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ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ  



Δηµήτριος Π. Νάσκος   

Η κινηµατογραφική γραφή στη µεταµοντέρνα εποχή 

Η κυριαρχία της πληροφορίας και του διαδικτύου στον σύγχρονο κόσµο έχει 
ως αποτέλεσµα ο µέσος άνθρωπος να ελκύεται περισσότερο από έναν 
κινηµατογραφικό τρόπο γραφής, µια γραφή ρέουσα και απαλλαγµένη από 
βερµπαλισµούς. Πολλοί αµερικάνοι συγγραφείς που, αντί για πένα 
χρησιµοποιούν «κάµερα», βραβεύονται, µεταφράζονται σε πολλές γλώσσες 
και πουλάνε εκατοµµύρια αντίτυπα. Στην εισήγηση αυτή θα παρουσιαστεί η 
κινηµατογραφική αφήγηση, ένας τρόπος γραφής σύµφωνα µε αυτά τα 
χαρακτηριστικά της εποχής µας.  

Θα γίνει αναφορά στον Πλάτωνα που έστησε τη φιλοσοφία του µε διαλόγους 
σαν να έγραφε θέατρο, στη «µέση οδό» του Αριστοτέλη, την οποία εξέφρασε 
στη λογοτεχνία των τελευταίων ετών ο Έρνεστ Χέµινγουει. Θα ακολουθήσει 
µια σύγκριση ανάµεσα στη λιτή αρχαία ελληνική αγαλµατοποιία µε το 
υπερστολισµένο ροκοκό και µπαρόκ, µε σκοπό να αποδειχθεί πως και στη 
γραφή µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά το “less is more”. Η 
αναφορά στο συλλογικό ασυνείδητο του Γιούνγκ θα παρουσιαστεί 
παράλληλα µε την έρευνα που αυτός έκανε σε φυλές Ινδιάνων 
παρατηρώντας πως, όταν κάθονταν τις νύχτες γύρω από τη φωτιά, ο σοφός 
τους µιλούσε µε εικόνες, για να τους δώσει το νόηµα που επιθυµούσε. 
Τέλος, η εισήγηση θα ολοκληρωθεί µε ορισµένα σεναριακά εργαλεία που 
συναρπάζουν τον θεατή-αναγνώστη από την πρώτη στιγµή, µε τεχνικές 
σχετικές µε τη δηµιουργία των ηρώων, τον ρόλο των turning points και της 
κάθαρσης.    

Παρασκευή 6-10-17 

17:00- 18:30
Αίθουσα 1: Θεωρητικές και Κριτικές προσεγγίσεις της Δηµιουργικής Γραφής



Σπυρίδων Κιοσσές  

Διαβαίνοντας το κατώφλι του κειµένου: δραστηριότητες δηµιουργικής 
ανάγνωσης  και γραφής µε αφορµή τα παρακειµενικά στοιχεία. 

Το παρακείµενο είναι ένας ετερόκλητος χώρος πρακτικών και «λόγων» , που 
συνδέονται µε τη συγγραφική και εκδοτική διαδικασία, και 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, εργοβιογραφικά σηµειώµατα στα αυτιά ή στο 
σώµα του βιβλίου, εισαγωγικά σηµειώµατα, πρόλογοι, επίλογοι, κ.ά. 
Πρόκειται στην ουσία για ένα σύνολο άλλων «κειµένων», µε τα οποία το 
κυρίως κείµενο διαλέγεται ποικιλότροπα. Τα παρακειµενικά στοιχεία 
υπερβαίνουν, έτσι, τον χαρακτήρα των 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. Η 
προτεινόµενη εισήγηση διερευνά θεωρητικά ζητήµατα που αφορούν τη 
λειτουργία, τη µορφή και το περιεχόµενο των στοιχείων του παρακειµένου, 
ενώ εστιάζει κυρίως στον τρόπο µε τον οποίο τα στοιχεία αυτά θα 
µπορούσαν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της δηµιουργικής ανάγνωσης και 
γραφής, µέσω συγκεκριµένων δραστηριοτήτων που θα παρουσιαστούν. 

Παρασκευή 6-10-17 

17:00- 18:30
Αίθουσα 1: Θεωρητικές και Κριτικές προσεγγίσεις της Δηµιουργικής Γραφής



Ανδρέας Θανασούλας  

Λειτουργικά δίπολα στο έργο του  Gabriel Garcia Marquez «Εκατό χρόνια 
µοναξιά». 

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 επινοηµένος προκειµένου να περιγράψει όσο το 
δυνατόν καλύτερα µια τεχνική η οποία στηρίζεται σε αντίθετες έννοιες µέσα 
στην ίδια περίοδο, έννοιες που έχουν αντίθετα συναισθηµατικά φορτία στη 
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. 

Παρασκευή 6-10-17 

17:00- 18:30
Αίθουσα 1: Θεωρητικές και Κριτικές προσεγγίσεις της Δηµιουργικής Γραφής



Κωνσταντία Παπαστεργιοπούλου 

Το δοµηµένο περιβάλλον της πόλης  της Θεσσαλονίκης στους σύγχρονους  
Θεσσαλονικείς πεζογράφους 

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 από το 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. 

Παρασκευή 6-10-17 

17:00- 18:30
Αίθουσα 1: Θεωρητικές και Κριτικές προσεγγίσεις της Δηµιουργικής Γραφής



Ευάγγελος Κατσιφός  

Δηµιουργική γραφή και  πολιτικοκοινωνική πραγµατικότητα:  το 
παράδειγµα του Fight Club 

Το 2016 η νουβέλα του Τσακ Πόλανικ (Chuck Palahniuk) Fight Club, η οποία 
έγινε ταινία το 1999, είχε την εικοσαετή της επέτειο. Την ίδια χρονιά το 
λεξικό της Οξφόρδης, µε αφορµή την εκλογή του Τραµπ και το Brexit, 
ανακήρυξε λέξη της χρονιάς τον όρο «µετά- αλήθεια». Πώς µπορεί τα 
παραπάνω να συνδέονται µεταξύ τους;  

Η αφήγηση του Fight Club είναι σε πρώτο πρόσωπο και αφορά έναν 
δυστυχισµένο υπάλληλο γραφείου, ο οποίος, µη βρίσκοντας νόηµα στη ζωή 
του, υποφέρει από αϋπνία. Ενώ προσπαθεί να λύσει το πρόβληµα της 
αϋπνίας συναντά ένα κατασκευαστή σαπουνιών, τον Τάιλερ Ντέρντεν, και 
ιδρύουν µαζί λέσχες πάλης, όπου καθηµερινοί άνθρωποι παλεύουν µέχρι 
τελικής πτώσης.  

Το έργο δέχτηκε πλήθος κριτικών, αντιφατικές µεταξύ τους, συνδέθηκε µε 
σειρά πολιτικών γεγονότων που ακολούθησαν, επηρέασε κοινωνικές 
συµπεριφορές και τάσεις στη µόδα.  

Αν και ο πρώτος κανόνας του Fight Club είναι να µη µιλάς ποτέ για το Fight 
Club, θα προσπαθήσουµε εδώ  να δούµε γιατί το έργο του Πόλανικ γίνεται 
όλο και πιο επίκαιρο και πώς συνδέεται µε έννοιες όπως «µετά- αλήθεια» και 
«µεταµοντερνισµός». 

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. 

Παρασκευή 6-10-17 

17:00- 18:30
Αίθουσα 1: Θεωρητικές και Κριτικές προσεγγίσεις της Δηµιουργικής Γραφής



Βασιλική Νίκα, Σιδερή Πατσίδου,  Μαρία Ζωγράφου - Τσαντάκη  

Ιστορίες του Μουσείου µε παιδιά πρωταγωνιστές 

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. 

Κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017, παιδιά από το 1ο και 2ο  Νηπιαγωγείο 
Πέλλας, 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 µε τίτλο « Ιστορίες του µουσείου µε παιδιά πρωταγωνιστές» 
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, τη καλλιέργεια της αντίληψης και της 
εφευρετικότητας συνδυάζοντας τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Τα παιδιά 
δηµιούργησαν ιστορίες, ποιήµατα και λίµερικ, ψηφιακά άλµπουµ, 
ψυχαγωγήθηκαν µε γλωσσικά παιχνίδια και κουκλοθέατρο, δηµιούργησαν 
κόµικς, αφίσες και βιβλία, επινόησαν διαλόγους και  στιχάκια  και ήρθαν σε 
επαφή µε κείµενα παιδικής λογοτεχνίας µε βάση εκθέµατα του  Μουσείου 
στο πλαίσιο της ανάδυσης δηµιουργικού λόγου συνδυαστικά µε µουσειακή 
εκπαίδευση. 

Παρασκευή 6-10-17 

17:00- 18:30
Αίθουσα 2: Δηµιουργική γραφή και άλλες Τέχνες (µουσική, ζωγραφική κ.ά.)



Φανή Κεχαγιά   

Διάσηµα έργα τέχνης αποκτούν φωνή 

Στο Μάθηµα Επιλογής Γ’ Λυκείου «Ιστορία Τέχνης», αφού 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, όπως πχ ενδεικτικά: 

- Είστε ο Δαυίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Τι λέτε στους περαστικούς; 

- Περιγράψετε τη Γκουέρνικα του Πικάσο µέσα από τα µάτια ενός 
δεκάχρονου παιδιού. 

- Τι συζητούν µεταξύ τους ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας στη «Σχολή των 
Αθηνών» του Ραφαήλ; 

- Υποθέστε πως η «Ζαν Αβρίλ» του Τουλούζ-Λωτρέκ είναι διαφηµιστική 
αφίσα κι εσείς ο διαφηµιστής που καλείστε να γράψετε τη λεζάντα για την 
εκδήλωση. 

Θα παρουσιαστούν επιλεκτικά κάποιες από τις απαντήσεις των µαθητών, 
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. 

Παρασκευή 6-10-17 

17:00- 18:30
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Δήµητρα Λογγίνου 

Φωτογραφία και Δηµιουργική γραφή 

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 µαθητές µε δηµοκρατικό τρόπο.  

Παράλληλα, η εισήγηση παρουσιάζει την περίπτωση του blog 
«Φωτοτεχνήµατα», ενός ιστότοπου που συνδέει την τέχνη της φωτογραφίας 
µε την 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. 

Παρασκευή 6-10-17 

17:00- 18:30
Αίθουσα 2: Δηµιουργική γραφή και άλλες Τέχνες (µουσική, ζωγραφική κ.ά.)



Σοφία Στέλλα Σώσειλου  

Διηγήµατα εµπνευσµένα από ζωγραφικά έργα 

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 παρατεθούν ως παραδείγµατα. 

Παρασκευή 6-10-17 

17:00- 18:30
Αίθουσα 2: Δηµιουργική γραφή και άλλες Τέχνες (µουσική, ζωγραφική κ.ά.)



Χάρις Μέγα  

Πρωτότυπη µουσική σύνθεση στο θέατρο για παιδιά, διασκευάζοντας το 
παραµύθι «Η κατάρα της θλιµµένης γκριµάτσας» της Χάρις Μέγα 

Οι διασκευές ως διαφορετικός τρόπος προσέγγισης ενός κειµένου στόχο 
έχουν να εξυπηρετήσουν άλλες ανάγκες. Μεταφέροντας ένα λογοτεχνικό 
έργο( παραµύθι) στη σκηνή εµπλέκονται αυτόµατα κι άλλες τέχνες κι από 
απλό ανάγνωσµα µετατρέπεται σε πολυδιάστατο θέαµα. Ο ανήλικος 
αναγνώστης σε ρόλο πια θεατή αποκτά αισθητικά κριτήρια σε σχέση µε µια 
πιο ολοκληρωµένη καλλιτεχνική δηµιουργία – έκφραση. «Η µουσική, όπως 
λέει ο Adorno, είναι µια γλώσσα χωρίς προθέσεις, δηλαδή χωρίς σηµασίες. 
Εντούτοις δεν παύει να είναι γλώσσα, ένα σύνολο δηλαδή από στοιχεία που 
αναφέρονται το ένα στο άλλο και έτσι νοηµατοδοτούν το ένα το άλλο». 
Αναπόσπαστο κοµµάτι της θεατρικής παράστασης η µουσική, άλλες φορές 
χρωµατίζει τη δράση κι άλλες λειτουργεί διευκρινιστικά. Ο θεατρικός λόγος 
συµπληρώνεται από τη µουσική προσδίδοντας στο παιδί ρόλο διττό, θεατής- 
ακροατής. 

Παρασκευή 6-10-17 

17:00- 18:30
Αίθουσα 2: Δηµιουργική γραφή και άλλες Τέχνες (µουσική, ζωγραφική κ.ά.)



Ελένη Λάιου  

«Γνωρίζοντας τον εαυτό µου µέσα από τα γραπτά µου» :  Η χρήση της 
Δηµιουργικής γραφής στον χώρο της Ψυχοθεραπείας για την 
αντιµετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων που βιώνει ο σηµερινός 
άνθρωπος. 

Είναι γνωστό ότι η ενασχόληση µε το διάβασµα και τη συγγραφή, όχι 
απαραίτητα κειµένων που θα δηµοσιευτούν, έχει ψυχοθεραπευτικές 
ιδιότητες. Μπορεί να βοηθήσει τον αναγνώστη ή το συγγραφέα να 
αποσυµφοριστεί και να ηρεµήσει. Οι ευεργετικές αυτές ιδιότητες της 
δηµιουργικής γραφής και της ανάγνωσης έχουν αναγνωριστεί από πολλούς 
ψυχοθεραπευτές, οι οποίοι χρησιµοποιούν πλέον στις συνεδρίες τους 
ασκήσεις δηµιουργικής γραφής για να βοηθήσουν τον ασθενή να δει µόνος 
του το πρόβληµα που υπάρχει και να το αντιµετωπίσει µε τις δικές του 
δυνάµεις.  Μικροί και µεγάλοι πλέον, λόγω των δεδοµένων που επικρατούν 
στη σηµερινή κοινωνία έρχονται αντιµέτωποι µε στρεσογόνες καταστάσεις οι 
οποίες τους οδηγούν σε ψυχική αποδυνάµωση. Σε αυτό λοιπόν το κοµµάτι 
έρχεται ο ψυχοθεραπευτής να βοηθήσει. Βασιζόµενος σε θεραπείες όπως η 
γνωσιακή/συµπεριφορική και η αφηγηµατική, θεραπείες που στηρίζονται 
στην εκούσια  στη συµµετοχή του ασθενή µέσω ασκήσεων που 
πραγµατοποιεί ο ίδιος, µε την καθοδήγηση πάντα του ψυχοθεραπευτή, 
στοχεύει στην ψυχική ενδυνάµωση του ασθενή και στην εκµάθησή του 
αντιµετωπίζει ηπιότερα τα καθηµερινά του προβλήµατα. 

Παρασκευή 6-10-17 

17:00- 18:30
Αίθουσα 3: Δ.Γ. Θεωρητικά ζητήµατα Δ.Γ. και εκπαίδευσης. Δηµιουργική 
Γραφή και άλλες επιστήµες.



Αντωνία Πατσιοδήµου, Αντρέας Καρακίτσιος  

Η καλλιέργεια της διακειµενικής ενηµερότητας µέσω γραφηµάτων 
δράσης  και η σύνδεσή της µε τη δηµιουργική γραφή 

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 στη δηµιουργία ενός νέου 
κειµένου. Στην εκπαιδευτική έρευνα η ανάπτυξή της συνδέεται θετικά µε την 
αναγνωστική ικανότητα 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 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. 

Παρασκευή 6-10-17 

17:00- 18:30
Αίθουσα 3: Δ.Γ. Θεωρητικά ζητήµατα Δ.Γ. και εκπαίδευσης. Δηµιουργική 
Γραφή και άλλες επιστήµες.



Κωνσταντία Κατσαρή  

Τα λογοτεχνικά Ρεύµατα στη διδασκαλία της Δηµιουργικής Γραφής 

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 έργων 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. 

Παρασκευή 6-10-17 

17:00- 18:30
Αίθουσα 3: Δ.Γ. Θεωρητικά ζητήµατα Δ.Γ. και εκπαίδευσης. Δηµιουργική 
Γραφή και άλλες επιστήµες.



Φωστήρα Ιασωνίδου  

Ο συνδυασµός της δηµιουργικής γραφής µε τα λογισµικά δηµιουργίας 
κόµικ ως παράγοντας κινητοποίησης και συµµετοχής στην εκπαιδευτική 
διαδικασία στο µάθηµα της ξένης γλώσσας στο δηµοτικό.  

Μπορεί η δηµιουργική γραφή να ορίζεται ως µια διαδικασία κατά την οποία 
η διέγερση της δηµιουργικότητας και της φαντασίας και ο συνδυασµός  του 
παιχνιδιού  µε τη µάθηση προκαλούν την παραγωγή λόγου, είναι όµως αυτή 
η διαδικασία ικανή να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον εκπαιδευτικών και 
µαθητών δηµοτικού ώστε η εφαρµογή της στο µάθηµα της ξένης γλώσσας 
στο δηµοτικό να συνιστά ένα επιπλέον κίνητρο για συµµετοχή στη µαθησιακή 
διαδικασία; Και ακόµα, είναι δυνατό τα λογισµικά δηµιουργίας κόµικ να 
ενισχύσουν τη δυναµική της παραγωγής πρωτότυπων κειµένων από τους 
µικρούς  µαθητές; Στα ερωτήµατα αυτά προσπαθήσαµε να απαντήσουµε 
προσανατολίζοντας το ενδιαφέρον της έρευνάς µας εξίσου στους 
διδάσκοντες-εµψυχωτές αυτής της καινοτόµας προσέγγισης διδασκαλίας/
εκµάθησης της δεύτερης ξένης γλώσσας  φωτίζοντας τις αναπαραστάσεις, 
τις αντιλήψεις και τις διαδικασίες που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί αλλά και 
τους δισταγµούς και τις προσδοκίες των ίδιων και των µαθητών τους µέσα 
από την εφαρµογή της παιδαγωγικής του πρότζεκτ και ειδικότερα των 
πρότζεκτ δηµιουργικής γραφής στην ξένη γλώσσα στο δηµοτικό. Στόχος µας 
επίσης είναι να αποκαλύψουµε τη δυναµική που προκαλείται χάρη στον 
συνδυασµό της γραπτής παραγωγής των µαθητών µε τις νέες τεχνολογίες 
και ειδικότερα µε τα προγράµµατα δηµιουργίας κόµικ και τη διδακτική/
παιδαγωγική πρόκληση που αυτό επικαλείται προς όφελος της δηµιουργίας 
κινήτρων συµµετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Παρασκευή 6-10-17 

17:00- 18:30
Αίθουσα 3: Δ.Γ. Θεωρητικά ζητήµατα Δ.Γ. και εκπαίδευσης. Δηµιουργική 
Γραφή και άλλες επιστήµες.



Βασιλική Στρώλη  

Δηµιουργική Γραφή και Ευεργετικές Ιδιότητες, Αυτοέκφραση, 
Αυτοπεποίθηση 

Δηµιουργικό είναι καθετί που εκφράζει τον εσωτερικό κόσµο του παιδιού, το 
βοηθά να εξωτερικεύσει τα ερεθίσµατα του κόσµου που το περιβάλλει. Η 
δηµιουργική γραφή είναι ένας διάλογος ανάµεσα στο παιδί και τον κόσµο 
του.  

Πως η δηµιουργική γραφή ενώνει ένα τµήµα µε ανοµοιοµορφία; 

Πως λειτουργεί ως είδος ψυχοθεραπείας καθώς και ως βασικός τρόπος ώστε 
το παιδί να προσλάβει έννοιες όπως η οµαδικότητα , η αποδοχή του άλλου, 
η διαφορετικότητα ,η εµψύχωση και η επικρότηση για το έργο του, η 
εποικοδοµητική κριτική.  

Παιχνίδι της Συγγραφής µε τον Άνθρωπο , το Χώρο και τη Φύση 

• Δηµιουργούµε τους χώρους µιας ιστορίας ακούγοντας ήχους της 
φύσης. (Συγγραφή σε σχέση µε τη Φύση) 

• Ακούµε µία µελωδία και δηµιουργούµε το χρόνο σε µια 
ιστορία(Συγγραφή σε σχέση µε τη Μουσική) 

• Παιχνίδι µε τον Άνθρωπο .Σε πρώτο επίπεδο γνωρίζουµε τα παιδιά 
µεταξύ τους και τους ζητούµε να γράψουν ο ένας για τον άλλο ώστε να 
µιλήσουν µεταξύ τους, να δέσουν ως οµάδα και κάπως έτσι να ξεκινήσουν 
να αναγνωρίζουν πως δηµιουργείται ένας ήρωας µε αληθοφάνεια.  

• Γράφουµε ιστορίες για να καταγράψουµε τους φόβους µας (ανώνυµα) 
στα πλαίσια της µυθοπλασίας. Τις διαβάζουµε ώστε να ανακαλύψουµε την 
ταύτιση των άλλων µαζί µας. Πόσο ίδιοι και ταυτόχρονα πόσο διαφορετικοί 
είµαστε. 

Παρασκευή 6-10-17 

17:00- 18:30
Αίθουσα 3: Δ.Γ. Θεωρητικά ζητήµατα Δ.Γ. και εκπαίδευσης. Δηµιουργική 
Γραφή και άλλες επιστήµες.



Παρασκευή Αντωνίου 

Δηµιουργική Γραφή και δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου στο 
Δηµοτικό 

Οι µαθησιακές δυσκολίες στο δηµοτικό σχολείο είναι ένα συχνό θα λέγαµε 
φαινόµενο. Οι έρευνες µας αναφέρουν ότι το 10% του µαθητικού πληθυσµού 
εµφανίζει µαθησιακές δυσκολίες . Οι δυσκολίες αυτές µπορεί να 
εντοπίζονται στην ορθογραφία, στην ανάγνωση, στην κατανόηση κειµένου , 
στα µαθηµατικά, στη γραφή και στην παραγωγή γραπτού λόγου.. Η 
παραγωγή ενός  κειµένου είναι µια δύσκολη, σύνθετη και πολύπλοκη 
διαδικασία Οι µαθητές προκειµένου να µάθουν να γράφουν µε επάρκεια και 
ακρίβεια  χρειάζεται να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες, γνώσεις και 
στρατηγικές.  

Προκειµένου λοιπόν οι µαθητές  µου να µπορούν να δηµιουργήσουν κάτι 
δικό τους χρησιµοποιούµε διάφορες δραστηριότητες µέσα στην τάξη. Αυτές 
βοηθούν το παιδί να δηµιουργήσει  και χωρίζονται σε 3 κατηγορίες. 
Δραστηριότητες ώστε να σκεφτούν κάτι καλό και να το γράψουν. 
Δραστηριότητες ώστε να γράψουν σωστά αυτό που σκέφτηκαν και 
δραστηριότητες όπου βελτιώνω την εµφάνιση του γραπτού µου. 

Χρησιµοποιώντας λοιπόν ποικίλα µέσα όπως, τις εικόνες, το τραγούδι, την 
ανακάλυψη , το παιχνίδι και τη συνέντευξη τα παιδιά έχουν το πρώτο 
ερέθισµα ώστε να ξεκινήσουν το γράψιµο. Στη συνέχεια χρησιµοποιούµε 
διάφορες τεχνικές όπως  το να ξαναγράψω τις προτάσεις ανακατεµένα, 
ώστε να βρω τη σωστή θέση της πρότασης στο κείµενο και τέλος µε 
µηχανισµούς αυτοδιόρθωσης γράφουν ορθογραφηµένα ή κάνουν 
συντακτικές αλλαγές. 

Παρασκευή 6-10-17 

17:00- 18:30
Αίθουσα 4: Πρακτικές εφαρµογές Δ.Γ. και εκπαίδευσης.



Σοφία Τσάτσου Νικολούλη, Αναστασία Αλευριάδου  

Σχεδιασµός κι εφαρµογή προγράµµατος Δηµιουργικής Γραφής σε δύο 
περιπτώσεις µαθητών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε Ειδικές Μαθησιακές 
Δυσκολίες 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τον ρόλο της 
Δηµιουργικής Γραφής ως µέσο παρέµβασης σε µαθητές µε Ειδικές 
Μαθησιακές Δυσκολίες που παρακολουθούν το γενικό σχολείο. Στην 
κατηγορία των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών εντάσσονται οι µαθητές που 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα  στη σχολική µάθηση και αφορούν κυρίως την 
ανάγνωση, τη γραφή και τα µαθηµατικά. 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. Η παρούσα έρευνα 
σχεδιάστηκε κι εφαρµόστηκε ως µια µελέτη περίπτωσης της εφαρµογής 
στρατηγικών Δηµιουργικής Γραφής σε δύο µαθητές µε Ειδικές Μαθησιακές 
Δυσκολίες  στο γενικό δηµοτικό σχολείο. Ειδικότερα, η έρευνα υλοποιήθηκε 
σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση περιελάµβανε την αρχική αξιολόγηση µε 
στόχο την άµεση παρατήρηση των παιδιών κατά την παραγωγή γραπτού 
λόγου και την αξιολόγηση των εξωτερικών τους κινήτρων. Η δεύτερη φάση 
περιελάµβανε τη διαµορφωτική αξιολόγηση µε στόχο την εφαρµογή 
δραστηριοτήτων Δηµιουργικής Γραφής, όπως: γραφή κόµικ, σύνθεση 
ποιήµατος και απόδοσή του µέσω εργαλείου web 2.0, συγγραφή ιστορίας µε 
τη βοήθεια οπτικού υλικού και ψηφιοποίησή της, οµαδική συγγραφή 
ιστορίας µε τη χρήση εικονογραφηµένων ζαριών, µε τουβλάκια 
συναρµολόγησης και µε τη χρήση ιδεογραµµάτων. Τέλος, η τρίτη φάση 
περιελάµβανε την τελική αξιολόγηση µε στόχο να διερευνηθεί αν 
τροποποιήθηκε η στάση των µαθητών απέναντι στον γραπτό λόγο, αλλά και 
αν υπήρξε βελτίωση της γραπτής τους έκφρασης. Κατά τη διάρκεια της 
αξιολόγησης χρησιµοποιήθηκαν πρωτόκολλα συλλογής δεδοµένων, τα οποία 
ενίσχυσε και η µαγνητοφώνηση των συνοµιλιών µε το κάθε παιδί.  Τα 
αποτελέσµατα συζητούνται στα πλαίσια ερευνών που έχουν διεξαχθεί σε 
διεθνές κυρίως επίπεδο σχετικά µε την εκπαίδευση των στρατηγικών και 
των δεξιοτήτων αυτορρύθµισης σε µαθητές µε Ειδικές Μαθησιακές 
Δυσκολίες. 

Παρασκευή 6-10-17 

17:00- 18:30
Αίθουσα 4: Πρακτικές εφαρµογές Δ.Γ. και εκπαίδευσης.



Άννα Αφεντουλίδου 

Η Δηµ ι ουργ ική Γραφή ως ε ι δ ι κό πα ιδαγωγ ικό εργαλε ί ο 
ψυχοθεραπευτικής υποστήριξης. Ένα λογοτεχνικό παράδειγµα 

Ο θετικός τρόπος µε τον οποίο η φιλοσοφία και οι τεχνικές της Δηµιουργικής 
Γραφής επιδρούν σε άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή διαταραχές 
ανάπτυξης και συναισθήµατος. Το πώς η χρήση ποικίλων αφηγηµατικών 
τεχνικών και κειµενικών παραλλαγών (π.χ. ασκήσεις εναλλαγής 
διαφορετικών προσώπων αφήγησης και εναλλασσόµενων ειδών εστίασης σε 
κείµενα ποιητικής και αναφορικής λειτουργίας, η χρήση της µεταφοράς, 
µετωνυµίας, ειρωνείας) βοηθά τα άτοµα µε διαταραχή συναισθήµατος ή 
παρεκκλίνουσα κοινωνική συµπεριφορά να «ξεκλειδώσουν» τη λειτουργία 
της «ενσυναίσθησης», να µπουν δηλαδή στη θέση του Άλλου και να δουν µε 
τα µάτια του. Οµοίως πώς η ίδια διαδικασία βοηθά τα άτοµα του 
περιβάλλοντός τους να αλληλεπιδράσουν και να κατανοήσουν τη 
διαφορετικότητα. Τα υποστηρικτικά και ψυχοθεραπευτικά αποτελέσµατα. Η 
τροποποίηση των προσδοκιών κοινωνικοποίησης. Η περίπτωση του 
Συνδρόµου Asperger, αναφορά σε εφήβους και ενηλίκους. Μια 
«λογοτεχνική» εφαρµογή στον Ξένο του Αλµπέρ Καµύ. 

Παρασκευή 6-10-17 

17:00- 18:30
Αίθουσα 4: Πρακτικές εφαρµογές Δ.Γ. και εκπαίδευσης.



Μένη Κανατσούλη   

Μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες «συνδηµιουργοί µε δηµιουργούς»: ΠΜΣ του 
ΤΕΠΑΕ (Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.) 
και στην κατεύθυνση «Πολιτισµικές Σπουδές και Παιδί» 

Στην παρούσα εισήγηση, η δηµιουργική δραστηριότητα, µάλιστα από 
πλευράς µεταπτυχιακών φοιτητών, εξετάζεται και αντιµετωπίζεται σε άµεση 
συνάφεια µε το επιστηµονικό πλαίσιο εντός του οποίου αυτή αναπτύσσεται. 
Το µεταπτυχιακό µάθηµα «Συναντήσεις µε δηµιουργούς» (του 3ου εξαµήνου 
σπουδών) οικοδοµήθηκε µε τρόπο που προσπάθησε να συνδυάσει τρεις 
βασικές παραµέτρους: 

- τις κεκτηµένες επιστηµονικές γνώσεις των φοιτητών από τα δύο 
προηγούµενα εξάµηνα σπουδών τους,  

- την πρότερη εµπειρία συγγραφής επιστηµονικών εργασιών που σε µεγάλο 
βαθµό όµως αφορούσε τη λογοτεχνική, κινηµατογραφική, εικαστική κ.λπ. 
δηµιουργία, 

- την επαφή µε τους ίδιους τους δηµιουργούς 

για να καταλήξει σε µια σειρά δηµιουργικών δράσεων από τους ίδιους τους 
φοιτητές και µε αποδέκτη το παιδί.   

Οι δράσεις αυτές προϋπέθεταν την αξιοποίηση όλων των παραπάνω ώστε να 
οδηγούν σε πολιτισµικά προϊόντα που –ανεξάρτητα από το επίπεδο επιτυχίας 
τους- αποτελούσαν µια δηµιουργική διαδικασία στην οποία είχε ίδια σηµασία 
το τελικό αποτέλεσµα µε την έρευνα, τα στάδια διαµόρφωσης και το 
σχεδιασµό του προϊόντος καθώς και µε την κριτική αξιολόγησή του. 

Έτσι, στο πλαίσιο του µαθήµατος του οποίου είχα την ευθύνη, προτείνοντας 
στους φοιτητές κοινή θεµατική –πάντα αναφορικά µε το παιδί- επιλέγουν τον 
δηµιουργικό τρόπο µε τον οποίο θα την υλοποιήσουν: λογοτεχνικό κείµενο, 
κόµικς, βίντεο, παιχνίδι, δηµιουργία ιστοσελίδας, κ.λπ. Τα πολιτισµικά αυτά 
προϊόντα θα παρουσιάσω και θα σχολιάσω µε την παρούσα εισήγηση τόσο 
ως ερευνητική διαδικασία όσο και ως δηµιουργική έκφραση (καινοτοµία, 
έµπνευση). 

Παρασκευή 6-10-17 

17:00- 18:30
Αίθουσα 4: Πρακτικές εφαρµογές Δ.Γ. και εκπαίδευσης.



Μαρία Χασιώτη 

Γράφοντας κατά την «µιλιά» της βάβως 

Το παρόν πόνηµα πραγµατεύεται την δύναµη του Λόγου, όπως 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 δυο 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 δυναµική 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». 

Παρασκευή 6-10-17 

18:45- 20:30
Αίθουσα 1: Ζητήµατα µεθόδου και συγγραφής (σκηνικό, χαρακτήρες, πλοκή, 
οπτική γωνία, αφηγητής)



Μεταξούλα Μανικάρου  

«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 

Με βάση τα µυθιστορήµατα «Φεγγάρι στο νερό» της Τούλας Τίγκα, 
«Αγριλιά» και «Η Ελένη και το τέρας» της Ζοέλ Λοπινό, θα µελετηθεί 
συγκριτικά ο τρόπος που αναπαριστάται και παρουσιάζεται η θέση της 
γυναίκας στο σύγχρονο µυθιστόρηµα και πώς η τελική εικόνα των ηρωίδων 
επηρεάζεται από τις αντιλήψεις των συγγραφέων για την θέση του δικού 
τους φύλου στην σύγχρονη κοινωνία. Κοινό χαρακτηριστικό των παραπάνω 
επιλογών, είναι ότι οι συγγραφείς αφηγούνται ιστορίες οικογενειών από τον 
γενέθλιο τόπο τους (Τρίκαλα και Χανιά, αντίστοιχα) και καταγράφουν την 
θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία µέσα από τρεις γενιές. 

Στην εργασία θα αναλυθούν οι σηµαντικότερες ηρωίδες των έργων µε τη 
χρήση της θεωρίας των χαρακτήρων και θα διερευνηθεί στη συνέχεια η θέση 
τους µέσα στην ελληνική κοινωνία και οικογένεια, όπως αυτή διαφαίνεται 
µέσα από τα µυθιστορήµατα. Στην συνέχεια, θα παρατεθεί και συνέντευξη 
των δύο συγγραφέων, όπου θα απαντούν σε ερωτήµατα για τις ηρωίδες 
τους, για τη θέση τους στην παραδοσιακή κοινωνία, για τον τρόπο που 
παρουσιάζονται µέσα στο µυθιστόρηµα, για τις δικές τους πεποιθήσεις κι 
αντιλήψεις και τέλος, πώς οι ίδιες πιστεύουν ότι η δική τους προσωπικότητα 
επηρέασε την τελική εικόνα των ηρωίδων τους. Οι κυρίες, Λοπινό και Τίγκα, 
συµφωνούν να συµβάλλουν σε αυτήν την µελέτη. 

Παρασκευή 6-10-17 

18:45- 20:30
Αίθουσα 1: Ζητήµατα µεθόδου και συγγραφής (σκηνικό, χαρακτήρες, πλοκή, 
οπτική γωνία, αφηγητής)



Νίκος Τσιώτσος  

Δυνητική Λογοτεχνία και Γραφή. Χρησιµοποιώντας τους Περιορισµούς 
του Επίπεδου Χώρου στη Συγγραφή Γεωµετρικών Αφηγηµάτων για Παιδιά 

Μετά από µια σύντοµη παρουσίαση των θέσεων  της Δυνητικής Λογοτεχνίας 
(OuLiPo) και της δυναµικής των εµποδίων (constraints) στην δηµιουργία 
λογοτεχνικών κειµένων, η εισήγηση εξελίσσεται µε την παρουσίαση της 
ανάπτυξης µικρών αστυνοµικών ιστοριών µέσα στις οποίες τα γεωµετρικά 
σχήµατα εµφανίζονται ως  χαρακτήρες που δρουν σε έναν χώρο δύο 
διαστάσεων. Η απουσία της τρίτης διάστασης, που καθιστά τον χώρο 
εντελώς επίπεδο, γίνεται  ένα κυρίαρχο εµπόδιο που, ωστόσο, δρα ευνοϊκά 
στην ανάπτυξη µιας ιδιαίτερης πλοκής. Σ΄ αυτήν τα χαρακτηριστικά και οι 
ιδιότητες των γεωµετρικών σχηµάτων αφενός αναδεικνύονται, και αφετέρου 
λειτουργούν σαν επιπρόσθετα εµπόδια που, κατά τρόπο παράδοξο, 
συµβάλλουν στη σκιαγράφηση και την ολοκλήρωσή τους. Στη διάρκεια της 
ανάπτυξης των κειµένων, η κυρίαρχη έµφαση  στην αφηγηµατική τους 
διάσταση λειτούργησε ώστε ο διδακτικός τους χαρακτήρας -παρότι 
αποτέλεσε το αρχικό κίνητρο για τη δηµιουργία τους- να παραµένει όσο το 
δυνατόν άδηλος και να αναδύεται παράλληλα, και αβίαστα, µέσα από την 
έµφαση στην πρόθεση για τη δηµιουργία απλών και ευχάριστων ιστοριών 
για παιδιά. 
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Βασίλης Λέτσιος  

Η δηµιουργική µετάφραση της στιχουργικής από την Επτανησιακή Σχολή 

Πώς µεταφράζεται/ αποδίδεται η στιχουργική; Πώς επιλέγονται από τον 
µεταφραστή οι (νέες) ποιητικές/ στιχουργικές µορφές κατά την πράξη της 
ποιητικής/ θεατρικής µετάφρασης; Σε επίπεδο κριτικής της λογοτεχνικής 
µετάφρασης, οι όποιες συγκρίσεις µεταφράσµατος και πρωτοτύπου έργου 
αφορούν τη γλώσσα, ενώ η µετάφραση/ απόδοση της στιχουργικής σε (νέο) 
στιχουργικό/ ποιητικό σύµπαν συνήθως αποσιωπάται. Η παρούσα εισήγηση 
θα προσπαθήσει να απαντήσει στο πολύ σηµαντικό αυτό ερώτηµα µε 
αναφορά σε ποιητικά/ θεατρικά µεταφράσµατα εκπροσώπων της 
Επτανησιακής Σχολής, των οποίων το έργο στενά συνδέεται µε τη θεωρία 
και πράξη της µετάφρασης. Αφετηρία της δηµιουργικής µετάφρασης της 
στιχουργικής στην ελληνική γλώσσα εντοπίζουµε στο µεταφραστικό έργο 
του Σολωµού, όπως έχουµε επισηµάνει σε πρόσφατη µελέτη µας, ωστόσο το 
έργο αυτό βρίσκει, θεωρούµε, δηµιουργικούς συνεχιστές στην “Κερκυραϊκή 
Σχολή” ποιητών-µεταφραστών, οι οποίοι επιχειρούν, µέσω των 
µεταφραστικών τους πονηµάτων, ποικίλες δηµιουργικές αποτυπώσεις του 
έµµετρου ποιητικού και θεατρικού λόγου στην υπό διαµόρφωση ελληνική 
γλώσσα. Στην εισήγηση αυτή στοχεύουµε σε σύντοµη παρουσίαση του 
γραµµατολογικού γλωσσικού/ µεταφραστικού πλαισίου υπό συζήτηση και 
θα καταλήξουµε µε αναφορά σε δηµιουργικές µεταφραστικές απόπειρες 
Επτανησίων λογίων σε 15σύλλαβο, 13σύλλαβο και 11σύλλαβο. 
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Ελένη Πατσιατζή 

Κρίση έµφυλων ταυτοτήτων στην πεζογραφική παραγωγή της κρίσης 

Η «κρίση», ως κοινωνικοοικονοµικό φαινόµενο επηρεάζει πολλαπλά τη 
σύγχρονη ελλαδική πραγµατικότητα και την πολιτισµική παραγωγή. Ο 
χωρόχρονος της «κρίσης», ως ιστορικής και πολιτισµικής συνθήκης, 
αποτυπώνεται σε κείµενα του λογοτεχνικού πεδίου που συνιστούν αυτό που 
συχνά αποκαλείται «λογοτεχνία της κρίσης». Μέσα από  διακεκριµένα 
κείµενα πεζογραφίας της συγκεκριµένης βιβλιοπαραγωγής διερευνώνται οι 
λογοτεχνικές αποτυπώσεις και απηχήσεις των µηχανισµών λειτουργίας των 
έµφυλων ταυτοτήτων στην Ελλάδα της κρίσης, µε έµφαση στην 
παραδοσιακή προσκόλληση στην έµφυλη ιεραρχία, στην κυριαρχία της 
ετεροκανονικότητας και της κανονιστικής µυθοπλασίας αλλά και στην 
αποδόµηση  των κυρίαρχων εκδοχών αρρενωπότητας, που συνδέεται τόσο 
µε την κρίση της παραδοσιακής µορφής οικογένειας στο παρόν 
κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον όσο και µε την αυξανόµενη εργασιακή 
επισφάλεια. Η προσέγγιση των επιλεγµένων  κειµένων γίνεται µέσα από τα 
µεθοδολογικά εργαλεία της φεµινιστικής θεωρίας (Butler, Conell κ.α.) και 
της κοινωνιοκριτικής (sociocriticism) των κειµένων (Duchet, Angenot κα). 
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Στυλιανή Μπάρτζου  

Ο Καβάφης ως αναγνώστης της Ιστορίας. Ή πώς η Ιστορία γίνεται Ποίηση 

Η ανάγνωση αποτελεί ίσως την αδιάκοπη και 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 το 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, ανανεωµένο και προωθηµένο από το κίνηµα του 
ροµαντισµού, αντιπροτείνει ο Καβάφης ως δηµιουργική αφετηρία του 
ποιητικού λόγου την ανάγνωση της ήδη κατορθωµένης γραµµατείας.  

 Μέσα 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, αλλά προεκτείνεται και στις βοηθητικές επιστήµες, της νοµισµατικής, 
της επιγραφικής και της ιστορίας της τέχνης µέσω της µελέτης πραγµατικών 
ή φανταστικών «υλικών» τεκµηρίων αναδεικνύοντας τη διακειµενικότητα ως 
βασικό χαρακτηριστικό της ποίησής του. 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. 
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Ευανθία Μπαλαή, Αναστασία Αλευριάδου  

Αυτοεκτίµηση και Δηµιουργική Γραφή. Ο ρόλος των µαθηµάτων 
Δηµιουργικής Γραφής στο Σχολείο Δεύτερης  Ευκαιρίας των Δικαστικών 
Φυλακών Διαβατών 

Πολλές έρευνες έχουν αποτιµήσει θετικά το ρόλο της δηµιουργικής γραφής 
σε ποικίλα πεδία, όπως τις ακαδηµαϊκές επιδόσεις (Brown & Stephens, 
1995), την ανάπτυξη της σκέψης (Skelton, 2006) και την ενίσχυση της  
αυτοπεποίθησης (Chandler, 1999). Ειδικότερα, 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.  Στην έρευνα συµµετείχαν 18 έγκλειστοι µαθητές του ανωτέρω 
σχολείου, που παρακολούθησαν τα µαθήµατα κατά το σχολικό έτος 
2015-2016. Ως ως  εργαλείο της έρευνας επιλέχθηκε η ηµιδοµηµένη 
συνέντευξη, η οποία επέτρεψε 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. 
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Όλγα Αλµετίδου  

Η προσέγγιση της πολιτισµικής ετερότητας µέσα από την λογοτεχνία από 
τις Φυλακές Διαβατών. Ταξιδεύουµε στον κόσµο µε όχηµα τη Δηµιουργική 
Γραφή. 

Οι γεωστρατηγικές, οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες σε συνδυασµό µε 
την 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 ο 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, µελετάται η επίδραση λογοτεχνικών κειµένων µε 
διαφορετική πολιτισµική καταγωγή, σε ένα τµήµα –πολυπολιτισµικό και το 
ίδιο-  δηµιουργικής γραφής στο 3ο ΣΔΕ, στις φυλακές Διαβατών. 
Χρησιµοποιώντας τη δηµιουργική γραφή ως εργαλείο, οι συµµετέχοντες 
εµβαθύνουν στους χαρακτήρες, το περιβάλλον, την πλοκή των κειµένων, µε 
στόχο να διαπιστώσουν τις διαφορές αλλά και να ανακαλύψουν τις 
οµοιότητες µε τη δική τους κουλτούρα. Πώς αντιδρούν µπροστά στο 
«διαφορετικό» που τους αποκαλύπτουν οι συγγραφείς για τις χώρες τους; 

Η λογοτεχνία δεν γράφεται µε αυτόν τον σκοπό· Θα µπορούσε όµως να 
λειτουργήσει ως ένας τρόπος προσέγγισης της ετερότητας; 
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Ανδρέας Γαλανός 

Παρωδώντας καβαφικά ποιήµατα: ένα διδακτικό σενάριο για τη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Writing Parodies of Cavafy's Poems: a 
Learning Scenario for Secondary Education) 

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 εδώ (http://proteas.greek-language.gr/scenario.html?sid=76). 
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Χριστίνα Καλαϊτζή, Ανδρέας Καρακίτσιος  

Διακειµενική Μεταµυθοπλασία. A la maniere de Dahl - Oram - Baruzzi – 
Hodgkinson 

Διακειµενικότητα και Μεταµυθοπλασία; δύο όροι πολυσύχναστοι στην 
θεώρηση της σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας. Στην παρούσα µελέτη 
παρουσιάζεται ο τύπος της διακειµενικής µεταµυθοπλασίας µέσα από την 
κριτική ανάγνωση των έργων τεσσάρων κύριων εκφραστών του: του Roald 
Dahl, του Hiawyn Oram, του Agnese Baruzzi και της Leigh Hodgkinson.  

Η τεχνική της διακειµενικότητας «εµφανίζεται ποικιλότροπα, είτε ως 
µεταγραφή των κλασικών λαϊκών παραµυθιών είτε ως υπαινικτική αναφορά 
ή παραποµπή σε βασικά τους µοτίβα είτε ως αφετηρία και αφορµή 
ανατροπών και διασκευών, υπό την επήρεια πάντοτε ειδικών πολιτιστικών 
παραγόντων» (Καρακίτσιος, 2010:231). Μεταφορές, µετωνυµίες, 
παροµοιώσεις, αντιστροφές, αποδοµήσεις, ανατροπές και εκπλήξεις είναι οι 
τεχνικές µε τις οποίες τα κείµενα αυτά συνοµιλούν µεταξύ τους ή τεχνικές µε 
τις οποίες τα κλασικά αυτά έργα µεταγράφονται σε σύγχρονες 
µεταµυθοπλασίες. Στις συγκεκριµένες τέσσερις µελέτες περίπτωσης 
συναντούµε σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση του Stephens (1992): 
προγενέστερα κείµενα, όπου το δευτερογενές κείµενο αναφέρεται άµεσα 
εγγράφοντας αποσπάσµατα ή έµµεσα περιλαµβάνοντας απλές αναφορές, 
παραλλαγές µιας γνωστής ή «κλασικής» ιστορίας και αρχέτυπα. Και είναι και 
τα τέσσερα αυτά έργα περιπτώσεις µεταµυθοπλασίας αφού αποµυθοποιούν 
την έννοια της πλοκής, αποδοµούν το αφηγηµατικό πλαίσιο και ταυτόχρονα 
τη δοµή και τη σύνθεση της ιστορίας, αµφισβητούν την ύπαρξη 
αφηγηµατικών ηρώων, ανατρέπουν τον ρόλο του παντογνώστη αφηγητή, 
αµφισβητούν τη λογική της εξιστόρησης της κλασικής προγενέστερης 
αφήγησης και επιτρέπουν στον αναγνώστη να συµµετέχει ενεργά σε απλά 
επίπεδα γραφής, επιτρέποντας του να µπει στο παιχνίδι της συν-κατασκευής 
της ιστορίας µε τον συγγραφέα. Η παιγνιώδης διάσταση των προς µελέτη 
διακειµενικών µεταµυθοπλασιών καθιστούν τα συγκεκριµένα έργα πλαίσια, 
µέσα στα οποία, όπως ισχυρίζεται η Waugh (1996), o αναγνώστης 
παροτρύνεται να ανακαλύψει πώς ο καθένας από µας βιώνει τις δικές του 
πραγµατικότητες και «παίζει» µ’ αυτές. Με κύριο όπλο την παρωδία τα έργα 
αυτά «στοχεύουν να θυµίσουν στον αναγνώστη ότι οι ιστορίες που ο 
τελευταίος καλείται να διαβάσει δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
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παιχνίδια» (Οικονοµίδου, 2000: 86); παιχνίδια που, όπως σηµειώνει η Waugh 
(1996), κάποιος έχει παίξει, έτσι ώστε να µπορεί να τα παίξει κι αυτός.  



Χριστίνα Καραγιάννη 

«Η Μάγισσα Τσούσκα και το χιόνι» :  ένας τόπος και το παραµύθι του. 
Όταν η δηµιουργική γραφή συνάντησε την Φλώρινα 

 Το παραµύθι ως κειµενικό είδος συνιστά µέρος της παιδικής λογοτεχνίας και 
υπηρετεί σκοπούς παιδαγωγικούς, ψυχαγωγικούς, εκπαιδευτικούς. 
Συµβάλλει στην ηθική, αισθητική, κοινωνική, γλωσσική και συναισθηµατική 
ανάπτυξη του παιδιού. Ακολουθεί τους δικούς του κανόνες γραφής και 
απευθύνεται σε κοινό που – ως ακροατές ή αναγνώστες - είναι πρόθυµο – 
λόγω ηλικίας ή ενήλικης συνειδητής επιλογής - να συνωµοτήσει µε τις 
ιδιαιτερότητές του και να αναγνώσει την πραγµατικότητα από µια 
διαφορετική οπτική. Ο κόσµος αναδιατάσσεται απροσδόκητα και αυτή είναι 
η γοητεία του παραµυθιού. Απλή πλοκή έξω από τα όρια του χρόνου, 
συνύπαρξη φυσικών και υπερφυσικών στοιχείων, µαγικές δυνάµεις, 
ευτυχισµένη έκβαση, σχόλια και παρεµβάσεις του αφηγητή, κλιµάκωση 
γεγονότων, συνύπαρξη αντίθετων χαρακτήρων, αλληγορικά και συµβολικά 
στοιχεία είναι µερικά από τα χαρακτηριστικά που το συνθέτουν. Ακολουθεί 
την παράδοση, ως λαϊκό κείµενο, ή απελευθερώνεται από αυτή, ως έντεχνο. 
Διατηρώντας τα στερεότυπα και τα µοτίβα που το διαµόρφωσαν µπορεί να 
γίνει επίσης περιπαικτικό και  χιουµοριστικό, να διευρύνει τη θεµατολογία 
του µε θέµατα σύγχρονα, να ενσωµατώσει την τεχνολογία, ακόµη και να 
καλύψει ανάγκες µε τις οποίες φαίνεται αρχικά ασύµβατο, όπως η ανάδειξη 
ενός τόπου. Οι τουριστικοί οδηγοί, οι συµβατικές διαφηµίσεις, η προβολή 
ενός τόπου από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και τα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης δίνουν ενίοτε τη θέση τους σε άλλες λιγότερο – ή µήπως 
περισσότερο; – παραδοσιακές µορφές  προσέλκυσης τουρισµού, όπως ένα 
παραµύθι που επιδιώκει –  ακολουθώντας τις νόρµες ενός παραµυθιού - να 
αποτελέσει επίσης µέσο προσέγγισης, γνωριµίας και προβολής µιας 
περιοχής. 
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Παρθένα Μπιζιάνα, Βαγγέλης Τασιόπουλος, Ανδρέας Καρακίτσιος  

Η συµβολή των προγραµµάτων δηµιουργικής γραφής στη σύγχρονη 
ποιητική παραγωγή 

Στόχος της εργασίας είναι ο εντοπισµός και η αναλυτική καταγραφή  των 
ιδεών των αποφοίτων Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων  ελληνικών και ξένων 
Πανεπιστηµίων και εργαστηρίων Δηµιουργικής  Γραφής. Η υπόθεση 
εργασίας είναι ότι η φοίτηση σε  εργαστήρια Δηµιουργικής Γραφής και σε 
Μεταπτυχιακά Προγράµµατα θα επηρεάσει σηµαντικά τις απόψεις των 
αποφοίτων σχετικά µε τον ποιητικό τους λόγο αλλά  και  τη λειτουργικότητα 
και αποτελεσµατικότητα  των σεµιναρίων, εργαστηρίων και µαθηµάτων εν 
γένει είτε των Εργαστηρίων είτε των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων. 
Επιλέχτηκε η µέθοδος της ηµιδοµηµένης συνέντευξης και στην έρευνα 
συµµετείχαν 14 υποκείµενα. Έγιναν επίσης και άλλες τρεις συνεντεύξεις σε 
άτοµα χωρίς συµµετοχή σε Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Δηµιουργικής 
Γραφής και Εργαστήρια, µε απώτερο στόχo τη συσχέτιση των απαντήσεων 
µε αυτά των αποφοίτων.  

Η πρώτη ανάγνωση των αποτελεσµάτων δείχνει ότι η επιρροή των 
Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων και των Εργαστηρίων Δηµιουργικής Γραφής 
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην τροποποίηση και  διαµόρφωση των 
ιδεών και του ποιητικού λόγου των αποφοίτων καθώς και ότι τα 
προγράµµατα   ανταποκρίνονται στις αρχικές  τους προσδοκίες.    
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Παρασκευή Καρτάλου 

Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης και δηµιουργική αφηγηµατολογία. Ένα 
παράδειγµα. 

Η Δηµιουργική Γραφή έχει άµεση σχέση µε την έννοια της δηµιουργικότητας, 
χαρακτηριστικού που λείπει από την ελληνική Δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
Αποτελεί ένα καθιερωµένο διεθνώς γνωστικό αντικείµενο που αξίζει να 
προωθήσουµε την καινοτόµο οπτική και προσφορά του σε κάθε 
εκπαιδευτική βαθµίδα.  

Επειδή η δηµιουργικότητα αποτελεί ουσιώδες χαρακτηριστικό που συνδέει 
το άτοµο µε τον εξωτερικό κόσµο (Donald Winnicott, 2009), σκεφτήκαµε να 
χρησιµοποιήσουµε το περιβάλλον των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ως 
κέντρισµα δηµιουργικότητας για ένα τµήµα 23 µαθητών της Β´ Λυκείου 
(σχολικό έτος 2016-2017) και για το διδακτικό αντικείµενο της Νεοελληνικής 
Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Με παιγνιώδη διάθεση, χρησιµοποιώντας τις 
εικόνες που οι µαθητές ανεβάζουν στις προσωπικές τους σελίδες, ιδιωτικές ή 
δηµόσιες και µε τη συµβολή πάντοτε των Νέων Τεχνολογιών και των 
εξελίξεων που συνεπιφέρουν, πειραµατιστήκαµε στη σύνθεση αφηγηµατικών 
κειµένων (ρεαλισµός, νατουραλισµός, µοντερνισµός). Η απεµπλοκή από τη 
σχολική ρουτίνα, η αυθόρµητη συγγραφή κειµένων, η αυτοέκφραση, η 
ανάπτυξη της αυτοσυνείδησης, η αναζήτηση ταυτότητας, αποτελούν 
ορισµένα από τα επιτεύγµατα των εµπλεκοµένων  στη διαδικασία (που µας 
επιβράβευσε σε πολλαπλάσιο βαθµό από το τελικό αποτέλεσµα). 

Θεωρούµε σηµαντικό να µοιραστούµε τη συγκεκριµένη εµπειρία µε την 
εκπαιδευτική κοινότητα. Η παραγωγή του γραπτού λόγου είναι µία 
διαδικασία σύνθετη, αλλά οπωσδήποτε διδάξιµη και µπορεί να συνδυαστεί 
µε τη συγγραφική απόλαυση. 

Κάθε φορά που οι µαθητές στη σχολική τάξη πειραµατίζονται σε ποικίλα 
λογοτεχνικά είδη χωρίς το φόβο σωστού ή λάθους, αποδεικνύεται ότι 
καλλιεργούνται πολύπλευρα, αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους και 
βελτιώνεται κατά πολύ η γλωσσική, διανοητική και συναισθηµατική εξέλιξή 
τους. 

Παρασκευή 6-10-17 

18:45- 20:30
Αίθουσα 4: Δηµιουργική Γραφή και Νέες Τεχνολογίες



Ναυσικά Μακράκη  

Ηχοβιβλίο. Ένα βιβλίο που διαβάζεται µε κλειστά µάτια 

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 

Παρασκευή 6-10-17 

18:45- 20:30
Αίθουσα 4: Δηµιουργική Γραφή και Νέες Τεχνολογίες



Δηµήτρης Χριστόπουλος   

Ετεροτοπίες στον «Λοιµό» του Αντρέα Φραγκιά 

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 (Κέδρος 1972), 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 «ετέρου» 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. 

Σάββατο 7-10-17 

9:00 – 10:30
Αίθουσα 1: Θεωρητικά ζητήµατα Δ.Γ. και εκπαίδευσης



Διονυσία Μαργαρίτη, Ευγενία Μάστορα   

Στοιχεία αυτοαναφορικότητας σε βιβλία για παιδιά και νέους και η 
πρόκληση της δηµιουργικής γραφής 

Στη συγκεκριµένη εργασία επιδιώκουµε να ανιχνεύσουµε και να αναλύσουµε 
τις τεχνικές αυτοαναφορικότητας και µεταµυθοπλασίας σε ορισµένα έργα 
για νεαρούς αναγνώστες γραµµένα από καταξιωµένους συγγραφείς της 
παιδικής/νεανικής λογοτεχνίας. Στόχος µας είναι, βασιζόµενοι σε θεωρητικά 
έργα που αφορούν την αυτοαναφορικότητα (Waugh, 2003) αλλά και τη 
δηµιουργική γραφή (Boutler, 2007), να ασχοληθούµε µε  τη λειτουργία και 
το ρόλο των αυτοαναφορικών και µεταµυθοπλαστικών στοιχείων που 
εντοπίζονται σε κείµενα που προορίζονται για παιδιά και νέους.  
Σχολιάζοντας αρχικά το παιχνιώδες 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. 

Σάββατο 7-10-17 

9:00 – 10:30
Αίθουσα 1: Θεωρητικά ζητήµατα Δ.Γ. και εκπαίδευσης



Κωνσταντίνος Πιπέρης  

Η αναγκαιότητα της εισαγωγής της Δηµιουργικής Γραφής ως µάθηµα στο 
Αναλυτικό Πρόγραµµα της Α/θµιας και Β/ θµιας Εκπαίδευσης 

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. 

Στήθηκε ένα εργαστήρι δηµιουργικής γραφής µε σκοπό να δοθεί χρόνος και 
χώρος στους µαθητές να «κατεβάσουν» ιδέες, να δηµιουργήσουν και να 
ασκηθούν στην τέχνη του λόγου. 

Οι εγγραφές τους 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. 

Σάββατο 7-10-17 

9:00 – 10:30
Αίθουσα 1: Θεωρητικά ζητήµατα Δ.Γ. και εκπαίδευσης



Μαρίλη Δουζίνα   

Η πρόσληψη της Λογοτεχνίας στην Α΄ Γυµνασίου µέσω της δηµιουργικής 
ανάγνωσης και της δηµιουργικής γραφής 

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. 

Σάββατο 7-10-17 

9:00 – 10:30
Αίθουσα 1: Θεωρητικά ζητήµατα Δ.Γ. και εκπαίδευσης



Θανάσης Β. Κούγκουλος, Αναστασία Τσαπανίδου  

Αναζητώντας τον χαµένο χώρο. Παρατηρήσεις για τον τόπο ως τρόπο 
συγγραφής 

Η λογοτεχνική αφήγηση προϋποθέτει τις έννοιες του χρόνου και του χώρου. 
Η ανακοίνωσή µας εστιάζει στην έννοια του χώρου, η οριστική τυπολογία 
του οποίου εξακολουθεί να αποτελεί ζητούµενο της αφηγηµατολογίας. Γι’ 
αυτό άλλωστε ο τίτλος της ανακοίνωσής µας αναφέρεται στον «χαµένο 
χώρο»,  παραπέµποντας στο γνωστό έργο του Marcel Proust. Στη 
µυθοπλασία ο αφηρηµένος χώρος συνήθως µετατρέπεται σε συγκεκριµένο 
τόπο που αντανακλά την ανθρώπινη εµπειρία και αντιληπτική ικανότητα. Η 
περιγραφή του τόπου συντελείται είτε µε την µερική/πλήρη επόπτευσή του 
είτε µε την περιήγηση στο εσωτερικό του και υποστηρίζεται από την χρήση 
τοπικών δεικτών. Ο λογοτεχνικός τόπος διαλέγεται µε τον πραγµατικό, αλλά 
παραµένει µια κατασκευή, πολλαπλώς ερµηνεύσιµη από τον συγγραφέα, τον 
αφηγητή, τους ήρωες, αλλά και τους αναγνώστες. Η κειµενική ανασύνθεση 
του τόπου είναι µια πολύπλοκη διεργασία και µπορεί να του προσδίδει 
κεντρικό ρόλο στην αφήγηση, να µετατρέπει δηλαδή τον τόπο σε τρόπο, σε 
κοµβικό στοιχείο της µυθοπλασίας που αντανακλά ιδεολογικές, ειδολογικές 
και αισθητικές επιλογές του συγγραφέα. Στην ανακοίνωσή µας επιχειρείται η 
ανασκόπηση και συζήτηση των βασικών λειτουργιών του λογοτεχνικού 
τόπου που θα πρέπει να έχει υπ’ όψιν του ο εν δυνάµει συγγραφέας, µε 
βάση την διεθνή σχετική βιβλιογραφία και χαρακτηριστικά παραδείγµατα 
από την ελληνική πεζογραφία του 19ου και 20ου αιώνα. 

Σάββατο 7-10-17 

9:00 – 10:30
Αίθουσα 2: Ζητήµατα µεθόδου και συγγραφής (σκηνικό, χαρακτήρες, πλοκή, 
οπτική γωνία,αφηγητής)



Μαρία Α. Ιωάννου  

Αντικείµενα και «αντικειµενοποιήσεις» στη µικρή φόρµα 

Η πρότασή µου συνδέεται µε τη διδακτορική µου διατριβή εν εξελίξει, η 
οποία διερευνά τη χρήση των αντικειµένων στο σύγχρονο διήγηµα των 
τελευταίων 20 χρόνων. Μέσα από αυτή την έρευνα, αναπτύσσονται τεχνικές 
συγγραφής που αποσκοπούν στο να ζωντανέψουν τα αντικείµενα µέσα από 
την αφήγηση και να τους προσφέρουν όχι µόνο περισσότερο χώρο και χρόνο 
σε µια ιστορία αλλά και σώµα, ιδιοσυγκρασία, ακόµη και γλώσσα/φωνή. 
Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα για πειραµατισµό και µε το αντίστροφο, 
δηλ. µε την ‘αντικειµενοποίηση’ ενός ανθρώπινου λογοτεχνικού χαρακτήρα, 
µέσα από τη σχέση/εµµονή του µε κάποιο αντικείµενο, καθώς και µε την 
‘αντικειµενοποίηση’ της ίδιας της λογοτεχνικής γλώσσας. Χρησιµοποιώντας 
την Φαινοµενολογία των Heidegger και Merleau-Ponty και πιο συγκεκριµένα, 
πτυχές που αναλύουν τη σωµατοποίηση υποκειµένων και αντικειµένων 
(Embodied Phenomenology), τα αντικείµενα ως προεκτάσεις του σώµατος 
και εργαλεία προς συγκεκριµένη χρήση (body extensions, tools to be used), 
τη ‘σιωπηλή’ γλώσσα στην οποία αναφέρεται ο Merleau-Ponty (gestural 
theory of language) κ.ά, διαµορφώνεται µια συλλογή διηγηµάτων στα 
αγγλικά, η οποία συνοδεύεται από κριτικό σηµείωµα. H παρουσίαση θα 
περιλαµβάνει στοιχεία από το πρώτο µέρος της πιο πάνω διατριβής, καθώς 
και αναφορές σε διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της λογοτεχνικής 
χρήσης των αντικειµένων στη διδασκαλία της δηµιουργικής γραφής.  

Σάββατο 7-10-17 

9:00 – 10:30
Αίθουσα 2: Ζητήµατα µεθόδου και συγγραφής (σκηνικό, χαρακτήρες, πλοκή, 
οπτική γωνία,αφηγητής)



Δήµητρα Τσίγκα, Αικατερίνη Φερεντίνου  

Ο ήρωας: Δηµιουργικές συναρτήσεις αρχαίων και νεότερων ελληνικών 
κειµένων- ένα παράδειγµα. 

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.  

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 και στέκονται 
π.χ.: στις  ιστορίες  του Παπαδιαµάντη, στις διδαχές του Κοραή, στις 
παραλογές, στα φώτα της Άννας Κοµνηνής,  στον Πλούταρχο και τον 
Αίσωπο. 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 ( ενότητα Παραλογές).  

Οι µαθητές συµµετέχουν ενεργά και βιωµατικά και µαθαίνουν:  

 Ι. να απαντούν σε ερωτήµατα όπως:   

-  ποιότητες-πεδίο δράσης του ήρωα στην αρχαιότητα   

- εµπόδια -αποσυµβολισµός του ήρωα  

- ορισµός του σύγχρονου  ήρωα 

ΙΙ. να αναγνωρίζουν  και να απολαµβάνουν  το προσωπικό στίγµα του κάθε 
δηµιουργού και της εποχής του.  

ΙΙΙ. να συζητούν τις συνάφειες που έχουν τα κείµενα µε το εικαστικό  και 
µουσικό υλικό που τα πλαισιώνει.  

IV. να «ξεδιπλώνουν» τον κόσµο του βιβλίου και να παράγουν το δικό τους 
λόγο. 
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Ευαγγελία Αφροδίτη Μανουσάκη  

Γυναίκες συγγραφείς, µυθιστορηµατικές ηρωίδες και αναγνώστριες 

Με βάση τα µυθιστορήµατα «Φεγγάρι στο νερό» της Τούλας Τίγκα, 
«Αγριλιά» και «Η Ελένη και το τέρας» της Ζοέλ Λοπινό, θα µελετηθεί 
συγκριτικά ο τρόπος που αναπαριστάται και παρουσιάζεται η θέση της 
γυναίκας στο σύγχρονο µυθιστόρηµα και πώς η τελική εικόνα των ηρωίδων 
επηρεάζεται από τις αντιλήψεις των συγγραφέων για την θέση του δικού 
τους φύλου στην σύγχρονη κοινωνία. Κοινό χαρακτηριστικό των παραπάνω 
επιλογών, είναι ότι οι συγγραφείς αφηγούνται ιστορίες οικογενειών από τον 
γενέθλιο τόπο τους (Τρίκαλα και Χανιά, αντίστοιχα) και καταγράφουν την 
θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία µέσα από τρεις γενιές. 

Στην εργασία θα αναλυθούν οι σηµαντικότερες ηρωίδες των έργων µε τη 
χρήση της θεωρίας των χαρακτήρων και θα διερευνηθεί στη συνέχεια η θέση 
τους µέσα στην ελληνική κοινωνία και οικογένεια, όπως αυτή διαφαίνεται 
µέσα από τα µυθιστορήµατα. Στην συνέχεια, θα παρατεθεί και συνέντευξη 
των δύο συγγραφέων, όπου θα απαντούν σε ερωτήµατα για τις ηρωίδες 
τους, για τη θέση τους στην παραδοσιακή κοινωνία, για τον τρόπο που 
παρουσιάζονται µέσα στο µυθιστόρηµα, για τις δικές τους πεποιθήσεις κι 
αντιλήψεις και τέλος, πώς οι ίδιες πιστεύουν ότι η δική τους προσωπικότητα 
επηρέασε την τελική εικόνα των ηρωίδων τους. Οι κυρίες, Λοπινό και Τίγκα, 
συµφωνούν να συµβάλλουν σε αυτήν την µελέτη. 
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Άρτεµις Μιχαηλίδου, Νικόλαος Λούβρος  

Ποιητικοί «Τριάλογοι»: Έµπνευση και Συνοµιλία στη Διδακτική της 
Δηµιουργικής Γραφής 

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 δύο 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 πολυδιάστατου κειµένου στη 
διδασκαλία της δηµιουργικής γραφής, αλλά πρωτίστως το πώς, µέσα από 
πολύπλοκες διαδικασίες έµπνευσης και συγγραφικού πειραµατισµού, 
γινόµαστε καλύτεροι αναγνώστες και δηµιουργοί.   
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Μαρέττα Σιδηροπούλου  

Συναντήσεις εθνογραφίας και λογοτεχνίας στο πεδίο: Χωράει όλος ο 
κόσµος σε εισαγωγικά; 

Εκκινώντας από την ιδέα ότι ο πολιτισµός των ανθρώπων είναι ένα σύνολο 
κειµένων, η εισήγηση ασχολείται µε την εθνογραφία ως κείµενο. Θα 
επικεντρωθεί, στις έννοιες της συγγραφικής αυθεντίας, της κειµενικότητας 
και της διάκρισης λογοτεχνικου- επιστήµονικού 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 πολυφωνίας- 
µονοφωνίας, ικανοποιητικής εξήγησης- ρευστότητας, λογοτεχνικού και 
επιστηµονικού λόγου, η εισήγηση ακολουθεί θεωρητικά αυτές τις νοητές 
γραµµές. 
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Ελεονώρα Αναγνώστου   

Η δηµιουργική γραφή σε συνεδρία µε τον Jacques Lacan.  

Στην εισήγηση αυτή επιχειρείται µια προσέγγιση της παιδαγωγικής σχέσης η 
οποία αναπτύσσεται ανάµεσα σε διδάσκοντες και διδασκοµένους στα 
εργαστήρια δηµιουργικής γραφής, καθώς και της επίδρασής της στη γραφή, 
µε βάση την ψυχαναλυτική θεωρία του Jacques Lacan, κυρίως γύρω από τα 
ερωτήµατα: α. αναπτύσσεται στα εργαστήρια δηµιουργικής γραφής η  
µεταβίβαση µέσω της οποίας ο διδασκόµενος ταυτίζεται µε το ώριµο 
συγγραφικό εγώ του διδάσκοντος; β. Πώς λειτουργούν οι διακριτοί 
παιδαγωγικοί τρόποι της δηµιουργικής γραφής (παιδαγωγική της 
αντικειµενικότητας, της αυτοέκφρασης,  της µίµησης, της αναγνωστικής 
ανταπόκρισης) ως τρόποι ανασυγκρότησης του εγώ και της ταυτότητάς του, 
ως δυνατότητες αναγνώρισης και άρνησης της έλλειψης στην περιοχή του 
υποσυνείδητου; γ. Πώς λειτουργούν ως τρόποι επίδρασης στη γενεσιουργό 
της τέχνης  υπαρξιακή δοµή της µετουσίωσης; δ. Πώς διαµεσολαβούν στην 
τριπολική σχέση της υποκειµενικότητας µε τη συµβολική τάξη του 
συστήµατος του πολιτισµού και τη συµβολική τάξη του συστήµατος της 
γλώσσας; ε. Πώς επιχειρούν να διαχειριστούν τις  µετατοπίσεις της 
επιθυµίας µέσα στη γλώσσα καθώς και τη συσχέτιση του Πραγµατικού µε το 
Φαντασιακό και το Συµβολικό; Η εισήγηση βιβλιογραφικά στηρίζεται στο 
έργο του Jacques Lacan και τη διεθνή βιβλιογραφία της παιδαγωγικής της 
δηµιουργικής γραφής. 
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Ροζαλί Σινοπούλου  

Επιστηµονικός λόγος και Δηµιουργική γραφή – Tο παράδειγµα του 
Φρόυντ  

Η περίπτωση 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 ανακοίνωσης 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, δεν παραπέµπουν σ’ αυτήν. 
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Αντιγόνη Βλαβιανού   

Μένης Κουµανταρέας – Βασίλης Βασιλικός.  

Μαθήµατα δηµιουργικής γραφής δι’ αλληλογραφίας  στο όνοµα της 
φιλίας 

Πώς η ανταλλαγή επιστολών ανάµεσα σε δύο νεαρούς φίλους και δυνάµει 
συγγραφείς κατά την τετραετία ’56-’60 –τον Μένη Κουµανταρέα, από τη µια, 
που δεν έχει εκδώσει ακόµη δικό του βιβλίο & τον Βασίλη Βασιλικό, από την 
άλλη, που έχει εκδώσει µόνο ένα σύντοµο  πεζογράφηµα (Η διήγηση του 
Ιάσονα, 1953)– µετατρέπεται ανεπίγνωστα σε µέσο ανταλλαγής απόψεων και 
συµβουλών δηµιουργικής γραφής στο όνοµα της φιλίας που τους συνδέει 
και, κατ’ επέκταση, της αµοιβαίας εκτίµησης και της εµπιστοσύνης που 
προϋποθέτει;  

Τί προκρίνουν σε επίπεδο ύφους και ήχου ενός λογοτεχνικού κειµένου, 
αφετηρίας µιας συγγραφικής έµπνευσης και σηµασίας ενός βιώµατος; Τί 
πρεσβεύουν ως προς την αληθοφάνεια µιας διήγησης, τους αφηγηµατικούς 
χαρακτήρες και τη λεπτή ισορροπία ενός κειµένου µεταξύ θεµιτής µίµησης 
και αθέµιτης επίδρασης;  

Τί συνιστά κατ’ αυτούς, εν τέλει, προϋπόθεση sine qua non για τη συγγραφή 
ενός άξιου λόγου πεζογραφικού έργου και σε τί διαφοροποιείται από την 
ποιητική δηµιουργία και τη δηµοσιογραφία; 
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Γεώργιος Γεωργούλας   

Η υπαρξιακή ωρίµανση του Μερσώ µέσα από το λογοτεχνικό έργο του 
Καµύ 

Τι πάει να πει Μερσώ; Αυτός που πεθαίνει µόνος; Αυτός που πεθαίνει 
ανόητος; Που 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 κάνει όµως την ίδια πράξη, αυτή 
του φόνου να χαρακτηρίζει και τα δύο ή, το ίδιο πρόσωπο που κάθε φορά 
έρχεται αντιµέτωπο µε τη παράλογη φύση του. Μήπως τελικά είναι ο ίδιος ο 
Καµύ που έρχεται αντιµέτωπος µε όλα αυτά που θέλει η ανθρώπινη φύση να 
διώξει ή να αντιµετωπίσει, ανάλογα µε το ποιος είναι ο σκοπός της;   

 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 παρουσιάσουµε το πώς οι ήρωες, τα ετερώνυµα 
του Καµύ, συνυπάρχουν, αλλάζουν και εξελίσσονται µέσα στον κόσµο του 
µεγάλου λογοτέχνη και φιλόσοφου. 
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Αλεξία Πέννα 

Μύθος και Δηµιουργική Γραφή 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται στόχοι και δράσεις του Οµίλου 
«Μυθολογική Φιλαναγνωσία: Μυθο-αναγνώσµατα & Μυθο-γραφήµατα», ο 
οποίος λειτούργησε στην Γ΄ 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 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: «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».   

Σάββατο 7-10-17 

9:00 – 10:30
Αίθουσα 4: Είδη λογοτεχνικής γραφής



Γεώργιος Παπαντωνάκης   

Το ύφος ως λεκτική επένδυση. Η περίπτωση της ποίησης.  

Στην εργασία αυτή θα επιχειρήσουµε να καταθέσουµε κάποιες σκέψεις- 
«κατευθυντήριες» οδηγίες που πιστεύουµε ότι είναι χρήσιµες για  όσους 
ασχολούνται µε τη σύνθεση ποιητικών κειµένων, λυρικών ή αφηγηµατικών. 
Η εργασία µας στηρίζεται αφενός στη Γλωσσική Στατιστική και αφετέρου σε 
ανάλογες θεωρίες Γάλλων και Αγγλοσαξόνων υφολόγων. Πιο συγκεκριµένα, 
παρακολουθούµε τη λειτουργία των µερών του λόγου και τις γλωσσικές 
κατηγορίες γενικότερα και τι είδος ύφους ευνοεί καθεµιά απ’ αυτές. 
Ακολούθως, όσο επιτρέπει ο χώρος και ο χρόνος παρακολουθούµε τις 
προτάσεις και τη συντακτική τους δοµή, συνδέοντάς την µε το ύφος που 
ευνοούν αφενός οι προτάσεις (ρηµατικές και ονοµατικές), η µεταξύ τους  
σύνδεση και αφετέρου η θέση των λέξεων µέσα στον ποιητικό λόγο, σε 
συνδυασµό µε τη χρήση των σηµείων στίξεων.   
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Παναγιώτα Σεφερλή 

«Παραρλάµα»: Λέξη ακατάληπτη ή έναυσµα για παιχνίδι µε τις λέξεις από 
το οµώνυµο διήγηµα του Δηµοσθένη Βουτυρά; 

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; 

Σάββατο 7-10-17 

9:00 – 10:30
Αίθουσα 4: Είδη λογοτεχνικής γραφής



Σωτήρης Γάκος 

Δηµιουργική γραφή και δοκίµιο. Εκπαιδευτικά σενάρια 

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. 

Σάββατο 7-10-17 

9:00 – 10:30
Αίθουσα 4: Είδη λογοτεχνικής γραφής



Κατερίνα Γεωργοπάλη  

Δηµιουργία παραµυθιού µε βάση την ποίηση 

Η εισήγηση µου αφορά στη δηµιουργία  παραµυθιού µε βάση την ποίηση! 
Επιλέγοντας τις ""Μικρές κυκλάδες""του Ελύτη και χρησιµοποιώντας τα 
παραµυθικά στοιχεία που αναφερονται σε αυτό µπορούµε να πλάσουµε 
ενδιαφέρουσες ιστορίες µε δοµηµένο λόγο κινητοποιώντας τον ψυχισµό των 
παιδιών! 

Δηµιουργούν ήρωες , τους δίνουν µορφή και πλάθουν τους χαρακτήρες 
τους! Το σηµαντικότερο όλων έρχονται σε επαφή µε τα ποιητικά κείµενα και 
εµπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους! 

Σάββατο 7-10-17 

9:00 – 10:30
Αίθουσα 4: Είδη λογοτεχνικής γραφής



Γιώργος Γεωργούλας, Καλλιόπη Πασιά, Γιώργος Σπυράκης  

 Η Δηµιουργική Γραφή στα Καταστήµατα Κράτησης 

ο πεδίο της Δηµιουργικής Γραφής αποτελεί πλέον ένα γνωστικό αντικείµενο 
που δύναται να διδαχθεί σε όλες τις βαθµίδες της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.   

Η δ ι δ α σ κα λ ί α τ η ς Δη µ ι ο υ ρ γ ι κ ή ς Γ ρ αφή ς ε µπ ε ρ ι έ χ ε ι δ ύ ο 
αλληλοσυµπληρούµενα στοιχεία: την πράξη του να γράψεις (δηµιουργικά) 
και την πράξη να σκεφτείς κριτικά την πράξη της γραφής και τα 
αποτελέσµατά της. Η εµπλοκή του γράφοντος αφορά στην ενεργή κριτική 
προσέγγιση, αποτελεί γνώση όχι επιφανειακή, καθώς προκύπτει από 
επιβεβαιωµένη και σοβαρή εξέταση της τέχνης της γραφής, µπορεί δε να 
συµπεριλάβει όχι µόνο τα σύγχρονα θεωρητικά και κριτικά µοντέλα, αλλά 
και σηµαντικά έργα της παράδοσης. Σκοπός της γνώσης αυτής είναι να 
δώσει πρόσβαση σε ιδέες και νέες προσεγγίσεις στον τρόπο της γραφής 
στον ασκούµενο.  

Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στη σειρά εθελοντικών µαθηµάτων-
εισηγήσεων δηµιουργικής γραφής που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δηµιουργική Γραφή» του 
Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία µε Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας (ΣΔΕ), και όχι µόνο, τα οποία στεγάζονται στα Καταστήµατα 
Κράτησης Διαβατών Θεσσαλονίκης, Κορυδαλλού, Λάρισας, Δοµοκού και 
Ιωαννίνων και πραγµατοποιούνται σε εβδοµαδιαίες συνεδρίες, καθόλη τη 
διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους.  

Τα κείµενα των έγκλειστων µαθητών αποτελούν ειλικρινείς εικόνες του 
εσώτερου κόσµου τους, εκφράζουν την επιθυµία επαναπροσδιορισµού της 
ζωής, την ανεύρεση µιας νέας οδού διαφυγής και αποκατάστασης, ώστε η 
επιστροφή στην έγκλειστη ζωή να µην αποτελέσει ξανά πιθανότητα. 

Σάββατο 7-10-17 

10:45 – 12:15
Αίθουσα 1: Πρακτικές εφαρµογές Δ.Γ. και εκπαίδευσης



Χρήστος Χαρακόπουλος, Τασούλα Τσιλιµένη  

Διδακτική της ποίησης και δηµιουργική γραφή στην Α΄ Λυκείου.  Η 
περίπτωση του Ο. Ελύτη. 

Με την παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται µία πρόταση για τη διδασκαλία 
των Κειµένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου µε την αξιοποίηση της 
δηµιουργικής γραφής. Σκοπός της εισήγησης είναι να παρουσιάσει τα 
αποτελέσµατα µιας έρευνας, η οποία  πραγµατοποιήθηκε σε µαθητές της Α΄ 
Λυκείου. Κατά τη διεξαγωγή της διερευνήθηκε η άποψη των µαθητών για 
τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας έναντι 
της προσέγγισής της µε ασκήσεις δηµιουργικής γραφής. Για τη διδασκαλία 
αξιοποιήθηκαν τα ποιήµατα του Ελύτη «Η Ποδηλάτισσα» και «Το 
Τρελοβάπορο». Οι µαθητές αρχικά διδάχθηκαν τα στοιχεία της 
παραδοσιακής και µοντέρνας ποίησης 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 συνέχεια διδάχτηκαν τα ίδια ποιήµατα µε ασκήσεις 
δηµ ιουργικής γραφής και συµπλήρωσαν δεύτερο ηλεκτρονικό 
ερωτηµατολόγιο, µε το οποίο συνέκριναν τον παραδοσιακό τρόπο 
διδασκαλίας µε τη διδασκαλία του µαθήµατος 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 και να προταθεί η διδασκαλία της στο Λύκειο. 

Σάββατο 7-10-17 

10:45 – 12:15
Αίθουσα 1: Πρακτικές εφαρµογές Δ.Γ. και εκπαίδευσης



Μαργαρίτα-Ευθυµία Γούκου   

«Η ανάµνηση ως αφορµή και αφόρµηση»- Εργαστήρια δηµιουργικής 
γραφής για παιδιά ηλικίας 9-12 ετών 

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. 

Σάββατο 7-10-17 

10:45 – 12:15
Αίθουσα 1: Πρακτικές εφαρµογές Δ.Γ. και εκπαίδευσης



Σταυρούλα Μαυροµµατίδου, Ανέστης Μαυροµµατίδης   

Η απόλαυση ενός κειµένου µέσα από τον πειραµατισµό, τις 
προσθαφαιρέσεις και ποικίλα παιχνίδια δηµιουργικής γραφής 

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» από τον πεζό λόγο. Τελικά, η 
όλη δράση ενίσχυσε όχι µόνο την κριτική σκέψη και φαντασία, αλλά ακόµα 
ενεργοποίησε την επιχειρηµατολογία και τη συµµετοχική διάθεση των 
µαθητών. 

Σάββατο 7-10-17 

10:45 – 12:15
Αίθουσα 1: Πρακτικές εφαρµογές Δ.Γ. και εκπαίδευσης



Μαρία Σφήκα, Αναστασία Νταλταγιάννη   

Ο γερο Όµηρος ανεβαίνει στο σανίδι: το δηµιουργικό ταξίδι από τη 
ραψωδία στο σκετς. 

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 ρόλους-διαλόγους 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. 

Σάββατο 7-10-17 

10:45 – 12:15
Αίθουσα 1: Πρακτικές εφαρµογές Δ.Γ. και εκπαίδευσης



Ιωάννα Θ. Τύρου  

Συγγράφουν παραµύθια τα παιδιά;  Μπορεί να αποτιµηθεί η Δηµιουργική 
Γραφή µε Κριτές και Γλωσσικά Εργαλεία;   

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 κιόλας 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 κριτές-εκπαιδευτικούς όσο και 
σε γλωσσική επεξεργασία. 

Με την παρούσα εργασία προσφέρουµε µια µεθοδολογία, επιχειρώντας 
συσχέτιση της αποτίµησης των κριτών-εκπαιδευτικών 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. 

Σάββατο 7-10-17 

10:45 – 12:15
Αίθουσα 2: Θεωρητικές και Κριτικές προσεγγίσεις της Δηµιουργικής Γραφής



Δηµήτριος Πανος  

Εκδοχές προώθησης της δηµιουργικότητας στο µάθηµα της Λογοτεχνίας: 
τρεις οπτικές στην ελληνική και κυπριακή δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

Το αίτηµα για την ενσωµάτωση στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στη 
Δευτεροβάθµια εκπαίδευση στοιχείων «δηµιουργικής γραφής» έχει πλέον 
µιαν αρκετά µακρά διαδροµή στην ελληνική βιβλιογραφία. Μεµονωµένες 
εφαρµογές «ανήσυχων» εκπαιδευτικών, αλλά και τεκµηριωµένες προτάσεις 
που µετέφεραν ιδέες και δοκιµές από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα, καθώς 
και σχετικά προγράµµατα ιδιωτικού ή ακαδηµαϊκού χαρακτήρα, έθεσαν τις 
εναλλακτικές µορφές συµµετοχικής και δηµιουργικής προσέγγισης του 
κειµένου στο επίκεντρο του προβληµατισµού για την ανανέωση του 
µαθήµατος. Η «δηµιουργική γραφή», ως κύριο «όχηµα» για την ανανέωση 
αυτή του µαθήµατος, απέκτησε και «θεσµική» µορφή από το 2011 και µετά, 
όταν το πιλοτικό πρόγραµµα για το Γυµνάσιο και το πρόγραµµα της Α΄ 
Λυκείου, αλλά και το αντίστοιχο Κυπριακό πρόγραµµα για το µάθηµα της 
Λογοτεχνίας, έδωσαν σαφή µορφή στο αίτηµα. Εκδοχές, ωστόσο, αυτής της 
στροφής είχαν ήδη καταγραφεί από το Α.Π. του 1999-2000. Στην 
ανακοίνωσή µας παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της έρευνας που 
διενεργήσαµε στα κανονιστικά κείµενα αυτών των τριών εκδοχών ένταξης 
της δηµιουργικής γραφής στη σχολική πράξη. Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 
της ανάλυσης περιεχοµένου, επιχειρήσαµε να εντοπίσουµε τους κύριους 
άξονες και παραδοχές (για τη φύση της Λογοτεχνίας, για τη σχέση της 
κειµενικής πραγµατικότητας µε τον αναγνώστη, για το «διδακτόν» της 
Λογοτεχνίας κλπ.) καθεµιάς οπτικής, αναδεικνύοντας παράλληλα τις µεταξύ 
τους συγκλίσεις και αποκλίσεις. Η έρευνά µας εντοπίζει ότι πίσω από τις 
«δηλώσεις» των θεσµικών κειµένων αποκαλύπτονται µια σειρά από 
διαφορετικές θεωρήσεις για την έννοια της «δηµιουργικής γραφής» και τους 
τρόπους µε τους οποίους µπορεί να ενταχθεί στη σχολική πράξη. 
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Μαρίνα Σούνογλου, Γεώργιος Σούνογλου  

Δηµιουργική Γραφή και Τέχνη ως µέσο προσέγγισης του προσφυγικού 
ζητήµατος στην εκπαίδευση 

Το προσφυγικό ζήτηµα είναι ένα φλέγον θέµα µε 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 τη ζωγραφική 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 έγραψαν 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. 
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Ντόρα Λεονταρίδου  

Όµιλος δηµιουργικής γραφής στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυµνάσιο: 
Αποτίµηση και προβληµατισµοί. 

Η δηµιουργική γραφή στα πλαίσια ενός Οµίλου, παρουσιάζει σηµαντικές 
διαφορές από την υλοποίησή της στα πλαίσια ενός γλωσσικού ή 
λογοτεχνικού γνωστικού αντικειµένου. Πολλοί είναι οι λόγοι. Ο Όµιλος  δεν 
υπόκειται στη στοχοθεσία του αναλυτικού προγράµµατος ενός 
συγκεκριµένους µαθήµατος. Συγκεντρώνει µαθήτριες και µαθητές από 
διάφορες τάξεις. Η προσχώρηση στον Όµιλο, όπως και σε κάθε Όµιλο των 
Πρότυπων και Πειραµατικών σχολείων, είναι προαιρετική. Επίσης δεν 
υπάρχει βαθµολογία. 

Ο συγκεκριµένος Όµιλος προέταξε την ενδυνάµωση της έµπνευσης και την 
απελευθέρωση των δηµιουργικών δυνατοτήτων µαθητριών και µαθητών, 
εστίασε στα λογοτεχνικά κειµενικά είδη, στις ιδιαιτερότητές τους και στους 
τρόπους προσέγγισής τους µε στόχο τη δηµιουργία.    

Η εισήγηση θα φιλοδοξούσε να αναδείξει την προβληµατική που προκύπτει 
από την υλοποίηση ενός Οµίλου δηµιουργικής γραφής, τις δυνατότητές του 
ως προς την γνωστική καλλιέργεια των παιδιών, αλλά και τα σηµεία τα 
οποία εγείρουν θέµατα προς συζήτηση µε αφορµή την εµπειρία από την 
υλοποίηση ενός τέτοιου Οµίλου, στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυµνάσιο κατά το 
σχολικό έτος 2016-17, από την υπογράφουσα 
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Ευδοκία Χρηστοµάτη, Βασιλική Ψυρρούκα, Ζωή Μπουγιάλα, Μαρία 
Ζερβάκη, Νίκος Κιτσάτης   

«Ο ποιητής των θαλασσών έριξε άγκυρα στην τάξη µας» (Μια πρόταση 
γνωριµίας µε την ποίηση του Νίκου Καββαδία στο δηµοτικό σχολείο.) 

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 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.  
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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.  



Κέλη Δασκαλά, Αντώνης Νικολόπουλος (Soloup)  

Ut Pictura Poesis: Όταν η δηµιουργική γραφή συνάντησε τα κόµικς 

Δεν κοµίζει κανείς γλαύκα εις Αθήνας σηµειώνοντας τον ρόλο που 
διαδραµατίζει η δηµιουργική γραφή στην ερµηνεία και διδασκαλία της 
λογοτεχνίας. Στόχος της ανακοίνωσης είναι, πρώτον, να χαρτογραφήσει τις 
δυνατότητες που προσφέρει η συνύπαρξη της δηµιουργικής γραφής µε τα 
Κόµικς, και δεύτερον να προσφέρει 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 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 
πολιτισµό. Η παραπάνω συνθήκη γέννησε το εργαστήρι «Ποίηση και Κόµικς: 
Παίζοντας µε λέξεις και εικόνες», που απευθυνόταν σε 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.   
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Μαρία Τσαλίκη, Ελευθέριος Πασσιάς  

Ελληνική Παραδοσιακή Μελοποιΐα από το Χθες στο Τώρα: Εφαρµογές 
στην Εκπαίδευση 

Η τραγουδοποιΐα (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 
τραγουδοποιΐα ως µορφή τέχνης συναντώνται αδιαίρετα ο λόγος και η 
µουσική. Από την Αρχαία Ελλάδα έως σήµερα, η τραγουδοποιΐα - µελοποιΐα 
αποτελεί κυρίαρχη µορφή λαϊκής έκφρασης µε βασικό χαρακτηριστικό της 
την συλλογική δηµιουργία, ενώ ήταν πάντα συστατικά συνυφασµένη µε τον 
χορό σαν 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 µ ία ανασκόπηση της χρήσης της 
τραγουδοποιΐας για θεραπευτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα γίνει 
αντιπαραβολή µε την ελληνική παραδοσιακή τραγουδοποιΐα και θα 
προταθούν καλές πρακτικές για χρήση στη σχολική τάξη τόσο στη γενική 
όσο και στην ειδική αγωγή. 
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Αγλαΐα Παντελάκη   

Το σωµατικό θέατρο ως δηµιουργική «µετάφραση»:  «Αναφορά σε µια 
Ακαδηµία» 

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 βασίζεται σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του ΠΜΣ «Επιστήµη της Μετάφρασης» (Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Τµήµα 
Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερµηνείας). 
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Μαρία Δρογγίτη, Κωνσταντίνος Δηµόπουλος  

Θέατρο και πολιτική στα χρόνια των µνηµονίων: συνγράφοντας θεατρικό 
κείµενο µε τους µαθητές. 

Στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράµµατος<<Θέατρο και Πολιτική>> η 
θεατρική οµάδα του     2ουΓΕΛ Ναυπάκτου µε τη διδασκαλία των υπεύθυνων 
καθηγητών -εισηγητών ανέβασαν το έργο του Α.Ρ.Ραγκαβή<<Του Κουτρούλη 
ο γάµος>>. Το έργο,πολιτική σάτιρα , γράφτηκε το 1843,εποχή που η 
Ελλάδα ήταν υπό µνηµονιακό καθεστώς και προβάλλει το ρόλο των 
Μεγάλων Δυνάµεων, τις παρεµβάσεις τους στο εσωτερικό της χώρας , τη 
διαφθορά του πολιτικού συστήµατος. 

     Θεωρώντας ότι η συγγραφή θεατρικού διαλογικού κειµένου αποτελεί 
πρόσφορη επιλογή για την ταυτόχρονη ανάδειξη πολλών µυστικών της 
γραφής ,παρακινήσαµε και διδάξαµε τους µαθητές να  

συν..γράψουν κάποιες σκηνές του έργου, να προσθέσουν νέους 
χαρακτήρες,να δώσουν διαφορετικό τέλος στο έργο. Η συγγραφή έγινε 
ατοµικά και οµαδικά. Έµπνευση άντλησαν από τη ζωή τους και  
συγκεκριµένα από την πολυεπίπεδη κρίση που βιώνουµε όλοι και τους 
προβληµατισµούς των εφήβων πάνω σε αυτή. Οι µαθητές δεν 
πολιτικολογούν τόσο ,όσο απολαµβάνουν το παιχνίδι της γραφής. 

Αντικείµενο ,λοιπόν της εισήγησής µας είναι η δηµιουργική γραφή στη 
Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση και ειδικότερα η συγγραφή θεατρικού 
διαλογικού κειµένου. Θα  παρουσιάσουµε σύντοµα αποσπά- 

σµατα από την παράσταση, τα στάδια διδασκαλίας των µαθητών, τα κείµενα 
των µαθητών και τα συµπεράσµατα από την εµπειρία µας για τη σηµασία  
και το ρόλο της δηµιουργικής γραφής στο σχολείο.  
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Σταύρος Γρόσδος  

Τα αφηγηµατικά στοιχεία και η αφηγηµατική δυνατότητα των 
φωτογραφιών ως ερεθίσµατα δηµιουργικής γραφής The narrative 
elements and the narrative possibility of photographs as stimuli for 
creative writing 

Μπορεί η φωτογραφία να χρησιµοποιηθεί δηµιουργικά στην εκπαίδευση για 
την παραγωγή λόγου ως ερέθισµα και άντληση ιδεών και στοιχείων για το 
στήσιµο µιας µυθοπλασίας; 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. 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, πώς δηλαδή αναδηµιουργείται η εικόνα µε βάση τον ορίζοντα 
των προσδοκιών, εµπειριών, προκαταλήψεων και πεποιθήσεων του θεατή. 

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 -photo-sequence, φωτο-
ιστορία, φωτο-σειρά ή ένα φωτογραφικό δοκίµιο -photo-essay). 
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Κρύστα Ρακαλλίδου, Γεωργία Πολυχρονιάδου  

Δηµιουργική γραφή Απλές στρατηγικές εφαρµογής στην ποίηση 

Ο όρος «Δηµιουργική γραφή» συναντάται τα τελευταία είκοσι χρόνια πολύ 
συχνά συνδεδεµένος µε τη διδασκαλία της λογοτεχνικής γραφής ή των 
διάφορων καλλιτεχνικών πρακτικών, όντας µια µετάφραση της αγγλικής 
έννοιας «creative writing» (Positive Health, 1998). 

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 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). 

Στρατηγικές εφαρµογής  

1.ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ: 

         Ποίηµα: Βρέχει  

         Ποίηµα: «Mικρή Ασυµφωνία εις Α Μείζον»  Ποίηµα: «ΙΘΑΚΗ» ( Κ. Π.     

         Καβάφης) 

         Ποίηµα: «Δύση στη Μάνη»  

         Ποίηµα: «Ο σκύλος µου»  

         Ποίηµα: «Η ΣΑΚΑΡΑΚΑ»  

2.ΛΙΜΕΡΙΚΣ Η ΛΗΡΟΛΟΓΗΜΑΤΑ 

3.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

4.ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ 

5.ΜΙΑ «ΛΕΞΗ» ΩΣ ΑΦΟΡΜΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
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6.ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ  

ΤΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ 

7.ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ 



Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος, Κωνσταντίνος Μπουµπουρέκας  

Campus novel: Ιστορία και εκπρόσωποι ενός ιδιαίτερου είδους γραφής 

Η παρούσα εισήγηση µελετά την εµφάνιση και την εξέλιξη ενός νέου 
λογοτεχνικού υποείδους, αυτό του  campus novel, στη διεθνή και ελληνική 
νεότερη λογοτεχνική παράδοση. Παρά το γεγονός ότι στην αγγλική και την 
αµερικάνικη λογοτεχνική και θεωρητική σκηνή µετρά ήδη αρκετά χρόνια 
παρουσίας, στην ελληνική πραγµατικότητα δεν έχει ανοίξει ακόµα η 
προβληµατική, όσον αφορά την διερεύνηση των καταβολών, των 
εκπροσώπων και της προσφοράς του συγκεκριµένου λογοτεχνικού είδους 
γραφής. Το campus novel, ο όρος εµπλουτίζεται διαρκώς  -academic novel 
κ.τ.λ.- συνιστά µία κυρίαρχη τάση της σύγχρονης λογοτεχνικής 
µυθοπλασίας. Το είδος αυτό συνδέεται, ενσωµατώνει και υιοθετεί 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα από το αστυνοµικό µυθιστόρηµα και τα έργα 
επιστηµονικής φαντασίας, ενώ διακρίνουµε στα αντιπροσωπευτικά του έργα 
την επιρροή συγκεκριµένων λογοτεχνικών ρευµάτων, όπως αυτό του 
µεταµοντερνισµού. Στην εισήγησή µας αυτή θα παρατεθεί µία πρώτη 
συστηµατική αναφορά στους προδρόµους του είδους, στους 
σηµαντικότερους εκπροσώπους του και στην ιστορική του εξέλιξη, ενώ θα 
επιχειρήσουµε να καθορίσουµε κατά το δυνατόν τα χαρακτηριστικά του 
γνωρίσµατα αναφορικά µε την πλοκή, τους χαρακτήρες, το σκηνικό και τα 
θέµατα που πραγµατεύεται, ώστε να λογίζεται ως campus novel. 
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Παύλος Καστανάρας  

Η προσευχή ως αφήγηση στην ποίηση του Π.Β. Πάσχου 

Ο  ακαδηµαικός και ποιητής Π. Β. Πάσχος γεννήθηκε στη Λευκοπηγή της 
Κοζάνης το 1933. Τρεις φορές αντίκρυσε το θάνατο στην κατοχή. Φοίτησε 
στο Γυµνάσιο Κοζάνης και σπούδασε Θεολογία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Το 
1965  ξενιτεύτηκε για σπουδές  στο εξωτερικό, Παρίσι, Oξφόρδη και  
Γερµανία. Θεολογία – φιλολογία- υµνολογία και µουσική είναι οι θεµάτικες 
που σπούδασε και ξεχώρισε. 

Γνώρισε την σύγχρονη ποίηση και έγραψε δοκίµια για την λογοτεχνία και 
την ποίηση στην συγχρονη Ελλάδα. Είνα παραγωγικότατος µε µεγάλο 
συγγραφικό-  επιστηµονικό και λογοτεχνικό έργο. Βραβευµένος µε Κρατικό 
βραβείο ποιήσεως,Βραβείο Λαιµού, Βραβείο Ουράνη της Ακαδηµίας Αθηνών, 
Βραβείο Mathious. 

Στην πατρίδα του, τη Λευκοπηγή,  χόρτασε θυµίαµα βυζαντινό κι αυτή η 
πρώτη εγγραφή εµφανίζεται στην ποιητική του δηµιουργία σαν µια 
προιστορία καθαρής γλώσσας. Γράφει έχωντας υπόψιν του τις συλλογές 
“prier dieu avec la poets” που κυκλοφορούν ευρέως σε Γαλλία και Αγγλία. 
Στην ποίησή του ισορροπεί το αισθητικό και δογµατικό στοιχείο Η ποίησή 
του είναι «ψωµί για στηριγµό» και «κρασί για ευφροσύνη». Όπου ψωµί ας 
αναλογιστούµε ότι αφορά τα ανθρώπινα, πάθη και καυµούς κι όπου κρασί 
τα πνευµατικά του κόσµου αυτού και του αλλοτινού. 

Έχει σµιλευτεί, η ποίησή του, σε πέτρα στέρεη και οι προεκτάσεις της 
αγγίζουν ουρανό.Στην µελέτη µας αυτή θα δείξουµε πως η ποίηση του Π. Β. 
Πάσχου  γίνεται προσευχή που ξεπερνά τα όρια της προσωπικής αγωνίας. Η 
γλώσσική του έκφραση άλλοτε σε ηµερεύει κι όπου χρειάζεται σε 
ξεσηκώνει. Ο θάνατος, ο Έρωτας,  το φώς, η ανθρώπινη ύπαρξη, η ξενιτιά 
είναι µερικά από τα θέµατα που εξιστορεί, που ψάλλει µε την ποίησή του και 
την µετασχηµατίζει σε προσευχή όλου του κόσµου. 
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Λητώ-Σωτηρία Αλεξάκη  

Ανιχνεύσεις και Σταθµοί στο Μεταφραστικό Έργο του Γιώργου Κοτζιούλα 

Η ανακοίνωσή µας θα 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 (750 ποιήµατα), 
πεζογραφία, διηγήµατα (τα διηγήµατά του είναι από τα καλύτερα του είδους 
στη λογοτεχνία µας, ενώ τα κείµενα του εν γένει είναι σύγχρονα κα 
πρωτοποριακά.), κριτική-δοκίµιο (95 µελέτες), µεταφράσεις (από την 
Αρχαία Ελληνική και πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες), ηµερολόγια, επιστολές, 
χρονογραφήµατα, θέατρο (για να εµψυχώνει τους αντάρτες της Εθνικής 
Αντίστασης), λαογραφία-γλωσσοφιλολογικά κ.ά. 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 πάρα πολλά µεταφράσµατά 
του, κυρίως εκείνα που αφορούν στην γαλλική ποίηση µε την οποία 
ασχολούµαστε στη µεταδιδακτορική µας έρευνα. 
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Αρετή Σπυροπούλου, Βασίλειος Μαντάς  

«Η συνείδηση ενός hacker»: µια ψυχαναλυτική προσέγγιση 

Η ανάπτυξη και εξάπλωση των επικοινωνιών, των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και του διαδικτύου έφερε τις τελευταίες δεκαετίες και την 
εµφάνιση των hackers (χάκερς). Οι hackers σε ορισµένες περιπτώσεις έχουν 
λάβει εκτενή δηµοσιότητα µέσα από τα εντυπωσιακά τους κατορθώµατα 
στην ανάδειξη ελλειµάτων στα συστήµατα ασφαλείας κρατών, υπηρεσιών 
και πολυεθνικών εταιρειών. Σε αντίθεση µε τους crackers που στοχεύουν στη 
δηµιουργία βλάβης ή στην επιδίωξη ατοµικού οφέλους, οι hackers ως επί τω 
πλείστων δεν στοχεύουν στη βλάβη των συστηµάτων στα οποία εισδύουν. 

Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί µια προσπάθεια ψυχαναλυτικής 
κατανόησης του hacking, ως ενός πολιτισµικού φαινοµένου που είτε 
τυγχάνει θαυµασµού, είτε τροµοκρατεί την υπόλοιπη κοινότητα. Η 
προσέγγιση αυτή θα στηριχθεί σε δηµοσιεύµατα σχετικά µε το φαινόµενο και 
κυρίως σε ένα κείµενο του 1986, γνωστό ως «Η συνείδηση ενός hacker» ή 
αλλιώς «Μανιφέστο του hacker». Το κείµενο γράφτηκε από τον hacker 
γνωστό µε το ψευδώνυµο «The Mentor», λίγο µετά τη σύλληψή του από το 
FBI.  

Θα γίνει µια προσπάθεια κατανόησης του hacking µέσα από µια κυρίως 
κλαϊνική προσέγγιση, σύµφωνα µε την οποία η επιστηµοφιλική ενόρµηση, 
όπως αυτή εκφράζεται στην περιέργεια του hacker για αυτό που υπάρχει 
στα υπολογιστικά συστήµατα, αντιπροσωπεύει µια προσπάθεια εισβολής στο 
σώµα της µητέρας και οικειοποίησης του περιεχοµένου της. Το θέµα της 
ηθικής συνείδησης, του υπερεγώ και της σχέσης µε σαδιστικά (εξωτερικά και 
εσωτερικά) αντικείµενα συζητείται περαιτέρω. 
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Λαµπρινή Λιάτσου  

Τεχνικές Δηµιουργικής Γραφής στο Δηµοτικό σχολείο 

Η γραφή αποτελεί εξέλιξη της οµιλίας. Από την αρχή της ύπαρξής του ο 
άνθρωπος, εξέφρασε την ανάγκη να αφήσει εγγράφως και µε δηµιουργικό 
τρόπο τα αποτυπώµατά του. Η «πραγµατικότητα» άλλωστε δεν υπάρχει από 
µόνη της, χωρίς τον λόγο, ανεξάρτητα από τις λέξεις. Με τον τρόπο που 
χρησιµοποιούµε τη γλώσσα, φτιάχνουµε τον κόσµο. Η Δηµιουργική Γραφή 
µπορεί να αξιοποιηθεί ως δηµιουργική δραστηριότητα στο σχολείο που 
καλλιεργεί πολύπλευρα την προσωπικότητα του µαθητή. 

Τι θέση έχει η Δηµιουργική Γραφή στο σηµερινό ελληνικό δηµοτικό σχολείο 
και πώς είναι δυνατό να λειτουργήσει αποτελεσµατικά;  

Μπορούµε να ενδυναµώσουµε τον εαυτό µας µε το διάβασµα και τη γραφή; 

Υπάρχουν τεχνικές που µπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στην 
καθηµερινή του διδακτική πρακτική ώστε να αναπτύξει την έκφραση, τη 
φαντασία και τη δηµιουργικότητα του µαθητή του; 

Σε απαντήσεις των παραπάνω ερωτηµάτων επιχειρεί να προσεγγίσει η 
παρούσα µελέτη. 

Προς την κατεύθυνση αυτή είναι δυνατό να λειτουργήσουν τα εργαστήρια 
Δηµιουργικής Γραφής, όπου πρωταρχικό ρόλο κατέχουν τα παιχνίδια µε τις 
λέξεις και τα νοήµατα. 
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Στέλλα Βοσκαρίδου Οικονόµου  

Μουσικότητα και µορφή στη δηµιουργική γραφή: Μια απόπειρα ανάδειξης 
του ρόλου του επιτονισµού. 

Η εισήγηση επιχειρεί να αναδείξει πώς η διαχείριση του επιτονισµού στον 
ποιητικό λόγο και γενικότερα στη δηµιουργική γραφή, είναι δυνατό να 
συµβάλει στην ενίσχυση του στοιχείου της µουσικότητας. Έχοντας ως 
αφετηρία θεωρίες που αντιπαραβάλλουν τη γλώσσα µε τη µουσική (Kristeva, 
Jacobson) και που φωτίζουν την ροπή της λογοτεχνίας προς την τέχνη των 
ήχων ως ένδειξη µουσικότητας, γίνεται εδώ µια προσπάθεια να αναζητηθούν 
οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ο επιτονισµός του λόγου και η 
αξιοποίησή του παίζουν το ρόλο τους προς αυτή την κατεύθυνση. 
Παραδείγµατα δίνονται από ένα ευρύ φάσµα της σύγχρονης νεοελληνικής 
ποίησης, δίνοντας έµφαση στον τρόπο µε τον οποίο η µορφολογική 
διάρθρωση πολλών ποιηµάτων, και εν τέλει η αναγνωστική τους πρόσληψη 
οροθετείται από τη διαµόρφωση και αντιπαράθεση µοτίβων που έχουν ως 
άξονα τον διαφορετικό επιτονισµό συγκεκριµένων προτάσεων. Τέλος, κάτω 
από το ίδιο πρισµα γίνονται αντίστοιχες παρατηρήσεις που αφορούν την 
ποίηση και γενικά τη λογοτεχνία που είναι γραµµένη σε διάλεκτο (ειδική 
έµφαση δίνεται στην Κυπριακή Διάλεκτο), µια εκδοχή της γλώσσας, που 
όντας εγγενώς συνυφασµένη µε τον προφορικό λόγο διαθέτει τις δικές της 
ιδιαιτερότητες ως προς τη χρήση του επιτονισµού. 
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Ιορδάνης Κουµασίδης  

Είναι η αποδόµηση έγκυρη µέθοδος πρόσληψης των κειµένων; 

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, του την ανάδειξή της σε µέθοδο ή/και 
σηµαίνουσα έννοια φιλοσοφικής τάξης. Σχολιάζουµε τη σύνδεσή της µε το 
πνεύµα και τα αιτήµατα του µεταµοντερνισµού και, τέλος, την παρουσία της 
ως κριτικής πρόσληψης έναντι των κειµένων. 
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Μαρία Βλάχου  

Διαφοροποιηµένη παιδαγωγική και διαπολιτισµική µάθηση στο 
Νηπιαγωγείο µέσω της δηµιουργίας διαπολιτισµικού παραµυθιού. 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι ο βιβλιογραφικός προσδιορισµός των 
όρων της διαφοροποιηµένης παιδαγωγικής και της διαπολιτισµικής µάθησης 
στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγµατικότητα των ανοµοιογενών τάξεων των 
νηπιαγωγείων, όπου η διαφορετικότητα των µαθητών συνιστά µια 
πραγµατικότητα προς διαχείριση. Θα διερευνηθεί ο τρόπος διαφοροποίησης 
της διδασκαλίας βάσει του Α.Π. του Νηπιαγωγείου µέσα από έρευνα δράσης 
έτσι ώστε να παραχθεί διαπολιτισµική µάθηση µέσα από τη δηµιουργική 
γραφή και το διαπολιτισµικό παραµύθι.  

      Η εκπαιδευτική δράση αποτέλεσε µια διαφοροποιηµένη διδακτική 
προσέγγιση αναστοχαστικού χαρακτήρα που πραγµατοποιήθηκε σε τάξη 
Νηπιαγωγείου στην Κεφαλονιά. Οι µαθητές ακολουθώντας στρατηγικές της 
δηµιουργικής γραφής δηµιούργησαν ένα διαπολιτισµικό παραµύθι. Η 
µεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η έρευνα δράσης (παρατήρηση, 
σχεδιασµός, δράση, κριτικός στοχασµός/αξιολόγηση). Χώρος υλοποίησης 
ήταν η τάξη νηπιαγωγείου, ενώ τα εργαλεία αξιοποίησης ήταν: 
βιβλιογραφική ανασκόπηση, σχέδιο διδακτικής παρέµβασης δηµιουργίας 
διαπολιτισµικού παραµυθιού µε χρήση τεχνικών (αφήγηση βιογραφιών, 
διαπολιτισµικός διάλογος, γλωσσικά παιχνίδια, εικαστική τέχνη), 
παρατήρηση, αναστοχαστικό υλικό βιντεοσκόπησης, σηµειώσεις/αναλύσεις 
ντοκουµέντων, φύλλα εργασίας και κλείδα αξιολόγησης - portfolio). 

      Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν, ήταν: 1) Ανοιχτό ιστόγραµµα καταγραφής 
ιδεών, 2) Δηµιουργία αφίσας για τη διαφορετικότητα στηριζόµενη στις 
προσωπικές αφηγήσεις, 3) Εξοικείωση µε τη δανειστική βιβλιοθήκη, 4) 
Στήσιµο πλοκής παραµυθιού µέσω εικόνας προ-οργανωτή, 5) 
Εικονογράφηση, 6) Χρήση movie-maker (συνδυασµός εικόνας-ήχου) στην 
παρουσίαση. 

Σηµαντικά ευρήµατα επικεντρώθηκαν στη σηµαντική θέση που λαµβάνουν οι 
βιογραφίες των µαθητών, η συνεκτίµηση των διαφορών τους και ο βαθµός 
συµπερίληψης που επιτυγχάνεται µέσω του αναστοχαστικού διαλόγου και 
του µετασχηµατισµού. Τέλος, η οικοδόµηση επικοινωνιακών δεσµών και 
σχέσεων αµοιβαίας συνεργασίας, κατανόησης/ αποδοχή της συνοχής και 
συνεκτικότητας, διαφορετικότητας, αλληλεγγύης, ενσυναίσθησης και 
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εµπιστοσύνης µεταξύ των µελών της οµάδας αποτέλεσε αναγκαία συνθήκη 
για αποτελεσµατική διαπολιτισµική µάθηση. Αυτό έγινε κυρίως ορατά µέσα 
από τη αυτοανακάλυψη της ατοµικής ταυτότητας, την ενίσχυση της 
αυτοεικόνας και ισχυροποίηση της αυτοαντίληψης των µαθητών, καθώς και 
µέσα από την ποιοτική δηµιουργική γραφή µε την µορφή του 
διαπολιτισµικού παραµυθιού. 



Πένυ Φυλακτάκη  

Παλεύοντας µε τον εαυτό: η επίδραση της ψυχολογίας του συγγραφέα 
στη συγγραφική διαδικασία 

Ο ιδιοσυγκρασιακός τρόπος γραφής κάθε συγγραφέα δίνει ταυτότητα στο 
έργο του, δηµιουργεί το διακριτό του ύφος και τον εντάσσει σε µια 
συγκεκριµένη θέση µεταξύ των οµότεχνών του.  Ωστόσο, πέρα από χώρος 
αποτύπωσης τεχνικών και συγγραφικών πειραµατισµών, η σελίδα είναι 
πρώτα και πάνω απ’ όλα καθρέφτης του δηµιουργού και της οπτικής του για 
τον κόσµο, ένας καθρέφτης ιδιότυπος αυτού που θα ήθελε να είναι και 
αυτού που φοβάται µήπως γίνει. Η εισήγηση έχει στόχο να φωτίσει 
τη σύνθετη σχέση ανάµεσα στη δηµιουργικότητα του συγγραφέα και τις έξω-
κειµενικές δυνάµεις που την διαµορφώνουν και την καθορίζουν.  Βασισµένη 
µεταξύ άλλων στις διαλέξεις των Scott Barry Kaufmann, James C. Kaufman 
και Jadie Smith, η παρούσα εισήγηση εστιάζει στις ψυχολογικές διεργασίες 
του συγγραφέα  την περίοδο που γράφει, την επίδραση του περίγυρου 
δηλαδή των προσωπικών ή/και  κοινωνικο-πολιτικών συνθηκών στη 
διαµόρφωση της µυθοπλασίας του, στον  διαχωρισµό ανάµεσα στη 
συγγραφική-αφηγηµατική περσόνα και στην κοινωνική περσόνα του 
συγγραφέα, καθώς και στους φόβους και τις επιδιώξεις διαφορετικών 
τύπων συγγραφέα. Στόχος  αυτής της διαδικασίας είναι να εντοπιστούν οι 
κρυµµένες εξω-κειµενικές παγίδες που αλλοιώνουν τη δηµιουργική δύναµη 
και την ευαίσθητη φύση κάθε συγγραφέα, και λειτουργούν ως «δολοφόνοι 
δηµιουργικότητας» (creativity killers). Ο εντοπισµός και η συνειδητοποίηση 
αυτών των παγίδων βοηθούν πρακτικά ώστε είτε να τις αποφεύγουµε ή 
ακόµα και να τις χρησιµοποιήσουµε προς όφελος του κειµένου, 
κινητοποιώντας τις θεραπευτικές δυνάµεις της γραφής.  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Ευλαµπία Τσιρέλη  

Βίβλος και Λογοτεχνία. Η λειτουργία των βιβλικών και µυθικών 
αρχετύπων στη σύγχρονη Λογοτεχνία Φαντασίας. 

Η περιοχή της αρχαίας Εγγύς Ανατολής βρίθει από µύθους που διαδόθηκαν 
από λαό σε λαό, και υπέστησαν διαφοροποιήσεις ανάλογα µε το πολιτιστικό 
υπόβαθρο εντός του οποίου αναπτύχθηκαν. Με αυτό τον τρόπο οι µύθοι 
αυτοί εισχώρησαν και στο βιβλικό κείµενο, λαµβάνοντας τον ρόλο ενός 
ισχυρού γλωσσικού εργαλείου για τους βιβλικούς συγγραφείς. Μέσω της 
Βίβλου, οι αρχαίοι µύθοι της Μεσοποταµίας σχετικοί µε τη δηµιουργία, τον 
κήπο των θεών, τον κατακλυσµό, θαυµατουργά φυτά και αθανασία, 
µεσσίες, θεούς και ήρωες, διαδόθηκαν σε όλο τον κόσµο. 

Ένας µύθος συνήθως αποτελείται από µια ιστορία µε έναν κεντρικό ήρωα 
που αναλαµβάνει µια αποστολή, υπερβαίνει τον εαυτό του και, εν τέλει, την 
φέρνει εις πέρας, είτε µε θυσία, είτε χωρίς. Η συµβολική γλώσσα των µύθων 
περιέχει αρχέτυπα, πανανθρώπινα δηλαδή σύµβολα, όπως το καλό και το 
κακό, το φως και το σκοτάδι, ο θυσιαζόµενος µεσσίας, το δέντρο και το 
ερπετό, που διατηρούν τη δύναµή τους στα θρησκευτικά κείµενα αλλά και, 
κατ’ επέκταση, στη Λογοτεχνία.  

Με αφετηρία του αρχέγονους µύθους της Μεσοποταµίας που εντοπίζουµε στο 
βιβλικό κείµενο, µέσα από τρία σχήµατα µυθικών µοτίβων καταδεικνύεται το 
πώς σύγχρονα έργα της Λογοτεχνία Φαντασίας και Επιστηµονικής Φαντασίας 
χρησιµοποιούν τα ίδια αρχετυπικά µοτίβα και σύµβολα σε µια εκ νέου 
αφήγηση των πανανθρώπινων αρχαίων µύθων. 
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Καλλιόπη- Νικολέττα Πάππου, Γιώργος Σπυράκης   

Κωστής Παπαγιώργης: η ζωή στο έργο του 

Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του έργου του συγγραφεά 
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 δοκιµιογράφο-αρθρογράφο-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 στην 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– στην αλήθεια που ο δοκιµιογράφος Κωστής 
Παπαγιώργης αποδίδει στο χαρτί. 
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Μαρία Σταϊκοπούλου  

Προσεγγίζοντας τη σύγχρονη ελληνική ποίηση: Η περίπτωση του 
Σταύρου Σταυρόπουλου 

Από την ποιητική γενιά του '80, ή τη γενιά του "ιδιωτικού οράµατος", το 
παράδειγµα της ποίησης του Σταύρου Σταυρόπουλου αποτελεί το κύριο 
σηµείο αναφοράς της παρούσας εργασίας. Η ποίηση του Σταυρόπουλου 
εκφράζει το δικό της ιδιωτικό όραµα, γραµµένη σε ελεύθερο στίχο και 
οικοδοµηµένη στους θεµατικούς πυλώνες της µουσικής, του έρωτα, της 
µοναξιάς, της απώλειας, της θάλασσας, του εαυτού, του χρόνου και του 
χώρου, των αντιθέσεων µέρας νύχτας, φωτός σκοταδιού, κλειστού και 
ανοιχτού χώρου, εξετάζεται τόσο κατά µόνας ως αυτόνοµο έργο, όσο και 
συνδυαστικά σύµφωνα µε τις επιρροές που δέχτηκε κυρίως από τη ροκ 
µουσική, την beat και την εξοµολογητική ποίηση και την Κατερίνα Γώγου 
ώστε τελικά να προκύψει σφαιρική θέασή της µέσω της ένταξής της στην 
εξέλιξη της ποίησης στο πέρασµα των χρόνων. 
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Βέρα Κονιδάρη  

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. 

Ο Θεόδωρος Στεφανίδης (Theodore Stephanides, 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 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. 
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Βασιλική Κιτσάκη  

Θεόφιλος: ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα δηµιουργικής γραφής και 
µηνυµάτων αντιβίας.  

Η προσέγγιση του έργου του ζωγράφου Θεόφιλου δεν αφορά σε εικαστική 
ανάλυση, ούτε στον εντοπισµό των όποιων καλλιτεχνικών χαρακτηριστικών 
του έργου του. Στόχος µας ήταν κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση του 
προγράµµατος στις τρεις πρώτες τάξεις των Δηµοτικών σχολείων Λευκάδας 
ήταν η γνωριµία µε το έργο του περιθωριακού, λαϊκού καλλιτέχνη και η 
προώθηση µηνυµάτων αντιβίας µέσα από δράσεις δηµιουργικής γραφής. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα υλοποιήθηκε µε επιτυχία κατά το σχολικό έτος 
2015-2016 στο σύνολο των µαθητών των τριών πρώτων τάξεων των 
δηµοτικών σχολείων της Λευκάδας και οι µαθητές αγκάλιασαν µε αγάπη το 
έργο του καλλιτέχνη. 
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Μαργαρίτα Τσελεκτσίδου, Νάνου Βασιλική 

Δηµιουργική Γραφή και Facebook: Δηµιουργία µιας Ιστορίας 

Η κυριαρχία των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στην καθηµερινότητα πολλών 
ανθρώπων είναι πλέον υπαρκτή, ενεργή και αποτελεί χώρο συζήτησης και 
προβληµατισµού. Πολλοί νέοι φαίνεται να "ζουν" ολόκληρη τη ζωή τους µέσα 
από το facebook κοινοποιώντας σχέσεις, καταστάσεις, συνθήκες, χώρους 
συνύπαρξης, σχεδόν τα πάντα. Η παρούσα εισήγηση διερευνά τη 
δυνατότητα δηµιουργίας µιας ιστορίας µέσα στο συγκεκριµένο δίκτυο µε τη 
δηµιουργία σειράς "προφίλ" λογοτεχνικών χαρακτήρων, που θα "ζουν" µέσω 
facebook και θα κοινοποιούν όλη τη ζωή τους εκεί. Η αλληλεπίδραση µεταξύ 
τους, οι σχέσεις τους, οι αρέσκειες και οι δυσαρέκσειές τους, οι καυγάδες 
τους και η κάθε κοινωνική τους πράξη θα γίνεται γνωστή µέσω του"τοίχου" 
τους, ώστε τελικά µέσα από µια σειρά αναρτήσεων τους να δηµιουργείται το 
αφήγηµα και διήγηµά τους.  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Ελένη Βαρδή     

Καλλιεργώντας τη συναισθηµατική νοηηµοσύνη των εφήβων µέσα από τη 
δηµιουργική γραφή" 

Η ιδέα   υλοποίησης των συγκεκριµένων εργαστηρίων , που παρουσιάζονται 
στην παρούσα είσηγηση, προέκυψε ως προσπάθεια δηµιουργικής σύζευξης 
δύο ιδιαίτερων επιστηµονικών αντικειµένων, της    συναισθηµατικής 
νοηµοσύνης και της δηµιουργικής γραφής, από τα οποία, το µεν πρώτο δε 
διδάσκεται ούτε αποτελεί σαφή στόχο του προγράµµατος σπουδών του 
σηµερινού εκπαιδευτικού συστήµατος στη χώρα µας, το δε  δεύτερο 
πρόσφατα ενσωµατώθηκε  στο  αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών του  
γυµνασίου και του λυκείου ως µια εναλλακτική  και καινοτόµος δηµιουργική 
διαδικασία  ανάπτυξης του προφορικού και γραπτού λόγου, καλλιέργειας 
της φαντασίας και του γραµµατισµού. 

Η συναισθηµατική νοηµοσύνη (Εmotional Ιntelligence) αναφέρεται στην 
ικανότητα αντίληψης, ελέγχου και αξιολόγησης των συναισθηµάτων. 
Ορισµένοι ερευνητές  θεωρούν πως η (ΕΙ) αποτελεί αντικείµενο µάθησης, 
οπότε και βελτίωσης, ενώ άλλοι την αντιµετωπίζουν ως ενδογενές 
χαρακτηριστικό του ατόµου. Οι Salovey και Mayer (1990)προτείνουν ένα 
µοντέλο τεσσάρων βηµάτων (steps) της συναισθηµατικής νοηµοσύνης: 1)την 
πρόσληψη (perceive)2)το συλλογισµό (reasoning) στη βάση των 
συναισθηµάτων, 3) την κατανόηση, 4) τη διαχείριση των συναισθηµάτων. 

Εποµένως το ερώτηµα είναι: πώς θα καταφέρουµε να θωρακίσουµε 
συναισθηµατικά τα παιδιά µας ώστε να αντιµετωπίσουν τις καθηµερινές 
προκλήσεις της ζωής, πώς θα εµφυσήσουµε τη νοηµοσύνη στα 
συναισθήµατά τους, πώς θα τα διδάξουµε να τα διαχειρίζονται ώστε να 
οικοδοµήσουν µια ισορροπηµένη προσωπικότητα και παράλληλα να 
αποκτήσουν κοινωνική συµπεριφορά, σε συνδυασµό µε την απόκτηση 
ενσυναίσθηση. Όλα αυτά µέσα στο πλαίσιο του σηµερινού σχολείου. Οι 
παραπάνω στόχοι συναποτέλεσαν τη φιλοσοφία σχεδιασµού των 
εργαστηρίων που αναλύονται στην παρούσα εισήγηση , τα οποία 
αποτέλεσαν µέρος επιµορφωτικού σεµιναρίου σε φιλολόγους.   
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Λεωνίδας Χριστοδουλίδης  

Τηλεκοινωνία: µια πρώτη απόπειρα δηµιουργικής γραφής των µαθητών 
µας που έγινε παράσταση. 

Η εισήγηση µου θα αφορά την πρωτόγνωρη παρά τα είκοσι µεχρι τότε 
χρόνια ενασχόλησης µου µε το σχολικό θέατρο να συγγράψουν οι µαθητές 
κε ίµ ενα σχετ ι κά µ ε την τηλεόραση (πρωινάδ ικα , εκποµπες 
µαγειρικής,τηλεπερσόνες,εκποµπές αναζήτησης χαµένων προσώπων που 
ανευρίσκονταν, καταναλωτικό τρόπο ζωής,διαφηµίσεις) κ.α. Τα παιδιά µε 
πολύ χιούµορ συνέγραψαν αξιόλογα κείµενα που µέσα από παιχνίδια ρόλων 
και άλλες θεατρικές πρακτικές εξελίχτηκαν στο υλικό µιας θεατρικής 
παράστασης της θεατρικής οµάδας του Σχολείου που σε συνεργασία µε την 
οµάδα Χορού του Σχολείου που συνέθεσε χορογραφίες εµπνευσµένες από τα 
κείµενα αυτά ανέβηκε σε δύο παραστάσεις στο αµφιθέατρο του Σχολείου 
αλλά και στο Κλειστό Θέατρο τουΠολιτιστικού Κέντρου της Νέας Ιωνίας 
Βόλου µε αξιοσηµείωτη επιτυχία.Ο τίτλος της παράστασης <<Τηλεκοινωνία>> 
Στην πρωτόγνωρη και δηµιουργική συγγραφή του υλικού, στην θεατρική 
αξιοποίηση του αλλά και στα ποικίλα παιδαγωγικά οφέλη σκοπεύω να 
αναφερθώ µε την αξιοποίηση και κάποιου περιορισµένου αλλά ενδεικτικού 
οπτικοακουστικού υλικού. 
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Γιώργος Γεωργιάδης  

Δηµιουργική γραφή και εφαρµογή του Προγράµµατος GEAR against IPV 
στο Γενικό Λύκειο Φιλώτα 

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.  
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Αιµιλία Ιατράκη, Σταύρος Γρόσδος  

Κείµενο ή εικόνα; Η συµβολή των εικονογραφήσεων λογοτεχνικών 
βιβλίων στην παραγωγή κειµένων µε δηµιουργικά χαρακτηριστικά. Μία 
έρευνα παρέµβασης.  

Η καθηµερινή διδακτική πρακτική έχει αναδείξει τις δυσκολίες που 
αντιµετωπίζουν οι µαθητές/τριες του Δηµοτικού Σχολείου στην παραγωγή 
γραπτού λόγου, ιδιαίτερα στην παραγωγή ιδεών. Η προσπάθεια των 
εκπαιδευτικών να γεφυρώσουν τις παραπάνω δυσκολίες περιλαµβάνει τον 
σχεδιασµό και την εφαρµογή διδακτικών προτάσεων δηµιουργικής γραφής. 
Η παρούσα ερευνητική µελέτη εµπλέκει τις έννοιες του οπτικού 
γραµµατισµού και της δηµιουργικής γραφής. Σκοπός της µελέτης ήταν η 
διερεύνηση της επίδρασης της εφαρµογής δραστηριοτήτων δηµιουργικής 
γραφής, µε διδακτικό υλικό την εικόνα λογοτεχνικών βιβλίων, στην 
παραγωγή ιδεών στο προσυγγραφικό στάδιο, µαθητών και µαθητριών Δ΄ 
τάξης Δηµοτικού Σχολείου. Στα πλαίσια της οιωνεί πειραµατικής µεθόδου, 36 
µαθητές/τριες, δύο Δηµοτικών Σχολείων εκτέθηκαν σε δραστηριότητες 
δηµιουργικής γραφής, σε δυο πειραµατικές συνθήκες. Η πειραµατική οµάδα 
ενεπλάκη σε δραστηριότητες δηµιουργικής γραφής µε εικονικό διδακτικό 
υλικό, ενώ η οµάδα ελέγχου, την πρώτη φορά µε κείµενο και τη δεύτερη 
φορά µε εικόνες του λογοτεχνικού βιβλίου και συνοδευτικό κείµενο. Τα 
κείµενα των µαθητών/τριών αξιολογήθηκαν ως προς την παραγωγή ιδεών 
µε αξιολογικούς δείκτες την πρωτοτυπία και τη φαντασία. Η ανάλυση των 
δεδοµένων ανέδειξε τον βαθµό της αποτελεσµατικότητας του εικονικού 
διδακτικού υλικού στην παραγωγή κειµένων µε δηµ ιουργικά 
χαρακτηριστικά. Επιπλέον, καταγράφηκε η συµβολή των δύο µέσων, 
εικόνων και κειµένων, στην παραγωγή ιδεών. 
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Γεωργία Μπαχτσιαβάνου, Χριστίνα Καλαϊτζή, Ανδρέας Καρακίτσιος  

Ο οργανικός ρόλος της εικόνας στις εικονογραφηµένες αφηγήσεις: 
Εικονιστικές και µυθοπλαστικές ασκήσεις δηµιουργικής γραφής στη Β' 
Δηµοτικού 

Ως εικονογραφηµένο βιβλίο ορίζεται αυτό «που το περιεχόµενό του 
εκφέρεται είτε αποκλειστικά µέσω των εικόνων του είτε µε τη συνδροµή του 
λόγου σε εναρµονισµένη αναλογία-οργανική σύνδεση γλωσσικού και 
εικαστικού κώδικα» (Μπενεκός, 1981). «Το εικονογραφηµένο παιδικό βιβλίο 
δεν είναι ένα είδος, αλλά ένας πολύ ευµετάβλητος και ανοιχτός τύπος 
κειµένου» (Lewis, 1995) όπου «οι λέξεις ποτέ δεν είναι µόνο λέξεις, αλλά 
λέξεις-επηρεασµένες-από-τις-εικόνες» και «οι εικόνες ποτέ δεν είναι µόνο 
εικόνες, αλλά εικόνες-επηρεασµένες-από-τις-λέξεις» (Lewis, 2001). Στόχος 
της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της οργανικής σχέσης κειµένου 
και εικόνας µέσα από την κριτική ανάγνωση εννέα εικονογραφηµένων 
βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας. Η µελέτη έγινε µε βάση α) το θεωρητικό 
µοντέλο της αλληλοεξαρτώµενης αφήγησης (Agosto, 1999), β) τους πέντε 
τύπους σχέσης κειµένου -εικόνας της Golden (Golden, 1990) και γ) τους 
ήρωες και τα χαρακτηριστικά τους, το σκηνικό, τη δράση, τα συναισθήµατα, 
την οπτική γωνία καθώς και εξωκειµενικά στοιχεία. Το ερευνητικό κοµµάτι 
της µελέτης παρουσιάζει τη παραγωγή εικονιστικών και µυθοπλαστικών 
ασκήσεων δηµιουργικής γραφής, στηριζόµενες στα εν λόγω κείµενα. Η 
έρευνα υλοποιήθηκε σε πλαίσια κανονικής τυπικής σχολικής τάξης, 
συγκεκριµένα σε 25 µαθητές της Β’ τάξης του Δηµοτικού. Οι δηµιουργικές 
ασκήσεις είχαν ως κεντρικό στόχο να ελέγξουν αν οι µαθητές κατανοούν 
“κάθε φορά” τον τύπο σχέσης κειµένου εικόνας και στη συνέχεια να 
παράγουν οι ίδιοι κείµενα που επιβεβαιώνουν άλλοτε τη συµµετρία, άλλοτε 
την επαύξηση και την αντίφαση αντίστοιχα.   
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Σπυριδούλα Κούρκουλου  

Οπτικοακουστικός γραµµατισµός και ζωγραφικά έργα-πώς ενθαρρύνεις 
τα παιδιά δηµοτικού να γράψουν δηµιουργικά και ευφάνταστα 

Η χρήση των ζωγραφικών έργων στην τάξη µπορεί να αποτελέσει σπουδαίο 
εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, ώστε να µυήσει τα παιδιά στη γραφή 
γενικότερα-που τόσο τα παιδιά έχουν µυθοποιήσει στο µυαλό τους- και 
κυρίως στη δηµιουργική και ευφάνταστη σύνταξη κειµένων. Με τη βοήθεια 
ενός αξιόπιστου µεθοδολογικού µοντέλου προτείνονται δραστηριότητες που 
προσεγγίζουν τα έργα ζωγραφικής των Marc Chagall και Vincent  Van Gogh, 
µε διττό σκοπό : α. Να ερευνηθεί ο βαθµός  επιρροής των  ζωγραφικών τους 
έργων στην πρωτοτυπία, τη φαντασία και τη δηµιουργικότητα παιδιών 
προεφηβικής ηλικίας. β. Να ερευνηθεί το κατά πόσον µπορεί µία τέτοια 
εκπαιδευτική παρέµβαση να αλλάξει  την αρνητική διάθεση των παιδιών 
απέναντι στην παραγωγή γραπτού λόγου σε θετική ή και ακόµη επιθυµητή. 
Τα παιδιά προσεγγίζουν τους πίνακες µε ποικίλες δραστηριότητες που 
στοχεύουν στο να  ερευνηθεί αλλά και στη συνέχεια να προαχθεί η 
προσωπική και συναισθηµατικής τους εµπλοκή. Εντυπωσιακά αποτελέσµατα 
ευφάνταστης και πρωτότυπης γραφής διαπιστώνουµε στο σύνολο των 
µαθητών-τριών, η οποία µάλιστα φορές φθάνει στα όρια ψυχαναλυτικής 
κατάθεσης και ξεπερνά κάθε στερεότυπο "καλού" και "κακού" µαθητή. 
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Ρια Φελεκίδου 

Μια φορά κι έναν καιρό οι λέξεις στα µονοπάτια του θεάτρου, της 
µουσικής, της τέχνης 

Με τη βεβαιότητα ότι οι τέχνες έχουν µια βαθιά συγγένεια µεταξύ τους και 
ότι η απόλαυση της µιας µπορεί να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για την 
καλλιέργεια και ανάπτυξη µιας άλλης και µε τη σιγουριά ότι η σύνδεση της 
λογοτεχνίας µε τις άλλες τέχνες και τα ισχυρά ερεθίσµατα που θα δέχονταν 
τα παιδιά από αυτές θα τα αφύπνιζαν και θα τα  ενεργοποιούσαν 
συγγραφικά, αξιοποιήσαµε ως αφορµές τέχνες όπως το θέατρο, τη µουσική, 
τον κινηµατογράφο. Μαθητές της πρώτης Γυµνασίου κλήθηκαν να µυηθούν 
στη δηµιουργική γραφή και να προσεγγίσουν τεχνικές και διαδικασίες της 
επανιδρύοντας τη σχέση τους µε τη γραφή και ανακαλύπτοντας τον µικρό 
συγγραφέα µέσα τους, και παράλληλα µια νέα διέξοδο έκφρασης, στο 
πλαίσιο ενός ετήσιου πολιτιστικού προγράµµατος. Στα παιδιά δόθηκαν 
ερεθίσµατα, κίνητρα για έµπνευση αλλά και για τη συγκέντρωση της 
συγγραφικής πρώτης ύλης τους ενώ διδάχτηκαν τεχνικές δηµιουργικής 
γραφής και αφήγησης. Οι µαθητές εργάστηκαν ατοµικά και οµαδικά και 
δηµιούργησαν πεζά κείµενα, διηγήµατα, ποιήµατα και παραµύθια. 
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Ζωή Καραγεωργίου, Ειρήνη Μαυροµάτη  

Ήταν λέει κάποτε.... η αφήγηση που γέννησε τη δηµιουργική γραφή, που 
οδήγησε στην εικονογράφηση και κατέληξε στη µεταφορά επί σκηνής και 
την ψηφιοποίηση...και ζήσαµε όλοι καλύτερα. 

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 θεατή-µαθητή , 
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. 
Ζωγραφική 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. 

Σάββατο 7-10-17 

12:30 -14:00
Αίθουσα 4: Δηµιουργική γραφή και άλλες Τέχνες



Lizzy Pournara   

Creative Writing and Reading Practices in New Media: The Case of Abra 

Composed by Kate Durbin, Amaranth Borsuk and Ian Hatcher Abra 
constitutes a project that spreads across a network of devices: an 
application for iPad, an artist’s book and a paperback edition.  Through 
their interaction with all the three components, the readers of Abra perform 
a creative reading that moves beyond conventional reading practices, and 
they realize how form and content are put into a creative dialogue across 
media and devices.  

The readers of Abra explore different reading strategies that are based on 
tactility, as the project itself promotes a very tactile experience of poetic 
textuality. The experimental typography of the paperback edition represents 
visually the energy and the kinetics of the text on the page, as the text 
moves to a different position in each new page spread. Reminiscent of Ezra 
Pound’s notion of the “vortex”, the readers of Abra enter the text’s kinetic 
energy in the iPad application, where they contribute their own poems to 
Abra’s database and are able to share them on their social media account. 

 By bringing together experimental typography, digital textuality, and book 
making practices, Abra builds up to a creative way of reading that requires 
flexibility and an understanding of media specificity. As the kinetics of 
Abra’s text set the printed page and the electronic screen in motion, the 
same process takes place in the readers’ minds and through the touch of 
their fingertips they get involved in creative writing endeavors. 

Σάββατο 7-10-17 

17:00 – 18:30
Αίθουσα 1: Δηµιουργική Γραφή και Νέες Τεχνολογίες



Athanasia Christina Angelopoulou   

The effects of the digital age and the use of Social Media on the modern-
day writer. For whom and why do we write? 

The popularity of Social Media and the widespread use of smartphones have 
forever changed our everyday lives. In this presentation, I aim to address 
the effect this immediacy in communication has had on writers and the 
writing process. I will begin by examining the relationship the writers of the 
past shared with their audience, specifically Dickens as an example of a 
writer whose treatment of the craft and proximity to his readership is akin 
to that of the writers of our times. Then, I will discuss the effect Social 
Media use has had on the modern writer and the reasons behind this need to 
address their audience directly not only through their literary work but also 
through a more personal approach with the use of Social Media. Finally, I 
will also present the effect this immediacy has had on the readers whose 
understanding of a literary piece changes as they become more familiar 
with the writer as a person. The aim is to show that embracing the use of 
Social Media need not hinder the writer from his work, as this immediate 
contact with the readers has become a vital part of the writing process now 
more than ever. 

Σάββατο 7-10-17 

17:00 – 18:30
Αίθουσα 1: Δηµιουργική Γραφή και Νέες Τεχνολογίες



Vasiliki Nanou  

Transmedia Storytelling and Creative Writing: Media Convergence leads 
to convergence in styles of writing 

As today we experience unprecedented access to content, products and 
media, we are allowed – at least in what is deemed the developed world – 
unlimited control over a person’s experience as we can customize, 
personalise and respond towards a narrative in multiple ways and across 
multiple platforms. Transmedia storytelling has been engaged by 
professional and non- professional media as an example of media 
convergence. As Carlos Scolari (2013) said: “transmedia storytelling is a 
particular narrative structure that expands through both different languages 
(verbal, iconic, etc.) and media (cinema, comics, television, video games, 
etc.).” drawing on the work of Henry Jenkins.  

As ‘transmedia storytelling represents a process where integral elements of 
a fiction get dispersed systematically across multiple delivery channels for 
the purpose of creating a unified and coordinated entertainment 
experience. Ideally, each medium makes its own unique contribution to the 
unfolding of the story’ (Jenkins, 2008), creative writing can really benefit by 
introducing its modes and practices into each medium separately and across 
media at the same time leading into innovative narrative practices. This 
paper explores the convergence between transmedia storytelling and 
creative writing, its advantages and possible pitfalls, its cultural and literary 
prospectives as well as a possible rough critical framework of assessment.  

Σάββατο 7-10-17 

17:00 – 18:30
Αίθουσα 1: Δηµιουργική Γραφή και Νέες Τεχνολογίες



Isaak Papadopoulos, Sotirios Afentoulis   

“Write a story to persuade me": recording the persuasive efforts of 
primary school students in Greece and in the UK 

Owing to the rising focus on persuasiveness in written discourse at national 
and international level, this research aims at offering a comparative 
account of the persuasive strategies employed by Greek students living in 
Greece and in the United Kingdom when producing written discourse in 
Greek language. More precisely, 24 students (in Greece) and 25 students 
(living in the UK) were urged to write creatively a story about “An event 
that I will never forget” and Connor and Lauer’s (1985) detailed system of 
persuasive discourse was employed to record comparatively the persuasive 
efforts of the participants having posed two research hypotheses about the 
gender and the cultural context contribution to the qualitative 
differentiation in the written persuasive discourse. Through this low-scale 
research, it was shown that: a) the gender variable associated statistically 
with the qualitative differentiation in persuasive discourse, since boys used 
more the credibility strategies and girls employed strategies of the affective 
mode; b) the students’ cultural context contributed to the differentiation in 
selection of persuasive strategies as totally different persuasive strategies 
were used by Greek students in Greece and in the UK. 

Σάββατο 7-10-17 

17:00 – 18:30
Αίθουσα 1: Δηµιουργική Γραφή και Νέες Τεχνολογίες



Αγγελική Μπούζιου  

Wikis and Creativity: How many kinds? 

A scheme implemented within an English as a Foreign Language (EFL) 
context in a Greek primary school is presented in this paper. Vocabulary or 
grammar-oriented EFL situation in our school appeared to result in 
superficial, short-term memorization instead of higher learning skills, 
consolidating procedure-data comprehension, application, analysis, 
synthesis and evaluation (Bloom et al. 1956). Moreover, assessment or self-
projection alignment together with learner boredom or indifference tended 
to prevail. Therefore, a communicative framework, complying with the 
Greek EFL curriculum (2003), was introduced around a wiki tool aiming at 
linguistic, technical, social, cultural-intercultural skills expansion in terms 
of quantity, quality, and creativity. Sixth-graders corresponded with foreign 
peers and uploaded partner country compiled clues on a ‘private’ wiki site. 
Wiki-tool mediated and face to face(f2f) acts were found to be rendering 
EFL schemes promising. Outcomes indicated enriched pupil participation, 
interaction types, steps pursued, together with amplified incitement, 
autonomy, responsibility, technical manipulation, authentic EFL exertion, 
critical thinking, innovation, knowledge construction and metacognitive 
awareness. Concluding remarks base wiki efficiency on mixed online-
traditional classroom interaction advancing valence, learner-centredness, 
controversy and peer collaboration. 

Σάββατο 7-10-17 

17:00 – 18:30
Αίθουσα 2: Θεωρητικές και Κριτικές προσεγγίσεις της Δηµιουργικής Γραφής



James Kenworth  

“Four legs badass, two legs wasteman!" - Reimagining Orwell for 
Austerity Britain 

In 2015, I was given special permission by AM heath Agents on behalf of the 
George Orwell estate to adapt and modernise Orwell’s 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. 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.  

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”. 

In my presentation/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. 

Σάββατο 7-10-17 

17:00 – 18:30
Αίθουσα 2: Θεωρητικές και Κριτικές προσεγγίσεις της Δηµιουργικής Γραφής



Georgia Pateridou  

Flannery O’ Connor (1925-1964) and the craftsmanship of literary writing 

A renowned short-story writer, Flannery O’ Connor was once a student of 
creative writing in the State University of Iowa and remained focused 
throughout her short life to the writing of literature. This presentation aims 
to link her early ideas about writing which appear in her “journal of 
prayers” to her other talks and essays that present a sophisticated 
theoretical framework regarding the role of literature and art as well as 
that of the author. What can we learn by her main concerns and how are her 
reflections about the purpose of writing related to other critical advances in 
literary theory of her time and after? 

Σάββατο 7-10-17 

17:00 – 18:30
Αίθουσα 2: Θεωρητικές και Κριτικές προσεγγίσεις της Δηµιουργικής Γραφής



Hasan Shikoh   

The Dance Between Light & Darkness 

Islam remains a subject of intense interest as it continues to make a 
significant impact on the socio- and geo-political canvas of both the past 
and present worlds. Its Sunni version dominates fiction and non-fiction alike 
and inevitably influences creative writers both consciously and 
subconsciously as they formulate ‘Islamic’ characters, plots and descriptions 
in multimodal works.  

Through his journey in my semi-fictional novel, the protagonist 
demonstrates the true importance of identity and belonging as basic human 
needs without which individuals can only function in society at a superficial 
level. The central character is perplexed by the motives of contemporary 
militant groups like so-called 'ISIS' and other 'al-Qaeda' affiliates, and so 
seeks to establish the reasons behind their terrorist attacks, and Shia 
killings. He soon discovers that in order to understand this, he must travel 
back in history to the time of Imam Ali (as)… 

The historical events, places that the character visits, the sights he 
encounters and many of the dialogues are based on actual events, 
combining present-day politics with strategies that were devised 1400 years 
ago. 

For this Conference, the excerpt I propose to read describes the 
protagonist’s experience of a 'musical mysticism' of sorts and how this can 
sometimes create a miscued feeling of spirituality... 

Σάββατο 7-10-17 

17:00 – 18:30
Αίθουσα 2: Θεωρητικές και Κριτικές προσεγγίσεις της Δηµιουργικής Γραφής



James Martin Charlton  

The Theatrum Mundi and Everyman/ Everywoman: traditionalist 
dramaturgical devices in the contemporary stage Poetics of the author, 
James Martin Charlton 

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. 

Σάββατο 7-10-17 

17:00 – 18:30
Αίθουσα 3: Δηµιουργική γραφή και άλλες Τέχνες



Pavlina Ferfeli   

“Poetry, Dancing upon the Shore”:  Music and Fine Art in Secondary 
Education Creative Writing 

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) 

Σάββατο 7-10-17 

17:00 – 18:30
Αίθουσα 3: Δηµιουργική γραφή και άλλες Τέχνες



Eleni Lagou  

Bringing the Gap between Drama and Creative Writing 

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). 

Σάββατο 7-10-17 

17:00 – 18:30
Αίθουσα 3: Δηµιουργική γραφή και άλλες Τέχνες



Παρασκευή Καρτάλου  

Athens street photography as writing prompt,  city prose haiku  you can 
read in a flash 

Flash fiction 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. 

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. 

This creative writing style has a brevity. A prose haiku form where a 
complete work can be written even in a few minutes is perfect for me. And 
in this article, I discuss flash fiction and provide examples and creative 
writing prompts in street photography, especially in the city of Athens. I am 
not a street photographer, but i know many of them. They upload their 
photos at Instagram or Flickr.  I really admire their job and Ι often feel 
ready to write a sort story about. For me, It is like filling a gap. The story 
could become a nimble, nippy little thing.  

Flash fiction is exceptionally challenging. The 140 character limit means you 
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. 

Σάββατο 7-10-17 

17:00 – 18:30
Αίθουσα 3: Δηµιουργική γραφή και άλλες Τέχνες



Alexander Miroforides   

Interactive parallel plot in crime fiction 

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 and try to gather all vital information 
necessary to solve the crime before the writer's big reveal.  

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. 

Σάββατο 7-10-17 

17:00 – 18:30
Αίθουσα 4: Θεωρητικά ζητήµατα Δ.Γ. και εκπαίδευσης. Είδη λογοτεχνικής 
γραφής



Stratos Myrogiannis  

Before Sherlock Holmes: a Greek detective in an Ottoman garden or an 
essential rewriting of the crime fiction canon 

Most of crime fiction histories begin with 18th and 19th century stories, 
inspired by gothic and sensational novels, before not unjustifiably crowning 
Edgar Allan Poe father of modern crime fiction. Some of the most 
adventurous theorists were also tempted to take a 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). 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. 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’ contribution and put him among the most prominent developers of 
the genre. 

Σάββατο 7-10-17 

17:00 – 18:30
Αίθουσα 4: Θεωρητικά ζητήµατα Δ.Γ. και εκπαίδευσης. Είδη λογοτεχνικής 
γραφής



Rebecca Beattie  

Looking for Mary Webb 

Mary Webb was deeply rooted in her home county of Shropshire, England. 
She wrote novels, essays and poems in the early Twentieth Century that 
explored folklore and nature, using mystical experiences as her method of 
composition. Despite posthumous success in the 1930s and 1940s, Webb has 
gone largely forgotten, and very few personal papers survive. During her 
lifetime, she suffered illness, poverty, and a tumultuous relationship that 
makes her life story as engaging as her fiction. Some biographers portray 
her as a complex, emotionally unstable woman, marred by Graves’ Disease, 
and clinging to a reluctant husband, others paint her as a lost genius.  

For my PhD, 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 - the difficulty of writing 
fiction in the diary form, of creating an emotionally complex but engaging 
narrator, finding Webb’s writer’s voice alongside my own, and an exploration 
of our respective methods of composition. 

Σάββατο 7-10-17 

17:00 – 18:30
Αίθουσα 4: Θεωρητικά ζητήµατα Δ.Γ. και εκπαίδευσης. Είδη λογοτεχνικής 
γραφής



Kalliopi Pasia   

Cancer Writing (Palindrome) in Poetry 

In the Greek Literature, in the history of writing, there is the Cancer script, 
where "cancerous inscriptions" or "cancers" are called symmetric phrases, 
which can be read either from the beginning or the end. 

In particular, texts where "cancerous unit" is the sentence and read upside-
down proposal-to-sentence are found in English. Efforts have been made in 
various languages, usually with the use of special software, to construct 
extensively, referred to as palindromes, texts. The results, sometimes 
controversial, are texts with thousands of words.  

It is as well called as “Palindrome”. A palindrome is a word, phrase, number 
or other sequence of characters which reads the same backward or forward, 
such as madam or kayak. 

The word "palindrome" was coined by the English playwright Ben Johnson in 
the 17th century from the Greek roots palin (πάλιν; "again") and dromos 
(δρóµος; "way, direction"). 

This paper presents a poetic collection that comes with fresh momentum, 
born of impulse and craving for this new language game, and so the poems 
continue to be summed up, combined with pictures, each of them signaling 
with the part of the poem connected. It comes to fill a gap in this creative 
part of the poetic composition. It is a poem in which the entire lyrics can be 
read from top to bottom, verse by verse, and upside down, from the bottom 
up, verse by verse. Usually, the meaning also changes. 

Σάββατο 7-10-17 

17:00 – 18:30
Αίθουσα 4: Θεωρητικά ζητήµατα Δ.Γ. και εκπαίδευσης. Είδη λογοτεχνικής 
γραφής



Κεντρική οµιλία Andrew Cowan 

‘Is Creative Writing a research practice?’ 
Why do we teach Creative Writing in universities?  The answer of course will 
vary with each institution, and at each level of higher education: BA, MA, 
PhD.  The foundational aim of Creative Writing at BA level in the USA was to 
complement the study of literature; it was ‘learning by doing’.   This is still 
often the case.   The UK’s first MA in Creative Writing at UEA was dedicated 
to preparing would-be authors for publication; it was a form of literary 
apprenticeship.  This too remains the case.  But at PhD level?  Can Creative 
Writing be thought of as a form of research dedicated to the production of 
new knowledge?  And if not, what are the implications for Creative Writing’s 
legitimacy as an academic discipline?  



Κεντρική οµιλία Alin Tasciyan 

"Creative film criticism". 

Film theories, especially in the early years of cinema, has played a very 
important role on the development of the seventh art. Film theories mainly 
derived from criticism. Scientists, philosophers, artists and journalists tried 
to improve filmmaking, they looked for new ways to expand film language 
and techniques, to define the nature and influence of the cinema... Most of 
the critics and theorists became influential filmmakers and created 
movements and circles. Quoting many innovative and analytical texts by 
Arnheim, Bergson, Deleuze, Delluc, Epstein, Dulac, Reiniger, Kracauer, 
Vertov, Pudovkin, Eisenstein, Balasz, Rotha, Bazin, Sarris, Malraux, Farocki, 
Cahiers de Cinema writers like Truffaut and Rivette, feminist theoreticians 
like Laura Mulvey and Judith Butler I will show how criticism can be and is 
creative and a critical approach is the force behind the works of many 
filmmakers of our time. 



Τάσος Μιχαηλίδης  

Η δηµιουργική γραφή και η δηµιουργικότητα ως τρόπος 
αναπροσδιορισµού των ορίων της κριτικής σκέψης 

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. Έτσι, η συγκεκριµένη 
ανακοίνωση µελετά τον βαθµό και τους όρους µε τους οποίους η 
Δηµιουργική Γραφή, ως διαδικασία καλλιέργειας/ανάδειξης της 
αναγνωστικής ευαισθησίας και της δηµιουργικής έκφρασης, αλληλεπιδρά µε 
την αναλυτική ικανότητα και συνιστά µέσο ενίσχυσης της κριτικής στάσης 
(Μουλλά, 2012). Ειδικότερα, η εισήγηση θα επικεντρωθεί στη φανέρωση και 
διασαφήνιση των µηχανισµών που η δηµιουργική ανάγνωση και οι 
απόπειρες προσωπικής έκφρασης των εκπαιδευοµένων (ενηλίκων και 
ανηλίκων) λειτουργούν ως µια ισχυρή ώθηση πολύτροπης επεξεργασίας των 
προσλαµβανόµενων πληροφοριών και συνδράµουν σε ένα είδος 
αναπροσδιορισµού των σχέσεων σύνδεσης ανάµεσα στις προϋπάρχουσες και 
νέο-λαµβανόµενες γνώσεις κατά τρόπο που οδηγούν στην ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης και την ενδυνάµωση της φαντασίας (Swinney, 1979; 
Κωτόπουλος & Παπαντωνάκης, 2011). Η εργασία θα επιχειρήσει να 
διερευνήσει τις νοητικές διεργασίες που συντελούνται στον άνθρωπο κατά 
την προσπάθειά του να αφυπνίσει εγγενείς δηµιουργικές του δυνάµεις, οι 
οποίες συνιστούν µέσο αναθεώρησης στερεοτυπικών δοµών. Η ανακοίνωση, 
τέλος, θα επιδιώξει να εξετάσει τον βαθµό που η βιωµατική εµβάθυνση µέσω 
της Δηµιουργικής Γραφής στις κοινωνικές και λογοτεχνικές νόρµες της 
εποχής µπορεί να οδηγήσει στη διαµόρφωση µιας ολιστικής κριτικής 
πρόσληψης των πολιτισµικών φαινοµένων και του τρόπου που οι εκάστοτε 
συνθήκες διαµορφώνουν αισθητικά το δηµιουργικό υποκείµενο (Dawson 
2005; Κωτόπουλος, 2014). 
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Δηµήτρης Γιολδάσης  

Από τη γραφή στη δηµιουργικότητα µε όχηµα την αποκλίνουσα σκέψη 

Έχοντας ως εφαλτήριο την θέση του Gianni Rodari « Η δηµιουργικότητα 
ορίζεται ως αποκλίνουσα σκέψη», µε την παρούσα εργασία επιχειρείται η 
διερεύνηση της λειτουργίας της Δηµιουργικής Γραφής ως εργαλείο όξυνσης 
της αποκλίνουσας σκέψης και κατ’ επέκταση της δηµιουργικότητας µέσω 
ασκήσεων γραφής.  

Πιο συγκεκριµένα, µελετάται η ώθηση που µπορούν να λάβουν οι ενήλικες 
µαθητές ενός εργαστηρίου δηµιουργικής γραφής, ώστε να ξεκλειδώσουν τη 
δηµιουργική τους πλευρά. Για τον σκοπό αυτό, δηµιουργήθηκαν πρωτότυπες 
ασκήσεις δηµιουργικής γραφής, στηριζόµενες στην υπάρχουσα σχετική 
βιβλιογραφία, οι οποίες στοχεύουν ακριβώς σε εκείνο το είδος σκέψης των 
ενήλικων µαθητών που αποκλίνει από τη συνήθη λογική. Οι ασκήσεις αυτές 
θα εφαρµοστούν πειραµατικά σε τµήµα εργαστηρίου δηµιουργικής γραφής 
ενηλίκων για την εξαγωγή συµπερασµάτων.  

Συνοπτικά, η παρούσα εισήγηση παρέχει µια σύντοµη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση µε σκοπό να αναδείξει τον εξέχοντα ρόλο που πρέπει να έχει η 
Δηµιουργική Γραφή στη Δια Βίου Εκπαίδευση, εάν, ένας από τους στόχους 
της τελευταίας είναι η ανάδειξη της δηµιουργικότητας των µαθητών. 
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Γεωργία Κουσερή  

Δηµιουργική γραφή και ιστορία : αφηγήσεις «µικρές» και «µεγάλες» 

Στην ανακοίνωσή µου θα συζητήσω το πώς µπορεί η δηµιουργική γραφή να 
συνοµιλήσει µε την ιστορία. Για το σκοπό αυτό θα αναφερθώ σε διδακτικές 
προσεγγίσεις αλλά και σε κείµενα µαθητών µου που γράφτηκαν στο πλαίσιο 
των δηµιουργικών εργασιών κατά το σχολικό έτος 2016-17. Η εργασία είχε 
τίτλο Αφηγήσεις «µικρές» και «µεγάλες». Στο προσυγγραφικό στάδιο οι 
µαθητές ήρθαν σε επαφή µε κείµενα και ταινίες που µιλούν για αντικείµενα 
σε σχέση µε το παρελθόν τους. Στο συγγραφικό στάδιο µε αφορµή 
προσωπικά αντικείµενα αλλά και φωτογραφίες από το παρελθόν οι µαθητές 
αφηγήθηκαν προσωπικές ιστορίες δικών τους αλλά και άλλων προσφιλών 
προσώπων. Στο µετασυγγραφικό στάδιο συνέδεσαν τις µικροιστορίες τους 
(αφηγήσεις «µικρές») µε την µακροιστορία (αφηγήσεις «µεγάλες») γι αυτό 
και 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 αλλά 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 νέες ερµηνείες του παρελθόντος που εµπεριέχουν 
τις πολλαπλές υποκειµενικότητες ανθρώπων που αυτοπροσδιορίστηκαν µε 
διαφορετικό τρόπο από την εµπειρία του χρόνου. 
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Σταµατία Γιώγου   

Δηµιουργική Γραφή στο Νηπιαγωγείο 

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 σχολιοποίησης 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. 

Κατά την παρουσίαση της Εισήγησης θα παρουσιαστούν φύλλα δηµιουργικής 
έκφρασης των νηπίων που αντανακλούν ένα νέο τρόπο µάθησης που 
προέκυψε αυθόρµητα κατά την εµπλοκή των νηπίων µε τη Δηµιουργική 
Γραφή και χαρτογραφούν την παιδική ψυχή και την ανάγκη της για 
επικοινωνία. 

Ως εποπτικά µέσα για την προβολή των έργων των νηπίων θα 
χρησιµοποιηθούν 
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Αγγελική Πάσχου, Χρυσούλα Σπυρέλη 

Δραστηριότητες δηµιουργικής γραφής στα σχολεία εστιασµένη στη 
λογοτεχνική εντοπιότητα. Ποίηση ζώντων και τεθνεώτων. 

Στην εισήγησή µας θα επιχειρήσουµε να αποδείξουµε ότι οι τόποι καταγωγής 
των λογοτεχνών µπορούν να αποκτήσουν ένα νέο νόηµα στην εκπαίδευση, 
εάν συνδεθεί η επιχώρια λογοτεχνία  µε στόχους όπως η διατήρηση και η 
ανάδειξη της πολιτισµικής φυσιογνωµίας του τόπου, µε βιωµατικές  δράσεις 
σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο µέσα και έξω από το σχολείο. Θεωρούµε 
ότι  η ενεργοποίηση αυτού του πεδίου, αφενός λειτουργεί ως δεξαµενή 
προτύπων για τα παιδιά και τους εφήβους και αφετέρου συµβάλλει στην  
αφύπνιση των συγγραφικών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων τους. 
Συγκεκριµένα θα παρουσιάσουµε πρώτα το περιεχόµενο των 
δραστηριοτήτων από «Το κινούµενο Εργαστήρι Δηµιουργικής γραφής» που 
διοργανώσαµε και παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί  πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και   ύστερα τα αποτελέσµατα της υλοποίησης 
αυτών στο Εργαστήρι και στη συνέχεια στη σχολική τάξη.     
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Μαρία Κατσαντώνη  

Σύγχρονες αφηγηµατικές τεχνικές και λογοτεχνικά είδη µέσα από την 
παιδαγωγική του συγγραφικού 'σχεδίου' εργασίας 

Στο πλαίσιο καινοτόµων δράσεων που σχετίζονται µε την παιδαγωγική 
διάσταση του γνωστικού αντικειµένου της Δηµιουργικής γραφής στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, θα αναδειχθεί η σηµασία και η προσφορά του 
συγγραφικού ‘σχεδίου΄ εργασίας (µέθοδος scriptural project) τόσο ως 
διδακτική ενότητα στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας και 
λογοτεχνίας, όσο και ως µέθοδος αξιοποίησης θεσµοθετηµένων πλέον 
δραστηριοτήτων Δηµιουργικής γραφής µέσα από τα Αναλυτικά Προγράµµατα 
Σπουδών (γυµνασίου-λυκείου). Μέσα από µία διευρυµένη ποικιλία 
αφηγηµατικών και µη κειµένων από την προσωπική κυρίως λογοτεχνία 
(αυτοβιογραφία, αυθιστόρηση µε µυθοπλαστικά στοιχεία, προσωπικό 
ηµερολόγιο, επιστολογραφία, βιοαφηγήσεις του καθηµερινού βίου, 
οδοιπορικά) θα δοθεί έµφαση στην καλλιέργεια αναγνωστικών, 
επικοινωνιακών και συγγραφικών δεξιοτήτων των µαθητευοµένων. Θα 
προβληθούν σύγχρονες αφηγηµατικές τεχνικές που ενισχύουν τη 
δηµιουργική έκφραση των µαθητών όπως: 

- διαφορετικά είδη οπτικής αφήγησης και αναπαράστασης της 
υποκειµενικής εµπειρίας 

- πολυφωνική αφήγηση 

- υβριδικότητα (µείξη και επαναπροσδιορισµός των ειδών, µορφές 
πολιτισµικής µείξης και κωδίκων µέσα από διαπολιτισµικές αναγνώσεις 
κειµένων, γραφές της ετερότητας) 

- διακειµενικότητα. 

Η αφήγηση ως επιτέλεση, ως αφήγηµα και ως κοινωνικό γεγονός θα 
αποτελέσει µέρος των ερευνητικών µας προβληµατισµών. 

Σε συνάρτηση µε τις παραπάνω αφηγηµατικές τεχνικές, ένα ευρύ φάσµα 
δραστηριοτήτων δηµιουργικής γραφής (σε οµαδική & αλυσιδωτή γραφή) 
µέσα από τις διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης του ‘σχεδίου’ θα φέρει τους 
µαθητές σε επαφή µε διαφορετικά είδη κειµένων και θα τους δώσει τη 
δυνατότητα να κατασκευάσουν δικά τους κείµενα. Μοντέλα ανάγνωσης 
κειµένων µέσα από θεωρίες της πρόσληψης θα καταστήσουν ικανούς τους 

Κυριακή 8-10-17 

9:00 – 10:30
Αίθουσα 2: Ζητήµατα µεθόδου και συγγραφής (σκηνικό, χαρακτήρες, πλοκή, 
οπτική γωνία,αφηγητής). Δηµιουργική Γραφή και άλλες επιστήµες. 



µαθητές να αναγνωρίζουν τα δοµικά στοιχεία που συνθέτουν µυθοπλαστικά 
και µη κείµενα και τις λειτουργίες που επιτελούν. 

Η θεσµοθέτηση του παιδαγωγικού ‘σχεδίου’ εργασίας συνδέεται 
αναµφισβήτητα µε σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές όπως 
διαφοροποιηµένη παιδαγωγική, βιωµατική µάθηση, παιδαγωγική των 
πολυγραµµατισµών και διαθεµατική προσέγγιση. Στόχος της παραπάνω 
εισήγησης είναι να ανταποκριθούµε στις προκλήσεις του κλάδου των 
εκπαιδευτικών και να µοιραστούµε τις εµπειρίες µας. 



Λουίζα Χριστοδουλίδου, Μιχαήλ Παπαδόπουλος  

Τα δύο εγώ της αυτοδιήγησης: οι σχέσεις και η λειτουργία τους στην 
πεζογραφία του Κώστα Μόντη. 

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 προτεινόµενη εισήγηση επιδιώκει, µέσω µιας 
παραδειγµατικής προσέγγισης της πεζογραφίας του Κ. 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 συµβάλλει στη νοηµατοδότηση του κειµένου. Στο 
πλαίσιο αυτής της προσπάθειας θα επισηµανθούν και οι ιδιαιτερότητες που 
ανακύπτουν αναφορικά µε την εστίαση, καθώς  το συγκεκριµένο 
αφηγηµατικό σχήµα εγείρει ερωτηµατικά και θέτει σε αµφισβήτηση 
καθιερωµένα, µε το αντικείµενο αυτό, θεωρητικά µοντέλα. 
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Γιώργος Παναγιωτίδης  

Ο συµβολισµός - Τα σύµβολα ως δοµικό υλικό της λογοτεχνίας 

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 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. 
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Σωτηρία Α. Καρολίδου, Ελένη Γροµπανοπούλου  

Η επιδραση της ΔΓ στην ενισχυση της Συναισθηµατικης και Κοινωνικης 
Αγωγης. Περιπτωση µελετης ατοµου σε απεξαρτηση απο ναρκωτικες 
ουσιες 

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. 

Κυριακή 8-10-17 

9:00 – 10:30
Αίθουσα 2: Ζητήµατα µεθόδου και συγγραφής (σκηνικό, χαρακτήρες, πλοκή, 
οπτική γωνία,αφηγητής). Δηµιουργική Γραφή και άλλες επιστήµες. 



Μαρία (Μάρω) Γαλάνη   

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα για τη Δηµιουργική Γραφή σε σχέση και 
αλληλεπίδραση µε άλλες µορφές έκφρασης|Από τον χοροθεατρικό 
αυτοσχεδιασµό στη δηµιουργική γραφή, στο βιβλίο  και την 
οπτικοακουστική έκφραση| 

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   τη 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 
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το χαϊκού στη δηµιουργία ροής. Στο σύνολό τους θα επιθυµούσαν 
περισσότερες ώρες εκπαίδευσης. 

 Παρουσιάζονται ενδεικτικά παραγόµενα  συγγραφής, βιβλιοκατασκευής και  
video των επιµορφουµένων. 



Αικατερίνη  Σχοινά   

Θεωρία και πράξη δηµιουργικής γραφής για «πραγµατικούς χειριστές του 
καλάµου» 

Ακαταπόνητος «χειριστής του καλάµου», όπως θα έλεγε και ο ίδιος, ο Νίκος 
Καχτίτσης επιδίδεται δια της γραφής σε έναν διαρκή αγώνα να κερδίσει τον 
χρόνο και να αντιπαλέψει την «αβυσσαλέα µελαγχολία» του. Στη σύντοµη 
ζωή του, όπου ό,τι τίθεται εκτός λογοτεχνίας θεωρείται «πάρεργο», 
σηµαντική θέση κατέχει η εκτενής αλληλογραφία του προς πολυάριθµους 
οµοτέχνους αλληλογράφους, κύριος άξονας της οποίας είναι ο περί 
λογοτεχνίας διάλογος. Σε εξ αποστάσεως επικοινωνία µε τον εκάστοτε 
παραλήπτη της επιστολής του (όπως τους Γ. Παυλόπουλο, Ε.Χ. Γονατά, Γ. 
Δανιήλ, Ν.Γ. Πεντζίκη, Τ. Κόρφη,  Γ. Σεφέρη, Ν. Βαλαωρίτη), ο συγγραφέας 
συζητά µε πάθος για τη γραφή και τα µυστικά της, τις ειδολογικές της 
εκφάνσεις, την αφήγηση, το ύφος, τους λογοτεχνικούς χαρακτήρες, την 
έµπνευση, την άσκηση, τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες για τη δηµιουργία 
λογοτεχνίας, διατυπώνοντας εκών άκων µια άτυπη αλλά ολοκληρωµένη 
λογοτεχνική θεωρία, ενισχυµένη από πληθώρα διακειµενικών 
παραδειγµάτων από την παγκόσµια λογοτεχνία και συµπληρωµένη µε 
λογοτεχνικές ασκήσεις επί επιστολικού χάρτου. Η παρούσα εισήγηση 
αποστάζει από εκατοντάδες σελίδες επιστολογραφίας την επιστολική 
ποιητική του Καχτίτση επιχειρώντας να συµβάλει στην ανάδειξή της ως 
πολύτιµου αρωγού στη Δηµιουργική Γραφή και στον λογοτεχνικό 
γραµµατισµό. 
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Ισιδωρα Μπίλλια    

Η παραδοσιακή οικία του Δηµητρίου Φιλιάγκου στα Αµπελάκια Σαλαµίνας: 
Η έννοια της κατοικίας στις Παραλογές- Δείγµατα Δηµιουργικής Γραφής. 

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 σπετσιώτικης 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.  
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Ματίνα-Ιωάννα Κυριαζοπούλου  

Εκδηµοκρατισµός της λογοτεχνίας και δηµιουργική γραφή : µια 
φιλοσοφική προσέγγιση 

Αντικείµενο της εισήγησης αποτελεί η προσέγγιση της δηµιουργικής γραφής 
σε συνάρτηση µε την αισθητική και πολιτική σκέψη του Jacques Rancière, µε 
ιδιαίτερη εστίαση στην έννοια του εκδηµοκρατισµού της τέχνης και 
ειδικότερα της λογοτεχνίας. Στο έργο του σύγχρονου Γάλλου φιλοσόφου και 
συγκεκριµένα στην ανάλυση της έννοιας του «αισθητικού καθεστώτος της 
τέχνης» (το οποίο αντιπαραβάλλει µε το «ηθικό» και το «αναπαραστατικό») 
εντοπίζουµε την απόπειρα επιβεβαίωσης του πολιτικού όρου της ισότητας 
στο πεδίο της αισθητικής, µέσα από την επανερµηνεία της Επανάστασης του 
1830 και το εγχείρηµα ανάδειξης της πνευµατικής ισότητας από ερασιτέχνες 
αρχικά «συγγραφείς»-εργάτες. Εξετάζουµε πώς µε τη δηµοσίευση µη 
πολιτικού χαρακτήρα κειµένων τους σε εφηµερίδες της εποχής, τη 
συγγραφή  πρόζας, ποίησης, επιστολών και ηµερολογίων και τη δηµιουργία  
αυτοσχέδιων εργατικών λογοτεχνικών κύκλων, τα µέλη των τάξεων –που  
βρίσκονταν αποκλεισµένα από το πεδίο της τέχνης και αυτών των µορφών  
έκφρασης και ψυχαγωγίας– επιδιώκουν και επιτυγχάνουν την ανακατανοµή  
µέρους του «αισθητού» και την απόκτηση του δικαιώµατος συµµετοχή τους  
σε αυτό, εγκαινιάζοντας µε αυτό τον τρόπο το «αισθητικό καθεστώς» της  
τέχνης. Παράλληλα, διερευνούµε οµοιότητες και οµο-λογίες των πρακτικών  
διδασκαλίας της δηµιουργικής γραφής σε ενήλικες και έγκλειστους σε  
καταστήµατα κράτησης µε το εκπαιδευτικό πείραµα του J. Jacotot, το  οποίο 
παρουσιάζεται από τον Rancière ως η δηµοκρατικότερη των  διδακτικών 
µεθόδων, καθώς αναγνωρίζει την πνευµατική ισότητα των µαθητευοµένων 
σε επίπεδο δυνατοτήτων και ενθαρρύνει την αυτενέργεια και την 
εκφραστικότητά τους. 
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Ελένη Μαργαρίτου Ανδριανέση  

Το Δηµιουργικό Δώρο 

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 αντιλήψεως 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. 
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Έλενα Χιωτέλη, Μαρίτα Παπαρούση, Κατερίνα Βούλγαρη  

Πρόγραµµα δηµιουργικής γραφής εστιασµένο σε έργα του Ευγένιου 
Τριβιζά 

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται προτάσεις για τη σηµασία µιας 
εναλλακτικής µορφής διδασκαλίας, που, εκτός από µαθησιακά οφέλη, 
φαίνεται να συντελεί πολλαπλώς στην ανάπτυξη της προσωπικότητας ενός 
παιδιού, λαµβανοµένων υπόψη των ταλέντων και των ιδιαιτεροτήτων του. Η 
δηµιουργική γραφή δεν είναι µια «συνταγή» που προσφέρεται σε όλους. 
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια, και, πρωτίστως, θέληση από το ίδιο το 
άτοµο, ώστε να ασχοληθεί ενεργά µε αυτή. Στην περίπτωσή µας, η 
δηµιουργική γραφή συνδυάζεται µε το όνοµα ενός σύγχρονου Χανς Κρίστιαν 
Άντερσεν, ενός µεγάλου παραµυθά, του Ευγένιου Τριβιζά. Οργανώσαµε 
παρεµβάσεις σε µια τάξη του δηµοτικού, ώστε να διαπιστώσουµε µε 
έµπρακτο τρόπο κατά πόσο η ενασχόληση µε ασκήσεις δηµιουργικής γραφής 
βοηθά την ανάπτυξη της φαντασίας, αλλά και τη βελτίωση του τρόπου 
γραφής των παιδιών. Τα πορίσµατα της έρευνας υπήρξαν ελπιδοφόρα, 
καθώς παρατηρήθηκε σηµαντική άνοδος της ποιότητας των γραπτών 
κειµένων των µαθητών, σε σχέση µε το λεξιλόγιο, την πρωτοτυπία την 
πλοκή και τους χαρακτήρες, καθώς και την περιγραφική τους δεινότητα. Θα 
λέγαµε ότι η συστηµατική εφαρµογή µιας τέτοιας προσέγγισης για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα µπορεί να αποφέρει µαθησιακά κέρδη στους µαθητές, 
πέρα από την απόλαυση της ίδιας της συγγραφής δικών τους µοναδικών 
ιστοριών.  
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Ελευθερία Λώλη  

Οι µαθητές προσεγγίζουν τα µυθολογικά τέρατα και σκαρώνουν 
αινίγµατα για αυτά 

Η συγκεκριµένη εργασία πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο µελετήσαµε 
τους µύθους για τα τέρατα της αρχαίας ελληνικής µυθολογίας µε µαθητές 
της Τρίτης Δηµοτικού. Η επιλογή του θέµατος αυτού έγινε εξαιτίας του 
µεγάλου ενδιαφέροντος των µαθητών. Πρόκειται για µία πολυεπίπεδη 
προσέγγιση της ελληνικής µυθολογίας, έχοντας ως στόχο οι µαθητές αφενός 
να αφυπνίσουν τη δηµιουργική τους σκέψη, κατανοώντας πληρέστερα τη 
λειτουργία της µυθολογίας, και αφετέρου να εξασκηθούν στην παραγωγή 
πρωτότυπου «λογοτεχνικού κειµένου». Ειδικότερα, αντικείµενο ανάλυσης 
αποτέλεσαν οι δύο οικογένειες των τεράτων µε γεννήτορες, τους «Φόρκυ 
και Κητώ & Τυφώνα και ’Εχιδνα», και παιδάκια, τους Κέρβερο, Όρθρο, 
Λερναία Ύδρα, Σφίγγα, Λάδωνα, Σκύλλα, Σειρήνες… Οι µαθητές, µέσω 
δραστηριοτήτων δηµιουργικής γραφής, δηµιούργησαν συνεργαζόµενοι σε 
οµάδες την ταυτότητα του κάθε τέρατος και ένα αίνιγµα για το καθένα στο 
σχετικό φύλλο εργασίας. Μόλις περατώθηκε αυτή η εργασία, έγινε η 
διαµόρφωση του εννοιολογικού χάρτη µε τις δύο οικογένειες των τεράτων 
και ολοκληρώσαµε µε την παιγνιώδη δράση «Μαθαίνω & Θυµάµαι 
Παίζοντας» µε τα «παιχνιδοαινίγµατα» των τεράτων. Από την αποτίµηση της 
διδασκαλίας αυτής προκύπτει ότι οι µαθητές εµπλούτισαν τη δηµιουργική 
τους σκέψη και τη φαντασία τους, ανέπτυξαν νέες γλωσσικές ικανότητες και 
εξασκήθηκαν αποτελεσµατικά στην παραγωγή «λογοτεχνικού λόγου». 
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Γεωργία Μακρογιώργου, Ελένη Γρίβα   

«Με χάρτες και παιχνίδια φτιάχνουµε τα παραµύθια»:  Ένα πρόγραµµα 
δηµιουργικής γραφής στην ξένη γλώσσα σε µαθητές του δηµοτικού 
σχολείου. 

Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στη δηµιουργική γραφή παραµυθιού στην 
Αγγλική ως ξένη γλώσσα σε µαθητές του Δηµοτικού. Ερευνάται εαν οι 
δραστηριότητες δηµιουργικής γραφής µε τη χρήση εννοιολογικών χαρτών 
και παιχνιδιών µε εικόνες έχουν θετικά αποτελέσµατα στη δηµιουργία 
παρωθητικού µαθησιακού  περιβάλλοντος  και στην ανάπτυξη της 
δηµιουργικότητας. Για τον σκοπό αυτό, σχεδιάστηκαν από τις ερευνήτριες 
δραστηριότητες και υλοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια µια  
πειραµατική εφαρµογή, όπου συµµετείχαν 22 µαθητές και µαθήτριες της 
έκτης τάξης ενός δηµοτικού σχολείου στη Θεσσαλονίκη. Για την αποτίµηση 
της διαδικασίας χρησιµοποιήθηκαν δύο εργαλεία συλλογής ποιοτικών 
δεδοµένων: Το ηµερολόγιο  της ερευνήτριας-εκπαιδευτικού και γραπτοί 
αναστοχασµοί των µαθητών που απαντούσαν σε  ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. 
Τα εργαλεία σχεδιάστηκαν µε στόχο να προσδιοριστούν τα συναισθήµατα, οι 
στάσεις και οι συµπεριφορές των µαθητών σε σχέση µε τις δραστηριότητες 
δηµιουργικής γραφής. Τα αποτελέσµατα φαίνεται να επαληθεύουν την 
αρχική υπόθεση της µελέτης, δηλαδή ότι οι δραστηριότητες έχουν θετική 
επίδραση τόσο στη δηµιουργία παρωθητικού περιβάλλοντος και κινήτρων 
των µαθητών, όσο και στην ανάπτυξη της δηµιουργικότητάς τους. Με βάση 
τα θετικά αποτελέσµατα αυτής της πειραµατικής  µελέτης, µπορούµε να 
καταλήξουµε σε κάποιες προτάσεις: οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την 
ξένη γλώσσα στο δηµοτικό σχολείο θα µπορούσαν να παροτρυνθούν ώστε να 
εφαρµόσουν δραστηριότητες δηµιουργικής γραφής στις τάξεις τους. 

Κυριακή 8-10-17 

9:00 – 10:30
Αίθουσα 4: Πρακτικές εφαρµογές Δ.Γ. και εκπαίδευσης



Αικατερίνα Τζαβάρα  

«Μια λέξη ταξιδεύει στα σχολεία». Η Δηµιουργική Γραφή ως καµβάς για την 
ανάπτυξη διασχολικής συνεργασίας./“A word travels around schools” 
Creative writing as a canvas for the development in interschool 
collaboration. 

Στο πλαίσιο της βιωµατικής προσέγγισης της γνώσης αλλά και της 
λογοτεχνικής απόλαυσης στην προσχολική ηλικία, έχει αναπτυχθεί, τα 
τελευταία χρόνια, η καλλιέργεια της δηµιουργικής γραφής στο νηπιαγωγείο. 
Μέσα από την υλοποίηση ενός πιλοτικού Πολιτιστικού Προγράµµατος 
Σχολικών Δραστηριοτήτων, που σκοπό είχε την καλλιέργεια των θετικών 
αξιών της ζωής , η λέξη «παρέα» ταξίδεψε σε 14 σχολεία, νηπιαγωγεία και 
δηµοτικά (Μακεδονίας και Αττικής) και έδωσε την ευκαιρία σε παιδιά και 
παιδαγωγούς να δηµιουργήσουν µε συνεργατικό τρόπο πρωτότυπο, 
πολιτιστικό έργο και να το παρουσιάσουν µε εναλλακτικούς τρόπους στην 
ευρύτερη σχολική κοινότητα της περιοχής τους.  

Το περιεχόµενο των δράσεων βασίστηκε στην εµπειρική προσέγγιση και 
εστίασε στους θεµατικούς άξονες  της δηµιουργικής γραφής και της 
καλλιτεχνικής έκφρασης των παιδιών, τα οποία κατέγραψαν τις εµπειρίες 
τους µε εικαστικό τρόπο πάνω σε έναν πολύχρωµο, πολυπολιτισµικό καµβά 
που ως εικαστικό έργο συµβάλλει στη δηµιουργία προσοµοιωτικού 
περιβάλλοντος και προσφέρει το πλαίσιο για τη δηµιουργία µικρών 
αφηγηµατικών ιστοριών και κειµένων ποιητικής γραφής.  

Τα έργα δηµιουργικής γραφής συνταιριάζουν και προωθούν  τη δηµιουργική 
διάθεση µαθητών/τριών από διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα σε ένα 
πλαίσιο διασχολικής συνεργασίας και ισχυροποίησης του θεσµού του 
ανοιχτού σχολείου και της αειφορίας στη σύγχρονη εκπαιδευτική 
πραγµατικότητα. 

Κυριακή 8-10-17 

9:00 – 10:30
Αίθουσα 4: Πρακτικές εφαρµογές Δ.Γ. και εκπαίδευσης



Ελένη Ηλία  

 Τα «θεµέλια» της δηµιουργικής γραφής. Δηµιουργικές αφηγήσεις νηπίων 
µε ερέθισµα λογοτεχνικά κείµενα. 

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. 

Κυριακή 8-10-17 

9:00 – 10:30
Αίθουσα 4: Πρακτικές εφαρµογές Δ.Γ. και εκπαίδευσης



Χριστόδουλος Κωτσίνας  

Δηµιουργούµε παίζοντας 

Αντικείµενο µελέτης της παρούσας εισήγησης- παρουσίασης αποτελεί η 
δηµιουργία ενός ¨παιχνιδιού¨ δηµιουργικής γραφής για παιδιά ηλικίας 6-12 
ετών στα πλαίσια του µαθήµατος της θεατρικής αγωγής. 

 Αντλώντας στοιχεία από τη δηµιουργία υπαρκτών ηρώων µε πρώτη ύλη την 
πλαστελίνη, ηρώων που δηµιουργήθηκαν από τα ίδια τα παιδιά και 
µετεξελίχθηκαν σε video stop motion animation, στόχο µας αποτελεί η 
δηµιουργική γραφή. Υπό διερεύνηση βρίσκεται  το κατά πόσο το 
συγκεκριµένο project  θα µπορούσε να λειτουργήσει όχι µόνο σε τυπικά 
παιδιά αλλά και σε παιδιά µε διάφορες δυσκολίες µε σκοπό την επίλυση 
προβληµάτων.   

Κυριακή 8-10-17 

9:00 – 10:30
Αίθουσα 4: Πρακτικές εφαρµογές Δ.Γ. και εκπαίδευσης



Αγγελική Τανίδου  

«Όταν η  δηµιουργική γραφή µεταπλάθει την ποίηση »  Ένα µικρό 
θεατρικό δρώµενο στο Μουσείο Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης µε 
αφορµή τον «Δαρείο» του Κ.Π. Καβάφη. 

Πρόκειται για µια διδακτική παρέµβαση που πραγµατοποιήθηκε  στο 
Μουσείο Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο λειτουργίας ενός 
σχολικού εργαστηρίου δηµιουργικής γραφής τη σχολική χρονιά 2016-2017. 
Οι µαθητές  παρακολούθησαν στο Μουσείο ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα για 
την διασκευή των λογοτεχνικών κειµένων, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν 
στο θέατρο ή τον κινηµατογράφο κυρίως. Ακολούθως, κλήθηκαν να 
διασκευάσουν ένα λογοτέχνηµα (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. 

Κυριακή 8-10-17 

10:45 – 12:15
Αίθουσα 1: Δηµιουργική γραφή και άλλες Τέχνες.



Αφροδίτη Αθανασοπούλου, Αγγελική Τανίδου 

Με ρότα τις «Οδηγίες Πλεύσεως» φτάσαµε σε µια… δηµιουργική Ιθάκη. 
Ένα βιβλίο για τη δηµιουργική γραφή και η εφαρµογή του στη 
διδασκαλία της λογοτεχνίας στο Λύκειο. 

Στην ανακοίνωση θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές και µεθοδολογικές 
προδιαγραφές του βιβλίου «Οδηγίες Πλεύσεως» του Μίµη Σουλιώτη και της 
οµάδας του, το οποίο εκπονήθηκε για τις ανάγκες του νέου Προγράµµατος 
Σπουδών Λογοτεχνίας στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθµισης της 
Κύπρου µε στόχο την οργανική ένταξη της δηµιουργικής γραφής στη 
διδασκαλία της λογοτεχνίας όλων των βαθµίδων. Παράλληλα, θα 
παρουσιαστούν εφαρµογές της δηµιουργικής γραφής στο Λύκειο στη βάση 
των αρχών του εγχειριδίου αυτού και µε συγκεκριµένα παραδείγµατα από 
τους µαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Ελευθερίου- Κορδελιού 
Θεσσαλονίκης. 

Κυριακή 8-10-17 

10:45 – 12:15
Αίθουσα 1: Δηµιουργική γραφή και άλλες Τέχνες.



Πηνελόπη Αβούρη  

Το ριπίδιον της κοντέσσας Μιχαλίτση: Ένα µουσειοπαιδαγωγικό 
πρόγραµµα µε τις τεχνικές της δραµατικής τέχνης στην εκπαίδευση 

Το µουσειοπαιδαγωγικό πρόγραµµα θεατρικής τέχνης στην εκπαίδευση «Το 
ριπίδιον της κοντέσσας Μιχαλίτση» σχεδιάστηκε µε σκοπό να γνωρίσουν 
βιωµατικά οι µαθητές/τριες την τοπική ιστορία του 19ου αιώνα και το ι 
Μουσείο Σολωµού και Επιφανών Ζακυνθίων και να εξοικειωθούν µε 
επιλεγµένα µουσειακά αντικείµενα των συλλογών του και στόχους: να 
εισάγει τους µαθητές/τριες στην κοινωνικοπολιτική των κατοίκων της 
Ζακύνθου το 19ο αιώνα,  να τους γνωρίσει σηµαντικούς εκπροσώπους του 
πολιτιστικού γίγνεσθαι , να τους ευαισθητοποιήσει στις αλλαγές του αστικού 
περιβάλλοντος που οφείλονται σε φυσικά φαινόµενα και κοινωνικές ανάγκες 
και, τέλος, να τους βοηθήσει να συγκρίνουν το «τότε» του 19ου αιώνα µε το 
«τώρα» του 21ου. 

Με στόχο να διερευνηθεί το έκδηλο και το λανθάνων περιεχόµενο των 
κειµένων των µαθητών/τριών, πραγµατοποιήθηκε µε την τεχνική της 
ποιοτικής ανάλυσης δεδοµένων, επεξεργασία στα Φύλλα Δραστηριοτήτων 
που συµπλήρωσαν οι συµµετέχουσες µαθητικές οµάδες κατά την διάρκεια 
των παιδαγωγικών παρεµβάσεων. Ειδικότερα, έγινε επεξεργασία των 
επιλογών των µαθητών/τριών για τα «δώρα για την γιορτή της Ελισάβετ», 
το σηµείωµα του κλέφτη που ολοκλήρωσε µε την τεχνική  «συµπλήρωση 
ανολοκλήρωτου υλικού», την δραστηριότητα της κλοπής του ριπιδίου της 
κοντέσσας Μιχαλίτση, αποσπάσµατα του «προσωπικού ηµερολογίου» των 
ιστορικών προσώπων που ανέλαβαν να ενσαρκώσουν οι µαθητές/τριες στο 
θεατρικό δρώµενο της αναπαράστασης της χοροεσπερίδας και τις 
απαντήσεις των αναστοχαστικών ερωτήσεων. 

Κυριακή 8-10-17 

10:45 – 12:15
Αίθουσα 1: Δηµιουργική γραφή και άλλες Τέχνες.



Άννα Π. Βακάλη, Γιώργος Γεωργιάδης, Δαµιανός Ξανθόπουλος  

Τα τραγούδια λένε ιστορίες : ακούγοντας και γράφοντας για τον Σταυρό 
του Νότου. 

Τα τραγούδια λένε ιστορίες: ακούγοντας και γράφοντας για τον Σταυρό του 
Νότου 

Η δηµιουργική γραφή πλέον έχει ενσωµατωθεί στην εκπαιδευτική 
πραγµατικότητα. Υπάρχουν ασκήσεις δηµιουργικής γραφής και παραγωγής 
λογοτεχνικού λόγου στα γλωσσικά µαθήµατα τόσο στην πρ ωτοβάθµια, 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 απο 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.

Κυριακή 8-10-17 

10:45 – 12:15
Αίθουσα 1: Δηµιουργική γραφή και άλλες Τέχνες.



Άννα Π. Βακάλη  

Η Αντιγόνη του Σοφοκλή σήµερα. Γράφουµε για όσα αντιστεκόµαστε 

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 
(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.  

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.  

Κυριακή 8-10-17 

10:45 – 12:15
Αίθουσα 1: Δηµιουργική γραφή και άλλες Τέχνες.



Σταυρούλα Μαυροµµατίδου, Ανέστης Μαυροµµατίδης  

Εφαρµόζοντας  δραστηριότητες δηµιουργικής γραφής για την 
ενεργοποίηση της φαντασίας και την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας 
στο σχολικό περιβάλλον 

Βασικός σκοπός της διδασκαλίας λογοτεχνικών κειµένων  µε βάση τα ΑΠΣ 
και ΔΕΠΠΣ 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  περιλαµβάνει µια σειρά δραστηριοτήτων 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  

• 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 πριν ή µετά 
το γάµο της κ. Νίτσας. 

• 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. 

Στο τέλος, παρουσιάζονται οι αντιδράσεις και τα συναισθήµατα των µαθητών 
και διαπιστώσεις γύρω από τα παιδαγωγικά οφέλη της όλης διαδικασίας. 

Κυριακή 8-10-17 

10:45 – 12:15
Αίθουσα 2: Πρακτικές εφαρµογές Δ.Γ. και εκπαίδευσης



Ιωάννης Χατζής, Τιτίκα – Κωνσταντίνα Τσιντώνη  

«Αρισµαρί µαγευτικό» - Λεύκωµα Παιδικής Λογοτεχνίας 

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 µια 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! 

Κυριακή 8-10-17 
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Αίθουσα 2: Πρακτικές εφαρµογές Δ.Γ. και εκπαίδευσης



Μαργαρίτα-Ευθυµία Γούκου   

«Το πρόβληµα που έφερε τη λύση»- Εργαστήρια δηµιουργικής γραφής 
για παιδιά ηλικίας 7-9 ετών 

Στα πλαίσια της πρακτικής του µεταπτυχιακού «Δηµιουργική Γραφή» του 
Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, οργάνωσα τρία δίωρα εργαστήρια για 
παιδιά δευτέρας  και τρίτης δηµοτικού. Τα παιδιά που δήλωσαν συµµετοχή 
θα παρακολουθούσαν για πρώτη φορά εργαστήρι δηµιουργικής γραφής. Τα 
ζητήµατα που έπρεπε να διαχειριστώ κατά τον σχεδιασµό των 
δραστηριοτήτων, ήταν δυο. Το πρώτο ήταν ότι έπρεπε να παρουσιάσω στα 
παιδιά ένα ισχυρό κίνητρο για να προβάλλουν τις ιδέες και τις σκέψεις τους 
µέσω του γραπτού λόγου και το δεύτερο ήταν να κρατήσω ζωντανό το 
ενδιαφέρον των παιδιών συνδυάζοντας τη δηµιουργική γραφή µε το 
παιχνίδι. Οι δραστηριότητες που σχεδίασα, στηρίχτηκαν στην άσβεστη και 
δηµιουργική περιέργεια των παιδιών και κινήθηκαν γύρω από µια ιδέα: την 
ανακάλυψη της λύσης κάποιου προβλήµατος. Γνωρίζοντας το «Μονοπάτι του 
Παραµυθιού» τα παιδιά ήρθαν σε επαφή µε τη λειτουργία της πλοκής σε µία 
ιστορία. Τα παιδιά κλήθηκαν ως «βοηθοί» να επινοήσουν ιστορίες που 
έδωσαν λύσεις και εξηγήσεις στα προβλήµατα των ηρώων που ζήτησαν τη 
βοήθεια µας. 

Κυριακή 8-10-17 
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Φανή Κεχαγιά, Χριστόδουλος Κωτσινας, Δήµητρα Σιούκα  

 «Όταν η Αντιγόνη συνάντησε την Πολυδούρη και τον Ελύτη, τον 
Μουζουράκη και τον Ερωτόκριτο» 

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 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. 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. 

Κυριακή 8-10-17 
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Αλέξανδρος Ρωµανός Λιζάρδος  

Διαβάζοντας δηµιουργικά και επανεγγράφοντας  –ακόµα πιό δηµιουργικά- 
µια ταινία 

Σκοπός είναι να αναλύσουµε δύο διαφορετικούς τοµείς και να αναδείξουµε 
τις σχέσεις τους: 

1. Κινηµατογραφικές δηµιουργίες (τις διασκευές/συνέχειες/franchise 
ταινίες/ταινίες που «εισχωρούν» σε άλλες ταινίες κλπ) 

2. Κριτική ανάλυση µιας κινηµατογραφικής δηµιουργίας: Να µάθουµε να 
διαβάζουµε συγκριτικά τις ταινίες, µε κριτική µατιά συνθέτοντας µια κριτική 
που θυµίζει περισσότερο δοκίµιο παρά ακαδηµαϊκή ανάλυση.  
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Γιώργος Παναγιωτίδης, Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος   

Η περίπτωση του ακαδηµαϊκού µυθιστορήµατος 

Η περίπτωση του ακαδηµαϊκού µυθιστορήµατος τοποθετεί παράλληλα και 
ταυτόχρονα τον συγγραφέα στη θέση του θεωρητικού κριτικού του έργου 
του. Από την περίοδο κατά την οποία το µυθιστόρηµα δεν είναι παρά ένα 
εξελισσόµενο - δηµιουργούµενο νοητικό κείµενο, ο συγγραφέας που είναι 
επιπλέον και υποψήφιος διδάκτορας, οφείλει να ερευνά, εκτός από όλα 
εκείνα τα πεδία που απαιτεί η ιστορία του, και τον πολυδαίδαλο χώρο της 
Λογοτεχνικής Θεωρίας. Έχοντας ως µέντορά του τον υπεύθυνο, επόπτη 
καθηγητή της διατριβής του, υποχρεούται να επιστρέφει στη γνώση που 
κατέχει και να τη διευρύνει αναζητώντας σε βάθος όλα εκείνα τα οποία θα 
συνέβαλαν στο ιδιαίτερα απαιτητικό συγγραφικό του εγχείρηµα.  

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 συγγραφή, ο συγγραφέας 
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 
επηρεάσει. 

Κυριακή 8-10-17 

10:45 – 12:15
Αίθουσα 3: Είδη λογοτεχνικής γραφής. Θεωρητικές και Κριτικές προσεγγίσεις 
της Δηµιουργικής Γραφής



Χρυσάνθη Δαλακλή, Αντιγόνη Τσαρµποπούλου  

Συνοµιλώντας µε τους ποιητές για έναν καλύτερο κόσµο 

Η επαφή και η εξοικείωση των παιδιών µε την ποίηση ξεκινά από πολύ νωρίς 
(µε παιδικά τραγούδια, λαχνίσµατα, νανουρίσµατα κ.ά.). Ωστόσο, στη 
συνέχεια, η ποίηση δεν βρίσκεται σε περίοπτη θέση στις επιλογές τους. 
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.  

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2015 – 2016 η Στ τάξη  σχολείου της 
Θεσσαλονίκης ασχολήθηκε µε τη ζωή και το έργο του  Μ. Αναγνωστάκη µε 
αφορµή την ανακήρυξη του 2015 «Έτος Μανόλη Αναγνωστάκη» στη 
Θεσσαλονίκη. Παράλληλα συµµετείχε στο 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.  Η δίµηνη ενασχόληση  µε τη ζωή και το έργο του ποιητή καθώς και η 
επαφή  µε τη φιλοσοφία και τους στόχους του προγράµµατος µε µια ποικιλία 
κειµένων και 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. 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 
τους. 

Κυριακή 8-10-17 
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Χριστάκης Πουµπουρής  

Η συµβολή της Αθάνατης Αγαπηµένης στην άνθιση του κλασικού 
τραγουδιού µονωδίας 

Το κλασικό τραγούδι έχει µια άκρως ενδιαφέρουσα φάση στη διαδροµή του, 
όπου η επίδραση µίας και µοναδικής γυναίκας µετακίνησε βουνά και 
επιτάχυνε τον τροχό της ιστορικής εξέλιξης του συγκεκριµένου είδους 
φωνητικής µουσικής. 

Ξεκινώντας από τη µελέτη βιογραφιών συνθετών, εµβαθύνοντας σε πτυχές 
της ψυχολογίας δηµιουργού και µετά από µακρά ενασχόληση µε την άδιµη 
µετάφραση του κλασικού τραγουδιού, διαγράφω µια πορεία εξέλιξης του 
τραγουδιού, η οποία υπερφαλαγγίζει το τραγούδι της Σχολής του Βερολίνου 
και τελικά αναγνωρίζεται διεθνώς ως αξιοδιάκριτο από όλα τα άλλα, 
συµπεριλαµβανοµένου και του ιταλικού, µε αποτέλεσµα να του δοθεί 
ξεχωριστό γερµανικό όνοµα. 

Ένας κατ’ εξοχήν συνθέτης ενόργανης µουσικής µε µόνιµη κατ’ επιλογήν 
πατρίδα τη Βιέννη, υποφέροντας από τη σχέση του µε την Αθάνατη 
Αγαπηµένη, εξοκείλει προς το τραγούδι. Ακριβώς ταυτόχρονα ένας έφηβος 
βιεννέζος, γεννηµένος για το τραγούδι, συνθέτει κι αυτός µε υπόβαθρο µια 
δική του αγάπης. Οι δυο αυτές διάνοιες αλληλοπαρακολουθούνται 
διακριτικά. 

Όταν και οι δύο περνούν διαδοχικά στην αιωνιότητα, ξεκινά τη σταδιοδροµία 
του στη Γερµανία ένας νεότερος, ο οποίος, συγκλονισµένος από την απώλεια 
τους, παίρνει τη σκυτάλη του µεγαλύτερου εν ζωή συνθέτη παγκοσµίως, 
δίνει ώθηση και καθιερώνει το κλασικό τραγούδι και τον κύκλο τραγουδιών, 
λειτουργώντας ως περαιτέρω πρότυπο καλλιέργειας και διάδοσης του. 
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Ευαγγελία Καλεράντε  

Διαφοροποιηµένα πολιτικά καθεστώτα γνώσης για τον καπιταλισµό µέσω 
της λογοτεχνίας: Παραγωγική συγκρότηση κοινωνικού λόγου στο έργο 
του Ε. Ζολά 

Στην εισήγηση µας εξετάζεται η πολιτική και κοινωνική κατάσταση, όπως 
διαµορφώνεται στη Γαλλία το 19ο αιώνα, µε έµφαση σε µετασχηµατισµούς 
και µεταβάσεις, που ορίζουν ένα διαφοροποιηµένο κοινωνικό περιβάλλον. 
Με επικέντρωση στο έργο του Ε. Ζολά νοηµατοδοτείται ο κοινωνικός χώρος, 
τα κοινωνικά περιβάλλοντα, µέσα από τα ενεργήµατα τους, που 
αποτυπώνουν µεταβάσεις και µετασχηµατισµούς στη συγκρότηση του 
νοήµατος της ζωής και της δόµησης της κοινωνίας. Προβάλλεται η σχέση 
γλώσσας, πραγµατικότητας, που ποικίλει ανάλογα µε τα διαφορετικά 
περιβάλλοντα κοινωνικής συγκρότησης. Εξετάζονται ζητήµατα για την 
ακανόνιστη παραµορφωµένη πολιτική σύνθεση σε άµεση συσχέτιση µε την 
ιδιοσυγκρασία των ατόµων, ώστε η υποκειµενική δοµή να εννοιολογείται 
στην ολοποιητική δοµή, όπως αυτή διαµορφώνεται στο χώρο και το χρόνο. 
Γλώσσα και σχήµατα λόγου εξετάζονται και ερµηνεύονται σε συνάρτηση µε 
τα συστήµατα κοινωνικο-πολιτικών ερµηνειών, που αναδύονται από την 
εξέλιξη του οικονοµικού συστήµατος. Το έργο του Ε. Ζολά προσεγγίζεται 
µέσα στις συγκεκριµένες δοµές λόγου, που διαµορφώνονται και στους 
άλλους θεωρητικούς τοµείς, όπως η κοινωνιολογία, προκειµένου να 
υπερβούµε ρηµατικές διαδικασίες, ώστε να αναδυθεί η σύζευξη 
επιστηµονικών θεωρητικών πεδίων σε µεταβαλλόµενα κοινωνικο-πολιτικά 
περιβάλλοντα. Αποφάνσεις που παράγονται από την µελέτη του έργου του 
Ε. Ζολά συσχετίζονται µε τα άλλα θεµατικά πεδία σε µια αναζήτηση των 
διαµορφούµενων καθεστώτων γνώσης για την συγκεκριµένη ιστορική 
περίοδο. 
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Χρίστος Τσαντάκης, Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος   

Η Δηµιουργική Επίλυση Προβλήµατος στο πλαίσιο της οικοδόµησης του 
Δηµιουργικού Ηγέτη 

Ανάµεσα στα διάφορα µοντέλα ηγεσίας που έχουν προταθεί στη διεθνή 
βιβλιογραφία, η δηµιουργική ηγεσία αποτελεί ένα 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. 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 
του κοινωνικού και οικονοµικού 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. 
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Ελένη Καλογιάννη Κατσιούλη, Μαρία Παπαρούση   

Η διδασκαλία της ποίησης στο Δηµοτικό Σχολείο µέσα από την εφαρµογή 
και την αξιολόγηση δραστηριοτήτων δηµιουργικής γραφής 

Η διδακτική πρόταση που αναπτύσσεται στην παρούσα εισήγηση, αποτελεί 
µια εναλλακτική προσέγγιση της ποίησης. Ειδικότερα, επιχειρείται η 
σύνδεση της «συναλλακτικής» θεωρίας (Rosenblatt, 1938, 1978) µε τη 
δηµιουργική γραφή, µε στόχο την καλλιέργεια της αναγνωστικής 
«επάρκειας» των µαθητών δηµοτικής εκπαίδευσης στην ποίηση. Εξετάζεται 
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» (Cox & Many, 
1992), συγκρίνονται οι ανταποκρίσεις των µαθητών στο ποίηµα «Ο εφιάλτης 
της Περσεφόνης» πριν και µετά την εφαρµογή δραστηριοτήτων δηµιουργικής 
γραφής που εστιάζουν στη µελέτη της λέξης (ως δοµικού στοιχείου των 
ποιηµάτων). Τα ερευνητικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι υπάρχει διαφορά 
µεταξύ των αρχικών και τελικών ανταποκρίσεων, µε τις πρώτες να 
αντιστοιχούν κατά κύριο λόγο στις µη αισθητικές στάσεις του συνεχούς και 
τις τελευταίες στις 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 
αποτελέσµατα προγενέστερης µελέτης (Many & Wiseman, 1992) τα οποία 
υποδεικνύουν ότι η διδακτική προσέγγιση που υιοθετείται, επηρεάζει το 
περιεχόµενο των ανταποκρίσεων των µαθητών. 

Κυριακή 8-10-17 
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Βασιλική Πετρά  

Γράψε - σβήσε δηµιουργικά, πάρε θέση. 

Σε Ηµερήσιο Λύκειο της Ανατολικής Μακεδονίας, µέσα στο πλαίσιο έρευνας – 
δράσης που αφορούσε το µάθηµα της Λογοτεχνίας, εφαρµόστηκε 
πρόγραµµα δηµιουργικής γραφής στη διάρκεια του διδακτικού έτους 
2016-2017(Οκτώβρης – Μάης). Ο σχεδιασµός και η υλοποίησή του 
ακολούθησε το συντεταγµένο πλαίσιο(ΠΣ 2011), ενώ παράλληλα διεξάχθηκε 
πρόγραµµα δηµιουργικής ανάγνωσης λογοτεχνικών κειµένων και γραφής 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 βιβλιοπαρουσιάσεις, κριτικές, 
ηµερολόγια, ποιήµατα, πεζά µε δραµατικό ή χιουµοριστικό τρόπο, δελτία 
ειδήσεων, εσωτερικούς µονολόγους, άλλαξαν τη ροή του έργου ή το τέλος. 
Αυθόρµητα, πλαισίωσαν µε εικαστικά έργα τον λόγο τους και εκπόνησαν 
«ψηφιακό» βιβλίο µε τις εργασίες τους. Οι ανατροφοδοτήσεις που έγιναν 
ήταν διπλής κατεύθυνσης από τη διδάσκουσα και τους συµµαθητές  µέσα 
στην τάξη. Η προσέγγιση ερείδεται στην Παιδαγωγική της µίµησης, στη 
θεωρία της αναγνωστικής ανταπόκρισης, στην πολιτισµική-κριτική 
Παιδαγωγική και τον οπτικοακουστικό γραµµατισµό. Ο βαθµός εµπλοκής 
των µαθητών και η υποκειµενικότητά τους, αποτυπώθηκε σε 
ερωτηµατηµατολόγ ιο , ηµ ι δοµηµένη συνέντευξη κα ι οµάδες 
εστίασης(τριγωνοποίηση). 
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Βασίλης Βασιλειάδης  

«Και τώρα γράψτε τη δική σας ιστορία»: η ενσωµάτωση δραστηριοτήτων 
δηµιουργικής γραφής στη διδασκαλία ως πρακτική ανανέωσης του 
λογοτεχνικού µαθήµατος στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

Με ποιους τρόπους ενσωµατώνονται δραστηριότητες δηµιουργικής γραφής 
στη διδακτική πράξη; Τι γνωστικούς ή µεταγνωστικούς στόχους υπηρετούν; 
Με ποιες διδακτικές πρακτικές επιτυγχάνονται; Διακρίνεται µια ορισµένη 
τυπολογία δραστηριοτήτων που προτιµούν οι εκπαιδευτικοί; Με ποιους 
διδακτικούς λόγους (discourses) σχετίζεται η ρητορική του εκπαιδευτικού 
σχεδιασµού δραστηριοτήτων δηµιουργικής γραφής; Η συζήτηση των 
ερωτηµάτων αυτών στηρίζεται στην αναλυτική καταγραφή και µελέτη 
εκπαιδευτικών σεναρίων για το µάθηµα της λογοτεχνίας όπως αυτά 
εφαρµόστηκαν στη διδακτική πράξη/τάξη σε διάφορα Γυµνάσια και Λύκεια 
της χώρας. Οι συγκεκριµένες διδασκαλίες (συνολικά 210, αναρτηµένες στη 
βάση δεδοµένων «Πρωτέας») πραγµατοποιήθηκαν τη χρονική περίοδο 
2012-2015 και εντάσσονται σε ένα ορισµένο πλαίσιο: αφενός αναζητούν 
πρακτικές ανανέωσης της διδασκαλίας στην προοπτική µιας προοδευτικής 
παιδαγωγικής και αφετέρου δοκιµάζουν να αξιοποιήσουν λειτουργικά και 
κριτικά τα νέα ψηφιακά µέσα στην εκπαίδευση. Ποιον ρόλο επιφυλάσσουν, 
στο δεδοµένο πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί στη δηµιουργική γραφή και ποιες 
δυνατότητές της αξιοποιούν; 
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Ελένη Γκόρα, Αλέξανδρος Ν. Ακριτόπουλος   

Μικρά εγκλήµατα στον ήλιο: Από το έγκληµα στην καθηµερινή ζωή στην 
άτυπη εκπαίδευση  

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. 
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Κωνσταντίνος Μυλωνάς   

Η λογοτεχνία στην τάξη. Ασκήσεις δηµιουργικής γραφής και συγγραφή 
λογοτεχνικών κειµένων από τους µαθητές και τις µαθήτριες στο Δηµοτικό 
σχολείο. 

Οι στόχοι ενός σύγχρονου σχολείου περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, την 
καλλιέργεια της δηµιουργικότητας και της δηµιουργικής έκφρασης των 
µαθητών/-τριών. Ο 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. Επίσης, παρουσιάζουµε τεχνικές όπου 
συνδυάζεται η λογοτεχνία µε τις Τ.Π.Ε. για τη δηµιουργία ενός πολυµεσικού 
πρωτότυπου προϊόντος, µε τη χρήση κειµένου, εικόνας και ήχου. 

Οι κύριες λογοτεχνικές αναφορές που χρησιµοποιήθηκαν στη µαθησιακή 
διαδικασία είναι διηγήµατα της Σοφίας Φίλντιση, ποιήµατα του Μανόλη 
Αναγνωστάκη, µαθητικά ποιήµατα από τον Πανελλήνιο Μαθητικό Ποιητικό 
Διαγωνισµό «Άθλον Ποιήσεως-Γιάνννη και Λένας Στρέφη Κουτσοχέρα». 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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Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος, Εύα Κ. Μπατσαρά.  

Το χιούµορ στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Γυµνασίου. Μία 
τυπολογική προσέγγιση. 

Στο παρόν άρθρο εξετάζουµε τα είδη του χιούµορ στα σύγχρονα λογοτεχνικά 
εγχειρίδια του γυµνασίου, δεδοµένων των διαπιστωµένων θετικών 
επιδράσεων του  χιούµορστην 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 και στα σύγχρονα εγχειρίδια 
ενώ αναδεικνύεται, εµµέσως, η ανάγκη πιθανού εµπλουτισµού ή ανανέωσής 
τους µε περισσότερα χιουµοριστικά είδη και έργα.  

Κυριακή 8-10-17 
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Σοφία Καλµανίδου  

H Δηµιουργική Γραφή ως κεντρικός µοχλός καλλιέργειας και ανάπτυξης 
της φιλαναγνωσίας στο χώρο των Λαϊκών Βιλιοθηκών. / Παρουσίαση του 
ετήσιου προγράµµατος φιλαναγνωσίας της Δηµοτικής Βιβλιοθήκης 
Πτολεµαΐδας µε τίτλο: «Φιλαναγνωστική  χειραψία  µε τη Μαρία 
Παπαγιάννη» 

Ο ρόλος των Λαϊκών Βιβλιοθηκών 

Θεωρητικές προσεγγίσεις 

Πιλοτικό πρόγραµµα εισαγωγής της Δηµιουργικής Γραφής στο χώρο των 
Λαϊκών Βιβλιοθηκών 

Παρουσίαση του ετήσιου προγράµµατος φιλαναγνωσίας της Δηµοτικής 
Βιβλιοθήκης Πτολεµαΐδας µε τίτλο: 

«Φιλαναγνωστική  χειραψία  µε τη Μαρία Παπαγιάννη» 

Στόχοι του προγράµµατος  

Ανάγνωση – Γραφή – Φιλαναγνωσία (Θεωρητικές προσεγγίσεις) 

Παρουσίαση Βιωµατικών εργαστηρίων  : Δηµιουργικής γραφής, Αφήγησης, 
Πολυφωνικής ανάγνωσης, Κατασκευής επιτραπέζιων & επιδαπέδιων 
παιχνιδιών. 

Διασύνδεση του προγράµµατος µε την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Αναγνωστική εµψύχωση µέσω της Δηµιουργικής Γραφής στο χώρο των 
Λαϊκών Βιβλιοθηκών 

Κυριακή 8-10-17 
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Μαρία Φραγκαντώνη  

Η στιχουργική του Θανάση Παπακωνσταντίνου ως µέσο ποιητικής 
έκφρασης 

Ο ελάχιστος εαυτός, ο τρελός χορευτής, η κιβωτός των κινήσεων, ο 
ιχνηλάτης του Βέγα. Το πιο ανυπάκουο απ' τα δύο φαντάσµατα, εκείνο που 
είναι του Εγώ το ωµέγα. Είδε την πρώτη ηµέρα που χάραξε -απ' όπου 
ξεκίνησαν τα µυστήρια όλα- γι' αυτό έχει γίνει βέβηλος κι άναρθρος κι αέρας 
αγιάτρευτος που κουνάει τα δόντια. 

Όταν φοβάται τα µαλλιά του αλλάζουνε και γίνονται τένοντες ζώου 
κυνηγηµένου, βελόνες στο δάσος µε τ' απόδηµα πεύκα ή ακόµα και σώµατα 
στις ράγες του τρένου. Κι ενώ µπορεί να αναγνωρίσει σπαράγµατα δε λέει 
να ξεχωρίσει τη φρίκη απ' το φιρίκι. Λερώνει µε τα πόδια τον ψεύτη ουρανό 
και κλέβει από την κόλαση ότι του ανήκει. 

Ο ελάχιστος, λέµε, ο νοσταλγός της αρχής, που το άσπρο στο µάτι του έχει 
γεµίσει µε βρύα, ο ξενιστής των ονείρων, που αλλοιώνει τα σχήµατα κι 
αναγκάζει το χώρο να παθαίνει ναυτία. (Απόσπασµα από τον δίσκο 
"Ελάχιστος εαυτός") 

Με επιρροές από το ρεµπέτικο, τη φιλοσοφία, το Μπακούνιν αλλά και το 
δηµοτικό τραγούδι , ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου αποτελεί έναν από τους 
κορυφαίους στιχουργούς της εποχής µας. Μαέστρος στη χρήση της 
γλώσσας, αφυπνίζει µύχια συναισθήµατα µε τους  ήχους των λέξεών του, 
κερδίζοντας επάξια τον τίτλο του ποιητή. 
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Χριστάκης Πουµπουρής  

Ποιήµατα του Διονύσιου Σολωµού σε άδιµη µετάφραση στα Γερµανικά 

Κίνητρο του Διονύσιου Σολωµού να µετακοµίσει οριστικά στην Κέρκυρα 
υπήρξε κυρίως η εκεί παρουσία του Νικόλαου Μάντζαρου. Η µουσική και η 
ποιητική προσωπικότητα αναπτύσσουν σχέση αλληλοανάδειξης, ιδίως όταν 
πρόκειται για ιδιοφυΐες. Η περιρρέουσα εθνική κοινωνία ασκεί τη δική της 
όποια επίδραση. 

Η διαχρονική πορεία του αποτελέσµατος της συνάντησης ποιητή-συνθέτη 
εξαρτάται και από το ποιόν και το αποτέλεσµα της µετάφρασης σε άλλες 
γλώσσες. Ό,τι λάµπει στο εξωτερικό, στις συνθήκες της παγκοσµιοποίησης 
κατοχυρώνει καλύτερα τη θέση του και στο εσωτερικό. 

Από το Σολωµό µεταφράζω και παρουσιάζω µελοποιηµένα ποιήµατα: Όλα 
είναι µεταφρασµένα µε διπλή πιστότητα, απόλυτη πιστότητα στη παρτιτούρα 
και πλήρη πιστότητα στο ποιητικό νόηµα που επιτρέπει την ίδια µε το 
πρωτότυπο επικοινωνιακή και αισθητική πρόσληψη και την ίδια διδακτική 
αξιοποίηση. 

Αυτή η διπλή πιστότητα, µεταλαµπαδεύοντας την ίδια µορφή και το ίδιο 
περιεχόµενο σε άλλη γλώσσα, εκθέτει το ποιητικό κείµενο (και το τραγούδι 
του) στην πρόσληψη από ξενόγλωσσους λαούς και στον οίστρο ενός 
καινούριου φάσµατος συνθετών, που καταλαβαίνουν µόνο τη γλώσσα της 
µετάφρασης, και προορίζεται να εκµαιεύσει µελοποιήσεις από ξένους, 
συµβατές µε το αφετηριακό κείµενο. 
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Κωνσταντία Παπαστεργιοπούλου, Παναγιώτα Καραστέργιου   

Ο Τόπος και ο Εαυτός στο µυθιστόρηµα «Αηδονόπιτα» του Ισίδωρου 
Ζουργού 

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. 

Κυριακή 8-10-17 

12:30 – 14:00
Αίθουσα 1: Θεωρητικές και Κριτικές προσεγγίσεις της Δηµιουργικής Γραφής



Καλλιόπη Μητροτόλη  

Διδακτική της δηµιουργικής γραφής στο δηµοτικό µέσω των παραµυθιών 
των αδερφών Grimm και των εικονογραφήσεων τους 

Στην Δ' δηµοτικού εκκινείται η συστηµατική διδασκαλία του αντικειµένου της 
"έκθεσης", της παραγωγής γραπτού λόγου,όπως καλείται διαφορετικά.Οι 
µαθητές λοιπόν, εισέρχονται σε µια γραφή τυποποιηµένη που θεµατικά 
ακολουθεί τις ενότητες του σχολικού εγχειριδίου(εκθέσεις περιγραφικές, 
εκθέσεις επιχειρηµάτων,επιστολές,ανακοινώσεις), αφήνοντας ελάχιστο 
περιθώριο στην παιδική αυτοβουλία, τη δηµιουργικότητα και φυσικά  

 τη φαντασία. Αυτό έχει ως συνακόλουθο,την πρόκληση συναισθηµάτων 
απώθησης ως προς το συγκεκριµένο µάθηµα .Δεδοµένων αυτών των 
εµπειρικών παρατηρήσεων, στο πλαίσιο της ευέλικτης ώρας του σχολείου, 
πραγµατοποιήθηκε ένα τρίµηνο project υπό τον τίτλο "Παραµύθια απ'όλες 
τις γωνιές της γης" µε τριπλή στοχοθεσία, την προώθηση της 
φιλαναγνωσίας, της διαπολιτισµικότητας και της δηµιουργικής γραφής. Στο 
δεύτερο µέρος του, το οποίο αφορούσε τη διδακτική της δηµιουργικής 
γραφής, χρησιµοποιήθηκαν ως µέσο/εργαλείο, τα παραµύθια των αδερφών 
Grimm, στις αυθεντικές τους εκδόσεις και εν συνεχεία, οι εικονογραφήσεις 
τους, καθότι αποτελούν και οι ίδιες µια µορφή ζωγραφικής αφήγησης. Τα 
παιδιά, διδάχτηκαν τοιουτοτρόπως ποικίλους ''ενήλικους κανόνες'' 
δηµιουργικής γραφής και µέσω του παραµυθητικού κειµένου κατανόησαν τα 
βασικά συστατικά της ιστορίας και πραγµατεύτηκαν δυσνόητες 
αφηγηµατικές έννοιες. Στο τελικό στάδιο δηµιούργησαν τα ίδια τα δικά τους 
παραµύθια. 
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Ιωάννα Κ. Αρβανίτη   

Από τη µουτζούρα στο κείµενο ή πώς µία άσκηση δηµιουργικής σκέψης 
γίνεται αφορµή για δηµιουργική γραφή  

Στην παρούσα ανακοίνωση συσχετίζονται τα επιστηµονικά δεδοµένα της 
δηµιουργικής σκέψης µε τη δηµιουργική γραφή. Συγκεκριµένα προτείνεται 
µία άσκηση αξιολόγησης και καλλιέργειας της  δηµιουργικής σκέψης, η 
συµπλήρωση γραµµών, ως τεχνική έµπνευσης για την παραγωγή 
δηµιουργικού λόγου.  Η τεχνική αποτέλεσε αντικείµενο διδασκαλίας σε 
επιµορφωτικά σεµινάρια- εργαστήρια  δηµιουργικής γραφής για 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι στη συνέχεια  την εφάρµοσαν στους µαθητές και 
τις µαθήτριές τους. Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται η τεχνική καθώς και 
δείγµατα γραφής τόσο ενηλίκων όσο και µαθητών και µαθητριών δηµοτικού 
σχολείου. Η συγκεκριµένη τεχνική περιλαµβάνει δύο φάσεις. Κατά την 
πρώτη φάση ο υποψήφιος «συγγραφέας» καλείται να δηµιουργήσει µε τη 
φαντασία του µία ζωγραφιά συνδυάζοντας δύο ακανόνιστα περιγράµµατα τα 
οποία είναι αποτυπωµένα σε µία σελίδα. Στη δεύτερη φάση οι ζωγραφιές 
που προκύπτουν αποτελούν την έµπνευση  για τη συγγραφή, ατοµικά ή 
οµαδικά, µιας ιστορία µε την αξιοποίηση των δοµικών στοιχείων: 5W (Who, 
What, When, Were, Why)  και 1 H (How) ή 4Π (Ποιος, Πού, Πότε, Πώς) 1Τι 
και 1 Γιατί. H εφαρµογή της τεχνικής έδωσε εντυπωσιακά και πολύ 
διαφορετικά δείγµατα ζωγραφιών και έδειξε ότι η όλη διαδικασία 
τροφοδότησε τη φαντασία για τη συγγραφή ευφάνταστων κειµένων. 
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Καλλιόπη Πασιά, Αννα Π. Βακάλη, Άννα Μπαφίτη  

Αναγνώριση και Διαχείριση των Συναισθηµάτων µέσα από τη δηµιουργική 
γραφή 

Η Δηµιουργική Γραφή στον χώρο της εκπαίδευσης αντιµετωπίζεται ως µια 
ελεύθερη έκφραση της προσωπικότητας του παιδιού. Η µέθοδος αυτή 
προσεγγίζει βιωµατικά τον λόγο και τις δυνατότητές του και στηρίζεται στην 
αναδόµησή του, µε σκοπό την παραγωγή νέων κειµένων. Παράλληλα, τα 
τελευταία χρόνια η δηµιουργική γραφή εισέρχεται όλο και πιο δυναµικά στο 
χώρο της προσωπικής ανάπτυξης και γενικότερα της ψυχικής υγείας. Στην 
εισήγηση αυτή προσεγγίζουµε πώς η δηµιουργική γραφή συνδέεται µε τις 
αφηγηµατικές προσεγγίσεις της προσωπικότητας και την αφηγηµατική 
ταυτότητα, καθώς αποτελεί ένα µέσο που µπορεί να προσφέρει τη 
δυνατότητα επικοινωνίας µε τους άλλους, αλλά και αντιµετώπισης του 
εαυτού µας, επιτρέπει στα συναισθήµατα, στις σκέψεις, στις αναµνήσεις και 
στις αντιλήψεις ενός ατόµου να γίνουν ορατές και απτές και τελικώς 
διαπιστώνεται πως η εκφραστική γραφή έχει θετική επίδραση στην υγεία, 
στη συναισθηµατική διάθεση και στη συµπεριφορά 

Με βάση αυτά τα δεδοµένα, συµπεραίνουµε πως η Δηµιουργική 
Γραφή, τόσο στη µαθησιακή διαδικασία, όσο και γενικότερα στις 
εκπαιδευτικές δράσεις, µπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για τη 
συναισθηµατική απελευθέρωση, την επεξεργασία συναισθηµάτων και 
γεγονότων και προτείνουµε ανάλογες δραστηριότητες γραφής, ώστε να 
βοηθήσει τους µαθητές να βρίσκουν πρόσβαση σε νέες πηγές 
δηµιουργικότητας, δύναµης και νοήµατος που αλλάζουν και βαθαίνουν τη 
σχέση τους µε τον εαυτό τους και την πραγµατικότητα. 
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Κατερίνα Αµπράζη, Ιφιγένεια Βαµβακίδου  

Τρεις δηµιουργικές αφηγήσεις των Umberto Eco και Eugenio Carmi 

«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        

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: τρία παραµύθια του Ουµπέρτο Έκο,  La bomba e il 
generale (Η Βόµβα και ο Στρατηγός), I tre cosmonauti  (Οι Τρεις 
κοσµοναύτες) και Gli gnomi di Gnù  (Οι Νάνοι του Γκνου). Τα δυο πρώτα   
εκδόθηκαν στην Ιταλία για πρώτη φορά το 1966 από τον εκδοτικό οίκο 
Bompiani µε εικονογράφηση από τον Εουτζένιο 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 είναι διακεκριµένος σηµειωτιστής και ο 
εικονογράφος, ήταν από τους πλέον γνωστούς εκπροσώπους της Ιταλικής 
αφηρηµένης τέχνης και υπήρξε στενός συνεργάτης του Έκο.             

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ:   Η υπόθεση ήταν ότι αν και πρόκειται για ένα 
κείµενο µε τη µορφή παραµυθιού ενυπάρχουν εκείνες οι δοµές σηµασίας, οι 
οποίες στοχεύουν στο να ανακατευθύνουν τη σκέψη των παιδιών προς νέες 
δοµές σηµασίας αναφορικά µε την επικρατούσα δοµή στο µύθο του 
εκπολιτισµού και την επικράτηση της   εξουσίας. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Από την ανάλυση (Gennete, Greimas) µε κυρίαρχους τους 
κώδικες της τεχνολογίας και της φύσης και στις τρεις αφηγήσεις και την 
µεταξύ τους αντιθετική σχέση, επιβεβαιώθηκε η αρχική υπόθεσηQ τα κείµενα 
του Έκο, µε την υποστηρικτική εικονογράφηση του Κάρµι, δηλώνουν πως η 
αστική εκδοχή της πραγµατικότητας δεν αποτελεί τη φυσική τάξη των 
πραγµάτων. 
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Πολυξένη Καϊµάρα, Ελένη Ρένεση, Στέφανος Παπαδόπουλος, Ιωάννης 
Δεληγιάννης, Αναστασία Δηµητρά  

Το παραµύθι συναντά τις ΤΠΕ: Ζωντανεύοντας τα επαγγέλµατα του 
παρελθόντος 

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 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. 
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Βασίλης Ρούβαλης 

Γιώργος Σαραντάρης – η διφυής ποιητική περσόνα του σε Ελλάδα και 
Ιταλία   

Ο ποιητής Γιώργος Σαραντάρης «κατέθεσε» την ποιητική και στοχαστική 
ταυτότητά του στην πρωτοπορία της νεοελληνικής ποίησης κατά τη δεκατία 
του '30. Ερχόµενος από το ιταλικό λογοτεχνικό περιβάλλον, µε σπουδή στην 
υπαρξιστική φιλοσοφία και ρέκτης της σύγχρονης ευρωπαϊκής κουλτούρας, 
προσέδωσε νέα πνοή στο ελληνικό λογοτεχνικό σκηνικό. Το έργο του, 
γραµµένο στις δύο γλώσσες, εµφανίζει σταθερή ποιοτική διαβάθµιση και 
ωρίµανση. Σ' αυτό το πλαίσιο εξετάζεται επιλεγµένο κι ενδεικτικό υλικό, 
ειδικότερα από το ιταλόφωνο corpus το οποίο αντικατοπτρίζει την εξέλιξη 
της ποιητικής του αντιστοίχως στο αριθµητικά µεγαλύτερο µέρος της 
ελληνόφωνης παραγωγής που κατέλιπε. Γιώργος Σαραντάρης - η διφυής 
ποιητική περσόνα του σε Ελλάδα και Ιταλία. 
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Κωνσταντίνα Ευαγγέλου, Χαρίκλεια Βαλετοπούλου  

Ξαναδιαβάζοντας το Τρίτο Στεφάνι 55 χρόνια µετά την έκδοσή του: 
προθέσεις, κίνητρα και έµπνευση για τη συγγραφή µιας νουβέλας. 

Ο Κώστας Ταχτσής εξέδωσε 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 µικροαστικής Ελλάδας του 
Μεσοπολέµου, ωστόσο της πρόσφερε µνηµείωση και κάθαρση. Το Τρίτο 
στεφάνι απελευθέρωσε την ελληνική γλώσσα 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 τρόποι 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 µελέτη 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 όχι αντιγραφής. 
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Χαρίκλεια Βαλετοπούλου  

Παρουσία και απουσία της στίξης στο θεατρικό έργο “CRAVE” της Sarah 
Kane. 

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 µπορεί να αξιοποιήσει τη δύναµη των σηµείων 
στίξης και να προσδώσει το προσωπικό του ύφος στα κείµενά του. 

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 «Crave» είναι το έργο της Σάρα Κέιν 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 ενδιαφέρει 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. 
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Χρυσούλα Σπυρέλη, Αικατερίνη Νικολακοπούλου   

H Ναυµαχία της Ναυπάκτου/Lepanto (1571).  Ενδεικτικό παράδειγµα 
Τοπικής Ιστορίας µε αξιοποίηση της Δηµιουργικής Γραφής 

Η παρούσα εισήγηση περιγράφει µια εναλλακτική διδασκαλία της Τοπικής 
Ιστορίας, η οποία βασίζεται στην αξιοποίηση της δηµιουργικής γραφής. Θα 
παρουσιάσουµε δυο εφαρµοσµένα σενάρια στη διδακτική πράξη µε θέµα «H 
Ναυµαχία της Ναυπάκτου/Lepanto (1571)». Η εφαρµογή έγινε σε σχολεία 
της Ναυπάκτου, το ένα στην πρωτοβάθµια και το άλλο στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. 
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Ηλίας Υφαντής   

Περιδιάβαση στις Πλατείες του Αγρινίου µέσα από τις αναπαραστάσεις 
τους στη λογοτεχνία.  Δηµιουργική Γραφή και ΤΠΕ στη διδασκαλία της 
Τοπικής Ιστορίας.  

Η µελέτη θεµάτων Τοπικής Ιστορίας ευνοεί την ανάπτυξη της διερευνητικής 
και κριτικής σκέψης των µαθητών καθώς διαπιστώνουν πώς εγγράφεται 
ένας τόπος στον χρόνο αφήνοντας ίχνη στο τοπίο, 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 τηςλογοτεχνίας 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. 

Κυριακή 8-10-17 

12:30 – 14:00
Αίθουσα 3: Θεωρητικές και Κριτικές προσεγγίσεις της Δηµιουργικής Γραφής



Σπυριδούλα- Ασπασία Σκούρα  

Ντανταϊσµός και Δηµιουργική Γραφή 

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:   

ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ 

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;  

Κυριακή 8-10-17 

12:30 – 14:00
Αίθουσα 4: Θεωρητικές και Κριτικές προσεγγίσεις της Δηµιουργικής Γραφής



Ιακωβίδου Σοφία  

Μεταξύ θεωρίας της λογοτεχνίας και δηµιουργικής γραφής 

Μεταξύ θεωρίας της λογοτεχνίας και δηµιουργικής γραφής ανοίγεται µια 
γκάµα που διαγράφει ποικίλες τονικότητες: πρόκειται εκ πρώτης για άπωση 
ή για µεταµφιεσµένη έλξη, έως και για σχέση υψηλής αντήχησης, όπως 
ορισµένοι περιγράφουν την πραγµατική φιλία ή και τον έρωτα; Το ερώτηµα 
εντούτοις θα συγκέντρωνε αρκετούς που πιθανότατα θα το θεωρούσαν 
απλώς περιττό: άλλοι θεωρώντας «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, 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 εκείνο του Πανεπιστηµίου της 
Αϊόβα, που µετρά πολλούς διάσηµους συγγραφείς µεταξύ των αποφοίτων 
του και βραβεία Πούλιτζερ, ενώ την ίδια στιγµή κορυφαίοι συγγραφείς είτε 
υπήρξαν καθηγητές θεωρίας λογοτεχνίας είτε η ανάγνωση του έργου τους 
την προ(σ)καλεί (από τους Ο. Έκο, Ντ. Λοτζ, Τζ. Κούτσι, Ντον Ντε Λίλο, Ντ. 
Φ. Ουάλας, µέχρι την πρόσφατη περίπτωση της Έ. Φεράντε που έχει 
εκφράσει ανοιχτά το πόσο την έχει επηρεάσει η φεµινιστική θεωρία). 
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Ισιδωρα Μπίλλια   

«Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των αιώνων»: Μελοποιηµένα 
ποίηµάτα του Κώστα Καρυωτάκη 

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, ακούγονται 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. 
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Άννα Κορνηλίου  

Αποσπάσµατα από το ηµερολόγιο της Φαίδρας - Μια δηµιουργική 
µετάφραση της τραγωδίας του Λεύκιου Ανναίου Σενέκα 

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, δεν έχει σηµασία ποιας 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. 
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Εύα Σπαθάρα, Ευαγγελία Φρειδά  

Η Γραφή ως Διαρκής Επανεφεύρεση του Έµφυλου Εαυτού 

Στόχος της παρούσας εισήγησης  είναι να εξετάσει την γραφή ως µια συνεχή 
διαδικασία διαρκούς επανεφεύρεσης  του έµφυλου  υποκειµένου. Αφορµάται 
δε από το έργο του Φουκώ «Ο ωραίος κίνδυνος»  στο οποίο δίνεται η 
δυνατότητα να δούµε την, κατά δήλωσή του ίδιου, «ανάποδη της ταπισερί», 
τη σχέση του δηλαδή µε τη γραφή.  Ως µια διαδικασία αναστοχαστική πάνω 
στην ίδια την πράξη του γράφειν, ως µια φαινοµενολογία της γραφής, ως 
ρήξη της προφάνειας και της οικειότητας, καθίσταται το κεντρικό 
διακύβευµα της εν λόγω µελέτης. Υιοθετώντας το φουκωικό παράδειγµα και 
τις φεµινιστικές προσεγγίσεις θα διερευνηθεί η γραφή ως έµφυλη πράξη και 
θα αναδειχτεί η πολιτικότητα της. Θέτουµε ως τίτλο της εισήγησης και 
δεχόµαστε ως αφετηριακή θεωρητική παραδοχή τη γραφή ως τεχνολογία 
έµφυλου εαυτού, ως δηµιουργική δραστηριότητα διαρκούς ανακατασκευής 
της σχέσης του υποκειµένου µε τον εαυτό του και τον κόσµο. Ή, αλλιώς, 
όπως αναφέρει η Monique Wittig η γραφή είναι δούρειος ίππος. Γκρεµίζει 
πόλεις, συλλαµβάνει αορατότητες, υπονοµεύει κανονικότητες γλωσσικές, 
πολιτικές, αισθητικές, έµφυλες και διαρκώς ανασυνθέτει  νέες 
πραγµατικότητες. Λειτουργεί από-καλυπτικά και  ανακαλυπτικά ως προς 
ό,τι συνιστά την έννοια του έµφυλου ενσώµατου εαυτού και επιτρέπει τη 
διαρκή αναζήτηση και αποτύπωση µιας έµφυλης εµπειρίας  της γραφής, 
στην οποία το διαρκές ζητούµενο είναι η θέση και η άρση, η ταύτιση και η 
αποταύτιση, η συγκρότηση και η αποσυγκρότηση της επιτελεστικής 
επιθετικότητας του επιθέτου έµφυλη.
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