιστολές του την
πραγματικότητα που βιώνει σε πλασματικές δυστοπίες, εκφάνσεις όλες της ετεροτοπίας του, η
οποία διαποτίζει το σύνολο του έργου του, ενός «άτοπου τόπου» (Foucault 2012), περίκλειστου,
εσαεί πολιορκούμενου και καφκικού.
Αυτό που δείχνει τελικώς να ενδιαφέρει τον επιστολογράφο Καχτίτση είναι το πάθος του για τη
γραφή, κυρίαρχο στο σύνολο της εργώδους λογοτεχνικής του δημιουργίας,
συμπεριλαμβανομένης και της επιστολικής. Ευλόγως η εξαιρετικά πλούσια επιστολογραφία του
θεωρήθηκε «όχι απλώς παραπλήρωμα, αλλά προέκταση του λογοτεχνικού του έργου»
(Παπαδημητρακόπουλος 1989: 15), το οποίο αντιμετωπίζεται κατά κανόνα ως ένα συνεχές «ή
ως ενιαίο σύνολο που περιλαμβάνει τόσο τα λογοτεχνικά του κείμενα όσο και τις επιστολές του
και την εκδοτική του δραστηριότητα» (Βούλγαρη 2012: 75)· ή και αντίστροφα έχει εκτιμηθεί ότι «το
πεζογραφικό του έργο είναι μία επέκταση του αμεσότερα εξομολογητικού, επιστολικού του
έργου» (Δανιήλ 1981:22).
Στη διάρκεια της εξεταζόμενης επιστολικής δραστηριότητας του Καχτίτση διαμορφώνεται
σταδιακά έργω και λόγω το λογοτεχνικό μανιφέστο ενός συγγραφέα που κοινολογεί τις απόψεις
του, για να προκαλέσει εμψυχωτικό, και για τους εμπλεκόμενους αλληλογράφους, καλλιτεχνικό
διάλογο. Προκειμένου να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους, ο Καχτίτσης δε λησμονεί να μετέλθει
επανειλημμένα ένα εγγενές γνώρισμα του επιστολικού είδους, τη «στρατηγική της σαγήνης»
(Μουλλάς 1992: 152), που κορυφώνεται όταν ο συγγραφέας παραβιάζει το κατά Lejeune
αναφορικό συμβόλαιο 432, χαρίζοντας στον αναγνώστη των επιστολών του σελίδες
αμφισβητούμενης αληθοέπειας, αλλά σπουδαίας λογοτεχνίας.
Οι τρεις αλληλογράφοι του Καχτίτση έχουν, άλλωστε, σιωπηρά συνομολογήσει πως στις
σχοινοτενείς επιστολικές συζητήσεις με τον συγγραφέα θα δεχθούν τους όρους του: αυτοί
συντείνουν στην ταπεινότητα μιας γραφής που γνωρίζει την αναποτελεσματικότητά της να
εδραιώσει ένα νόημα που δεν υπάρχει· γι’ αυτό η γραφή αυτή αδιαφορεί για την αλήθεια,
προκρίνει την αιώρηση, τη ρευστότητα, την ημιτέλεια, στοιχεία που ο επιστολικός λόγος
προσφέρει εγγενώς. Προς γνωστό (επιστολές) ή άγνωστο (λογοτεχνία) αποδέκτη, η γραφή του
Καχτίτση είναι πρωτίστως μία διαρκής άσκηση, μία κοπιώδης και αδιάλειπτη αναζήτηση του
ιδεώδους «μη ύφους», με επίγνωση της φιλοδοξίας της. Στον πρόλογο της Ομορφάσχημης,
νουβέλας που αυτοπροσδιορίζεται ως «άσκηση», επιτέμνεται η συγγραφική προθετικότητα όλων
σχεδόν των επιστολών του Καχτίτση: «Έπειτα από τόσους μήνες σιωπής, που θα σ’ έκανε ν’
απορείς τι απόγινα στη μακρινή αυτή χώρα, έχω απόψε μια ολόκληρη ιστορία να σου γράψω.
432Το αναφορικό συμβόλαιο συνιστά μια σύμβαση του αυτοβιογραφικού λόγου βάσει της οποίας κάθε
αυτοβιογραφικό κείμενο «παρέχει πληροφορίες για μία εξωκειμενική «πραγματικότητα» και συνεπώς υπόκειται
σε δοκιμασία επαλήθευσης» (Lejeune 1975: 36).
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Δεν ξέρω όμως πώς ν’ αρχίσω, με τρόπο που να σε συναρπάσω αμέσως, και φοβάμαι μήπως,
ψάχνοντας να βρω ωραίες φράσεις, και έχοντας επίγνωση του τι κάνω (προπαντός αυτό με
τυραννεί), χάσω τον ειρμό, και καταλήξει ν’ αφήσω την ιστορία μου μισοτελειωμένη» (Καχτίτσης
1986: 51).
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Το εν λόγω διδακτικό σενάριο χρειάστηκε για να υλοποιηθεί δύο 2ωρα στη σχολική τάξη και ένα
πρωινό στο Μουσείο Κινηματογράφου, όπου οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους
για το σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και αποτυπώθηκε στα κινηματογραφικά καρέ το μικρό
θεατρικό που είχαν γράψει και στο οποίο πρωταγωνίστησαν οι μαθητές του εργαστηρίου.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Πρόκειται για μια διδακτική παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολικού εργαστηρίου δημιουργικής γραφής στο
2ο Λύκειο Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσσαλονίκης τη σχολική χρονιά 2016-2017. Οι μαθητές
παρακολούθησαν στο Μουσείο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τον τίτλο «Φιλμοτεχνία» που
αφορούσε τη διασκευή των λογοτεχνικών κειμένων για τον κινηματογράφο και τον τρόπο
«συνομιλίας» των δυο τεχνών. Ακολούθως, κλήθηκαν να διασκευάσουν ένα λογοτεχνικό κείμενο
(πεζό ή ποιητικό), για να το παρουσιάσουν και να το κινηματογραφήσουν. Επιλέχτηκε ο
«Δαρείος» του Καβάφη, λόγω της θεατρικότητας που διαθέτει έτσι κι αλλιώς, ο οποίος
μεταγράφηκε σε ένα σύντομο θεατρικό διάλογο που «δουλεύτηκε» στις συναντήσεις με τους
μαθητές στο σχολείο και κινηματογραφήθηκε σαν άλλο «θέατρο της Δευτέρας» από τους ίδιους
τους μαθητές στο Μουσείο Κινηματογράφου.
ΈΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ/
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου με βάση το νέο πρόγραμμα
σπουδών που εφαρμόζεται από το 2011 προβλέπεται ως άσκηση δημιουργικής γραφής η
μεταγραφή από ένα κειμενικό είδος σε κάποιο άλλο. Δεδομένου ότι στην ίδια τάξη διδάσκεται η
ποίηση, η αφήγηση αλλά και ο θεατρικός λόγος, οι μαθητές είχαν μια σχετική εξοικείωση με όλα
αυτά τα λογοτεχνικά είδη και τις συμβάσεις που τα διέπουν. Επίσης, στο πλαίσιο των ερευνητικών
εργασιών είχε εκπονηθεί παλιότερα εργασία με θέμα «Ιστορία και Κινηματογράφος», οπότε
κάποιοι μαθητές του εργαστηρίου που συμμετείχαν στο project, ήταν υποψιασμένοι και
μυημένοι σε ανάλογη εμπειρία αξιοποίησης της ιστορίας στον κινηματογράφο.

Επιπρόσθετα, την πρώτη χρονιά λειτουργίας του εργαστηρίου δημιουργικής γραφής στο 2ο
ΓΕ.Λ Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσσαλονίκης, μια παρόμοια δουλειά είχε γίνει με το έργο του Κ.
Θεοτόκη « Η τιμή και το χρήμα», το διαφορετικό τέλος του οποίου είχαν γράψει με μορφή
θεατρικού οι μαθητές και είχαν επίσης κινηματογραφήσει, ενσωματώνοντας επιστολή, τραγούδι
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και σκηνή αναγνώρισης. Όλα τα παραπάνω λειτούργησαν ως θεωρητική σκευή και ως εμπειρία
και μελετήθηκαν σε βάθος, πριν γίνει η ανάλογη απόπειρα στην ποίηση του Κ. Π. Καβάφη.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου εκπονήθηκε το διδακτικό αυτό σενάριο είχε
τον τίτλο «Φιλμοτεχνία». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που επιχειρούσε να αξιοποιήσει τον
κινηματογράφο ως ενισχυτικό διδακτικό εργαλείο της Λογοτεχνίας. Ο στόχος ήταν
η «παράλληλη ανάγνωση» ενός λογοτεχνικού κειμένου και της μετέπειτα κινηματογραφημένης
του απόδοσης, με σκοπό να αντιληφθούν οι μαθητές πόσες διαφορετικές αφηγηματικές τεχνικές
χρησιμοποιούνται για να ειπωθεί μια ιστορία και πως αυτές αποδίδονται στο χαρτί και στο πανί.
Το λογοτεχνικό κείμενο που χρησιμοποιήθηκε ως υλικό ήταν «Η τιμή και το χρήμα» του Θεοτόκη
(έργο που οι μαθητές είχαν μελετήσει και η ευτυχής αυτή συγκυρία έκανε ακόμα πιο εύκολο τον
παραλληλισμό) και η κινηματογραφική μεταφορά του ήταν η ταινία της Τώνιας Μαρκετάκη «Η
τιμή της αγάπης». Απομονώθηκαν τρία αποσπάσματα του λογοτεχνικού έργου και τα αντίστοιχα
σημεία από την ταινία, πάνω στα οποία έγιναν ερωτήσεις παρατήρησης αλλά και συσχέτισης,
προκειμένου οι μαθητές να αντιληφθούν τις λογοτεχνικές αλλά και τις κινηματογραφικές
συμβάσεις που χρησιμοποιούνται για να αποδοθούν περιγραφές, συναισθήματα, εστίαση, και
στοιχεία πλοκής.
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
α) επίπεδο γνώσεων
Να μελετήσουν την έννοια της θεατρικότητας στη λογοτεχνία
Να διαβάσουν πεζά (θεατρικά) και ποιήματα αφηγηματικά με δυνατότητες δραματοποίησης
Να ενημερωθούν για τις βασικές συμβάσεις που διέπουν τη συγγραφή ενός λογοτεχνικού έργου
και τη μεταφορά του στον κινηματογράφο ή το θέατρο

β) επίπεδο δεξιοτήτων
Να παραγάγουν προσωπικό λόγο εφαρμόζοντας τη σχετική κατακτηθείσα γνώση, για να
μεταπλάσουν το αφηγηματικό ποίημα του Καβάφη που επέλεξαν για το σανίδι ή το πανί
Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για το έργο των υπολοίπων συντελεστών μιας παράστασης ή
μιας ταινίας (σκηνοθέτης, μακιγιέζ, ενδυματολόγος, μοντέρ) με βιωματικό τρόπο

γ) επίπεδο στάσεων
Να συνεργαστούν τόσο σε επίπεδο συγγραφής όσο και δραματοποίησης
κινηματογράφησης, παρακολουθώντας βήμα-βήμα τα στάδια της δημιουργίας τους

και

Να μπορούν να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες κινηματογραφικής ή θεατρικής μεταφοράς ενός
λογοτεχνήματος κατά τη διαδικασία της αναγνωστικής πρόσληψης.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
Το τελικό δημιουργικό πόνημα των μαθητών γράφτηκε ομαδοσυνεργατικά δια ζώσης και εξ
αποστάσεως με αρκετές παρεμβάσεις της συντονίστριας του προγράμματος φιλολόγου,
Αγγελικής Τανίδου ενώ οι πρόβες των μαθητών για την κινηματογράφηση του δρωμένου έγιναν
σε ένα Σ/Κ λόγω έλλειψης χρόνου εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών (που κράτησαν
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κλειστά τα σχολεία για μια εβδομάδα) χωρίς καμία παρέμβαση της συντονίστριας. Έτσι, η
κινηματογραφική απόδοση του «Δαρείου» είναι ένα αυθεντικό μαθητικό προϊόν, γιατί πέρα από
τις σκηνοθετικές οδηγίες και οι επιλογές του σκηνικού, των κοστουμιών, του μακιγιάζ ήταν
αποκλειστικά των μαθητών.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η μεταγραφή του «Δαρείου» σε θεατρικό
δρώμενο που ακολούθως κινηματογραφήθηκε, ήταν αφενός η εγνωσμένη θεατρικότητά του και
αφετέρου κάποιες αρχές που διέπουν τη μεταφορά των λογοτεχνικών έργων στον
κινηματογράφο.
Η θεατρικότητα είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει συχνά τα ποιήματα του Καβάφη και γίνεται
αντιληπτή όχι μόνο ως ένα εξωτερικό στοιχείο σκηνοθεσίας όσων διαδραματίζονται, αλλά
κάποτε εντοπίζεται και στην ουσία του ποιήματος, χρωματίζοντας τις σκέψεις και τις πράξεις των
προσώπων. Με τη θεατρικότητα ο Καβάφης επιτυγχάνει να δώσει ζωντάνια και
παραστατικότητα στα ποιήματά του, αλλά παράλληλα αυτή λειτουργεί και ως ένας αξεπέραστος
μηχανισμός ειρωνείας, δηλαδή ο ποιητής χρησιμοποιεί τη θεατρικότητα για να υποσκάψει τα
θεμέλια της υπόστασης των προσώπων που κινούνται στα ποιήματά του.

Κ. Π. Καβάφη «Ο Δαρείος»
Ο ποιητής Φερνάζης το σπουδαίον μέρος
του επικού ποιήματός του κάμνει.
Το πώς την βασιλεία των Περσών
παρέλαβε ο Δαρείος Υστάσπου. (Aπό αυτόν
κατάγεται ο ένδοξός μας βασιλεύς,
ο Μιθριδάτης, Διόνυσος κ’ Ευπάτωρ). Aλλ’ εδώ
χρειάζεται φιλοσοφία· πρέπει ν’ αναλύσει
τα αισθήματα που θα είχεν ο Δαρείος:
ίσως υπεροψίαν και μέθην· όχι όμως — μάλλον
σαν κατανόησι της ματαιότητος των μεγαλείων.
Βαθέως σκέπτεται το πράγμα ο ποιητής.

Aλλά τον διακόπτει ο υπηρέτης του που μπαίνει
τρέχοντας, και την βαρυσήμαντην είδησι αγγέλλει.
Άρχισε ο πόλεμος με τους Pωμαίους.
Το πλείστον του στρατού μας πέρασε τα σύνορα.

Ο ποιητής μένει ενεός. Τι συμφορά!
Πού τώρα ο ένδοξός μας βασιλεύς,
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ο Μιθριδάτης, Διόνυσος κ’ Ευπάτωρ,
μ’ ελληνικά ποιήματα ν’ ασχοληθεί.
Μέσα σε πόλεμο — φαντάσου, ελληνικά ποιήματα.

Aδημονεί ο Φερνάζης. Aτυχία!
Εκεί που το είχε θετικό με τον «Δαρείο»
ν’ αναδειχθεί, και τους επικριτάς του,
τους φθονερούς, τελειωτικά ν’ αποστομώσει.
Τι αναβολή, τι αναβολή στα σχέδιά του.

Και νάταν μόνο αναβολή, πάλι καλά.
Aλλά να δούμε αν έχουμε κι ασφάλεια
στην Aμισό. Δεν είναι πολιτεία εκτάκτως οχυρή.
Είναι φρικτότατοι εχθροί οι Pωμαίοι.
Μπορούμε να τα βγάλουμε μ’ αυτούς,
οι Καππαδόκες; Γένεται ποτέ;
Είναι να μετρηθούμε τώρα με τες λεγεώνες;
Θεοί μεγάλοι, της Aσίας προστάται, βοηθήστε μας.—

Όμως μες σ’ όλη του την ταραχή και το κακό,
επίμονα κ’ η ποιητική ιδέα πάει κι έρχεται —
το πιθανότερο είναι, βέβαια, υπεροψίαν και μέθην·
υπεροψίαν και μέθην θα είχεν ο Δαρείος.

Η θεατρικότητα στο «Δαρείο»
Το ποίημα μελετήθηκε και αναλύθηκε προκειμένου οι μαθητές να εντοπίσουν και ακολούθως να
αξιοποιήσουν τα θεατρικά του στοιχεία στο δημιουργικό κείμενο που θα συνέγραφαν. Έτσι
καταλήξαμε στα εξής:
❀ Το δραματικό απρόοπτο της εισόδου του υπηρέτη και της αναγγελίας για την έναρξη του
πολέμου.
❀ Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση και η χρήση του ευθέως λόγου.

❀ Οι ρητορικές ερωτήσεις και εσωτερικός μονόλογος του Φερνάζη.

❀ Οι εξωτερικές αντιδράσεις και η εσωτερική σύγκρουση του ήρωα.
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❀ Η στίξη του Καβάφη που δεν είναι τόσο συντακτική όσο φωνητική-ακουστική, αφού με τη στίξη
σκηνοθετεί και υποδεικνύει στον ηθοποιό τον τρόπο εκφοράς της απαγγελίας. (βλ. Μαρωνίτης).
❀ Η σκηνή διαδραματίζεται σε κλειστό εσωτερικό χώρο.

❀ Κάποιες φράσεις μπορούν να διαβαστούν ως σκηνοθετικές οδηγίες, π.χ. ο υπηρέτης που
μπαίνει τρέχοντας, ο ποιητής που μένει ενεός κλπ.

Το ζήτημα της μεταφοράς του λογοτεχνικού έργου στον κινηματογράφο
Όταν ένα λογοτεχνικό έργο μεταφέρεται στον κινηματογράφο, αναπόφευκτα συμβαίνουν
αλλαγές και μετατροπές, καθώς οι δύο τέχνες χρησιμοποιούν διαφορετική γλώσσα και κατά
συνέπεια διαφορετικά εκφραστικά μέσα στην αφήγηση των ιστοριών τους. Καταρχάς, το «υλικό»
του κινηματογράφου είναι η εικόνα, ενώ της λογοτεχνίας η γλώσσα. Είναι λοιπόν αναπόφευκτες
οι επεμβάσεις του σεναριογράφου πάνω στο λογοτεχνικό έργο, που αφορούν στη διάρκεια, την
επιλογή προσώπων την αφαίρεση και συμπύκνωση γεγονότων και καταστάσεων.
Όλες αυτές οι επεμβάσεις φέρνουν στο προσκήνιο το πολυσυζητημένο ζήτημα της πιστότητας
στο πρωτότυπο. Σχετικά με το ζήτημα της πιστότητας είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι και
ο σκηνοθέτης είναι πρωταρχικά ένας αναγνώστης του λογοτεχνικού κειμένου, ο οποίος κατά τη
διαδικασία της ανάγνωσης φαντάστηκε και εντόπισε διαφορετικά πράγματα από ό, τι ο
συγγραφέας και θέλησε στη συνέχεια να τα μεταφέρει στην ταινία του. Συνεπώς είναι λάθος να
τον κατηγορούμε για απιστία στο πρωτότυπο, γιατί ουσιαστικά μοιάζει σα να κατηγορούμε κάθε
μεμονωμένο αναγνώστη για τη δική του προσωπική ανάγνωση, αγνοώντας ότι το κείμενο από
τη στιγμή που εγκαταλείπεται από το συγγραφέα του, προσλαμβάνει διαφορετικές ερμηνείες και
νοηματοδοτήσεις από εκείνες που ο ίδιος φαντάστηκε ή είχε στο μυαλό του κατά τη συγγραφή.
Εξάλλου, σύμφωνα με τη θεωρία της διακειμενικότητας οι διάφορες μορφές τέχνης είναι δυνατόν
να επικοινωνούν μεταξύ τους με ποικίλους τρόπους και να δανείζονται ελεύθερα στοιχεία η μια
από την άλλη. Οι δύο τέχνες, όσο διαφορετικές και αν είναι μεταξύ τους, βρίσκονται σε ένα
συνεχή διάλογο και αναπτύσσουν μια σχέση αποχωρισμού και συνάντησης παρά αποκλεισμού
και απόλυτου διαχωρισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω συναποφασίσαμε με τους μαθητές να μετατρέψουμε
σε διαλογική μορφή το αφηγηματικό ποίημα του Καβάφη «Δαρείος». Επιλέχθηκε ποίημα, και γιατί
η πρόκληση θα ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με ένα πεζό, δεδομένου πως θα έπρεπε να
εμπλουτιστεί το περιεχόμενο και γιατί έτσι θα μπορούσε να παρουσιαστεί κάτι ολοκληρωμένο και
όχι απόσπασμα.
Το βασικό θέμα του ποιήματος διατηρήθηκε σχεδόν ακέραιο, όπως και τα βασικά πρόσωπα, ο
Φερνάζης και ο υπηρέτης του. Προστέθηκε όμως και ένα καινούριο πρόσωπο, η γυναίκα του
Φερνάζη, που ονομάστηκε Ρωξάνη (όνομα σχετικό με το ιστορικό πλαίσιο του ποιήματος, όπως
επεσήμανε μια μαθήτρια) και η οποία βέβαια θα αναλάμβανε το ρόλο να κεντρίζει τη φιλοδοξία
του Φερνάζη, προσδίδοντας ως γυναικεία παρουσία μια δόση ίντριγκας.

Το δημιουργικό κείμενο των μαθητών, μετά τις απαραίτητες διορθώσεις από τη συντονίστρια
του προγράμματος, πλαισιώθηκε από τις απαραίτητες σκηνικές οδηγίες που θα καθόριζαν τις
κινήσεις των προσώπων και την απόδοση των συναισθημάτων τους. Επιπλέον, προσδιορίστηκε
το σκηνικό στο οποίο θα εκτυλίσσονταν η δράση.
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ΔΑΡΕΙΟΣ
ΣΚΗΝΙΚΟ- Δωμάτιο με κλασικό γραφείο, πίσω βιβλιοθήκη γεμάτη βιβλία, μπροστά από το
γραφείο μια πολυθρόνα υποδοχής κι ένα στρογγυλό τραπεζάκι δίπλα με ένα σκαλιστό λαμπατέρ
και αριστερά ένα παράθυρο με βαριές κουρτίνες
ΠΡΟΣΩΠΑ: Φερνάζης (ο ποιητής), Ρωξάνη (η γυναίκα του), ο Υπηρέτης
Φερνάζης- (μονολογεί) Πρέπει να συγκεντρωθώ και να ολοκληρώσω επιτέλους αυτό το ποίημα
για το Δαρείο και τον τρόπο που ανέλαβε την εξουσία. Ο βασιλιάς μας, ο Μιθριδάτης τον είχε
πρόγονό του και πολύ νομίζω θα ευχαριστηθεί με ένα τέτοιο έργο.
Ρωξάνη- (μπαίνει στο πλάνο από την πλευρά που είναι η πολυθρόνα) Όχι μόνο θα ευχαριστηθεί,
μα θα κερδίσεις και την εύνοιά του. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να βγεις ξανά στο προσκήνιο και
να εκδοθείς κι εσύ μετά από τόσο καιρό, καημένε…
Φερνάζης- Αγαπητή μου, είσαι μέσα στο μυαλό μου. Λες και διάβασες τη σκέψη μου. Μα εγώ δε
θέλω να είμαι σαν όλους τους άλλους, ένας φτηνός κόλακας. Το πράμα χρειάζεται φιλοσοφία.
Πρέπει να αναλύσω τα αισθήματα που είχε ο Δαρείος.
Ρωξάνη- Δε χρειάζεται όμως να πεις αλήθειες αλλά τις αλήθειες που θέλει να ακούσει ο βασιλιάς
μας.
Φερνάζης- Σα να ΄χεις δίκαιο. Υπεροψία και μέθη είχε ο Δαρείος μα…
Ρωξάνη- Μα εσύ θα παρουσιάσεις τα γεγονότα σαν κατανόηση της ματαιότητας των
μεγαλείων.
Ο Φερνάζης χώνεται στα χαρτιά του, ξύνει το κεφάλι του, δαγκώνει την πένα του και σκέφτεται
σοβαρά πως πρέπει να παρουσιάσει τα γεγονότα. Ξαφνικά, μπαίνει ο υπηρέτης του
λαχανιασμένος.
Υπηρέτης- Αφέντη μου, ήρθα τρέχοντας, κόντεψα να σκοντάψω δυο φορές στο δρόμο, πήρα
σβάρνα καμιά δυο γριούλες που μ΄ έβρισαν με κομψότητα αλλά να ΄μαι.
Φερνάζης- Σε βλέπω! Τι συνέβη και σου ΄χει κοπεί η ανάσα;
Υπηρέτης- Άρχισε ο πόλεμος με τους Ρωμαίους. Το μεγαλύτερο μέρος του στρατού μας πέρασε
τα σύνορα.
Ο Φερνάζης μένει αποσβολωμένος. Η Ρωξάνη αναφωνεί.
Ρωξάνη- Τι συμφορά! Χαθήκαμε!
Φερνάζης- Που να ασχοληθεί τώρα ο ένδοξός μας βασιλιάς, ο Μιθριδάτης, με ελληνικά
ποιήματα. Για φαντάσου, μέσα στον πόλεμο ελληνικά ποιήματα!
Ρωξάνη- Ατυχία! Με το «Δαρείο» θα είχες την ευκαιρία να καταξιωθείς ανάμεσα στους
ομοτέχνους σου, θα τους αποστόμωνες για τα καλά και θα έβαζαν τέλος στα πικρόχολα σχόλιά
τους, ότι τάχα στέρεψε η έμπνευσή σου. Και το κυριότερο! Θα σε γέμιζε στο χρυσάφι ο βασιλιάς
μας σαν άκουγε τις τόσες κολακείες.
Φερνάζης- Τι αναβολή, τι αναβολή στα σχέδιά μου!
Υπηρέτης- Αφεντικό, μακάρι να ΄ναι μόνο αναβολή. Η Αμισός δεν είναι και καμιά πόλη καλά
οχυρωμένη. Αν μας πολιορκήσουν και κυριεύσουν την πόλη; Κι οι Ρωμαίοι είναι φρικτοί εχθροί.
Έχετε ακούσει πως βασανίζουν τους αιχμάλωτους. Οι θεοί να σε φυλάνε από δαύτους.
Ρωξάνη- Στα αλήθεια μπορούμε να αναμετρηθούμε μαζί τους;
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Φερνάζης- Αφήστε με μόνο μου σας παρακαλώ! Πρέπει να σκεφτώ σοβαρά.
Η Ρωξάνη και ο υπηρέτης αποχωρούν
Φερνάζης- Το ποίημα θα το τελειώσω στα σίγουρα αλλά…
Σηκώνεται και βηματίζει πάνω κάτω στο δωμάτιο
Φερνάζης- Αλλά δεν ξέρω ποιούς πρέπει να προβάλλω τελικά. Το Δαρείο; Κι αν χάσει ο
Μιθριδάτης τον πόλεμο με τους Ρωμαίους; Τότε η νέα τάξη πραγμάτων θα με στείλει διακοπές σε
κανένα εξωτικό νησί για εξορία, που ήμουν ευνοούμενος του εχθρού τους. Αν πάλι πω την
αλήθεια για το πώς πήρε ο Δαρείος την εξουσία; Λες να με εκτιμήσουν οι Ρωμαίοι και να μου
δώσουν και κανένα παράσημο;
Λίγες στιγμές σιωπής. Κατευθύνεται προς το γραφείο του.
Φερνάζης- Ναι, ναι! Το αποφάσισα. Το πιθανότερο είναι πως υπεροψία και μέθη είχε ο Δαρείος.
Σίγουρα είχε ΥΠΕΡΟΨΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΗ.
Ο Φερνάζης σκύβει στα χαρτιά του για να γράψει.
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το τελικό προϊόν που πήραμε στα χέρια μας ήταν ένα πεντάλεπτο σχεδόν φιλμάκι που
«γυρίστηκε» με αποκλειστικούς συντελεστές τους μαθητές, οι οποίοι διασκέδασαν πραγματικά τη
διαδικασία της κινηματογράφησης και γιατί ήταν γι΄ αυτούς κάτι πρωτόγνωρο και γιατί με την
καθοδήγηση των υπευθύνων του Μουσείου Κινηματογράφου μπόρεσαν να αντιληφθούν μέσα
από πολλές επαναλήψεις πώς ο κινηματογραφικός φακός αποτυπώνει με τα κοντινά ή μακρινά
πλάνα ή το «ζουμάρισμα» εστίαση, συναισθήματα και σκέψεις των ηρώων και πόσο κοπιαστικό
είναι να φτάσει κανείς στο τελικό ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
Οι μαθητές μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο έκαναν πρόβες και οργάνωσαν τη διαδικασία
κινηματογράφησης, όμως απογοητεύτηκαν λιγάκι, όταν διαπίστωσαν πως τα σκηνικά και η
γκαρνταρόμπα που διέθετε το Μουσείο ήταν πολύ φτωχά και δε θα μπορούσαν να τις
ικανοποιήσουν απόλυτα. Βολεύτηκαν τελικά με τα υπάρχοντα, αν και δεν ανταποκρίνονταν
πλήρως στις προσδοκίες τους.
Το μοντάζ των σκηνών έγινε με τη βοήθεια ενός συναδέλφου φυσικού –που τον ευχαριστούμεκαι
μπορείτε
να
δείτε
το
φιλμάκι
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://angitan.blogspot.gr/2017/10/blog-post.html
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Ελληνική Παραδοσιακή Μελοποιία από το Χθες στο Τώρα:
Εφαρμογές στην Εκπαίδευση
Τσαλίκη Μαρία, Πασσιάς Ελευθέριος
maria_rassia@hotmail.com.
Περίληψη
Η τραγουδοποιία (songwriting) χρησιμοποιείται συχνά ως θεραπευτική πρακτική σε κλινικά ή ειδικά εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα στα πλαίσια ατομικής ή ομαδικής μουσικοθεραπείας και τα οφέλη της διαφαίνονται πολλαπλά σύμφωνα
με την υπάρχουσα ερευνητική βιβλιογραφία. Στην τραγουδοποιία ως μορφή τέχνης συναντώνται αδιαίρετα ο λόγος και
η μουσική. Από την Αρχαία Ελλάδα έως σήμερα, η τραγουδοποιία - μελοποιία αποτελεί κυρίαρχη μορφή λαϊκής
έκφρασης με βασικό χαρακτηριστικό της την συλλογική δημιουργία, ενώ ήταν πάντα συστατικά συνυφασμένη με τον
χορό ως μία αδιαίρετη τριάδα. Η ελληνική παραδοσιακή μουσική είναι φορέας της πολιτιστικής εξέλιξης και κληρονομιάς
της αδιαίρετης αυτής τέχνης λόγου, μουσικής και κίνησης ενώ οι πρακτικές με τις οποίες δημιουργείται, εξελίσσεται και
επιτελείται όσο και η θεματολογία της μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο και να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση με
στόχο την καλλιέργεια μουσικών δεξιοτήτων σύνθεσης και εκτέλεσης, σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο, δεξιοτήτων
δημιουργικής γραφής, δεξιοτήτων συνεργασίας, την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, τη σύνδεση με την
καθημερινότητα των μαθητών και την τοπική κοινότητα και την καλλιέργεια της αγάπης για τον τόπο και το περιβάλλον
τους. Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστεί βιβλιογραφικά μία ανασκόπηση της χρήσης της τραγουδοποιίας για
θεραπευτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς όπως και η διεύρυνση των ορίων της λόγω των νέων τεχνολογιών και της
συμμετοχικής κουλτούρας που αναδύεται στα νέα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Θα γίνει αντιπαραβολή με την ελληνική
παραδοσιακή τραγουδοποιία και θα προταθούν καλές πρακτικές για χρήση στη σχολική τάξη τόσο στη γενική όσο και
στην ειδική αγωγή.
Λέξεις-Κλειδιά: Τραγουδοποιία· μελοποιία· παράδοση· συμμετοχική κουλτούρα· μουσική· εκπαίδευση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ικανότητα μουσικής δημιουργίας φαίνεται να είναι έμφυτη σε όλους τους ανθρώπους (Hickey,
2012· Kaschub & Smith, 2009· Veloso & Carvalho, 2012). Η καθοδήγηση διαδικασιών μουσικής
δημιουργίας από τους εκπαιδευτικούς μέσα στην σχολική τάξη μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη
στη μάθηση (Campbell & Scott-Kassner, 2013· Kaschub & Smith, 2009· Smith, 2008· Stringham,
2010· Webster, 2016). Το τραγούδι είναι η πιο συνήθης και διαχρονική μορφή μουσικής
δημιουργίας, ενώ μπορεί να εκφράσει και να συνοδεύσει τις ανθρώπινες εμπειρίες σε όλο τους
το εύρος και το μόνο που χρειάζεται για να εκτελεστεί είναι η χρήση του έμφυτου μουσικού
οργάνου στον άνθρωπο - της φωνής (Kratus, 2016). Το τραγούδι δεσπόζει στην μουσική ζωή
των ανθρώπων σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μορφή μουσικής δημιουργίας (Kratus, 2013).
Στην τραγουδοποιία (songwriting) ως μορφή μουσικής δημιουργίας συναντώνται αδιαίρετα ο
λόγος και η μουσική. Η τραγουδοποιία χρησιμοποιείται συχνά ως θεραπευτική πρακτική σε
κλινικά ή ειδικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στα πλαίσια ατομικής ή ομαδικής μουσικοθεραπείας
ενώ στα οφέλη της συγκαταλέγονται η καλλιέργεια συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
και η καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων (Gfeller, 1987 · MacDonald, 2013). Στην εκπαίδευση, η
χρήση της προτείνεται για την ενίσχυση του γλωσσικού γραμματισμού αλλά και ως μέσο
αβίαστης έκφρασης μηνυμάτων και συναισθημάτων (Kennedy et al., 2016) όμως δεν είναι
ιδιαίτερα διαδεδομένη (Kratus, 2016). Όπως αναφέρει ο Kratus (2016), μερικοί σημαντικοί λόγοι
για να συμπεριλάβουμε την τραγουδοποιία στο πρόγραμμα σπουδών της γενικής εκπαίδευσης
είναι ότι συνδέεται με την προσωπική κουλτούρα και το σύστημα ιδεών του κάθε μαθητή, φαίνεται
να μπορεί να ικανοποιήσει ορισμένες κοινωνικές και ψυχικές ανάγκες των εφήβων, βοηθά στην
συναισθηματική σταθερότητα, στην έκφραση και ανακάλυψη του εαυτού προσφέροντας μία
δημιουργική διέξοδο τόσο μουσικά όσο και στιχουργικά ενώ προικίζει τους μαθητές με μία
μουσική δεξιότητα την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν για όλη τους τη ζωή. Επίσης, μπορεί
να βοηθήσει τους μαθητές να συνδεθούν και με άλλες κουλτούρες μιας και αποτελεί παγκόσμια
μορφή δημιουργίας (Kratus, 2013). Η έννοια της τραγουδοποιίας διευρύνεται σημαντικά τις
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τελευταίες δεκαετίες λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, η οποία επηρεάζει σημαντικά τους τρόπους
και τα μέσα μουσικής δημιουργίας, την πρόσβαση, τη διάδοση και τη γενικότερη ενασχόληση με
αυτήν.
Από την Αρχαία Ελλάδα έως σήμερα, η τραγουδοποιία - μελοποιία αποτελεί κυρίαρχη μορφή
λαϊκής έκφρασης με βασικό χαρακτηριστικό της την συλλογική δημιουργία, ενώ ήταν πάντα
συστατικά συνυφασμένη με τον χορό ως μία αδιαίρετη τριάδα (Αβραμίδης, 2017 ·
Kalogeropoulou, 2013). Η ελληνική παραδοσιακή μουσική είναι φορέας της πολιτιστικής εξέλιξης
και κληρονομιάς της αδιαίρετης αυτής τέχνης λόγου, μουσικής και κίνησης (Διονυσίου, 2002)
ενώ οι πρακτικές με τις οποίες δημιουργείται, εξελίσσεται και επιτελείται όσο και η θεματολογία
της μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο και να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση με στόχο την
καλλιέργεια μουσικών δεξιοτήτων σύνθεσης και εκτέλεσης, σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο,
δεξιοτήτων δημιουργικής γραφής, δεξιοτήτων συνεργασίας, την καλλιέργεια της
ενσυναίσθησης, τη σύνδεση με την καθημερινότητα των μαθητών και την τοπική κοινότητα και
την καλλιέργεια της αγάπης για τον τόπο και το περιβάλλον τους (Τσαλίκη, 2016 · Shevock, 2015).
ΤΟ ΧΘΕΣ
Από τα αρχαία χρόνια στον Ελλαδικό χώρο, η Μουσική, όπως πληροφορούν οι παλαιότερες
υπάρχουσες πηγές, ορίζεται ως η επιστήμη του Μέλους (Κοϊντιλιανός, Περί Μουσικής, IV). Το
Μέλος συνέχει τρεις υποστάσεις: την Αρμονία, το Ρυθμό και το Λόγο (Πλάτων, Πολιτεία Γ΄, 398D,
Αριστοτέλης, Ποιητική, 1447b). Η Αρμονική επιστήμη μελετάει τα ζητήματα της Αρμονίας
(Αριστόξενος, Αρμονικών Στοιχείων Α, 1, 20-21, Ρυθμικών Στοιχείων Β, 2, Σεμιτέλος, 1889,
Πασσιάς, 2017) και ένα από τα επτά μέρη της είναι η Μελοποιία δηλαδή η κατασκευαστική
δύναμη του Μέλους (Κοϊντιλιανός, Περί Μουσικής, ΧΙΙ, Αριστόξενος, Αρμονικών Β, 38, 18-26,
Μιχαηλίδης, 1989). Τα μέρη της μελοποιίας είναι τρία: λήψη, η μίξη και η χρήση (Κοϊντιλιανός, Περί
Μουσικής, ΧΙI). Λήψη είναι η διαδικασία σύλληψης ή επιλογής των μελωδικών και ρυθμικών
στοιχείων και ιδεών, τα οποία χρησιμοποιούνται στη δημιουργία ενός μουσικού ποίηματος
(τραγούδι, μουσικό κομμάτι). Μίξη είναι η διαδικασία επεξεργασίας των μουσικών ιδεών. Χρήση
είναι η διαδικασία τελειοποίησης και ολοκλήρωσης του μουσικού ποίηματος. Πρόκειται για το
μέρος της εφαρμογής και παρουσίασης όσων γεννιούνται (Πασσιάς, 2017).
Η διδασκαλία της μουσικής είχε καίριο ρόλο στο παιδαγωγικό σύστημα της Αρχαίας Ελλάδας
μιας και αποτελούσε βασικό αντικείμενο μάθησης. Συνδεόταν με τη γενικότερη φιλοσοφία της
εκπαίδευσης η οποία όριζε ως στόχο της εκπαίδευσης ο σπουδαστής, μέσω της διδαχής και της
μαθητείας, να γίνει σωστός και καλός πολίτης (Δεμερτζή, 2017). Στον Πρωταγόρα, τον
φιλοσοφικό διάλογο του Πλάτωνα, αναφέρεται ότι κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας της
μουσικής, οι μαθητές μαζί με το δάσκαλο «ταιριάζουν» τα ποιήματα των αγαθών ποιητών πάνω
στη μουσική τους, διαδικασία μέσα από την οποία έρχεται ο ρυθμός και η μελωδία σε συμφωνία,
σε συγγένεια με την ψυχή των μαθητών ώστε να δώσει αρμονία και ρυθμό τελικά στη ζωή τους
(Πλάτων, Πρωτογόρας, 326 a – c). Μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιουργείται ο μουσικός,
καλλιεργώντας την αίσθηση και τη μνήμη του (Αριστόξενος, Αρμονικών Στοιχείων Β, 38,30). Η
διαδικασία του μαθήματος φαίνεται απλή. Ο δάσκαλος πλαισιομένος από τους μαθητές, παίζει
και οι μαθητές δίχως τη βοήθεια παρασήμανσης (δηλαδή σημειογραφίας) ακούν, παίζουν και
αυτοσχεδιάζουν μαζί του. Με τον τρόπο αυτό, ανταλλάσσουν στοιχεία ο ένας μουσικός από τον
άλλο, είτε αυτός είναι ο δάσκαλος, είτε οι συμμαθητές και ταυτόχρονα ο μαθητής μαθαίνει να
μιμείται και να αφομοιώνει τρόπους και προσεγγίσεις ερμηνείας που θα τον φέρουν στο να
δημιουργήσει μέσα από την εμπειρία του το δικό του προσωπικό ύφος (Δεμερτζή, 2017).
Ο τρόπος διδασκαλίας και μετάδοσης της μουσικής στο πέρασμα των χρόνων, ακολουθεί τη
φιλοσοφία που περιγράφεται παραπάνω. Η μαθητεία γίνεται μέσω της ακοής και της μίμησης
κοντά στο δάσκαλο. Ο μαθητής προσθέτει σταδιακά τα δικά του στοιχεία ενώ παράλληλα
εξασκείται στον αυτοσχεδιασμό. Τέλος, μεταλαμπαδεύει τη γνώση του σε άλλους μουσικούς ή
μαθητές του (Μαζαράκη, 1984). Συνεπώς, αυτό που ονομάζεται παραδοσιακή μουσική,
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καταλήγει να είναι κάτι συλλογικό και ζωντανό και να περνάει από γενιά σε γενιά, από δάσκαλο
σε μαθητή, δίνοντας έναυσμα και χώρο στους νέους μουσικούς να το αναλάβουν και να το
εξελίξουν παραδίδοντάς το στην επόμενη γενιά (Αβραμίδης, 2017). Όπως αναφέρει η Dionyssiou
(2000), η εκμάθηση παραδοσιακής μουσικής στην Ελλάδα, φαίνεται να πραγματοποιείται τόσο
μέσω κοινωνικών όσο και γνωστικών διαδικασιών, βιωμάτων και προσωπικής συμμετοχής ώστε
το άτομο να μπορεί το ίδιο να γίνει φορέας και συνεχιστής της παράδοσης. Η ελληνική
παραδοσιακή μουσική, διδασκόταν και διδάσκεται στο πέρασμα των χρόνων προφορικά, χωρίς
την βοήθεια σημειογραφίας. Η μάθηση στην παραδοσιακή μουσική πραγματοποιείται μέσω
αλληλεπιδράσεων με άλλους μουσικούς ή με την παρατήρηση των εκτελεστών σε διάφορες
κοινωνικές εκδηλώσεις. Ο κάθε εκτελεστής προσθέτει τα δικά του στοιχεία στην εκτέλεση των
τραγουδιών και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις μεταξύ των
εκτελέσεων. Η ελληνική παραδοσιακή μουσική αποτελεί ένα ζωντανό, εξελισσόμενο και
συμμετοχικό είδος δημιουργίας και εκτέλεσης (Διονυσίου, 2002).
Τα ελληνικά παραδοσιακά, ή αλλιώς δημοτικά τραγούδια, εκτός από το μάθημα της μουσικής,
τα συναντούμε επίσης στα σχολικά εγχειρίδια άλλων διδακτικών αντικειμένων, σε όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης, για την επίτευξη γνωστικών στόχων, ως συμπληρωματικό υλικό,
λόγω της αισθητικής τους αξίας και στα πλαίσια διαθεματικών προσεγγίσεων. Ένα από τα
κυριότερα χαρακτηριστικά τους φαίνεται να είναι ο μεστός και λιτός λόγος όπως αναφέρεται στο
Βιβλίο των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για την Α’ Λυκείου. Στην ίδια πηγή 433 ανεφέρεται
επίσης ότι:
τα δημοτικά τραγούδια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη μουσική, είναι αυτό που λέει το όνομά
τους, τραγούδια. Παράγονται από λαϊκούς δημιουργούς συγχρόνως με τη μελωδία ή
προσαρμόζονται νέοι στίχοι σε μελωδία γνωστή. Καθώς μεταδίδονται με την προφορική
παράδοση από τόπο σε τόπο και από γενιά σε γενιά υφίστανται μεταβολές και έτσι
δημιουργούνται διαφορετικές μορφές του ίδιου τραγουδιού (παραλλαγές). Είναι επίσης
συνδεδεμένα με διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις: εργασίες (εργατικά), πορείες (του δρόμου),
χορούς (χορευτικά), συμπόσια (της τάβλας), γάμους (του γάμου, του γαμπρού, της νύφης),
αγερμούς παιδιών (κάλαντα), θανάτους (μοιρολόγια) κτλ.
Συνεπώς η ελληνική μελοποιΐα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καθημερινότητα και τις ανάγκες
της κοινωνίας που τη δημιουργεί. Τόσο η θεματολογία όσο και ο λόγος είναι προσιτά και οικεία
στο κάθε μέλος της κοινότητας, η οποία δημιουργεί συμμετοχικά το εκάστοτε τραγούδι, αφορά
όλα τα μέλη της και τα περικλείει. Παρότι η τεχνολογική πρόοδος συνέβαλε σημαντικά στην
δημιουργία μιας παγκόσμιας μουσικής σκηνής στην οποία η δημοφιλής μουσική έχει την
πρωτοκαθεδρία, φαίνεται να δημιούργησε νέα περιβάλλοντα και κοινότητες οι οποίες
εμφανίζουν σημαντικές ομοιότητες με τις κοινότητες που γεννούσαν και γεννούν τα ελληνικά
παραδοσιακά τραγούδια.
ΤΟ ΤΩΡΑ
Φτάνοντας στο σήμερα, αντιστοιχίες με την ελληνική παραδοσιακή επιτέλεση, τον τρόπο που
διαδίδονται, μεταμορφώνονται και διαιωνίζονται τα ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια
εμφανίζονται στην σύγχρονη κουλτούρα δημοφιλούς, και όχι μόνο, μουσικής ως προς τις
άτυπες διαδικασίες μάθησης (Green, 2002) και τη συμμετοχικότητα που επιτρέπουν οι νέες
τεχνολογίες (Tobias, 2013). Στη δημοφιλή μουσική είναι πολύ συχνό φαινόμενο πίσω από τη
δημιουργία ενός τραγουδιού να βρίσκεται όχι ένας συγκεκριμένος τραγουδοποιός αλλά μία
ομάδα ατόμων (Bennet, 2012). Επιπλέον, η έννοια της συμμετοχικότητας στη μουσική
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δημιουργία λαμβάνει διαφορετικές διαστάσεις λόγω της τεχνολογικής προόδου. Η εύκολη
πρόσβαση μέσω διαδικτύου στις μουσικές δημιουργίες αλλά και η τεχνολογική εξέλιξη
αναφορικά με την παραγωγή και την επεξεργασία του ήχου δημιουργούν παγκόσμιες μουσικές
κοινότητες στις οποίες τα μέλη αλληλεπιδρούν με ποικίλους τρόπους και συνδιαμορφώνουν τα
μουσικά παράγωγα. Τα ψηφιακά περιβάλλοντα και συγκεκριμένα το διαδίκτυο προσφέρει τη
δυνατότητα ο καθένας να αλληλεπιδρά και να μοιράζεται τη μουσική του και τις απόψεις του με
τους άλλους (Tobias, 2013). Η μουσικοτροπία δεν αφορά μόνο την ακρόαση και την εκτέλεση
μουσικής αλλά μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών οι χρήστες μπορούν να παρεμβαίνουν σε
υπάρχουσες μουσικές δημιουργίες και ηχογραφήσεις, μπορούν να συνομιλούν και να ασκούν
κριτική, να προτείνουν επεκτάσεις, νέες εκδοχές, προσθήκες ή επεξεργασίες και να μοιράζονται
όλα τα παράπάνω με τα υπόλοιπα μέλη των κοινοτήτων. O Henry Jenkins ανέπτυξε τη θεωρία
του για την συμμετοχική κουλτούρα (participatory culture) στα τεχνολογικά μέσα το 1992
παρατηρώντας ότι ο μία σειρά από νέες τεχνολογίες στα μέσα μαζικής επικοινωνίας επέτρεψε
τον απλό πολίτη ενασχολείται, να παρεμβαίνει και να διαμορφώνει τη ροή, την αρχειοθέτηση, την
επισήμανση και την επανακυκλοφορία των διαφόρων μέσων (Waldron et al., 2017). Σύμφωνα
με τους Waldron et al. (2017) ο ίδιος πρόσθεσε αργότερα (το 2009) ότι η θεωρία της
συμμετοχικής κουλτούρας αφορά την εκπαίδευση ως προς τη διαμόρφωση κατάλληλων
πρακτικών για τον γραμματισμό στις νέες τεχνολογίες και ως προς τη δόμηση σύγχρονων
προγραμμάτων σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν ότι ο Jenkins θεωρεί
χαρακτηριστικά της συμμετοχικής κουλτούρας την άτυπη μαθητεία, όπου οι πιο έμπειροι
προσφέρουν τη γνώση τους στους νεότερους και την αίσθηση του ανήκειν σε μία κοινότητα
όπου τα μέλη αισθάνονται ότι η γνώμη και η συνεισφορά τους μετράει.
Εστιάζοντας στην μουσική εκπαίδευση, οι νέες τεχνολογίες σε συνδυασμό με την συμμετοχική
κουλτούρα που διαμορφώνεται στα ψηφιακά περιβάλλοντα διευρύνει τους τρόπους
ενασχόλησης με τη μουσική. Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι ενασχόλησης με τη μουσική σε αυτό
το πλαίσιο είναι η δημιουργία νέων εκτελέσεων ή ενορχηστρώσεων παλαιότερων δημιουργιών,
η παρωδεία, η σάτυρα, η επεξεργασία μέσω υπολογιστή και η παραγωγή νέας μουσικής, η
δημιουργία μίξεων και πολλαπλών ηχογραφήσεων, η δημιουργία καθοδηγητικών βίντεο, η
συζήτηση και ο σχολιασμός (Tobias, 2013). Η τεχνολογία και τα ψηφιακά μέσα συχνά αποκτούν
το ρόλο του μεσάζοντα. Τα νέα ψηφιακά περιβάλλοντα διευκολύνουν σημαντικά την
ενασχόληση με την τραγουδοποιία και την μουσική δημιουργία γενικότερα ακόμα και αν κάποιος
δεν έχει εξειδικευμένες μουσικές γνώσεις, θεωρητικές ή σε κάποιο όργανο, όμως η συμμετοχική
κουλτούρα δεν είναι απαραίτητα εξαρτημένη ή αποτέλεσμα των τεχνολογικών μέσων (Waldron
et al., 2017). Μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για τη χρήση συμμετοχικών πρακτικών στην
μουσική, και όχι μόνο, εκπαίδευση φέρνοντάς την πιο κοντά στην καθημερινότητα των μαθητών.
Η τραγουδοποιία με τη χρήση των νέων τεχνολογιών φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την μουσική
καθημερινότητα των μαθητών (Tobias, 2015). Η σύγκλιση της διδασκαλίας της μουσικής με την
καθημερινότητα των μαθητών κρίνεται απαραίτητη (Regelski, 2006) από τη σύγχρονη
μουσικοπαιδαγωγική επιστήμη όπως και η σύνδεση των προσφερόμενων γνώσεων και
πρακτικών με το πολιτισμικό υπόβαθρο της τοπικής κοινωνίας και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των
μαθητών (Bates, 2013). Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί φορείς οφείλουν να λάβουν υπόψιν τους τη
νέα αυτή πραγματικότητα στο σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών.
Οι παραλληλισμοί μεταξύ την ελληνικής παραδοσιακής μελοποιίας και της σύγχρονης
παγκοσμιοποιημένης μουσικής δημιουργίας - στη δημοφιλή και όχι μόνο μουσική - στα πλαίσια
της συμμετοχικής κουλτούρας είναι περισσότερο από προφανείς. Συνοπτικά, (α) η διαδικασία
της δημιουργίας από την αρχική σύλληψη μέχρι την τελική της μορφή ακολουθεί αντίστοιχα
στάδια, (β) η μαθητεία και οι διαδικασίες μάθησης είναι άτυπες και συμμετοχικές ενώ βασίζονται
στην μίμηση και την “αντιγραφή”, (γ) η χρήση υπάρχοντος υλικού μπορεί να αποτελεί βάση για
νέες δημιουργίες ενώ παράλληλα ενθαρρύνεται η δημιουργία νέου υλικού (δ) όλα τα μέλη
ενδιαφέρονται και συμμετέχουν ανεξαρτήτως της τεχνογνωσίας τους, μοιράζονται την γνώση,
τις δημιουργίες και τις απόψεις τους, (ε) η δημιουργία και η συμμετοχή είναι κομμάτι της
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καθημερινότητας των μελών, είναι ενεργητική, εθελοντική και συνεργατική ενώ βασίζεται στην
ελεύθερη έκφραση . Η ελληνική παραδοσιακή μελοποιία εμπεριέχει τα βασικά στοιχεία της
σύγχρονης συμμετοχικής κουλτούρας ενώ θα μπορούσε να την εμπλουτίσει προσφέροντας
επιπλέον τη σύνδεση των ατόμων με τον τόπο, την ιστορία και τον πολιτισμό ενισχύοντας τους
δεσμούς με την τοπική κοινότητα και το αίσθημα του “ανήκειν”, ακόμα και για άτομα που η
φυσική τους παρουσία δεν είναι δυνατή, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.
Επιπλέον, λόγω της κατά τόπους ποικιλομορφίας της, συνδέει το τοπικό με το παγκόσμιο, μέσω
της αποδοχής της διαφορετικότητας των τοπικών γλωσσικών και μουσικών ιδιωμάτων
(Διονυσίου, 2013). Οι διαδικασίες και τα πλαίσια στα οποία λάμβανε και λαμβάνει χώρα η
ελληνική παραδοσιακή μελοποιία μπορούν να αποτελέσουν μία σύγχρονη πρόταση για την
καθοδήγηση δημιουργικών δραστηριοτήτων στη σχολική τάξη και έξω από αυτήν.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Για όλους τους λόγους που προαναφέρθηκαν η συμπερίληψη των δημιουργικών διαδικασιών
της ελληνικής παραδοσιακής μελοποιίας στην εκπαίδευση θεωρείται σημαντική και φαίνεται να
μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη. Οι μαθητές μπορούν να καλλιεργήσουν τη
δημιουργικότητά τους (Bennet, 2012), να συνδέσουν μεταξύ τους διάφορες τέχνες, να
εκφράσουν προσωπικά συναισθήματα και προβληματισμούς, να διαπραγματευτούν
κοινωνικοπολιτικά και άλλα φλέγοντα ζητήματα, να καλλιεργήσουν μουσικές και γλωσσικές
δεξιότητες, να συνδέσουν την εκπαίδευσή τους με την καθημερινότητά τους, να διδαχθούν
δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιούν σε όλη τους τη ζωή όπως και αειφόρες πρακτικές,
να συνδεθούν με τον τόπο τους, την ιστορία και τον πολιτισμό τους, να αντιστοιχίσουν τη δική
τους με άλλες κουλτούρες, μεταξύ αυτών και τη δημοφιλή, η οποία αποτελεί σημαντικό κομμάτι
της καθημερινότητάς τους και να αποδεχτούν την διαφορετικότητα. Συνεπώς, οι γηγενείς
διαδικασίες γέννησης των τραγουδιών, διαδικασίες με χιλιάδες χρόνια ιστορίας, μπορούν να
έχουν εφαρμογή ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της σύγχρονης εκπαιδευτικής
διαδικασίας.
Για την οργάνωση ενός μαθήματος που θα εμπεριέχει την δημιουργική γραφή στίχων και τη
μελοποίησή τους προτείνονται διαδικασίες και δραστηριότητες από διάφορους μελετητές. Ο
Kratus (2013) προτείνει να ξεκινά η διδικασία με την κριτική ανάλυση μικρού αριθμού υπαρχόντων
τραγουδιών, τόσο από αισθητικής και καλλιτεχνικής πλευράς όσο και κοινωνικοπολιτισμικά, τη
δημιουργία του τραγουδιού, ατομικά ή συλλογικά, την παρουσίασή του στην ομάδα και τέλος
την ανατροφοδότηση μεσω εποικοδομητικής κριτικής στο πλαίσιο της ομάδας ενώ παράλληλα
κάθε μέλος της ομάδας κρατά ένα ημερολόγιο σχετικά με την προσωπική του πορεία ως
τραγουδοποιού. Αυτό το διδακτικό σενάριο προτείνεται ως καταλληλότερο για μαθητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η προτεινόμενη διάρκεια είναι ένα τετράμηνο. Ο Bolden (2009)
προτείνει μία προσέγγιση για ομαδική σύνθεση με ολόκληρη την τάξη στις πρώτες τάξεις του
δημοτικού, όπου καθοδηγεί τους μαθητές να διαλέξουν θέμα, στη συνέχεια να γράψουν στίχους
και μετά να εξερευνήσουν μουσικά διάφορες πιθανότητες για κάθε στίχο μέχρι να φτάσουν στην
ολοκλήρωση του τραγουδιού. Οι Kennedy και συνεργάτες (2016) προτείνουν δραστηριότητες
για παιδιά οι οποίες είναι κατάλληλες ακόμα και από την πρώιμη σχολική ηλικία, με στόχο την
καλλιέργεια του γλωσσικού και μουσικού γραμματισμού. Βασίζουν τις δραστηριότητες σε
υπάρχουσα μουσική ή υπάρχοντες στίχους, στην παραλλαγή, στην παρωδία, στη μελοποίηση
ποιημάτων, σε ρυθμικές προσεγγίσεις και στην πρωτότυπη δημιουργία.
H πρόταση που ακολουθεί δομείται σύμφωνα με τις διαδικασίες της ελληνικής παραδοσιακής
μελοποιίας ενώ παράλληλα ενσωματώνει στα στάδιά της τη χρήση νέων τεχνολογιών και
στοιχεία από τη δημοφιλή και τη συμμετοχική κουλτούρα. Εφαρμόστηκε σε δομή ειδικής αγωγής
με μαθητές Γυμνασίου όπως και με μαθητές της Ε΄ Δημοτικού στη γενική εκπαίδευση. Η
διαδικασία που προτείνεται μπορεί να ακολουθηθεί με μαθητές οποιασδήποτε ηλικίας
προσαρμόζοντας την θεματολογία και την καθοδήγηση από την πλευρά του εκπαιδευτικού. Το
πρώτο στάδιο της μελοποιίας – τραγουδοποιίας αφορά τις φάσεις της λήψης και της μίξης,
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όπως προαναφέρθηκε. Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται η επιλογή του θέματος, από τον
εκπαιδευτικό ή σε συζήτηση με τους μαθητές. Μπορεί επίσης να συζητηθεί και να επιλεγεί το στυλ
του τραγουδιού το οποίο θεωρείται καταλληλότερο για την προσέγγιση της θεματολογίας και
των στίχων. Στην εφαρμογή που πραγματοποιήθηκε σε Ειδικό Γυμνάσιο επιλέχθηκε το θέμα της
επετείου του Πολυτεχνείου και επιλέχθηκε να υπάρχουν στοιχεία Χιπ Χοπ μουσικής με διαλείμματα
μελωδικών ρεφραίν, κυρίως λόγω της μουσικής που άρεσε στους μαθητές, αλλά και γιατί δεν
θα έμοιαζε με κανένα άλλο τραγούδι αυτής της θεματολογίας σύμφωνα με τα όσα τραγούδια
συλλέχθηκαν και ακούστηκαν στην τάξη με σχετική θεματολογία. Προχωρώντας στην καθαυτό
δημιουργία του τραγουδιού, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι υποστηρικτικός και επεμβαίνει μόνο
όπου κρίνεται απαραίτητο, σε περιπτώσεις τέλματος ή στο να βοηθήσει να διορθωθούν κάποια
σημεία που μπορεί να ταλαιπωρήσουν την όλη διαδικασία όπως διόρθωση κάποιων λέξεων, ή
μιας μουσικής φράσης, πάντα όμως με τη συγκατάθεση των μαθητών.
Η δημιουργία του τραγουδιού μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Μπορεί να γραφτεί πρώτα
ο στίχος και μετά να μελοποιηθεί κάτι που είναι πολλές φορές πιο εύκολο και συνηθισμένο, ή
μπορεί να επιλεγεί κάποιο γνωστό ποίημα ή στίχος για να μελοποιηθεί, μπορεί να γραφτεί πρώτα
η μουσική και πάνω της να φτιαχτεί ο στίχος. Αυτός ο τρόπος γενικά, θεωρείται πιο δύσκολος
και ενδείκνυται για περιπτώσεις τραγουδιών όπου υπάρχει ένα διαρκές μικρό
επαναλαμβανόμενο μουσικό θέμα πάνω στο οποίο μπορούν μαθητές και εκπαιδευτικοί να
χτίσουν το στίχο. Ακόμα κι έτσι όμως, χρειάζεται πολλές φορές ο στίχος να είναι πιο δομημένος
(για παράδειγμα ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος – μαντινάδα), κάτι που ίσως δυσκολέψει τη
διαδικασία. Τέλος, μπορεί να γίνει μία προσπάθεια ταυτόχρονης δημιουργίας στίχων και
μουσικής. Σε αυτή τη διαδικασία, μελωδία και στίχος δημιουργούνται σταδιακά μαζί. Στην
εφαρμογή που παρουσιάζεται, χρησιμοποιήθηκε η πρώτη μέθοδος, δηλαδή γράφτηκε πρώτα ο
στίχος και στη συνέχεια η μουσική.
Όσον αφορά τη δημιουργία του στίχου, μπορεί να γίνει μέσα από τις συζητήσεις για το θέμα
που επιλέχθηκε. Συζητώντας, οι μαθητές μπορούν να βρουν λέξεις-κλειδιά ως προς το
επιλεγόμενο θέμα, να τις σημειώνουν και σιγά σιγά να τις χρησιμοποιούν ως αφόρμηση για να
δημιουργήσουν φράσεις. Στο παράδειγμά μας, συζητώντας για το Πολυτεχνείο και τη Χούντα
των Συνταγματαρχών, οι μαθητές σημείωσαν λέξεις όπως 17 Νοέμβρη, Σάββατο, μιας και είδαν
το ημερολόγιο του 1973 και διαπίστωσαν ότι 17 Νοέμβρη έπεφτε ημέρα Σάββατο και η
πασίγνωστη φράση «Εδώ Πολυτεχνείο…» που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στους μαθητές. Επίσης,
παρατηρώντας φωτογραφικό υλικό από την Αθήνα εκείνων των ημέρών ειπώθηκε η φράση «η
πόλη είναι σαν νεκρή, δεν έχει καθόλου ζωή», φόβος, όπλο κ.ο.κ. (Παράρτημα Α). Με την
καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, όλοι μαζί αρχίζουν να δημιουργούν τις φράσεις. Επίσης
επιλέγονται ποιες φράσεις θα έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα και πως θα δοθεί η έμφαση, αν θα
επαναλαμβάνονται ή όχι, ώστε να επικοινωνήσουν αμεσότερα το νόημα και το συναίσθημα που
θέλουν οι δημιουργοί.
Περνώντας στο στάδιο της μελοποίησης, καίριο ρόλο παίζει να προηγηθεί η συστηματική και
εντατική ακρόαση τραγουδιών παρόμοιων με αυτό που επιθυμούν να συνθέσουν οι μαθητές
ως προς τους ρυθμούς και τις μελωδίες ώστε οι μαθητές να καταφέρουν να μιμηθούν το
συγκεκριμένο στυλ εμπλουτίζοντάς το με τα δικά τους στοιχεία. Στη συνέχεια, περνώντας στην
καθαυτό μελοποίηση, μπορεί να γίνει ρυθμική απαγγελία των στίχων αρχικά ώστε να
κατασκευαστούν οι ρυθμικές φράσεις του τραγουδιού. δημιουργώντας έτσι τις ρυθμικές
φράσεις του τραγουδιού. Σημειώνονται ή και ηχογραφούνται πρόχειρα. Τέλος, αρχίζουν οι
δοκιμές ώστε οι ρυθμικές φράσεις να μετατραπούν σε μελωδικές. Για παράδειγμα, μία εύκολη
λύση είναι να ολοκληρώνεται η μελωδική φράση όπου ολοκληρώνεται νοηματικά και ο στίχος ή
η ρυθμική φράση που δημιουργήθηκε. Με αυτό τον τρόπο σιγά σιγά, το τραγούδι θα αρχίσει να
παίρνει μορφή. Εάν η διαδικασία γίνεται χρονοβόρα ή κουραστική, μπορούν να βοηθήσουν
διαλείμματα ανατροφοδότησης και χαλάρωσης, όπως το να τραγουδήσουν οι μαθητές ένα
γνωστό και οικείο τους τραγούδι, ώστε να αποσυμπιεστούν και να επιστρέψουν πιο χαλαροί στη
συνέχεια της διαδικασίας. Επίσης, κατά την επεξεργασία του τραγουδιού, μπορεί να χρειαστούν
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αλλαγές στον στίχο ή τη μελωδία. Μόλις ολοκληρωθεί το τραγούδι, μαθητές και εκπαιδευτικός,
καλό είναι να το δοκιμάσουν, να το τραγουδήσουν αρκετές φορές με διαλείμματα στο ενδιάμεσο,
ώστε να διαπιστωθεί το κατά πόσο το τραγούδι είναι ολοκληρωμένο, αλλά και για να το κάνουν
κτήμα τους. Ίσως θα ήταν καλό να το τραγουδήσουν και να το παρουσιάσουν πρόχειρα σε
κάποια άλλη ομάδα μαθητών ή καθηγητών που θα καλέσουν στην τάξη τους για
ανατροφοδότηση. Από τη στιγμή που το τραγούδι θεωρείται ολοκληρωμένο, αρχίζει το δεύτερο
στάδιο, το οποίο περιέχει την παραγωγή και παρουσίαση του τραγουδιού και το οποίο
αντιστοιχεί στη φάση της χρήσης.
Στη φάση της χρήσης, μαθητές και εκπαιδευτικοί μπαίνουν στη διαδικασία της ενορχήστρωσης,
εκτέλεσης, ερμηνείας και παρουσίασης του πονήματός τους. Η παρουσίαση μπορεί να είναι στο
πλαίσιο μιας σχολικής εορτής, μιας εκδήλωσης, ή και μία έκπληξη προς το υπόλοιπο σχολείο.
Στη συνέχεια αποφασίζεται με ποιο μέσο θα γίνει αυτή η παρουσίαση. Στο παράδειγμά μας,
επιλέχθηκε να γίνει ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση του τραγουδιού και να παρουσιαστεί με τη
μορφή βίντεο κλιπ στην επικείμενη εορτή της 17ης Νοέμβρη. Οι μαθητές παίρνουν τα μουσικά
όργανα που επιθυμούν και ξεκινούν τη διαδικασία της ενορχήστρωσης του τραγουδιού.
Συζητούν και επιλέγουν με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού σε ποιο σημείο θα μπουν
κρουστά, αν θα έχει σημεία που η μουσική θα σταματάει, αν θα υπάρξει κάποιο συγκεκριμένο
σημείο που θα γίνει κάποια παύση, ποιος θα τραγουδήσει πού κ.ο.κ. Είναι ένα βήμα αρχικά
ελεύθερο για πειραματισμό, το οποίο όμως σιγά σιγά και μέσα από πολλές επαναλήψεις και
πρόχειρες ηχογραφήσεις, ώστε να δουλευτεί στο αυτί και στη μνήμη των μαθητών, θα
συγκεκριμενοποιηθεί και θα «μαζευτεί». Τέλος, αρχίζουν οι πρόβες ώστε να ερμηνεύουν άνετα οι
μαθητές το τραγούδι. Όταν είναι έτοιμοι οι μαθητές με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, ηχογραφούν
και βιντεοσκοπούν το εγχείρημά τους. Επιλέγεται το στυλ του βίντεο κλιπ. Για παράδειγμα, μπορεί
να πλαισιωθεί με δημιουργίες των μαθητών από το μάθημα των εικαστικών που
δημιουργήθηκαν για το εγχείρημα, ή να φαίνονται οι μαθητές την ώρα που ερμηνεύουν το
τραγούδι, να παρουσιαστεί υλικό σχετικό με το θέμα σε συνεργασία με το μάθημα των
υπολογιστών ή να γίνει μίξη όλων αυτών, ή ό,τι άλλο μπορεί να φανταστούν οι μαθητές και ο
εκπαιδευτικός. Στο παράδειγμά μας έγινε μία μίξη όλων των παραπάνω. Κατά τη διαδικασία της
ηχογράφησης και της βιντεοσκόπησης οι μαθητές έχουν να αντιμετωπίσουν το άγχος της
έκθεσης στην κάμερα, το άγχος της ηχογράφησης, τη χρήση μηχανημάτων βιντεοσκόπησης και
ηχογράφησης αλλά και τον ενθουσιασμό της χρήσης όλων αυτών των μέσων.
Προχωρώντας στη μίξη του ήχου και το μοντάζ του βίντεο οι μαθητές μπαίνουν στο καθαρά
τεχνολογικό κομμάτι του εγχειρήματος. Αυτό μπορεί να γίνει σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό
των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι μαθητές προσέχουν ώστε η ηχογράφησή τους να έχει
συνέπεια ως προς τις εντάσεις των οργάνων μεταξύ τους, να ακούγονται καθαρά οι
τραγουδιστές ώστε να γίνεται αντιληπτός ο στίχος, πειραματίζονται βάζοντας ηχητικά εφέ όπως
βάθος, ή αλλοιώσεις φωνής κ.ο.κ. Στη διαδικασία του μοντάζ οι μαθητές θα «δέσουν» τη μουσική
με την εικόνα. Θα επιλέξουν τί θα φαίνεται και σε ποιο σημείο από το υλικό που έχουν διαλέξει σε
συνεργασία με τον εικαστικό και τον καθηγητή πληροφορικής. Μόλις ολοκληρωθεί και αυτό το
βήμα, το εγχείρημα είναι έτοιμο να παρουσιαστεί. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους και
σε πολλές περιστάσεις. Αν οι μαθητές το επιθυμούν, μπορούν να ανεβάσουν το εγχείρημά τους
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή ακόμα καλύτερα, μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους
ιστοσελίδα, ή ηλεκτρονική εφημερίδα και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στον εξωσχολικό
κόσμο. Κάτι τέτοιο θα κινητοποιήσει και θα κοινωνήσει τη δουλειά των μαθητών με την κοινωνία,
κάτι που θα δώσει εναύσματα για περαιτέρω εγχειρήματα και θα δώσει ανατροφοδότηση στην
προσπάθεια των μαθητών. Υπάρχουν και τα σχολικά πολιτιστικά προγράμματα τα οποία
προσφέρονται για παρουσίαση της προσπάθειας, διαγωνισμοί, εκδηλώσεις των οικείων Δήμων
και πολλά άλλα. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να χαρούν οι μαθητές τη δημιουργία τους
και να την επικοινωνήσουν με τον κόσμο. Ακόμη και η μικρότερη προσπάθεια, είναι σημαντική
και μπορεί να οδηγήσει σε νέους δρόμους και σε νέες ιδέες.
ΣΥΝΟΨΗ
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Η σχολική κοινότητα και η τάξη ως μικρές κοινωνίες ή κοινότητες εμφανίζουν συγκεκριμένα
πολιτισμικά χαρακτηριστικά, μερικά εκ των οποίων αφορούν την μουσική τους κουλτούρα. Για
να εναρμονίζεται η μουσική τους κουλτούρα με την μουσική ζωή εκτός του σχολείου και να
συνδέεται η σχολική καθημερινότητα με τη ζωή εκτός σχολείου οφείλει να εμπεριέχει τις
διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα των ατόμων που την απαρτίζουν
(Tobias, 2013). Το τραγούδι αποτελεί τη μακροβιότερη και πιο συχνή μουσική δημιουργία σε όλες
τις ανθρώπινες κοινωνίες και παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή παιδιών και ενηλίκων
από τη γέννηση ακόμα (Kratus, 2013). Η σύγχρονη συμμετοχική κουλτούρα των μέσων μαζικής
επικοινωνίας ομοιάζει σημαντικά σε τρόπους και διαδικασίες μουσικής δημιουργίας με την
ελληνική παραδοσιακή μελοποιία, η οποία προσφέρει επιπλέον τη σύνδεση με τον τόπο και
αποτελεί φορέα της πολιτισμικής ταυτότητας των Ελλήνων. Ενσωματώνοντας αντίστοιχες
πρακτικές τραγουδοποιίας στη σχολική τάξη οι μαθητές μπορούν αποκομμίσουν σημαντικά
οφέλη, να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους, να εκφραστούν, να καλλιεργήσουν
δεξιότητες
δημιουργικής
γραφής,
γλωσσικές,
συναισθηματικές,
κοινωνικές,
να
προβληματιστούν και να συνδέσουν τις γνώσεις που λαμβάνουν από το σχολείο με την
καθημερινή ζωή. Η παραπάνω πρωτότυπη πρόταση αν και εφαρμόστηκε από τον εκπαιδευτικό,
δεν αποτέλεσε αντικείμενο επιστημονικής έρευνας. Θα ήταν ενδιαφέρον να γίνουν έρευνες
βασισμένες στην παρούσα διδακτική πρόταση ώστε να διερευνηθούν εις βάθος τα πιθανά
οφέλη στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η
παρούσα πρόταση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα αρχικό πλαίσιο, ανοικτό σε τροποποιήσεις και
βελτιώσεις από την εκπαδευτική και την ερευνητική κοινότητα για τη βέλτιστη λειτουργία του σε
σχολικά ή άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
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της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών. Μουσικοπαιδαγωγικά, 14, 45-57.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΣΥΜΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΌΝΕΙΡΟ
Συμφοιτητές στο όνειρο
Θέλω να σας θυμηθώ
Το δάκρυ μου έχει στερέψει
Έχω ξεχάσει πια να ζω

Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο σας μιλά ο σταθμός των ελεύθερων Φοιτητών
των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων
17 Νοέμβρη ημέρα Σάββατο
Μια πόλη νεκρική από του φόβου τη σιγή
Μια πόλη νεκρή από την απειλή του τρόμου
Φόβος, φόβος, φόβος παντού
Να προσέχεις τί θα πεις
Το κεφάλι σου να σκύβεις
Μίζερη ζωή υπό την απειλή του όπλου

Συμφοιτητές στο όνειρο
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1-16.

DOI:

Θέλω να σας θυμηθώ
Το δάκρυ μου έχει στερέψει
Έχω ξεχάσει πια να ζω

Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο
Το πρόσωπο της χούντας! Σπάει!
Φοιτητές μαθητές, παιδιά αγωνιστές
Με συνθήματα τραγούδια απ’ της αγάπης τη φωτιά
Σταθμός πειρατικός που εκπέμπει ελευθερία
Από τα πανεπιστημιακά θρανία
Ψωμί, ψωμί, παιδεία, ελευθερία
Ψωμί, ψωμί, παιδεία, ελευθερία
Συμφοιτητές στο όνειρο
Μέσα απ’ τα χρόνια σας κοιτώ
Ό,τι μου δώσατε το έχω
Στη ζήση μου σα φυλαχτό

Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ πολυτεχνείο
Την αλήθεια φοβηθήκανε και την ελευθερία
Νε τανκς και όπλα απάντησε η δικτατορία
Να σιωπήσει η φωνή, να σιωπήσουν τα τραγούδια
Η πύλη έπεσε, η πύλη έπεσε, έπεσε βαριά
Με το αίμα των παιδιών να ποτίζει τα στενά
Με το αίμα των να φωνάζει ελευθεριά
Να φωνάζει ελευθεριά
Να φωνάζει ελευθεριά
Συμφοιτητές στο όνειρο
Μέσα απ’ τα χρόνια σας κοιτώ
Την ομορφιά σας αγκαλιάζω
Κι όλα στη ζήση μου τ’ αλλάζω…

https://www.youtube.com/watch?v=Ui7c0stXaI4
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Η Δημιουργική Επίλυση Προβλήματος στο πλαίσιο της
οικοδόμησης του Δημιουργικού Ηγέτη
Τσαντάκης Χρίστος Τρ, Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος Η.
tsantakis@hotmail.com
tkotopou@gmail.com
Περίληψη
Ανάμεσα στα διάφορα μοντέλα ηγεσίας που έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία, η δημιουργική ηγεσία αποτελεί
έναν τύπο ηγεσίας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που στο επίκεντρο της θέτει την έννοια της δημιουργικότητας του ηγέτη.
Η δημιουργική ηγεσία είναι η ηγεσία η οποία ενθαρρύνει, συλλαμβάνει, καλλιεργεί και εφαρμόζει άτυπα, ευφάνταστες
λύσεις και στρατηγικές που παράγουν «ασυνήθιστα» αποτελέσματα, τα οποία
συχνά επανεκκινούν και
επαναπροσδιορίζουν μία οργάνωση. Ένας οργανισμός μπορεί να οδηγηθεί στην επιτυχία, όταν στοχεύει στην ανάπτυξη
σε συνδυασμό με την αποτελεσματική του λειτουργία. Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτή διαδραματίζει η έμφαση στην
παρακολούθηση των αλλαγών των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων συνδυασμένη με την επιδίωξη της
καινοτομίας. Για να οδηγηθεί όμως στην καινοτομία, απαιτείται δημιουργικότητα και δημιουργική σκέψη, η οποία
σχετίζεται με τη δημιουργική ηγεσία, καθώς ο ηγέτης του οργανισμού είναι αυτός που καθοδηγεί, ενθαρρύνει και παρωθεί
το προσωπικό στο οποίο ηγείται. Η δημιουργικότητα στην ηγεσία συγκροτείται από τις δεξιότητες, τα χαρακτηριστικά και
τις πρακτικές που διαθέτει ή μπορεί να αποκτήσει ένας ηγέτης για να καταστεί αποτελεσματικός. Η παρούσα εισήγηση
στα πλαίσια της δημιουργικής ηγεσίας διερευνά και παρουσιάζει τη διαδικασία της Δημιουργικής Επίλυσης Προβλήματος
(Creative Problem Solving). Αναλύονται τα βήματα που οφείλει να ακολουθήσει ο δημιουργικός, καινοτόμος και
παράλληλα αποτελεσματικός στο έργο του ηγέτης, ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με τα οποία έρχεται
καθημερινά αντιμέτωπος.
Λέξεις κλειδιά: creative problem solving; δημιουργική επίλυση προβλήματος; δημιουργική ηγεσία; δημιουργικότητα;
καινοτομία; δημιουργικός ηγέτης

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
Ο όρος της ηγεσίας έχει αναλυθεί από διάφορους συγγραφείς στη διεθνή βιβλιογραφία, οι
οποίοι διαφέρουν συνήθως, ανάλογα την σκοπιά και τον τομέα που προσεγγίζει ο όρος της
ηγεσίας. Στο σύνολο τους όμως οι ορισμοί τείνουν να συμφωνούν ότι η ηγεσία αποτελεί το
επίκεντρο ενός οργανισμού και είναι ιδιαίτερη η συμβολή της τόσο στην επιτυχία ή στην αποτυχία,
στην οργάνωση του οργανισμού όπως και στην ολοκλήρωση του έργου του (Schermerhorn et
al, 2010).
Χαρακτηριστικοί ορισμοί της ηγεσίας αναφέρουν:
«ως ηγεσία θα μπορούσε να οριστεί η διαδικασία επηρεασμού της σκέψης, των
συναισθημάτων, των στάσεων και των συμπεριφορών μιας μικρής ή μεγάλης, τυπικής ή άτυπης
ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο (ηγέτη), με τέτοιο τρόπο ώστε εθελοντικά και πρόθυμα και
με την κατάλληλη συνεργασία να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να υλοποιήσουν
αποτελεσματικούς στόχους που απορρέουν από την αποστολή της ομάδας και τη φιλοδοξία
της για πρόοδο ή ένα καλύτερο μέλλον» (Μπουραντάς, 2005).
«Ηγεσία είναι το πλέγμα εκείνων των συμπεριφορών που χρησιμοποιείς με τους άλλους, όταν
προσπαθείς να επηρεάσεις τη δική τους συμπεριφορά• πιο απλά, ηγέτης είναι αυτός που έχει
την ικανότητα να επηρεάσει τους ανθρώπους να κάνει κάτι που αυτός θέλει» (Πασιαρδής, 2004).
«Η ηγεσία εκλαμβάνεται γενικά ως η επιρροή ή τέχνη ή διαδικασία επηρεασμού των ατόμων έτσι,
ώστε να εργαστούν πρόθυμα για την επίτευξη των ομαδικών στόχων» (Koontz & O’ Donnell,
1982).
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Σύμφωνα με του Μπουραντά (2005) ορίζονται δυο θεμελιώδη στοιχεία που συνιστούν τον
πυρήνα της έννοιας της ηγεσίας και αυτά είναι ο τρόπος με τον οποίο ο ηγέτης ασκεί επίδραση
στους συνεργάτες του και ως δεύτερο στοιχείο, ο εθελοντισμός σύμφυτος με την προθυμία
αυτών να συμμετέχουν στην όλη προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι.
Επιπρόσθετα για να υφίσταται ο όρος ηγεσία υπάρχουν συγκεκριμένες βασικές προϋποθέσεις
οι οποίες είναι (Σαΐτης, 2005):
-Η ύπαρξη ηγέτη: είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της δραστηριότητας της ομάδας
και διαθέτει «επίσημη» και «ουσιαστική» εξουσία.
-Η ύπαρξη μελών ομάδας: είναι αυτοί που θα υλοποιήσουν τους στόχους της ομάδας. Η
επιρροή της ηγεσίας συνδέεται με τη συλλογική δράση και δεν πρέπει να είναι περιπτωσιακή.
-Η ύπαρξη αποτελεσματικής δράσης: ο ηγέτης είναι αυτός που θα παρακινήσει την ομάδα
ανθρώπων να προσφέρουν το μέγιστο των ικανοτήτων τους.
-Η επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων: η οποία αφορά το σύνολο των μελών της ομάδας.
Η διαφορά ανάμεσα στον ηγέτη και τον μάνατζερ
Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η έννοια της ηγεσίας διαφέρει από αυτή του μάνατζμεντ
όπως και η έννοια του ηγέτη σε σχέση με αυτή του μάνατζερ ενός δηλαδή απλού διαχειριστή. Ο
μάνατζερ-διαχειριστής (π.χ προϊστάμενος) μπορεί να επιτύχει ένα αποτέλεσμα χάρη στα μέσα
που του παρέχει η θέση η οποία διαθέτει και αυτό μπορεί να τον καθιστά καλό μάνατζερδιαχειριστή, αλλά όχι κάτι περισσότερο. Εκείνο όμως το στέλεχος το οποίο πέραν της εξουσίας,
λόγω της θέσης του, διαθέτει και άλλες ικανότητες, χάρη στις οποίες ασκεί επιρροή στην ομάδα
του και επιτυγχάνει έτσι μεγαλύτερο και καλύτερο αποτέλεσμα δεν είναι μόνο καλός μάνατζερ
αλλά και αποτελεσματικός ηγέτης. Έτσι η διαφορά ανάμεσα σε έναν μάνατζερ-απλό διαχειριστή
και ενός ηγέτη εντοπίζεται στον τρόπο αξιοποίησης του ανθρώπινου παράγοντα και στα
ποσοτικά και ποιοτικά μεγέθη του αποτελέσματος (Σαΐτης, 2005).
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι διαφορές ανάμεσα σε έναν μάνατζερ που λειτουργεί
ως απλός διαχειριστής και έναν ηγέτη.
ΜΑΝΑΤΖΕΡ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΗΓΕΤΗΣ

Διορίζεται

Αναδεικνύεται

Χρησιμοποιεί νόμιμη-«δοτή» δύναμη (εξουσία)

Χρησιμοποιεί προσωπική δύναμη

Δίνει οδηγίες-εντολές, ανταμοιβές-τιμωρίες, παρακινεί
μέσω «κατώτερων» αναγκών
Ελέγχει
Δίνει έμφαση στις διαδικασίες στα συστήματα και στη
λογική-μυαλό

Περνά όραμα, εμπνέει, πείθει, κινητοποιεί μέσω ιδανικών,
αξιών, «ανώτερων» αναγκών
Κερδίζει εμπιστοσύνη, ενδυναμώνει

Κινείται σε προκαθορισμένα-τυπικά πλαίσια

Δίνει έμφαση στους ανθρώπους, τα συναισθήματα, τη
διαίσθηση

Ενδιαφέρεται κυρίως για το «πώς»

Ανοίγει ορίζοντες, διευρύνει τα πλαίσια

Δέχεται και διαχειρίζεται την κατεστημένη κατάσταση
(status quo), προτιμά την σταθερότητα

Ενδιαφέρεται κυρίως για το «γιατί»

Αποδέχεται την πραγματικότητα
Έμφαση στο παρόν, βραχυπρόθεσμη προοπτική

Προκαλεί το κατεστημένο, κάνει αλλαγές, καινοτομεί.

Κάνει τα πράγματα σωστά
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Ερευνά την πραγματικότητα
Έμφαση στο μέλλον, μακροπρόθεσμη προοπτική
Κάνει τα σωστά πράγματα

Πίνακας 1, Μπουραντάς (2005) «Διαφορές μάνατζερ-ηγέτη»

Βέβαια κάποιος (π.χ. διευθυντής ή προϊστάμενος) λόγω της θέσης που κατέχει μπορεί να είναι
μάνατζερ (απλός διαχειριστής) και ασκώντας την εξουσία που κατέχει να πετυχαίνει του στόχους
του. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτόματα είναι και ηγέτης. Όπως επίσης και κάποιος μπορεί να είναι
ηγέτης χωρίς να ασκεί εξουσία. Γι’ αυτό και ο ιδανικότερος συνδυασμός είναι αυτός του
μάνατζερ-ηγέτη αφού οι έννοιες του μάνατζμεντ και της ηγεσίας είναι συμπληρωματικές και
αλληλοεπηρεαζόμενες λειτουργίες-ρόλοι (Kotter, 1990). Είναι λοιπόν σαφές, ότι το δίπτυχο
μάνατζερ-ηγέτης αποτελεί τον ιδανικότερο συνδυασμό στο χώρο της διοικητικής ηγεσίας (Σαΐτης,
2005).
Στυλ ηγεσίας
Η διοικητική συμπεριφορά του ηγέτη ο οποίος προΐσταται μιας οργάνωσης ή μιας εκπαιδευτικής
μονάδας είναι αυτός που καθορίζει το στυλ ή τύπο της ηγεσίας. Ανάμεσα στα διάφορους
τύπους ηγεσίας που έχουν αναφερθεί οι περισσότερο γνωστοί είναι: το αυταρχικό στυλ ηγεσίας,
το δημοκρατικό ή συμμετοχικό στυλ ηγεσίας, το χαλαρό ή εξουσιοδοτικό στυλ ηγεσίας
(Θεοφιλίδης, 1994; Ζαβλάνος, 1998; Σαΐτης, 2005).
Αυταρχικό στυλ ηγεσίας
Στο αυταρχικό στυλ ηγεσίας, ο ηγέτης αντλεί δύναμη από την θέση που κατέχει, λαμβάνει μόνος
του τις αποφάσεις χωρίς να ακούει ή να εφαρμόζει άλλες προτάσεις και στην συνέχεια τις
μεταβιβάζει στους υφιστάμενούς του με σκοπό την εφαρμογή τους. Συνήθως δεν χαίρει
εμπιστοσύνη από τα μέλη της ομάδας και χρησιμοποιεί ως κίνητρο το φόβο της θέσης που
κατέχει (Μπουραντάς, 2005). Έτσι, οι υφιστάμενοί του δεν έχουν την δυνατότητα να αναλάβουν
πρωτοβουλίες και απλά εκτελούν εντολές από τον αυταρχικό ηγέτη, ενώ η απόδοσή τους στο
έργο τους είναι μειωμένη όταν ο ηγέτης απουσιάζει.
Δημοκρατικό ή συμμετοχικό στυλ ηγεσίας
Σε αντίθεση με το αυταρχικό στυλ ηγεσίας ο δημοκρατικός ή συμμετοχικός ηγέτης λαμβάνει
αποφάσεις αφού πρώτα ακούσει την άποψη των συναδέλφων του οι οποίοι αποτελούν μέλη
της ομάδας του. Δέχεται νέες προτάσεις, αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και είναι αυτός ο
οποίος παρακινεί τους υφιστάμενούς του να συμμετέχουν ενεργά στην λήψη αποφάσεων
(Spillane, 2006). Στα πλαίσια της συμμετοχικής διαδικασίας του προσωπικού στη λήψη
αποφάσεων, ο δημοκρατικός ηγέτης αποσαφηνίζει τους στόχους και τις επιδιώξεις της
οργάνωσης, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργεί την ομαδικότητα προσφέροντας στους εργαζόμενους
ηθικά κίνητρα ώστε να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές τους στοχεύοντας στην επίτευξη του
βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος.
Χαλαρό ή εξουσιοδοτικό στυλ ηγεσίας
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Στο συγκεκριμένο στυλ ηγεσίας ο ρόλος του ηγέτη είναι περιορισμένος καθώς τα μέλη του
οργανισμού λαμβάνουν αποφάσεις μόνοι τους χωρίς την παρέμβαση του ίδιου. Έτσι, διαθέτουν
υψηλό βαθμός ανεξαρτησίας και αυτονομίας τόσο στην άσκηση του έργου τους όσο και στην
συμμετοχή τους στην διοίκηση του . Ο χαλαρός ή εξουσιοδοτικός ηγέτης επιτρέπει στα μέλη του
οργανισμού να έχουν εκτεταμένη ελευθερία καθώς ουσιαστικά έχει μεταβιβάσει την εξουσία του
στους ίδιους. Κυρίως ο ρόλος του περιορίζεται στην παροχή πληροφοριών ώστε να μπορούν
οι ίδιοι να κρίνουν και να λάβουν αποφάσεις. Βέβαια, συνήθως παρατηρείται οι εργαζόμενοι να
λαμβάνουν αποφάσεις σύμφωνα με το προσωπικό τους συμφέρον και όχι σύμφωνα με το
όφελος του οργανισμού στον οποίο εργάζονται.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
Πέραν από τις κλασικές θεωρήσεις σχετικά με τους τύπους της ηγεσίας που προαναφέρθηκαν,
τα τελευταία χρόνια ερευνητές έχουν αρχίσει να καθιστούν σαφές ότι η δημιουργικότητα αποτελεί
σημαντικό στοιχείο το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο και σχετίζεται άμεσα με την ηγεσία (Goertz,
2000; Mumford et al., 2000; Sternberg et al., 2004).
Ο Sternberg (2002) ξεκινά την αναζήτηση της δημιουργικής ηγεσίας περιγράφοντας την
σπουδαιότητα που διαδραματίζει η νοημοσύνη στην επίτευξη της επιτυχημένης ηγεσίας. Η
παραδοσιακή θεώρηση ήταν ότι η αποτελεσματική ηγεσία εξαρτάται από το επίπεδο της
αναλυτικής νοημοσύνης (analytic intelligence) της ικανότητας δηλαδή του ατόμου να αναλύει
και να αξιολογεί τις υπάρχουσες ιδέες και τα υπάρχοντα συστήματα στα οποία λειτουργεί.
Παρόλα αυτά ο Sternberg (2002) πρότεινε ότι η αποτελεσματική ηγεσία (effective leadership)
βασίζεται στην επιτυχημένη νοημοσύνη (successful intelligence) και πιο συγκεκριμένα
περιγράφει ως επιτυχημένη νοημοσύνη (successful intelligence): «Οι άνθρωποι επιτυγχάνουν
την επιτυχία αναγνωρίζοντας και αξιοποιώντας τα δυνατά τους σημεία και αναγνωρίζοντας και
είτε διορθώνοντας είτε αντισταθμίζοντας τις αδυναμίες τους» (Sternberg, 2002: 10). Αν και η
αναλυτική νοημοσύνη (analytic intelligence) χρησιμεύει για να υποστηρίζει την επιτυχημένη
νοημοσύνη (successful intelligence) ο Sternberg (2002) πρόσθεσε δύο επιπλέον ικανότητες, οι
οποίες δεν είχαν ληφθεί υπόψη όσον αφορά την σύνδεσή τους με την αποτελεσματική ηγεσία.
Αυτές είναι η πρακτική (practical) και δημιουργική (creative) νοημοσύνη. Η δημιουργική
νοημοσύνη είναι αυτή η οποία επιτρέπει στους ηγέτες να διαμορφώσουν το όραμά τους ή πιο
απλά προς ποια κατεύθυνση επιθυμούν να καθοδηγήσουν τα μέλη της ομάδας τους.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο Sternberg μετά από έρευνες μαζί με τους συνεργάτες του σχετικά με
την δημιουργικότητα και την ηγεσία, αρχίζει και ο ίδιος να χρησιμοποιεί τον όρο της δημιουργικής
ηγεσίας-creative leadership (Sternberg et al., 2004).
Η δημιουργική ηγεσία αποτελεί ένα καινοτόμο τύπο ηγεσίας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που στο
επίκεντρο της θέτει την έννοια της δημιουργικότητας του ηγέτη. Η δημιουργική ηγεσία είναι η
ηγεσία η οποία ενθαρρύνει, συλλαμβάνει, καλλιεργεί και εφαρμόζει άτυπα, ευφάνταστες λύσεις
και στρατηγικές που παράγουν «ασυνήθιστα» αποτελέσματα τα οποία συχνά επανεκκινούν και
επαναπροσδιορίζουν μια οργάνωση. Μέσω της δημιουργικής ηγεσίας μπορούν να υπερβούν
οι φραγμοί και τα εμπόδια σε μια ομάδα ενώ ταυτόχρονα μπορούν να αναπτυχθούν οι
δημιουργικές προσπάθειες των μελών της ομάδας ή του οργανισμού (Rickards & Moger, 2000).
Οι Puccio, Mance & Murdock (2011: 28) ορίζουν την δημιουργική ηγεσία ως: «την ικανότητα να
εμπλέκεται σκόπιμα η φαντασία ενός ατόμου για να καθορίσει και να καθοδηγήσει μια ομάδα
προς ένα νέο καινοτόμο στόχο - μια κατεύθυνση που είναι νέα για την ομάδα. Ως συνέπεια αυτής
της δημιουργικής αλλαγής, οι δημιουργικοί ηγέτες έχουν μια βαθιά θετική επίδραση στο
περιβάλλον τους (π.χ. χώρος εργασίας, κοινότητα, σχολείο, οικογένεια) και τα άτομα που
βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση».
Η δημιουργικότητα στην ηγεσία συγκροτείται από τις δεξιότητες, τα χαρακτηριστικά και τις
πρακτικές που διαθέτει ή μπορεί να αποκτήσει ένας ηγέτης για να καταστεί αποτελεσματικός.
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι διαφορές ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που διαθέτει
ο «κλασσικός ηγέτης» σε σχέση με τον «δημιουργικό ηγέτη».
Κλασσικός Ηγέτης

Δημιουργικός Ηγέτης

Σύμβολο Εξουσίας

Πρότυπο Έμπνευσης

Διατήρηση της τάξης

Ανάληψη ρίσκου

Τον ενδιαφέρει να είναι σωστός

Τον ενδιαφέρει να είναι αυθεντικός

Σκέφτεται σε αυστηρά πλαίσια
γενικός διευθυντής

σαν

Σκέφτεται δημιουργικά σαν καλλιτέχνης

Ακολουθεί κλειστά συστήματα

Επιλέγει τα ανοιχτά συστήματα

Ακολουθεί τον κανονισμό

Προτείνει αλλαγές όπου χρειάζεται

Θέλει να αποφεύγει τα λάθη

Θέλει να μαθαίνει από τα λάθη του

Δέχεται την ανατροφοδότηση

Δέχεται την κριτική

Η γνώμη σου μετράει

Τι πραγματικά σκέφτεσαι;

Πίνακας 2, Maeda & Bermont (2008) Davos-World Economic Forum
Ο ηγέτης ενός οργανισμού ή μιας ομάδας έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με προβλήματα ή
καταστάσεις που αφορούν τον οργανισμό ή τα μέλη του, και οφείλει να τα διαχειριστεί με τέτοιο
τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους και τον σκοπό του οργανισμού. Ο τρόπος με
τον οποίο οι ηγέτες αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι έχει
επίδραση στην απόδοσή τους και κατ’ επέκταση της ομάδας τους αλλά και στην
αποτελεσματικότητά τους. Οι δημιουργικοί ηγέτες μπορούν να τροφοδοτήσουν τις ομάδες τους
με τις ιδέες τους. Ο δημιουργικός ηγέτης είναι αυτός που μέσα από την δημιουργικότητα και την
καινοτομία θα οδηγηθεί στην αποτελεσματικότητα και στην αποδοτικότητα της ομάδας που
ηγείται γι’ αυτό και στην περίπτωση της επίλυσης ενός προβλήματος τα βήματα της
Δημιουργικής Επίλυσης Προβλήματος (Creative Problem Solving) θα τον βοηθήσουν στην
ενίσχυση του ρόλου του και του τρόπου με τον οποίο ηγείται.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ – CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS)
Η δημιουργική επίλυση προβλήματος αποτελεί το πλαίσιο το οποίο μπορούν να
χρησιμοποιήσουν άτομα για να διαχειριστούν αποτελεσματικά προβλήματα, ευκαιρίες ή
προκλήσεις (Treffinger, 1995). Μέσα από την διαδικασία της δημιουργικής επίλυσης
προβλήματος το άτομο παράγει και αναλύει πολλές, ποικίλες και νέες επιλογές όπως να
σχεδιάσει την αποτελεσματική εφαρμογή νέων λύσεων ή τρόπων δράσης. Το μοντέλο της
δημιουργικής επίλυσης προβλήματος εμπεριέχει ένα σύνολο εργαλείων για παραγωγική σκέψη
ενώ ενσωματώνει τις δεξιότητες τόσο της δημιουργικής όσο και της κριτικής σκέψης.
Η προσέγγιση της δημιουργικής επίλυσης προβλήματος (CPS) βασίζεται σε διάφορες
θεμελιώδεις αρχές που υποστηρίζονται γενικά από τη θεωρία και την έρευνα (Isaksen, Dorval &
Treffinger, 2006). Έτσι λοιπόν η δημιουργική επίλυση προβλήματος θεωρεί ότι (Isaksen, Dorval &
Treffinger, 2006):
Δημιουργικές δυνατότητες διαθέτουν όλοι οι άνθρωποι.
Η δημιουργικότητα μπορεί να εκφραστεί σε όλους τους ανθρώπους σε μια εξαιρετικά μεγάλη
ποικιλία τομέων ή αντικειμένων, ίσως με σχεδόν άπειρο αριθμό τρόπων (Torrance & Safter,
1990).
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Η δημιουργικότητα συνήθως προσεγγίζεται ή εκδηλώνεται σύμφωνα με τα συμφέροντα, τις
προτιμήσεις ή τα στυλ των ατόμων (Dunn, Dunn & Treffinger, 1992; Kirton, 1976).
Οι άνθρωποι μπορούν να λειτουργούν δημιουργικά, ενώ είναι παραγωγικοί σε διαφορετικά
επίπεδα ή βαθμούς ολοκλήρωσης ή σημασίας.
Μέσω προσωπικής βελτίωσης, με τη μορφή εκπαίδευσης ή διδασκαλίας, τα άτομα μπορούν να
αξιοποιήσουν καλύτερα το δημιουργικό τους στυλ, να ενισχύσουν το επίπεδο δημιουργικής τους
ολοκλήρωσης και έτσι να συνειδητοποιήσουν πληρέστερα τις δημιουργικές τους δυνατότητες.
Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι σύμφωνα με όλα τα παραπάνω δεν σημαίνει ότι ο καθένας
θα γίνει άτομο που θα επιτυγχάνει σημαντικές «δημιουργικές ανακαλύψεις» όπως έχουν επιτύχει
σημαντικοί ζωγράφοι, ποιητές ή λογοτέχνες. Όμως οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει δημιουργικά
παραγωγικός με ουσιαστικούς τρόπους. Οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν περισσότερα για
τις δικές τους δημιουργικές ικανότητες και στυλ, να μάθουν να εφαρμόζουν χρήσιμες
στρατηγικές με τους κατάλληλους τρόπους και να επιτύχουν μεγαλύτερα αποτελέσματα αλλά
και μεγαλύτερη ικανοποίηση για τον εαυτό τους και τους άλλους μέσω δημιουργικών
προσπαθειών.
Όπως προαναφέρθηκε ο Sternberg (2002) είχε συμπεριλάβει την δημιουργικότητα ως έναν από
τους βασικούς παράγοντες της αποτελεσματικής ηγεσίας. Όμως από τον Mumford (2000) και
τους συνεργάτες του είχε προταθεί κάτι εξίσου σημαντικό, αυτό της σημαντικότητας της
δημιουργικής επίλυσης προβλήματος ως βασικό στοιχείο της έννοιας της ηγεσίας. Έτσι, ο ίδιος
και οι συνεργάτες του αναφέρονται στην δημιουργικότητα ως βασικό στοιχείο της ηγεσίας και
στο γεγονός ότι η ικανότητα της δημιουργικής επίλυσης προβλήματος οδηγεί στην επίτευξη της
αποτελεσματικής ηγεσίας. Έτσι καταλήγουν ότι «οι διάφορες ικανότητες που σχετίζονται με την
δημιουργικής επίλυσης προβλήματος επιδρούν στην επίδοση του ηγέτη» (Mumford et al., 2000
:17).
ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (CPS)
Η δημιουργική επίλυση προβλήματος δεν αποτελεί μια τυχαία διαδικασία ή μια απλή ιδεοθύελλα
(brainstorming), αλλά συνιστά μια καθορισμένη διαδικασία βημάτων. Οι δημιουργικές ιδέες δεν
είναι συνήθως στιγμιαίες εμπνεύσεις αλλά είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας επίλυσης ενός
συγκεκριμένου προβλήματος, το οποίο θα οδηγήσει στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου
(Basadur, 2004).
Σύμφωνα λοιπόν με το μοντέλο της Δημιουργικής Επίλυσης Προβλήματος διακρίνονται 5 στάδια
– βήματα τα οποία αναλύονται παρακάτω (Σιούτας κ.α., 2008):
Ανάλυση και συγκέντρωση των δεδομένων του προβλήματος.
Διατύπωση του προβλήματος
Παραγωγή προτεινόμενων ιδεών-λύσεων
Αξιολόγηση των προτεινόμενων ιδεών-λύσεων
Εφαρμογή των προκριθέντων ιδεών-λύσεων

Το μοντέλο της δημιουργικής επίλυσης προβλήματος και τα στάδιά του, μπορεί να γίνει καλύτερα
κατανοητό αν ορίσουμε ένα πρόβλημα με την λογική της επίλυσής του χρησιμοποιώντας το
συγκεκριμένο μοντέλο. Ας υποθέσουμε ότι το πρόβλημά μας αφορά τις άδειες των εργαζομένων
και πιο συγκεκριμένα:
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«Πώς θα διαχειριστούμε τις άδειες των εργαζομένων ώστε να μην διαταράσσεται η ομαλή
λειτουργία του οργανισμού»
Ακολουθώντας τα στάδια της Δημιουργικής Επίλυσης Προβλήματος:
Α. Ανάλυση και συγκέντρωση των δεδομένων του προβλήματος: Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει
να αναλύσουμε και να συγκεντρώσουμε τις γνώσεις μας για το πρόβλημα και να τις
κωδικοποιήσουμε. Για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο μπορούν να μας βοηθήσουν μια σειρά
από ερωτήσεις τις οποίες θα πρέπει να απαντήσουμε.
Ποιοι από το προσωπικό ζητούν πιο συχνά άδειες; (φύλο, ηλικία, χρόνια υπηρεσίας, θέση
εργασίας).
Πότε συνήθως ζητούν άδειες; (τέλος της εβδομάδας, πρώτες μέρες της εβδομάδας, πριν από
αργίες, ενδιάμεσες μέρες)
Τι είδους άδειες ζητούν (αναρρωτικές, κανονικές, εκπαιδευτικές, ειδικές)
Πού βρίσκονται ιεραρχικά στον οργανισμό αυτοί που ζητούν πιο συχνά άδειες (απλοί
εργαζόμενοι, κατώτερα στελέχη, διευθυντές)
Πώς δίνονται οι άδειες χρονικά (μονοήμερες, διήμερα, ολιγοήμερες, πολυήμερες)
Β. Διατύπωση του προβλήματος: Μετά από το προηγούμενο στάδιο και έχοντας συγκεντρώσει
χρήσιμο υλικό, σε αυτό το στάδιο προσπαθούμε να διατυπώσουμε τον ορισμό του
προβλήματός μας και τα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Για να πετύχουμε κάτι τέτοιο μπορούμε να επιμερίσουμε το αρχικό μας ερώτημα σε επιμέρους
ερωτήματα για να το εξετάσουμε πιο ολοκληρωμένα. Στην περίπτωσή μας το αρχικό μας
ερώτημα-πρόβλημα είναι: «Πώς θα διαχειριστούμε τις άδειες των εργαζομένων ώστε να μην
διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του οργανισμού». Τα επιμέρους ερωτήματα θα μπορούσαν
να είναι: «Μπορούν να αποφευχθούν ορισμένες άδειες ώστε να μην λείπουν οι εργαζόμενοι;»,
«Ποιος αντικαθιστά ποιόν όταν κάποιος απουσιάζει;», «Τι εφαρμόζεται στις μη
προγραμματισμένες άδειες».
Γ. Παραγωγή προτεινόμενων ιδεών-λύσεων: Σε αυτό το τρίτο στάδιο της δημιουργικής επίλυσης
προβλήματος θα πρέπει να καταγράψουμε μια σειρά από προτεινόμενες ιδέες-λύσεις μέσα από
τις οποίες θα προκριθεί αυτή που θεωρούμε καλύτερη για το πρόβλημά μας. Για την παραγωγή
διαφόρων ιδεών-λύσεων υπάρχουν διάφορες ειδικές τεχνικές όπως είναι η τεχνική του
brainstorming, οι ερωτήσεις SCAMPER, η πλάγια σκέψη κ.α (Σιούτας κ.α., 2008).
Δ. Αξιολόγηση των προτεινόμενων ιδεών-λύσεων: Αφού έχουν καταγραφεί στο προηγούμενο
στάδιο μια σειρά από πιθανές λύσεις για το πρόβλημά μας, σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται
η αξιολόγηση των επικρατέστερων ιδεών-λύσεων. Η επικρατέστερη ή οι επικρατέστερες λύσεις
δεν επιλέγονται αυθαίρετα αλλά με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Κριτήρια τα οποία μπορούν να
βοηθήσουν στην επιλογή της επικρατέστερης λύσης στο πρόβλημά μας μπορεί να είναι το
κόστος, ο απαιτούμενος χρόνος, τα διαθέσιμα μέσα, θέματα δεοντολογίας και προσωπικών
δεδομένων κ.ά.
Ε. Εφαρμογή των προκριθέντων ιδεών-λύσεων: Στο τελευταίο αυτό στάδιο και αφού έχουμε
καταλήξει σε μια λύση για το πρόβλημά μας, θα πρέπει και να την εφαρμόσουμε. Δηλαδή θα
πρέπει να σχεδιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα δράσουμε και να εφαρμόσουμε την λύση
στην οποία καταλήξαμε. Στα πλαίσια λοιπόν του πλάνου δράσης μας, συνήθως καταγράφονται
τα άτομα που θα πάρουν μέρος στη φάση της υλοποίησης, τα μέσα που θα χρειαστούν, οι
χρόνοι που απαιτούνται για την εκτέλεση όλων των ενεργειών. Με απλά λόγια πριν την εφαρμογή
της λύσης σχεδιάζεται οργανωμένα το που, ποιος, πώς, πότε, γιατί και για πόσο θα
απασχοληθεί, ώστε η εφαρμογή της λύσης να είναι ορθά δομημένη. Ακολούθως το
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συγκεκριμένο στάδιο περιλαμβάνει την ανάληψη δράσης, την εφαρμογή δηλαδή της ιδέαςλύσης.

Παρατηρήσεις σχετικά με το μοντέλο Δημιουργικής Επίλυσης Προβλήματος
Όπως αναφέρθηκε το μοντέλο της Δημιουργικής Επίλυσης Προβλήματος περιλαμβάνει πέντε
στάδια. Είναι όμως απαραίτητο να γίνουν ορισμένες επισημάνσεις οι οποίες αφορούν την
λειτουργικότητα των πέντε αυτών σταδίων.
-Η σειρά των σταδίων που προτείνονται είναι ενδεικτική και αυτό δεν σημαίνει ότι το μοντέλο δεν
θα είναι αποτελεσματικό ως προς την εφαρμογή της λύσης αν δεν τηρηθεί επακριβώς η
συγκεκριμένη σειρά.
-Το τρίτο στάδιο αναφέρεται ως παραγωγή προτεινόμενων ιδεών-λύσεων αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι η δημιουργική παραγωγή λύσεων μπορεί ή πρέπει να λάβει χώρα μόνο στο
συγκεκριμένο στάδιο. Παραγωγή δημιουργικών ιδεών μπορεί να υπάρξει και στο τέταρτο στάδιο
όσον αφορά τα κριτήρια τα οποία θα εφαρμοστούν για την επιλογή της καλύτερης δυνατής
λύσης.
-Κάθε στάδιο απαιτεί τον χρόνο του και δεν θα πρέπει να γίνεται εσπευσμένα καθώς για καθένα
από τα στάδια εμπλέκονται σε αυτά νοητικές διεργασίες οι οποίες απαιτούν χρόνο ώστε να
ολοκληρωθούν και να εξάγουν αποτέλεσμα.
-Ιδιαίτερης σημασίας αποτελεί το δεύτερο στάδιο αυτό της διατύπωσης του προβλήματος και
αυτό γιατί συγκεκριμένα προβλήματα μπορεί να απλοποιηθούν σε επιμέρους ερωτήματα και να
διατυπωθούν καλύτερα με αποτέλεσμα να μπορούν τελικά να λυθούν εύκολα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Η δημιουργική ηγεσία αποτελεί ένα σύγχρονο τύπο ηγεσίας, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει έναν
οργανισμό στην καινοτομία, την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία. Βασικό στοιχείο της
δημιουργικής ηγεσίας είναι η πολυεπίπεδη δημιουργικότητα του ηγέτη, ο οποίος θα εμπνεύσει
την ομάδα του ή τους συνεργάτες του, ώστε να μπορούν και οι ίδιοι να εκφράσουν την
δημιουργικότητά τους. Όπως αναλύθηκε στην παρούσα εισήγηση το μοντέλο της Δημιουργικής
Επίλυσης Προβλήματος - Creative Problem Solving (CPS) μπορεί να λειτουργήσει ως «εργαλείο»
αφενός μεν για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη επίλυση των προβλημάτων με τα
οποία έρχεται αντιμέτωπος ο ηγέτης του οργανισμού και αφετέρου να συνδράμει στην
οικοδόμηση του σύγχρονου και δημιουργικού ηγέτη.
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Περίληψη
Η Δημιουργική Γραφή, περιλαμβάνοντας ένα πλήθος γνωστικών και κοινωνικο-συναισθηματικών στρατηγικών, μπορεί
να καταστήσει αυτόνομους τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου. Οι
δραστηριότητες, καθώς χαρακτηρίζονται από την ευρηματικότητα, την ποικιλία, την προσαρμοστικότητα και κυρίως τον
παιγνιώδη χαρακτήρα τους, ενθαρρύνουν όλους τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους δημιουργικά
αποθέματα, σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο, μέσα από τον πειραματισμό και την ανακάλυψη. Οι έρευνες σχετικά με την
εκπαίδευση και την εφαρμογή δραστηριοτήτων Δημιουργικής Γραφής (εφεξής ΔΓ) σε παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές
Δυσκολίες στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς είναι σχετικά περιορισμένες. Η έρευνα αυτή σχεδιάστηκε κι εφαρμόστηκε ως
μια μελέτη περίπτωσης της εφαρμογής στρατηγικών Δημιουργικής Γραφής σε δύο μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές
Δυσκολίες που παρακολουθούν το γενικό δημοτικό σχολείο.
Το πρώτο μέρος της εργασίας εστιάζει στη θεωρητική προσέγγιση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και της
Δημιουργικής Γραφής. Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται η διδακτική παρέμβαση που υλοποιήθηκε και στο τρίτο μέρος
παρουσιάζεται η συζήτηση των αποτελεσμάτων.
Λέξεις κλειδιά: δημιουργική γραφή, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, παρέμβαση

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο όρος Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) χρησιμοποιείται για να περιγράψει εκείνες τις
καταστάσεις που παρεμβάλλονται ανασταλτικά στην ικανότητα ενός παιδιού, με φυσιολογική
νοημοσύνη, να αποκτήσει ορισμένες φωνολογικές/γραφοφωνημικές δεξιότητες (δεξιότητα
ανάγνωσης, δεξιότητα ορθογραφημένης γραφής) ή άλλες νοητικές δεξιότητες (Λιβανίου, 2004).
Ένα σημείο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι οι ΕΜΔ έχουν οργανική αιτιολογία, καθώς οφείλονται
σε δυσλειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος, που είναι ενδογενείς στο μαθητή.
Μάλιστα, φαίνεται να είναι αποτέλεσμα κάποιας νευρολογικής διαταραχής, η οποία σχετίζεται με
κληρονομικούς παράγοντες. Έτσι, αυτό που κληρονομείται είναι τα ελλείμματα, τα οποία
αφορούν τον τρόπο λειτουργίας ορισμένων περιοχών του εγκεφάλου και τα οποία δημιουργούν
στο παιδί δυσκολίες στη διάκριση των ήχων και των γραπτών συμβόλων (Frith & Frith, 1996).
Παράλληλα, πρέπει να επισημανθεί ότι οι ΕΜΔ εκδηλώνονται πάντα με προβλήματα στη
μάθηση. Τα παιδιά με ΕΜΔ εντοπίζονται αφού έχουν ήδη αποτύχει στο σχολείο. Άλλωστε, για να
θεωρηθεί ότι ένας μαθητής παρουσιάζει ΕΜΔ πρέπει η σχολική του επίδοση να είναι
χαμηλότερη-κατά δύο χρόνια τουλάχιστον-από την αναμενόμενη (Kakouros et al., 1996). Ένα
άλλο σημαντικό σημείο του ορισμού αφορά τη διαχρονική φύση των δυσκολιών μάθησης. Ενώ
στο παρελθόν οι έρευνες είχαν εστιάσει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από νεότερες έρευνες
διαπιστώθηκε η ύπαρξη των ΕΜΔ και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Να σημειωθεί ότι τα
κοινωνικοσυναισθηματικά προβλήματα, όπως είναι τα προβλήματα στη συμπεριφορά, στη
συναισθηματική εξέλιξη καθώς και η έλλειψη κινήτρων, είναι για τους έφηβους μαθητές με ΕΜΔ
πιο ενοχλητικά από ότι τα ακαδημαϊκά (Γεροδήμου, 2005).
Επιπρόσθετα, στην κατηγορία των ΕΜΔ εντάσσονται οι μαθητές που στην κοινωνική και
σχολική τους δραστηριότητα αντιμετωπίζουν προβλήματα, όχι μόνο στη γνωστική διαδικασία,
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αλλά και στη συμπεριφορά τους (Χρηστάκης, 1990). Ειδικότερα, εμφανίζουν πολλά και
διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά στις περιοχές της αντίληψης, της προσοχής, της μνήμης, της
μεταγνώσης, των κινήτρων και της συμπεριφοράς (Παντελιάδου 2011. Παντελιάδου & Μπότσας
2007).
Από την άλλη, η ΔΓ αποτελεί μία σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδο, ευρέως διαδεδομένη
στις ευρωπαϊκές χώρες, κατά την οποία, με την κατάλληλη διέγερση της παιδικής
δημιουργικότητας, προκαλείται η παραγωγή λόγου μ’ έναν τρόπο παιγνιώδη και απαλλαγμένο
από αυστηρά μαθησιακά και αξιολογικά πλαίσια (Σουλιώτης, 1995). Για τον Κωτόπουλο (2014),
ο γράφων λειτουργεί ταυτόχρονα σε δύο αλληλοσυμπληρούμενα πεδία: την πράξη του να
γράφεις δημιουργικά και την πράξη να σκεφτείς κριτικά την πράξη της γραφής και τα
αποτελέσματά της.
Επιπλέον, η ΔΓ με τις διδακτικές της τεχνικές και παρεμβάσεις μπορεί ν’ αποτελέσει τον βασικό
πυλώνα
στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Μετατοπίζει το ενδιαφέρον της από τη
γραμματολογική/βιογραφική εξέταση του λογοτεχνικού έργου και προσκαλεί τον αναγνώστη να
ξαναγράψει το έργο, με νέα ανάγνωση και νέα γραφή, ως δυνάμει δημιουργός (Σαμαρά, 2009).
Ένα άλλο στοιχείο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι η ΔΓ αποτελεί και μια μορφή ψυχικής
εκτόνωσης, εσωτερικής λύτρωσης κι απελευθέρωσης. Μάλιστα, η γραφή και ανάγνωση
ποιημάτων ή αφηγημάτων στην ομάδα ενέχει στοιχεία λυτρωτικής επικοινωνίας, ένταξης και
αποδοχής από και προς την ομάδα (Καρακίτσιος, 2012). Άλλωστε, η ΔΓ εμπεριέχει και μια πτυχή
διασκέδασης καθώς συνδέεται με λειτουργίες και δεξιότητες που συναντώνται στο παιχνίδι, όπως
είναι η αίσθηση της περιπέτειας, της φαντασίας, του πειραματισμού και της περιέργειας
(Καραγιάννης, 2010).
Με βάση τα παραπάνω αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδαγωγικά οφέλη της ΔΓ στην τάξη
είναι πολλαπλά. Αρχικά, ο μαθητής εμπιστεύεται κυρίως τη φαντασία του και όχι γραμμικές
μεθόδους κι έτοιμες λύσεις (Timbal-Duclaux, 1996). Ακόμη, η ΔΓ συμβάλλει στη δημιουργία ενός
θετικού ψυχολογικού κλίματος μέσα στην τάξη, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να πειραματιστούν με
ασφάλεια στα προσφερόμενα ερεθίσματα (Νικολαΐδου, 2015). Επιπλέον, στη διδακτική της
βασική θέση καταλαμβάνει η έννοια της αλληλεπίδρασης. Οι περισσότερες δραστηριότητες ΔΓ
έχουν έντονο ομαδικό χαρακτήρα, γιατί στηρίζονται στο στοιχείο της ανταλλαγής πληροφοριών
και κειμένων (Τσιλιμένη & Παπαρούση, 2010). Τέλος, μέσω της ΔΓ οι μαθητές εκτίθενται σε πολλά
και ποικίλα αναγνωστικά ερεθίσματα, βοηθώντας παράλληλα κι εκείνους τους μαθητές που
αντιμετωπίζουν άγχος, πόνο απώλειας αγαπημένου προσώπου και μαθησιακές δυσκολίες
(Green, 1980).
Με αφετηρία τα προαναφερθέντα, θα ήταν παράλειψη να μην τονιστεί ο παρεμβατικός
ρόλος της Δημιουργικής Γραφής στην παιδαγωγική αντιμετώπιση των ΕΜΔ. Σύμφωνα με τους
Graham και Harris (1992), το αποτελεσματικό γράψιμο απαιτεί την ανάπτυξη αποτελεσματικών
στρατηγικών για τις γνωστικές διαδικασίες του σχεδιασμού, την κατάρτιση και την αναθεώρηση
του κειμένου. Έτσι, και η διδακτική της ΔΓ περιλαμβάνει ένα πλήθος στρατηγικών με σκοπό να
καταστήσει τα παιδιά αυτόνομα στην παραγωγή γραπτού λόγου. Συνήθως, προηγείται ένα
ισχυρότατο συναισθηματικό ερέθισμα, ένα γεγονός, ένα κείμενο ή εικόνες, έτσι ώστε η
συναισθηματική ταύτιση του παιδιού και ο βαθμός συμμετοχής του να είναι συνάρτηση: α) της
αληθοφάνειας του προσομοιωτικού γεγονότος, β) του παιγνιώδους χαρακτήρα του, γ) της
θεματολογίας του, η οποία εμπίπτει στα ενδιαφέροντα του παιδιού και δ) της φύσης του
γεγονότος, προκειμένου να επιτρέπει την εκδήλωση των εμπειριών του παιδιού. Ειδικότερα, οι
στρατηγικές της ΔΓ θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε καθοδηγούμενες και σε στρατηγικές
χαλαρής καθοδήγησης. Αναλυτικότερα, οι πρώτες περιλαμβάνουν την τεχνική των εικόνων, των
ερωτήσεων και των γραπτών οδηγιών, των γραφικών αναπαραστάσεων, των πινάκων και της
κειμενικής υπερδομής, της δημιουργικής απομίμησης, της αφετηρίας των λέξεων και την τεχνική
«κείμενα-αφετηρίες». Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω στρατηγικές χρησιμοποιούνται κυρίως στο
ξεκίνημα της ενασχόλησης των μαθητών με τις ασκήσεις ΔΓ. Από την άλλη, ως χαλαρής
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καθοδήγησης, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι στρατηγικές της ιδεοθύελλας, της
συζήτησης, της ομαδικής δημιουργικής σύνθεσης, της τροποποίησης και ανατροπής μοτίβων,
της μελέτης και διεξοδικής ανάλυσης των αφηγηματικών στοιχείων και της μελέτης πηγών
(Γρόσδος, 2014).
Επιπλέον, ο Gardner (1999) υποστηρίζει ότι οι μαθητές είναι απαραίτητο να
χρησιμοποιούν, κατά τη μάθηση των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, όσο το δυνατόν
περισσότερες αισθήσεις. Ειδικότερα, η ΔΓ μπορεί να ενισχύσει την οπτική αντίληψη (βλέπω/
διαβάζω) των μαθητών με ΕΜΔ μέσω δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται με τη χρήση εικόνων,
εικονογραφημένων ιστοριών, φωτογραφιών, έργων ζωγραφικής, κόμικς, αφισών, μικρών
επιλεγμένων βίντεο και διαφόρων κειμένων. Ακόμη, μπορεί να ενισχύσει την ακουστική τους
αντίληψη (ακούω/ μιλώ) με δραστηριότητες προφορικού λόγου, όπως συζήτηση, διάλογο με
ενεργητική ακρόαση, ερωτοαπαντήσεις μεταξύ των συνομιλητών. Επιπλέον, μέσω της ΔΓ
επιτυγχάνεται και η οπτική-κιναισθητική αντίληψη (πιάνω/κατασκευάζω/υποδύομαι/γράφω) των
μαθητών με ΕΜΔ, καθώς οι δραστηριότητές της μπορούν ν’ αποτελέσουν το έναυσμα για
περισσότερες δημιουργικές δράσεις, όπως εικαστικές δημιουργίες, θεατρική αγωγή, μουσικές
εμπειρίες και παραγωγές.
Σύμφωνα, πάλι, με τον Τσιάκαλο (2001), βασικό στοιχείο της εξέλιξης του πολιτισμού είναι
η δημιουργία «πλάγιων διαδρομών», καθώς και η ολόπλευρη ανάπτυξη των ατόμων με ειδικές
ανάγκες. Η συμμετοχή τους στον πολιτισμό είναι δυνατή με τη δημιουργία «πλάγιων διαδρομών»,
πέρα από εκείνες που χρησιμοποιεί η κυρίαρχη ομάδα. Οι υπολογιστές, με τις δυνατότητες που
μας παρέχουν, μπορούν να καλύψουν την ανάγκη ανεύρεσης «πλάγιων διαδρομών»
προκειμένου να υποβοηθήσουν τους μαθητές με ΕΜΔ. Ο υπολογιστής αποτελεί εργαλείο για
τη στήριξη και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΔΓ. Μάλιστα, παρέχεται η δυνατότητα
προσέγγισης σε περισσότερο υλικό μέσα από το διαδίκτυο, τις προσβάσεις και την επικοινωνία
που εξασφαλίζει, ενώ προσφέρονται πολλαπλοί τρόποι και ελκυστικές τεχνικές για την
παραγωγή και τον εμπλουτισμό των κειμένων (Βακάλη, Ζωγράφου-Τσαντάκη & Κωτόπουλος,
2013).
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την κοινωνική πολιτισμική θεωρία, η γραφή δε θα πρέπει πλέον να
θεωρείται μια μοναχική διαδικασία, αλλά μία κοινωνική δραστηριότητα κατά την οποία η
συνεργασία, αλλά και οι καθοδηγούμενες οδηγίες αποτελούν βασικά στοιχεία της (Smedt &
Keer, 2013). Ως συνέχεια των παραπάνω, πρέπει να τονιστεί ότι και η διδακτική της ΔΓ προβάλλει
την κοινωνική διάσταση της μαθητικής δημιουργίας με την ακριβή σημασία της λέξης (δήμος +
έργον). Έτσι, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αποτελεί τη βασική παιδαγωγική της μέθοδο, κατά
την οποία όλοι οι μαθητές προσκαλούνται σε δραστηριότητες ανάγνωσης, συν-ανάγνωσης,
γραφής και συν- γραφής.
Τέλος, η πολυπαραγοντική παρέμβαση στο ευρύ φάσμα των κοινωνικο-συναισθηματικών
διαταραχών που εμφανίζουν πολλές φορές τα παιδιά με ΕΜΔ μπορεί να συμπεριλάβει
δραστηριότητες ΔΓ, καθώς μέσω αυτών το άτομο εκτονώνεται κι απελευθερώνεται, λυτρώνεται
συναισθηματικά και πνευματικά, αλλά και τονώνεται η αυτοπεποίθησή του (Κοτρωνίδου, 2012).
«Άλλωστε, το γράψιμο σε απορροφά τόσο που σε κάνει να νιώσεις ευφορία και ευεξία. Συνήθως,
μάλιστα, η διαδικασία της γραφής σε επιβραβεύει περισσότερο από το τελικό αποτέλεσμα»
(Βακάλη, Ζωγράφου – Τσαντάκη & Κωτόπουλος, 2013: 52).
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να περιγραφεί και να μελετηθεί η εφαρμογή στρατηγικών
ΔΓ που στοχεύουν σε ποικίλες δεξιότητες, καθώς και τα αποτελέσματά τους σε μαθητές με ΕΜΔ
στα πλαίσια της ένταξής τους σε ένα γενικό δημοτικό σχολείο.
Τα διερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν από τον σκοπό της έρευνας ήταν:
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Θα υιοθετήσουν οι μαθητές μία θετική στάση απέναντι στη γραφή; Θα ενισχυθεί με άλλα λόγια
το ενδιαφέρον, η προσπάθεια και η συμμετοχή τους στην παραγωγή γραπτού λόγου;
Θα βελτιωθούν οι συγγραφικές τους δεξιότητες; Θα αποκτήσουν, δηλαδή, στρατηγικές
συγγραφής ιστοριών, ποιημάτων, κόμικ και άλλων κειμενικών τύπων;
Θα βελτιωθεί η γραπτή τους έκφραση και ορθογραφία;

Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία που επιλέχτηκε είναι αυτή της μελέτης περίπτωσης με συμμετοχική παρατήρηση.
Στην παρούσα έρευνα εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα παρέμβασης ΔΓ σε δύο μαθητές με ΕΜΔ
σε γενικό σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Συμμετέχοντες
1η Μελέτη Περίπτωσης
Ο Μ. παρακολουθεί τη γενική τάξη (ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου) εκτός από 3 ώρες
εβδομαδιαίως που πηγαίνει στο τμήμα ένταξης. Ο λόγος του είναι λιτός κι εμφανίζει δυσκολίες
στον γνωστικό τομέα, αλλά και δυσκολίες αποκωδικοποίησης, ανάγνωσης και μορφοσύνταξης.
Είναι αριστερόχειρας, τα γράμματά του είναι μικρά και ανισομεγέθη, ενώ το γραπτό του είναι
συνήθως μικρής έκτασης και περιορισμένου λεξιλογίου. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του
ΚΕ.Δ.Δ.Υ, παρουσιάζει ΕΜΔ, καθώς μάλιστα οι δυσκολίες στον γνωστικό τομέα ήταν εμφανείς
από την έναρξη της φοίτησής του στο Δημοτικό Σχολείο. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο ένα
καθημερινό πρόγραμμα εκμάθησης και δραστηριοτήτων προσαρμοσμένο στις ανάγκες, τους
ρυθμούς και στις δυνατότητές του.
2η Μελέτη Περίπτωσης
Ο Α. παρακολουθεί τη γενική τάξη (ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου) εκτός από 1 ώρα
εβδομαδιαίως που πηγαίνει στο τμήμα ένταξης. Έχει λάβει υποστήριξη με συνεδρίες
λογοθεραπείας κι εργοθεραπείας, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζεται από έλλειψη μαθησιακού
κινήτρου. Εμφανίζει δυσκολίες αποκωδικοποίησης και αναδιήγησης, καθώς κι ελλείμματα
μορφοσυντακτικού τύπου. Κατά τη γραφή ενώνει τις λέξεις, προσθέτει μορφήματα και
παραλείπει τους τόνους. Ακόμη, εμφανίζει στοιχεία ήπιας ελλειμματικής προσοχής, καθώς και
δυσκολίες συναισθηματικής φόρτισης. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ, παρουσιάζει
ΕΜΔ, γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η προσαρμογή της ποσότητας της ύλης, του ρυθμού και του
τρόπου παρουσίασης, ώστε να ανταποκρίνεται στις δυνατότητές του και να επιτυγχάνεται η
σταδιακή κατάκτηση μαθησιακών στόχων.
Διαδικασία-Αποτελέσματα
Η παρέμβαση εφαρμόστηκε στο σχολικό περιβάλλον των παιδιών σε 10 διδακτικές ώρες.
Ειδικότερα, η παρέμβαση εφαρμόστηκε εξατομικευμένα για κάθε μαθητή κατά τις πρώτες πέντε
διδακτικές ώρες, ενώ τις υπόλοιπες εφαρμόστηκε με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Η έρευνα
υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις:
Αρχική αξιολόγηση
Διήρκησε δύο διδακτικές ώρες κι είχε ως στόχο τη διερεύνηση της στάσης των μαθητών
απέναντι στη γραφή κατά την παραγωγή γραπτού λόγου. Εργαλεία συλλογής δεδομένων
αποτέλεσαν τα πρωτόκολλα παρατήρησης, αξιολόγησης εξωτερικών κινήτρων, απόδοσης
αιτιολογικών προσδιορισμών καθώς και η μαγνητοφώνηση-απομαγνητοφώνηση. Σε αυτή τη
φάση το θέμα που δόθηκε στους μαθητές για παραγωγή γραπτού λόγου ήταν από το βιβλίο
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της Γλώσσας και γράφτηκε στον πίνακα από τον εκπαιδευτικό της τάξης χωρίς να δοθούν
επιπλέον οδηγίες.

Το γραπτό του Μ. πριν την παρέμβαση
Ο Μ. ολοκλήρωσε το γραπτό του στο 1/3 της διδακτικής ώρας κάνοντας ελάχιστη
αυτοδιόρθωση. Ο Α. ολοκλήρωσε σε 25 λεπτά, γράφοντας ασταμάτητα και χωρίς ν’
ανταλλάσσει κουβέντες με κανέναν συμμαθητή του.

Αποτέλεσμα καταγραφής διάρκειας του Μ. πριν την παρέμβαση

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των εξωτερικών κινήτρων των δύο μαθητών, τους δόθηκαν
ερωτήσεις μέσω συνέντευξης, οι απαντήσεις των οποίων καταγράφηκαν στο αντίστοιχο
πρωτόκολλο. Η συγκεκριμένη φάση της αρχικής αξιολόγησης ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς
ανέδειξε τα ενδιαφέροντα των μαθητών, καθορίζοντας παράλληλα το ύφος και το περιεχόμενο
των δραστηριοτήτων ΔΓ.

Πρωτόκολλο αξιολόγησης εξωτερικών κινήτρων
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Διαμορφωτική αξιολόγηση
Διήρκησε εφτά διδακτικές ώρες και είχε ως στόχο την παραγωγή γραπτού λόγου και την
υιοθέτηση θετικής στάσης απέναντι στη γραφή. Χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο ελεύθερης
καταγραφής κι έγινε μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση.
1η ατομική δραστηριότητα- Συγγραφή κόμικ
Στους μαθητές δόθηκαν οδηγίες σχετικές με τη σωστή χρήση του ευθύ λόγου, τη χρήση
κεφαλαίων γραμμάτων και τη σύνθεση μιας ιστορίας μέσω των διαλόγων με αρχή, μέση και
τέλος. Οι εικόνες δόθηκαν με γνώμονα τα ενδιαφέροντα των μαθητών, έτσι όπως προέκυψαν
από το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εξωτερικών κινήτρων.

Ατομική συγγραφή κόμικ Μ.

2η ατομική δραστηριότητα- Ατομική συγγραφή ποιήματος
Οι δύο μαθητές ασχολήθηκαν εξατομικευμένα με τη συγγραφή ποιήματος. Αφορμή αποτέλεσε
μία εικόνα που τους δόθηκε, σχετική με τα ενδιαφέροντά τους. Στη συνέχεια, τους δόθηκαν
οδηγίες σχετικές με την ομοιοκαταληξία, τη δομή και το περιεχόμενο των ποιημάτων. Στο τέλος,
οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να ψηφιοποιήσουν τα ποιήματά τους, μετατρέποντάς τα σε
πολυτροπικά.
3η ατομική δραστηριότητα-Ατομική συγγραφή ιστορίας
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Η τρίτη εξατομικευμένη δραστηριότητα ολοκληρώθηκε σε δύο διδακτικές ώρες. Δόθηκαν στον
κάθε μαθητή 16 εικόνες χωρισμένες σε 4 ομάδες με σκοπό τη συγγραφή σύντομης ιστορίας. Η
επιλογή των εικόνων έγινε με βάση το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εξωτερικών κινήτρων
προκειμένου να προσελκύσουν
το ενδιαφέρον τους. Η πρώτη ομάδα περιείχε τους
αγαπημένους ήρωες των παιδιών, η δεύτερη τοποθεσίες στις οποίες οι ήρωες επεδίωκαν να
πάνε, η τρίτη πρόσωπα και αντικείμενα που θα λειτουργούσαν ως εμπόδια στους στόχους των
ηρώων και η τέταρτη πρόσωπα και αντικείμενα που θα βοηθούσαν τους ήρωες στην
πραγματοποίηση του σκοπού τους. Παράλληλα, έγινε αναφορά στη δομή γνωστών
παραμυθιών έτσι ώστε τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τις εικόνες με τρόπο που να εξυπηρετεί τη
δομή της δικής τους ιστορίας. Ακολούθησε ψηφιοποίηση και αφήγηση της ιστορίας από τα ίδια
τα παιδιά, εμπλουτίζοντας έτσι τα αρχικά τους κείμενα με οπτικοακουστικό υλικό.
4η δραστηριότητα-Συλλογική συγγραφή ιστορίας με εικονογραφημένα ζάρια
Η τέταρτη δραστηριότητα, διήρκησε μία διδακτική ώρα, πραγματοποιήθηκε και από τους δύο
μαθητές μαζί και αφορούσε την ομαδική συγγραφή ιστορίας με τη βοήθεια ζαριών με εικόνες
(κυβομυθίες). Σκοπός της δραστηριότητας ήταν η συνεργασία των δύο μαθητών, όχι μόνο ως
προς την ανταλλαγή ιδεών, αλλά και ως προς τη γραφή της ιστορίας, την αποτύπωσή της
δηλαδή πάνω στο λευκό χαρτί. Αναλυτικότερα, δόθηκαν στα παιδιά 9 ζάρια, τα οποία
μοιράστηκαν ισομερώς, αφήνοντας ένα για το τέλος. Η συγγραφή της ιστορίας έπρεπε να γίνει
με βάση την εικόνα που έφερνε το ζάρι κάθε φορά, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής.
Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές έριχναν τα ζάρια εναλλάξ, αντάλλαζαν ιδέες, αλλά αυτός που
έριχνε το ζάρι κάθε φορά ήταν υπεύθυνος για το ποια ιδέα τελικά θα υιοθετήσει. Στη συνέχεια,
και αφού τα παιδιά θυμήθηκαν ξανά τη δομή μιας ιστορίας, ξεκίνησαν να ενώνουν νοηματικά
τις εικόνες στα πλαίσια της κοινής ιστορίας τους.
5η δραστηριότητα- Συλλογική συγγραφή ιστορίας με Lego
Η πέμπτη δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε και από τους δύο μαθητές μαζί και αφορούσε τη
συλλογική συγγραφή ιστορίας με τη βοήθεια των lego. Αρχικά, δόθηκαν στα παιδιά τουβλάκια
lego και τους ζητήθηκε να φτιάξουν διάφορες κατασκευές και μετά να παίξουν με αυτές. Η
παρούσα φάση διήρκησε μία διδακτική ώρα. Στην επόμενη συνάντηση, οι δύο μαθητές
παροτρύνθηκαν με τις υπάρχουσες κατασκευές τους να γράψουν συλλογικά μια ιστορία. Να
σημειωθεί ότι και οι δύο μαθητές υιοθετώντας ταυτόχρονα και τον ρόλο του συγγραφέα και τον
ρόλο του γραμματέα, αντάλλαξαν ιδέες για τον τρόπο με τον οποίο θα εντάξουν τις κατασκευές
τους στα πλαίσια της κοινής τους ιστορίας, έτσι ώστε να συνδέονται νοηματικά. Μετά τον
καταιγισμό ιδεών και την πρόχειρη καταγραφή τους σ’ ένα χαρτί, οι δύο μαθητές αποφάσισαν
συλλογικά ποιες ιδέες θα ανασύρουν για να γράψουν την ιστορία τους. Στην παρούσα άσκηση,
η καθοδήγηση της ερευνήτριας μειώθηκε αρκετά, με στόχο να προωθηθεί περισσότερο η
αυτενέργεια των παιδιών. Ο ρόλος της περιορίστηκε μόνο στην παροχή βοήθειας, όποτε τα
παιδιά τη ζητούσαν, χωρίς να επεμβαίνει στα στάδια σύνθεσης της ιστορίας και στην παραγωγή
γραπτού λόγου.

Συλλογική συγγραφή ιστορίας με Lego
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6η δραστηριότητα-Συλλογική συγγραφή ιστορίας με ιδεογράμματα
Η έκτη δραστηριότητα διήρκησε μία διδακτική ώρα και αφορούσε την ομαδική συγγραφή μιας
σύντομης ιστορίας με τη χρήση λέξεων αλλά και ιδεογραμμάτων από πίνακα που τους δόθηκε.
Παράλληλα, οι δύο μαθητές είχαν στη διάθεσή τους και την εικόνα μιας τοιχογραφίας με
γνωστούς παιδικούς ήρωες, πάνω στην οποία κλήθηκαν να γράψουν την ιστορία τους. Μετά
από μία σύντομη αναφορά στα ιδεογράμματα και στη χρήση της τοιχογραφίας κατά την
αρχαιότητα, ζητήθηκε από τους μαθητές να περιγράψουν την εικόνα αλλά και να προτείνουν
πιθανές εκδοχές για το τι μπορεί να συμβαίνει στους ήρωες. Κατόπιν, αφού όρισαν από κοινού
τη συνθήκη κι έφτιαξαν προφορικά μια φανταστική ιστορία, τους ζητήθηκε να δώσουν λόγια
στους ήρωες με λέξεις και ιδεογράμματα.
Τελική αξιολόγηση
Η τελική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη, στην τελευταία
συνάντηση με τον κάθε μαθητή χωριστά, δόθηκε το ερωτηματολόγιο αποτίμησης της
παρέμβασης, το οποίο συμπληρώθηκε από την ερευνήτρια. Μέσα από ερωτήσεις ανοιχτού και
κλειστού τύπου, ο κάθε μαθητής κλήθηκε να αξιολογήσει τις δραστηριότητες ΔΓ και να εκφράσει
τα συναισθήματά του. Στη συνέχεια, κατά τη δεύτερη φάση αξιολογήθηκε η στάση των μαθητών
απέναντι στη ΔΓ μέσω του πρωτοκόλλου καταγραφής διάρκειας που εφαρμόστηκε και κατά την
αρχική αξιολόγηση κι έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων. Παράλληλα, αξιολογήθηκε η γραπτή
έκφραση των μαθητών πριν και μετά την παρέμβαση κι έγινε αντίστοιχα ανάλυση και σύγκριση
των λαθών ορθογραφίας μέσα από τα γραπτά τους κείμενα.
Αρχικά, σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο αποτίμησης της παρέμβασης, ο Α. βρήκε πολύ εύκολες
κι ενδιαφέρουσες τις δραστηριότητες ΔΓ. Του άρεσε πολύ που συνεργάστηκε με κάποιον άλλον
και που παρήγαγε γραπτό λόγο με ιστορίες, ποιήματα και κόμικ. Ακόμη, πολύ θετικό για τον ίδιο
αποτέλεσε το γεγονός ότι δεν υπήρξε διόρθωση και βαθμολόγηση των γραπτών του. Αν και
διατύπωσε αρνητικά σχόλια για τη διαδικασία της ψηφιοποίησης των ιστοριών του, του άρεσε
ωστόσο η απαγγελία του ποιήματός του μέσω του διαδικτυακού εργαλείου voki. Επιπλέον, τόνισε
ότι εμπνεύστηκε από εικόνες και παιχνίδια για να γράψει ιστορίες, εκφράζοντας μάλιστα πολύ
θετικά σχόλια για τη δραστηριότητα με τα ζάρια. Ωστόσο, εξέφρασε την άποψη ότι κατά τη
διάρκεια του εργαστηρίου ΔΓ τον δυσκόλεψε αρκετά η μεγάλη σε έκταση ιστορία που έγραψε με
τις εικόνες, καθώς δεν του αρέσει το πολύ γράψιμο. Τέλος, τόνισε ότι, συμμετέχοντας στις
δραστηριότητες ΔΓ, έμαθε να χρησιμοποιεί τη φαντασία του και ολοκλήρωσε δηλώνοντας ότι
θα ήθελε πολύ ν’ ασχοληθεί ξανά με παρόμοιες ασκήσεις.
Από την άλλη, ο Μ. ανέφερε στη συνέντευξη ότι οι ασκήσεις ΔΓ ήταν μέτρια εύκολες, αλλά πολύ
ενδιαφέρουσες. Του άρεσε πολύ που συνεργάστηκε με κάποιον άλλον και που έμαθε να γράφει
ιστορίες, ποιήματα και κόμικ με αυτόν τον τρόπο. Ακόμη, τόνισε κι αυτός το γεγονός ότι ήταν
πολύ θετικό που δεν υπήρξε βαθμολόγηση των κειμένων του και που του δόθηκε η δυνατότητα
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να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή στα κείμενά του. Επιπλέον, ανέφερε ότι του άρεσε πολύ που
διάφορες εικόνες τον ενέπνευσαν να γράψει μια ιστορία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη
δραστηριότητα με την τοιχογραφία. Αν και θεώρησε αρκετά δύσκολη τη δραστηριότητα με τα
lego, ισχυρίστηκε, ωστόσο, ότι κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου έμαθε να γράφει καλύτερα και
πιο γρήγορα στον υπολογιστή και δήλωσε ότι θα ήθελε πολύ ν’ ασχοληθεί ξανά με παρόμοιες
ασκήσεις.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με το πρωτόκολλο καταγραφής διάρκειας ο Μ. καθ’ όλη τη διάρκεια της
παρέμβασης ασχολήθηκε αποκλειστικά με την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.
Αξιοποίησε όλο τον χρόνο του δημιουργικά στη συγγραφή της ιστορίας με ενδιαφέρον και
προσοχή. Κατά το προσυγγραφικό στάδιο, το οποίο διήρκησε περίπου 20 λεπτά, επινόησε ιδέες
και τις οργάνωσε με ιδιαίτερη συγκέντρωση. Στον διάλογο συμμετείχε ενεργά και κατέθετε με
αυτοπεποίθηση και τις δικές του γνώσεις. Κατά το συγγραφικό στάδιο, το οποίο διήρκησε
περίπου 15 λεπτά, κατέγραψε τις ιδέες του σε κείμενο. Έγραφε γρήγορα κι ανεξάρτητα,
διακόπτοντας τη γραφή του κυρίως μόνο όταν αισθανόταν ανασφαλής με την ορθογραφία. Το
μετασυγγραφικό στάδιο δεν αποτέλεσε για τον Μ. το τελικό στάδιο παραγωγής, καθώς
αντάλλαζε διαρκώς απόψεις με την ερευνήτρια, από την οποία και έπαιρνε συνεχή
ανατροφοδότηση για την αναθεώρηση του γραπτού του. Θα πρέπει, ακόμη, να τονιστεί ότι αν
και οι συνθήκες παραγωγής γραπτού λόγου δεν ήταν οι ίδιες με αυτές στην τυπική τάξη του
μαθητή, καθώς ήταν μόνος του και είχε την αποκλειστική προσοχή της ερευνήτριας, ο Μ. με
πρωτοτυπία, αυθορμητισμό και κυρίως ενδιαφέρον συμμετείχε ενεργά στην όλη διαδικασία.
Από την άλλη, και για τον Α. χρησιμοποιήθηκε το ίδιο εργαλείο συλλογής δεδομένων, το
πρωτόκολλο καταγραφής διάρκειας. Σύμφωνα με αυτό, ο μαθητής συμμετείχε ενεργά σε όλη τη
διαδικασία παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Ειδικότερα, κατά το προσυγγραφικό
στάδιο, το οποίο διήρκησε περίπου 20 λεπτά, επινόησε κι επεξεργάστηκε τις ιδέες του με πολλή
προσοχή και συγκέντρωση. Μάλιστα, στα μέσα περίπου του συγκεκριμένου σταδίου,
αποφάσισε ν’ αντικαταστήσει μια εικόνα που είχε επιλέξει αρχικά με κάποια άλλη. Στον διάλογό
του με την ερευνήτρια συμμετείχε με ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση, προτείνοντας μάλιστα και δικές
του νοερές εικόνες, προκειμένου να διευκολυνθεί κατά τη συγγραφή της ιστορίας του. Σε ό,τι
αφορά το συγγραφικό στάδιο, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ιστορία του στο υπόλοιπο της
ώρας που του είχε απομείνει. Να σημειωθεί ότι έγραφε ήρεμα και χωρίς να σβήνει σχεδόν
καθόλου. Ωστόσο, διέκοψε αρκετές φορές τη γραφή του κάνοντας γενικά σχόλια με αφορμή τα
όσα έγραφε. Ολοκλήρωσε, όμως, την εκτενή ιστορία του στην επόμενη συνάντηση στα πρώτα
περίπου 15 λεπτά.
Στη συνέχεια, κατά τη δεύτερη φάση της τελικής αξιολόγησης εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο
αξιολόγησης της γραπτής έκφρασης σε κείμενα των μαθητών που παρήχθησαν πριν και μετά
την παρέμβαση κι έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων.
Αναλυτικότερα, στο κείμενο του Μ. «Εγώ και η μηχανή του χρόνου», που έγραψε ο μαθητής πριν
την παρέμβαση, παρατηρήθηκαν, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αξιολόγησης γραπτής
έκφρασης, αρκετές ιδέες με φαντασία, αλλά φτωχό λεξιλόγιο. Το κείμενο είχε μία παράγραφο και
αποτελούνταν από 99 λέξεις. Παράλληλα, καταγράφηκαν προβλήματα στη δομή της πρότασης
αλλά και σε ολόκληρο το κείμενο, καθώς και λάθη στη χρήση των χρόνων και των σημείων
στίξης. Συνεχίζοντας, έγινε καταμέτρηση των σωστών και λανθασμένων λέξεων, αλλά και
ορθογραφική ανάλυση των 37 συνολικά λαθών που έκανε ο μαθητής, καθώς σε αρκετές λέξεις
παρατηρήθηκαν μέχρι και δύο είδη ορθογραφικών λαθών. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και
με το κείμενο που παράχθηκε μετά την παρέμβαση. Διεξοδικότερα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο
αξιολόγησης γραπτής έκφρασης σε κείμενο 92 λέξεων και 2 παραγράφων, παρατηρήθηκε η
ύπαρξη πολλών ιδεών με φαντασία και πρωτοτυπία, καθώς και πλούσιο λεξιλόγιο. Παράλληλα,
αναδείχτηκε η σωστή, σε γενικές γραμμές, δομή των προτάσεων και του κειμένου γενικότερα.
Ακόμη, δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα συντακτικά λάθη, λάθη στίξης, αλλά ούτε και λάθη στη
χρήση των χρόνων.
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Συνεχίζοντας, έγινε καταμέτρηση των σωστών και των λανθασμένων λέξεων και ακολούθησε η
ανάλυση λαθών της ορθογραφίας. Παράλληλα, η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και με κείμενο
που παράχθηκε συλλογικά και από τους δύο μαθητές. Αναλυτικότερα, στην περίπτωση του Μ.,
ο οποίος συμμετείχε με 54 λέξεις στη συγγραφή της κοινής ιστορίας με τα ζάρια, έγινε
καταμέτρηση των λαθών και ανάλυσή τους. Τα μεγάλα ποσοστά των φωνολογικών λαθών που
καταγράφηκαν στη συλλογική δραστηριότητα αφορούν κυρίως την έλλειψη τόνων. Με βάση τα
παραπάνω, η ποσοστιαία απόδοση των λαθών της ορθογραφίας (Γράφημα 1) , αλλά και η
ποσοστιαία ανάλυσή τους διευκόλυνε (Πίνακας 1) τη σύγκριση των αποτελεσμάτων πριν και
μετά την παρέμβαση.
Γράφημα 1
Ποσοστιαία απόδοση ορθογραφικών λαθών του Μ.
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Ετυμολογικά

37,9%
32,4%
29,7%

την

Μετά
την
παρέμβαση
(ατομική
δραστηριότητα)
28,2%
25,7%
46,1%

Μετά την παρέμβαση
(συλλογική
δραστηριότητα)
87,5%
12,5%
_

Από την άλλη, ο Α. πριν την παρέμβαση παρήγαγε κείμενο 192 λέξεων και 5 παραγράφων, χωρίς
εισαγωγή, με αρκετές ιδέες, αλλά με φτωχό λεξιλόγιο και πολλές επαναλήψεις. Παρατηρήθηκαν
μεγάλες προτάσεις με προβλήματα στη δομή και 16 λέξεις χωρίς τόνο. Το γραπτό του ήταν
δυσανάγνωστο, καθώς έκανε μικρά γράμματα, χωρίς περιθώρια μεταξύ τους. Η ανάλυση των
32 λαθών στην ορθογραφία κατέδειξε 11 φωνολογικά λάθη, 13 μορφολογικά και 8 ετυμολογικά.
Ωστόσο, μετά την παρέμβαση, με την ατομική δραστηριότητα, ο Α. παρήγαγε κείμενο 246 λέξεων
και 6 παραγράφων, χωρίς τίτλο, με εισαγωγή, πολλές ιδέες και πλούσιο λεξιλόγιο. Ωστόσο,
παρατηρήθηκαν μεγάλες προτάσεις και λανθασμένη χρήση των χρόνων, ενώ συνολικά 9 λέξεις
δεν είχαν τόνο. Το γραπτό του ήταν ευανάγνωστο, τηρώντας σωστά περιθώρια ανάμεσα στις
λέξεις, αλλά με μικρά γράμματα. Η ανάλυση των 43 λαθών στην ορθογραφία κατέδειξε 15
φωνολογικά λάθη, 17 μορφολογικά και 11 ετυμολογικά. Σε ό,τι αφορά τη συλλογική
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δραστηριότητα, συμμετείχε στην κοινή ιστορία με τα ζάρια με 82 λέξεις από τις οποίες οι 11 ήταν
λανθασμένες. Τέλος, η ορθογραφική ανάλυση των 12 λαθών κατέδειξε 6 φωνολογικά, 1
μορφολογικό και 5 ετυμολογικά λάθη. Να σημειωθεί ότι τα ποσοστά που καταγράφηκαν για τα
φωνολογικά λάθη αφορούν κυρίως την έλλειψη τόνων. Με βάση τα παραπάνω, ακολούθησε
ποσοστιαία απόδοση των ορθογραφικών λαθών (Γράφημα 2) και ανάλυσή τους (Πίνακας 2).
Γράφημα 2
Ποσοστιαία απόδοση των λαθών της ορθογραφίας του Α.

Μετά την παρέμβαση
(συλλογική)
Μετά την παρέμβαση (ατομική)
Πριν την παρέμβαση

12,00%

13,00%

14,00%

15,00%

Πίνακας 2
Ποσοστιαία ανάλυση των λαθών της ορθογραφίας του Α.
Είδη ορθογραφικών
λαθών

Πριν
παρέμβαση

Φωνολογικά
Μορφολογικά
Ετυμολογικά

34,4%
40,6%
25%

την

Μετά
την
παρέμβαση
(ατομική
δραστηριότητα)
35%
40%
25%

Μετά
την
παρέμβαση
(συλλογική
δραστηριότητα)
50%
8%
42%

Συμπερασματικά,
και οι δύο μαθητές παρουσίασαν συνολικά σημαντική βελτίωση των
ορθογραφικών λαθών στη δραστηριότητα συνεργατικής γραφής (Πίνακας 3).
Πίνακας 3
Συνολική ποσοστιαία απόδοση ορθογραφικών λαθών των δύο μαθητών
Σύνολο
ορθογραφικών
λαθών

Πριν
παρέμβαση

Μαθητής Μ.
Μαθητής Α.

31,3%
14,6%

την

Μετά
την
παρέμβαση
(ατομική
δραστηριότητα)
31,3%
15%

Μετά
την
παρέμβαση
(συλλογική
δραστηριότητα)
14,8%
13,3%

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τους Harris και Graham (1992), οι μαθητές με ΕΜΔ κατά τη διάρκεια της γραφής
εκδηλώνουν συμπτώματα άγχους και θέλουν ν’ απαλλαγούν από το γραπτό τους όσο το
δυνατόν γρηγορότερα. Με την παραπάνω άποψη συμφωνούν και τα αποτελέσματα της
αρχικής αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε πριν από την εφαρμογή της παρέμβασης στην
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παρούσα έρευνα. Ωστόσο, η παραγωγή γραπτού λόγου, όπως και κάθε μαθησιακή διαδικασία,
απαιτεί κίνητρα. Για ν’ ασχοληθεί ο μαθητής με τη γραφή, θα πρέπει να βιώνει τη χαρά για το
έργο που αναλαμβάνει, θα πρέπει με άλλα λόγια η ίδια η δραστηριότητα να του δίνει ερεθίσματα
που να κινητοποιούν την περιέργειά του και να θεωρούνται ως πρόκληση. Σ’ αυτό το σημείο
αξίζει να αναφερθεί η έρευνα του Γρόσδου (2013) σε δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης, η
οποία αφορούσε την εφαρμογή δραστηριοτήτων ΔΓ σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σε
τυπικούς μαθητές, αλλά και σε μαθητές με χαμηλές συγγραφικές δεξιότητες. Διάφορα
ζωγραφικά έργα και εικονογραφήσεις, τα οποία αποτέλεσαν μέρος του διδακτικού υλικού που
χρησιμοποιήθηκε, λειτούργησαν ως ερέθισμα για τη γέννηση ιδεών στο προσυγγραφικό στάδιο
και μετέβαλαν σε θετική κατεύθυνση τη στάση των μαθητών απέναντι στις διαδικασίες
συγγραφής κειμένων. Με την παραπάνω έρευνα συμφωνούν και τα αποτελέσματα της τελικής
αξιολόγησης της παρούσας έρευνας που πραγματοποιήθηκε μέσω της άμεσης παρατήρησης
των δύο μαθητών σε όλες τις δραστηριότητες της παρέμβασης και εν προκειμένω στην 3η
δραστηριότητα, κατά την οποία προέβησαν στη συγγραφή ιστορίας με τη βοήθεια εικόνων.
Παράλληλα, η ψηφιοποίηση της ιστορίας αύξησε περισσότερο το ενδιαφέρον και την προσοχή
τους κι ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή τους, καθώς μέσα σε μία διδακτική ώρα συμπεριέλαβαν
ήχο και εικόνα στις ιστορίες τους, μετατρέποντας έτσι τα κείμενά τους σε πολυτροπικά. Σε
παρόμοια αποτελέσματα οδηγούνται πολλές έρευνες (Bangert-Drowns, 1993. Goldberg et al.,
2003. Graham & Perin, 2007. Graham et al., 2012. Rogers & Graham, 2008), σύμφωνα με τις
οποίες η χρήση των επεξεργαστών κειμένου έχει θετική επίδραση στον τρόπο γραφής όλων των
παιδιών, με ή χωρίς ΕΜΔ.
Ακόμη, πρέπει να τονιστεί ότι η αύξηση της προσοχής, του ενδιαφέροντος και της
προσπάθειας των δύο μαθητών παρατηρήθηκε σε όλες τις δραστηριότητες, καθώς μέσω
αυτών τα δύο παιδιά εξοικειώθηκαν με διαφορετικούς τύπους κειμένων μέσω τεχνικών
φθίνουσας καθοδήγησης. Η αξία της διασύνδεσης κειμένου και εικόνας για τη διευκόλυνση
γνωστικών διεργασιών, αποδεικνύεται και από την έρευνα των Naylor, Downing και Keogh
(2001), σύμφωνα με την οποία τα κόμικ σε διάφορες μορφές αποτελούν ένα σημαντικό
μαθησιακό εργαλείο που κινητοποιεί τους μαθητές κι ενισχύει τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή
διαδικασία.
Η αύξηση του ενδιαφέροντος, της συμμετοχής και της προσπάθειας παρατηρήθηκε και
στη συγγραφή ποιημάτων, κατά τη δεύτερη δραστηριότητα. Οι εικόνες που τους δόθηκαν ως
ερέθισμα βοήθησαν στη σύνθεση των στίχων, καθώς παρέπεμπαν σε δικές τους αγαπημένες
δραστηριότητες με αποτέλεσμα να θέσουν σε λειτουργία όλες τις ψυχικές, νοητικές και αισθητικές
τους ικανότητες. Τα παραπάνω συμφωνούν με την έρευνα των Butler, James, και James (2011),
σύμφωνα με την οποία οι μαθητές που αλληλεπιδρούν με τα γνωστικά αντικείμενα όχι μόνο δια
της αφής, αλλά της όρασης και της ακοής έχουν καλύτερη αντίληψη αυτών των αντικειμένων,
σε σύγκριση μ’ εκείνους που παρατηρούν παθητικά τα ίδια αντικείμενα.
Στη συνέχεια, οι επόμενες δραστηριότητες εφαρμόστηκαν μέσω της συνεργατικής γραφής,
δίνοντας τη δυνατότητα στους δύο μαθητές να οργανώσουν, να καταγράψουν και να
αναθεωρήσουν από κοινού τις ιδέες τους. Η συμμετοχή τους στη συλλογική συγγραφή ιστοριών
αποτέλεσε μία καινούρια εμπειρία για τους ίδιους και σε συνδυασμό με το πολυαισθητηριακό
υλικό τούς παρώθησε να εργαστούν με κέφι, φαντασία, συνεργατικό πνεύμα και χιούμορ. Με τα
παραπάνω συμφωνούν και τα αποτελέσματα πολλών ερευνών, που δείχνουν ότι η συλλογική
γραφή, εκτός από τη θετική της επίδραση στην ποιότητα της γραφής, επηρεάζει σημαντικά
πολλές μη γνωστικές πτυχές, όπως: α) τα κίνητρα (De Bernardi & Antolini, 2007. Schultz, 1997),
β) την αυτοαποτελεσματικότητα (De Bernardi & Antolini, 2007. Paquette, 2009), γ) τη στάση
απέναντι στη γραφή (De Bernardi & Antolini, 2007. Nixon & Topping, 2001), δ) την αυτοαντίληψη
(Yarrow & Topping, 2001), ε) τη διασκέδαση (Nixon & Topping, 2001. Paquette, 2009), ζ) τις
αλληλεπιδράσεις στην ομάδα (Daiute & Dalton, 1993), η) την ενεργό συμμετοχή (Englert et al.,
2001. Schultz, 1997), θ) την ιδιοκτησία (Schultz, 1997) και ιδιαίτερα φαίνεται ότι μειώνει το άγχος
της γραφής (Smedt & Keer, 2013).
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Αναλυτικότερα, οι δύο από τις τρεις τελευταίες δραστηριότητες συνεργατικής γραφής
υλοποιήθηκαν μέσω παιχνιδιών-αντικειμένων. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Gudjons (2001), η
διδακτική διαδικασία μπορεί ν’ οργανωθεί μέσα από το παιχνίδι πιο αποτελεσματικά και με
ευχάριστο τρόπο, έτσι ώστε ν’ αντισταθμίζει τις κοινωνικές απαιτήσεις και να τις εναρμονίζει με
τα δικαιώματα όλων των παιδιών για τη δημιουργία ενός ευχάριστου μαθησιακού
περιβάλλοντος, που προωθεί τη συμμετοχή, τη δράση, την ένταση και τη χαλάρωση.
Κατά την τελευταία δραστηριότητα συνεργατικής γραφής, οι δύο μαθητές ασχολήθηκαν με τη
συγγραφή ενός πολυτροπικού κειμένου. Σύμφωνα με τους Cope και Kalantzis (2000), η
παραγωγή νοήματος ενός κειμένου δε στηρίζεται αποκλειστικά στο γλωσσικό σημειωτικό τρόπο,
αλλά στη χρήση και μείξη πολλών σημειωτικών τρόπων, όπως: εικόνα, σχέδιο, φωτογραφία,
μουσική, ήχος κ.α. Οι παραπάνω τρόποι δεν είναι δευτερεύοντες, αλλά ισότιμοι και όλοι μαζί
συντελούν στην πολυτροπικότητα του κειμένου, η οποία οδηγεί στην εύκολη πρόσληψή του και
στην απόλαυση του αναγνώστη.
Σύμφωνα πάλι με το δεύτερο διερευνητικό ερώτημα, ένας άλλος σκοπός της παρούσας έρευνας
ήταν να διερευνηθεί αν βελτιώθηκαν οι συγγραφικές δεξιότητες των δύο μαθητών. Τα
αποτελέσματα μιας έρευνας των Danoff, Harris και Graham (1993) έδειξαν ότι η διδασκαλία
στρατηγικών για τον σχεδιασμό και τη συγγραφή ιστοριών σε μαθητές με και χωρίς ΕΜΔ
βελτίωσε την ποιότητα των ιστοριών, αλλά και την έκτασή τους ως προς το πλήθος των λέξεων.
Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί και ο ρόλος των σταδίων γραφής κατά τη συγγραφική
παραγωγή ως βασικός παράγοντας καλλιέργειας των συγγραφικών δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα,
έρευνα των Gersten, Baker και Edwards (1999) έδειξε ότι οι παρεμβάσεις που διδάσκουν τη
γραφή σε μαθητές με ΕΜΔ στηρίζονται σ’ ένα βασικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τα εξής βήματα
μιας επαναληπτικής και όχι γραμμικής διαδικασίας: του σχεδιασμού, της γραφής και της
αναθεώρησης. Στην παρούσα έρευνα και οι δύο μαθητές ακολούθησαν τα παραπάνω βήματα
στη διαδικασία της γραφής, αφιερώνοντας αρκετά μεγάλο χρόνο ιδιαίτερα στο στάδιο του
σχεδιασμού.
Στη συνέχεια, και σύμφωνα με το τρίτο διερευνητικό ερώτημα, ένας άλλος σκοπός της παρούσας
έρευνας ήταν να διερευνήσει αν το παρεμβατικό πρόγραμμα της ΔΓ βελτίωσε τη γραπτή
έκφραση των δύο μαθητών ως προς τη γραμματική, το συντακτικό και την ορθογραφία. Σε
έρευνα των Abbott και Berninger (1993), ο προφορικός λόγος και ο λεκτικός συλλογισμός που
περιλαμβάνει λειτουργίες όπως η μνήμη προτάσεων και η εύρεση λέξεων ενισχύουν την ευχέρεια
του γραπτού λόγου. Επίσης, έρευνα των Bereiter και Scardamalia (1985) έδειξε τη θετική
επίδραση των διαδικαστικών διευκολύνσεων στη μνημονική ικανότητα, γεγονός που διευκολύνει
τη γενικότερη γραπτή δραστηριότητα. Μάλιστα, όταν οι διαδικαστικές διευκολύνσεις παρέχονται
από τον δάσκαλο ή από τον υπολογιστή σε όλα τα στάδια της γραφής, τότε η ποιότητά της
βελτιώνεται σημαντικά (Elliot, 1994). Τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών συμπίπτουν σε
μεγάλο βαθμό με τ’ αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από όλες
τις δραστηριότητες οι δύο μαθητές καλλιέργησαν τον προφορικό τους λόγο, βασική
προϋπόθεση βελτίωσης του γραπτού, χρησιμοποίησαν τον υπολογιστή και ποικίλο εποπτικό
υλικό ως διαδικαστικές διευκολύνσεις στη γραπτή τους δραστηριότητα, ενώ μέσω παροχής
αντισταθμιστικών στρατηγικών, παροτρύνθηκαν να δώσουν έμφαση στο περιεχόμενο και όχι
στην ορθογραφία. Ακόμη, η συμμετοχή τους σε δραστηριότητες πριν τη γραφή, βελτίωσε την
ποιότητα των παραγομένων τους, καθώς αύξησε το ενδιαφέρον και την προσοχή τους, ενώ η
συνεχής ανατροφοδότηση από την ερευνήτρια περιόρισε σημαντικά τα γραμματικά, συντακτικά
και ορθογραφικά τους λάθη. Σημαντικός παράγοντας βελτίωσης των παραπάνω λαθών
αποτέλεσαν όχι μόνο οι συνεργατικές δραστηριότητες, κατά τις οποίες η αναθεώρηση των
κειμένων πραγματοποιήθηκε μέσω της αλληλεπίδρασης των δύο μαθητών, αλλά και οι
δραστηριότητες φθίνουσας καθοδήγησης και σταδιακής αύξησης της γραφής. Τέλος, η ίδια η
παιγνιώδης φύση των δραστηριοτήτων και η συγγραφή διαφόρων τύπων κειμένων με
επικοινωνιακό, πολλές φορές χαρακτήρα, συνέβαλε στη βελτίωση της γραπτής έκφρασης,
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καθώς σύμφωνα με την Παντελιάδου (2006), όταν ο μαθητής ενστερνιστεί την ανάγκη για τη
σωστή γραφή και ολοκλήρωση των προσπαθειών του, τότε οι ανάγκες του θα μετατραπούν σε
κείμενα.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η εφαρμογή ενός εξατομικευμένου προγράμματος ΔΓ σε παιδιά με ΕΜΔ ενισχύεται και
διευκολύνεται από την παρουσία συγκεκριμένων εκπαιδευτικών παραμέτρων και παιδαγωγικών
αρχών. Αρχικά, είναι απαραίτητο να καλλιεργηθεί η δημιουργική σκέψη όχι μόνο των μαθητών,
αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών, καθώς οι μέθοδοι διδασκαλίας που δίνουν ιδιαίτερη
σημασία στη δημιουργικότητα, κινητοποιούν τους μαθητές κι ενδυναμώνουν τα κίνητρα, την
αυτοπεποίθηση και τη θετική τους στάση απέναντι στο σχολείο (Cropley, 2001). Από την άλλη,
και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να λειτουργεί ως πρότυπο, να χτίζει την
αυτοαποτελεσματικότητα των μαθητών του, να τους δίνει χρόνο, να ανέχεται την αποτυχία και
την ασάφεια, να επιτρέπει τα λάθη και να προάγει την ενσυναίσθηση, την αυτορρύθμιση, τη
συνεργασία και τη δημιουργικότητα (Sternberg & Williams, 1996).
Στη συνέχεια, μία παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη είναι και η επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών με βάση τις διδακτικές τους ανάγκες, όπως αυτές προκύπτουν από την
καθημερινή διδακτική πράξη. Επιπλέον, καθώς μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες που πρέπει
ν’ αποκτήσουν όλοι οι μαθητές είναι η ικανότητα ερμηνείας, κριτικής και δημιουργίας οπτικών
μηνυμάτων, ο ρόλος του οπτικού γραμματισμού στην εκπαίδευση θεωρείται σημαντικός.
Πέρα από τα παραπάνω, και δεδομένου ότι οι συγγραφικές ανάγκες του κάθε μαθητή είναι
μοναδικές, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εφαρμόσει ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, για να βοηθήσει τον μαθητή με δυσκολίες στον γραπτό λόγο. Στόχος του
συγκεκριμένου προγράμματος είναι να καταστήσει τον μαθητή ικανό να αλληλεπιδρά με το
μαθησιακό του περιβάλλον υπό συνθήκες που τον κινητοποιούν, τον παροτρύνουν, τον
υποστηρίζουν, τον διευκολύνουν και τον βοηθούν να αναπτύξει τις δεξιότητές του (Lerner, 1997).

Περιορισμοί έρευνας-Μελλοντικές προτάσεις
Η παρούσα έρευνα είχε ορισμένους περιορισμούς που επηρέασαν τα αποτελέσματά της. Ένας
σημαντικός περιορισμός είναι ότι, επειδή πρόκειται για μελέτη περίπτωσης δύο μαθητών, τα
αποτελέσματά της δεν μπορούν να γενικευτούν. Ένας άλλος περιορισμός της έρευνας αποτελεί
και η μικρή διάρκειά της, καθώς αυτή υλοποιήθηκε σε δύο μήνες. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως
να επηρέασε την ποιότητα της παρέμβασης, αλλά και τα αποτελέσματα της τελικής
αξιολόγησης. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι, αν και η συγκέντρωση των δεδομένων της
παρούσας έρευνας έγινε με τη χρήση ποικίλων μεθόδων (μεθοδολογική τριγωνοποίηση),
ωστόσο σε μελλοντικές έρευνες θα μπορούσε να μελετηθεί η σύζευξη της ΔΓ με τις ΕΜΔ μέσα
από περισσότερες από μία οπτικές γωνίες.
Ακόμη, οι μελλοντικές έρευνες στο πεδίο αυτό θα πρέπει να σχεδιάσουν τις ποιοτικές έρευνες
έχοντας ως στόχο τη γενίκευση των αποτελεσμάτων, αλλά και τη συντήρησή τους. Ακόμη, θα
πρέπει να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να εντοπιστούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που
ενισχύουν τις επιδόσεις των συμμετεχόντων στις διάφορες στρατηγικές ΔΓ. Τέλος, είναι ιδιαίτερα
σημαντικό να τονιστεί ότι πρέπει να αναπτυχθούν παρεμβάσεις ΔΓ με άμεσο στόχο την ανάπτυξη
των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών με ΕΜΔ, διότι στους συγκεκριμένους
τομείς τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις και τους είναι απαραίτητες όχι μόνο
για τη σχολική επιτυχία, αλλά και για τη συναισθηματική τους ισορροπία.
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Περίληψη

Η κυριαρχία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην καθημερινότητα πολλών ανθρώπων
είναι πλέον υπαρκτή, ενεργή και αποτελεί χώρο συζήτησης και προβληματισμού. Πολλοί φαίνεται
να «ζουν» ολόκληρη τη ζωή τους μέσα από το Facebook κοινοποιώντας σχέσεις, καταστάσεις,
συνθήκες, χώρους συνύπαρξης, σχεδόν τα πάντα. Το παρόν άρθρο προβάλλει την παρούσα
κατάσταση και διερευνά τη δυνατότητα δημιουργίας λογοτεχνικών χαρακτήρων και ιστορίας
μέσω του Facebook. Αναφέρονται οι επιταγές της λογοτεχνίας σχετικά με την κατασκευή
χαρακτήρων και πλοκής. Οι κατασκευασμένοι ήρωες κοινοποιούν στο Facebook όλη τους τη
ζωή. Η αλληλεπίδραση μεταξύ τους, οι σχέσεις τους, οι αρέσκειες ή δυσαρέσκειες τους καθώς
και η κάθε κοινωνική τους πράξη γίνεται γνωστή μέσω του τοίχου τους. Με αυτόν τον τρόπο
δημιουργούνται δομημένοι χαρακτήρες με παρόν, παρελθόν και μέλλον. Ήρωες που ζουν
κανονικές ζωές σε πραγματικό χρόνο και τόπο όμως εικονικά. Η αλληλεπίδραση μεταξύ τους με
τρόπο κατευθυνόμενο από τον συγγραφέα, συνθέτουν το υλικό ώστε τελικά μέσα από μια σειρά
αναρτήσεων και γεγονότων να δημιουργηθεί η δική τους ιστορίας, το αφήγημα και διήγημά
τους. Το πείραμα προχώρησε σε χρονικό πλαίσιο περίπου έξι μηνών με κοινή αφετηρία το
Facebook δίνοντας μια καινούρια προσέγγιση τόσο στο κοινωνικό αυτό μέσω όσο και στη
δημιουργία χαρακτήρων και ιστορίας μέσω αυτού.
Λέξεις κλειδιά: Νέες τεχνολογίες, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Αφήγημα, Χαρακτήρας

Οι τελευταίες δεκαετίες υπήρξαν εκείνες που εμφάνισαν τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στον τομέα
των τεχνολογιών. Οι ραγδαίες εξελίξεις με τις οποίες οι νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται φέρνουν
στο προσκήνιο της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου τεράστιες αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές έχουν
επηρεάσει καθοριστικά την καθημερινή ζωή για το μεγαλύτερο τουλάχιστον μέρος του
πληθυσμού στις ανεπτυγμένες χώρες. Όπως είναι φυσικό, κάθε τι καινούριο δημιουργεί και νέες
ανάγκες καθώς διαφοροποιεί ριζικά τις υπάρχουσες συνήθειες. Δομεί κατ’ ουσία νέες
πραγματικότητες πάνω στις οποίες διαμορφώνεται ολόκληρη η κοινωνία.
Η επόμενη επανάσταση μετά την βιομηχανική φαίνεται να είναι εκείνη του ίντερνετ και κατ΄
επέκταση της πληροφορίας. Το πλήθος της πληροφορίας που προσλαμβάνει ο σύγχρονος
άνθρωπος είναι ανυπολόγιστο συγκριτικά με τις παλαιότερες εποχές. Ο Παγκόσμιος ιστός, τα
νέα προγράμματα καθώς και τα νέα μέσα, υλικά και μη αποτελούν πλέον μια συνήθης
ενασχόληση για τον κάθε ένα. Ως αποτέλεσμα μεγάλες αλλαγές έχουν γίνει σε πολλούς τομείς
όπως και στην επικοινωνία.
Η επικοινωνία αλλάζει με τα χρόνια έννοια, σ’ αυτό έχουν συμβάλλει έντονα οι νέες τεχνολογίες
αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία ήρθαν στο προσκήνιο πρόσφατα και έχουν
αναγάγει την επικοινωνία σε άλλα πλαίσια. Επικοινωνία είναι η ανταλλαγή εννοιών μεταξύ
ατόμων μέσω ενός κοινού συστήματος συμβόλων όπως αναφέρει ο Taylor. O Miller
συμπληρώνει ότι οι σχέσεις μεταξύ των ατόμων περιλαμβάνουν την ανταλλαγή εννοιών. Η
διαδικασία κατά την οποία ένας πομπός Α μεταβιβάζει πληροφορία, σκέψη, ιδέες ή
συναισθήματα σε ένα δέκτη Β με στόχο να ενεργήσει πάνω του με τρόπο ώστε να προκαλέσει σε
αυτόν εμφάνιση ιδεών, πράξεων ή συναισθημάτων καθώς και να επηρεάσει την κατάσταση και
την συμπεριφορά του ορίζεται ως επικοινωνία. Την παρούσα χρονική στιγμή και έχοντας κατά
νου την δραστηριότητα στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης η λέξη επικοινωνία
λαμβάνει νέες προοπτικές καθώς χρησιμοποιούνται νέα μέσα για την πραγμάτωσή της.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναδιαμορφώσει τις κοινωνικές σχέσεις, ίσως ακόμη χωρίς
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να υπερβάλλουμε μπορούμε να πούμε πως φαίνεται να διαρρηγνύουν και τις κοινωνικές δομές
στο σύνολο τους. Ένα από τα ισχυρότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έλαβε ταχύτατη
ανάπτυξη είναι το Facebook. Το Facebook ανήκει στην κατηγορία των Social Media, ή αλλιώς
των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, και πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία των Κοινωνικών
Δικτύων με ιδρυτή του τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Το εν λόγω μέσω κοινωνικής δικτύωσης έμελε
να αλλάξει άρδην πολλά σταθερά δεδομένα μέχρι σήμερα.
Δεν θα ήταν παράλογο να λέγαμε πως οι επιρροές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν
εισχωρήσει ακόμη και στους κόλπους των γραμμάτων και των τεχνών. Κάθε τι νέο μπορεί να
εξάψει την φαντασία του καλλιτέχνη και χρησιμοποιώντας το ως καμβά να δημιουργήσει είτε κάτι
νέο με παλαιά γνωστά μέσα είτε κάτι γνωστό με μέσα σύγχρονα.
Η τέχνη της γραφής αναμφίβολα είναι δημιουργική, παράγει και παράγεται με την εμπειρία και η
καθημερινότητα είναι ζωτικής σημασίας γι’ αυτήν. Κάθε τι νέο που βιώνει ο συγγραφέας
αποτυπώνεται στο χαρτί ή εν τη αύτη περίπτωση στην οθόνη ενός υπολογιστή. «Η Δημιουργική
Γραφή φαίνεται τελικά να παραπέμπει εννοιολογικά σε σειρά νοημάτων όπως: πεδίο
συγγραφικών δραστηριοτήτων, τέχνη της λογοτεχνικής συγγραφής, βιωματική εκπαιδευτική
μέθοδο για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής γραφής μέσα από το παιχνίδι,
μορφή ψυχικής εκτόνωσης και τρόπο ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης, πανεπιστημιακό γνωστικό
αντικείμενο, μια νέα θεωρία της ανάγνωσης κ.ά.» (Καρακίτσιος 2012, Κωτόπουλος 2012). Όπως
αναφέρει επίσης ο Piaget δημιουργικότητα είναι η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και λήψης
αποφάσεων μετά από εξερεύνηση και πειραματισμό. Ο πειραματισμός συμβάλει λοιπόν στη
δημιουργία καινούριων ευρημάτων. Οι νέες τεχνολογίες εφ’ όσων βρίσκονται σε πειραματικό
ακόμα στάδιο έχουν την ιδιότητα να γεννούν καινοτομίες σε κάθε τομέα.
Με την σωστή χρήση και την αποφυγή της κατάχρησης των νέων τεχνολογιών μπορούν να
υπάρξουν καινοτόμα δημιουργήματα συγγραφικής τέχνης συνδυάζοντας τα παραδοσιακά με
τα νέα μέσα. Η δημιουργική γραφή και εν γένει η τέχνη της γραφής, εμπλέκεται με τα σύγχρονα
δεδομένα, μιλάει για το τώρα, δράττει ο,τι νέο για να πράξει κάτι διαφορετικό. Με τούτες τις σκέψεις
προχωρήσαμε με την σειρά μας στο εξής πείραμα. Εξ’ αρχής θέτοντας ορισμένα ερωτήματα.
Πώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα αφήγημα με την βοήθεια ενός μέσου κοινωνικής
δικτύωσης; Πως θα μπορούσε να επιτευχθεί η δημιουργία λογοτεχνικών χαρακτήρων με την
συμβολή των εφαρμογών που παρέχουν τα κοινωνικά δίκτυα; Πόσο αληθοφανή θα ήταν ένα
αφήγημα ορισμένο εξ’ ολοκλήρου από την διάδραση που παρέχουν αυτά τα μέσα; Τι αλλαγές
επιφέρουν τελικά στο χώρο της λογοτεχνίας οι νέες τεχνολογίες και κατά πόσο έχουν επηρεάσει
πρακτικά την κοινωνικοποίηση του σύγχρονου ανθρώπου;
Η δημιουργία χαρακτήρων και ιστορίας με την κατασκευή προφίλ ηρώων στο Facebook
παρότρυνε την φαντασία μας και μας έκανε να συνδυάσουμε την δημιουργική γραφή και τις
επιταγές της λογοτεχνίας στην παραγωγή κειμένου με την χρήση των εφαρμογών που παρέχει
το Facebook. Κάθε αφήγημα είναι απαραίτητο να διεγείρει την φαντασία του αναγνώστη, να
διαθέτει περιεχόμενο τέτοιο που θα «τραβήξει» την ανάγνωση μακρύτερα από τις πρώτες σελίδες.
Για την δημιουργία ενός αφηγήματος απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη
ολοκληρωμένων χαρακτήρων, καλά δομημένης πλοκής και ελκυστικού σκηνικού.
Χαρακτήρες
Η έννοια του χαρακτήρα έχει επηρεάσει πολλές φορές τους λογοτέχνες και τους μεγάλους
κριτικούς. Έχουν αναφερθεί ως οντότητες στο νου του συγγραφέα οι οποία δρουν μέσα στο
κείμενο, ως κομμάτια τα οποία εξυπηρετούν το κείμενο λειτουργικά αλλά και ως νοητικά
κατασκευάσματα στο νου του αναγνώστη ανάλογα με τις προσλαμβάνουσες του κάθε
κειμένου. Η Shlomith Rimmon – Kenan κάνει λόγο για την «κατασκευή χαρακτήρων»
(characterization), σύμφωνα με την οποία η κατασκευή ενός χαρακτήρα είτε στο νού του
συγγραφέα, είτε στον νου στου αναγνώστη στηρίζεται σε ορισμένους κειμενικούς δείκτες και
στην ουσία αποτελεί τον τρόπο παρουσίασης των χαρακτήρων στο κείμενο.
Η κατασκευή ενός χαρακτήρα ξεκινάει από τη στιγμή που θα γεννηθεί ο χαρακτήρας αυτός
στον νου του συγγραφέα. Τα χαρακτηριστικά με τα οποία θα τον ντύσει, εσωτερικά και εξωτερικά
θα πρέπει να είναι άρτια συνδεδεμένα με την προβολή του στο χαρτί και στην ιστορία. Πολλά
από τα χαρακτηριστικά αυτά φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη κάθε ήρωα και
να αντιστοιχούν με τον τρόπο σκέψης και δράσης του.
Κάθε χαρακτήρας είναι μοναδικός. Είτε μονοδιάστατος είτε πολυδιάστατος, είναι εκείνος που
με τις πράξεις του θα κινεί ουσιαστικά την πλοκή ή έτσι τουλάχιστον θα φαίνεται. Κάθε
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χαρακτηριστικό είναι σημαντικό να αποσκοπεί και να συμβολίζει κάτι. Η ηλικία, το φύλλο, ο τόπος
καταγωγής η εξωτερική εμφάνιση π.χ το χρώμα των μαλλιών φυσικό ή όχι, η κοινωνική
κατάσταση, οι πολιτικές και κοινωνικές πεποιθήσεις είναι μερικά από τα συστατικά που
διαμορφώνουν έναν χαρακτήρα. Κάθε χαρακτήρας είναι ένας άνθρωπος, κάθε άνθρωπος
αποτελεί μια κοινωνική οντότητα με παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ένα κοινωνικό υποκείμενο με
εσωτερικές σταθερές και κοινωνικό περιβάλλον συγκεκριμένο, το οποίο μπορεί να αλλάζει
ανάλογα με τις εμπειρίες. Ο συγγραφέας είναι ελεύθερος μέσα σε ορισμένα πλαίσια –
προσωπικά πλαίσια- να διαμορφώσει ένα καλά δομημένο χαρακτήρα στον οποίο θα δώσει
προεκτάσεις. Οι προεκτάσεις κάθε χαρακτήρα έχουν τον λόγο τους και τον στόχο τους μέσα στο
αφήγημα.
Υπάρχουν χιλιάδες δυνατοί συνδυασμοί για την δημιουργία ενός χαρακτήρα. Ξεκινώντας από
τα βασικά χαρακτηριστικά και προχωρώντας στα δευτερεύοντα δομείται και ολοκληρώνεται ο
λογοτεχνικός ήρωας ορίζοντας την δυναμική του ώστε να συντεθούν ολοκληρωμένες οντότητες
οι οποίες θα ζήσουν σε μια ιστορία, ένα διήγημα.
Βασικά χαρακτηριστικά μπορεί να είναι το όνομα, το φύλλο, η ηλικία, η μορφή κ. α. ενώ στα
δευτερεύοντα εμπεριέχονται στοιχεία όπως η δράση, η σκέψη, τα λόγια, η αντιστοιχία προσώπου
– ονόματος καθώς και τα λόγια των άλλων ή ακόμη και οι σημειώσεις του συγγραφέα. Η θεωρία
της λογοτεχνίας χωρίζει τις μορφές των χαρακτήρων σε πολλά επίπεδα βάση των
χαρακτηριστικών και της δράσης τους, όπως επίπεδοι ή στερεοτυπικοί αλλά και ανάλογα με την
ανάπτυξη, την πολυπλοκότητα και την διείσδυση στην εσωτερική ζωή.
Έχοντα υπ’ όψιν τα παραπάνω είναι φανερό πως η δημιουργία ενός χαρακτήρα περνάει από
πολλά στάδια έως ότου ολοκληρωθεί. Τα μέσα κοινωνική δικτύωσης και κυρίως το Facebook
φαίνεται να είναι στη διάθεσή μας για την δημιουργία ενός λογοτεχνικού χαρακτήρα καθώς και
μιας ολοκληρωμένης ακόμη ιστορίας ή και περισσότερων!
Έχοντας κατά νου την αντίληψη του ρεαλισμού που θέλει «ζωντανούς» χαρακτήρες,
προχωρήσαμε στην δημιουργία ηρώων οι οποίοι κατ’ ουσία ζουν εικονικά στην μεγάλη κοινωνία
του Facebook.
Η δυναμική του εν λόγω μέσου κοινωνικής δικτύωσης με τα μέσα που παρέχει -πληροφορία
σε μορφή ήχου, εικόνας, κειμένου, καθώς και εισαγωγή αντίδρασης συναισθημάτων (Like ή
Love)- δημιουργεί μια ιδιόμορφη ψηφιακή βιβλιοθήκη ανθρώπων. Η αλληλεπίδραση των
εικονικών χαρακτήρων τόσο μεταξύ τους όσο και με πραγματικά προφίλ χρηστών δημιουργεί
το προλεγόμενο –παρελθόν- ενώ παράλληλα δομημένους χαρακτήρες που εξελίσσονται βάση
των χαρακτηριστικών που τους έχουμε προσδώσει αλλά και των ερεθισμάτων που οι ίδιοι
λαμβάνουν όπως άλλωστε συμβαίνει και στην πραγματικότητα.
Τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την πραγμάτωση αυτή ήταν απλά. Επιλογή των
χαρακτήρων με λίγα εξωτερικά και εσωτερικά χαρακτηριστικά και στη συνέχεια δημιουργία
εικονικών προφίλ στο Facebook. Το παρόν κοινωνικό μέσω δίνει την δυνατότητα στον χρήστη
να εισάγει νέες πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο κάθε χαρακτήρας εμπλούτιζε για παραπάνω
από έξι μήνες τις πληροφορίες του στα εικονικό του προφίλ. Οι πέντε χαρακτήρες που
δημιουργήθηκαν δομήθηκαν με τέτοιον τρόπο ώστε να φαίνονται πραγματικοί άνθρωποι. Ο
κάθε ένας αποτέλεσε και έναν μοναδικό ήρωα με προσωπικό γούστο, ενδιαφέροντα,
πεποιθήσεις και όνειρα.
Πέντε χαρακτήρες διαφορετικοί μεταξύ τους, με διαφορετική ηλικία συνδέθηκαν μέσω του
Facebook. Μοιράστηκαν πληροφορίες και κοινοποιήσεις ακόμα και με πραγματικούς χρήστες
και δημιούργησαν χαρακτήρες ρεαλιστικούς οι οποίοι «ζουν» στην πραγματικότητα του τώρα.
Οι πέντε χαρακτήρες
1)

Η Μαρία Καλού αποτελεί τον πρώτο χαρακτήρα. Είναι μια γυναίκα με καστανά μαλλιά
και μάτια, γεννηθείς στις 12 Μάιου του 1982, με καταγωγή από το Ηράκλειο Κρήτης και
τόπο διαμονής την Αθήνα. Έχει σπουδάσει στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών θεωρία
και Ιστορία Τέχνης. Αυτή την στιγμή εργάζεται ως κριτικός τέχνης και ασχολείται με
γκαλερί. Ζει σε μια μονοκατοικία της Πλάκας. Είναι διαζευγμένη και όνειρό της είναι να
αποκτήσει ένα παιδί.
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2)

Ο Ανέστης Πιλαφάς είναι γεννημένος 7 Ιανουαρίου του 1985, κατάγεται από τα Φιλιατρά
του Νομού Μεσσηνίας αλλά ζει μόνιμα στην Αθήνα. Έχει φοιτήσει στο Γενικό Λύκειο
Φιλιατρών και έχει σπουδάσει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι ένας έντιμος
αλλά σκληρός άνθρωπος. Παρουσιάζει την εικόνα ενός ακαταμάχητου άνδρα ενώ είναι
υπερευαίσθητος. Η μουσική που προτιμά είναι λαϊκή ενώ η δραστηριότητά του στο
Facebook είναι πυκνή.

3)

Η Βιολέτα Κοντακάκη είναι γεννημένη στις 21 Ιουνίου του 1988 κατάγεται από την Λάρισα
ωστόσο ζει στην Αθήνα μετά την λήξη των σπουδών της. Διαμένει με την Μαίρη
συγκάτοικο της από τα φοιτητικά χρόνια. Η Βιολέτα έχει σπουδάσει στο ΙΕΚ
Ιπποκράτειος, Βοηθός Φυσικοθεραπείας ενώ δουλεύει σε μια ιδιωτική κλινική. Ποτέ δεν
αγαπούσε ιδιαίτερα το διάβασμα και οι σπουδές της ήταν ένας τρόπος να εγκαταλείψει
την Λάρισα για να ζήσει στην πρωτεύουσα. Πάντα αποτελούσε μια ξεχωριστή ομορφιά
καθώς τα ξανθά της μαλλιά και τα λεπτά της χαρακτηριστικά την έβγαζαν πρώτη στις
προτιμήσεις των ανδρών κάτι στο οποίο η ίδια έδινε μεγάλη σημασία. Η δραστηριότητά
της στο Facebook είναι μεγαλύτερη από τους υπόλοιπους χαρακτήρες έχοντας τους
περισσότερους φίλους – θαυμαστές εξ’ αιτίας της ομορφιάς της.

4)

Ο Παύλος Αδάμου γεννήθηκε στην Πάτρα στις 24 Ιανουαρίου του 1986 ενώ διαμένει
πλέον μόνιμα στην Αθήνα. Είναι ανύπαντρος και δουλεύει ως ηθοποιός και
σκηνοθέτης. Έχει σπουδάσει στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο
τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Είναι ένας καλλιεργημένος και γοητευτικός άνδρας
πρόθυμος πάντα να βοηθάει. Η δραστηριότητα του στο Facebook είναι χαμηλή.
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5)

Η Αμαλία Πετρά είναι γεννημένη στις 12 Μαρτίου του 1992, ζει στο Λονδίνο καθώς έχει
τελειώσει της σπουδές της στο Central Sαint Martins και ασχολείται με τον σχεδιασμό και
την ραπτική ρούχων καθώς και με την κατασκευή αξεσουάρ και κοσμημάτων μόδας.
Κατάγεται επίσης από την Πάτρα ενώ σκέφτεται το ενδεχόμενο του επαναπατρισμού
της. Η Αμαλία δεν είναι σύμβολο της μόδας, δημιουργεί εκκεντρικά ρούχα όπως
εκκεντρική είναι και αυτή, τα σκουλαρίκια και τα κόκκινα μαλλιά της αποτελούν στοιχεία
της δυνατής της προσωπικότητας.

Η ομάδα, ως αφετηρία για την έναρξη της σχέσης μεταξύ των χαρακτήρων.

Για την κατασκευή των παραπάνω χαρακτήρων πέρα από την λογοτεχνική τους μορφή και
την βοήθεια του Facebook χρειάστηκε και μια σειρά από προγράμματα επεξεργασίας εικόνων.
Για την εικόνα κάθε ήρωα επιλέχθηκαν πραγματικοί άνθρωποι τις περισσότερες φορές μοντέλα
σχετικά άγνωστα στο κοινό, στα οποία έγινε κάποια επεξεργασία. Στο σημείο αυτό θα ήταν ορθό
να αναφερθεί πως η τακτική αυτή ακολουθήθηκε μόνο για την πραγμάτωση του πειράματος και
της ερευνάς μας και όχι για την οποιαδήποτε εξαπάτηση άλλων χρηστών. Δεν αποσκοπούμε
στο να θίξουμε οποιονδήποτε είτε άλλο χρήστη, είτε το ίδιο το εικονιζόμενο πρόσωπο καθώς η
αναδημοσίευση των εικόνων αποτελεί πρακτική για ερευνητικούς λόγους στα πλαίσια
ακαδημαϊκής έρευνας.
Ιστορία
12. Κάθε αφήγημα για να υπάρξει, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ιστορία. Για να
αναπνεύσει αυτό το ζωντανό λογοτεχνικό αφήγημα χρειάζεται πάντα μια ιστορία. Ένα ή
περισσότερα συμβάντα τα οποία θα πυροδοτήσουν την αρχή για να συνεχίσει η μέση και το
τέλος, πάντα σε αλληλεπίδραση με την πραγματικότητα και κατά κάποιον τρόπο εντός αλλά και
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εκτός από το μυαλό του συγγραφέα. Κάθε ιστορία πρέπει κάτι να έχει κάτι να πει, να απαντά σε
μια αόρατη πρόταση «και μετά;», να φτάνει στην κορύφωση και τέλος στη λήξη, έχοντας
προβληματίσει, ψυχαγωγήσει και ικανοποιήσει εν τέλει τον αναγνώστη. Για να υπάρξει ένα
διήγημα απαραίτητα πρέπει να υπάρχει η πλοκή.
13. Ο Αριστοτέλης με τον όρο πλοκή εννοεί την πλοκή των γεγονότων με μίμηση και πράξη
ζωής. Η πλοκή αποτελεί την ιστορία η οποία έχει: Αρχή – Μέση – Τέλος καθώς και Ενότητα ύφους
– περιεχομένου. Η πλοκή είναι μια σταθερά ανάγκη σε όλες τις αφηγήσεις. Για να εγείρει το
ενδιαφέρον του αναγνώστη πρέπει να παράγει: ένταση, δράση, συγκρούσεις, στοιχεία με τα
οποία οικοδομείται η πλοκή στην μυθοπλασία.
14. Η πλοκή εκτός από την βασική της λειτουργία ως αλληλουχία συμβάντων αποτελεί επίσης
και φορέα νοήματος, έκφρασης πολιτισμού και αποτύπωση της ανθρώπινης συνείδησης. Οι
τύποι πλοκής συνοψίζονται στους εξής: Κλιμακούμενη πλοκή - Progressive plot, επεισοδιακή
πλοκή, παράλληλη πλοκή
- Double plot, υποπλοκή Subplot. Κάθε πλοκή παράγει
συγκρούσεις, ως απαραίτητο υλικό για την εξέλιξή της. Οι τύποι συγκρούσεων είναι οι εξής:
Σύγκρουση του ήρωα με τον εαυτό του, σύγκρουση ήρωα με άλλο πρόσωπο, σύγκρουση
ήρωα με την κοινωνία, σύγκρουση ήρωα με την φύση, σύγκρουση ήρωα με τον Θεό.
15. Η δημιουργία μιας ιστορίας στο Facebook ακολούθησε μια φυσική πορεία σχεδόν τυχαία.
Το πλήθος των κοινοποιήσεων των χαρακτήρων, οι αντιδράσεις τους, οι προτάσεις φιλίας κ. α.
δημιούργησαν το σκηνικό μέσα στο οποίο εξελίσσονται οι ιστορίες. Ενώ κάθε μια μικρή ιστορία
μπορεί να φτιάξει μια μεγαλύτερη. Σημαντική βάση δόθηκε στα σχόλια των ηρώων στους
προσωπικούς τους τοίχους. Κάθε ήρωας κοινός φίλος με τον άλλον μπορεί να διαδράσει μαζί
του και να μοιραστεί προβληματισμούς και πράγματα της ζωής του.
16. Εξ’ αρχής οι ήρωες μεταξύ τους υπήρξαν σχεδόν άγνωστοι που δημιούργησαν σχέσεις
μέσω του κοινωνικού δικτύου. Κάποιοι από αυτούς όπως η Μαρία Καλού και η Αμαλία Πετρά
συναντήθηκαν πρώτοι και αποτέλεσαν τον κύριο δεσμό της γνωριμίας με τους υπόλοιπους.
Κοινές συνομιλίες στο messenger δημιούργησαν ένα πιο στέρεο κλίμα για την εξέλιξη της
ιστορίας.
17. Κοινός τόπος γνωριμίας υπήρξε μια ομάδα με όνομα «Μόλις χώρισα ε και;» , αυτή η ομάδα
αποτέλεσε την αφορμή. Πέντε ήρωες άγνωστοι μεταξύ τους μπήκαν στην ομάδα που
δημιούργησε η Μαρία Καλού, πρόσφατα χωρισμένη. Με την πάροδο του χρόνου και αφότου
έγιναν οι επαρκείς συστάσεις, η επικοινωνία των ηρώων εξελίχθηκε σε μια σχεδόν φιλική σχέση
με αποκορύφωμα την συνάντηση τους στην Αθήνα. Οι συναντήσεις τους έγιναν περισσότερες
και πιο συχνές με αποτέλεσμα το δέσιμο μιας ιδιόμορφης παρέας. Οι δραστηριότητα στο
Facebook δεν σταμάτησε ποτέ.
18. Η κορύφωση της ιστορίας επιτυγχάνεται όταν η Μαρία Καλού αποφασίζει την υιοθεσία
ενός παιδιού, η παρέα προσπαθεί να βρει τρόπο ώστε να βοηθήσει την Μαρία να αποκτήσει το
παιδί που τόσο επιθυμεί. Η ίδια βιώνει μια δύσκολη περίοδο ενώ οι «εικονικοί » της φίλοι την
βοηθούν με όσα μέσα διαθέτουν.
19. Η συνέχεια της ιστορίας φέρνει τον Παύλο Αδάμου να ζητά την Μαρία Καλού σε λευκό
γάμο ώστε να καταφέρει η ίδια να προβεί σε υιοθεσία. Ένα ταξίδι στην Κέρκυρα θα αποβεί
μοιραίο για την εξέλιξη και την λήξη της ιστορίας. Η Μαρία θα καταφέρει να αποκτήσει παιδί όχι
με τον τρόπο που είχε εξ’ αρχής σκεφτεί.
20. Ένας χαραχτήρας που δημιουργήθηκε μέσω μιας ιδιότυπης άσκησης δημιουργικής
γραφής στο 3ο Διεθνές Συνέδριο "Δημιουργική Γραφή" [Κέρκυρα 6-8/10/2017] θα αποτελέσει τον
τελευταίο χαρακτήρα και θα σηματοδοτήσει και την λήξη της ιστορίας δημιουργημένης μέσα στο
Facebook. Η άσκηση αποτέλεσε ένα παιχνίδι με το κοινό στο οποίο ζητήθηκε ένα όνομα, Ένα
όνομα, μια ηλικία, μια πόλη, τρία σωματικά χαρακτηριστικά, τρία ψυχικά χαρακτηριστικά, μια
δουλειά και μια σκέψη που απασχολεί τώρα τον ήρωα μας. Το κοινό δεν γνώριζε ούτε τους
υπόλοιπους χαρακτήρες ούτε την εξέλιξη της ιστορίας. Η δημιουργία ενός χαρακτήρα μέσω ενός
ιδιόμορφου κοινού αποτέλεσε πέρα από μια άσκηση δημιουργικής γραφής και την κατασκευή
ενός επίσης ιδιόμορφου χαρακτήρα που αναπτύχθηκε και πρόκειται να παίξει τον δικό του
σημαντικό ρόλο μέσα στο έργο.
21. Η δημιουργία ιστορίας μέσω κοινωνικών δικτύων κατέχει προοπτικές, δεν σταματά ποτέ και
μπορεί να ζει για πάντα. Αλλάζει από μέρα σε μέρα, βάζοντας τον αναγνώστη αντιμέτωπο με
την πραγματικότητα της ζωής, μιας ζωής που κοινοποιείται δημόσια, γίνεται θέαμα για τους
πολλούς, επιβραβεύεται η αποδοκιμάζεται μέσω αντιδράσεων άλλων χρηστών και εν τέλει μοιάζει
περισσότερο σαν μια ιστορία, ένα αφήγημα, ειπωμένο από διαφορετικές πλευρές και από άλλη
κάθε φορά οπτική γωνία.

[1107]

22. Μια ιστορία δεν είναι απαραίτητο να κατέχει κάποιο πολύπλοκο θέμα, η πένα του
συγγραφέα είναι εκείνη που μπορεί να δώσει διαστάσεις ακόμα και σε μια απλή φαινομενικά
ιστορία, ο τρόπος που θα θίξει ζητήματα, οι αποφάσεις που οι ήρωες του θα πάρουν και τελικά
ο τρόπος που θα χρησιμοποιήσει την γλώσσα είναι λίγα από τα δεδομένα που με τον κατάλληλο
τρόπο μπορούν να κάνουν μια απλή ιστορία αξιόλογο λογοτεχνικό έργο.
23. Το πείραμα αυτό αποτελεί για τον συγγραφέα ένα είδος παιχνιδιού που τον ταξιδεύει, τον
τραβά μαζί του. Οι χαρακτήρες παίρνουν την δική τους υπόσταση, κατέχουν τα δικά τους
χαρακτηριστικά όχι μόνο ως νοητικές οντότητες αλλά και ως εικόνες που «ζουν» στον εικονικό
κόσμο του Facebook, γίνονται κανονικοί άνθρωποι παίρνουν ανάσα και πνοή, βιώνουν και
επικοινωνούν. Πίσω από κάθε ήρωα, πίσω από κάθε εικονικό προφίλ κρύβεται ο ίδιος
συγγραφέας, ελεύθερος μέσα στα δικά του προσωπικά όρια ώστε να δομήσει την ιστορία όπως
εκείνος επιθυμεί με μόνη προϋπόθεση να μην γίνεται αντιληπτό από κανέναν.
Συμπερασματικά
24. Συμπερασματικά, η κατασκευή χαρακτήρων και ιστορίας μέσω κοινωνικών δικτύων
αποτελεί μια χρονοβόρα και πολύπλευρη διαδικασία. Για την δημιουργία δομημένων
χαρακτήρων στο Facebook χρειάζεται συνεχής και εντατική, εις βάθος μελέτη για όλες τις
πληροφορίες που κοινοποιούνται στον διαδικτυακό χώρο (π. χ ο χαρακτήρας με καταγωγή τα
Φιλιατρά είναι απαραίτητο να έχει στις σελίδες που του αρέσουν μαγαζιά και εταιρίες από τα
Φιλιατρά, φίλους από τα φιλιατρά και ο συγγραφέας να γνωρίζει πράγματα σχετικά με τα
Φιλιατρά σαν να είναι ο τόπος καταγωγής και του ίδιου.), συνεχόμενη δραστηριότητα των
ηρώων στο κοινωνικό δίκτυο και προσεκτική δημιουργία πλαισίων μέσα στα οποία ζουν οι
ήρωες.
25. Κάθε μικρή ιστορία που συνθέτει μια μεγαλύτερη πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος να
οριοθετεί δηλαδή που τελειώνει και που αρχίζει η επόμενη. Αν η ιστορία κατασκευαστεί μόνο από
τα «σχόλια» των ηρώων θα είναι μονοδιάστατη και λίγη, ενώ αν διανθιστεί με την γενικότερη
δραστηριότητα των χρηστών θα είναι πιο ολοκληρωμένη.
26. Ο κάθε πραγματικός χρήστης λειτουργεί ως τριτεύον χαρακτήρας μέσα στην ιστορία που
υπάρχει απλά για την εξέλιξη της, παράγοντας αντιδράσεις στο προφίλ των ηρώων
συμβάλλοντας με αυτόν τον τόπο στην δημοσιότητα του χαρακτήρα.
27. Το πείραμα της κατασκευής χαρακτήρων με τον τρόπο αυτό φαίνεται να πέτυχε καθώς
δημιουργήθηκαν πέντε (συν ένας χαρακτήρας που παραμένει κρυφός καθώς είναι εκείνος που
δίνει την λύση της ιστορίας στο τέλος) οι οποίοι είχαν την δική τους ιστορία να πουν και
κατάφεραν να δημιουργήσουν μια κοινή. Η παραγωγή της ήτα επίσης ένα σημείο που
κατορθώσαμε να φέρουμε εις πέρας.
28. Καθώς οι κοινωνίες αλλάζουν κάπως έτσι αλλάζουν και οι συνήθειες του ανθρώπου. Η
λογοτεχνία φαίνεται να επηρεάζεται κατά πολύ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και να
τα επηρεάζει εξίσου. Η δημιουργία ιστορίας και χαρακτήρων μέσω ενός κοινωνικού δικτύου είναι
γεγονός, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί αρκεί να το επιθυμεί ο συγγραφέας. Κάθε «τοίχος» έχει
την δική του ιστορία, μια ιστορία η οποία πλάθεται στο νου του γράφοντα και αποτυπώνεται
τόσο στο ηλεκτρονικό περιβάλλον όσο και στο χαρτί, κάθε τοίχος μπορεί να πει την δική του
ιστορία αλλά και πολλές άλλες.
29. Ο τοίχος ενός κοινωνικού δικτύου έχει την δική του ιστορία και την λέει ή την δείχνει
καθημερινά μόνο με λίγα κλικ. Η σωστή χρήση των νέων μέσων μπορεί να αποτελέσει τον δίαυλο
μεταξύ τέχνης και τεχνολογίας. Η παραγωγή ενός ζωντανού κειμένου με ζώντες χαρακτήρες δεν
αποτελεί μια απερίσκεπτη και φαντασμαγορική ιδέα αλλά μια πρακτική παραγωγής συμπαγούς
κειμένου η οποία λειτουργεί τόσο στον εικονικό χώρο του διαδικτύου όσο και στον πραγματικό
του χαρτιού και της μελάνης.
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Ο ήρωας: δημιουργικές συναρτήσεις αρχαίων και
νεότερων ελληνικών κειμένων.
Τσίγκα Δήμητρα, Φερεντίνου Αικατερίνη
ts.dimado@yahoo.com, renafere@ yahoo.gr

Περίληψη
Παρουσίαση της διδακτικής πρότασης-Α΄ φάση
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζουμε ένα σχέδιο διδασκαλίας για την γ΄ γυμνασίου με θέμα: Ο ήρωας: δημιουργικές
συναρτήσεις αρχαίων και νεότερων ελληνικών κειμένων.
Ο προβληματισμός για άρθρωση ελληνικού λόγου μας οδήγησε στη λογική της αξιοποίησης αποσπασμάτων, όχι
μόνο σύγχρονων έργων αλλά και παλαιότερων. Έτσι, η φιλαναγνωσία και η δημιουργική γραφή έγιναν στόχος και για
το μάθημα των αρχαίων ελληνικών.
ια τη δυναμική σύνδεσή της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας και σκέψης με την εποχή μας μέσα από την κριτική και βιωματική
ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων που εκκινούν από το σήμερα, περνούν και
στέκονται στις ιστορίες του Βιζυηνού και του Παπαδιαμάντη, στα ποιήματα του
Κάλβου, στις διδαχές του Κοραή και του Ρήγα, στα φώτα του Μιχαήλ Ψελλού και τα
ακριτικά τραγούδια, πιο πίσω ακόμη στον Πλούταρχο και τον Λουκιανό, τον
Ξενοφώντα και τον Αίσωπο.
*«διδάσκοντας ελκυστικά τον αρχαιοελληνικό λόγο» (Συνέδριο «νέος παιδαγω

Στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση επιδιώκεται η δυναμική σύνδεση της αρχαιοελληνικής
γλώσσας και σκέψης με την εποχή μας μέσω της κριτικής
ανάγνωσης κειμένων που,
εκκινώντας από το σήμερα, περνούν στην ποίηση του Καβάφη, του Σολωμού και φθάνουν ως
τον Απολλόδωρο και τον Όμηρο. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούνται: το ανθολόγιο που έχουμε
εκπονήσει για το μάθημα της αρχαιοελληνικής γλώσσας (ενότητα «Μυθικοί ήρωες και τέρατα»)
και το σχολικό εγχειρίδιο της νεοελληνικής λογοτεχνίας της γ΄ γυμνασίου.
Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά και βιωματικά και μαθαίνουν:
να προβληματίζονται και να επιχειρούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:
- ποιότητες-πεδίο δράσης του ήρωα στην αρχαιότητα
- εμπόδια –προβλήματα που έχει να επιλύσει
- τι μπορεί να σημαίνει η λέξη ήρωας σήμερα
να αναγνωρίζουν και να απολαμβάνουν το προσωπικό στίγμα του κάθε δημιουργού και της
εποχής του.
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να συζητούν τις συνάφειες που έχουν τα κείμενα με το εικαστικό και μουσικό υλικό που τα
πλαισιώνει
να «ξεδιπλώνουν» τον κόσμο του βιβλίου και να δοκιμάζουν τον δικό τους λόγο.
Λέξεις-κλειδιά:
Αρχαία ελληνική γλώσσα, νεοελληνική λογοτεχνία, κριτική ανάγνωση, μυθικοί ήρωες.

1.Το σενάριο που σας παρουσιάζουμε αποτελείται από τρεις φάσεις.
1.1. Στην Α΄ φάση γίνεται μια πρώτη προσέγγιση του κειμένου του Απολλοδώρου από το έργο
του Βιβλιοθήκη (Α 9,22).
Δίνονται στους μαθητές διευκρινιστικές ερωτήσεις, ο «λεξιλογικός θησαυρός», που είναι οι
άγνωστες λέξεις του κειμένου καθώς και η οικογένεια της λέξης «πόρος» (για την κομβική
σημασία των παράγωγων λέξεων πέρασμα, πορεύομαι , πορεία∙οι ήρωες πρέπει να περάσουν
μέσα από πολύπλοκες και δύσκολες καταστάσεις και να πορευτούν ανοίγοντας δρόμους).
Στη συνέχεια εξετάζουμε το κείμενο «εκ του πλησίον» με μια σειρά μικρών δημιουργικών
εργασιών .
1η εργασία: Ξεκινούμε από το ζοφερό σκηνικό που περιγράφεται στο πρώτο απόσπασμα από
το κείμενο:
«καὶ περὶ τῶν συμπληγάδων ὑπέθετο (Φινεύς) πετρῶν τῶν κατὰ θάλασσαν. ἦσαν δὲ ὑπερμεγέθεις
αὗται, συγκρουόμεναι δὲ ἀλλήλαις ὑπὸ τῆς τῶν πνευμάτων βίας τὸν διὰ θαλάσσης πόρον
ἀπέκλειον. ἐφέρετο δὲ πολλὴ μὲν ὑπὲρ αὐτῶν ὁμίχλη πολὺς δὲ πάταγος, ἦν δὲ ἀδύνατον καὶ τοῖς
πετεινοῖς δι᾽ αὐτῶν διελθεῖν.»
Ζητείται από τους μαθητές/τριες να εντοπίσουν τις λέξεις και τις φράσεις που κατά τη γνώμη
τους συνθέτουν αυτό το ζοφερό τοπίο και έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο της λέξης
«πόρος».
2η εργασία: Το τέχνασμα:
« εἶπεν οὖν αὐτοῖς ἀφεῖναι πελειάδα διὰ τῶν πετρῶν, καὶ ταύτην ἐὰν μὲν ἴδωσι σωθεῖσαν,
διαπλεῖν καταφρονοῦντας, ἐὰν δὲ ἀπολομένην, μὴ πλεῖν βιάζεσθαι.»
Αφού μελετήσουν το απόσπασμα ζητείται να αποδώσουν στη νέα ελληνική και σε β΄ ενικό
πρόσωπο τα λόγια του μάντη Φινέα προς τους Αργοναύτες σχετικά με την τακτική που πρέπει
να ακολουθήσουν για να αποφύγουν το εμπόδιο.
Το ύφος του λόγου τους θα πρέπει να είναι ανάλογο του κύρους και της θέσης ενός ιερού
προσώπου όπως ήταν ο μάντης.
3η εργασία: «Ἥρας συλλαβομένης» ή «σὺν Ἀθηνᾷ καὶ χείρα κίνει»
«ταῦτα ἀκούσαντες ἀνήγοντο, καὶ ὡς πλησίον ἦσαν τῶν πετρῶν, ἀφιᾶσιν ἐκ τῆς πρῴρας
πελειάδα· τῆς δὲ ἱπταμένης τὰ ἄκρα τῆς οὐρᾶς ἡ σύμπτωσις τῶν πετρῶν ἀπεθέρισεν.
ἀναχωρούσας οὖν ἐπιτηρήσαντες τὰς πέτρας μετ᾽ εἰρεσίας ἐντόνου, συλλαβομένης Ἥρας,
διῆλθον, τὰ ἄκρα τῶν ἀφλάστων τῆς νεὼς περικοπείσης.»
Μετά τη μελέτη κι αυτού του αποσπάσματος ζητείται να αποδώσουν ως άλλοι Αργοναύτες στη
νέα ελληνική και σε α΄ πληθυντικό πρόσωπο το περιεχόμενό του.
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4η εργασία: Επίλογος

« αἱ μὲν οὖν συμπληγάδες ἔκτοτε ἔστησαν· χρεὼν γὰρ ἦν αὐταῖς νεὼς περαιωθείσης στῆναι
παντελῶς»

Οι μαθητές/τριες προβληματίζονται σε σχέση με το γιατί έπρεπε σύμφωνα με τον χρησμό (χρεὼν
ἦν) από τότε και στο εξής οι Συμπληγάδες πέτρες να μείνουν για πάντα ανοιχτές και καλούνται
να φανταστούν ότι ταξιδεύουν και περνούν τις Συμπληγάδες πέτρες με το επόμενο καράβι μετά
την Αργώ ‧ ζητείται να περιγράψουν το τοπίο.

1.2. Β΄ φάση
Η φάση αυτή πραγματοποιείται ομαδοσυνεργατικά και κειμενοκεντρικά στην τάξη. Δίνονται τα
ακόλουθα κείμενα για μελέτη:
Ὁμήρου, Ὀδύσσεια, ραψ. μ΄ (στ. 165-201), Ἀπολλωνίου Ροδίου, Ἀργοναυτικά, Δ (στ.890-916),
Απολλοδώρου(ψευδο-), Βιβλιοθήκη [Επιτομή,VII,18], Ἀπολλοδώρου(ψευδο-), Βιβλιοθήκη [Α
9,22], Ὀρφέως Ἀργοναυτικά,(στ.1260-1285), Δ. Σολωμοῦ, Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι, Κ. Καβάφη,
Ἰθάκη, και τα παιδιά της α΄ομάδας:
Αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των ηρώων που αναδεικνύονται σε κάθε κείμενο.
Διακρίνουν τα στοιχεία εκείνα που κάνουν ένα κοινό θνητό σπουδαίο άνθρωπο.
Συνθέτουν την ιστορία του Απολλώνιου του Ρόδιου για τις Σειρήνες από το τέλος προς την αρχή.
Στη β΄ ομάδα οι μαθητές/ τριες:
Συγκρίνουν τα κείμενα και εντοπίζουν διαφορές στο λογοτεχνικό είδος, το ύφος, και τους
αφηγηματικούς τρόπους και τεχνικές
Γράφουν ένα σατιρικό μικροκείμενο « πλάθοντας» σε διάλογο ένα επεισόδιο συνάντησης των
σειρήνων με τον ήρωα της επιλογής τους.
Στη γ΄ ομάδα οι μαθητές/ τριες με βάση ειδικότερα τα κείμενα Ὁμήρου, Ὀδύσσεια, ραψ. μ΄ (στ.
165-201), Δ. Σολωμοῦ, Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι και την ιδέα ότι ένα σκηνικό μπορεί να
υπαινίσσεται, να προοικονομεί ή και να υπονομεύει τη δράση των ηρώων,
Σε λίγες σειρές χαρακτηρίζουν τη λειτουργία του σκηνικού στα δυο κείμενα και συνδέουν το
σκηνικό με την ιστορία
Σ’ ένα μικροκείμενο συνθέτουν την περιγραφή της νήσου των σειρήνων με τα υλικά και την
ατμόσφαιρα από το ποίημα του Σολωμού.
Στη δ΄ ομάδα οι μαθητές/ τριες με βάση ειδικότερα το κείμενο Ὁμήρου, Ὀδύσσεια, ραψ.μ (165201), και υπό το φως της ερμηνείας του ποιήματος Ιθάκη του Κ. Καβάφη
Ερευνούν το κείμενο της Οδύσσειας όσον αφορά τη φύση και τον ρόλο των σειρήνων αλλά και
τη στάση του Οδυσσέα απέναντι στη δοκιμασία αυτή.
Στη συνέχεια οι μαθητές/ τριες πλάθουν ένα κείμενο υπό μορφήν εσωτερικού μονολόγου, όπου
εκφράζονται όλα τα διλημματικού τύπου ερωτήματα που φαντάζονται πως ταλάνισαν τον
Οδυσσέα τόσο πριν φθάσει στις Σειρήνες, όσο και όταν τις άκουγε περνώντας από το νησί τους
δεμένος στο κατάρτι του.
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1.3. Γ΄ φάση
Θέμα: Ο τόπος και ο ήρωας (ναυαγοί-πρόσφυγες)
Έχοντας ως υλικά το άρθρο: Ο συγκλονιστικός Παπά Στρατής … και εικαστικό υλικό – μια σειρά
γλυπτών από τον Βρετανό γλύπτη Jason de Caires Taylor με θέμα τους πνιγμούς των
προσφύγων στη Μεσόγειο και μια φωτογραφία ενός καραβιού με πρόσφυγες οι μαθητές/ τριες
Συνεργάζονται για να συνθέσουν μια ηχητική ατμόσφαιρα εμπνεόμενοι/ες από το υλικό που
μελέτησαν και δημιουργούν τους ήχους που θέλουν με το σώμα
ή /και με μουσικά όργανα.
Φαντάζονται ότι είναι έφηβοι πρόσφυγες που επιβίωσαν στην πορεία από την πατρίδα τους ως
ένα ελληνικό νησί.
Γράφουν την ιστορία τους, την προσωπική τους οδύσσεια, στο ημερολόγιό τους.
Προετοιμάζουν για παρουσίαση την ιστορία τους πλαισιωμένη από το ηχητικό υλικό που
ετοίμασαν.
Ακολουθεί η παρουσίαση των ημερολογίων στην ολομέλεια της τάξης, τίθενται ερωτήματα από
τα παιδιά και η Γ΄φάση ολοκληρώνεται με τη σύνδεση με τα αρχαιοελληνικά κείμενα που
μελετήθηκαν.
1.4. Επέκταση: Γ΄ φάση (Δημιουργική γραφή και η γοητεία της μάσκας).
Στο ξεκίνημα της ιστορίας τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες και καταθέτουν στον διδάσκοντα
το ψευδώνυμο που επιλέγουν.
Τα παιδιά της α΄ομάδας συνθέτουν μια ιστορία με «αφηγηματική» περιγραφή που προϊδεάζει ή
υπαινίσσεται την πλοκή που θα ακολουθήσει και τον χαρακτήρα του ήρωα, και δίνεται ομάδα
λέξεων που υποχρεωτικά πρέπει να εντάξουν στην ιστορία τους. Στη συνέχεια τα κείμενα
παραδίδονται στον διδάσκοντα, επιστρέφονται με τυχαία σειρά στην ολομέλεια της τάξης και
αναγιγνώσκονται.
Τα παιδιά της β΄ομάδας επιλέγουν όποιο κείμενο επιθυμούν και συνεχίζουν την ιστορία που
παρέλαβαν ημιτελή εντάσσοντας τους ήρωές τους. Τέλος, προσθέτουν το δικό τους ψευδώνυμο
στο τέλος της ιστορίας.
Ακολουθεί εκ νέου η ανάγνωση των ολοκληρωμένων πλέον κειμένων, τίθενται ερωτήματα,
γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης και οι μάσκες πέφτουν!

2.1.Αναλυτική παρουσίαση της διδακτικής πρότασης- Α΄φάση
Για «ζέσταμα»
1. Ποιος ήταν ο Φινεύς και ποιος ο ρόλος του στην αργοναυτική εκστρατεία;
Ποιους θυμάστε από την Οδύσσεια να έπαιξαν αυτό τον ρόλο;
2. Για ποιο πρόβλημα που θα κληθούν να δώσουν λύση οι Αργοναύτες τους προειδοποίησε;
3. Οι Αργοναύτες βρίσκονται σε δίλημμα σχετικά με τις Συμπληγάδες‧ τι αποφασίζουν τελικά;
Λεξιλογικός θησαυρός
1. ὑπο-τίθημι, μέλ. -θήσω, αόρ. αʹ ὑπ-έθηκα· I. 1. βάζω, τοποθετώ από κάτω,. — Μέσ., θέτω,
βάζω κάτω από τα πόδια μου. 2. τοποθετώ, θέτω από κάτω ως θεμέλιο ή αρχή. — Παθ.,
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τοποθετούμαι ως βάση, τίθεμαι ως υπόθεση— Μέσ., δέχομαι, παίρνω ως αρχή, παίρνω ως
δεδομένο, δέχομαι, θεωρώ, εκλαμβάνω,· με αιτ. και απαρ., θεωρώ ή υποθέτω ότι. II. 1.
παρουσιάζω, προτείνω, εισηγούμαι,.· ομοίως σε Μέσ., υποδεικνύω, συμβουλεύω κάποιον κάτι,
υποδεικνύω έναν λόγο, μία ενέργεια, σε κάποιον οποιονδήποτε, τον συμβουλεύω
2. μηνύω, Δωρ. μᾱνύω, μέλ. -ύσω [ῡ], αόρ. αʹ ἐμήνῡσα, παρακ. μεμήνῡκα — Παθ., γʹ ενικ. παρακ.
μεμήνῡται, αόρ. αʹ ἐμηνύθην, I. αποκαλύπτω ό,τι εἶναι μυστικό, φέρνω στο φως, προδίδω· γενικά,
γνωστοποιώ, δηλώνω, καταδεικνύω,. II. 1. στην Αθήνα, πληροφορώ, εγείρω δημοσίως
καταγγελία εναντίον κάποιου, κατά τινος 2. στην Παθ. επίσης, λέγεται για πρόσωπα, υπάρχουν
πληροφορίες εναντίον μου, καταγέλλομαι, επίσης, λέγεται για πράγματα.
3. πέλεια, ἡ (πελός) και πελειάς, -άδος, ἡ. I. άγριο περιστέρι, «πέτρινο» περιστέρι, καλείται έτσι από
το σκούρο χρώμα του II. πέλειαι, αἱ, όνομα ιερειών-προφητισσών, πιθ. από τα προφητικά
περιστέρια της Δωδώνης,
4. εἰρεσία, Ιων. -ίη, ἡ (ἐρέσσω), I. κωπηλασία. II. 1. με περιληπτική σημασία, κωπηλάτες, αυτοί
που τραβούν κουπί. 2. ναυτικό τραγούδι.
5. συλλαμβάνω/-ομαι
6. ἄφλαστον, τό, η κυρτή πρύμνη ενός πλοίου με τα στολίδια της.434

Οικογένειες λέξεων:
πόρος και περαιωθεῖσα
βρέθηκαν συγγενείς(!) και οι ακόλουθες λέξεις:
πέρα, πέραν
περαιώνω, περαίωση
πέρασμα , περαστικός, πέραση, περαντζάδα
Πειραιάς < αρχ. Πειραιεύς < πέρα(ν) "απέναντι", Περαίας
περατώνω < αρχ. περατῶ < πέρας, περάτωση
περόνη, περονιάζω, περόνιασμα, πιρούνι < περόνιον, υποκορ. του αρχ. Περόνη
πόρπη
πορθμός, πορθμείο
πόρος, πορίζομαι, πόρισμα
πορεύομαι < αρχ. πορεύω < πόρος, πορεία

434

www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-scott/index.html
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«Εκ του πλησίον»

1. Το ζοφερό σκηνικό:
Αφού διαβάσετε το παρακάτω απόσπασμα να εντοπίσετε τις λέξεις και τις φράσεις
που κατά τη γνώμη σας συνθέτουν το ζοφερό τοπίο και έρχονται σε αντίθεση με το
περιεχόμενο της λέξης «πόρος»:
«καὶ περὶ τῶν συμπληγάδων ὑπέθετο (Φινεύς) πετρῶν τῶν κατὰ θάλασσαν. ἦσαν δὲ
ὑπερμεγέθεις αὗται, συγκρουόμεναι δὲ ἀλλήλαις ὑπὸ τῆς τῶν πνευμάτων βίας τὸν διὰ
θαλάσσης πόρον ἀπέκλειον. ἐφέρετο δὲ πολλὴ μὲν ὑπὲρ αὐτῶν ὁμίχλη πολὺς δὲ
πάταγος, ἦν δὲ ἀδύνατον καὶ τοῖς πετεινοῖς δι᾽ αὐτῶν διελθεῖν.»

2. Το τέχνασμα:
Είστε ο μάντης Φινεύς: Να αποδώσετε στη νέα ελληνική και σε β΄ενικό πρόσωπο τα λόγια του
προς τους Αργοναύτες σχετικά με την τακτική που πρέπει να ακολουθήσουν για να
αποφύγουν το εμπόδιο.
Το ύφος του λόγου σας να είναι ανάλογο του κύρους και της θέσης ενός ιερού προσώπου
όπως ήταν ο μάντης.

3. «Ἥρας συλλαβομένης» ή «σὺν Ἀθηνᾷ καὶ χείρα κίνει»:
Είστε αργοναύτης: Να αποδώσετε στη νέα ελληνική και σε α΄πληθυντικό πρόσωπο το
περιεχόμενο του αποσπάσματος από :
«ταῦτα ἀκούσαντες…. περικοπείσης».

4. Επίλογος: «αἱ μὲν οὖν συμπληγάδες …. παντελῶς.»
α) Γιατί έπρεπε (χρεὼν ἦν) από τότε και στο εξής να μείνουν οι Συμπληγάδες πέτρες για πάντα
ανοιχτές;
β) Είστε το επόμενο καράβι μετά την Αργώ που πέρασε τις Συμπληγάδες πέτρες‧ να
περιγράψετε το τοπίο.

2.2.Αναλυτική παρουσίαση της διδακτικής πρότασης- Β΄φάση
(πραγματοποιείται στην τάξη ομαδοσυνεργατικά)

Κείμενα:
α) Ομήρου, Οδύσσεια, ραψ. μ΄ (στ. 165-201) ανάγνωση από μτφ.
β) Απολλωνίου Ροδίου, Αργοναυτικά, Δ (στ.890-916) ανάγνωση από μτφ.
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γ)Απολλοδώρου (ψευδο-), Βιβλιοθήκη [Επιτομή,VII,18] ανάγνωση από το πρωτότυπο
δ) Απολλοδώρου (ψευδο-), Βιβλιοθήκη (Α 9,22) ανάλυση- επεξεργασία
ε) Ορφέως Αργοναυτικά,(στ.1260-1285) ανάγνωση από μτφ.
στ) Δ. Σολωμού, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
ζ) Κ. Καβάφη, Ιθάκη

α΄ ομάδα
1. Μελετήσατε κείμενα με σκηνές που περιγράφουν κατορθώματα μυθικών ηρώων. Με βάση
τα χαρακτηριστικά τους που αναδεικνύονται σε κάθε κείμενο, ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που
κάνουν ένα κοινό θνητό σπουδαίο άνθρωπο, ακόμα και ήρωα; Να απαντήσετε σε
προσχεδιασμένο προφορικό λόγο.
2. Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο του Απολλοδώρου Ροδίου, Αργοναυτικά, Δ (στ.890916) που παρατίθεται στο επίμετρο, να γράψετε την ιστορία από το τέλος προς την αρχή με
αφηγητή έναν αργοναύτη από το πλήρωμα της Αργούς.

β΄ ομάδα
1. Καθώς το ένα κείμενο (Απολλοδώρου (ψευδο-) Βιβλιοθήκη [Επιτομή,VII,18]) «πατάει» σε
ένα προγενέστερο (Απολλοδώρου του Ροδίου Αργοναυτικά, Δ (στ.890-916)) κι αυτό σε
ακόμη παλαιότερα (Ομήρου, Οδύσσεια, ραψ. μ΄(στ. 165-201) και Ορφέως
Αργοναυτικά,(στ.1260-1285) ) σαν τυπωμένες διαφάνειες η μια πάνω στην άλλη,
Να διακρίνετε διαφορές στο λογοτεχνικό είδος, το ύφος, τους αφηγηματικούς τρόπους και
τεχνικές* Να απαντήσετε γραπτά σε λίγες γραμμές.

2. Να γράψετε στη δική σας διαφάνεια ένα σατιρικό μικροκείμενο πλάθοντας σε διάλογο
ένα επεισόδιο συνάντησης των Σειρήνων με τον ήρωα της επιλογής σας (Οδυσσέας και
εταίροι ή Ορφέας και Αργοναύτες).

γ΄ ομάδα
α. Ομήρου, Οδύσσεια, ραψ. μ΄ (στ. 165-201) 435
β. Δ. Σολωμού, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι

1. Με δεδομένο ότι ένα σκηνικό μπορεί μεταξύ άλλων, να υπαινίσσεται, να προοικονομεί, να
παραπλανά ή και να υπονομεύει τη δράση των ηρώων. Πώς θα χαρακτηρίζατε τη λειτουργία
του σκηνικού στα δυο πρώτα κείμενα; Πως συνδέεται με την ιστορία; Να αναπτύξετε σε λίγες
σειρές.

435Όμηρος.

Οδύσσεια.( Μετφρ.). Δ.Ν, Μαρωνίτης. (1994)
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2. Να φτιάξετε ένα μικροκείμενο με περιγραφή της νήσου των σειρήνων. Να συνθέσετε την
περιγραφή σας αξιοποιώντας τα υλικά (λέξεις, σχήματα λόγου, υπαινιγμοί) από το ποίημα
του Σολωμού, ώστε να δώσετε την ατμόσφαιρα και το φυσικό τοπίο του ποιήματος.

δ΄ ομάδα
α. Ομήρου, Οδύσσεια, ραψ. μ΄ (στ. 165-201)
β. Κ. Καβάφη, Ιθάκη

1. Ο Κ. Καβάφης στο ποίημά του Ιθάκη ως άλλος εσωτερικός «υποβολέας» 436 επιχειρεί να
καθοδηγήσει τον Οδυσσέα στο ταξίδι της επιστροφής του ερμηνεύοντας μ’ έναν ιδιαίτερο
τρόπο τόσο τα τέρατα που θα συναντήσει στον δρόμο του όσο και τα «όπλα» που οφείλει
να κατακτήσει για να τα αντιμετωπίσει.
Υπό το φως αυτής της ερμηνείας να ερευνήσετε το κείμενο της Οδύσσειας όσον αφορά τη
φύση και τον ρόλο των σειρήνων καθώς και τη στάση του Οδυσσέα απέναντι στη δοκιμασία
αυτή. Να υποβάλετε για συζήτηση τα συμπεράσματά σας στην ολομέλεια της τάξης.
2. Να πλάσετε ένα κείμενο υπό μορφήν εσωτερικού μονολόγου, όπου θα εκφράζονται όλα
τα διλημματικού τύπου ερωτήματα που φαντάζεστε πως ταλάνισαν τον Οδυσσέα σε δυο
φάσεις: τόσο πριν φθάσει στις Σειρήνες, όσο και όταν τις άκουγε περνώντας από το νησί
τους δεμένος στο κατάρτι του.

2.3.Αναλυτική παρουσίαση της διδακτικής πρότασης- Γ΄φάση

1η σύνθεση: Ο τόπος και ο ήρωας/ναυαγοί-πρόσφυγες

Υλικά:
1.Ο συγκλονιστικός Παπά Στρατής …
Ο παπάς της Λέσβου που σηκώνει τα μανίκια και προσφέρει απλόχερα στους χιλιάδες
εξαθλιωμένους μετανάστες του νησιού 22.7.2015

«Κυνηγημένοι από τον πόλεμο στη Συρία και από τις συγκρούσεις και τις διώξεις,
περισσότεροι από 26.000 πρόσφυγες έφθασαν στη Λέσβο από τον Ιανουάριο. Διέσχισαν το
μικρό τμήμα της θάλασσας που χωρίζει το νησί από την Τουρκία με φουσκωτά και ξύλινες
βάρκες προκειμένου να συνεχίσουν να ζουν. […] Έχοντας πληγεί από τη κρίση χρέους και
όντας περιορισμένοι από την οικονομία, την πολιτική και τη γεωγραφία, οι κάτοικοι στις
μικρές κοινότητες των νησιών έχουν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις μιας σύγκρουσης για
την οποία δεν γνωρίζουν πολλά και κατανοούν λίγο. Πολλοί νησιώτες είναι δύσπιστοι όσον
αφορά τους εξαθλιωμένους πρόσφυγες που φτάνουν στο δρόμο τους. Άλλοι ανησυχούν
436

Μπελόου, Σ. Η Τέχνη της Γραφής, σ.88
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για τις επιπτώσεις που θα προκαλέσει η παρουσία τους στον τουρισμό. Αλλά ο Παπά
Στρατής, σηκώνει τα μανίκια του και βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά για να βοηθήσει.» 437

2. Ο Βρετανός γλύπτης Jason de Caires Taylor 438, ένας από τους πρώτους που ξεκίνησε να
κάνει υποβρύχια γλυπτική, ξεκίνησε μια νέα σειρά γλυπτών με θέμα τους πνιγμούς των
προσφύγων στη Μεσόγειο.
Β. Καράβι με πρόσφυγες, φωτο
Διαβάστε προσεκτικά τα παραπάνω άρθρα‧ δείτε τα υποβρύχια γλυπτά του Jason de Caires
Taylor και τη φωτογραφία του καραβιού με τους πρόσφυγες‧ ύστερα, να συνεργαστείτε για
να συνθέσετε ένα ηχητικό περιβάλλον, μια ηχητική ατμόσφαιρα εμπνεόμενοι/-ες από το υλικό
που μελετήσατε για το θέμα: ναυαγοί πρόσφυγες.
1η κίνηση: Να συλλέξετε ηχητικό υλικό και να δημιουργήσετε τους ήχους που θέλετε με το
σώμα σας ή /και με μουσικά όργανα και να τους ηχογραφήσετε (φύσημα του αέρα,
παφλασμός κυμάτων, κραυγές…). Μπορείτε αν θέλετε να
συνθέσετε ή/και να
χρησιμοποιήσετε για να ολοκληρώσετε την ηχητική ατμόσφαιρα κάποιο μουσικό κομμάτι
ολόκληρο ή αποσπάσματα, ωστόσο αυτό δεν είναι απαραίτητο.

2η κίνηση: Στη συνέχεια να φανταστείτε ότι είστε ένας/μία έφηβος/-η πρόσφυγας που
επιβίωσε στην πορεία από το σπίτι του και την πατρίδα του ως ένα ελληνικό νησί με
φουσκωτό, με κίνδυνο της ζωής του. Να γράψετε την ιστορία του, την προσωπική του
οδύσσεια, στο ημερολόγιό σας. Να προετοιμάσετε για παρουσίαση την ιστορία σας
πλαισιωμένη από το ηχητικό υλικό που ετοιμάσατε.

Μετά την παρουσίαση των εργασιών ακολουθεί συζήτηση και τίθενται ερωτήματα.

Ερωτήματα αναστοχασμού:

1. Πώς συνδέθηκε στο ημερολόγιο το οπτικό υλικό;
2. Tι ανέδειξε από την ιστορία το ηχητικό υλικό;
3. Ποια ήταν τα τέρατα-εμπόδια;
4. Πού έγκειται το ηρωικό κατόρθωμα;
5. Πόσο πειστική ήταν η ιστορία;
6. Με ποιο τρόπο συνδέεται το ημερολόγιο με τις ιστορίες του Οδυσσέα ή των

437

438

Spindler, W, ( 2015) από:www.lifo.gr
Taylor, Α. J. (2016). Η σχεδία της Λαμπεντούζα, βυθός της ακτής των Καναρίων Νήσων.
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Αργοναυτών;

Κριτική-Αποτελέσματα:
Σε μια τελική αποτίμηση της προσπάθειας οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι μπορούν:

Να συνειδητοποιήσουν τη συνέχειας της ελληνικής γλώσσας μέσα στους αιώνες
Να αντιμετωπίσουν τον αρχαίο και νεώτερο λόγο ως πηγή έμπνευσης και δημιουργίας
Να ανάπτύξουν κατά Gardner (1993) πολλαπλές νοημοσύνες(οπτική ,λογική, σωματική,..)
Να αρθρώνουν το δικό τους λόγο.

2.4.Επέκταση διδακτικής πρότασης

2η σύνθεση: μια ιστορία σε δύο ομάδες και δύο μέρη
Αφού δώσουν όλοι/ες ξεχωριστά στην καθηγήτριά τους σε ένα χαρτί το ονοματεπώνυμό
τους και δίπλα ένα ψευδώνυμο που ίδιοι/ες θα επιλέξουν, χωρίζονται σε δύο ομάδες.
1ηομάδα: (Κάθε παιδί ξεχωριστά) Να αρχίσετε μια ιστορία με μια περιγραφή «αφηγηματική»
θα λέγαμε, που θα προϊδεάζει είτε θα υπαινίσσεται την πλοκή που θα ακολουθήσει καθώς
και τον χαρακτήρα του ήρωα που θα δράσει. Το κείμενο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 15
αράδες και θα υπογράφεται με ψευδώνυμο. Λέξεις που πρέπει να εντάξετε στην ιστορία σας:
Συμπληγάδες, πάταγος, θάλασσα, πορεία, θερίζω. Στη συνέχεια να παραδώσετε τα κείμεναξεκινήματα ιστοριών στην καθηγήτρια πριν αναγνωσθούν στην ολομέλεια της τάξης. Μετά
την ανάγνωση του κάθε κειμένου και την επιμέλεια που θα προκύψει από τις παρατηρήσεις
σας, τα κείμενα (όσα επιλεγούν),θα παραδοθούν στα παιδιά της 2ηςομάδας. Ακολούθως
κάθε μαθητής/-τρια από τη δεύτερη ομάδα θα συνεχίσει την ιστορία που παρέλαβε ημιτελή
με τον τρόπο που θα επιλέξει, εντάσσοντας τον ή τους ήρωές σας και πλέκοντας περαιτέρω
την ιστορία ως το τέλος, υπογράφοντας με το ψευδώνυμό του. Λέξεις που πρέπει να εντάξετε
στην ιστορία σας: βία, περιφρόνηση, πνεύμα, σύμπτωση, πέρα.
Τα κείμενα ανακατεύονται από τον διδάσκοντα και θα ξαναδοθούν σε εσάς που θα
προετοιμαστείτε λίγα λεπτά για να τα αναγνώσετε. Η ολομέλεια της τάξης ακούει,
απολαμβάνει, αξιολογεί, επιμελείται. Στο τέλος οι «μάσκες πέφτουν» και τα ονόματα
αποκαλύπτονται (εκτός εάν κάποιοι/ες από εσάς δεν το επιθυμεί).
Ερωτήματα που μπορεί να τεθούν είναι:
Πόσο έξυπνα ενσωματώθηκε το 2ο μέρος στο πρώτο;
Το πρώτο μέρος προϊδέασε πράγματι αυτό που θα συμβεί στο 2ο μέρος και με ποιο τρόπο;
Υπήρξαν ενδιαφέρουσες ανατροπές;
Ο ήρωας ήταν ξεχωριστός;
Ποιο ήταν το ηρωικό του κατόρθωμα;
Τι σας άρεσε και τι όχι;

[1118]

7.
Συνδέονται με κάποιο τρόπο οι ιστορίες με τις περιπέτειες του Οδυσσέα ή των
Αργοναυτών;
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Δυνητική Λογοτεχνία και Γραφή: Χρησιμοποιώντας τους
Περιορισμούς του Επίπεδου Χώρου στη Συγγραφή
Γεωμετρικών Αφηγημάτων για Παιδιά
Τσιώτσος Νίκος
nikostt2@gmail.com.
Σύνοψη
Μετά από μια αδρομερή παρουσίαση της δυνητικής λογοτεχνίας και κάποιων βασικών αρχών της ομάδας OuLiPo,
ακολουθεί μια σύντομη πραγμάτευση της γραφής με περιορισμούς στην ποίηση και στη λογοτεχνία. Αυτό γίνεται για
να τονιστεί η διάσταση με περισσότερο αδέσμευτα μοντέλα γραψίματος αφενός, και για να αναδειχτεί η δυναμική των
δεσμεύσεων στην λογοτεχνική παραγωγή αφετέρου. Η απόπειρα σύνθεσης ομαδικών ποιημάτων στην σχολική τάξη
παρατίθεται σαν ένα ζωντανό παράδειγμα γραφής με δεσμεύσεις, ενώ η μετέπειτα εστίαση σε περιορισμούς
χωροχρονικών περικειμένων, οδηγεί σε μια σύντομη αναφορά στην "Επιπεδοχώρα" του Edwin Abbot, που εκλαμβάνεται
ως πρωτοτυπικό κείμενο στο οποίο ο δισδιάστατος χώρος εμφανίζεται σαν βασικός περιορισμός. Η παρουσία
ανάλογων περιοριστικών συνθηκών στη συγγραφή ενός προσωπικού κειμένου για παιδιά, παρουσιάζεται στο τελευταίο
μέρος της εισήγησης. Σ’ αυτό γίνεται μια εκτενέστερη επισκόπηση των χαρακτήρων και της πλοκής, ταυτόχρονα με τους
ιδιαίτερους περιορισμούς που συντέλεσαν στη δημιουργία και στην εξέλιξη τους μέσα στο κείμενο.
δυνητική λογοτεχνία, γραφή με δεσμεύσεις, ποίημα, χώρος, διαστάσεις , γεωμετρικά σχήματα, αφήγηση, χαρακτήρες,
πλοκή

1. ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΟ
Πριν προχωρήσω στο βασικό θέμα της εισήγησής μου που αφορά στη συγγραφή ενός βιβλίου
για παιδιά, θα επιχειρήσω μια σύντομη αναφορά σε μια συγκεκριμένη λογοτεχνική ομάδα.
Κάποιες από τις θεμελιώδεις αρχές της υπήρξαν άλλωστε παρούσες στη διάρκεια της
συγγραφής του δικού μου κειμένου, ενώ στις ίδιες αρχές βασίστηκε και το συνεργατικό γράψιμο
στιχουργημάτων μέσα στη σχολική τάξη με μαθητές της Ε΄ Δημοτικού. Σκοπός του πρώτου
εγχειρήματος υπήρξε μια αφηγηματική προσέγγιση της Γεωμετρίας του Δημοτικού Σχολείου.
Σκοπός του δεύτερου ήταν μια απόπειρα ομαδικού δημιουργικού γραψίματος μέσα στην τάξη.
Στην πρώτη απόπειρα, οι αρχές της συγκεκριμένης ομάδας λειτούργησαν χωρίς ο ίδιος μου να
το συνειδητοποιώ, και χωρίς να διαθέτω κάποια συγκεκριμένη γνώση γι αυτές. Στη δεύτερη,
υπήρξε μια συνειδητή και εσκεμμένη πραγμάτευση μιας μετέπειτα γνώσης. Η ενημέρωσή μου για
το συγκεκριμένο λογοτεχνικό κίνημα, μετά την αποπεράτωση του πρώτου εγχειρήματος, υπήρξε
για μένα μια αποκάλυψη. Η δεύτερη περίπτωση λοιπόν ήταν μία απόπειρα να θέσω την
αποκάλυψη αυτή σε περισσότερο συνειδητές πλέον πρακτικές. Για λόγους που αφορούν τη ροή
της εισήγησης, η σύντομη αναφορά μου στην δεύτερη απόπειρα τοποθετείται πριν από
εκτενέστερη πραγμάτευση του πρώτου εγχειρήματος που αναφέρεται και στον τίτλο της.
1.1 Μια πρώιμη Εμπειρία
Στις μνήμες από τα πρώιμα παιδικά μου χρόνια έχει καταγραφεί ανεξίτηλα η εμπειρία της
διασκέδασης από ένα βιβλιοπαιχνίδι με το οποίο ξόδευα ατέλειωτες ώρες παίζοντας με τις
περίεργες εικόνες του. Στις 50 περίπου σελίδες του, φτιαγμένες από χοντρό χαρτόνι, υπήρχαν
ζωγραφισμένες ανθρώπινες φιγούρες με διαφορετικές ενδυμασίες, διαφορετικές ανατομικές
κατασκευές και διαφόρων λογιών πρόσωπα. Εκτός απ’ αυτό, κάθε σελίδα ήταν κομμένη
οριζόντια με τρόπο ώστε η κάθε φιγούρα να είναι χωρισμένη σε τρία μέρη με διαφορετικό τμήμα
για το κεφάλι, το σώμα και τα πόδια. Από τη δυνατότητα να γυρνάει κανείς το κάθε τμήμα της
σελίδας ξεχωριστά, προέκυπταν αμέτρητοι συνδυασμοί από μορφές με τα διαφορετικά τμήματα
των σωμάτων να επικαλύπτουν το ένα το άλλο. Όσο για μένα, η δυνατότητα του να σχηματίζω
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μονός μου διαφορετικές φιγούρας μεταβάλλοντας τους συνδυασμούς των σωματικών τους
τμημάτων, φάνταζε τότε συναρπαστική.
Αρκετά χρόνια μετά έψαξα μάταια να ξαναβρώ το ίδιο βιβλιοπαιχνίδι. Μαζί με τόσα άλλα απλά
αντικείμενα που συνέθεταν στα παιδικά μου χρόνια ατέρμονες εμπειρίες μαγείας, υποχώρησαν
μετά από τις επιθετικές επιδρομές τεχνολογικών παιχνιδιών και gadgets που ανέλαβαν ηγεμονικά
το ρόλο του δημιουργού της σαγήνης στα σύγχρονα παιδιά. Ίσως και καλύτερα. ίσως μια όψιμη
συνάντηση μ’ ένα αντικείμενο που χρόνια πριν φάνταζε σαγηνευτικό, να αφαιρούσε απρόσμενα
το πέπλο του μύθου που το τύλιγε. Όπως συνέβη με τόσα άλλα αντικείμενα που έχασαν
ανεπίστροφα την πρότερη γοητεία τους.
1.2 Εκατό Χιλιάδες Δισεκατομμύρια Ποιήματα
Θυμάμαι πως ο τίτλος του βιβλίου ήταν «Γελάτε..... φορές» . Στο κενό του τίτλου υπήρχε ένας
αριθμός που αναφέρονταν στους πολλαπλούς συνδυασμούς από φιγούρες που μπορούσε
να σχηματίσει κανείς γυρνώντας τυχαία τα τμήματα των σελίδων του. Το νούμερο φάνταζε
εντυπωσιακά μεγάλο για μένα τότε. Όσο μεγάλο φαντάζει τώρα το "εκατό χιλιάδες
δισεκατομμύρια ποιήματα".
Αναφέρομαι στον τίτλο του βιβλίου του Raymond Queneau «Cent mille milliards de poèmes»
που δημοσιεύτηκε το 1961. Η τεχνική του βιβλίου είναι παρόμοια μ’ αυτήν του μαγικού
βιβλιοπαιχνιδιού μου. Μονάχα που εδώ, αντί για φιγούρες υπάρχουν δέκα σονέτα -με
δεκατέσσερις στίχους το καθένα -όπως είναι η προβλεπόμενη δομή του σονέτου. Κι αντί για ένα
κόψιμο των φιγούρων σε τρία τμήματα, υπάρχει εδώ το κόψιμο του κάθε στίχου σε καθένα από
τα δέκα σονέτα, με τρόπο ώστε η ποιητική συλλογή να φυλλομετρείται γυρνώντας τον στίχο του
κάθε σονέτου σαν μια διαφορετική σελίδα. Η δυνατότητα των συνδυασμών είναι πραγματικά
τεράστια, και οδηγεί στο αστρονομικό νούμερο που φαντάζει στον τίτλο της συλλογής.
Πρόκειται για μια εφαρμογή της συνδυαστικής ανάλυσης στην ποίηση. Οι λωρίδες που
προκύπτουν από το κόψιμο του καθενός από τους 14 στίχους των δέκα σονέτων δίνουν,
συνδυαζόμενες μεταξύ τους, έναν αριθμό που ισοδυναμεί με 10 στην 14η (1014) διαφορετικά
μεταξύ τους σονέτα. Δηλαδή, όπως είναι και ο τίτλος του βιβλίου, πρόκειται για εκατό χιλιάδες
δισεκατομμύρια διαφορετικά ποιήματα! 439
Μολονότι πρόκειται για ποιήματα που προκύπτουν από τυχαίους συνδυασμούς διαφορετικών
στίχων, η κύρια έμφαση τοποθετείται στην ανίχνευση των νοημάτων που αναδύονται από μια
προϋπάρχουσα συνθήκη έξοχα δομημένη από την αρχή, αφού όπως παρατηρεί ο Motte
(1968), τα ποιήματα στη συλλογή αυτή υπακούουν σε μορφικούς κανόνες πολύ αυστηρότερους
απ' αυτούς του παραδοσιακού σονέτου. Όλοι τους πρέπει συνθέτουν ένα συνδυαστικό σύνολο,
ώστε να μπορεί να υφίσταται αντικατάσταση του κάθε στίχου από το ομόλογό του στα
υπόλοιπα εννέα, και να μην υπάρχει καμία απόκλιση στις ρίμες του κάθε συνδυασμού (σελ.3)
Δεν πρόκειται λοιπόν για μια εκμετάλλευση του τυχαίου στη λογοτεχνία, όπως θα μπορούσε να
ειπωθεί για το κίνημα του σουρεαλισμού440. Ακόμη και σαν μέλος του κινήματος ο Queneau,
439

Σύμφωνα με μια εκτίμηση του ίδιου του Queneau, για να διαβάσει κανείς, μ’ έναν μέτριο ρυθμό ανάγνωσης όλους
τους πιθανούς συνδυασμούς των σονέτων που προκύπτουν, θα χρειαστεί περίπου 200 εκατομμύρια χρόνια!.
Σύμφωνα με τον Calvino (1986) Η πρόθεση του βιβλίου είναι να αποτελέσει ένα στοιχειώδες μοντέλο μιας
μηχανής κατασκευής σονέτων, που τα καθένα τους θα διαφέρει από το προηγούμενο (σελ. 7)

440 Όπως το τοποθετεί ο Berge (1968) η όλη ιδέα, που επίσης καθιέρωσε και τον όρο "συνδυαστική ποιητική" βασίζεται
πάνω στο σχηματισμό μιας διάταξης που προκύπτει από την τοποθέτηση ενός πεπερασμένου αριθμού
αντικειμένων σύμφωνα με κάποιους συγκεκριμένους όρους ή δεσμεύσεις που τοποθετούνται εκ των
προτέρων. (σελ.115, δική μου έμφαση)
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ήδη από το 1924 , δεν είχε συμφωνήσει ποτέ του με πρακτικές που τελούνταν χωρίς κανέναν
μορφικό περιορισμό. Η εναντίωση αυτή όχι μονάχα οδήγησε στην αποχώρηση του Queneau
από το κίνημα, αλλά και στην ισχυροποίηση μιας αντίληψης που ήθελε το λογοτεχνικό έργο
«συνειδητό» ή «ηθελημένο» και στο οποίο τα προϊόντα της φαντασίας θα υποτάσσονταν
περισσότερο στη συνειδητή προσπάθεια και πολύ λιγότερο στην έμπνευση της στιγμής.
Άλλωστε ο ίδιος του δεν συμφώνησε ποτέ με τους ισχυρισμούς της λογοτεχνικής
απελευθέρωσης που πρότειναν οι σουρεαλιστές. Το αντίθετο: Πίστευε ότι μια τέτοια ελευθερία
ήταν ταυτόχρονα μια σκλαβιά, και ότι όποιος επιχειρεί την απόδραση από καθιερωμένους
κανόνες γραφής. δεσμεύεται, στην πραγματικότητα, από άλλους κανόνες που παραμένουν
«ασυνείδητοι, άφατοι και αόρατοι»441.
1.3 Δυναμική Λογοτεχνία: Γράφοντας με Περιορισμούς
Η εφαρμογή της συνδυαστικής ανάλυσης στην ποίηση ήταν μονάχα ένα τμήμα της
δραστηριότητας ενός κινήματος που ιδρύθηκε από τον Raymond Queneau και τον μαθηματικό
φίλο του Francois Le Lionnais. Οι δυο τους σχηματίζουν τον Νοέμβριο του 1960 την ομάδα
OuLiPo. Η λέξη είναι αρκτικόλεξο που προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων της φράσης Ouvroir
de Litterature Potentielle που θα μπορούσε να μεταφραστεί ως Εργαστήρι Δυνητικής
Λογοτεχνίας.
Τα μέλη της OuLiPo ενδιαφέρονται πάνω απ’ όλα στην διερεύνηση των δεσμών ανάμεσα στα
μαθηματικά και τη λογοτεχνία, και τον βαθμό στον οποίο οι περιοχές αυτέ χρησιμοποιούν κοινές
έννοιες και πρακτικές. Όπως αναφέρει το δεύτερο ιδρυτικό μέλος της ομάδας ο Francois Le
Lionnais, σκοπός της ομάδας είναι να συστήσουν στους συγγραφείς καινούριες δομές
μαθηματικής φύσης, ή ακόμη και να εφεύρουν νέες τεχνητές και μηχανικές διαδικασίες, ικανές
να συνεισφέρουν στην λογοτεχνική δραστηριότητα, ενώ για τον Roumbaud η ποίηση πρέπει να
αντιμετωπίζεται σαν να ήταν σαν να δυνατόν να μαθηματικοποιηθεί. Η αριθμητική, υποστηρίζει,
εφαρμοσμένη στην γλώσσα παράγει κείμενα, ενώ η γλώσσα παράγοντας κείμενα οδηγεί στα
μαθηματικά. Έτσι ένας μαθηματικός περιορισμός αποτελεί κι ένα βασικό αξίωμα για την
παραγωγή ενός κειμένου. 442.
Τα εκατό δισεκατομμύρια ποιήματα άλλωστε (που θεωρείται και πρωτοτυπικό δείγμα ουλιπικού
κειμένου), δεν είναι το μοναδικό έργο του Queneau που επιχειρεί μια τέτοια σύνδεση. Ήδη στα 99
κείμενα του πολύ γνωστού «Ασκήσεις Ύφους» (γραμμένο πριν από την ίδρυση της ομάδας)
υπάρχει μια σειρά εναλλαγών που περιλαμβάνουν λέξεις παρμένες από την πρώτη άσκηση.
Παθιασμένος ο ίδιος του με τα μαθηματικά, έδειξε ενδιαφέρον για τους πιθανούς συνδυασμούς
των πραγματικών αριθμών, ενώ πρότεινε μια δική του ανάλυση των σειρών που μπορούν να
σχηματίζονται από τους αριθμούς αυτούς. Κι ακόμη, παρεμβαίνοντας στην γεωμετρία του
Hilbert, ο Queneau προβαίνει σε μια αντικατάσταση των ορισμών «σημείο», «ευθεία», «επίπεδο»
με τις αντίστοιχες: «λέξη», «φράση», «παράγραφος» και αναπτύσσει μια σειρά αξιωμάτων για να
αιτιολογήσει επιμελώς την αντικατάσταση. Μια τέτοια αξιωματική τοποθέτηση οδηγεί σε μια
σειρά προτάσεων που επιχειρούν να ορίσουν την έννοια της δέσμευσης στην λογοτεχνική
γραφή. Με βάση τη θεώρηση ότι η δέσμευση αποτελεί ένα αξίωμα για ένα κείμενο, το έργο της
OuLiPo περιγράφεται ως τεχνούργημα (craftsman like), ως ενάντιο στο τυχαίο (anti-chance) και,
προπάντων, ως διασκεδαστικό (amusing)443. Ο τελευταίος χαρακτηρισμός συνάδει με την
441 Queneau, R. (2007),σελ ix
442 Στο Laskowsky-CuiIIe, (2001). Θα άξιζε να σημειώσουμε εδώ ότι ο ίδιος ο Roubaud εγκατέλειψε τις σπουδές του
στην Αγγλική λογοτεχνία και για στην Σλάβικη Γλωσσολογία, για να σπουδάσει μαθηματικά, θεωρώντας ότι η
κατανόηση των μαθηματικών θα τον βοηθούσε να κατανοήσει καλύτερα αυτό για το οποίο πίστευε ότι ήταν
προορισμένος: Την Ποίηση.
443 In Roubaud (1986)
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Ουλιπίκή θεώρηση της λογοτεχνίας ως παιχνίδι. Γενικότερα, όπως το τοποθετεί ο Jean Lescure,
σκοπός της ομάδας είναι να προμηθεύει τους συγγραφείς με τεχνικές που θα απέκλειαν την
έμπνευση από το συναίσθημα 444.
Κάνοντας μια σύντομη επισκόπηση στις τεχνικές αυτές, θα αναφέρω, ενδεικτικά, το λιπόγραμμα
(απουσία ενός ή περισσότερων γραμμάτων από τις λέξεις ενός κειμένου)σ 445το ετερόγραμμα
(όπου δεν υπάρχει επανάληψη κάποιου συγκεκριμένου γράμματος) παλίνδρομο (μια λέξη,
φράση ή κείμενο που παραμένει ίδιο αν διαβαστεί από το τέλος προς την αρχή), το S+7 (στο
οποίο κάθε ουσιαστικό ενός κειμένου αντικαθίσταται με το έβδομο ουσιαστικό που βρίσκεται
μετά απ’ αυτό σε ένα λεξικό), η κυλιόμενη χιονόμπαλα (που αναφέρεται σε ένα ποίημα στο οποίο
ο πρώτος στίχος αποτελείται από μια λέξη, ενώ σε κάθε επόμενο στίχο προστίθεται άλλη μία), η
ακροστιχίδα, η συνδυαστική ανάλυση (όπως και τα εκατό χιλιάδες δισεκατομμύρια ποιήματα
του Queneau ) η Αντωνυμική Ποίηση (Ποιήματα που γράφονται με αντικατάσταση των λέξεων
ενός γνωστού ποιήματος), ή η Δομή Δένδρου (όπως είναι γραμμένο το κείμενο του Queneau
με τίτλο: «Παραμύθι με το Δικό σας Τρόπο» και όπου ο αναγνώστης μπορεί να επιλέξει κάθε
φορά από δύο εναλλακτικές συνέχεις).
Οι περιορισμοί μπορεί να είναι ατέλειωτοι, και να ποικίλλουν από συγγραφέα σε συγγραφέα.
Αυτό που έχει σημασία ωστόσο, είναι ότι το όλο εγχείρημα στηρίζεται στην αποδοχή της αρχής
ότι η λογοτεχνική γραφή απελευθερώνεται μέσα από την αυστηροποίηση των κανόνων της.
Σύμφωνα με μια εύστοχη μεταφορά, οι Οουλιπιστές μοιάζουν με ποντίκια που κατασκευάζουν
μόνα τους τον λαβύρινθο απ’ όπου θέλουν να ξεφύγουν 446. Η δέσμευση είναι το απαραίτητο
πρόβλημα, αναφέρει ο Jouet (2001). Πρόκειται για έναν γρίφο που η λύση του είναι η ίδια η
γραφή. "Για να χαρακτηριστεί κάτι σαν δέσμευση", τονίζει, "θα πρέπει να υφίσταται ένα "μορφικό
αξίωμα που οι συνέπειές του -καθώς και η αλυσίδα των γεγονότων που θα επακολουθήσει-, θα
δημιουργήσουν ένα κείμενο». (σελ 6 δική μου έμφαση)

1.3.1. Όχι κάτι Καινούριο
Οι παραπάνω περιορισμοί δεν εμφανίζονται ταυτόχρονα με την OuLiPo. Ούτε και οι εκπρόσωποι
της ομάδας διεκδικούν τα πρωτεία σε ό,τι αφορά την επιβολή αυστηρών και συνειδητών
δεσμεύσεων για τη δημιουργία λογοτεχνικών κειμένων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η χρήση
των περιορισμών στη λογοτεχνία είναι τόσο παλιά όσο και η ίδια η λογοτεχνία. Η μορφική
διάσταση ενός ποιήματος ή ενός λογοτεχνικού κειμένου το θέτει αναπόφευκτα κάτω από την
επιβολή περιορισμών. Οι δεσμεύσεις είναι πάντοτε παρούσες λέει ο Jouet και σε κάποιο βαθμό,
εμφανίζονται σαν μια θεωρητική εναντίωση σε περισσότερο αυθόρμητες πρακτικές. (σελ. 5).
Ο δακτυλικός εξάμετρος είναι ο βασικός περιορισμός στη συγγραφή των Ομηρικών Επών, ενώ
η συνδυαστική πολλαπλότητα στο «εκατό δισεκατομμύρια ποιήματα» του Queneau στηρίχτηκε
στην ορχική συγγραφή δέκα σονέτων που υπακούουν σε περιορισμούς σχετικούς με τον αριθμό
των στίχων και τον τρόπο τον τρόπο που ομοιοκαταληκτούν. Το σονέτο άλλωστε έχει μια
συγκεκριμένη δόμηση (που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και σαν ο δικός του βασικός
περιορισμός). Το ίδιο ισχύει ακόμη και για το Limerick -παρά το παράλογο περιεχόμενό του. Ούτε
και οι προαναφερθείσες δεσμεύσεις αποτελούν μια συγκεκριμένη ορθοδοξία. Οι «Ασκήσεις
Ύφους» είναι παράδειγμα όχι μιας γλωσσικής, αλλά μάλλον μιας σημασιολογικής δέσμευσης,
σύμφωνα με την οποία ένα σύντομο περιστατικό γράφεται με 99 διαφορετικούς τρόπους. Τα
444 in Symers, C. (1999) σελ. 93
445 Είναι χαρακτηριστική η λιπογραμματική περίπτωση του Jaques Perec στο βιβλίο του "La Disparation" απουσιάζει
εντελώς το γράμμα "e", το πιο συνηθισμένο γράμμα στη Γαλλική γλώσσα.
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"Ποιήματα του Μετρό" του Jouet αποτελούν ένα δείγμα ιδιοσυγκρασιακών δεσμεύσεων (αλλά
δεσμεύσεων παρόλα αυτά). Μια δέσμευση θα μπορούσε να αφορά διάφορα χαρακτηριστικά
ενός κειμένου που και που μπορούν να εκτείνονται από τον πιο απλό γλωσσικό περιορισμό μέχρι
αυτόν του χρόνου ή του χώρου447.
Τα ίδια τα μέλη του κινήματος άλλωστε δεν αυτοπροσδιορίζονται σαν ανανεωτές. Ούτε και
χαρακτηρίζουν τη OuLiPo σαν ένα κίνημα πρωτοπορίας στη λογοτεχνία 448. Ό,τι κάνουν είναι η
αναγνώριση της δυναμικής των δεσμεύσεων στην λογοτεχνική παραγωγή 449. Ούτε και
επιχειρούν να καταστήσουν τους περιορισμούς μια αποκλειστικότητα της ομάδας τους. «Η
Ουλιπική δέσμευση « τονίζει ο Jouet (2001) οφείλει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ’
οποιονδήποτε άλλο, κι αυτό προϋποθέτει καθαρότητα και ευκρίνεια. Ο χαρακτήρας της
δέσμευσης είναι αλτρουιστικός" (σελ. 4, δική μου έμφαση .)
Έτσι οι εκπρόσωποι της OuLiPo υιοθετούν δύο βασικές μεθόδους για την έρευνα της
λογοτεχνικής παραγωγής, άλλα και για το δικό τους έργο: Η πρώτη αναφέρεται στην ανάλυση
έργων παλαιότερων δημιουργών, ώστε να βρεθούν μέσα σ’ αυτά μορφικές δυνατότητες που
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν δημιουργικά και να εκταθούν μέχρι τα όρια των
δυνατοτήτων τους450. Η δεύτερη είναι η σύνθεση, μέσα από την οποία τα προϊόντα της
αναλυτικής έρευνας επαναπροσδιορίζονται για να προσδώσουν νέα δείγματα γραφής. Όπως
χαρακτηριστικά τονίζει σε μια συνέντευξη του ο Tellier (2012)
" . . .μας χαρακτηρίζει μια οικουμενικότητα και σε καμία περίπτωση η τάση κατεδάφισης των
πάντων που χαρακτηρίζει τις πρωτοπορίες, όπως τον υπερρεαλισμό λόγου χάρη, που αφόριζε,
έριχνε το ανάθεμα και τα λοιπά. Εμείς ξαναχρησιμοποιούμε, καταγράφουμε τρόπον τινά όλα
όσα έχουν γίνει και δεν είμαστε σχολή ούτε κίνημα. (δική μου έμφαση)
1.4 Η Δυναμική της Δέσμευσης

447 Ο Le Lionnais, για παράδειγμα, υιοθετεί μια ιεραρχική αντίληψη για τη δέσμευση στην οποία διακρίνει τρία επίπεδα:
πρώτα, ένα ελάχιστο επίπεδο με δεσμεύσεις της γλώσσας στην οποία γράφεται το κείμενο. δεύτερο, ένα
ενδιάμεσο επίπεδο, που περιλαμβάνει δεσμεύσεις του λογοτεχνικού είδους και των συγκεκριμένων λογοτεχνικών
κανόνων. τρίτο, ένα

μέγιστο επίπεδο, το οποίο αναφέρεται σε περιορισμούς που είναι συνειδητά

προεπεξεργασμένοι, καθώς και τεχνικές γραφής που επιβάλλονται ηθελημένα. Κανένα κείμενο δεν μπορεί να
ξεφεύγει από τον πρώτο περιορισμό και να μπορεί να διαβάζεται. Ενδεχομένως και κανένα κείμενο δεν μπορεί
να αποφύγει παντελώς το δεύτερο επίπεδο (στο Motte σελ. 11)
448 Αυτό που μοιάζει να οι υιοθετούν οι εκπρόσωποι της OuLiPo είναι η αυτοαναίρεση μάλλον παρά ο
αυτοπροσδιορισμός. Προτιμούν λοιπόν να ορίσουν πρωτίστως τι δεν είναι. Έτσι λοιπόν η OuLiPo:
1) Δεν είναι ένα λογοτεχνικό κίνημα.2) Δεν είναι ένα επιστημονικό σεμινάριο.3) Δεν είναι μια προβληματική λογοτεχνία
γυμνασμάτων.
(από το Κείμενο μιας διάλεξης της Χριστίνας Π. Φίλη το 2006. Ωστόσο μπορεί κανείς να δει το ίδιο απόσπασμα στο
https://www.captainbook.gr/shop/?p=911
449 Αυτό που κάνουν οι Ουλιπιστές τονίζει ο ο Francois LeLionnais, είναι ό,τι θα έπρεπε να είχε κάνει η ίδια η λογοτεχνία:
να επινοείται εκ νέου.( In Constentein (2002 page 13). Ακόμη και ο Rimbaud ένα από τα πιο αυστηρά μέλη της
OuLiPo, δεν εμφανίζεται απόλυτος σε ό,τι αφορά την μαθηματικότητα των περιορισμών. Όπως λέει ο ίδιος:
"Μολονότι η μαθηματική εξίσωση βρίσκεται συνήθως στη βάση των δεσμεύσεών τους, οι Ουλιπιστές δείχνουν
σεβασμό στην ιστορία της λογοτεχνίας με το να δηλώνουν ότι όλες οι δομές όλων των λογοτεχνικών τύπων
του παρελθόντος είναι ανοιχτές σε μια ανανέωση" (στο Seaman 2001 σελ 424)
450 Benabou (1986) page 43
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Με μια πρώτη μάτια, η άποψη ότι η δέσμευση είναι, στην ουσία της, απελευθερωτική φαντάζει
σαν μια ακραία παραδοξότητα. Θα μπορούσε ωστόσο να θεωρηθεί πως, σε μικρότερο ή
μεγαλύτερο βαθμό, είναι συνυφασμένη με τη λογοτεχνική γραφή στο σύνολό της. Όλη η
λογοτεχνία αναφέρει ο Constentein (2002) «χτίζεται πάνω σε περιορισμούς, είτε συνειδητά είτε
ασυνείδητα» (σελ. 17). Η απόφαση άλλωστε της συγκρότησης ενός λογοτεχνικού κειμένου ή
ενός ποιήματος εμπλέκει από την αρχή τον γράφοντα σε μια περιοριστική συνθήκη, καθόλου
άσχετη με το είδος του περιεχομένου και την μορφή που πρόκειται να έχει το κείμενό του. Από την
πρώτη γραμμή της συγγραφής, ο γράφοντας είναι αναγκασμένος να παλέψει με μια πληθώρα
ιδεών που αναζητούν επίμονα ένα σχέδιο για την αναδίπλωσή τους. Θα μπορούσαμε, με άλλα
λόγια, να υποθέσουμε πως η αίσθηση της απουσίας ιδεών (writers block), δεν οφείλεται σε
απουσία, αλλά μάλλον σε μια απεραντοσύνη ασύνδετων και άναρχων ιδεών που αναζητούν
έναν τρόπο ενοποίησης. έναν μίτο της Αριάδνης για διαφύγουν από μια δαιδαλώδη και άναρχη

σποραδικότητά. Αυτό το ευρύ φάσμα επιλογών γίνεται συχνά μη διαχειρίσιμο. Μπορεί ακόμη να
οδηγήσει σε μια «συνδυαστική έκρηξη» ικανή να υποβαθμίσει την επίδοση του όλου
συστήματος451. Μια τέτοια συνθήκη δεν εξυπηρετείται καθόλου από μια αισθητική του άναρχου
και του συμπτωματικού, όπως αυτή του σουρεαλισμού. Θα άξιζε να αναρωτηθούμε αν μια
τέτοια αισθητική αντί για απελευθέρωση, δημιουργεί μια υποταγή στο ασυνείδητο, που θα
μπορούσε να αποδειχτεί επιζήμια για την μορφική διάσταση του κειμένου. Όπως τονίζει ο Calvino
(1986), στις θεωρήσεις αυτές παραμένει πάντοτε "ένα κενό που κανείς δεν γνωρίζει πως να το
γεμίσει, μια σκοτεινή ζώνη ανάμεσα στο αίτιο και το αποτέλεσμα. Ακόμη και οι πιο σημαντικές
αισθητικές θεωρίες παραμένουν σιωπηλές στο θέμα της μετάβασης από το υποσυνείδητο σε
γραπτή σελίδα". (σελ 8),

Αντίθετα, για τους εκπροσώπους της OuLiPo , η επιβολή περιορισμών, δημιουργεί προϋποθέσεις
για την αποτελεσματική εξεύρεση αυτού του μίτου. Ισοδυναμεί, όπως τονίζει ο Perec (1981) με
μια απόπειρα αποκρυπτογράφησης του ασυνειδήτου μέσα από συνειδητές δράσεις. 452 Η
τοποθέτηση ηθελημένων, συνειδητών περιορισμών μπορεί να αποτρέψει δραστικά ένα άναρχο
και αναποτελεσματικό συνονθύλευμα ιδεών, αφού εξυπηρετεί την επικέντρωση των
δημιουργικών δυνάμεων μετά από μια σημαντική ελάττωση των μυριάδων συνδυασμών στην
τεράστια δέσμη οντοτήτων που συναποτελούν τη γλώσσα. Κι ακόμη, οι περιορισμοί μειώνουν
σημαντικά το ψυχολογικό κόστος που εμπεριέχεται στη λήψη αποφάσεων.453 Τα προϊόντα της
φαντασίας γίνονται, με τον τρόπο αυτό, ηθελημένα και παύουν να αναζητούν μια υποτιθεμένη
έμπνευση. Ο ίδιος άλλωστε ο Queneau αποκήρυσσε την επίκληση της έμπνευσης,
υποστηρίζοντας πως ο
συγγραφέας δεν την χρειάζεται, αφού απλώς είναι πάντα
εμπνευσμένος. Σαν τέτοιος λοιπόν, ό,τι οφείλει, να αναζητά τρόπους για την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση της έμπνευσης του. Μια τέτοια αξιοποίηση, επιμένει ο Queneau, μπορεί να προκύψει
με την αποδοχή μιας ντετερμινιστικής αισθητικής στην οποία ελάχιστες μόνο δημιουργικές
αποφάσεις αφήνονται στην τύχη τους, και την οποία τα προϊόντα της απρόβλεπτης και τυχαίας
παραγωγής λόγου περιορίζονται σχεδόν ολοκληρωτικά. Όπως το τοποθετεί ο Mathews (1987),
ο αντίκτυπος μιας δέσμευσης έγκειται στο ότι «αποσπά επαρκώς το εγώ και το υπερεγώ, ώστε
να τα διατηρεί απασχολημένο μ αυτό το αυθαίρετα επιβαλλόμενο πρόβλημα, έτσι ώστε το
ασυνείδητο να τίθεται στην υπηρεσία του συγγραφέα» (σελ. 28, δική μου έμφαση). «Η δέσμευση»
τονίζει οTellier (2012) "απελευθερώνει, σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι ψυχαναλυτικό: η παρουσία
της αναγκάζει το υποσυνείδητο να εκφραστεί μέσα από άλλους δρόμους. Το δεύτερο αφορά
την παραγωγή του νοήματος, όπου και πάλι η δέσμευση λειτουργεί ως μοχλός που ανοίγει νέες
δυνατότητες».

451στο Symers (1999) page 88)
452 ο.π. σελ 89
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Θα πρόσθετα σε όλα τα παραπάνω η δέσμευση ανοίγει στο συγγραφέα εναλλακτικές
δυνατότητες για την ενασχόλησή του με την απεραντοσύνη των δυνατοτήτων της γλώσσας και
του γραπτού λόγου. Με τον τρόπο αυτό είναι σε θέση όχι μονάχα να προσδώσει μια τάξη σε
μια άναρχη πληθώρα ιδεών, αλλά να αντικρίσει συγκεκριμένους εναλλακτικούς τύπους
οργανωμένων τάξεων γραφής, περιορίζοντας την όποια σύγχυση θα μπορούσε να οδηγήσει
στην αίσθηση απουσίας έμπνευσης ή ιδεών. Για να το τοποθετήσω με τα λόγια του Jouet (2001)
«η δέσμευση ασκεί μια φαρμακευτική επίδραση σε μια τέτοια συνθήκη. Θα μπορούσε
μεταφορικά να θεωρηθεί «σαν μια βιταμίνη, ή σαν ένα εμβόλιο ενάντια σε μια κατάσταση που
εμπεριέχει απουσία ιδεών» (σελ. 5)
Μολονότι οι ουλιπικές δεσμεύσεις δεν έχουν αποκλειστικά μαθηματικό χαρακτήρα, απαιτούν
μια συμμόρφωση του γράφοντα στην δέσμευση που τοποθετεί στον εαυτό του. Πρόκειται για
ένα παιχνίδι λέει ο Tellier (2012) "που ο καθένας μπορεί να το παίξει με τον εαυτό του και ενάντια
στον εαυτό του". Γράφοντας μ’ έναν τέτοιο τρόπο, η σχέση περιεχομένου και μορφής γίνεται
τέτοια, ώστε η καθοδηγητική έμφαση να τοποθετείται στην δεύτερη. Οι δεσμεύσεις θα
μπορούσαν λοιπόν να αφορούν σε μορφογενητικές ιδιότητες των λέξεων, των γραμμάτων ή
των συλλαβών. Θα μπορούσαν ακόμη να είναι και αυθαίρετες λέξεις, ή λέξεις από άλλη γλώσσα
-όπως τονίζει και ο Tellier αναφερόμενος σε ποιήματα του Jouet, όπου υπάρχουν ρίμες ανάμεσα
σε λέξεις διαφορετικών γλωσσών, και στα οποία έχει κανείς την αίσθηση ότι οι "οι γλώσσες
χορεύουν μεταξύ τους". Μια ανάλογη συνθήκη ομοιοκαταληξίας διαφορετικών γλωσσών,
επιχειρήθηκε με παιδιά Δημοτικού Σχολείου, και στην οποία γίνεται μια σύντομη αναφορά ποιο
κάτω:

1.4.1 Απόπειρα Γραφής Πολύγλωσσου Ποιήματος στην Τάξη
Η συγγραφή στιχουργημάτων στα οποία κάθε στίχος έχει την ίδια κατάληξη, μια κατάληξη όχι
πολύ συνηθισμένη στην Ελληνική γλώσσα, υπήρξε και συνεχίζει να είναι για μένα ένα
διασκεδαστικό παιχνίδι. Επεκτείνοντας ακόμη περισσότερο τον περιορισμό των ασυνηθών
καταλήξεων στην ελληνική γλώσσα, οδηγήθηκα σε ένα παιχνίδισμα με στίχους, στους οποίους
η τελευταία λέξη δεν είναι καν ελληνική. Παίρνοντας αφορμή από τη συμμετοχή του σχολείου
μου σε έναν διαγωνισμό ποίησης που οργανώθηκε κάτω από την αιγίδα του Γαλλικού
Ινστιτούτου θέλησα, σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό της Γαλλικής γλώσσας, να επιχειρήσω
μια ανάλογη διαδικασία με τα παιδιά της Ε΄ τάξης του 9ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών κατά το
τελευταίο τρίμηνο του Σχολικού Έτους 2016-2017.
Η διασκέδαση από την διαδικασία δεν ήταν μόνο προσωπική. Παρέσυρε ολοκληρωτικά το
σύνολο των παιδιών της τάξης που δοκίμαζαν, εμφανώς γοητευμένα, να κατασκευάσουν
στίχους στους οποίους ο βασικός περιορισμός ήταν μια γαλλική λέξη σε κάθε στίχο. Η όλη
διαδικασία καθιστούσε πρόδηλη την απελευθερωτική λειτουργία του συγκεκριμένου
περιορισμού στα παιδιά της τάξης, επικυρώνοντας τον χαρακτηρισμό «παιγνιώδης λογοτεχνία»
που αποδίδεται στην OuLiPo. Στο σχετικά μικρό χρονικό διάστημα των έξι διδακτικών ωρών, η
παραγωγή ομόδικων αλλά και ατομικών ποιημάτων υπήρξε πραγματικά θεαματική, Το ποίημα
"Ψιψινουάρ" που παρατίθεται στο Παράρτημα 1 αποτελεί ένα ενδεικτικό αποτέλεσμα αυτής της
διαδικασίας. Σ΄ αυτό εκτός από τον περιορισμό των γαλλικών λέξεων προστέθηκε και ο επιπλέον
περιορισμός της ίδιας κατάληξης στη τελευταία λέξη κάθε στίχου.

2. Η ΕΠΙΠΕΔΟΧΩΡΑ
Στην παραπάνω αδρή περιγραφή της ομάδα της Oulipo -και επιχειρώντας να τοποθετήσω
την έμφαση στην δυναμική του ηθελημένου περιορισμού- αναφέρθηκα, σχεδόν αποκλειστικά,
σε δεσμεύσεις που τοποθετούνται από τον ίδιο τον γράφοντα. Δε θα ήταν δυνατό ωστόσο να
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αγνοήσει κανείς τους περιορισμούς που εμφανίζονται αναγκαία, όταν κανείς επιχειρεί να γράψει
μέσα στο περικείμενο ενός συγκεκριμένου λογοτεχνικού είδους. Ούτε και θα μπορούσε να
αγνοήσει τις δεσμεύσεις που επιβάλλει ένα ιδιαίτερο χρονικό ή χωρικό πλαίσιο. Τα κλειστά
σύμπαντα των αστυνομικών ιστοριών, όπως χαρακτηρίζονται από τον Μαρτινίδη (1982),
αποτελούν από μόνα τους μια ιδιόμορφη δέσμευση. Εκτός απ’ αυτό, οι κοινοί τους τύποι που
παρά την φαινομενική τους πολυμορφία διέπουν με συγκεκριμένους τρόπους την πλοκή,
διαμορφώνουν και ια ταυτότητα που, σε μεγάλο βαθμό, ο αναγνώστης γνωρίζει πριν ακόμη
ανατρέξει στις σελίδες τους.
Πέρα από τις καθολικές δεσμεύσεις γράφει ο Andrews (2010), οι συγγραφείς, μπορεί να
βρεθούν υποκείμενοι στους περιορισμούς της συγκεκριμένης λογοτεχνικής κατηγορίας και του
θέματος με το οποίο ασχολούνται. Οι συγγραφείς μυστηρίου, για παράδειγμα, είναι
υποχρεωμένοι "να εφευρίσκουν τρόπους, ώστε να αποκρύπτουν το προφανές και να
εφαρμόζουν αυτόν τον περιορισμό με τρόπο που το προφανές να μην γίνεται από την αρχή
αντιληπτό από τον αναγνώστη.
Από την άλλη μεριά, η επιλογή του χωρικού πλαισίου στο οποίο αναφέρεται μια ιστορία, μπορεί
να επιβάλλει, ανάλογους περιορισμούς. Και στο σημείο αυτό θα σταθώ σε ένα κείμενο στο οποίο
οι ασφυκτικού περιορισμοί του χώρου ευθύνονται για την χαρακτηριστική του πρωτοτυπία.
Αναφέρομαι ιδιαίτερα στους περιορισμούς αυτούς, αφού σχετίζονται άμεσα και με το
προσωπικό μου κείμενο, για το οποίο θα γίνει εκτενέστερος λόγος αργότερα στην εισήγηση. Το
κείμενο γράφτηκε έναν σχεδόν αιώνα πριν από τη δημιουργία της OuLiPo. Κι ο βασικός του
περιορισμός είναι αυτός του επίπεδου χώρου.
Πρόκειται για το έργο Flatland: A Romance of Many Dimensions (Επιπεδοχώρα: Μυθιστορία
σε Πολλές Διαστάσεις) του Edwin Abbott Abbott, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1884.
Στο βιβλίο παρουσιάζεται μια χώρα δύο διαστάσεων που κατοικείται από γεωμετρικά σχήματα.
Εγκλωβισμένοι σ’ ένα δισδιάστατο σύμπαν οι κάτοικοι-σχήματα της Επιπεδοχώρας δεν είναι
σε θέση να φανταστούν μια διάσταση που υπερβαίνει ό,τι βιώνουν σε δύο διαστάσεις (και μέσα
στο οποίο η κοινωνική ιεραρχία καθορίζεται από τον αριθμό των γωνιών που διαθέτει ο κάθε
κάτοικος-σχήμα). Πέρα απ' αυτό, ο ίδιος περιορισμός, επιτρέπει να αντικρίζουν ο ένας τον άλλο
όχι όπως είναι, αλλά μόνο σαν απλές γραμμές. Την ιστορία αφηγείται ένας από τους κατοίκους
της, ο κ. Α Τετράγωνο (Mr.A. Square). Στην αφήγηση του, περιγράφεται η καθημερινότητά του
στην Επιπεδοχώρα, καθώς και οι περιπέτειες του σε άλλες διαστάσεις όπως η Σημειοχώρα
(Pointland), η Γραμμοχώρα (Lineland) και η Χωροχώρα (Spaceland). Μετά από μια τυχαία
επαφή του με ένα ον τριών διαστάσεων, ο αφηγητής ανακαλύπτει για πρώτη του φορά μια άλλη
διάσταση. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει προσπαθώντας να πείσει τους άλλους κατοίκους της
Επιπεδοχώρας για την ύπαρξη διασπάσεων πέρα από τη δική τους, δημιουργεί μια εύστοχη
σάτιρα για την στενομυαλιά της Βικτωριανής αριστοκρατίας. Εκτός από μια αφηγηματική
απόπειρα της ύπαρξης μιας τέταρτης διάστασης (ένα θέμα ιδιαίτερα προσφιλές στην εποχή της
συγγραφής του βιβλίου454. O Με τον τρόπο αυτό δημιουργεί και την υποψία ότι και ο δικός μας
τρισδιάστατος κόσμος θα αποτελούσε έναν περιορισμό για ένα τετραδιάστατο όν! Ο Abbot
χρησιμοποιεί τις γεωμετρικές ιδιότητες των κατοίκων-σχημάτων της; Επιπεδοχώρας, και την
δυνατότητα των μαθηματικών να προσφέρουν αλληγορίες για τις ανάγκες της σάτιρας σαν μια
μορφή κοινωνικής κριτικής. Και η κριτική του δεν αγγίζει μονάχα την στενομυαλιά, αλλά και την

454 Όπως παρατηρεί ο Steward (2008), η έννοια της τέταρτης διάστασης ήταν αρκετά δημοφιλής στα τέλη του 1800.
Πριν από την έκδοση της Επιπεδοχωρας, ο επιφανής μαθηματικός Charles Hinton, που το 1880 δημοσίευσε
ένα άρθρο με τίτλο "Τι είναι η Τέταρτη Διάσταση;" . Σ' αυτό μπορεί κανείς να δει αρκετά από τα στοιχεία της
πλοκής της Επιπεδοχώρας. Έναν επίπεδο κόσμο, συνειδητά όντα που έχουν σχήμα πολυγώνων και κύκλων,
καθώς και τους γεωμετρικούς περιορισμούς των όντων αυτών. (σελ. ix, δική μου έμφαση)
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στεγανότητα των κοινωνικών τάξεων, και της υποδεέστερης θέση των γυναικών στην Βικτοριανή
Αγγλία 455.
Η Επιπεδοχώρα είναι το πρώτο γνωστό βιβλίο που χρησιμοποιεί τον Ευκλείδειο δισδιάστατο
χώρο για τους σκοπούς της αφήγησης. Για να το τοποθετήσουμε διαφορετικά, και με όρους
που αφορούν το θέμα της παρούσας εισήγησης, αποτελεί την πρώτη απόπειρα της χρήσης του
περιορισμού της χωρικής διάστασης στη λογοτεχνία. Όπως σημειώνει ο Μιχαηλίδης (2008), η
Επιπεδοχώρα είναι το πρώτο βιβλίο στο οποίο τα μαθηματικά εξυπηρετούν τις απαιτήσεις της
αφήγησης, στον ίδιο βαθμό που εξυπηρετούνται απ' αυτήν (σελ. 156).
Προσωπικά, δεν συνάντησα αναφορές στην Επιπεδοχώρα στην κύρια βιβλιογραφία σχετικά
με την OuLiPo. Παρόλα αυτά, διατηρώ την αίσθηση ότι η αυστηρότητα των περιορισμών που
επιβάλλονται από χώρους διαφορετικών διαστάσεων θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση (και
το έχουν ήδη κάνει) σε ποικίλους τύπους δεσμευμένης γραφής. Η δέσμευση άλλωστε των δύο
διαστάσεων χρησιμοποιήθηκε και ως ο βασικός περιορισμός για τη συγγραφή του κειμένου για
παιδιά, στο οποίο αναφέρομαι στο τμήμα που ακολουθεί.
3. Η ΕΠΙΠΕΔΙΑ
Το πρωταρχικό κίνητρο για τη συγγραφή του βιβλίου «Επιπεδία» υπήρξε εκπαιδευτικό μάλλον,
παρά αμιγώς λογοτεχνικό. Δε θέλησα ωστόσο να θυσιάσω εντελώς την όποια αφηγηματική του
αξία για χάρη της διδακτικής του στόχευσης. Θεώρησα ότι η διαγραμματική απεικόνιση των
γεωμετρικών σχημάτων θα μπορούσε εύκολα να μετατρέψει, με κάποιες στοιχειώδεις
παρεμβάσεις, τα γεωμετρικά σχήματα σε «γεωμετρικές εικόνες» ικανές να λειτουργήσουν σαν
«dramatis personae». Παρά το γεγονός ότι στη διάρκεια της συγγραφής δεν γνώριζα κάτι για τις
ανάλογες απόπειρες του Abbot, η μετατροπή των γεωμετριών σχημάτων σε χαρακτήρες
ικανούς να εμπλακούν σε μια αφήγηση, έμοιαζε να προκύπτει σχεδόν αβίαστα (όπως μπορεί να
δει κανείς στο Παράρτημα 2).
Σε ό,τι αφορά την πλοκή των αφηγήσεων, αισθάνθηκα ότι οι έννοιες του αξιώματος και της
απόδειξης στην Ευκλείδεια Γεωμετρία 456 προσφέρονταν για την κατασκευή ιστοριών με
συγκεκριμένους απλούς μαθηματικούς γρίφους. Η αφηγηματική διαπραγμάτευση των γρίφων
αυτών θα μπορούσε επίσης να λειτουργήσει με τρόπο, ώστε η σταδιακή λύση τους να
αποτελέσει το περιεχόμενο στοιχειωδών αστυνομικών ιστοριών. Έτσι, εκτός από το πρώτο
αφήγημα στο οποίο περιγράφονται οι ατυχίες ενός πεισματάρικου οξυγώνιου τριγώνου που
επιμένει να γίνει αμβλυγώνιο, ο πρωταγωνιστής στις επόμενες τρεις ιστορίες είναι ένα ισοσκελές
τρίγωνο-αστυνομικός με τετράγωνη λογική! Είναι ο μόνος από τους υπόλοιπους χαρακτήρες455 Μολονότι το βιβλίο δεν αναγνωρίστηκε αρκετά στην εποχή που κυκλοφόρησε, ανακαλύφθηκε ξανά και έγινε ιδιαίτερα
δημοφιλές, όταν το θέμα της τέταρτης διάστασης αναζωπυρώθηκε μαζί με την θεωρία της σχετικότητας. Από
τότε υπήρξε ένας ικανός αριθμός βιβλίων εμπνευσμένων από το περιεχόμενο της Επιπεδοχώρας, που επίσης
χρησιμοποιούν την δέσμευση του δισδιάστατου χώρου για την εξέλιξη της πλοκής τους.

456 Ο Δοξιάδης (2001) τονίζει την αναλογία (ισομορφισμό)) ανάμεσα στην έμφαση που τοποθετείται στην απόδειξη
από την Ευκλείδια Γεωμετρία, με ό,τι ορίζεται από τον Vladimir Propp ως "αρχετυπική αφήγηση" “"Η γνώση" λέει,
ότι η απόδειξη ενός θεωρήματος μπορεί να μοιάζει με την εξέλιξη μιας ιστορίας, μπορεί να μην βοηθάει αρκετά
έναν μαθηματικό στην απόδειξη νέων θεωρημάτων. Η αναλογία αυτή , ωστόσο, μπορεί να είναι περισσότερο
χρήσιμη σε όσους ασχολούνται με αφηγήσεις" (σελ. 9 δική μου έμφαση)

[1128]

σχήματα που μπορεί να επισκέπτεται όλες τις περιοχές της Επιπεδίας, για να εξιχνιάσει
παρανομίες που διαπράττονται από άλλους χαρακτήρες-σχήματα (απλά τετράπλευρα, ρόμβοι,
παραλληλόγραμμα, τετράγωνα πολύγωνα και κύκλοι), και όπου τα χαρακτηριστικά των
σχημάτων παρουσιάζονται σαν ενοχοποιητικά στοιχεία. Ωστόσο, ο χαρακτήρας των στοιχείων
αυτών συνεχίζει να παραμένει αυστηρά γεωμετρικός.
Μολονότι η πλοκή των αφηγημάτων εξελίσσεται σ’ έναν επίπεδο Ευκλείδιο γεωμετρικό χώρο,
όπως συμβαίνει και στην Επιπεδοχώρα του Abbot, η βασική διαφορά που θα μπορούσε να
διακρίνει κανείς είναι ότι ενώ στην πρώτη περίπτωση η χρήση των γεωμετρικών σχημάτων γίνεται
για χάρη της αφήγησης, εδώ η αφήγηση επιχειρεί να εξυπηρετήσει έναν λεπτομερέστερο
προσδιορισμό των σχημάτων, καθώς και των χαρακτηριστικών που ορίζουν την ταυτότητα του
καθενός. Η πλοκή λοιπόν των αφηγημάτων που αναπτύχθηκαν λειτουργεί για την ανάδειξη των
χαρακτήρων. Η ανάδειξη αυτή συμβαίνει μ’ έναν ταυτόχρονο ανθρωπομορφισμό των
γεωμετρικών σχημάτων. Και στην περίπτωση αυτή οι ιδιότητες των χαρακτήρων-σχημάτων
γίνονται οργανικό μέρος της πλοκής. Δε λειτουργούν πλέον σαν απλά χαρακτηριστικά
μαθηματικών οντοτήτων. Γίνονται στοιχεία δρώντων προσώπων. Και είναι τόσο σημαντικά ώστε
να δημιουργούν ελιγμούς στην πλοκή και να κατευθύνουν αποφασιστικά την όποια δραματική
ένταση.
Μια ακόμη διαφορά ανάμεσα στη Επιπεδοχώρα και στην Επιπεδία, είναι το κοινό στο οποίο
απευθύνονται. Ο Abbott για παράδειγμα, θεώρησε ότι το μορφωμένο κοινό της Βρετανίας
γνώριζε αρκετά μαθηματικά και γεωμετρία, ώστε να αντιληφθεί την πολιτική σάτιρα του κειμένου
του. Στην Επιπεδία αντίθετα, τα αφηγήματα στοχεύουν πρωτίστως στη τη δημιουργία γνωστικών
σχημάτων στα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Κι ο σκοπός αυτός είναι σημαντικός για την
οριοθέτηση των δεσμεύσεων (ή και των αποκλίσεων απ’ αυτές). Έτσι στη συγγραφή της
Επιπεδίας επέτρεψα κάποιες αποκλίσεις από την αυστηρότητα δεσμεύσεις του επίπεδου χώρου
ώστε αυτός (και τα γεωμετρικά σχήματα που τον κατοικούν) να γίνεται κατανοητός από τα παιδιά
χωρίς την πρόκληση γνωστικών συγχύσεων.
3.1 Οι δεσμεύσεις του Χώρου
Ο βασικός περιορισμός στην «Επιπεδία» είναι (όπως και στην Επιπεδοχώρα) ο επίπεδος χώρος.
Ωστόσο οι εκπαιδευτικοί, ταυτόχρονα με τους λογοτεχνικούς σκοπούς, για τους οποίους
γράφτηκε επιτρέπουν κάποιες εκτροπές που την καθιστούν λιγότερο «πιστή» στην αυστηρότητα
της δέσμευσης του δισδιάστατου χώρου. Έτσι δίνει στους χαρακτήρες την ικανότητα να
αντικρίζουν ο ένας τον άλλο σαν σχήματα κι όχι σαν απλές γραμμές (όπως συμβαίνει στην
Επιπεδοχώρα του Abbot). Με τον τρόπο αυτό, ο κατά τα άλλα επίπεδος χώρος λειτουργεί και
για τους πρωταγωνιστές των ιστοριών, όπως λειτουργεί και για τον μαθητή του Δημοτικού
Σχολείου. Όντας ο βασικός αναγνώστης στον οποίο απευθύνεται το βιβλίο, ο μαθητής αντικρίζει
τους χαρακτήρες μέσα από την δική του τρισδιάστατη πραγματικότητα 457. Θα μπορούσε να
θεωρηθεί ότι οι επίπεδοι χαρακτήρες «ζωντανεύουν» ξαφνικά στις σελίδες του βιβλίου,
αναγκασμένοι ωστόσο να κινηθούν και να αλληλεπιδράσουν σ’ έναν χώρο δύο διαστάσεων.
Μια άλλη διαφορά είναι ότι αντίθετα με ό,τι ισχύει για την Επιπεδοχώρα, οι χαρακτήρες του βιβλίου
έχουν, και οι ίδιοι τούς, συνείδηση των περιορισμών τους. Θεώρησα ότι κάτι τέτοιο ενισχύει την
εκπαιδευτική στόχευση του βιβλίου, αφού επιτρέπει στους μαθητές να συνειδητοποιούν την
έννοια (και τον περιορισμό) του επίπεδου χώρου, ακούγοντας τους χαρακτήρες να αναφέρονται
συνεχώς σ’ αυτόν. Θα έλεγε κανείς, ότι οι χαρακτήρες γνωρίζουν για μια τρίτη διάσταση που
τους ξεπερνάει, αλλά που δυστυχώς δεν μπορούν να έχουν καμιά πρόσβαση σ' αυτήν. Η
συνειδητοποίηση άλλωστε της δισδιάστατης πραγματικότητας στην οποία ανήκουν τα
εμπλεκόμενα σχήματα και οι σχολιασμοί τους για τους χωρικούς περιορισμούς στους οποίους
Στην εισαγωγή του βιβλίου άλλωστε, ο αναγνώστης καλείται να αποδυθεί την τρίτη του διάσταση, αν θέλει να "επισκεφτεί" τον χώρο
της Επιπεδίας .
457
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είναι εγκλωβισμένοι, οδηγεί σε αιφνίδιες παραδοξότητες που χαρακτηρίζουν και το ιδιότυπο
χιούμορ που αναδύεται από τις ιστορίες -και το οποίο θέλησα να λειτουργεί ταυτόχρονα και
εκπαιδευτικά. Και κάτι περισσότερο: Ο κεντρικός αφηγητής - κι αυτός που συνδέει τις ιστορίες
μεταξύ τους δεν είναι ένα σχήμα-κάτοικος της χώρας αλλά ένα κοράκι (που είναι και κοράκι στα
μαθηματικά!) ικανό να πηγαινοέρχεται στην Επιπεδία αποβάλλοντας -και ενδυόμενο ξανά- την
τρίτη του διάσταση.
3.2 Οι Δεσμεύσεις των Χαρακτήρων
Το είδος των χαρακτήρων που μετέχουν στις ιστορίες του βιβλίου αποτελούν έναν ακόμη βασικό
περιορισμό . Πρόκειται για γεωμετρικά σχήματα στα οποία αποδίδονται ανθρώπινες ιδιότητες.
Παρ όλα αυτά οι χαρακτήρες (τρίγωνα, τετράπλευρα, πολύγωνα και κύκλοι), δεσμεύονται όχι
μονάχα από τους περιορισμούς του χώρου στον οποίο καλούνται να δράσουν, αλλά και από
τους περιορισμούς της γεωμετρικής τους απεικόνισης. Ένα τρίγωνο για παράδειγμα, δεν μπορεί
να έχει διαγώνιες κι έτσι δεν θα ήταν δυνατό να ενοχοποιηθεί σε κάποια περίπτωση στην οποία
τα αποδεικτικά στοιχεία αναφέρονται σε διαγώνιες. Για ανάλογους λόγους, ένα απλό
τετράπλευρο δεν θα μπορούσε να ενοχοποιηθεί με βάση αποδεικτικά στοιχεία κάθετων
διαγωνίων (αφού αυτά παραπέμπουν μονάχα σε ρόμβους ή σε τετράγωνα). Παρόμοια, ένα
τετράγωνο θα απαλλάσσονταν από κατηγορίες που θα συμπεριλάμβαναν οξείες ή αμβλείες
γωνίες.
3.2.1 Οι Δεσμεύσεις των Ιδιοτήτων των Χαρακτήρων
Από τους δύο αυτούς βασικούς περιορισμούς προκύπτουν όλα τα δομικά χαρακτηριστικά της
πλοκής του καθενός από τα τέσσερα αφηγήματα του βιβλίου. Ωστόσο, οι περιορισμοί αυτοί
επιτρέπουν στους χαρακτήρες να εμφανίζονται περισσότερο «ζωντανοί» και λειτουργικοί μέσα
σε μια επίπεδη χώρα που χωρίζεται σε χαρακτηριστικές γειτονιές ανάλογα με το είδος των
γεωμετρικών σχημάτων που «κατοικούν» στην κάθε περιοχή. Υπάρχει λοιπόν η γειτονιά των
τριγώνων, των τετραπλεύρων, των πολυγώνων και των κύκλων, ενώ γίνονται αναφορές και
στην γειτονιά των απλών γραμμών όποτε χρειάζεται κάποιο γεωμετρικό σχήμα να επισκεφτεί
γειτονιά αυτή για τις ανάγκες της πλοκής.
Έτσι τα δακτυλικά αποτυπώματα γίνονται "γωνιοτυπώματα ή "διαγωνιοτυπώματα", τα βέλη
γίνονται "ανύσματα", οι χειροπέδες μετατρέπονται σε "πλευροπέδες", ενώ τα χαρακτηριστικά των
υπόπτων διαγράφονται και εξελίσσονται ανάλογα με τiς ιδιαίτερες γεωμετρικές τους ιδιότητες. Τα
λάθη, οι αβλεψίες και οι γκάφες ενός χαρακτήρα, μπορούν να λειτουργήσουν σαν μια
διαδικασία "απαγωγής εις άτοπον", -μιας θεμελιώδους έννοιας στην Ευκλείδεια Γεωμετρία. Για το
λόγο αυτό, o κεντρικός χαρακτήρας (το ισοσκελές τρίγωνο), ακολουθείται από έναν λιγότερο
ικανό χαρακτήρα (τον βοηθό του: ένα ορθογώνιο τρίγωνο που επιθυμεί να οξύνει τις γωνίες ή
το πνεύμα του), και του οποίου τα λάθη και οι αναποτελεσματικές του δράσεις, χρησιμοποιούνται
για να υπογραμμίσουν την ορθότητα της τελικής λύσης -που είναι ταυτόχρονα και μια Ευκλείδεια
απόδειξη,
3.3 Δεσμεύσεις στην Πλοκή
Σε ό,τι αφορά την πλοκή των τεσσάρων αφηγημάτων ιστοριών, εκτός αυτήν που εκτυλίσσεται
στην γειτονιά των τριγώνων, οι υπόλοιπες τρεις είναι απλές αστυνομικές ιστορίες με κεντρικό
χαρακτήρα ένα οξυγώνιο τρίγωνο (του υπαστυνόμο Τρίχα) που επιχειρεί να εξιχνιάζει διάφορα
εγκλήματα. Αυτά, με τη σειρά τους, υποκύπτουν στους δύο βασικούς περιορισμούς της
αφήγησης (για παράδειγμα, την κλοπή τόξων από την συλλογή ενός αριστοκράτη κύκλου).
Χρησιμοποίησα αυτόν τον τύπο της πλοκής επειδή ανταποκρίνεται στα στοιχεία τη απόδειξης
της Ευκλείδειας γεωμετρίας, -βασικά στοιχεία της οποίας περιλαμβάνονται στα Αναλυτικά
προγράμματα των Δημοτικών σχολείων. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα τετράπλευρα , οι
ιδιαιτερότητες του αφορούν στη σχέση ανάμεσα στις διαγώνιές τους έχουν αποφασιστικό ρόλο
σε ό,τι αφορά την γεωμετρική και την "προσωπική" τους ταυτότητα. Οι διαρκείς επισημάνσεις
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των περιορισμών του χώρου και των χαρακτήρων στη διάρκεια της κάθε αφήγησης,
λειτουργούν συμμετοχικά στον τονισμό παραδοξοτήτων που θέλησα να αποκτήσουν έναν
εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Για να αναφερθώ σε κάποια παραδείγματα: Ο επίπεδος χώρος των
αφηγημάτων εκνευρίζει έναν από τους ήρωες της Επιπεδίας , αφού δεν του επιτρέπει να «χώνει
βαθιά στη φυλακή» τον ένοχο ενός εγκλήματος, δεν του επιτρέπει να του φοράει χειροπέδες
(αφού τα γεωμετρικά σχήματα δεν έχουν χέρια) κι έτσι περιορίζεται στις «πλευροπέδες», δεν
μπορεί να συλλέγει δακτυλικά αποτυπώματα (αλλά μονάχα αποτυπώματα πλευρών και
διαγωνίων), ενώ όλοι οι χαρακτήρες-σχήματα δεν μπορούν να μιλήσουν «πρόσωπο με
πρόσωπο», αλλά αναγκάζονται να μιλούν «επιφάνεια με επιφάνεια».
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κάθε σχήματος, καθώς και ο βαθμός της κανονικότητάς
τους, προσδίδει στο καθένα τους επιπλέον «ανθρώπινα» χαρακτηριστικά που εξυπηρετούν τη
λειτουργία τους στον επίπεδο χώρο των αφηγημάτων. Έτσι ένα οξυγώνιο τρίγωνο διαθέτει οξύ
πνεύμα και νου» που του επιτρέπει να λύνει αστυνομικούς γρίφους, ένα ορθογώνιο τρίγωνο είναι
πάντοτε «κάθετο στις απόψεις του» (με τα όποια αποτελέσματα μπορούν να συνεπάγονται στην
πλοκή των ιστοριών), ένα εντελώς ακανόνιστο τετράπλευρο νιώθει αμήχανα μπροστά σε ένα
περισσότερο κανονικό τέτοιο, ενώ ένα πολύγωνο που παθαίνει αμνησία μπορεί να βοηθηθεί
στην ανάκτηση της μνήμης του σχετικά με την ταυτότητά του μέσα από τον αλγοριθμικό
υπολογισμό που προτείνεται μαθηματικά για κάτι τέτοιο (και που χρησιμοποιείται από τον
Κεντρικό χαρακτήρα - και κατ' επέκταση από την μαθητή). Κι ακόμη, ένα γεωμετρικό σχήμα
μπορεί να «μεταμφιεστεί» σε ένα άλλο τέτοιο, αν «δανειστεί» χαρακτηριστικά που προσδίδουν τις
ιδιότητες του σχήματος της επιθυμίας του. Έτσι (και για λόγους που εξυπηρετούν την πλοκή
κάποιου αφηγήματος) ένα ορθογώνιο τρίγωνο μπορεί να μεταμφιεστεί σε ορθογώνιο
παραλληλεπίπεδο, με το δάνειο ενός άλλου ορθογώνιου τρίγωνου που προστίθεται
συμπληρωματικά στο βασικό του σχήμα. Οι ανάγκες κάποιου σχήματος για μεταμφιέσεις
εισάγουν τον αναγνώστη και στην γειτονιά των απλών γραμμών, που από την αρχή του βιβλίου
δεν ορίζεται σαν ένας βασικός τομέας της Επιπεδίας.
Στις τρεις «αστυνομικές» ιστορίες του βιβλίου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε γεωμετρικού
σχήματος-χαρακτήρα προσφέρονται σαν αποδεικτικά στοιχεία για την εξιχνίαση κάποιου
«γεωμετρικού εγκλήματος». Εκτός από τα αποτυπώματα πλευρών, ο υπαστυνόμος μπορεί να
βρίσκει κάθετες ή ίσες διαγώνιες (που παραπέμπουν σε ένα συγκεκριμένο είδος τετραπλεύρου και σε κάποιον συγκεκριμένο γεωμετρικό χαρακτήρα. Μπορεί ακόμη να προσφεύγει σε
αυτόπτες μάρτυρες (επίσης γεωμετρικά σχήματα) για να συλλέξει πληροφορίες (πάντοτε
γεωμετρικές) που οδηγούν σταδιακά στην ταυτοποίηση κάπου ενόχου -που ισοδυναμεί με την
ταυτοποίηση κάποιου γεωμετρικού σχήματος με βάση τις ιδιαίτερες ιδιότητες του. Η μαρτυρία,
για παράδειγμα, ενός αυτόπτη μάρτυρα σχετικά με τις κάθετες διαγώνιες ου κλέφτη των τόξων
του κύκλου, οδηγεί τον αστυνομικό στην στον αποκλεισμό σχημάτων που δεν διαθέτουν τα
χαρακτηριστικά αυτά, ενώ ταυτόχρονα κατευθύνουν τις υποψίες του σε έναν ρόμβο ή σε ένα
τετράγωνο.

3.4 Χρησιμοποιώντας τις «Ταυτότητες» των Σχημάτων
Ο κεντρικός ήρωας των τριών αστυνομικών ιστοριών θα μπορούσε να μην είναι μόνος του την
εξιχνίαση των γεωμετρικών παραπτωμάτων της Επιπεδίας. Κι εδώ έγκειται ακόμη μια διάκριση
από το την Επιπεδοχώρα. Έχοντας σαν στόχο την δραστηριοποίηση του αναγνώστη-μαθητή,
το βιβλίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και μέσα στην σχολική αίθουσα, όπου τα παιδιά θα
καλούνταν να συμβάλλουν στην εξιχνίαση ενός εγκλήματος χρησιμοποιώντας, για την
ανεύρεση των ενόχων, τα δελτία ταυτότητας των τετραπλεύρων -που παρατίθενται σε ξεχωριστό
τμήμα του βιβλίου. Κι ακόμη, θα μπορούσαν τα ίδια τους είτε να κατασκευάσουν δικές τους
ιστορίες μυστηρίου -η να προχωρήσουν σε παραλλαγές των ήδη υπαρχόντων- αποκρύπτοντας
και εμφανίζοντας, αναλόγως, στοιχεία από τα συγκεκριμένα δελτία. Και στην δραστηριότητά
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αυτή καλούνται να παραμένουν και τα ίδια τους πιστά στους περιορισμούς του επίπεδου χώρου
που διακρίνει την Επιπεδία. Ένα δείγμα από τα δελτία ταυτότητας των τετραπλεύρων εμφανίζεται
στο Παράρτημα 2 αυτού του κειμένου.
Σε όλη τη διάρκεια της συγγραφής των ιστοριών, όφειλα κι εγώ να παρευρίσκομαι σ' έναν
χώρο δύο διαστάσεων, αλλά και να σκέφτομαι σε σχέση μ' έναν τέτοιο χώρο, αφού έπρεπε να
κινώ τους χαρακτήρες σε μια περιοχή χωρίς ύψος και βάθος. Η ανάγκη αυτή, μολονότι
αποτέλεσε μια σημαντική δέσμευση, αποδεικνύονταν συνεχώς απελευθερωτική για την ανάπτυξη
της εκάστοτε πλοκής. Ο επιπρόσθετος εκπαιδευτικός χαρακτήρας των αφηγημάτων
λειτούργησε σαν μια ακόμη επικουρική δέσμευση: Απέτρεψε την δημιουργία εκτεταμένων
ιστοριών στις οποίες οι πιθανότητες εισχώρησης στοιχείων δύσκολα διαχειρίσιμων από τα
παιδιά του δημοτικού σχολείου, θα παρουσιάζονταν αυξημένη.
Τελειώνοντας, οφείλω να τονίσω ότι το παιχνίδι μου με τους περιορισμούς των δύο διαστάσεων
κατά τη διάρκεια της συγγραφής του βιβλίου, υπήρξε για μένα μια συναρπαστική εμπειρία. Εκτός
από την παράδοξη διευκόλυνση που προσέφερε στην ανάπτυξη των ιστοριών, έδωσε την
ευκαιρία να αναγνωρίσω την επιρροή της δυναμικής των δεσμεύσεων στη συγγραφή. Στη
διάρκεια του σχετικά σύντομου χρόνου που απαιτήθηκε για τη συγγραφή τους, δεν γνώριζα
σχετικά για την ομάδα OuLipo και του συνόλου των κειμένων που την περιβάλλουν. Έπειτα από
μια συνειδητή γνωριμία μου μ' αυτήν, δεν έπαψα να αναζητώ ευκαιρίες γραφής στις οποίες οι
όποιες δεσμεύσεις θα αποτελούσαν πλέον μια συνειδητή επιλογή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Το παρακάτω στιχούργημα είναι μια επιλογή ένα από τα πολλά που αναπτύχθηκαν
σε ομάδες με τα παιδιά της Ε΄τάξης του 9ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών στο τρίτο
τρίμηνο του Σχολικού Έτους 2016-2017.
Το παραθέτω ως το πιο
αντιπροσωπευτικό σε σχέση με τα όσα πραγματεύθηκαν στην παρούσα εισήγηση.
Η οργάνωση της διαδικασίας ανήκει στην εκπαιδευτικό Γαλλικής Γλώσσας Ιασωνίδου
Φωστήρα, την οποία και ευχαριστώ.
ΨΙΨΙΝΟΥΑΡ

Μια γάτα με φιογκάκια και γεμάτη accessoires
(Ούτε κεραμιδόγατα ούτε γατο-clochard)
Στην κυρία της μια μέρα είπε "au revoir!"
Με πλένεις με χτενίζεις, λες κι είμαι καμιά star
στεγνώνεις τα μουστάκια μου με τρία séchoir,
μα για να τρώω μου δίνεις μονάχα savoyard.
Κι αφού εσύ κυρά μου πηγαίνεις στο bazzar
κι εμένα δεν μου παίρνεις ούτε λέπι από ψαρ
άκου το θυμωμένο μου το τσιριχτό το νιαρ"
[1133]
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Είπε η γάτα με τους φιόγκους, η γεμάτη accessoires

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ2
(απόσπασματα από την "Επιπεδία")
Ο Τιμολέων Κανονικός φόρεσε το βελούδινο κοστούμι του, έσφιξε το παπιγιόν του και
κοιτάχτηκε στον καθρέφτη σιγομουρμουρίζοντας το
αγαπημένο του τραγούδι:
Είμαι πολύ ωραίος, είμαι κανονικός.
Σε όλα είμαι σπουδαίος και σ' όλα είμαι ορθός.
Έχω ίσες γωνίες, έχω ίσες πλευρές
κι οι διαγώνιες μου ίσες και κάθετες.
Ποιος είναι σαν κι εμένα σ' αυτή τη γειτονιά,
που είμαι όλο γούστο και φίνα τσαχπινιά;
Σαν βάζω τα καλά μου και βγαίνω για σεργιάνι,
το δόλιο το τραπέζιο ζηλεύει και τα χάνει.
Ζηλεύουνε ακόμα ρόμβοι και ορθογώνια
και σκάζουνε τα πλάγια παραλληλόγραμμα.
Αφού θαύμασε τον εαυτό του για μια ακόμα φορά, τίναξε τη λιγοστή σκόνη που είχε καθίσει
στη γωνία Δέλτα του. Μετά άρχισε να φαντάζεται την εντύπωση που θα έκανε στον αποψινό
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χορό όπου ήταν καλεσμένος.. Σ' αυτόν το χορό θα βρίσκονταν πολλές από τις διασημότητες
της τετραπλευρογειτονιάς. Θα διασκέδαζαν πολύ. Θα χόρευαν βαλσάκια και ταγκό. Θα
χόρευαν χορούς αντικριστούς, παραλληλιστούς και τεμνόμενους. Και μετά τη διασκέδαση θα
επιδίδονταν στο αγαπημένο τους σπορ. Ένα σπορ ήταν πολύ της μόδας στην υψηλή
κοινωνία της Τετραπλευρογειτονιάς: το σπορ της τοξοβολίας.
Μόλις σκέφτηκε την τοξοβολία, ο Τιμολέων χαμογέλασε στο είδωλο του. Ήξερε πως απόψε
κανένας δε θα μπορούσε να του παραβγεί. Γιατί; Γιατί είχε στη διάθεση του τέσσερα από τα
καλύτερα τόξα σ' όλη την Επιπεδία. Τα τόξα που έκλεψε από τη συλλογή του Γεράσιμου
Χορδωτού!
Τη στιγμή εκείνη άκουσε ένα παρατεταμένο χτύπημα στην πόρτα.
«Ποιος να 'ναι τώρα;» αναρωτήθηκε. «Ποιος ανάγωγος μπορεί να μ' ενοχλεί την ώρα που
ετοιμάζομαι για διασκέδαση;»
Το χτύπημα στην πόρτα εξακολούθησε πιο δυνατό.
- Ποιος είναι; φώναξε εκνευρισμένος ο Τιμολέων.
- Ανοίξτε εν ονόματι του γεωμετρικού νόμου! ακούστηκε η φωνή του υπαστυνόμου Τρίχα.
«Ώστε με υποπτεύτηκαν, λοιπόν», σκέφτηκε ο Τιμολέων και η ευχάριστη διάθεση που είχε πριν
άρχισε να χαλάει. «Δεν έχουν όμως αποδείξεις. Αρκεί να μη βρουν τα τόξα. Πρέπει να φερθώ
ψυχρογώνια»
- Μισό λεπτό, φώναξε και έκρυψε ξανά τα δύο τόξα στην ντουλάπα. Μετά άνοιξε την πόρτα κι
αντίκρισε τον υπαστυνόμο Τρίχα και το βοηθό του.
- Καλησπέρα, υπαστυνόμε, είπε με ψεύτικη ευγένεια. Με συγχωρείτε που δεν μπορώ να σας
δεχτώ μέσα. Είμαι, βλέπετε, βιαστικός.. Τι σας φέρνει εδώ;
- Η ληστεία στη βίλα Χορδωτού, είπε ο Τρίχας με αυστηρό τόνο. Έχουμε όλα τα στοιχεία που
σας ενοχοποιούν, κύριε Κανονικέ. Ίχνη από κάθετες διαγώνιες και ομολογία αυτόπτη μάρτυρα
για γωνία 90 μοιρών. Δεν μπορεί να ανήκουν σε κανέναν άλλον εκτός από σας.
- Κι ο ρόμβος έχει κάθετες διαγώνιες, είπε με προσποιητή αφέλεια ο Τιμολέων.
- Ναι, αλλά δεν έχει καμιά γωνία 90 μοιρών, απάντησε ο Τρίχας.
- Το ορθογώνιο έχει όμως
- Ναι, αλλά δεν έχει κάθετες διαγώνιες. Ο μόνος που τα έχει και τα δύο είσαι εσύ, Τιμολέων.
Μην παριστάνεις το βλάκα. Ακολούθησε μας, λοιπόν, στο τμήμα.
Μια σκέψη πέρασε τότε σαν αστραπή από το νου του Τιμολέοντα. Μπήκε από τη γωνία Δέλτα
του και καρφώθηκε ίσα στο σημείο τομής των διαγωνίων του.. Δε θα παραδινόταν έτσι. Θα
πουλούσε ακριβά το περίγραμμά του. . . .

Δύο από τα Δελτία Ταυτότητας Τετραπλεύρων
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3ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής
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Συγγράφουν Παραμύθια τα Παιδιά; Μπορεί να αποτιμηθεί
η Δημιουργική Γραφή με Κριτές και Γλωσσικά Εργαλεία;
Τύρου Ιωάννα
ioannatyrou@gmail.com , iotyrou@ill.uoa.gr

Περίληψη
Στο χώρο της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο Δημοτικό σχολείο μπορούμε να ευνοήσουμε την ανάπτυξη της
δημιουργικής σκέψης και γραπτής έκφρασης των μαθητών από τις μικρές τάξεις, μέσα από διδακτικές πρακτικές
συγκεκριμένων παραμυθιών, με δημιουργική δυναμική.
Μέσα από το παραμύθι ενθαρρύναμε τα παιδιά να παράγουν πρωτότυπες ιδέες, να απελευθερώσουν την φαντασία
τους και να εκφραστούν μέσω της δημιουργικής γραφής. Τα κείμενα των μαθητών που επιλέχθηκαν καθώς και τα
κριτήρια αξιολόγησης της δημιουργικότητας που χρησιμοποιήθηκαν ψηφιοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν τόσο σε κριτέςεκπαιδευτικούς όσο και σε γλωσσική επεξεργασία.
Με την παρούσα εργασία προσφέρουμε μια μεθοδολογία, επιχειρώντας συσχέτιση της αποτίμησης των κριτώνεκπαιδευτικών με τα αποτελέσματα γλωσσικής επεξεργασίας, σύγκριση των παραμυθιών ως προς τη δημιουργική τους
δυναμική και τέλος, σύγκριση της δημιουργικής συμβολής μαθητών, διαφορετικής ηλικίας, σε συγκεκριμένα παραμύθια.
Λέξεις Κλειδιά: Παραμύθια, Δημιουργική Γραφή, Αποτίμηση Δημιουργικότητας, Γλωσσική Επεξεργασία

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΈΚΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ Τ ΑΞΗ
Όταν τα παιδιά έρχονται στο σχολείο, «κουβαλάνε» μαζί τους μια εσωτερική ανάγκη να
εκφραστούν με λέξεις, που αν συνδυαστεί με την αγάπη των παιδιών για τα παραμύθια και τις
ιστορίες, θα μπορούσε να θεμελιωθεί μια γερή βάση για τη συναισθηματική εμπλοκή και την
πνευματική διέγερση των παιδιών (Βασιλακάκη & Γιαννακουδάκης, 2009). Η γραφή, ως κριτική
ικανότητα αναδυόμενου γραμματισμού, (Nag et al,2016; Gerde et al.,2012; Zhang, 2014) θέτει
τα θεμέλια για την ανάπτυξη μελλοντικών δεξιοτήτων των παιδιών, για την επίτευξη της
αναγνωστικής τους ικανότητας και για πιο αποτελεσματική μάθηση. Στο χώρο του σχολείου οι
εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως εφαλτήριο εκκίνησης της δημιουργικής έκφρασης των μαθητών,
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και την ενίσχυση αυτών των δεξιοτήτων των
παιδιών με την παροχή υποστηρικτικών περιβαλλόντων μάθησης (Korth et al., 2016; Kaur
Chohan, 2011). Ο Φύκαρης (2012) αναφέρει πως η δομημένη και κατευθυνόμενη παρέμβαση
του εκπαιδευτικού φαίνεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοέκφρασης του μαθητή και πως
η ενθάρρυνση που θα λάβει ο μαθητής από τον ίδιο πρέπει να είναι συστηματική, συνεχής και
μη προβλέψιμη από το παιδί.
Το παιδί στο Δημοτικό Σχολείο πρέπει να απασχοληθεί δημιουργικά, να καλλιεργήσει από νωρίς
μια προσωπική σχέση με τις λέξεις και με τον τρόπο που συνδυάζονται για να σχηματίσουν ένα
σύνολο ομοιογενές, δίχως να στερηθεί τη χαρά άλλων δράσεων, όπως της αφήγησης, της
θεατρικής απόδοσης του παραμυθιού ή της ζωγραφικής. Ασφαλώς, τα παιδιά επωφελούνται
με πολλούς τρόπους όταν εμπλέκονται ενεργά και με την παιδική λογοτεχνία: το να μοιράζονται
εμπειρίες βιβλίων σε μικρές ή μεγάλες ομάδες μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές συζητήσεις και
γραπτές εφαρμογές. Σύμφωνα με τον Φύκαρη (2012) στη συζήτηση «περί» και «για» τη
δημιουργικότητα θα πρέπει να προσεγγίσουμε δύο παραμέτρους: από τη μια το εσωτερικό
δυναμικό του κάθε ατόμου, που αφορά προσωπική υπόθεσή του, και από την άλλη την
εξωτερική παρέμβαση, δυνατότητα και ευκαιρία και είναι αποτέλεσμα εκπαιδευτικής παρέμβασης
και ανάλογης διδακτικής πλαισίωσης. Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε και να συμφωνήσουμε

[1137]

1138

στο ότι η δημιουργική σκέψη και έκφραση διαχέονται σε όλο το εύρος της διδακτικής διαδικασίας,
σε οποιοδήποτε μάθημα και οποιαδήποτε προβλεπόμενη ή απρόβλεπτη διδακτική στιγμή.

Η Δημιουργική Γραφή χρησιμοποιείται σήμερα με διττή σημασία: εμπεριέχει από τη μια το σύνολο
των εκπαιδευτικών πρακτικών και τεχνικών που θα οδηγήσουν στην κατάκτηση των
συγγραφικών δεξιοτήτων (Καρακίτσιος, 2012) και από την άλλη είναι η ικανότητα να δαμάζουμε
και να ελέγχουμε τις δημιουργικές σκέψεις για να τις μετατρέψουμε σε γραφή (Σουλιώτης, 1995).
Απώτερος στόχος της δημιουργικής γραφής είναι να απελευθερώσει τη σκέψη και να ξυπνήσει
τη δημιουργική διάθεση που θα οδηγήσουν το άτομο σε γλωσσικές ανατροπές,
χρησιμοποιώντας με διαφορετικό τρόπο τις λέξεις ώστε να κάνει νέες, πιο τολμηρές επιλογές και
να ακολουθήσει τα δικά του προσωπικά μονοπάτια γραφής και έκφρασης (Κοτρωνίδου, 2012).
Ως διαδικαστική, κυρίως, προσέγγιση στο Δημοτικό Σχολείο προσφέρει την απελευθέρωση της
σκέψης και την ευελιξία των προσωπικών πειραματισμών στον τρόπο γραφής, την ελεύθερη
αυτοέκφραση και την αποτύπωση των προσωπικών ιδεών, των συγκινήσεων και των
συναισθημάτων του μαθητή (Τύρου, 2017; Tyrou et. al, 2011; Ντίνας et. al., 2013; Λώλη, 2013;
Κωτόπουλος 2012α; Μανδηλαράς, 2010; Πασσιά & Μανδηλαράς, 2001; Σουλιώτης, 1995). Η
δημιουργική γραφή ως εκπαιδευτική δραστηριότητα θα πρέπει να είναι «καθοδηγούμενη από τον
διδάσκοντα» (Σουλιώτης, 2012: 14), ο οποίος πρέπει να είναι ευέλικτος και να δίνει το έναυσμα
για την «απελευθέρωση» της φαντασίας, να ενθαρρύνει τους μαθητές, να τους προτείνει αλλά
και να τους παρακινεί στη δημιουργική γραπτή έκφραση (Κωτόπουλος, 2012β).
ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ
Το γεμάτο υπερβολές και αντιθέσεις παραμύθι έρχεται να ψυχαγωγήσει, να μαγέψει, να διδάξει
με τον έμμεσο τρόπο του, μα περισσότερο να φτάσει μέσ’ από κλιμακούμενες εντάσεις στην
αριστοτελική κάθαρση: να ανακουφίσει και να εξαγνίσει. Έχει ύφος λιτό, στερεότυπες εκφράσεις
αρχής και τέλους, σκόπιμες επαναλήψεις, παρέχει το εσωτερικό του για εκρηκτικά τολμήματα και
ανατροπές: «Όσα κατσικάκια χωράνε αμάσητα στην κοιλιά ενός λύκου, άλλη τόση είναι η
δύναμη της μάνας κατσίκας να νικήσει το κακό» (Σουλιώτης, 2012).
Οι τεχνικές της αφήγησης παραμυθιών και ιστοριών στην τάξη αναφέρεται πως μπορούν να
συμβάλλουν από την ενεργοποίηση ποικίλλων ψυχολογικών διεργασιών, όπως η φαντασία, η
μνήμη, η προσοχή έως την διεύρυνση της ενεργητικής κοινωνικο-ηθικής δεκτικότητας του
ακροατή, στην καλύτερη γνώση του εαυτού τους και των άλλων, στην αυτοαποτελεσματικότητα, στο ενδιαφέρον και την αντίληψη του ελέγχου (Δουλάμη & Αντωνίου, 2011;
Πουρκός, 2010; McQuiggan, 2008). Μπορούμε να πούμε πως το παραμύθι και η σχολική
ανάγνωσή του αναπτύσσει τη δημιουργικότητα, επεκτείνει τη σκέψη, εξασκεί τη μνήμη και
αξιοποιεί τις δυνατότητες των παιδιών, καλλιεργώντας το διάλογο, τη γλωσσική έκφραση και τη
σημασιολογική αφθονία των λέξεων, ευνοώντας την πολυφωνία των απόψεων, καλλιεργώντας
κλίμα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας. Με άλλα λόγια, συμβάλλει στην ολόπλευρη
ψυχοκινητική, γνωστική, αντιληπτική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού (Budihastuti,
2015; Slabon, et al., 2014; Hung et. Al, 2012; Μαλαφάντης, 2011; Ντούλια, 2010;
Αναγνωστοπούλου, 2002).
Το παραμύθι παρουσιάζει το πρόβλημα και την επίλυση του προβλήματος και όλα αυτά στη
μοναδική γλώσσα που το παιδί έχει πρόσβαση: στη γλώσσα της φαντασίας (Σαγκοστίνο, 2003).
Αυτός ο μαγεμένος κόσμος είναι ο κόσμος όπου καθημερινά ζει το παιδί, ο κόσμος της
«πρωτόγονης μαγείας».
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Το να καταφέρει το παιδί να ολοκληρώσει θετικά ένα παραμύθι φανερώνει πως έχουν
σταθεροποιηθεί οι διανοητικοί δεσμοί που θα οδηγήσουν στην επίλυση της φάσης της κρίσης,
αποτελούν μια «πνευματική κληρονομιά» που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις πιο
διαφορετικές καταστάσεις. Ακόμα, όταν το παιδί είναι εξοικειωμένο με όλο αυτό το παιχνίδι των
παραμυθιών, μπορεί να αφεθεί πλήρως ελεύθερο να δημιουργήσει και να επινοήσει τη λύση που
επιθυμεί ή την έξοδο από την κρίση που ταλανίζεται. Το παραμύθι, όσο περίεργο και αν είναι,
απεικονίζει ολόκληρο τον εαυτό του στο συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης. Χρειάζεται σεβασμός
τόσο της ατομικότητάς του όσο και του χρόνου ωρίμανσής του για να φτάσει μόνο του, μέσα
από τη φαντασία, στην επίλυση οτιδήποτε τον απασχολεί. Η Σαγκοστίνο συνεχίζει
υπογραμμίζοντας ότι με τα παραμύθια μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε δημιουργικά και
αποτελεσματικά μόνον αν τα διατηρήσουμε στο χώρο της ελεύθερης επιλογής και της επιθυμίας,
της απόλαυσης και του παιχνιδιού, δίχως να αξιολογούμε, ακριβώς γιατί πρόκειται για μια
δημιουργική διαδικασία, για μια προσωπική και ιδιωτική λειτουργία.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Τα Δημιουργικά Παραμύθια
Θέλοντας να επιβεβαιώσουμε και να στηρίξουμε τις προηγούμενες θεωρητικές προσεγγίσεις,
πραγματοποιήσαμε έρευνα πεδίου στη σχολική τάξη. Μέσα από συγκεκριμένα δημιουργικά
παραμύθια, χρησιμοποιώντας παγιωμένες διδακτικές πρακτικές, ενθαρρύναμε τα παιδιά να
εκφραστούν μέσω της δημιουργικής γραφής.
Επιλέχθηκαν παραμύθια, προϊόν συγγραφής
μαθητών Β' και Ε' τάξης Δημοτικού, από διαφορετικές διδακτικές πρακτικές.
Επίσης, συγκρίθηκαν οι γεμάτο φαντασία ιστορίες των παιδιών «ο σκύλος που δεν ήξερε να
γαβγίζει». Στόχος ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο στις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές
δημιουργούνται εικόνες, ήχοι, χαρακτηρισμοί του ήρωα, πόσο όμορφη είναι η αφήγηση, αν είναι
αξιόλογη η ποσότητα και τα είδη των ιδεών, καθώς και πόσο πρωτότυπο ήταν το παραμύθι που
έγραψαν, ατομικά στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Το επόμενο παραμύθι με το οποίο
ασχοληθήκαμε ήταν «ο καθαρός λύκος και τα βρόμικα γουρουνάκια», σε μια προσπάθεια να
αντιστρέψουμε τη γνωστή ιστορία και να προστεθούν νέα στοιχεία σε αυτή. Τα παιδιά της Β’
τάξης ασχολήθηκαν ομαδικά με ένα εφευρετικό παραμύθι του Ροντάρι «ο πλανήτης της
αλήθειας» και μέσα από ερωτήσεις, στην ομάδα τους, προσπάθησαν να φανταστούν πώς θα
μπορούσε να είναι μια εφεύρεση δίνοντάς της ζωή.
Στη συνέχεια, (ατομικά- τέλος της χρονιάς), έκαναν μια φανταστική εφεύρεση μέσα από το
παραμύθι «το…ανθρωπάκι» (Tyrou et al., 2011), να δράσει και να δημιουργήσει σχέσεις και
ατυχήματα, σύμφωνα με το υλικό από το οποίο επέλεξαν να είναι φτιαγμένο (όπως γυαλί,
πλαστικό, ξύλο, παγωτό, χαρτί, σίδερο, κ.ο.κ.). Οργανώθηκαν οι απαντήσεις των μαθητών της
Β’ τάξης, προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, στο παραμύθι του Ροντάρι «η περιπέτεια του
Ρινάλντο». Δίχως να έχει δοθεί το τέλος της ιστορίας και αλλάζοντας τμήματά της, οι μικροί
μαθητές, χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους, προσπάθησαν να γίνουν οι ίδιοι συγγραφείς και
να δώσουν ένα δικό τους τέλος. Επίσης, αξιοποιήθηκαν απαντήσεις και από μαθητές της Ε’
τάξης, προς το τέλος της σχολικής χρονιάς. Στην εν λόγω έρευνα πεδίου παρουσιάζονται
απαντήσεις των παιδιών για το φανταστικό «….ανθρωπάκι», από τον «πλανήτη της αλήθειας».
Οι μαθητές δούλεψαν συλλογικά και ατομικά, για να εφαρμόσουν διάφορες πληροφορίες και
υλικά για τη δική τους «εφεύρεση». Στη συνέχεια, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ τάξης έδωσαν
τη δική τους συγγραφική εκδοχή για την ιστορία «η περιπέτεια του Ρινάλντο».
Κριτές και Κριτήρια Δημιουργικότητας
Μερικές από αυτές τις συγγραφικές εκδοχές των μαθητών ψηφιοποιήθηκαν και δόθηκαν σε
κριτές για αποτίμηση, με βάση τα κριτήρια δημιουργικότητας: Ποσότητα Ιδεών (Νοητική
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Ευχέρεια), Είδη Ιδεών (Νοητική Ευλυγισία / Ευελιξία), Σπανιότητα Ιδεών (Πρωτοτυπία της Σκέψης),
Εικόνα / Λεκτική Εικονοποίηση, Ήχος / Λεκτική Περιγραφή Ήχου, Περιγραφή Χαρακτήρα /
Χαρακτηρισμός, Αφήγηση / Εξιστόρηση. Τα τέσσερα τελευταία κριτήρια (Mozaffari, 2013), παρά
τη σχετική τους δυσκολία αξιοποίησης, προσέφεραν ενδιαφέροντα στοιχεία. Τα πρώτα 3
απαντώνται σε πληθώρα εργασιών ((Runco et al., 2012; Σιούτας, et.al, 2008; Ξανθάκου, 1998).
Η χρήση κριτών για την αποτίμηση της δημιουργικής γραφής, της γραφής γενικότερα, θεωρείται
πάγια ως μεθοδολογική προσέγγιση (Baer et al, 2009). Κατά την προτεινόμενη αυτή πρακτική,
ως κριτές επελέγησαν μάχιμοι δάσκαλοι, με εμπειρία στην τάξη, στους οποίους
παρουσιάστηκαν και επεξηγήθηκαν τα κριτήρια δημιουργικότητας, αναλυτικά και με
παραδείγματα.
Κάθε κριτής, επεξεργαζόμενος μόνος του το υλικό, κατέγραψε την αποτίμησή του επιλέγοντας,
για κάθε παραμύθι και για κάθε μαθητή, μία από τις τέσσερεις βαθμίδες: Εξαιρετικό (4), Καλό (3),
Λογικό (2), Φτωχό (1).
Για την ενοποίηση της αποτίμησης των κριτών, υπολογίστηκε η διάμεσος (median) ή μεσαία
τιμή, της αποτίμησης όλων των κριτών, για κάθε μαθητή και κάθε παραμύθι. Η διάμεσος
επιλέχθηκε, αντί της μέσης αριθμητικής τιμής (average), ως στατιστικά πιο αξιόπιστη τιμή
θεωρώντας “κανονική” την κατανομή των αποτιμήσεων των κριτών. Για τον ίδιο λόγο επιλέχθηκε
η διάμεσος των αποτιμήσεων κάθε κριτή, για κάθε κριτήριο δημιουργικότητας, για όλους τους
μαθητές μιας τάξης, στο κάθε παραμύθι, ώστε να υπολογιστεί η “συλλογική δημιουργία” των
μαθητών μιας τάξης (ηλικιακής ομάδας).
Γλωσσική Επεξεργασία
Το ψηφιοποιημένο υλικό υποβλήθηκε και σε γλωσσική επεξεργασία, η οποία κατέγραψε, για
κάθε μαθητή και κάθε παραμύθι, με την οποία υπολογίστηκαν τα ακόλουθα γλωσσικά
χαρακτηριστικά (Mozaffari 2013):

Πλήθος και ποσοστό λημμάτων ανά γραμματική κατηγορία (ονομάτων, ρημάτων, επιθέτων,
επιρρημάτων, συνδέσμων, αντωνυμιών, προθέσεων, άρθρων κ.λπ.), όπου συνυπολογίζονται
όλοι οι τύποι των λημμάτων.
Ποσοστό τύπων λημμάτων ανά γραμματική κατηγορία (ονομάτων, ρημάτων, επιθέτων,
επιρρημάτων, κ.λπ.). Το κάθε λήμμα καταγράφεται μία φορά, όσες φορές κι αν εμφανίζεται.
Ποσοστό λημμάτων άπαξ (για τις λέξεις που εμφανίζονται μόνο μια φορά), ανά γραμματική
κατηγορία (ονομάτων, ρημάτων, επιθέτων, επιρρημάτων, κ.λπ.).
Πλήθος λέξεων πριν το ρήμα της φράσης, ως δείκτη συντακτικής πολυπλοκότητας της φράσης.
Με βάση τη βιβλιογραφία, δεν χρησιμοποιήθηκαν λειτουργικές λέξεις (προθέσεις, σύνδεσμοι,
άρθρα κ.λπ.). Η παρούσα έρευνα αξιοποίησε τα αποτελέσματα της γλωσσικής επεξεργασίας
για τις λέξεις περιεχομένου (ονόματα, ρήματα, επίθετα και επιρρήματα).
Για να υπολογιστεί το ποσοστό εμφάνισης τύπων λέξεων, στο κείμενο κάθε μαθητή για κάθε
παραμύθι, καταγράφηκε το αντίστοιχο λήμμα για κάθε λέξη, με τον λημματογράφο του ΙΕΛ (ILSP)
και εντοπίστηκαν οι μοναδικοί τύποι, όπου το κάθε λήμμα καταγράφεται μία φορά, όσες φορές
κι αν εμφανίζεται. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε το ποσοστό των τύπων για κάθε μέρος του λόγου
ξεχωριστά, ως προς το σύνολο των λέξεων αυτής της γραμματικής κατηγορίας.
ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
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Το σύνολο των αποτελεσμάτων που προέκυψαν, αφενός μεν η αποτίμηση των κριτών με βάση
τα κριτήρια δημιουργικότητας, αφετέρου το προϊόν της γλωσσικής επεξεργασίας αποτέλεσε
αντικείμενο συγκρίσεων και περιορισμένης στατιστικής επεξεργασίας. Κεντρικός στόχος ήταν
να συγκριθούν μεταξύ τους οι παράμετροι για να εξαχθούν τα πρώτα συμπεράσματα.
Οι ομάδες παραμέτρων που εξετάστηκαν και σχολιάζονται, αυτόνομα και συγκριτικά, είναι:
Παραμύθια – Διδακτικές Πρακτικές, για κάθε ηλικιακή ομάδα, κριτήριο δημιουργικότητας και
γλωσσική παράμετρο.
Ηλικιακές Ομάδες (Β' και Ε' τάξη), για κάθε παραμύθι, κριτήριο δημιουργικότητας και γλωσσική
παράμετρο.
Κριτήρια Δημιουργικότητας (με βάση την αποτίμηση των κριτών), για κάθε παραμύθι και
ηλικιακή ομάδα.
Γλωσσικές παράμετροι (προϊόν υπολογιστικής επεξεργασίας), για κάθε παραμύθι και ηλικιακή
ομάδα.
Οι τιμές σε όλες αυτές τις παραμέτρους, με τη μορφή πινάκων, κανονικοποιήθηκαν, με αναγωγή
στο πλήθος των μαθητών κάθε ηλικιακής ομάδας καθώς και, κατά περίπτωση, στο πλήθος των
λέξεων ή προτάσεων κάθε ηλικιακής ομάδας, ώστε να γίνουν συγκρίσιμα τα μεγέθη. Τέλος,
κανονικοποιήθηκαν οι τιμές όλων των κριτηρίων στο πεδίο 0-1, ώστε να είναι συγκρίσιμη η
γραφική τους απεικόνιση.
Τα κεντρικά ερωτήματα που κινητοποίησαν και οδήγησαν την έρευνα αυτή, για τα οποία
επιχειρείται μια πρώτη απάντηση είναι η συσχέτιση Παραμυθιών και Ηλικιακών Ομάδων:
Υπάρχει διαφοροποίηση στη δημιουργικότητα των μαθητών, ανάλογα με το είδος (θέμα,
διδακτική πρακτική) του παραμυθιού;
Μπορεί να συγκριθεί η δημιουργικότητα των μαθητών διαφορετικής ηλικίας;
Συσχέτιση Παραμυθιών και Ηλικιακών Ομάδων

Σχήμα 1
Με βάση τα 4 πρώτα κριτήρια:
Εικόνα / Λεκτική Εικονοποίηση,
Ήχος / Λεκτική Περιγραφή Ήχου,
Περιγραφή Χαρακτήρα / Χαρακτηρισμός, και
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Αφήγηση / Εξιστόρηση,
Παρατηρούμε συγκριτικά, ότι:
Είναι χαρακτηριστικό το παραμύθι “Ανθρωπάκι” που έγραψαν οι μαθητές της Β' Τάξης, του
οποίου η αποτίμηση είναι εξίσου άριστη με την αντίστοιχη των μαθητών της Ε' Τάξης, ενώ
βρίσκεται στον μέσο όρο μόνο στη Λεκτική Περιγραφή του Ήχου!
Στο παραμύθι “Ρινάλντο” η σύγκριση με όλα τα κριτήρια δείχνει είτε ισοτιμία (Ήχος, Περιγραφή
Χαρακτήρα) είτε υπεροχή (Εικόνα, Εξιστόρηση) των μαθητών της Β' έναντι της Ε' Τάξης,
Είναι σχεδόν μηδενική η αποτίμηση του παραμυθιού “Λύκος”, ενώ στο παραμύθι “Σκύλος” η
Λεκτική Περιγραφή Ήχου βρίσκεται στον μέσο όρο και η Εξιστόρηση άριστη!

Σχήμα 2

Με βάση τα 3 κλασικά κριτήρια:
Ποσότητα Ιδεών (Νοητική Ευχέρεια),
Είδη Ιδεών (Νοητική Ευλυγισία / Ευελιξία), και
Σπανιότητα Ιδεών (Πρωτοτυπία της Σκέψης),
Παρατηρούμε συγκριτικά, ότι:
Είναι σχεδόν μηδενική η αποτίμηση του παραμυθιού “Σκύλος”, ενώ στο παραμύθι “Λύκος” η
Σπανιότητα Ιδεών βρίσκεται στον μέσο όρο.
Είναι χαρακτηριστική η αποτίμηση του παραμυθιού “Ανθρωπάκι” που συγκεντρώνει τη μέγιστη
τιμή, σε όλα τα κριτήρια, και στις δύο Τάξεις: Β' και Ε'!
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχεδόν μηδενική (συγκριτικά πάντα) αποτίμηση του παραμυθιού
“Ρινάλντο” που έγραψαν οι μαθητές της Ε' Τάξης, σε σχέση με την αποτίμηση του ίδιου
παραμυθιού που έγραψαν οι μαθητές της Β' Τάξης!
Συσχέτιση Παραμυθιών και Κριτηρίων Δημιουργικότητας
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Υπάρχουν κάποια κριτήρια δημιουργικότητας που ταιριάζουν περισσότερο με το είδος του
παραμυθιού ή / και την ηλικιακή ομάδα;
Συγκρίνοντας τα κριτήρια δημιουργικότητας, με παράμετρο τα παραμύθια (και τις ηλικιακές
ομάδες), βλέπουμε, συγκριτικά, ότι για κάποια παραμύθια καταγράφεται με μηδενική τιμή η
αποτίμηση των κριτών, ή με αρκετά μικρή τιμή, τόση που να μην αναδεικνύεται, σε σχέση με
άλλα.
Π.χ.:
Για το παραμύθι “Λύκος” δεν αποδίδουν τα κριτήρια: Εικόνα / Λεκτική Εικονοποίηση, Ήχος /
Λεκτική Περιγραφή Ήχου, Περιγραφή Χαρακτήρα / Χαρακτηρισμός, Αφήγηση / Εξιστόρηση
(Σχήμα 1).
Για το παραμύθι “Σκύλος” δεν αποδίδουν τα υπόλοιπα κριτήρια δημιουργικότητας: Ποσότητα
Ιδεών (Νοητική Ευχέρεια), Είδη Ιδεών (Νοητική Ευλυγισία / Ευελιξία), Σπανιότητα Ιδεών
(Πρωτοτυπία της Σκέψης) (Σχήμα 2).
Συσχέτιση Παραμυθιών και Γλωσσικών Στοιχείων
Υπάρχουν γλωσσικά στοιχεία τα οποία στην αποτίμηση αποκτούν υψηλότερες τιμές, ανάλογα

με το είδος του παραμυθιού ή / και την ηλικιακή ομάδα;
παράμετρο τα παραμύθια και τις ηλικιακές ομάδες.)

(Σύγκριση γλωσσικών στοιχείων με

Σχήμα 3
Ένα πολύ ορατό στοιχείο είναι η αυξημένη, σε ποσοστό λέξεων, χρήση τύπων επιθέτων και
επιρρημάτων, από τους μαθητές και των δύο Τάξεων (Β' και Ε'), στα παραμύθια “Ανθρωπάκι”
και “Ρινάλντο”.
Στο παραμύθι “Σκύλος” διαπιστώνουμε άριστη χρήση επιθέτων, ενδιάμεση ονομάτων, μικρή
ρημάτων και μηδενική σχεδόν επιρρημάτων.
Ενώ, στο παραμύθι “Λύκος”, αντίθετα, μικρή μεν χρήση τύπων ρημάτων και επιρρημάτων, και
σχεδόν μηδενική ονομάτων και επιθέτων.
Η συμβολή των μαθητών της Β' Τάξης, ως προς τους τύπους ονομάτων, που χαρακτηρίζουν
τις έννοιες, είναι σχεδόν ίδια με αυτή των μαθητών της Ε' Τάξης στο “Ανθρωπάκι”, και δείχνουν
σαφές προβάδισμα έναντι των μαθητών της Ε' Τάξης στο παραμύθι “Ρινάλντο”.

[1143]

1144

Τέλος, οι μαθητές της Β' Τάξης ως προς τους τύπους ρημάτων, που δηλώνουν δράση / ενέργεια,
υπερτερούν της Ε' (που παρουσιάζουν σχεδόν μηδενική συμβολή) και στα δύο παραμύθια
“Ανθρωπάκι” και “Ρινάλντο”!

Σχήμα 4

Μετρήθηκαν οι λέξεις “άπαξ”, δηλαδή οι λέξεις που εμφανίζονται μια φορά (με ένα μόνο τύπο)
σε κάθε ένα από τα κείμενα που έγραψαν οι μαθητές. Κι ενώ δεν είναι εκτεταμένη κειμενικά η
συμβολή κάθε μαθητή, μοιάζει να αποτελεί παράμετρο που συμβάλλει στην υφολογική
αναγνώριση και την κατηγοριοποίηση ηλικιακών ομάδων και παραμυθιών.
Το ενδιαφέρον σ' αυτό το γλωσσικό στοιχείο είναι ότι βλέπουμε (Σχήμα 4):
Στο παραμύθι “Σκύλος”, πρακτικά, δεν ανιχνεύονται λέξεις “άπαξ”.
Σαφή υπεροχή των μαθητών της Β' Τάξης στο παραμύθι “Λύκος” ως προς τα επίθετα και τα
ρήματα.
Σχετική υπεροχή των μαθητών της Β' Τάξης στο παραμύθι “Ανθρωπάκι” ως προς το επιρρήματα.
Στο παραμύθι “Ρινάλντο” κάνουν αισθητή την παρουσία τους οι μαθητές της Ε' Τάξης στα
επιρρήματα, ενώ στα άλλα μέρη του λόγου (ονόματα, ρήματα, επίθετα) έχουν μικρή συμμετοχή.
Στο παραμύθι “Ανθρωπάκι” οι μαθητές της Ε' Τάξης υπερέχουν στα ονόματα, βλέπουμε πάνω
από τη μέση τιμή στα επίθετα, και μέση τιμή στα ρήματα και τα επιρρήματα.

Συσχέτιση Κριτηρίων Δημιουργικότητας
Επιχειρούμε να συσχετίσουμε (correlate) μεταξύ τους τα κριτήρια δημιουργικότητας που
χρησιμοποιήσαμε στην αποτίμηση που έκαναν οι κριτές για τα παραμύθια των μαθητών
(Ποσότητα Ιδεών / Νοητική Ευχέρεια, Είδη Ιδεών / Νοητική Ευλυγισία / Ευελιξία, Σπανιότητα Ιδεών
/ Πρωτοτυπία της Σκέψης, Εικόνα / Λεκτική Εικονοποίηση, Ήχος / Λεκτική Περιγραφή Ήχου,
Περιγραφή Χαρακτήρα / Χαρακτηρισμός, Αφήγηση / Εξιστόρηση).

Η συσχέτιση αυτή έγινε (σε excel) με τη στατιστική συνάρτηση CORREL (Pearson).
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Ακολουθεί η συσχέτιση αυτών των κριτηρίων δημιουργικότητας, για τα 4 παραμύθια που
εξετάσαμε, ενοποιώντας την αποτίμηση των κριτών για τις δύο ηλικιακές ομάδες (Β' και Ε' Τάξη).

“Λύκος”

Λαμβάνοντας υπόψη τη συλλογική αποτίμηση όλων των παιδιών ανά τάξη, και για τις δύο
ηλικιακές ομάδες, βλέπουμε ότι:
Στο παραμύθι “Λύκος ...” υπάρχει συσχέτιση (correlation) της Σπανιότητας με την Ποσότητα και
τα Είδη Ιδεών (Σχήμα 5).

Σχήμα 5. - “Λύκος”: Συσχέτιση Κριτηρίων Δημιουργικότητας
“Σκύλος
Στο παραμύθι “Ο Σκύλος ...” συσχετίζονται η Ποσότητα με τα Είδη των Ιδεών (Σχήμα 6).

Σχήμα 6. - “Σκύλος”: Συσχέτιση Κριτηρίων Δημιουργικότητας
Τα δύο αυτά στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν τα προηγούμενα ευρήματα (Σχήμα 2), όπου
αποτιμώνται ισότιμα και τα δυο αυτά παραμύθια ως προς όλα τα κριτήρια. Η συσχέτιση εδώ
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απεικονίζεται με τη χαμηλή τιμή αποτίμησης και των δύο αυτών παραμυθιών στα δύο κριτήρια:
Ποσότητα και Είδη των Ιδεών.
“Ανθρωπάκι”
Εξετάζοντας με παρόμοια διαδικασία συσχέτισης (correlation) τα κριτήρια δημιουργικότητας στο
παραμύθι το “Ανθρωπάκι, λαμβάνοντας υπόψη τη συλλογική αποτίμηση όλων των παιδιών, και
για τις δύο ηλικιακές ομάδες, παρατηρούμε
Στο “Ανθρωπάκι ...” (Σχήμα 7), και για τις δύο ηλικιακές ομάδες: τα Είδη των Ιδεών συσχετίζονται
μόνο με την Ποσότητα των Ιδεών (και αρνητικά με όλα τα άλλα κριτήρια), η δε Σπανιότητα Ιδεών
συσχετίζεται θετικά με όλα τα κριτήρια και αρνητικά με την Ποσότητα και τα Είδη των Ιδεών.

Σχήμα 7. - “Ανθρωπάκι”: Συσχέτιση Κριτηρίων Δημιουργικότητας
“Ρινάλντο”
Στο παραμύθι “Ρινάλντο ...” (Σχήμα 8) η Εικονοποίηση συσχετίζεται σχεδόν απόλυτα με όλα τα
άλλα κριτήρια και αρνητικά με τη Λεκτική Περιγραφή Ήχου (Ήχος). Αυτό το κριτήριο στο
συγκεκριμένο παραμύθι συσχετίζεται αρνητικά με όλα τα άλλα κριτήρια.

Σχήμα 8. - “Ρινάλντο”: Συσχέτιση Κριτηρίων Δημιουργικότητας

“Ανθρωπάκι - Ρινάλντο”
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Σχήμα 9. - “Ανθρωπάκι - Ρινάλντο”: Συσχέτιση Κριτηρίων Δημιουργικότητας
Στο Σχήμα 9, όπου υπολογίζονται οι αποτιμήσεις όλων των κριτών στα δύο παραμύθια
“Ανθρωπάκι” και “Ρινάλντο” για τους μαθητές και των δύο ηλικιακών ομάδων, μοιάζει να
επιβεβαιώνεται στατιστικά η γενική αίσθηση ότι:
Η Εικονοποίηση συσχετίζεται (απόλυτα στο δείγμα μας) περισσότερο με τα κριτήρια Εξιστόρηση
και τη Σπανιότητα Ιδεών, παρά με τα υπόλοιπα.
Επίσης, η Εξιστόρηση συσχετίζεται με τα Είδη και τη Σπανιότητα των Ιδεών περισσότερο (απόλυτα
στο δείγμα μας), παρά με την Ποσότητα Ιδεών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συγκριτικά Στοιχεία για τα Παραμύθια

Σχήμα 10. - Συσχέτιση Παραμυθιών μεταξύ τους
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια (δημιουργικότητας και γλωσσικά), τα οποία
εφαρμόστηκαν σε όλα τα παραμύθια, βλέπουμε ότι ο “Λύκος” συσχετίζεται αρνητικά με όλα τα
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άλλα παραμύθια, και εντονότερα με το “Ρινάλντο” της Β' Τάξης! Η αρνητική αυτή συσχέτιση
μπορεί να ερμηνευτεί από το “διαφορετικό” επίπεδο δημιουργικότητας που αναμένουμε από
τους μαθητές.
Είναι χαρακτηριστική αυτή η διαφοροποίηση και αποτυπώνεται στη μεγάλη διαφορά του
ποσοστού επιθέτων, επιρρημάτων, ονομάτων και λιγότερο των ρημάτων (Σχήμα 3).
Είναι ενδιαφέρουσα και η ομαδοποίηση (Σχήματα 12, 13, 14 και 15) όπου “Λύκος” και
“Ανθρωπάκι” της Ε' Τάξης βρίσκονται σε διαφορετική ομάδα (κλάση) και σε μεγάλη απόσταση.
Επίσης, το παραμύθι “Ρινάλντο” της Β' Τάξης συσχετίζεται θετικά με αυτό της Ε' Τάξης! Κι αυτό
επιβεβαιώνει τα προηγούμενα αναλυτικά ευρήματα, καθώς σ' αυτό το παραμύθι οι μαθητές και
των δύο Τάξεων ανέδειξαν ίση ή παρόμοια αποτίμηση. Εδώ είναι χαρακτηριστική, η συμβολή
του ποσοστού επιθέτων και επιρρημάτων, όπου διαπιστώνεται η ίδια τιμή (Σχήμα 3).

Συσχέτιση Κριτηρίων Δημιουργικότητας με τα Γλωσσικά Στοιχεία

Σχήμα 11. - Συσχέτιση Κριτηρίων Δημιουργικότητας με τα Γλωσσικά Στοιχεία

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραμύθια στα οποία εφαρμόστηκαν τα
Δημιουργικότητας και των οποίων ελέγχθηκαν τα Γλωσσικά Στοιχεία, βλέπουμε ότι:

Κριτήρια

Τα Είδη των Ιδεών συσχετίζονται απόλυτα με την Ποσότητα Ιδεών.
Η Εικονοποίηση παρουσιάζει άμεση σχέση με την Ποσότητα και τα Είδη των Ιδεών και ελάχιστα
πιο μικρή σχέση με τη Σπανιότητα Ιδεών και το ποσοστό των τύπων ονομάτων που
χρησιμοποιούν οι μαθητές.
Εδώ σημειώνουμε τη διαφοροποίηση που παρουσιάζουν αυτές οι συσχετίσεις, αν λάβουμε
υπόψη μας μόνο ένα (Σχήματα 5, 6, 7, 8) ή δύο παραμύθια (Σχήμα 9), προφανώς λόγω της
ιδιομορφίας τους.
Ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα αποτελεί η απόλυτη συσχέτιση του ποσοστού τύπων
επιρρήματος με την Περιγραφή Χαρακτήρα. (Σχήματα 16 και 17.)
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Στατιστική Επεξεργασία – Ομαδοποίηση (Clustering)
Το ότι κάποια στοιχεία (παραμύθια εν προκειμένω) βρίσκονται στην ίδια ομάδα (με τη μέθοδο KMeans Clustering) σημαίνει ότι συμμεταβάλλονται, δηλαδή ότι κυμαίνονται οι αποτιμήσεις
συνολικά όλων των κριτηρίων που εξετάζονται με παρόμοιο συγκριτικά τρόπο.

Εξετάζοντας την ομαδοποίηση όλων των παραμυθιών σε 3 κλάσεις (clusters) με βάση τα 4
πρώτα κριτήρια δημιουργικότητας σε συνδυασμό με 2 γλωσσικά (είτε το ποσοστό τύπων
ονομάτων και ρημάτων, είτε το ποσοστό τύπων επιθέτων και επιρρημάτων), διαπιστώνουμε:
Τα παραμύθια “Λύκος” και “Σκύλος” βρίσκονται στην ίδια ομάδα (cluster) ή υποομάδα είτε με
βάση τους τύπους ονομάτων και ρημάτων (Σχήμα 12) είτε με βάση τους τύπους επιθέτων και
επιρρημάτων (Σχήμα 13).
Το παραμύθι “Ρινάλντο” της Ε Τάξης, συνιστά μόνο του ομάδα με βάση όλους τους τύπους
(ονομάτων, ρημάτων, επιθέτων και επιρρημάτων), Σχήμα 12 και Σχήμα 13.
Η ομαδοποίηση με βάση όλους τους τύπους (ονομάτων, ρημάτων, επιθέτων και επιρρημάτων)
εμφανίζει τα παραμύθια “Ανθρωπάκι” και των δύο τάξεων (Β και Ε) στην ίδια ομάδα (Σχήμα 13)
ή υποομάδα (Σχήμα 12) με το παραμύθι “Ρινάλντο” της Β τάξης.
Στα Σχήματα 12 και 13, για την ομαδοποίηση σε 3 ομάδες, αξιοποιείται το 85% της διακύμανσης
των τιμών των κριτηρίων.
Παρόμοιο συμπέρασμα φάνηκε και στα διαγράμματα που παρουσιάσαμε πιο πάνω.

Σχήμα 12. - Ομαδοποίηση Παραμυθιών με βάση τα 4 κριτήρια και τους τύπους ονομάτων και ρημάτων

[1149]

1150

Σχήμα 13. - Ομαδοποίηση Παραμυθιών με βάση τα 4 κριτήρια και τους τύπους επιθέτων και
επιρρημάτων

Εξετάζοντας την ομαδοποίηση όλων των παραμυθιών με βάση τα 3 κλασικά κριτήρια
δημιουργικότητας σε συνδυασμό με 2 γλωσσικά (είτε με το ποσοστό τύπων ονομάτων και
ρημάτων είτε το ποσοστό τύπων επιθέτων και επιρρημάτων), διαπιστώνουμε:
Με βάση όλους τους τύπους (ονομάτων, ρημάτων, επιθέτων και επιρρημάτων – Σχ. 14 και Σχ.
15) το παραμύθι “Λύκος” συγκροτεί διακριτή ομάδα ενώ το παραμύθι “Σκύλος” βρίσκεται στην
ίδια ομάδα με το παραμύθι “Ρινάλντο” της Ε' Τάξης.
Με βάση όλους τους τύπους επίσης, το παραμύθι “Ανθρωπάκι” και των δυο Τάξεων μαζί με τον
“Ρινάλντο” της Β' Τάξης συγκροτούν δική τους ομάδα.
Στα Σχήματα 14 και 15, για την ομαδοποίηση σε 3 ομάδες, αξιοποιείται το 90% της διακύμανσης
των τιμών των κριτηρίων.
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Σχήμα 14. - Ομαδοποίηση Παραμυθιών με βάση τα 3 κριτήρια και τους τύπους ονομάτων και
ρημάτων

Σχήμα 15. - Ομαδοποίηση Παραμυθιών με βάση τα 3 κριτήρια και τους τύπους επιθέτων και
επιρρημάτων
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Συμπερασματικά: Συσχετίζοντας τα παραμύθια μεταξύ τους, και παίρνοντας υπόψη όλους τους
τύπους (όνομα, ρήμα, επίθετο, επίρρημα) ανεξαρτήτως κριτηρίων, είτε τα πρώτα 4 είτε τα 3
κλασικά κριτήρια δημιουργικότητας, βλέπουμε ότι τα παραμύθια "Λύκος" και "Σκύλος"
σχηματίζουν μία ομάδα ή υποομάδα σε μικρή απόσταση, και το παραμύθι "Ρινάλντο" της Ε'
Τάξης είτε βρίσκεται στην ίδια υποομάδα με αυτά τα παραμύθια ("Λύκος,", "Σκύλος") είτε
σχηματίζει διαφορετική υποομάδα σε μικρή απόσταση από αυτά.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Εξετάζοντας, για όλα τα παραμύθια, την ομαδοποίηση των κριτηρίων: 7 κριτήρια
δημιουργικότητας και 4 γλωσσικά στοιχεία (εξαιρώντας τις λέξεις “άπαξ”) βλέπουμε τα εξής
ενδιαφέροντα (με ποσοστό αξιοποίησης της διακύμανσης 60%):
Επιλέγοντας ομαδοποίηση σε 3 ομάδες (Σχήμα 16), η Λεκτική Εικονοποίηση μαζί με τα 3 κλασικά
κριτήρια δημιουργικότητας, ομαδοποιείται σε μία ομάδα μαζί με το Ποσοστό Τύπων Ρημάτων.
Ενώ αν επιλέξουμε ομαδοποίηση σε 4 ομάδες (Σχήμα 17) το Ποσοστό Τύπων Ρημάτων σχηματίζει
ξεχωριστή ομάδα.
Η Περιγραφή Χαρακτήρα και το Ποσοστό Τύπων Επιρρημάτων διαμορφώνουν δική τους ομάδα
και με τις δύο επιλογές: ομαδοποίηση είτε σε 3 είτε σε 4 ομάδες. (Σχήματα 16 και 17).
Η Εξιστόρηση, η Λεκτική Περιγραφή Ήχου και το Ποσοστό Τύπων Ονομάτων και Επιθέτων
ανήκουν στην ίδια ομάδα και με τις δύο επιλογές: ομαδοποίηση είτε σε 3 είτε σε 4 ομάδες (Σχήματα
16 και 17).

Σχήμα
16.
Ομαδοποίηση
Κριτηρίων Δημιουργικότητας και Τύπων Λέξεων – 3 Ομάδες
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Σχήμα
17.
Κριτηρίων Δημιουργικότητας και Τύπων Λέξεων – 4 Ομάδες

Ομαδοποίηση

ΕΠΙΜΥΘΙΟ
Η παρούσα έρευνα στηρίχθηκε σε δύο μεθοδολογικές προσεγγίσεις, την αποτίμηση κριτών και
τη γλωσσική επεξεργασία του υλικού που συγκεντρώθηκε με τη συγγραφή παραμυθιών από
μαθητές.
Τα πρώτα αυτόνομα και συγκριτικά αποτελέσματα των δύο μεθοδολογικών αυτών
προσεγγίσεων παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και παραδίδονται στην επιστημονική και
εκπαιδευτική κοινότητα για σχολιασμό και κριτική.
Η έρευνα αυτή συνεχίζεται και με άλλα παραμύθια, που έχουν γραφεί από μαθητές, και
αναμένουμε να λάβει ιδιαίτερη ώθηση με τη συμβολή κριτών, ώστε το διευρυμένο υλικό που
εξετάζουμε να επιτρέψει λεπτομερέστερες ομαδοποιήσεις.
Τα πρώτα συμπεράσματα αυτής της έρευνας θεωρούμε ότι είναι άμεσα αξιοποιήσιμα στην
εκπαιδευτική πρακτική, και ειδικότερα στο Δημοτικό, αλλά και ευρύτερα, καθώς και στην άτυπη
(μη εγκύκλια) εκπαίδευση.
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Περιδιάβαση στις Πλατείες του Αγρινίου μέσα από τις
αναπαραστάσεις τους στη λογοτεχνία. Δημιουργική
Γραφή και ΤΠΕ στη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας.
Υφαντής Ηλίας
linosyfantis@yahoo.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η μελέτη θεμάτων Τοπικής Ιστορίας ευνοεί την ανάπτυξη της διερευνητικής και κριτικής σκέψης των μαθητών καθώς θα
διαπιστώνουν πώς εγγράφεται ένας τόπος στον χρόνο αφήνοντας ίχνη στους δρόμους, στις πλατείες αλλά και στη
συλλογική μνήμη των ανθρώπων. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα να εμπεδώσουν αφενός ότι ένας ιστορικός τόπος (εδώ
η πόλη) μπορεί να αποτελέσει πηγή λογοτεχνικής έμπνευσης και αφετέρου να αντιληφθούν τι σημαίνει κειμενική /
μυθοποιημένη πόλη. Βάσει των παραπάνω παρουσιάζουμε ένα σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα «Τοπικής ιστορία»,
όπου για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων χρησιμοποιούμε τα καινοτόμα εργαλεία ΤΠΕ και Δημιουργική
γραφή. Προτείνονται με φύλλα εργασίας: α) Αξιοποίηση του συνεργατικού εργαλείου google maps για να
οπτικοποιηθούν οι Πλατείες της πόλης και οι επί μέρους χώροι ανάδειξης (κτήρια, μνημεία, κ.λπ.), β) Πλοήγηση στους
Λογοτεχνικούς Χάρτες Πόλεων (με αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων και πολυμεσικό υλικό, για τη λογοτεχνίας μιας
πόλης), γ) Αναζήτηση στο διαδίκτυο αντίστοιχου υλικού για «Πλατείες του Αγρινίου» και δ) Ανάρτηση σύντομων κειμένων
στα πεδία γεωγραφικών σημείων που επιλέχτηκαν για να φανεί η κειμενική πόλη. Ακολουθεί δημιουργική ανάγνωση των
αναρτημένων λογοτεχνικών κειμένων. Συνεχίζουν με δικό τους κείμενο δημιουργικής γραφής, φωτίζοντας το παρόν ή
συνομιλώντας ποικιλοτρόπως με το έργο προηγούμενων λογοτεχνών. επιμηκύνοντας παιγνιωδώς τη λογοτεχνική
αλυσίδα των κειμενικών εγγραφών στο σώμα της πόλης.
Λέξεις Κλειδιά: Αγρίνιο, αστικός χώρος, δημιουργική γραφή, λογοτεχνική αναπαράσταση.

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α1. Η ιστορία, οι συλλογικοί τόποι και η μνήμη. Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η
ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής πρότασης, η οποία θα υπερβαίνει την απλή μελέτη γεγονότων της
Τοπικής Ιστορίας και θα προσεγγίζει βιωματικά το πώς εγγράφεται ένας τόπος στον χρόνο
αφήνοντας ίχνη στο τοπίο, στους δρόμους, στις πλατείες αλλά και στη συλλογική μνήμη των
ανθρώπων. Επιχειρείται, δηλαδή, η διασύνδεση της μνήμης και του τόπου. Προαπαιτούμενο,
λοιπόν, είναι η διερεύνηση- ο διαχωρισμός των όρων Μνήμη και Ιστορία.
Η Μνήμη δεν είναι καταγραφή γεγονότων και τεκμηρίωση, όπως η Ιστορία. Αντιθέτως, είναι
επιλεκτική, έχει χάσματα και κυρίως συναίσθημα. Ταυτίζει γεγονότα και περιόδους ανάλογα με το
συναίσθημα που δημιουργούν. Μεταφέρει μαζί με την πληροφορία και την ερμηνεία της. Η
μνήμη είναι επίσης επιτελεστική – επιβεβαιώνει κάθε φορά τη σύνδεση με την αρχική εμπειρία μέσα
από μύθους, τελετουργίες, επαναλήψεις (Λιάκος, 2017). Για τον Nora (1978), η συλλογική μνήμη
είναι αυτό που μένει από το παρελθόν στο πλαίσιο του βιώματος των ομάδων ή αυτό που οι
ομάδες δημιουργούν με το παρελθόν τους. Ο Nora όρισε ως τόπο μνήμης οτιδήποτε (μνημείο,
μουσείο ακόμη και αρχείο) έχει αποκτήσει για την κοινότητα συμβολικό χαρακτήρα. Η λειτουργία
του συνίσταται στο να διαμορφώσει τη μνήμη με τρόπο που να ανταποκρίνεται μια επιλεκτική και
αναλλοίωτη (σταθερή) εκδοχή του παρελθόντος (Καραμανωλάκης 2015).
Α2. Η έννοια της αναπαράστασης στην Λογοτεχνία. Η διασύνδεση με τον αστικό χώρο. Εν
πρώτοις, η σχέση λογοτεχνίας και ιστορίας ορίζεται ως «επίδραση αφενός της ιστορικής και
κοινωνικής πραγματικότητας πάνω στη λογοτεχνία, επίδραση αφ’ ετέρου του λογοτεχνικού
γεγονότος πάνω στην ιστορική και κοινωνική διαδικασία» (Τζούμα 1991). Σε αντίθεση με το
πραγματιστικό μοντέλο της ιστορίας και το συναισθηματικό της μνήμης, στον μυθιστορηματικό
λόγο λειτουργεί το φανταστικό μοντέλο δράσης. Η παρουσία της ιστορίας σε ένα αφηγηματικό
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κείμενο, σύμφωνα με την Άννα Τζούμα (1991), μπορεί να είναι εμφανής, ως αναγνωρίσιμο
κείμενο, ή μη εμφανής (ως γλωσσική μορφή). Εντούτοις η συνάρθρωση του πραγματικού με το
φανταστικό, η «σύντηξη» των δύο αυτών στοιχείων είναι έργο της μυθοπλασίας. Ο αστικός
χώρος είναι εξαρχής ένας βιωμένος χώρος, που παράγει καθημερινότητα, βιώματα, μνήμες,
επομένως, είναι σε θέση να τροφοδοτήσει την λογοτεχνία με εικόνες, ιδέες, έννοιες. Για τον λόγο
αυτό κάθε πόλη, ως «κοινωνικός χρονό-τοπος», συνιστά ένα σταυροδρόμι αναπαραστάσεων
και βιωμάτων, που καλεί τη λογοτεχνική γραφή να καταγράψει τη γεωγραφία της, συνδέοντας
χρόνο, τόπους και ανθρώπους (Βλαβιανού 2017). Στην περίπτωση του Αγρινίου επιλέγουμε
κείμενα με εμφανή τα «ιστορικά και κοινωνικά συμφραζόμενα» ώστε να είναι πιο προσιτά στο
σενάριο διδασκαλίας που σχεδιάσαμε για μια σχολική τάξη.
Α3. Ο ρόλος του κέντρου και της πλατείας. Οι αστικοί χώροι με τις περισσότερες μνήμες
συγκεκριμενοποιούνται χωροταξικά. Είναι συνήθως τα κέντρα της πόλης και χώροι
συνάθροισης πέριξ αυτών. Άλλωστε, οι σύγχρονες δυτικές πόλεις διατήρησαν την αναγκαιότητα
ενός κέντρου, που, ως εικόνα σφαιρική και ομόκεντρη της μνήμης και της ταυτότητας μιας
πόλης, συμβολίζει την ενότητα ενός κατακερματισμένου αστικού χώρου, δηλαδή το σημείο
συνάθροισης και συγκέντρωσης των κατοίκων της πόλης. Άρα, «πηγαίνω στο κέντρο [μιας
πόλης] σημαίνει συναντώ την κοινωνική “αλήθεια”, δηλαδή, συμμετέχω στην υπέροχη
πληρότητα της “πραγματικότητας” (Barthes 1970, Βλαβιανού 2017).
Στην περίπτωση του Αγρινίου η παρούσα εκπαιδευτική πρόταση θα στοχεύσει στην κεντρική
Πλατεία Δημοκρατίας (πρώην Μπέλλου) και στην Πλατεία Χατζοπούλου (πρώην Υπαίθρου
Αγοράς). Και οι δυο πληρούν τις προϋποθέσεις του κόμβου στον αστικό χώρο της πόλης και η
χρήση τους, πραγματική και συμβολική, συντέλεσε καθοριστικά στην διαμόρφωση της
ταυτότητας της πόλης.
Α4. Η σύνδεση της Τοπικής Ιστορίας με ΤΠΕ & δημιουργική γραφή. Η σημερινή εποχή καθιερώνει
την ανάγνωση μέσω των ψηφιακών μέσων, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται μόνο ο
υπολογιστής αλλά και οι φορητές συσκευές. Στη νέα επικοινωνιακή τάξη πραγμάτων γίνεται
πλέον εφικτό να είναι κανείς «συνέχεια συνδεδεμένος στο διαδίκτυο»/always online (Baron 2008).
Στην περίπτωση του διδακτικού αντικειμένου της Τοπικής Ιστορίας, που ο εκπαιδευτικός στοχεύει
στην αποτύπωση του χώρου και τη διαθεματική σύνδεση με το μάθημα της λογοτεχνίας και τη
δημιουργική γραφή, προτείνεται να επιτυγχάνεται η Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented
Reality). Αυτή ορίζεται ως ένα σύστημα που ικανοποιεί τρία βασικά χαρακτηριστικά: συνδυασµό
εικονικού και πραγματικού κόσµου, αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο και, τέλος, ακριβή
τρισδιάστατη καταχώριση πραγματικών και εικονικών αντικειμένων.458
Στην προκειμένη περίπτωση εικονικά αντικείμενα είναι ο παραγόμενος λόγος, που θα
καθοδηγείται μέσα από τις υπάρχουσες λογοτεχνικές αναφορές, και τα Φύλλα Εργασίας.
Απαραίτητο λογισμικό για την δημιουργία μιας αρχάριας έστω Επαυξημένης Πραγματικότητας
είναι οι ψηφιακοί χάρτες. Πιο κοινόχρηστο διαδομένο ψηφιακό εργαλείο στο οποίο υπάρχει
πρόσβαση από κάθε τύπου λειτουργικό σύστημα και συσκευή είναι τα google maps. Θα
επιχειρηθεί, δηλαδή, η ανάδειξη της κειμενικής πόλης με την κατασκευή µιας γεωγραφίας

458Με

τον όρο Επαυξημένη Πραγματικότητα (ΕπΠ) αναφερόμαστε σε εφαρμογές υπολογιστών που ενσωματώνουν στον
πραγματικό κόσμο, όπως αυτός εκλαμβάνεται από το χρήστη μέσα από τις αισθήσεις του, πληροφορία και
υλικό κυρίως εικόνας και ήχου, δημιουργημένα από μια υπολογιστική μονάδα. Βλ. Μουστάκας, Κ., Παλιόκας,
Ι., Τζοβάρας, Δ., Τσακίρης, Α. 2015. Επαυξημένη Πραγματικότητα. [Κεφάλαιο Συγγράμματος]. Στο Μουστάκας,
Κ., Παλιόκας, Ι., Τζοβάρας, Δ., Τσακίρης, Α. 2015. Γραφικά και εικονική πραγματικότητα [ηλ. βιβλ.] Αθήνα:
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Κεφ. 10. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4489
Βλ.

σχετικά

και

στη

δικτυακή

διεύθυνση:

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/4489/1/02_chapter_10.pdf [προσπελάστηκε: 13-09-2017].
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αναγνωρίσιμων χωροσυµβόλων. Μιας σειράς, επομένως, «αστικών δεικτών» ΠΟΥ δύνανται να
αποτυπώσουν τα σημαίνοντα γνωρίσµατα της αστικής ταυτότητας µε ευθεία ή έµµεση αναφορά
στον χάρτη (Μοίρα & Μακρής, 2017). Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η τοποθέτηση των
υπαρχόντων λογοτεχνικών κειμένων πάνω στους προτεινόμενους αστικούς χώρους, εν
προκειμένω την κεντρική πλατεία Δημοκρατίας και την πλατεία Κωσταντίνου Χατζοπούλου.

Β. ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ.
Β.1. Ένα μικρo-σενάριο εφαρμογής. Στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., που έγινε το σχολικό
έτος 2016-17, προτάθηκε ως πιο ευέλικτος παιδαγωγικός σχεδιασμός το μικροσενάριο, το οποίο
αποτελεί μια αυτόνομη διδακτική μονάδα, μια ολοκληρωμένη οντότητα διδακτικού σχεδιασμού.
Η διαφορά του με τα μεγαλύτερης έκτασης σενάρια είναι ότι εκείνα εστιάζουν σε έναν πιο ευρύ
χρονικά διδακτικό σχεδιασμό. Αντίθετα τα μικροσενάρια είναι περιορισμένης έκτασης και πιο
ρεαλιστικά στην εφαρμογή τους, προσαρμοσμένα, βεβαίως, στη σχεδίαση και τους στόχους
της παραπάνω επιμόρφωσης η οποία έγινε με βάση την τρέχουσα εκπαιδευτική
πραγματικότητα. 459
Β.1. 1. Το προτεινόμενο μικροσενάριο έχει ως εξής:
Τίτλος: Περιδιάβαση στις Πλατείες του Αγρινίου: Οι αναπαραστάσεις τους στη λογοτεχνία ως
έμπνευση/κίνητρο για Δημιουργική Γραφή και μοντελοποίηση μέσω ΤΠΕ.
Γνωστικό Αντικείμενο: Λογοτεχνία-Διαθεματικό.
Τάξη: Όλες οι τάξεις Λυκείου.
Εκπαιδευτικός: Υφαντής Ηλίας.
Χρονική Διάρκεια: 3 διδακτικά συνεχόμενα δίωρα (45’+45΄).
Σκοπός:
Οι μαθητές να γνωρίσουν βιωματικά τον τόπο τους και παράλληλα να διερευνήσουν πως
αποτυπώνεται στα λογοτεχνικά έργα.
Να ασκηθούν στη συνεργατική μάθηση και να αποκτήσουν δεξιότητες συλλογής και
αξιοποίησης κάθε είδους υλικού για τα μνημεία του τόπου τους.
Να διερευνήσουν τη χρήση των πλατειών στο παρελθόν και στο παρόν.
Να παράγουν γραπτό λόγο.
Στόχοι (Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Στο τέλος της μ-σεναρίου, οι μαθητές αναμένεται:

459 Τα προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. συγκροτούνται εν γένει από εκπαιδευτικούς ομοειδών–
«συναφών» κλάδων («συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών). Προβλέπονται τέσσερις (4) «συστάδες» κλάδων
εκπαιδευτικών στις οποίες εντάσσονται όλοι οι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικών περιλαμβανομένων των
εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Βλέπε,

Κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης και συμμετοχής σε πρόγραμμα

επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., Πάτρα, Μάρτιος 2017, σελ. 3. Η Συστάδα Β1.1 περιλαμβάνει Θεωρητικές
επιστήμες και Καλλιτεχνικά. Βλέπε, Δραστηριότητες και Εκπαιδευτικά μικρο-Σενάρια. Εισαγωγή στο Φωτόδεντρο.
Συστάδα Β1. Μάρτης 2017, σελ. 14.
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Να μπορούν να συνδυάζουν εικόνες και λέξεις για να αναπαραστήσουν σκέψεις και
πληροφορίες.
Να συνδυάζουν ιστορικές αφηγήσεις και γνώσεις με λογοτεχνικές αναπαραστάσεις.
Να κατατάσσουν τα λογοτεχνικά κείμενα μέσα στον προτεινόμενο χώρο.
Να επιχειρήσουν την παραγωγή νέων κειμένων με αφόρμηση τα υπάρχοντα και την έμπνευση
από τον χώρο.
Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών αναμένεται οι μαθητές:
Να καλλιεργήσουν θετική στάση απέναντι στον Η/Υ.
Να μάθουν να χρησιμοποιούν τον Η/Υ ως εργαλείο αναζήτησης και επεξεργασίας των
οποιονδήποτε πληροφοριών.
Να εξοικειωθούν με το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου google maps που δίνει τη δυνατότητα
να συνθέσουν ένα κείμενο, να το επεξεργαστούν εμπλουτίζοντάς το με εικόνες ή οτιδήποτε άλλο
επιθυμούν.
Να δημιουργήσουν τη δική τους λογοτεχνική πόλη.
Να μοντελοποιούν τις γνώσεις στους στο χώρο.
Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:
Να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας.
Να παρατηρούν την παραμικρή λεπτομέρεια στο χώρο.
Να δημιουργήσουν δικά τους κείμενα με παιγνιώδεις τρόπους αξιοποιώντας το εργαλείο της
Δημιουργικής Γραφής.
Β.1.2. Πορεία υλοποίησης Εργασίας. Συνοπτική Περιγραφή. Σε πρώτη φάση (1ο Διδακτικό
δίωρο) οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες προκειμένου να αναζητήσουν συνεργατικά
πληροφορίες στο διαδίκτυο. Οι ομάδες είναι ανομοιογενείς και αποτελούνται από 3-4 μαθητές.
Στο φύλλο εργασίας αναγράφονται συγκεκριμένοι σύνδεσμοι για την αναζήτηση υλικού. Ο
ρόλος του εκπαιδευτικού, όσο οι μαθητές εργάζονται ομαδικά, είναι εµψυχωτικός και
υποστηρικτικός. Συγκεκριμένα η αφόρμηση επιδιώκεται με την αναζήτηση νέων αλλά και
παλαιότερων φωτογραφιών της πόλης τους με έμφαση στις πλατείες. Τις περιεργάζονται, τις
συγκρίνουν, συζητούν τις εμφανείς διαφορές τόσο ως προς δόμηση όσο ως προς τη σημερινή
χρήση τους. Στη συνέχεια μοιράζονται τα παρακάτω λογοτεχνικά κείμενα που περιλαμβάνουν
κυρίως αναφορές στις πλατείες του προπολεμικού, Κατοχικού και μεταπολεμικού Αγρίνιου:
Ι. Για την πλατεία Μπέλλου δίνεται ένα πεζό και τρία ποιήματα: α) Κ. Χατζόπουλος (1915), Ο
πύργος του Ακροπόταμου [πεζό]. β) Τ. Αντωνίου (1986), «Οι κρεμασμένοι» [ποίημα]. γ) Γιάννης
Ρίτσος (1981), «Αναστάσιμο Μνημόσυνο» [ποίημα]. δ) Θ. Παπαθανασόπουλου (2007), «Πλατεία
Μπέλλου, Αγρίνιο 1948» [ποίημα]. ΙΙ. Για την πλατεία Χατζοπούλου δίνεται ένα πεζό κι ένα ποίημα:
α) Θ. Μ. Πολίτης (1997), Ο Μπαλίλα (πεζό) και β) Κ. Χατζόπουλος (1955), «Άσ’ τη βάρκα στο
κύμα, όπου θέλει να τρέχει [ποίημα].
Ακολουθεί η συνανάγνωση των κειμένων, ατομική/σιωπηλή και μετά δημόσια /φωναχτή.
Αντιλαμβανόμεθα ότι πρωταρχικός σκοπός είναι η αισθητική απόλαυση και η εξοικείωση των
παιδιών με την τέχνη του λόγου αλλά και η διαδραστική επικοινωνία μεταξύ των
(συν)αναγνωστών. Μετά διαμοιράζεται στους μαθητές ηλεκτρονικά ο σύνδεσμος: Λογοτεχνία
και πόλεις για να επισκεφτούν τον ιστότοπο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας που περιέχει
πρόσθετο ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών (Νεοελληνική Γλώσσα και
Λογοτεχνία). Συγκεκριμένα πρόκειται για «Εικονική περιήγηση της λογοτεχνίας στον [αστικό]
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γεωγραφικό χώρο». Ως παραδείγματα επιδεικνύονται η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα που
είναι η πιο κοντινή πόλη στο Αγρίνιο. Στην περίπτωση της Πάτρας εξετάζονται ο διαδραστικός
χάρτης με τις τρεις επιγραφικές σημάνσεις: «Κάτω Πόλη», «Με τις σκάλες ανάμεσα στην Κάτω και
την Άνω Πόλη», «Άνω Πόλη». Επιλέγεται ενδεικτικά για εικονική περιήγηση η «Άνω Πόλη».
Εμφανίζονται με μορφή εικονιδίων φωτογραφίες πλατειών, ναών, μνημείων κ.λπ. Στα εικονίδια
«Τα παιδιά στην Πλατεία μπροστά στον Παντοκράτορα» και «Παντοκράτορας», με ένα κλικ,
αναδύονται αντίστοιχα λογοτεχνικά αποσπάσματα. Το πρώτο είναι από το μυθιστόρημα του
Κοσμά Πολίτη Το Γυρί, τίτλος που δείχνει μια αίσθηση ιθαγένειας (Mackridge 2007) αφού μας
μεταφέρει στην ομώνυμη συνοικία του Παντοκράτορα, εκεί όπου μια ομάδα παιδιών συζητά
στην πλατεία μπροστά στην εκκλησία. Το επόμενο είναι ποίημα του Θοδωρή Γκόνη «Ο
Παντοκράτορας», πραγματικός χώρος που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής
δημιουργίας. (Βλέπε Εικόνα 10. & Εικόνα 2).
Ο εκπαιδευτικός θέτει τον προβληματισμό, αν μπορεί να υπάρξει ανάλογος λογοτεχνικός χάρτης
για το Αγρίνιο, και προτρέπει τους μαθητές (ακολουθώντας τις οδηγίες της αρχικής σελίδας του
ιστότοπου) να αποκτήσουν το προσωπικό τους κωδικό και να συνδεθούν στο σύστημα για να
αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες χρηστών ώστε να δημιουργήσουν όσοι επιθυμούν
έναν τέτοιο λογοτεχνικό χάρτη με έμφαση στις πλατείες της πόλης τους. Στο πλαίσιο αυτό οι
μαθητές καθοδηγούνται να αναζητήσουν στο διαδίκτυο ή σε βιβλία φωτογραφίες και
αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων για να δοκιμάσουν στο σπίτι τη δημιουργία της
προσωπικής του πόλης και να ανατροφοδοτηθούν αποκτώντας πρόσβαση στις λογοτεχνικές
πόλεις των συμμαθητών τους. Η παρουσίαση στην ολομέλεια προγραμματίζεται από τον
εκπαιδευτικό σε συνεννόηση με τους μαθητές.

Εικόνα 1. Λογοτεχνία και Πόλεις

Εικόνα 2. Λογοτεχνία και Πόλεις [Το παράδειγμα της Πάτρας].

Το 2ο Διδακτικό δίωρο ξεκινάει με την επίδειξη του συνεργατικού εργαλείου google maps.
Προαπαιτούμενη είναι η χρήση λογαριασμών google ώστε οι μαθητές να μπορούν να
επεξεργαστούν τον χάρτη και το παραγόμενο υλικό. Ο εκπαιδευτικός προσκαλεί τους μαθητές
στο google maps, έγγραφο που έχει ήδη ανοίξει, και τους δίνει δικαιώματα συνδιαχειριστή. Στο
συγκεκριμένο χρονικό σημείο μοιράζεται Φύλλο Εργασίας, ξεχωριστό στην κάθε ομάδα. Περιέχει
δυο τύπους εργασιών. Η ένδειξη Α. [Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών / Τ.Π.Ε.]
παραπέμπει στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ενώ η ένδειξη Β. [Δημιουργική γραφή]

[1161]

1162

παρακινεί τους μαθητές να εμπλακούν σε παιγνιώδεις ασκήσεις Δημιουργικής γραφής στις
οποίες, εννοείται, έχουν εξασκηθεί. Καλό είναι να έχουν τη δυνατότητα επιλογής.
Το Φύλλο Εργασίας περιέχει οδηγίες και παραπομπές σε λογοτεχνικά κείμενα από εκείνα που
είχαν ήδη αναγνώσει στο πρώτο δίωρο και αναφέρονταν στις πλατείες (διαφορετικά για κάθε
ομάδα). Οι ομάδες καλούνται να επιλέξουν 2-5 γραμμές από ένα πεζό ή ποιητικό κείμενο και να
το τοποθετήσουν πάνω σε συγκεκριμένα σημεία των πλατειών. Οι ομάδες λοιπόν αρχίζουν από
την πρώτη εργασία να αναρτούν στις Πλατείες αποσπάσματα των λογοτεχνικών έργων, σε
ψηφιακή μορφή, μέσα στα πλαίσια κειμένου που δίνει ως δυνατότητα το google maps.
Σημειωτέον ότι τα αναρτητέα κείμενα είναι σύντομα, διότι το google maps έχει εξ ορισμού χωρικό
περιορισμό στην έκταση των κειμένων. Επομένως οι μαθητές θα αναρτήσουν αποσπάσματα
που επέλεξαν οι ίδιοι, επειδή τους προκάλεσαν αναγνωστική απόλαυση ή συγκίνηση. (Βλέπε
ενδεικτικά Εικόνα 3. & Εικόνα 4).
Τέλος, το 3ο Διδακτικό δίωρο περιλαμβάνει την εκπόνηση της δεύτερης εργασίας, που περιέχει
ασκήσεις Δημιουργικής γραφής. (Βλέπε Παράρτημα: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, αρ. 1-6). Οι μαθητές
καλούνται να συνομιλήσουν με τα λογοτεχνικά κείμενα που ήδη ανάρτησαν ή να γράψουν δικά
τους. Έχει προηγηθεί ο αναστοχασμός πάνω σε ποια αποσπάσματα έχουν επιλέξει και σε ποια
σημεία του χάρτη τα έχουν τοποθετήσει.

Εικόνα 3. Αναρτημένο ποίημα για την πλατεία Μπέλλου (σήμ. Δημοκρατίας)
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Εικόνα 4. Αναρτημένο απόσπασμα διηγήματος για την πλατεία Κ. Χατζόπουλου.

Μετά την παρουσίαση των κειμένων δημιουργικής γραφής οι ομάδες αναρτούν τα κείμενα που
έχουν δημιουργήσει δίπλα στα υπάρχοντα ή σε νέα σημεία. Στην πορεία γίνεται μια συζήτηση για
τον τρόπο σύνδεσής τους με τα ιστορικά βιώματα και τη συλλογική μνήμη της πόλης. Σε γενικές
γραμμές επιλέγεται η δράση που προωθεί την κριτική αναζήτηση μέσω της παραγωγής
πολυτροπικού κειμένου με στόχο τον ψηφιακό γραμματισμό. Στην συνέχεια εξάγεται ο νέος
διαμορφωμένος χάρτης με link και αναδημοσιεύεται (embeed) στο ιστολόγιο του σχολείου.
B.2.Συμπέρασμα: Οι προσδοκίες του παραπάνω σεναρίου είναι αφενός η ευαισθητοποίηση των
μαθητών σε θέματα εντοπιότητας και συλλογικής μνήμης και αφετέρου η απόκτηση δεξιοτήτων
ομαδοσυνεργατικής παραγωγής ψηφιακού κειμένου. Μακροπρόθεσμη είναι η δόμηση νέας
γνώσης και η ολιστική προσέγγισή της μέσα από την ανάδειξη της δημιουργικότητας που
πυροδοτείται με παιγνιώδεις ασκήσεις δημιουργικής γραφής οι οποίες αναρτώνται στο νέο
ψηφιακό περιβάλλον Λογοτεχνικός Πόλεις Χρηστών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΕΛΛΟΥ & ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ
ΑΓΡΙΝΙΟ,

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
Α. [Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών/Τ.Π.Ε.] Σας δίνεται το απόσπασμα «Η πλατεία
[…] τα κορίτσια που σεριανίζουν εκεί» από το μυθιστόρημα του Κ. Χατζόπουλου, Ο πύργος του
Ακροπόταμου. Αφού περιηγηθείτε μέσω του google street view στην Πλατεία Δημοκρατίας στο
Αγρίνιο, να εντοπίσετε το σημείο εκείνο στο οποίο ταιριάζει το κείμενο. Αναρτήστε και μια παλιά
φωτογραφία, αν υπάρχει. Στη συνέχεια στον χάρτη που έχετε προσκληθεί να συνδιαχειριστείτε
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στο google maps, να τοποθετήσετε σήμανση στα κατάλληλα σημεία. Επιλέξτε το κατάλληλο
εικονίδιο που εκφράζει και τα ανάλογα συναισθήματα.460
Β. [Δημιουργική Γραφή] «Η αρχοντιά δεν έβγαινε ως αυτού· είχε κρατήσει ένα γούπατο μέσα
στην πόλη, που το ’λεγε πλατεία και κει τριγύρω χτίσανε τα σπίτια τους οι νιόπλουτοι τοκιστάδες
κι έμποροι. Άλλοι φραγκοφορεμένοι ίσκιοι σπάνια να περάσουνε στην ακροποταμιά, εξόν αν
πήγαινε στα χτήματα του κανείς γιατρός. [Η Μαριώ] το θρίαμβο δεν τον φανταζότανε ποτέ τόσο
μεγάλο. Η πλατεία όλο και γέμιζε γύρω της, όλος ο κόσμος βγήκε κει μονάχα για να δει το γιό του
παλιού επάρχου του. Γι’ αυτόν ανάφτηκε κει και στη μέση και το πεντάλυχνο φανάρι, γι’ αυτόν
παίζει η μουσική, γι’ αυτόν βάλανε τόσο νάζι απόψε τα κορίτσια που σεριανίζουν εκεί. ΄Όλα γι’
αυτόν, γι’ αυτόν και για τον Πύργο».
(Κ. Χατζόπουλος, Ο πύργος του Ακροπόταμου)

Η εικόνα της πλατείας που περιγράφει ο Χατζόπουλος ανήκει στις αρχές του 20ου αι, περίπου.
Να Δημιουργήσετε μια αντίστοιχη δική σας σύντομη ιστορία (μέχρι 60 λέξεις) που θα
διαδραματίζεται στη σημερινή πλατεία.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
Α. [Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών/Τ.Π.Ε] Σας δίνεται το ποίημα «Οι κρεμασμένοι»
του Τάκη Αντωνίου. Αφού περιηγηθείτε μέσω του google street view στην Πλατεία Δημοκρατίας
στο Αγρίνιο, να εντοπίσετε τα σημεία εκείνα, στα οποία αναφέρονται στίχοι του ποιήματος. Στη
συνέχεια στον χάρτη που έχετε προσκληθεί να συνδιαχειριστείτε στο google maps, να
τοποθετήσετε σήμανση στα κατάλληλα σημεία. Επιλέξτε το κατάλληλο εικονίδιο που εκφράζει και
τα ανάλογα συναισθήματα.
Β. [Δημιουργική Γραφή]
Τα μάτια της άνοιξε η καρδιά μου
και είδε στους φανοστάτες κρεμασμένα
τρία αντρίστικα κορμιά.
Ένας ήλιος χειμωνιάτης / καληνώριζε την ημέρα.
Μαγαρισμένοι ψυχαρπάχτες οι Γερμανοί
αντρομανούσανε στην έρημη πλατεία.
Μεσούσης της ημέρας
αποκαθήλωσαν τους νεκρούς.
Έγειρε τότε την κορφή του ο Σταυρός

460 Πρόσθετα στοιχεία: Στο μ-σενάριο αυτό ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αποτύπωση των συναισθημάτων των
λογοτεχνικών κειμένων έπαιξε η ποικιλία κουμπιών που η σήμανση του εργαλείου google maps διαθέτει. Για
παράδειγμα ο θάνατος ή η εκτέλεση αποτυπώνονταν με διαφορετικό κουμπί ανά περίπτωση όπως μπορείτε
να δείτε στις παρακάτω εικόνες και στον υπερσύνδεσμο του παραγόμενου υλικού. Την σύνδεση χώρουλογοτεχνικού κειμένου θα βοηθούσε ακόμα περισσότερο η δεξιά προβολή του κειμένου, παράλληλα με τον
χάρτη.
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και φίλησε τα πρόσωπα των κρεμασμένων.
(Τάκης Αντωνίου, «Οι κρεμασμένοι»)

Να ξαναγράψετε το παραπάνω ποίημα αφού αντικαταστήσετε τους υπογραμμισμένους στίχους
με άλλους δικούς σας και να αφήσετε, όπως είναι, τους υπόλοιπους στίχους του Τάκη Αντωνίου.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3
Α. [Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών/Τ.Π.Ε.] Σας δίνεται απόσπασμα από το ποίημα
του Γιάννη Ρίτσου «Αναστάσιμο Μνημόσυνο». Αφού περιηγηθείτε μέσω του google street view
στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Αγρίνιο, να εντοπίσετε τα σημεία εκείνα στα οποία αναφέρονται
στίχοι του ποιήματος. Στη συνέχεια στον χάρτη που έχετε προσκληθεί να συνδιαχειριστείτε στο
google maps, να τοποθετήσετε σήμανση στα κατάλληλα σημεία. Επιλέξτε το κατάλληλο εικονίδιο
που εκφράζει και τα ανάλογα συναισθήματα.
Β.[Δημιουργική Γραφή]
Τόπος ιερός, εδώ που οι αντίχριστοι ξανασταύρωσαν το Χριστό και την Ελλάδα,
κ' είταν Παρασκευή Μεγάλη, 14 του Απρίλη[…]
Κι' είταν το Αγρίνι ολάκερο ένας Επιτάφιος μ' όλα του τα κεριά σβησμένα
Κι αντίς καμπάνες απ' τον όρθρο ως το σπερνό, ντουφεκιές ακούγονταν,
κ' οι κρεμασμένοι σάλευαν σαν καβαλάρηδες του ανέμου […]
Και νάτοι ολόμπροστα, να ο Χρήστος, κι ο Αβραάμ, νάτος κι ο Πάνος, […]
Λοιπόν μην κλαίτε μάνες Αγρινιώτισσες, θάνατος δεν υπάρχει
μόνο τα χέρια δώστε, αδέλφια μου, να βασιλέψει ειρήνη[…]
(Γιάννης Ρίτσος, «Αναστάσιμο Μνημόσυνο»).

Επιλέξτε 4 στίχους και σχηματίστε αντίστοιχα Καλλιγράμματα (σχηματικά ποιήματα), ή Να
δημιουργήσετε ποίημα με ακροστιχίδα επιλέγοντας ένα από τα ονόματα των παλληκαριών που
εκτελέστηκαν με απαγχονισμό (είναι υπογραμμισμένα).

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4
Α. [Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών/Τ.Π.Ε.] Σας δίνεται απόσπασμα από το ποίημα
του Θ. Παπαθανασόπουλου «Πλατεία Μπέλλου, Αγρίνιο 1948». Αφού περιηγηθείτε μέσω του
google street view στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Αγρίνιο, να εντοπίσετε τα σημεία εκείνα στα
οποία αναφέρονται στίχοι του ποιήματος. Στη συνέχεια στον χάρτη που έχετε προσκληθεί να
συνδιαχειριστείτε στο google maps, να τοποθετήσετε σήμανση στα κατάλληλα σημεία. Επιλέξτε
το κατάλληλο εικονίδιο που εκφράζει και τα ανάλογα συναισθήματα.
Β. [Δημιουργική Γραφή]
Απόψε ονειρεύτηκα
πως έπιασα το Θεό απ’ το σακάκι
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και τον ακολουθούσα στον περίπατό Του μες στο σύμπαν.[…].
Ήταν ένα όνειρο από αντανάκλαση
παλιών κακουχιών στα χρόνια του εμφυλίου
όταν διέσχιζα μια μέρα την πλατεία Μπέλλου στο Αγρίνιο
περνώντας από πλήθος ανταρτόπληκτων
ξεσπιτωμένων και μισότρελων από τη φρίκη
κρατώντας τον πατέρα μου απ’ το σακάκι.
Στου Ματραλή το καφενείο θα μαθαίναμε
Πόσοι συγχωριανοί μας σακατεύτηκαν […]
(Θ. Παπαθανασόπουλος, «Αγρίνιο 1948»)

Διαβάστε το ποίημα και γράψτε ένα δικό σας όνειρο (μέχρι 10 σειρές σε ποίημα ή πεζό) όπου,
όσα θα ονειρεύεστε, θα συμβαίνουν εντός της ίδιας πλατείας. Το πότε, θα το επιλέξετε εσείς .

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5
Α. [Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών/Τ.Π.Ε.] Σας δίνεται το απόσπασμα από το
διήγημα του Θ. Μ. Πολίτη Ο Μπαλίλα. Αφού περιηγηθείτε μέσω του google street view στην
Πλατεία Δημοκρατίας στο Αγρίνιο, να εντοπίσετε τα σημεία εκείνα στα οποία αναφέρεται το
συγκεκριμένο απόσπασμα. Στη συνέχεια στον χάρτη που έχετε προσκληθεί να συνδιαχειριστείτε
στο google maps, να τοποθετήσετε σήμανση στα κατάλληλα σημεία. Επιλέξτε το κατάλληλο
εικονίδιο που εκφράζει και τα ανάλογα συναισθήματα.
Β. [Δημιουργική Γραφή] «Κοντά μας, στην ίδια γειτονιά της πλατείας του ποιητή Κ. Χατζοπούλου,
ζούσαν και μεγάλωναν και τα Τσαπαρόπουλα: τέσσερα αγόρια κι ένα κοριτσάκι. Εμείς τρία
αγόρια […]. Κάθε μέρα περνούσαμε πολλές φορές μπροστά απ’ το σπίτι τους για να πάμε στο
δικό μας - στο βάθος αδιέξοδου δρομίσκου, μήκους το πολύ πενήντα μέτρων, που άρχιζε από
την πλατεία και κατέληγε στην πόρτα μας. Το δεύτερο στη σειρά απ’ τα Τσαπαρόπουλα, ήταν ο
Φώντας- ένα σταρομελάχροινο αγόρι μ’ έξυπνα μάτια, και κουρεμένα με την ψιλή μηχανή τα
μαλλιά του». (Θ. Μ. Πολίτης, Ο Μπαλίλα, σελ. 11, 15)
Γράψε και συ (μέχρι 10 περίπου σειρές) για τη δική σου γειτονιά σήμερα. Που μένεις; ποιους έχεις
παιδικούς φίλους; Ύστερα να περιγράψεις έναν απ’ αυτούς.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6
Α. [Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών/Τ.Π.Ε.] Σας δίνεται μια στροφή από το ποίημα
του Κ. Χατζόπουλου «Άσ᾿ τη βάρκα στο κύμα όπου θέλει να τρέχει» που απάγγελε το 1956, στα
αποκαλυπτήρια της πρώτης προτομής του, ο ηθοποιός Νίκος Παπακωνσταντίνου. Αφού
περιηγηθείτε μέσω του google street view στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Αγρίνιο, να εντοπίσετε
το σημεία, όπου είναι σήμερα η προτομή του ποιητή. Στη συνέχεια στον χάρτη που έχετε
προσκληθεί να συνδιαχειριστείτε στο google maps, να τοποθετήσετε σήμανση στα κατάλληλα

[1166]

1167

σημεία και να τοποθετήσετε τη σήμανση. Επιλέξτε το κατάλληλο εικονίδιο που εκφράζει και τα
ανάλογα συναισθήματα
Β. [Δημιουργική Γραφή]
Άσ' τη βάρκα στο κύμα όπου θέλει να τρέχει,/ ας ορίζει τ' αέρι τιμόνι, πανί, τα φτερά άπλωσε
πλέρια- άκρη ο κόσμος δεν έχει·/ είναι πιο όμορφοι οι άγνωροι πάντα γιαλοί!/ Η ζωή μια δροσιά
είναι, ένα κύμα· ας το φέρει/ όπου θέλει τ’ αέρι/ όπου ξέρει τ’ αέρι […].
(Κ. Χατζόπουλου, «Άσ’ τη βάρκα»)

Από το παραπάνω ποίημα του Χατζόπουλου υπογραμμίστε 3 στίχους που σας αρέσουν
περισσότερο και γράψτε τους με όποια σειρά θέλετε. Συνεχίστε γράφοντας άλλους 3 δικούς σας
στίχους.
Υπερσύνδεσμος
με
το
παραγόμενο
υλικό
των
φύλλων
εργασίας:
https://drive.google.com/open?id=1MBF72HGealevAeNwpGItWSXeLlo&usp=sharing
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«Η στιχουργική του Θανάση Παπακωνσταντίνου ως μέσο
ποιητικής έκφρασης»
Φραγκαντώνη Μαρία
fragkantoni_maria@hotmail.com
Πρόλογος
Αφορμή για τη σημερινή παρουσίαση μου έδωσε κάτι που μας αφορά όλους και ονομάζεται μουσική. Κατ επέκταση
αφού με κέρδισε η μουσική του, με πήρε από το χέρι και με οδήγησε σε κάτι ακόμα πιο δυνατό που ήταν στίχοι. Στίχοι για
μένα εφάμιλλοι σπουδαίων σύγχρονων ποιητών. Άλλωστε "ο λόγος κάνει πιο ευθύβολο το τραγούδι, το στέλνει κατ
ευθείαν στην καρδιά" όπως λέει και ο ίδιος. Στη συνέχεια σκέφτηκα αυτό που με κατατρέχει πάντοτε σαν εκπαιδευτικό,
δηλαδή τη μετάδοση της γνώσης και της απόλαυσης στους μαθητές. Με εργαλείο τη δημιουργική γραφή η οποία μου
έχει ανοίξει πραγματικά νέους ορίζοντες, στην προσέγγιση της οπτικής σχολικών αντικειμένων, δούλεψα κάποιους
στίχους του Θ.Π. αντιμετωπίζοντας τους σαν ποίηση. Το αποτέλεσμα ήταν μία πρόταση διδασκαλίας, κάπως
διαφορετική και τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο τέλος θα δούμε και κάποιες γραφές των παιδιών .

ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Ας ξεκινήσουμε με κάποιες συστάσεις για το δημιουργό. Ο Θ.Π. γεννήθηκε το 1959 στον
Τύρναβο. Στη Θεσ/νικη σπουδάζει μηχανολόγος μηχανικός και για αρκετά χρόνια συνεχίζει να
εργάζεται σαν εργολάβος δημοσίων έργων. Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει σε συνέντευξή του στο
παρελθόν "αμαρτάνει με τις εργολαβίες και εξομολογείται με τα τραγούδια". Σε νεαρή ηλικία
αρχίζει να ασχολείται με την κατασκευή μουσικών οργάνων. Στα 19ου του πλησιάζει το Μάνο
Λοΐζο , έχοντας γράψει στιχάκια τα οποία σήμερα θεωρεί "αδόκιμα και καθόλου καλά", ο
θάνατος όμως του Λοΐζου το 1982 λήγει τη συνεργασία, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί. Οι
προσωπικές του δουλειές ξεκινούν το 1993, με πιο πρόσφατη την «Πρόσκληση σε δείπνο
κυανίου». Μιλάμε για 13 δίσκους στους οποίους γράφει μουσική και στίχους σχεδόν
αποκλειστικά ο ίδιος. Ενδεικτικά κάποιοι από τους καλλιτέχνες που έχουν συνεργαστεί μαζί του
είναι ο Νίκος Παπάζογλου, η Μάρθα Φριτζήλα, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Μελίνα Κανά, ο
Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Γιάννης Χαρούλης, ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Χρήστος Θηβαίος,
ο Διονύσης Σαββόπουλος κ.α.
Έχει γράψει μουσική για ταινίες ("Ο Βασιλιάς" του Νίκου Γραμματικού και το "Είναι ο Θεός
μάγειρας" του Στέργιου Νιζήρη) και μίας θεατρικής παράστασης ("Η μοιρασιά του διαβόλου"
έργο του Φαμπρίς Μελκιό από το ΚΘΒΕ) καθώς και για παράσταση χοροθεάτρου, το "Μυστικό
Δέιπνο" στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους Παραολυμπιακούς αγώνες του
2004. Ο ίδιος και το έργο του εμπνέουν. Το 2007 παρουσιάζεται στο 9ο Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ
στην Θες/νικη η ταινία «Στα κέρατα του Ταύρου» μία μουσική περιπέτεια του Θανάση
Παπακώστα με αφορμή το Θανάση Παπακωνσταντίνου/
ΈΜΠΝΕΥΣΗ
Αυτά ως προς την καλλιτεχνική έμπνευση που έχει προκαλέσει. Η δική του όμως έμπνευση;
Καλύτερα να μιλήσουμε για κάποιες επιρροές. Ο Θ.Π. μεγαλώνει στην ύπαιθρο ακούγοντας
τους γονείς του να τραγουδούν ενώ δουλεύουν στα χωράφια. Ρεμπέτικο, παραδοσιακό, και
δημοτικό τραγούδι. Προσπαθεί να γράψει όπως είναι η δημοτική ποίηση και πολλά από τα
τραγούδια του το φανερώνουν . Εντυπωσιακό παραμένει το γεγονός ότι αναβιώνει ακόμα και
λέξεις από διαλέκτους (π.χ. τα κουδαρίτικα ) αλλά και λέξεις της ελληνικής υπαίθρου που σπάνια
συναντά κανείς (βλ. Ειδικό Παράρτημα) . Λέξεις που σου μιλούν μόνο με την ανάγνωσή τους.
Θέματά του είναι η ύπαιθρος, η φύση, η ξενιτιά, η ελευθερία, η αλληλεγγύη, το ξύπνημα, η παρέα
των φίλων ,η δουλειά, τα όνειρα, οι καλόγεροι, ο ύπνος και πιο σπάνια ο έρωτας. Αυτό που
επιδιώκει να κάνει στους στίχους του είναι η περιγραφή εικόνων και όχι συναισθημάτων. Θεωρεί
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ανόσιο να παρουσιάζει συναισθήματα. Προτιμά να ξεπηδούν μόνα τους μέσα από την
περιγραφή των εικόνων. Περιγράφει πιο άφυλα συναισθήματα, αφού ο πυρήνας του
ανθρώπου δεν είναι το φύλο αλλά αυτά που βιώνει κανείς σαν όν, όχι σαν άντρας ή σα γυναίκα.
Γι αυτό και δεν έχει αρκετά ερωτικά τραγούδια. Η γραφή του είναι υπερρεαλιστική και ο ίδιος μιλάει
για ένα είδος "αυτόματης γραφής ".
ΚΑΡΠΟΙ
Ως προς την ποίηση φαίνεται πως τον απασχολεί ιδιαίτερα αφού έχει μελοποιήσει αρκετά
ποιήματα. Τις «Διάφανες Αυλαίες» του Ανδρέα Εμπειρίκου, τα «Τρία Ρουμπαγιάτ» και το «Με το
φεγγάρι πιες» του Πέρση ποιητή και φιλοσόφου Ομάρ Καγιάμ, δύο ποιήματα του ποιητή
Χρήστου Μπράβου («Ήμερος Ύπνος» και «Α.Μάνθος» ) και από ένα ποίημα του Γιάννη Ζαρκάδη
(«Να βγαίνεις απ το όνειρο») και της Μαρίας Μουτσάκη («Του έρωτα και του θανάτου»), όλα
εναρμονισμένα στο έργο του. Τραγούδι σταθμός ερμηνευμένο από το Νίκο Παπάζογλου
αποτελεί το «Άστρο του πρωινού ». Πρόκειται για διασκευή του Θανάση Παπακωνσταντίνου
πάνω σε ένα τραγούδι των Ινδιάνων Paunee της Β.Αμερικής.
Χρησιμοποιεί την απαγγελία του Νίκου Καρούζου στο τραγούδι «Σκύλο των άστρων», ενώ
διασκευάζει Federico Garcia Lorca στην «Άυπνη Πόλη» και Οκτάβιο Πάς στην «Ηλίοπετρα». Για
την ακρίβεια πατάει πάνω στα ποιήματα του. Γράφει στίχους μετά από ανάγνωση ποιημάτων
(όπως π.χ. με τον Περουβιανό Cesar Vallejo ) με αφορμή κάποια ταινία («Ο Σαν Μικέλε είχε ένα
κόκορα » των αδερφών Ταβιάνι) ένα φαινόμενο της φύσης (Sara) ή παρατηρώντας το έργο
ενός ζωγράφου όπως συμβαίνει με τον Caravaggio.
Μέσα στο έργο του θα συναντηθεί με τον Μάρει Μπούκτσιν (κλασικό του αναρχισμού,
Αμερικάνος φιλόσοφος και συγγραφέας ), με τον Μιχαήλ Μπακούνιν (Ρώσος θεωρητικός του
αναρχισμού) αλλά και τον Πορτογάλο Φερνάντο Πεσόα. Το τραγούδι «Rua da bella vista»
γράφτηκε κάποια ξημερώματα τσιμπολογώντας από το «Βιβλίο της ανησυχίας».
ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση του Σχεδίου Διδασκαλίας, θα ήθελα να κάνω μία πολύ
σύντομη αναφορά στα τραγούδια "Παραβολές "όπως τα ονομάζω εγώ. Τα τραγούδια «Βέρα»,
«Το σκουλαρίκι», και το πιο πρόσφατο «Η ουρά του αλόγου», παραπέμπουν σε δημοτική ποίηση,
συνοδευόμενη από όλες τις αρετές της. Κλείνοντας εδώ, να αναφέρω πως σε ένα από αυτά τα
τραγούδια που θυμίζουν δημοτικό , η «Βέρα» εισάγει και την έννοια του χορού παραπέμποντας
στην συνήθη τακτική των τραγωδιών όπου ο χορός απαντάει στη ρήση της τραγωδίας.
ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Διάρκεια : 2 διδακτικές ώρες
Γενικός στόχος
Γνωριμία των μαθητών με τη Δημιουργική Γραφή με σκοπό την εξάσκηση της λογοτεχνικής
γραφής τους . Αφορμή του συγκεκριμένου σχεδίου μαθήματος αποτέλεσε η σκέψη πως θα ήταν
σημαντικό να γνωριστούν οι μαθητές της Γ' Λυκείου μέσω διαφορετικών δραστηριοτήτων με τη
Δημιουργική Γραφή. Μία δραστηριότητα σχετίζεται με την πρόσληψη κειμένου (θα μπορούσαμε
να την ονομάσουμε και δημιουργική ανάγνωση), μία που έχει να κάνει με την δημιουργία πεζού
κειμένου από ποιητικό, μία με τον πειραματισμό πάνω στη στιχουργική και ακόμα μία με τη
δημιουργία ενός λογοτεχνικού χαρακτήρα (θεατρική γραφή). Τέλος οι μαθητές μπαίνουν στη
διαδικασία να συγκρίνουν τον καλλιτέχνη όχι με έναν άλλον, όπως συνήθως ζητείται στη σχολική
τάξη αλλά με τον ίδιο του τον εαυτό για να κατανοήσουν την καλλιτεχνική του αξία και εξέλιξη στο
βάθος των χρόνων.
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Ειδικότεροι στόχοι
1)Να εξοικειωθούν οι μαθητές με διαφορετικές αναγνώσεις στίχων (ατομική ανάγνωση, δημόσια
ανάγνωση και ακρόαση τραγουδιού) και να τις αξιολογήσουν σαν προσεγγίσεις προσλήψης.
2)Να μπουν στη διαδικασία να δημιουργήσουν πεζή αφήγηση γράφοντας τα συναισθήματά
τους μετά την ανάγνωση των στίχων και το άκουσμα του τραγουδιού. Οι στίχοι λειτουργούν
σαν συγγραφική αφόρμηση.
3)Να κατανοήσουν το ρυθμό και τη μουσικότητα των στίχων μελετώντας τα δομικά στοιχεία τους
(μέτρο, ομοιοκαταληξία, ρυθμό). Στους μαθητές υπενθυμίζονται τα είδη των μέτρων και της
ομοιοκαταληξίας . Να κατανοήσουν επίσης ότι οι στίχοι όπως και η ποίηση δεν είναι άναρχη
έμπνευση αλλά χρειάζεται συγκεκριμένη μορφή και πειθαρχία. Καλούνται οι ίδιοι να γράψουν
τους δικούς τους στίχους, να γίνουν στιχουργοί.
4)Να αξιοποιήσουν οι μαθητές τη δημιουργική γραφή παράγοντας τις δικές τους ιστορίες,
χρησιμοποιώντας ως λογοτεχνική αφορμή το κείμενο εξασκώντας τη φαντασία τους και
δημιουργώντας ένα χαρακτήρα δικό τους. Κατ' επέκταση ο χαρακτήρας αυτό θα μπορούσε να
τους ξυπνήσει το ενδιαφέρον να γράψουν ένα διήγημα ή ακόμα να ασχοληθούν με το
μυθιστόρημα.
5)Nα εντοπίσουν την εξέλιξη του ίδιου του δημιουργού παρατηρώντας τις αλλαγές που
συμβαίνουν στη γραφή του, μέσα από τα χρόνια. Να αντιληφθούν πως ο δημιουργός δεν
παραμένει στάσιμος αλλά ακολουθεί τις κοινωνικές αλλαγές, μα πάνω απ όλα τις εσωτερικές
του αναζητήσεις, που τον οδηγούν εξελικτικά σε ανώτερα καλλιτεχνικά δημιουργήματα.
6)Να γνωρίσουν τη Δημιουργική Γραφή και να συνδιαλεχθούν ατομικά αλλά κυρίως ουσιαστικά
με το ίδιο το κείμενο. Μα πάνω απ όλα να ψυχαγωγηθούν και να γνωρίσουν τις συγγραφικές
τους ικανότητες
Απόψε
Απόψε το τραγούδι θα ΄ναι σαν προσευχή
θα είναι ελαιώνας σε ξεχασμένη γη.
Απόψε το τραγούδι θα γίνει αγκαλιά
που θα χωράει και σένα κι ας είσαι μακριά.

Απόψε τη σελήνη δεν τη γελάει κανείς
βασιλικό χαϊδεύει με το ΄να χέρι της
κι εγώ που δεν κοιμάμαι, εγώ που ξαγρυπνώ,
δεν ξέρω αν θα πεθάνω ή αν θα γεννηθώ.

Απόψε η καρδιά μου θα γίνει ένα παλιό
ποδήλατο που θέλει να βγει στον ουρανό,
το Μάσιμο Τροΐζι* να βρει και να του πει
πως μέσα σε μία νύχτα αλλάζει η ζωή.
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Απόψε το τραγούδι θα είναι αγκαλιά
που θα χωράει και σένα κι ας είσαι μακριά.

(*Μάσιμο Τροΐζι= Ιταλός ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στην ταινία "Il postino" – "ο
Ταχυδρόμος" που αφορούσε τη ζωή του Πάμπλο Νερούντα. Κατά τη διάρκεια της εξορίας του
Νερούντα, ο ταχυδρόμος του πήγαινε τα γράμματα. Όσο γνωρίζονταν, ο ταχυδρόμος ζήτησε
από το Νερούντα να γράφει αντί για αυτόν στίχους για να τους πηγαίνει στην αγαπημένη του .
Κάποια στιγμή όμως ο Νερούντα δεν ήθελα να γράψει άλλο και ο Μάσιμο Τροΐζι ως ταχυδρόμος
του απάντησε πως : «Η ποίηση είναι για όσους τη χρειάζονται»)
Δραστηριότητες
1)Οι στίχοι διαβάζονται πρώτα ατομικά σιωπηλά, ύστερα στην τάξη από κάποιον συμμαθητή
και τέλος γίνεται η ακρόαση της μελοποίησης. Καταγράψτε τις εντυπώσεις από τις τρεις
διαφορετικές προσεγγίσεις των στίχων. Ποια με έφερε πιο κοντά στους στίχους και γιατί.
Συζητούμε ως ομάδα αν μας άρεσε η μελοποίηση και η ερμηνεία του τραγουδιστή. (5 λεπτά
δημιουργία και 10 σχολιασμός)
2)Γράψτε μία παράγραφο μέχρι 150 λέξεις για τα συναισθήματα που σας έχουν γεννηθεί μετά το
άκουσμα της μελοποίησης των στίχων. (10 λεπτά δημιουργία και 10 ανάγνωση και σχολιασμός
)
3)Παρατηρώ αν υπάρχει ομοιοκαταληξία και μέτρο στους στίχους. Ύστερα αντικαθιστώ τους
παρακάτω στίχους και επιλέγω τι είδους ομοιοκαταληξία θέλω να έχω. (15 λεπτά δημιουργία και
10 λεπτά ανάγνωση και σχολιασμός)
Απόψε το τραγούδι θα ΄ναι σαν προσευχή
θα είναι…………………………………………………………………………….
Απόψε………………………………………………………………………………
……………………….……………….και σένα………………………………
4)Γράψτε την ιστορία αυτού που απαγγέλει το τραγούδι. (Που ζει, πως τον φωνάζουν οι φίλοι
του, τι αγαπάει, τι φοβάται κ.α.) μέσα σε 100 λέξεις. (10 λεπτά δημιουργία και 10 λεπτά ανάγνωση
και σχολιασμός)
5)Σχεδόν 10 χρόνια αργότερα (το 2011) ο ίδιος δημιουργός γράφει το τραγούδι "Σιμούν" για το
δίσκο "Ελάχιστος Εαυτός". Διαβάστε τους παρακάτω στίχους και γράψτε πως αντιλαμβάνεστε
την εξέλιξη του ίδιου του δημιουργού μέσα σε αυτά τα χρόνια. (Παρατηρήστε τις λέξεις, τα
νοήματα, το μέτρο, την ομοιοκαταληξία κ.α. για να καταλήξετε σε κάποιο συμπέρασμα) (10
λεπτά δημιουργία και 15 λεπτά σχολιασμός)
"Γυρεύω την πανσέληνο, να πέσει στο πηγάδι,
να κοιταχτώ, να θυμηθώ πως ήμουνα παλιά.
Να θυμηθώ, να ξεχαστώ,
να γίνω ερυθρελάτη·
οι ρίζες μου στον ουρανό,
τα φύλλα στο κρεβάτι."
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Λεξιλόγιο
γαβρί=τυρί ("μαστόρικη" διάλεκτος, κουδαρίτικα, «argot »γλώσσα της οικοδομικής)
γκντάμες=γαβάθα ("μαστόρικη" διάλεκτος, κουδαρίτικα, «argot »γλώσσα της οικοδομικής)
γκρέτσω=γριά ("μαστόρικη" διάλεκτος, κουδαρίτικα, «argot »γλώσσα της οικοδομικής)
διγκράνια=εργαλείο ("μαστόρικη" διάλεκτος, κουδαρίτικα, «argot »γλώσσα της οικοδομικής)
δρόλαπας=δυνατός αέρας που συνοδεύεται από βροχή (θαλασσινός όρος)
ζίγρες=βάτα
ζιούμπενα=λαχανόπιτα ("μαστόρικη" διάλεκτος, κουδαρίτικα, «argot »γλώσσα της οικοδομικής)
κιούγκια=υδροσωλήνας (χρησιμοποιείται κυρίως στην Κέρκυρα)
κούρκουλας=ο παπάς ("μαστόρικη" διάλεκτος, κουδαρίτικα, «argot »γλώσσα της οικοδομικής)
λαγός=αγόρι
λαμπυρίδα=πυγολαμπίδα
λόιρα=ολόγυρα("μαστόρικη" διάλεκτος, κουδαρίτικα, «argot »γλώσσα της οικοδομικής)
μανεύω=τρώω ("μαστόρικη" διάλεκτος, κουδαρίτικα, «argot »γλώσσα της οικοδομικής)
μαργώνω==ξεπαγιάζω (χρησιμοποιείται κυρίως στη Λευκάδα)
μαρμαρυγή=λάμψη
μάτσεμα=χέσιμο ("μαστόρικη" διάλεκτος, κουδαρίτικα, «argot »γλώσσα της οικοδομικής)
νταλαμάγκο=γάλα ("μαστόρικη" διάλεκτος, κουδαρίτικα, «argot »γλώσσα της οικοδομικής)
ντισέρι=γαιδούρι ("μαστόρικη" διάλεκτος, κουδαρίτικα, «argot »γλώσσα της οικοδομικής)
πεχλιβάνης=παλαιστής (λέξη περσικής καταγωγής)
πισπιλής=κώλος ("μαστόρικη" διάλεκτος, κουδαρίτικα, «argot »γλώσσα της οικοδομικής)
πλαλτός=τραχανάς ("μαστόρικη" διάλεκτος, κουδαρίτικα, «argot »γλώσσα της οικοδομικής)
συντρόφι=βρακί ("μαστόρικη" διάλεκτος, κουδαρίτικα, «argot »γλώσσα της οικοδομικής)
τζιμάλω=φωτιά ("μαστόρικη" διάλεκτος, κουδαρίτικα, «argot »γλώσσα της οικοδομικής)
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Διδακτική της ποίησης και Δημιουργική Γραφή στην Α΄
Λυκείου. Η περίπτωση του Οδυσσέα Ελύτη.
Χαρακόπουλος Χρήστος, Τσιλιμένη Τασούλα
charakch@otenet.gr, tsilimeni@gmail.com

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα μιας έρευνας, που πραγματοποιήθηκε σε
μαθητές Α΄ Λυκείου, κατά την οποία διερευνήθηκε, αν οι μαθητές διδάσκονται το μάθημα της Λογοτεχνίας με ασκήσεις
Δημιουργικής Γραφής και αν επιθυμούν να διδάσκονται το μάθημα αυτό με ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής. Η έρευνα
διεξήχθη σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση της έρευνας οι μαθητές διδάχθηκαν τα ποιήματα του Οδυσσέα Ελύτη, «Η
Ποδηλάτισσα» και «Το Τρελοβάπορο» σύμφωνα με τις ισχύουσες «Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών
μαθημάτων στο Λύκειο για το σχολικό έτος 2016-2017» (Α.Π:148091/13-09-2017) και στο τέλος του μαθήματος
συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις εντυπώσεις τους από το μάθημα. Στη δεύτερη φάση
διδάχτηκαν τα ίδια ποιήματα με ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής και συμπλήρωσαν δεύτερο ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο, με το οποίο συνέκριναν τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας χωρίς ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής με τη
διδασκαλία της Λογοτεχνίας με ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής. Στην εισήγηση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα
της εν λόγω έρευνας, ώστε να διαφανεί η συμβολή της Δημιουργικής Γραφής στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο
Λύκειο.
Λέξεις κλειδιά: Δημιουργική Γραφή, Λογοτεχνία Α΄ Λυκείου, Οδυσσέας Ελύτης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο όρος «Δημιουργική Γραφή» αποτελεί προσπάθεια απόδοσης του αγγλοσαξωνικού
«creative writing» στην ελληνική γλώσσα και παραπέμπει σε διφορούμενα νοήματα που
προκαλούν σύγχυση λόγω των πολλαπλών σημασιοδοτήσεων και των αξιολογικών τους
προεκτάσεων (Κωτόπουλος 2012, Κωτόπουλος, Βακάλη, Ζωγράφου 2013).
Ο όρος χρησιμοποιείται σήμερα διττά, σημαίνει την έμπνευση δημιουργικών σκέψεων και τη
μεταφορά αυτών στο χαρτί (Σουλιώτης, 1995) και το σύνολο των εκπαιδευτικών πρακτικών και
τεχνικών που στοχεύουν στην ανάπτυξη συγγραφικών δεξιοτήτων (Καρακίτσιος, 2012).
Δημιουργική Γραφή είναι η τέχνη να βρίσκει κάποιος ιδέες και να τις οργανώνει (TimbalDuclaux,1996), σχετίζεται με την παραγωγή μιας πρωτότυπης γραπτής σύνθεσης που έχει σχέση
με την ποικιλία των κειμενικών ειδών ή με τη λογοτεχνική παραγωγή (Κωτόπουλος, 2012). Η
Δημιουργική Γραφή καλύπτει όλα τα κειμενικά είδη (Carter, 2001), περισσότερο, όμως, αφορά
κείμενα που συνδέονται με την ποιητική λειτουργία της γλώσσας (Jacobson, 1960).
H Δημιουργική Γραφή ως δημιουργική διαδικασία συνδέεται άμεσα με την έννοια της
δημιουργικότητας (Καρακίτσιος, 2012). Τα στάδια της δημιουργίας ενός κειμένου,
προσομοιάζουν με τα στάδια της δημιουργικής σκέψης. Αρχικά, υπάρχει το ερέθισμα, τα
ερωτήματα, ο προβληματισμός των μαθητών (Προπαρασκευή ή Προετοιμασία). Στη συνέχεια,
ακολουθούν η εύρεση των ιδεών (Παραγωγή ή Επινόηση), η ταξινόμηση τους, η δημιουργία
σχεδίου και η επιλογή των γλωσσικών στοιχείων (Οργάνωση ή Διάταξη). Τέλος,
πραγματοποιείται η παραγωγή κειμένου από τους μαθητές (Συγγραφή ή Παρουσίαση)
(Γρόσδος, 2014).
Η Δημιουργική Γραφή πρωτοεμφανίζεται στη Μέση Εκπαίδευση στα Αναλυτικά Προγράμματα
του 2011. Πιο συγκεκριμένα, στο «Αναλυτικό Πρόγραμμα Γυμνασίου για τη διδασκαλία της
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Γλώσσας και της Λογοτεχνίας του 2011-12» η Δημιουργική Γραφή προτείνεται ως τεχνική και
μεθοδολογία προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων, με σκοπό την κατάκτηση γλωσσικών και
συγγραφικών δεξιοτήτων εκ μέρους των μαθητών (Π.Ι. 2011). Στο Λύκειο ο όρος
πρωτοεμφανίζεται επίσημα στο Πρόγραμμα Σπουδών του 2011 (ΦΕΚ 1562/27-6-11) για τη
διδασκαλία της Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου, ενώ για το σχολικό έτος 2016-2017 στην αξιολόγηση
των μαθημάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ και Β΄ ΕΠΑ.Λ.
ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητες προτείνεται και ένα θέμα Δημιουργικής Γραφής
(Κωτόπουλος & Βακάλη, 2017).

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ.

ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΦΕΚ 1562/27-6-11) ένας ικανοποιητικός
αριθμός κειμένων που περιλαμβάνονται στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου
μπορεί να αναπλαισιωθεί στις παρακάτω τρεις διδακτικές ενότητες: α) Τα φύλα στη Λογοτεχνία,
β) Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση γ) Θέατρο.
Η Δημιουργική Γραφή προτείνεται στους στόχους διδασκαλίας της Λογοτεχνίας στο εδάφιο 4.
με τίτλο: «Διδασκαλία της Λογοτεχνίας και ΤΠΕ». Πιο συγκεκριμένα, ένας από τους στόχους της
διδασκαλίας που προτείνεται, είναι: «Να δώσει τις δυνατότητες στους μαθητές να κατανοήσουν
την κατασκευή των λογοτεχνικών κειμένων, επεμβαίνοντας σ’ αυτά με τροποποιήσεις και
πειραματιζόμενοι με τη Δημιουργική Γραφή» (ΦΕΚ 1562/27-6-11).
Από τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία
της Λογοτεχνίας γίνεται μια μικρή μόνο αναφορά στη Δημιουργική Γραφή. Αφορμώμενοι,
λοιπόν, από τον παραπάνω στόχο, θελήσαμε να διερευνήσουμε, αν όντως αυτός επιτυγχάνεται
και αν οι μαθητές είναι ικανοποιημένοι από την επίτευξη του.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Διεξήχθη ποσοτική έρευνα, μια και κύριος στόχος ήταν να παραμείνει ο ερευνητής σε απόσταση,
να μην επηρεάσει τη συλλογή δεδομένων, να συλλέξει δεδομένα με ερωτηματολόγιο και να
αναλύσει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας στατιστικές τεχνικές που βοηθούν στην εξαγωγή
συμπερασμάτων, τα οποία δεν επηρεάζονται από προσωπικές αντιλήψεις, αξίες και
στάσεις(Παπαναστασίου Ε. & Παπαναστασίου Κ. 2014).
Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι 43 μαθητές των τριών τμημάτων του Αριστοτελείου Κολλεγίου
Θεσσαλονίκης, που φοιτούσαν στην Α΄ Λυκείου τη σχολική χρονιά 2016-2017. Στην πρώτη φάση
της έρευνας συμμετείχαν 23 αγόρια και 20 κορίτσια, ενώ στη δεύτερη φάση 22 αγόρια και 21
κορίτσια. Η διαφορά στον αριθμό των αγοριών και των κοριτσιών στις δύο φάσεις οφείλεται σε
διαφορετική συμμετοχή των μαθητών σε αθλητικές εκδηλώσεις του σχολείου. Βασικοί
περιορισμοί ήταν ο μικρός αριθμός του δείγματος και η σύντομη χρονική διάρκεια της έρευνας.
Ως μέσο για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο,
γιατί κατά τους Παπαναστασίου (2014) και Creswell (2016) είναι ένα ερευνητικό εργαλείο, το
οποίο δίνει δεδομένα, που αφορούν αξίες και προτιμήσεις, στάσεις και πεποιθήσεις των
ερωτηθέντων και μπορεί να δώσει γρήγορα αποτελέσματα, κατάλληλο για τέτοιου είδους
ποσοτική έρευνα. Για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν οι
φόρμες της Google και το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε από τον ίδιο τον ερευνητή.
Για
την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο «SPSS», το οποίο
κατά τους Παπαναστασίου (2014) και Creswell (2016), θεωρείται το πιο αξιόπιστο για τη
στατιστική ανάλυση. Για τις γραφικές παραστάσεις στο παρόν άρθρο χρησιμοποιήθηκε το
πρόγραμμα «R Studio», μια και θεωρείται κατάλληλο εργαλείο για την εξόρυξη γνώσεων
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(Βερύκιο, Καγκλής & Σταυρόπουλος, 2015), το οποίο δίνοντας τα τελικά ποσοστά των
δεδομένων οδηγεί στη γνώση (Verykios, Stavropoulos, Lionarakis, Kagklis, 2016). Οι γραφικές
παραστάσεις των απαντήσεων του ερωτηματολογίου διαμορφώθηκαν με συναρτήσεις από τη
βιβλιοθήκη «gplots», «rattle» και ιδιαίτερα από την βιβλιοθήκη «likert» (Bryer J, & Speerschneider
K., 2014).
Αφού λήφθηκαν όλες οι άδειες για την πραγματοποίησή της, η έρευνα διεξήχθη στο
Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης στο χρονικό διάστημα 13-17 & 20-24 Μαρτίου 2017. Για τη
διδασκαλία αξιοποιήθηκαν τα ποιήματα «Το Τρελοβάπορο» και «Η Ποδηλάτισσα» του Οδυσσέα
Ελύτη, γιατί προτείνονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, αντλούνται εύκολα από την
Τράπεζα Θεμάτων και μπορούν να δώσουν ερεθίσματα στους μαθητές για δημιουργική σκέψη
και γραφή. Τη διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποίησε η φιλόλογος Παπαχρήστου Μαρία.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας ερευνητής και διδάσκουσα βρίσκονταν σε επικοινωνία.
α) Πρώτη φάση της έρευνας

Η πρώτη φάση της έρευνας διεξήχθη από τις 13 έως 17 Μαρτίου 2017. Η κα Παπαχρήστου στα
τρία τμήματα της Α΄ Λυκείου αφιέρωσε από μία ώρα, για να διδάξει το ποίημα «Το Τρελοβάπορο»
και μία ώρα, για να διδάξει το ποίημα «Η Ποδηλάτισσα». Αρχικά, η διδάσκουσα δίδαξε το μάθημα
της Λογοτεχνίας χωρίς να δώσει στους μαθητές ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής.
Πιο αναλυτικά, στην πρώτη διδακτική ώρα η διδάσκουσα δίδαξε τις διαφορές ανάμεσα
στην παραδοσιακή και μοντέρνα ποίηση, όπως ορίζεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών (ΦΕΚ 1562/27-6-11) και συζήτησε με τους μαθητές για τη ζωή του Οδυσσέα Ελύτη. Στη
συνέχεια, παρουσίασε στους μαθητές βίντεο με μελοποίηση του ποιήματος «Το
Τρελοβάπορο»4611. Ακολούθησε σύντομη ερμηνευτική ανάλυση του ποιήματος και εντοπισμός
των στοιχείων της παραδοσιακής και μοντέρνας ποίησης. Στο τέλος του μαθήματος η
διδάσκουσα έκανε μία ανακεφαλαίωση και έδωσε ασκήσεις για το σπίτι.
Στη δεύτερη διδακτική ώρα, οι μαθητές διδάχθηκαν το ποίημα «Η Ποδηλάτισσα». Αρχικά,
προβλήθηκε ένα βίντεο με τη μελοποίηση του ποιήματος2 . Στη συνέχεια, έγινε ερμηνευτική
ανάλυση του κειμένου, εντοπίστηκαν στοιχεία της μοντέρνας ποίησης και στο τέλος έγινε
ανακεφαλαίωση και δόθηκαν ασκήσεις για το σπίτι.
Όλες οι παραπάνω ώρες μαγνητοφωνήθηκαν και στο τέλος της διδασκαλίας των δύο
μαθημάτων, οι μαθητές συμπλήρωσαν ανώνυμα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στον
υπολογιστή της τάξης.

β) Δεύτερη φάση της έρευνας
Στη δεύτερη φάση της έρευνας, η διδάσκουσα αφιέρωσε σε κάθε τμήμα από μία ώρα για το
κάθε ποίημα και δίδαξε τα ίδια ποιήματα με ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής.
Από τους μαθητές ζητήθηκε να συμπληρώσουν στίχους που έλλειπαν από τα εν λόγω ποιήματα,
να κυκλώσουν λέξεις που τους άρεσαν από τα ποιήματα και να γράψουν με αυτές τις λέξεις δικά
τους ποιήματα ή μια μικρή ιστορία, να συνεχίσουν τους ομοιοκατάληκτους στίχους που έλειπαν

461 1 Οδυσσέας Ελύτης, «Το Τρελοβάπορο»: https://www.youtube.com/watch?v=oKpBOIisCkg
2

Οδυσσέας Ελύτης, «Η Ποδηλάτισσα»: https://www.youtube.com/watch?v=mssXOdetc_w
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από τα ποιήματα με ελεύθερους στίχους και να γράψουν με τις τονισμένες λέξεις των ποιημάτων
ένα δικό τους ποίημα. Τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες και έγραψαν τα δικά τους κείμενα.
Τα παραπάνω μαθήματα μαγνητοφωνήθηκαν και στο τέλος της διδασκαλίας και των δύο
ποιημάτων με ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής οι μαθητές συμπλήρωσαν ανώνυμα ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο στον υπολογιστή της τάξης.
Αποτελέσματα
Από την παραπάνω έρευνα εξήχθησαν τα παρακάτω αποτελέσματα: Το 74% των μαθητών
προτιμά να διδάσκεται Λογοτεχνία Α΄ Λυκείου με ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής, έναντι του 51%
των μαθητών που δηλώνει ικανοποιημένο με τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας χωρίς ασκήσεις
Δημιουργικής Γραφής (Γράφημα 1).
Γράφημα 1.

Στην πρώτη φάση της έρευνας παρατηρείται ότι μόνο το 30% των μαθητών γνωρίζει τι είναι
Δημιουργική Γραφή (Γράφημα 2). Όταν, όμως, οι μαθητές διδάχθηκαν το μάθημα της
Λογοτεχνίας με ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής το ποσοστό ανέβηκε σε 65% (Γράφημα 3).
Γράφημα 2.
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Γράφημα 3.

Παρόλο που η Δημιουργική Γραφή αποτελεί έναν από τους στόχους στη διδασκαλία της
Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου (ΦΕΚ 1562/27-6-11) διαπιστώνεται ότι μόνο το 12% των μαθητών δηλώνει
ότι έχει διδαχθεί μάθημα Λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου με ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής
(Γράφημα 4), ενώ το 74% των μαθητών επιθυμεί να διδάσκεται το συγκεκριμένο μάθημα και με
ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής (Γράφημα 5).
Γράφημα 4.

Γράφημα 5.
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Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο φάσεων της έρευνας διαπιστώνει κανείς ότι οι μαθητές
πιστεύουν ότι η Δημιουργική Γραφή μπορεί να εφαρμοστεί στα μαθήματα της Λογοτεχνίας, της
Νεοελληνικής Γλώσσας, της Ιστορίας, των Αρχαίων Ελληνικών, της Ξένης Γλώσσας, της
Βιολογίας και της Χημείας. Πιο αναλυτικά, το 49% στην πρώτη φάση και το 61% στη δεύτερη
φάση πιστεύει ότι η Λογοτεχνία είναι το καταλληλότερο μάθημα για την αξιοποίηση της
Δημιουργικής Γραφής. Ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα για τη Νεοελληνική Γλώσσα, μια και
στην πρώτη φάση το 28% των μαθητών επιλέγει αυτό το μάθημα, ενώ στη δεύτερη φάση το
ποσοστό πέφτει στο 19%. Το μάθημα, όμως, αυτό παραμένει στη δεύτερη θέση και στις δύο
φάσεις της έρευνας. Στις επιλογές των μαθητών ακολουθεί το μάθημα της Ιστορίας με ποσοστό
12% στην πρώτη φάση και 9% στη δεύτερη. Τα πτωτικά ποσοστά στη δεύτερη φάση στο μάθημα
της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Ιστορίας δικαιολογούνται, μια και είναι αυτά που ανέβασαν
το ποσοστό της Λογοτεχνίας στη δεύτερη φάση. Το 5%, επίσης, επέλεξε τα Αρχαία Ελληνικά στην
πρώτη φάση, ποσοστό που ανέβηκε στο 7%, στη δεύτερη φάση. Ακολουθούν με μικρότερα
ποσοστά το μάθημα της Ξένης Γλώσσας, 5% στην πρώτη φάση και 2% στη δεύτερη, ενώ στη
πρώτη φάση οι μαθητές επιλέγουν το μάθημα της Βιολογίας με ποσοστό 2%, ενώ στη δεύτερη
φάση το ίδιο ποσοστό επιλέγει το μάθημα της Χημείας αντί της Βιολογίας. Από τα παραπάνω
διαπιστώνεται ότι σύμφωνα με τις απόψεις των μαθητών το καταλληλότερο μάθημα για την
αξιοποίηση της Δημιουργικής Γραφής είναι το μάθημα της Λογοτεχνίας (Γραφήματα 6 και 7).
Γράφημα 6.

Γράφημα 7.
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Όταν οι μαθητές ρωτήθηκαν ποιο άλλο μάθημα εκτός της Λογοτεχνίας θα ήθελαν να
διδάσκονται με ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής, έδωσαν τις ακόλουθες απαντήσεις: Τη
Νεοελληνική Γλώσσα επέλεξε το 51% στην πρώτη φάση και το 40% στη δεύτερη. Ακολουθεί
δεύτερο το μάθημα της Ιστορίας με ποσοστό 9% στην πρώτη φάση και 33% στη δεύτερη.
Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι το ποσοστό αυξήθηκε στο εν λόγω μάθημα, όταν οι
μαθητές διδάχτηκαν Δημιουργική Γραφή. Την Ξένη Γλώσσα επέλεξαν οι μαθητές ως τρίτο στη
σειρά μάθημα με 21% στην πρώτη φάση και 16% στη δεύτερη, ενώ με μικρότερα ποσοστά
ακολουθούν τα μαθήματα των αρχαίων (7%) και στις δύο φάσεις, της Χημείας (2%) και στις δύο
φάσεις, ενώ 1 μαθητής επέλεξε το μάθημα της Γυμναστικής (2%) στη δεύτερη φάση της έρευνας
(Γραφήματα 8 και 9).
Γράφημα 8.

Γράφημα 9.
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Από την έρευνα, επίσης, εξήχθησαν τα παρακάτω αποτελέσματα σχετικά με τις απόψεις των
μαθητών για τη χρησιμότητα της Δημιουργικής Γραφής. Το 7% στην πρώτη φάση και το 2% στη
δεύτερη φάση απάντησε «στην έκφραση των συναισθημάτων». Το 19% δήλωσε στη «βελτίωση
του γραπτού λόγου» στην πρώτη φάση και το 14% στη δεύτερη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το
γεγονός ότι, ενώ στην πρώτη φάση μόνο το 14% των μαθητών επιλέγει ως απάντηση «στην
ανάπτυξη της φαντασίας», το ποσοστό αυτό ανεβαίνει σε 27%, όταν οι μαθητές διδάσκονται το
μάθημα της Λογοτεχνίας με Δημιουργική Γραφή. Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι η Δημιουργική
Γραφή βοηθάει στην ανάπτυξη της φαντασίας των μαθητών. Ανοδικά είναι και τα αποτελέσματα
σχετικά με τη συμβολή της Δημιουργικής Γραφής «στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας». Το 23%
επέλεξε αυτήν την απάντηση στη πρώτη φάση της έρευνας, ενώ το ποσοστό ανέβηκε σε 26%,
όταν οι μαθητές διδάχθηκαν μάθημα με ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής. Τέλος, το 35% στη
πρώτη φάση και το 33% στη δεύτερη φάση δήλωσε ότι η Δημιουργική Γραφή χρησιμεύει σε «όλα
τα παραπάνω», γεγονός που αποδεικνύει ότι η Δημιουργική Γραφή χρησιμεύει στην ανάπτυξη
της φαντασίας, στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, στην έκφραση των συναισθημάτων και
στη βελτίωση του γραπτού λόγου (Γραφήματα 10 και 11).

Γράφημα 10.

Γράφημα 11.
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Σκεφτήκαμε να προχωρήσουμε την έρευνα ένα βήμα πιο πέρα και να διερευνήσουμε, αν το
συγκεκριμένο δείγμα μαθητών Α΄ Λυκείου έχει διδαχθεί μάθημα Λογοτεχνίας με τη χρήση
ασκήσεων Δημιουργικής Γραφής στο Γυμνάσιο. Το ερώτημα αυτό τέθηκε στην πρώτη φάση της
έρευνας. Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν ήταν τα ακόλουθα: Το 74% των μαθητών δήλωσε
«Καθόλου-Ελάχιστα», το 19% «Λίγες Φορές», μόνο το 7% δήλωσε «Αρκετές φορές», ενώ κανένας
μαθητής (0%) δε δήλωσε ότι διδάχθηκε «πολλές φορές». Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι
ελάχιστος αριθμός από το συγκεκριμένο δείγμα μαθητών διδάχθηκε μάθημα της Λογοτεχνίας με
ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής στο Γυμνάσιο, παρόλο που η Δημιουργική Γραφή προτείνεται
τόσο για τη διδασκαλία, όσο και για την αξιολόγηση του μαθήματος (ΥΠ.Ε.Π.Θ, 2016), (Γράφημα
12).
Γράφημα 12.

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, οι μαθητές στην Α΄ Λυκείου διδάσκονται σύμφωνα με το
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΦΕΚ 1562/27-6-11) τις διαφορές ανάμεσα στην παραδοσιακή
και μοντέρνα ποίηση. Θελήσαμε, λοιπόν, να εξετάσουμε, αν οι μαθητές θεωρούν καταλληλότερο
τρόπο διδασκαλίας για την εκμάθηση της θεωρίας των διαφορών της παραδοσιακής και
μοντέρνας ποίησης αυτόν με ή χωρίς διδασκαλία Δημιουργικής Γραφής. Τα αποτελέσματα που
προέκυψαν από την έρευνα είναι τα ακόλουθα: το 47% δήλωσε ότι κατανοεί τη θεωρία της
παραδοσιακής και μοντέρνας ποίησης χωρίς ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής, ενώ το 35%
δήλωσε ότι κατανοεί την ίδια θεωρία με ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής. Τα παραπάνω
αποτελέσματα δικαιολογούνται, αν αναλογιστεί κάποιος ότι οι μαθητές ερωτήθηκαν με ποιον
τρόπο κατανόησαν καλύτερα τη θεωρία του μαθήματος και όχι αν εμπέδωσαν τις διαφορές
ανάμεσα στην παραδοσιακή και μοντέρνα ποίηση μέσω της γραφής ποιημάτων (Γράφημα 13).
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Γράφημα 13.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρούσα έρευνα αποτέλεσε μια μελέτη περίπτωσης, η οποία είχε ως σκοπό να διερευνήσει, αν
η Δημιουργική Γραφή διδάσκεται στην Α΄ Λυκείου και κατά πόσο οι μαθητές είναι ικανοποιημένοι,
όταν διδάσκονται μάθημα Λογοτεχνίας με Δημιουργική Γραφή.
Τα ευρήματα της έρευνας τεκμηριώνουν ότι οι μαθητές είναι ικανοποιημένοι, όταν
διδάσκονται Λογοτεχνία χωρίς Δημιουργική Γραφή, είναι όμως περισσότερο ικανοποιημένοι,
όταν το μάθημα διδάσκεται και με ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι μικρό ποσοστό μαθητών στην Α΄ Λυκείου
γνωρίζει τι είναι Δημιουργική Γραφή, ενώ μικρό είναι και το ποσοστό των μαθητών που έχει
διδαχθεί Δημιουργική Γραφή στο Γυμνάσιο, παρόλο που η Δημιουργική Γραφή προτείνεται από
τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών τόσο στο Γυμνάσιο, όσο και στο Λύκειο (ΥΠ.Ε.Π.Θ, 2016;
ΦΕΚ 1562/27-6-11). Η Δημιουργική Γραφή, δυστυχώς, διακόπτεται αδόξως στην επόμενη τάξη
(Κωτόπουλος, 2014), συνεπώς, όσο μεγαλώνει η εκπαιδευτική βαθμίδα, τόσο ελαττώνονται οι
δημιουργικές δράσεις (Βακάλη, 2014).
Τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν ότι οι ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής μπορούν
να χρησιμοποιηθούν καλύτερα στο μάθημα της Λογοτεχνίας, της Νεοελληνικής Γλώσσας, της
Ιστορίας, των Αρχαίων Ελληνικών και της Ξένης Γλώσσας. Ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί το
γεγονός ότι οι μαθητές πιστεύουν ότι οι ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής μπορούν να
χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για τα φιλολογικά μαθήματα, αλλά για τα μαθήματα των Φυσικών
Επιστημών, όπως η Βιολογία και η Χημεία.
Ερευνητικά παρατηρήθηκε ότι η Δημιουργική Γραφή βοηθάει τους μαθητές στην
ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της φαντασίας, στη βελτίωση του γραπτού λόγου και στην
έκφραση συναισθημάτων, γεγονός που τεκμηριώνεται και βιβλιογραφικά. Σύμφωνα με τον
Benton (1999) η Δημιουργική Γραφή καλλιεργεί πολύπλευρα το παιδί βελτιώνοντας τη γλωσσική,
διανοητική και συναισθηματική του εξέλιξη. Με το δημιουργικό γράψιμο, επίσης, δίνεται έμφαση
στη δημιουργική δραστηριότητα και στην έκφραση των προσωπικών εμπειριών και
συναισθημάτων των παιδιών (Protherough, 1983), ενώ η ανάγνωση και η γραφή γίνονται
δημιουργικές απασχολήσεις (Πασσιά&Μανδηλαράς, 2001).
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Τα παραπάνω πορίσματα καταδεικνύουν ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για τη
διδασκαλία της Λογοτεχνίας με ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής στην Α΄ Λυκείου, με τον
περιορισμό πάντα ότι η έρευνα έγινε σε ένα μικρό δείγμα μαθητών.
Ολοκληρώνοντας, πρέπει να τονιστεί ότι είναι αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση του
θέματος, προκειμένου να υπάρξουν δεδομένα και προτάσεις για την περαιτέρω εφαρμογή και
αξιοποίηση της Δημιουργικής Γραφής στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, αλλά και στην καθημερινή σχολική
πρακτική.
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1ο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΑΞΗ

ΦΥΛΟ
Αγόρι
Κορίτσι
1. Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τον τρόπο, με τον οποίο διδάσκεστε το μάθημα της
Λογοτεχνίας στην Α΄ τάξη Λυκείου;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
2. Πόσο σας βοηθάει ο παραπάνω τρόπος διδασκαλίας να κατανοήσετε τις διαφορές ανάμεσα
στην παραδοσιακή και μοντέρνα ποίηση (όσον αφορά τη θεωρία);
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
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3. Σε ποιο βαθμό γνωρίζετε τι είναι Δημιουργική Γραφή;
Καθόλου
Ελάχιστα
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
4. Αν στην 3η ερώτηση έχετε επιλέξει από "Ελάχιστα" έως "Πολύ", απαντήστε στην ερώτηση:
Έχετε διδαχθεί στο Γυμνάσιο μάθημα Λογοτεχνίας με τη χρήση ασκήσεων Δημιουργικής
Γραφής;
Καθόλου
Ελάχιστες φορές
Λίγες φορές
Αρκετές φορές
Πολλές φορές
5. Αν στην 3η ερώτηση έχετε επιλέξει από "Ελάχιστα" έως "Πολύ", απαντήστε στην ερώτηση:
Έχετε διδαχθεί στην Α΄ Λυκείου μάθημα Λογοτεχνίας με τη χρήση ασκήσεων Δημιουργικής
Γραφής;
Καθόλου
Ελάχιστες φορές
Λίγες φορές
Αρκετές φορές
Πολλές φορές
6. Αν στην 3η ερώτηση έχετε επιλέξει από "Ελάχιστα" έως "Πολύ", απαντήστε στην ερώτηση:
Έχετε διδαχτεί άλλο μάθημα της Α΄ Λυκείου εκτός της Λογοτεχνίας με τη χρήση ασκήσεων
Δημιουργικής Γραφής;
Καθόλου
Ελάχιστες φορές
Λίγες φορές
Αρκετές φορές
Πολλές φορές
7. Σε ποιο μάθημα πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν καλύτερα οι ασκήσεις
Δημιουργικής Γραφής;
Αρχαία Ελληνικά
Ν. Γλώσσα
Λογοτεχνία
Ιστορία
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Ξένη Γλώσσα
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Άλλο
8. Ποιο από τα παρακάτω μαθήματα εκτός της Λογοτεχνίας θα θέλατε να διδάσκεστε με
ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής;
Αρχαία Ελληνικά
Ν. Γλώσσα
Ιστορία
Ξένη Γλώσσα
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Άλλο
9. Σε τι νομίζετε ότι μπορεί να σας φανεί χρήσιμη η Δημιουργική Γραφή;
Στην ανάπτυξη της φαντασίας
Στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας
Στην έκφραση συναισθημάτων
Στη βελτίωση του γραπτού λόγου
Σε όλα τα παραπάνω
Σε τίποτα από όλα τα παραπάνω

2ο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΑΞΗ

ΦΥΛΟ
Αγόρι
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Κορίτσι
1.Πόσο ικανοποιημένοι μείνατε από τον τρόπο, με τον οποίο διδαχθήκατε τη Λογοτεχνία με
ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
2. Πόσο σας βοήθησε η Δημιουργική Γραφή να κατανοήσετε τις διαφορές ανάμεσα στην
παραδοσιακή και μοντέρνα ποίηση (όσον αφορά τη θεωρία);
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
3. Σε ποιο βαθμό μάθατε τι είναι Δημιουργική Γραφή;
Ελάχιστα
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
4. Θα θέλατε να διδάσκεστε τη Λογοτεχνία Α΄ Λυκείου και με ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
5. Σε ποιο μάθημα πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν καλύτερα οι ασκήσεις
Δημιουργικής Γραφής;
Αρχαία Ελληνικά
Ν. Γλώσσα
Λογοτεχνία
Ιστορία
Ξένη Γλώσσα
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Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Άλλο
6. Ποιο από τα παρακάτω μαθήματα εκτός της Λογοτεχνίας θα θέλατε να διδάσκεστε και με
ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής;
Αρχαία Ελληνικά
Ν. Γλώσσα
Ιστορία
Ξένη Γλώσσα
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Άλλο
7. Σε τι νομίζετε ότι μπορεί να σας φανεί χρήσιμη η Δημιουργική Γραφή;
Στην ανάπτυξη της φαντασίας
Στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας
Στην έκφραση συναισθημάτων
Στη βελτίωση του γραπτού λόγου
Σε όλα τα παραπάνω
Σε τίποτα από όλα τα παραπάνω
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«Γράφοντας κατά την “μιλιά” της βάβως»
Χασιώτη Μαρία
xasmari100@gmail.com.

Περίληψη
Το παρόν πόνημα πραγματεύεται την δύναμη του Λόγου, όπως αυτός εκφράστηκε πρωταρχικώς κατά την Γένεσιν του
σύμπαντος και όπως “μιλήθηκε”, έως πρότινος, από τα χείλη του πεπαιδευμένου και “αγράμματου” λαού, και κυρίως
της ελληνικής υπαίθρου. Ειδικότερα, το εγχείρημα ετούτο σπονδυλώνεται σε δύο άξονες. Αφ’ ενός, επιχειρείται να
καταδειχθεί πώς το όνομα δηλοί το ον, την ουσία, μέσω των προσεγγίσεων των Ορφικών αποσπασμάτων, των
πλατωνικών διαλόγων «Κρατύλος» και «Φαίδρος», των «Σχολίων εις τον Κρατύλον του Πλάτωνος» και της «Πλατωνικής
θεολογίας» του νεοπλατωνικού Πρόκλου, του έργου «Περί θείων ονομάτων» του Διονυσίου Αρεοπαγίτου και της
«Γενέσεως» της Παλαιάς Διαθήκης. Αφ’ ετέρου, γίνεται απόπειρα να διαφανεί πώς η δύναμη του ονόματος, την οποίαν
ερεύνησαν οι ανωτέρω φιλόσοφοι, διατηρήθηκε εν πολλοίς αμιγής στην “λαλιά” των Ελλήνων τσομπάνηδων, γεωργών
και ψαράδων, που μένοντας κατ’ ανάγκην μακριά από την «εγκύκλια μόρφωση», έγιναν φορείς της πρωταρχικής ουσίας
των ονομάτων. Τοιουτοτρόπως, μέσω της συγκριτικής μεθόδου αναδύεται το πώς διήλθε η δυναμική του ονόματος από
τα βάθη των χιλιετηρίδων έως το εγγύτατο παρελθόν μέσω της “ομιλίας”, ήτοι της συν-περι-φοράς των ανθρώπων.
Καταληκτικά, επισημαίνεται ο ελλοχεύων σήμερα κίνδυνος, αφού στόχος της «Νέας Τάξης» είναι η απαγόρευση να
λέγονται τα πράγματα με το όνομά τους, υποδεικνύοντας αυστηρά την πολιτική ή λεκτική “ορθότητα”.

© 2018 Δημοσιεύθηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Επιλογή ή/και αξιολόγηση από ομοτίμους υπό την
ευθύνη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Λέξεις κλειδιά: λέξη, ουσία, γλώσσα, λόγος, Ελλάδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«Ὁ ἄναξ, οὗ τό μαντεῖον ἐστί τό ἐν Δελφοῖς, οὔτε λέγει οὔτε κρύπτει ἀλλά σημαίνει», διότι «ἡ φύσις
κρύπτεσθαι φιλεῖ» (Ηράκλειτος, 2010) εσήμανε ο “σκοτεινός” φιλόσοφος από τον 6ο αι. π.Χ.,
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αφού της φύσης τής αρέσει να παίζει σαν παιδί, και σαν ειλητάριο να τυλίγεται και να ξετυλίγεται,
να σκεπάζεται και να ξεσκεπάζεται. Για αυτήν ακριβώς την σήμανση του λόγου, δεκατέσσερις
αιώνες μετά, ο γλωσσολόγος Saussure επεσήμανε στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου της
Γενεύης ότι «η ακουστική εικόνα ταυτίζεται με το σημαίνον και η έννοια με το σημαινόμενο»
(Saussure, 1979), άλλως ειπείν, ακοή και όραση αποτελούν όλον, όπως η αστραπή με την
βροντή. Υπό το φως της ανωτέρω σημάνσεως και επισημάνσεως, και το αρχείο ρήμα «λάω»
σημαίνει «βλέπω», «παρατηρώ» και συγγενεύει ριζικά με την «λαλιά», τον «λαϊκό» και τον «λόγο»,
από όπου και «lux» (= φως). Η αυτή συστοίχιση εντοπίζεται και στο ρήμα «ὁρῶ», από όπου «ὄπα»
σημαίνει λόγος, φωνή, ομιλία, αλλά και στο ρήμα «φημί» το οποίον προέρχεται από το «φάω» (=
φωτίζω). Επομένως, ήχος και φως όντας σε αναλογία, τοιουτοτρόπως και το «ὀνομάζειν εἶναι
μέρος τῆς πράξεως τοῦ ὁμιλεῖν» (Κρατύλος 386e). Άρα, η λέξη φως και φωνή διαπέρασε τους
αιώνες φωνάζοντας και φωτίζοντας, όπως εντοπίζουμε στον «Λόγο» των αρχαίων Ελλήνων,
στον «Λόγο» της νήψεως και στον «Λόγο» του λαού.
Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ
«Ἀρχή παιδεύσεως ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις» (Αντισθένης, 1999) πρέσβευε ο κυνικός
Αντισθένης, και έτσι ο Κρατύλος διηθεί το ίδιο το «όνομα» ως «τό ὄν οὗ μάσμα ἐστίν» ήτοι το ιόν,
το κινούμενον που είναι αντικείμενο ερεύνης μετά μανίας (421b), επειδή μιμείται την ουσία του
κάθε όντος, καθώς είναι δοσμένο από δύναμη ανώτερη της ανθρωπίνης, και άρα, όποιος
γνωρίζει τα ονόματα, αυτός γνωρίζει και τα πράγματα («Μιμεῖσθαι… τά πράγματα» 421c, 424a,
435d, 438d). Συνεπώς, σωστή σημασία είναι αυτή που έχει εκ φύσεως κάθε υπαρκτό και η
ετυμολογία δηλοί κατά πόσον η σημασία κάθε ονόματος αποκαλύπτει την φύση του
πράγματος. Άρα, κριτήριο ορθότητος του ονόματος είναι το κατά πόσον αυτό το εργαλείο
ομιλίας δημιουργήθηκε από τον ονοματουργό – νομοθέτη, κατά το πρότυπο της γενικής και
ειδικής μορφής κάθε ονόματος.
Τα ριζικά, ήτοι τα πρώτα ονόματα από τα οποία δεν προκύπτουν παράγωγα, κρίνονται ως προς
την ορθότητά τους από το αν μιμούνται επαρκώς το πράγμα που ονομάζουν. Βέβαια, αφού τα
πάντα βρίσκονται σε συνεχή ροή – ο Κρατύλος, μαθητής του Ηρακλείτου, ήταν τόσο εξαντλητικά
σκεπτικιστής, ώστε θεωρούσε ότι ούτε μία φορά δεν μπορεί να μπει κανείς στο ίδιο ρυάκι, κι αν
ο κόσμος είναι σε συνεχή ροή και τα ρυάκια αλλάζουν συνεχώς, τότε εξίσου αλλάζουν και οι
λέξεις· αποτέλεσμα αυτής της συνειδητοποίησης ήταν να αποκηρύξει ακόμη και την δύναμη του
προφορικού λόγου, θεωρώντας ότι η επικοινωνία είναι αδύνατη και την περιόρισε στο κούνημα
του δαχτύλου του –, δεν υπάρχουν ως συγκεκριμένα και, επομένως, δεν μπορούν ούτε να
ονομαστούν ούτε να γνωριστούν. Ωστόσο, υπάρχουν σταθερά, αιώνια, αναλλοίωτα όντα και
ο διαλεκτικός δύναται να ελέγξει την ορθότητα της γλώσσας μόνον από τις αμετάβλητες ιδέες
των πραγμάτων, από την αιώνια σταθερή, η οποία παραμένει αναλλοίωτη παρ’ ότι διαπερνάται
από την αιώνια μεταβολή. Άρα, για τον Κρατύλο ο Λόγος είναι φύσει («ὀνόματος ὀρθότητα…
φύσει πεφυκυῖαν» 383a-b).
Συνεπεία των ανωτέρω, είναι η ίδια η ορθή έννοια της ονομασίας των όντων για όλους τους
Έλληνες και τους βαρβάρους, εφ’ όσον ο νομοθέτης αποδίδει την μορφή του ονόματος που
αρμόζει σε κάθε πράγμα με οποιεσδήποτε συλλαβές, αποβλέποντας στο ιδεώδες πρότυπο του
ονόματος. Επί παραδείγματι, «Αστυάναξ» (= βασιλιά της χώρας) καλούν οι Έλληνες τον γιο του
Έκτορα, ενώ «Έκτωρ» (= σταθερά κάτοχο) καλούν οι βάρβαροι τον βασιλιά, ονόματα τα οποία
έχουν την ίδια σημασία σχεδόν και φαίνονται σαν ελληνικά, ενώ οι θεοί ονομάζουν το ποτάμι της
Τροίας «Ξάνθο» και οι θνητοί «Σκάμανδρο» («καί τό ἑκάστῳ φύσει… ὀνόματα» 389d-391e). Έτσι,
το όνομα αναφέρεται στην ειδοποιό μοναδικότητα, ήτοι στην ουσία του όντος και για αυτό ο
ονομάτων θέτης είναι ανάγκη να θέτει το όνομα υπό την επίβλεψη του διαλεκτικού, ώστε κατά τις
προτυπώσεις να είναι και οι αποτυπώσεις («Νομοθέτου… δυνάμεις» 390d-397c). Κατά συνέπεια,
αυτός που λέει ότι θα μιλήσει ορθώς, μιλά αν τα λέει έτσι όπως πλάστηκαν τα πράγματα να
λέγονται («καθ’ αὑτά… λέγῃ» 386e-387e).
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Ειδικότερα, τα ονόματα τίθενται εν τοις πράγμασιν υπό την προϋπόθεση ότι κινούνται πέρα –
δώθε και ρέουν και ξαναγίνονται, διατρέχουν παντού και τα πάντα και τακτοποιούν, ενώ αυτό
εγκωμιάζεται. Εκείνο που δένει και εμποδίζει, κατακρίνεται. Έτσι, «θάλλω» = θέω + ἅλλομαι (= τρέχω
+ πηδώ) και οι θεοί ως ουράνια σώματα «θέουσιν» (= τρέχουν) στον ουρανό (ἄνω + ὁρῶ), ενώ
ο «άνθρωπος» «ἀναθρῶν ἅ ὄπωπε» (= εξετάζει, συλλογίζεται τα όσα είδε) ως δαιμόνιος (δαήμων
= σοφός). Κατά την ηρακλείτεια ροή, επίσης, η «φρόνησις» (= νόησις φοράς και ρου, δηλ. νόηση
κινήσεως και ροής) και η «χαρά» (= διαλύσις και ευπορία της ροής της ψυχής – το αυτό και
«χάρος») ωθούν τον σοφό και ρήτορα να γίνει ημίθεος και ήρωας, αφού ο «ἔρως» εισρέει στην
ψυχή αυτού που ερωτεύεται από τα μάτια («τά ἄρτι λεγόμενα… ἔρως» 411c-420a).
Αναλυτικότερα, οι προτυπώσεις του πράγματος, όπως αποτυπώνονται στους φθόγγους και
στις συλλαβές είναι σημαίνουσες και σημαντικές. Το ρ εκφράζει την ροή, την ορμή, την κίνηση,
τον τρόμο, το τραχύ, την σκληρότητα («το οὖν ῥῶ… διά του ῥῶ» 426d-e), όπως είναι και ο έρωτας
στα «Ρω του έρωτα» του Ελύτη, αλλά χωρίς -ρ- το πράγμα γίνεται «ἄρρατον» (= άκαμπτον), όπως
ο Άρης. Εν αντιθέσει, το τ απεικάζει την στάση και το δ τον δεσμό, όπως συμπιέζουν την γλώσσα,
και έτσι η «τέχνη» (ἔχσις < ἕξις του νου) είναι κατοχή του νου. Στο λ η γλώσσα γλυστράει, και ο
ονοματοθέτης μιμήθηκε το κολλώδες, το λιπαρό, το μαλακό, ενώ το γ συγκρατεί το γλύστρημα,
και μιμήθηκε το γλίσχρο, το γλοιώδες και γλυκό, όπως η «γαῖα» (ομηρικό: γεγάασι = γεγενῆσθαι).
Το ι είναι ελαφρύ και ικανό προς «ἰέναι», ήγουν να διαπερνά όλα τα όντα («τῷ ἰῶτα… πνευματώδη
γράμματα» 427a-b) και η «ἱστορία» σταματά τον ρου, αφού το «ἱστάν» (= πιστόν) είναι ασφαλές.
Σωστότερα όμως «ιστορία» είναι ο ιστός του ρου.
Διόλου τυχαία στο κέντρον της αλφαβήτου βρίσκονται τα μ, ν. Το -μ- δηλωτικό της σφοδρής
επιθυμίας (μάω, μαιμάω = με μανία μαθαίνω), καθώς προφέρεται αντηχεί στην στοματική
κοιλότητα. Το -ν- δηλοί την εσωτερική ιδιότητα της φωνής, και μιμήθηκε τις ένδον ενέργειες, ενώ
καθώς προφέρεται αντηχεί το κρανίο. Παράλληλα, και τα δύο (μ, ν) προφερόμενα δονούν την
ρινική κοιλότητα, και οι κραδασμοί τους επιφέρουν γαληνευτική δύναμη στον νου. Ιδίως το -μείναι η μητρική αγάπη, η επιρροή που προστατεύει (ΕΟΑΜ, 2006). «Ομ» προφέρουν οι βουδιστές,
θεωρώντας την ιερή μυστικιστική συλλαβή, αφού είναι ο πρωταρχικός ήχος του σύμπαντος. Υπό
το φως των ανωτέρω, καθίσταται κατανοητό το πολιτισμικό έγκλημα της αποβολής του τελικού
-ν- από τα άρθρα της ελληνικής γλώσσας, για το οποίο εύστοχα εκφράστηκε ο ποιητής:
«Κανένας Ηρώδης δεν θα τολμούσε να διατάξει μια τέτοια γενοκτονία, όπως αυτή του τελικού -ν, εκτός και εάν τού έλειπε η οπτική του ήχου» (Ελύτης, 1996).
Ακολούθως, τα σ, ζ, φ, ψ είναι φυσητικά και μιμούνται αντίστοιχα τον σεισμό, το ζέον, τον αέρα,
το ψυχρό. Έτσι, η ψυχή (= φυσέχη = φύσιν ὀχεῖ καί ἔχει) κρατά στερεή και συνέχει την φύση, ενώ
το «σῶμα» = σήμα, τάφος της ψυχής. Το ο απέδωσε το «γογγύλον», το ολοστρόγγυλο, το οποίον
κυριαρχεί στο μείγμα με το οποίον ο ονοματοθέτης σχημάτισε το «όνομα» «οὖλον» (οὔλω = είμαι
ολόκληρος) και το β είναι απομίμηση της βάσης και όχι της κίνησης. Έτσι, είναι βέβαιον ότι το
«βλαβερόν» = «βουλαπτεροῦν» (= βουλόμενον ἅπτειν τόν ῥοῦν), δηλαδή θέλει να συνδέει τον ρου
των πραγμάτων. Η δόνηση, ο κραδασμός του -β- έκανε τον συνομιλητή του Σωκράτη να
παρατηρήσει: «Μού φάνηκες, Σωκράτη, σαν να έπαιζες στον αυτό το προανάκρουσμα του
ύμνου της Αθηνάς, όταν επρόφερες πριν από λίγο αυτό το όνομα: «βουλαπτεροῦν» (418a). Εν
συνεχεία, το θ είναι ο θυμός, ο οποίος οδηγεί την ζέση της ψυχής στην θύσι, διαμέσου της
«άγκης» (= χαράδρας), ήτοι του αναγκαίου περάσματος, της δύσβατης και ανώμαλης πορείας,
για να εύρει στην Εστία (ουσία) την θεία άλη (= ορμή), την αλήθεια (421b). Έτσι «ὁμιλοῦντες» (=
μαλωμένοι και «μελωμένοι»: φιλιωμένοι) οι άνθρωποι συν-περί-φέρονται (= κινούνται
ταυτόχρονα και κυκλικά) (415a).
Λόγος και ίαση
Οι αρχαίοι πίστευαν πολύ στην δύναμη της λέξεως, ιδίως όταν κάποιος γνώριζε τον τρόπο
προφοράς της. Θεωρούσαν ότι το όνομα με το οποίον έχει χρησθεί κάποιος δεν πρέπει να
γνωστοποιείται, διότι μπορεί να τον επηρεάσει κάποιος κακόβουλος. Για τον λόγο αυτό, οι
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μύστες στις μυστικές αδελφότητες έχουν μυστικά ονόματα, τα οποία γνωρίζουν μόνον οι ίδιοι.
Επ’ αυτού, μελετώντας το πλατωνικό έργο «Χαρμίδης», εντοπίζουμε τον Σωκράτη να διηγείται
πώς ένας θρακιώτης θεουργός τον μύησε στην μαγεία και στην θεουργία μαθαίνοντάς του ότι
η ψυχή θεραπεύεται με μαγικούς στίχους, ξόρκια, και αυτά είναι οι καλοί λόγοι. Επρόκειτο για τον
Ζαλμόξιδο, θράκα γιατρό, ο οποίος γνώρισε τον Σωκράτη στον στρατό και τού έμαθε τον τρόπο
που προφέρεται ο δημιουργικός ήχος («θεραπεύεσθαι… τούς καλούς» Χαρμίδης, 156d).
Ομοιοτρόπως, η Ίσιδα για να επαναφέρει στην ζωή τον αγαπημένο της Όσιρι, έπρεπε να
γνωρίζει το αληθινό του όνομα, την μαγική λέξη, η οποία αν προφερόταν όπως έπρεπε, θα τον
αναγεννούσε. Η λέξη υπήρχε χαραγμένη στο απόκρυφο σημείο του διαμελισμένου θεού, και
όταν βρέθηκε, τότε αναγεννήθηκε και ο ίδιος και η ερημωμένη χώρα του. Αναλόγως και στην
σανσκριτική λέξη: «μάντραμ» κάθε φθόγγος αντιπροσωπεύει κάτι θεϊκό, έχει μαγική δύναμη.
Πρόκειται – και πάλι – για τον δημιουργικό ήχο των θεραπευτικών «μάντραμ». Στην καβάλλα
υπάρχουν εβδομήντα δύο τέτοια ιερά ονόματα, τα οποία οι μωαμεθανοί θεραπευτές συνηθίζουν
να μεταχειρίζονται και ανάλογα με το φωνήεν δύναται να ασκηθεί μια δράση (ΕΟΑΜ, 2006). Υπό
το φως και τον σκοπό των ανωτέρω, οι μαγικές λέξεις: «Σουσάμι, άνοιξε!» έπρεπε να
προφερθούν για να επέλθει η λύση στο παραμύθι «Ο Αλή μπαμπάς και οι σαράντα κλέφτες» και
ο Οδυσσέας σώθηκε από το γιο του Ποσειδώνα, Πολύφημο, διότι δεν επρόφερε το όνομά του,
αλλά έγινε ο «Οὔτις» (Οδύσσεια, Ι365).
Ολοκληρώνοντας την περιδιάβαση στον Λόγο των αρχείων αξίζει να τονιστεί ότι στον «Φαίδρο»
ο Σωκράτης αναφέρει πως η συγγένεια των ψυχών προς την θεότητα γεννιέται με τον έρωτα
προς αυτήν και συμφώνως με την μνήμη της υπάρξεως του θεού, και πως μόνον σε αυτούς
αρμόζει να φέρουν τα πατρώα και νοητικά ονόματα, ενώ τα δηλωτικά της γενέσεως αρμόζει να
τα φέρουν όσοι ασπάζονται τον αόριστο και υλώδη βίο (Φαίδρος 129c). Κατ’ αναλογίαν, οι
Ορφικοί επισημαίνουν ότι οι θεοί, Φάνη ονόμασαν τον πρωτογέννητο, ο οποίος φέρει το
σπέρμα όλων των θεών, καθότι το «ὀνομάζειν» και το «νοεῖν» είναι ενωμένο στους θεούς, λόγω
της συμμετοχής τους στο φως που εκπέμπει στα πάντα ο πρωτόγονος μέγιστος Φάνης («Μῆτιν
σπέρμα… Ὅλυμπον» Αργοναυτικά 61) (Πασσάς, 1961). Όμοια και ο Δημόκριτος μεταφέρει την
γνωστική λειτουργία της όρασης στην γλώσσα και βλέπει τις λέξεις ως νοητά θεάματα και
ονομάζει τα ονόματα των θεών «αγάλματα φωνήεντα» (Δημόκριτος, 2004). Επομένως, το όνομα
δηλοί το ον και ο λόγος είναι όργανο για να διακρίνουμε τα πράγματα.
Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΟΥΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΗΠΤΙΚΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ
Ο Πλωτίνος γράφει για τον «σιωπηλό λόγο» της ψυχής, όπου περιττεύει ο πληθωρισμός του
«λέγειν», όταν αυτή οδηγείται στην πληρότητα της σιωπής. Έτσι, για τον Πλωτίνο υφίσταται ένας
«άϋλος λόγος» ενδιάθετος από τον θεό, ο οποίος συμπλέκεται με την ύλη και ένας «λόγος επί
της ύλης», αλληλένδετος με αυτή, ο οποίος υπάρχει στα κατώτατα φυσικά όντα (Πλωτίνος,
1995). Αντίστοιχα, ο Πρόκολος αναφέρει ότι από τα ονόματα άλλα είναι «ἔκγονα τῶν θεῶν» και
φτάνουν στην ψυχή και άλλα «ἔκγονα τῶν μερικῶν ψυχῶν» και λαμβάνουν υπόσταση από τα
ενδιάμεσα γένη, δηλαδή στην συνάντησή τους με κάποιους δαίμονες και αγγέλους διδάχτηκαν
από αυτούς ονόματα. Πρεσβεύει, επίσης, ότι μεταξύ των θεών υπάρχουν κρυφά ονόματα, και ο
σχηματισμός των ονομάτων και των λέξεων δεν είναι για τον πρώτο τυχόντα, αλλά για όποιον
αντικρύζει τον Νου και την φύση όντως όντων. Έτσι, το όνομα «Σωκράτης» ετέθη επειδή ήταν
σωτήρας του κράτους της ψυχής – του Λόγου – και δεν παρεσύρετο από τις αισθήσεις («οὐκ
ἄρα… τοῦ τυχόντος ἐστιν τό ὀνοματουργεῖν… φύσει ἄρα τά ὀνόματα») (Πρόκλος, 2007).
Παρεμφερώς, ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης θεωρεί ότι στην Αγία Γραφή ο άνθρωπος εντοπίζει την
ιερά υμνολογία των θεολόγων, η οποία σχηματίζει τα θεία ονόματα με εξηγητικό σκοπό, διότι ο
άνθρωπος προσλαμβάνει αναγωγικές διαστάσεις από τις ιερές λάμψεις («εκφαντορίες» →
ξεφαντώματα) που περιέχουν τα ιερά κείμενα, και από τις εξακτινώσεις τους μεταμορφώνεται.
Ακολούθως, στο έργο του «Περί θείων ονομάτων» (Α΄, Δ΄ 592c-d) εισάγει την καταφατική
θεολογία (Ζωή, Φως, Αγαθός, Αλήθεια, Αγαπητός, Αιώνων αίτιος, Κύριος κυρίων, Αυτοάγαθος,
Υπεράπειρος…) (289a-b), αλλά και την αποφατική (Ανείδεος, Άναρχος, Αθάνατος,
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Ακατάληπτος, Άφραστος, Ανονόματος, Ανώνυμος,
Αθάνατος…) (297b) (Διονύσιος Αρεοπαγείτης, 1978).

Άρρητος,

Άλεκτος,

Αχώρητος,

Συνακόλουθα, μελετώντας την Παλαιά Διαθήκη και δη το κεφάλαιο της Γενέσεως, παρατηρούμε
πώς η Δημιουργία τελείται διά του Λόγου: «εἶπεν ὁ θεός· γεννηθήτω φῶς· καί ἐγένετο φῶς… εἶπεν
ὁ θεός· γεννηθήτω στερέωμα… καί ἐγένετο οὕτως… καί ἐκάλεσεν ὁ θεός τό φῶς ἡμέραν καί τό
σκότος νύκτα…» (Γεν. 1,3-1,9) καταδεικνύοντας την δύναμη του Λόγου να δημιουργεί. Στο
κεφάλαιο 32 της Γενέσεως διαβάζουμε ότι ο Ιακώβ μετονομάστηκε Ισραήλ (= αυτός που παλεύει
με τον θεό) και κατά την πάλη ο θεός τον άγγιξε στον μηρό και το πόδι του Ιακώβ εξαρθρώθηκε,
αλλά συνέχισε να παλεύει, έως ότου ο αντίπαλος τον ερώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου;» –
«Ιακώβ» – «Θα ονομάζεσαι Ισραήλ, γιατί φάνηκες ισχυρός παλεύοντας με τον θεό». Ο Ιακώβ
ονόμασε εκείνον τον τόπο της συνάντησης και της πάλης «Φανουήλ» (= Θεοφάνεια) και
ανερχόμενος στο επόμενο στάδιο της εξέλιξης απέκτησε καινούριο όνομα και πρόσωπο. Έτσι
και οι μοναχοί, όταν λάβουν σχήμα αλλάζουν το κοσμικό όνομά τους, ώστε «να χάσει ο
διάβολος τα ίχνη τους», διότι στην Ιουδαϊκή παράδοση η γνώση του ονόματος σημαίνει ένα είδος
κυριαρχίας επάνω στον ονομαζόμενο. «Δίνω όνομα σε κάτι θα πει το εισάγω στον χώρο της
δικής μου υπάρξεως» (Γιανναράς, 2006). Επιπροσθέτως, στην Παλαιά Διαθήκη δεν επιτρεπόταν
στους Ιουδαίους να προφέρουν το όνομα του θεού. Έτσι, «Γιαχβέ» ή «Ιεχωβά» σημαίνει «χωρίς
όνομα», και αυτός είναι τρόπος αναφοράς στον θεό, δίχως την προφορά του ονόματός του.
Στην Έξοδο (§ 32), στους Ψαλμούς (69,28) και στην Αποκάλυψη (3,5) βλέπουμε ότι η βαρύτερη
τιμωρία που επέβαλε ο Γιαχβέ στον λαό του ήταν να διαγράψει τα ονόματά τους. Τέλος, στην
ελοχιμιστική παράδοση ο θεός (Ελ) αποκάλυψε το όνομά του στον Μωϋσή στο επεισόδιο της
καιομένης βάτου, και οι πατριάρχες του Ισραήλ αποκαλούσαν «Ελ» τον θεό τους, σε συνδυασμό
με διάφορα επίθετα.
Στην Καινή Διαθήκη τα ονόματα είναι ιερά και η χρήση τους δίνει δύναμη στον άνθρωπο ή στο
πράγμα. Το ευαγγέλιο του Ιωάννου άρχεται: «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος καί ὁ Λόγος ἦν πρός τόν Θεόν,
καί Θεός ἦν ὁ Λόγος… Πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καί χωρίς αὐτοῦ οὐδέν ὅ γέγονεν» (Κεφ. 1, 1-3).
Στην Ανατολική Ορθοδοξία είναι σημαντική η γνώση του ονόματος του κακού για την αποβολή
του. Έτσι, ο Ιησούς πάντα αποκαλεί τον διάβολο «Βεελζεβούλ» και «Λεγεών», ανακαλώντας στην
μνήμη μας την λαχτάρα του ασθενούς να μάθει πώς λένε την αρρώστεια του και πόσο δύναται
να ηρεμήσει ή να εξαγριωθεί, όταν ο γιατρός την ονοματίσει. Οι άνθρωποι, επειδή φοβούνται το
κακό, αποφεύγουν να το ονοματίσουν και γι’ αυτό ονομάζουν τον καρκίνο: «το κακό», ή
«παλιαρρώστεια» και τα ποντίκια «κουφά» και «καταραμένα», γιατί η δύναμη υπάρχει στον ήχο
της λέξης και μπορεί να γίνει «ο λόγος μοίρα» κατά τον θυμόσοφο λαό. Τέλος, οι Νηπτικοί
ασκούνται στην «καρδιακή προσευχή», επαναλαμβάνοντας ρυθμικά «Κύριε, Ιησού Χριστέ,
ελέησόν με» με την αντίστοιχη εισπνοή – εκπνοή, ώστε να δημιουργούνται δονήσεις και
κραδασμοί που καθάρουν τον τόπο και τον άνθρωπο και τον καθιστούν επικλητικό σταθμό
δύναμης, και όσο πιο εξαγνισμένος και ενεργειακός γίνει αυτός ο σταθμός, τόσο η επίκληση
ευθυβάλλει στο ους του θεού και σαρκούται και από επικλητικός μετατρέπεται σε τελεστικό.
Τεριρέμ
Η ηρακλείτεια θεωρία του Κρατύλου περί των ονομάτων διαγράφεται ανάγλυφα στα «Τεριρέμ»,
ήτοι στα τιτιβίσματα, τερετίσματα των τετίγγων, τα οποία χρησιμοποιεί μόνον η Ανατολική
Ορθοδοξία. Είναι «κρατηματάρια», τα οποία «κρατούν» και «ρέουν» ελεύθερα από τις ανάγκες
του ποιητικού κειμένου. Πρόκειται για επανάληψη συλλαβών χωρίς νόημα, για κράτημα ήχου και
συνεχή επανάληψή του: τε-τι-τί / τε-νε-νά / νε-να-νές / το-το-τό / τι-τι-τί / τε-ρι-ρέμ / ρι-ρεμ-ρέμ.
Πρόκειται για συμβολική μελουργία, αφού η «φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ», με -ρ- (ροή) και -τ- (στάση)
και -ν, μ- (ένδον ενέργειες), με το φυσητό μ ως το πνεύμα, ενώ τα ε, ι ενδιάμεσα, ως μεσίτες των
δύο πόλων, για την οποίαν ειπώθηκε ότι είναι το κλάμα του μικρού Ιησού, το νανούρισμα της
Παναγίας, τα άρρητα ρήματα των Χερουβείμ. Το σιγανομουρμουριστό τραγούδισμα θεωρήθηκε
ότι μιμείται «ταῖς ἀγγελικαῖς φωναῖς» και μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας ασχολήθηκαν με το
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«μυστικό» νόημά τους, θεωρώντας ότι την στιγμή του «τερετίσματος» έφριττε ο διάβολος από
την θεία φωνή και έβγαινε από τις ψυχές των ανθρώπων.
Τα «τεριρέμ» είθισται να ψάλλονται κατά τον χερουβικό ύμνο, λίγο πριν την Έξοδο των Τιμίων
Δώρων «κρατώντας την στιγμή»: – «Ὡς τόν βασιλέα ὅλων ὑποδεξόμενοι» – κατά την οποίαν
κατέρχεται η δευτέρα τάξη της αγγελικής ιεραρχίας, τα πολυόμματα χερουβείμ, που αποτελούν
τους φύλακες της γνώσης και τους αρματηλάτες του θεού και εκτελούν τις διαταγές του. Είναι η
στιγμή κατά την οποίαν ορισμένοι άνθρωποι εξ-ίστανται ώστε να συναντήσουν το θείον·
«Έρχεσαι! Σε ακούω! Η άβυσσος μού μιλά· έχω ανεβάσει στο φως ακόμη και το έσχατο βάθρο
μου· οι σιωπηλότατες λέξεις φέρνουν την καταιγίδα» (Νίτσε, 1999). Αλλόκοτα γεγονότα δύνανται
να συμβούν υπό την μελουργία των τεριρέμ, όπως η προφητεία της αλώσεως της Πόλης
(«Πάψετε το χερουβικό, κι ας χαμηλώσουν τ’ άγια…») ή όπως η αποβολή του δαίμονα: «ήπλωνα
χαμαί το χράμι… διά να περάσουν τα Άγια από επάνω της» (Βιζυηνός: Το αμάρτημα της μητρός
μου»).
Μεγάλοι νηπτικοί επεχείρησαν να γράψουν στο χαρτί την άϋλη φωνή της θεότητος, ώστε να
μετάσχει της ύλης, να ενσαρκωθεί. Έτσι, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός στην «Γραμματική της
Μουσικής» έγραψε πως τεριρέμ – τοτοτό – τιτιτί – νενανές είναι προτυπώσεις αγελικών δοξασιών,
που σημαίνουν: «πρόσεχε, άνθρωπε, πού βρίσκεσαι, με ποιον συνομιλείς, τι σιγοψάλλεις» και
ειδικότερα: τεριρέμ = τήρει ρου (= πρόσεχε την ροή της ζωής σου)· τοτοτό (= πρόσεχε το τότε,
ήτοι την άλλη ζωή)· τιτιτί = τι τινί (= πρόσεχε τι θα δώσεις και σε ποιον). Ακολούθως, ο
αυτοκράτωρ Θεόδωρος Λάσκαρης έγραψε το κράτημα: «Πόταμις» και στο μάθημα
χρησιμοποιούσε συλλαβές όπως: ρε-Ρρι-ρόο-ρούου-ρίρ-ρο-ρόου-ρούου, ως αντιφώνηση από
τα νεροστραγγίσματα ανάμεσα από πέτρες και χαλίκια, σαν κελαρυστά αποστάγματα που
αφήνουν τα βροχόνερα τρέχοντας στις λιθαρορονιές και στα φιδοκύλιστα ρείθρα (Κώδικας 39.
Φύλ. 113b έως 115 του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών). Ωστόσο, αιώνες πριν ο Αισχύλος στο
έργο του «Πέρσαι» έβαζε τον χορό να θρηνεί: «ὀτοτοτοτοῖ… τέγγομαί τοι» (στ. 1051, 1065).
Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΛΑΟ
Κατ’ αναλογίαν των ανωτέρω, η λαϊκή παράδοση της Ανατολής δημιούργησε τους «Αμανέδες»
συμφύροντας δύο τούρκικες λέξεις: «αμάν» (= έλεος) + «μανές» (= δίστιχο ή τετράστιχο
λιανοτράγουδο) σε μιαν ιδιόρρυθμη μονωδία, με χαρακτηριστικό της την επανάληψη του
τούρκικου επιφωνήματος «Αμάν», με βαρύ, μακρόσυρτο και επαναλαμβανόμενο ήχο, με στόχο
τον συντονισμό των συναισθημάτων της ομηγύρεως και την προετοιμασία της ψυχικής
διάθεσής τους. Για παράδειγμα, ο «Αμανές της καληνύχτας»: «Ήρθεν η ώρα κι η στιγμή το στόμα
μου ν’ ανοίξω, αμάν, αμάν, αχ! Το στόμα μου ν’ ανοίξω, και στην καλή παρέα μου, καληνυχτιά,
αμάν, ν’ αφήσω, αμάν, αμάν», δηλοί όλον τον πόνο, το σεκλέτι, τον νταλκά, τον σεβντά του
φίλου που αποχωρίζεται φίλους. Παρομοίως, γράφτηκε και το αδέσποτο «μουρμούρικο» που
τραγουδιόταν ως τελευταίο πριν κλείσει ο τεκές: «Θεέ μεγαλοδύναμε». Ψάλλονταν ως
«αιθύρισμα» (= ψιθύρισμα), όπως γράφει ο Θεόκριτος στο «Ειδύλλιον α΄», σαν ελαφρύς θρους
των δέντρων, σιγανό κελάηδημα, σιγαλός θρήνος, μονότονο ψιθυριστό κλαψούρισμα, σαν
«μίρλισμα» που λένε οι Αιτωλοί και οι Ακαρνάνες, «μινύρισμα» που λέει ο Παπαδιαμάντης
(«μινύρισμα πτηνού χειμαζομένου λαχταρούντος την επάνοδον του έαρος» (Ο Ξεπεσμένος
Δερβίσης), κάνοντας επίκληση στον θεό να στείλει τους αγγέλους να πουν «νάνι – νάνι», ήτοι το
νε-να-νές, που θα βοηθήσει τους χασικλήδες να αποβάλουν τον πόνο, το κακό, τον δαίμονα
από την ψυχή. Σημειωθήτω, ότι οι ελληνόφωνοι της Καλαβρίας (Κάτω Ιταλία) έχουν στην
παράδοσή τους το «Νανούρισμα», κατά το οποίον τραγουδούν επαναλαμβανόμενα: «τιτί-τιτίτιτί… τοτό-τοτό-τοτό… νανά-νανά-νανά… τοννί-τοννί-τοννί…».462

462 Την πληροφορία μού έδωσε η Έλενα Μόχλα, συμφοιτήτρια στο Β΄ έτος του Μεταπτυχιακού προγράμματος
«Δημιουργική Γραφή» (Φλώρινα), η οποία άκουσε τη σχετική εισήγηση στο Συνέδριο της Κέρκυρας και στο τέλος αυτής

[1196]

1197

ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ «ΜΙΛΙΑ» ΤΗΣ ΒΑΒΩΣ
Οι Ακαρνάνες, για όποιον μιλά απλά, λιτά, καθαρά, σταράτα την ακαρνανική διάλεκτο, λένε: «Τα
λέει ντάλικα», ήτοι «αμπντάλικα». «Apdal» (τουρκική λέξη) σημαίνει «ο υπερβαλλόντως βλαξ», ο
μωρός, ο απλοϊκός, ο ηλίθιος. Πρόκειται για λέξη – κλειδί στην θεολογία των Σούφι, αφού «apdal»
είναι ο δερβίσης. Είναι ο «μπουνταλάς», ο «ένθεος τρελλός» κατ’ αναλογίαν των «διά Χριστόν
σαλῶν» του Βυζαντίου. Ο «μπουνταλάς» ή «apdal» έγιναν αγγλογαλλιστί «brutal» (= ο ωμός, ο
βίαιος, ο κτηνώδης, ο ζωώδης, ο χοντροκομμένος) και «brutal» είναι στα αρχαία ελληνικά ο
«βροτός», ήτοι ο θνητός άνθρωπος, που αρχίζει την ζωή του σαν ένα σβωλαράκι ζυμωμένο με
πυτιά, μετά απλώνει σαν φύλλο πίττας, ψήνεται, και κατόπιν φαγώνεται και χωνεύεται. Βροτός
είναι ο άνθρωπος που βλέπει τον κόσμο σαν να είναι η πρώτη φορά, σαν αθώο νήπιο, όπως ο
«Ηλίθιος» του Ντοστογιέφσκι. Όμως ο θεός «τα μωρά τοῦ κόσμου ἐξελέξατο, ἵνα τούς σοφούς
καταισχύνῃ» (Α΄ Κορ. 1,27) και οι Έλληνες «ἀεί παῖδες εἰσίν, γέρων δέ Ἕλλην οὐκ ἔστιν» (Τίμαιος,
22β).
Τοιουτοτρόπως, η μπάλια (βαλιός = λευκός) βάβω «ντάλικα» εβαμβάλιζε σαν νήπιο, όπως
«μπαμπαλάει» κάθε «μπαμπαλής» (= τούρκικη λέξη: γέρος), αφήνοντας την φωνή και τις λέξεις
να ρέουν από την μύτη, την γλώσσα, τον ουρανίσκο, τα χείλη, το λαρύγγι, όπως ακριβώς είχε
ακούσει τους γονέους της, και κατά την λαλιά των γονέων των γονέων της, χωρίς τους
γλυκασμούς των άμουσων, που δημιουργούν σύγχυση και ζάλη. Γράφω κατά την «μιλιά» της
βάβως – και κάθε «μπάμπως» –, διότι αυτή είχε μέσα της κάτι από «ζωάκι» («brutalité») ήτοι
πρωτογένεια, κάτι από την πρώτη ουσία και την αναλλοίωτο σταθερά. Για τον λόγο αυτόν, με
αυτή την ζώσα ρέουσα μιλιά συνομιλούσαν ακόμη και με τα πρόβατα, τα γίδια, τα χοντρικά
(άλογα, μουλάρια, γαϊδούρια), τα σκυλιά, τις γάτες, τα πουλιά, ακόμη και με τα φαντάσματα και
τα «ξωθικά» που έβλεπαν τις νύχτες κάτω από το ολόγιομο φεγγάρι κι ανατρίχιαζαν, ενώ τα
άλογα χλιμίντραγαν και τα σκυλιά αλυχτούσαν. Γράφω κατά την «μιλιά» της βάβως, σημαίνει ότι
γράφω κατά την λαλιά της, όταν ψιθύριζε ξόρκια (μάντραμ) και γιάτρευε τα παιδάκια από τις
παιδικές αρρώστειες. Μέσα από το βαμβάλισμα της βάβως δυνήθηκα να πλησιάσω ελάχιστα
τον «ιερό» Σολωμό, ο οποίος δεν είχε άλλο στον νου του «πάρεξ ελευθερία και γλώσσα» κι ένιωσα
πως αυτή είναι η γλώσσα που «ξεκλείδωνε» τον Βιζυηνό όταν έγραφε για τον αγράμματο
πεπαιδευμένο πάππο του, και τον Παπαδιαμάντη που με «δυό – τρία γραΐδια διέλυσε τον
Φρόϋντ», όπως σχολίασε ο Γιάννης Τσαρούχης.
Γράφω κατά την «μιλιά» της βάβως, σημαίνει ότι το «βαμβάλισμα» (αρχαία λέξη: τριγμός,
τρέμουλο) ήταν ζωντανό στην γλώσσα και στα χείλη της, στα χέρια και στην καρδιά της, διότι «οι
λέξεις φλέβες είναι· μέσα τους αίμα κυλάει» (Ρίτσος, 1981). Είναι «μιλιά» ζυμωμένη με αρχαία
ελληνικά, λατινικά, τούρκικα, σλάβικα και βλάχικα, τα οποία έδωσαν τα χρώματα και τα αρώματά
τους και έγινε σαν σπάνιος – και άρα πολύτιμος – θησαυρός που κραδάζει και «σπάει» την
καρδιά μου αφήνοντας να ξεπεταχτούν μνήμες, εικόνες, συμβάντα, ζωές, όπως με την λάβα του
ηφαιστείου ξεπετάγονται από τα έγκατα της γαίας ατόφια ορυκτά θαμμένα χιλιετίες. Έπρεπε να
παρέλθουν δεκαετίες και να διέλθω τα «σαράντα κύματα» έως ότου νοιώσω και κατανοήσω ότι
η μόνη γλώσσα που πάλλει την ψυχή μου και ανακινεί τον νου μου, ώστε αλμυρά ρυάκια να
ρεύσουν από τα μάτια μου, είναι η λαϊκή ελληνική, γιατί με αυτήν βλέπω την «μέσα στην λέξη
λέξη» (Έλιοτ, 2008).
Εάν ισχύει το Ερμητικό: «ὡς ἄνω οὕτως και κάτω», γράφω (= εντέμνω, χαράσσω, αυλακώνω,
πληγώνω με την γραφίδα) κατά την ομιλία (= συν-ανα-στροφή, συνουσιασμός, επικοινωνία,
ένωση, φιλία < mel-καλό, ὦ μέλε = φίλε, αλλά και μάχη < mal – κακό → «μαλιά» (= η μάχη,
Ερωτόκριτος) της γραίας (= της εγχαραγμένης, αυλακωμένης). Με την γραφίδα χαράσσω
γράμματα της λαλιάς του λαού που τον είχε «αργάσει» (αρχαίο ρήμα: ὀργάζω = καθιστώ τι
με περίμενε δίνοντάς μου ένα χαρτί με τις λέξεις: «Amalgamation choir-Nanourisma» και παραπέμποντάς με στο σχετικό
βίντεο στο youtube
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μαλακόν, μαλάσσω) ο πόνος κι ο κόπος, ο μεγαλύτερος λιθοξόος της ζωής, σαν τα ψάρια που
τα «αργάζει» το αλάτι και παστώνονται κι έτσι διατηρούνται ξεπερνώντας τον χρόνο τους. Έτσι,
ο λόγος των λαϊκών, όπως το λέει το όνομά τους, είναι λέξεις ως νοητά θεάματα, όπως ο
Πλάτωνας ονομάζει τους αληθινούς φιλοσόφους «φιλοθεάμονας ἀληθείας», διότι ζητούν να
δουν την αλήθεια με το «τῆς ψυχῆς ὄμμα» αφού «μόνῳ γάρ αὐτῷ ἀλήθεια ὁρᾷται» (Πολιτεία, 475e,
533d). Γράφω κατά την «μιλιά» της βάβως, διότι το β είπε ο Κρατύλος μιμείται την βάση, και η
βάβω μού έδινε αυτή την γλύκα και την θαλπωρή που δίνει ο «λούρος» (= λώρος) που με έδενε
με την χαραγμένη γραία και την γαία της ελληνικής υπαίθρου. Ενίοτε όμως, επειδή δεν αντέχω
τόσον πόνο, το ρέον σκληρό ρ μού ξαγλυστρά σε λιπαρό, μαλακό λ και το «γράφω» κυλάει σε
«γλάφω» (= κοιλαίνω, καμπυλώνω και η γραφίδα γίνεται γλαφίδα, κάνοντας τα «γεγραμμένα
γεγλυμμένα» (σκαλιστά), για να αντέξω να γράψω τον πόνο της γενιάς μου, αφού με την λαλιά
τους ξεπετάγονται όλοι από τα βάθη, και – για να μιλήσω αταβιστικά – ζώντες και τεθνεώτες,
ορατοί και αόρατοι «βαμβαλίζουν» (= ψελλίζουν, τρέμουν, μουρμουρίζουν) και «βαβάζουν»
(ομιλούν ασαφώς, τρίζουν, τερετίζουν) και «βάζουν» (= φλυαρούν) «βαβαί» (= λέξη νηπιακής
ηλικίας) και βάϊ-βάϊ, πα-πά, μπα-μπα.
ΣΗΜΕΡΑ
Η ομοιομορφία που επιδιώκει ο Προκρούστης της «Νέας Τάξης» έχει ως απαραίτητο στοιχείο την
μηχανιστική και γραμμική σκέψη και την μείωση της πυκνότητας της κυκλοφορούσας
πληροφορίας, όπου η σύγχυση πρέπει να καταστεί σύνηθες νοητικό περιβάλλον των
«καταναλωτών». Μία από τις άπειρες πονηριές της «νέας τάξης» είναι η «πολιτική ορθότητα»,
ήγουν η αποφυγή του να λέγονται τα πράγματα όπως είναι. Οι εργαζόμενοι και η εργασία
λέγονται «απασχολούμενοι», οι πούστηδες (τούρκικο: pust = πίσω) εξωραΐστηκαν ως
«ομοφυλόφιλοι» και «διεμφυλικοί» και οι κωλομπαράδες ως «παιδόφιλοι». Η οργανωμένη
αισχροκέρδεια και τοκογλυφία αποκαλούνται «θεσμοί» και «αγορές», οι κλέφτες «επίορκοι», οι
δάσκαλοι «εκπαιδευτικοί», οι πολίτες «καταναλωτές» και λοιπά άλλα, έως άπειρα. Απώτερος
στόχος της «νέας τάξης» είναι η απαγόρευση να λέγονται τα πράγματα με το όνομά τους, και
προς το παρόν αρκείται στην αυστηρή υπόδειξη της πολιτικής ή λεκτικής «ορθότητος».
Είναι προφανές ότι η δουλειά γίνεται σιγά – σιγά. Πρώτα πρέπει να συνηθίσουν τον ομοιόμορφο
εμφιαλωμένο πολιτισμό που διαχέεται με κάθε μέσο, από τις ταινίες και τα σήριαλ, έως τα άπειρα
δικαιώματα και τις ιδιαίτερες ημέρες της μάνας, του πατέρα, της κόκκινης πιπεριάς και της αγίας
καπότας, έτσι ώστε το πλήθος να καθίσταται ενοχικό (Δεστέφανος, 2015). Ακολούθως, η
αποσύνθεση γίνεται φανερή, κυρίως, μέσω της εξαφάνισης των σημασιών και το σχεδόν
απόλυτο ξεθώριασμα των αξιών. Αυτό μακροπρόθεσμα απειλεί την επιβίωση του ίδιου του
συστήματος. Όταν δηλώνεται ανοιχτά, όπως γίνεται τώρα στις δυτικές κοινωνίες, ότι η μοναδική
αξία είναι το χρήμα, το κέρδος, ότι το υπέρτατο ιδεώδες του κοινωνικού βίου είναι το «πλουτίστε»
– και η δόξα αυτής της δήλωσης ανήκει, σε ό,τι αφορά την Γαλλία, στους σοσιαλιστές, οι οποίοι
την έκαναν με έναν τρόπο που η Δεξιά δεν είχε τολμήσει να την κάνει – μπορεί να διερωτηθεί
κανείς αν είναι ποτέ δυνατόν μια κοινωνία να συνεχίσει να λειτουργεί και να αναπαράγεται
μονάχα σε αυτήν την βάση (Καστοριάδης, 2000).
Η πιο μεγάλη βία είναι η απουσία νοήματος, και αυτή είναι ηχηρή ολούθε. Παραλήρημα έχει
καταλάβει τους πάντες. Μιλούν ακατάπαυστα, μιλούν ερμηνεύοντας, απολογούμενοι,
προτείνοντες, αυτοθαυμαζόμενοι, αορίστως, ανοήτως, διφορούμενα, κυρίως χωρίς λόγο και
ουσία. Μιλούν γιατί στην πράξη μιμούνται ότι είναι παρόντες. Οι πολιτικοί μιλούν για αυτά που
πρέπει να γίνουν, λες και κάποιοι άλλοι πρέπει να τα κάνουν. Οι καλλιτέχνες ερμηνεύουν το έργο
τους, λες κι αυτό το ίδιο είναι μουγκό. Οι «ερωτευμένοι» για ο,τιδήποτε, ενώ ο έρωτας είναι
σιωπηλός (Δεστέφανος, 2016). Ο Ιονέσκο στην «Φαλακρή τραγουδίστρια» έδειξε με
ανατριχιαστικό ρεαλισμό την αποσύνθεση της γλώσσας στα πλαίσια των συμβατικών
ανθρωπίνων σχέσεων, και την τελική μεταποίησή της σε ασύνδετη διαδοχή λέξεων, που
αποβλέπει στην υποταγή της ζωής στην γλώσσα και όχι την υποταγή της γλώσσας στην
δυναμική της ζωής (Γιανναράς, 2006).
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Το να γράφει κανείς είναι η ελάχιστη δράση μετά την σκέψη, την ομιλία, την λέξη (Δεστέφανος,
2013). Οι ποιητές έχουν σαν τέχνη να βρίσκουν λόγια που εικονίζουν τα όσα αισθάνονται οι
πλείστοι των ανθρώπων που δεν κατέχουν την τέχνη των λόγων, και κυρίως δεν έχουν το θάρρος
της έκθεσης. Εν προκειμένω, σχολιάζοντας ο Καβάφης τους «βαρβάρους» στο ομώνυμο έργο
του έγραψε: «Η κοινωνία φθάνει σε έναν βαθμό πολυτέλειας, πολιτισμού κι εκνευρισμού (=
αποχαύνωσης), όπου απελπισμένη από την θέσι εις την οποίαν δεν βρίσκει διόρθωσι
συμβιβαστική με τον συνειθισμένο της βίο, αποφασίζει να φέρει μια ριζική αλλαγή… Να οι
βάρβαροι και στον ιδιαίτερο βίο. Όταν κανείς συχνά επιθυμεί να μην έχει γνώσεις, να έχει απλή
πίστι, χωρίς ανάγκες, και να ζη την ζωή κανενός απλού και αμαθούς ανθρώπου, για τον οποίον
τα πράγματα έχουν μια δροσερότητα και την χαρά και το ενδιαφέρον του ανεξιχνίαστου»
(Καβάφης, 2011). Τουναντίον, μεγάλο τμήμα της διανόησης, το οποίο θα μπορούσαμε να
ονομάσουμε «αχρείους», εγκαταλείπει τον λαϊκό πολιτισμό και την λαϊκή σκέψη και στρέφεται
προς την κατεύθυνση που στοχεύει ο διεθνής καπιταλισμός. Ο λαϊκός πολιτισμός
καταστράφηκε, αφού μόνον ένα πολύ μικρό κομμάτι διανοουμένων στράφηκε προς αυτόν,
τους οποίους θα πούμε «αφανείς» αντί του συνηθισμένου «περιθωριακούς». Η αρχή έγινε από
την λαλιά. Σιγά – σιγά, λέξεις κι εκφράσεις εισχωρούν επιτήδεια στην καθημερινή γλώσσα. Μετά
ήρθε η σειρά του εμπορίου και μετά η σειρά των σχολείων εκμάθησης των βαρβαρικών
διαλέκτων (Δεστέφανος, 2014).
Ομοιοτρόπως, ο Σωκράτης στον «Κρατύλο» καυτηριάζει την κενότητα, την άγνοια και την
κουφότητα των ανθρώπων λέγοντας ότι τα πρώτα ονόματα που ετέθησαν, παραμορφώθηκαν
από όσους ήθελαν να τα κάνουν τραγικά, προσθέτοντας ή αφαιρώντας γράμματα χάριν
ευφωνίας και για λόγους καλλωπισμού. Όμως τέτοια κάνουν αυτοί που καθόλου δεν
φροντίζουν για την αλήθεια, αλλά μόνον για την άρθρωση του στόματος, και στο τέλος κάνουν
να μην εννοεί κανείς τι σημαίνει το όνομα. Κι ενώ οι παλιοί πρόγονοι έκαναν πολύ μεγάλη χρήση
του ι και του δ, τώρα βάζουν το ζ σαν να είναι τάχα μεγαλοπρεπέστερα. Έτσι, το «ζυγόν» οι
αρχαίοι το έλεγαν «δυογόν», και το «ζυγόν» δεν εκφράζει τίποτε, ενώ το «δυογόν» ονομάστηκε
πολύ σωστά, διότι δύο ζώα δένονται για να σύρουν ( 414d-419e).
Καταλήγοντας, «είναι ωραία τρέλλα η ομιλία. Με αυτήν χορεύει ο άνθρωπος πίσω από όλα τα
πράγματα. Έτσι, μίλησα όλο και πιο απλά, γιατί φοβόμουν τις σκέψεις μου και τις σκέψεις πίσω
από τις σκέψεις μου» (Νίτσε, 1999). Μίλησα ελληνικά, διότι «την γλώσσα μού έδωσαν ελληνική»
(Ελύτης 2011), και επειδή ο καθηγητής της Γλωσσολογίας μάς έλεγε πως αν πεθάνουν οι
διάλεκτοι, τότε θα πεθάνει και η γλώσσα, και «γλώσσα είναι η πατρίδα» έλεγε ο Γκάτσος. Σε
ιατρικές έρευνες του Χάρβαρντ διαπιστώθηκε ότι η απαγγελία των Ομηρικών επών στο
πρωτότυπο, πλην των άλλων, κάνει καλό στην καρδιά ως αναπνευστική άσκηση. Η μαγεία του
Λόγου γίνεται μέσω του ήχου από τον κραδασμό που παράγει η προφερόμενη λέξη, και γεννιέται
από την εισπνοή, την ζωτική πνοή, και ενσαρκούται στον ήχο. Πιθανόν, για τον λόγο αυτό οι
μεγάλοι Δάσκαλοι, όπως ο Σωκράτης και ο Χριστός, δεν έγραψαν ποτέ, αλλά εξέφρασαν τις
μεγάλες αλήθειες «από το στόμα στο αυτί», ασπαζόμενοι την ηρακλείτεια θεωρία της διαρκούς
μεταβολής των πραγμάτων, στην οποίαν αντίκειται ο γραπτός λόγος. Μόνον μια φορά ο
Χριστός «κύψας τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τήν γῆν» (Ιω. 8,6), αλλά κανείς δεν κατάλαβε τίποτε.
Επειδή όμως «βλέπειν ἅμα πρόσσω και ὀπίσσω» (Ιλιάς, Α343) και νιώθω ότι θέλει «να τιναχτεί σαν
άγριο πνεύμα η τρομερή μας λαλιά» (Σαββόπουλος, Ζεϊμπέκικο), και επειδή «μαράθηκε η
λουλουδιασμένη ιτιά και ψήλωσε η κοντούλα λεμονιά, στα Σάλωνα δεν σφάζουν αρνιά, δεν πάει
το παπάκι στην ποταμιά, κι η παπα-Λάμπραινα γυμνή χαϊδεύει δωροσυσκευή σ’ ένα τηλεπαιχνίδι
πουλημένο» (Τζ. Πανούσης, Νεοέλληνας)· επειδή το «πράγμα» «κακῶς ἰόν» (= κακία → κινείται
κακώς) κατά τον Κρατύλο, κι αν ξένες βαρβαρικές λέξεις, όπως: ύδωρ, πυρ, κίνησις, κύων, είχαν
εισαχθεί στην αρχαιοελληνική γλώσσα (410a), σήμερα η γλώσσα αυτή είναι «ξεπλυμένη», όπως
λένε οι Ακαρνάνες· επειδή σήμερα στην εποχή του «φαίνεσθαι», άπαντα τα ανωτέρω κινδυνεύουν
να καταχωριστούν ως ενδείξεις ανθρώπου με Άσπεργκερ και επειδή «νά ’ξερες τι δύναμη μού
δίνει η δύναμή σου σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω την φωνή σου» (Λειβαδάς, Η επιμονή σου)·
επειδή «με την δύναμη μιας λέξης ξαναρχίζω την ζωή μου» (Ελυάρ, 1984), τότε για όλους τους
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ως άνω λόγους την ξαναρχίζω «μιρλίζοντας» πατώντας στο Β του Κρατύλου και
μπαμπαλίζοντας: «Βά-βα».
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«Αρισμαρί μαγευτικό»: Λεύκωμα Παιδικής Λογοτεχνίας
Χατζής Ιωάννης, Τσιντώνη Τιτίκα –Κωνσταντίνα
yhatzis@gmail.com, tktsintoni@gmail.com

Περίληψη
Παιδική Λογοτεχνία και Δημιουργική γραφή: Γραφή και όχι λόγος γενικά, γιατί χρησιμοποιείται η γραφή, αφού η
γραπτότητα, αναπόσπαστο χαρακτηριστικό του εγγράμματου πολιτισμού μας, γίνεται και αναπόσπαστο
χαρακτηριστικό κάθε έργου. Χάρη στη γραπτότητά του, ένα κείμενο αποδεσμεύεται τόσο από τη στιγμή της δημιουργίας
του, όσο και από τον δημιουργό του και μπορεί να συναντήσει τον δέκτη του. Η δημιουργικότητα αξιοποιεί την
αποκλίνουσα σκέψη, τη σκέψη που τείνει να καινοτομήσει, να δημιουργήσει κάτι καινούργιο και πρωτότυπο, βασιζόμενη
στη φαντασία, υποκύπτοντας έλλογα στην περιέργεια, υπακούοντας σε προθέσεις, αναλαμβάνοντας το ρίσκο,
παραβιάζοντας γνωστές δομές, μορφές και συμβάσεις, αποτολμώντας νέους συνδυασμούς!
Με τη δημιουργική γραφή, κατά κανόνα, δεν παράγονται κείμενα ακαδημαϊκά, δημοσιογραφικά ή επαγγελματικά,
μολονότι για κάποιους και αυτά έχουν τη θέση τους. Στο χώρο της εκπαίδευσης η γραφή αποκαλείται δημιουργική, γιατί,
διά της εξοικείωσης των μαθητών με συγγραφικές τεχνικές, τους βοηθά να καλλιεργήσουν τον γραπτό τους λόγο και να
δημιουργήσουν ένα προσωπικό ύφος γραφής για να συγκροτήσουν τις εμπειρίες και τη σκέψη τους και να
(ανα)κατασκευάσουν τον κόσμο μέσα από μία προσωπική οπτική. Με πολύ κέφι και μεράκι, λοιπόν, δημιουργήθηκε το
Λεύκωμα Παιδικής Λογοτεχνίας «Αρισμαρί μαγευτικό» που υπόσχεται να συνεπάρει μικρούς και μεγάλους και να τους
μεταφέρει στο κλίμα του ΔΙΕΚ Αγρινίου, εν έτει 2015-2016!
Λέξεις – Κλειδιά: παιδική λογοτεχνία, δημιουργική γραφή, φαντασία, προσωπικό ύφος γραφής, λεύκωμα, αρισμαρί.

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί προϊόν ομαδικής εργασίας, στο πλαίσιο του μαθήματος
«Παιδική Λογοτεχνία», του τμήματος «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» του Δημόσιου Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας. Η εργασία έλαβε χώρα το
εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 και συγκεκριμένα κατά το εαρινό εξάμηνο του συγκεκριμένου
εκπαιδευτικού έτους. Εμπνευστής της ιδέας και υποκινητής του εγχειρήματος ήταν ο τότε
Διευθυντής του ΔΙΕΚ Αγρινίου και σήμερα Διευθυντής του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου
Αιτωλοακαρνανίας, κος Ιωάννης Χατζής και συντονίστρια, εμψυχώτρια και επόπτρια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας για την τελεσφόρηση του λευκώματος η φιλόλογος και εκπαιδεύτρια
ενηλίκων κα Τιτίκα-Κωνσταντίνα Τσιντώνη που δίδασκε το μάθημα της παιδικής λογοτεχνίας στο
ΔΙΕΚ Αγρινίου, κατά την εκπαιδευτική χρονιά 2015-2016.
Η εργασία, λοιπόν, που ανατέθηκε στις καταρτιζόμενες βρεφονηπιοκόμους του ΔΙΕΚ Αγρινίου,
κατά το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016, ζητούσε από αυτές, αφού χωριστούν σε ομάδες των τριών
ή τεσσάρων ατόμων, να δημιουργήσουν ένα Λεύκωμα Παιδικής Λογοτεχνίας, το οποίο στην
πορεία θα τυπωθεί και θα εμπλουτίσει τη βιβλιοθήκη της σχολής. Συγκεκριμένα, κλήθηκαν να
εμπλουτίσουν το λεύκωμα με ποιήματα, παραμύθια, μύθους, θρύλους-παραδόσεις, ευτράπελες
διηγήσεις, μικρές ιστορίες, εικονογραφημένες ιστορίες-κόμικς, μικρές εγκυκλοπαίδειες κτλ.
Μάλιστα, για να δοθεί και ιδιαίτερη βαρύτητα στην εργασία και να προσελκύσει την προσοχή
των καταρτιζομένων, ανακοινώθηκε σε αυτές πως θα βαθμολογηθούν, μέσω αυτής, στο
πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης του εαρινού εξαμήνου του εκπαιδευτικού έτους 2015-2016,
σε αντικατάσταση των γραπτών εξετάσεων. Η ιδέα της δημιουργίας ενός τέτοιου λευκώματος
βασίστηκε στο γεγονός πως στην περιοχή αυτή εκτείνονται πάρα πολλά χωριά και τοπικές
κοινότητες, αγροτικές περιοχές με μεγάλη και σημαντική ιστορία, τόποι και τοπία όπου
γεννήθηκαν μύθοι και θρύλοι, μέρη στα οποία πλάστηκαν παραμύθια, δημιουργήθηκαν
ιστορίες, τις οποίες αφηγήθηκαν οι γιαγιάδες και οι παππούδες στα εγγόνια τους. Σε ένα τέτοιο
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μέρος με τέτοια ερεθίσματα, οι καταρτιζόμενες του τμήματος Βρεφονηπιοκόμων δε μπορούσε
παρά να έχουν αναρίθμητα ακούσματα και περιγραφές, εξιστορήσεις και διηγήσεις που θα
μπορούσαν να συγκεντρωθούν σε ένα βιβλίο που θα αποτελούσε το λεύκωμα της δικής μας
παρέας και θα άφηνε το στίγμα στη σχολή και στο μέρος εκείνο! Η ομάδα λοιπόν αποδέχθηκε
με ιδιαίτερη χαρά την ιδέα και καταπιάστηκε με πολύ κέφι με το έργο που της ανατέθηκε, ενώ
πολύ σύντομα, είχαν ήδη δημιουργηθεί τα πρώτα δείγματα κειμένων παιδικής λογοτεχνίας που
θα στόλιζαν το λεύκωμά μας!
Εξώφυλλο Λευκώματος Παιδικής Λογοτεχνίας

Παραμύθια
Α.
Μια φορά κι έναν καιρό, πριν από χρόνια εκατό, σ’ ένα κόσμο ξακουστό, ένα ήταν το χωριό,
που το λέγανε Λαχνό. Όλοι οι κάτοικοι εκεί ήταν πάντα τυχεροί. Και ο λόγος για αυτό ήταν ένα
ξωτικό που το μάγεψε το μέρος πριν από πολύ καιρό. Και έτσι οι κάτοικοι, παιδιά, έβγαζαν πολλά
λεφτά, φρούτα και λαχανικά. Μια ημέρα βροχερή, εμφανίστηκε εκεί μία μάγισσα κακή που’ θελε
όλα τα καλά να τα πάρει μακριά. Και για να το κάνει αυτό, έκανε ξόρκια ένα σωρό και μάγεψε
όλο το χωριό. Και έτσι οι κάτοικοι εκεί που εδούλευαν πολύ χωρίς να παίρνουνε δραχμή γιατί τα’
παιρνε αυτή. Ήταν όλοι δυστυχείς και καθόλου ευτυχείς. Ώσπου ένα πρωινό, ένας νέος απ΄ το
χωριό που δεν ήτανε εκεί και τα μάγια δεν τον πιάσαν, είδε την κακομοιριά που είχαν γέροι, νέοι
και παιδιά και προσπάθησε πολύ λύση να’ βρει φοβερή. Έτρεξε ευθύς λοιπόν στο χωριό το
διπλανό για να βρει ένα σοφό, γέρο, μάγο τρομερό. Μόλις έφτασε εκεί, συζητήσανε πολύ και
βρήκαν λύση φοβερή και τρομερή. Να πάει εκεί ο νιός μ’ ένα φίλτρο μαγικό που θα διώξει το
κακό και θα φέρει το καλό. Το μόνο που έμεινε λοιπόν είναι τρόπος να βρεθεί για να γίνει η πράξη
αυτή. Και τη βρήκε αυτός τη λύση. Έφτιαξε λοιπόν γλυκά νόστιμα πάρα πολλά που’ χαν κύριο
συστατικό το φίλτρο μας το μαγικό. Κινά λοιπόν γοργά – γοργά για να πάει τα γλυκά στην
πανούργα μάγισσα και κακιά γριά. Έφτασε έξω από το σπίτι, χτύπησε την πόρτα μια σιγά, δυό
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δυνατά, αφήνει κάτω τα γλυκά και φεύγει γρήγορα παιδιά. Η πανούργα μάγισσα μόλις είδε τα
γλυκά, τα σήκωσε, τα μύρισε και, πολύ σαν πείναγε, με τη μια τα έφαγε και πολύ της άρεσαν!
Ξαφνικά και με τρόπο μαγικό όλα γίναν όμορφα και πολύ γλυκά και τα μάγια λύθηκαν με μιας.
Και η μάγισσα η κακιά, σαν τα είδε όλα αυτά, από το κακό της έσκασε και από το χωριό αμέσως
έφυγε. Έτσι, όλο το χωριό που χαρούμενο ήταν πια, ευχαρίστησε το νιο και του δώσανε δώρο
εκπληκτικό. Από εδώ και στο εξής θα του δίνανε όλοι οι κάτοικοι εκεί φρούτα και λαχανικά κι
αρκετά απ’ τα δικά τους τα λεφτά.
Β.
Μια φορά κι έναν καιρό σ’ ένα μικρό χωριό με όνομα Ζαχαρωτό, σκαρφαλωμένο σ’ ένα λοφίσκο
κι απλωμένο μέχρι τη θάλασσα υπήρχε μία βρύση. Η βρύση αυτή ήταν καλυμμένη από θάμνους
κι από το στόμιό της έτρεχε γάργαρο καθαρό νερό. Βρισκόταν στην άκρη του δρόμου που
οδηγούσε στα πιο απομακρυσμένα σπίτια του χωριού.
Στο χωριό ζούσαν και πολλά παιδάκια: Χαρούμενα παιδάκια και σκουντούφλικα παιδάκια, ήσυχα
παιδάκια και σκανταλιάρικα παιδάκια. Προσεκτικά παιδάκια κι απρόσεχτα παιδάκια, υπάκουα
παιδάκια κι ανυπάκουα παιδάκια…
Σ’ όλα τα παιδάκια του χωριού άρεσε να πηγαίνουν στη βρύση και να περνούν αρκετή ώρα εκεί
παίζοντας . Κάποια μέρα τα παιδάκια πρόσεξαν κάτι περίεργο. Οι θάμνοι ήταν ελαφρώς
πατημένοι και πάνω τους είχαν μια αστραφτερή σκόνη σαν φεγγαρόσκονη. Αναρωτήθηκαν τι
να συνέβαινε εκεί!
Στη βρύση, λοιπόν, αυτή κάθε βράδυ με ολόγιομο φεγγάρι στήνανε χορό νεραϊδούλες όλο χάρη.
Έξι μικροσκοπικές, χαριτωμένες, γελαστές νεράιδες: η ροζ Ροδή, η κίτρινη Ηλιάνθη, η γαλάζια
Ουρανία, η πορτοκαλί Κάλλη (από το πορτοκάλι), η πράσινη Ελπίδα και η μωβ Πασχαλιά
σκέφτηκαν πως καλό θα ήταν να δώσουν χαμόγελα, ηρεμία, χαρά, καλούς τρόπους στα μικρά
παιδιά. Αποφάσισαν τη σκέψη τους να κάνουν πράξη και κουνώντας τα μαγικά τους ραβδιά ν’
αλλάξουν τα παιδιά.
Η Ροδή που κάνει το χαμόγελο πλατύ έδωσε σ’ όλα τα παιδιά χαμόγελα πολλά!
Η Ηλιάνθη έδωσε χαρά κι όλα τα παιδιά απόκτησαν πρόσωπα γελαστά!
Η Ουρανία τα έκανε υπομονετικά!
Η Κάλλη (από το πορτοκάλι) έδιωξε το θυμό με χάρη!
Η Ελπίδα έστειλε όνειρα πολλά στα μικρά παιδιά!
Κι η γλυκιά η Πασχαλιά που κάνει τα παιδιά καλά τέλειωσε όλη τη δουλειά!
Έτσι, από την επόμενη κιόλας μέρα, το χωριό γέμισε με χαρούμενα, υπομονετικά, ήρεμα,
προσεχτικά, υπάκουα παιδιά. Στο χωριό όλοι ήταν χαρούμενοι κι η ζωή κυλούσε μια χαρά! Τα
παιδιά κάπου κάπου ξέφευγαν και γύριζαν για λίγο στους παλιούς τους χαρακτήρες. Περνούσαν
όμως συχνά από τη βρύση και καθώς κουνούσαν τα φύλλα των θάμνων, η μαγική
φεγγαρόσκονη που άφηναν εκεί οι νεραϊδούλες κάθε βράδυ με ολόγιομο φεγγάρι πασπάλιζε τα
κεφαλάκια των παιδιών και τα άλλαζε ξανά σε καλά παιδιά. Και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς
καλύτερα!
Γ. «Ο πολυροβυθάς»
Ήτανε κάποτε ένα παιδί δεκαέξι χρονών που ήτανε ορφανό και δεν είχε πατέρα να σπέρνει και να
θερίζει και να κουβαλάει τα καλά του Θεού στο σπίτι. Μια μέρα, εκεί που πήγαινε στο δρόμο,
βρήκε ένα ρεβίθι. Δεν είχε ξαναδεί ρεβίθι, δεν ήξερε τι είναι, το παίρνει, το πάει στη μάνα του και
της λέει:
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«Τι είναι μάνα αυτό;»
«Ρεβίθι είναι παιδί μου, μην το χάσεις.»
«Το τρώνε, μάνα, το ρεβίθι;»
«Το τρώνε, αλλά εμείς θα το φυτέψουμε να βγάλουμε πολλά λεφτά.»
Φυτεύουνε, λοιπόν, το ρεβίθι στο χωράφι τους και εβγήκε ένα κλωνάρι, που είχε λέει εικοσιπέντε
ρεβυθάκια. Επήγαινε το παιδί στον κήπο και τα καμάρωνε. Άμα ήρθε η εποχή και τα μαζέψανε,
τα ξεράνανε και ήτανε όλα κι όλα μια χούφτα.
«Τι θα τα κάνουμε τώρα μάνα;» ρωτάει το παιδί. «Ε, αυτά παιδί μου, θα τα φυτέψουμε πάλι, όταν
είναι η εποχή τους και θα βγάλουμε πολλά ρεβίθια».
Τα φυτεύουνε, τα βάνουν στον κήπο, τους βάζανε και κοπριά, έβγαινε το παιδί και καμάρωνε τα
ρεβίθια που μεγαλώνανε. Εβγάλανε από τη δεύτερη σπορά δυό τρεις οκάδες ρεβίθια. Άμα τα
μαζέψανε πάλι, λέει το παιδί: «Τι θα τα κάνουμε τώρα, μάνα;» «Ας τα φυτέψουμε άλλη μια φορά,
να βγάλουμε ακόμα πιο πολλά ρεβίθια.»
Επιτέλους, μετά από καιρούς, τα ρεβίθια γινήκανε διακόσιες οκάδες.
«Εγώ μάνα», λέει το παιδί, «θα πάω να νοικιάσω του βασιλιά τα’ αμπάρια να βάλω μέσα τα
ρεβίθια».
«Ε, παιδί μου!», του λέει η μάνα του. «Εμείς δε θα μαγειρέψουμε απ’ αυτά τα ρεβίθια; Αυτά τα
μαγειρεύουνε κιόλας!».
«Όταν θα βγάλουμε χίλια κιλά ρεβίθια, τότε θα τα μαγειρέψουμε».
Φεύγει λοιπόν το παιδί, πάει στο παλάτι και βρίσκει το βασιλιά. «Βασιλέα μου πολυχρονεμένε»,
του λέει, «θέλω να μου νοικιάσεις τα’ αμπάρια σου γιατί έχω ρεβίθια και θέλω να τα βάλω μέσα».
«Παναγία μου!» σκέφτηκε ο βασιλιάς. «Εγώ είμαι βασιλιάς και ρεβίθια δεν έβαλα στ’ αμπάρια μου.
Αυτός φαίνεται, είναι πιο πλούσιος από μένα!»
Ο βασιλιάς, λέει, είχε και μια κόρη που ήτανε σε ηλικία γάμου και ήθελε να τηνε παντρέψει.
Καλοκοίταζε, λοιπόν, το νεαρό για γαμπρό του, αφού του φάνηκε πως είναι πλούσιος. Ήθελε,
όμως, να δει αν είναι και καλομαθημένος. Τον καλεί, λοιπόν, να κοιμηθεί το βράδυ στο παλάτι
του για να συζητήσουνε την άλλη μέρα το ζήτημα με την ησυχία τους. Διατάσσει, όμως, τους
υπηρέτες του να του στρώσουνε να κοιμηθεί, σε παλιά και κουρελιασμένα σεντόνια. Και να
σταθούν έξω από το δωμάτιο να ακούνε πως θα κοιμηθεί ο φιλοξενούμενός του. Αν είναι
καλομαθημένος, σκέφτηκε, δε θα μπορεί να κοιμηθεί στα παλιοσέντονα και στα σκισμένα ρούχα!
Το αγόρι έφαγε και ήπιε στο ίδιο τραπέζι με το βασιλιά, τη βασίλισσα και τη βασιλοπούλα. Ωραία
περάσανε και της βασιλοπούλας πολύ της άρεσε ο φιλοξενούμενος του πατέρα της. Αφού
πέρασε η ώρα, ο νεαρός ευχαρίστησε το βασιλιά για τη φιλοξενία και πήγε στο δωμάτιο που του
είχανε ετοιμάσει οι υπηρέτες. Ξαπλώνει να κοιμηθεί, έτσι φτωχό που ήτανε και συνηθισμένο στα
παλιόρουχα, ούτε που έδωσε σημασία στα παλιόρουχα, ούτε που έδωσε σημασία στα κουρέλια
που ήτανε στρωμένα στο κρεβάτι. Το μόνο που είχε στο νου του ήτανε να μη χάσει από το χέρι
του το ρεβίθι που κρατούσε. Το είχε δει έτσι σαν επάγγελμα, σαν γούρι και το είχε πάντα μαζί του.
Την ώρα όμως που πάει να τον πάρει ο ύπνος, του πέφτει το ρεβίθι από το χέρι. Σηκώνεται να το
βρει, κοιτάζει από δω κοιτάζει από κει, μέσα στα κουρέλια που κρυβότανε πού να το βρει; Κάποια
στιγμή το βρίσκει, ξαναξαπλώνει και κοιμάται. Μετά από λίγο του ξαναπέφτει το ρεβίθι από το
χέρι του, ξανασηκώνεται. Να ψάχνει, να κοιτάει γύρω-γύρω στα σεντόνια, να το βρίσκει και να
ξανακοιμάται. Αυτό γινόταν όλη νύχτα. Το άλλο πρωί ρωτά ο βασιλιάς τους υπηρέτες του:
«Κοιμήθηκε καλά ο καλεσμένος μου;» «Όλη νύχτα, βασιλέα μου, εγύριζε και κοίταζε από δω και
από κει, δεν κοιμήθηκε καθόλου» του λένε εκείνοι.
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«Ε, απόψε να του στρώσετε καλά σεντόνια και καλό στρώμα να κοιμηθεί. Να δούμε, είναι
καλομαθημένος; Γιατί θέλω να του δώσω τη θυγατέρα μου και δε θέλω η θυγατέρα μου να
κακοπερνά μαζί του!».
Το αγόρι περίμενε πως θα συζητούσανε για τα αμπάρια με το βασιλιά, αλλά εκείνος τον πήγαινε
από δω και από κει στο βασίλειο κι ύστερα πάλι στρωθήκανε στο φαί και στο πιοτό κι έτσι τράβηξε
η μέρα και ήρθε πάλι το βράδυ. Καθίσανε πάλι στο ίδιο τραπέζι με το βασιλιά, τη βασίλισσα και
τη βασιλοπούλα. Αυτή όμως, έτσι ομορφόπαιδο που ήτανε και με τους καλούς του τρόπους, το
αγάπησε.
Οι υπηρέτες, όπως τους είχε διατάξει ο βασιλιάς, στρώσανε αυτή τη φορά καλά σεντόνια στο
δωμάτιο του αγοριού. Αφού φάγανε και ήπιανε, το αγόρι ευχαρίστησε και πήγε στο δωμάτιό του
να κοιμηθεί. Ξάπλωσε στα μεταξωτά σεντόνια που ήτανε καλοστρωμένα και μόλις τον έπαιρνε ο
ύπνος και του έπεφτε το ρεβίθι, έκανε αμέσως μια έτσι και το έβρισκε. Κι όλο το βράδυ εκοιμήθηκε
σαν άρχοντας.
Ρωτάει το πρωί ο βασιλιάς τους υπηρέτες πως πέρασε τη νύχτα ο επισκέπτης του, «ωραία και
καλά, βασιλέα μου, σαν πουλάκι κοιμήθηκε!» του είπανε αυτοί. Χάρηκε ο βασιλιάς, χάρηκε πιο
πολύ η βασιλοπούλα που ήθελε πολύ να παντρευτεί το αγόρι που ήταν όμορφο και με καλούς
τρόπους. Καλεί ο βασιλιάς, λοιπόν, το νεαρό και του λέει:
«Βλέπω πως είσαι καλό παιδί. Και έχω και εγώ μια κόρη και λέω να την παντρέψω. Σε συμπάθησα
πολύ, σε συμπάθησε και η κόρη μου και λέω να στη δώσω. Ποιο είναι το χωριό σου;»
Τι να του πει το παιδί; Αν έλεγε το χωριό του θα καταλάβαινε ο βασιλιάς πως δεν υπήρχε σ’ εκείνο
το μέρος κανένας πλούσιος άρχοντας.
«Εγώ είμαι από πολύ μακρινό μέρος» απάντησε. Και βρήκε και είπε ένα φανταστικό μέρος που
να μην το ξέρει ο βασιλιάς.
Εγίνανε οι γάμοι της βασιλοπούλας με το αγόρι και οι γιορτές κρατήσανε τρεις ημέρες και τρεις
νύχτες. Μετά, μαζεύει η βασιλοπούλα τα πράγματά της, να πάνε στο δικό τους σπίτι.
Αποχαιρετήσανε τη βασιλική οικογένεια κι ο βασιλιάς τους είπε πως μόλις τακτοποιηθούνε, θα
πάει να τους επισκεφθεί.
Ταξιδέψανε λίγες μέρες και φτάνουνε στο σπίτι του αγοριού. Βλέπει η νύφη ένα φτωχό σπιτάκι,
καπνισμένο, δαγκώθηκε.
«Βλέπεις βασιλοπούλα μου τη φτώχεια μας; Δύσκολα περνούμε στον τόπο μας γιατί είμαι
φτωχός». «Δεν πειράζει», είπε η βασιλοπούλα και σκέφτηκε από μέσα της ότι άμα δεν περνάει
καλά, θα σηκωθεί να φύγει και να πάει πάλι στον πατέρα της.
«Δεν είναι μόνο η φτώχεια που μας τυραννά στο χωριό μας» της είπε το αγόρι. «Έχουμε κι άλλο
κακό: έρχεται ένα θεριό κάθε βράδυ και χτυπά την πόρτα. Τι θέλεις;» του λέμε. «Θέλω να μου πείτε
τι είναι τα δύο στεκούμενα και τα δύο περπατούμενα» λέει το θεριό. Πρέπει τότε εμείς να
κρυφτούμε, γιατί άμα δε βρούμε την απάντηση θα μας φάει».
«Κι όποιος το βρει;»
«Δεν το’ χει βρει κανένας ακόμα! Έχει φάει κάμποσους χωριανούς. Άμα βρει, όμως, κανείς την
απάντηση, ό, τι ζητήσει θα το’ χει!»
Η βασιλοπούλα ήταν έξυπνη γυναίκα. Έρχεται το βράδυ το θεριό, αρχίζει τους χτύπους στην
πόρτα, λέει η βασιλοπούλα στον άντρα της: « Πήγαινε να κρυφτείς εσύ κι εγώ θα απαντήσω στο
θεριό.»
Το αγόρι με κανέναν τρόπο δεν το δεχότανε. «Άμα σε φάει, τι θα γίνω εγώ;» Μα στο μεταξύ το
θεριό χτυπούσε την πόρτα.
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Του φωνάζει η βασιλοπούλα από μέσα: «Τι θέλεις;» «Θέλω να μου πεις τι είναι τα δύο στεκούμενα
και τα δύο περπατούμενα».
«Αυτό θέλεις;»
«Αυτό θέλω».
«Κι άμα στο πω θα μου δώσεις ό, τι θέλω;»
«Ό, τι θέλεις».
«Ε, τα δύο στεκούμενα είναι ο ουρανός και η γη και τα δύο περπατούμενα είναι ο ήλιος και το
φεγγάρι. Και να σκάσει το θεριό να γίνει δυό κομμάτια, να γίνει το μισό θεριό ασήμι και το άλλο
χρυσάφι!».
Αυτή ήταν η σωστή απάντηση κι ακούγεται ένα μπαμ και σκα το θεριό! Ανοίγει η βασιλοπούλα
την πόρτα, βλέπει το χρυσάφι από τη μια μεριά και το ασήμι από την άλλη και κάμανε χαρές που
γλιτώσανε από το θεριό και που γίνανε και πλούσιοι! Πήρανε, λοιπόν, τα χρυσάφια και τα ασήμια
και κάμανε παλάτια και μεγαλεία. Άμα, λέει, τακτοποιηθήκανε στα παλάτια, εφέρανε το βασιλιά,
που ως τότε του απαγόρευε, λέει, η κόρη του να έρθει να τους επισκεφθεί εκεί που έμενε.
Ευχαριστήθηκε ο βασιλιάς με την καλοπέραση της κόρης του και τα μεγαλεία του γαμπρού του
και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα!

Μύθοι
Κάθε σπήλαιο κρύβει και το δικό του ……. μύθο
Οι μύθοι, καθώς και οι θρύλοι παραμένουν ζωντανοί, γύρω από τα σπήλαια της Ελλάδας.
Πολλές από τις ιστορίες των παππούδων κάνουν λόγο για σπήλαια, τα οποία διασχίζουν
υπογείως ολόκληρη την Ελλάδα. Μιλούν για ποτάμια που ξεκινούν από τα σπήλαια και χάνονται
κάτω από το έδαφος της γης…… Πρόκειται για ένα επιστημονικό γεγονός, που όμως εύκολα
τροφοδοτεί τη φαντασία μικρών και μεγάλων.
Ένα τέτοιο σπήλαιο ιδιαίτερης ομορφιάς, το οποίο χαρακτηρίστηκε από πολλούς ειδικούς ως
«γεωλογικό εργαστήρι» ανακαλύφθηκε πριν χρόνια, εντελώς τυχαία στο Το χωριό Κωνωπίνα ή
Κονοπίνα, όπως το γράφουν άλλοι, βρίσκεται σ’ ένα λόφο πάνω από τη λίμνη Αμβρακία, σε
υψόμετρο τριακοσίων (300) μέτρων περίπου. Είναι χτισμένο ανατολικά, απέναντι από τα
Ακαρνανικά όρη, ζωσμένο από πυκνή φυσική βλάστηση, θέα η οποία εντυπωσιάζει κάθε
επισκέπτη. Επίσης, τα αιωνόβια πλατάνια και τα αρκετά πέτρινα παλιά κτίρια το κατατάσσουν σ’
ένα από τα πιο γραφικά χωριά της περιοχής. Στην περιοχή υπήρχε από παλιά μια εκδοχή που ως
θρύλος πλανάται και μεταφέρεται από γενιές σε γενιές και θέλει το μυθικό βασιλιά Κώνωπα να
διατηρούσε το βασίλειό του σε περιοχή 4 – 5 περίπου χιλιομέτρων νοτιανατολικά του σημερινού
χωριού, στη θέση Παλιοχώρι. Ο μύθος λέει ότι ο βασιλιάς ήταν παντρεμένος με μια όμορφη
κοπέλα, την Ελένη Καλίτσα.
Στο χωριό υπάρχει ένα ιστορικό, πέτρινο πηγάδι, το οποίο φέρει το όνομά της, καθώς και
πληθώρα ενδείξεων από ευρήματα (κεραμικά, λιθοδομές κ.α.), τα οποία καταμαρτυρούν ότι εκεί,
υπήρξε πριν από χιλιάδες ίσως χρόνια, μεγάλος οικισμός. Η περιοχή διαθέτει επάρκεια νερού
από φυσικές υδατοδεξαμενές και πηγάδια, εύφορα και ομαλά εδάφη καλλιεργήσιμα και
προστατευόταν, ως φαίνεται, σε περιπτώσεις εχθροπραξιών από το παρακείμενο οχυρωματικό
κάστρο που δεσπόζει στη δυτική πλευρά του χωριού. Γενικότερα, όμως, στην περιοχή υπήρχε
μέχρι και πριν κάποια χρόνια η φήμη ότι υπήρχε «χρυσός» σε διάφορα σημεία. Παρασυρόμενος,
λοιπόν, από έναν τέτοιο μύθο, ο Παναγιώτης Κοθρούλας, κάτοικος του χωριού το 1982, σπεύδει
να αγοράσει οικόπεδο στο κέντρο του χωριού. Καθώς οι εργάτες έσκαβαν τα θεμέλια του σπιτιού
του Παναγιώτη Κοθρούλα, ένα μικρό κομμάτι τους εδάφους υποχώρησε με αποτέλεσμα να
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αποκαλυφθεί μεμιάς ένα πηγάδι. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα σε λίγα λεπτά σε ολόκληρο το
χωριό και δεδομένης της ύπαρξης του μύθου που προϋπήρχε, συγκεντρώθηκαν αρκετοί
κάτοικοι έξω από την είσοδο του σπιτιού. Κάποιοι τολμηροί επιχείρησαν κάθοδο με σχοινιά και
φακούς. Μετά από τριάντα μέτρα απότομης καθόδου πάτησαν σε στερεό έδαφος
αποκαλύπτοντας ένα πανάρχαιο σπήλαιο μοναδικής ομορφιάς και επιστημονικής αξίας.
Τα σπάνια πετρώματα που έκρυβε για πολλά χρόνια στο υπέδαφος, αποκάλυψαν έναν
«εκπληκτικό διάκοσμο» από πολλών ειδών σταλακτίτες και σταλαγμίτες, στους περισσότερους
εκ των οποίων κυριαρχεί ένα ιδιαίτερο και σπάνιο καφε-κόκκινο (χρυσαφί) χρώμα. Καταφθάνει
στην περιοχή η πρώτη αποστολή της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας με επικεφαλής την κα
Άννα Πετροχείλου. Κατεβαίνοντας, αντίκρυσαν και οι δύο, στο αμυδρό φως των φαναριών τους,
τους θαυμάσιους σχηματισμούς από σταλακτίτες και σταλαγμίτες και εντυπωσιασμένοι μίλησαν
για έναν διάκοσμο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Όπως ήταν φυσικό, η εύρεση του
σπηλαίου συνδέθηκε άρρηκτα με το μύθο για το βασιλιά Κώνωπα.
Το τέρας της λίμνης Τριχωνίδας

Πριν πολλά χρόνια, κατά τη δεκαετία του 1960 και 1970, τα παιδιά του χωριού Καινούριου
Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας συνήθιζαν να πηγαίνουν για μπάνιο στη λίμνη.
Η λίμνη Τριχωνίδα είναι η μεγαλύτερη στα Βαλκάνια και κρύβει αρκετούς κινδύνους για αυτούς
που δε γνωρίζουν. Τα καλοκαίρια οι παρέες των αγοριών, συνήθως τις αργίες, και τα
απογεύματα τα περνούσαν κάνοντας μπάνιο στη λίμνη.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, λοιπόν, συνέβη ένα δυσάρεστο γεγονός, καθώς πνίγηκαν
δύο παιδιά, κάνοντας μπάνιο στη λίμνη Τριχωνίδα. Και παλαιότερα όμως είχαν ακουστεί στην
περιοχή κάποια περιστατικά πνιγμού.
Οι κάτοικοι του χωριού πίστευαν ότι κάτι υπήρχε, κάποιο πλάσμα ζούσε μέσα στη λίμνη. Κάποιοι
έλεγαν πως ένα τέρας ρουφούσε τα παιδιά προς το βυθό. Οι ψαράδες είχαν για πολλά χρόνια
σταματήσει την αλιεία, διότι απέδιδαν τους θανάτους των παιδιών σε αυτό το τέρας.
Ο μύθος αυτός διήρκεσε αρκετά χρόνια, προκαλώντας φόβο και τρόμο, όμως στα παιδιά, η
περιέργεια και η εξερεύνηση του αγνώστου είναι αστείρευτη πηγή!
Οι χωριανοί απαγόρευαν στα παιδιά να πηγαίνουν για μπάνιο μετά τους δύο πνιγμούς.
Τα πράγματα όμως καταλάγιασαν όταν διαπιστώθηκε ότι η λίμνη κρύβει αρκετές ρουφήχτρες,
οι οποίες, όταν δεν είσαι έμπειρος, μπορεί να σε τραβήξουν προς τον πυθμένα της και να
μπλεχτείς με φύκια, ανήμπορος να ξαναβγείς στην επιφάνεια.

Ιστορίες
Το ξύπνημα του χωριού στα Κέδρα Ευρυτανίας 1939
Το λάλημα του πετεινού άρχισε να ακούγεται πρωί-πρωί. Είναι καλοκαίρι και τα έντομα άρχισαν
να ζουζουνίζουν. Χαίρονται κι αυτά τη γαλήνια μέρα. Ο καλύτερος καλλιτέχνης άλλωστε είναι η
ίδια η φύση. Αυτή τους εμπνέει όλους για την καινούρια μέρα.
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Ύστερα από λίγο χτυπάει η καμπάνα της μικρής εκκλησίας του χωριού. Κυριακή σήμερα. Ο
Σωτήρης με την οικογένειά του και τους γονείς του θα πάνε στην εκκλησία. Ο παπα-Φώτης που
είναι και δάσκαλος στο σχολείο τους περιμένει όλους κάθε Κυριακή. Άλλωστε οι κάτοικοι του
χωριού δεν είναι πολλοί. Μαζί με τους γηραιότερους θα είναι καμιά εξηνταριά άτομα. Θεωρεί
αδικαιολόγητη την απουσία τους.
Κάθε Κυριακή ο εκκλησιασμός είναι μια μικρή γιορτή. Παίρνουν τα παπούτσια στο χέρι και
βαδίζουν για την εκκλησία. Δεν πρέπει να τα χαλάσουν. Με αυτά θα περάσουν όλες τις γιορτές
του χρόνου. Πατούν πάνω στα αγριολούλουδα και τα μικρά αγκαθάκια ξεπροβάλλουν μέσα απ’
τις μυτερές πέτρες και τους τσιμπούν τα πόδια, καθώς ανηφορίζουν το μονοπάτι. Το’ χουν
συνηθίσει όμως και δεν τους κακοφαίνεται. Μόνο τα μικρά παιδιά τα’ αδέρφια του Σωτήρη, ο
Ηλίας και η Ξανθή γκρινιάζουν κι ανασηκώνουν τα πόδια πατώντας στις μύτες.
Δύσκολα χρόνια. Τις περισσότερες φορές τα έφτιαχναν μόνοι τους τα παπούτσια από δέρμα
γουρουνιού (γουρουνοτσάρουχα).
Τελειώνοντας τη λειτουργία ο παπα-Φώτης θα τους πει και δυό λόγια για να τους εμψυχώσει και
να κερδίσει το χαμόγελό τους. Μετά ανταμώνονται όλοι στην αυλή της εκκλησίας.
Καλημερίζονται πρόσχαρα και λένε τα νέα τους. Το περιμένουν άλλωστε πώς και πώς αυτό το
αντάμωμα. Γι’ αυτό και δε βιάζονται να επιστρέψουν, αν και στο σπίτι τους περιμένει η ζεστή
μπομπότα της γιαγιάς Ρηνιώς με το καλαμποκίσιο αλεύρι. Δυό μέρες δρόμο με τα πόδια έκανε
για να πάει να φέρει αυτό το καλαμπόκι ζαλικωμένη απ’ το Μουζάκι ως τα Κέδρα.
Ύστερα άλλη μια μέρα στο νερόμυλο ν’ αλέσει το καλαμπόκι για να γίνει αλεύρι……. Ευτυχώς
στο χωριό έχει δυό τρεις νερόμυλους για να εξυπηρετηθούν όλοι οι κάτοικοι.
Φτωχός τόπος. Ακόμα και το ψωμί ήταν λίγο. «Μάνα φτάνει για όλους το ψωμί;», πετάγεται ο
μικρός Νικολάκης της οικογένειας. «Ναι, γιόκα μ, κοπιάστε στο τραπέζι να φάμε» απαντάει με
γλυκιά φωνή η γιαγιά Ρηνιώ.
Ο καλύτερος νοικοκύρης το μόνο που είχε παραπανίσιο απ’ τους άλλους ήταν μπόλικο φαγητό
για την οικογένειά του. Αλλά και δυό ή τρία βόδια για να μπορέσει να καλλιεργήσει τη γη του.
Το μουλάρι ήταν το κύριο μεταφορικό μέσο. Πού αυτοκίνητο εκείνη την εποχή! Όποιος είχε
μουλάρι, είχε τα πάντα.
Ένα δωμάτιο σπίτι ήταν όλο τους το αρχοντικό. Μέσα σ’ αυτό όμως ένιωθες όλη τη ζεστασιά και
την αγάπη που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Ήρεμοι, χαμογελαστοί, εργατικοί κάθε μέρα. Δεν άλλαξε
γι’ αυτούς η καθημερινότητα. Ίδιες δουλειές, οι ίδιοι άνθρωποι, ίδια λόγια. Λόγια όμως χαράς και
ξεγνοιασιάς, λόγια από καρδιάς.
Αυτή την καθημερινότητα μπορεί να «έσπαζε» ένας γάμος ή το πανηγύρι του χωριού που το
περίμεναν με αδημονία. Ή ακόμα η άφιξη ενός επισκέπτη, τον οποίο ολοπρόθυμα θα
φιλοξενούσαν και θα μοιράζονταν μαζί του τα λιγοστά τους τσανάκια (σκεύη φαγητού). Δεν
έχουν να μοιράσουν οι κάτοικοι τίποτα μεταξύ τους παρά μόνο τις σπιτικές πίτες τους και τον
αχνιστό τραχανά που μοσχοβολούσε σ’ όλα τα σπίτια.
Και αν δεν προλάβαινε η κυρά Μαρία να μαγειρέψει απ’ τις πολλές δουλειές της οικονομούσε
φαγητό η γειτόνισσα η κυρά Ρηνιώ: «Έλα Μαριώ μου, κάτσε να ξεκουραστείς σήμερα». «Σου’
φερα εγώ φαί». Μέσα-μέσα θα έσφαζε και ο Παναγής καμιά γίδα και θα τη μοίραζε σ’ όλες τις
οικογένειες για να φάνε και λίγο κρέας.
Έπρεπε να’ χουν αντοχές για να βγάλουν πέρα την αγροτοκτηνοτροφική ζωή. Τα πρόβατα τα
πάνε να βοσκήσουν πολύ δρόμο, γιατί δεν έχουν καλαμπόκι να τα ταΐσουν. Κάθε ραχούλα και
ένα κοπάδι πρόβατα. Βόσκουν ξέγνοιαστα κι αυτά και χαίρονται τη λιακάδα. Ακούγεται ο
αντίλαλος του Θεοφάνη από το μαχαλά: « Χέι, χέι!» να σαλαγάει τα πρόβατά του……
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Η μέρα έφτασε στη δύση… Αποβραδίς, συγκεντρώνεται όλη η οικογένεια να φάει το λιγοστό
βραδινό, να πει ιστορίες γύρω απ’ το τραπέζι και να πλαγιάσουν ύστερα ήσυχα «στρωματσάδα»
στο πάτωμα. Άλλη μια μέρα τους περιμένει αύριο…………
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Ποιήματα
Ο πιστός φίλος

Είμαι ένα μικρό σκυλί
Κι έχω αγαθή ψυχή
Την ουρίτσα μου κουνώ
Και στα μάτια σας κοιτώ

Την παρέα σας ζητώ
Ένα πιάτο φαγητό
Κι ένα χάδι τρυφερό
Αυτό είναι αρκετό

Το αντάλλαγμά μου θα’ ναι
Στο σπιτάκι μέσα να’ μαι
Με εμένα δε φοβάστε
και ήσυχοι πια θα κοιμάστε!

Η γριά

Μια γριά κακή γριά
Είχε πόνο στην κοιλιά
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Και επήγε στο γιατρό
Να της δώσει γιατρικό

Και της είπε ο γιατρός
Έχεις όρεξη να τρως;

Έχω φάει ένα αρνί
Κι ένα γάλλο στο σουφλί
Κι αν μου έρθει και άλλη πείνα
Τρώω και μια προβατίνα

Φύγε φύγε από μένα
Γιατί θα με φας και μένα!

Η πονηρεμένη αλεπού

Μια αλεπού πονηρεμένη
Σαν δεν είχε τι να φάει
Εξεκίνησε να πάει
Και καλόγρια να γένει.

Τρεις κοκόροι που δεν είχαν
Στο κεφάλι λίγη γνώση
Εξεκίνησαν να πάνε
Την ευχή τους να τους δώσει.

Η κυρά η αλεπού
Που έχει τόση την ουρά
Πήρε δρόμο από ψηλά
Να κατέβει χαμηλά

Κάτι άκουσε αυτή
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Κάτω εκεί σαν μουσική
Κάποια κότα κακαρίζει
Α! Κοτόπουλο μυρίζει!

Το χωριό μου

Εξεκίνησα να πάω στο μικρό μου το χωριό
Τα παλιά να ξαναζήσω,
τους γονείς μου να φιλήσω
που’ χα χρόνια να τους δω.
Σαν περνώ με χαιρετούνε λόγγοι
Δάση και βουνά
Και χαρούμενα γαβγίζουν
Του χωριού μου τα σκυλιά.

Τα γράμματα

Πόσα γράμματα μεγάλα
Μου’ μαθε η κυρά δασκάλα
Θα τα βάλω στο ζεμπίλι
Για να μην τα φάνε οι ψύλλοι
Θα τα βάλω στο ταγάρι
Να τα στείλω στο φεγγάρι.

Ο λαγός
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Κάτω εκεί στον κήπο είναι ένας λαγός
Πότε κάθεται και πότε πάει γοργός
Με τα δυό φουσκωμένα ποδαράκια του
Καθαρίζει και παστρεύει τα μουστάκια του.
Κυνηγός τον πλησιάζει, το τουφέκι ετοιμάζει
Μπάμ του λέει ο κυνηγός
Τρέχει τρέχει ο λαγός!

Η νονά μου

Κάθε χρόνο η νονά μου
Που με αγαπά πολύ
Με γεμίζει με δωράκια
Για του Πάσχα τη γιορτή
Μου παίρνει πάντα τη λαμπάδα
Σ’ ό, τι σχέδιο της πω
Και δεν ξεχνάει να μου φέρει
Κι ένα κόκκινο αυγό
Έτσι ανυπομονώ και φέτος
Να’ ρθει ετούτη η στιγμή
Που στα χέρια μου θα σφίξω
Τη νονά μου την καλή!

Ο λύκος

Μες στο δάσος, μες στο δάσος,
μες του λύκου τη φωλιά,
αξιέπαινος θα είναι,
όποιος ζήσει μια βραδιά.

Μια ημέρα του Γενάρη

[1214]

1215

δυό ανθρώποι απ’ το χωριό
βγήκανε να κυνηγήσουν
μες στο δάσος το πυκνό.

Κει που ξάφνου κυνηγούσαν
βλέπουν τη λυκοφωλιά,
σκότωσαν τη λύκαινά του
και επήραν τα παιδιά.

Πάει και ο γέρο-λύκος βράδυ
και δε βρίσκει τα παιδιά,
βλέπει αίματα χυμένα
γύρω απ’ τη λυκοφωλιά.

Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει
κατεβαίνει στο χωριό
κι όπως ήταν θυμωμένος
άρπαξε ένα μωρό.

Τότε όλοι οι χωριάτες
έτρεξαν για να τον βρουν
μα οι κόποι τους χαμένοι
κι έτσι άδικα γυρνούν!

Νανουρίσματα – Τραγουδάκια
Πάρε το ύπνε το παιδί κι άμε το στα περβόλια
Γέμισε τα στηθάκια του γαρύφαλλα και ρόδα.
Κοιμήσου εσύ μωράκι μου σε κούνια καρυδένια,
Σε ρουχαλάκια κεντητά και μαργαριταρένια.
Κοιμήσου με τη ζάχαρη, κοιμήσου με το μέλι,
Και νίψου με το ανθόνερο που νίβονται οι αγγέλοι.
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Κοιμήσου αστρί, κοιμήσου αυγή, κοιμήσου νιο φεγγάρι
Κοιμήσου που να σε χαρεί ο νιος που θα σε πάρει.
Κοιμήσου που παρήγγειλα στην πόλη τα χρυσά σου,
Στη Βενετιά τα ρούχα σου και τα διαμαντικά σου.
Κοιμήσου που σου ράβουνε το πάπλωμα στην πόλη
Και σου το τελειώνουνε σαρανταδυό μαστόροι.
Στη μέση βάνουν τον αετό, στη μέση το παγόνι
Νάνι του ρήγα το παιδί, του βασιλιά τα’ αγγόνι.
Κοιμήσου και παρήγγειλα παπούτσια στον τσαγκάρη
Να σου τα κάνει κόκκινα με το μαργαριτάρι.
Κοιμήσου μες στην κούνια σου και στα παχιά παχνιά σου,
Η Παναγιά η Δέσποινα να είναι συντροφιά σου!

Έλα ύπνε, ύπνωσέ το
Πάρε το και κοίμησέ το
Μικρό - μικρό σου το ‘ δωσα
Μεγάλο φέρε μου το
Ψηλό - ψηλό σαν το βουνό
Ίσιο σαν κυπαρίσσι
Για να μου το παινεύουνε
Σ’ Ανατολή και Δύση
Έλα ύπνε από την Πάτρα
Κι αποκοίμα μου την πάπια
Έλα ύπνε απ’ την Αθήνα
Κι αποκοίμα μου την χήνα
Έλα ύπνε από τα όρη
Κι αποκοίμα μου την κόρη

Το παιδί μου τα’ άσπρο τ’ άσπρο
Κίνησε να πάει στο κάστρο
Μα το κάστρο δεν πατιέται
Το παιδί στενοχωριέται
Νάνι το μωράκι μου και το αγοράκι μου.
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Ύπνε που παίρνεις τα μωρά, έλα πάρε και τούτο
Μικρό μικρό σου το’ δωσα, μεγάλο φέρε μου το.
Μεγάλο σαν ψηλό βουνό, ίσιο σαν κυπαρίσσι
Κι οι κλώνοι του ν’ απλώνουνε σ’ ανατολή και δύση
Νάνι νάνι νάνι νάνι κι όπου το πονεί να γιάνει.
Έλα αηδονάκι μου κι εσύ στην κούνια να καθίσεις
Με τη γλυκιά σου τη λαλιά να μου το νανουρίσεις
Νάνι και το νανουρίζω, τρία κάστρα του χαρίζω
Το Μισίρι και την Πόλη, τη Μικρά Ασία όλη.
‘Ελα ύπνε ύπνωσέ το και γλυκά σεργιάνισέ το!

Νταχταρίδια νταχταρίδια
Θα σου πάρω δαχτυλίδια
Νταχταρίδια νταχταρόδια
Θα σου πάρω και βραχιόλια.

Παλαμάκια παίξετε
Κι ο μπαμπάς του έρχεται
Να του φέρει κάτι τι
Λουκουμάκια στο χαρτί.

Κόμικς
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Ευχαριστίες
Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα θέλαμε να αποδώσουμε στις εκπαιδευόμενες - καταρτιζόμενες του
τμήματος Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Ά έτους κατάρτισης του ΔΙΕΚ Αγρινίου, κατά το
εκπαιδευτικό έτος 2015-2016, οι οποίες συνεργάστηκαν άψογα και δημιουργικά και κατάφεραν
να δημιουργήσουν και να συγκεντρώσουν το ιδιαίτερα ενδιαφέρον υλικό που εντάχθηκε στο
Λεύκωμα «Αρισμαρί μαγευτικό». Συγκεκριμένα ευχαριστούμε τις:
ΑΝΔΡΕΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΠΑ ΙΟΥΛΙΑ
ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΖΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΥΓΟΥΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΚΑΦΕΝΤΖΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΛΑΜΠΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗ ΑΝΘΗ
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ΜΠΑΜΠΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΙΩΑΝΝΑ
ΝΤΟΒΑΚΟΥ ΑΝΘΗ
ΠΕΤΑΝΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΡΕΓΚΛΕΡ ΙΟΚΑΣΤΗ
ΣΤΕΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΡΕΤΗ
ΧΕΙΝΟΠΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΦΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΖΗΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗΙΔΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΛΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΤΣΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΛΠΙΔΑ
ΚΙΤΣΑΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΜΠΑΚΟΛΙΤΣΑ-ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΠΛΑΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΥΦΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Aθήνα 1989.
-Σ.Oικονομίδου: Xίλιες και μία ανατροπές. H νεοτερικότητα στη λογοτεχνία για μικρές ηλικίες, Eλληνικά γράμματα, Aθήνα
2000.
-Oμάδα έρευνας για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας (επιμ. B.Aποστολίδου- B.Kαπλάνη- E.Xοντολίδου): Διαβάζοντας
λογοτεχνία στο σχολείο. Mια νέα πρόταση διδασκαλίας, Tυπωθήτω-Δαρδανός, Aθήνα 2000.
-B.Πάτσιου: H Διάπλασις των Παίδων (1879-1922) , Kαστανιώτης, Aθήνα 1995.
-N.Πενάκ: Σαν ένα μυθιστόρημα (μτφρ. P.Xάτχουτ), Kαστανιώτης, Aθήνα 1996.
-T.Πεσμαζόγλου: Tο ηρωικό παραμύθι της Π.Δέλτα , Eστία, Aθήνα 1991.
-Λ.Πέτροβιτς-Aνδρουτσοπούλου: Mιλώντας για τα παιδικά βιβλία, Kαστανιώτης, Aθήνα 1983.
-Λ.Πέτροβιτς-Aνδρουτσοπούλου: H παιδική λογοτεχνία στην εποχή μας, Kαστανιώτης, Aθήνα 1990.
-X.Σακελλαρίου: O Tέλλος Άγρας και η παιδική λογοτεχνία, Φιλιππότη, Aθήνα 1986.
-X.Σακελλαρίου: Oι πρωτοπόροι της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας. A' Ποίηση, Πατάκης, Aθήνα 1987.
-X.Σακελλαρίου: Πηνελόπη Δέλτα, Kίνητρο, Aθήνα 1990.
Aθήνα 1996
-M.Σουλιώτης: Aλφαβητάριο για την ποίηση , Δεδούση, Θεσσαλονίκη 1995.
-T.Σπίνκ: Tα παιδιά ως αναγνώστες (μτφρ. K.Nτελόπουλος), Kαστανιώτης, Aθήνα 1990.
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-Π.Xαντ: Kριτική, Θεωρία και Παιδική Λογοτεχνία (μτρφ. E.Σακελλαριάδου-M.Kανατσούλη), Πατάκης, Aθήνα 2001.

Τόμοι με εισηγήσεις συνεδρίων

-Tο παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο. Έργο τέχνης; Mέσο αγωγής; Eισηγήσεις στο A' Σεμινάριο του κύκλου του Eλληνικού
Παιδικού Bιβλίου, Πατάκης, Aθήνα 1987.
-H παιδική λογοτεχνία και το μικρό παιδί, Eισηγήσεις στο B' Σεμινάριο του κύκλου του Eλληνικού Παιδικού Bιβλίου,
Kαστανιώτης, Aθήνα 1988.
-H παιδική λογοτεχνία, συμβολή της στην πνευματική καλλιέργεια των παιδιών, Εισηγήσεις στο Γ' Σεμινάριο του κύκλου
του Eλληνικού Παιδικού Bιβλίου, Kουτσουμπός, Aθήνα 1989.
-Σύγχρονες τάσεις και απόψεις για την παιδική λογοτεχνία, Eισηγήσεις στο Δ' Σεμινάριο του κύκλου του Eλληνικού
Παιδικού Bιβλίου, Ψυχογιός, Aθήνα 1991.
-Φιλαναγνωσία και παιδική λογοτεχνία, Eισηγήσεις στο E' Σεμινάριο του κύκλου του Eλληνικού Παιδικού Bιβλίου, Δελφίνι,
Aθήνα 1994.
-Tο παιδικό θέαμα , Eισηγήσεις στο A' Πανελλήνιο Συνέδριο , Kαστανιώτης, Aθήνα 1989.
-Tο παραμύθι και η εκπαίδευση, Hμερίδα (Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας), Έκδοση της Δημόσιας Bιβλιοθήκης, Φλώρινα
1994.
-Tο παιδικό έντυπο, Πρακτικά Συμποσίου (Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο - Δήμος Θεσσαλονίκης), Έκδοση Δήμου
Θεσσαλονίκης-Tμήμα Παιδικών Bιβλιοθηκών, Θεσσαλονίκη 1995.
-Λαϊκό παραμύθι και παραμυθάδες στην Eλλάδα, πρακτικά του συνεδρίου που διοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας και η Kοινότητα Πορταριάς (επιμ. B.Aναγνωστόπουλος-K.Λιαπής), Kαστανιώτης, Aθήνα 1995.
- Aπό το παραμύθι στα κόμικς. Παράδοση και νεοτερικότητα , πρακτικά του συνεδρίου που διοργάνωσε το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης - Tμήμα Nηπιαγωγών (επιμ. E.Aυδίκου), Oδυσσέας, Aθήνα 1996.
-Λογοτεχνία και εκπαίδευση (επιμ. B.Aποστολίδου - E.Xοντολίδου). Tυπωθήτω, Γ.Δαρδανός, Aθήνα 1999.
-Σύγχρονες οπτικές και προοπτικές της λογοτεχνίας για παιδιά και για νέους (επιμ. I.N.Bασιλαράκης). Tυπωθήτω,
Γ.Δαρδανός, Aθήνα 1998.
-O κόσμος της παιδικής λογοτεχνίας. H συγγραφή και η εικονογράφηση (τόμος 1, επιμ. M.Tζαφεροπύλου), Kύκλος του
Eλληνικού Παιδικού Bιβλίου, Kαστανιώτης, Aθήνα 2001.

Περιοδικά
•Όλα τα τεύχη του περιοδικού Διαδρομές .
•Όλα τα τεύχη του περιοδικού Eπιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας:
Τόμος 1, 1986, αφιέρωμα στον «Πέτρο Πικρό».
Τόμος 2, 1987, αφιέρωμα «Mύθοι και μυθοποιοί».
Τόμος 3, 1988, αφιέρωμα «Tο παραμύθι και οι παραμυθάδες».
Τόμος 4, 1989, αφιέρωμα «H κυπριακή παιδική λογοτεχνία».
Τόμος 5, 1990, αφιέρωμα «Παιδική ποίηση».
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Τόμος 6, 1991, αφιέρωμα «Tο παιδικό θέατρο».
Τόμος. 7 & τόμος. 8, 1992 &1993, αφιέρωμα «Tο παιδικό και νεανικό μυθιστόρημα"»
Τόμος 9, 1994, αφιέρωμα «Θεωρητικές και διδακτικές προσεγγίσεις στην Παιδική Λογοτεχνία».
Τόμος 10, 1995, αφιέρωμα «Το διήγημα για παιδιά και νέους».
Τόμος 11, 1996, αφιέρωμα «Αναγνώστες και αναγνώσεις».
Τόμος 12, 1997, αφιέρωμα «Προσεγγίσεις λογοτεχνικών έργων».
Τόμος 13, 1998-99, αφιέρωμα «H λογοτεχνία στο Νηπιαγωγείο».

Επίσης: Αφιέρωμα «Παιδική Λογοτεχνία», H λέξη (118), 1993.
Αφιέρωμα «Παιδική Λογοτεχνία», H λέσχη των εκπαιδευτικών (11), 1995.
Αφιέρωμα στην «Παιδική Λογοτεχνία», Γράμματα και τέχνες (77), Απρίλιος-Iούνιος 1996.
Αφιέρωμα στο «Παιδικό βιβλίο», στο ένθετο Επτά Ημέρες της εφημερίδας Καθημερινής της Kυριακής 29 Mαρτίου 1998.

Ξένη Bιβλιογραφία

-Encyclopedia of Children' s Literature (επιμ. P.Hunt), Routledge, London 1996.
-J.A.Appleyard: Becoming a Reader. The Experience of Fiction from Childhood to Adulthood, Cambridge University
Press, 1991.
-P.Ariès: L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Regime, le Seuil, Paris 1973.
-B.Bettelheim: Psychanalyse des contes de fées, Laffont-Collection Pluriel, Paris 1976.
-M.Bakhtin: “The Bildungsroman and Its Significance to the History of Realism”, Speech Genres and Other Late Essays,
University of Texas Press, Austin 1986.
-K.Chukovsky: From two to five, University of Kalifornia Press, Berkeley & Los Angeles 1968.
-M.Cochran-Smith: The Making of a Reader, Ablex, Nortwood, N.J. 1984.
-P.Cotton: Picture Books sans Frontières, Trentham Books, London 2000.
-M. & H.Crago: Prelude to Literacy: a preschool child's encounter with picture and story, Southern Illinois University Press,
Urbana, 1983.
-P.Head: “Robert Cormier and the Postmodernist Possibilities of Young Adult Fiction”, Quarterly (21,1), Άνοιξη 1996,
σσ.28-33.
-K.Holland, R.Hungerford, S.Ernst (επιμ.): Journeying. Children΄s Responding to Literature, Heineman, Portsmouth, NH
1995.
-P.Hollindale: “Ideology and the Children's Book”, στο Literature for Children. Contemporary Criticism (επιμ. P.Hunt),
Routledge, London & New York 1992, σσ.18-40
-P.Hollindale: Signs of Childness in Children's Literature, Thimble Press, Woodchester 1997.
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-C.S.Huck - S.Hepler - J.Hickman: Children’s Literature in the elementary school, Holt, Rinehart and Winston, INC.
-P.Hunt: Criticism, Theory, and Children's Literature, Basil Blackwell, Oxford 1991.
- C. Hunt: “Young Adult Literature Evades the Theorists”, Quarterly (21,1), 1996, σσ.4-11.
-I.Jan: La litterature enfantine, Enfance Heureuse-Les Éditions Ouvrières, Paris 1985.
-M.Kanatsouli: “Censorship in Greece: 1974 to the Present”, PARA.DOXA (2.3), 1996, σσ.397-402.
-B.Kiefer: The Potential of Picturebooks. From Visual Literacy to Aesthetic Understanding, Prentice Hall, New Jersey
1995.
-B.Kümmerling-Meibauer: “Crosswriting as a Criterion for Canonicity. The Case of Erich Kästner”, Transcending
Boundaries. Writing for a Dual Audience of Children and Adults (επιμ. S.Beckett), Garland, New York & London
1999, σσ.13-30.
-M.Laparra: “Les adaptateurs de romans des bienfaiteurs méconnus”, Revue des livres pour enfants (170), 1996, σσ.
73-80.
-R.Lukens: A Critical Handbook of Children's Literature, Harper Collins College Publishers, New York 51995.
-A.L.Manna & C.S.Brodie (επιμ. - εισαγ.): Many Faces, Many Voices: Multicultural Literary Experiences for Youth, The
Virginia Hamilton Conference - Kent State University, Highsmith Press, Winconsin 1992.
-F.Mathieu: “Adaptation, forme convenable, ou le défaut de la cuirasse”, La Revue des livres pour enfants (145), 1992,
86-90.
-R.McGillis: The Nimble Reader. Literary Theory and Children΄s Literature, Twayne Publishers, New York, 1996.
-M.Meek: Learning to read, Bodley Head, London 1982.
-M.Meek: “What Counts as Evidence in Theories of Children's Literature?”, Theory into Practice (21,4), 1982, σσ.284-92.
-N.Mikkelsen: “Sendak, Snow White, and the Child as Literary Critic”, Language Arts (62, 4), 1985, σσ. 362-373.
-W.Moebius: “Introduction to Picturebook Codes”, Word & Image (2,2), 1986, σσ. 141-151, 158.
-P.Nodelman: Words about Pictures, University of Georgia, Athens, Georgia 1988.
-P.Nodelman: The pleasures of Children's Literature, Longman, New York & London 1992.
-R.Oittinen: Translating for Children, Garland, NewYork & London 2000.
- A.Pace Nilsen & K.L.Donelson: Literature for Today's Young Adults, Harper Collins College Publishers, New York 41993
-V.Propp: Morphologie du conte, Seuil, Paris 1970.
-R.Protherough: Developing response to fiction, Open University Press, Milton Keynes - Philadelphia 1983.
-J.Rose: The Case of Peter Pan: or The Impossibility of Children's Fiction, Macmillan, London 1984.
-L.Rosenblatt: Literature as Exploration, Appleton Century, New York 1938.
-L.Rosenblatt: The Reader, The Text, The Poem: The Transactional Theory of the Literary Work, Carbondale, Southern
Illinois University Press, 1978.
-Z.Shavit: Poetics of Children's Literature, The University of Georgia Press, Athens & London 1986.
-U.Shulevitz: Writing with Pictures. How to write and illustrate Children's Books, Watson-Guptill Publications, New York
1985.
-G.D.Sloan: The Child as Critic, Teachers College, Columbia University, New York & London 1991.
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-J.Stephens and R.McCallum: Retelling Stories, Framing Culture. Traditional Story and Metannaratives in Children's
Literature, Garland, New York & London 1998.
-N.Tucker: Suitable for Children? Controversies in children’s literature, Sussex University Press, London 1976.
-N.Tucker: The child and the book. A psychological and literary exploration, Cambridge University Press 1981.

Hλεκτρονικές Πηγές

The Lion and the Unicorn:

www.muse.jbu.edu/journals/lion_and_the_unicorn

The Horn Book Magazine: www.hbook.com
Tο Πανεπιστήμιο του Calgary στον Καναδά έχει μια πολύ καλά ενημερωμένη σελίδα, την Children’s Literature Web Guide,
στη διεύθυνση:

www.acs.ucalgary.cal/~dkbrown/

O διεθνής οργανισμός για την προώθηση του παιδικού βιβλίου παγκοσμίως, η IBBY, έχει τη διεύθυνση:

www.ibby.org/

Διεθνείς οργανισμοί για την έρευνα στην Παιδική Λογοτεχνία με έδρα την Eυρώπη

-Μεγάλη Βρετανία, «Kέντρο Διεθνούς έρευνας για τη Nεότητα: Λογοτεχνία, Kουλτούρα, Mέσα Μαζικής Ενημέρωσης»
(“Centre for International Research in Childhood: Literature, Culture, Media”): www.rdg.ac.uk/circl/
-Φινλανδία, Κέντρο έρευνας ChiLPA (“Children’s Literature Pure and Applied”) του Ebo Akademi University:

www.abo.fi/fak/hf/enge/chilpa/clle.htm
-Γαλλία, Διεθνές ινστιτούτο “Charles Perrault”: www.netwatchers.com/perrault/
-Eλλάδα, ιστοσελίδες του Eθνικού Kέντρου Bιβλίου (www.book.culture.gr) και του Oργανισμού Παιδικών και
Eφηβικών Bιβλιοθηκών (www.otenet.gr/opevc/), ενώ η αγγλόφωνη ιστοσελίδα που έχει ιδρύσει η
Nτομινίκη Σάνδη (www.angelfire.com/pe/GrChildLit/) δίνει πολλές χρήσιμες πληροφορίες για τις
δραστηριότητες σχετικά με την Παιδική Λογοτεχνία, κυρίως δε καθιστά γνωστή την ελληνική παραγωγή
παιδικών βιβλίων καθώς και της σχετικής θεωρίας και έρευνας στην Παιδική Λογοτεχνία, σε ένα ευρύτερο (και
εκτός Ελλάδας) κοινό.
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Ο ποιητής των θαλασσών έριξε άγκυρα στην τάξη μας
Χρηστομάτη Ευδοκία, Ψυρρούκα Βασιλική, Μπουγιάλα Ζωή, Κιτσάτης Νίκος,
echristomati@yahoo.gr, vaso.psi@gmail.com, zinada5@gmail.com,
nikkit1963@gmail.com

Η πρότασή μας με λίγα λόγια
«Η γνήσια ποίηση μπορεί να επικοινωνήσει
πριν γίνει νοητή. Το νόημα θα το συλλάβει πρώτα η ψυχή
κι έπειτα ο νους»
Τ. S. Eliot

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγράμματος δράσεων στο δημοτικό
σχολείο που περιλαμβάνουν δημιουργικές δραστηριότητες βασισμένες σε επιλεγμένα ποιήματα του Νίκου Καββαδία.
Με την πρόταση μας αυτή στοχεύουμε στην επανένταξη της ποίησης στη διδακτική πράξη, τη συνάντηση με τον ποιητή
και το έργο του και τη γνωριμία των μελοποιημένων ποιητικών έργων του Καββαδία. Ακόμη μέσα από το έργο αυτό θα
προσεγγίσουμε τον τρόπο ζωής, τα συναισθήματα και τον ψυχισμό των ναυτικών.
Τελικός μας στόχος είναι η ενεργοποίηση της δημιουργικής έκφρασης των μαθητών και η παραγωγή προφορικού και
γραπτού λόγου.
Οι δράσεις αυτές υλοποιήθηκαν στο 19ο και 20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών και το Δημοτικό Σχολείο Σκουτάρεως σε
μαθητές των τάξεων Δ΄ , Ε΄ και ΣΤ΄.
Λέξεις-κλειδιά: Καββαδίας, ποίηση, λεξιλόγιο ναυτικών, μελοποίηση, δημιουργική έκφραση

ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Η αγάπη των παιδιών για την ποίηση είναι δεδομένη καθώς η σχέση τους με τους ήχους, τις
λέξεις και το ρυθμό τους, γεννιέται από τις πρώτες μέρες της ζωής τους με τα νανουρίσματα
και τα ταχταρίσματα.
Η σχέση όμως αυτή διακόπτεται στη διάρκεια των σχολικών χρόνων όπου η ποίηση καλύπτει
ελάχιστο μέρος του ωρολογίου προγράμματος που αφορά τη διδασκαλία της γλώσσας και της
λογοτεχνίας. Και όταν αυτό συμβεί, η ανάγνωση ενός ποιήματος δε στοχεύει στην αισθητική
χαρά και τη συγκίνηση αλλά στην ανάλυση του νοήματος που πιθανά να ήθελε να μεταδώσει
ο δημιουργός του.
Το πάντρεμα της ποίησης με τη μουσική που τόσο αγαπούν τα παιδιά, η αξιοποίηση του
θησαυρού της μελοποιημένης ποίησης μπορεί να αποτελέσει την πύλη για να εισχωρήσει η
θαυμαστή αυτή τέχνη του λόγου μέσα στη σχολική τάξη.
Ακόμη όμως και σε γνωστά και αγαπημένα μελοποιημένα ποιήματα διαπιστώσαμε πώς πολλές
φορές η μουσική και ο ερμηνευτής κυριαρχούν ενώ το ίδιο το έργο δεν κατανοείται σε βάθος και
ο ποιητής συχνά μένει στο περιθώριο. Αυτή η διαπίστωση μας οδήγησε στο να σχεδιάσουμε
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και να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα δράσεων στο δημοτικό σχολείο που θα περιλαμβάνει
δημιουργικές δραστηριότητες βασισμένες στην ποίηση του Νίκου Καββαδία,.
Η επιλογή του συγκεκριμένου ποιητή έγινε λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας, της αγάπης δηλαδή
και της ευρείας αναγνώρισης του ποιητή μετά από τη σύζευξη των στίχων του με μουσικά μοτίβα.
Μια σύζευξη που έδωσε εξαίσια έργα τα οποία θεωρούμε πως πρέπει να γνωρίσουν οι μαθητές
μας.
Ο αρχικός μας στόχος ήταν η γνωριμία με τον ποιητή και το έργου του. Η διαισθητική
προσέγγιση επιλεγμένων ποιημάτων προσδοκούμε να πυροδοτήσει τη φαντασία και τη
δημιουργικότητα των μαθητών. Στοχεύουμε επίσης μέσα από ποικίλες δράσεις οι μαθητές να
δώσουν μορφή στους τόπους και τους ήρωες που /σκιαγραφούνται στους στίχους του ποιητή.
Συγκεκριμένα για να εισάγουμε στο θέμα και να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών θα
προσεγγίσουμε αρχικά τη ζωή των ναυτικών μέσα από γνωστά διηγήματα. Στη συνέχεια με
όχημα τους στίχους του Καββαδία θα ταξιδέψουμε σε χρόνους και χώρους άγνωστους και
μακρινούς και τέλος θα αξιοποιήσουμε εμπειρίες και βιώματα αλλά και ποικίλες μορφές τέχνης
για να εκφραστούν οι μαθητές μας τόσο σε έμμετρο όσο και σε πεζό λόγο.
Απώτερος στόχος μας είναι η αισθητική απόλαυση και η αγάπη της ποίησης, η αναζήτηση
εκφραστικών μέσων και η εξέλιξη της δημιουργικής φαντασίας των μαθητών των τελευταίων
τάξεων του δημοτικού σχολείου.
Η ΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση είναι ότι μέσα από τη λογοτεχνία, ο εκπαιδευτικός, προσπαθεί να μεταδώσει γνώσεις,
γραμματικές, συντακτικές, ενώ τα λογοτεχνικά κείμενα είναι άμεσα συνυφασμένα με την
αισθητική απόλαυση.
Το λογοτεχνικό κείμενο εκτός από τη βιωματική απόλαυση που προσφέρει, βοηθάει το παιδί να
γνωρίσει και να κατανοήσει την πραγματικότητα. Εκφράζει τα προσωπικά βιώματα, τις σκέψεις,
τους προβληματισμούς του δημιουργού και προκαλεί τη συγκίνηση, παράλληλα διεγείρει τη
φαντασία του αναγνώστη και βοηθάει στην αναδημιουργία του κόσμου μέσα από την
μυθοπλασία.
Η ποίηση αποτελεί ένα είδος λογοτεχνικού κειμένου, έμμετρο ή πεζό, που δίνει στους μαθητές τη
δυνατότητα να περιπλανηθούν στον ποιητικό λόγο, να γνωρίσουν έναν διαφορετικό κόσμο
όπως τον περιγράφει ο ποιητής και στη συνέχεια να αναζητήσουν, ανάλογα με τον τρόπο που
αντιλαμβάνονται το ποίημα,
κώδικες
και διαδικασίες που θα τους βοηθήσουν να
αποκωδικοποιήσουν τον κόσμο γύρω τους.
Η διδασκαλία της ποίησης δεν πρέπει στοχεύει στην κατάκτηση γνωστικών περιοχών. Οι μαθητές
αντίθετα μπορούν να γνωρίσουν τη μαγεία της ποίησης, την γοητεία της ποιητικής γλώσσας
και να βρουν τους δρόμους που θα οδηγήσουν στην κατανόηση του έργου καθώς και στο να
διαμορφώσουν τη δική τους «ποιητική αίσθηση» (Παπαδάτος, 2006).
Επίσης μέσα από
δημιουργικές δραστηριότητες θα μπορέσουν να βελτιώσουν το γλωσσικό, επικοινωνιακό και
μορφωτικό τους επίπεδο (Ιορδανίδου, Φτερνιάτη, 2000).
Στα πλαίσια, λοιπόν του σημερινού σχολείου, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει
τη ποίηση με ένα σύστημα μεθόδων που θα πηγάζουν από την ίδια την ποίηση και θα έχουν
αισθητικούς στόχους.
1.1 Πρόταση διδασκαλίας της ποίησης του Ν. Καββαδία στο δημοτικό σχολείο
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Τα προτεινόμενα σχέδια μαθήματος αποτελούν μια διδακτική προσέγγιση της ποίησης του Ν.
Καββαδία, η οποία έχει ως αφετηρία την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών του
δημοτικού σχολείου για την ποίηση και την απόλαυσή της.
Ο τελικός στόχος είναι τα παιδιά μέσα από τη δημιουργική φαντασία να περάσουν στη
δημιουργική παραγωγή έργων. Με βάση τα ποιητικά έργα δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές
να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους χρησιμοποιώντας σωστά τη γλώσσα για περιγράψουν,
προφορικά ή γραπτά τις σκέψεις τους, τις απόψεις τους, τα συναισθήματά τους και τέλος να
αγαπήσουν την ποίηση.
Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, με ευρηματικό τρόπο την παιδική σκέψη, φαντασία και τον
γλωσσικό κώδικα πετυχαίνουμε την κινητοποίηση των μαθητών ώστε να δημιουργήσουν
ποιητικά, αφηγηματικά, θεατρικά, μουσικά, εικαστικά έργα, video, και άλλα δρώμενα.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το εισαγωγικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα το λογοτεχνικό γεγονός, μπορεί να
προετοιμαστεί όχι μόνο από το δάσκαλο αλλά και από τους μαθητές.
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αφού εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες μέσα στην τάξη
ακολουθούμε τα εξής βήματα.
Πρώτη Δραστηριότητα
•
Παρουσιάζουμε στην αρχή φωτογραφίες του ποιητή, χωρίς να αναφέρουμε ποιος είναι
και τι δουλειά κάνει. Ζητάμε από τα παιδιά να τον περιγράψουν και να εκφράσουν τα
συναισθήματα που πηγάζουν από τις εικόνες ή ακόμη να καταγράψουν μία φανταστική
συνέντευξη με το εικονιζόμενο πρόσωπο
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τον ποιητή, ποιος είναι, τι δουλειά κάνει και διαβάζουμε την
βιογραφία του. Επαναλαμβάνουμε την πιο πάνω δραστηριότητα, με τη διαφορά ότι οι μαθητές
γνωρίζουν λεπτομέρειες για τον ποιητή.
Συγκρίνουμε τα αρχικά κείμενα, με τα καθοδηγούμενα. Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουμε πως
επηρεάζετε όλο το σκεπτικό τους για κάποιον, τα συναισθήματά τους, και οι ιστορίες που
πλάθουν, όταν τον γνωρίσουν.
Δεύτερη Δραστηριότητα
Προσεγγίζουμε τη ζωή των ναυτικών μέσα από άλλα λογοτεχνικά κείμενα όπως του Καρκαβίτσα,
του Κόντογλου, κ.α.. Με τα κείμενα αυτά έρχονται σε πρώτη επαφή και με το γλωσσάρι των
ναυτικών, που είναι ιδιαίτερο. Επίσης βλέπουμε εικόνες για τη ζωή τους από το διαδίκτυο, και
πίνακες ζωγραφικής όπως του Τσαρούχη κ.α.
2.1. Εισαγωγή στην ποίηση του Καββαδία.

Διαβάζουμε μαζί με τα παιδιά ποιήματα του Καββαδία και κυρίως αυτά που έχουν μελοποιηθεί
για να έχουμε τη δυνατότητα να τα ακούσουμε.
Η ανάγνωση των ποιημάτων μπορεί να είναι μεγαλόφωνη είτε από τον δάσκαλο, είτε από τα ίδια
τα παιδιά. Έτσι θα έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να απολαύσουν το ποίημα και να ακούσουν
τις ζωντανές ερμηνείες των άλλων αναγνωστών, αλλά να επιχειρήσουν και τις δικές τους
αναγνωστικές ικανότητες. Όταν ο μαθητής διαβάζει φωναχτά ικανοποιεί τις αισθήσεις του και
ερμηνεύει το κείμενο υιοθετώντας αργό ή γρήγορο ρυθμό, παύσεις και συναισθηματικούς
τονισμούς (Καλογήρου, Τ., 2007).
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•

«Fata Morgana», Τραβέρσο. Μελοποιήθηκε από την Μαρίζα Κωχ το 1977.

Φάτα Μοργκάνα: οπτικό φαινόμενο, ένα είδος αντικατοπτρισμού.
I.
Μπορούμε να συνδέσουμε το ποίημα με το μύθο της Μάγισσας «Φάτα Μοργκάνα».
Δίνεται, λοιπόν έτσι η δυνατότητα στα παιδιά να ταξιδέψουν στα ίχνη των λαϊκών παραμυθιών
τόσο των δικών μας όσο και άλλων χωρών και να γράψουν, αφού έχουν γνωρίσει τη δομή τους,
το δικό τους παραμύθι. Τέλος μπορούν να το δραματοποιήσουν .
II.
Στις μικρές τάξεις τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αποτυπώσουν το φαινόμενο με τη
ζωγραφική. Τα ζωγραφικά έργα αποτελούν υλικό για το σχεδιασμό οπτικοακουστικού
γραμματισμού
III.
Μπορούμε επίσης να συνδέσουμε το ποίημα αυτό με την ενότητα «Φως» του μαθήματος
της φυσικής ΣΤ΄ τάξης
•

«Θεσσαλονίκη», Πούσι. Μελοποιήθηκε από τον Θάνο Μικρούτσικο το 1979.

Διαβάζουμε το ποίημα και ακούμε τη μελοποίησή του.
Στις μεγάλες τάξεις μπορούμε να συνδέσουμε διαθεματικά το ποίημα με το μάθημα της
γεωγραφίας. Τα παιδιά φέρνουν πληροφορίες για τη
συγκεκριμένη πόλη, ιστορικές,
γεωγραφικές, πολιτιστικές, για το λιμάνι της.. Στη συνέχεια διαλέγουν μια άλλη πόλη που τους
αρέσει και την παρουσιάζουν στην τάξη. Φτιάχνουν έναν τουριστικό οδηγό με πληροφορίες,
ζωγραφιές, εικόνες, της πόλης που διάλεξαν.
Στη συνέχεια αφαιρούμε λέξεις από το ποίημα και τα παιδιά καλούνται να βάλουν στη θέση τους
δικές τους, έτσι ώστε το νέο ποίημα που θα παραχθεί να αφορά την πόλη που διάλεξαν.
•

«Οι γάτες των φορτηγών», Μαραμπού. Μελοποιήθηκε από τους Ξέμπαρκους το 1986.

I.
Οι μαθητές αναζητούν ποικίλες πληροφορίες για τη γάτα, όπως ιστορίες, εκφράσεις,
προλήψεις, παραμύθια, ποιήματα, τραγούδια κ.α Συζητάμε με τα παιδιά για το ποίημα.
Προσπαθούν να σκιαγραφήσουν τον χαρακτήρα και τον τρόπο ζωής των ναυτικών που,
ταξιδεύουν με φορτηγά πλοία. Στη συνέχεια εντοπίζουν στο ποίημα του Καββαδία τους στίχους
που εκφράζουν τα συναισθήματα των ναυτικών για τις γάτες, και πώς αντιδρούν όταν πρέπει
να τις αποχωριστούν. Κάνουν ένα συννεφόλεξο όπου καταγράφουμε τα συναισθήματα των
ναυτικών. Ζητάμε να μπουν στη θέση των ναυτικών, να διαλέξουν ένα άλλο ζώο που θα ήθελαν
να έχουν μαζί τους και να παρουσιάσουν τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους γι αυτό.
Επίσης μπορούν να μετατρέψουν το ποίημα σε κείμενο αφηγηματικό, με διαλόγους, ή σε κομικ.
II.
Διαβάζουμε με τα παιδιά το βιβλίο του Tom Howard «Το ημερολόγιο μιας Γάτας» και
ζητάμε να γράψουν κι αυτά ένα ημερολόγιο στο οποίο θα περιγράφει μια γάτα πώς περνάει τις
μέρες της στο καράβι.
•
«Οι εφτά νάνοι στο s/s CYRENIA», Τραβέρσο. Μελοποιημένο από τον Θάνο Μικρούτσικο
το 1991.
I.

Διαβάζουμε στα παιδιά την ιστορία του τραγουδιού.

Ζητούμε από τα παιδιά να κάνουν έναν παραλληλισμό τους εφτά νάνους, από το κλασικό
παραμύθι της Χιονάτης, με τους εφτά ναυτικούς
του ποιήματος. Στη συνέχεια τα
καθοδηγήσουμε να γράψουν ξανά το παραμύθι της «Χιονάτης» αλλάζοντας την ιστορία. Επίσης
να χρησιμοποιήσουν ως χώρο δράσης τη θάλασσα αντί του δάσους και στη θέση των
γνωστών νάνων να βάλουν τους εφτά νάνους του ποιήματος. Στη συνέχεια να
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εικονογραφήσουν το παραμύθι και με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου να το
παρουσιάσουν ως μια μικρή ταινία.
II.
Επίσης το ποίημα δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούν τα παιδιά και με το πρόβλημα της
μετακίνησης των ανθρώπων από χώρα σε χώρα και τους λόγους που τους αναγκάζουν να
μετακινηθούν. Διαβάζουμε και άλλα κείμενα που διαπραγματεύονται ανάλογα θέματα όπως «Ο
Ρίκο ο Κοκορίκο», «Μονόλογοι του Αιγαίου».
III.
Στη συνέχεια τα παιδιά μπορούν να εκφράσουν προφορικά ή γραπτά τις σκέψεις τους
για τις μετακινήσεις των ανθρώπων, να μπουν στη θέση των ανθρώπων αυτών και να γράψουν
τον δικό τους «Μονόλογο».

•

«Οι προσευχές των ναυτικών», Μαραμπού. Μελοποιημένο από τους «Ξέμπαρκους

Διαβάζουμε το ποίημα σε μορφή πεζού. Ζητούμε να το χωρίσουν σε στίχους και ακούμε το
τραγούδι.
Μεταφέρουν τη συγκίνηση που τους προκαλεί με διάφορες μορφές τέχνης όπως ζωγραφική και
δραματοποιούν εικόνες του ποιήματος. Με τα κείμενα, τις ζωγραφιές και το τραγούδι φτιάχνουν
ένα video.
Χωρίζουμε στη συνέχεια τους μαθητές σε ομάδες και καταγράφουν τις θρησκείες που
αναφέρονται στο ποίημα και τον τρόπο με τον οποίο προσεύχονται οι άνθρωποι. Βρίσκουν
ομοιότητες και διαφορές.
III. Τέλος δημιουργούν ομαδικά «Το αλφαβητάρι της προσευχής» γράφοντας λέξεις ή φράσεις
από κάθε γράμμα της αλφαβήτας που αποτελούν τη δική τους προσευχή.
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Οι παραπάνω δράσεις υλοποιήθηκαν από τρία σχολεία του Νομού Σερρών. Συγκεκριμένα στο
19ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών (Ε τάξη) , στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών (ΣΤ τάξη) και τέλος
στο Δημοτικό Σχολείο Σκουτάρεως (Δ και ΣΤ τάξη). Ο Νίκος Καββαδίας έως την περασμένη
σχολική χρονιά απουσίαζε από τα σχολικά βιβλία του Δημοτικού Σχολείου.. Η αγάπη μας όμως
για το ποιητικό έργο μας οδήγησε στο σχεδιασμό δράσεων κατάλληλων για παιδιά του
Δημοτικού Σχολείου. Για πρώτη φορά την τρέχουσα σχολική χρονιά στο νέο φάκελο υλικού για
τη διδασκαλία των θρησκευτικών της Δ΄ τάξης συμπεριλαμβάνεται το ποίημα του Καββαδία «Οι
προσευχές των ναυτικών». Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι οι μικροί μαθητές δεν αντιμετώπισαν
δυσκολία στην κατανόηση του εσωτερικού ρυθμού που κυριαρχεί στην ποίηση του Καββαδία.
Κάθε ποίημα του Καββαδία αποτελεί και μια μικρή ιστορία, με αμέτρητες εικόνες και
αφηγηματικότητα που κέντρισε το ενδιαφέρον των μαθητών από την πρώτη στιγμή. Οι
άγνωστες λέξεις που συναντούσαν όχι μόνο δεν αποτέλεσαν πρόβλημα κατανόησης αλλά
κινητοποίησαν την περιέργεια για αναζήτηση της ερμηνείας τους ή άλλες φορές με τη φαντασία
τους προσπαθούσαν να συμπληρώσουν τα γνωστικά κενά. Η διαχρονικότητα των θεμάτων
μας επέτρεψε να τα προσεγγίσουμε διαθεματικά, να δημιουργηθούν νέα κείμενα (ημερολόγια,
ιστορίες, κόμικς, ποιήματα) να δραματοποιηθούν σκηνές και παραχθούν ζωγραφικά έργα.
Τέλος, όπως ήταν αναμενόμενο από τους δασκάλους που υλοποίησαν τις δράσεις, η ποίηση
του Νίκου Καββαδία γοήτευσε και αγαπήθηκε από τους μαθητές μας.
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Απηχήσεις του M. Foucault στον Λοιμό του Α. Φραγκιά
Χριστόπουλος Δημήτρης Π.
dimichri65@gmail.com

Περίληψη εισήγησης
Εκκινώντας από την μπαχτινική θέση πως τα λογοτεχνικά έργα είναι σημαίνοντα σε έναν αμοιβαίο, ενεργητικό και έντονο
προσδιορισμό με την πραγματικότητα, αναγνωρίσιμα κατά τρόπο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, επιχειρούμε να
προσεγγίσουμε ένα μείζον έργο της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τον Λοιμό του Α. Φραγκιά, όχι μόνο μέσα από τα
μεθοδολογικά εργαλεία του λογοτεχνικού πεδίου αλλά και με αυτά των κοινωνικών επιστημών και, πιο συγκεκριμένα, τα
φουκοϊκά εργαλεία έρευνας των μηχανισμών εξουσίας. Η έννοια της ετεροτοπίας, ως τόπου εκτοπισμού του «έτερου»
χρησιμοποιείται ως βασικός άξονας προσέγγισης και ερμηνευτικής ανάλυσης του σκηνικού, της ατμόσφαιρας καθώς
και των κινήτρων δράσης των προσώπων του κειμένου. Η ετεροτοπική χωροθεσία που επιλέγει ο Α. Φραγκιάς συνομιλεί
με βασικές αρχές (χρονικές αποτμήσεις, τελετουργίες, διαχωρισμός ανθρώπινης ζωής κ.ά.) των ετεροτοπιών, όπως τις
ανέλυσε ο Μ. Φουκό. Η εισήγηση επικεντρώνεται στη διερεύνηση της ετεροτοπικής χωροθεσίας και των σύνθετων
λειτουργιών της στο συγκεκριμένο κείμενο.

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Λοιμός είναι το τρίτο μυθιστόρημα του Αντρέα Φραγκιά. Ένα από τα λιγοστά μεταμοντέρνα
έργα της νεοελληνικής πεζογραφίας, που θεματοποιεί αλληγορικά το ζήτημα της
«στρατοπεδοποίησης» του ανθρώπινου βίου ή όπως θα το έθετε ο Agamben, ως το σύγχρονο
«βιοπολιτικό παράδειγμα της Δύσης. Ο Λοιμός είναι μια ιδιότυπη περίπτωση μυθοπλαστικής
μετουσίωσης της ιστορίας της Μακρονήσου. Θέμα του, η προσπάθεια του καταπιεστικού
εξουσιαστικού μηχανισμού ενός φανταστικού εφιαλτικού στρατοπέδου συγκέντρωσης να
αναμορφώσει ηθικά τους φυλακισμένους, οι οποίοι έχουν μολυνθεί από κάποια ασθένεια –που
δεν κατονομάζεται-, σε έναν χωρόχρονο απροσδιόριστο. Το ευρύτερο θέμα του «Λοιμού»
αποτελεί η εκκοσμίκευση της κόλασης, ο βιασμός της προσωπικότητας, ο ευτελισμός της
ανθρώπινης ζωής με στρατοπεδικές πρακτικές που αναπτύσσονται πάνω σε «δίκαιους και
άδικους» και σταδιακά κατισχύουν σε ολόκληρη τη γη (Σταυροπούλου, 2001:130). Στόχος του
εξουσιαστικού μηχανισμού δεν είναι η φυσική εξόντωση των κρατουμένων, αλλά η ηθική
εξόντωση, η ιδεολογική τους ανάνηψη, η διάλυση της προσωπικότητάς τους και ο εξαγνισμός
τους. Στην πρώτη μορφή του έργο είχε τον τίτλο «Τα ζώα» και τον υπότιτλο «Σημειώσεις φυσικής
ιστορίας». Στόχος του Φραγκιά ήταν να παρουσιάσει τον χυδαίο φασισμό σαν μια επιστροφή
στην πρωτόγονη προϊστορία και να τονίσει μέσω των μεταμορφώσεων τον βαρβαρισμό του
κτήνους που είχαν οι βασανιστές. Επομένως, ο συγγραφέας δεν κάνει μια φανταστική προβολή
ενός υπαρκτού γεγονότος στο μέλλον, αλλά τονίζει την παλινδρόμηση της ιστορίας στη σκοτεινή
εποχή των προϊστορικών τεράτων (Παππάς, 2000 :152).
2. Η ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΑ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΣΤΟΧΑΣΜΟ ΤΟΥ Μ. FOUCAULT
Ο Foucault εμβαπτίζει το υποκείμενο στο κέντρο του κοινωνικού σώματος καταδεικνύοντας ότι
οι σχέσεις εξουσίας/κυριαρχίας το καθυποτάσσουν και το αντικειμενοποιούν, προκειμένου να το
καταστήσουν παραγωγικό και κατ' επέκταση να το χειραγωγήσουν. Στα πλαίσια αυτά,
πρωταρχικό μέλημα των νεωτερικών κοινωνιών αποτελεί τόσο ο έλεγχος των ατόμων ως
μονάδων όσο και των πληθυσμών ως ευρύτερων συνόλων.
Στις 14 Μαρτίου του 1967 ο Foucault έδωσε μια διάλεξη στη λέσχη αρχιτεκτονικών μελετών με
τίτλο Περί Αλλοτινών Χώρων. Σε αυτή τη διάλεξη, το κείμενο της οποίας δημοσιεύθηκε το 1984, ο
Foucault επέλεξε να εστιάσει σ’ αυτό που ονομάζει «χώρους του άλλου». Oι ετεροτοπίες, ως
τόποι του «έτερου», δηλαδή του διαφορετικού, του μη κανονικού, εκεί όπου οι κοινωνικές σχέσεις
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διαφοροποιούνται από τις κυρίαρχες, αποδόθηκαν με συγκεκριμένα χωρικά παραδείγματα στη
φουκοϊκή «ετεροτοπολογία». Ο Foucault εστίασε το ενδιαφέρον του σε ακραίες κοινωνικές
καταστάσεις (φυλακή, ψυχιατρεία, στρατόπεδα) όπου οι σχέσεις ξεφεύγουν από το κοινωνικά
καθορισμένο ως «κανονικό». Προκειμένου να εντοπίσει αυτούς τους χώρους, περιγράφει τις
βασικές αρχές που συγκροτούν τα κριτήρια αυτής της ιδιότυπης τοπολογίας, της
«ετεροτοπολογίας», όπως την ονομάζει (Foucault, 2012:261).
Οι ετεροτοπίες αποτελούν σταθερά κάθε ανθρώπινης ομάδας. Δεν υπάρχει πολιτισμός στον
κόσμο που να μην συγκροτεί πολύμορφες ετεροτοπίες. Ο Foucault τις διακρίνει σε δύο
κατηγορίες: ετεροτοπίες κρίσης, που συναντιούνται σε «πρωτόγονες» κοινωνίες, και ετεροτοπίες
παρέκκλισης. Οι πρώτες είναι τόποι προνομιακοί ή ιεροί ή απαγορευμένοι που προορίζονται για
άτομα που για τα δεδομένα της κοινωνίας βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης (έφηβοι, έγκυοι,
γυναίκες κατά την εμμηνόρροια και τη λοχεία, ηλικιωμένοι κ.ά.). Στην εποχή μας, κατά τον
Foucault, κυριαρχούν οι ετεροτοπίες της παρέκκλισης (φυλακές, αναρρωτήρια, ιδρύματα,
ψυχιατρικές κλινικές, στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά και οίκοι ευγηρίας), στις οποίες
τοποθετούνται άτομα με παρεκκλίνουσα συμπεριφορά.
Η ετεροτοπία συνδέεται με χρονικές αποτμήσεις/ετεροχρονίες, δηλαδή ξεκινάει να λειτουργεί
πλήρως όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε ένα είδος απόλυτης ρήξης με τον παραδοσιακό τους
χρόνο. Με τον ίδιο τρόπο που οι ετεροτοπίες βγαίνουν εκτός της τάξης του χώρου, βγαίνουν και
εκτός της τάξης του χρόνου. Από τη μια, γίνεται λόγος για τις χρονικές ετεροτοπίες που
συσσωρεύονται στο άπειρο. Οι ετεροτοπίες προϋποθέτουν ένα σύστημα που τις απομονώνει
και συγχρόνως τις καθιστά διαπερατές. Ο Foucault διακρίνει δύο εκδοχές. Στη μία περίπτωση, το
σύστημα πρόσβασης σε αυτούς τους τόπους είναι αρκετά σαφές και ευδιάκριτο. Είτε πρόκειται
για χώρους στους οποίους εξαναγκάζεσαι να βρεθείς, όπως στον στρατό ή στη φυλακή, είτε
για χώρους στους οποίους πρέπει πρώτα να συμμετάσχεις σε συγκεκριμένες
ιεροτελεστίες/τελετουργίες εξαγνισμού όπως στα μουσουλμανικά χαμάμ (για λόγους
θρησκευτικής κάθαρσης), ή στις σκανδιναβικές σάουνες (για λόγους υγιεινής) (Foucault,
2012:267). Στην άλλη περίπτωση, η πρόσβαση δεν φαίνεται να εξαρτάται από κάποιο σύστημα.
Αντίθετα, φαίνεται να είναι ελεύθερη, ενώ στην πραγματικότητα, η είσοδος σε αυτούς τους
τόπους συνοδεύεται από ιδιότυπους αποκλεισμούς. Ο Foucault αναφερόμενος στην περίπτωση
αυτών των ετεροτοπικών χωροθεσιών φέρνει ως παράδειγμα τα μεγάλα αγροκτήματα της
Βραζιλίας όπου κάθε ταξιδιώτης μπορούσε να διανυκτερεύσει αλλά η διαρρύθμιση του χώρου
δεν του επέτρεπε να συνυπάρξει με τα μέλη της οικογένειας (Foucault, 2012:268). Για τον Foucault
κάθε πολιτισμός συγκροτεί ετεροτοπίες πολυποίκιλων μορφών και λειτουργιών.
3. Η ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΑ ΣΤΟΝ ΛΟΙΜΟ
Το πεζογραφικό έργο του Α. Φραγκιά στο σύνολό του διακρίνεται για την προνομιακή θέση που
αποδίδει ο ίδιος στην έννοια του χώρου, τάση που κορυφώνεται στο μυθιστόρημά του Λοιμός,
ακολουθώντας τις επιταγές του μεταμοντερνισμού. Δεν είναι μόνο ένα άψυχο σκηνικό, ένας
κρανίου τόπος, αλλά διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση, επηρεάζοντας την τύχη
των ηρώων του (Σταυροπούλου, 2001:115). Έτσι, ο χώρος και ο χρόνος προβιβάζονται σε
ανώτερη δομική και οργανωτική βαθμίδα από τα ίδια τα ανώνυμα πρόσωπα του έργου, τα
οποία αναπαρίστανται περισσότερο ως παραδείγματα ανθρώπινων τύπων παρά ως ζωντανές
και αυθύπαρκτες υπάρξεις. Ενώ, αρχικά, ο χώρος (εξωτερικός) φαίνεται να διαστέλλεται, αφού
ταυτίζεται με ολόκληρο νησί, ουσιαστικά μια βαθύτερη ανάγνωση αναδεικνύει την πραγματική
συστολή του σε σημείο που τελικά να συμβολοποιείται. Το όλο σκηνικό φανερώνει ότι
βρισκόμαστε μπροστά σε ένα χώρο από τον οποίο απουσιάζουν τα τοπωνύμια, τα
ανθρωπωνύμια και τα χρονωνύμια. Αυτή η ανωνυμία και η απροσδιοριστία ως συγκεκριμένη
συγγραφική επιλογή αναδεικνύει τη μυθοπλαστική αναπαράσταση ως τρόπο συνεχούς
επικαιροποίησης του έργου σε κάθε εποχή. Έναν τρόπο μετάβασης από το τοπικό και
περιορισμένο στο γενικό και το οικουμενικό. Ο τόπος στον Λοιμό είναι ένα πειθαρχικό ίδρυμα,
του οποίου πολλές λειτουργίες θυμίζουν εργαστήριο, φυλακή, νοσοκομείο, σχολείο,
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στρατόπεδο, εργοστάσιο, άσυλο και βεβαίως τόπο εξορίας, έναν κατεξοχήν χώρο φουκοϊκής
ετεροτοπίας παρέκκλισης, δηλαδή ενός πεδίου υιοθέτησης και εφαρμογής πρακτικών που
μελλοντικά θα εφαρμοστούν σε περισσότερους και μαζικότερους χώρους. Πρόκειται για μια
πειθαρχικά οργανωμένη Πολιτεία που λειτουργεί κανονιστικά και χειραγωγικά. Μια δυστοπία
όπου το μέλλον κατασκευάζεται και μορφοποιείται. Ο Λοιμός αναπαριστά έναν κόσμο φρικαλέο,
την πανοραμική απόδοση μιας δυστοπίας με υπερτοπικά και υπερχρονικά όρια (Κατσαβέλη,
2015). Σ’ αυτόν τόπο αξιοποιούνται πολλές επιστήμες, οι οποίες επιτελούν μια κρίσιμη λειτουργία,
αυτήν της κανονικοποίησης των υποκειμένων για τις ανάγκες της εξουσίας: η Παιδαγωγική, η
Ιατρική και η Ψυχιατρική, η Αρχιτεκτονική.
“Η σκοπολαμίνη είναι φάρμακο. Κάνουν ενέσεις στους τρελούς και παραλύουν. Δε θεραπεύει
την τρέλα, εξουδετερώνει τον τρελό, του σπάει τα νεύρα…, εξήγησε ήσυχα, γιατί είχε τύχει ν’
ακούσει κάποτε γι’ αυτό το φάρμακο”. (σ. 238)
Ο Α. Φραγκιάς απεικονίζει με σύμβολα και στοιχεία φανταστικά όχι μια υποθετική αρνητική εξέλιξη
του κόσμου προς το χειρότερο ούτε τα προσωπικά του βιώματα από την περιπέτειά του στη
Μακρόνησο αλλά, αποστασιοποιούμενος από την προσωπική του μαρτυρία, αποδίδει τον
χώρο του συγκεκριμένου στρατοπέδου ως έναν χώρο φανταστικό. Η δική του ετεροτοπία δεν
τοποθετείται σε ένα μακρινό μέλλον. Αντίθετα, αποτελεί μια εξελισσόμενη κατάσταση που δεν
αποκλείεται mutatis mutandis να διαδραματίζεται στη σύγχρονη ζωή, εφόσον βρισκόμαστε
μπροστά στη δυστοπία της διαχείρισης των ανθρώπων σαν να ήταν πράγματα (Agamben,
2016:293). Άλλωστε, την εποχή που εκδόθηκε το έργο εξακολουθούσαν να λειτουργούν στην
Ελλάδα στρατόπεδα συγκέντρωσης πολιτικών κρατουμένων (Σταυροπούλου ,2001:153).
Σ’ αυτόν τον τόπο πρέπει να δουλεύουν όλοι. Αυτό είναι δίκαιο και σωστό. Πρέπει να γίνουν
γρήγορα όσα χρειάζονται. Γιατί, πώς θα ζήσεις χωρίς δρόμους, χωρίς γέφυρες, χωρίς λιμάνια,
κάστρα, αποθήκες και πολεμίστρες; Δεν γίνεται αλλιώς, χρειάζονται αψίδες θριάμβου, αθλητικά
γήπεδα, ξενώνες, νοσοκομεία και φυλακές. Κάπως περισσότερες φυλακές, γιατί πολλοί
επιβουλεύονται την ευημερία του τόπου. Μια κανονική κοινωνία χρειάζεται και θέατρα και
εκκλησίες και διοικητικά κτήρια, πρέπει να έχει τα μαγειρεία και τους αποπάτους της,
αποχετεύσεις, δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και υπονόμων. Δίνουν μεγάλη σημασία στα αγάλματα
κι έχουμε αρκετά. Όλα πρέπει να είναι ωραία, τελειωμένα κι ευχάριστα για να ξεκουράζεται το
μάτι, να μη βλέπει συνέχεια τις γυμνές πέτρες και μένει με τη λαθεμένη εντύπωση ότι τάχα δεν
αξίζει η ζωή… (σ. 66)
Στον Λοιμό, το ανώνυμο σκηνικό (συνδυαζόμενο με μνήμες της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας)
επιτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες, ώστε να χαρτογραφείται η φρίκη του στρατοπεδικού
φαινομένου σε οποιαδήποτε εποχή και τόπο. Ξεχωριστή θέση στο μυθοπλαστικό σκηνικό του
Λοιμού κατέχουν οι υπό κατασκευή κήποι, μια χωρική κοσμολογική μεταφορά, ένας
μικρόκοσμος με αυστηρή σημειολογία.
Οι πέτρες γίναν πάλι ασήκωτες κι ο δρόμος ατέλειωτος από το νταμάρι ώς τους υπέροχους
κρεμαστούς κήπους. Κουβάλησαν καινούργια φυτά. Αυτοί που τα φέρανε μοιάζανε μ’ ένα κήπο
που περπατούσε. Είπαν πως είναι δέντρα ειδικά, σπάνια είδη από ξωτικές χώρες, γιατί πρέπει να
γίνουν οπωσδήποτε οι κήποι. Τα τελειωμένα παρτέρια είναι γεμάτα φρέσκο χώμα, το φέραν κι
αυτό απ’ αλλού. Φέραν ειδικούς θάμνους, λιπάσματα, σπόρους που βλασταίνουν στα βράχια,
μήπως και τούτη η γη δεχτεί κάποια φύτρα. Μια άλλη ομάδα έφερε νερό μα βαρέλια για να
ποτιστούν τα καινούργια παράξενα φυτά. […] Εδώ θα πλεχτούν κάποτε λουλούδια, που θα
προσφέρουν τον ίσκιο και την ερημική γαλήνη τους σε όποιον θα έρχεται να ξαποστάσει και να
συλλογιστεί. Ένας πλατύς δρόμος ενώνει τους κήπους με την πολιτεία. (σελ. 139-140)

Κάθε δομικό έργο διαθέτει μνημειακές διαστάσεις, ώστε να συνάδει με την αισθητική των
ολοκληρωτικών καθεστώτων:
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Μάθαμε επιτέλους τι θα χτιστεί στην πλαγιά. Το χτίσμα θα είναι ένα σύνθημα, μια επιγραφή.
Πελώρια χτιστά γράμματα. Είκοσι μέτρα μάκρος το καθένα. Όταν θα ασπριστεί η δοξαστική αυτή
επιγραφή, θα διαβάζεται από μακριά. Πέρα απ’ τη θάλασσα, ώς τα πέρατα του κόσμου. Οι
τοίχοι αυτοί θα έχουν πάχος μισό και ύψος ένα μέτρο. Θ’ απλωθούν σ’ ολόκληρη την πλαγιά.
Άρχισαν κιόλας να διακρίνονται τα πρώτα γράμματα: ΖΗΤΩ Ο… Θα είναι, δηλαδή, ένα μνημείο
σ’ αυτόν που αποφασίζει (…) Το σκοτάδι λάμπει και στραβώνει. Τίποτα πια δεν ξαφνιάζει ούτε
ερεθίζει κανένα. Χίλια μέτρα το κάθε γράμμα; Γιατί τόσο μικροσκοπικά; Θα τσιγκουνευτούμε
μήπως την πέτρα, την πλαγιά, τη μνημειακή μεγαλοσύνη μας ή μήπως το νερό; (σελ. 193)
Στα συρμάτινα κλουβιά φυλακίζονται άνθρωποι, ενώ το δηλητήριο δεν είναι ικανό να
εξολοθρεύσει τα ποντίκια. Ο χώρος παραμορφώνεται ενσυνείδητα σε τέτοιο βαθμό που
καθίσταται ανοίκειος, άγνωστος, και παρόλα αυτά τόσο αναγνωρίσιμος, ώστε ο αναγνώστης
μπορεί κάτω από τα σύμβολα να δει.
Καθώς φαίνεται, όλα βρίσκονται ανάποδα. Σα να περπατάμε όπως μια μύγα στο ταβάνι (σ. 197)
Συνολικά, στον Λοιμό παρατηρείται πλήρης ανατροπή της φυσικής τάξης πραγμάτων: των
χώρων και των αντικειμένων. Μια σειρά άχρηστων έργων χτίζονται διαρκώς: δρόμοι, τείχη,
γέφυρες, κρεμαστοί κήποι, μεγαλεπήβολα μνημεία.
Τα μεγάφωνα μεταδίδουν ταραχή και ηρωική αγωνία. Βαριά τύμπανα και σάλπιγγες αγγέλλουν
μάχες με το πεπρωμένο και το υπερφυσικό. Η μεγαλόστομη μουσική έδωσε έναν άλλο τόνο στην
πολιτεία. Όλα γίνονται ηρωικά, οι λόγοι, οι ανακοινώσεις, η καθαριότητα, η εξόντωση των
ποντικών. Κι όταν η μουσική έφτασε σ’ ένα ορμητικό κορύφωμα, κόπηκε απότομα για ν’
ακουστεί η φωνή. […]. Η μουσική ξανάρχισε και μαζί το σκάψιμο, οι μεταφορές, η πέτρα.
(σ.
220-221)

4. ΤΟ «ΠΑΝΟΠΤΙΚΟΝ» ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΛΟΙΜΟ
Στο μυθιστόρημα παρακολουθούμε τα στημένα δόκανα ενός μηχανισμού που διαθέτει όλη τη
σύγχρονη διοικητική, επιχειρησιακή και αστυνομική ιεράρχηση: διοικητής, ελεγκτής, επόπτης,
εργοδηγός, συνοδός, μηχανικός. Κοντά σ’ αυτούς οι άσπρες μπλούζες, οι παρακολουθητές, οι
ζητωκραυγαστές κ.ά. H ανώτατη εξουσία συγκεντρώνεται σε μιαν απρόσωπη μορφή που σε
πανεποπτική θέση ελέγχει και γνωρίζει τα πάντα. Ο τρόπος δράσης της καθιστά τον τόπο
οργανικό χώρο μιας ηγεμονικής εξουσίας, της οποίας οι πρακτικές τον προσδιορίζουν ως
κυρίαρχα οπτικό και φαλλικό (Lefebvre, 1977:304). Ειδικότερα η όραση αναδύεται σε
δεσπόζουσα αρχή, αφού σε όλο το σκηνικό του έργου φαίνεται να υπάρχει μια κάμερα που
παρατηρεί και καταγράφει τα πάντα. Εγκαθιδρύεται έτσι μια «ετεροτοπία αντιστάθμισης» που
διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διασφάλιση της αναπαραγωγής και της επέκτασης των
κυρίαρχων σχέσεων εξουσίας μεταξύ βασανιστών και βασανιζομένων.
Η υπονόμευση της υπόστασης των δεσμωτών ως προσώπων και η μετάλλαξή τους σε ελέγξιμα
αντικείμενα σχετίζεται, ανάμεσα στα άλλα, και με την εντύπωση ορισμένων από τους χαρακτήρες
ότι το καθεστώς επιχειρεί να αλώσει την περιοχή του ασυνείδητου, την περιοχή του μη-ειπωμένου.
Εμβληματική σε αυτή την κατεύθυνση μονάδα του κειμένου είναι η πανεποπτική μάσκα, που από
ψηλά στο παρατηρητήριο επιβλέπει τους εγκλείστους:
Ψηλά στο παρατηρητήριο, σ’ έναν εξώστη που προσφέρει ευρύ πεδίο ελέγχου πάνω σε όλη την
επικράτεια, κάθεται κάποιος. Πρόσωπο αλύγιστο και παγερό. Ίσως και να μην είναι κανείς, φτάνει
η μάσκα. Κρατάει μεγάλα κιάλια και παρακολουθεί την κίνηση που απλώνεται κάτω από τα πόδια
του. Το πανεποπτικό βλέμμα του περνάει αργά, μετράει, συγκρίνει και βαθμολογεί τη
συμπεριφορά του καθενός, διαβάζει ακόμα και τ’ απόκρυφα γυρίσματα του λογισμού του.
Γνωρίζει βέβαια τα πάντα, μα θέλει να ελέγξει σε ποια πραγματική κατάσταση βρίσκεται ο τόπος,
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πόση αλήθεια περιέχεται στις αναφορές, να μετρήσει την αξιοπιστία αυτών που δίνουν τις
πληροφορίες. Θέλει ακόμα να ξέρει πώς εφαρμόζονται οι νόμοι. (σ. 65)
Η μάσκα τοποθετημένη σε ένα στρατηγικό σημείο, μοιάζει να επιβλέπει τους πάντες, ακόμα και
ενόσω υπάρχει η υποψία ότι κανείς δεν βρίσκεται πίσω της, δημιουργώντας την αίσθηση ότι έχει
πρόσβαση ακόμα και στον εσωτερικό κόσμο των παρατηρούμενων. Φαίνεται να είναι το δομικό
ισοδύναμο του παντογνώστη Θεού-Λόγου-Πατέρα, που βλέπει τα πάντα, χωρίς ποτέ να βλέπει
με τα δικά μας μάτια (Καρατάσου, 2000: 178).
“Συχώρεσέ μας, Πατέρα!...”
“Τον ικετεύουμε να δεχτεί την παράκλησή μας!...” είπε το μεγάφωνο.
“Συχώρεσε, Πατέρα, τα σφάλματά μας…”
Τα χοντρά μαύρα γυαλιά κατόπτευαν το χώρο. Ερευνούσαν την έκταση και το βάθος των
κινήσεων και διάβαζαν τους λογισμούς.
(σ. 71)
Η επίβλεψη του πανεποπτικού βλέμματος διασπείρεται έως και την εσωτερικότητα των
επιβλεπομένων. Έτσι εξηγείται και η εφιαλτική αίσθηση ενός χαρακτήρα ότι το καθεστώς όχι μόνο
βλέπει τα πάντα μέσα του, αλλά και του μεταδίδει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει:
Τώρα, όμως, κοιτάς αυτή τη συγκεκριμένη μύγα και δε σε νοιάζει για καμμιά άλλη. Το πιο
θαυμαστό απ’ όλα είναι τα μάτια και οι κεραίες της! Λένε ότι τα μάτια της είναι σφαιρικά, ένα
κρυσταλλικό πολύεδρο με χιλιάδες μικρές επιφάνειες. Και δίπλα στα μεγάλα πρισματικά μάτια
υπάρχουν τρεις μικρότεροι οφθαλμοί. Η κάθε έδρα του ματιού κοιτάζει χωριστά, και στον
εγκέφαλο ταιριάζονται όλες οι μικρές εικόνες από το ευρύτατο οπτικό της πεδίο. Βλέπει τον κόσμο
σφαιρικά, ολόκληρο. (σ. 170-171)
Για τον Τάκη Καρβέλη (1988:17) η αόρατη αυτή αρχή δίνει το στίγμα των σύγχρονων
ολοκληρωτικών μηχανισμών που λειτουργούν με μια τέλεια, συστηματική και ανελέητη
οργάνωση. Από τη μια, οι βασανιστές και, από την άλλη, οι βασανιζόμενοι. Έργο των ανώνυμων
πρώτων, να εποπτεύουν ή να παρακολουθούν τους έγκλειστους του στρατοπέδου, από τους
οποίους ζητούν να δουλεύουν σκληρά όλη μέρα εκτελώντας έργα χωρίς ουσιαστική
χρησιμότητα, να συνεργούν με όλες τους τις δυνάμεις στην ηθική και πνευματική τους
αναμόρφωση και να ολοκληρώνουν την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους πιάνοντας κάθε μέρα
είκοσι μύγες. Το μεγάφωνο, εξάλλου, αντιπροσωπεύει μιαν απρόσωπη φωνή που έρχεται από
τον ουρανό, δηλαδή από πάνω προς τα κάτω και στην κυριολεξία και ιεραρχικά, ανατρέποντας
τη συνηθισμένη τάξη πραγμάτων.
Τα κιάλια αργοδιαβαίνουν εξεταστικά πάνω από τις μυρμηγκοφωλιές. Είναι όπως όταν κοιτάς
μια μινιατούρα, που, ενώ με το μάτι φαίνεται θολό και στριμωγμένο μπέρδεμα, με τον φακό
ξεχωρίζεις κείνες τις υπέροχες λεπτομέρειες, χιλιάδες μορφές σ’ ένα ρυθμό συνωστισμό λεπτής
και υπομονετικής δεξιοτεχνίας. (…) Τα μεγάφωνα παίζουν, ο αέρας σφυρίζει. Όλα πάνε καλά. Η
μάσκα, ένα ομοίωμα προσώπου από σκασμένη πορσελάνη, χωρίς αίμα και χωρίς σύσπαση,
παρακολουθεί, ελέγχει και παρατηρεί… (σ. 67)
Ο Λοιμός είναι καρπός ενός εξαιρετικά προωθημένου προβληματισμού για την επίβλεψη και την
πειθάρχηση ως συστατικών συνιστωσών της εξουσίας, καθώς και για τη σχέση της εξουσίας με
τον λόγο. Τα κειμενικά δεδομένα που συνδέονται με τις ιδιότητες και τον ρόλο της μάσκας
εμφανίζουν αξιοσημείωτες αναλογίες με το Πανοπτικό, τη σωφρονιστική αρχιτεκτονική επινόηση
του Μπένθαμ και τη σχετική ανάπτυξη της θεωρίας του «Πανοπτικού» από τον M. Foucault για
την ανάλυση των αστικών μετασχηματισμών στο πεδίο της ποινής, της πειθαρχίας και της
εξουσίας μέσα από τη λειτουργία της επίβλεψης. Η φουκοϊκή ιδέα του «Πανοπτικού»
αναπτύσσεται με βάση τη διάλυση του ζεύγους «βλέπω-βλέπομαι» και με κέντρο το «χωρίς
πρόσωπο βλέμμα», εκείνο που διαρκώς μπορεί να επιβλέπει τους σωφρονιζόμενους,
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καθιστώντας τους ορατούς, χωρίς οι ίδιοι να γνωρίζουν πότε είναι αντικείμενο του επιβλέποντος,
και με το να εξωθούνται να εσωτερικεύουν οι σωφρονιζόμενοι τη διαδικασία της επίβλεψης
(Καρατάσου, 2000).
Ο Hobbes σωστά διέκρινε ότι βασικό στοιχείο σε μια κυριαρχία πρέπει να είναι η κατάκτηση. Αν
φυλακίζουμε δεν κατακτάμε, αν σκοτώνουμε δεν κατακτάμε, αν όμως κάποιος δώσει υπόσχεση
υπακοής, προκειμένου να κατακτήσει τη ζωή και την ελευθερία του, τότε είναι κατακτημένος, είναι
υπήκοος (Agamben, 2016:292).

5. Η ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΛΟΙΜΟΥ
Η εμφατική παρουσία του χώρου στον Λοιμό υπερθεματίζεται από την απουσία του χρόνου, τη
χρονική ασάφεια, από τη στιγμή που ο χρόνος δεν μπορεί να καθοριστεί με τους γνωστούς
τρόπους μέτρησης. Η υποτυπώδης πλοκή εξελίσσεται σε ένα συνεχές παρόν, καθώς ο χώρος –
που λειτουργεί απολύτως περιοριστικά- κρατά συμπυκνωμένο τον χρόνο και ο τελευταίος
καταργείται. Η επιλεκτική μάλιστα αφαίρεση πολλών ρεαλιστικών στοιχείων καθιστά το
περιβάλλον-φυλακή μερικά αναγνωρίσιμο και τον μη δηλούμενο χρόνο του κειμενικού παρόντος
να κυμαίνεται για τον αναγνώστη ανάμεσα στο παρόν και στο μέλλον, στο κάποτε και στο
πάντα:
Τι ώρα νάναι; Και το πρωί που μπήκαν στο καράβι έτσι ήταν, η ίδια ώρα. Ίσως σε τούτα τα μέρη
να μην κυλάει ο χρόνος. Να είναι πάντα αυτή η γκρίζα σκοτεινιά (σ. 123).
Η αλήθεια είναι ότι όλα τού είναι αδιάφορα, και τα πιο σπουδαία ξεχνιούνται το άλλο πρωί. Δεν
υπάρχει χρόνος, ούτε ο πόνος και η αγωνία από τα περιστατικά που έζησες. (σ. 129-130)
Σ’ αυτό το σημείο ο Φραγκιάς συμπλέει με τη θεωρητική προσέγγιση του Lukács για τον
χωρόχρονο και το τριμερές σχήμα του: Μια μη ανακτήσιμη πολυπόθητη ενότητα στο παρελθόν,
μια αφόρητη διάσταση μεταξύ των ιδεωδών και των γεγονότων του παρόντος, ένα μέλλον που
κατακτά τα πάντα και καταστρέφει τα πάντα (Said, 2006:135). Τα πάντα συστέλλονται σ’ ένα εδώ
και τώρα, που απλώνεται ώς τα όρια του κόσμου, σαν αιωνιότητα της κόλασης (Ραυτόπουλος,
2012:108).
Αυτή η αχρονία –με την αφαιρετικότητα και την αλληγορία της γραφής του- συμβάλλει στο να
διαβαστεί ο Λοιμός ως διαχρονικό παράδειγμα του στρατοπεδικού φαινομένου, ως ευρεία
απεικόνιση του σύγχρονου καταπιεστικού και αλλοτριωτικού συστήματος αλλά και ως δυσοίωνη
πρόβλεψη για την αλλοτριωτική από ποικίλες δυνάμεις μελλοντική πορεία του κόσμου. Δεν
υπάρχει χρόνος. Είναι άγνωστο αν το μαρτύριο των κολασμένων διαρκεί μερικούς μήνες, μερικά
χρόνια ή ολόκληρη ζωή. Ο χρόνος εδώ είναι μια άτμητη ατέλειωτη μέρα καταναγκαστικού
μόχθου και απύθμενου εξευτελισμού, μια άτμητη ατέλειωτη νύχτα συστηματικού τρόμου ή
αναμονής του τρόμου (Κοτζιάς, 1982:176-177).
Με τέτοιο ρυθμό αλλαγής είναι σα να περνούν δεκάδες χρόνια, οι αιώνες τρέχουν νερό, η μέρα
συνεχίζεται ατελείωτη με χίλια ενδεχόμενα. (σ. 33)
Σε αυτό το δυστοπικό περιβάλλον, η διαφυγή στη μνήμη και η επίγνωση της ιστορίας μπορούν
να αποτελέσουν πυρήνες αντίστασης και αντοχής των προσώπων. Γι’ αυτό και η μνήμη
φυλακίζεται με σκοπό τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των συνειδήσεων, γι’ αυτό και πάνω από
τους απρόσωπους χαρακτήρες επικρέμεται η απειλή μιας διαρκούς και ασαφούς αμαρτίας που
σε απροσδιόριστο χρόνο διέπραξαν, και τώρα είναι υποχρεωμένοι να αποκηρύξουν, δείχνοντας
έμπρακτη και ειλικρινή μεταμέλεια. Ενδεικτική είναι η συνομιλία που έχει ο εκκρεμής με τον φίλο
του που τον συμβουλεύει:
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Να είσαι ανώνυμος, άμορφος, χωρίς παρόν για τους άλλους. Δεν μας χρειάζεται η ιστορία.
Φέρνει πάντοτε μπελάδες και δυστυχία
(σ. 154-5)
Τα πρόσωπα στον Λοιμό παρουσιάζονται σαν να μην έχουν παρελθόν. Ελάχιστες οι αναφορές
στη ζωή τους, προτού μεταφερθούν στον τόπο εγκλεισμού. Για παράδειγμα η ανάμνηση των
παιδικών χρόνων του καταστροφέα:
Μα έζησες ποτέ πουθενά αλλού, εκτός από δω; Ίσως να έγινε κάποτε αλλά βρίσκεται
ξεθωριασμένο, πίσω από χιλιάδες χρόνια.
(σ. 85)
Γι’ αυτό και ο έλεγχος του τρισυπόστατου χρόνου αποτελεί συνθήκη καθοριστικής σημασία για
την εξουσία, θυμίζοντας τη γνωστή φράση από το «1984» του George Orwell: «Αυτός που ελέγχει
το παρελθόν, ελέγχει και το μέλλον· αυτός που ελέγχει το παρόν, ελέγχει το παρελθόν… Αυτό το
ονόμαζαν έλεγχο της πραγματικότητας». Γι’ αυτό και η όποια καταφυγή των ηρώων στο
παρελθόν τους λειτουργεί εντέλει λυτρωτικά στο πλαίσιο της δυστοπίας. Κατά τον Benjamin «η
προσδοκία του επερχόμενου νέου εκπληρώνεται μόνο με τη διατήρηση στη μνήμη ενός
καταπιεσμένου παρελθόντος» (Habermas, 1993:27).
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INTRODUCTION
We live in the age of Social Media. Everywhere we go our smartphones/ tablets/ laptops are
essential items in our everyday transactions. Writers are no exception. In this presentation, I will
attempt to present how the use of Social Media has affected the writing process and the
relationship a writer has with his/her readership. First, I will talk about Charles Dickens and his
relationship with his readers. Then, I will try to present the practical need for the author to
communicate through social media and some of the repercussions of this trend. Finally, I will
attempt to tackle the issue of the need to write and specifically the need to create works of
literature.
CHARLES DICKENS: A WRITER OF THE MODERN AGE
At first glance we could say that this need for immediate and direct contact with one’s
audience is a modern invention of the age of the Internet, that vast digital place we are all
familiar with, where everyone’s opinion is on display for anyone to read and of course writers
are not immune to its charms. However, by going back in time we can see that this need to
communicate has pre-existed and there is no better example than Charles Dickens.
We can say that Dickens has been one of the first writers to have brought about the birth of
the modern author.1 Dickens was not only a prolific writer, but also a gifted orator and a social
reformer.1 Through his books and speeches, he managed to shake the foundations of Victorian
society and alert them to the plight of the poor and unfortunate people of his era. Dickens
sought to ‘represent his readers, both in the sense of using this voice to their ambitions, values,
and anxieties, and […]to advance their claims’.1
He was always accessible to the public. In his lifetime, he wrote no less than 14000 letters
addressed to his family, friends but also his readers. “Answering them was a lifelong
commitment. He liked to reply promptly.”1 A modern day author can only sympathize with
this statement. In our age, when instantaneous communication is guaranteed, we can only
imagine Dickens’s desire for swiftness in communication.
Apart from his letters and public speeches, there is further proof that ‘he delighted in the
“affection” which he fostered between himself and his readers,’ as we read in the introduction
of The Selected Letters by Charles Dickens. He achieved this through the prefaces to many of
his books.1 He took up many roles in these prefaces, as is presented in the article Dickens
Performs Dickens by Mario Ortiz-Robles, two of which roles might seem very familiar to the 21st
century author, that of the Friend and that of the Professional Writer.1 As a friend, he would
often share intimate details of his life such as the story of his penname’s origin. As a professional
writer, he would comment on the popularity and sale-ability of his books. With the rise of social
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media, most writers have also taken up this mantle through their blog posts, tweets and
Facebook updates.
Rio Ortiz- Robles argues that two characteristics prove the modern nature of Dickens. One is
that he evolved his art through his use of the language and literary techniques. The other is that
he used his novels to further his ideas for social reforms.1 If we are to accept that one of the
needs novelists have is to change the world we live in and help shape it into something better,
then indeed following Dickens’s example could help us do exactly that.
What cannot be denied is the need the readers feel to converse with him, even to this very
day. A post-box has been re-installed outside Dickens’s house allowing his fans to hold a onesided conversation posthumously.1 One can only wonder what Dickens could have done if he
lived during this digital age and if he had the means modern writers have at their disposal.
Having talked about Dickens and his relationship with his readership, a question arises. Is this
need to interact ubiquitous?
FRIEND OR FOE?
A cursory search through the World Wide Web can yield a large number of websites and
articles aiming at giving advice to writers on how to establish a social media platform. Titles
such as “Author Etiquette 101: Do’s and Don’ts for Writers Using Social Media”, “ Social Media
Author Guidelines”, or “Social Media 101” could be considered a testament to the new order
of things for authors.1 Writers are now asked to not only deliver original, engaging pieces of
writing, but also to have many Social Media followers to aid publication of their work.1 In other
words, it seems that talent alone does not suffice. ‘In the 21st century, book sales are
increasingly dependent upon a reciprocal flow of communication between writers and
readers’ we read in Writing Resilience in the Digital Age by Kim Wilkins.1 The writing process has
extended to keeping a steady communication and presence regardless of the publication of
one’s work.
And there are two ways to view this modern trend, whether as another useful tool for the writer
or as a habit which ‘threatens to stifle literary endeavour,’1 as Patrick Ness states in the
Guardian. He believes that writers now live in fear of being ‘misappropriated, misquoted or
badly paraphrased’ on Twitter. One might ask how this has affected their craft. Ness gives an
example; he mentions that few writers would have the strength to write a book such as Salman
Rushdie’s Satanic Verses for fear of criticism today. In fact, Neil Gaiman did exactly that in his
book American Gods where a host of new and old deities wage war amongst themselves. In
the motley of gods, Jesus is but only mentioned, a shadow in the background. However, in the
TV adaptation of the book he makes a surprising and perhaps even offensive to some
appearance. One can’t help but wonder whether it was easier for the production team to
receive any possible backlash compared to the author as a lone individual.
Tess Vigeland writes in The Guardian how it is a mandate to have a strong presence in Social
Media which she feels does not reflect her abilities nor talents as a writer.1 Jonathan Franzen
mentions in the same newspaper that agents expect young writers to have a substantial
number of Twitter followers before considering a contract. He adds that ‘I see people who
ought to be spending their time developing their craft, and people who used to be able to
make a living as freelance writers, I see them making nothing and coerced in this constant selfpromotion.’1
Kim Wilkins mentions another source for concern when she presented the shift towards social
media in the writing community and how this has made it more difficult to be resilient as writers.1
To her, being resilient means developing ‘writing that can stand up to demands, distractions,
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and setbacks.’1 The biggest threat seems to be the very insistence of the publishing market for
writers to be active Social Media users and establish a platform that will help boost their sales.
This practice might help, however, Willkins argues that it causes ‘loss of time, distortion of selfWriters find themselves
image, and the introduction of unprecedented distractions.’1
spending more time updating their Facebook Page and their blog entries than they do writing
according to Wilkins.1
What seems to be more troubling, though, is lack of motivation to write. Writers find ‘instant
gratification’ through their reciprocated posts and therefore become accustomed to these
digital pats on the back, perhaps at the expense of pursuing their writing goals according to
Wilkins.1 It is all very well expressed in this sentence,

so they learn their craft not through resilient writing
that moves forward from mediocre to extraordinary
through a series of manuscripts; but iteratively, in fits
and starts, responding to one set of feedback after
another on the same project.
(Wilkins, p. 73)
Moreover, since writing for the Internet requires a ‘tight, punchy, and instantly engaging’ style,
the focus is shifted from being a means of expression to a means of grabbing and maintaining
the reader’s attention.1 Therefore, modern authors tend not only to write for art’s sake, but also
to gain public interest. These two scopes of writing address the same people; however, they
achieve different ends using very different means and styles of writing.
Let’s move on now to another aspect of Social Media, that of the medium of writing. The very
nature of Social Media is worlds apart from the written word. It used to be that the medium of
writing was also of importance. The act of writing and the very surface used to inscribe the
written word, be it a piece of seashell or a sheet of paper, played a part when passing along
the intended message as a means of assuring its survival, allowing the message to be
immortalised and not scattered in the wind, as we read in the article The Object of Writing.1
But Social Media seems to be equal parts ephemeral and enduring. Sending a tweet, for
example, shares the immediacy of the spoken word and its transitory nature since it refers to
the immediate present, but it also remains in digital space for anyone to see at any given time,
even after its moment of relevance. It allows for the writer to be both in the present moment,
while ensuring that his words are not lost. What would once have been lost if spoken during a
casual conversation is now “immortalized” in digital space, for better or worse.
However, there are not only negative aspects to this new reality. Let us now examine the
positive side of this debate where we can see that both the reader and the writer benefit from
this mutual communication which is especially evident in young readers. Websites such as
TeachingBooks.net, visitingauthors.com were created as an answer to this very need to
approach the author.1 Children were given the chance to meet with their favourite writers
and talk about their favourite books. In cases such as J.K.Rowling, the relationship between
book and reader took a life of its own with the launch of the website Pottermore1 where readers
are given the chance to experience becoming students at Hogwarts and play interactive
games. It is also a medium for Rowling herself to share her thoughts and even upload
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information adding to the mythos of the world she has created well after the completion of her
series.
David Ward in his article “Indefinable Stirrings and Longings":Research on Writing through
Student Letters to Authors, argues the importance author-reader interaction has had for young
individuals.1 By examining letters sent by students to writers, he intended to
learn how readers and writers transact the experience
of literary events directly, outside of the text. I learned
that writers are aware of their audience when they write
and that the audience members(children) engage with
the author in the act of reading as coparticipators.
(Ward, p. 50)
The readers immerse themselves, according to Ward, into the world created by the writer and
by meeting him/her they validate themselves as ‘competent to express their responses to a
creative world.’1 We also see the need writers feel to help the younger generation through
their work; to quote an anonymous author from his study ‘I feel as if I have the obligation to the
next generation. I need to share what I have learned to help them in the same ways that I have
been helped.’1 The need for communication seems to derive from the way writers perceive
themselves, what they feel their role is and what their purpose when they write.
WHY AND TO WHOM DO WE WRITE?
In the previous part we examined the effects Social Media use has had on writers and their
work. It can be condensed to this fundamental question. How does the author perceive his role
and whom does he address through his work?
Compared to his need for immediate interaction when writing for Social Media, the function
an author serves is quite different when he creates art. Roland Barthes in his essay Death of the
Author suggests that ‘the author is a modern figure, a product of our society’, which has been
especially true since the advent of the Internet.1 Barthes argues that the writer’s personality
should be excluded from the writing process and the written product should be liberated from
any attempts to ‘assign a “secret”, an ultimate meaning to [it]’.1 He moves on to argue that
the author should set himself aside for the reader to take his place, as it is ultimately the latter
who must assign meaning to what he is reading. ‘The birth of the reader must be at the cost of
the death of the Author.’1 But is that even possible? Can we not see the writer’s worries, fears,
hopes and thoughts mirrored in his characters? If perhaps we were not privy to his personal life,
the reader could focus on the text alone. However, through the use of the digital platform,
most writers are now engaged in sustaining an intimacy between themselves and the reader.
Thus, I believe, bridging the gap between the writer’s personality and his text.
Michel Foucault argues that we cannot separate the literary work from the ‘framework’
surrounding it, meaning the writer’s personal thoughts seen through texts that have nothing or
very little to do with the literary function.1 In our days, a post on Facebook, or a random thought
in a writer’s blog can speak volumes of the issues that concern him/her and inspire him/her as
an artist. Foucault moves on to present an example of how the name of the author can take
a life of its own and influence the way we see the text. If we were to discover that Shakespeare
had not, in fact, written one of the plays ascribed to him, our perception of that particular play
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would change.1 I believe this to be true when the writer’s fame or personality is larger than the
work itself. And isn’t the digital age leading to this?
But what of the need we discussed for the writer to produce work that influences his
readership? Charles Baudelaire in The Artist, Man of the World, Man of the Crowd, and Child
suggests that the artist needs to be immersed in the here and now.1 That there is a need to
serve as a ‘spectator’ to the world he lives in.1 And this has never rung truer than in this digital
age. Jean Paul Sartre also shares this view of the writer’s personality. ‘One of the chief motives
of artistic creation is certainly the need of feeling that we are essential in relationship to the
world.’1 This would explain the use of Social Media by writers; not as a habit imposed on them
for marketing reasons, but rather as an inner need to converse directly with the world. Sartre
also stresses the dialectic nature between reader and writer. ‘There is no art except for and by
others.’1 One might assume that the immediate contact with the readership could fuel the
writer as his audience takes a concrete form. They acquire faces, names and opinions. There
is now an immediate dialogue between them through Social Media platforms.
In his article ‘Perchance to Dream In the Age of Images, a Reason to Write Novels’, Jonathan
Franzen relates his moment of weakness when he felt that the social novel was dead and his
function as an author was over.1 But when sociologist Shirley Heath told him of her research on
the reading habits of Americans, he emerged from this state of despair. Her findings proved
that, for the modern American, there still exists the need to read novels with substance. And for
Franzen this substance can be derived from the very world we live in.1 But keeping to oneself
and remaining alienated from the world is akin to falling into ‘oblivion’ since, according to
Franzen, ‘Silence [...] is a useful statement only if someone, somewhere expects your voice to
be loud.’1 And with the help of Social Media the writer’s voice can be heard far and wide, as
long as there is an Internet connection. And so, for the social novelist, maintaining a digital
platform can serve as a secondary voice, accompanying his artistic voice.
CONCLUSION
In this digital age there has been a shift in the writing target. From an unknown audience we
have moved to ‘real and immediate communicators’.1 It seems that now more than ever
writers write with a specific ‘purpose’ and the audience becomes a viable part of the writing
process.1 Social Media has revolutionized the relationship between writer and reader. It is not
only a matter of practicality, the aim to be marketable, but also a basic desire to
communicate, felt by both parties. Social Media has become an important part of the writer’s
creative process with the reader with the craft still remaining in the heart of the authorial
production.
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Looking for Mary Webb: Imagining Ways of Reconstructing
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Abstract
Mary Webb wrote novels, essays and poems in the early Twentieth Century that explored folklore and the sacred
qualities of nature, and was deeply rooted in her home county of Shropshire. She received posthumous success during
the countryside revival of the 1930s and 1940s, and then later in the 1980s as Virago Press re-introduced her work for
new readership. During her own lifetime, she suffered illness, poverty, and a tumultuous relationship with her husband
that makes her life as engaging as her fiction. Webb has gone largely forgotten and unstudied, and very few personal
papers survive in the archives.
For my PhD in Creative Writing, I am taking inspiration from the life and work of Webb to write a novel which seeks to
use imagination to fill the gaps in the record. I set out to create ‘a living, breathing, fictional Mary Webb’ through the
imagined recreation of her diaries, alongside a contemporary storyline. In this paper I will explore some of the
challenges I have encountered along the way. These include an exploration of the diary format, and the pitfalls of
writing a fictional but ‘real’ diary, and also the difficulty of finding Webb’s writer’s voice alongside my own.
Mary Webb; Shropshire; Nature Writing; Nature Mystic; Twentieth Century; Novel; Fiction; Fictional Diary;Writer’s Voice.

LOOKING FOR MARY WEBB: IMAGINING WAYS OF RECONSTRUCTING THE PAST
Introduction
In 1928, Stanley Baldwin, the Prime Minister of England, gave a speech that was reported in
detail in The Times. Baldwin spoke in praise of a little-known writer called Mary Webb; then, few
had heard of her, but he spoke of having read her novel Precious Bane and that it was ‘one of
the best books of its kind I have ever read’. The following day, The Times ran Webb’s obituary,
commenting that although Webb’s ‘early works were neglected by the public, she was
probably at her death on the verge of making a great reputation’. (The Times, 1928, p21.).

This came five months after she had died in obscurity at the age of forty-six, leaving her sixth
book unfinished. Webb immediately became a bestseller, and remained so in the 1930s and
1940s. In the introduction to the 1929 illustrated edition of Precious Bane, Baldwin wrote that the
book’s beauty lay in ‘its fusion of the elements of nature and man’ and that, ‘one who reads
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some passage in Whitehall has almost the physical sense of being in the Shropshire
cornfields’.(Webb, 1929, pp. 10-11.

Figure 1: The Frontispiece of Webb's Precious Bane

But Webb’s work has since passed out of fashion, and she has largely been forgotten. She
remains a figure that is illusive, haunting and fragmented.
The year that I turned fifteen, I discovered a paperback edition of Precious Bane, that I still
have– it has been read and re-read, until the edges of the paper have softened and curled.
The pages are dog-eared, covered in annotations, and underlinings. Returning to education
several years ago to study Modernist literature, I struggled to place Webb among her
contemporaries, and her absence from the canon became very obvious. I wanted to redress
some of that balance, and to capture something of Webb’s lost voice, setting out to create a
novel in which the diary of Mary Webb is discovered. But writing the fictional diary of a real
woman brought me a unique set of challenges. For the purposes of this paper, I will be exploring
the process of creating the narrator of that diary in Looking for Mary Webb.

Looking for Mary Webb
My first challenge was that little remains of Webb’s inner thoughts, besides her novels, a
collection of nature essays, her poems and a small collection of letters. There are some half
dozen biographies, mostly written in the 1930s to feed the public’s desire for information about
this ephemeral woman. I attempted to determine how it was possible for a writer to leave so
little of the personal written word behind.
Webb’s most recent biographer, Gladys Coles, gives a clue about Webb’s slight lexical
footprint. Webb’s married life was almost more turbulent as her fiction, and her husband, Henry
Webb (also writer and teacher) is a figure somewhat like Ted Hughes. Coles notes that Henry,
who took over the management of Mary’s literary estate retired from teaching on the royalties
a year later. He was closely involved in the earlier biographies, instructing one biographer to
make sure she didn’t include anything that would upset his new young wife or he would
withdraw his consent. His new young wife, Kathleen, was formerly a pupil of his, with whom he
had begun a relationship while Mary was still alive. Coles reports that whilst in the process of
selling Mary’s last and only surviving manuscript to a book dealer, Henry told the man that,
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All the other manuscripts were burnt. They took up too much room in the tiny cottage, and,
besides, they made a splendid fire which lasted a long time. (Coles, 1990, p.151.).
Coles surmises that,
the truth of it was that Henry and Mary had been in such dire straits financially that the papers
were used for fuel. (Coles, 1978, p.313.).
However, it is possible for a kind of ‘folklore’ to evolve around such stories – all families contain
tales that are told and re-told, that make their way into the spoken history of that family, while
the ‘truth’ of them may be questionable. Each telling brings with it a little more embellishment,
a detail here, a tweak there, until the final story that is told may bear little resemblance the
original event. Sifting through these ‘truths’ to create a realistic but fictional re-telling then adds
a further layer to the tale. Writing this particular scene in my fictional diary led me to posit there
may have been something more nefarious at play. This was the extract as I originally wrote it,
13th October 1924, Hampstead
The Grove is somewhat bleak at present. I have limited the amount of hours I spend in the
house due to the need to heat the place, so instead I go out and wander the streets and the
Heath, keeping myself occupied as much as possible, and then return in time to light a small
fire to welcome Henry home from school. So far this week we have burned our way through
letters and manuscripts a plenty, since we have no other fuel. I felt a pang as we did so, but
Henry tried to cheer me with,
‘Never mind, Mary. They do get a good fire up!’ and I realised it was the most cheerful I had
seen him in a while. And at least we can be warm then.
My supervisor immediately pointed out a large hole in the tale, since paper burning, even in
large quantities, is unlikely to burn long enough to heat a house. This sewed doubt on Henry’s
accepted version of events. Perhaps he was instead attempting to obscure why he might have
purposefully attenuated his first wife’s written inner life.
When reflecting on her work in progress about the life and death of Amy Dudley, Dr. Catherine
Padmore wrote,
Writing this dead woman is an attempt to raise her up and let her speak, all the while knowing
this is an impossible task. It requires the dangerous assumption of empathy between bodies
dislocated in time and place, and it risks inserting my voice into the space where Amy’s used
to be. (Padmore, 2007, p.1).
Like Padmore, I had set forth to raise up a dead woman, dislocated in time from me by a
hundred years. I was setting out to create a piece of historical bio-fiction that was authentic in
tone, and true to the details that we do know of Mary Webb’s life. At a conference in 2015, I
made the bold statement that I was setting out to create a ‘living, breathing, fictional Mary
Webb’. But how does one create a living, breathing, fictional rendering of a real person when
that person has been erased from the record? This is the moment in which creativity, weedlike, blossoms in the cracks of the record, but it took some coaxing to enable that to happen.
Writing with a layered approach
Taking a layered approach to the writing, my rendering of Webb emerged from an accretion
of elements. The temporal framework came from the biographies; however, they don’t give a
clear enough portrait of the inner world of the woman to the reader to step into her imaginative
body and glean the level of detail required for a first person narration. Additionally, their
accuracy was called into doubt when I compared them side by side. Their portrayals of Webb
vary wildly, often depending on their opinion of her marriage. To some she was an emotionally
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turbulent older woman who latched onto her naïve younger husband, to others she is a woman
out of time, living at odds with a world that didn’t understand or value her sensitivity.
When I turned to Webb’s private correspondence, the archives are also incomplete. No
explanation is given for this deepening fissure, other than Henry’s insistence that all papers were
burned to heat their home.
I turned also to her novels. Reading and re-reading each fragment in detail allowed me to take
on something of her language patterns - I wanted to identify what sensory system she favoured,
what her values were and how she viewed the world. The novels also gave little hints at key
moments of her life, as she translated scenes from her own life into fiction. For instance, the
decision to leave Shropshire, a separation which was to haunt Webb for the rest of her brief life,
appears in her third novel, The House in Dormer Forest. When Webb’s own words ran dry, I
began in a general way by immersing myself in the 1920s, branching out to her contemporaries
to ensure I could situate her amongst other writers who loved nature – Thomas Hardy, D.H.
Lawrence, Elizabeth von Arnim, and also writers who also kept a diary – Virginia Woolf, Sylvia
Townsend Warner, and Mary Butts, for example. These gave me a sense of what the author
David Mitchell has termed as ‘bygonese’ (2010) – words and phrases that were rooted in the
turn of the last century, to complement the layer of temporal details.
Writing a likeable narrator
But language patterns alone were still not enough. In fairness to Henry, Mary Webb too could
be challenging – she was headstrong and independent, often taking the role of iconoclast,
and first drafts of my diary betrayed a critical fault line running through the work – my narrator
was unlikeable, unrelatable. Of course, a narrator doesn’t have to be

Figure 2: Mary Webb

personable in order to carry the reader along – Charles
Palliser’s 2013 novel Rustication proved amply that an
unpleasant character can write a diary that pulls the
reader into the narrative and keeps them reading on,
although in private correspondence with me, Palliser
has written that,

As you have realised, it's a huge risk to have a central
character whom the reader is likely to take against. I
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don't think I resolved that entirely in Rustication since a number of people told me they disliked
Richard so much they stopped reading... I think that as long as the reader can see why your
narrator is unlikable, sympathy is possible. Things like illness, addiction, being the victim of abuse
can go a long way to make the reader suspend an adverse judgement. (Palliser, 2017).

While I wanted the reader to grasp some of Webb’s more unusual quirks, being unlikeable
wasn’t what I intended. It was clear that she needed another layer, and this came from Webb’s
own life and time.
Webb suffered from Graves’ disease, a thyroid condition, which left her physically scarred and
emotionally capricious. In her obituary, she was described as ‘being very highly strung’ (The
Times, 1927). The doctors treating Webb had very few options at their disposal and had
prescribed quiet time in nature. This gave her some relief, and it also gave her two qualities in
her writing – an exquisite eye for detail, and also a unique method of composition.
Webb is frequently classified by critics as a ‘nature writer’ (De la Mare, 1946, p.15 and Wandor,
1978, p.9), but there is also something deeper at work – she was also a nature mystic. Webb
described nature as a doorway that opens up consciousness, allowing communion with a
divine force, and one that inspired her to write. In an essay written in 1911, Webb describes
how nature connects one to the divine,

One violet is as sweet as an acre of them. And it often happens--as if by a kindly law of
compensation--that those who have only one violet find the way through its narrow, purple
gate into the land of God, while many who walk over dewy carpets of them do not so much
as know that there is a land or a way. (Webb, 1946, 4%.).

Using meditation in nature as a method of altering consciousness, Webb would then return to
everyday waking life with a whole novel in her mind, which she would then have to write
furiously onto paper, thus, according to Coles, she wrote her first novel in three weeks. (Coles,
1978, p139.).
I needed to immerse myself in nature, to draw on that level of detail, but I had one big
impediment. While I grew up in an intensely rural setting and rely on time in nature to reflect,
my own writing methods are very different to Webb’s. I write on the London underground
during my daily commute, which couldn’t be further from a Shropshire cornfield if I tried. I
experimented with meditation in nature, but while London has green spaces, it lacks solitude,
and I elicited too much attention from dog walkers to allow my consciousness to drift away like
Webb’s did. Instead of trying to be more like Webb, I realized I needed to become more like
me. Using walking as a form of ‘moving meditation’, I began to go out very early in the morning
and to keep another diary, one in which I noted what was blooming in the gardens, or the
hedgerows or the woodland around me. These nature descriptions allowed me to connect my
own writing to Webb’s, gave me an organizing structure, and while I may never bring Webb
back from the dead, this accumulation of these layered elements have enabled me to find
that part of me that is like Webb, and therefore to find a voice that is very like mine, but also
like Webb’s.
REFERENCES
The Times, Friday, April 28th 1928, p21.

[1255]

1256

Baldwin, Stanley. (1929), 'Introduction' to Webb, Mary. Precious Bane. London: Jonathan Cape: pp 10-11
Coles, Gladys, (1990) Mary Webb, Bridgend: Seren Imprint, p151
Coles, Gladys (1979) The Flower of Light. Tiptree: Duckworth, p313.
Padmore, Catherine (2007) ‘The paradox of writing the dead: Voice, empathy and authenticity in historical biofictions’,
Writing In Education, NAWE: p1
Mitchell,

David,

‘David

Mitchell

on

Historical

Fiction’,

The

Telegraph,

8th

May

2010

[http://www.telegraph.co.uk/culture/books/bookreviews/7685510/David-Mitchell-on-Historical-Fiction.html]
Accessed 4th October 2017
Palliser, Charles, private email dated 23 September 2017
The Times, Friday, April 28th 1928, p21
De la Mare, Walter 'Introduction' to Webb, Mary (1946) The Spring of Joy. London: Jonathan Cape: p15
Wandor, Michelene, 'Preface' in Webb, Mary (1978) Precious Bane. London: Virago, p9
Webb, Mary (1946) ‘The Joy of Fragrance’, The Spring of Joy. London: Jonathon Cape, 4%
Coles, Gladys (1979) The Flower of Light. Tiptree: Duckworth, p139.

[1256]

1257
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Abstract
The dramaturgy of my plays involves merging contemporary stories with traditionalist ways of looking at theatre: as a
microcosm of the world, and as a stage for Everyman. How do I evolve an initial story idea – for example, that of a
marriage on the rocks, or of a pimp living in exile – and combine this with an approach to stage writing which draws
inspiration from medieval dramaturgical precedents. These comprise characters carrying with them archetypal and/or
typical patterns of behaviour or existence, and the concept of Everyman/Everywoman as a central dramaturgical
device.

The paper explores the Poetics of two plays, The World & his Wife (1998) and ecstasy & GRACE (2001), both of which
have affinities in terms of content with the contemporary ‘In-Yer-Face’ drama movement. However, in terms of the
method of characterisation, I will demonstrate how they draw inspiration from medieval dramaturgical precedents, in
terms of my characters carrying with them archetypal and/or typical patterns of behaviour or existence; with the stage
as an image of the world, and with each of these play’s protagonists being contemporary form of the
Everyman/Everywoman paradigm.
Keywords: drama writing, theatre, poetics, morality plays, theatrum mundi, contemporary drama

THE THEATRUM MUNDI

AND

EVERYMAN/EVERYWOMAN:

TRADITIONALIST DRAMATURGICAL DEVICES IN THE

CONTEMPORARY STAGE POETICS OF THE AUTHOR, JAMES M ARTIN CHARLTON

My current project is the writing of a context statement as an element of a PhD by Public Works.
This effectively has meant performing an act of excavation on a number of the texts which I
have written for the theatre between the late 1980s and the first two decades of this millennium.
This excavation has taken the form of an archaeological dig, discovering which works stood
on the ground of my plays before they were even written, which forms from the past shaped
the forms I use today; and also a Paleontological one, wherein I dig deep down to strata within
my influences and inspirations to discover the fossilised remains of long dead forms, forms which
may have evolved into the forms I have used.

Tracing my influenced through my knowledge of contemporary playwriting, my own
experience of staged revivals of classical, medieval and renaissance theatre texts, and my
early viewing of both low comedic films and Biblical epics during my formative years, it has
become apparent to me that a pair of interlinked models have been important in shaping and
informing my own Poetics of the stage. Both are derived from medieval ways thinking about
the stage and creating drama for the stage.
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The first of these models impacts directly on dramaturgy – which I define as being my informed
theory-as-practice in terms of stage writing. This I have called the Everyman paradigm. This
model, which forms the backbone of the structure of most of my plays, derives from a medieval
form of drama known as the Morality Play, and the most clearly from the best known example
of the Morality Play, a play known in English as The Summoning of Everyman (Cawley, 1977).

This English text was written in the late 15th century, and is derived from an earlier Dutch play
entitled Elckerlijc (Zandvoort, 1941). In The Summoning of Everyman, the protagonist, named
Everyman, is summoned by a personified Death to judgement before the throne of God. The
play shows Everyman asking a variety of people (his relatives, his friends) and even things (his
property or Goods are personified by an actor in the play) to accompany him as he goes with
Death. Unsurprisingly, none of them are willing to make that particular journey with him and he
so he turns to more symbolic personages, each also played by actors, such as Good Deeds
and Knowledge who take him before a character called Confession, to whom he confesses
his misdeeds and on whose advice he scourges himself. The scourging released Good Deeds,
who had previously been bound immobile on stage, to accompany him with Death to the
grave. Everyman and his Good Deeds ascend to heaven, where they are greeted by an Angel.

Despite its age and its adherence to a theological system of belief that is no longer shared by
contemporary audiences, The Summoning of Everyman continues to be revived. The Royal
Shakespeare Company did a faithful version, staged by Kathryn Hunter and Marcello Magni at
their studio theatre spaces in 1996-7 (Taylor, 1996); more recently, the UK’s Poet Laureate wrote
a contemporary adaptation which was staged in the National Theatre’s vast Olivier auditorium
in 2015 (Duffy, 2015) and broadcast live to British cinemas (NT Live, 2015). Outside of the UK, a
1911 German adaptation, Jerdermann, by the poet Hugo von Hofmannsthal (Hofmannsthal,
1911) is performed yearly at the Salzberg festival (Salzberg Festival, 2017). Theatre makers and
audiences find that the piece still has a place on the stage.

For me, the plays importance is that it shows a paradigm for shaping a drama as the spiritual
journey of an individual protagonist. The journey of that protagonist has something about it with
which every member of the audience can identify – he is going to die, as we all shall, and as
the medievalist A.C. Crawley writes, “Everyman’s fear of death is a universal emotion” (Cawley,
1977, p. 205). In the drama, every other person on stage is positioned with reference to the
protagonist’s central journey; although his friend Fellowship in the play may have an
imaginable off-stage life in which he is the protagonist, on-stage here he exists only in relation
to Everyman and his journey.

It is important to note here that whilst Everyman shares a universal attribute with his audience,
he is an individualized character. He is male, an adult, a European, and he is relatively wealthy,
and the play offers some satire (especially in the scenes with his personified Goods) on the
notion that you cannot take your wealth with you. It is through the story of this individualized
person that we view our own shared humanity. This vision of human beings inexorably linked by
their inevitable encounter with Death harkens back to the medieval tradition of the dance of
death, which shows a figure of Death much like Everyman’s stage partner coming to various
people: rich, poor, man, woman, old, young alike. Each of these people is Everyman. It also
reminds us that a woman can perform the Everyman function in iconography, and that women
are encompassed in the Everyman figure in the same way that they were in that now rather
old fashioned word “mankind”, used to refer to the entire human species.
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The second concept is the Theatrum Mundi. Briefly, this is the concept that “human life is like a
play” (Hoffmeister , 2009). In his Literary Encyclopaedia article, Gerhard Hoffmeister traces the
idea as far back as Heraclitus through Horace and Lucian to Christian theologians such as
Augustine and John of Salisbury and even Martin Luther. For myself as a practicing playwright,
the most important thing about this idea has been that it positions the stage as an image of
the world. In the medieval theatre, the surface of the stage represented the earth, with heaven
built above it and hell below. Shakespeare’s most famous theatre was called The Globe; the
original building and the current recreation on the banks of the Thames has two pillars which
are nicknamed “the pillars of Hercules” which writer Peter Dawkins (1998) has compared to the
“Twin Pillars of Solomon’s Temple”. He writes that these pillars,
…not only hold the roof up over the stage, but they help to frame the stage and set the scene, reminding
both the actors and the audience of the two great laws and opposing principles of the universe, both of
which exist together. They represent polarity, as also do the stage and the roof overhead; and the area
that lies in between the poles is where the main action takes place and the principal secret or mystery is
revealed.

He then goes on to explore how these on-stage pillars frame dramas in which human
characters are caught between “the main polarities of love and life.”

The putting together this idea of the Theatrum Mundi and the Everyman paradigm is a principle
of my Poetics. From this starting point, I consciously conceive dramas in which
Everyman/Everywoman figures struggle with universal human problems on a stage which
represents the world.

Two examples, from two periods of my writing. Both of them, it that they are unruly and at times
extreme, violent, and explicit plays, have superficial similarities with the 1990s In-Yer-Face
drama movement. But their principle affinities are with much older theatre traditions.

The influence of the Theatrum Mundi concept on very early play The World & his Wife (1989;
revived and revised 1995) is clear from its title. The main characters are an unhappily married
couple, Mike and Christine Mann. The Mann surname hearkens consciously back to the
morality plays of the medieval stage; one of these has as its titular protagonist a character
called Mankind. In The World & his Wife, Christine is the central Every-person figure, and the
play is her spiritual journey. She begins in an unhappy marriage to the abusive and misogynistic
Mike, from which she is rescued by a lesbian feminist called Melissa, who violently ejects Mike
from the Mann home and who takes his place. To call the play Christine’s journey is perhaps
ironic, as her end is no better than her beginning. Her life with Melissa eventually becomes as
unhappy as her life with Mike. In shaping the drama thus, I was aping the shape of many social
revolutions, which begin by overthrowing the tyrant and end with the establishment of another
tyrant in their place. This cycle of revolutionary violence is reminiscent of “the Orc cycle”, a
concept which Canadian critic Northrop Frye used to elucidate William Blake’s epic poems as
representations of “inherent patterns of cyclic repetition” (Hobson, 1999) which can be seen in
human history and in nature. Christine Mann’s non-journey enacts a universal human problem
on the stage of the world. The name Christine was co-incidentally used by John Bunyan for the
protagonist of his second part of his great Everyman tale The Pilgrim’s Progress (Bunyan, 2003),
in which the wife of Christian, the protagonist of the first story, is named Christine and travels on
a pilgrimage of her own.
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In my later play ecstasy + GRACE, the protagonist and Every-person is Davy, a homosexual
porn dealer and pimp living in Amsterdam. Davy is an unusual Every-person, in that given he is
running a prostitution ring of underage boys for paedophile tourists, not many of the audience
would wish consciously to identify with him. In the play, Ray is visited by a former friend, a
woman called who is a member of the Protestant Christian movement and charity The
Salvation Army. Ray reminds Davy that he was once a Salvationist, and it emerges that he left
the movement when he was disappointed in achieving a romantic involvement with another
male Salvationist, due to Church dogma. Davy’s disappointment has turned into something
dark and destructive. This leads to a tragic event in which a child is murdered and Davy is
forced to face the consequences of his decisions.

Perhaps unfashionably, the Poetics of ecstasy + GRACE are rooted in the idea that no human
being is without sin, and that each of us fails to live up to our ideals; in fact, due to hurt pride
and self-pity, a person might deliberately act against their own most treasured values. It might
take an act of great loss to bring shock us from this fallen state, and in the process innocence
itself has been lost.

The unhappily married wife in The World & his Wife and the pimp in ecstasy + GRACE are
characters who have very specific characteristics; they live in particular time periods, have
specific genders, class positions, and personalities. My intention was, in both cases, to use these
specifics to tell stories in which they carried with them universal problems – the problem of
escaping from oppression, or the problem with loss of faith in our values. Each of the other
characters in the plays exists in relation to the protagonist; Mike exists as Christine’s oppressor,
and Rae is there to remind Davy of his former values, just as Fellowship is there to remind
Everyman that friends cannot accompany him when Death comes to call.

Their stories take place on a stage which represents not merely a locality but the entire world;
a world in which revolutions disappoint, and innocence is destroyed by pride.

The roots of both of these plays intertwine the Everyman paradigm and the idea of the
Theatrum Mundi. They are a conscious attempt in contemporary terms to present Everyman
and Everywoman on the stage that is a metaphor of the world; key principles of my Poetics.
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“Poetry, Dancing upon the Shore”:
Music and Fine Art in Secondary Education Creative
Writing.
Ferfeli Pavlina
pferfeli@sch.gr

Abstract
Even though poetry is related to the senses and physicality more than any other form of language, in creative writing
workshops there often seems to be little auditory and visual input. In organising a poetry workshop in secondary
education, it was considered crucial to introduce stimuli that could act not only as stepping stones to help students at
the frontier of writing, but also act as beacons that could guide them throughout their creative writing journey. It
became clear that music and fine art could undertake to fulfill this demanding role, however, the question remained:
Which works of art should the educator opt for in an endless ocean of exquisite music and art? In what ways could he
or she make use of them? In a brief presentation, I would like to present my collaboration with rising composer
Constantine Christodoulou, whose powerful music, classic but also contemporary, inspired students to dress his work
with the garment of their own poetry:

The light that passes
stays

hear the music
hear

this is why it stays

(From: The Light, collaborative poem of two High School students)

Keywords: creative writing; poetry; music; fine art; collaboration; foreign lanfuage learning; intertextuality; physicality.

Faculty members teaching creative writing often record negative attitudes they have had to
overcome. Donnelly and Harper mention a view of creative writing as (2013) a leisure activity
unconnected with academic work (p. 178), while Cowan suggests (2016) that the discipline’s
academic credentials are questioned to the point where (p. 39) “skepticism border[s] on
contempt” (p. 40). Using creative writing insights and techniques while teaching English as a
foreign language in secondary education can result in attracting equally disturbing attitudes.
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Administrators, parents and teachers alike view the idea of drawing on student writing rather
than canonical literature almost nonsensical. Overtly or not, they express their opposition to the
use of fine art and music because, to put it quite simply, cultural fairs do not help students to
pass language assessment tests. However, making use of fine art and music in a creative writing
workshop or a language learning class is indispensable for two reasons. It instigates students to
escape closed systems of syntax and investigate primordial associations among word, thought,
body and memory which results into heightened language, text and cultural awareness.
Furthermore, creative writing helps to redefine problematic notions of authorship and
readership stemming from current foreign language learning practice.

The harsh truth in Teaching English as a Foreign Language - and preparing for exam
courses in particular - is that students are not really trained to write but to trace semantic
similarity. The ultimate goal is not to produce grammatical and coherent language or find a
personal writing style, but mainly to be able to choose the correct answer among distractors.
Multiple choice tasks have become road rollers trampling upon all other types of instruction
and assessment. Grading answer sheets with optical mark recognition (OMR) devices is a much
cheaper alternative to paying examiners to engage in actual reading. If a student can
produce a standardized letter alone, he or she does not normally need to write anything else
so as to acquire a passing grade. The sad reality of language certificates having the same
expiry date as a jar of marmalade, only accentuates the fact that these certificates are not
only products to be marketed and purchased, but are mainly crafted in such a way that
renders them unreliable for future reference.

The loss is great. Creation, production, writing is absent. Students view themselves
passively as readers and selectors of the correct multiple choice answer, finding it
inconceivable that they could be writers. If we accept Bernstein’s suggestion that (1971):
“Educational knowledge is a major regulator of the structure of experience” (p.47), it becomes
obvious that the current educational system prioritizes cheap and convenient modes of
assessment over students’ life experience and opportunity for growth.

In organizing a creative writing workshop in a Greek High School in Eastern Attica, it is
compulsory to provide a short syllabus for the proposed “Cultural Programme,” as they are
officially referred to. My choice was to opt for a syllabus both content and procedure oriented.
The content orientation covered those thematic areas that I hoped to discuss such as the lyric
poem, the dramatic monologue, the haiku, the use of rhyme, alliteration and symbolism. The
procedure orientation involved the wide use of collaboration and teamwork, as well as the use
of fine art and music as structural blocks for language production.

First attempts to use a single and well-known work of fine art that would activate
student’s background knowledge made perfect sense. However, it soon became clear that
students tend to respond to a single painting descriptively or engage in case-specific dramatic
monologue. It was also revealed that being exposed to iconic works of art such as the Sistine
Chapel Genesis scene, acted more like a restraint. The amount of background knowledge
activated seemed to be a hindrance to creativity rather than a facilitator.

[1263]

1264

Drawing on the theoretical framework of socioculturalism, Sawyer notes (2004): “You
do not need anyone’s help to write poetry; you do not need […] to collaborate [...] But these
beliefs about writing are myths that are based in our culture’s individualist assumptions about
how creativity works […] [W]riting is a deeply collaborative activity” (Kaufman, p. 166). As a
rule, experiments with the use of fine art that yield gripping results revolve around images that
students have never been exposed to before and approach in a collaborative way.

These two approaches are combined with the use of a mixed ancestry work of art. In
this exercise, students are informed that we are going to play the Exquisite Corpse game with
words, much like the Surrealists played a similar game with pictures. Students are each given
the same Exquisite Corpse drawing (Table 1), folded in such a way to reveal only one fourth of
the painting. They are asked to provide four concrete and four abstract words in response to
what they see and then to work together and put their words in four categories. Last, students
work in pairs using words from their collective reservoir so as to prepare two verses
corresponding to two consecutive parts of the picture. They are instructed to refrain from using
more than four lines for each verse and to try to have a strong ending. A poem that sprang
from this process in a workshop of fifteen-year-old students was the following:

Your eyes with teeth and leaves
your animal gaze
monster eyes, monster smile
ugl[i]ness, ugl[i]ness, fear

Circles
words like arrows
why will beast stay here?
everything is sharp

Well, there are the dancing limbs
And the numbers of pain
A countdown of sex
A countdown of pain

Don’t walk with th[e]s[e] feet
the racket of needles is slipping
don’t walk, don’t walk
feet are not needles
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Another exercise involves the use of three paintings, deliberately chosen to trigger an
emotional response and present a wide intertextual surface, actively discouraging students
from pictorial description. Table 2 depicts the actual images shown. After a brief discussion of
the importance of the Greek hydria, students work in pairs and supply each hydria with five
words related to the thematic areas of stone, body and sacrifice. Last, they work with a
different partner and combine the words in a poem which has to contain the lexical item
“pomegranate.”

When creative writing takes place in a foreign language, students tend to ask for the
equivalent of many Greek lexical items in English. Experience proved that supplying too many
words spurs students towards treating writing as an instance of translation. On the other hand,
providing controlled lexical input seems to act as a conceptual bridge helping students to
progress from guided production to free production, a practice widely used in foreign
language learning. One of the teams gave the following output:

Look at all the stones
their hands, feet, face and eyes
their blood, their death
look at the face of Perse[ph]one
beautiful God[d]ess of soil

All the pomegranate seeds
put them in the deep
hold them to be reborn
in a resur[r]ection of body and stone.

An ending remark concerning the use of collaboration, is that students originally tend
to form pairs with friends or people they knew before enrolling for the creative writing course.
As the workshop unfolds, however, the same students - at times instructed to change partners
- begin to deliberately approach those writers whose thinking and writing style matches their
own.

Current research in neuroscience indicates that perception of language and music is
located in the same brain areas and that they seem organised according to similar principles
(Brown 2006, Jantzen 2016): “syntax in language and music share a common set of processes
instantiated in frontal brain areas […] syntactic comprehension problems in Broca’s aphasia
are not selective to language, but influence music perception as well” (Patel, 2003, p. 674).
Practical implications in learning and pedagogy involve refraining from categorizing language
and music into different disciplinary boxes. If music and language overlap in the brain, there
seems to be no compelling reason for the two to be torn apart in the world of education.
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As with the use of fine art, my initial impulse was to use well-known melodies which
would activate students’ visual memory. After playing instrumental music from James
Cameron’s Titanic and Peter Jackson’s Hobbit: An Unexpected Journey, I discovered that it
was impossible for original associations to emerge. Student’s writing brimmed with icebergs,
sinking ships and rescue boats and a truly amazing spectrum of dragons, wizards, elves and
trolls.

Explorations of other musical pieces were intercepted by my acquaintance with the
composer Constantine.463 His music, classic and contemporary, epic and nostalgic, strewn with
an exciting web of climaxes and recessions, became an undiscovered treasure trove of sound
and melody, rhythm and insight. Luckily for us, Constantine offered to comment on his own
personal journey with words and images. Finding similarities between the students’ and the
composer’s visual landscape was a fascinating journey of discovery.

Upon hearing Constantine’s musical piece The Awakening464, students were asked to
provide a title, words-phrases, or even a plot in response to the music, as shown in the following
worksheet: (Table 3). It was later mentioned that the composer discusses images of
light/darkness in relation to a life journey. Interestingly, a pair of students had already captured
an image of a travelling light ray. They expanded the image in the poem The Light:

The light that passes
stays

hear the music
hear

this is why it stays

in the light

463

Constantine Christodoulou is a contemporary composer, multi-instrumentalist and music teacher who has
collaborated with major artists, organizations and orchestras. For more information about his life and work,
visit: http://www.costasc.com/#home

464

The music piece was originally entitled “The Awakening” but was released as “The Birth of the Moon” after our
collaboration. At that point, students only had access to the music and not Constantine’s video, which can
be found online at the following address: https://www.youtube.com/watch?v=aP-iQ5Pokzs
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in the shadow
in the dark

hear the music
because it stays

In designing theatre sets and costumes for productions of Stravinsky’s work, David Hockney
retorted (1986): “The music seemed to be about something changing visually […] and about
an awareness of the force that changes this landscape in front of your eyes” (Pasler, p. 89). The
unfolding visual imagery from light to darkness and the notion of music as an almost elemental
force guiding the visual landscape is all consuming here too.

Engaging results from the use of painting and music triggered the desire to make
simultaneous use of both. While hearing Constantine’s piece Traces, students were asked to
produce ten words or phrases while watching a PowerPoint presentation displaying works by
famous artists: (Table 4). There was a single guideline: “Focus on colour.” Students were given
fifteen minutes to write. A pair produced the following poem:

We will rise again
blue, brilliant, swimming
we will r[i]de waves crashing in the sea
we will r[i]de waves
black lines coming from the sky
yellow, red and purple
we will r[i]de waves

It is interesting that the vibrant colour of the paintings and the evocation of the sea find their
way onto the paper. It is also noteworthy that seeing colour is related to physicality, echoing
Merleau-Ponty (1962): “To learn to see colors is to acquire a certain style of seeing, a new use
of one’s own body: it is to enrich and recast the body image” (p. 153).

Although music and fine art in a creative writing workshop appear truly significant, their
effect is not subject to precise measurement, making it challenging to evaluate. In a collateral
approach of students’ attitudes, the following questionnaire was used (Table 5). On the one
side of the continuum, a quote by Carol Shields reproduces an almost Romantic view of poetry:
“How does a poet know when a poem is ended? Because it lies flat, taut; nothing can be
added or subtracted.” On the opposite side, lies Valéry’s well-known statement (1970): “A
poem is never finished; it’s always an accident that puts a stop to it”. Students were asked to
point an arrow towards the idea which encapsulated their view of poetry best, while it was
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mentioned that there are no correct and incorrect answers and that it was rather a matter of
point of view. Eighty five per cent of students who completed the questionnaire in October
leaned towards poetry being perfection cast in stone. Seven months and almost twenty
sessions later, sixty percent of students favoured a view of poetry being reenergized with every
visit. I firmly believe that being immersed in a collaborative environment where word, image
and melody interpenetrate and weave a large intertextual surface was neither coincidental
nor superficial:

Please leave
the colors of your skin
the music of your voice
the colors of the night
and all its sad singing

(From: Collector, collaborative poem of two High School students)
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Table 1 (Exquisite Corpse Worksheet)

Cadavre Exquis. Yves Tanguy, Joan Miró, Max Morise, Man Ray. 1927. MoMA Collection.
Individually, take a look at your part of the drawing and write four concrete and four abstract
words in response to what you see:
Words

Concrete

(object/colour/sound)

1st
student

2nd
student

3rd
student
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(sensation/idea/thought )
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4th
student

Now work together and put the words in 4 categories in any way you prefer:

Work in pairs. Each team writes two verses (up to five lines each) for two parts of the picture. Try
to have a strong ending.
Student 1 & 2 → work on the 3rd and 4th part of the drawing.
Student 3 & 4 → work on the 1st and 2nd part of the drawing.
Table 2 (Hydria Worksheet)
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The Water-Carriers, Northern Frieze, Stone VI, Parthenon Marbles.
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Salvador Dali, Christ of St John of the Cross, 1952. Kelvingrove Museum.
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Dante Gabriel Rossetti, Prosperine, 1874. Tate Britain.
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Table 4 (Constantine’s The Awakening Worksheet)
Listen to Constantine’s musical piece and: (answer either all questions or focus on
those of special interest to you)
Give the piece a title: ……………………………………………………………………

Write the first ten words or phrases that come to your mind after hearing the piece:

Note some images, or maybe even a plot that springs from the music:

Work in pairs and prepare a short poem in response to the music:

The composer reveals to us his own title and ideas about the piece. Do you find any similarities?
Listen to the piece again and write a verse focusing on the composer’s …………………………
theme.
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Table 5 (Constantine’s Traces)

Henry Matisse, Blue Nude IV, 1952. Matisse Museum.
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Wassily Kandinsky, Improvisation 28, 1912. Guggenheim Museum.
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Mark Rothko, Yellow over Purple, 1956. Private Collection.

[1277]

1278

Nikos Lytras, Lighthouse, 1925-27. National Gallery, Athens.

Table 6 (Questionnaire)
Make a note of your own opinion:
Is a poem unchanged and perfect? Does a poem change every time we read it?

“How does a poet know when a poem is ended? Because it lies flat, taut; nothing can be
added or subtracted.”
-Carol Shields, The Stone Diaries.
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“A poem is never finished; it’s always an accident that puts a stop to it.”
-Paul Valéry, Analects.
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Objects and Objectifications in contemporary short fiction
(work in progress)
Ioannou Maria A.
ioannou.mari@gmail.com

Abstract
This paper is part of my PhD Creative Writing in progress (University of Winchester, UK, Supervisors: Professor Inga Bryden
and Professor Neil McCaw) and summarizes some key ideas of my research so far (referring to parts of the Introduction
and Chapter 1 of the study).

Maurice Merleau-Ponty’s philosophy of Embodied Phenomenology becomes the main theoretical background
applied to this creative writing research. The aim of the research is to create an object-focused short story collection
(entitled Objessions), along with a critical commentary which links the collection to relevant key terms of MerleauPonty’s philosophy and other object-focused short stories of the last 25 years (mostly English/American, with references
to Greek Literature as well). What greatly interests this research is the use of objects in short fiction, in ways which
exceed clichéd depictions or traditional functions, often through obsessive subject-object relationships/bodies. And
especially, the way such depictions can transform or be transformed through form/language, thus textualizing the
investigated object protagonist. Consequently, another aim of this research is to propose a creative writing
methodology which can be applied to object animation in fiction, as well as to creative writing pedagogy.

creative writing; short story; objects; Merleau-Ponty;

It all started when, a few years ago, my three-year-old daughter drew a frame with a red
marker on our apartment’s white wall. That frame was not an arbitrary action but intentionally
directed towards and around an object: our intercom device. Such an action could have
created a negative memory of parenthood crisis, a burst of anger or midday despair, yet, it
actually became the inspiration for this creative writing study. And, at this moment, it is also
being used as its allegory. Let’s, therefore, try to deconstruct this allegory. A handmade frame
around a random object. This narrow frame does not restrict the object but invites the viewer,
writer/reader in a creative writing context, to pay attention to the object, to observe it in every
detail and perform what Martin Heidegger, through an emphasis on objects as
equipment/tools to be used465, dismisses: an act of gawking. Once this object is narratively
gawked – examined through its parts and detailed complexity and not just as a generalized
medium towards a specific task/activity – it gains the capacity to become a literary
protagonist. This narrow frame is short fiction, a space where this object or subject-object
literary protagonist can be credibly animated and at the same time, exist freely and

Heidegger, M. (1962).Trans. John Macquarrie and Edward Robinson. Being and Time. Oxford: Blackwell
Publishing.
465
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unconventionally. And, why not, once in fiction, this object protagonist can also be offered its
own language.
This creative writing study in progress, therefore, focuses on the literary bodies of objects and
aims to decode the way objects are used in both distinct and less known examples of
contemporary short fiction of the last two to three decades, while simultaneously producing a
short fiction collection exclusively devoted to the world of objects, as well as to the relationships
of human characters with them (and the other way round) - a collection entitled Objessions (a
neologism from the words ‘objects’ and ‘obsessions’). What is also being investigated is how
such an object-orientated focus can influence the narrative language itself and whether this
can push the boundaries of creative writing, as well as form and style, further. As Guy
Davenport remarks, cited in Narrative after Deconstruction, “every force evolves a form” 466
(Punday, 2013), and in this research study this ‘force’ can come from the active passivity of
objects, in relation to terms of Merleau-Ponty’s Embodied Phenomenology, which will be
analyzed later on in this paper.
Why object-focused short fiction of the last twenty to thirty years?
Bill Brown’s relatively new “thing theory” has invited artists and researchers to turn their attention
towards objects in a variety of contexts of life and creation. Bill Brown states that objects
become things when they break, when their conventional depictions turn into unconventional
subject-object relationships: “We begin to confront the thingness of objects when they stop
working for us (…) asserting themselves as things, then, is the story of a changed relationship to
the human subject and thus the story of how the thing really names less an object than a
particular subject-object relation”467 (Brown, 2001). Inescapably, our contemporary lives have
shown a rise in disorders related to objects, like “objectophilia”, “mechanophilia”,
“agalmatophilia” and so on. Contemporary literature could not stay unaffected by this reality.
In Amelia Gray’s short story “Fish” in the short story collection Museum of the Weird468, Dale is
married to a paring knife and Howard to a packet of frozen tilapia (Gray, 2010), whereas in the
short story “For a Change” in the collection Joke 469, by the Greek writer Yiannis Palavos, the
protagonist, like Franz Kafka’s Gregor Samsa, transforms into something else, a stabler in this
case (Palavos, 2012). Eija – Riitta Berliner-Mauer, a Swedish objectum sexual, is not a fictional
character but a real person, having literally married the Berlin Wall. When the Wall falls, EijaRiitta exclaims: “What they did was awful. They mutilated my husband.”470 (Alleyne, 2008).
It is worth mentioning, here, that the investigation of object-focused short fiction of the last
decades has shown that whereas object protagonists do exist in some cases, they are not
extensively used. Human characters still conquer the pages of literature, whereas objects
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mostly remain decorative narrative mechanisms, or simply ways to enhance human emotion
(though techniques like the use of allegory, pathetic fallacy, personification etc). The last years,
this seems to change, at least in a short story’s choice of content/theme. However, is there a
deeper dialogue between an object-focused content and form/language? The truth is that
not many pieces of short fiction experiment with this literary reality in a holistic sense. In most
cases, a content and form/language interaction occurs sporadically, simply in some of parts
of the narration. If a television as a literary character could speak, would its voice simply appear
in italics? If freed from the conventional use of italics to express their thoughts, how would the
words of objects appear on the page? How would this television perceive its domestic
surroundings? Through its position/angle? Through its antennae? Would a rubber, doomed by
its traditional function, constantly erase the sentences it leaves behind and therefore, its
memory? Would it perceive the world through the smell, touch, taste and hearing related to
the pencil it erases?
18th Century It-Narratives471, short prose texts with object protagonists (consumerism-related),
were very innovative at the time they appeared and one could argue that they mapped the
way towards more holistic object animations in short fiction. The object is not only the
protagonist as a theme but also becomes textualized, inhabited in the text. In The Adventures
of the Banknote472 (Bridges, 1770), for instance, the first-person object-speaking text
innovatively changes every time this banknote-protagonist changes hands. However, such an
object protagonist also remains restricted, as it cannot exist without the presence of the human
character/hand as the consumer. When no change is given, the banknote remains trapped
into that hand and has no further freedom or possible idiosyncrasy to narratively express.
Among the few more recent short story writers who have experimented with objects in relation
to form/language is the awarded writer Lydia Davis, who in some cases employs an objectrelated vocabulary and even invents an object language. Lydia Davis uses not only the power
of words but also an object’s natural sounds (eg. in relation to vowels and consonants in the
story of Can’t and Won’t 473: “The Language of Things in the House”): “the different language
sounds are created by these objects in the following way: hard consonants are created by
hard objects striking hard surfaces. Vowels are created with hollow spaces, such as the inside
of the butter tub”474 (Davis, 2014). In the same collection, and the flash fiction piece
“Cornmeal”, Lydia Davis plays with the silent passivity but imminent activity of an object. That
“bowl of hot cooked cornmeal (…) is taking action in its own little way” (Davis, 2014). Aimee
Bender, on the other hand, in “What you left in the Ditch” included in the collection The Girl in
the Flammable Skirt, uses hyphens to construct a subject-object, robotified character: Steven.
Steven returns from war without lips, and a plastic substitute in their place. His current subjectobject hybridity is strongly expressed through a merging of language and punctuation: “Thedoctors-are-going-to-put-new-skin-on-in-a-few-weeks-anyway” (…) “That-will-work, I-guess, he
said. It-just-won’t-be-quite-the-same”475 (Bender, 1999). Ironically, the use of hyphens, besides
showing the textualization of the character’s subject-object hybridity, also emphasizes the
tragedy of his current uselessness. Similarly, in one of the stories of Objessions, “Model D235467”,
a photocopier, having witnessed an office employee’s suicide attempt, repeats words and
Blackwell, M. (2007). The Secret Life of Things: Animals, Objects, and It-narratives in Eighteenth-century
England. Bucknell University Press.
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phrases, and copies flooded in ink images (as visuals integrated into the narration), to both
reflect and exorcise the despair of Hector, the best employee of the month. The photocopier’s
conventional nature/function is also echoed through a repetitive language, which similarly
works as a way to exorcise trauma: “[Randal] Jarrell sees stories functioning much the way
Freud argued that dreams did; that is, either as a wish fulfilment or an expression of the
repetition compulsion, demonstrating that we take pleasure in repeating over and over until
we can bear it all that we found unbearable” 476 (May, 1994). Object function, in this story,
therefore, creates an object language through the use of irony and repetition: “Don’t worry
Hector, I won’t photocopy a word. Don’t worry Hector, I won’t photocopy a word. Don’t worry
Hector, I won’t photocopy a word”.
Why Maurice Merleau-Ponty’s Embodied Phenomenology, in relation to unconventional
object use in short fiction, though? What object or subject-object literary identities can such a
connection trigger?
To start with, Merleau-Ponty, as well as his predecessor, Heidegger, see objects as tools to be
used towards a specific human activity/task, rather than as detached elements. As MerleauPonty suggests through his cane allegory (the example of a blind man holding a stick to move),
these objects also become sensory and perceiving extensions of the body towards certain
activities. This study, as well as its accompanying short story collection Objessions, chooses to
fictionally preserve this identity of objects as tools to be used, but not towards conventional
tasks/activities. A chair is no longer just an object to rest on. A hammer is not just a tool. A vase
turns into something new, not necessarily flower-related. Therefore, in this short fiction,
traditional object use also turns into unconventional, and often obsessive, use. What can
happen when objects in short fiction escape the clichés related to their nature/function? How
do they revolt against a traditional use/perception of them? Through what kind of creative
writing methodology can literature, and especially short fiction, animate objects differently?
The emphasis on the body, as a first-person, self-conscious and holistic being in the world
(connecting self, other and the world) - the core of Merleau-Ponty’s Embodied
Phenomenology - becomes strongly connected to a creative writing context as well. MerleauPonty’s cane allegory, treating the stick as a body extension, already referred to above,
umbilically connects the human body with the object, thus implying a subject-object hybridity.
In Phenomenology of Perception, the blind man’s stick “has ceased to be an object for him,
and is no longer perceived for itself, its point has become an area of sensitivity, extending the
scope and active radius of touch, providing a parallel to sight” 477 (Merleau-Ponty, 2012). And
just like Merleau-Ponty unifies the duality of body and mind through his emphasis on a powerful
body-centered being as a way to exist, so can creative writing unify the duality of form and
content to create new existences for object-centered protagonists. Let’s explain this further
through one more example from the collection Objessions. A sofa which, by falling off a
balcony, accidentally kills a young man in the short story “Sof(i)a”, can no longer be seen as a
sofa in the habitual sense by the victim’s mother. This literary sofa turns into an object-murderer,
through the mother’s traumatized mind, and thus, into a ‘body’ which the mother abuses but
also talks to, in order to exorcise the tragedy of her loss. The sofa, eventually, also becomes a
double of the mother’s body and mind, an ‘extension’ towards her final realization: the
acceptance her son’s death: “that night, the mother sneaked her hands into the sofa’s pillow
ends and searched for something, didn’t know what, but kept searching and searching”. What
makes Merleau-Ponty’s cane allegory more highly relevant, though, is the impact this hybridity
can have on form/language and how form/language can be similarly extended, like a stick,
to present to the reader an object’s new function/use. In this story, the reader is able to
476
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narratively see and even touch, just like the blind man through his stick, the pieces of the broken
sofa and the ‘broken’ son on the pavement. This happens through visual writing, eg. through
scattered vowels and consonants on one of the pages. The literary subject’s fragmentation
extends to the object’s. And this object/objectification, inescapably, also extends and
fragments language itself: “ “A sofa killed my son…”, she whispers to the shop assistant,
answering the question “What can we do for you today?”. That word is now smashed
s
o

f
a

like the pieces of her son on the pavement”.
Moreover, “a language of metaphor”, as well as “a gestural theory of language”, has been
one of the main streams of Maurice Merleau-Ponty’s Embodied Phenomenology, which this
study has also selected to apply to a creative writing context of object animation and
alternative use. Through this idea, Merleau-Ponty emphasizes the importance of an allusive,
metaphorical and expressive language, rather than a direct one, to create art and
consequently, understand the world. In his essay “Indirect Language and the Voices of Silence”
in Signs, for example, Merleau-Ponty refers to the object-fascinated writer Francis Ponge and
states: “Words, even in the art of prose, carry the speaker and the hearer into a common
universe by drawing both towards a new signification (…) through what Ponge appropriately
called their ‘semantic thickness’” 478 (Merleau-Ponty, 1964). Merleau-Ponty believes the world
speaks even via silence and gesture, through what we could call a silent, metaphorical
“thickness”. Most specifically, as Merleau-Ponty suggests in Phenomenology of Perception, this
happens through “speaking speech” rather than “spoken speech”479 (Merleau-Ponty, 2012). A
belief shared by David Abram as well in The Spell of the Sensuous, when he stresses the way
“oral peoples bind their senses to the shifting sounds and gestures of the local earth”480 (Abram,
1996). The use of metaphor is very important to Merleau-Ponty, who considers this language of
metaphor, in The Prose of the World, a poetic one, as it becomes the only way to create
meaning and also gain significance, as he puts it: “[the painter] rearranges the prosaic world
and, so to speak, makes a holocaust of objects, just as poetry melts ordinary language” 481
(Merleau-Ponty, 1963).
Yet, how can this language of silence/gesture/metaphor be connected to an alternative use
of objects in short fiction? How can it make this new unconventional object use gain literary
significance? Let’s be more specific. First of all, this silence/gesture becomes an object’s face
and body, an object’s physiognomy, as Merleau-Ponty points out through his philosophy, a
physiognomy which connects both subject and object in more complicated ways than mere
pathetic fallacy. We look at objects but objects also look back at us. The detailed observation
(gawking) of an object’s physiognomy by the creative writer, therefore, is what can awaken
new animation/use possibilities in short fiction. Let us, along with Merleau-Ponty, observe a
coffee cup in detail for a moment. Its slightly cracked handle. The way that handle stands still
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waiting for that human hand to lift it up, as if motionlessly waving at the human subject. Now,
enter your finger into that empty space of the handle, feel the energy of that cup, the lifted
spirit of its conventional function. Then, listen to the sounds it makes when it returns to its tiny,
perfectly shaped plate. Imagine what that cup would feel if you twisted and twisted it into that
circular plate. Imagine how it would feel if you treated it as a flower pot rather than a coffee
container. Start seeing that cup not as a coffee/tea related tool to be used but as a tool
towards a different kind of use, even as a double or part of yourself. That would never be
possible without gawking at an object’s silence, gesture and physiognomy. Neither without
connecting the cup to the human hand, following Embodied Phenomenology’s focus on the
body (unseparated from the mind) as the only way to perceive the world, here. And yet,
following Merleau-Ponty’s reference to silence in The Visible and the Invisible, that cup never
said a single word to us: “There is a world of silence, the perceived world. There is an order
where there are non-linguistic significations, yes non-linguistic significations, but they are not,
accordingly, positive (…) This silence will not be the contrary of language.”482 (Merleau-Ponty,
1968).
Such an approach also can’t help but remind us of the popular creative writing technique
“Show don’t Tell”. It could be argued that this technique has been implied through MerleauPonty’s thinking, specifically, when Merleau-Ponty focuses on facial/bodily expressions and
gestures as a way to express emotion. Likewise, a creative writer employs descriptions which
‘show’ and don’t ‘tell’ the feeling of a literary protagonist, through an emphasis on narrative
descriptions of the face, body, gesture and movement, without directly saying what this
emotion is. Merleau-Ponty himself clearly presents this possibility when he argues in
Phenomenology of Perception that “gesture does not make me think of anger, it is the anger
itself”483 (Merleau-Ponty, 2012). In the case of object/objectified literary protagonists, such a
technique used to present emotion is crucial, as objects cannot ‘tell’ us how they ‘feel’ but
can ‘show’ how they or human protagonists ‘feel’ through the way they are literally shaped,
as well as literarily described. Not emotion in a categorized sense, like mere happiness or grief,
but even more complicated kinds of emotions which exist between dualities. By mentioning
dualities, at this point, two more cords of Merleau-Ponty’s thinking arise, his reference to “flesh”
and “reversibility”. Both of these terms, constantly revisiting Merleau-Ponty’s philosophical
thought, can also be applied to a creative writing context of object or subject-object identities
in short fiction.
Merleau-Ponty presents “flesh” (la chair) not as skin but as a mysterious in-between and energylike element, connecting dualities (subject/object, perceiver/perceived and so on). His
reference to “a language of metaphor”, already referred to above, can also be seen as
“flesh”. And following a creative writing context, here, this in-between “flesh” can also be
approached as a creative writer’s methodology towards unconventional object or subjectobject presentation in short fiction. “Reversibility”, mostly analyzed in Merleau-Ponty’s The
Visible and the Invisible, furthermore, is an integral part of “flesh”, as it emphasises this constant
exchange of energy between dualities, between the hand that touches and the hand that is
being touched, or the inner and outer side of a glove (examples Merleau-Ponty himself uses to
explain the interconnectivity between self, other and the world). In a creative writing context,
such an exchange between dualities can also be expressed through an interconnection
between content and form/language, as well as, in the case of this study, between subject
and object literary identities. Merleau-Ponty, in simple words, depicts the body not just as a
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detached object or container, a passive machine separated from the mind, but as a being in
the world which encompasses all other beings, objects and elements of the world, through a
process of constant inter-reflection and through this exact “reversibility”. Just like a creative
writer ought to approach a literary text. Moving back to contemporary short fiction, at this
point, such hybrid object-subject realities, and an exchange between them, are evident in
some examples of contemporary fiction. The object protagonist in the very short story “Sticks”
by George Saunders, (included in the collection Tenth of December), is a cross-like pole (and
later a fence) which becomes the merging force of the past, present and future of a
dysfunctional family and a regretful father. This pole transforms through time, in both regular
and obsessive ways: “Dad began dressing the pole with more complexity and less discernible
logic” / “The first time I brought a date over she said: what's with your dad and that pole? and
I sat there blinking” 484 (Saunders, 2013). This way the pole exceeds its conventional use and
becomes an expression of a psychological dystopia, an obsession, which extends the limits of
pathetic fallacy. The negative feelings of the children towards the father become inhabited in
the lifeless pole, just like the father is inhabited in the pole’s time-torn and delirious
transformations. Eventually, these feelings also become inhabited in literary language itself:
“The incredible restraint of ‘Sticks’ allows a certain dark beauty to emerge in all the things
Saunders leaves unsaid. This sort of selective exclusion characterizes Saunders's work.”485 (Le,
2014). This cryptic methodology in the use of language, in contrast to a more revealing and
descriptive narrative technique, allows object and subject-object protagonists to develop
further in the reader’s mind and also become more credible and more realistic (even if, by
nature, such a literary focus on objects tends to resist realism). It also allows them to move like
“flesh” among dualities (eg. past/present, Dad/we, silence/speech). When the father dies in
the end of “Sticks”, a moment of “speaking silence” is revealed: the radio is still on, ironically
covering up any sign of forgiveness or compassion expressed by the child-narrator. This is the
first moment in the story that the object protagonist, the pole, is narratively absent, dead too
in the garbage, a double of the father who also hovers between life and death, just as he was
poised between subject and object identities all throughout the story: “Somewhere between
the two, in the gap between integrated psychological space and fragmented functional
space, serial objects have their being, witnesses to both the one and the other” 486 (Baudrillard,
2005).
In conclusion, in order for objects to exceed their traditional nature and use, literary language
should also try to exceed and experiment with itself: “The poet or creative writer does not take
language as a ready-made tool, but turns it over and over, looking at its texture, listening to its
rhythms, hearing its sonorous tones in such a way that the usually hidden openings become
apparent”487 (Mazis, 2016). It seems important to repeat, here, that Merleau-Ponty sees
everyone and everything not simply as part of this world but as reversibly embedded in it,
through a language of metaphor, silence and gesture. Therefore, the creative writer must
accomplish what someone else can’t, see an object or subject-object protagonist also
embedded into language and short form: through “an infinity of present gazes” as mentioned
in Phenomenology of Perception, as well as through an investigation of an “object in its
484
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fullness” 488 (Merleau-Ponty, 2012), keeping in mind that both the bodies of humans and the
‘bodies’ of objects are “visible, audible, tangible, testable and smellable”. Thus, the literary
language used to describe them, should be “imperfect but (…) perfectible”489 (Harre, 1991),
like that raw material which characterises objects but also gives them the freedom, like marble,
to transform into something else.
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Abstract
This article aims at highlighting the writing challenge “hidden” alongside street photography. I will specifically
focus on street protography featuring Athens as combined with the particular narrative genre limited to 150 words.
Street photography and flash fiction in parallel entails - in my opinion - vast dynamics in line with the era we are living
in. On the one hand, social media have greatly boosted image distribution. Sites like instagram and flickr are
acknowledged worldwide.
On the other hand, speed is the common thread to all aspects of life of the contemporary westerner. Time allowed for
literary texts shrinks. On the contrary, a glance is all it takes for somebody to read a short story, even on his smart phone
screen. Combining photography and text in the same app could yield double aesthetic pleasure, as the text interacts
with the image.
We have used the example of Athens in five flash fiction samples based on a photographer’s work, Mr Markos Pararas,
with the aim of higlighting the inexhaustible potential on offer when street photography and creative writing merge.
We will initially present and define street photography and flash fiction. Following, based on five working samples, we
will suggest creative writing models based on street photography.

1. STREET PHOTOGRAPHY

Street photography is photography conducted for art or enquiry that features
unmediated chance encounters and random incidents within public places.
Street photography does not necessitate the presence of a street or even the urban
environment. Though people are usually directly featured, street photography might be devoid
of people and can feature an object or environment projecting the image of a decidedly
human character in facsimile or aesthetic.
The street photographer can be seen as an extension of the flâneur, an observer of the streets
(often a writer or artist). Framing and timing can be key aspects of the craft with the aim of
some street photography being to create images at a decisive or poignant moment.
Street photography can focus on people and their behavior in public, thereby also recording
people's history. The burgeoning trend of self-photography (selfies), further complicates ethical
issues reflected in attitudes to street photography.
As Susan Sontag says, “The photographer is an armed version of the solitary walker
reconnoitering, stalking, cruising the urban inferno, the voyeuristic stroller who discovers the city
as a landscape of voluptuous extremes. Adept of the joys of watching, connoisseur of
empathy, the flâneur finds the world “picturesque” (1993).
1. 2. FLASH FICTION
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Flash fiction or short-short (Morley, 2007) is a storytelling form defined primarily by length
- although even there, you'll find no real consensus. Ideally, flash fiction should convey a story:
the reader should have a sense that events have happened and left the characters changed
in some way. However, because these pieces are so short, many elements of the narrative may
be revealed through implication or suggestion. Flash fiction often draws on familiar references
and cultural memory to bring more information to the story than what's actually stated. This
form of storytelling is intense, with lots of meaning packed into a handful of characters.
Language, imagery and form are super-condensed.

Flash fiction is a relatively recent form of creative writing, and it's perfect for our low
attention span society. It can be written and read in minutes or seconds - though ideally it
relates a story that's more than the sum of its carefully selected words.
It can be combined with new communication tools - social media - to inject stories into our
everyday lives. The shortest versions are called nanofiction and are popular on internet
publishing sites (Morley, 2007). There is, also, a new website requiring 150word stories to be sent
out as text messages (made for mobile phones and tablets) called “Phonebook”. Access to
the internet has enchanced awareness of flash fiction, with online journals devoted to the style.
And, although the marketplace for short stories is difficult, many writers choose to begin with
writing them, like Lydia Davis (2009) and David Gaffney(2006).
This creative writing style has a brevity. A prose-haiku form where a complete work can
be written even in a few minutes. (Haiku is a very short form of Japanese poetry. The essence
of haiku is “cutting”. This is often represented by the juxtaposition of two images or ideas and a
"cutting word" between them.).
Flash fiction is exceptionally challenging too. The 150 character limit means writer have
a sentence, maybe two, to communicate the story. Storytelling that short is difficult, but it can
be done and it's a great exercise in making every word count. The short story is a place of
order, resonance and closure.
In my opinion, thats the point of creative writing. In my language there is a word that discribes
that concision. It is the word “laconism” and means the brief style used by ancient Spartans to
speak, famous for simplicity, succinct quality and austerity. But, “the shorter the form, the
greater our expectation of its significance - and the greater its capacity for disappointing us”
(Don Paterson, 2004).
1. 3. STREET PHOTOGRAPHY AND FICTION, THE “SNAP-TALES”
I am not a photograper. Nor am I a writer. I like to put together images and texts. For
me, they make a good combination. Some photographs function like a trigger to invent small,
sharp, spontaneous, staggering stories. I call them “snap-tales”. Whenever I see a photo, a text
comes in to mind. And I want to write it immediate. Not a long text. Just a few words. Almost
150. A text you can read in a flash. Short, personal, immediate, direct, confiding, sharing. I am
sure that I am not the only one.
Photography is silent. But silence isn’t a sign of frailty or impotence. Silence is an
advantage. A photo speaks promptly fulfilling its intent before words even attempt an
interpretation. Images are in a state of flux. They are free. Interpretations are personal
narrations. They are the effect of sharing, the reaction provoked by the photo. What triggered
the photographer’s inspiration could move the viewer. So, in the writing prompt, there is no real
competition or showdown. This is not what I mean. It’s a natural process occurring
spontaneously upon interacting with the picture. It’s the joy of letting yourself go before it.The

[1290]

1291

sentiment is caused by the revelation of the invisible, the metamorphosis, rather than words
prevailing upon the picture or vice versa. To my mind it is a natural extension.
This could be further enriched ti incorporate sound or other modern technological
means to develop a new art form: the product of teamwork focusing on and devoted to the
same intent. Experiencing throught all your senses - something not static, but kinetic. Something
interactive, inviting, interpersonal, but also highly and deeply personal. Something utterly
aesthetic and of high quality, but not eclectic - in the sense that common people would be
encouraged to access it rather than be denied access to it. The result would be something like
“virtual art reality” giving you the feeling that you can sense or share the “myth” or the “fairy
tale” of a place, person or thing. But that will hopefully be the subject matter of a future
presentation.
In this article, I discuss flash fiction and provide examples and creative writing prompts
in street photography, especially in the city of Athens. Athens is an inexhaustibly photogenic
city and street photography - treated seriously - is regarded as an art. In any place there are
symbols attributing - in a more or less obscure way- cultural, religious or simply sentimental traits
to the atmosphere surrounding them.The entire city is a potential image and every image is a
potential story. The virtual and the verbal, like a literary parallel. Small, smart, sharp. Describing
the scene -the visible and the invisible, mixing history with fiction telling the story before and
after, describing living landscapes, describing gestures and facial expressions, describing
people (selfies, couples, groups), displayng the city naturalism, exposing a street museum.
1. A “PARISIENNE” IN THE ANAFIOTIKA NEIGHBOURHOOD (PHOTO BY MARKOS PARARAS /2016)

Grew weary. Centuries of standing! Loosened the
sacred knot. Removed the red lipstick and slipped
into something casual. Stepped out of the wall
painting and sat down to rest for a while. Leaned
against the ochre of Knossos. Turned around and
faced the Athens sky. her sun, speaking a language
solely composed of adjectives. She smiled at him. Let
him penetrate her being. Such a fiery lover! Revived
her with his touch. Set her free. She rowed, through, to
return upon sunshine to the sacred wall and lean
against it for a while. A “Parisienne” in the Anafiotika
neighbourhood.

“Parisienne” is a famous fresco at the Knossos palace
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2. AT A SLOW PACE (PHOTO BY MARKOS PARARAS /2016)

June. Noon closing in. Falling short
of shade. Steps going up the
paved walk falling off as well.
Breaths heaving. Palms sweating.
Fading.
If tired, let’s take a quick tour on
the train…
Looks like a child’s toy.
Would you rather ride on the horse
carriage?
Like a fairytale. Never ridden on one.
How much for the ride? Oh! Pricey…as are all things preserved.
We’d better walk. I can take it.
Ramblers. At their own pace will they gauge their own limits and measure the city bounds.
Wandering will initiate them to the myth of athens. as if they were participating in a ritual
procession, the sings, the visual values, the actual heroes will be graduallydisclosed to them.
Should they wish, they may partake communion of the essence, the reflection of its internal
dynamics. Walking will offer them unrestricted freedom of the game. One single rule posed. A
slow pace…

3. IN

THE BEGINNING THERE IS

(PHOTO
PARARAS /2016)

ACTION

BY

MARKOS

In the beginning are not
words. There is action.
Hidden
somewhere,
an
invisible band plays a brisk
march. Giving pace to the
discordant parade. Giving
rhythm to the choreography
of toil, of nonchalance, of
vanity. All tuned. to the same
pace. Carving the shapes of
astrange
everyday-life
geometry onto the square of
the big plaza. Straight lines, triangles, circles…They leave their marks while walking. we can
picture the seemingly incoherent graph. a vast, invisible painting by pollock, drawn by human
trails. No start - no end. The last one has the lead.
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4. EXOTIC FRUIT (PHOTO
MARKOS PARARAS /2016)

BY

In this city people have for thousands of years - set
dates at the same place.
Like pins drawn to an
invisible
magnet.
Monastiraki.
A
“diminutive”. everything
about it though spells
“excess”. Colours, sounds,
smells…
All
senses
overstimulated.
Faces
wrinkled by the sun and
smiling.
Steps
slowed
down by the crowd and
the monuments. Allowing eyes ample time to catch a glimpse of the papyrus of Athens …at its
most recent version. The wind carries - uncencored - exclamations of wonder in all languages.
Weaving the city’s eulogy - day in day out.
And the exotic fruit on the greengrocer’s street stall, just a resounding eulogy: “all goods
delivered from all places”.

SOMETHING
SHINY…
5.
(PHOTO BY MARKOS PARARAS
/2016)

He never said where he
was going that morning.
Set off very early.
Wanted to syrprise her.
He was looking for
something . Something
for her. Something to
give her. He didn not
know what. What would

she like? She had expensive taste!

He walked a long way. His steps down the hollow alleys counting seconds till they vanished in
the city buzz growing steadily - like the rising sound of a persistent alarm clock. He was listening
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with his eyes. The sounds a multi-colourful rug of mingling and faded shades. Somewhere
among them, a touch of gold. The vain Athenian sun took a narcistic glance at himself in a
make-shif looking glass. he cut off his reflection - like we cut off a blossom. And he gave it to
her.

6. “LITTLE NO-THINGS” (PHOTO N.5)
It’s not just something beautiful to look at, it’s a power to be handled. Old. Once some
stranger’s favorite objects. memories, life phases, wishes fulfielled or not. knowledge of
yesterday, the past leaving its mark on us. Stuff we refuse to dispose of, we allow to creatively
hauntour lives, both our present and our future. a patchwork rag woven with echoes of delight
and anguish, trails of humans and human moments. Disparate vessels of faded emotions.
Evidence to vanity. Refuges of dreams, fears, yearnings, needs or ideas. Mirrors of multiple
reflections.
I often seek out “little no-things” in junk shops or street flee markets. I appreciate their daily
struggle against oblivion. The fight is hand-to-hand. They ooze the dust of memories, the smell
of passions, the shades of touch, the patina coat of experiences. They patiently await curius
people like myself. People open to new impressions and unexpected perspectives. Those
valuing stuff but not losing themselves within them. Those able to perceive the respondence
between objects rather than simply consume them. Those capable of seeing both the visible
and invisible and are driven to reuse.
“Little no-things” are follow - up questions to fractions of my identity. Feeding new versions of
myself.
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7. EGO MEASURING (PHOTO BY MARKOS PARARAS /2016)

“Quite” does not suit me.
Which is why I don’t like
watered ouzo
family cars
sweet-talk and excuses.

“Too much” does suit me.
That’s why
I sample spicy food,
frequent crowded places,
cherish passions and dreams.

I also like “not at all”.
Which is why
I like black straight coffee,
minimalism,
little talk and being alone.

I know and “follow” many street photographers of Athens. They upload their photos,
also selfies, at Instagram or Flickr. I really admire their work and Ι often feel inspired to write a
short story about it. For me, it is like filling a gap. The story could become a nimble, nippy little
thing. It could be a comment or self-comment. It could be a dream. It could be a complement
or an explanation. It could be an answer or a question. It could be a discription of a detail or a
spontaneous narrative.
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“Four legs badass, two legs wasteman!” – Reimagining
Orwell for Austerity Britain
Kenworth James
jameskenworth@icloud.com
Abstract

In this paper, I will explore the process/methodology of adapting a literary classic with a
contemporary spin, with special emphasis on a creative and expressive approach to
playwriting language/dialogue. The paper will also address the challenges of setting the play
on an inner city farm and how the use of non-conventional theatre spaces affects and
reconfigures the relationship between a play and audience.
Keywords: Type your keywords here, separated by semicolons ; Orwell; Animal Farm; playwriting; theatre; site-specific

INTRODUCTION
In 2014, I was given special permission by AM Heath Agents on behalf of the George Orwell
estate to adapt and modernise Orwell’s classic satire, Animal Farm, and give it a fresh,
contemporary twist, injecting its timeless tale of a revolution that went wrong with a gritty, urban, ‘in-yer-face’
language.

Rewriting Orwell; I think you’ll agree that’s quite a privilege and an honour for a writer. It may also look like an
act of monumental hubris and folly. I felt both emotions, privilege and hubris, very keenly.
The play was unique in another respect: it was staged on one of London’s longest established and largest inner

city farms: Newham City Farm, home to a large collection of farmyard favourites such as cows, horses

and sheep.

The show received extensive press and publicity coverage, with very positive reviews from The
Independent, British Theatre Guide and BBC broadcaster/journalist Libby Purves, and was also
listed in Time Out's top ten shows to see in August. The Independent’s Paul Taylor called the
play “a terrifically powerful update of Orwell’s classic”.

Revolution Farm’s freedom from the conventions of performing in an orthodox theatre
space/auditoria allowed me to reconnect to the style of writing that I first experimented with
in my early plays, Johnny Song and Gob, chiefly the forging of an expressive, creative and
lyrical dialogic voice, and I wasted no time in giving the farmyard animals an
expressiveness/lyricism that belied their uneducated and docile backgrounds. The aim was to
use language/speech on stage not as a facsimile or mere representation of the external/literal
world, but as a way to map characters’ inner personalities, the essence of who they are, their
dreams, hopes, fears. As when Old Boy gathers together the persecuted animals in the barn
and tells them of his dream of a free and liberated life:

But thing is, I keep havin’ dreams, they won’t go away, they haunt me, an’ everyone of these
dreams says: you was free once, Old Boy, you was free. And I have a picture of you, my friend,
and you too sweetheart, running round them big fields, gentle breeze in your happy faces,
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blue sky above ya, pretty as a picture, no hunger, no starving, no beatings, yeah that’s
right…no humans…

But how did I get there?

How did I take Orwell out?

The answer is: I went in hard.
THE CONFIDENCE OF IGNORANCE

I went for the jugular in terms of Animal Farm’s most famous lines and the shocking truth is I did
it right at the start of the adapting process. Besides having the ‘confidence of ignorance’ on
my side (I hadn’t even read the novella at this point), I reasoned that if I could topple some of
the best known lines in contemporary English literature, then I might gently but firmly push Orwell
aside and start to stand in my own two shoes.

Let’s start with “Four legs good, two legs bad.”

As my new version was set on an inner-city farm and its visual aesthetic informed by hoodies
and trackies, I knew that slang, vernacular and the demotic of urban London was going to
feature in my new version.

Fig.

Revolution Farm, ‘re-education’
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Out went ‘good’, in came ‘badass’, out went ‘bad’, in came ‘wasteman’.

Let’s have a look at those slang terms.

The Urban Dictionary defines badass as:

A badass isn't someone who wears ripped leather jackets, a badass isn't someone who breaks
stuff to look tough, and a badass isn't someone who fights for the fun of fighting. That's the
definition of a poser. A badass does not try to be a badass or look tough. A badass simply is a
badass.

Synonyms include; ultra-cool and motherfucker.

What does the Urban Dictionary say about ‘wasteman’?

Insult - someone who does nothin with their life (or nothing much)
eg Jimmy drops out of skool and has no job and claims benefits for 5 years an still lives at home
with his mum an has dirty clothes- Jimmy iz a wasteman.

I think you get the point. Being a badass is ’cool’ and being a wasteman is most decidedly not.

Repeat after me, comrades: “Four legs badass, two legs wasteman”.

‘All animals are equal, but some are more equal than others’. If I thought taking on ‘four legs
good, two legs bad’ was nerve wracking, then this line is surely a no-go area. It’s clearly,
obviously, self-evidently unimprovable. Isn’t it?

And therein lied the answer to my adaptation woes.

It doesn’t need changing.

Well, only a bit.
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It just needs a little simplifying, popularizing, perhaps even, dare I say it, a little dumbing down.
The only word that needs changing is the slightly old-fashioned feel of ‘equal’, to be replaced
by a perhaps more instant, accessible and everyday equivalent:

Repeat after me, comrades: ‘All animals are the same but some are not so same as others!’

I think one of the chief obstacles facing writers of adaptations is sticking too closely to the
original. In the beginning, it can’t be helped. It’s all about the fear. You feel a fraud, an
imposter, a charlatan.

Well, here’s a little trick I discovered to get over the fear factor. It sounds frivolous, reckless,
almost disrespectful to Orwell. But the fact is, George was always looking over my shoulder. I
felt a little nervous.

He had to leave the room.

The shocking truth is I only read Animal Farm once, and even then I only skim-read it. I never
once returned to it. Instead I used…wait for it…a cartoon at the back of a GCSE English Animal
Farm Text Guide, essentially a comic strip of the book complete with speech bubbles. If this
sounds rather sacrilegious, my mea culpa is that even on one reading of Animal Farm, I would
start to lose confidence and end up merely mimicking Orwell’s famously deceptively simple
and friendly style.

This was supposed to be a new version. Inspired by Orwell, but most definitely a new version.

So I reasoned that as long as I knew the plot well, I could put the book down, take a deep
breath, hold my nerve, and begin to populate my own inner-city farm version of Animal Farm.
I’d like to say a public thank you to CGP, publishers of the GCSE Animal Farm. You gave me
courage to ask George to leave the room.

Out went the farmer Mr Jones and all the humans. Partly this was a practical response, we had
a small cast, but more importantly, this was a piece of theatre, and as such, we were relying
on the audience’s acceptance and imagination, and if we got it right, they might even enjoy
filling in the gaps themselves. Here’s the opening three lines from Revolution Farm, the animals
have called a secret meeting at midnight, a sheep and goat check on Mr Jones. I leave it to
your imagination what image you have of the farmer:

Goat. We good?

Sheep. We good. He’s drunk.
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Goat. What, again?

But even after they’ve chased the farmer away and victory is theirs, the animals sense the
revolution isn’t quite complete yet -

White Pig. I still got a scum name. You still got one. We all still got scum names.

So naturally they give each other new names.

The revolution’s visionary, Old Major, becomes Old Boy, a nod to the play’s East London roots,
where this expression is still in use to denote a wise old man. Snowball is given Hero to denote
his noble intentions regarding the revolution. Napoleon’s mouthpiece, Squealer gets given
Smoothy, as befits an oily PR/propaganda machine. The big and strong but gullible Boxer could
only be Warrior. The friendly and maternal Clover was Lil’ Monster, because she was tough,
feisty and spoke her mind. And Napoleon? Napoleon eventually settled on Daddy Love for
himself. The idea being that the principal tyrant was a psychopathic megalomaniac that hid
behind a façade of unity and harmony that would fool all the animals. And that was of course
Daddy Love writing that last sentence, not me.
TRICKLE-UP ECONOMICS

The new version’s aim was to take Orwell’s satire on greed and corruption and give it a distinct
whiff of Austerity Britain by setting it on an inner city farm in one of the poorest parts of the UK.
According to the Index of Multiple Deprivation (IMD) 2007, Newham is one of the most deprived
areas in the country, ranking sixth out of 354 local authorities in England (where 1 is most
deprived). Newham is also an area of low engagement with the arts and one of the Arts
Council England’s’ ‘cold spots’, parts of the country where involvement in art and culture is
significantly below the national average

These statistics and facts about Newham would give the play’s performance environment a
politically resonant context, and even if few of the audience would be in possession of this
information, it was impossible for visitors/spectators not to recognize that Newham City Farm
and its surrounding environs belonged to one of the most deprived areas in the country. Nor
perhaps would the irony be lost on the audience of performing the show against the
skyscrapers of Canary Wharf, workplace of many of the most powerful and affluent people in
the UK and home to many of the world’s banks.

Newham City Farm sits in the shadows of Canary Wharf, a symbol of global wealth and power.
It was born out of Margaret Thatcher’s free-market revolution and a trickle-down economics
theory that promised wealth would eventually trickle down to everyone else. A claim
broadcaster and journalist Giles Fraser robustly denies in a recent walk he made from Bethnal
Green to Canary Wharf: “Tower Hamlets is proof positive that it doesn't. If anything, it flows the
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other way. Have a walk around Bow and Whitechapel and Bethnal Green. Then go to the
great glass towers of Canary Wharf, still in the borough but in all other ways another world
completely. No, wealth is sucked upwards, it doesn't trickle down”. A new version of Orwell’s
classic tale of greed and exploitation with one of the UK’s main financial centres as its
backdrop? The subversive potential of the farm’s location was of course irresistible.
NEGOTIATIONS

In Richard Schechner’s seminal book about his pioneering of environmental theatre
productions in the 1960s, Environmental Theater, he describes two ways of understanding a
theatrical environment:

First, there is what one can do with a space and in a space. Secondly, there is the acceptance
of a given space. In the first case one creates an environment by transforming a space; in the
second case, one negotiates with an environment, engaging in a scenic dialog with a space.
(Schechner,1994)

Certainly, Revolution Farm had to initially negotiate with the Farm in a commonsensical way:
there were certain parts of the Farm that were off-limits, and the animals were locked away
nightly, away from the public, in enclosures at the other end of the Farm. Aside from these
conditions, we were free to negotiate and engage in a ‘scenic dialog’ with the sections of the
Farm that were designated the performance space.

With a variety of spaces to set the action of the play in, all in close proximity, the decision was
made early on in the production/design process to make it a promenade-style performance,
with the audience following the thread of the story around the Farm. Each farm ‘space’ was
individually ‘negotiated’ with. The Barn was blacked out with tarpaulin and sprayed with
graffiti/slogans to emphasize the clandestine, subversive nature of the animals’ plot to
overthrow the farmer and also served as a ‘death-chamber’ for the killing of so-called ‘traitors’.
The outdoor learning space became a makeshift classroom where the guileless animals are
indoctrinated into the ‘new rules’ of the Farm. The horses’ paddock served as a North Koreanstyle military parade signaling the abject failure of the revolution, when at the end of the play
the ‘new soldiers’ of the revolution salute and cheer their rulers with absolute obedience.
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Fig.

Revolution Farm, The Barn

4.

'We were getting hit all the time with missiles' (Metropolitan Police, 2011)

The researching and writing of Revolution Farm had been influenced by popular social
upheavals such as the London Riots of 2011, especially the question of whether the police had
lost control during the riots, as was suggested by several media commentators at the time.
What if the London Riots had not been stopped, just what would a revolution by lawless young
people look like? These were some of the questions that fed into the writing of Revolution Farm,
and I employed a language in the play that was brutal, raw and stripped down in order to
explore Orwell’s political message in today’s context of social unrest and austerity. When the
animals return victorious from terrorizing the farmer off the farm, the younger ones start up a
chant that mimics the explosive and violent potential of urban unrest:

SMASH ‘EM UP! BREAK THEIR BONES! KICK THEIR HEADS IN! SMASH ‘EM UP! BREAK THEIR BONES!
KICK THEIR HEADS IN! SMASH ‘EM UP! BREAK THEIR BONES! KICK THEIR HEADS IN!

The use of urban demotic speech together with the cast dressed in hoodies and trackies gave
the play an unmistakable contemporary relevance, but I think you can achieve this effect just
as well in a conventional theatre auditoria. What was unique and original about Revolution
Farm was its setting and the Farm’s surrounding environs that gave the production a genuinely
troubling and disconcerting edge, this was theatre stripped away of all its usual niceties, no
seats, no curtains, no lights, no ice creams, just one’s imagination (or paranoia!) raging away.
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Site specific theatre recalibrates the relationship between audience and play, when the
comfort/complacency of a conventional theatre auditoria is removed and replaced with
something new and untested, and this was no exception with Revolution Farm.

Clearly, Revolution Farm needed to be a promenade production, with the audience following
the action around the various spaces/sections in the performance area.

But there are other ‘interesting’ things you can do with an audience when they are taken out
of their theatrical comfort zones.

The play’s Director, James Martin Charlton, consciously played on the audience’s
preconceived notions/fears around Beckton:

Audiences who walked from the tube or parked in an area previously unknown to them were
greeted by the sight of youths hanging around in the farm – youths in hoodies, that favourite
nightmare figure of the tabloid press and media, made into figures of terror by news reports of
stabbings and gang membership. My intention was not to alleviate an audience’s anxieties
about Beckton and inner city youth but rather to bring their fears into the open – what if the
hoody hanging around on this Beckton farm turned to them and revealed an animal snout?

YOUTHS IN HOODIES

And finally…how did I get that hallowed special permission from the Orwell Estate? I think it was
the power of the hoodie that swung it. Those ‘youths in hoodies’ that hung about the farm
when audiences arrived were actually part of the play’s novel ‘mixed economy’ casting,
young people from the local area acting along professional actors and being given a genuine
chance to demonstrate their potential and talent. I wrote in my application to the Estate:

We are particularly keen to introduce a new generation of inner city young people from
disadvantaged backgrounds to Orwell's work.

BBC broadcaster/journalist Libby Purves vindicated this approach when she wrote in her review
of the play:

I have to say that the greatest pleasure was seeing those splendid, spiritedly performing
Newham children getting an excellent political education about power, politics, and the need
to keep asking questions.

Who knows whether Orwell would have liked my ‘hoodie’ adaptation. Maybe, maybe not. But
I suspect he would have liked young people asking questions of the rich and powerful.
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Fig.

Revolution Farm, ‘youths in hoodies’

5.
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Abstract

The present paper is an effort to prove that drama and theatre in education may offer experiences which
can inspire students and lead them to creative writing. Taking into consideration Freire’s (1970) assertion
that education does not merely mean the transference of knowledge, this paper is a suggestion of
interweaving drama and creative writing and merging them into the educational process. This paper is
based on a qualitative case study on the way drama enables 10-year-old-students to develop their
reading skills and oracy through Shakespeare’s play ‘Macbeth’. The collection of data occurred through
observation, interviews and questionnaires. Drama workshops conducted in favor of the research showed
that students, who were given various experiences within a drama context, at the end of the study got
familiar with visualizing language. This implies that they could better manipulate the meanings they
decoded from the given literary text. They were also able to unleash themselves and fearlessly express
their thoughts and feelings. Through drama students experimented with interpreting and decoding
meanings, and then producing new meanings. Production of new meanings, included in thoughts and
feelings, gets into the sphere of creative writing. After all, writing is about expressing something new and
exploring the form in new ways (Will Self, www.guardian.com,2017).

Keywords: theatre in education; creative writing; language; reading;

INTRODUCTION
This creative piece of writing is the product of research and observation. This paper is based on
a qualitative case study on the way drama enables 10-year-old-students to develop their
reading skills and oracy through Shakespeare’s play ‘Macbeth’. The collection of data
occurred through observation, interviews and questionnaires.
The fieldwork of the case study involved five-hour workshop with English speaking students.
Being in a group of three Drama teachers coming from different backgrounds we designed
five sessions in which we explored the story of Macbeth through dramatic play and
dramatization. Various activities were involved, some of which were still images, role-playing,
and storytelling from teachers. These activities required students to improvise and critically
think. After each activity we discussed about characters and the story. We also discussed at
the end of each session.
This paper proves that drama and creative writing share common ground, which is language.
According to Meek (1991) language is the basic means of communication. Drama is the most
communicative form of art. In drama, context “is actually constructed from space, objects and
people as well as words. Language can therefore be experienced – heard, interpreted and
used” (Winston, 2004, p.18). Lived experiences in dramatic play can inspire students to produce
creative thoughts. Novel personal thoughts and emotions can be written down without
following any structural restrictions and give a piece of creative writing. It is important to clarify
that creative writing embeds production of new meanings and generation of language.
Critical reading which contains generation of new deductions should be practiced along with
grammatical and syntactical rules for students to be able to compose any piece of creative
writing.
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For creative writing to be realized two skills must be developed. The first one is the skill of reading.
Performing reading is not a simple process. It requires critical thinking. Not only should readers
recognize linguistic units and relate them to real world object and ideas, but also interpret visual
objects and make their own deductions. Readers should take social context and register into
consideration in order to draw some conclusions. This requires social knowledge of language
which is learnt through experience and critical observation. The second process needed for
creative writing to happen is discussion. Discussing about personal feelings and thoughts
means reflection and sharing. Dialogical thinking comes after discussing with others. Ability to
discuss means I recognize my own feelings and thoughts, I listen to others’ and respect them, I
can even advocate some of others’ opinions. Discussing requires listening skills and oracy. Still
images and role-playing in drama and theatre in education are two drama techniques that
can develop both reading and dialogical thinking.

First of all, some theory on language is explored. Later on, we will illustrate the notion of “reading
a text”. Then we will explore instances on how dramatizing the story of ‘Macbeth’ helped
students develop their reading skills and oracy, how they can lead to writing.
THE DOMAIN OF LANGUAGE
Reading, listening, speaking and writing skills constitute the four forms of expression of any
language. Wood discovers that children’s “receptive language ability is often in advance of
their productive language (speech)” (1998:126). By receptive processes Wood (1998) implies
listening and reading, through which meanings are gathered. After the collection of meanings,
their decoding and interpretation is preceded, so that new meanings are emerged. Speaking
and writing refer to the encoding of new information into newly constructed utterances. The
novel meanings are conventionally expressed through the productive processes of speaking,
writing, or signing language in case of deafness.
Much discussion and research has been done on language and the way we learn language,
therefore it has been studied a lot from different perspectives. Phonology, morphology and
syntax are these three fields which study the linguistic units of language, the articulation of
words and the general structure of phrases and clauses. On the other hand, semantics and
pragmatics study the social aspect of language, since it is seen as “a socially constructed
system” (Neelands, 2004, p. 31). They explore the use of words, phrases, clauses as well as
registers of language.
In this paper, when we refer to language and the development of language we imply both
the way words and sentences are constructed and follow grammatical rules in order to make
meaning as well as the study of the meanings themselves that these grammatical constructions
conceal. The study of meanings is always determined by the social context in which they are
used, the relationship between transmitter and recipient.
2.1. THE WAY WE ACQUIRE LANGUAGE
Nowadays, the term “acquisition of language” takes the place of language learning. We do
not learn language. Rather we acquire language. Sutherland (1992) tried to illustrate Piaget’s
answer to the question “how do we acquire knowledge?” The acquisition of knowledge, and
in this case the knowledge of language, occurs in the cognitive domain of a child. Depending
on Piaget’s (cited in Sutherland, 1992) observation of child’s cognitive development, acquiring
language is divided in four stages according to child’s development. The first stage is the
sensorimotor when the child discovers the world through action and senses. The second stage
is the learning of sounds (words) and what these sounds stand for. So, the child on the second
stage is able to relate the real objects they have felt to the sounds they have heard. The third
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stage is the stage of ‘concrete operations’, where the development of the ability to mentally
represent an abstract idea is obvious. However, the child cannot yet manipulate the ideas
purely mentally. “The elements have to be present physically; hence, concrete operations”
(Sutherland, 1992, p. 16). The main ability is internalization of action through language. In the
next stage the child can do more complicated thoughts, and they start talking about abstract
ideas apart from concrete objects, for example they can understand the meaning of friendship
or love. The child manipulates both action and language in order to receive information from
the world around him. He is able to make symbolic thoughts and deductions and reflect on
himself and his relationships with others.
Hence, the acquisition of language means that “children engage in a form of conscious
symbolization; they assign meaning to arbitrary forms (letters)” (Wagner, 1998, p. 173). Jenifer
Catney (1998) also observes that acquiring language is, like learning the alphabet, a matter of
symbolic representation and manipulation of symbols. Piaget and Chomsky (cited in Wood,
1998) claim that language competence [Chomsky’s ‘competence’ is “the abstract and
usually unconscious knowledge that one has about the rules of a language”; while,
‘performance’ is “the putting into practice – sometimes imperfectly – of those rules” (Ahearn,
2012, p. 9)] does not merely equals with representation of objects with sounds; rather, it includes
inference of meanings. Subsequently, language learning is transformed from a representation
of objects with sounds into a process of conscious symbolization; thus, we talk about acquiring
language instead. Lev Vygotsky further illustrates this statement by mentioning that “learning
how to read involves the child interacting with text. He must not simply read mechanically, but
try to interpret the text” (Sutherland, 1992, p. 47). The interpretation of text includes the ability
to critically decode information, and be reflective on the inference of meaning.
2.2. LANGUAGE AND DRAMA
Taking all these theories about language into consideration, drama can be considered an
essential tool that can contribute to language development. Drama uses language. Drama is
language, since it is the most communicative form of art. What is more, it involves action,
through which the child, as in the first stage of his life, can discover the world. The children are
encouraged to use their senses and feel, rather than hear about, various situations and
experiences. Due to the fact that children take action in a dramatic context that imitates
reality, children can experience as well as talk about abstract ideas. For example, they act “as
if” they are passengers in Titanic, getting ready to sink in the ocean, they pretend they are in
the ship they should feel the terror these people felt in real life. After playing the scene in Titanic
they have the chance to talk about the feelings they experienced while playing or imagine
how the real passengers reacted, and how they could have reacted if they were there
themselves. Dramatic play offers children opportunities to extend any knowledge they have
on language, vocabulary and ideas, either by listening to or by talking about values stories
teach.
The essential value drama offers is enrichment in experiences. Children can experience many
different situations, and thus, a great variety of feelings and thoughts. After having experienced
certain situations and certain feelings, that may be innovative for them, participants can reflect
on them. Then, discussing about them they can share thoughts and emotions with classmates
and exchange opinions. This is a way of dialogical thinking. It is developed through language.
They have been provided with so many experiences, ideas, reflections on their ideas and
images which, if they are able to use syntactically and grammatically correct sentences, they
can write about.
The fieldwork of the research revealed that students got familiar with language at the end of
the workshop. They even developed stronger bonds among them. They came closer to each
other after they had experienced the same feelings, and they had shared their feelings, and
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opinions. They felt free to interact and pretend “as if” they were others and interact physically
and linguistically. As a consequence, dramatic context encouraged their empathy. It also
became the stimuli to a loose talk among them excluding any fear of making a mistake; they
were merely focused on the meaning they wanted to come across.

2.3 . WHAT WE MEAN BY “READING A TEXT”
In order to understand drama and dramatic play it is essential to clarify the nature of ‘text’ as
well as what “reading a text” means. Text refers to a combination of linguistic objects (words)
formatting larger linguistic units (phrases and clauses) intended to make meaning. It is
whatever is to be 'read'. “A text [from the Latin textus (tissue), texere (weave)] is made by
weaving together a combination of signs and symbols in designs intended to make meaning”
(Buckle, et al, 1998, p. 2).
However, inference of meanings can be done by any visual text, that is to say pictures and
images. Images presented on technological screens or real pictures. Body language and facial
expression are supposed to be kinds of text rich in meanings and symbolizations. Tone of voice
and intonation convey also a lot of important information. Text is embedded in any kind of
language code expressed either by body or speech.
Strictly speaking, reading is considered to be “a matter of ‘decoding to sound’, of translating
the basic elements of written language, the letters, into their equivalent sounds in spoken
language” (Smith, 1978, p. 49). In order to make sense out of a text, there are some other kinds
of information that we also need, except the ability to look and recognize the linguistic words.
These kinds of information include “an understanding of the relevant language, familiarity with
the subject matter and some general ability in reading (they are basically mental)” (Smith,
1978, p.13). Reading means receiving and gathering of information. Apart from linguistic units
(words) visual messages are to be interpreted and manipulated.
Taking the notion of reading further, Smith and Herring assert that “reading means the
construction of meaning by the learner, which is grounded on the interaction with the text”
(2001:59). Additionally, Smith illuminates that “reading is not a passive activity but involves
complex intellectual process that must always be actively initiated and directed by the reader”
(1978:9).
DRAMA INTO PRACTICE
Analyzing data gathered from fieldwork follows observation and contains my reflective
approach to subjective deductions from the available sources - questionnaires, interviews, and
observations.
I was actually called to do what I taught students through drama: to make my own personal
interpretations, to make meaning out of text. Reading and drama theories argue that students
should make their own interpretations of texts according to their personal experiences and
knowledge, as well as their unique way of perception of the world. The way I perceived the
experience of the particular sessions interwoven with my knowledge of different theories,
helped me generate new logical meanings about the contribution of drama to the
development of reading, oral and writing skills.
However, the generation of meanings involves subjective deductions; hence, limitations of
perspectives may exist disempowering my arguments. Although Wellington’s suggestion that
“there is not one, single, correct way of doing it” (2000:134) is quite reassuring, I tried to reduce
my subjectivity by combining and comparing my own observations with participants’ reactions
and responses, like verbatim quotes. Moreover, generation of data is a personal matter, as it
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involves selection of certain data which are to be used as evidence for the arguing of theories.
This selection is what makes the generation of data a difficult process because “human
behaviour and drama and learning are all so complex” (O’Toole, 2006, p. 93).
It is important to note that the way I classify my data is based on the types of activities we did
in the five sessions as part of the research. Due to the fact that reading and writing are
actualized in every phase of life, and especially in drama, it is hard to separate them and look
into them individually. Therefore, I am going to explore the way reading and writing are
enacted in every kind of drama activity we deployed. The main dramatic techniques we used
during the five sessions were still images, performance carousel and role-play, as well as,
activities which required reading and sometimes performing, lines of the original text.
3.1. STILL IMAGES
We extensively used ‘still images’ in the workshop. Still image is described by Neelands (1990)
as a “highly selective way of crystalizing meaning into concrete images”. Groups use their own
bodies and facial expression to crystalize an idea, a feeling, a scene. “Groups are able to
represent more than they would be able to communicate through words alone” (Neelands,
1990, p. 19). A still image is considered a form of expression and a sign that is to be interpreted.
In the fourth session students were urged to make a still image of Macduff who has learnt his
kids are killed by Macbeth. In the discussion that followed, we tried to observe and analyze
some of the still images students performed. A dialogue between the teacher and a student
follows:
T: What can you see in his eyes? Show us your face
Ss: Angry
T: Angry! He is very angry! Right! What about the children?
Ss: Scared
Baldwin (2009) argues that the purpose of a still image is usually to hold a moment frozen for
further exploration and reflection. The purpose of the particular still image was to observe and
analyze Macduff’s feelings. Reading came first and words to explain (‘angry’, ‘scared’)
followed. Students were asked to observe and interpret, bring their deductions into words.
Questions of this kind motivate students to consider others’ feelings and respect them. Students
are led to develop their empathy to characters of the story, while sharing feelings which may
differ among people, students are driven to develop their skills of reflection and thus, critical
thinking as they compare their answers to others’ or they are called to answer more complex
questions e.g. “Why is he angry?“
Furthermore, these questions “elevate language” (Morgan & Saxton, 2006, p. 11), as children
were urged to use some adjectives in order to express feelings portrayed in the still images.
Answers to this kind of questions can be expanded and students can write about these
thoughts after they have reflected upon them so that oral words can be extended into written
words using high level of language.
What is more, I asked them to guess what Macduff could do later, after seeing his family being
killed by Macbeth. One child very wisely responded that “he will try to kill Macbeth”
(21/05/2013). The questions were an effort to “encourage divergent thinking” (Morgan &
Saxton, 2006, 11) because students were encouraged to predict the rest of the story, what may
happen next. Smith (1985) illustrates the equivalence of learning and comprehension with
reading as an active process: “Readers are not passive recipients of meaning from print, but
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must predict what they are to comprehend” (1985:9); as a result, “comprehension depends
upon prediction” (Smith, 1985, p. 76).
At the end of this activity, we did thought—tracking on Macbeth and Mucdaff. Students were
given the chance to express their ideas and thoughts on the murder. Besides, they could
choose whom they were to talk to. Some of students’ expressions were “take revenge; it’s all
you can do now”, “stand cruel; kill them, kill them”, “why are you killing them?” (21/05/2013).
This activity helped them generate language. They were urged to devise and act utterances.
They used language encoding meaning and incorporated in the scene of the play.
Owing to the fact that each group focused on different things while performing the same
scene, each group gave prominence to different representations of the same scene. The
various ‘possibilities’ that may exist for a particular event were revealed in the activity of still
images, as every time a still image conveys only one way of perception of a particular event.
Students had also the opportunity to explore the flexibility that both linguistic and non-linguistic
language contains. The flexibility of language lies in the variety of ways bodies are combined
and joined together, which resembles the way linguistic words can get together and form
various sentences containing the same meaning. This assertion functions as an example for
Montgomery’s theory (2008), which illuminates the creativity in children’s language.
Montgomery’s assumption supports that creativity is yield up to the child through the
manipulation of language (body language in our case) within a group, “in the act of
communicating with another person” (Montgomery, 2008, p. 66).
When each group in turn performed its own still image, I spent few minutes in order to help the
rest of the class observe and analyse the feelings depicted in characters’ faces. Through
specific kind of questions I helped students to infer some meanings while deconstructing the
facial and physical images of each group.
In fact, as we were watching the faces and bodies of students of each group, I urged children
to deduct some meanings about the storyline and the emotions of the characters through
how- and what- questions. Specifically, I asked them questions like “so, what does this mean?”
or “what can you see in his eyes?”, as well as “how is Macduff? Which is his expression?”
Effective questions provoke effective answers, so that discussion is emerged. Discussion leads
children to get engaged in a process of inference of meanings from any kind of text on their
own. This is supported by the view of Smith & Herring (2001), which highlights the 'dialogical
thinking'. The effective interpretation of a text comes after the comparison of individuals’
deductions of meanings.
3.2. SHORT PERFORMANCES
In the third session on the 20th of May children in groups were asked to represent the scene of
murder of Duncan in still images using their bodies and faces. Indeed, the short performances
involved some movements and sounds, so that children successfully brought into life a few
moments of the play. The still images helped them gain visualization, and thus, better
understanding of the text. They could also examine the different representations that may exist
for one particular event.
Specifically, we separated students in groups of six in order to perform the murder of King
Duncan by Macbeth. Our observation notes indicated that all groups extensively used their
imagination and creativity in order to encode the meaning of the scene of murder constructed
by their own perceptions. One example of the way students encoded meanings discovering
its subtext is the performance of two groups of girls. The first group personified the bin; they
represented the bin as a dead guard, bringing it into life. Similarly, the second group of girls
personified the door; two children used their bodies in order to create a door. Both the bin and
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the door are two inanimate objects that came into life through students' bodies and
movements.
Another example is the performance of the one group of boys. They performed the scene of
murder representing the feelings that a murder creates. To be more specific, one boy
performed the person who witnesses Macbeth killing Duncan and his two guards. Our
observations reveal that the witness lamented for the death of the two guards. This boy used
his experience from the social world in order to represent the lamenting; he pretended to cry
over the corpse covering his face with his hands as a sign of grief. The specific group brought
the feelings that a murder creates into surface, which constitute the subtext, and indeed
incorporated them into the scene.
All of the above examples confirm the idea of Winston and Tandy that drama enables children
to “create and explore settings through spoken and written language, sound and movement”
(2009:80). The most important benefit of these instances was that short performances managed
to “deepen children’s understanding of plot by allowing them to ‘live through’ a story as it
unfolds in a drama” (Winston & Tandy, 2009, p. 80). Through the realistic and symbolic use of
space and objects children managed to effectively represent meanings contained in the text.
The strategy of short performances functioned as the safe environment within which students
used their imagination and knowledge of previous experiences (the lamenting and the way
we lament for a death), in order to attribute specific emotional nuance into the scene, thus
developing the strategy of symbolization. The corpse of dead guard was parallelized with the
lifeless bin, whereas the students gave life to an inanimate door. After having decoded the
meanings of the written text we gave them, students were urged to encode new meanings in
non-linguistic language (body and face), combining their creativity and/ or pre-existing social
conventions (the lamenting). Obviously, their performances incarnated Neelands’ theory
about drama as a means which enables students to explore and discover the sub-text, “what
lies beneath the surface” of the text (Neelands, 1998, p. 31).
Still images and short performances can also function the other way round. To be more specific,
when students were called to perform a short scene from the play they actually had to read
the linguistic text, make some personal interpretations, bring them in the form of spoken words,
exchange through language the way each child perceive the scene and collaborate to
prepare a collective still image or performance encoding the new information emerged from
dialogue. Performance, still image as well, involves encoding information expressed through
body. It is a way to express subjective meanings which come after discussing with one’s self
and others. It is a process similar to writing as far as the composition of meanings is concerned.
3.3. ROLE-PLAY: MACBETH AND DUNCAN
From the first lesson on the 14th of May students had the opportunity to engage in role-playing.
The first social relationship students experienced was that between a soldier and the King.
Students were asked to perform a dialogue between Macbeth and King Duncan. One student
was in the middle of the circle pretending to be Macbeth. Different other students took turns
and played King Duncan saying something to Macbeth concerning his victory in the battle.
Through this dialogue students could experience the hierarchical relationship between a brave
soldier and a Kind who is on the top of social hierarchy. We observed that students’ dialogues
were effective, as they used appropriate language register. Particularly, some of the children’s
phrases who took the role of the King were ‘I am proud of you’, or ‘you are very brave’
(14/05/2013).
Although students barely had any theoretical knowledge on the historical and social situation
of that era, children’s performance confirmed Neelands’ theory about drama as an effective
tool to study language. Neelands (2004) claims that drama encourages students to be
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transferred to some other place and time different than those of the classroom; they pretend
to be different characters other than themselves. The transformation to particular setting, the
Elizabethan era in our case, is the vehicle that leads students to experiment with language
codes and language styles. This knowledge about language and flexibility in using it effectively
make students able to communicate effectively in any social setting.
CONCLUSION
The present inquiry aimed to explore the ways that Shakespeare’s stories when used as context
for dramatic play within the educational setting enable young students to develop their
language, especially reading skills and oracy. Students were urged to develop critical thinking,
dialogical thinking, experiment with language registers and reflect on ideas. These are
important tools students should be equipped with in order to achieve creative writing.
Drama is the tool that offers experiences and, hence, sparks imagination and inspiration. It is
worth mentioning that both interviews and questionnaires present students’ belief that acting
fostered their motivation for the involvement and understanding of the story. This is, firstly,
confirmed by the questionnaires that were completed by the children at the end of the last
session. Fifteen out of the nineteen students’ responses in the question “acting encouraged me
to explore more about the story of Macbeth” were positive.
The basic requirement for drama to occur is the active participation of students within the
classroom. This research indicated us that Shakespeare’s stories are rich in themes and action
for the establishment of the dramatic context. The students of the class that the fieldwork took
place were essentially motivated by the story of ‘Macbeth’. Students’ interest was raised by
the scenes of murder, because they involve action. Hence, children were encouraged to
actively participate in the classroom, and thus to use language.
The participation of children was intellectual as well as physical. Students had opportunities to
use both linguistic (written, spoken) and physical (body, gestures, face) language. The research
showed us that the reading skills are applied to the decoding and encoding of information not
only from written texts but also from spoken as well as physical language.
Firstly, the activities that provided children with parts of the original text taught them some new
words; most importantly, they indulged students to the process of inference of meanings
through written language. Students had the opportunity to develop their reading skills as the
ability which involves the engagement with words and meanings of a challenging text.
Additionally, “children need the opportunity to think, learn and demonstrate their knowledge,
skills and understanding of drama and its contents in a range of ways that are not only
restricted to the written and spoken words” (Baldwin & Fleming, 2003, p. 15). Through the
activities of still images, students were given opportunities to construct meanings through
bodies and faces. Role-play and performance carousel are some drama activities that involve
students in the inference of meanings using physical movements and tone of voice effectively.
Furthermore, these activities helped children to develop their abilities to constructing meanings
combining spoken language, gestures, and facial expression.
Moreover, this research proved that taking on short roles incarnates the assertion of Winston
and Tandy that it “is a highly active and enjoyable way for children to internalize important
elements of the plot” (2012:22). Consequently, this internalization through drama leads to the
development of students’ language and knowledge about language.
Finally, throughout the fieldwork students were given opportunities to discuss. The discussion
within the whole class or within groups or pairs promoted students’ interaction. We inferred from
the research that the interactive skills involve the communication and inference of meanings.
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Children acquired a lot of experiences of communicating and interacting through language,
linguistic and non-verbal.
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APPENDICES
1.1 Appendix 1
QUESTIONNAIRE

Workshop Questionnaire

Strongly Disagree Neither Agree Strongly
disagree
agree
agree
nor
disagre
e

I enjoyed acting during the workshop

☐

☐

☐

☐

☐

Acting encouraged me to explore more☐
about the story of Macbeth

☐

☐

☐

☐

I enjoyed discussing with my classmates

☐

☐

☐

☐

☐

It was difficult to grasp the storyline of
Macbeth
☐

☐

☐

☐

☐

I was given opportunities to say what I☐
thought during the workshop

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

The workshop did really make me think

I am interested in Shakespeare’s stories
Shakespeare’s stories are hard to read

☐

☐

☐

☐

Shakespeare’s stories are about people☐
like me

☐

☐

If I was given a chance, I would like to go☐
to see a play of Macbeth

☐

☐

☐

☐

If I was given a chance, I would like to☐
read a book of Macbeth

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

I know how Lady Macbeth felt when she☐
decided to kill herself

☐

☐

☐

☐

I understood the lines of the text after we☐
performed them

☐

☐

☐

☐

I liked working in groups to create still☐
images

☐

☐

☐

☐

I enjoyed the writing of the dialogue☐
between Macbeth and Banquo’s ghost

☐

☐

☐

☐

I pity Macbeth despite his crimes

I know how Macbeth felt when he met the☐
weird witches

☐
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☐

☐

☐

☐

☐
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☐

I liked to watch teachers‘ performance

☐

☐

☐

☐

Please award Macbeth mark out of ten.
( Bad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Good )

Please circle the words below you know the meaning.

thane
hail
h

hurlyburly

resolute

h l

h

ere

vanquished
f

h

1.2. Appendix 2
3rd SESSION

LEARNING OBJECTIVES:

To engage with original language of Shakespeare and actively get involved with its meaning.
To provide opportunities to explore language, character, setting and plot.
To develop imagination by writing imagined dialogues between the characters of the play.

11:05 – 11:10

“i see you guess”

Aim: to quickly refresh
students' memory about
the play, and especially
the characters of it
participating actively

11:10 – 11:15

Act 2 scene i

Aim:
Students
engaged
with

are
the

Few volunteers are selected
in order to perform a
character from the play
being told to them by
teachers. The volunteers act
in turn without talking trying
to imitate the particular
character. The rest of the
class tries to guess what
character
the
students
perform.
Students are asked to look at
Macbeth's soliloquy for 30
seconds and identify a word
that jumps out at them. They
are asked to make a gesture
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11:15 – 11:20

language
of
Shakespeare and while
acting
the
can
understand the basic
concept of the text

for that word. Then they work
with the person next to them
and teach them their word
with gesture. The pair then
finds a way of linking both
words and gestures together.
The pairs perform around the
circle. What sense of the
speech does this give us?
Then students read round the
speech punctuation mark to
punctuation mark, so that to
get a complete picture of
the monologue. How do you
feel about it? What are the
feelings of Macbeth?

Still image of the murder
of Duncan

students form groups of 6 and
create an improvisation of
the murder of Duncan.
Groups show their work. In
brief students are asked to
note how
the
staging
choices
affect
the
audience's view of the
action. The other members of
the group are allocated
sounds to create: weather,
animals, Macbeth's mind,
interior sounds (the setting).
Did the atmosphere created
inform their reading of the
scene? In what ways?

Aim: students challenge
their imagination, they
act
and
work
collaboratively.

11:20 – 11:35

Students' performance
and hot seating

Aim: we move on the
next part of the storyline
getting students actively
involved in it. Students
act the next part of the
story, and discuss with
each other.
11:35 – 11:45

Writing and performing
the dialogue between
Macbeth and Banquo's
ghost

We
explain
them
the
continuance of the story. We
call students who performed
Macbeth in the previous
activity for hot seating. The
other
students
make
questions to ‘Macbeths’,
who are called to answer
based on their own thoughts.

Students are urged to use
their
imagination
and
develop their writing skills
working cooperatively. They
have to think of an imagined
dialogue between Macbeth
and Banquo's ghost and
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11:45 – 11:55

Aim: to develop their
writing skills through the
taking on roles. They
discuss, think and act
collaboratively.

perform it. They have to think
of the feelings of both in
order to write the dialogue,
as well as the setting in order
to perform the dialogue.

Role
play
between
Macbeth
and
Lady
Macbeth

Some pairs are asked to
improvise
a
dialogue
between Macbeth and Lady
Macbeth focusing on their
feeling and reactions after
the murders of King Duncan
and Banquo.

Aim:
students
are
challenged to act out
their own ideas
11:55 – 12:05

Discussion

Aim:
To
discuss,
exchange
opinions
about the characters of
the story and reflect the
story.

Discuss and Reflect about
the
story.
Create
expectations for the next
session.

.
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'With mind maps and games we create fairy tales': A
program of creative writing in foreign language for young
learners.
Makrogiorgou Georgia, Griva Eleni
giorginamak@hotmail.com & makgiorgina@gmail.com, egriva@uowm.gr &
egriva.efl@gmail.com
Abstract
The present paper explores whether creative writing activities, combined with semantic maps and card games for
supporting young learners, have positive effects on the motivating atmosphere of the class and can enhance
creativity to primary school students. To this end, a creative writing project with fairy tales was designed by the
researchers and and implemented by the researcher-teacher to forty five students at the 6th grade of a primary school
in Thessaloniki. The study used a mixed methods classroom research combining quantitative and qualitative data. All
research tools (student questionnaire and teacher journal) were designed in order to identify the feelings and the
attitudes of young learners through the application of the creative writing processes. The results seem to validate the
initial hypothesis of the study that creative writing activities have positive effects on students’ creativity. Based on the
positive results of this small-scale study, pedagogical implications could be drawn: EFL teachers in primary schools
could be encouraged to use creative writing activities concerning fairy tales in their classrooms.
Key words: Creative wriring, foreign language, young learners, fairy tales

INTRODUCTION
In the modern educational context, there is a demand for joyful and creative learning in a
‘playful’ environment, not following ‘narrow and unadventurous teaching procedures’ with
‘worship of the syllabus, obsession with covering the textbook, manic preoccupation with tests
and exams’ (Maley, 2012). To this end, creative writing includes educational practices and
techniques that produce an enjoyable learning environment. Following creative writing
principles, the writing process seems to be an enjoyable game away from traditional teaching
practices.
Writing in foreign language teaching is ‘a language skill which is difficult to acquire’ (Tribble,
1996) while it cannot be picked up just by exposure. Cimcoz (1999) also adds that learners
usually do not know what to write, they cannot find ideas or even the right words. What is more,
referring to young learners, it is the most difficult skill because of their limited attention span.
Thus, motivating young learners to write is a challenge for a foreign language teacher. That
is, the teacher has to consider the bulk of support that should be provided to all children of the
mixed- ability classrooms. In the same vein, it is crucial for the teacher to provide learners with
‘comprehensible input’ (Krashen, 1984), taking into account the students’ current level of
understanding. Additionally, considering Gardner’s (1983) theory of multiple intelligences it is
very important for the teacher to give chances to all children to participate, according to their
strengths and weaknesses, their talents and further assist them in developing these
intelligences.
In relation to creative writing in a foreign language classroom, among the most significant
presuppositions for successful lessons is the establishment of a relaxed atmosphere, with
collaboration and publishing of the final products (Carter, 2000).

Maley (2015) defines it in terms of its distinction from expository writing:
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Expository writing
Instrumental
Facts
External
Conventions
Logical
Analytical
Impersonal
Thinking
Appeal
to
the
Avoidance of ambiguity

Creative writing

control

mode
intellect

Aesthetic
Imagination
Internal
discipline
Stretching
rules
Intuitive
Associative
Personal
Feeling mode (plus thinking)
Appeal
to
the
senses
Creation of multiple meanings

Morrissey (2003) focusing on the affective factor, maintains that creative writing comes from
the heart and what comes from the heart, we are happier to work on. This does not mean that
it is an uncontrolled or uncontrollable process. On the contrary, it requires precision, accuracy
and focus on specific ideas, forms or literary texts. In this way, it allows students to explore their
language and their imagination and it represents a lively, stimulating way to give new meaning
to the writing skill.
Tompkins (1982, cited in Essex, 1997) underlines that it’s time we made creative writing an
important part of the elementary school classroom, suggesting seven reasons for that:
Entertainment, artistic expression, exploration of the functions of writing, imagination,
clarification of thinking, search for identity, learning to read and write.
In the same vein, Maley’s (2012) small-scale survey among ELT professionals summarizes the
benefits of creative writing, according to the teachers’ views, as follows:
-Creative writing aids language development through manipulation of the language in
interesting and demanding ways.
- It fosters ‘playfulness’.
-It encourages learners to take risks with the language, to explore it without fear.
-It puts emphasis on the right side of the brain, with a focus on feelings, physical sensations,
intuition. This is a healthy restoration of balance between the logical and the intuitive faculties.
-It increases self-confidence and self-esteem and consequently motivation.
One of the most recent studies that reveals the power of creative writing for children is being
conducted by a team of academics from the University of Sydney’s Faculty of Education and
Social Work (Peterson-Ward, 2015). It is currently undertaking an evaluation of the impact of
‘Sydney Story Factory’ workshops. These workshops have been designed particularly for
aboriginal students and children from non-English speaking backgrounds, with each student
receiving one-to-one assistance from volunteer tutors. The aims were to foster creative thinking
and engagement in learning, improve writing skills and boost confidence in a fun environment.
Ten case studies are being conducted researching the results of this project. Initial findings from
an evaluation reveal the value of creative writing experiences in fostering children's
imagination and writing. These findings point to the positive impact of participation in Sydney
Story Factory workshops for children, including:
•

Significant improvement in writing quality;

•

Increased engagement with writing, for longer;
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•

Better planning, organisation and ideas;

•

Enhanced ability to reflect and self-evaluate;

•

Increased confidence to work with others;

•

More willingness to talk to people, particularly adults.

As far as the Greek reality is concerned, there have been studies focusing on aspects of
creative writing in EFL teaching. A number of studies (Giannakopoulou, 2007; Deligianni &
Poutouridi, 2016; Tzempetzi, 2016) have been conducted using story-based frameworks with
authentic materials from story books or the Net. These studies underlined the positive results on
learners’ motivation, speaking skills and vocabulary acquisition. In the same vein, there have
been action researches with application of collaborative process-writing activities (Stratigou,
2013; Triantafyllopoulou, 2015) which highlighted the positive effects of peer feedback. All
these researches used creative writing techniques and they put forward the need of further
research on this area.
In particular, Liandraki (2015) applied digital story-based frameworks to a class of Senior B
students and proved that the use of digital stories (especially videos) can boost the speaking
skills of young learners. Digital stories also were the focus of the study by Deligianni and
Poutouridi (2016), in which 6th graders from a primary school. In particular, creating stories by
means of digital comics, increased students’ interest in English and developed their writing skills.
Following the aforementioned considerations, the main aim of this study was to contribute to
the research moving a step forward as far as application of creative writing techniques in
foreign language classrooms of primary education is concerned.
Thus, the following research questions were posed:
1. Can creative writing activities enhance imagination and motivation for writing?
2. Can creative writing experience boost positive feelings of creativity and self-efficacy?
3. Can creative writing reinforce team spirit?
2. THE STUDY

2.1 The participants
The participants were forty five students (21 girls and 24 boys) attending the 6th grade of a
primary school
in Thessaloniki. They were heterogeneous classes, mixed on the basis of
language skills, language aptitude, and levels of self-confidence. They had been taught English
for five years at school, the three last years for four hours a week, and their level ranged from
A1 to A2 according to the Common European Framework (Council of Europe, 2001). The
mother tongue of most of them was Greek, while there were two students whose mother
tongue was Albanian, one Italian and one Slovakian.
2.2 Design and implementation of the program
Superfine and James (2003) underline the three ‘C’s referring to the needs of young students:
curiosity, which has to do with fantasy and imagination, creativity and collaboration. Fairy
tales/stories offer the potential of catering for these needs and provide ‘a whole imaginary
world created by language that children can enter and enjoy’ (Cameron, 2001). So, the topic
of the creative writing project was fairy tales, with the title ‘Fairy tale games’.
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The program was designed around ‘ten units’ that aimed to:
Motivate students be engaged in creative writing activities towards the creation of fairy tales.
Enhance social interaction.
Provide ‘scaffolding’ for writing, taking into consideration the prior knowledge of the students.
Create an atmosphere of low anxiety in the classroom.
Provide input in a variety of ways catering for the variety of intelligences which learners might
possess.
Promote imaginative, process-oriented approach for writing.

1st Unit: Details of fairy tales
The first unit puts emphasis on activation of prior knowledge, with application of brainstorming
and mind maps (diagrams, graphic organizers, etc). In creative writing, brainstorming and
diagrams are two of the most essential techniques of generating ideas (Γρόσδος, 2014).
For the purpose of this unit, a mind map with the basic elements of fairy tales was downloaded
from the Net, it was printed it and distributed to all students. Also, a video was created including
fairy tale music and pictures. Using these materials, the teacher planned brainstorming and
discussions in order to make children activate background knowledge and enhance
interaction.

Figure 1. a mind map with basic elements of fairy tales

2nd Unit: Little Red Riding Hood and the revolver
It was based on the concept that everything can happen, even the most extraordinary, and it
was designed around Roald Dahl’s ‘Revolting Rhymes’ and especially ‘Little Red Riding Hood
and the Wolf’ and the ‘Three little pigs’.
The students worked in groups with the tasks of the worksheet. In all tasks they had to fill in
diagrams and grids and to distinguish the main characters and give some information
according to the text. Moreover, they had to spot the differences between this fairy tale and
the classic one and to complete the ‘castle’ story map. At the end, the students were asked
to think of another ending. Some of them offered to find information about Roald Dahl and
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his Revolting Rhymes and they were very happy to find out that Roald Dahl was the writer of
their favourite ‘Chocolate factory’.

3rd Unit: Drive me crazy with your mad script
This unit was designed to engage the students in creating their own versions of the two fairy
tales. To this end, specific texts with blank spaces were downloaded from the Internet to
support learners in creating their own mad scripts.
The groups who dealt with the three little pigs, created mad scripts with three pretty pigs,
building houses of tables and armchairs in New York, Dubai and Riad, with the wolf falling from
the chimney into boiling tequila. The groups, who experimented with other classic fairy tales,
such as Rapunzel and Cinderella, created similar mad scripts with funny elements and heroes,
such as Rapunzel with long ears instead of long hair.
4th Unit: Once upon a time in a…….?
After the mad scripts the students proceeded step by step to create their own fairy tale. Going
on with the group work, the first activity was to think of the setting of a new fairy tale. In order
to create an appropriate atmosphere for inspiration, the teacher showed the video with the
fairy tale music and the pictures.
The groups started thinking of their settings. Artistic students were drawing the setting in a
separate piece of paper. Most of the groups interacted properly, but again, there were some
students who wanted to work alone. Most of the settings were scary: Black castles with moats
and red carnivorous plants, vampire bats, huge, scary dragons flying around. A representative
of a group came and asked if they were allowed to use vampire settings. When the teacher
said that she would not put limits to their imagination, they were more satisfied.

5th Unit: The best heroes, the worst villains
In this unit, the creation of a new fairy tale had to do with heroes, villains and their conflicts.
Similarly to the previous activity, three separate worksheets were designed, guiding students
throughout the process of inspiration.
The students had to think of the main hero of their story, to describe him/her and draw a picture.
In the same vein, as a second step, the students had to think of a villain, describe him/her and
spot in which way he/she would influence their main hero. Finally, in the third step, they had
to think of a conflict scene between their main hero and the villain and write a dialogue.
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Figure 2. Drawing heroes and villains

6th Unit: Let’s play Propp’s cards
Through this unit the students were familiar with Propp’s functions. Vladimir Propp was a Soviet
folklorist and scholar who analysed the basic plot components of Russian folk tales to identify
their simplest irreducible narrative elements. His ‘Morphology of the Folktale’ includes 31
functions met in folk tales and can be applied to almost any story, in literature, theatre, film,
television series, games, etc.
For the project ‘fairy tale games’ an activity based on the aforementioned idea was designed,
in order to make the students familiar with Propp’s functions in an enjoyable way. To this end,
the teacher prepared Propp’s cards downloaded from the internet and a series of games were
initiated.

Figure 3. Propp’s cards

A worksheet was distributed to each group and the students had to think of their fairy tale and
include at least 5 functions(Name, Appearance, Character, Best quality, Magic powers, Goal).
To the teacher’s surprise, most of the groups exceeded the limit of 5, and included more.

Lesson 7: Let’s play dixit cards
The paintings and works of art are used in the creative writing activities as means for inspiration.
This activity was like an extension to the previous activity with Propp’s cards, and as the students
liked playing, games with cards were used for inspiration. Through dixit cards they created
mostly magic characters, such as Bourbourgelina, a fairy, who waved her umbrella and a
magic speaking flower appeared.
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Figure 4. Dixit cards

8th Unit: Interactive inspiration

The goal of this unit was the creation of a common fairy tale of the class based on ideas of all
the students. Each section created their own common fairy tale with ideas from all students.
The first section was inspired by the song ‘Lemon tree’. They watched a video about a boy who
felt lonely. He had nothing to do, he did not have friends and all that he could see was just
another lemon tree. The hero was the boy from the song who underwent a lot of adventures. His helper was a

magic bird. Together, they saved the world from the bad wizard using a sword and three magic words: ‘create,
imagine, help’.

Figure 5. Students’ creation

In the second section of this unit, they created ‘The mad and the bad scientist’. Their first inspiration was through cards
with story problems. The story problem around which their fairy tale was written was the word ‘disease’ which they
drew randomly from a pack of cards. The main heroes were a boy and a girl, Alexander and Dafne, whose boat
crashed to the rocks. Finally, with the help of the mad scientist, they found the antidote for the virus of the bad scientist
and they saved the world.

9th Unit: Are you a story teller?
The goal of this unit was to engage all students in publishing their final products. They collected the
best drawings, they recorded their voices narrating and taking roles, they put everything together and they prepared
presentations and videos. At this stage the students worked both in the classroom and in the computer lab.
10th Unit: Take your magic wand
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As one of the mostly suggested teaching practices of creative writing workshops has to do
with model texts (Νικολαϊδου, 2012), model haiku poems and limericks were gathered, so that
the students would read them to get informed about the specific genres. Then, they would
experiment with writing, imitating those model texts.
This was the most significant part of the whole project, as the students were given the chance to express their creativity
according to their talents. They prepared wall papers with drawings, signals and diagrams about the fairy tales of the
class, they wrote songs, haiku poems, limericks, they created advertisements and they presented their work to the
students of the fifth grade. Most of this work was published in the wiki of the school.

Figure 6. Work published in the wiki of the school

Table 1, Limericks and Haiku poems-songs created by the students

Limericks

Haiku poems-songs

Two children from Greece

The mad scientist

left their home because of a
disease.

is a very crazy man

They sailed for days in a boat
and when they survived they
fought.
Two crazy children from Greece.

that’s all about
The lightsaber
is a very strong weapon
and it’s amazing
Inspired by the song ‘Serenade’:
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Did you see at night
two children far away from you?
Did you see the alien
travelling to the moon?

From the beginning the students created corners of fairy tales in the classroom. They brought
pictures with heroes, settings, events, odd sentences, villains. Throughout the project they
enriched the corner with books, drawings, mind maps, useful expressions.
-Before each task there were warm-up activities with videos, pictures, brainstorming, for the
students to recall prior knowledge. Also, support with vocabulary and grammar forms was
provided.
-After each activity there were self-assessments, with the students expressing their opinion
about the way they worked and the problems in the group.
-The end products were published in a newspaper which was distributed to all children at the
end of the school year.

3. EVALUATION OF THE PROJECT
The particular study is an ‘action research’. The term action research is often used to describe
the type of structured teacher reflection, or teacher-initiated research, in which teachers look
critically at their own classrooms for improving their own teaching enhancing the quality of
learning that takes place there (Grabe & Stoller, 2002). To this end, the researchers used both
quantitative and qualitative methods to collect data to estimate the feasibility and
effectiveness of the project.

3.1 Instruments
Journals
The journal entries were completed after each teaching period, and the teacher reflected on
the processes and judged whether the objectives set in the lesson plans had been achieved.
The journals were completed to answer the following questions:
-Have the students understood the main aim of the activity?
-What techniques have been used? How effective were they?
-Which points of the lesson were the most successful? Which were the least successful?
-What did the students like most?
-Which were the difficulties? Who faced these difficulties?
-What did the students really learn?
-What could be changed in the lesson? Why?
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Questionnaires
For the present study, two versions of questionnaires were designed to be individually
completed by each participant: A needs analysis questionnaire that was administered before
the application and a final questionnaire that was administered after the implementation of
the project. The items were translated to the learners’ mother tongue so that every single
student would understand and were organized in a 3-point Likert scale. They also included
open questions.

3.2. Results
3.3.1. Questionnaire results
The findings of the final questionnaire revealed that the creative writing experience was
worthwhile and enjoyable for the majority of the students. Most of the students (84%) claimed
that they liked the project and it was a positive experience (75%), while they acknowledged
the great value of the teacher’s guidance and support (89%). Most of them (75%) were satisfied
with the final products, they were happy to see their fairy tales and creations published at the
wiki of the school and would like to do a similar project again.
Concerning the feeling of creativity, most of the students (69%) felt creative experimenting with
various genres (poems, acrostic poems, haiku) and they think that they practiced English
simultaneously acquiring knowledge in an enjoyable way. As far as the worksheets and
materials are concerned, most of the students (53%) are not sure that they were actually
guided to proceed step by step with the worksheets. As the teacher noticed, most of them
were led by their enthusiasm creating their products themselves and they ignored the
worksheets about the basic elements of the stories.
Talking about support from their peers and team work, most of the students liked working in
groups (66%), although children with learning disabilities preferred working in pairs because
they felt lost within the team. In the same vein, almost half of the students (44%) were not sure
that their peers helped them with their feedback, as sometimes there was a competitive
atmosphere among groups and some students were not willing to offer a really positive
feedback.
Focusing on the activities, their favourite activities were the games (91%), the pantomimes
(77%), the songs (75%) and the video (82%), while as far as actual writing is concerned, the
most popular activity had to do with the mad scripts (86%), in which students changed familiar
fairy tales. They liked this activity because it was very funny and they felt safe with the model
text.
Therefore, the fear of the white paper was totally absent and the students experienced feelings
of self-efficacy creating a new text by changing some elements of the classic fairy tale. Other
activities that the students enjoyed a lot, were the recording of the fairy tales (71%), the
illustrations (77%), the final presentations and the publishing of their work (69%).
Roald Dahl’s revolting rhymes, the poems and the acrostic poems were not really as favourite
as expected by the teacher. Although the majority liked them (64%), they should include more
game-like preparatory activities, so that every single student would feel creative. Speaking
about rhymes and poems, the favourite of the children were the haiku, as they are simple,
short, without rhyming words, following a simple pattern. With the limericks and the acrostic
poems most of the children needed support to create something that satisfied them. Finally,
brainstorming and the mind maps were characterized as interesting and enjoyable by most of
the children (64%).
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Table 2. Representative quotes in the open ended questions

What did you like most?

‘This English was different from the other
English the previous years’
‘We heard a lot of crazy ideas’
‘We were happy, we cooperated,
played and created together’
‘I had a great time, I wouldn’t change
anything’
‘There were a lot of de-familiarizations in
the whole project’
‘I would make the story simpler because
it had a lot of imagination and I was
confused’

In what way did the project help you?

‘I learned how to write fairy tales, we
learned new vocabulary and we learned
to cooperate’
‘To develop creativity and imagination’
‘I learned to construct correct sentences’
‘We learned to describe places-settings’
‘It helped me to think, to organize my
thoughts, to cooperate with my group
and the group of the class’
‘I practiced to express my opinion in
English’

‘I learned to cooperate and respect the
other opinions’

3.3.2. Teacher’s journal
According to the notes of the teacher’s journal and the stimulated recalls, the project was a
worthwhile experience.
The students experienced feelings of creativity and at the same time they practiced English in
an enjoyable way. The teacher’s guidance was of utmost importance, although their limited
attention span prevented them from following the worksheets step by step. As a result, some
of them were confused and they were stuck, especially with the plot. They had a lot of ideas
in conceiving characters but they could not unite every element in a whole. Throughout the
stimulated recalls, when the students reflected on the procedures, the teacher asked them
problem-solving questions to make them invent an inspiring answer, which would help them
build their plot.
Their favourite activities were the games. So, it would have been a good idea if she had
prepared more game-like lessons. Also, another significant factor that should have been taken
into account more, in the design, was the affective factor. For example, the lesson with the
‘mad scripts’ in which students changed familiar fairy tales, using texts with gaps, was
considered as one of the most enjoyable activities. The children liked it because it was very
funny and they felt safe with the model text. Therefore, the fear of the white paper was totally
absent and the students experienced feelings of self-efficacy creating a new text by changing
some elements of the classic fairy tale. Overall, speaking about all the activities, as the students
themselves reported, they had the chance to use their talents, to become illustrators, poets,
story tellers, writers.
4. CONCLUDING REMARKS
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In the present study, the teacher-researcher designed a series of creative writing activities
according to the needs of her students to engage them in writing fairy tales. The results were
very positive: The students had fun taking part in the activities, creating together. Considering
Gardner’s (1983) theory of multiple intelligences, the teacher tried to engage all students,
according to their strengths, weaknesses and their talents. For example, there were two
children with dyslexia who were the main illustrators of the fairy tales, creating beautiful
drawings and collages. There was also a ‘musician’ among students who brought his guitar
and created a song inspired by the fairy tale of the class.
The fact that the students created their own fairy tales for the wiki made them take charge of
their own learning and enhanced their feelings of self-efficacy. Above all, as students reported,
they found the experience useful, easy, interesting and enjoyable. The results of this study would
have been completely different without the teacher’s monitoring, scaffolding and support. So,
in this action research, the creative writing activities, combined with teaching procedures in
class, brought a lot of promising results as far as creativity is concerned. The activities provided
young learners with a concrete task, a real, meaningful goal for writing and a plan for
implementing this goal, while the teacher provided scaffolding and support, by modeling,
facilitating recall of prior knowledge, maintaining reflection and cooperation.
The conclusions of this study converge with the conclusions of Deligianni’s and Poutouridi’s
(2016) study. As they highlight, a new way of writing creatively can and should be integrated
in the syllabus, since the majority of learners enjoy alternative ways. That is, the focus of writing
should not be on the end product and grammar correctness but on the meaning
communicated and the process and stages followed till the final product.
If there weren’t time restrictions perhaps the problems of anxiety and distractibility at the
beginning of the implementation would not have appeared and the results could have been
different. Therefore, a longer-term experiment including a series of sessions dedicated to
modeling creative writing techniques on mere genres could indicate more positive results in
this area. Also, if the researcher had used a control group as well as an experimental group to
conduct the activity, with the one group implementing the guided activities and the other
without any guidance and towards the same goal, the results from a comparison of the
collected data of the two groups would have been more insightful.
Overall, regardless of the limitations and the restrictions, this study proved that with creative
writing activities, even the weak students can be motivated to write, experiencing feelings of
creativity and self-efficacy. As Pie Corbett (2008) pinpoints, ‘We have to develop children as
creative, innovative writers. We do not want classes full of automatons that fill in gaps and do
exactly what you tell them to do’.
However, more creative writing projects have to be implemented with different participants
and different tasks focusing on creativity in the Greek foreign language context. In this way,
there is the possibility that the conclusions of this study will be verified and more insights will be
provided in the area of creative writing in Primary Education.
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Abstract
Mystery and crime fiction, more than any other genre, invites the reader to take an active part in the development of
a story, through presenting a puzzle that demands solving and by delivering clues in the process. A brilliant plot and
creative writing techniques are being used to 'activate' the reader's perception against the case outlined, as pages
turn. This way he will struggle to avoid the red herrings, trying to gather all vital information necessary to solve the crime
before the writer's great revelation.
A plausible question arises: Are there any alternative ways to enhance the reader's view, materialize a part
of the narrative, make it non-linear and interactive?
The term parallel plot, also referred to as parallel narrative, signifies a story structure in which the writer includes
two or more separate narratives linked by a common character, event, or theme. This structural feature could become
the puzzle itself. While we’re not able to literally walk around a crime scene, we might have a chance to make the
same deductions based on the same evidence. With an interactive parallel plot, we can even revisit sections for
clarification, much as a detective character might review notes.

crime; fiction; plot; interactive; creative; narrative; puzzle; structure; detective; mystery; clue; non linear;
parallel; subplot

INTRODUCTION
Even casual readers of crime fiction would easily answer the question concerning its most
prominent feature. The plot of a crime story is presented as an enigma, an investigation and
an intellectual puzzle that requires resolution and seeks evidence and findings in that direction.
Skillful plot design is used to 'activate' the reader's perception of the case, which is slowly and
consistently outlined while he is turning the pages, struggling to gather all the vital information
necessary to solve the crime and to form his theory, before the writer's great revelation. While
the collection of data for the sake of the plot begins, the story continues and a real narrative
unfolds its literary virtues and qualities in language, characters and writing style.
The pioneer of detective stories, a short story that practically invented crime fiction
genre, Edgar Allan Poe's 'Murders in the Rue Morgue' can be used as an example.
THE FIRST DETECTIVE STORY
It is the middle of the 19th century and the movement of population in western civilization urban
centres is causing increased delinquency. It is the time when crime becomes a daily
newspaper headline. In the beginning of his short story we join Poe's view of analytical thought
(Harrowitz, 1984)1 and his acquaintance, as the narrator, with the first detective -product of
fiction-, Monsieur Auguste Dupin. After a brief description of their friendship follows an
impressive demonstration of Dupin's prowess by deducing his companion's thoughts as if
through apparent supernatural power. From a simple Poe’s accident, Dupin concludes that his
friend was actually thinking of the inappropriate height of a theatre actor they watched the
day before.
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Now that we have perceived the level of our hero's intelligence, the main element of
plot also emerges. A strange assassination in the contrived Rue Morgue of Paris, in the most
unlikely way, the first locked room mystery, a crime that 'prima facie' (at first sight) seems
impossible being as it appears (Sova, 2001).2

THE INTERACTIVITY OF THE NARRATIVE
What Poe brilliantly does in this story, is to discontinue any other narrative activity and give two
extensive newspaper articles, the first with a full description of the case, the time and space
that took place, including all the findings discovered. Two women, Mrs. L' Espanaye and her
daughter, are brutally murdered in a fourth floor apartment whose doors are all locked from
the inside. The language of the text is that of an “on the scene” reporter, following the police
and the neighbours when they storm the building. There is a massive flow of discoveries and
clues, many given in detail.

“EXTRAORDINARY MURDERS. This morning, about three o’clock, the inhabitants of the Quartier
St. Roch were aroused from sleep by a succession of terrific shrieks, issuing, apparently, from
the fourth story of a house in the Rue Morgue, known to be in the sole occupancy of one
Madame L’Espanaye, and her daughter Mademoiselle Camille L’Espanaye. After some delay,
occasioned by a fruitless attempt to procure admission in the usual manner, the gateway was
broken in with a crowbar, and eight or ten of the neighbours entered accompanied by two
gendarmes. By this time the cries had ceased; but, as the party rushed up the first flight of stairs,
two or more rough voices in angry contention were distinguished and seemed to proceed from
the upper part of the house. As the second landing was reached, these sounds, also, had
ceased and everything remained perfectly quiet. The party spread themselves and hurried
from room to room. Upon arriving at a large back chamber in the fourth story, (the door of
which, being found locked, with the key inside, was forced open,) a spectacle presented itself
which struck every one present not less with horror than with astonishment...“ (Poe, 1927).3

The second article hosts testimonies of people questioned by the police about the
shocking crime. The text is highly descriptive. These are depositions of people with carefully
selected age, profession, educational level and relationships. They are tempted to make
assumptions, reveal hidden opinions and gossip of the neighbourhood, struggling to remember
and identify all that they have heard. Could one of them be the perpetrator?

"The Tragedy in the Rue Morgue. Many individuals have been examined in relation to this most
extraordinary and frightful affair (The word ‘affaire’ has not yet, in France, that levity of import
which it conveys with us) but nothing whatever has transpired to throw light upon it. We give
below all the material testimony elicited [...]
[...] Many other persons, neighbors, gave evidence to the same effect. No one was spoken of
as frequenting the house. It was not known whether there were any living connections of
Madame L. and her daughter. The shutters of the front windows were seldom opened. Those
in the rear were always closed, with the exception of the large back room, fourth story. The
house was a good house — not very old" (Poe, 1927).4
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After the testimonies, the flow of information from all articles stops. It is of the out most
importance to commemorate that Dupin holds the same amount of information as any other
citizen who bought the newspaper. So does the reader. As a part of the main story, following
the briefing and after accepting this interesting challenge, the narrator and Dupin visit the
crime scene with the latter investigating the residence. Poe won’t tell us anything about the
slightest discovery they make.
These two pieces of text cover a fifth of the story’s width and become a parallel narrative that
provides the quote of all recorded elements for the puzzle. We receive, in advance, the
research material found so far through a text that resembles the structure, point of view and
language of a newspaper article. It is a textual source that offers a parallel narrative subsidiary
to the plot. Let us imagine, for the sake of this presentation, that we are able to keep the
clippings of the articles in our notebook, posing as the detective who takes on the case.

PARALLEL PLOT DEFINITION
The term parallel plot, also referred to as parallel narrative, signifies a story structure in which
the writer includes two or more separate narratives linked by a common character, event, or
theme, in this case the crime committed.
Parallel plots are often referred to as B-plots, C-plots and so on. They could be referred as
subplots, but they function as more independent dramatic units in a story. There should be a
clear difference between a subplot and a parallel plot, the latter may not involve the main
character at all. Nor is it necessarily related to the main plot and it could be presented at
another space and time. However, both of them should relate to the main theme, at the very
least.
The further a parallel plot drifts away from the main plot, the greater the danger remains for it
no longer enhancing the main story.
By sustaining this powerful structural weapon at the writer's disposal, a plausible question arises:
Are there any alternative ways to enhance the reader's view, materialize a part of the narrative
and make it non-linear and interactive?
2.1 THE 'S' INTERACTIVE NOVEL
Between several literary experiments that emerged in the recent post modern literary period,
one of those that impressed the critics with its unusual form, artistic publication and especially
an innovative way of introducing a parallel narrative, is Doug Dorst's "S". Dorst is a creative
writing professor and a director of the corresponding program at the University of Texas. The
project was co-authored by Hollywood producer and director J.J. Abrams, to whom the
original idea belongs. There are two structural presences in the book. One is a novel written by
a fictional writer entitled "The Ship of Theseus" and the other consists of hand-written notes of
two students filling the empty margins of the book, revealing their attempt to uncover the
author's mysterious identity (note that J.J Abrams is a fan of B. Traven, author of "Death Ship"
and "The Treasure of Sierra Madre", a man whose true identity has never been conclusively
established). They also try to understand the conditions under which he died and the secret
that seems to be hidden in his book. Interactivity continues with the presence of loose
supplementary materials tucked in between pages, the variety includes, calendar pages,
letters, photos, newspaper clippings and more.
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The novel can be read down to the last line without being affected by the notes or the
printed material. When the reader decides to involve them in the process, a parallel and multilayered narrative materializes (Rothman, 2013).5 His participation is no longer limited to the
gathering of information through browsing, but the reading turns, with a highly interactive way,
in the form of a polyphonic investigation with clues, suspicions, theories and conclusions. We
read the novel and at the same time we inquire, while taking notes and examining a travel
card, what has happened to the writer through a parallel plot offered by the rest of the findings.
We are in a story inside a story, like a literary Russian babushka (Wocke, 2014).6

2.2 OTHER EXAMPLES
Although "S" looks impressive and very innovative, there are many examples that
experimentally attempted to change the levels of storytelling happening together in a single
novel. The variety embodies:
The novel "Pale Fire" by Vladimir Nabokov (1962), which includes a poem of 999 verses from a
fictional poet and also literary criticism in the form of comments and notes by another fictional
character, who introduces the parallel narrative, ergo a plot, leaving textual clues that
maintain a mysterious atmosphere. Let’s not also forget the fact that the 1000th verse is missing.
Nick Bantock's "Griffin and Sabine" an epistolary novel trilogy (1991), where a series of letters,
containing text and original illustration, between two characters, builds separate narrative
levels and a mysterious plot concerning their identity and secret agenda.
The "Possession", a novel by A. S. Byatt, winner of the Booker Award for 1990, placed in the
modern and Victorian era follows two modern-day academics as they research the paper trail
around the previously unknown love life between famous fictional poets. The structure of the
novel incorporates many different styles, including fictional diary entries, letters and poetry.
THE METHOD
Today, we know that crime fiction slowly becomes a social narrative, human-centered,
emphasized in characters and their lives, their passions and their everyday problems, leaving
the plot as a co-star. The trial of a puzzle as the style of a traditional detective story, no longer
retains primacy in reading interest. In real life, the solution of the case is technologically assisted
and ends, in its greatest proportion, as a series of results from scientific laboratories, abolishing
the detective's personal intelligence and simply requiring discipline and obedience in the
protocol of a crime scene. Armchair detectives like Nero Wolfe from Rex Stout and Auguste
Dupin in "The mystery of Marie Roget" are out of fashion.
The discoveries and troves from an investigation, put together in order to crack a tough case,
have always been an exciting quest while reading a detective story and admiring its plot
design. Why? because it makes us a part of the story, it is an interactive part, turns us into close
associates of the hero and a persecutor of the criminal. We would love to touch and search
the victim's diary or a letter to a friend, read it again and again to make sure we haven’t
ignored the slightest detail, watch and appreciate its language, perceive encoded messages
and semantics which may sleekly hide behind. We would not easily accept any information
but instead we would love to be given the opportunity to acquire it on our own, to become as
thorough-paced and detailed as we want and to draw our own conclusions. The novel might
lead us elsewhere. But it does not cease to be an admirable experience, besides, with a skilful
writer’s design we can always end up in win-win situations. With all previous examples in mind,
we can clearly understand how this could be achieved.
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A parallel plot could arise from specific chapters in the form of a letter or a newspaper
article, a diary page or a written transcript of a testimony. All these textual interventions of a
postmodern storytelling attempt have the sole purpose of creating a new level of reference, a
parallel plot made out of fragments from a past remembrance, which today connect and
influence our current story and plot. The addition of illustration or photography, especially in
the case of children's mystery literature, could reinforce its narrative level; make it a gamebook (Nodelman, 1992).7
Anxiety, suspense, and dramatic tension are the merits of a well-written crime story. With
the benefits of postmodernism, the inauguration of a new interactive level of narrative that
moves in parallel and has a direct relation to our main theme, is transformed into the actual
puzzle. While we’re not able to literally walk around a crime scene, we might have a chance
to make the same deductions based on the same evidence. With an interactive parallel plot,
we can even revisit sections for clarification, much as a detective character might review
notes.
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Abstract
Before crowning Edgar Allan Poe as the father of modern crime fiction, most 18th and 19th-century mystery writers
were inspired by gothic and sensational novels. Some of the most adventurous theorists were willing to take an even
more radical temporal leap in order to include Oedipus in the crime fiction canon. However, none of them ever
mentioned the case of Georgios Vizyenos, a Greek writer who had penned a genuine crime fiction story entitled Who
was my brother’s killer, (1883) long before Sir Arthur Conan Doyle introduced us to Sherlock Holmes in his Study in Scarlet
(1887). Vizyenos was the first Greek writer to use specific detectivist terminology along with a set of characters that
display all the recognisable qualities of crime fiction, as well as an open-ended crime fiction narrative with many plot
twists. Last but not least, his stories address issues of identity, nationality and gender, thus making him an early advocate
of both modern and postmodern attributes. For all these reasons, it is imperative to review the crime fiction canon in
order to acknowledge Vizyenos’s contribution and put him among the most prominent developers of the genre.

Keywords: crime fiction, Sherlock Holmes, Vizyenos, Papadiamantis, detective plot

____________________________________________________________________________________________________

In this paper, we will try to revisit Georgios Vizyenos’s work, and more specifically, one of his
short stories entitled Who was my Brother’s Killer, in order to examine it alongside two other short
stories written by Alexandros Papadiamantis and Sir Arthur Conan Doyle respectively. Our
purpose is to revise the world crime fiction canon and future histories of world crime fiction in
order to include Vizyenos as an early representative of the genre since he was one of the first
writers to renew not only the Greek literature of the time but also to respond to the new premises
of realism. So far, most crime fiction histories begin with 18th and early 19th century stories,
inspired by gothic and sensational novels, before not unjustifiably crowning Edgar Allan Poe as
the father of modern crime fiction (Worthington 2010: 13-27). Some of the most adventurous
theorists were also tempted to take a radical temporal leap in order to include stories from the
Bible, Oedipus and Shakespeare in the crime fiction canon (Forshaw 2007: 1). However, none
of them ever mentioned the case of Georgios Vizyenos, a Greek writer who had penned a
genuine crime fiction story entitled Who was my Brother’s Killer, (1883) long before Sir Arthur
Conan Doyle introduced us to Sherlock Holmes in his first Sherlock Holmes story, Study in Scarlet
(1887). In a creative and thought-provoking manner Vizyenos was the first Greek writer to use
a set of characters that display all the recognizable qualities of the genre, combined with an
open-ended narrative along with many plot twists. His stories also address issues of identity,
nationality and gender, thus making him an early advocate of both modern and postmodern
attributes (see also Chryssanthopoulos 1994). For all these reasons, and having in mind the
criteria of creativity and originality, two significant qualities of creative writing, it is imperative
to review the crime fiction canon in order to acknowledge Vizyenos’s contribution and put him
among the most prominent developers of the genre.
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In order to do justice to Vizyenos and his work, we set out to examine three short stories
written by the aforementioned writers within a comparative framework, focusing on selected
elements of the plot in each of the stories. All three works have been written in the last quarter
of the 19th century. In essence, we venture to reconstitute the conditions of production of three
works written by authors who endured in time. In a synchronic framework we will address issues
of literary creativity and originality compared to the standards of the time in order to revise the
crime fiction canon. In this effort, we will first define what crime fiction is and then we will use
the theoretical tools of Iser’s reception theory and more specifically the role of vacancies within
a text in order to examine a few extracts from the three works. At the end, we will present the
results of this comparative approach.
So, nowadays, there is a consensus among theorists that crime fiction or detective
fiction is a work whose plot has been laid down in reverse. It is as if the narrator and the reader
are engaged in a plot game that is backwardly written by the author, from the end to the
beginning. It is this quality of the crime fiction genre that puts the reader into a specific
interpretative mood in order to look for what happened before the beginning of the work
(Rzepka 2005: 36-37). This is a convention the reader needs to accept, otherwise the game of
the plot collapses. So, in crime fiction the reader makes a silent deal with the author in order to
play the detection game of a certain plot. This plot is not only structured in reverse on purpose
but is also full of devices of all sorts to guide the reader into specific interpretative choices or to
help him indulge himself with the “sheer delight of analysis”, as Edgar Allan Poe would put it
(Rzepka 2010: 3). To turn to our theoretical tools, as we have already mentioned, we will borrow
from Iser the concept of “vacancy”, which is a specific kind of the lacunae found in a text.
According to Iser, vacancies are empty spaces within texts, which allow the reader to enter
into the text in order to form his own connections and perceptions; and, thus, to create the
configurative meaning of what he is reading. Also, through vacancies readers can reflect on
what they are reading (Iser 1978: 40). In other words, vacancies not only structure the reader’s
wandering viewpoint, but are also thematically vacant positions which lead the reader into
selective interpretations (Iser 1980: 202-03, Myrogiannis 2012: 38-51). So, we are going to
examine specific extracts from each text in order to test their structural potentiality to new
interpretations.
Our analysis will start with a work, written by the most famous of the three, Sir Arthur
Conan Doyle. Of course, it is undisputed that the work of Sir Arthur Conan Doyle is a significant
landmark in the crime fiction canon and the relevant literature has justifiably focused on the
Sherlock Holmes stories (Naidu 2017, Cutshall-King 1996, Baggett and Tallon 2012). However,
early in his writing career and before he became famous with his Sherlock Holmes series, he
had written many stories about ghosts, perhaps influenced by gothic or sensational novels.
Some of them remained unpublished for quite long, while others were published with limited
success. For the needs of our comparative examination we have chosen a story, representative
of his early interests entitled The Haunted Grange of Goresthorpe, written late in the 1870s, but
not published until 2000. The selective affinities with the other two stories are more than visible.
The story is presented as a memoir on the part of the narrator (quite similar with the plot in
Papadiamantis’s story) and is about two friends searching for ghosts inside an old mansion.
After their ghostly experience, and just before the end of the story, the two friends attempted
to rationally explain the behavior of the two apparitions (as the narrator does in Vizyenos’s
story). The most important reason for the selection of this story for the needs of our comparison
is that it “falls perfectly into the category of promising but unformed beginner’s work”, as an
expert in Sir Arthur Conan Doyle’s fiction points out (Edwards 2000). So, it is the selective affinities
among the three stories that guide our comparison but also the promising quality of these
works. Of course, as is already mentioned, it is undeniable that the later literary production of
Sir Arthur Conan Doyle, and especially the Sherlock Holmes stories, had a huge impact on world
literature and the following evolution of the crime fiction genre. However, in this paper we are
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trying to see some of the literary interests of the three writers and, subsequently, how their work
evolved or not evolved in relation to crime fiction.
The only plot element in Sir Arthur Conan Doyle’s story that vaguely reminds us the
rational mind and the undeniable practices of his famous detective is seen towards the end of
the story when the two friends try to explain the behavior of the two ghosts. We can hear them
saying:

It was not until we were in my comfortable little smoking room, and Tom from sheer force of
habit had lit a cigar, that he seemed to recover his equanimity at all.
'Well, Jack,' were the first words he said, 'what do you think of ghosts now?' His next remark was
'Confound it, I've lost the best briar root pipe I ever had, for I'll be hanged before I go back
there to fetch it.'
'We have seen a horrible sight,' said I. 'What a face he had, Tom! And those ghastly ribbons
hanging from his hair, what were those, Tom?'
'Ribbons! Why, Jack, don't you know seaweed when you see it? And I've seen those dark marks
that were on the woman's neck before now, and so have you in your medical studies I have
little doubt.'
'Yes,' said I, 'those were the marks of four fingers and a thumb. It was the strangled woman,
Tom. God preserve us from ever seeing such a sight again!'
'Amen,' said Tom, and those were the last words we interchanged that night.
(Arthur Conan Doyle 2000)

What’s interesting in this last part of the story is that the two characters attempt to provide a
rational explanation for the irrational experience they just had. Of course, it reminds us of the
skills Sherlock Holmes exhibits in solving the most difficult murder cases. However, in the late
1870s the young Arthur Conan Doyle is mostly concerned with ghost stories and irrational
happenings rather than focusing on the power of rational thinking. Seen in perspective and
from the point of view of a new history of crime fiction, he is still uncharmed by Edgar Allan Poe
and detective stories with sleuths, while his literary reflexes are only interested in apparitions and
seemingly illogical cases.
In Vizyenos’s story, one of the main characters of the plot, the intradiegetic and also
homodiegetic narrator, Giorgis personally undertakes the task to investigate the unsolved
murder of his beloved brother, Christakis, since Ottoman Police is unable to detect the
murderer. In this short story, through the function of the vacancies, the narrator evokes
strategems (devices) as indices to the reader in order to offer him interpretative guidelines for
the detection game they are both engaged in. Perhaps the single most important such device
is the device of defamiliarization, which is based on the presentation of well-know and familiar
things to the reader through an estrangement filter which alters their perception. This
estrangement filter aims at the reframing of all well-known cultural elements mostly of rural life
(e.g. customs, manners, habits, celebrations, way of life etc.) into a new framework; and in this
specific case into a crime fiction framework. So, in the course of the narration the well-known
ithografia, or the study of manners (Voutouris 1996: 221-262, Merry 2004: 194, Varelas 2006: 256268) is transformed into a new literary setting, where all the indices for the murder of Christakis
are gradually revealed. Next, let’s see together a representative example. When Giorgis
reaches the house of the Ottomans, who help the Greeks in the investigations and the related
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research, the description of the house is being made with great care and in extreme detail by
the narrator. More specifically, he describes the front yard, the decorated walls, the garden,
and everything is portrayed in accordance with the rules of ithografia and realism.

The Ottoman widow's property lies on Diván-Yolú, the now broad but no longer most
picturesque street it once was, not far from the square of the Byzantine hippodrome. It is clearly
an old building of a once prosperous family […] Behind it has a beautiful little garden with high,
ivy-covered walls and a small pavilion on one side.
(Vizyenos 1988: 72-73)

In what follows, though, this ithografic scene somehow alters and it transforms itself into
something different, something that looks changed, deprived of all the qualities of an ithografic
description and the related couleur locale. The sudden and unexpected arrival of the narrator
reveals the same setting, although now in very different terms. As he slowly approaches the
house, the narrator describes the same place as earlier but somehow his description now
adopts a different style as if a mystery is involved:

The next day […] I reached the house much earlier than I had said. For this reason, I was not
surprised this time not to hear the Ottoman lady's greetings from behind her latticed window.
But when the gate opened and I saw before me a small Turkish boy staring stupidly at me, and
not Kyamíl's pale face as he made his great temenás with his perpetually sad smile, I felt
somehow strange and disoriented. […] The small door at the end of the ground floor that led
into the garden was, contrary to custom, slightly ajar. And since I could not go upstairs before
being sure that the harem had withdrawn from the "salon," I approached it hesitantly and,
peering around it, looked into the garden.
(Vizyenos 1988: 74)

Suddenly, and for no apparent reason an otherwise typical ithografic environment is
transformed into a mystery setting. This is achieved with the help of a certain estrangement
device, a vacancy, in Iser’s terms, through which the reader is granted access into a familiar
setting which has temporarily been altered and changed. In this description, the ithografic
setting has been reframed into a new narrative context. In essence, the estrangement effect
functions as a vacancy, which encourages the reader to adopt a new, different point of view.
In this way, the reader shares for a while the mysterious atmosphere created by the narrator,
which, in turn, offers him the chance to be part of a narrative game, in which he has no other
access but only through an ithografic depiction. This new narrative standpoint encourages the
reader to discover for himself a new quality of the narration. Put differently, the crime fiction
plot emerges within an ithografic setting “contrary to custom”. The scene peaks a bit later
when the narrator is reflecting on what he is doing:

The great curiosity with which I was following these goings-on apparently caused me to forget
that I had been a spy up to this point and to press somewhat too heavily on the door into the
garden. Before I realized this, the door opened with a creak, and I was caught red-handed
standing behind it.
(Vizyenos 1988: 76)
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His comments set the framework for the interpretation and reveal the new quality of the
narrative. He considers himself a spy, thus commenting on his own role in the plot as he affirms
the newly acquired quality of the work. This is a crucial moment in the course of the work
because for a few minutes the otherwise innocent narrator dresses up in a different role and
acts as a detective since he is hiding behind a door and offers to the reader an essentially
different point of view. Hence, the ithografic narrative is transformed into a mystery and crime
fiction setting which hosts a spy or, in modern terms, a detective. Perhaps, this is the first time
the word “kataskopos” (meaning spy) is used in Modern Greek with the modern meaning of
the word (this term is not found in Koumanoudis’s work, see Koumanoudis 1980: 530).
Accordingly, the whole work is being reframed in a new narrative context, which invites the
reader to adopt a new interpretative strategy for the work, thus recognizing it as a crime or
detective fiction without necessarily dropping his ithografic qualities.
Let’s now turn to Papadiamantis, another prominent representative of the Greek
ithografia at the turn of the 20th century in Greek literature. In this way, we will have the chance
to compare two writers sharing common themes and methodology. As we will shortly find out,
in this story Papadiamantis exploits the full potentials of ithografia while at the same time he
essentially confines himself within the limits of this literary trend; On the other hand, as we saw
earlier on, Vizyenos manages to go beyond such limitations, thus crossing the line between
ithografia and crime fiction. But let’s see how Papadiamantis handles a similar scene of looking
through a peephole; of course, metaphorically speaking, although in his case it looks more like
voyeurism. The extract comes from the work A Dream among the Waters (1900) and we are at
the point when the young narrator, having finished his bath at the sea, climbs up the rocks in
order to let his beloved goat free of the rope she was tied with. Suddenly, he hears a sound
and stays still:
At that moment, just as I was beginning my climb, I heard a loud splash, as if a body had fallen
into the water. The sound came from the right, over near the shell-strewn cave decorated by
the nymphs. I knew that Moschoula, Mr. Moschos’s niece, sometimes came to bathe in the sea
there. Had I known that she, too, was in the habit of bathing by moonlight, I, the little satyr of
the mountains, would not have risked approaching her territory for my swim. I knew that usually
she was having her bath early in the morning, just as the sun comes out. Without making the
slightest noise I took two steps or three steps up the slope. Hidden by the tip of the rock and
some rushes, I peered very cautiously in the direction of the cave and saw that it was indeed
Moschoula who had just plunged into the water and was bathing naked in the waves.
I recognised her immediately in the pale moonlight that spread its silvery hue over the
calm sea, which was like a stage on which the waves danced with a phosphorescent glow.
Moschoula dove beneath the surface and came up again with her hair wet, trailing from her
locks a stream of pearls. She was facing in my direction, playing and floating in the water. She
knew quite well how to swim.
(Papadiamantis 1987: 90)

For reasons unknown, the translator took many liberties and skipped few but crucial
details of the original, so the missing parts had to be filled in. In any case, this text also belongs
to what we call, not without many problems, Greek ithografia. In theory, this work deploys and
exploits the same or similar narrative structures and serves the same purposes as the first work
written by Vizyenos, as these goals and premises were expressed in the numerous literary
contests of the time. However, in this extract the narrator, the little satyr, does not hold the same
role as Giorgis, the narrator in Vizyenos’s work. The young narrator in Papadiamantis’s short story
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hesitates to become a detective or a spy even though he is secretly looking at the young girl
bathing under the moonlight. In this way, he is not willing to admit that as he is peeping behind
the rocks, the story acquires one more quality, without losing the undeniable ithografic
attributes, and it is transformed into an odd love mystery scene. It is because the narrator does
not want to recognise this scene as a mystery scene but remains confined within the limits of
ithografia, that he remains for ever a little satyr of the mountains and does not transforms himself
into a spy as Giorgis does. However, in order to be fair with him, we must admit that the plot
does not help him much. While in Vizyenos’s story, the plot is about the hunting of a murderer,
in Papadiamantis’s story, the plot revolves around, among other things, the memoirs of a man
from his childhood or early adolescence. More specifically, the main character recalls a
treasured memory regarding a forbidden scene with all the aforementioned details. However,
what differentiates the two stories is not only the differences in the plot. The crucial factor and
the most discernible difference between the two must be sought in the way the young narrator
in Papadiamantis specifies his own role in the narrative. As such, the little satyr of the mountains
remains a little satyr because this is exactly what enhances Papadiamantis’s ithografic
premises. The narrator is not so much interested in creating a noir scene of erotic interest.
Instead, he seeks (among other purposes) to reaffirm the ithografic qualities within a wellknown framework which will have the best possible impact on the reader of the time. This is
why he describes an otherwise forbidden scene focusing on all the ithografic details without
paying any attention to his role as a voyeur. Consequently, he is neither a voyeur nor a spy or
a detective. He will always remain a little satyr of the mountains within an ithografic context.
On the contrary, within an all well-known ithografic context, the narrator in Vizyenos’s story
succeeds in transforming his own role, turning himself into a detective, who secretly looks
through the peephole to the garden. It is this renewed role of Vizyenos’s character that also
allows the reader of this story to acquire a new standpoint in order to interpret the whole work
differently.
To sum up, a comparative examination of these three short stories, written more or less
at the same time, allows us to trace subtle qualities inside them which suggest critical
differences in the way they are structured and, subsequently, in the way they are perceived.
All three writers revolve around weird and memorable incidents, dark situations tinted with
mystery. Crime and erotic sentiments feature in two of them. However, only in one of the stories
crime is presented within a detective plot which engages the reader to a game of
interpretation. Of course, it goes without saying that from the early 20th century and within an
international milieu the most recognizable figure among the three is, by far, Sir Arthur Conan
Doyle, mostly for his Sherlock Holmes stories. However, in his early attempts, he was more
concerned with ghosts and apparitions than the game of detection. On the other hand,
Papadiamantis took too seriously the premises of ithografia and, while flirting with elements of
detection and mystery, he hardly managed to move beyond ithografia to portray literary
crimes solved by sleuths. In contrast, Vizyenos is the only one of the three to build a story that
takes advantage of all the conventions of crime fiction and the related reverse plot in an era
when few examples of such a plot existed. As a result, he deserves a place in a revised
international crime fiction canon since with his creativity and originality he managed to surpass
the restrictive conventions of Greek ithografia, producing an original work that blends the study
of manners with crime fiction. In this way, and until research tells us otherwise, we have to start
with his work the history of Greek crime fiction since his literary reflexes were too quick to be
ignored.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
BEATTIE REBECCA
I was lucky enough to grow up in a remote corner of a national park, surrounded by nature in
all its beauty. This gave me an early love of walking, and a passion for reading. Having spent
many years developing a range of creative pursuits, I still take my inspiration from the sacred
qualities of nature and ancient traditions around the world. As well as maintaining a full time
‘day job’, I write both fiction and non-fiction, and I am in my third year of studying part time for
a PhD in Creative Writing at Middlesex University. I have an MA in Modern and Contemporary
Literature from Birkbeck, University of London.
CARLTON JAMES MARTIN
James Martin Charlton is a dramatist, director and academic. He is Head of Department of
Media at Middlesex University. He has also lectured at UEL, Birkbeck and Jagiellonian University.
His plays include Fat Souls, Coming Up (Warehouse Theatre, Croydon), ecstasy + Grace
(Finborough), Desires of Frankenstein (Open Air, Regents Park), and Coward (Just Some Theatre
Co.). He has written and directed two short films, Apeth and Academic. His play, Been on the
Job Too Long, premiered at TheatreN16, 2015; his monologue Abdo’s Consummation was
performed at FGM Conference, Middlesex University, 2017.
His recent work as a director includes site-specific production of two plays by James Kenworth,
the Orwell adaptation Revolution Farm (Newham City Farm, 2014) and A Splotch of Red: Keir
Hardie in West Ham (Community Links 2016).
He is currently undertaking a PhD by Public Works, exploring his dramatic writing in the light of
Christian mythic tradition
FERFELI PAVLINA
Pavlina Ferfeli studied English Literature in Athens and King’s College London. She was awarded
a Ph.D. from the University of Athens for her work on the modern poet Mina Loy. She works in
Greek secondary education as a teacher of English as a foreign language and her teaching
experience spans from teaching six-year-olds to proficiency students at the Hellenic Military
Academy. She is in interested in feminist poetry and creative writing and has been awarded
various poetry prizes, notably from the British Council and the University of Athens. For a number
of years, she has been conducting poetry workshops and creative writing seminars and has
also organised and participated in various student poetry contests.
KENWORTH JAMES
I am a qualified teacher/lecturer, playwright and creative writing/drama workshop
leader/devisor. My plays include Johnny Song, Gob, Polar Bears; issue-led plays Everybody’s
World (Elder Abuse), Dementia’s Journey (Dementia); plays for young people/schools, The Last
Story in the World; and a Newham-based trilogy of site-specific plays When Chaplin Met
Gandhi (Kingsley Hall), Revolution Farm (Newham City Farm) and A Splotch of Red: Keir Hardie
in West Ham (Newham Libraries/Community Links). Dementia’s Journey won the 2015 University
of Stirling International Dementia Award in the category: Dementia & the Arts. When Chaplin
Met Gandhi has recently been published by TSL Publications. I currently lecture in English,
Creative Writing, and Media for Middlesex University, London.
LAGOU ELENI
Eleni Lagou studied English Language and Culture in the National and Kapodistrian University
of Athens. She graduated from University of Warwick with Merit in 2013 after completing her
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Master Degree in Drama and Theatre in Education. From 2013 and on she teaches English as a
second language in private and team lessons trying to apply the acquired drama techniques
and practices in order to make the lessons intriguing and interactive. Occasionally, she carries
out drama workshops in primary children teaching them social values, like cooperation. The
most distinctive of which is the drama workshop in China on the 25th December, 2016. The aim
of the workshop was to familiarize Chinese students with Greek mythology and history. In the
past, she has experienced the art of storytelling within a group working with Greek tales. Doing
sports and physical activities help her maintain body’s state, while reading, watching films, and
travelling help her maintain mind’s health.
MYROGIANNIS STRATOS
Stratos Myrogiannis studied Modern Greek Literature, Literary Theory and Modern History at the
University of Cambridge (PhD) and the Aristotle University of Thessaloniki (MPhil). He has taught
courses on Modern Greek Literature at the University of Cambridge. He currently teaches
Literary Theory and Creative Writing at the Hellenic Open University and is also the director of
The Crimes and Letters Magazine. His research interests include the history of national identities
in Europe, the history of concepts, crime fiction and literary theory.
NANOU VASSILIKI
Nanou Vassiliki is an M.A. holder in Creative Writing from the University of Western Macedonia
and a graduate of Cultural Informatics. She graduated from the Department of Cultural
Technology and Communication of the University of the Aegean and has pursued
Postgraduate studies in New Technologies, Education and Creative Writing. Her main research
fields are technological and media convergence and their potential applications into
Literature and Creative Writing, Technology, Media, Transmedia Storytelling, Cultural
Representation, ICT and Education as well as Teaching Foreign Languages and ICT. She works
as a teacher of informatics and foreign languages. She is interested in the ways the digital
world influences writing, authorship, literature and the writers themselves but also the paths that
the digital world creates for education as practice, theory and medium, especially in the fields
of Creative Writing. She is also researching the way media convergence has changed the way
people narrate stories about themselves and the world around them being involved into
various participatory practices,
SOLOUP
Ο Soloup είναι πολιτικός γελοιογράφος και δημιουργός κόμικς. Έχει σπουδάσει Πολιτικές
Επιστήμες στην Πάντειο και είναι διδάκτωρ Πολιτισμικής Τεχνολογίας κι Επικοινωνίας
(Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Εργάζεται στην εφημερίδα «Το Ποντίκι» ενώ κατά καιρούς έχει
συνεργαστεί με πολλές εφημερίδες και περιοδικά (Σχεδία, Βαβέλ, Γαλέρα, Βήμα της Κυριακής,
Goal news, 6 μέρες, Ως3 κ.α.) Έχει εκδώσει 14 άλμπουμ με γελοιογραφίες και κόμικς, η μελέτη «Τα
Ελληνικά Κόμικς» (Τόπος), βασισμένο στην διδακτορική του διατριβή, και το graphic novel
«Αϊβαλί» (Κέδρος). Το τελευταίο έχει βραβευτεί στην Ελλάδα και την Γαλλία ενώ είναι πλέον
αντικείμενο πολλών μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. Έχει εκθέσει στο Μουσείο
Μπενάκη, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και σε πολλούς χώρους τέχνης σε όλη την Ελλάδα και
το εξωτερικό. Παράλληλα διδάσκει σε εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια σχετικά με την
δημιουργία και την αφήγηση των κόμικς, ενώ έχει πραγματοποιήσει και το πρώτο ελληνικό
masterclass comics (Μυτιλήνη 2015).
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΕΛΙΚΗ
Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει διδάξει επίσης στα Πανεπιστήμια της Padova, της Πάτρας, στο ΕΑΠ,
και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως επιστημονική συνεργάτις. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα
αφορούν τη νεοελληνική λογοτεχνία του 19ου και 20ού αιώνα, με έμφαση στον Σολωμό
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(διδακτορική διατριβή και νεότερα δημοσιεύματα), τη σκέψη και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη,
τη νεοελληνική Μετρική, τις σχέσεις Ιστορίας – Λογοτεχνίας και τη Διδακτική της Λογοτεχνίας. Είναι
η συντάκτρια του ενιαίου Προγράμματος Σπουδών Λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης της Κύπρου (20092010) και Συντονίστρια της συντακτικής ομάδας των σχετικών εγχειριδίων για τη Μέση
Εκπαίδευση (2010-2014). Είναι συν-συγγραφέας του βιβλίου Ματαιωμένη Ουτοπία, μαζί με τους
Γιώργο Κόκκινο και Γαβρίλη Λαμπάτο, εκδόσεις Ταξιδευτής, Αθήνα 2008. Η πιο πρόσφατη
μονογραφία της έχει τίτλο Ιστορία και Λογοτεχνία σε διάλογο, ή Περί μυθικής και ιστορικής
μεθόδου
(εκδόσεις
Επίκεντρο,
Θεσσαλονίκη
2016,
http://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604586615). Έχει συνεργαστεί επίσης με τις Π.Ε.Κ.
και το Μουσείο Μπενάκη ως μεταφράστρια στην έκδοση έργων με σημαντική απήχηση στις
νεοελληνικές σπουδές (Peri, Του πόθου αρρωστημένος, Coutelle, Για την ποιητική διαμόρφωση
του Δ. Σολωμού, Αλληλογραφία Κάλβου). Αυτό τον καιρό ασχολείται με την τοπολογία και με τις
εφαρμογές της δημιουργικής γραφής στη διδακτική της λογοτεχνίας. Για το επιστημονικό της
προφίλ
και
το
συγγραφικό-ερευνητικό
της
έργο
βλ.
http://ucy.academia.edu/AfroditiAthanasopoulou
και
http://ucy.ac.cy/dir/el/component/comprofiler/userprofile/afroditi.
ΑΚΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών και διδάκτορας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Δίδαξε ως φιλόλογος καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση.
Είναι από το 2000 ώς το 2017 Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και διδάσκει Ελληνική Λογοτεχνία, ΠαιδικήΝεανική Λογοτεχνία, Δημιουργική Γραφή.
Είναι μέλος επιστημονικών συλλόγων και εταιριών για τη Λογοτεχνία, τη Διδασκαλία της
Λογοτεχνίας και την Παιδαγωγική και έχει γράψει τα βιβλία, Η ποίηση για παιδιά και νέους (1993),
Για την ποιητική και τη ρητορική του Ανδρέα Εμπειρίκου (2000). Το νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι
ως λογοτέχνημα. Τα παραμύθια της Χαλδίας (2010), Τέρψεις και ιστορίες. Κριτικές, φιλολογικές
και παιδαγωγικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας του παραμυθιού ( 2013). Επίσης, μετέφρασε το
βιβλίο του Ζαν-Μαρί Σεφφέρ, Τι είναι λογοτεχνικό είδος; (2000)
Διδάσκει Δημιουργική Γραφή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και έχει δημοσιεύσει σε
εφημερίδες και περιοδικά διηγήματα, ποιήματα και το πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο Η αληθινή
ζωή ενός γυναικωνίτη (2017).
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, και κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη της Μετάφρασης,
στην κατεύθυνση: Θεωρία και Διδακτική της Μετάφρασης από το ίδιο Τμήμα. Η διδακτορική της
διατριβή, στη Σχολή Ιστορίας, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Ι. Π., με θέμα «Η Μεταφρασιολογική
Προσέγγιση της Τραγωδίας Άμλετ του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ με βάση τη Νεοελληνική Μετάφραση
του Ιακώβου Πολυλά» υποστηρίχτηκε τον Ιούνιο 2015 και της απονεμήθηκε ο βαθμός «Άριστα».
Τον Φεβρουάριο του 2016 της εγκρίθηκε η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας με θέμα «Το
Ποιητικό και Μεταφραστικό Έργο του Γιώργου Κοτζιούλα»από το ίδιο Τμήμα.
Η επαγγελματική της εμπειρία περιλαμβάνει την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών από το 2003,
ενώ η διδακτική της εμπειρία επικεντρώνεται στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, της μετάφρασης
στο ΤΕΙ Ηπείρου (2001-2012), και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο από το 2015. Είναι εισηγήτρια σε
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συνέδρια που αφορούν θέματα εκπαίδευσης και μετάφρασης, και είχε επιστημονική συνεργασία
με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Η κ. Αλευριάδου Αναστασία είναι Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής 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) 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. Μέλος πολλών επιστημονικών συλλόγων Ψυχολογίας. Συνσυγγραφέας τριών επιστημονικών βιβλίων με θέματα που σχετίζονται με τη νοητική αναπηρία
και το σύνδρομο Down. Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δίγλωσση
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του ΠΔΜ. Επιστημονικά
Υπεύθυνη των Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης για την Ειδική Αγωγή.
ΑΛΜΕΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
Γεννήθηκα το 1972 στην Καλαμαριά, όπου ζω έως και σήμερα. Σπούδασα οικονομικά στη σχολή
Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Μιλώ αγγλικά και
ισπανικά. Το 2017 ολοκληρώνω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή»,
με κατεύθυνση τη συγγραφή, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Εργάστηκα από το 1997 έως και το 2014 στην εκδοτική εταιρεία Κ.Καπούλας Ο.Ε, ως γραμματέας
διεύθυνσης με οικονομικό αντικείμενο. Τα τελευταία δύο χρόνια, διδάσκω εθελοντικά δημιουργική
γραφή στο 3ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Διαβατών,
υποστηρίζοντας πρόγραμμα του Μεταπτυχιακού. Στο τμήμα ανδρών, διεξάγω προσωπική
έρευνα σχετικά με την προσέγγιση της πολιτισμικής ετερότητας μέσω της δημιουργικής γραφής.
Έχω οργανώσει και ολοκληρώσει εθελοντικά, ανάλογο, εργαστήριο εφήβων, στην Δανιηλίδειο
Βιβλιοθήκη Καλαμαριάς. (Φεβρουάριος 2017-Μάρτιος 2017)
Επιδίωξή μου είναι η διδασκαλία του συγκεκριμένου αντικειμένου σε ποικίλες κοινωνικές ομάδες
και η έκδοση συγγραφικού μου έργου.
ΑΜΠΡΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1989 – 2000
Νηπιαγωγός σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια («Μικρόκοσμος»,
Τανταλάκη», «Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη»)

«Εκπαιδευτήρια

2000 – σήμερα Δασκάλα σε δημόσιο σχολείο
Διακρίσεις
2012 Βράβευση με το 1ο βραβείο των εκδόσεων Πατάκη στο διαγωνισμό συγγραφής για
εκπαιδευτικούς
2015 Βράβευση με το 2ο βραβείο του πανελλήνιου ποιητικού διαγωνισμού της Μακεδονικής
καλλιτεχνικής εταιρίας «Κούρος Ευρωπού».
2016

Τιμητική διάκριση στην ποίηση του 2ου Λογοτεχνικού διαγωνισμού «Μίμης Σουλιώτης

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ
Ονομάζομαι Αναγνώστου Ελεονώρα. Γεννήθηκα το 1960 και ζω στη Θεσσαλονίκη. Aποφοίτησα
το 1983 από τη Φιλοσοφική Σχολή (κατεύθυνση Φιλοσοφίας) του Α.Π.Θ. Έκτοτε εργάζομαι ως
καθηγήτρια στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το 2009 πήρα το μεταπτυχιακό δίπλωμα στη
Δημιουργική γραφή από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το 2017 εγκρίθηκε η διδακτορική
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διατριβή μου με τίτλο "Η δημιουργική γραφή(πεζογραφία) στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση" από
το Παιδαγωγικό τμήμα προσχολικής αγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχω
δημοσιεύσει κείμενα λογοτεχνικά και επιστημονικά, έχω συμμετάσχει με εισηγήσεις στα δύο
προηγούμενα Διεθνή συνέδρια Δημιουργικής γραφής, καθώς και σε άλλα συνέδρια γύρω από
την εκπαίδευση και τη διδακτική της λογοτεχνίας. Γνωρίζω την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ημερομηνία γέννησης: 23/04/1982
Τόπος γέννησης: Καστοριά
Τόπος διαμονής: Αγ. Γεωργίου 15 Μανιάκoι Καστοριάς
ΣΠΟΥΔΕΣ
Απόφοιτός Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής των επιστημών του Ανθρώπου
–κατεύθυνση δασκάλων.
Βαθμός πτυχίου: 7,3
Ημερομηνία κτήσης πτυχίου: 13/07/2004
Διακρίσεις
- Εκλεγμένη αντιπρόσωπός με την Ανεξάρτητη κίνηση Καστοριάς για τη συμμετοχή στην 80η και
81η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ
-Βραβείο Εκπαιδευτικής προσφοράς σε παραμεθόριες περιοχές από την Unesco , 2014-2015.
Projects
-Καινοτόμο πρόγραμμα ¨Γινόμαστε Φίλοι¨: Πρόγραμμα ενημέρωσης ,εξοικείωσης και
δημιουργίας φιλικών σχέσεων μεταξύ παιδιών με αναπηρία και τυπικώς αναπτυσσόμενων
παιδιών.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά: Πολύ καλή γνώση, Certificate of Competency in English , by The university of Michigan
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πιστοποίηση δεξιοτήτων και γνώσεων στις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πιστοποιημένη γνώση της Braille
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Αναπληρώτρια δασκάλα για 12 συνεχόμενα έτη σε Τμήματα Ένταξης Δημοτικών Σχολείων.
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
Σπούδασε Μεσαιωνική και Νεοελληνική Φιλολογία στο ΑΠΘ. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο
ασχολήθηκε με την ποίηση του Α. Εμπειρίκου και τη σύγχρονη κυπριακή λογοτεχνία. Η ποιητική
της συλλογή Ελλείπον Σημείο (2010) ήταν στη μικρή λίστα για το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου
συγγραφέα του περ. διαβάζω. Συμμετείχε στην ανθολογία διηγήματος Θεσσαλονίκη 2012
(Ιανός) καθώς και στην ανθολογία The Red Thread, Contemporary tales from Athens to Essex
(AutoPrint, Essex 2013). Το δεύτερο ποιητικό της βιβλίο με τίτλο Ιστορίες εικονικής ισορροπίας
(Γαβριηλίδη, 2013) ήταν στη βραχεία λίστα για το Κρατικό Βραβείο Ποίησης 2014. Το 2014
εκδόθηκε η μελέτη της Albert Camus, Ο Ξένος: Μια καταβύθιση στον κόσμο του αυτισμού (εκδ.
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poema). Γράφει κριτικά δοκίμια για την ποίηση και την πεζογραφία στον έντυπο και ηλεκτρονικό
τύπο. (Ενδεικτική κριτικογραφία στη Βάση BiblioNet). Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Κοινό
Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Δημιουργική Γραφή" (Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας).
ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Γεννήθηκε στο Βόλο. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και είναι διπλωματούχος πιάνου. Έχει Master Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας. Εργάστηκε πάνω από εικοσαετία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως
καθηγήτρια μουσικής. Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Διηγήματά της δημοσιεύτηκαν στη
συλλογική έκδοση «Οδός Δημιουργικής Γραφής 2» (εκδ. Οσελότος, Αθήνα 2013), στο
λογοτεχνικό περιοδικό Μανδραγόρας και σε διαδικτυακούς τόπους (dimiourgikigrafionline.com
και bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com). Το πρώτο της βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
Γαβριηλίδης με τον τίτλο «Ζωές σε αναδίπλωση». Η νέα νουβέλα της πρόκειται να εκδοθεί το
φθινόπωρο του 2017.
ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Η Ιφιγένεια Βαμβακίδου είναι Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, Τμήμα Φιλοσοφίας
και Παιδαγωγικής, κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ
κατεύθυνση- Φιλοσοφία της ιστορίας και Δρ. της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ κατεύθυνσηΝεότερη Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμός. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο (ΑΠΘ) από το 1999 και στο
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από το 2002 ως
μόνιμο διδακτικό προσωπικό, μαθήματα ιστορίας και οπτικού πολιτισμού.
Συντονίζει από το 2008 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση «Πολιτισμικές
σπουδές: Σημειωτική και Επικοινωνία». Συντονίζει το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης στην Ειδική
Αγωγή του Παν. Δυτικής Μακεδονίας (2008-) για εκπαιδευτικούς και πτυχιούχους ανωτάτων
σχολών. Συντονίζει τη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση του Παιδαγωγικού Τρήματος Νηπιαγωγών
και είναι μέλος στη Διοίκηση του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστήμιου. Εκπροσωπεί το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Έδρα της Unesco στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (2010-),
gender studies. Είναι κριτής σε διεθνή περιοδικά. Εποπτεύει πολλές μεταπτυχιακές και
διδακτορικές εργασίες σε θέματα εθνικής, ευρωπαϊκής, τοπικής ιστορίας, κοινωνικής και
πολιτισμικής ιστορίας, οπτικού πολιτισμού.
Έχει δημοσιεύσει 5 βιβλία, έχει επιμεληθεί 18 και δημοσίευσε περίπου 150 επιστημονικά άρθρα σε
διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Συμμετείχε ως ιστορικός στην παραγωγή ιστορικού
ντοκιμαντέρ με θέμα τη ζωή των Πομάκων στην ελληνική Θράκη, Δημήτρης Κιτσικούδης (2007)
Πολύ κλαις, Λίγο μιλάς….
Από τον Σεπτέμβριο του 2013 είναι Πρόεδρος του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας.
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. Διδάσκει στο τμήμα Προσχολικής & Ειδικής Αγωγής του Μητροπολιτικού
Κολλεγίου Θεσσαλονίκης. Έχει εκδώσει δυο ποιητικές συλλογές, «Επί σκηνής» (2013) που
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ars Poetica & «Το κρυφτό» (2016) από τις εκδόσεις Ρώμη .
Αρθρογραφεί σε λογοτεχνικά περιοδικά έντυπα και ηλεκτρονικά.
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ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΩ
Μαρία (Μάρω) Γαλάνη: Χορογράφος, ΕΕΠ Πανεπιστημίου Πατρών. Διδάκτωρ (PhD in Rhythm
Theatrical Play) National Academy of Sports και National Academy for Theatre & Sofia,
Bulgaria. Στα ίδια πανεπιστημιακά ιδρύματα μεταπτυχιακή ειδίκευση σε «Χορογραφία-Ρυθμικό
σχεδιασμό στον χορό», «Θεατρική Τέχνη-Παντομίμα». Υποψήφια MSc Δημιουργικής Γραφής,
Κατεύθυνση Συγγραφής, Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Ακαδημαϊκή εμπειρία: διδάσκει, από το 1992 διδακτική χορού ρυθμικού-θεατρικού παιχνιδιού, στο
ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει διδάξει Θέατρο και γλωσσική ανάπτυξη στο Διδασκαλείο
Μετεκπαίδευσης, Πανεπιστημίου Πατρών, Διδακτική θεατρικών τεχνών ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου
Πατρών, 2013-2016 Κίνηση-Χορό στη Δραματική Σχολή ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Δίδαξε ως επισκέπτρια
καθηγήτρια: 2003–2008 "Expressive dance and rhythm in theatrical action" New Bulgarian
University, Theatre Department Sofia-Bulgaria, 2005 «Rhythmic eurhythmic:theory practice»,
«Contemporary dance: Theory, strategies and practice» Academy for TV Cinema Internet
Communications, Bulgaria.
Καλλιτεχνικό έργο αφορά στη: χορογραφία, ερμηνεία, σκηνοθεσία, επιμέλεια κίνησης σε
περισσότερες από 25 παραστάσεις. Συνεργασία με πολλούς σκηνοθέτες – ηθοποιούς, (Γιάννης
Βόγλης, Κώστας Καζάκος, Λυδία Κονιόρδου, Όλγα Πολίτου, Πάνος Παπαϊωάννου, Θοδωρής
Αμπαζής, Alexander Iliev κ.α.)
ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Αριστούχος απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (τομέας Μ.Ν.Ε.Σ.). Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος
Νεοελληνικής Φιλολογίας του ίδιου τμήματος. Από το 2006 εργάζεται ως φιλόλογος στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει συνεργαστεί ως εξωτερικός συνεργάτης με το Κ.Ε.Γ. και έχει
συμμετάσχει ως εισηγητής σε αρκετά εκπαιδευτικά συνέδρια, κυρίως για τη χρήση των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση.
ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Σπούδασε στην Πσιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου ,έκανε μεταπτυχιακό στο Ιόνιο πανεπιστήμιο με
τίτλο""Διδακτική της ιστορίας και νέες τεχνολογίες"" και πρόσφατα εξέδωσε το βιβλίο με
τίτλο""Ζαλισμένη Αλφαβήτα"" για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας!
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στα Ιωάννινα. Εργάζομαι ως υπαξιωματικός του Πυροσβεστικού
Σώματος. Παράλληλα έχω κάνει σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (Σχολή Ανθρωπιστικών
Σπουδών του ΕΑΠ) και είμαι απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δημιουργικής
Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είμαι επιστημονικά υπεύθυνος του
Προγράμματος Δημιουργικής Γραφής στο Κέντρο Κράτησης Ιωαννίνων. Συγχρόνως
αναπτύσσω εθελοντική δράση σε δομές (όπως ο Οίκος Ευγηρίας «Ζωσιμάδες» Ιωαννίνων)
οργανώνοντας μαθήματα δημιουργικής γραφής και συμμετέχω ενεργά σε πολιτιστικούς φορείς
της πόλης μου. Η πρώτη μου ποιητική συλλογή βρίσκεται υπό έκδοση.
Kagio23@yahoo.gr
Υπαξιωματικός Π. Σώματος , Ευρωπαιολόγος, απόφοιτος ΜΠΣ Δημιουργικής Γραφής, ποιητής
– Ελλάδα
ΓΙΩΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Ενδιαφέροντα: Ασχολούμαι με τη συγγραφή θεατρικών έργων και ποιητικών
συλλογών
για παιδιά. Μου αρέσει η παρατήρηση και η έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης, τα καινοτόμα
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προγράμματα και η Συμβουλευτική. Παρακολουθώ μαθήματα χορού latin, μου αρέσουν οι
Τέχνες, τα ταξίδια και απολαμβάνω τη θαλπωρή των οικογενειακών στιγμών.
ΓΚΟΡΑ ΕΛΕΝΗ
Ελένη Γκόρα: Κοζάνη, Γκοβεδάρων 10, 3ος όροφος. Αν δεν γεννιόμουν σ΄ αυτό το διαμέρισμα
κι αν δεν μου απαγόρευαν οι γονείς μου να βλέπω τηλεόραση, ίσως να μην γινόμουν
Φιλόλογος. Το πρωί έγραφα στους τοίχους του σπιτιού και διάβαζα οτιδήποτε έπεφτε στο χέρι
μου. Ήμουν τακτική πελάτισσα με πίστωση του βιβλιοπωλείου της οικοδομής. Το απόγευμα
καθαρίζονταν οι τοίχοι, πληρώνονταν τα χρέη, έτρωγα μερικές παντοφλιές και άντε πάλι τα ίδια.
Τα χρόνια πέρασαν. Μεγάλωσα, μετακομίσαμε, σπούδασα. Πριν πάρω το πτυχίο ζήλεψα έναν
γνωστό άγνωστο αγαπημένο που έγραφε. Είπα να δοκιμάσω και ᾽γώ. Φοίτησα και στο
Μεταπτυχιακό Δημιουργικής Γραφής στην Φλώρινα. Από τότε παραδίδω σεμινάρια γραψίματος
και σβησίματος.
ΓΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΘΥΜΙΑ
Γεννήθηκα στο Βόλο. Αποφοίτησα από το τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Αυτή τη στιγμή εκπονώ τη διπλωματική μου εργασία με τίτλο " Η Τέχνη του Βιβλίου" στο Π.Μ.Σ
"Δημιουργική Γραφή" του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
Η Ελένη Γρίβα είναι Αναπληρώτρια καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στο Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ερευνά και διδάσκει σε
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής
Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών του ΠΔΜ στις γνωστικές περιοχές: διδασκαλία της δεύτερης/ξένης
γλώσσας, διγλωσσία/ πολυγλωσσία και εκπαίδευση, διγλωσσία/ πολυγλωσσία και μάθηση,
διαγλωσσικότητα σε πολύγλωσσα/πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, διδασκαλία της ελληνικής
ως Γ2/ΞΓ, στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης και επικοινωνίας, τυπικές και εναλλακτικές μορφές
αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων. Συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, και
είναι μέλος 15 συντακτικών επιτροπών και κριτής σε πολλά έγκριτα διεθνή επιστημονικά
περιοδικά. Έχει συγγράψει τέσσερα βιβλία και έχει δημοσιεύσει πάνω από 160 εργασίες σε διεθνή
και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους.
ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Απόφοιτη Ελληνικού Πολιτισμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού
Πανεπιστημίου ΕΑΠ.
Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων στο ΕΑΠ.
Μεταπτυχιακό στη Δημιουργική Γραφή, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, και ως Κριτική Επιτροπή του 2ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού
ποιήματος και διηγήματος «Μίμης Σουλιώτης».
Συμμετοχή σε Ανθολογία Διηγημάτων με το διήγημα «Η βάφτιση» εκδ. Ενδυμίων και σε αναμονή
έκδοσης συλλογικό βιβλίο παραμυθιών με τίτλο «Μοντέρνες Σταχτοχιονοσκουφίτσες».
Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθημάτων «Δημιουργική Γραφή» στο 3ο Σχολείο Δεύτερης
Ευκαιρίας Φυλακών Διαβατών.
Συμμετοχή στο Κέντρο Απεξάρτησης ΟΑΣΙΣ πραγματοποιώντας μαθήματα «Δημιουργικής
Γραφής».
Συμμετοχή σε ΜΚΟ (Πράξις), πραγματοποιώντας μαθήματα «Δημιουργικής Γραφής» σε
άστεγους.
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Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών σε μαθητές Γυμνασίου, στα πλαίσια του κοινωνικού
φροντιστηρίου στο Πολύκαστρο που ίδρυσε η Ιερά Μητρόπολη Γουμενίσσης.
Υπεύθυνη Λέσχης Ανάγνωσης (ενηλίκων) «Υπατία» στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Παιονίας και
υπεύθυνη Λέσχης Ανάγνωσης (παιδιών) στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κιλκίς.
Πρόεδρος Συλλόγου Επιστημόνων Κεντρικής Μακεδονίας «Αριστοτέλης»
Γραμματέας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αξιούπολης.
Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φανού Κιλκίς.
Υπεύθυνη έκδοσης πολιτιστικής εφημερίδας «Τα Νέα του Φανού» από το 2007 έως σήμερα.
Τίτλοι θεμάτων: «Ιστορική εξέλιξη της γλώσσας», «Αξιοποίηση εναλλακτικού τουρισμού από τις
ΜμΕ», «Ποίηση-Καβάφης», «Η ελληνική γλώσσα ως όργανο πολιτισμού», «Λαογραφία: Ο κύκλος
της ζωής», «Εθελοντισμός και Συλλογικότητα», «Οι δεκαετίες πριν από την επανάσταση. Ρήγας
Χριστόπουλος, Βηλαράς», «Ευριπίδης - Μήδεια: Μια τραγωδία πάθους και σύγκρουσης»,
«Σοφοκλής – Οιδίπους Τύραννος: Ποιος καθορίζει τη μοίρα του Οιδίποδα;», «Αισχύλος – Πέρσες:
Μύθος και Ιστορία», «Παραμύθι», «Η ιστορική διαδρομή για την κατάκτηση της ισότητας στις
γυναίκες του σύγχρονου κόσμου», «Εισαγωγή στην Λαογραφία», «Εισαγωγή στην Φιλοσοφία».
ΓΡΟΣΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ο Σταύρος Γρόσδος είναι Σχολικός Σύμβουλος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με μεταπτυχιακές
σπουδές στη Διδακτική της Γλώσσας και διδάκτορας της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. Τα
ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από τα ζητήματα της διδακτικής της γλώσσας,
της τέχνης, της δημιουργικής γραφής και του οπτικοακουστικού γραμματισμού. Έχει δημοσιεύσει
άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και έχει εισηγηθεί σε συνέδρια. Βιβλία: Δημιουργικά
Χρωματιστά Παιχνίδια (1998), Γλώσσα και Τέχνη (2003), Ο ξένος, ο άλλος, ο διαφορετικός:
Μήπως είμαι εγώ; (2005), Παιχνίδια φιλαναγνωσίας και αναγνωστικές εμψυχώσεις (2011),
Δημιουργικότητα και Δημιουργική Γραφή στην Εκπαίδευση (2014), Οπτικοακουστικός
γραμματισμός και δημιουργική γραφή (2017) κ.ά.
ΔΑΛΑΚΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
κάτοχος διπλώματος μετεκπαίδευσης στο Διδασκαλείο «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ» στη γενική αγωγή,
διπλώματος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής του ΠΤΔΕ
- ΑΠΘ και υποψήφια Διδάκτορας του ίδιου τμήματος. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα
επικεντρώνονται στη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία και ιδιαίτερα στο Γραμματισμό στην Πρώτη
Σχολική Ηλικία.
ΔΑΣΚΑΛΑ ΚΕΛΗ
Η Κέλη Δασκαλά ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή «Η λογοτεχνική παραγωγή της Γενιάς
του 1940 και η επιστροφή στη λυρική πεζογραφία» το 2006. Έχει διδάξει Νεοελληνική&Συγκριτική
Φιλολογία στα Πανεπιστήμια Κρήτης, Πελοποννήσου και τα τρία τελευταία χρόνια στο Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Έχει εκδώσει δύο μελέτες: Η μυθολογία της λέπρας από τη Βίβλο έως
σήμερα (Ελληνικά Γράμματα, 2010), Πρώτη αγάπη και παντοτινή: Μεταμορφώσεις ενός
λογοτεχνικού μύθου (ΠΕΚ, 2014). Οι διαλέξεις του μαθήματος «Τα comics ως λογοτεχνία:
διαβάζοντας την αμερικάνικη, ευρωπαϊκή και ελληνική εικονογραφημένη αφήγηση» είναι
αναρτημένες
στον
ιστότοπο
των
Ανοικτών
Ακαδημαϊκών
Μαθημάτων
(https://opencourses.uoc.gr/course). Συμμετείχε στη συγγραφική ομάδα του συγγράμματος Η
πεζογραφία στη μακρά δεκαετία του 1960, http://hdl.handle.net/11419/2197 (2015) και στην
ομάδα της Ηλεκτρονικής Εγκυκλοπαίδειας για τον Πλάτωνα (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού,
http://n1.xtek.gr/ime/primary/), όπου προσάρμοσε τα λήμματα για τις ανάγκες των μαθητών
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του δημοτικού.
Τατελευταία χρόνια συντονίζει ομάδες δημιουργικής γραφής, και από πέρυσι
διδάσκει στο ΜΠΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ο Γιάννης Δεληγιάννης σπούδασε πληροφορική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας
Σουώνση και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τη διδακτορική του έρευνα στον τομέα των
Διαδραστικών Πολυμέσων στο ίδιο Πανεπιστήμιο, όπου στη συνέχεια εργάστηκε. Τα ερευνητικά
του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη χρήση των τεχνολογιών διαδραστικών πολυμέσων με
γνώμονα τον άνθρωπο. Η έως τώρα έρευνά του έχει ως κεντρικό στόχο την εφαρμογή της
τεχνολογίας σε νέους τομείς έρευνας και δημιουργίας, αλλά και την ενίσχυση της δυνατότητας
πρόσβασης και συμμετοχής του ατόμου και των εκάστοτε κοινωνικών ομάδων στην Κοινωνία
της Πληροφορίας. Το πλούσιο και βραβευμένο ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει επιστημονικές,
εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές εφαρμογές πολυμέσων που χρησιμοποιούνται σε πανεπιστήμια
ως διδακτικό υλικό ή διατίθενται στο εμπόριο. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή ερευνητικά
προγράμματα, και είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνος του Ιονίου Πανεπιστημίου.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Η Αναστασία Δημητρά είναι εξωτερική Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του
Πανεπιστημίου του Middlesex, London, U.K. (2001). Παράλληλα είναι διευθύντρια του τμήματος
Animation & Interactive Media στον ΑΚΤΟ. Συμμετέχει στα μεταπτυχιακά προγράμματα του
Middlesex ως σύμβουλος καθηγητής ή ως μέλος αξιολόγησης των μεταπτυχιακών εργασιών
σε Ελλάδα και Κύπρο και είναι κριτής για την απονομή βραβείων σε Ελληνικά και Διεθνή φεστιβάλ
animation. Έχει συνεργαστεί για την παραγωγή animation ταινιών με τις μεγαλύτερες εταιρείες
στον Ελληνικό χώρο, όπως το Κουνούπι (1985-1989), Artoon s.a. (1990-1995) κ.α. Το 1995, ίδρυσε
την προσωπική της εταιρεία παραγωγής και δημιούργησε αρκετές παραγωγές, όπως την
Καρτούνια 36 επεισόδια των 26’ για την Ελληνική τηλεόραση (1996-1998) και έχει συγγραφικό
έργο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη θεωρία της τέχνης του animation, τις νέες
τεχνικές και τεχνολογίες σε σχέση με το animation και στην αισθητική που παράγεται στα
περιβάλλοντα Εικονικής Πραγματικότητας.
ΔΟΥΖΙΝΑ ΜΑΡΙΛΗ
Η Μαρίλη Δουζίνα είναι φιλόλογος (απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τμήμα Κλασικής Φιλολογίας) και κάτοχος ΜΑ του
τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών με
ειδίκευση στην Επικοινωνία. Είναι Υποψήφια Διδάκτωρ του ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ με ερευνητικό
προσανατολισμό στην αξιοποίηση της δημιουργικής ανάγνωσης και της δημιουργικής γραφής
στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Ασκεί διδακτικό έργο στο Α’ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού. Έχει
συμμετάσχει με εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια με θέμα τη Διδακτική των Αρχαίων
Ελληνικών, της Νέας Ελληνικής ως μητρικής και ως ξένης γλώσσας και της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας μέσω καινοτόμων πρακτικών, όπως της δημιουργικής γραφής και της ψηφιακής
αφήγησης. Έχει συνεργαστεί με ομάδα φιλολόγων στη συγγραφή βιβλίων για τη διδασκαλία της
Νεοελληνικής Γλώσσας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤANΤΙΝΑ
Η Κωνσταντίνα Γερ. Ευαγγέλου είναι Δρ. Κοινωνιολογίας της Λογοτεχνίας του Τμήματος Ιταλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ (Μεταπτυχιακές σπουδές στη Συγκριτική Γραμματολογία). Είναι
αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ. Αντικείμενο
της διδασκαλίας και της ερευνητικής της δραστηριότητας είναι η ιταλική και ελληνική
μεταπολεμική λογοτεχνική παραγωγή, ιδωμένη υπό το πρίσμα της "κοινωνιολογικής
ανάγνωσης". Τα τελευταία χρόνια ασχολείται ερευνητικά και με το χώρο της μεταναστευτικής
λογοτεχνίας, όπως η λογοτεχνική παραγωγή των αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα και την
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Ιταλία από το 1991 και μετά. Έχει δημοσιεύσεις σε περιοδικά κριτικής λογοτεχνίας και συλλογικούς
τόμους.
ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Η Μαρία Ζερβάκη εργάζεται ως δασκάλα στο Πειραματικό Σχολείο Σερρών. Λειτούργησε όμιλο
Δημιουργικής Γραφής με τίτλο: « Εργαστήρι δημιουργικής γραφής» σε παιδιά ηλικίας 8-12 ετών.
Από τον όμιλο παρήχθη εκπαιδευτικό υλικό, με τη μορφή ψηφιακού βιβλίου με τίτλο: «Δείγματα
Δημιουργικής Γραφής». Με τους μαθητές του ομίλου συμμετείχε στο 6ο Συνέδριο Πληροφορικής
Κ. Μακεδονίας με τίτλο εισήγησης «Δημιουργία παραμυθιού – δημιουργία κινούμενης εικόνας με
το πρόγραμμα RNA». Πήρε μέρος στο 2ο Συνέδριο Δ.Γ. τον Οκτώβριο του 2015 με εισήγηση με
θέμα: «10 βήματα για τη συγγραφή ενός παραμυθιού». Ασχολείται ερασιτεχνικά με το γράψιμο.
Έχει γράψει 2 παραμύθια για παιδιά με τίτλο: «Μια πεταλούδα στην κυψέλη» και «Ο μαγικός
καθρέφτης» (Ένα παραμύθι για την αυτογνωσία – διασκευή). Είναι μέλος της Λέσχης
Ανάγνωσης δασκάλων στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών και εθελόντρια
φιλαναγνωστικών δράσεων.
ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Η Μαρία Ζωγράφου-Τσαντάκη είναι Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής στην 35η
Περιφέρεια (Π.Ε. Πέλλας), Διδάκτωρ Παιδαγωγικής του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, έχει
κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας
του ΠΔΜ και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων του ΕΑΠ, είναι απόφοιτος Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
του ΑΠΘ και Διδασκαλείου Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης.
Διδάσκει στα ΠΕΚ σε εκπαιδευτικούς, σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων και στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, προσχολικής εκπαίδευσης και εκπαίδευση ενηλίκων.
Έχει πάρει μέρος ως εισηγήτρια σε συνέδρια ελληνικά και διεθνή με θέματα έρευνας,
παιδαγωγικής και διδακτικής και είναι συχνά επιμορφώτρια σε διάφορα σεμινάρια νηπιαγωγών.
Έχει εκδώσει βιβλία («Μουσειακή Εκπαίδευση» , «Νηπιαγωγείο-Γλώσσα-Σχέδια Εργασίας») και έχει
συνεργαστεί στη συγγραφή βιβλίων διδακτικής, γλώσσας και δημιουργικής γραφής με
πρόσφατο το βιβλίο «Δημιουργική Γραφή στο Νηπιαγωγείο».
ΗΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Πτυχιούχος παιδαγωγικής και διδάκτορας Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Δίδαξε λογοτεχνία σε
εκπαιδευτικούς στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Πάτρας, Αιγαίου. Συμμετέχει ως εισηγήτρια σε διεθνή
και πανελλήνια συνέδρια, ημερίδες, επιμορφώσεις. Συμμετέχει σε κριτικές επιτροπές λογοτεχνικών
διαγωνισμών.
Μέλος της συντακτικής επιτροπής και συνυπεύθυνη ύλης περιοδικού
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. Μέλος λογοτεχνικών και επιστημονικών Σωματείων.
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ: Ο Αναγνώστης και η Λογοτεχνική Δημιουργία του Ηλία Βενέζη, Αστήρ 2000,
Μετά τον Μικρό Πρίγκιπα, Ηριδανός 2012, Η Παιδική Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση (επιμέλεια)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2007, Ταξίδια στον Ωκεανό της Φαντασίας με μύθους και παραμύθια
2005, Παιχνίδια με το Μικρό Πρίγκιπα του Εξυπερύ 2006, Μια φορά κι έναν καιρό... 2007.
Συμμετέχει σε συλλογικούς τόμους και έχει συνεργαστεί με τα περιοδικά: Διαδρομές , Νέα Εστία,
Παρνασσός, Τετράμηνα, Συριανά Γράμματα, Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, Σύγχρονο
Νηπιαγωγείο, Εκπαιδευτική Κοινότητα, Παράθυρο στην Εκπαίδευση του Παιδιού κ. λπ.
Έχει βραβευτεί για συγγραφή δοκιμίων και για καινοτόμα προγράμματα (Θεσμός Αριστείας,
Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου κ. ά.)
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
Ο Ανδρέας Θανασούλας είναι υποψήφιος διδάκτορας της Κοινωνιολογίας του Πολιτισμού στο
Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στη Δημιουργική Γραφή
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από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, πτυχιούχος θεατρολόγος από το Πανεπιστήμιο
Πάτρας και απόφοιτος της Δραματικής σχολής Αθηνών και της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΕΠΠΑΙΚ). Εργάζεται ως
ηθοποιός – σκηνοθέτης και είναι καθηγητής δραματικής τέχνης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Έχει γράψει θεατρικά έργα και έχει εκδώσει το μυθιστόρημα Άνεμος στα μάτια που κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Αντίπλωρος
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Η Σοφία Ιακωβίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου και σπούδασε Νεοελληνική Φιλολογία.
Συνέχισε τις σπουδές της στο Παρίσι (Paris IV, INALCO) και το Μπέρμιγχαμ ως επισκέπτρια
ερευνήτρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην κοινωνιολογία της λογοτεχνίας, τις
σπουδές του φύλου, τη θεωρία της αυτοβιογραφίας, τη συγκριτική γραμματολογία. Οι
δημοσιεύσεις της αφορούν στη λογοτεχνία του 19ου και κυρίως του 20ού αιώνα, την πρόσφατη
πεζογραφική παραγωγή καθώς και τις καβαφικές σπουδές. Έχει διδάξει νεοελληνική λογοτεχνία
και θεωρία λογοτεχνίας στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Δ. Μακεδονίας, Α.Π.Θ. και στο Ελληνικό
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ ΦΩΣΤΗΡΑ
Η Ιασονίδου Φωστήρα είναι πτυχιούχος του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του
ΑΠΘ και κάτοχος Maitrise en FLE του Université de Rouen, με μεταπτυχιακές σπουδές στη
διδακτική της γαλλικής γλώσσας και την Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Πολιτισμό. Έχει εργαστεί ως
εκπαιδευτικός γαλλικών στην ιδιωτική εκπαίδευση (Γαλλικό Ινστιτούτο) και στη δημόσια
εκπαίδευση (δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια). Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την εφαρμογή
ασκήσεων δημιουργικής γραφής στο μάθημα της ξένης γλώσσας σε συνδυασμό με τις νέες
τεχνολογίες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπου και εργάζεται ως εκπαιδευτικός.
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
Η Μαρία Α. Ιωάννου γεννήθηκε το 1982 στη Λεμεσό. Σπούδασε αγγλική λογοτεχνία και
λογοτεχνία του 20ού αιώνα (MA King’s College London, BA University of Reading) και είναι
υποψήφια Διδάκτορας Δημιουργικής Γραφής (University of Winchester). Η πρώτη της συλλογή
διηγημάτων - «Η γιγαντιαία πτώση μιας βλεφαρίδας» (Εκδόσεις Γαβριηλίδης, 2011) - τιμήθηκε με
το Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Λογοτέχνη στα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας Κύπρου και
προσκλήθηκε σε φεστιβάλ του εξωτερικού, ενώ διηγήματά της έχουν βραβευθεί σε τοπικούς και
διεθνείς διαγωνισμούς. Το 2013 ίδρυσε το φεστιβάλ εναλλακτικών λογοτεχνικών αναγνώσεων
ΣΑΡΔΑΜ. Η δεύτερή της συλλογή διηγημάτων - «Καζάνι» (Εκδόσεις Νεφέλη, 2015) –
συμπεριλήφθηκε στις υποψηφιότητες για το Βραβείο Νέου Λογοτέχνη 2016 (ελληνικό περιοδικό
Κλεψύδρα / Έναστρον), ενώ πρόκειται να μεταφραστεί στα ουγγρικά και στα σερβικά μέσω
Ευρωπαϊκού προγράμματος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τον Μάιο του 2017, είχε την τιμή να
προσκληθεί στο Βερολίνο σε πρόγραμμα φιλοξενίας από τον λογοτεχνικό Οργανισμό
Lettretage. Διδάσκει Δημιουργική Γραφή σε παιδιά και ενήλικες.
ΚΑΪΜΑΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Η Πολυξένη Καϊμάρα είναι Ψυχολόγος στο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης του
Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας (πρώην Κέντρο Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Υποστήριξης και
Κατάρτιση Ατόμων με Αναπηρία), αποσπασμένη στον Ψυχιατρικό Τομέα του Γενικού
Νοσοκομείου Κέρκυρας. Είναι Υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του
Ιονίου Πανεπιστημίου, πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του
Α.Π.Θ. και κάτοχος Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων, στη Σχολική-Εξελικτική Ψυχολογία του ίδιου
Πανεπιστημίου και στη Δημόσια Υγεία-Πρότυπα και Συμπεριφορές Υγείας της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Υγείας. Έχει πτυχίο Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό της
ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), εκπαιδευτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ΑΣΠΑΙΤΕ και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Eκπαιδεύτρια Eνηλίκων (ΙΕΚ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και μέλος του Μητρώου
Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
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Είναι, επίσης, αξιολογήτρια εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων του Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Στέλεχος
Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στον
σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού με στόχο την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης.
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Π.Μ.Σ. «Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή
διδακτικού υλικού» (Β΄ κατεύθυνση: Επιστήμες του Ανθρώπου), Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας (2016).
Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2012-2016). Βαθμός Πτυχίου: Άριστα
(9,04). Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας με θέμα: Η διδασκαλία της ποίησης στο Δημοτικό Σχολείο
μέσα από την εφαρμογή και την αξιολόγηση δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής.
Επιβλέποντες καθηγητές: Μαρία Παπαρούση, Νίκος Χανιωτάκης. Βαθμός πτυχιακής εργασίας:
Άριστα (10).
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ
Καραγεωργίου Ζ.: Σπούδασε Εφαρμοσμένη Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και
είναι πτυχιούχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Γραφικών Τεχνών και Πολυμέσων στο Ε.Α.Π.
Σήμερα εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και είναι υποψήφια Διδάκτορ
της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ε.Α.Π. Βραβεύτηκε για «Βέλτιστο ψηφιακό διδακτικό
σενάριο» από το Υ.Π.Ε.Θ. Δραστηριοποιείται ενεργά στη δημιουργική γραφή για το παιδικό και
νεανικό βιβλίο, στη θεατρική γραφή και στις αφηγήσεις. Παρουσίαζε παιδική ραδιοφωνική
εκπομπή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Κατερίνης. Έχει εκδώσει παραμύθια σε έντυπη μορφή, αλλά
και σε μορφή διαδραστικού e–book. Είναι μέλος της Ένωσης Συγγραφέων Πιερίας και του
Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. Είναι ιδρυτικό και βασικό μέλος ομάδας παραστάσεων
μικτής τεχνικής (αφήγηση, θέατρο, κουκλοθέατρο, κινούμενο σχέδιο – της ίδιας). Συμμετέχει ως
ηθοποιός και ως συντονίστρια (σκηνοθετικά) σε θεατρικές ομάδες διαφορετικών ηλικιών και
είναι μέλος της δημοτικής χορωδίας. Παρακολουθεί μαθήματα ζωγραφικής, χορού, υποκριτικής
και μουσικής.
ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ο Ανδρέας Καρακίτσιος σπούδασε Φιλολογία και Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης σε προπτυχιακό επίπεδο. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπούδασε Θεωρία της
Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου (Université de Sciences Humaines de
Strasbourg, και εκπαιδευτική Ψυχολογία στο Université de sciences sociales de Starsbourg II. Το
1992 διορίστηκε στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., και
διδάσκει Ιστορία, Θεωρία και Κριτική της Παιδικής Λογοτεχνίας. Στα πλαίσια της διδασκαλίας της
παιδικής λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση διδάσκει δημιουργική γραφή για παιδιά
και μεγάλους. Έχει δημοσιεύσει μια σειρά άρθρων και μελετών για θέματα Λογοτεχνίας και
Παιδικής Λογοτεχνίας σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Οι πρόσφατες ερευνητικές αναζητήσεις
του προσανατολίζονται στο ευρύ πεδίο της Φιλαναγνωσίας και της Δημιουργικής Γραφής.
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Καραστέργιου Παναγιώτα: Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1984 και σπούδασα Φιλολογία στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στη Νεοελληνική Λογοτεχνία. Συνέχισα τις
σπουδές μου με το μεταπτυχιακό Δημιουργικής Γραφής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
στη Φλώρινα κι έχω διευρύνει το αντικείμενο της ειδικότητάς μου με επιμορφώσεις σχετικά με τη
διαπολιτισμική εκπαίδευση, την εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και την εκπαιδευτική
διαδικασία. Μέσα από την εργασία μου ως εκπαιδευτικός στον ιδιωτικό τομέα αλλά και μέσα από
εθελοντικά προγράμματα προσπαθώ να συνδυάσω την αγάπη μου για την παιδεία, τη
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λογοτεχνία και τη γραφή με την αγάπη μου για τον άνθρωπο. Η γλώσσα κατεξοχήν μου
προκαλούσε ιδιαίτερη έλξη και η μετοχή στη δύναμή της αποτελεί μακροπρόθεσμο προσωπικό
μου στόχο.
ΚΑΡΤΑΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΝΟΜΑ: Καρτάλου Παρασκευή
ΣΠΟΥΔΕΣ: Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική έρευνα, πτυχίο Φιλοσοφικής, πτυχίο Θεολογίας.
ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Φιλόλογος σε Δημόσιο Λύκειο από το 2003
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Δημιουργική Γραφή, Ιστορία Τέχνης, Καινοτόμες δράσεις στην εκπαιδευτική
πράξη.
ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Ονομάζομαι Σωτηρία Καρολίδου του Ανδρέα και της Αργυρής. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη
Θεσσαλονίκη και είμαι παντρεμένη και μητέρα δυο παιδιών. Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με
ειδίκευση Κλασική και του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είμαι κάτοχος τριών Μεταπτυχιακών
Τίτλων: (1) στην κατεύθυνση Ιστορίας της Εκκλησίας και Δογματικής Θεολογίας με γνωστικό
αντικείμενο: Ελληνισμός και Ορθοδοξία του τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας,
της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (2) στη «Διαχείριση
Κρίσεων στην Εκπαίδευση - Σχολική Ψυχολογία και (3) στην «Εκπαίδευση και Αναπηρία του
Universita Degli Studi Di Roma “Tor Vergata”. Εργάζομαι ως μόνιμη εκπαιδευτικός από το 2002
και από το 2013 υπηρετώ ως Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς. Συμμετείχα στη συλλογική συγγραφή και έκδοση βιβλίων.
Έχω πάρει μέρος ως εισηγήτρια σε Επιστημονικά Συνέδρια και Ημερίδες και πραγματοποίησα
δράσεις στα πλαίσια του ρόλου μου για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. Άρθρα, εργασίες
και εισηγήσεις μου έχουν παρουσιαστεί σε τηλεοπτικά κανάλια και έχουν δημοσιευτεί στον
ηλεκτρονικό τύπο και σε εφημερίδες τοπικές και ευρείας κυκλοφορίας. Ομιλώ την αγγλική και
ιταλική γλώσσα και έχω τιμηθεί από κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς. Τα επιστημονικά
ενδιαφέροντά μου επικεντρώνονται σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, γονέων και μαθητών και
θέματα ειδικής αγωγής.
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
H Mαρία Kατσαντώνη διδάσκει «Θεωρία λογοτεχνίας και δημιουργική γραφή» στο Κοινό
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ « Δημιουργική γραφή » του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του
Παν. Δυτικής Μακεδονίας. Eχει πτυχίο Γαλλικής και Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Παν. Αθηνών. Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Paris ΙΙΙ -SorbonneNouvelle με αντικείμενο τη Θεωρία ανάλυσης του λόγου και ειδίκευση στο μεταμοντέρνο
λογοτεχνικό αφήγημα. Μέρος της διδακτορικής της διατριβής εκπονήθηκε με υποτροφία του
γαλλικού κράτους στο Πανεπιστήμιο Brown του Rhode Island των ΗΠΑ με ειδίκευση τις
μεταμοντέρνες αφηγηματικές πρακτικές γραφής (πολυφωνία- υβριδικές γραφές). Είναι επίσης
κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων: DEA στις Επιστήμες του λόγου και στη Μετάφραση
(Παν. Paris ΙΙΙ -Sorbonne-Nouvelle) και DESS στον Τομέα των Κοινωνικών Επιστημών και Διοίκησης
με ειδίκευση την Κοινωνιολογία του Πολιτισμού και τον Πολιτιστικό Σχεδιασμό (Παν. Paris XNanterre). Έχει διδάξει επί σειρά ετών σε διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του
εξωτερικού (Παν. Κύπρου, Παν. Αθηνών, Παν. Paris IV-Sorbonne, Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο). Έχει συμμετάσχει ως επιστημονική συνεργάτιδα σε ερευνητικό πρόγραμμα της
Ακαδημίας Αθηνών (ως προς την έκδοση του Χρηστικού λεξικού της Νεοελληνικής Γλώσσας,
εκδ. 2014). Το 2007 εισήγαγε για πρώτη φορά και διοργάνωσε το μάθημα της Δημιουργικής
Γραφής και Ανάγνωσης στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Παν. Αθηνών και
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συνεχίζει μέχρι και σήμερα να συντονίζει εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής και Λογοτεχνικές
Συναντήσεις με συγγραφείς σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και
πολιτισμικούς φορείς. Εχει συμμετάσχει σε πολιτιστικά σχέδια και δράσεις προφορικής
αφήγησης ιστοριών. Mελέτες 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 μέσα από διεπιστημονικές θεωρήσεις
που συνάδουν αφηγηματολογικών, γλωσσοδιδακτικών και κοινωνιολογικών προσεγγίσεων.
Έχει επιμεληθεί και εκδόσει τον συλλογικό τόμο «Μονοπάτια Γραφής/Sentiers d’écriture» 2013 (σ.
205).
ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Η Κατσαρή Κωνσταντία γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Ελληνικής
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό δίπλωμα στα
Παιδαγωγικά σε θέματα της γλωσσικής διδασκαλίας στην εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο του Bath
της Μεγάλης Βρετανίας) και με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Δημιουργική Γραφή με κατεύθυνση
την εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας). Εργάζεται στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Συμμετείχε με διηγήματά της στον συλλογικό τόμο Οδός δημιουργικής γραφής,
αριθμός 2 ( εκδόσεις Οσελότος, 2013). Διηγήματά της έχουν δημοσιευτεί σε έντυπα και
ηλεκτρονικά περιοδικά.
ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ο Βαγγέλης Κατσιφός κατάγεται από το Βόλο και ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Είναι καθηγητής
ξένων γλωσσών και επαγγελματίας μεταφραστής. Πήρε το πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχει άδεια διδασκαλίας για την
ιταλική και την αγγλική γλώσσα. Διδάσκει αποκλειστικά σε ενήλικες σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών
και σε προγράμματα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. Έχει εκπαιδευτεί στην Ιταλία στη μέθοδο Glottodrama, η
οποία αφορά διδασκαλία ξένης γλώσσας μέσα από θεατρικές πρακτικές. Έχει παρακολουθήσει
σεμινάρια μετάφρασης και επιμέλειας κειμένων και έχει πλούσιο μεταφραστικό έργο. Μεταξύ των
άλλων, έχει μεταφράσει και το βιβλίο του Emilio Gentile Φασισμός. Ιστορία και Ερμηνεία, το οποίο
τιμήθηκε με το βραβείο μετάφρασης το 2008 από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας. Είναι
φοιτητής του ΜΠΣ Δημιουργική Γραφή στο ΕΑΠ.
ΚΕΧΑΓΙΑ ΦΑΝΗ
Η Φανή Κεχαγιά είναι φιλόλογος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 2002, ενώ πριν,
εργάστηκε για εννέα χρόνια στην Ιδιωτική Εκπαίδευση. Σπούδασε Ιστορία-Αρχαιολογία στο ΑΠΘ,
ζει και εργάζεται στη Σέρρες. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Α΄ Έτος της Δημιουργικής Γραφής
του Παν.Δυ.Μα. (Τμήμα Νηπιαγωγών) με κατεύθυνση τη Συγγραφή, επίσης μέλος της ομάδας
διδασκόντων στα Μαθήματα Κλασικής Παιδείας του Μαξίμειου Πνευματικού Κέντρου Σερρών και
συμμετέχει στη θεατρική ομάδα Εκπαιδευτικών της πόλης της. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και
ισπανικά και μαθαίνει τουρκικά. Γράφει από τότε που θυμάμαι τον εαυτό της. Περίπου τα πάντα.
Από παραμύθια μέχρι παραλογές. Το πρώτο της μυθιστόρημα είναι υπό έκδοση από τις
εκδόσεις Έξη.
ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΠΥΡΟΣ
Ο Σπύρος Κιοσσές αποφοίτησε από το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο
στο πεδίο των κλασικών σπουδών (Πανεπιστήμιο του Ληντς, Μ. Βρετανία) και της εκπαιδευτικής
έρευνας (Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Μ. Βρετανία). Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στη Νεοελληνική Λογοτεχνία. Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Ελληνικής
Φιλολογίας του ΔΠΘ και μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στη θεωρία της
λογοτεχνίας και τη δημιουργική γραφή. Στα ενδιαφέροντά του συγκαταλέγονται η
αφηγηματολογία, τα ζητήματα φύλου στην αφήγηση και η διδακτική της λογοτεχνίας.
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ΚΙΤΣΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
Ο Νίκος Κιτσάτης γεννήθηκε στις Σέρρες όπου και εργάζεται στο 20ο Δημοτικό έχοντας 33 χρόνια
υπηρεσίας από τα οποία 23 σε θέση ευθύνης. Ασχολείται ιδιαίτερα με την εισαγωγή των ΤΠΕ
στην εκπαίδευση και πρόσφατα βραβεύτηκε με το 1ο πανελλήνιο βραβείο για τη συμμετοχή του
στο 1ο
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Τεχνολογίας f1inSchools. Έχει συμμετάσχει σε πολλά
προγράμματα φιλαναγνωσίας, και υπήρξε υπεύθυνος του προγράμματος ΟΙΚΑΔΕ της
Τράπεζας Κύπρου. Είναι μέλος της Λέσχης Ανάγνωσης Δασκάλων στη Δημόσια Βιβλιοθήκη
Σερρών.
ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΒΕΡΑ
H Βέρα Κονιδάρη είναι καθηγήτρια αγγλικής στη Β/θμια Εκπαίδευση Κέρκυρας. Είναι πτυχιούχος
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Μάστερ (MSc)
της Σχολής Μοντέρνων Ευρωπαϊκών Γλωσσών και Πολιτισμών του Πανεπιστημίου του
Εδιμβούργου, με θέμα τις Κινηματογραφικές Σπουδές. Εκτός από την β/θμια εκπαίδευση, έχει
διδάξει στην α/θμια εκπαίδευση, στη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κέρκυρας και στα ΙΕΚ.
Επίσης, έχει διδάξει επί σειρά ετών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
και στο Τμήμα Πληροφορικής. Ως υπεύθυνη σχολικής βιβλιοθήκης υπήρξε δημιουργός και
συντονίστρια της Λέσχης Ανάγνωσης «Λέξεων Περιηγητές» με έδρα το 1ο ΕΠΑΛ Κέρκυρας.
Είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του
Ιονίου Πανεπιστημίου με θέμα: «O Theodore Stephanides (1896-1983) ως Μεταφραστής της
Ελληνικής Ποίησης και ως Αγγλόφωνος Ποιητής και Απομνημονευματογράφος». Μιλάει
Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Ιταλικά. Έχει λάβει μέρος σε συνέδρια και διαλέξεις. Μελέτες και
μεταφράσεις της έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά.
ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΑΝΝΑ
Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1983 και μεγάλωσα στην Κέρκυρα. Πήρα το απολυτήριό μου από το
2ο Λύκειο Κέρκυρας τον Ιούλιο του 2001 και το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς έφυγα για σπουδές
στη Φιλολογία Ιωαννίνων. Μετά από αρκετά χρόνια και διάφορες εργασιακές εμπειρίες,
επέστρεψα στην Κέρκυρα, όπου άρχισα να εργάζομαι ως καθηγήτρια Αγγλικών σε
φροντιστήρια και ως φιλόλογος παραδίδοντας ιδιαίτερα μαθήματα. Παράλληλα
παρακολούθησα το ΠΜΣ "Επιστήμη της Μετάφρασης" στο τμήμα Ξένων Γλωσσών και
Μετάφρασης - Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και από τον Ιούνιο του 2016 εκπονώ στο
ίδιο τμήμα Διδακτορική Διατριβή με θέμα "Η μετάφραση ως φορέας θεματικών και προτύπων
στο πρωτότυπο λογοτεχνικό έργο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη". Η Δημιουργική Γραφή, σε
συνδυασμό ή ανεξάρτητα από τη μετάφραση, είναι ένα πεδίο που με γοητεύει και με το οποίο
έχω ασχοληθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Επίσης, κατά περιπτώσεις, εφαρμόζω τεχνικές
δημιουργικής γραφής για να ενθαρρύνω τους μαθητές μου στην ανάπτυξη γραπτού λόγου.
ΚΟΥΜΑΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Δρ. Φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μέλος Σ.Ε.Π. στο Ε.Α.Π. στο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Δημιουργικής Γραφής. Διδάσκων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας στο ίδιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε 22 πανελλήνια
και διεθνή συνέδρια. Έχει μεταφράσει και επιμεληθεί άρθρα, πρακτικά και τόμους συνεδρίων
φιλοσοφικού και λογοτεχνικού ενδιαφέροντος όπως και βιβλία αντίστοιχων θεματικών.
ΚΟΥΣΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Eργάζεται ως εκπαιδευτικός (φιλόλογος) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το 2001.
Ολοκλήρωσε το πρώτο της πτυχίο στην Αρχαιολογία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ (1992) και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης/Μ.Α. στην
Προϊστορική Αρχαιολογία (1998) στο ίδιο τμήμα. Σπούδασε επίσης Συντήρηση Έργων Τέχνης στο
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Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας (2001). Το Μάιο του 2015
υποστήριξε διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας με θέμα «Ιστορική εκπαίδευση στο σχολείο και το μουσείο». Στα επιστημονικά της
ενδιαφέροντα περιλαμβάνεται η διδακτική της ιστορίας και η χρήση του παρελθόντος σε χώρους
τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.
ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ο Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής «Δημιουργικής Γραφής και
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το συγγραφικό του
έργο και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη μελέτη και τη διδακτική της Δημιουργικής
Γραφής, της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Θεωρίας της Λογοτεχνίας. Έχει εκδώσει έξι (6)
επιστημονικά συγγράμματα: Η Θεσσαλονίκη στο έργο των Θεσσαλονικέων πεζογράφων
(Κώδικας 2006, Επίκεντρο 2013), Σκηνικό – Χαρακτήρες – Πλοκή (Ίων 2011), Τα Ετεροθαλή.
Μελέτες για την Παιδική, τη Νεανική και τη Λογοτεχνία για Ενήλικες (Ίων 2012), Η Δημιουργική
Γραφή στο Νηπιαγωγείο (Επίκεντρο 2013), Προσαρμογές των Αναλυτικών Προγραμμάτων για
το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο. Διαθεματικό πλαίσιο και σχέδια διδασκαλίας. Τόμος Α΄.
Υποστηρικτικό υλικό. Τόμος Β΄ (ΥΠΕΠΘ-Π.Ι. 2008). Άρθρα του έχουν συμπεριληφθεί σε
συλλογικούς τόμους, ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.
Έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα. Στο ενεργητικό
συμπεριλαμβάνονται τέσσερις (4) ποιητικές συλλογές και μία (1) συλλογή διηγημάτων. 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.
ΚΩΤΣΙΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Ο Χριστόδουλος Κ. Κωτσίνας γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1986. Σπούδασε στο τμήμα Θεατρικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Σχολή Καλών Τεχνών. Το 2011 για δύο συναπτά έτη
εργάστηκε σε ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Εκπαίδευση
Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών».
Από το 2013 έως και σήμερα εργάζεται ως εκπαιδευτικός θεατρική αγωγής στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση.
Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων ένα από τα οποία της Δημιουργικής γραφής, του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας το οποίο και του έδωσε την ώθηση το 2016 να εισαχθεί στο
αντίστοιχο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Επίσης έχει σκηνοθετήσει ταινία μικρού μήκους, με παιδιά από την Στ’ του 1ου Πρότυπου
Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, για τον διαγωνισμό της Νέας Γενιάς του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Ενδοσχολική βία»
η οποία απέσπασε και πρώτο πανελλήνιο βραβείο.
Έχει σκηνοθετήσει θεατρικές παραστάσεις όπως «Οι Ηλίθιοι» του Νηλ Σάιμον με την θεατρική
ομάδα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Φλώρινας «Τρίτο Κουδούνι».
Ακόμη έχει συμμετάσχει σε αρκετές θεατρικές παραστάσεις και ταινίες μικρού μήκους ως
ηθοποιός («Αντιγόνη– Αντιγόνη» στο ρόλο του Αίμωνα, The sea-tranced isle, ταινία μικρού
μήκους ).
Έχει υπάρξει μέλος του προγράμματος «Αθλητικά μονοπάτια» του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
ως εκπαιδευτικός θεατρολόγος,.
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Επιπροσθέτως διετέλεσε Έφηβος Βουλευτής της επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων του
προγράμματος της Βουλής των Ελλήνων το2003.
Είναι μέλος του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Συμμετέχει από το 2016
ως συνεργάτης στο πρόγραμμα «κι αν ήσουν εσύ;» του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο
στην Εκπαίδευση και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα.
ΛΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
1. Μεταπτυχική φοιτήτρια στο ΜΠΣ του ΕΑΠ Δημιουργική Γραφή.
2. Κάτοχος πτυχίου του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με ειδίκευση στις
Βυζαντινές και Νεοελληνικές Σπουδές
3. Τη συγκεκριμένη χρονκή περίοδο απασχολούμαι επαγγελματικά στο τμήμα του Operation
support ως εξωτερική συνεργάτης της εταιρίας Vodafone.
ΛΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ο Βασίλης Λέτσιος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και
Διερμηνείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με γνωστικό αντικείμενο “Νεοελληνική Φιλολογία και
Λογοτεχνική Γραμματεία μεταφρασμένη από Ξένες Γλώσσες στα Νέα Ελληνικά”. Το επιστημονικό
του έργο περιλαμβάνει τη μονογραφία με τίτλο "The Ghost Behind the Arras: transformations of
the 'political verse' in twentieth-century Greek poetry" (Scholars’ Press, 2013) καθώς και μελέτες
για τον ελεύθερο στίχο και τη στιχουργική, τη λογοτεχνική μετάφραση, την περιηγητική γραφή
κ.λπ. Στην παρούσα φάση προετοιμάζει μια δεύτερη μονογραφία με τίτλο "Ποίηση και
μετάφραση: Η Επτανησιακή Σχολή" και συνεπιμελείται έναν τόμο για την περιηγητική γραφή με
τίτλο "Όσκαρ Έμιλ Τουντέερ. Ο τελευταίος Αθηναίος".
ΛΙΑΤΣΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Η Λαμπρινή Λιάτσου είναι Σχολική Σύμβουλος στην 1η εκπαιδευτική περιφέρεια Δημοτικής
Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.
Γεννήθηκε στα Ιωάννινα.
Είναι δασκάλα, πτυχιούχος Ψυχολογίας, με πλούσιο έργο στην επιμόρφωση
εκπαιδευτικών. Έχει λάβει επιβράβευση αριστείας από το Ι.Κ.Υ. κατά τη διάρκεια των σπουδών
της.
Οι μεταπτυχιακές της σπουδές αφορούν στη “Δημιουργική Γραφή” της Σχολής
Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Έχει ασκήσει καθήκοντα Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας και υπεύθυνης Σχολικών
Δραστηριοτήτων για οκτώ σχολικά έτη, στην Π/θμια Εκπ/ση. Διαθέτει συγγραφικό και ερευνητικό
έργο. Τα ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται κυρίως στις Ανθρώπινες Σχέσεις και τη Λογοτεχνία.
Προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της σε συλλόγους.
Έχει λάβει μέρος ως Εισηγήτρια σε Διεθνή και Πανελλήνια Επιστημονικά Συνέδρια καθώς
και σε ΠΕΚ και ΚΠΕ.
Ποιήματά της έχουν διακριθεί σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Ποίησης και έχουν συμπεριληφθεί
σε συλλογικές εκδόσεις και Ανθολόγια.
Είναι μέλος της ΕΛΣΗ (Εταιρείας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου).
ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ
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Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι Κριτικός Κινηματογράφου, Θεατρολόγος και
σκηνοθέτης. Συμμετείχε ως εισηγητής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια πρωτοβάθμιας,
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Υπήρξε μέλος στο ΔΣ του Ελληνικού Παιδικού
Μουσείου και είναι μέλος στην επιτροπή αξιολόγησης κινηματογραφικών σεναρίων της ΕΡΤ.
ΛΟΓΓΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Η κυρία Λογγίνου Δήμητρα σπούδασε τις επιστήμες της Αγωγής του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου
Αιγαίου και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΑΠ στη διοίκηση πολιτισμικών
μονάδων. Γνωρίζει την Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Β2 και μπορεί να χειρίζεται τους Η/Υ σε
επίπεδο expert. Δουλεύει ως δασκάλα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από το 2004 έχει εκδόσει
ένα βοήθημα για τα μαθηματικά της Δ δημοτικού κι ένα παραμύθι για παιδιά ηλικίας 6 - 8 ετών.
Έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται τα blog " Υπατία 82" και " Φωτοτεχνήματα".
ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο Νίκος Λούβρος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
του Πολυτεχνείου Κρήτης, και απόφοιτος του ΠΜΣ στη Δημιουργική Γραφή του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας. Έχει δημοσιεύσει ποιήματα σε λογοτεχνικά περιοδικά της Ελλάδας και της
Αυστραλίας. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και
δημιουργικής γραφής σε παιδιά και ενήλικες. Η πρώτη του ποιητική συλλογή είναι επίσης υπό
έκδοση.
ΜΑΚΡΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Όνομα: Ναυσικά
Επώνυμο: Μακράκη
Διεύθυνση: Στεφανοπούλου 10 -12, Τ.Κ. 11147, Γαλάτσι, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2114032370, 6932212792
e-mail: nafsikamak@hotmail.com
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης Αθηνών και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημιουργικής Γραφής
του Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας. Σπούδασε μουσική στα Ωδεία
Φίλιππος Νάκας και Athenaeum. Έχει Πτυχίο και Δίπλωμα πιάνου, Πτυχίο Αρμονίας, Αντίστιξης
και Φούγκας.
Τον Μάρτιο και Απρίλιο του 2017 συμμετείχε στη θεατρική Performance «Χορωδία Ανέργων»,
που παίχτηκε στο Θέατρο Πόρτα (πιάνο, τραγούδι). Είναι μέλος του γυναικείου φωνητικού
συνόλου «Έκληψις», με το οποίο έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις και συνεργασίες σε θέατρα
και φεστιβάλ της Ελλάδας, με έργα κλασσικής και σύγχρονης μουσικής.
Ζει στην Αθήνα και εργάζεται ως εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΜΑΚΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Η Γεωργία Μακρογιώργου είναι εκπαιδευτικός Αγγλικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στη
Θεσσαλονίκη, με μεταπτυχιακό στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακό στη Δημιουργική Γραφή-Συγγραφή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας. Έχει εκπονήσει προγράμματα συμπράξεων με σχολεία από διάφορες χώρες, με πιο
πρόσφατο το Erasmus plus «Ενωμένοι στη διαφορετικότητα μέσα από ιστορίες στην Ευρώπη».
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Άρθρα και εισηγήσεις της έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά
συνεδρίων, ενώ ποιήματά της σε ηλεκτρονικά περιοδικά και συλλογικές εκδόσεις. Τον Μάιο του
2017 εκδόθηκε το πρώτο μυθιστόρημά της, με τίτλο ‘Τύχη στα Τείχη’.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Η Μαργαρίτη Διονυσία απoφοίτησε από το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών και στη συνέχεια παρακολούθησε τα μαθήματα του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος διδακτορικού
διπλώματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην παιδική - νεανική λογοτεχνία και εργάζεται στη
δημόσια εκπαίδευση ως φιλόλογος.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ -ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗ ΕΛΕΝΗ
www.margaritou.gr : 15 Βιβλία, 126 άρθρα, παρουσιάσεις κ.ά. και 56 συμμετοχές σε συνέδρια
ΜΑΣΤΟΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
Η Ευγενία Μάστορα είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος
Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο στην «Πρώτη
Αγωγή και Εκπαίδευση» ( European University of Cyprus). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της
περιστρέφονται γύρω από την τέχνη, τη διαφοροποιημένη μάθηση και τη δημιουργική γραφή
στην προσχολική ηλικία.
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
Σπούδασε Διαδραστικά Πολυμέσα, (ΜΑ, Royal College of Art) και Γραφίστικη Σχεδίαση, (ΜΑ,
Birmingham BIAD, UK). Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα στην θεματική περιοχή της Σχεδίασης
Διάδρασης, από το Τμήμα Μηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι
Επίκουρη Καθηγήτρια στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ε.Α.Π. Συνεργάζεται με το ITYΕ,
Πάτρα, ως υπεύθυνη IST/FET έργων. Εργάστηκε ως έμπειρη σχεδιάστρια διάδρασης στην Philips
Design Ολλανδίας. Έχει διδάξει Διαδραστική Σχεδίαση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Τμήμα
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών. Διατέλεσε Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό
Προσωπικό στο ΕΑΠ. Έχει ασχοληθεί με έρευνα, ανάπτυξη και δημιουργική κατεύθυνση έργων
με ευρύ θεματικό πεδίο. Διατέλεσε μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Disappearing
Computer Network. Στο συγγραφικό της έργο συγκαταλέγονται το Disappearing Computer
book, η θεματική ενότητα User Interface Design στο βιβλίο: User Interface Design of Electronic
Appliances, η επιμέλεια έκδοσης του διαδικτυακού περιοδικού Convivio Webzine. Έχει
συνεισφέρει σε διεθνή βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια, εκθέσεις τέχνης και τεχνολογίας,
οργανωτικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων και ερευνητικών εργαστηρίων.
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Γεννήθηκε το Δεκέμβρη του 1993 στην Καβάλα όπου και μεγάλωσε. Είναι φιλόλογος, απόφοιτος
του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Γνωρίζει Αγγλικά,
ενώ έχει γνώσεις και βασικών υπολογιστικών προγραμμάτων. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε
συνέδρια στην Αθήνα, τη Λάρισα, την Κομοτηνή, την Ιθάκη, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τη
Σύρο. Ασχολείται με τον αθλητισμό και τη μουσική.
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καβάλα. Σπούδασε στο τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης, απ’όπου και αποφοίτησε με υποτροφίες του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος απ’το πανεπιστήμιο του
Manchester στη Μ.Βρετανία και υποψήφια Διδάκτωρ του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας
Κομοτηνής. Γνωρίζει τρεις ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά), είναι κάτοχος του πτυχίου
Braille και των πιστοποιητικών Α’ και Β’ επιπέδου υπολογιστών. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια
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σε συνέδρια στην Πάτρα, την Αθήνα, τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Ιθάκη, τη
Σύρο, τη Μόσχα, την Τιφλίδα. Εργάζεται σε δημόσια σχολεία τα τελευταία δέκα χρόνια.
ΜΕΓΑ ΧΑΡΙΣ
Η Χάρις Μέγα γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε και ζει στα Ιωάννινα. Είναι μουσικός
παιδαγωγός με master στη Εθνομουσικολογία, απόφοιτη του τμήματος "Δημιουργικής Γραφής"
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και εργάζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Γράφει
θεατρικά έργα για παιδιά, τα οποία ντύνει με δικές της μελωδίες. Εκτός από τη σύνθεση και τη
συγγραφή ασχολείται και με το ραδιόφωνο, επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή «Μια
ανάσα παραμύθια» στο δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης των Ιωαννίνων.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
Ο Τάσος Μιχαηλίδης είναι πτυχιούχος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, πραγματοποίησε
τις μεταπτυχιακές σπουδές του στη Νεοελληνική Φιλολογία στο ΕΚΠΑ και εκπόνησε τη
διδακτορική του διατριβή με τίτλο: «Νατουραλιστικές επιδράσεις στην ελληνική μεταπολεμική
πεζογραφία» στο ίδιο πανεπιστήμιο (2016), στο οποίο είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής υπό την
επίβλεψη της καθηγήτριας Χ. Ντουνιά. Εργάζεται ως φιλόλογος στην δημόσια δευτεροβάθμια
εκπαίδευση από το 2008 και από το 2014 στο Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά με πενταετή
θητεία. Συμμετέχει τακτικά με άρθρα και ανακοινώσεις του σε επιστημονικά περιοδικά και
συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη Νεοελληνική Φιλολογία 19ου και 20ού
αιώνα, τη Θεωρία Λογοτεχνίας, τη σύγκριση εθνικών λογοτεχνιών, τη διακαλλιτεχνική σύγκριση,
τη δημιουργική γραφή και τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
Η Άρτεμις Μιχαηλίδου είναι Επίκουρος Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, και απόφοιτος του ΠΜΣ στη Δημιουργική Γραφή του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το 2013 εξέδωσε την ποιητική συλλογή με τίτλο "Αόριστος
Διαρκείας" (Αθήνα, Μανδραγόρας). Έχει δημοσιεύσει άρθρα και κριτικές για τη σύγχρονη
αγγλόφωνη ποίηση και πεζογραφία σε γνωστά ακαδημαϊκά έντυπα της Ελλάδας και του
εξωτερικού.
ΜΠΑΛΑΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
Η κ. Μπαλαή Ευανθία είναι απόφοιτος του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής
σχολής του Α.Π.Θ. και του Μεταπτυχιακού προγράμματος στη Δημιουργική Γραφή του Παν/μίου
Δυτικής Μακεδονίας. Έχει πάρει μέρος με διηγήματα σε συλλογικές εκδόσεις. Την χρονιά 20152016 ήταν υπεύθυνη από την πλευρά του Μεταπτυχιακού προγράμματος για τον συντονισμό
των μαθημάτων Δημιουργικής γραφής σε συνεργασία με το 3ο Σχολείο Δεύτερης ευκαιρίας των
Δικαστικών Φυλακών Θεσσαλονίκης. Εργάζεται ως δικαστική υπάλληλος.
ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Γεννήθηκα στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Είμαι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας (ειδίκευση
Κλασική) και Ιστορίας- Αρχαιολογίας (ειδίκευση Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης) του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Σπουδών και Υποψήφια Διδάκτωρ στην Ιστορία της Τέχνης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Κατέχω άριστη γνώση της Γαλλικής (DALF C2), και της Ιταλικής (CELI 5), καλή
γνώση της Αγγλικής (FIRST CERTIFICATE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE) και της Ισπανικής (NIVEL
INTERMEDIO), μέτρια γνώση της Γερμανικής (όχι πιστοποιημένη). Γνωρίζω άριστα τη χρήση των
ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσω ποικίλων λογισμικών. Έχω παρακολουθήσει πλήθος
σεμιναρίων και συνεδρίων που αφορούν την εκπαίδευση και τις τέχνες και έχω συμμετάσχει ως
εισηγήτρια σε Πανελλήνια Συνέδρια. Τα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα συνίστανται στη
διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη λογοτεχνία και στις εικαστικές τέχνες. Διαθέτω μακρά
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εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα (παράδοση ιδιαίτερων φιλολογικών μαθημάτων). Το 2007
διορίστηκα ως καθηγήτρια Φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσω ΑΣΕΠ και
υπηρέτησα σε σχολεία του Ν. Έβρου και του Ν. Καβάλας.
ΜΠΟΥΓΙΑΛΑ ΖΩΗ
Η Μπουγιάλα Ζωή αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία Μυτιλήνης και το τμήμα
Νηπιαγωγών του Παιδαγωγικού τμήματος του ΑΠΘ και σήμερα εργάζεται ως δασκάλα στο
Δημοτικό Σχολείο Σκουτάρεως Σερρών. Πραγματοποιεί φιλαναγνωστικές δράσεις από το 2010
και είναι εθελόντρια στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών και από τον Οκτώβριο του 2014
μέχρι σήμερα ενώ συντονίζει τη “Λέσχη ανάγνωσης παιδικής λογοτεχνίας για δασκάλους
Α/θμιας Εκπαίδευσης” της ΔΚΒΣ. Από το 2014 είναι μέλος του “ΚΥΚΛΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ”
(greekIBBY). Το Μάρτιο του 2015 πήρε μέρος σε εργαστήρι Δ.Γ. για τη συγγραφή διηγήματος και
το 2016 για τη συγγραφή παραμυθιού που οργάνωσε το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Σερρών και
επιστημονικό υπεύθυνο του εργαστηρίου τον καθηγητή του ΜΤΠ Δημιουργικής Γραφής στη
Φλώρινα, κ. Κωτόπουλο. Από τον Ιανουάριο έως το Μάιο του 2015 πήρε μέρος σε εργαστήρι
δημιουργικής γραφής που οργανώθηκε στα πλαίσια της Λέσχης Ανάγνωσης με εμψυχώτρια τη
συγγραφέα και εκπαιδευτικό Γαλλικής Γλώσσας κ. Θεοχαρίδου Αντωνία και θέμα τη συγγραφή
παραμυθιού. To 2016 πήρε μέρος σε επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 50 ωρών που
διοργάνωσε το ΑΠΘ μέσω της Δομής Διά Βίου Μάθησης με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ.
Καρακίτσιο Ανδρέα.
Κατά το σχολικό έτος 2015-16 υλοποίησε εγκεκριμένο πρόγραμμα διάρκειας 6 μηνών με θέμα
«Δημιουργική Γραφή: Παραμύθια με τα κουτιά της Αλφαβήτας» και συμμετείχε στο Περιφερειακό
Δίκτυο Δημιουργικής Γραφής με τίτλο: «Μια ιστορία ταξιδεύει…. στο μέλλον».
Συμμετείχε με εισήγηση στο 2ο Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής τον Οκτώβριο του 2015 με θέμα
«Τα δέκα βήματα συγγραφής ενός παραμυθιού» και στο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Ο homo universalis της αρχαιότητας και ο αέναος διάλογος με τις επιστήμες» που
διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με εισήγηση με τίτλο: «Πρωτότυπο
υποστηρικτικό υλικό για εκπ/κούς»
ΜΠΟΥΖΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Η Αγγελική Μπούζιου είναι εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας από την Κέρκυρα. Είναι απόφοιτος
του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με ειδίκευση στην ηλεκτρονική μάθηση. Εργάζεται σε σχολεία
Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για αρκετά χρόνια, χρησιμοποιώντας
Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας.
Πιστεύοντας στην αξία των πολιτιστικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων - πλέον των γλωσσικών
- διοργανώνει Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα και ανταλλαγές εκπαιδευτικών-μαθητών.
Τα τελευταία δύο χρόνια συνεργάζεται με την Κεντρική Δημόσια Βιβλιοθήκη της Κέρκυρας,
εκπονώντας και παρουσιάζοντας προγράμματα για μαθητές ηλικίας 6-18 ετών, συνδυάζοντας
λογοτεχνία και τεχνολογία, με στόχο δημιουργική και διαδραστική ανταπόκριση. Η εφαρμογή
καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων – ακόμη και πέρα των σχολικών ορίων – είναι μέσα στις
διαρκείς αναζητήσεις της.
ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2017 Υποψήφιος διδάκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
2017 Επί πτυχίω φοιτητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών.
2010 Μ.Δ.Ε. Γλώσσα και Παιδική Λογοτεχνία, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. "άριστα".
2006 Πτυχίο Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 8,82
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2003 Πτυχίο Λογιστικής, Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας.
1995 Ε.Π.Λ. Πάτρας. 19 6/12
Ειδικές γνώσεις (Πιστοποιήσεις):
Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (Β’ επίπεδο).
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
E.C.D.L.

Συμμετοχές σε συνέδρια:
1-2/07/17: «Δημιουργική γραφή στην ποίηση στη σχολική τάξη» Στρογγυλή Τράπεζα, 36ο
Συμπόσιο Ποίησης "Ποίηση και εκπαίδευση".
7-8/11/2015: «Λογοτεχνία και ψηφιακή αφήγηση σε ολιγοθέσιο Δημοτικό σχολείο», συνέδριο Η
εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε., Αθήνα. ΙSBN: 978-960-99435-8-1.
23-24/05/15: «Ένα μαθητικό ντοκιμαντέρ για τις Φυσικές επιστήμες», 2ο συνέδριο Νέος
Παιδαγωγός, Αθήνα. ISBN: 978-960-99435-7-4.
14/06/14: «Ευρώπη των επιστημών», Επιστημονική ημερίδα "Τριγυρίζοντας την Ευρώπη", Τμήμα
Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, Π.Δ.Ε. Δ.Ε.
Δημοσίευση:
«ΕΥ-ΠΟ, ΛΥ-ΠΟ: Ένα καπλάνι αλλιώτικο από τα άλλα», Τα Γράμματα, Β’, τεύχος 16 (2008),
Σύλλογος Δασκάλων Ναυπακτίας, σσ. 17-20.
Επαγγελματική εμπειρία:
2006-2017 Δάσκαλος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
ΜΥΡΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ο Αλέξανδρος Μυροφορίδης είναι συγγραφέας, αφηγητής, creative engineer και ιδρυτής της
Gamecraft, μίας δημιουργικής εταιρίας που σχεδιάζει και υλοποιεί διαδραστικά παιχνίδια,
παιχνίδια ρόλων και ειδικές δράσεις σε μουσεία, μνημεία και χώρους ποικίλου θεματικού
ενδιαφέροντος. Είναι κειμενογράφος και σεναριογράφος μιας πρωτότυπης παράστασης
αστυνομικού μυστηρίου με τίτλο "Investigator's Club", έχει γράψει δεκατέσσερα σενάρια που
παρουσιάστηκαν σε τριάντα πέντε ζωντανές παραστάσεις στο κοινό της Θεσσαλονίκης.
Επιμελείται και συμμετέχει με δικά του γραπτά στην τετράτομη, περιοδική σειρά διηγημάτων
μυστηρίου με τίτλο «Αντίθετο Ημισφαίριο», την οποία δημιούργησε το 2011. Έχει δημοσιεύσει δέκα
διηγήματα σε άλλες ανθολογίες μυστηρίου. Είναι τελειόφοιτος του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη
Φλώρινα και διδάσκει δημιουργική γραφή σε θεματικό εργαστήριο αστυνομικής λογοτεχνίας. Το
δημιουργικό του έργο περιλαμβάνει ψηφιακή αφήγηση και άλλες διαδικτυακές και πολυμεσικές
εφαρμογές της λογοτεχνίας.
ΝΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεννήθηκα το 1980 στη Θεσσαλονίκη και ζω εκεί. Είμαι απόφοιτος της ελληνογαλλικής σχολής
Καλαμαρί. Σπούδασα μουσικές επιστήμες και πολιτισμικές σπουδές. Τώρα βρίσκομαι στο
δεύτερο έτος φοίτησης του μεταπτυχιακού προγράμματος που σχετίζεται με τη δημιουργική
γραφή. Έχω κυκλοφορήσει ένα αλληγορικό παραμύθι για εφήβους: Rabbit Man (εκδόσεις
Θερμαικός), μια ποιητική συλλογή: Όσα φύλαξε ο καιρός (εκδόσεις Ιωλκός) και μια
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δισκογραφική δουλειά σε δικούς μου στίχους και μουσική: Οι άνθρωποι αλλάζουν. Ασχολούμαι
ερασιτεχνικά με την αστρονομία και την αστροφωτογράφηση από το 2008. Κατά καιρούς έχω
παρακολουθήσει σεμινάρια φιλοσοφίας και ιστορίας της τέχνης.
ΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Η Βασιλική Νίκα είναι μόνιμη νηπιαγωγός και ζει στη Θεσσαλονίκη, είναι έγγαμη και μητέρα δύο
παιδιών. Είναι κάτοχος πτυχίου του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Α.Π.Θ. με βαθμό
8,84 – Άριστα και κάτοχος του πτυχίου FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH UNIVERSITY OF CAMBRIDGE.
Έχει πιστοποίηση δεξιοτήτων και γνώσεων στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών
(α΄επίπεδο) (2008).
Μέλος της ΠΕΕΚΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Από 1/9/2011 διορισμένη με οργανική θέση στο 2ο Νηπιαγωγείο Πέλλας και με
Προϊσταμένης της σχολικής μονάδας.

θέση

Υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων πολιτιστικών θεμάτων, θεμάτων Αγωγής
Υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.α. Ως συντονίστρια συμμετείχε στο επιχορηγούμενο
πρόγραμμα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ι. Λάτση «Μαθαίνουμε παρέα 2014 – 2015,
εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση» με το πρόγραμμα μουσειακής
εκπαίδευσης «Θησαυροί των Μακεδόνων στο πέρασμα των αιώνων : Ξίφη, μάσκες, στεφάνια
και αγγεία, παιχνίδι και δημιουργία»
Εισηγήτρια στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΜΕΡ και Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης τον
Οκτώβριο του 2015.
ΝΤΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Η Αναστασία Νταλταγιάννη γεννήθηκε το 1974 στην Πάτρα. Σπούδασε Κλασική Φιλολογία στο
ΑΠΘ. Ζει και γράφει στην όμορφη Ναύπακτο, όπου και υπηρετεί στο 1ο Γυμνάσιο.
Έχει συμμετάσχει σε συλλογικές εκδόσεις και έχει αναλάβει τη φιλολογική επιμέλεια βιβλίων
συγγραφέων κυρίως της Δυτικής Ελλάδας («Βιβλιογραφία - εργογραφία Θεμιστοκλή
Αθανασιάδη Νόβα, περιοδικό Ναυπακτιακά, τ. Η’», Αθήνα 1997, «Χάρη Σταματίου διηγήματα»,
Παπαχαραλάμπειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου- Ναύπακτος 2006, «Σκιτσάροντας την
ποίησή μου», Γιάννη Αρτινόπουλου, Ναύπακτος 2006, «Η δασκάλα Ουρανία», Γιάννη
Ηλιόπουλου, Ναύπακτος 2007, «Άγιοι Τόποι και Θεοβάδιστο Όρος Σινά», Τρίκορφο 2013, «Εξωφυλλα» / Συλλογικό έργο · επιμέλεια Γιώργος Σπυράκης. - 1η έκδ. - Αθήνα, 2016: LIBRON
Εκδοτική).
Από το 2014 παρακολουθεί το Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας.
Διηγήματά της έχουν βραβευτεί σε πανελλήνιους διαγωνισμούς και δημοσιευτεί σε ηλεκτρονικά
περιοδικά (Ψυχογραφήματα, Lexitanil, κ.ά). Για καλύτερη επικοινωνία με τους μαθητές και τους
συναδέλφους της διατηρεί το προσωπικό φιλολογικό ιστολόγιο tobukino.blogspot.gr
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο Γιώργος Παναγιωτίδης γεννήθηκε το 1965. Σπούδασε Παιδαγωγικά και είναι διδάκτορας στη
Δημιουργική Γραφή. Για μια δεκαετία, έως το 2005, συνεργάστηκε με το λογοτεχνικό περιοδικό
«Μανδραγόρας» απ’ όπου κυρίως παρουσίαζε ποιητές. Το ίδιο έκανε και στο Συμπόσιο Ποίησης
της Πάτρας. Από τις εκδόσεις “poema” επανεξέδωσε το 2017 το σύνολο του δημοσιευμένου
έρχου του έως το 2015 με τον τίτλο Τέσσερις ποιητικές συνθέσεις 1985-2015. Το μυθιστόρημά του
Ερώτων και Αοράτων, 2007 «Γαβριηλίδης» διακρίθηκε με το Βραβείο Μυθιστορήματος του
περιοδικού «Διαβάζω» το 2008. Από τις εκδόσεις «Γαβριηλίδης», εξέδωσε τις ποιητικές συλλογές
Ομορφιές αφόρητες, 2012 και Κύμα άλμα, 2014. Το βιβλίο του Γιώργος Σεφέρης – Βίος και
παρωδία, 2014 «Γαβριηλίδης», βρέθηκε στη μικρή λίστα για τα βραβεία δοκιμίου του περιοδικού
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«Αναγνώστης» το 2015. Το 2016 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις “poema” το βιβλίο Ελίζαμπεθ
Μπίσοπ - Ποιήματα σε μετάφραση και επίμετρο από τον ίδιο. Το μυθιστόρημά του, Ίσος Ιησούς,
2017 «Γαβριηλίδης», είναι το πρώτο στην Ελλάδα ακαδημαϊκό μυθιστόρημα, μέρος της
διδακτορικής διατριβής του στη Δημιουργική Γραφή. Κείμενά του έχουν δημοσιευτεί σε
συλλογικούς τόμους και σε λογοτεχνικά, έντυπα και ηλεκτρονικά, περιοδικά.
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Η Αγλαΐα Παντελάκη είναι πτυχιούχος μεταφράστρια του Τμήματος Ξένων Γλωσσών,
Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και νυν μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ
«Επιστήμη της Μετάφρασης» του ιδίου Τμήματος, με υποτροφία του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις σχέσεις μεταξύ Μετάφρασης
και Τέχνης.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ο Μιχαήλ Παπαδόπουλος είναι υποψήφιος διδάκτωρ Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι απόφοιτος του ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας και απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε ημερίδες
και διεθνή συνέδρια και διηγήματά του έχουν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά περιοδικά. Είναι
εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο Παπαδόπουλος Στέφανος-Παναγιώτης είναι μόνιμος εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ΠΕ 70) και εργάζεται στο νομό της Κέρκυρας. Έχει αποφοιτήσει από το Π.Τ.Δ.Ε. του
Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του
Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και φοιτά στο προπτυχιακό τμήμα Ιστορίας του
Ιονίου Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη διδακτική μεθοδολογία των
γλωσσικών μαθημάτων, στις στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης και επικοινωνίας, καθώς και
στην ιστορική έρευνα.
ΠΑΠΑΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές
στον τομέα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Paris IV – Paris Sorbonne. Από το
2000 κ.ε. διδάσκει, ως αναπληρώτρια καθηγήτρια, το αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
και Διδακτικής της Λογοτεχνίας στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει δημοσιεύσει
μελέτες σε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα περιοδικά με θέματα που αφορούν την ελληνική
πεζογραφία του 19ου και 20ου αιώνα και τη διδακτική της λογοτεχνίας. Έχει εκδώσει τα βιβλία: "Σε
αναζήτηση της σημασίας: Αφηγηματολογικές προσεγγίσεις στη σύγχρονη ελληνική
πεζογραφία" (Μεταίχμιο, 2005) και "Το σώμα και η διαπραγμάτευση της διαφοράς στη σύγχρονη
ελληνική πεζογραφία" (Επίκεντρο, 2013). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται, εκτός από
τον τομέα της νεοελληνικής γραμματείας, γύρω από τη θεωρία και τη διδακτική της λογοτεχνίας,
καθώς και γύρω από θέματα φύλου και ταυτότητας στη νεότερη ελληνική πεζογραφία.
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΑ
Παπαστεργιοπούλου Κωνσταντία: Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1984. Αποφοίτησα το 2008
από το Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στη
Νεοελληνική Φιλολογία. Το 2014 ολοκλήρωσα το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος
Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Γλώσσα και Λογοτεχνία στην
Εκπαίδευση». Παράλληλα, ασχολήθηκα ενεργά με το τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Το 2010 έλαβα πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή από το Παιδαγωγικό Τμήμα
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Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθώς επίσης, ολοκλήρωσα το
πρόγραμμα εκμάθησης γραφής Braille και τους δύο πρώτους κύκλους της νοηματικής
γλώσσας. Το 2013 έλαβα πιστοποιητικό επιμόρφωσης στη «Δημιουργική Γραφή Ι» από το
παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το 2015 εισήχθη στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και
Αποκατάσταση» με κατεύθυνση την «Εκπαίδευση και Αποκατάσταση ατόμων με νοητική
αναπηρία ή/και πολλαπλές αναπηρίες. Εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα ως εκπαιδευτικός.
ΠΑΠΠΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Πάππου Καλλιόπη - Νικολέττα: Απόφοιτη Οικονομικής κατέυθυνσης του Παντείου πανεπιστημίου
και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο τμήμα Δημιουργικής
Γραφής. Logistics Manager στην εταιρεία Nobacco από το 2015 και μητέρα ενός παιδιού. /
Σπυράκης Γιώργος: Απόφοιτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργικής
Γραφής» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και εργάζεται ως δικηγόρος στην Αθήνα.
Επιστημονικά υπεύθυνος και συντονιστής για το τμήμα δημιουργικής γραφής στο ΣΔΕ φυλακών
Κορυδαλλού, όπου και διδάσκει στους μαθητές-κρατούμενους δημιουργική γραφή.
ΠΑΣΣΙΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
Ο Λευτέρης Πασσιάς είναι μουσικός. Γεννήθηκε στις Σέρρες όπου κατά τα μαθητικά του χρόνια
είχε έντονη ενασχόληση με τη μουσική σαν χορωδός, μέλος μαντολινάτας, συνθέτης. Είναι
απόφοιτος του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με
ειδίκευση Σύνθεση και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με ειδίκευση Ποιητική (Τέχνη της
Σύνθεσης - Μελοποιΐα στην Παραδοσιακή Μουσική). Εργάζεται ως αναπληρωτής
μουσικοπαιδαγωγός κατά κύριο λόγο σε σχολεία ειδικής αγωγής και από το εαρινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2016 - 2017 έχει αναλάβει τη διδασκαλία του μαθήματος Μέλος της Τριγενείας
στηνκατεύθυνση"Ελληνική Παραδοσιακή (Δημοτική) Μουσική του τμήματος Μουσικής
Επιστήμης και Τέχνης. Έργα του έχουν παιχτεί σε πληθώρα συναυλιών ανά την Ελλάδα.
ΠΑΤΣΙΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
Η Ελένη Πατσιατζή γεννήθηκε στον Πειραιά το 1969. Εργάζεται ως φιλόλογος στη δημόσια
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και κάτοχος ΜΑ του ΜΠΣ
«Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» του ΕΚΠΑ. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια
δημιουργικής γραφής με τον Χρήστο Οικονόμου (Κρατικό Βραβείο Διηγήματος), έχει συγγράψει
βιβλιοκριτικές, διατηρεί το ιστολόγιο «Ηλεκτρονική Τράπεζα Φιλολογικών Θεμάτων» και έχει
συμμετάσχει στη σύνταξη εκπαιδευτικού βιβλίου για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην Α’
Λυκείου (εκδόσεις Πατάκη).
ΠΑΤΣΙΔΟΥ ΣΙΔΕΡΗ
Η Πατσίδου Σιδερή είναι μόνιμος κάτοικος Νέας Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης και αποφοίτησε
από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών το 1989. Εργάζεται από το
2000 -2003 σαν αναπληρώτρια και από το 2004 ως μόνιμη Εκπαιδευτικός μετά από επιτυχή
συμμετοχή στον διαγωνισμό ΑΣΕΠ των εκπαιδευτικών το 2002.
Από το 2006 εώς σήμερα υπηρετεί σε οργανική θέση
προϊσταμένη.

στο 1ο Νηπιαγωγείο Πέλλας ως

Κατέχει πιστοποίηση Α΄ επιπέδου ΤΠΕ και κατά το σχολ. έτος 2016 – 2017 παρακολουθεί τον κύκλο
επιμόρφωσης ΤΠΕ Β1 επιπέδου.
Συμμετέχει κάθε χρόνο στην υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων όπως
πολιτιστικά ,Αγωγής Υγείας, Φιλαναγνωσίας κ.α.
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ΠΑΤΣΙΟΔΗΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
Η Αντωνία Πατσιοδήμου αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Αριστοτέλειου
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης . Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στις Επιστήμες της
Αγωγής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας με
ειδίκευση στη Δημιουργική Γραφή το 2012. Σήμερα είναι υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και εργάζεται ως δασκάλα στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον εστιάζεται στη διδακτική προσέγγιση
της διακειμενικότητας και τη δημιουργική γραφή.
ΠΕΝΝΑ ΑΛΕΞΙΑ
Η Αλεξία Πέννα είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου, του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και του Τμήματος Ειδικής Παιδαγωγικής
Διαταραχών Λόγου - Magister Artium Ειδικής Παιδαγωγικής - του LMU Μονάχου. Επίσης είναι
Διδάκτορας Παιδαγωγικής του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Εργάζεται ως
δασκάλα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Έχει πλούσια μεταδιδακτορική εμπειρία και συμμετοχή
σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Έχει συμμετάσχει σε Προγράμματα
Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών ως επιμορφούμενη και επιμορφώτρια. Συμμετείχε με
εισήγηση στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής που πραγματοποιήθηκε το 2015 στην
Κέρκυρα.
ΠΕΤΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Η Πετρά Βασιλική είναι φιλόλογος σε Ημερήσιο Ενιαίο Λύκειο επί 25 έτη, και διδάσκει κυρίως στην
Α' Λυκείου και τη Γ' στη Θεωρητική Κατεύθυνση. Είναι σε φάση εκπόνησης της διπλωματικής της
εγασίας σε Μεταπτυχιακό Πρόγγραμμα του ΑΠΘ και φοιτά σε δια ζώσης τμήμα Δημιουργικής
του ΕΑΠ. Συμμετέχει ενεργά στον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Πεντζίκη που διεξάγεται στη Δράμα,
τον τόπο καταγωγής και διαμονής της(Δοξάτο Δράμας). Πειραματίζεται με τη Δημιουργική
Γραφή αρκετά χρόνια από την εποχή που παρακολούθησε σχετικό εργαστήριο από τον ποιητή
Μίμη Σουλιώτη, χωρίς παρόλα αυτά, να έχει την επιστημοσύνη για να το κάνει "σωστά". Αυτός
είναι και ο λόγος που επέλεξε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΕΑΠ. Αγαπά τη Λογοτεχνία, το
Θέατρο(συνεργασία με το Θέατρο για την Εκπαίδευση), την έρευνα και την καινοτομία.
ΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 24 Νοεμβρίου 1966
Σπουδές: Παιδαγωγικά
Επαγγελματική διαδρομή:
•
1989 -1990 εργάστηκα ως εξωτερικός συνεργάτης – εκπαιδευτής στα προγράμματα
εκπαίδευσης εργαζομένων του ΟΑΕΔ
•

Εργασία ως εκπαιδευτικός: 1989 μέχρι σήμερα

•

Αποσπάσεις στο ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ: 1995-2007

Θέσεις στο ΠΤΔΕ
•

Διδασκαλία πρακτικών ασκήσεων φοιτητών στο μάθημα «Διδακτική Μεθοδολογία»

Θέση ευθύνης:
•

Διευθυντής Σχολικών Μονάδων: 2007-2012 και 2016-217

Άλλες γνώσεις
•

Πιστοποίηση Τ.Π.Ε Α’ Επιπέδου
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Άλλες δραστηριότητες
•

Ιδρυτικό Μέλος του Κέντρου Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευσης(ΚΕΕΠΕΚ) -ΕΚΠΑ

•

Παρακολούθηση συνεδρίων στις Παιδαγωγικές Επιστήμες και στην Ψυχολογία.

•
Από μικρή ηλικία είχα ιδιαίτερη έφεση στον γραπτό και στον προφορικό λόγο και έχουν
εκδοθεί πολλά βιβλία μου και κυκλοφορούν στο ελεύθερο εμπόριο.
•
Διδάσκω Δημιουργική Γραφή εθελοντικά στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς, στο οποίο
υπηρετώ ως Διευθυντής. Επίσης διδάσκω το ίδιο αντικείμενο σε Κέντρα Τέχνης και Λόγου.
•

Επιμέλεια επιστημονικών συγγραμμάτων και λογοτεχνικών βιβλίων

•
Αρθρογράφιση σε πολιτική εφημερίδα, με επιστημονικά – παιδαγωγικά θέματα
(ψυχολογία των εφήβων – bullying
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
1. Γενικές πληροφορίες: εθνικότητα ελληνική, ημερομηνία γέννησης 28-8-1970, τόπος κατοικίας:
Κλεισοχώρι Έδεσσας.
2. Επάγγελμα: νηπιαγωγός από το 1995
3. Πτυχία: 1993-Παιδαγωγικό τμήμα Νηπιαγωγών ΑΠΘ
2011-Δίπλωμα διδασκαλείου ειδίκευσης στις
επιστήμες της αγωγής, ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ
4.Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά
5.Γνώσεις Η/Υ: Πιστοποίηση ΤΠΕ Α΄και Β΄1 επιπέδου
6. Εργασιακή εμπειρία: Νηπιαγωγός από το 1995
7. Εισήγηση σε συνέδριο Φυσικών Επιστημών, Φλώρινα, 2013.

ΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
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 και δημοσιεύσεις μεταφράσεων από αρχαία δράματα στο σχολικό περιοδικό
Μαθητική Εστία. Σπούδασε με κυβερνητική υποτροφία Γερμανική Φιλολογία με διδασκαλία
Αγγλικών και Ολλανδικά στο Πανεπιστήμιο Λειψίας στη Γερμανία και απεφοίτησε με Μάστερ στη
Γλωσσολογία και κρατικές εξετάσεις στη Γλωσσολογία και Λογοτεχνία. 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 για κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων. Νεότερα δείγματα δημοσιεύονται στην
πιο πάνω ιστοσελίδα. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διδακτική και Γλωσσολογία της Άδιμης
Μετάφρασης. Μίλησε επίσης για τη μεταφρασιολογική πτυχή αυτού του είδους ποιητικής
μετάφρασης στο ετήσιο συνέδριο της Gesellschaft für Angewandte Linguistik/Εταιρεία
Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στο Μύνστερ της Γερμανίας το 2006, καθώς επίσης και στα μέχρι
τώρα συνέδρια Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
ΡΑΚΑΛΛΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ
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1. Γενικές πληροφορίες: εθνικότητα ελληνική, τόπος γεννησης Φλώρινα, ημερομηνία γέννησης;
30-7-1966, τόπος κατοικίας: Αθήνα.
2.Επάγγελμα: Νηπιαγωγός, Εκπαιδεύτρια και αξιολογήτρια εκπαιδευτών Ενηλίκων
3. Πτυχία: 1992 - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΘ
2007 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ,
ΕΑΠ, «Σπουδές στην Εκπαίδευση»
2011- ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΤΕΠΑΕ-Α.Π.Θ.
2017- ΠΕΣΥΠ-ΑΣΠΑΙΤΕ
4. Ξένες γλώσσες: Αγγλικά C2
5. Γνώσεις Η/Υ: ECDL, Πιστοποίηση ΤΠΕ Α΄ και Β΄ επιπέδου
6. Εργασιακή εμπειρία: Νηπιαγωγός από το 1992
Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων (κατά περίσταση)
7. Εισηγήσεις σε συνέδρια με κρίση επιστημονικών επιτροπών.
http://blogs.sch.gr/rakallidou/
ΡΕΝΕΣΗ ΕΛΕΝΗ
Ονομάζομαι Ελένη Ρένεση του Διονυσίου και γεννήθηκα στην Αθήνα το 1983. Κατάγομαι από
την Άμφισσα, όπου έζησα και μεγάλωσα, ενώ από το 2001 κατοικώ μόνιμα στην Κέρκυρα
έχοντας δημιουργήσει πλέον μια όμορφη οικογένεια με δύο παιδάκια. Το 2006 αποφοίτησα από
το Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Ιστορίας και από τότε εργάζομαι ως καθηγήτρια φιλολογίας στον
ιδιωτικό τομέα. Το 2015-2016 δούλεψα στο Κ.Δ.Α.Π Κέρκυρας (Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης) και ήμουν υπεύθυνη καθηγήτρια του εργαστηρίου δημιουργικής γραφής. Τα
ερευνητικά μου ενδιαφέροντά αφορούν την εθνολογία και τη λαογραφία στο χώρο της Ελλάδας,
καθώς και τη δημιουργική γραφή στο χώρο της εκπαίδευσης. Η συγγραφική μου προσφορά
είναι το βιβλίο με τίτλο: «Η παραδοσιακή βυρσοδεψία στην Άμφισσα, 18ος-20ος αι», εκδόσεις
Ωρίωνας, που πρόκειται για ιστορικό- ερευνητικό βιβλίο και το παραμύθι που μεταφέρει τις
γνώσεις του ιστορικού στους μικρούς αναγνώστες «Η φαντασία δημιουργεί ιστορία», εκδόσεις
Ωρίωνας, καθώς και παραμύθια με διδακτικό περιεχόμενο.
ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Σπούδασε Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ακολούθησε
μεταπτυχιακές σπουδές στο ΜΠΣ Δημιουργική Γραφή του Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας. Είναι
συγγραφέας, μεταφραστής και δημοσιογράφος. Γράφει ποίηση και διήγημα. Εκδίδει το ηλ.
περιοδικό (.poema..), διευθύνει τον ομότιτλο εκδοτικό οίκο και επιμελείται (αρχισυνταξία) το
περιοδικό ΛΕΞΗτανίλ του ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή. Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, του
Κύκλου Ποιητών και της ΕΣΗΕΑ.
ΣΕΦΕΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Παναγιώτα Σεφερλή: Απόφοιτος του τμήματος «Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών» της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εργάζεται από το 1991 στη δημόσια
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο στη «Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας
και Αξιολόγησης» από το Τμήμα Φιλοσοφίας Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής
Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας και παρακολουθεί, ως φοιτήτρια, το
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Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από
τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Είναι πιστοποιημένη επιμορφώτρια Β΄ επιπέδου στην
παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο πλαίσιο των
φιλολογικών μαθημάτων. Συνεργάστηκε, επίσης, με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για τον
σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών σεναρίων που αξιοποιούν τις ΤΠΕ στο μάθημα της
νεοελληνικής γλώσσας. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται αναρτημένο στην
ψηφιακή βάση δεδομένων <http://proteas.greek-language.gr/>. Η διδασκαλία της λογοτεχνίας
και της γλώσσας αποτελεί το επίκεντρο των ενδιαφερόντων της και το αντικείμενο
προβληματισμού της σε σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.
ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΖΑΛΙ
Γεννημένη στο Ηράκλειο Κρήτης, η Ροζαλί (Ευαγγελία) Σινοπούλου ολοκλήρωσε τις σπουδές
στης στον τομέα της Πολιτιστικής Διαχείρισης, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, και εν συνεχεία το
μεταπτυχιακό της πάνω στη Γενική και Συγκριτική Λογοτεχνία στη Νέα Σορβόνη. Είναι κάτοχος
διδακτορικού τίτλου πάνω στο αντικείμενο της Συγκριτικής Λογοτεχνίας, με ειδίκευση στη
Δραματολογία (Πάντειο Πανεπιστήμιο), και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής
Γραμματολογίας. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από την τραγωδία, το
φανταστικό, τη μυθοκριτική και την ψυχανάλυση. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια και
επιστημονικές εκδόσεις. Εκτός από τη διδασκαλία και την έρευνα, ασχολείται επαγγελματικά και
με τη μετάφραση και την επιμέλεια, στο πλαίσιο των οποίων έχει συνεργαστεί με μεγάλους
εκδοτικούς οίκους αλλά και με μικρότερα εκδοτικά εγχειρήματα. Την τρέχουσα περίοδο
συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ως Καθηγήτρια-Σύμβουλος στο
μεταπτυχιακό τμήμα της «Δημιουργικής Γραφής».
ΣΚΟΥΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΑΣΠΑΣΙΑ
Γεννήθηκα στην Αθήνα, όπου και σπούδασα Ελληνική Φιλολογία. Ακολούθησα την κατεύθυνση
της Γλωσσολογίας, διότι με ενδιέφεραν πολύ οι προβληματισμοί σχετικά με τη φύση της
γλώσσας. Γνωρίζω Αγγλικά και Ιταλικά. Έχω ιδιαίτερη σχέση με την αγγλική, καθώς στο σχολείο
ήθελα να γίνω καθηγήτρια αγγλικών. Μέχρι και σήμερα προσπαθώ να διδάσκω μαθήματα
αγγλικής. Παράλληλα με τις σπουδές εργάστηκα για παραπάνω από δύο χρόνια σε εφημερίδα,
στο διεθνές ρεπορτάζ. Η γνώση των ξένων γλωσσών και η αγάπη μου για τη γραφή με
βοήθησαν αρκετά για να παραμείνω στον τομέα αυτόν όσο ήθελα, αν και δεν σπούδασα ποτέ
δημοσιογραφία. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στην εφημερίδα άρχισα να γοητεύομαι από
την ιδέα της δημιουργικής γραφής, γιατί συχνά έπρεπε να δημιουργήσεις κείμενα 300 λέξεων από
πηγή 50 λέξεων ή το αντίστροφο. Σήμερα δουλεύω ως δακτυλογράφος σε συμβολαιογραφείο
και είμαι τελειόφοιτη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργικής Γραφής»
(Κατεύθυνση Εκπαίδευσης) στο Τμήμα Νηπιαγωγών στη Φλώρινα (Παν.Δυτ.Μακ).
ΣΠΥΡΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Η Χρυσούλα Σπυρέλη σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το
2003 είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Υπηρέτησε ως καθηγήτρια στη Δημόσια
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και από το 2010 είναι Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων στην
Περιφέρεια Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.
Κείμενά της για την ποίηση έχουν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά και φιλολογικά περιοδικά
(Μανδραγόρας, Νέο επίπεδο, Σίσυφος, Πάροδος, Ο Πολίτης, Αιτωλικά, Παρουσία, Ίβυκος, κ.α),
σε αθηναϊκές εφημερίδες (Αυγή) και σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. Έχουν
κυκλοφορήσει εφτά βιβλία της επιστημονικού ενδιαφέροντος και τρεις ποιητικές συλλογές της
(Τηλεφάος, Ιδιωτική Έκδοση(2002) και Χρωματιστές ενδείξεις, Γαβριηλίδης(2011), Ύπνε που
παίρνεις τα παιδιά πάρε και τον πατέρα, Εκδόσεις Γράμμα 2014).
ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ
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Ο Κώστας Δ. Σουλτάνης γεννήθηκε στο Τσεπέλοβο. Ως εκπαιδευτικός λειτουργός της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έζησε σε αρκετές περιοχές της κεντροδυτικής Μακεδονίας, με
παρόντα σταθμό την Έδεσσα. Ολοκλήρωσε παιδαγωγικές και ιερατικές σπουδές στην
Εκκλησιαστική Παιδαγωγική Ακαδημία Βελλάς και εξομοίωση στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Μετεκπαιδεύτηκε στην
κατεύθυνση Γενικής Αγωγής στο Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός» του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Φοίτησε στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας και είναι υποψήφιος διδάκτορας του ιδίου Πανεπιστημίου στο γνωστικό πεδίο
«Διδακτική των Φυσικών Επιστημών».
ΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Η Δρ Μαρίνα Σούνογλου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στη
διδακτορική διατριβή της ασχολήθηκε με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη διαμόρφωση της
ιδιότητας του πολίτη στην εκπαίδευση. Η έρευνα που εκπονεί αφορά στην αντιμετώπιση του
προσφυγικού ζήτηματος στην εκπαίδευση. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην
εφαρμοσμένη παιδαγωγική έρευνα και στις απόψεις των μαθητών για ζητήματα Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
Ο Γεώργιος Σούνογλου είναι μεταπτυχιακός φοιτητής του προγράμματος Δημιουργικής Γραφής
του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Τα ενδιαφέροντα του αφορούν στην σύζευξη της
Δημιουργικής Γραφής με την Τέχνη.
ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και εργάζεται ως Δικηγόρος (αστικό, ποινικό,
εμπορικό δίκαιο). Είναι συγγραφέας και απόφοιτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Δημιουργικής Γραφής» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ιδρυτικό μέλος και
εταίρος της LIBRON Εκδοτικής. Έχει συμμετάσχει στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής
στην Κέρκυρα (Οκτώβριος 2015 με εισήγηση για τον “Φοβικό Ρεαλισμό”. Έχει εκδώσει τη συλλογή
διηγημάτων με τίτλο “Μικρές Φοβίες” και το μυθιστόρημα με τίτλο “ε.σύ”. Είναι επιστημονικά
υπεύθυνος του ομίλου δημιουργικής γραφής στο ΣΔΕ Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού.
Ασχολείται με την επιμέλεια και διόρθωση λογοτεχνικών κειμένων. Είναι μέλος του Δ.Σ. του
Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών.
ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γεννημένη στις Σέρρες το 1991, φοιτά στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας από όπου και παίρνει το πτυχίο της το 2013, την ίδια χρονιά επιλέγεται ανάμεσα
στους 25 φοιτητές του Π.Μ.Σ. "Δημιουργική Γραφή" και από το 2016 είναι κάτοχος του
συγκεκριμένου μεταπτυχιακού διπλώματος. Έχει δημοσιεύσει ορισμένα λογοτεχνικά της κείμενα
περιοδικά αντίστοιχης ύλης και έχει συμμετάσχει με εισήγηση και στο 2ο διεθνές συνέδριο της
Δημιουργικής Γραφής.
ΣΤΡΩΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια «Δημιουργικής Γραφής»
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας- Παιδαγωγικό Τμήμα Φλώρινας
Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τμήμα: Ιστορίας- Αρχαιολογίας
Προγράμματα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης:
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•
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων- Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης και
Άσκησης με Μικροδιδασκαλίες ΕΚΠΑ ( e-learning)
•

Επιμέλεια και Διόρθωση Κειμένου ΕΚΠΑ(e-learning)

•

Πρακτικές Ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής ΕΚΠΑ(e-learning)

•

Γλώσσα και Στοιχεία Διδασκαλίας της Λογοτεχνίας ΕΚΠΑ(e-learning)

•

“Greeks Literature. Greeks at War: Homer at Troy,” Golgate University edX

•

“The Ancient Greeks” Wesleyan University Coursera(e-learning programs )

Σεμινάρια:
•

«Μια τριλογία για την Διαφορετικότητα: ο Άλλος , ο Ξένος, ο Διαφορετικός»

Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Μητσιάλη
•

«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» Εισηγήτρια Τρικαλλιώτη Ειρήνη

Ξένες Γλώσσες
ΜSU CELP(Proficiency)
Άλλες γνώσεις
Πιστοποιητικό Πληροφορικής Global Intermediate Global Cert
Εργασία
Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης-Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης
Υπεύθυνη Εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής για Μικρούς:
ΣΦΗΚΑ ΜΑΡΙΑ
Η Μαρία Σφήκα γεννήθηκε το 1969 στη Λαμία της Φθιώτιδας. Σπούδασε Αγγλική Γλώσσα
και Φιλολογία στο ΑΠΘ και από το 2003 ζει στη Ναύπακτο, όπου υπηρετεί στο 1ο Γυμνάσιο.
Ασχολείται βασικά με την ποίηση. Έχει εκδώσει δύο ποιητικές συλλογές, τον «Υποκειμενικό Κήπο»
(2006) και την «Εισαγωγή στις πονηρίες της χαράς» (2011), ενώ η τρίτη είναι υπό έκδοση. Έχει
διακριθεί σε αρκετούς ποιητικούς διαγωνισμούς (Α΄ βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης
Λογοτεχνών (2010), Β΄ βραβείο του Δ΄ Πανελλήνιου Διαγωνισμού ¨Κώστας Χατζόπουλος¨
(2011), Α΄ βραβείο του 3ου Πανελλήνιου Ποιητικού Διαγωνισμού ¨Ελικών¨ (2014), Α΄ τιμητικός
έπαινος στον 21ο Διαγωνισμό «Κούρος Ευρωπού» (2015) και Γ΄ Βραβείο στο 2ο Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Χαϊκού της Ιαπωνικής Πρεσβείας).
Από το 2014 είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος «Δημιουργική Γραφή» του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα.
ΣΧΟΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Είμαι φιλόλογος Ελληνικής Φιλολογίας, απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, κάτοχος 2 μεταπτυχιακών τίτλων στη Νεοελληνική Λογοτεχνία και υποψήφια
διδάκτωρ στο ίδιο αντικείμενο στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Γνωρίζω άριστα την
αγγλική και γαλλική γλώσσα. Εργάζομαι για πολλά χρόνια ως καθηγήτρια στο γυμνάσιο και
κυρίως στο λύκειο, ενώ τα τελευταία 5 χρόνια είμαι Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων στη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης. Πολλές εισηγήσεις μου περιλαμβάνονται σε
πρακτικά ελληνικών και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων (π.χ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ
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Μόσχας, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων,
Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών κ.ά.) , ενώ κείμενά μου για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία
φιλοξενούνται στις σελίδες πολλών φιλολογικών και λογοτεχνικών περιοδικών, έντυπων και
ηλεκτρονικών (π.χ. Εντευκτήριο, (δέ)κατα, Διαβάζω, Φιλόλογος, Φιλολογική, Πόρφυρας,
Νησίδες, Μανδραγόρας, Αυγή/Αναγνώσεις, Καθημερινή/βιβλίο, Poeticanet, oanagnostis,
diastixo, κ.ά.).
ΣΩΣΕΙΛΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΣΤΕΛΛΑ
Η Σοφία Στέλλα Σώσειλου γεννήθηκε στη Γερμανία το 1967, μεγάλωσε στην Κύπρο, σπούδασε
και έζησε δέκα χρόνια στη Νότιο Αφρική. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα τα τελευταία είκοσι χρόνια.
Είναι τελειόφοιτη της σχολής Καλών Τεχνών και Σκηνογραφίας του Πανεπιστημίου WITS, του
Γιοχάνεσμπουργκ. Είχε δική της σχολή εικαστικών τεχνών στη Νότιο Αφρική. Δούλεψε για πολλά
χρόνια ως σκηνογράφος σε Θέατρα και στην τηλεόραση, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Έλαβε
μέρος σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Την τελευταία δεκαετία ασχολείται με τη διδαχή των
εικαστικών τεχνών σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, παράλληλα με τη συγγραφή. Έντεκα διηγήματα της
δημοσιεύτηκαν στη συλλογική έκδοση «Οδός Δημιουργικής Γραφής 3» (έκδοση Οσελότος,
Αθήνα, Φεβρουάριος 2014) και πέντε στην «Ανθολογία Σύντομου Διηγήματος» (έκδοση
γραφομηχανή, Αθήνα, Ιούνιος 2014.) Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του προγράμματος
Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
ΤΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Η Αγγελική Τανίδου γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα. Αποφοίτησε το 1994 από το τμήμα Φιλολογίας
του Α.Π.Θ με κλασική ειδίκευση και είναι μάχιμη φιλόλογος εδώ και 23 χρόνια. Έχει εργαστεί
παλιότερα ως φιλόλογος στον ιδιωτικό τομέα, υπήρξε ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου Μέσης
Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη αλλά εδώ και 15 χρόνια υπηρετεί στο δημόσιο σχολείο.
Παράλληλα, παρακολουθεί σεμινάρια σχετικά με τη διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων,
συμμετείχε ως εισηγήτρια σε ημερίδες παρουσίασης διδακτικών σεναρίων, συνεδρίων για την
αξιοποίηση καινοτόμων δράσεων, ΤΠΕ και δημιουργικής γραφής στην εκπαίδευση και έχει
εκπονήσει με επιτυχία σχολικά προγράμματα πολιτιστικού περιεχομένου με αντικείμενο το θέατρο
και τη δημιουργική γραφή. Εδώ και πέντε χρόνια διατηρεί στο σχολείο της ένα εργαστήρι
εκφραστικής ανάγνωσης
και δημιουργικής γραφής. Είναι τελειόφοιτος του τμήματος
Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα.
ΤΣΑΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
Η Μαρία Τσαλίκη είναι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, της τάξης πιάνου του Ούβε Μάτσκε και κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος του ίδιου τμήματος στην κατεύθυνση “Διδακτική της Μουσικής”. Ζει και εργάζεται
στη Θεσσαλονίκη, στην δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως εκπαιδευτικός μουσικής από το
2009 και στην ιδιωτική ωδειακή εκπαίδευση ως καθηγήτρια πιάνου και ανώτερων θεωρητικών
από το 2001. Παράλληλα έχει καλλιτεχνική δράση ως μουσικός, ενώ από το 2013 είναι
καλλιτεχνική διευθύντρια του Ωδείου Καλαμαριάς "Μελωδία". Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε
μουσικοπαιδαγωγικά περιοδικά, όπως και σε πρακτικά επιστημονικών και εκπαιδευτικών
συνεδρίων.
ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ο Τσαντάκης Χρίστος υπηρετεί ως Υποδιευθυντής στο ΙΕΚ Αριδαίας και είναι Υποψήφιος
Διδάκτορας Δημιουργικής Γραφής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχει σπουδάσει
οπτικός-οπτομέτρης και παιδαγωγικά ενώ κατέχει μεταπτυχιακό Μ.Β.Α (Master in Business
Administration) και μεταπτυχιακό Msc στην Οργάνωση και Διοίκηση της εκπαίδευσης. Έχει
συμμετέχει ως εισηγητής σε πανευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια ενώ τα ερευνητικά του
ενδιαφέροντα αφορούν τον δημιουργικό λόγο και την δημιουργική ηγεσία.
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ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Σπουδές: Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ., Φιλοσοφική σχολή Α.Π.Θ., μεταπτυχιακό δίπλωμα Π.Τ.Δ.Ε. στις
Επιστήμες της Αγωγής (κατεύθυνση Διδακτικής της Γλώσσας), "Εργαστήρι υποκριτικής και
θεατρικής έκφρασης" Πειραματική Σκηνή της Τέχνης.
Ιδιαίτερα ερευνητικά ενδιαφέροντα και θέματα ενασχόλησης: Θέατρο και Λογοτεχνία, εφηβική
λογοτεχνία, ο ξένος: εικόνες του άλλου στη λογοτεχνία, η διδασκαλία της λογοτεχνίας στο
Δημοτικό σχολείο.
Μέλος της Ομάδας έρευνας για τη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο σχολείο και του Πανελλήνιου
Δικτύου για το θέατρο στην Εκπαίδευση, έχει συμμετάσχει ως συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού
και επιμορφώτρια εκπαιδευτικών σε ποικίλα προγράμματα προώθησης της Λογοτεχνίας και του
Θεάτρου στην εκπαίδευση: Σκυταλοδρομία Ανάγνωσης ΕΚΕΒΙ, Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής
Αγωγής και Εκπ/σης Μουσουλμανοπαίδων, ΚΕΓ Ψηφιακά Σενάρια και Παιχνίδια για το μάθημα
της Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Κριτική ανάλυση λόγου Π.Σ. Λογοτεχνίας ευρωπαϊκών χωρών,
Πρόγραμμα «Κι αν ήσουν εσύ;» Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
Συντονίστρια σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Νοιάζομαι και Δρω».
Εργάζεται από το 1993 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
ΤΣΑΤΣΟΥ-ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ
Η κ. Τσάτσου-Νικολούλη Σοφία γεννήθηκε τον Μάιο του 1975 στη Θεσσαλονίκη κι εργάζεται ως
δασκάλα σε δημοτικό σχολείο.
Είναι απόφοιτος του ΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή» του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και απόφοιτος του Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Α.Π.Θ. Κάτοχος πτυχίου της αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Proficiency και χειρισμού Η/Υ.
Διετέλεσε εισηγήτρια διεθνών κι ελληνικών συνεδρίων, καθώς και ενδοσχολικών επιμορφώσεων
και ημερίδων. Υλοποίησε κατά δύο συνεχή έτη ως διαχειρίστρια ευρωπαϊκό πρόγραμμα
eTwinning λαμβάνοντας Εθνικές κι Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας. Εκπόνησε κατά δύο συνεχή
έτη το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Teachers 4 Europe λαμβάνοντας τιμητικές διακρίσεις. Συμμετείχε
στον θεσμό «Αριστεία» του Υπουργείου Παιδείας και δημοσίευσε άρθρα στο Περιφερειακό Δίκτυο
Δημιουργικής Γραφής Κεντρικής Μακεδονίας. Παρακολούθησε σεμινάρια Δημιουργικής
Γραφής στο Α.Π.Θ και έλαβε μέρος σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σχολικούς διαγωνισμούς.
ΤΣΙΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1960.
ΣΠΟΥΔΕΣ :
•

Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών με βαθμό ‘λίαν καλώς’ τον Φεβρουάριο του 1984.

•
Δίπλωμα DEA, στο Παρίσι (Παν/μιο Sorbonne IV, 1985) υπό την καθοδήγηση του
G.Saunier, καθηγητή του Νεοελληνικού τμήματος του Πανεπιστημίου (Helene rehabilitee par
Ritsos; ses origines lointaines dans les texts anciens Grecs).
•

Υποψήφια διδάκτωρ στην ΑΣΚΤ με επιβλέπουσα καθηγήτρια την Σ. Ντενίση.

ΑΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑ : Δίπλωμα μονωδίας το 1992 (Ελληνικό Ωδείο)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :
•
Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, τομέας εκδόσεων (φιλολογική επιμέλεια
προγραμμάτων, 1993-94).
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•

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τομέας εκδόσεων, φιλολογική επιμέλεια

( 1994-96).

•
Λειτουργός της Δημόσιας Εκπαίδευσης από το 1994. Υπηρετεί στο Πειραματικό Μουσικό
Γυμνάσιο Παλλήνης από το 2000.
•
Μέλος της Παιδαγωγικής-Συντονιστικής Ομάδας του προγράμματος: Λογοτεχνικό
Εργαστήριο: «οι μαθητές γράφουν!» από το 2009 έως σήμερα.
•
Συμμετοχή ως εισηγήτρια σε συνέδρια: ( Νέος Παιδαγωγός, ΕΚΕΔΙΣΥ) και διημερίδες της
Δ/νσης Β΄θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής (2015-17)
•
Εκδόσεις: Ανθολόγιον κειμένων από την αρχαία , μεσαιωνική και λόγια παράδοση της
ελληνικής γλώσσας (α΄γυμνασίου), ΠΜΓΠ 2016
Ανθολόγιον κειμένων από την αρχαία , μεσαιωνική και λόγια παράδοση της
ελληνικής γλώσσας (β΄γυμνασίου), ΠΜΓΠ 2017
ΤΣΙΛΙΜΕΝΗ ΤΑΣΟΥΛΑ
Η Τασούλα Τσιλιμένη είναι Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο οποίο διδάσκει σε
προπτυχιακό επίπεδο Παιδική Λογοτεχνία, Αφήγηση και Μυθοπλασία/Δημιουργική Γραφή, ενώ
στο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ίδιου Πανεπιστημίου διδάσκει ζητήματα

Σχεδιασμού και αξιολόγησης παιδαγωγικού εντύπου. Μελέτες της έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά
και ξένα έγκριτα περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Είναι Δ/ντρια του ηλεκτρονικού περιοδικού
ΚΕΙΜΕΝΑ για τη μελέτη της Παιδικής Λογοτεχνίας (www.keimena.ece.uth.gr) και μέλος της
συντακτικής επιτροπής του περιοδικού «Διαδρομές». Ασχολείται επίσης με την κριτική βιβλίων που
δημοσιεύονται σε περιοδικά, όπως «Διαδρομές», «oanagnostis»

κ.ά. Εκτός από άρθρα,

μελετήματα και βιβλία για τη θεωρία/διδακτική της Παιδικής Λογοτεχνίας, εκδίδει και λογοτεχνικά
βιβλία για παιδιά. Ήταν συντονίστρια της συγγραφής του Ανθολογίου της Α΄ και Β΄ Δημοτικού
«Το Δελφίνι» του ΥΠΕΠΘ και μέλος της συγγραφικής ομάδας. Είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου
Ομίλου Φίλων της Αφήγησης(ΠΟΦΑ), μέλος του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού βιβλίου και της
Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς.
ΤΣΙΝΤΩΝΗ ΤΙΤΙΚΑ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Η Τιτίκα–Κωνσταντίνα Τσιντώνη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα. Είναι κάτοχος πτυχίου
ψυχολογίας του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, M.A. in Education από το
Roehampton University του Λονδίνου και M.ed. στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, από το Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο και πιστοποιημένη, από τον ΕΟΠΠΕΠ, εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Εργάζεται
ως φιλόλογος, σύμβουλος σταδιοδρομίας και απασχόλησης και εκπαιδεύτρια ενηλίκων και
συνεργάζεται με διάφορους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, με ακαδημαϊκά ιδρύματα και
εκπαιδευτικά προγράμματα, ως εκπαιδεύτρια και επιστημονική συνεργάτιδα. Διαθέτει μεγάλη
εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, στη διδασκαλία μαθημάτων
ψυχολογίας, συμβουλευτικής, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, δημοσιογραφικού λόγου, παιδικής
λογοτεχνίας.
ΤΣΙΩΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ
Ο Νίκος Τσιώτσος γεννήθηκε στην Ηράκλεια Σερρών. Σπούδασε Παιδαγωγικά στη Θεσσαλονίκη,
Κοινωνικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ της Μεγάλης Βρετανίας, Εκπαιδευτικό
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Δράμα στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ και Σύγχρονες Θεατρικές Τέχνες στο Πανεπιστήμιο του Λιντς
της ίδιας χώρας. Εργάζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ενδιαφέρεται για τη διδασκαλία
της δραματικής τέχνης και τη δυνατότητα συνάρτησής της με το σύνολο της εκπαιδευτικής
πράξης. Έχει εκδόσει τα βιβλία"Επιπεδία:Αφηγήματα σε δύο Διαστάσεις (Κέδρος 2003) και
"Ιστορίες με 4 Πράξεις" (Κέδρος 2005). Θεατρικές. Διασκευές αφηγηματικών κειμένων του ("Η
Νάντια και το Μαγικό Ραβδί", "¨Καρμάντηλος", "Νιάρα" "Φουτουρία") παρουσιάστηκαν από
επαγγελματικούς θιάσους στα σχολεία της Ελλάδας και των ομογενειών του Εξωτερικού.
ΤΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Η Ιωάννα Θ. Τύρου είναι μόνιμη εκπαιδευτικός σε δημοτικό σχολείο (Δασκάλα ΠΕ70) από το 2007
και πτυχιούχος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (ΠΕ34). Κατέχει τον Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ και είναι Διδάκτωρ Εκπαιδευτικής
Τεχνολογίας και Διδακτικής του ΕΚΠΑ (2013).
Από το 2014 συνεργάζεται με το Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, όπου
και διεξάγει μεταδιδακτορική έρευνα στην περιοχή διαχείρισης γνώσης (knowledge
management) και ειδικότερα στη ρητή και άρρητη γνώση που διαπιστώνεται κατά την
εκπαιδευτική διαδικασία σε μαθητές, με στόχο τη δημιουργική γραφή.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από την Άρρητη-Ρητή Γνώση, τη Δημιουργική
Γραφή και Έκφραση των Μαθητών μέσω των Παραμυθιών, τη Διαδικτυακή Μάθηση Πολιτισμού
και Ξένης Γλώσσας και τη Διδακτική Αξιοποίηση των Περιβαλλόντων Wikis.
ioannatyrou@gmail.com
http://el.ioannatyrou.wikia.com/wiki/Ioannatyrou_Wiki
http://glotta.ntua.gr/members/index.htm
http://el.texnoglossia.wikia.com/wiki/TexnoglossiaWiki
http://it.web2lang-learning.wikia.com/wiki/Web2_italian_language_learning_Wiki
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ :
1983-1987 Φιλοσοφική Σχολή - Τμήμα Βυζαντινών και Νεολληνικών Σπουδών Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :
1996-2017: Διδασκαλία στο δημόσιο τομέα. Υπηρετεί στο Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο
Παλλήνης από το 2006.
1993-1996: Διδασκαλία σε δημόσια σχολεία (προ διορισμού)
1988-1992: Διδασκαλία στον ιδιωτικό τομέα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
-1996-1999: Ζωγραφική, συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις .
•

Πιστοποίηση χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ (Α και Β επιπέδου).

•

"Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών" (2012)
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•
Συμμετοχή ως εισηγήτρια σε συνέδρια: ( Νέος Παιδαγωγός, ΕΚΕΔΙΣΥ) και διημερίδες της
Δ/νσης Β΄θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής (2015-17)
•
Εκδόσεις: Ανθολόγιον κειμένων από την αρχαία , μεσαιωνική και λόγια παράδοση της
ελληνικής γλώσσας (α΄γυμνασίου), ΠΜΓΠ 2016
Ανθολόγιον κειμένων από την αρχαία , μεσαιωνική και λόγια παράδοση της
ελληνικής γλώσσας (β΄γυμνασίου), ΠΜΓΠ 2017
ΦΡΑΓΚΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
To 2002 ακολούθησα το εφηβικό μου όνειρο να μάθω καλά τα Αρχαία Ελληνικά. Το ΕΚΠΑ και
συγκεκριμένα η Φιλοσοφική Σχολή, μου άνοιξε ορίζοντες που ακόμα αισθάνομαι ευγνώμων. Το
βασικό μου κίνητρο ήταν πάντα να μεταδίδω όποια γνώση θεωρώ σημαντική και στους γύρω
μου. Οι μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών μου έγιναν η αιτία να πάρω μία ιδέα για το πως
μπορώ να τους βοηθήσω και πάλι από το ΕΚΠΑ.Η πραγματική βοήθεια όμως ήρθε όταν άρχισα
να τους εξηγώ τι είναι η Δημιουργική Γραφή και διάφορα μαγικά κόλπα που μου έδειξαν κ εμένα
στο ΠΜΣ Δημιουργικής Γραφής στη Φλώρινα.
ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
Μαρία Χασιώτη. Γεννήθηκα το 1966 στο Μεσολόγγι. Φοίτησα στην Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1983-1987). Από το 1988 εργάζομαι ως Φιλόλογος στην
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Είμαι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών στην «Ορθόδοξη
θεολογία» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Έχω λάβει μέρος με εισηγήσεις μου στα
συνέδρια της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας
(Λάρισα) και του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ηράκλειο), από το
οποίο έλαβε διάκριση η εισήγησή μου με τίτλο: «Από τους αρχαίους Έλληνες Σκεπτικούς στην
Κβαντική Μηχανική μέσω της αρχής της αβεβαιότητος». Από το 2016 φοιτώ στο Μεταπτυχιακό
τμήμα «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο Χρήστος Χαρακόπουλος είναι φιλόλογος, ζει και εργάζεται στη Δράμα. Σπούδασε δημιουργική
γραφή στο Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής “Tabula Rasa” και είναι μεταπτυχιακός φοιτητής
στο πρόγραμμα «Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Έχει παρουσιάσει σε συνέδρια εισηγήσεις με θέμα τη δημιουργική γραφή. Διδάσκει δημιουργική
γραφή σε ενήλικες στο ΚΔΒΜ Δράμας και στο ΚΔΒΜ1 «Επιμόρφωση». Είναι ιδιοκτήτης του
Φροντιστηρίου Μ.Ε. «Ακαδημία Μαθητών» και εξωτερικός συνεργάτης του Ανοιχτού Ιδρύματος
Εκπαίδευσης σε θέματα διδακτικής φιλολογικών μαθημάτων. Συνεργάζεται με το τηλεοπτικό
κανάλι STAR Βορείου Ελλάδος, στο οποίο από το 2007 παρουσιάζει εκπαιδευτικές εκπομπές. Τα
ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διδασκαλία της λογοτεχνίας με την αξιοποίηση της
δημιουργικής γραφής, στην εκπαίδευση ενηλίκων και στις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.
ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
O Ιωάννης Χατζής γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μεσολόγγι. Είναι Φυσικός και μόνιμος
εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το 2001. Αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικής
του Πανεπιστημίου Πατρών και είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος από το
Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τίτλο "Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για την εκπαίδευση".
Έχει εργαστεί στο ΤΕΙ Μεσολογγίου, ως υπεύθυνος συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθήκης και
του δικτύου ΗΥ και στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου, έχοντας καθήκοντα διαχείρισης δικτύου,
δημιουργίας διαδικτυακών τόπων καθώς και την υποστήριξη συστημάτων σύγχρονης και
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Παράλληλα, δίδασκε και ως Καθηγητής εφαρμογών. Έχει διδάξει
σε Δημόσια ΙΕΚ για πάνω από 10 χρόνια. Το Νοέμβριο του 2013 έως το Σεπτέμβριο του 2016
ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή του Δημόσιου ΙΕΚ Αγρινίου και μέχρι σήμερα είναι Διευθυντής
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του Δημόσιου ΙΕΚ στο Μεσολόγγι. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς της
εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου, τις βάσεις δεδομένων και γενικότερα στο σχεδιασμό και ανάπτυξη
εφαρμογών διαδικτύου. Η αγάπη του για τις φυσικές επιστήμες και την πληροφορική τον
οδήγησε να ανακαλύψει τον κλάδο της Βιοπληροφορικής, όπου ξεκίνησε σ’ αυτόν τον τομέα,
στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών τις διδακτορικές του σπουδές. Μια από
τις αγαπημένες του ασχολίες είναι ο σχεδιασμός της παραγωγής και γραφιστική εντύπων μέσω
ΗΥ.
ΧΡΗΣΤΟΜΑΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
Η Χρηστομάτη Ευδοκία αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου το 1985, από το
πρόγραμμα Επαγγελματικής Αναβάθμισης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το
2000 και από το Διδασκαλείο του Παιδαγωγικού τμήματος Θεσσαλονίκης «Δημήτρης Γληνός» το
2012. Ως εκπαιδευτικός το 2012 και για δύο έτη οργάνωσε Λέσχη Ανάγνωσης μαθητών στο 20ο
Δημοτικό Σερρών. Σήμερα είναι διευθύντρια στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών. Από το 2011 είναι
μέλος του Ελληνικού τμήματος της IBBY και εθελόντρια φιλαναγνωστικών δράσεων στη Δημόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών. Συντονίζει τη Λέσχη Ανάγνωσης Παιδικού Βιβλίου για Δασκάλους
της Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών. Πήρε μέρος στο 2ο Συνέδριο Δ.Γ. τον Οκτώβριο του 2015 με
εισήγηση με τίτλο «Δέκα βήματα για τη συγγραφή ενός παραμυθιού». Έχει παρακολουθήσει
σεμινάρια Δημιουργικής γραφής για το διήγημα και το παραμύθι στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο
Σερρών, αλλά και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο εργαστήρι που διοργάνωσε το ΑΠΘ μέσω
της Δομής Διά Βίου Μάθησης. Είναι τελειόφοιτη του ΜΤΠ Δημιουργικής Γραφής της Σχολής
Νηπιαγωγών του ΑΠΘ και συντονίζει το πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής στο ΣΔΕ των
φυλακών Νιγρίτας με επιστημονική καθοδήγηση του επίκουρου καθηγητή Δημιουργικής Γραφής
και Νεολληνικής Λογοτεχνίας, υπεύθυνου του ΜΤΠ Δ.Γ. του πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας κ.
Κωτόπουλου.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ
Η Λουίζα Χριστοδουλίδου είναι διδάκτωρ Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου της
Σορβόννης (Paris IV). Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ευρύτερη Νεοελληνική
Λογοτεχνία, τη Νεοελληνική Λογοτεχνία της Κύπρου, τις Ταυτότητες/Ετερότητες, το μυθιστόρημα
με ιστορικό υπόβαθρο, τις αναπαραστάσεις των αρχαιοελληνικών μύθων στη Νεοελληνική
Λογοτεχνία, τις Γράφουσες δασκάλες του Έξω Ελληνισμού, την έντεχνη ποίηση στην κυπριακή
διάλεκτο και τη Γαλλοφωνία. Έχει λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια, με εισήγηση, και μελέτες της
έχουν δημοσιευθεί σε συλλογικούς τόμους και περιοδικά στην Αίγυπτο, τη Βουλγαρία, την
Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Κύπρο και τη Ρουμανία. Είναι Επίκουρη καθηγήτρια
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας- Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Κύπρου και διδάσκει στο Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ο Δημήτρης Χριστόπουλος γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος του τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ και μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Π.Μ.Σ.
Δημιουργικής Γραφής στο Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας (Φλώρινα). Εργάζεται ως φιλόλογος
στη Μέση Εκπαίδευση. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων, ενώ έχει εκδώσει δύο συλλογές
διηγημάτων: Δημόσιες Ιστορίες (Πηγή, 2013) και Σπουδή στο κίτρινο (Το Ροδακιό, 2017, υπό
έκδοση). Διηγήματά του έχουν δημοσιευτεί στα: planodion.gr, frear.gr, fractal.gr, bookpress.gr,
artinews.gr, ενώ το διήγημα με τίτλο "Sunbeam θα πει ηλιαχτίδα" περιλαμβάνεται στον συλλογικό
τόμο «Ιστορίες Μπονζάι ’16», (Γαβριηλίδης, 2016). Διατηρεί το ιστολόγιο «Ηλεκτρονική Τράπεζα
Φιλολογικών Θεμάτων», ενώ βιβλιοκριτικές του έχουν δημοσιευτεί στο bookpress.gr.
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ΨΥΡΡΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Η Βασιλική Ψυρρούκα αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό τμήμα του ΑΠΘ και εργάζεται ως
δασκάλα στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών. Ασχολείται με τη φιλαναγνωσία, τη Δημιουργική
Γραφή και το κουκλοθέατρο το οποίο και έχει εισηγηθεί σε διάφορα σεμινάρια την εισαγωγή του
στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Συμμετείχε ως εισηγήτρια στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Αριστοτέλη με θέμα: «Αριστοτέλης ο
homo universalis της αρχαιότητας και ο αέναος διάλογος με τις επιστήμες»
Παρακολούθησε τις εργασίες του

σεμιναρίου με τίτλο: «Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής

μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θέματα των προσφύγων»

του Πανελλήνιου

Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και της Ύπατης Αρμοστείας, του σεμιναρίου «Θεατρική
Παιδεία» από το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών και το σεμινάριο του 2ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης «Η Διδασκαλία
του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο».
Είναι εθελόντρια φιλαναγνωστικών δράσεων στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών και
μέλος της Λέσχης Παιδικής Λογοτεχνίας

που λειτουργεί στην ΔΚΒΣ.

μαθήματα του εργαστηρίου «Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση»

Παρακολούθησε τα

που διοργάνωσε το ΑΠΘ

μέσω της Δομής Διά Βίου Μάθησης και είναι τελειόφοιτη του ΜΤΠ «Επιστήμες της Αγωγής» του
ΕΑΠ.
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