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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η δημιουργική γραφή για θεραπευτικό σκοπό, επίσης γνωστή ως εκφραστική γραφή ή γραφή 
για την ευημερία, είναι ένας απλός και ικανοποιητικός τρόπος για την αυτοέκφραση και τον 
προβληματισμό που έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την ανθεκτικότητα και χτίζει αυτοπεποίθηση 
βοηθώντας τον θεραπευόμενο να αποκτήσει διορατικότητα και προοπτική για τα γεγονότα στη 
ζωή του . Σε ένα κλασικό πείραμα, ο James Pennebaker, PhD., University of Texas, όρισε 
υγιείς προπτυχιακούς φοιτητές σε μία από τις τέσσερις ομάδες που δημιούργησε. Ζητήθηκε 
από όλους να γράψουν για 15 λεπτά για τέσσερις συνεχόμενες νύχτες. Τρεις από τις ομάδες 
κλήθηκαν να γράψουν για κάποιο τραυματικό γεγονός στη ζωή τους ενώ η τέταρτη ομάδα 
έγραψε για κάποιο άλλο ασήμαντο θέμα. Στη συνέχεια, και οι τέσσερις ομάδες 
παρακολουθήθηκαν για τους επόμενους έξι μήνες και οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι τρεις 
ομάδες που έγραψαν για τραυματικά γεγονότα είχαν λιγότερες επισκέψεις στο κέντρο υγείας. 
Σύμφωνα με μια μελέτη του British Journal of General Practice, η θεραπευτική γραφή μπορεί 
να έχει την δυνατότητα να θεραπεύσει ψυχικά και σωματικά. Ο εγκέφαλος ελέγχει όλες τις 
λειτουργίες του σώματος, ερμηνεύει πληροφορίες από τον έξω κόσμο και ενσωματώνει την 
ουσία του νου και της ψυχής. Με τον όρο ‘’Ψυχωσική διαταραχή’’ αναφερόμαστε στην 
δυσλειτουργία της σκέψης κάποιου ατόμου. Θεωρείται «γενικός όρος» κάποιας ψυχιατρικής 
κατάστασης και μπορεί να συναντηθεί σε ποικίλες ιατρικές παθήσεις .Σε αυτή την εργασία θα 
γίνει μια προσπάθεια να αποδοθεί η επίδραση της άσκησης σε συνδυασμό με την μουσική και 
την γραφή ως εργαλεία θεραπευτικής δημιουργικής γραφής σε άτομα με ψυχωσικές 
διαταραχές. Με τη συνεργασία ασθενούς με σκλήρυνση κατά πλάκας με χαρακτηριστικές 
συναισθηματικές δυσκολίες διαχείρισης των συναισθημάτων θα γίνει μια προσπάθεια να 
κατανοήσουμε την θετική επίδραση της άσκησης και της μουσικής σε συνδυασμό με την 
θεραπευτική γραφή στην εξωτερίκευση συναισθημάτων και κατά συνέπεια στην επίτευξη της 
ψυχικής ευημερίας. 
 

Αθανασακοπούλου Σοφία Ειρήνη  
Αθανασακοπούλου Αγγελική  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η δημιουργικότητα, που συνδέεται με την παραγωγή ενός πρωτότυπου έργου 
με χρήσιμο χαρακτήρα και συνιστά αναπόδραστα ένα πεδίο αλληλεπίδρασης τόσο 
της προσωπικότητας του δημιουργού όσο και του κοινωνικού του περιβάλλοντος, 
μπορεί να εξεταστεί και στο πλαίσιο της Λογοτεχνικής Κριτικής του 20ού αιώνα 
(Κωνσταντινίδου,2012:26). 
Η σύνθεση του Δωδεκάλογου του Γύφτου του Κωστή Παλαμά (1859-1943) 
ξεκίνησε μετά το τέλος του ατυχούς ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 και 
συγκεκριμένα το 1899 και δημοσιεύτηκε πρώτη φορά ολοκληρωμένος το 1907. Αυτή 
η ποιητική σύνθεση απασχόλησε πολλούς κριτικούς, που αποκάλυψαν διαφορετικές 
όψεις του ίδιου έργου, ανοίγοντας έναν γόνιμο διάλογο ανάμεσα στο έργο και τις 
ιδεολογικές, πολιτικές και αισθητικές προτιμήσεις του κάθε αναγνώστη. 
Μελετώντας τα κριτικά κείμενα του Γιάννη Χατζίνη (1899-1975) για την 
παραπάνω σύνθεση, γίνεται φανερό ότι ο κριτικός επηρεάζεται από τις φιλολογικές 
μελέτες του Ιωάννη Συκουτρή, του Κωνσταντίνου Τσάτσου και του Αιμ. 
Χουρμούζιου. Αυτές παρουσιάζουν τον Γύφτο ως εκείνο το πρόσχημα που έχει 
ανάγκη ο Παλαμάς, για να αποδώσει την πορεία της ψυχής του και του πνεύματός 
του μέσα από παρορμήσεις, ταλαντεύσεις και αγωνίες. Έτσι, διαμορφώνεται μια 
διακριτή κριτική προσέγγιση, που δέχεται την επίδραση του Υπεράνθρωπου του 
Νίτσε, και επιτυγχάνει έναν συγκερασμό ιδεαλισμού και ψυχανάλυσης στο πλαίσιο 
του οικοδομήματος της αστικής κριτικής σκέψης. 
Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος Ζαχαριάδης (1903-1973) υπογραμμίζει το 
«κοινωνικό πρόσταγμα» του έργου. Υποστηρίζει ότι αυτό είναι ένα δυνατό ράπισμα 
 
στην αστικοτσιφλικάδικη πολιτική της εποχής του, που οδήγησε στην αποτυχία της 
περιόδου 1897-1898. Παρουσιάζει, δηλαδή, το έργο μέσα από τα ορθολογικά 
εργαλεία του μαρξισμού με αποδέκτη τον εργαζόμενο λαό. Με άλλα λόγια, το 
αξιοποιεί ως μέσο ιδεολογικής προπαγάνδας. 
Έτσι, μέσα από τη δημιουργικότητα των κριτικών, το εν λόγω έργο 
νοηματοδοτείται με ξεχωριστό τρόπο κάθε φορά. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Δωδεκάλογος του Γύφτου, λογοτεχνική κριτική δημιουργικότητα  
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«Κρυφό Σχολειό: ένα ιστορικό ρομάντζο του 19ου αιώνα και η δημιουργική 
αξιοποίησή του για μια διαθεματική – διακαλλιτεχνική διδακτική προσέγγιση». 
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Στην ανακοίνωσή μου ασχολούμαι με τον θρύλο του Κρυφού Σχολειού. Πρόκειται για ένα 
«ιστορικό ρομάντζο» του 19ου αιώνα, το οποίο έχει ριζώσει στη νεοελληνική συνείδηση. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνέργιες ιστορικής αφήγησης, λογοτεχνικών τεχνικών 
και εικαστικών μορφών στην αποκρυστάλλωση του εν λόγω ιστορικού «τόπου» ή θρύλου στο 
συλλογικό φαντασιακό. Στόχος μου είναι να αναδείξω, μέσω μιας διαθεματικής – 
διακαλλιτεχνικής προσέγγισης που συνδυάζει την ιστορία, τη λογοτεχνία και τη ζωγραφική, τις 
δυνατότητες της διδακτικής αξιοποίησης ενός τέτοιου θρύλου για την καλλιέργεια όντως 
κριτικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης στους μαθητές αποκαλύπτοντας το ιδεολόγημα στην 
ίδια τη διδακτική πράξη, μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες ανάλυσης των κειμένων, 
σύγκρισης μεταξύ διαφορετικών μορφών τέχνης και κριτικού αναστοχασμού της ιστορικής 
αφήγησης, όπως καταγράφεται στα σχολικά εγχειρίδια. Ως προς το εξεταζόμενο υλικό, η 
ανακοίνωση θα αναδείξει τον τρόπο που κατασκευάζεται αυτό το ιστορικό ρομάντζο από την 
ελληνική λογιοσύνη στα χρόνια του Αγώνα για να υπηρετήσει συγκεκριμένες ιδεολογικές 
ανάγκες της εποχής, έχοντας αρχικούς φορείς εκπροσώπους του Διαφωτισμού, κληρικούς και 
κοσμικούς (Στέφανος Κανέλλος, Μισαήλ Αποστολίδης, Κωνσταντίνος Οικονόμος), πώς 
ενώνεται –αυθαίρετα αλλά πάντως γερά– με τη λαϊκή παράδοση (τραγούδι «Φεγγαράκι μου 
λαμπρό», τοπωνύμια), πώς απαθανατίζεται στην επώνυμη τέχνη (Γύζης) και στην προσωπική 
ποίηση (Πολέμης), και εν τέλει γίνεται ρητορικός «τόπος» στον λόγο των θεσμικών φορέων 
της πολιτικής, εκκλησιαστικής και ακαδημαϊκής εξουσίας (π.χ. Φίλιππος Ιωάννου, 
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, Ανδρέας Δαλαπόρτας), για να αναχθεί/παγιωθεί τελικά, στην αυγή 
του 20ού αιώνα, σε διαχρονικό σύμβολο της ακατάβλητης ροπής του ελληνισμού προς την 
παιδεία και την ελευθερία (Νεοκλής Καζάζης), με μια διάρκεια και μια ισχύ πραγματικά 
εντυπωσιακές μέχρι σήμερα. 
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This research explores issues related to generic variability and diversity that can be found in 
every system of literary genres. To be more specific, the research focuses on the condition of 
generic permutation found in the hybrid genres of the Greek academic-campus novel, both 
from a synchronic and diachronic perspective. Furthermore, this research refers to 
intertextuality issues which are related to the complex and unique characteristics of this literary 
genre, the way of writing an academic-campus novel and the way that this genre interacts, as 
a specific literary system, with other semiotic systems.  
Finally, in the light of literary genre theories and through exemplary references of Greek 
academic-campus novels, issues of literary hybridism are enunciated and displayed, because 
these novels creatively interact within the same genre and innovatively amalgamate with other 
literary genres, traditions and movements. 
 
Keywords: generic theory, literary genre, literary hybridism, intertextuality, academic- 
campus novel. 
 

Αλεξάκη Λητώ  - Ασπιώτης Σταμάτιος  
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Σολωμού: μία κοινωνιολογική προσέγγιση 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο Διονύσιος Σολωμός, ο εθνικός μας ποιητής και εξέχουσα προσωπικότητα 
του ευρωπαϊκού ρομαντικού κινήματος, οφείλει μεγάλο μέρος της έμπνευσής του στη 
μουσική. Από τα χρόνια διαμονής του στην Ιταλία, έως και την ώριμη ποιητική του 
περίοδο, η μουσική λειτούργησε ως καταλύτης στην ποιητική του παραγωγή. 
Το κίνημα του Ρομαντισμού, με το οποίο ήρθε σε επαφή ο Ποιητής από πολύ 
μικρή ηλικία, καθόρισε την μετέπειτα ποιητική και δημιουργική του πορεία. Με την 
επιστροφή του στα Επτάνησα, μελετά σε βάθος τα δημοτικά τραγούδια. Η μουσική 
και η γλώσσα του απλού λαού αποτελεί τη δεξαμενή του υλικού του. 
Το 1828, ο Διονύσιος Σολωμός έρχεται στην Κέρκυρα. Δημιουργεί 
ουσιαστικές φιλίες με σπουδαίες προσωπικότητες του κερκυραϊκού αριστοκρατικού 
κύκλου, όπως τον μουσουργό Νικόλαο Μάντζαρο και την Ελένη Βούλγαρη-Πολυλά. 
Στη μελέτη μας αποτυπώνονται οι κοινωνικές επαφές που συνδράμουν καθοριστικά 
στην αποκρυστάλλωση του προγραμματικού ποιητικού του έργου, οι οποίες τον 
οδήγησαν στην κορυφή του νεοελληνικού Παρνασσού. Εξάλλου, είναι πλέον 
επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι ο Σολωμός επηρέασε όσο κανείς άλλος τη γλωσσική 
δημιουργία του Νεώτερου Ελληνισμού και παρέδωσε στο έθνος την ελληνική 
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γλώσσα ως όλον. Αυτό επετεύχθη μέσα από τον συνδυασμό δύο διδύμων τεχνών, της 
μουσικής και της ποίησης, με βάση τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια. 

 
 

ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ 
 

 «Δώστε ένα δικό σας τέλος…». 
 

Η συνέχεια της ανάγνωσης μετά το τέλος του κειμένου 
 

Θεοδούλη Αλεξιάδου  
ΕΔΙΠ στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ 

alexiad@theatre.uoa.gr 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
Η μελέτη μας εστιάζεται στο ζήτημα του τέλους του έργου και στη θέση του 
αναγνώστη ως προς αυτό. Είναι το τέλος ένα σταμάτημα ή μια καινούρια 
αναχώρηση προς μια νέα ανάγνωση; Ποια ηθικά ζητήματα θέτει στον αναγνώστη το 
ανοιχτό τέλος και ποια γεύση τού αφήνει ο αποχαιρετισμός ενός έργου που 
παραμένει μετέωρο ως προς την έκβασή του; Υπάρχουν είδη τα οποία συνήθως 
εγγυώνται μια ολοκλήρωση της «ιστορίας»: στο αστυνομικό μυθιστόρημα το τέλος 
αποτελεί μια εξήγηση, τη λύση του αινίγματος· η κωμωδία γνωρίζουμε ότι θα έχει 
happy end ενώ η τραγωδία όχι. Ποια είναι, λοιπόν, η αξία ενός σχεδόν 
προαναγγελθέντος τέλους στα «αναγνώσιμα», κατά Bathes, είδη και, αντίστροφα, 
κατά πόσον ένα απρόσμενο ηθικά και λογοτεχνικά τέλος αποτελεί ειδοποιό στοιχείο 
ενός «εγγράψιμου» κειμένου; 
Είναι γνωστή η συνήθεια με το που παίρνουμε στα χέρια μας ένα βιβλίο να 
ανοίγουμε την τελευταία σελίδα για να δούμε «πώς τελειώνει», χωρίς καν να 
γνωρίζουμε την υπόθεσή του. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, είναι ενδιαφέρον ότι 
το τέλος δεν έχει καμία υπόσταση, αφού δεν αποτελεί την κατάληξη μιας πορείας, 
αλλά μάλλον την αρχή της. Από την άλλη πλευρά, όταν ξαναδιαβάζουμε ένα έργο ή 
ξαναβλέπουμε μια ταινία ή μια θεατρική παράσταση, το τέλος είναι ήδη γνωστό, γι’ 
αυτό όμως και ανακατευθύνει τη δεύτερη ανάγνωσή μας προς νέες ερμηνείες και 
νέα αναγνωστικά μονοπάτια, φωτίζοντας κρυμμένες γωνίες του κειμένου. 
Στην ανακοίνωσή μας θα επιχειρήσουμε αρχικά να αναπτύξουμε έναν θεωρητικό 
προβληματισμό σχετικά με την έννοια του τέλους και τα αναγνωστικά, ηθικά και 
άλλα ζητήματα που σχετίζονται με αυτό, αξιοποιώντας παραδείγματα από την 
ελληνική λογοτεχνία. Στη συνέχεια, με αφορμή την πολύ διαδεδομένη 
δραστηριότητα δημιουργικής γραφής «δώστε ένα δικό σας τέλος…», θα 
προτείνουμε ασκήσεις και δραστηριότητες επικεντρωμένες στο τέλος του κειμένου, 
ώστε αυτό να γίνει το κατώφλι προς μια δημιουργική συνέχεια της ανάγνωσης. 
 

Αναστασάκη Καλλιόπη 

 
«Διαχρονική η δύναμη του λαϊκού παραμυθιού» 

 
Από τις λαϊκές συντροφιές του χθες, στη στήριξη της σύγχρονης πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 
 

Αναστασάκη Καλλιόπη  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
 
Το λαϊκό παραμύθι είναι η επινόηση, η α-χρονική φανταστική διήγηση 
που ενσωματώνει το έθος ως αξιωματική αρχή. Αποβλέπει μόνο στη 
διασκέδαση εξατομικεύοντας στοιχεία, εκτός λογικής χωροχρόνου, ενώ 
 
επεκτείνεται αδιάκριτα από τον οργανικό στον ανόργανο κόσμο θρέφοντας το 
υπερφυσικό και το μαγικό στοιχείο εντός του. 
Υπαρκτή η χρήση συμβόλων στο ελληνικό λαϊκό παραμύθι όπου με 
ποιητικό, λυρικό και αλληγορικό τρόπο εκφράζονται προσδίδοντας νόημα στις 
μεταφορές του, με την αισιοδοξία και την επιτυχία να επικρατεί στο 
ευτυχισμένο τέλος του. 
Με την ιδιαιτερότητα της ελληνικής γλώσσας, τα ντόπια παραμύθια στις 
συνευρέσεις εμπόρων, ναυτικών, μαστόρων, επικοινωνούσαν την παράδοση σε 
αναφορές, κοινωνικές συνήθειες και πολλά ιστορικά στοιχεία που 
περιελάμβαναν προσφέροντας ξεκούραση, ανάπαυλα, επικοινωνία, ανταλλαγή 
ιδεών στους ακροατές τους. Ο «παραμυθητής» διηγείται και χαρίζει ένα 
φανταστικό περιεχόμενο γοητεύοντας και προκαλώντας ευθυμία μακριά από 
την πραγματικότητα και τις δυσκολίες της ζωής. Το λαϊκό παραμύθι λυτρώνει, 
ευεργετεί και παρασέρνει τον ακροατή του στον «άλλο» κόσμο όπου όλα 
μπορούν να συμβούν. 
Όμως το παραμύθι μεταβάλλεται ιστορικά αποτελώντας σήμερα υψηλής 
αισθητικής λογοτέχνημα απευθυνόμενο κυρίως στα παιδιά. Διασκευασμένο, 
βοηθάει στη δομή της εσωτερικής και την εξωτερικής τους πραγματικότητας, 
λειτουργώντας όλους εκείνους τους μηχανισμούς της προβολής ή ακόμα και της 
ταύτισης με την ιστορία, με τους ήρωες, με το σωστό και με το λάθος, με το 
υπαρκτό ή το φανταστικό, ήθη έθιμα, γλώσσα, ελληνική κουλτούρα με το καλό 
θριαμβευτή και το κακό τιμωρημένο. 
Με ένα παραμύθι το παιδί δύναται να γνωρίσει –διδαχθεί –καλλιεργήσει : 
το συναίσθημα της αισιοδοξίας , της δικαίωσης 
την ηθική συνείδηση, 
την κριτική σκέψη 
τη γλωσσική δεξιότητα 
τον διάλογο, τη πολιτισμική επικοινωνία, την ανάπτυξη της 
φαντασίας και τη δημιουργικότητα, 
την αυτοσυγκέντρωση 
 
ενδυναμώνοντας τις ηθικές ιδέες και αξίες στη δομή του ανθρώπινου χαρακτήρα 
του. 
Το παιδί ακούει το παραμύθι και επικοινωνεί με ένα συνεκτικό κείμενο 
γεμάτο υπερβολές, αντιθέσεις, εκπλήξεις αλλά και ανατροπές. Ψυχαγωγείται, 
μαγεύεται και διδάσκεται εξαγνίζοντας την ψυχή του. Με ύφος λιτό, με 
επαναλήψεις και στερεότυπες εκφράσεις, αυτό το είδος της λογοτεχνίας 
καθορίζει την φόρμα και τα όριά του και υπόσχεται. 
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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
 «Δημιουργική Γραφή και Επιχειρηματολογικός Λόγος στο μάθημα της 

 
Λογοτεχνίας» 

Αντωνοπούλου Κωνσταντίνα 
 

Φιλόλογος, MSc Ρητορικής, Υπ. Διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
 

konstantinaantonopoulou@outlook.com 

 

 
Η συγκεκριμένη εισήγηση βασίζεται στη διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε στο 
πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού-Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Ρητορική: Θεωρία και Πράξη» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε 
συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας. Σκοπό έχει να αναδείξει τη σχέση της Δημιουργικής Γραφής με τη 
διδασκαλία της θεωρίας του επιχειρηματολογικού λόγου στους μαθητές 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Λογοτεχνίας. Η 
Λογοτεχνία αποτελεί πρόσφορο έδαφος προκειμένου ο μαθητής να τοποθετηθεί 
γραπτώς σε ένα επίκαιρο ή διαχρονικό θέμα που αναδύεται κατά την κειμενική 
ανάλυση. Μέσω διδακτικών προτάσεων ο μαθητής μετατρέπεται σε κριτικό 
αναγνώστη που σταδιακά καθοδηγείται να ανακαλύψει το νόημα των λέξεων και 
αποκωδικοποιώντας τις να δώσει στο κείμενο τις δικές του προεκτάσεις 
παράγοντας νέο λόγο. Με αυτόν τον τρόπο, δύναται να επιχειρηματολογεί υπέρ ή 
κατά ενός θέματος καταγράφοντας τις θέσεις του σε ένα κείμενο, χαρακτηριστικά 
του οποίου αποτελούν η πειθώ, η σωστή δομή, η σαφήνεια και το προσεγμένο 
λεξιλόγιο. Τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η διδασκαλία της τέχνης και 
της τεχνικής της Ρητορικής στο σχολείο μπορεί να εμπλουτίσει σημαντικά τη 
διαδικασία πρόσληψης και νοηματοδότησης του λογοτεχνικού κειμένου και να 
συμβάλει στη διαμόρφωση κριτικά σκεπτόμενων μαθητών ωθώντας τους να 
επιχειρηματολογήσουν δημιουργικά γραπτώς με αφορμή το εκάστοτε κείμενο. 
 

Αντωνοπούλου Σοφία 
Η Δημιουργική Γραφή ως …«Γιορτή» 

 
Αντωνοπούλου Σοφία 

Φιλόλογος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Διεπιστημονικού Προγράμματος «Δημιουργική 
Γραφή» ΕΑΠ &amp;Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Ιδιοκτήτρια Φροντιστηρίου Μ.Ε. 

«Λόγος» 
logosfront@yahoo.gr  

 

Στα πλαίσια της νέας πραγματικότητας, η κλασική Παιδαγωγική του Γραμματισμού επιβάλλεται 
να δώσει την θέση της στον σύγχρονο Παιδαγωγικό Πολυγραμματισμό, καθώς έχει μεταβληθεί 
ριζικά ο τρόπος επικοινωνίας ατόμων και λαών. Έτσι, δημιουργήθηκε η ανάγκη για την 
εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων προσέγγισης του Γραμματισμού και ανάπτυξης δεξιοτήτων 
απαραίτητων για την προσέγγιση, κατανόηση, αλλά και παραγωγή νέων μορφών κειμένου και 
πολυτροπικών νοημάτων. Ο δυναμικός χαρακτήρας της Δημιουργικής Γραφής σε συνδυασμό 
με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μπορούν να επιφέρουν αξιόλογα γνωστικά, 
μαθησιακά αλλά και συγγραφικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, με την παρουσίαση μιας 
καινοτόμου δράσης θα καταδειχθεί πώς το πολυμεσικό υλικό λειτουργεί ως αφόρμηση, έννοιες 
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κατακτημένες βιωματικά αποτυπώνονται εν είδει ιδεοθύελλας, γλωσσικά εργαλεία 
επιστρατεύονται και οι μαθητές μεταμορφώνουν την Δημιουργική Γραφή σε μια γιορτή της 
γνώσης, των αισθήσεων, της καλλιτεχνικής έκφρασης. 
 
Λέξεις κλειδιά: Πολυγραμματισμός, Δημιουργική Γραφή, καινοτόμος δράση. 
 

Αράπη Ελένη 

 
Περιπλάνηση και δημιουργική γραφή 

Ελένη Αράπη 
εκπαιδευτικός, ποιήτρια 
helenarapi@gmail.com 

 

«Το παιδί βλέπει τα πάντα σαν καινούργια» Baudelaire «Πιο αγαπητό μου είναι το βίωμα, απ’ 
ότι το αθάνατο» Robert Walser Στη συγκεκριμένη εισήγηση θα διερευνήσουμε πώς η 
«περιπλάνηση» μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για την καλλιτεχνική δημιουργία. Η 
έννοια της περιπλάνησης καλλιεργήθηκε από τα μέσα του 19 ου αιώνα μέχρι σήμερα, έχοντας 
ως αφετηρία τον Charles Baudelaire που εισήγαγε πρώτος το πορτραίτο του flâneur. Σήμερα 
ο όρος συσχετίζεται με τη σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή, όπως αυτή εκφράζεται στα έργα 
των Sebald, Walser, Magris και της Τokarczuk , αποδεικνύοντας έτσι ότι το «φλανάρισμα» 
(κατά τον Μιχαήλ Μητσάκη) μπορεί να «γεννήσει» πρωτότυπες καλλιτεχνικές δημιουργίες και 
να προωθήσει τη δημιουργική γραφή. Χρησιμοποιώντας ως μέθοδο τη βιωματική, 
εξομολογητική προσέγγιση θα παραθέσουμε πρωτότυπα υβριδικά κείμενα που εμπνεύστηκαν 
από προσωπικές περιπλανήσεις σε αφιλόξενους, μεθοριακούς τόπους της Αττικής. Η 
περιπλάνηση αποσκοπεί όχι μόνο στην «ανάγνωση» της πόλης αλλά και στην αναπαράστασή 
της. Η πράξη του περπατήματος είναι ότι η πράξη της ανάγνωσης ενός βιβλίου. Ο Michel de 
Certeau αντιμετωπίζει την πόλη ως βιβλίο και το βιβλίο ως πόλη και αναφέρει πως κατοικούμε 
τα βιβλία σαν νοικιασμένα σπίτια. Περπατώντας οικειοποιούμαστε τον χώρο, όπως μιλώντας 
οικειοποιούμαστε τη γλώσσα. Το κάθε σύγγραμμα είναι σαν μια δεξαμενή γεμάτη με εικόνες 
και μορφές των οποίων η συναρμολόγηση και η ερμηνεία βασίζεται στον αναγνώστη. Εδώ ο 
αναγνώστης ενέχει τον ρόλο του πυκνωτή, της ζωντανής μπαταρίας που συλλέγει την ενέργεια 
που φωλιάζει στα θραύσματα για να δομήσει εντέλει τη δική του ιστορία. «Οι δρόμοι, τα καφέ, 
κάθε γωνιά της πόλης φτιάχνουν προτάσεις κι ένα βιβλίο που ολοένα γράφεται» μας λέει ο 
Franz Hessel. Ο flâneur μετατρέπει το αστικό τοπίο σε σπίτι, το έξω γίνεται μέσα, συλλαμβάνει 
το μεταβατικό, το φευγαλέο, το «εξαίφνης». Η περιπλάνηση λυτρώνει τη σκέψη, 
απελευθερώνει το μάτι, αφυπνίζει τη μνήμη, συμπαρασύρει τη γραφή. Πρέπει κανείς να βγει 
έξω και να περπατήσει, να ξεστρατίσει προκειμένου το βλέμμα του να ανακαλύψει το νέο και 
δημιουργικό. Ίσως και να γεννηθεί το ποίημα. Λίγο δεν είναι. 
 

 

Αφεντουλίδου Αννα 

 
«Όταν η Αμάλια ανέβηκε στη Γραμμή 28».  

 
Άννα Αφεντουλίδου 

Δασκάλα, Συντονίστρια Εκπαίδευσης για την Αειφορία ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ, 
Υποψ. μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ 

aeif.afent.anna@gmail.com  
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Υπονομεύοντας τον συγγραφέα: αποδομώντας και δομώντας ιστορίες με τα «Παλιά 
παιχνίδια» του Τζάνι Ροντάρι. Ποια η σχέση της Αμάλια του Αντώνη Παπαθεοδούλου με τον 
Αμαντέο, τον οδηγό της Γραμμής 28 των Davide Cali και Magali le Huche; Τα δύο 
εικονοβιβλία (και όχι μόνο αυτά) «συναντιούνται» στην παρούσα εργασία σε μια πρόταση (ή 
και συνταγή) αξιοποίησής τους υπό το πρίσμα της μεταμοντέρνας οπτικής όπου ο/η 
αναγνώστης/τρια γίνεται λίγο περισσότερο -τολμηρός/ή-συνδημιουργός του κειμένου. Με 
εργαλεία τα «Παλιά Παιχνίδια» από τη Γραμματική της Φαντασίας του Τζάνι Ροντάρι η 
αφήγηση αποδομείται για να επαναδομηθεί μέσα από τις παράλληλες ιστορίες των ηρώων 
και ηρωίδων των εικονοβιβλίων. 
 
Λέξεις-κλειδιά: δημιουργική γραφή, εικονοβιβλία, αναγνώστης/στρια-συνδημιουργός, Τζάνι 
Ροντάρι, Γραμματική της Φαντασίας. 
 

Αφεντουλίδου Αννα - Βεντούρης Αντώνιος  
Η δημιουργική μεταγραφή της οπτικής αφήγησης των silent books ως εργαλείο 

εναλλακτικής αξιολόγησης στη γλώσσα. Μια πρόταση αξιοποίησης. 
 

Άννα Αφεντουλίδου 
Δασκάλα, Συντονίστρια Εκπαίδευσης για την Αειφορία ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ, 

Υποψ. μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ 
aeif.afent.anna@gmail.com  

 
Αντώνιος Βεντούρης 

Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
του ΑΠΘ 

venturis@itl.auth.gr  
 

Η παρούσα εργασία αποβλέπει στην ανάδειξη ενός εναλλακτικού τρόπου αξιολόγησης της 
γλώσσας μέσα από τη μεταγραφή της οπτικής αφήγησης των silent books. Ειδικότερα, 
επιδιώκει να απαντήσει στα ερωτήματα, με ποιον τρόπο μπορεί να αξιοποιηθεί ένα silent book 
στην αξιολόγηση της γλωσσομάθειας και ποιες ικανότητες μπορούν αξιολογηθούν με τη χρήση 
του. Για τον σκοπό αυτό θα παρουσιαστεί για την περίπτωση της ιταλικής γλώσσας μια 
πρόταση αξιοποίησης του silent book Professione Coccodrillo των Giovanna Zoboli και 
Mariachiara di Giorgio μέσα από τη χρήση της τεχνικής Αφήγησης Παραμυθιού/ιστορίας (Story 
retelling) και άλλων δημιουργικών εργαλείων σε όλες τις φάσεις της αξιολόγησης (διαγνωστική, 
διαμορφωτική, αθροιστική). Παράλληλα η πρόταση αυτή φαίνεται να επιφέρει και οφέλη, όπως 
την αποφόρτιση της έννοιας της αξιολόγησης από αρνητικά συναισθήματα και τη σύνδεση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη, την ενσυναίσθηση και 
την πρόκληση αισθητικής απόλαυσης. 
 
Λέξεις-κλειδιά: οπτική αφήγηση, silent books, εναλλακτική αξιολόγηση, story (re)telling, 
ιταλική γλώσσα 

Βάρδαλη Χρυσούλα - Μουρουζιδου Ολγα  
«Η πολλαπλή σημασία της επιλογής διαφόρων γεωγραφικών τόπων ως σκηνικών 

εκδίπλωσης της δράσης των ηρώων ενός κειμένου ομαδοσυνεργατικης συγγραφής  
και η ενίσχυση μέσω των γεωγραφικών διαφοροποιήσεων της αυτενέργειας των 

συγγραφέων-μαθητών».  

mailto:aeif.afent.anna@gmail.com
mailto:venturis@itl.auth.gr


10 
 

 

Χρυσούλα  Βαρδαλή 
Φιλόλογος-Συγγραφέας 
chr.varda@gmail.com 

 
Μουρουζίδου Όλγα 

Γεωλόγος-Εκπαιδευτικός 
omourouz@sch.gr 

 

Στην εισήγηση αυτή διερευνάται ο ρόλος της Γεωγραφίας ως οδηγού στη συγγραφή ενός 
πρωτότυπου μυθιστορήματος δημιουργικής γραφής, που γράφτηκε συνεργατικά από 30 
μαθητές, μέλη σχολικής Λέσχης Ανάγνωσης. Οι μαθητές χωρισμένοι σε 5 ομάδες 
χρησιμοποίησαν συγγραφικό υλικό από 5 λογοτεχνικά βιβλία που διαδραματίζονται σε 
Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Σέριφο, Σαντορίνη, Ρόδο. 
Ειδικότερα, 
Α. διερευνάται η διακειμενικότητα σε σχέση με τους τόπους, στους οποίους εξελίσσεται η 
ιστορία και η νοηματοδότηση του νέου κειμένου από τις επιλογές που έκαναν οι μαθητές-
συγγραφείς των τόπων από τα αρχικά κείμενα.  
Η επιλογή των διακειμενικών γεωγραφικών αναφορών εξετάζεται σε σχέση: 
α) με τον τρόπο που αυτές λειτουργούν στη διάρθρωση-εξέλιξη της πλοκής, 
β) με τη σημασία τους ως βασικού κινήτρου και έμπνευσης στην εμπλοκή των μαθητών στη 
συγγραφική διαδικασία και 
γ) με την εκπαιδευτική τους δυναμική (αναζήτηση πληροφοριών και έρευνα τόπων, γνώση και 
κατανόηση της επίδρασης της Γεωγραφίας στη ζωή και τον πολιτισμό). 
Καταδεικνύεται ότι η διακειμενική επίγνωση και η επιλογή των συγκεκριμένων τόπων ως 
σκηνικών, τα οποία λειτούργησαν όχι μόνο ως πλαίσιο δράσης και χώρος επικοινωνίας, αλλά 
και ως «λογοτεχνική πόλη» (παρουσίαση τοπόσημων, μνημείων, καθημερινής ζωής) 
καθόρισαν την ατμόσφαιρα της αφήγησης. Η γεωγραφική αναφορά σηματοδοτεί ακόμα και τον 
τίτλο («Εκεί που άρχισαν όλα»), όμως με έμμεσο και υπαινικτικό τρόπο, στηρίζει δε την 
αποκάλυψή της στην εικόνα του εξωφύλλου. 
Β. Παρουσιάζεται η κατασκευή λογοτεχνικών χαρτών, στους οποίους αποτυπώνονται οι 
κινήσεις των ηρώων της ιστορίας, διευκολύνοντας έτσι τους αναγνώστες να έχουν μια πιο 
ρεαλιστική εικόνα των τόπων όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα. Η χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων στην αναζήτηση υλικού για την αφηγηματική κατασκευή και διαχείριση του τόπου-
σκηνικού συνέδεσε από την αρχή τη Γεωγραφία-Χαρτογραφία με τη Λογοτεχνία, οδηγώντας 
νομοτελειακά στο τέλος στην κατασκευή των λογοτεχνικών χαρτών του κειμένου που 
δημιουργήθηκε. Στη συγγραφή του συγκεκριμένου βιβλίου η Γεωγραφία συνετέλεσε πολύ 
δημιουργικά. 
 
Λέξεις κλειδιά: διακειμενικότητα, διακειμενική επίγνωση, δημιουργική γραφή, πηγές, σκηνικό, 
λογοτεχνική πόλη, λογοτεχνικός τόπος, νέα μέσα και λογοτεχνία, γεωγραφία, χαρτογραφία, 
εικονικότητα, δράση ηρώων, ομαδοσυνεργατικη συγγραφή. 
 

Μπλέσιος Αθανάσιος  

 

The plot in the modern greek dramaturgy 
 

Athanasios Blesios  
blesiosthanos@yahoo.gr 
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The plot ending is a crucial point and a field of thought since the ancient 
tragedy and the Poetics of Aristotle. In the tragedy it has to do mainly 
with catharsis and the feelings of the spectators. The dramaturgy since the 
Renaissance period follows the perception of ancient Greek and Latin 
conceptions and choices of the playwrights. The modern drama offers a 
variety of solutions of plot endings. During the 19 th century the romantic 
dramaturgy considers the death as a “proper” solution and ending of the 
plot. Modern playwrights of the second part of the 19 th century consider 
the suicide as a special issue of the plot ending. The 20 th century offers a 
variety of plot endings, some of which are imaginative. 
The purpose of the paper is to trace the variety of plot ending 
choices that the Greek dramaturgy of the 19 th and the 20 th century offers 
through specific examples of plays, which will offer a field of inspiration 
and thought to playwrights and students. The paper will also examine and 
evaluate some plays of promoted social conscience and action. These 
choices of plot endings have main connection with the structure, the inner 
justification and the symmetry of the whole play, but also with plot 
ending stereotypes that the dramaturgic tradition offers. For that reason 
and with such criteria these plot endings are either successful or hasty and 
unsuccessful. 
 

Γαλάνη Μαρία   
Performance Writing: ενσώματη προσέγγιση της συγγραφικής 

και μέσο ενδυνάμωσης της ανθεκτικότητας, της λειτουργικής ευχαρίστησης 
και συνεργατικότητας κατά την περίοδο της πανδημίας 

 
Δρ. Μαρία - Μάρω Γαλάνη 

 
Χορογράφος, Performer, Eρευνήτρια Performance writing 

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΤΕπΕΚΕ Πανεπιστήμιο Πατρών 
 

Email: galani@upatras.gr 
 

Στο Performance Writing η σχέση λέξης και σώματος [φαινομενολογικού, φαντασιακού, 
τραυματικού, συμβολικού, πολιτικού] είναι η σύνδεση η οποία επαναφέρει την κεντρική θέση 
του σώματος στη γραφή, τόσο από την άποψη της σύνθεσης όσο και της υποδοχής. Ο 
συγγραφέας/τελεστής είναι ένα σώμα σε κίνδυνο. Βρίσκεται σε θέση ισορροπίας ανάμεσα 
πειθαρχίας και αυθορμητισμού ανάμεσα στον ρόλο του ποιητή και του τελεστή. Το κοινό 
εμπλέκεται σε αυτή τη δυναμική διαδικασία κι ο συγγραφέας/τελεστής επηρεαζει και 
επηρεάζεται από αυτό. Στην παρούσα εισήγηση θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε το 
Performance Writing, τα δομικά του στοιχεία, την καταγωγή του και τη σχέση του με την 
καλλιτεχνική επιτέλεση, η οποία αναπτύχθηκε κυρίως μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 
σχετιζόμενη με τραυματικές συλλογικές και ατομικές εμπειρίες. Για να αναδείξουμε την 
αποτελεσματικότητα του Performance Writing να λειτουργεί ως εργαλείο εκφόρτισης και 
ενδυνάμωσης και την δυνατότητα του να παρηγορεί για την απώλεια -συλλογική και 
προσωπική- θα παρουσιάσουμε μια αποτελεσματική εφαρμογή του τόσο ως συγγραφική 
πειραματική προσέγγιση όσο και ως μέσο για την αύξηση της ανθεκτικότητας και της 
λειτουργικής ευχαρίστησης φοιτητών/τριων κατά την περίοδο της πανδημίας του covid 19. 
Συμμετείχαν είκοσι φοιτητές/τριες για ένα εξάμηνο, το ακαδημαϊκό έτος 2021. Μεθοδολογία: 
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διερευνητική μελέτη περίπτωσης. Μέθοδος συλλογής υλικού για αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας του προγράμματος: ερωτηματολόγια, ερευνητική συνέντευξη, 
ημερολόγια και μαρτυρίες. Περιεχόμενο του προγράμματος: εξ’ αποστάσεως εργαστήρια 
επιτελεστικής σωματικής και φωνητικής έκφρασης, διαλέξεις. Όταν οι υγειονομικές συνθήκες 
το επέτρεπαν, δια ζώσης Σιτουασιονιστικοί περίπατοι, συζητήσεις για τη δυναμική του 
δημόσιου χώρου. Δημιουργία συλλογικών μορφών φαντασίας που σκηνοθετούσαν δράσεις 
performance writing δημόσιου χαρακτήρα. Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος ως προς 
τις συγγραφικές &amp; επιτελεστικές δεξιότητες θεωρήθηκε από τους μετέχοντες/σες, πολύ 
θετική. Επιβεβαιώνεται από την έκδοση διηγήματος ενός εκ των μετεχόντων, βράβευση δυο 
συμμετεχόντων σε διαγωνισμό flash fiction, επιλογή performance writing γεγονότος στο 
International Forum of Performance Art, Δράμα 2021. Η ανάλυση συνεντεύξεων έδειξε ότι τα 
οφέλη σχετίζονται με: αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, ανθεκτικότητα, ευχαρίστηση. Στο πλαίσιο 
της λειτουργίας ομάδας, το Performance Writing, ως αισθητικό παράδειγμα συλλογικότητας 
και συμμετοχής σε δράσεις δημόσιου χαρακτήρα., επιδρά θετικά στην επικοινωνία και 
ενσυναίσθηση. 
 
Λέξεις κλειδιά: Performance writing, σώμα, λέξη, φωνή, χώρος, ανθεκτικότητα 
ευχαρίστηση 
 

Βαϊτσάκης Θανάσης 

 

"Η αφήγηση ως βασικός παράγοντας ανάπτυξης της φιλαναγνωσίας-δημιουργικής 
γραφής των παιδιών: Η συμβολή των βιβλιοθηκών"  

Θανάσης Βαϊτσάκης 

Το θέμα της αφήγησης ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης της φιλαναγνωσίας-δημιουργικής 
γραφής των παιδιών της Προσχολικής και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελεί το 
βιβλιογραφικό ερευνητικό αντικείμενο της παρούσας εισήγησης. Η εργασία μας έχει σκοπό να 
μελετήσει: (α) την αφήγηση ως μία αποτελεσματική παιδαγωγική στρατηγική που οδηγεί 
σταδιακά τους μαθητές/τριες στη φιλαναγνωσία-δημιουργική γραφή και (β) τη συμβολή των 
βιβλιοθηκών και των βιβλιοθηκονόμων-εκπαιδευτικών στην καλλιέργεια της αναγνωστικής 
ικανότητας των παιδιών και την προσέγγισή τους στη λογοτεχνία και στο βιβλίο γενικότερα. Η 
αφήγηση αποτελεί κομμάτι της φιλαναγνωσίας-δημιουργικής γραφής, αλλά δεν έχει μελετηθεί 
σε ικανοποιητικό βαθμό στη χώρα μας, σε αντίθεση με το εξωτερικό,  ενώ διαθέτει μακρά 
παράδοση αξιοποίησης στις δημόσιες-παιδικές και στις σχολικές βιβλιοθήκες. 

 

Βακάλη Αννα - Γεωργιάδης Γιώργος 
Λογοτεχνικές διαδρομές στη Φλώρινα: συγκεντρώνοντας, διδάσκοντας, 

συγγράφοντας 
 

Άννα Π. Βακάλη 
 μέλος Ε.ΔΙ.Π Δημιουργικής Γραφής στο Παιδαγωγικό 

Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
avakali@otenet.gr 

 

Γιώργος Γεωργιάδης 
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εκπαιδευτικός 
lykeiofilota@gmail.com 

 

Η λογοτεχνία μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την έκφραση της σύνδεσης ενός τόπου με το 
ευρύτερο φυσικό και αστικό περιβάλλον του, με βιωμένες εμπειρίες, με τον ιστορικό χρόνο και 
την πορεία της περιοχής. Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να αξιοποιήσει λογοτεχνικά κείμενα 
φλωριναίων συγγραφέων και που αφορούν την περιοχή της Φλώρινας στη Δυτική Μακεδονία 
και να δημιουργήσει μια ψηφιακής μορφής ανθολογία, αξιοποιήσιμη εκπαιδευτικά και όχι μόνο. 
Τα κείμενα που θα επιλεγούν θα έχουν αναφορές στην πόλη, σε συγκεκριμένα σημεία της και 
σε στοιχεία του περιβάλλοντος και της ταυτότητάς της. Θα δίνεται η δυνατότητα να 
παρουσιάζονται σε ψηφιακή μορφή πάνω σε χάρτη της περιοχής και παράλληλα θα 
εμφανίζονται σε μορφή qr code σε σημεία της πόλης στα οποία αναφέρονται, ενώ με στόχο 
την όσο το δυνατόν πλήρη ανθολόγηση σχετιζόμενων κειμένων θα εμπλουτίζονται και θα 
διαφοροποιούνται συχνά. Επιπλέον, θα σχεδιαστούν δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής, 
ώστε να μπορούν να εφαρμόζονται σε διδακτικές δοκιμές σε σχολεία της περιοχής με στόχο 
την καλύτερη γνωριμία των μαθητών με την τοπική λογοτεχνική παραγωγή και την παραγωγή 
λογοτεχνικών κειμένων με σχετικές θεματικές από τους μαθητές της περιοχής. Ευρύτερος 
σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διαμορφωθεί ένα αποθετήριο λογοτεχνικών κειμένων 
σχετιζόμενων με τη Φλώρινα με δραστηριότητες που θα προτείνουν και θα προκαλούν τη 
γραφή και να αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε εκπαιδευτική διαδικασία στην περιοχή. 
 

 

Βακάλη - Γερακιώτη 
«Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος»: Διδακτικό Σενάριο με αξιοποίηση 

δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής. 
 

Άννα Π. Βακάλη 
 

 μέλος Ε.ΔΙ.Π Δημιουργικής Γραφής στο Παιδαγωγικό 
Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

 
avakali@otenet.gr 

 

Ελένη Γερακιώτη 
 

 

Ο Χάρι Πότερ είναι ένα μικρό αγόρι που χάνει τους γονείς του και αναγκάζεται να μείνει με το 
θείο, τη θεία του και τον ξάδελφό του. Οι περιπέτειες του αρχίζουν όταν τον καλούν να 
παρουσιαστεί στη Σχολή Χόγκουαρτς, όπου παρακολουθούμε κι εμείς μαθήματα ασυνήθιστα, 
διασκεδαστικά παιχνίδια, πολύτιμες σχέσεις φιλίας και αλληλοϋποστήριξης. Μέσα από ένα 
βιβλίο παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας που απευθύνεται τελικά σε όλες τις ηλικίες, η 
συγγραφέας Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με την ευρηματικότητά της, από την επιλογή ονομάτων των 
ηρώων και τη χρήση μαγικών αντικειμένων, μέχρι και με τη δημιουργία ενός «παράλληλου» 
κόσμου Μάγων, δημιουργεί ιστορίες, διαλόγους και χαρακτήρες που μπορούν να αποτελέσουν 
ελκυστικό υλικό για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών χαρακτήρων, του σκηνικού, της οπτικής 
γωνίας, της τεχνικής Show, don’t tell και ως πηγή έμπνευσης ασκήσεων δημιουργικής γραφής. 
Η παρούσα πρόταση απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου, 
μπορεί όμως, με πιο απλουστευμένο τρόπο και χωρίς τους ορισμούς της λογοτεχνικής 
θεωρίας, να διδαχτεί και σε μικρότερους μαθητές. Σκοπός είναι οι μαθητές: Α) να κατανοήσουν 
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και να κατακτήσουν τις συγκεκριμένες λογοτεχνικές θεωρίες, αντλώντας παραδείγματα από το 
παρόν σύγγραμμα. Β) να ασκηθούν στην πράξη της γραφής, καθώς και στην πράξη της 
κριτικής σκέψης πάνω στη γραφή και στα αποτελέσματά της. Η διδακτική πρόταση βασίζεται 
στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και υλοποιείται βιωματικά σ’ ένα περιβάλλον 
διακοσμημένο με στοιχεία από τον Harry Potter, με δραστηριότητες παιγνιώδεις, με στόχο τη 
δημιουργική έκφραση των μαθητών. 2 Το συγκεκριμένο βιβλίο, πέραν του συγκεκριμένου 
διδακτικού σεναρίου, μπορεί να αξιοποιηθεί και ως εργαλείο για ένα ολόκληρο διαθεματικό 
σχέδιο εργασίας, με περισσότερες ασκήσεις δημιουργικής γραφής, δραστηριότητες 
φιλαναγνωσίας και καλλιτεχνικής έκφρασης. 
 

 

 

Γαλάνης Ανδρέας 
Από τις νότες του Ludovico Einaudi στον «μουσικό με το φαρδύ καπέλο» του Τ. 

Λειβαδίτη 

Γαλάνης Κωνσταντίνος,  

Εκπαιδευτικός, MSc «Λογοτεχνία» Ε.Κ.Π.Α. 
kongalanis@hotmail.com 

  
 

Η συγκεκριμένη πρόταση αποσκοπεί στην ανάδειξη της συμβολής της Μουσικής ως μέσο 
πυροδότησης ερεθισμάτων σε δράσεις Δημιουργικής γραφής και ειδικότερα στον σχηματισμό 
ποιημάτων από μαθητές των Δ’, Ε’, ΣΤ’ τάξεων Δημοτικού σχολείου. Η Δημιουργική γραφή 
συνιστά μία εκπαιδευτική μέθοδο που προσεγγίζει με βιωματικό τρόπο τον λόγο και τις 
δυνατότητές του, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως αγωγός ψυχικής εκτόνωσης και ανάπτυξης 
της αυτοεκτίμησης (Κωτόπουλος, 2012). Η Μουσική προάγει τη δημιουργικότητα και συντελεί 
σε διαδικασίες δημιουργικής σκέψης σε διάφορους τομείς. (Weinberger, 1998). Επίσης, η 
προβολή μιας εικόνας ή η μελωδία ενός μουσικού κομματιού δύναται ν’ αποτελέσει αφετηρία 
για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων γραπτού λόγου μέσω των οποίων οι μαθητές, με τη βοήθεια 
του παιδαγωγού, ελέγχουν τις δημιουργικές τους σκέψεις και τις μετουσιώνουν σε γραφή 
(Σουλιώτης, 1995). Η προτεινόμενη παιδαγωγική παρέμβαση υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 
των συναντήσεων του Ομίλου Δημιουργικής γραφής των Εκπαιδευτηρίων Αυγουλέα – 
Λιναρδάτου. Οι μαθητές/ τριες ήρθαν αρχικά σ’ επαφή με δύο μουσικές συνθέσεις (Run, Elegy 
for the Arctic) του γνωστού Ιταλού μουσικοσυνθέτη Ludovico Einaudi που στάθηκαν αφορμή 
για την ευαισθητοποίησή τους αναφορικά με σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, όπως η σημασία 
διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, κ.ά. 
Παράλληλα, οι μαθητές παρατήρησαν διάφορες εικόνες κι έργα τέχνης με κεντρικό θέμα τη 
μουσική. Μέσα από τη λειτουργία του ομαδοσυνεργατικού πλαισίου πραγματοποιήθηκε 
ανταλλαγή ιδεών και καταγραφή των πρώτων σκέψεων. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες 
διάβασαν στίχους από ποιήματα Ελλήνων, κυρίως, δημιουργών (Γ. Σαραντάρης, Ν. Γκάτσος, 
Γ. Ρίτσος, Τ. Λειβαδίτης), προβληματίστηκαν από το περιεχόμενό τους κι εξέφρασαν ελεύθερα 
τις απόψεις τους. Συμπερασματικά, παρατηρήθηκε πως η χρήση της Μουσικής λειτουργεί 
βοηθητικά σε δράσεις Δημιουργικής γραφής ενισχύοντας την ενθάρρυνση της αυτοέκφρασης 
και αυτοπεποίθησης των συμμετεχόντων κατά την εξέλιξη αποτύπωσης των ιδεών τους σε 
μορφή ποιητικού λόγου. 
 
Λέξεις - κλειδιά: ποίηση, μουσική, δημιουργική γραφή, νέες τεχνολογίες, δημοτικό σχολείο 
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Γαλανός Ανδρέας  - Παντζαρέλας Παναγιώτης  

 
Αξιοποιώντας τη Χρονογραμμή “Ιστορία και Λογοτεχνία” σε δραστηριότητες 

δημιουργικής γραφἠς στην τάξη 
 

 Ανδρέας Γαλανός 
εκπαιδευτικός 

galandreas3012@gmail.com 
 

 Παναγιώτης Παντζαρέλας 
εκπαιδευτικός 

 
Το περιβάλλον της χρονογραμμής ” Ιστορία και Νεοελληνική Λογοτεχνία” του 
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας που είναι διαθέσιμο στις Ψηφίδες για την ελληνική 
γλώσσα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο, καθώς συμπαρατάσσει κείμενα 
διαφορετικών συγγραφέων και εποχών που καταπιάνονται με το ίδιο ιστορικό 
γεγονός. Το συγκεκριμένο περιβάλλον καλύπτει ένα χρονικό άνυσμα περίπου 2,5 
αιώνων και συγκεκριμένα από το 1770 έως το τέλος του 20ουαι. Περιλαμβάνει 
περί τα 250 λογοτεχνικά αποσπάσματα ακόμα και ολόκληρα κείμενα ελλήνων και 
ξένων συγγραφέων, μαζί με ιστορικό υλικό που συνδιαλέγεται μαζί τους. Το υλικό 
αυτό αποτελείται τόσο από γραπτές πηγές όσο και από οπτικό ή/και ακουστικό 
υλικό. Στην παρούσα ανακοίνωση θα παρουσιαστούν προτάσεις αξιοποίησης της 
χρονογραμμής σε δραστηριότητες δημιουργικής γραφής μέσα στην τάξη. Οι 
δραστηριότητες κινούνται σε 2 κατευθύνσεις: α. Ασκήσεις δημιουργικού 
μετασχηματισμού των αποσπασμάτων που περιλαμβάνονται στη χρονογραμμή 
(αλλαγή κειμενικού είδους, οπτικής γωνίας κτλ) β. Παραγωγή πρωτότυπων 
κειμένων εμπνευσμένων από το ιστορικό υλικό που συμπαρατίθεται και μάλιστα 
κειμένων που ανήκουν σε διαφορετικά κειμενικά είδη και που θα αναφέρονται 
στο ίδιο ιστορικό γεγονός. Στόχος είναι να οδηγηθούν οι μαθητές με βιωματικό 
τρόπο σε διαπιστώσεις σχετικά με τους διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης και 
αναπαράστασης της ιστορικής πραγματικότητας από τους λογοτέχνες. Η 
διδακτική αυτή πρόταση μπορεί με τις ανάλογες τροποποιήσεις και προσαρμογές, 
να εφαρμοστεί σε διαφορετικές τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου. 

 
 
Γεωργιάδου Φωτεινή 
 

Η “Κοκκινοσκουφίτσα” ένα κλασικό παραμύθι…αλλιώς 
 

Γεωργιάδου Φωτεινή 
Απόφοιτος κλασικής Φιλολογίας, ΑΠΘ 

fwteinhgeo@hotmail.com 
 

Η Δημιουργική Γραφή μπορεί να συμβάλει στην προσέγγιση, την αναγνωστική 
απόλαυση, αλλά και τη διδασκαλία της Παιδικής Λογοτεχνίας. Επίσης μπορεί να 
σηματοδοτήσει νέες αναγνώσεις, αντί των «καθιερωμένων» παλαιότερων, κειμένων 
που θεωρείται ότι έχουν ως αποδέκτες κατά κύριο λόγο παιδιά. Έτσι 
μεταγράφοντας δημιουργικά τον γνωστό μύθο της « Κοκκινοσκουφίτσας» θα 
διερευνήσουμε  πώς μπορεί να προβληματίσει τους αναγνώστες και τις 
αναγνώστριες για τον ρόλο και τη λειτουργία της οικογένειας στη σύγχρονη 
πραγματικότητα. Θα επιχειρήσουμε να αναδειχθούν, αλλά και να απαντηθούν με 
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διεισδυτική οπτική ερωτήματα που αφορούν τόσο την ίδια την ιστορία, όσο και την 
ψυχοσύνθεση των ηρώων / ηρωίδων που την πλαισιώνουν. Πιο συγκεκριμένα, 
πρόκειται για μια προσπάθεια μεταφοράς του παραμυθιού στα ενδιαφέροντα και 
τους προβληματισμούς αναγνωστών /-τριών προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας. 
Επίσης, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε βάσιμες ερμηνείες  σχετικά με τους 
λόγους που δεν εμφανίζεται η πατρική φιγούρα στην «Κοκκινοσκουφίτσα», του 
ρόλου της μητέρας στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της κεντρικής ηρωίδας, της 
γιαγιάς, του φύλακα – κυνηγού, τη λειτουργία του «αφύλαχτου» σπιτιού και του 
κόκκινου χρώματος και όλα αυτά στοχεύοντας στη βοήθεια των νέων αναγνωστών 
και αναγνωστριών να ξεπεράσουν συναισθηματικά τραύματα και ελλείψεις  που 
φέρουν από τις οικογένειές τους, όπως τα ευαίσθητα θέματα ενδοοικογενειακής 
βίας , με τη συνδρομή της θεραπευτικής λειτουργίας της γλώσσας. 
 

Γεωργιάδης Γιώργος  

 
Μπλε βαθύ, σχεδόν μαύρο: 

μια πρόταση διδασκαλίας αυτοτελούς λογοτεχνικού κειμένου 
 

Γιώργος Γεωργιάδης  
 

εκπαιδευτικός 
 

lykeiofilota@gmail.com 
 

Το νέο πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο Λύκειο περιλαμβάνει τη 
διδασκαλία για ορισμένο χρονικό διάστημα εκτενές λογοτεχνικό κείμενο στις δύο πρώτες 
τάξεις. Στο πλαίσιο αυτό, στην εισήγηση προτείνεται η διδασκαλία του διηγήματος του Θ. 
Βαλτινού «Βαθύ μπλε, σχεδόν μαύρο». Στόχοι της πρότασης αυτής είναι η ενεργοποίηση των 
μαθητών/τριων και η συνειδητοποίηση από μέρους τους ότι η λογοτεχνία συνιστά μορφωτικό 
αγαθό μέσω του οποίου είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η δημιουργική και κριτική σκέψη τους, 
χωρίς να αφαιρείται η αισθητική απόλαυση που προσφέρει ένα λογοτεχνικό κείμενο. Με την 
ανάγνωση, τη συζήτηση και τη διερεύνηση της μορφής και του περιεχομένου, θα είναι σε θέση 
να κατανοήσουν βασικούς όρους της θεωρίας της Λογοτεχνίας. Παράλληλα, μέσα από τις 
ασκήσεις δημιουργικής γραφής που προτείνονται στόχος είναι να καλλιεργηθεί η δημιουργική 
τους φαντασία και η δυνατότητα παραγωγής πρωτότυπου προφορικού ή γραπτού λόγου. Από 
την άλλη, η προτεινόμενη διδακτική πρόταση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ευέλικτο και 
εύχρηστο μέσο διδασκαλίας ή αφορμή για το σχεδιασμό ανάλογων διδακτικών προτάσεων 
από τους διδάσκοντες το μάθημα. 
 
Λέξεις κλειδιά:  
 

Γεωργίου Άλκηστις 

Οι απροσδόκητες εκπλήξεις μίας περιπατήτριας 
Άλκηστις Γεωργίου 

Απόφοιτος  Σχολή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ 
Υπ. Διδάκτωρ 

steli-13@hotmail.com 
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Η παρουσίαση που ακολουθεί αποτελεί μια θεωρητική προσέγγιση μίας άσκησης 
δημιουργικής γραφής μέσα από τη συγγραφή αυτοτελών ιστοριών, οι οποίες θα οδηγήσουν 
στη δημιουργία ενός υλικού αποτυπώματος, ενός βιβλίου που θα αποτελεί μέρος της 
καλλιτεχνικής έρευνας του διδακτορικού «οι προσλαμβάνουσες του θανάτου στην τέχνη της 
ψηφιακής εποχής: ένα διαδραστικό σενάριο και η δημιουργία ψηφιακών ιστοριών. Το 
θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο θα βασιστεί η συγκεκριμένη άσκηση είναι η περιπατητική τέχνη, 
o ανθρωποκεντρισμός στην τέχνη, η φωτογραφία ως μέσο αφύπνισης ή υστεροφημίας και η 
δημιουργική γραφή. Πώς συνδέονται όλα αυτά; Η φωτογραφία είναι η τέχνη της παρατήρησης 
αναφέρει ο Elliot Erwitt. Έχει να κάνει με την ανεύρεση κάποιου στοιχείου στα πιο συνηθισμένα 
μέρη. Κατάλαβα ότι ελάχιστη σχέση έχει με τα πράγματα που συνήθως βλέπουμε και 
περισσότερο με τον τρόπο που τα αντιμετωπίζουμε. Mε τι μοιάζει περισσότερο η φωτογραφία; 
Με τη γραφή. Όλοι ξέρουν να γράφουν, λίγοι όμως είναι λογοτέχνες. Οι φωτογραφίες που 
αποτυπώνουν τον θάνατο μας αφυπνίζουν, μας θλίβουν ή μας κάνουν ακόμη πιο απαθείς και 
παντοδύναμους μπροστά σε κάτι άψυχο; Μέσα από ασκήσεις γραφής και δημιουργικής 
γραφής ξεκινούν ιστορίες… τι συμβαίνει όμως όταν η ιστορία προκύπτει μέσα από μία 
φωτογραφία; Όπως έγραψε ο Roland Barthes: “Η λέξη με συναρπάζει με την ιδέα ότι πρόκειται 
να κάνω κάτι με αυτήν: είναι το ρίγος μιας μελλοντικής πράξης, κάτι σαν όρεξη. Αυτή η επιθυμία 
κλονίζει ολόκληρο το αεικίνητο τραπέζι της γλώσσας”. Στην περίπτωση που εξετάζουμε 
συμμετέχει η ερευνήτρια, η οποία μέσα από περιπάτους φωτογραφίζει νεκρά ζώα που βρίσκει. 
Πέρα από τη λύπη που προκαλεί το θέαμα, προκαλεί πολλά ερωτήματα. Πώς έζησε, πώς 
βρέθηκε εκεί, πώς και γιατί πέθανε. Όταν η τέχνη βγαίνει από έναν κλειστό χώρο και επιστρέφει 
ως έναν βαθμό στη φύση, απλώνεται σ ένα αρχέγονο και ανέγγιχτο περιβάλλον. Είναι η τέχνης 
της ζωής και μαζί με την τέχνη της ζωής υπάρχει και η τέχνη του θανάτου. 
 

Γεωργούλας Γεώργιος  
Συνομιλώντας με τα έθνη των εγκλείστων. (Έγκλειστες) Εθνικές και εθνοτικές ομάδες 
στο εργαστήρι της Δημιουργικής Γραφής: Μεθοδολογία και τρόποι διδασκαλίας στον 

τόπο του διαφορετικού. 
 

Γεωργούλας Δ. Γεώργιος,  
Υποψήφιος διδάκτορας Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Kagio23@yahoo.gr,  
giogeorgoulas23@gmail.com  

 
Η λειτουργία των σύγχρονων σωφρονιστικών ιδρυμάτων έχει υιοθετήσει απόψεις και 
κατευθύνσεις της παιδαγωγικής επιστήμης. Η προσωπική αλλαγή και μεταμόρφωση του 
ατόμου, «αποκατάστασή» του είναι πλέον το κεντρικό ζητούμενο. Οι ιστορικοί της εκπαίδευσης 
στη φυλακή Gehring και Eggleston (2007) αναφέρουν ότι «η μετατροπή των φυλακών σε 
σχολεία δεν έπαψε να αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα στη μεταρρύθμιση των φυλακών» που 
χρονολογείται αρκετά χρόνια πριν την εμφάνιση της «σύγχρονης» φυλακής, η οποία μας 
συστήθηκε ως «έκφραση ενός ανθρωπιστικού ονείρου του δυτικού πολιτισμού». Τα πορίσματα 
των ερευνών καταδεικνύουν ότι οι φυλακές αποτελούν πλέον μια απαρχαιωμένη, αντι-
καινοτόμο μέθοδο τόσο για την αύξηση της δημόσιας ασφάλειας όσο και για τη μείωση της 
εγκληματικότητας. Είμαστε αντιμέτωποι με στατιστικές που μας αποδεικνύουν ότι περισσότερο 
από έντεκα εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται πίσω από τα κάγκελα, κάτι που οδηγεί στη 
θλιβερή διαπίστωση ότι φθάσαμε ως ανθρώπινο είδος να μιλάμε πλέον για έθνη 
εγκλείστων (incarcerations nations). Έθνη, γέννημα μιας πολιτικής και μιας 
κουλτούρας διαμορφωμένης από το δόγμα του νόμου και της τάξης, -περισσότερα 
μέτρα για τον εγκλεισμό και λιγότερα για την αποφυγή παραβατικών συμπεριφορών. 
Υπερπληθυσμός στις φυλακές, ριζοσπαστικοποίηση ως 
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αντίδραση στα μέτρα περιθωριοποίησης και τις κοινωνικές διακρίσεις είναι μόνο 
ορισμένα από τα αποτελέσματα αυτών των πρακτικών. 
Τα τελευταία τρία χρόνια στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με θέμα 
“Δημιουργική Γραφή και εγκλεισμός”, οι πιο πάνω συνθήκες έχουν διαμορφώσει 
ένα νέο πεδίο έρευνας, έχουν δημιουργήσει νέες προκλήσεις για το διδακτό της 
δημιουργικής γραφής. Οι διαφορετικές εθνικές, εθνοτικές ομάδες 
(Αφροαμερικανοί, ιθαγενείς, ρομά σε όλη την Ευρώπη κα) που συνθέτουν τον 
πληθυσμό της φυλακής αλλά και η εν δυνάμει συνύπαρξή τους στην ίδια αίθουσα 
διδασκαλίας, προκαλούν την παιδαγωγική επιστήμη και τον κοινωνικό χαρακτήρα 
της λογοτεχνίας όσον αφορά τις μεθόδους διδασκαλίας που πρέπει να 
εφαρμοστούν. Στην παρούσα εισήγηση θα αναδείξουμε πώς ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα όπως αυτό της δημιουργικής γραφής μπορεί να λειτουργήσει ενωτικά 
μεταξύ των διαφορετικών ομάδων και να αποτελέσει μια δημιουργική βαλβίδα 
εκτόνωσης του διαφορετικού· πώς μπορούμε με τη χρήση των διδακτικών της 
πρακτικών και την παγκόσμια γλώσσα της λογοτεχνίας να οδηγηθούμε στην 
εξάλειψη φαινομένων όπως αυτό της ριζοσπαστικοποίησης, με ποιους τρόπους θα 
κατανοήσουμε καλύτερα και θα διδάξουμε αποτελεσματικότερα την ανθρώπινη 
διαφορετικότητα. 
 

Γκάτσου Δανάη  

  

Εικαστική… τέχνη ή θεραπεία; Το παράδειγμα του 414 ΣΝΕΝ 

Δανάη Γκάτσου  

Ψυχολόγος, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ψυχιατροδικαστικη" Ιατρικής Σχολής 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 

gatsou_danai@windowslive.com 
 

Η προτεινόμενη εισήγηση αφορά την εφαρμογή της εικαστικής θεραπείας, μιας μορφής 
θεραπείας μέσω τέχνης, και το πώς αυτή μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση ατόμων 
που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες. Ειδικότερα, θα παρουσιαστεί έρευνα η οποία έλαβε 
χώρα στο Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΚΨΥΕΔ) που στεγάζεται 
στο 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων. Στο πλαίσιο της έρευνας 
αξιοποιήθηκαν τα εικαστικά ως συμπληρωματική μέθοδος θεραπείας και έκφρασης των 
ψυχικώς πασχόντων. Στους συμμετέχοντες δόθηκε η ευκαιρία, σε συνέχεια της εικαστικής 
απεικόνισης –ελεύθερων αλλά και κατευθυνόμενων– θεμάτων, να καταγράψουν με 
δημιουργικό τρόπο τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, ως μέρος της θεραπείας. 
Συμπεριλήφθηκαν θεραπευόμενοι με διαγνώσεις που ποικίλλουν, από κλινικά σύνδρομα έως 
διαταραχές προσωπικότητας. Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε με ημιδομημένες 
συνεντεύξεις σε δείγμα 7 ατόμων, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης της γράφουσας στο 414 
ΣΝΕΝ, με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση των απόψεων των θεραπευόμενων σχετικά με 
τον αντίκτυπο ενός προγράμματος που χρησιμοποιεί την τέχνη ως μέσο θεραπείας και την 
ουσιαστική συμβολή του στην αποκατάστασή τους. Τι είναι, όμως, η «θεραπεία μέσω της 
τέχνης»; Οι τέχνες έχουν ρίζα προ-αισθητική και ενυπάρχουν ως δυνατότητα στα έμψυχα όντα, 
προτού διαμορφωθούν πολιτισμικά ως δραστηριότητες που ακολουθούν αισθητικούς κανόνες. 
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Στην εισήγηση θα εξεταστεί κατά πόσο η εικαστική τέχνη μπορεί –υπό προϋποθέσεις– να 
εξελιχθεί σε ένα χρήσιμο και αποτελεσματικό θεραπευτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση 
ψυχικών νοσημάτων, μέσω της δημιουργικής έκφρασης των σκέψεων και των συναισθημάτων 
των θεραπευόμενων που ως απώτερο σκοπό έχουν την ομαλή (επαν)ένταξή τους στο 
κοινωνικό σύνολο. Συμπληρωματικά, θα παρουσιαστούν η μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και 
τα συμπεράσματα της έρευνας. Σκοπός αυτής της ξεχωριστής συνάντησης τέχνης και 
ψυχοθεραπείας είναι, κυρίως, να αναδειχθεί ο καίριος ρόλος της ελεύθερης έκφρασης και της 
δημιουργικότητας στη φροντίδα και θεραπεία ασθενειών που κατά κανόνα αντιμετωπίζονται 
με συμβατικά μέσα, όπως φαρμακευτική αγωγή και ψυχοθεραπεία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
αναδεικνύεται η θεμελιώδης σύνδεση δύο –εκ πρώτης όψεως ασύνδετων– αξόνων-
αντικειμένων, της τέχνης και της ψυχικής ασθένειας, οι οποίες συνδιαλέγονται εποικοδομητικά 
μεταξύ τους. 

Λέξεις κλειδιά: εικαστική θεραπεία, ψυχική ασθένεια, τέχνη, δημιουργική έκφραση 

 

Γκάτσου Νεφέλη 

 
Τα σχήματα λόγου που σχετίζονται με την ηχητική μορφή των λέξεων 
και η προβληματική της απόδοσής τους στη μεταφρασμένη ποίηση 

 
Νεφέλη Γκάτσου 

 
Εκπαιδευτικός, Διδάκτωρ Γλωσσολογίας 

 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 

gatsou_nefeli@hotmail.com 
 

 

Η παρούσα ερευνητική πρόταση έχει ως κεντρικό αντικείμενο την εξέταση του βαθμού 
διατήρησης των σχημάτων λόγου που σχετίζονται με την ηχητική μορφή των λέξεων, κατά τη 
‘μεταφορά’ τους από πρωτότυπα γαλλικά κείμενα στις νεοελληνικές τους μεταφράσεις. Η 
μελέτη εστιάζει σε επιλεγμένα ανθολογημένα έργα γαλλόφωνων ποιητών του 19ου και των 
αρχών του 20ού αιώνα. Στόχος της μελέτης είναι η δημιουργική διερεύνηση του εφικτού ή 
ανέφικτου της απόδοσης των συγκεκριμένων σχημάτων λόγου μέσα από παραδείγματα και η 
επεξήγηση των λόγων της ενδεχόμενης κατάργησής τους στις ανθολογημένες μεταφράσεις. Η 
σημασία των αποτελεσμάτων της έρευνας είναι μεγάλη, δεδομένου ότι η μεταφορά και η 
προσαρμογή της ξένης λογοτεχνίας στην ελληνική πραγματικότητα αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της ευρύτερης λογοτεχνικής παραγωγής. Τα σχήματα λόγου που συναρτώνται με την 
ηχητική μορφή των λέξεων, όπως είναι η παρήχηση, η ομοηχία και το ελάχιστο ζεύγος, έχουν 
απασχολήσει κατά καιρούς τους μελετητές της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και της 
μετάφρασης (Mackridge, 1990· Preminger & Brogan, 1993· Κακριδής, 1979· Μπαμπινιώτης, 
1991· Νάκας, 2017· Νάκας κ.ά., 2010· Τριανταφυλλίδης, 1999). Πληθώρα παραδειγμάτων 
από τα κείμενα της έρευνας καταδεικνύουν μια αξιοσημείωτη δυσκολία – ακόμη και αδυναμία 
– της διατήρησης των σχημάτων λόγου που σχετίζονται με την ηχητική μορφή των λέξεων. 
Συμπληρωματικά, ιδιαίτερα απαιτητική αποδεικνύεται η απόδοση των σχημάτων λόγου της 
συγκεκριμένης κατηγορίας στις περιπτώσεις που τα σχήματα αυτά συνυπάρχουν σε στίχους 
με άλλα σχήματα λόγου. Εν κατακλείδι, η απουσία απόλυτης συμβατότητας μεταξύ της 
ελληνικής και της γαλλικής γλώσσας δυσχεραίνει εμφανώς την απόδοση των σχημάτων λόγου 
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που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία, εφόσον στις δύο γλώσσες είναι διαφορετικές οι 
λέξεις που συμπίπτουν ηχητικά μεταξύ τους. Επομένως, φαντάζει σχεδόν αδύνατη η 
διατήρηση των ηχητικών ιδιαιτεροτήτων των λέξεων αυτών με ταυτόχρονη απόδοση του 
νοήματός τους. Τα αποτελέσματα της μελέτης, ωστόσο, δείχνουν ότι, αν και τα σχήματα λόγου 
που σχετίζονται με την ηχητική σύμπτωση καταργούνται σε μεγάλο βαθμό στις υπό μελέτη 
μεταφράσεις, η διατήρησή τους δεν είναι πάντοτε έργο ακατόρθωτο. Προς υποστήριξη της 
άποψης αυτής, παρουσιάζονται πειραματικές μεταφραστικές προτάσεις που δημιουργήθηκαν 
στο πλαίσιο της μελέτης. 
 
Λέξεις κλειδιά: σχήματα λόγου, ηχητική σύμπτωση, ποίηση, μετάφραση, ελληνικά, γαλλικά 
 

Γρομπανοπούλου Ελένη  - Γκρίζου Μαίρη 

 
Η Δημιουργική Γραφή προσεγγίζει τους άστεγους της Θεσσαλονίκης 

 
Ελένη Γρομπανοπούλου 

 
Μαίρη Γκρίζου 

 

Camatsos Efrosini - Watson Tomas 
New ways of seeing: Incorporating painting in the teaching of character development 
 

Efrosini Camatsos and Tomas Watson 
Affiliation: American College of Greece and Sigri Arts Retreat 

 sigriartsretreat@gmail.com 
 

 

Writing memorable characters is one of the most challenging aspects in the writing process; 
teaching students how to develop strong, memorable characters is equally difficult. While 
setting, plot, structure are concepts that are quickly grasped, even the most aspiring students 
stumble when it comes to character development. 
Whilst traditional exercises whose aim is to get students to “know their characters” are 
successful in the first layer of character development (appearance, etc.), they do not help 
students 
delve deeper into the character’s psychology or motivation. 
In this presentation, we will discuss one successful method we have established to 
enhance character development, namely allowing students to draw from a live model. We 
asked 
students to write a description of the model upon first seeing him; then they drew him with 
charcoal and red and white chalks; under the guidance of an artist, they saw shadows and 
light, 
textures, lines, contours and shapes, and how these elements help to describe the form of 
the 
face. After this drawing exercise of drawing, students were again asked to write this 
character. 
What had previously been a one-dimensional, mostly visual depiction now acquired depth. 
The 
intense study of the model in order to discover how to draw him/her, opened new routes. 
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Drawing the model’s face served as a springboard for greater understanding and 
imagination. 
The exercise taught them to look differently, see differently, and consequently, to write 
differently. A shadow beneath the eyes revealed this character’s insomnia, triggered by the 
unexpected death of his young wife decades prior. His bald head reflected the shadows of 
the 
students drawing, and he became a character who absorbs the feelings and desires of 
others. 
Learning how to see is crucial to drawing; giving creative writing students the 
opportunity to see like an artist created pathways for them to better develop the psychology 
of 
their characters, their motivations, and their overall depth. 
 
Keywords: character development, drawing, interdisciplinary, combined arts 
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According to the “Instructions for teaching Modern Greek in the Day and Evening Vocational 
Senior High Schools (EPA.L.) in Greece for the school year 2021-2022” (Prot. No. 
Φ3/113254/Δ4), Creative Writing is a teaching and an examination topic of the subject. More 
specifically, during the teaching of Literature, students should practice creative writing 
exercises. At the same time, they are asked to choose a topic of reading response or creative 
writing in the examination of the subject. This presentation aims to present a Creative Writing 
Workshop held for Evening Vocational Senior High School students to celebrate World Poetry 
Day. In more detail, the students read anti-war poetry and wrote their poems on the war in 
Ukraine. In addition, ICT was also used to cultivate the students’ digital literacy. The findings 
from the evaluation of the Creative Writing Workshop highlighted the value of literacy and the 
importance of Creative Writing in the teaching of Literature in 
Vocational Senior High Schools. 
 
Keywords: Vocational Senior High Schools (EPA.L.), Philanagnosia, Creative Writing, Anti-
War Poetry, ICT. 
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In each historical period, questions are raised about the artistic and social role of 
criticism. Postmodern culture sometimes tends to turn the literature into a 
commercial product and the critique (review) into the gear of the cultural industry. 
The phenomenon that has plagued the literary production and criticism nowadays 
is plagiarism. The issue becomes more thought-provoking, both due to the absence 
of critical discourse and due to the inability of the criticism to detect plagiarism. In 
Greece, there were many cases of plagiarism that have came to light. Several 
writers (Stelios Kouloglou, Alexis Stamatis, twice Haris Vlavianos, etc.) and 
musicians (Dionysis Savvopoulos), and even academic teachers (Nikolaos K. 
Artemiadis, Giannis Panousis, etc.) have been criticized for plagiarism. 
In the present study, we will try to approach the term logoklopi 1 (instead of 
plagiarism) and examine its application to criticism and we will present the best 
known cases of it. Plagiarism has its historical background in Romanticism. Then, 
for the first time the literary work was considered as the property of &quot;specialized 
professionals&quot;. The author, as the owner of the text, is a product of bourgeois 
society. Before the domination of capitalist values, the existence of loans was 
considered as the result of older works. The main goal in pre-capitalist formations 
was imitation (mimesis). Nowadays, Literary Theory has a plethora of specialized 
terms for creative copying. At the same time, the term logoklopi is transferred from 
the statutory academic space to literary writing. Literary copying has never been a 
legal issue. The greek law (2121/1993) about plagiarism does not include the 
literary text in the “original works of art”. The accusations are limited to a moral 
basis and are linked to an ethical code. 
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Οι κοινωνικές διακρίσεις και ανισότητες μεταξύ των ανθρώπων ήταν και εξακολουθούν να είναι 
απότοκοι της είδη ενσώματης προδιάθεσης συμπεριφοράς, του μορφωτικού επιπέδου, της 
κοινωνικής συνοχής, της δράσης και σχεσιακής δομής, των τεκτονικών μετακινήσεων, των 
δικαιωμάτων, των αντιλήψεων και πρακτικών, των συνθηκών ζωής, της άνισης κατανομής του 
εισοδήματος. Δεν υπακούουν σε συγκεκριμένα, ακλόνητα μοντέλα ή σε εξελικτικούς νόμους 
και γενικευτικές νόρμες. Δεν υπάρχει  μια προκρούστεια ποινή, που να υποβάλλει την 
υποχρεωτική υπαγωγή τους σε καθορισμένα πλαίσια. 
Οι κοινωνίες έχουν μια ποικιλομορφία, διαφοροποίηση και πρωτοτυπία δίχως να εξοβελίζουμε 
την ύπαρξη αιτιατών και αναγκαίων συσχετισμών των δομικών σχέσεων. Η φτώχεια για 
παράδειγμα αποτελεί σταθερό χαρακτηριστικό της διαστρωμάτωσης σε όλο τον κόσμο. Η 
κατανομή εισοδήματος, η συγκέντρωση πλούτου σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, η 
ισότητα στην Εκπαίδευση, η τεχνολογική εξέλιξη, η ανεργία έχει σχέση με την αγορά εργασίας 
και των επαγγελμάτων, η κατάρτιση του ατόμου για να αναλάβει ένα αντίστοιχο επάγγελμα, οι 
παροχές του κράτους σε ίση πρόσβαση ευκαιριών και δυνατοτήτων. 
Με οδηγό τη μαθηματική αποτύπωση των κοινωνικών ανισοτήτων μέσα από τον λογοτεχνικό 
λόγο όπου είναι εμφανείς πολλαπλές και πολύμορφες κοινωνικές ανισότητες, άτομα που 
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διαχρονικά διαπλάθονται από την κοινωνία, από τους υφιστάμενους δομικούς περιορισμούς, 
αντιδρούν μεταξύ τους και διαμορφώνουν τα ίδια τη δράση τους η μελέτη μπορεί να εστιάσειː 
σε θέματα μέτρησης της πολυδιάστατης έννοιας του κοινωνικού διαχωρισμού καθώς και στην 
αλληλεξάρτηση των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και πολιτισμικών συνιστωσών σε 
κοινωνικές ανισότητες ως ένα διαχρονικό φαινόμενο της ανθρωπότητας σε λογοτεχνικά 
δεδομένα, κοινωνικές βαθμίδες όπως η φυλή, η τάξη, η εκπαίδευση, η οικονομία, το εμπόριο, 
η εργασία.σε χρονολογικές μαρτυρίες του πεζού λόγου που φανερώνουν τις μεταβλητές στην 
κοινωνική ανισότητα.σε ενδείξεις αιτίου και αιτιατού ως απαραίτητη σχεδιαστική πολιτική 
κοινωνικών και προσωπικών συμφερόντων, ψευδούς ευδαιμονίας, εύρυθμης λειτουργίας και 
αποτελεσματικότητας στόχων. σε σχέσεις αλληλεξάρτησης, που λειτουργούν άλλοτε 
προστατευτικά και άλλοτε επιβαρυντικά για τους πολίτες σε παγκόσμιο επίπεδο και σε 
οιονδήποτε χρόνο. 
Προσφώνηση = ΓΚΙΖΗ ΝΙΚΗ συγγραφέας, πολιτισμολόγος εκπαιδευτικός 
 
Λέξεις κλειδιά: κοινωνία, ανισότητες, αποκλεισμός, διαστρωμάτωση, συνέπειες  
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Οι ως άνω συγγραφείς της παρούσας εισήγησης, από το 2016-2020 έχουν υλοποιήσει 27 
Βιωματικά Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής (Β.Ε.Δ.ΓΡ.) σε Κοζάνη, Πάτρα, Φλώρινα και Ρίο 
και σε ποικίλους χώρους, όπως κέντρα ψυχολογικής στήριξης και οικογενειακής 
ψυχοθεραπείας, θέατρα, Art-Cafe, Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), καλλιτεχνικά 
εργαστήρια, Νηπιαγωγεία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τα Β.Ε.Δ.ΓΡ. είχαν διαφορετικό 
τίτλο και θέμα κάθε φορά, τρίωρη διάρκεια και σχετικά σταθερό κόστος συμμετοχής. 
Απευθύνονταν σε όποιον ήθελε να τα παρακολουθήσει και δεν προαπαιτούσαν την 
παρακολούθηση όσων εργαστηρίων προηγήθηκαν. Στην εισήγηση αυτή θα παρουσιαστούν 
τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα της οργάνωσης και λειτουργίας των 27 
Β.Ε.Δ.ΓΡ. στην άτυπη εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν και θα συζητηθούν τα 
δεδομένα που συλλέχθηκαν με σκοπό να ανιχνευθεί το μέλλον της Δ.ΓΡ. στον χώρο αυτόν 
στην Ελλάδα και να δημιουργηθεί υλικοτεχνική υποδομή για περαιτέρω έρευνες. Μέσω αυτής 
της εισήγησης παρουσιάζονται τα όρια και οι δυνατότητες στην οργάνωση και τη διαμόρφωση 
Β.Ε.Δ.ΓΡ. στην άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων. 

Λέξεις κλειδιά: Δ.ΓΡ., Β.Ε.Δ.ΓΡ., άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων, Marketing Mix. 
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Οι ως άνω συγγραφείς μετά την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(ΥΠΑΙΘ, 2021) να εισάγει στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εργαστήρια δεξιοτήτων 
οργανώνουν και εισάγουν καινοτόμες διδακτικές πρακτικές Δημιουργικής Γραφής (Δ.ΓΡ.) σε 
διάφορες δομές εκπαίδευσης. Η εισήγηση αυτή θα εξηγήσει το τι είναι τα εργαστήρια 
δεξιοτήτων και ποιες θεματικές ενότητες καλύπτουν. Στη συνέχεια, θα διατρέξει τα ισχύοντα 
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ. 2021) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και θα 
σχολιάσει τα χωρία τα οποία αναφέρονται στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της Δ.ΓΡ. 
στις μαθήτριες και τους μαθητές προσχολικής ηλικίας. Έπειτα, θα παρουσιάσει την τυπική 
δομή των τριών Βιωματικών Εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής (Β.Ε.Δ.ΓΡ.) που σχεδίασε και 
υλοποίησε στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων και θα αναλύσει τα αποτελέσματα που 
προέκυψαν. 

Λέξεις κλειδιά: εργαστήρια δεξιοτήτων, Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση, δημιουργικότητα, Δημιουργική Γραφή 
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In different types of writing, there are a plethora of elements to include within 
the text. These are, setting, characters, plot, perspective along with the narrator, play a 
vital role for the reader’s understanding of the text. Setting is the context in which a story or 
scene occurs and includes the time. It is important to establish a setting in a story, so the 
readers can visualize it. The description of setting should be carefully chosen to reflect the 
character’s inner values, thoughts, and feelings, thereby aiding the better understanding of the 
readers. Characters serve as the driving force in a story. Characters create and push the 
plot forward. Readers can experience the world that has been created through characters, 
both from the way that the characters interact and the way that the characters view their 
environment. The main character’s main aim is to move the plot forward. 
 
Furthermore another element worth including is the plot. The plot is one of, if 
not the most important element of a story. It is +the sequence of events and, in that 
sequence, we learn more about the characters, the setting, and the moral of the story. 
Plot is the backbone of a story, and consists of the events that make up your story. It’s 
important for readers to know not only about things happening but also why they’re 
occurring so they understand how these moments relate with each other. Without the 
plot it just is an unstructured text. 
Perspective is an important element, as it is one of the most important literary 
tools for writers. Choosing an effective perspective helps create the right voice for the 
narratives.Perspective is the lens through which a writer views a topic. That lens is 
colored by the writer's values, beliefs, and experiences and can influence readers' 
perception of the topic. Analyzing purpose and perspective can help to better 
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understand where the writer of any informational text is coming from. 
In a work of fiction the narrator determines the story's point of view. For 
example, in first person, a character is telling the story. In the second person, the author 
uses the narrator to speak to the reader. In third person, an external narrator is telling 
the story. Narration is a technique whereby one or more people speak directly to the 
audience to tell a story, give information or comment on the action of the scene. 
 
These elements are crucial towards the better understanding of the text for the 
reader. It is also worth mentioning the fact that these methods make the reader more 
intrigued and interested to continue reading or pay attention to books, movies and 
other. 
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 Στην εισηγησή μας απομακρυνόμαστε από την  γλωσσοκεντρική τάση των  μεταμοντέρνων 
ρευμάτων της  Αισθητικής της πρόσληψης που αντιμετωπίζουν  την  δημιουργική γραφή ως 
λεκτικό παιγνίδι υποκείμενο στο τυχαίο και στην απροσδιοριστία   κινήσεων 
που   ελευθερώνουν  τους παίκτες -συγγραφείς και αναγνώστες -   από τις αυστηρές 
νομοτέλειες  του πραγματικού κόσμου -φυσικού και κοινωνικού-κόσμου. Καθώς η 
απελευθέρωση   των παικτών  περιορίζεται στα όρια του κειμένου, δημιουργεί ένα 
αίσθημα φυγής  από την κατεστημένη τάξη  ενός κοσμου  οργανωμένου  με  τις αρχές της 
ταυτότητας και της  ομοιογένειας   που λειτουργεί σα  μηχάνημα  και τους στερεί ή  περιορίζει 
την ελευθερία τους.  Παράδειγμα  ο κόσμος της τεχνικής  όπου κάθε μεταβολή  είναι μια 
διευρυμένη αναπαραγωγή ή ένας  συνεχής εκσυγχρονισμός  που υπακούει στην  ανιστορική 
αρχή της παροντοποίησης. Παράδειγμα της γραφής ως κεντρόφυγης δύναμης  είναι η 
απροσδιοριστία  που αποδίδει το κείμενο  ως γλωσσικό  παιγνίδι.  
Β. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από την Αισθητική της πρόσληψης έργων,  υποκείμενων 
σε  γλωσσολογική ανάλυση, στην Ποιητική,   η οποία  χάρη στην οντο-γνωσιοθεωρητική ( 
φιλοσοφική) θεμελίωσή της, φωτίζει τον τροπο δημιουργιας τη σημασία και το νόημα  έργων 
της τέχνης του λόγου. 
Επιχειρούμε να δείξουμε  ότι η δημιουργική γραφή   αντί για λεκτικό παιγνίδι  είναι 
ένα  παρακινδυνευμένο εγχείρημα  γνώσης και έκφρασης με το οποίο, ο συγγραφέας, 
ωθούμενος  από τη μεταφυσική  (προαιώνια,  τρόπος του λέγειν)   επιθυμία ( amor 
intellectualis)  του  ανθρώπου  να   υπάρξει απόλυτα, διαπερνά  την εξωτερική 
κρούστα  που  δείχνει έναν  κόσμο  σταθερό  και πλήρως ελεγχόμενο,  για να ρίξει φως  σε 
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κρυμμένους  μηχανισμούς  που   κινούν  το γίγνεσθαί του στη συγκεκριμένη ολότητά του  σαν 
σύστημα  πολλαπλών υποσυστημάτων,  που  η πολυπλοκότητά του προκαλεί το 
αίσθημα  απειρίας  και ιλλίγγου  στον  συγγραφέα. 
Αυτό το αίσθημα  κινεί   τη δημιουργική διαδικασία  του νοείν  τε και λέγειν  που συλλαμβάνει-
εκφράζει   τον έξω και μέσα  κόσμο  του συγγραφέα και των ηρώων του σαν 
ένα  συγκερασμό  ταυτότητας και ετερότητας,  ομοιογένειας -ετερογένειας, πολλότητας-
ενότητας, ατομικότητας-οικουμενικότητας, συγχρονίας -διαχρονίας.  
Γ.  Θα αναφερθούμε, επομένως  στις  διαδικασίες μορφοποίησης και 
αντικειμενοποίησης  προσωπικών  και συλλογικών  βιωμάτων,   ψυχικών  παραστάσεων  του 
συγγραφέα   ή των ηρώων   του, μέσω των οποίων το μυθιστόρημά ή το 
διήγημα  φτιάχνει  έναν  άλλο , δικό  του,  κόσμο  ικανό να 
αποδώσει  ισομορφικά  τον  υπαρκτό  κόσμο και τα κρυμμένα μυστικά του. 
 Υπ΄ αυτή την έννοια, δημιουργική γραφή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς δημιουργική σκέψη 
.  Κινούμενος στο αξεδιάλυτο σύμπλεγμά τους, ο συγγραφέας  μπαίνει στην τροχιά  ενός 
καθεστώτος ελευθερίας. Στον δικό της αστερισμό,  η συγγραφή μεταδίδει   στον 
αναγνώστη  όσα ο τεχνικός  πολιτισμός  πασχίζει να τον κάνει να ξεχάσει: την έλλειψη της 
ελευθερίας του. 
Δ. Η ελευθερία νοείται, εδώ,  σαν   αγωνιστική  όχι  για αναγνώριση, (H.Bloom)  αλλά  σαν 
αγώνας  με τα εμπόδια  που ορθώνουν δόγματα, προκαταλήψεις,  οντο-γνωσιοθεωρητικά  και 
θεολογικο-πολιτικά  σχήματα που δείχνουν τον κόσμο  ως αρένα κατίσχυσης και βιαιοπραγίας. 
Το έργο   είναι  γέννημα  ελευθερίας στο βαθμό που ρίχνει φως στις διαλεκτικές  του 
σκοτεινού και ανορθολογικού στοιχείου της ζωής με τις  ενάργειες και τις συνάφειες  που 
δημιουργεί  το ελεύθερο πνεύμα  που,   παρά  τους μηχανισμούς ελέγχου ή 
καταστολής,  η  ζωή μυστηριωδώς  εξυφαίνει. 
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τις καινοτόμες πρακτικές της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση και των αρχών της 
δημιουργικής γραφής σε μαθητές δημοτικού 

 
Αικατερίνη Δήμα 

Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 
της Σχολής Καλών τεχνών 

εκπαιδευτικός 
 

kathrin.dima@yahoo.gr 
 

Η παρούσα εισήγηση εστιάζει σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα παρέμβασης βασισμένο στις 
τεχνικές της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση και στις αρχές της δημιουργικής γραφής 
κατά τη διδασκαλία λογοτεχνικών κειμένων που στόχο έχει να καλλιεργήσει την ικανότητα της 
παρατήρησης των μαθητών του δημοτικού σχολείου. Το παρεμβατικό πρόγραμμα 
εφαρμόστηκε και στηρίχθηκε στη μεθοδολογία της πειραματικής έρευνας. Η επιλογή τεσσάρων 
δημοτικών σχολείων έγινε με απλή τυχαία δειγματοληψία και διήρκησε 3 μήνες. Στο διάστημα 
αυτό υλοποιήθηκαν 12 καινοτόμες παρεμβάσεις, οι οποίες σχεδιάστηκαν και προσαρμόστηκαν 
σε λογοτεχνικά κείμενα και παρουσιάστηκαν με τη βοήθεια των τεχνικών της Δραματικής 
Τέχνης στην Εκπαίδευση και της δημιουργικής γραφής. Το δείγμα αποτελείτο από 176 μαθητές 
ηλικίας 8-11 ετών. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι ένα πρόγραμμα παρέμβασης 
βασισμένο στις καινοτόμες πρακτικές της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση σε συνδυασμό 
με τις τεχνικές της δημιουργικής γραφής κατά τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων 
δύναται να αναπτύξει την ικανότητα της παρατήρησης των μαθητών του δημοτικού σχολείου. 
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Δημάκη - Ζώρα Μαρία  

 
Γράφοντας θεατρικά έργα για παιδιά και εφήβους: 

είδη, τρόποι της γραφής, προκλήσεις 
 

Μαρία Δημάκη-Ζώρα 
Επίκ. Καθηγ. Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α. 

mzora@primedu.uoa.gr 
 

Η ελληνική δραματουργία για παιδιά και εφήβους τροφοδοτείται τα τελευταία χρόνια κυρίως 
από δραματοποιήσεις και διασκευές γνωστών έργων, με προφανή την εξυπηρέτηση της 
ανάγκης για προώθηση των παραστάσεων σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Παράλληλα, οι 
εκδόσεις θεατρικών έργων για παιδιά και εφήβους είναι λίγες, ενώ και η θεατρική κριτική για 
αυτό το είδος είναι αρκετά περιορισμένη. Με αφορμή αυτές τις παρατηρήσεις, στην παρούσα 
ανακοίνωση θα προσεγγίσουμε τη θεατρική γραφή για ανήλικο κοινό, προσπαθώντας να 
χαρτογραφήσουμε τη θέση του είδους στη σύγχρονη ελληνική δραματουργία, αναδεικνύοντας 
τα είδη και τους τρόπους γραφής και ιχνηλατώντας τις προκλήσεις που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν οι σύγχρονοι συγγραφείς που ασχολούνται (ή θα ασχοληθούν) με το είδος. 
Θεωρούμε ότι δεν θα ήταν άκαιρη μια πρόταση για τη θεσμοθέτηση φεστιβάλ με στόχο τη 
δημιουργία νέων ελληνικών έργων για παιδιά και εφήβους (New Play Development festival), 
με έμφαση στη συνεργασία μεταξύ νέων δραματουργών και επαγγελματιών του θεάτρου, που 
θα μπορούσαν με τη μέθοδο των scripts-in-progress να δώσουν ώθηση στη σύγχρονη 
θεατρική παραγωγή για ανήλικους θεατές. 
 

 

 

Δημητρομανωλάκη Ελευθερία  - Σκοπετέας Ιωάννης 

 
Η καταγραφή των διασκευών στον παλαιό ελληνικό κινηματογράφο: 

καταμέτρηση, ταξινόμηση, αποτίμηση 
 

Ελευθερία Δημητρομανωλάκη 
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας 
eleftheria1912@yahoo.gr 

 
Ιωάννης Σκοπετέας 

Αναπληρωτής καθηγητής Σκηνοθεσίας και Σεναριογραφίας στις Ψηφιακές 
Οπτικοακουστικές Τέχνες στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Μυτιλήνη 
yanskop@gmail.com 

 

Από την πρώτη μεγάλη μεταπολεμική επιτυχία «Οι Γερμανοί ξανάρχονται» (1948) του Αλέκου 
Σακελλάριου ως την ταινία «Γυμνοί στο χιόνι» (1973) του Γιώργου Ζερβουλάκου, μια από τις 
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τελευταίες επιτυχίες του Παλαιού Ελληνικού Κινηματογράφου (ΠΕΚ), πλέον των 200 ταινιών 
βάσισαν το σενάριό τους σε προγενέστερα λογοτεχνικά ή θεατρικά έργα. Μια μακροσκοπική 
θεώρηση στις διασκευές της περιόδου 1948-1973/74, αναδεικνύει πως περίπου το 75% αυτών 
αποτελούν μεταφορές θεατρικών έργων - η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είχε ήδη 
ανέβη στις αθηναϊκές σκηνές της εποχής (Κυριακός, 2002) - ενώ περίπου το 25% αποτελούν 
μεταφορές πεζογραφημάτων από όλα τα είδη του πεζού λόγου. Υπάρχουν ακόμη τέσσερις 
διασκευές ποιημάτων και δημοτικών τραγουδιών, ενώ γυρίστηκαν και δύο ταινίες μεταφορές 
ραδιοφωνικών σειρών. Σε ποια είδη από τα κυρίαρχα στον ΠΕΚ (κωμωδία, κοινωνικό δράμα, 
αισθηματικό, αστυνομικό/εγκλήματος, αρχαίο δράμα κ.λπ) ανήκουν οι προαναφερόμενες 
διασκευές; Με την παρούσα έρευνα, στοχεύουμε να καταγράψουμε και να ταξινομήσουμε για 
πρώτη φορά με ακρίβεια όλες τις κινηματογραφικές διασκευές του Παλαιού Ελληνικού 
Κινηματογράφου, θεατρικές και πεζογραφικές. Δεύτερος στόχος να ερμηνεύσουμε τα 
πλεονεκτήματα της παραγωγής μιας διασκευής σε σχέση με ένα πρωτότυπο σενάριο. Ωστόσο, 
υπό το πρίσμα της θεωρίας παρατηρείται ότι κατά την πορεία από κείμενο σε κείμενο, η ταινία 
μπορεί να διαφοροποιείται ή να ακολουθεί το προγενέστερο λογοτεχνικό ή θεατρικό κείμενο, 
τόσο μυθοπλαστικά όσο και ερμηνευτικά, εισάγοντας έτσι το πεδίο των διαφορετικών τρόπων 
διασκευής (McFarlane,1996). Είτε ως μετάθεση (transposition), είτε ως σχόλιο (commentary), 
είτε ως αναλογία (analogy) σύμφωνα με τον τριπλό διαχωρισμό του Geoffrey Wagner (1975), 
κάθε διασκευή αναδεικνύει τον πυρήνα της σημασίας και πώς μορφοποιείται κάθε φορά από 
το γραπτό λόγο στην κινηματογραφική εικόνα. Και εδώ τίθεται το τρίτο βασικό ερώτημα που 
θα απαντήσουμε: είναι οι προαναφερόμενοι τρόποι διασκευής επαρκείς και ικανοποιητικοί για 
να προσεγγισθούν οι συγκλίσεις ή οι αποκλίσεις από το αρχικό κείμενο εντός ενός 
καταστατικού χάρτη της διασκευής στον (Παλαιό) Ελληνικό κινηματογράφο; 
 

 

Δίμιζα Κυριακή   - Σπυροπούλου Ελισσάβετ 
Χίλια λόγια Οκτακόσιες εικόνες για το ‘21 

Δίμιζα Κυριακή 
Φιλόλογος Med 

dimizalki@gmail.com 
 

Σπυροπούλου Ελισσάβετ 
Φιλόλογος MSc, Med 

alis.spyropoulou@gmail.com 
 

Πώς συνομιλεί ένας πίνακας και μια “συστάδα” κειμένων; Πώς μέσα από ασκήσεις 
δημιουργικής γραφής μπορεί να τροφοδοτηθεί η φαντασία και η δημιουργικότητα των μαθητών 
ώστε να στηθεί μια επετειακή εκδήλωση για την Ελληνική Επανάσταση; Πρόκειται για ένα 
πρωτότυπο διδακτικό σενάριο στο μάθημα της λογοτεχνίας της Α’ γυμνασίου, το οποίο 
βασίζεται στα Νέα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) που εφαρμόστηκαν πιλοτικά σε Πειραματικά 
Γυμνάσια την τρέχουσα σχολική χρονιά. Σκοπός του σεναρίου είναι να έρθουν οι μαθητές σε 
επαφή και να εξοικειωθούν με λογοτεχνικά κείμενα, να ενδυναμωθεί η αναγνωστική τους 
δεξιότητα, να καλλιεργήσουν τον ψυχικό τους κόσμο, την αισθητική τους και να αναπτύξουν τη 
δημιουργικότητα τους. Να συνομιλήσουν με έργα τέχνης, να μάθουν να διαλέγονται και να 
συνεργάζονται κατά την επεξεργασία και την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης. Στη διδακτική 
μεθοδολογία γίνεται εναλλαγή της συνεργατικής μάθησης με την άμεση/κατευθυνόμενη 
διδασκαλία. Αξιοποιούνται κειμενοκεντρικές και αναγνωστικοκεντρικές, ερμηνευτικές 
προσεγγίσεις. Δίνεται έμφαση στο διακαλλιτεχνικό διάλογο (λογοτεχνία και ζωγραφική) και στη 
δημιουργική γραφή μέσα από έναν παιγνιώδη τρόπο ανάγνωσης και γραφής κειμένων. Το 
διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις: την προετοιμασία της αναγνωστικής 
ανταπόκρισης, την ανάπτυξη και τη δημιουργική έκφραση της αναγνωστικής ανταπόκρισης 
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καθώς και την τρίτη φάση μετά την ανάγνωση, με τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας. Τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα ήταν να διευρυνθούν οι εμπειρίες των μαθητών και να αυξηθεί το 
ενδιαφέρον τους για τη λογοτεχνία και την ανάγνωση. Μέσα από τη δημιουργία ενός 
πραγματικού περιβάλλοντος μάθησης. Οι μαθητές παρήγαγαν υλικό που αποτέλεσε το βασικό 
κορμό της επετειακής εκδήλωσης για το 1821. Οι δραστηριότητες των μαθητών ήταν πράξεις 
με νόημα αφού συνδέθηκαν με το περιβάλλον και τις εμπειρίες τους. Λέξεις-Κλειδιά συστάδα 
κειμένων, ασκήσεις δημιουργικής γραφής, διακαλλιτεχνικός διάλογος, νέα προγράμματα 
σπουδών, πραγματικό περιβάλλον μάθησης. 
 

 

 

Δρίβα Ανδριανή 
Στοιχεία μεταμοντερνισμού που προσδίδουν δυνατότητες  πολλαπλών αναγνώσεων 

και νοημάτων στο έργο του Ευγένιου Τριβιζά" 
 

Ανδριανή Δρίβα, δρ ΠΤΔΕ ΔΠΘ – Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 
 

driva.adria@gmail.com 
 

Στην προτεινόμενη εισήγηση θα επιχειρήσουμε να ανιχνεύσουμε τους 
μεταμοντέρνους τρόπους στα έργα του Τριβιζά, αφού πρώτα αναλύσουμε την 
έννοια του μεταμοντέρνου. Στη συνέχεια, θα ερευνήσουμε τα μέσα με τα οποία 
τα κείμενα μεταμορφώνονται και αποκτούν νέα νοήματα για τον αναγνώστη. 
Θα γίνει λόγος για την αφηγηματική τεχνική της διακειμενικότητας, με τη 
βοήθεια της οποίας ένα κείμενο, αν και μοιραία συσχετίζεται με το προ- κείμενό 
του, παίρνει νέες διαστάσεις. Η παρωδία των συμβάσεων της αφήγησης και των 
λογοτεχνικών ειδών είναι μέρος της εστίασής μας, επίσης. Ακόμη 
ενδιαφερόμαστε για τη μεταμορφωτική δύναμη των ανατροπών, όταν 
συνδιαλλέγονται με εκτροχιαστικές μεταβολές του κειμένου. 
Το μεταμοντέρνο εικονογραφημένο βιβλίο μάς προκαλεί με αλλαγές σε διάφορα 
επίπεδα. Ο συγγραφέας και ο εικονογράφος χρησιμοποιούν διάφορα 
τεχνάσματα, ειδικά σχεδιασμένα για να ανακόψουν τις προσδοκίες του 
αναγνώστη και να παράγουν πολλαπλά μηνύματα και αναγνώσεις του βιβλίου. 
Τα τεχνάσματα συγγραφέων και εικονογράφων σχετίζονται, ακόμη, με τη 
μεταμυθοπλασία. Τέτοια συναντούμε και στα κείμενα και στις εικόνες. Συχνά 
δημιουργούνται διαφορετικές σχέσεις ανάμεσα στις λέξεις και στις εικόνες. Είναι 
κι αυτό είναι ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό των μεταμοντέρνων 
εικονογραφημένων βιβλίων. 
H μετατόπιση από μια γλωσσική εστίαση σε μια πολυτροπική, απαιτεί οι 
αναγνώστες να περιηγούνται, να σχεδιάζουν, ερμηνεύουν και αναλύουν κείμενα 
με νέους και πιο διαδραστικούς τρόπους. Κι ακόμη ο αναγνώστης επεμβαίνει 
στην πλοκή με στοχευμένους μεταμοντέρνους τρόπους του Τριβιζά, όπως στα 
‘πολύκλωνα’ βιβλία του, έργα με καθαρά υπερκειμενική δομή. Είναι πολύ 
 
σύγχρονο φαινόμενο η εμπλοκή της λογοτεχνίας με το διαδίκτυο και ιδιαίτερα 
όσον αφορά τη γέννηση ενός νέου αναγνώστη: του εξοικειωμένου με ένα 
περιβάλλον που βασίζεται στο υπερκείμενο. Πολύ πριν τις διαδικτυακές 
εφαρμογές ο συγγραφέας χρησιμοποίησε τέτοιους τρόπους μυθοπλασίας στα 
ευφάνταστα έργα του. 
Λέξεις κλειδιά: Ευγένιος Τριβιζάς, μεταμοντέρνο, πολυτροπικό κείμενο, 
διαδραστική λογοτεχνία. 
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Δρούγκα Κλεονίκη 

 
Το ταξίδι ενηλικίωσης στον Κινηματογράφο και τη Λογοτεχνία 

 
Κλεονίκη Δρούγκα 

ΕΕΠ Τμήματος Κινηματογράφου ΑΠΘ 
niki@film.auth.gr 

 
Μια αφήγηση ενηλικίωσης καλύπτει ποικίλα θέματα που αφορούν τη μετάβαση από ένα στάδιο 
ζωής του ατόμου σε ένα άλλο. Ο Χαρακτήρας μπορεί να βιώνει έλλειψη κατανόησης και 
αποδοχής από το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον, να αντιμετωπίζει ηθικά διλήμματα, 
να αναζητά έναν σκοπό και να οδηγείται στην συνειδητή ανάληψη ευθυνών και ελέγχου της 
ενήλικης -πλέον- ζωής του. Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση και ανάλυση των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών των αφηγήσεων ενηλικίωσης (coming-of-age) στον 
κινηματογράφο και τη λογοτεχνία, οι οποίες πραγματεύονται κατά βάση τη μετάβαση του 
ατόμου από την περίοδο ανωριμότητας στην ενήλικη και ώριμη ζωή. Η τεκμηρίωση του 
θεωρητικού πλαισίου θα υλοποιηθεί μέσα από το παράδειγμα ταινιών που ανήκουν στο 
συγκεκριμένο είδος και των λογοτεχνικών αφηγήσεων που πιστοποιούν τη μετάβαση των 
Χαρακτήρων σε μια ψυχική και ηθική ωρίμανση. 
 

Gonda Dora 
 «Εικόνα και Λόγος: Συνάντηση της Ζωγραφικής με τη Δημιουργική γραφή» 

  Gonda Dora 
πτυχιούχος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 
 theogonda@gmail.com 

 
Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόταση συνάντησης των εικαστικών τεχνών με τη 
δημιουργική 
γραφή, όπως αυτή εφαρμόστηκε στο πλαίσιο ομίλου δημιουργικής γραφής στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Ως κύριος θεματικός άξονας λαμβάνεται η «έκφραση», όπως έχει επικρατήσει να 
λέγεται 
η σύγκλιση της ποίησης με τη ζωγραφική και παρατίθενται σημαντικά παραδείγματα 
ποιημάτων που 
είναι αποτέλεσμα έμπνευσης από έργα ζωγραφικής. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη 
σημασία της 
δημιουργικής γραφής και της ποιητικής φαντασίας. Τέλος παρουσιάζεται η μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε, οι δραστηριότητες και τα έργα των μαθητριών. Η εισήγηση στηρίζεται στη βαθιά 
πεποίθηση ότι η αισθητική παιδεία μπορεί να συμβάλλει στην αυτογνωσία και την καλλιέργεια 
με 
στόχο μια συνειδητή ζωή. Η τέχνες, ειδικότερα, η ζωγραφική και η λογοτεχνία, μπορούν να 
συμβάλλουν στο άνοιγμα σε καινούργιους τρόπους σκέψης και κατανόησης καλλιεργώντας 
την 
κριτική σκέψη, τη φαντασία και την ενσυναίσθηση. 
 

Ζαμπά 
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Η Ποίηση ως Δημιουργική Γραφή στην προαγωγή της ψυχικής υγείας 

Αλεξάνδρα Ζαμπά 

Εμπειρίες σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας στην Ρώμη 

Άρχισα το εργαστήριο Δημιουργικής γραφής «Ποίηση και Σκιές», με στόχο την υποστήριξη 
και την επέκταση της εκπαιδευτικής, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δέσμευσης του Κέντρου 
Ψυχικής Υγείας, ενθαρρύνοντας την δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη των ληπτών 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσα από εμπειρίες που υφαίνουν ιστορίες και συντελούν ώστε 
να αναδυθούν προβλήματα κρυμμένα στα βάθη της ψυχής. Με την επίγνωση ότι όποιος ζει 
σε ένα περιβάλλον ολοκληρωτικής αποπροσωποποίησης, δεν μπορεί παρά να ψηλαφίζει μια 
στεγνή και περιορισμένη γλώσσα, χωρίς αποχρώσεις και εκπλήξεις, στην επαναληπτικότητα 
χάνεται η γοητεία του παιχνιδιού και η συναισθηματική προτροπή του φανταστικού. Με αυτόν 
τον τρόπο η γλώσσα μπαίνει σε ένα φέρετρο, νεκρό λεκτικό κέλυφος. 

Προκειμένου να ξεπεραστεί η απάθεια, δηλαδή η αβουλησία, με την αναστολή της σκέψης, 
ξεκίνησα το εργαστήριο με οριζόντιες σχέσεις◦ σχέσεις ισότητας. Δημιούργησα μια κοινότητα 
στην οποία εγώ η ίδια ήμουν μέλος όπως όλοι οι άλλοι. Η έκκληση στη φαντασία και τη 
δημιουργικότητα, που ενθουσιάζει και αφήνει ένα σημάδι στην καθημερινή ζωή, μια διαδρομή 
στις λέξεις που γίνονται σκέψεις, λέξεις κλειδιά αναδυόμενες από συζητήσεις της ομάδας, 
είχαν σαν αρχή την εμπλοκή σχέσεων. 

Όντως, για να ζεις ολοκληρωτικά τη ζωή είναι απαραίτητη η γοητεία του γλωσσικού 
παιχνιδιού και της φωνητικής έκφρασης της ποίησης. 

Η ποίηση έχει την ίδια λειτουργία με ένα όνειρο που πραγματοποιείται, όπου κάθε λέξη ασκεί 
τον λόγο συνεχώς μια δύναμη ακαταμάχητης έλξης. 

Η πρόταση δεν ανήκει μόνον σε έναν ιδιαίτερο τομέα θεραπευτικών προσεγγίσεων, όπου η 
δημιουργικότητα και η δημιουργική έκφραση θεωρούνται βασικοί συντελεστές στην υπόθεση 
της ψυχικής εξέλιξης, μα για όλους τους πολίτες μιας χώρας. 

…………………… 

Το εργαστήριο "Ποίηση και Σκιές", εξέδωσε, μεταξύ άλλων, μια ποιητική δίγλωσση ανθολογία 
με τίτλο "Μεθόρια ποιήματα" και ένα θεατρικό σενάριο. 
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Η διδακτική της δημιουργικής γραφής: Παρόν και μέλλον στη δευτεροβάθμια 
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Ευφροσύνη Ζαχαράτου 
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fzaharatou@gmail.com 

 
Ευαγγελία Ντούπα 

εκπαιδευτικός 
evouladoup@gmail.com 
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Στην παρούσα εισήγηση, η οποία εντάσσεται στον θεματικό άξονα «Εκπαίδευση και Διδακτική 
της Δημιουργικής Γραφής» του 5 ου Διεθνούς Συνεδρίου Δημιουργικής γραφής, θα 
παρουσιαστεί η διαδικασία προσέγγισης και αποτίμησης της δημιουργικής γραφής στο πλαίσιο 
του νέου Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα της Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου κατά τη διάρκεια 
της πιλοτικής εφαρμογής του στο 1 ο Πρότυπο ΓΕΛ Αθηνών – «Γεννάδειο» (σχολικό έτος 
2021-2022). Σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών η δημιουργική γραφή προσφέρει στους 
μαθητές και στις μαθήτριες τη δυνατότητα βιωματικής προσέγγισης του λόγου και 
πειραματισμού σε ποικίλα λογοτεχνικά είδη. Οι διαφορετικές αναπαραστάσεις, η εκφραστική 
και θεραπευτική ιδιότητα της δημιουργικής γραφής συντελούν σταδιακά στη διαμόρφωση 
ενεργητικών αναγνωστών/αναγνωστριών και κριτικά σκεπτόμενων δημοκρατικών πολιτών, 
γεγονός που καθίσταται φανερό στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Λογοτεχνίας. Στο 
προαναφερθέν πλαίσιο η δημιουργική γραφή συνδέθηκε: - με τις θεματικές ενότητες «Τα φύλα 
στη λογοτεχνία», «Η μετάβαση από την παραδοσιακή στη μοντέρνα ποίηση» (ισχύον 
Πρόγραμμα Σπουδών), - και με τη θεματική ενότητα ««Λογοτεχνικά κείμενα για τη 
Λογοτεχνία», καθώς και με δύο εργαστήρια δημιουργικής γραφής για τις θεματικές ενότητες 
«Αξίες και ιδανικά» και «Με τη λογική ή το συναίσθημα» (νέο Πρόγραμμα Σπουδών). Το κύριο 
ερευνητικό ερώτημα, ως πυρήνας της εισήγησης, αφορά τη διδακτική της δημιουργικής γραφής 
σε σχέση με την ποικιλία των λογοτεχνικών ειδών, τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των 
μαθητών/μαθητριών. Οι μαθητές/μαθήτριες κλήθηκαν να προσεγγίσουν διάφορα λογοτεχνικά 
είδη (επιστολή, διάλογο, ημερολόγιο, διήγημα, εικονοποίημα, ποίημα) μέσω προφορικού, 
γραπτού και πολυτροπικού λόγου. Σημαντική παράμετρο απετέλεσε η δυνατότητα επιλογής 
διαφορετικών δραστηριοτήτων με βάση τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, στο 
πλαίσιο της οποίας θα παρουσιαστεί και μία ψηφιακή γεωχωρική αφήγηση. Η όλη διερευνητική 
προσπάθεια ολοκληρώνεται με την αποτίμηση των δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής από 
τους ίδιους τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και με την κατάθεση προτάσεων για τη 
διδακτική, την αξιολόγηση και γενικότερα το μέλλον της δημιουργικής γραφής στο σύγχρονο 
ελληνικό λύκειο. 
 

 

Holly Howitt-Dring  

 
The sonnet: a great reckoning in a little room 

Dr Holly Howitt-Dring – Liverpool John Moores University – Creative Writing 
l.h.howittdring@ljmu.ac.uk  

 
My latest work-in-progress is a poetry collection, which I began when taking up a fellowship. 
The collection is entirely made up of sonnets, a form that fit my work in a way no other would. 
Why is the sonnet such a pull for poets? What is it about the form that keeps poets coming 
back to it? As a writer and an academic, the sonnet is something that I have written and taught 
for many years, and in this presentation I will explore why the sonnet is still one of the 
most important forms in poetry. 
Thinking of the success of recent contextual collections by Hannah Lowe and Don Paterson, 
which were written exclusively in sonnets, I will examine why the sonnet is still so crucial in 
contemporary collections. Is it the sense of finality in one stanza – or is it the openness of a 
single stanza that keeps writers within the form? 
I will discuss how we can use it as a traditional and more bespoke form to present moments 
to readers, and also how we can use the form in classes, helping students to reveal the power 
of formal poetry. 
 
Keywords: poetry, sonnet, form, creative writing 
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Θανασούλας Ανδρέας 

 Κοινωνικές πράξεις στο δραματικό κείμενο και διαχείριση των πληροφοριών ενός 
θεατρικού κειμένου 

 
Θανασούλας Ανδρέας 

 ηθοποιός, συγγραφέας, εκπαιδευτικός Θεάτρου και Υποψήφιος Διδάκτορας 
Κοινωνιολογίας Θεάτρου 

thanasoulas.andreas@ac.eap.gr  
 

Οι σχέσεις των προσώπων ενός δραματικού κειμένου ακολουθούν τα πρότυπα και 
τις επιδιώξεις της πραγματικής ζωής, αφού εξ ορισμού το δράμα προκύπτει από το 
ρήμα δρω. Πρόκειται δηλαδή για μια αισθητική – καλλιτεχνική αποτύπωση της 
πραγματικότητας, ιδωμένη μέσα από το οικουμενικό κάτοπτρο του ψυχισμού και 
τις ανάγκες της θεατρικότητας. 
Το δραματικό κείμενο είναι ουσιαστικά η αφήγηση μιας ιστορίας που πρόκειται να 
παρασταθεί με ηθοποιούς που θα ενσαρκώσουν στη σκηνή τα πρόσωπα του έργου. 
Ωστόσο, αφού το θέατρο εμπεριέχει την πραγματικότητα, η σχέση του με την 
κοινωνιολογία είναι αρραγής 
Στην παρούσα εισήγηση θα γίνει αφ’ ενός η σύνδεση της σκηνικής δράσης με τις 
κοινωνικές πράξεις του Weber και αφ’ ετέρου μια δημιουργική προσέγγιση του 
τρόπου ανάδειξης των αναγκαίων πληροφοριών ενός έργου, χωρίς να 
διαταραχθούν οι συνθήκες δράσης και σύγκρουσης του κειμένου για την πρόσληψή 
τους από το κοινό. Δηλαδή, η εν λόγω απόπειρα αφορά μια ερευνητική προσέγγιση 
του κατά πόσο οι δράσεις ενός θεατρικού έργου ταυτίζονται με τις «κοινωνικές 
πράξεις» του Weber. Για την απόδειξη των παραπάνω θα χρησιμοποιηθούν 
αποσπάσματα από εγνωσμένα θεατρικά κείμενα του παγκόσμιου ρεπερτορίου. 
Επίσης μέσα από την ίδια θεωρία θα αναζητήσουμε αληθοφανείς τρόπους 
παρουσίασης προγενέστερων γεγονότων και σχέσεων του θεατρικού μύθου, οι 
οποίοι είναι ήδη γνωστοί στα πρόσωπα του έργου και θα έμοιαζε ανούσιος 
πλεονασμός να αναφερθούν απροκάλυπτα στο κοινό, το οποίο τα αγνοεί. 
 

Θεοδώρου Ζαχαρούλα  

 
Η δύναμη της αφήγησης στον κινηματογράφο: τα αρχέτυπα και το ταξίδι του 

ήρωα στην τριλογία «The Godfather» 
Ζαχαρούλα Θεοδώρου  
απόφοιτος του τμήματος 

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

sugar_theo1989@yahoo.com 
 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η δυναμική της αφήγησης στον 
κινηματογράφο και συγκεκριμένα στην τριλογία «The Godfather». Ποιος αφηγείται 
αυτή την ιστορία και γιατί μας αφορά; Με μια πρώτη επιδερμική προσέγγιση, θα 
έλεγε κανείς πως πρόκειται για ένα γκανγκστερικό έπος. Ωστόσο, στον θεατή 
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δημιουργείται η ανάγκη της επιστροφής, της θέασης κατ’ επανάληψη. Οι 
προγενέστερες της τριλογίας ταινίες περιείχαν βία, σκληρότητα και αιματηρές 
συγκρούσεις. Εντούτοις, ο «Νονός» είναι διαφορετικός και εισάγει μια εντελώς νέα 
αφηγηματική οπτική για την εποχή: εμβαθύνει στην ιστορία της οικογένειας 
Corleone και στην τραγικότητα των ηρώων. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στην ταύτιση 
και στην επιστροφή του θεατή διαδραματίζουν τα αρχέτυπα των χαρακτήρων, όπως 
τα ανέλυσε στη θεωρία του ο Carl Jung. Πρόκειται για μοτίβα και χαρακτηριστικά 
ανθρώπων που εμφανίζονται σε κάθε είδους αφηγηματική μυθοπλασία. Οι 
αρχέγονες αυτές εικόνες ανήκουν στο συλλογικό ασυνείδητο, για αυτό και ο θεατής 
ταυτίζεται με τους χαρακτήρες, συμπάσχει, συγκινείται και βρίσκει νόημα στη 
θέαση κάθε φορά. Τέλος, ο θεατής επιστρέφει, καθώς αναγνωρίζει την εξέλιξη των 
ηρώων μέσα από το ταξίδι τους. Η αφήγηση δομείται σε τρεις πράξεις, σύμφωνα με 
τη διάκριση του Syd Field, και οι πρωταγωνιστές εξελίσσονται μέσα από διάφορες 
δοκιμασίες —τα επονομαζόμενα «Στάδια του Ταξιδιού του Ήρωα», που 
περιγράφονται από τον Joseph Campbell στον Ήρωα με τα 1.000 πρόσωπα. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, ο θεατής αποκτά ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς με τους 
ήρωες, αλλά, ταυτόχρονα, τονίζεται και η αφηγηματική αξία της τριλογίας. 
Λέξεις-κλειδιά: The Godfather; Αρχέτυπα; Jung; Στάδια Ταξιδιού του Ήρωα; 
Campbell; Τριμερής δομή αφήγησης 
 

Ιακωβίδου Σοφία  
Γνωσιακή διάσταση της δημιουργικής γραφής 

 
Σοφία Ιακωβίδου 

Μόνιμη Επίκουρη καθηγήτρια Νεοελληνικής λογοτεχνίας στο ΔΠΘ (ΤΕΕΠΗ) 
sophie_iak@yahoo.fr 

 

 

Συνιστά η δημιουργική γραφή μια μορφή γνώσης και αν ναι τι είδους; Αφορά η γνωσιακή 
διάσταση μόνο τη λογοτεχνία ή την προσπάθεια συγγραφής της – πολλοί θα έριζαν για το τι 
συνιστά ή πού έγκειται η λογοτεχνικότητα ενός έργου, λίγοι όμως θα κατάφερναν να αρνηθούν 
ότι αποτελεί, τόσο για αυτόν που γράφει όσο και για εκείνον που διαβάζει, μια εκτεταμένη 
ανθρωπογνωσία – ή επεκτείνεται και σε άλλες μορφές λόγου; Μπορεί να διαχωριστεί το τι 
γράφει κανείς από το πώς το γράφει, σε ποιες υφολογικές επιλογές επιδίδεται (είτε επιχειρεί 
να συνθέσει ένα διαφημιστικό κείμενο είτε ένα θεατρικό έργο); Πρόκειται, από γνωσιακής 
πλευράς, για δύο ξεχωριστές, «στεγανοποιημένες» μεταξύ τους διαδικασίες (μαθαίνει κανείς 
πώς να χειρίζεται ζητήματα περιεχομένου/πλοκής vs το πώς να διαχειρίζεται μορφολογικά ή 
ειδολογικά); Σε αντίθεση με ορισμένους που τα διαχωρίζουν, εδώ θα υποστηρίξουμε ότι κάθε 
μορφή γνώσης, είτε ποιητικής είτε πολιτικής τάξης, είναι αδιαχώριστα δεμένη με το είδος του 
κειμένου που επιχειρεί να γράψει κανείς. Πρόκειται για διαδικασίες που εκκινούν από την 
αναγνωστική αντίληψη, που αποτελεί την κοιτίδα της ουσιαστικής ενδυνάμωσης όποιου 
επιχειρεί να γράψει, το πώς δηλαδή όχι απλώς εν-τυπώνει αλλά ελέγχει, τακτοποιεί, ενοποιεί 
σε εννοιολογικά σχήματα δεδομένα. Ακόμη και το πώς φτάνει σε εκείνες τις ιδιαίτερες 
«διαστολές του εαυτού» που βιώνουμε με τη μορφή της αισθητικής απόλαυσης. 
 

Ιακωβίδου Σοφία  
«Λογοτεχνικές Μνήμες. Τα Grecanico της Τραπεζούντας» 

Σοφία Ιακωβίδου  

μέλος της επιτροπής Ποντιακής Διαλέκτου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος 
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Η «Ποντιακή» ή αλλιώς «ποντική» κατά τον Άνθιμο Παπαδόπουλο, ομιλείται εδώ και τρεις 
χιλιάδες 
χρόνια. Πεζογραφία, με τη μορφή διηγήματος, νουβέλας ή μυθιστορήματος, δεν 
αναπτύχθηκε στον ιστορικό 
Πόντο πριν από το 1923. Εξαίρεση αποτελούν κάποια διηγήματα, σποραδικά ποιήματα, 
γνωμικά και 
σύντομα ευφυολογήματα στην ποντιακή, που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά 
όπως: ο 
«Εύξεινος Πόντος»(1880-1881), ο «Αστήρ του Πόντου»(1885-1886), η «Επιθεώρησις» της 
Τραπεζούντας 
(1910-1911), ο «Πόντος» της Μερζιφούντας(1914),ο «Φάρος της Ανατολής»(1908-1921) των 
Σεράσηδων, 
ο «Αργοναύτης»(1912-1918) του Σταύρου Γαληνού στο Βατούμ και η «Εποχή»(1919-1921) 
του 
εθνομάρτυρα Νίκου Καπετανίδη. Ο πεζός λόγος όμως είχε δημιουργική πορεία στην πρώην 
Σοβιετική 
Ένωση ως το 1938 και εμφατικά πρέπει να σημειώσουμε πως η πεζογραφία των Ποντίων 
αναπτύχθηκε μετά 
τη χρονολογία ορόσημο 1923, στην Ελλάδα και ελάχιστα στις χώρες της διασποράς. Η 
ποντιακή λογοτεχνία 
διακρίνεται: α) στα ιστορικά και ακριτικά τραγούδια του 12 ου και 13 ου β) Στην πλούσια 
θεατρική, 
λογοτεχνική, ποιητική και ιστορική παραγωγή μετά τα σουλτανικά προνόμια του Χάττι 
χουμαγιούν και 
συγκεκριμένα από το 1860 ως το 1923 και γ) στη σύγχρονη ποίηση και λογοτεχνία στην 
ποντιακή διάλεκτο 
κυρίως στον Ελλαδικό χώρο, από το 1923 έως και σήμερα. Σε όλα αυτά οφείλουμε να 
συνυπολογίσουμε και 
τη λαϊκή λογοτεχνική προφορική παράδοση, την οποία βρίσκουμε αποτυπωμένη στα 
δημοτικά τραγούδια, 
τα παραμύθια και τις διηγήσεις. Μεγάλοι Πόντιοι λογοτέχνες, πρώτης γενιάς όπως ο Φίλων 
Κτενίδης, ο 
Γιώργος Ζερζελίδης, Ο Χριστόφορος Μουρατχανίδης, ο Παντελής Μελανοφρύδης, ο 
Γεώργιος 
Κανδηλάπτης, Ευστάθιος Χριστοφορίδης, ο Ξενοφών Άκογλου και άλλοι, καθώς και πιο 
σύγχρονοι 
συγγραφείς , όπως ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, ο Χρήστος Αντωνιάδης , η Βέρα 
Αντωνιάδου, ο Κώστας 
Διαμαντίδης και άλλοι, αποδίδουν πεζά κείμενα και ποιήματά τους στην ποντιακή διάλεκτο. 
Στην εισήγησή μας επιχειρούμε να συστήσουμε σε ένα ευρύτερο κοινό την ποντιακή 
λογοτεχνία και 
γλώσσα μέσα από κείμενα, πεζά και δίστιχα, και να αναδείξουμε έργα σύγχρονων 
λογοτεχνών που τη 
διατηρούν ζωντανή εκατό (100) χρόνια μετά τον ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου από την 
πατρογονικά 
εδάφη. 
 

Ιγγλέση Ευαγγελία, Δρ. Μουρουζίδου Όλγα, Παπασπανού Άννα 
 

 “Εκεί που άρχισαν”: Από το ράφι της Βιβλιοθήκης στην οθόνη των e- 
readers! 
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Ιγγλέση Ευαγγελία 
εκπαιδευτικός 

 Δρ. Μουρουζίδου Όλγα 
εκπαιδευτικός  

 Παπασπανού Άννα 
εκπαιδευτικός 

eadingclub.3gymtherm@gmail.com 
 

Στην εισήγησή μας θα παρουσιαστεί η διαχείριση και επέκταση της 
συγγραφικής δουλειάς που έκαναν 30 μαθητές της Λέσχης Ανάγνωσης του 3ου 
Γυμνασίου Θέρμης, οι οποίοι συνέγραψαν ομαδοσυνεργατικά ένα μυθιστόρημα 
με τίτλο «Εκεί που άρχισαν όλα». 
Ειδικότερα, μετά την πρώτη έκδοση του βιβλίου η ομάδα έχοντας ως οδηγό τις 
ανάγκες του σύγχρονου αναγνώστη καθώς και τα νέα δεδομένα που προέκυψαν 
εξαιτίας της πανδημίας, προχώρησε στο σχεδιασμό της επανέκδοσής του σε 
ηλεκτρονική μορφή (e-book). Οι μαθητές, εξοικειωμένοι ήδη από την χρήση των 
Σχολικών Εμπλουτισμένων Διαδραστικών Εγχειριδίων, θέλησαν να 
«εμπλουτίσουν» τις σελίδες του ηλεκτρονικού τους βιβλίου με ενεργά εικονίδια 
ή υπερσυνδέσμους, προκειμένου να γίνει διαδραστική η ανάγνωση του βιβλίου. 
Συγκεκριμένα ο αναγνώστης διαβάζοντας το ηλεκτρονικό βιβλίο θα μπορεί: 
Α. Να λαμβάνει ερμηνεία σε άγνωστες λέξεις του κειμένου με αναφορές από 
ηλεκτρονικές πηγές όπως για παράδειγμα το λεξικό της κοινής νεοελληνικής 
«Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα» (http://www.greek- 
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html). 
Β. Να απολαμβάνει ψηφιακό διαδραστικό υποστηρικτικό υλικό προκειμένου να 
εξοικειωθεί με τον χώρο και τον χρόνο του βιβλίου (χάρτες, χρονογραμμή, 
ιστορικά στοιχεία, εικόνες, γεωλογία, περιβάλλον, προσομοιώσεις). 
Γ. Να πληροφορείται για στοιχεία που αφορούν την άυλη πολιτιστική 
κληρονομιά και τα οποία αναφέρονται στις σελίδες του βιβλίου (λαϊκής 
παράδοσης, έθιμα, γλώσσα, φαγητό κ.τ.λ.). 
Δ. Να απολαμβάνει την ηχητική αφήγηση του βιβλίου μέσω «audiobook». 
Ε. Να διασκεδάζει παίζοντας ένα κυνήγι θησαυρού λαμβάνοντας ταυτόχρονα 
πληροφορίες που αφορούν την πορεία γραφής του βιβλίου. 
Στ. Να δραματοποιεί επιλεγμένες σκηνές του βιβλίου με τη βοήθεια 
προτεινόμενου θεατρικού σεναρίου. 
 
Τέλος στην εισήγηση αυτή αναλύονται τα πολλαπλά οφέλη που προέκυψαν από 
την χρησιμοποίηση ενός ηλεκτρονικού διαδραστικού βιβλίου. Γίνεται επίσης 
προσπάθεια να αναγνωριστεί η ανάγκη της παράλληλης χρήσης της έντυπης 
μορφής του βιβλίου με την ηλεκτρονική του μορφή. Σ’ έναν ολοένα αυξανόμενο 
ψηφιακό κόσμο η χρήση των εμπλουτισμένων διαδραστικών βιβλίων στον 
τομέα της λογοτεχνίας αποτελεί σίγουρα μια ξεχωριστή εμπειρία για τον 
αναγνώστη. 
 

Kalasaridou Sotiria 

 
Creative Writing and Holocaust Education in Literature Classroom 
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Sotiria Kalasaridou, Post-doctoral Researcher A.U.TH. –  
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The presented research project builds on the academic arguments that the teaching of 
Holocaust is not only a matter of teaching facts, but also a difficult matter both for assessment 
and to translate into pedagogical practice. My key idea highlights the relation between the 
teaching of the Holocaust in literature classroom and the response of the learners. The 
presentation will focus on the meanings the students have come across through creative 
writing during the teaching of Holocaust literary and cinematic works. 
The main research questions of the research are the following: i) In which ways do the students 
comprehend through the creative writing the similarities and the differences between History 
and personal story? ii) How the creative writing can help the students conceptualizing the 
universal meaning of the Holocaust not only as a historical event, but also as a ‘cultural‘ one? 
iii) How the creative writing can help the students to develop mechanisms against stereotypes 
and prejudices on the one hand and mechanisms of acceptance of the diversity on the other? 
The qualitative research was conducted by using the ethnography method and more 
specifically the participant observation. The observation was held during a period of six months 
in four different literature classrooms, Grades 1 and 3 of lower secondary education (N= 84 
students in total, 40 males and 44 females). The students’ creative writing activities were coded 
by using MAXQDA and analyzed by using discourse analysis. The development of the coding 
system: a) offers connections between theoretical framework and methodology, b) 
corresponds with the theoretical underpinnings, c) offers links between teaching strategies and 
the first results of the analysis. 

Keywords: Holocaust Education; creative writing; lower secondary education; literature 
education  
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This paper aims at the utilization of short narrative discourse and specifically that of the 
novella in secondary education in the Greek educational system. The characterization of a 
narrative work as a novel is quite subjective and as a result several works of Greek Literature 
have been classified as novels while they are novellas. Menelaus Ludemis' work "Clouds" could 
be one such case. The author himself, although widely read and much loved by the public, is 
marginalised in textbooks. In the present proposal it is suggested that the aforementioned 
work of his, be taught through techniques of creative writing. Through the practices of creative 
writing, students learn about this narrative genre and become familiar with the work of 
Lountemis.  
keywords: novella, creative writing, Menelaos Lountemis 

 

Kalouptsi Maria  

 
Translating Alejo Carpentier: a journey from creative reading to creative writing  
 

Maria Kalouptsi 
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mariakalouptsi@hotmail.com 

 

Each type of translation is a form of creation, an intercultural dialogue of two traditions that 
converse with each other. Literary translation in particular, is primarily the field where the 
character of a nation, the experiences, the way of life, the perceptions but also the history of 
its people, elements all the above reflected in literature, are reproduced through their transfer 
from the source language into the recipient language. The translator is called upon to play the 
role of the intercultural mediator; to recreate the literary text highlighting the socio-historical 
and cultural background that the original text provides. This task, however, is 
demanding; it requires not only knowledge, technique, perseverance, patience and countless 
hours of work, but also a creative approach to the text in order to solve the problems that arise 
during the translating procedure, as well as to select the appropriate elements that can render 
the original text in the new language as accurately as possible. This presentation focuses on 
the journey from reading to translating the literary text, outlining how each step of this journey 
reveals a different state of creative reception and writing. Based on the short stories written by 
the Cuban author Alejo Carpentier, the successive stages in the process of translating these 
short stories from Spanish into Greek are analyzed, putting the emphasis on the problems that 
arose and the ways they were dealt with, thus making the whole project a practical paradigm 
of creative writing. 
 

 

Καπανιάρης Αλέξανδρος- Καλαμπόκας Νίκος 
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«Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης ως μέσο διδασκαλίας της Ιστορίας στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: ο Ελληνιστικός Πολιτισμός » 

  

Αλέξανδρος Καπανιάρης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Τ.Ι.Ε. Δ.Π.Θ. Μέλος Σ.Ε.Π. Ε.Α.Π., 
kapaniaris.alexandros@ac.eap.gr  

  

Νικόλαος Καλαμπόκας, Απόφοιτος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δημιουργική Γραφή 
Ε.Α.Π., nikoskalampokas@hotmail.com  

  

Η παρούσα εργασία είχε σκοπό τη διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των 
εκπαιδευτικών (Φιλολόγων ΠΕ02) σχετικά με την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης και της 
δημιουργικής γραφής στη διδασκαλία της ιστορίας. Ειδικότερα η έρευνα (ποσοτική) είχε σαν 
σκοπό να προσδιορίσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα της ιστορίας 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε σχέση με το κατά πόσο η χρήση της ψηφιακής αφήγησης 
στηριζόμενη στη δημιουργική γραφή, μπορεί να ενισχύσει διδακτικές στρατηγικές για μια 
βιωματική και συνεργατική μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα στην 
πράξη αξιολόγησαν εκπαιδευτικό υλικό που τους διατέθηκε με τη μορφή καθοδηγούμενου 
ερευνητικού σχεδίου (project), μέσω ενός εκτεταμένου εκπαιδευτικού σεναρίου, το οποίο 
εστίαζε στην πέμπτη ενότητα του σχολικού βιβλίου της πρώτης γυμνασίου (Ελληνιστικός 
πολιτισμός) και ερωτήθηκαν σχετικά με την ικανότητα των μαθητών/τριών ώστε: α) να 
δημιουργούν κείμενα (δημιουργική γραφή) που θα χρησιμοποιούσαν στην ψηφιακή αφήγηση 
αναδιηγώντας συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, β) να αναζητούν μόνοι/νες τους σχετικό υλικό 
κάνοντας χρήση των ψηφιακών πηγών, γ) να συνθέτουν ψηφιακές αφηγήσεις με βάση τα 
κείμενα που έγραψαν οι ίδιοι για τα ιστορικά γεγονότα με τρόπο δημιουργικό, δ) να 
συμμετέχουν και να κατανοούν το μάθημα της ιστορίας μέσα από τη διαδικασία της 
δημιουργικής γραφής και της ψηφιακής αφήγησης, ε) να προετοιμάζονται για μελλοντικές 
εργασίες και έρευνες που προϋποθέτουν συνθετικές διαδικασίες (δημιουργική γραφή, χρήση 
ψηφιακών μέσων, δημιουργία ψηφιακού τεχνήματος). 

Τα συμπεράσματα της έρευνας που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία και σχετίζονται 
με τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση όταν αυτή υποστηρίζεται με διαδικασίες 
παραγωγής γραπτού λόγου, φαίνεται ότι μπορούν να αξιοποιηθούν στην δημιουργία 
καινοτόμων διδακτικών πρακτικών για μια διαδραστική και συνεργατική μάθηση. 

  

Λέξεις Κλειδιά: Ψηφιακή αφήγηση, Δημιουργική γραφή, Ελληνικός πολιτισμός, Εκπαιδευτικό 
σενάριο, Ιστορία 

 

ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ  

 

Παίζουμε τώρα; Μάθηση με παιχνίδι για ενηλίκους και δημιουργικός αναστοχασμός στη 

διδασκαλία και την έρευνα της δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής 
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Κατερίνα Καρατάσου 

Πανεπιστήμιο Frederick 

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 

 

Η ανάλυση της λογοτεχνίας ως γραφής και ανάγνωσης με τα φώτα του παιχνιδιού έχει 

μακρά και παράδοση στην αισθητική, τις λογοτεχνικές σπουδές και τη δημιουργική γραφή. 

Το ίδιο και η εξέταση του ρόλου του παιχνιδιού στην ανάπτυξη και τη μάθηση, καθώς και η 

μάθηση με παιχνίδι (game based learning), ως εκπαιδευτική διαδικασία με διακριτό 

χαρακτήρα από την παιγνιώδη προσέγγιση της μάθησης, αλλά και της παιχνιδοποίησης σε 

διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Λιγότερο έχει διερευνηθεί η μάθηση με παιχνίδι για τους 

σκοπούς της δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής. Σε αυτή την ανακοίνωση, 

παρουσιάζεται ένα εργαστήριο δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής με άξονα τους 

βιβλιογρίφους που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο μεταπτυχιακού μαθήματος δημιουργικής 

ανάγνωσης και γραφής και στο οποίο συμμετείχαν τριάντα (30) άνδρες και γυναίκες 

εκπαιδευτικοί όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Πρόκειται για εργαστήριο που 

εμπνεύστηκε από και εφάρμοσε τη φιλοσοφία της μάθησης με παιχνίδι για την ενίσχυση 

της δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής. Με βάση την ανάλυση του ελεύθερου, 

δημιουργικού αναστοχασμού των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών πάνω στην 

αξιολόγηση της εμπειρίας, τίθενται και συζητούνται μια σειρά ερωτήματα, όπως: α) Πώς 

ενήλικα άτομα βιώνουν μια τέτοια διαδικασία; β) Ποια στοιχεία άτυπων θεωριών 

δημιουργικότητας αξιοποιούν για να την επεξεργαστούν, να την εντάξουν σε άλλες 

εκπαιδευτικές εμπειρίες τους, να την κατανοήσουν και να την αξιολογήσουν; γ) Με τι μέσα 

και τρόπους αναπαριστούν την εμπειρία τους; Τι ειδολογικές μορφές λαμβάνει ο 

αναστοχασμός; δ) Ποια θέματα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος αναδεικνύονται από τον 

αναστοχασμό; Ο απώτερος στόχος της ανακοίνωσης είναι διττός: αφενός η εξερεύνηση του 

πεδίου τομής ανάμεσα στη μάθηση με παιχνίδι και την παιδαγωγική της δημιουργικής 

ανάγνωσης και γραφής, όπως γίνεται αντιληπτή και βιώνεται από τη σκοπιά ενηλίκων 
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ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών και αφετέρου η κριτική ανάδειξη ενός είδους 

σύνθεσης, του «δημιουργικού αναστοχασμού», ως εργαλείου παραγωγής ερευνητικών 

δεδομένων. 

 

Καραγιάννη Σοφία 

  
Η δημιουργική γραφή και η φιλαναγνωσία στο σχολείο»: 

τα παιδιά γράφουν ιστορίες με αφορμή τα βιβλία της Άλκης Ζέη 
Σοφία Καραγιάννη 

εκπαιδευτικός 
skaragia@gmail.com 

  
  
Η δημιουργική γραφή αποτελεί μία σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδο που στοχεύει στην 
ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών/-τριών μέσα από τη σταδιακή  εξοικείωση με 
συγγραφικές πρακτικές. Στόχος της είναι η δημιουργία και η αναδημιουργία μέσα από τη 
βιωματική προσέγγιση ενός κειμένου. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η προσωπική 
ευχαρίστηση, η απελευθέρωση της σκέψης και η ελεύθερη συμμετοχή. Η δημιουργική γραφή 
προϋποθέτει και ταυτόχρονα παράγει δημιουργικό διάβασμα και κατ’ επέκταση επαρκείς 
αναγνώστες. Παράλληλα, παρουσιάζει σημαντική εκπαιδευτική αξία προσφέροντας μια νέα 
οπτική στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο σχολείο. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η 
μεθοδολογία και ο τρόπος εργασίας των μαθητών/-τριών στα πλαίσια ενός προγράμματος 
φιλαναγνωσίας με τίτλο: «Ο μεγάλος περίπατος της Άλκης Ζέη». Οι μαθητές και οι μαθήτριες 
της Δ΄ τάξης του 14ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών «Δημήτρης Πικιώνης» συμμετείχαν σε 
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. Μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και με 
αφορμή τα βιβλία της Άλκης Ζέη οι μαθητές και οι μαθήτριες έγραψαν ιστορίες, παραμύθια, 
ποιήματα και χαϊκού. Τα κείμενα γράφτηκαν είτε ατομικά, είτε ομαδικά. Μία από τις ιστορίες 
γράφτηκε με τη συμμετοχή όλης της τάξης στο πλαίσιο ενός εργαστηρίου δημιουργικής 
γραφής. Τα κείμενα των μαθητών/-τριών δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της τάξης και 
δόθηκαν στη συγγραφέα κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μαζί της. 
  

 

Καρακίτσιος Ανδρέας 

 

Η Μυθική Μέθοδος ως συγγραφική επιλογή στο έργο της Ευγενίας Φακίνου 

Ανδρέας Καρακίτσιος 

Ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
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Ο κεντρικός στόχος της εργασίας είναι η ανίχνευση και η καταγραφή της ποικιλότροπης 
εμφάνισης, χρήσης και εφαρμογής των βασικών τεχνικών και συγγραφικών επιλογών της 
μυθικής μεθόδου, σε επιλεγμένα λογοτεχνικά κείμενα της Ευγενίας Φακίνου και συγκεκριμένα 
στο εμβληματικό της έργο, το μυθιστόρημα «Το έβδομο ρούχο» και στη μοναδική Συλλογή 
διηγημάτων «Φιλοδοξίες κήπου», όπου εμφανίζονται δύο διηγήματα με χρήση του μύθου. 
Διαπιστώνεται ότι η συγγραφέας υποβιβάζει, όπως κάνει και στα διηγήματα, τη λειτουργία της 
πλοκής χρησιμοποιώντας φωκνερικά μοτίβα και τεχνικές, φαίνεται να προτιμά το συνειρμικό 
δέσιμο των γεγονότων και προβάλλει σχεδόν πάντα σε πρώτο επίπεδο την ιχνογράφηση των 
γυναικείων χαρακτήρων. Επιλέγει να δώσει περισσότερους συμβολισμούς στα πρόσωπα των 
χαρακτήρων και στα κρίσιμα ιστορικά γεγονότα και επιχειρεί μια αναγωγή του μύθου της 
Δήμητρας και της Περσεφόνης στα ιστορικά γεγονότα της μικρασιατικής καταστροφής και τα 
επακόλουθά της μέχρι τη δεκαετία του ΄80. Με τον τρόπο αυτό το ιστορικό με το μυθικό 
συσχετίζονται συγκρίνονται και λειτουργεί η «αντικειμενική αντιστοιχία» κατά τον Τ.Σ. Έλλιοτ. 
Το μυθικό πλαίσιο που ορίζεται από την Θεά Δήμητρα και την Περσεφόνη, συνδέεται με τα 
ιστορικά γεγονότα της μικρασιατικής καταστροφής του 1922. Εάν έλειπε το μυθικό πλαίσιο και 
η μυθική αναγωγή, το «Έβδομο ρούχο» θα ήταν απλά ένα ιστορικό μυθιστόρημα που θα 
εξιστορούσε με συνεχείς αναδρομές και παρεκβάσεις την μικρασιατική καταστροφή και τις 
συνέπειές της μέχρι τη δεκαετία του ‘80. κλασική τεχνική της μυθικής μεθόδου. Στο 
μυθιστόρημα επίσης διακρίνεται αυτό που επιμένει να βλέπει στην μυθική μέθοδο ο Δ. Τζιόβας, 
δηλαδή τη συνομιλία, του παλιού με το καινούργιο, τη συσχέτιση του ιστορικού με το μυθικό. 
Ταυτόχρονα η μυθική μέθοδος δεν λειτουργεί ως ένα διάγραμμα, ως ένας σκελετός , ως ένα 
καθοριστικό δομικό στοιχείο αλλά παραμένει ένα χρηστικό αφηγηματικό μέσο για να 
προσδώσει μια συνοχή και βάση σε όλο τα μυθιστόρημα. 

 

Καραμαλή Ιωάννα  

Η αφήγηση του τραύματος – Η περίπτωση του Βιλγέβο του Luka Bekavac 

Αφηγηματικές τεχνικές και συμβολισμοί 

 

Ιωάννα Καραμαλή 

Φιλόλογος ιταλικής και ισπανικής γλώσσας – Μεταφράστρια 

 

ikaramali@hotmail.com 

 

Σύμφωνα με την Carruth (1996) το τραυματικό γεγονός αποτελεί μια ρωγμή στην ψυχική 
συγκρότηση η οποία ανθίσταται σε παραδοσιακές αφηγηματικές στρατηγικές. Σκοπός αυτής 
της μελέτης είναι πρωτίστως η διερεύνηση των αφηγηματικών τεχνικών του τραύματος στο 
Βιλγέβο του Luka Bekavac και η προσπάθεια ανεύρεσης κοινών τόπων ή / και κοινών τεχνικών 
με άλλα μυθιστορήματα του ελληνικού τραυματικού ρεαλισμού. Η φύση του τραύματος 
ανακαλεί μια συμβολική γλώσσα της οποίας τα σημαίνοντα δεν μπορούν να προσδιοριστούν 
πλήρως (Hartmann: 1995), και αυτό το στοιχείο παρουσιάζεται πολλές φορές στο Βιλγέβο. 
Πέρα από την κωδικοποιημένη γλώσσα, τα παραδείγματα συμβολισμών που μπορούν να 
ανακαλέσουν το τραύμα είναι πολλοστά και η ανάκληση αυτή γίνεται έμμεσα και σιωπηρά. Θα 
αναλυθούν και θα εξεταστούν οι συμβολισμοί σε σύγκριση με τις επιλεγόμενες αφηγηματικές 
τεχνικές και τις ψυχαναλυτικές θεωρίες. 
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Λέξεις κλειδιά: τραυματικός ρεαλισμός, αφήγηση του τραύματος, τραύμα. 

 

 

Καραμεσίνης Φώτης 

 

«Ιστορική αφήγηση, Μυθοπλασία και Δημιουργική γραφή με όχημα 
το Κόμικς: οι μαθητές ως μικροί δημιουργοί». 

Φώτης Καραμεσίνης 
Φιλόλογος, απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εκπαιδευτικός 

 fotiskaramesinis@gmail.com 
 

Με την εισήγησή μας θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε στο Συνέδριο και να 
προτείνουμε στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς ένα σενάριο διδασκαλίας το οποίο 
θα αξιοποιεί ως βασικά εργαλεία το Κόμικς και τη Δημιουργική γραφή για την 
προσέγγιση δύο «πολύπαθων» αντικειμένων της μέσης εκπαίδευσης: της Λογοτεχνίας 
και της Ιστορίας. Στόχος μας θα είναι η ενθάρρυνση των μαθητών του Γυμνασίου να 
χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες και τα ταλέντα που διαθέτουν, ώστε να παραγάγουν 
πρωτότυπα έργα. 
Αυτό που έχουμε στο νου μας είναι όχι τόσο η καλλιτεχνική αρτιότητα των έργων 
που θα προκύψουν από αυτή την προσπάθεια, όσο η εμπλοκή των μαθητών και των 
μαθητριών σε μία διαδραστική και πολλαπλώς δημιουργική διαδικασία και η 
κατανόηση της αξίας της Λογοτεχνίας και της Ιστορίας, υπό ένα διαφορετικό πρίσμα. 
Ως έργα αναφοράς θα προτείνουμε δύο εξαιρετικές δουλειές Ελλήνων δημιουργών, οι 
οποίες έχουν και επίκαιρο χαρακτήρα, εν έτει 2022. Καταρχάς, το graphic novel του 
Soloup Αϊβαλί, (Αθήνα 2014), βασισμένο στο έργο του Κόντογλου και του Βενέζη, 
100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή και την τραγωδία που ακολούθησε, 
την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών. Επίσης, τη συλλογή δεκατεσσάρων 
δημιουργών κόμικς Ένα γλυκό ξημέρωμα, (Αθήνα 2019), στην οποία παρουσιάζεται η 
καθημερινή ζωή των ανθρώπων στην Κατοχική Αθήνα του 1942-44 και τα 
εγκλήματα των κατακτητών. Και από εκείνη την περίοδο συμπληρώνονται φέτος 
οκτώ δεκαετίες. 
 

Καρανάσιου Μαρία  

Τα λογοτεχνικά κείμενα και οι κινηματογραφικές ταινίες ως 
ερεθίσματα δημιουργικής γραφής σε μαθητές/τριες δημοτικού σχολείου 

Μαρία Καρανάσιου 
 

Εκπαιδευτικός- MSc Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Δυτικής 
 

Μακεδονίας 
karanasiou_mary@hotmail.gr 

 

Το λογοτεχνικό κείμενο και οι κινηματογραφικές εικόνες μπορούν και σε ποιο βαθμό 
τα καθένα να προσφέρουν ερεθίσματα παραγωγής κειμένων με δημιουργικά 
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χαρακτηριστικά; Στόχος της ερευνητικής μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης 
ερεθισμάτων του ίδιου περιεχομένου, τα οποία μεταδίδονται με διαφορετικά μέσα 
(λογοτεχνικό κείμενο – κινηματογραφική ταινία). Η ερευνητική προσπάθεια 
στράφηκε σε δύο κατευθύνσεις: (α) Πρόσληψη – Αναγνωστική ανταπόκριση 
(Έκφραση συναισθημάτων, Ταύτιση με τους πρωταγωνιστές, Εντυπωσιασμός) και (β) 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων συγγραφής κειμένων με δημιουργικά χαρακτηριστικά - 
Δημιουργικότητα – Έκφραση (Εικασίες, Παραγωγή λόγου, Δημιουργική γραφή). 
Υλοποιήθηκε διδακτική παρέμβαση μέσα στη σχολική αίθουσα σε συνθήκες 
λειτουργίας σχολικής τάξης και αντλήθηκαν ερευνητικά δεδομένα από μαθητές και 
μαθήτριες δύο τμημάτων της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Χρησιμοποιήθηκε η 
«οιωνεί» πειραματική (ψευδοπειραματική) μέθοδος (quasi-experimentalapproach). 
Ως προς τις τεχνικές ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν η ερμηνευτική μέθοδος σε 
συνδυασμό με την ποιοτική ανάλυση λόγου (discourseanalysis), ενισχυμένες και με 
ποσοτικά δεδομένα. Ως διδακτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε ένα αυτοτελές επεισόδιο 
με τίτλο: Η καινούρια δασκάλα, από το βιβλίο: Ο μικρός Νικόλας σε νέες περιπέτειες, 
των Γκοσινί Ρενέ &amp; Σανπέ Ζαν Ζακ (2008: 108-115) και το αντίστοιχο απόσπασμα 
της κινηματογραφικής ταινίας Ο μικρός Νικόλας, σκηνοθεσία ΛορένΤιράντ, 2009, το 
οποίο αποτελεί μεταφορά του βιβλίου. Ως προς τα συμπεράσματα, διαπιστώθηκε ότι 
η μία διδακτική πρόταση με στόχο την παραγωγή κειμένου-δημιουργική γραφή στο 
δημοτικό σχολείο με τις παρούσες συνθήκες λειτουργίας μιας σχολικής τάξης, με 
ερέθισμα τόσο λογοτεχνικά κείμενα όσο και κινηματογραφικές ταινίες είναι 
λειτουργικά εφαρμόσιμη, πρακτικά εφικτή και οδηγεί στη συγγραφή κειμένων με 
δημιουργικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι αφηγήσεις με κοινό 
περιεχόμενο το οποίο προσφέρεται με διαφορετικά μέσα (λεκτικά και εικονικά) 
 
εμφανίζονται να επηρεάζουν μαθητές και μαθήτριες Ε΄ δημοτικού σχολείου ως προς 
την πρόσληψη και ως προς τα δημιουργικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων 
κειμένων. 
 

Καρελά Γεωργία  

   Προσεγγίζοντας τις έννοιες του πολέμου και της ειρήνης μέσω της Δημιουργικής 
Γραφής 

 
Καρελά Γεωργία 

υποψήφια διδάκτωρ στο ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ στο πεδίο της Ρητορικής στην Εκπαίδευση, 
εκπαιδευτικός 

Η δημιουργική γραφή (creative writing) παρέχει στο άτομο τη δυνατότητα να καλλιεργήσει τις 
νοητικές του δυνατότητες, όπως η μνήμη, η παρατηρητικότητα και η φαντασία και αποτελεί το 
έναυσμα ώστε ο καθένας και η καθεμία να έρθει σε επαφή με πολλά είδη κειμένων που θα 
προσπαθήσει να τα ερμηνεύσει. Καθώς η γλώσσα συμπορεύεται με τη σκέψη, το άτομο 
μαθαίνει να ξεδιπλώνει τις ποικίλες δυνατότητές της και την πληθώρα των νοημάτων που αυτή 
εμπεριέχει και να δημιουργεί έναν καινούριο κόσμο. 

Ο ρόλος της δημιουργικής γραφής στον χώρο της εκπαίδευσης είναι καταλυτικός. Οι μαθητές 
και οι μαθήτριες καλλιεργούν τη φαντασία και την ελευθερία τους. Η δημιουργική γραφή 
αποτελεί μια μορφή ανάπτυξης της δημιουργικότητας των μαθητών και μαθητριών μέσω της 
εξοικείωσής τους με τεχνικές παραγωγής και οργάνωσης ιδεών και συγγραφικές πρακτικές, 
επιτυγχάνεται δηλαδή η συγγραφική επινοητικότητα και η γλωσσική καλλιέργεια. Ακόμη, 
ενθαρρύνεται η αυτενέργειά τους, ενισχύεται η επικοινωνιακή λειτουργία της διδασκαλίας, 
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αποκαλύπτονται νοητικές δεξιότητες και ενισχύεται η αυτοεικόνα τους. Η δημιουργική γραφή 
αναπτύσσει την ικανότητα μάθησης, ενσυναίσθησης και σκέψης. 

Οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής στον χώρο του σχολείου είναι ένα παιχνίδι 
αφηγηματικών στρατηγικών, οργάνωσης της σκέψης και του λόγου, επιλογής λέξεων. Είναι 
ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαιτέρως αποτελεσματικό στη 
διδασκαλία πολλών και διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δράσεις δημιουργικής γραφής που 
πραγματοποιήθηκαν με τη σύμπραξη μαθητών και μαθητριών της Γ΄ Τάξης του Δημοτικού 
σχολείου που διαπραγματεύτηκαν το θέμα του πολέμου και της ειρήνης. Οι μαθητές και οι 
μαθήτριες ενεπλάκησαν σε δράσεις που ανέπτυξαν τη φαντασία, τη δημιουργικότητα αλλά και 
τη γλωσσική τους καλλιέργεια. Δημιούργησαν τα δικά τους μικρά βιβλία, τα δικά τους 
σχηματοποίηματα, πήραν εναύσματα από πίνακες ζωγραφικής και δημιούργησαν δικές τους 
ιστορίες, έφτιαξαν ακροστιχίδες, έδωσαν διαφορετικό τέλος στις ιστορίες, πρόσθεσαν 
χαρακτήρες, μετέτρεψαν τον διάλογο σε αφήγηση, υποδύθηκαν ήρωες, ζωντάνεψαν εικόνες. 

 

 

Καρρά Κατερίνα 

Δημιουργική γραφή και θεατρικοί διαγωνισμοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Κατερίνα Καρρά  

Διδάκτωρ Θεατρολογίας 
katkarra@theatre.uoa.gr 

 

Η ανακοίνωση θα συνοψίσει τα συμπεράσματα από τρεις ετήσιους πανελλήνιους 
διαγωνισμούς συγγραφής θεατρικού μονόπρακτου από μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
που διεξήχθησαν τα τελευταία χρόνια, με πρωτοβουλία ενός πειραματικού σχολείου σε 
συνεργασία με τον Τομέα Θεατρολογίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Θα σχολιάσει τα θέματα που επιλέχτηκαν από μαθητές, θα 
αιτιολογήσει τις δυσκολίες και τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν στην υλοποίηση του 
διαγωνισμού, θα προτείνει, τέλος, τρόπους κινητοποίησης των μαθητών και βελτίωσης του 
διαγωνισμού. Στόχος είναι η σύνδεση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την τέχνη του 
θεάτρου και η εξέταση του ρόλου των Πανεπιστημιακών Τμημάτων σε αυτό. 
 

Κεχαγιά Φανή 

«Το αρχέτυπο του κατεργάρη (trickster) ως μοτίβο της νεοελληνικής λογοτεχνίας» 
 

Φανή Κεχαγιά 
 

εκπαιδευτικός, συγγραφέας 
fanke21@gmail.com 

 

Κατά τον Γιουνγκ, αρχέτυπο μπορεί να χαρακτηριστεί ένα στοιχείο του συλλογικού 
ασυνείδητου, το οποίο προέρχεται από την πρωτόγονη θε 
ώρηση του κόσμου και, παρότι διαρκώς μεταλλάσσεται, διατηρείται εις το διηνεκές 
λαμβάνοντας συμβολικές διαστάσεις (C. G. Jung: 12-13). Ειδικά ο εντοπισμός του αρχέτυπου 
του κατεργάρη είναι θεμιτός σε πλήθος χαρακτήρων διαφορετικών πολιτισμών, αν και η 
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εύρεση ενός κοινού ορισμού είναι δύσκολη, γιατί ο καθένας είναι μοναδικός με διακριτά 
χαρακτηριστικά (Gašparovičová, 2017: 1-36). Ένας αρχετυπικός κατεργάρης εν γένει 
παραβιάζει τους κοινωνικούς κανόνες, τα όρια και τα ταμπού (Krippner, Richards, Abraham, 
2012: 164) και η παραβίαση αυτή λειτουργεί ως μια εσωτερική παρόρμηση (Hynes, 1993: 42) 
που δύναται να επιφέρει αλλαγές στον κόσμο. Έτσι, ο κατεργάρης, με τις υπερβάσεις του, θέτει 
σε δοκιμασία το κοινωνικό σύστημα και συχνά το διαρρηγνύει με τεχνάσματα (ψεύδεται, 
δολιεύεται, εξαπατά, μεταμορφώνεται) (Hynes, 1993: 34) και με συνέπειες απρόβλεπτες, που 
βλάπτουν ακόμη και τον ίδιο. Το αρχέτυπο του κατεργάρη ανά τους αιώνες μπορεί να 
απαντηθεί σε διάφορα πεδία: σε μύθους απ’ όλο τον κόσμο (π.χ. στα σκανδιναβικά τρολ ή 
στους καλικάντζαρους), σε μυθολογικούς χαρακτήρες (Οδυσσέας, Προμηθέας, Πάνας), σε 
ιστορικά-θρυλικά πρόσωπα (Αίσωπος, Σωκράτης, Καραγκιόζης), στους γελωτοποιούς του 
Μεσαίωνα και, πιο πρόσφατα, ακόμη και στον κινηματογράφο (π.χ. Τζόκερ), συνεπώς δεν θα 
μπορούσε να απουσιάζει και από τη λογοτεχνία (π.χ. στον Σαίξπηρ: ο γελωτοποιός του 
βασιλιά Ληρ ή ο Πουκ από το Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας). Στην ελληνική λογοτεχνία, 
ειδικότερα, μπορεί να εντοπιστεί, μεταξύ άλλων, σε λογοτεχνικούς χαρακτήρες, όπως στον 
Αλέξη Ζορμπά (Νίκος Καζαντζάκης), στον Λούη από το Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά (Κώστας 
Μουρσελάς), στην ίδια την Πάπισσα Ιωάννα (Εμμανουήλ Ροΐδης) ή στον Γιάννη από Το θείο 
τραγί (Γιάννης Σκαρίμπας), με χαρακτηριστικά τέτοια, ώστε να μπορούμε ίσως να μιλάμε για 
λογοτεχνικό μοτίβο – ως κατεργάρηδες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ακόμη και 
συγγραφείς, όπως ο Ροΐδης ή ο Σκαρίμπας – που μπορεί, μάλιστα, να αξιοποιηθεί σε 
ασκήσεις/προτάσεις δημιουργικής γραφής. 
 

 

Κηπουρίδου Ξανθίππη 

Η λογοτεχνία της πρώιμης εφηβείας και η συνεισφορά της στην ανάπτυξη της 
Ενσυναίσθησης των μαθητών. Μελέτη περίπτωσης: το βιβλίο της Judy Blume 

“There’s to you Rachel Robinson”.  

Κηπουρίδου Ξανθίππη, Φοιτήτρια στο Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών (ΚΔΜΠΣ) «Δημιουργική Γραφή» (ΠΤΝ/ΠΔΜ – Τμήμα Κινηματογράφου/ΑΠΘ), 

xanthippi@outlook.com 

 

  

Η παρούσα εισήγηση αφορά στην ηλικία της Πρώιμης Εφηβείας (12-14) και τη σχέση 
της με τη Λογοτεχνία. Μέσα από τη διαδικασία μετάφρασης ενός χαρακτηριστικού 
δείγματος Λογοτεχνίας για την ηλικία στόχο εξερευνήσαμε τους τρόπους που 
αποτυπώνεται στο μυθιστόρημα της Τζούντι Μπλουμ “Here’s to you Rachel Robinson” 
η μετάβαση από την παιδική ηλικία στην εφηβική κι από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
στη Δευτεροβάθμια. Μελετήθηκε το πλήθος των αλλαγών που βιώνει ο έφηβος 
συγκροτώντας την ταυτότητά του και διαμορφώνοντας τη σχέση του με τον εξωτερικό 
κόσμο. 

Συγκεκριμένα επιστρατεύτηκε η μέθοδος της Ανάλυσης Περιεχομένου για να 
αντλήσουμε συμπεράσματα για το περιεχόμενο του βιβλίου, τη συμβατότητά του με 
τους στόχους του μαθήματος της Λογοτεχνίας και τον τρόπο που αυτό αναπαριστά τις 
αναπτυξιακές αλλαγές της εφηβείας. Χρησιμοποιήθηκε τόσο η ποσοτική όσο και η 
ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου και αναδείχθηκαν οι θεματικές του βιβλίου. 
Καταλήξαμε στους θεματικούς άξονες πάνω στους οποίους αναπτύσσεται το 
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μυθιστόρημα, τους οποίους συσχετίσαμε με τα επιστημονικά ευρήματα για τα 
βιολογικά, γνωστικά και κοινωνικοσυναισθηματικά ορόσημα της Πρώιμης Εφηβείας. 

Στη συνέχεια επικεντρώσαμε στην έννοια της Ενσυναίσθησης που είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τη Λογοτεχνική Ανάγνωση. Μελετήθηκαν οι έννοιες της 
Συναισθηματικής Ευφυίας, της Ενσυναίσθησης και οι μέθοδοι με τις οποίες μπορούν 
οι δεξιότητες αυτές να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση. Έτσι με βάση τα δεδομένα αυτά, 
τις τεχνικές της Δημιουργικής Γραφής και τους προβληματισμούς που θέτει το 
μυθιστόρημα αναπτύχθηκαν δραστηριότητες κατάλληλες για την Πρώιμη Εφηβεία που 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ενσυναίσθησης. Οι δραστηριότητες που 
παρουσιάζονται ενδείκνυνται για πρότζεκτ στο μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α’ και Β’ 
Γυμνασίου. 

 

Κιοσσές Σπύρος - Χατζημαυρουδή Ελένη 

Η δημιουργική γραφή ως πεδίο συστηματικής 
καλλιέργειας του κριτικού και του δημιουργικού 

γραμματισμού στο μάθημα της Λογοτεχνίας 
 

Κιοσσές Σπύρος, Ε.ΔΙ.Π. Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και δημιουργικής 
 

γραφής, Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ. 
skiosses@helit.duth.gr 

 

Χατζημαυρουδή Ελένη, PhD, Φιλόλογος στο Κολλέγιο Ανατόλια, 
 

elene@anatolia.edu.gr 
 

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στη σύγχρονη εκπαίδευση θεωρείται η 
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών στο πλαίσιο του κριτικού 
γραμματισμού: οι μαθητές/τριες δεν πρέπει να αναπαράγουν απλώς τη 
δεδομένη γνώση, αλλά να έχουν την ικανότητα να στοχάζονται, να ερευνούν, να 
αναλύουν και να αμφισβητούν. Η λογοτεχνία, η οποία διακρίνεται γενικά από 
πολυφωνία και πολυσημία, μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερα πρόσφορο πεδίο για 
την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης: της αντίληψης από μέρους των 
μαθητών/τριών ότι τόσο η σύνθεση όσο και η πρόσληψη του κειμένου από τους 
ίδιους αποτελούν κοινωνικές πρακτικές που προϋποθέτουν συγκεκριμένες 
ιδεολογικές στάσεις και αξίες. Οι μαθητές/τριες-αναγνώστες/τριες της 
λογοτεχνίας μαθαίνουν σταδιακά να “ξεκλειδώνουν” τη δύναμη που κατέχει το 
κείμενο και να την αξιοποιούν προς δικό τους όφελος, μέσα από την ενεργό 
εμπλοκή τους στις διαδικασίες ανάγνωσης, γραφής, ανταπόκρισης (προφορικής 
/ γραπτής / ψηφιακής) και γενικά του διαδραστικού διαλόγου με τα κείμενα. Ως 
βασικός στόχος της διδασκαλίας αναδεικνύεται η εισαγωγή των 
μαθητών/τριών στους κώδικες της κειμενικής παραγωγής και η ενθάρρυνση της 
συγγραφικής πρακτικής από τους/τις ίδιους/ες. Η κατάκτηση της κειμενικής 
ικανότητας στοιχειοθετείται από τις αλληλένδετες δεξιότητες της ανάγνωσης, 
της ερμηνείας, της κριτικής και της δημιουργικής ανταπόκρισης. 
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας προτείνεται η ένταξη της 
δημιουργικής γραφής στο μάθημα της Λογοτεχνίας ως οχήματος για τη 
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συστηματική καλλιέργεια των συγκεκριμένων δεξιοτήτων, και, ευρύτερα, του 
κριτικού και του δημιουργικού γραμματισμού. Η κομβική θέση που της 
 
αποδίδεται στα νέα Προγράμματα Σπουδών για το γνωστικό αντικείμενο της 
Λογοτεχνίας Γυμνασίου και Λυκείου επιβάλλει τη λειτουργική προσέγγισή της 
στο πλαίσιο της σταδιακής καλλιέργειας του λογοτεχνικού γραμματισμού. Ο 
ορισμός σαφών στόχων και η κατηγοριοποίηση των δημιουργικών 
δραστηριοτήτων μπορούν να συμβάλουν στην αποδοτικότερη αξιοποίηση της 
δημιουργικής γραφής προς αυτήν την κατεύθυνση. 
 

Κατσιφός Βαγγέλης 

 

La scrittura creativa nell’insegnamento delle lingue straniere: l’attività 

 “quick writing” (“lampo di scrittura”) 

Βαγγέλης Κατσιφός 

μεταφραστής, εκπαιδευτικός 

vkatsifos@yahoo.gr 

  
La produzione scritta costituisce una parte integrante dell’apprendimento e dell’insegnamento 
di una lingua straniera, cosí come la lettura, l’ascolto e la produzione orale. L’insegnamento 
delle lingue straniere si arricchisce continuamente con nuove tecniche che emergono dalla 
ricerca e mirano nel miglioramento delle competenze sopranotate, visto che l’apprendimento 
di più lingue straniere (plurilingualism) è promosso dal Consiglio d’Europa come risposta alla 
moltitudine linguistica e culturale che caratterizza l’Unione Europea e l’Europa in generale. 
Come affermato nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, nell’uso della lingua 
assume un ruolo essenziale il suo aspetto estetico, ossia il suo uso creativo ed artistico. Per 
l’insegnamento di questo uso linguistico, nella produzione scritta, si prevedono attività come 
la ripetizione scritta di storie, la scrittura di testi di fantasia (racconti, versi ecc.), la scrittura di 
testi di letteratura, ecc. Pertanto, l’insegnante della lingua straniera deve far sviluppare il 
pensiero creativo degli studenti in modo tale che questo si trasformi in parole, e ciò è reso 
possible con l’introduzione e l’applicazione delle pratiche e delle tecniche della Scrittura 
Creativa. Una di queste tecniche nella lezione della produzione scrtitta è l’attività “quick writing” 
(“lampo di scrittura”), che di solito si mette nelle attività preliminari del piano di lezione. Si tratta 
di un’esperienza di scrittura in un tempo limitato (di solito 5-10 minuti), in cui gli studenti sono 
invitati a rispondere per iscritto ad un testo che può essere un piccolo poema o un piccolo 
brano di una novella, oppure uno stimolo del tipo “Oggi è venerdí…”. L’idea è che gli studenti 
scrivano quante più parole possibile durante questo processo. In questa attività, i partecipanti 
non si concentrano sulle regole grammaticali o sulla sintassi corretta. Scrivono per la gioia di 
scrivere e il solo obiettivo di questo processo è che gli studenti generino delle idee e trasportino 
delle parole sulla pagina, producendo cosí una scrittura attraente e giocosa senza le 
convenzioni e i modelli della scrittura guidata del manuale didattico. 
Inoltre, questa attività può essere usata come attività preliminare, in gruppi di lavoro, con 
l’obiettivo di creare una sceneggiatura teatrale e in conseguenza un breve spettacolo teatrale 
che sarà messo in scena dagli studenti stessi. Un piano di lezione è presentato in appendice. 
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Δημιουργική Γραφή: δίαυλος κατανόησης και μεταφοράς της τεχνογνωσίας των 
θετικών επιστημών 

Άννα Κοκκίνου 

Εκπαιδευτικός Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας, MSc Δημιουργικής Γραφής, συγγραφέας, 

Στέλεχος της Εκπαίδευσης 

kokkinann@yahoo.gr 

std501729@ac.eap.gr 

 

Η δημιουργική γραφή αποτελεί ένα δυναμικό και ουσιαστικό διεπιστημονικό εργαλείο στη 

διδασκαλία και τη κατανόηση των θετικών επιστημών και των εννοιών τους, διότι 

επιτυγχάνει μέσα απ’ τον συνδυασμό της δημιουργικότητας, της επικοινωνίας και της 

αλληλεπίδρασης ποικίλων βιωμάτων και γνώσεων, να παράγει υποστηρικτικό και 

συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης, καλλιεργεί τη συλλογιστική και συνδυαστική 

ικανότητα, τη πολύπλευρη και πολυδιάστατη αντίληψη, αφού συμβάλλει στη κατανόηση 

των σχέσεων της κοινωνίας, της καθημερινότητας, της πραγματικότητας και των θετικών 

επιστημών και την αποσαφήνιση αφηρημένων εννοιών. Οι έννοιες των θετικών επιστημών 

μπορούν να κατανοηθούν και να διαχυθούν μέσα από τη δεξιοτεχνία της δημιουργικής 

γραφής με παιγνιώδη τρόπο. Η παραγωγή αφηγήσεων – ψηφιακών και μη – δοκιμίων, 

άρθρων, θεατρικών δρώμενων, κόμικς κά. σε θέματα που άπτονται των θετικών επιστημών 

μεταδίδουν με προσιτό, ευχάριστο και κατανοητό τρόπο τις επιστημονικές γνώσεις. Οι 

συνδέσεις αυτές, με τις ανάλογες προσεγγίσεις προκαλούν το ενδιαφέρον όχι μόνο των 

μαθητών/τριών, φοιτητών/τριών, αλλά οποιουδήποτε κοινού, διαμορφώνουν τη θετική 

στάση αυτών, αναβαθμίζουν το γνωστικό τους επίπεδο και καλλιεργούν τις κοινωνικές τους 

δεξιότητες. Επίσης, τα παραγόμενα - μέσα από τη δημιουργική γραφή - έργα συνδυάζουν 

την απόλαυση της τέχνης (ανάγνωσης, παρακολούθησης κλπ.) και την μετάδοση 

εξειδικευμένων γνώσεων σε απλή και κατανοητή μορφή, με αποτέλεσμα την αποκόμιση 

πολλαπλών ωφελειών. Με δεδομένο ότι κάθε επιστήμη έχει στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής του ανθρώπου και κατ’ επέκταση της κοινωνίας, γεγονός που για να 

επιτευχθεί είναι απαραίτητο να υπάρχει διάχυση της επιστημονικής γνώσης με τρόπο ορθό, 
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λειτουργικό, κατανοητό, ευχάριστο και - κατά κύριο λόγο – μαζικό, η δυναμική της 

δημιουργικής γραφής αποτελεί ένα εργαλείο επίτευξής του. 

 

Kondoyianni  Alkistis (Alceste) 

La poetica dell'haiku da Kyoto di Giappone approda a Chandaka di Creta, 
come poetica della “mantinada” e degli incarcerati 

 
Alkistis (Alceste) Kondoyianni 

 
Professoressa Emeritus di Drama in Educazione 

Dipartimento degli Studi Teatrali 
Universita di Peloponnese  

 
alkistiseros@gmail.com 

 

Nel XVI secolo, in una casa della città di Kyoto dove bevono di te, nel paese del Sol Levante, 
emerge una forma poetica tradizionale, di sensibilità e condensazione diffusa che ha come 
tema, la natura e la vita, l'haiku (triplo - diciassette sillabe, 5. 7. 5), che è un’ ultima 
condensazione della versione poetica "tanka" conosciuta nel Giappone dell'epoca (pentametro 
- 31 sillabe 5,7,5,7,7). L'haiku arriva dove il tempo si ferma per riflettere: Nel un Centro di 
Detenzione, dove I detenuti assoluntamente immobili e fissi lo ascoltano con stupore e lo 
trascrivono nel tessuto esistenziale della loro vita, per poi scambiare la tristezza dell'haiku con 
la propria e convertirlo in un prodotto domestico, una mantinada. La mantinada deriva dalla 
parola italiana mattinata, mentre gli studiosi fanno risalire la sua prima forma all'antico 
epigramma. Richiede arguzia, ingegno, originalità, concentrazione, disponibilità alla sfida e 
senso dell'umorismo. L'homo ludens del carcere cerca di raggiungere i centesimi o i 
quarantesimi versi che probabilmente corrispondono a parti numeriche della pena in carcere.  
[L'opera applicata registra la creatività dei detenuti del un Centro di detenzione (Grecia).] 
 

 

 

Kotopoulos Triantaphyllos - Dimos Chloptsioudis 

The critical model as a pedagogical model of linking creative writing with criticism 
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Dimos Chloptsioudis PhD cand. in Creative Writing, University of Western Macedonia 

chldimos@gmail.com 
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The relevant literature suggests fourteen (14) teaching models that emphasize the teaching 
process and are key tools in the Creative Writing classroom or workshop (language model, 
cultural or cultural heritage, literacy model, personal growth model, conception model, mimetic 
model and parody, grand tour model and concept-basez course, craft model, wiggling 
technique, communication model, creative self-expression model, Donnelly’s combined 
pedagogical model) and three more pedagogical models that introduce criticism in their 
pedagogy and focus on the role of the author and the work produced as public intervention 
(integrated model, political model, avant-garde model). However, the question of the influence 
of contemporary literature in Western societies, in particular, and the critical role that the author 
as a public intellectual is called to play, remain. In the present study we will try to systematize 
and utilize already submitted pedagogical models, proposing the creation of a new, critical 
model, which will concern and integrate in the writing practice the critical role of the author and 
the need to experiment in writing techniques and in workshop conditions. With the operation 
of the proposed model, the intervening literary discourse in the public sphere is highlighted 
without removing the search for its articulation technique. Literary criticism, as a method of 
analysis and evaluation, redefines the identity of academic writers in relation to literary history. 
Literary criticism renews creative writing and puts it under constant negotiation. The connection 
of critical discourse with creative writing can lead to experimental works. Experimentation is a 
structural element of the critical model. 

 

Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος - Σταματάκη Μαρία 

Η ένταξη της διδασκαλίας «ολόκληρων» λογοτεχνικών έργων 

στο μάθημα της Λογοτεχνίας στο Λύκειο. 

Μεθοδολογία και δυνατότητες αξιοποίησης της Δημιουργικής Γραφής. 

 

Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Καθηγητής Δημιουργικής Γραφής και 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

tkotopou@gmail.com 

 

Σταματάκη Α. Μαρία, Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Δ.Ε. με μεταπτυχιακή 

εξειδίκευση στη Δημιουργική Γραφή. 

std501831@ac.eap.gr 

 

Με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του 2021 για το μάθημα της Λογοτεχνίας στο 
Λύκειο και στο Γυμνάσιο διδάσκονται πια στους μαθητές και στις μαθήτριες εκτενή και 
αυτοτελή, «ολόκληρα» δηλαδή, λογοτεχνικά έργα. Η καινοτόμα αυτή προσέγγιση θα σαρκωθεί 
στα νέα σχολικά εγχειρίδια που θα επιλεγούν, αλλά ήδη εφαρμόζεται πιλοτικά τον τελευταίο 
χρόνο στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, αφού προηγήθηκε και συνεχίζεται η σχετική 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της τάξης. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η 
διερεύνηση των δυνατοτήτων και των τρόπων με τους οποίους το εκτενές, αυτοτελές 
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λογοτεχνικό έργο μπορεί να ενταχθεί αρμονικά και ουσιαστικά στη διδασκαλία του μαθήματος 
της Λογοτεχνίας στις λυκειακές τάξεις. Η διερεύνηση αυτή αξιοποίησε τα μεθοδολογικά 
εργαλεία της Δημιουργικής Γραφής, συνεξετάζοντας, επιπλέον, την ύπαρξη ενδεχόμενων 
περιοριστικών παραγόντων του εγχειρήματος. Ειδικότερα, συνεκτιμώνται τρεις βασικοί 
παράγοντες: α. η τεκμηρίωση των παραγόντων αναγκαιότητας ένταξης του εκτενούς, 
αυτοτελούς λογοτεχνικού έργου στο Γενικό Λύκειο, με συνακόλουθη διερεύνηση 
εκπαιδευτικών συστημάτων άλλων χωρών, που έχουν ήδη παράδοση στην διδασκαλία 
«ολόκληρων» λογοτεχνικών έργων. β. η ανάδειξη της συνδρομής της Δημιουργικής Γραφής, 
η οποία συνδέει λειτουργικά τη δημιουργική ανάγνωση με την προσωπική γραφή και γ. το 
περιεχόμενο που δυνητικά μπορεί να αξιοποιηθεί από τους διδάσκοντες στην εφαρμογή 
εκτενών, αυτοτελών λογοτεχνικών έργων. Ενδεικτικά, δίνεται, αδρομερώς, μία πρόταση 
διδακτικού σεναρίου της νουβέλας του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Η Τιμή και το Χρήμα». 

 

Λέξεις – Κλειδιά: Δημιουργική γραφή, εκτενές, αυτοτελές λογοτεχνικό έργο, λογοτεχνικός 
κανόνας, πολυγραμματισμοί, φιλαναγνωσία, συνανάγνωση. 

 

Κoumasidis Iordanis 

About William T. Vollmann’s Europe Central. Writing techniques and creative writing 
approaches. 

Iordanis Κoumasidis 

Dr in Creative Writing, Teacher in Creative Writing  

koumasidis.iordanis@ac.eap.gr 
 

 

At this paper we try to present and analyze creative writing techniques and aspects of 
William T. Vollmann’ s major novel Europe Central (Published at 2005, winner of U.S.A 
National Book Award for Fiction). We will try to approach novel’s post fiction strategies 
concerning characters, structure, fragmentary ways of narration, the use of Ηistory in 
relationship with reality etch. All of this will be appertain to creative writing field and 
practice and to the potentialities that c.w could offer us to understand texts and to 
obtain more supplies about our personal style of writing. 

 

Dr Lania Knight 

Conversations on Creative Process: Metaphors for Disruption 

Dr Lania Knight, The Open University, UK  

Lania.Knight@open.ac.uk  
 

In his book The Idea of the Brain, Matthew Cobb poses a challenge—we are at an impasse in 
understanding how the brain works, and to move forward, we must find new metaphors to 
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describe its processes. In the past, the brain has been compared to a machine, to telegraph 
wires, to trees and to computers. Like our outdated metaphors for how the brain works, we 
need new ways of understanding creative process. At this time, poised as we are for global 
ecological destruction, nuclear annihilation, and economic collapse, now, more than ever, we 
need new stories to understand who we are as human beings and what our relationship is to 
each other and to the earth. We need new stories if we and our planet are to survive the coming 
decades. To produce those new stories, we must enable creativity in as many as possible, a 
broad spectrum of those who have never written and those who have stopped writing. In a 
recent conversation with Professor Christopher Comer and Dr Ashley Taggart, authors of 
Brain, Mind, and the Narrative Imagination, I explored questions about creative process and 
what happens in the mind of the creative writer when we experience disruption. In this paper, 
I will present initial findings based on conversations with creative practitioners who have 
experienced disruption. What happens when we can no longer create, especially if it is due to 
trauma? How do we describe the periods of writing and not-writing? If the writing resumes, 
how does that happen and what is the look/feel/sound of that resumption? In these 
conversations, practitioners will be asked to describe disruption in creative ways, and the hope 
is that their responses will produce illuminating and much-needed new metaphors for the 
creative process and for the telling of new stories. 

Keywords: creative process; creativity; creative writing; conversations; disruptions 

 

ΚΥΡΙΤΣΗ ΛΙΛΙΑ – ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
 

Χαϊκού: Μια ανάσα ποίηση - Η δύναμη του ποιητικού τρίστιχου 5-7-5 στην 
Προσχολική Εκπαίδευση 

Κυρίτση Λίλια 

εκπαιδευτικός, συγγραφέας  

liliakyr@gmail.com 

  

Παπαστεργίου Κατερινα 

 εκπαιδευτικός, συγγραφέας 

pedsteki@yahoo.gr 

 

Η πρόταση που ακολουθεί αφορά στην ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης προσέγγισης της 
ποίησης μέσα από δραστηριότητες και τεχνικές δημιουργικής γραφής σε παιδιά Νηπιαγωγείου. 
Μελετώντας την Παιδική Λογοτεχνία και ιδιαίτερα το χώρο της παιδικής ποίησης 
επικεντρωθήκαμε σε μικρές ποιητικές ανάσες, όπως τα χαϊκού, επιδιώκοντας να 
διερευνήσουμε τη δυναμική και τη λειτουργία τους μέσω της σύνδεσης – ενοποίησης της 
συγκεκριμένης ποιητικής στιγμής με το περιεχόμενο διαφόρων γνωστικών αντικειμένων.  

Εκκινώντας από την εννοιολογική ανάλυση του όρου των χαϊκού και την ευσύνοπτη 
παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών αυτής της μορφής ιαπωνικής ποίησης επιχειρείται 
η αποσαφήνιση της φύσης, του ρόλου και των διδακτικών στόχων του σχεδίου. Ακολουθεί 
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διατύπωση προτάσεων διαθεματικής-διεπιστημονικής ολιστικής προσέγγισης και αξιοποίησης 
του είδους των χαϊκού. Στην πορεία γίνεται καταγραφή δραστηριοτήτων και τεχνικών 
δημιουργικής γραφής με κεντρική εστίαση στην ώθηση και απόλαυση της διαδικασίας προς το 
παραγόμενο αποτέλεσμα. Στο τέλος η αξιολόγηση του εγχειρήματος οδηγεί στην εξαγωγή 
συμπερασμάτων αναφορικά με το σχέδιο δράσης. 

Επιδιώξεις του σχεδίου είναι η συναισθηματική και γλωσσική καλλιέργεια των παιδιών, η 
ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας μέσω της διαισθητικής και βιωματικής 
επαφής με την ποίηση στην ελάχιστη-λιτή μορφή της, η ανακάλυψη της σχέσης της με τη 
μουσική και τα εικαστικά, τη δραματική τέχνη και το περιβάλλον, τα μαθηματικά και τις νέες 
τεχνολογίες καθώς και η παραγωγή ποιητικού λόγου (δημιουργικό πλαίσιο) μέσα σε ένα 
οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον. 

Λέξεις κλειδιά: 

 

Λαίου  

αναμένεται  

 

Marantidou Τheodora 

Myth, legend and religion in the DC and Marvel comics 

Theodora Marantidou 
MA Student of the University of Western Macedonia 

emmelia1@hotmail.gr  
 

What does Iron Man have to do with mythology and why does Superman belong to the Bible? 
How has the narrative of myths and religion affected the birth and evolution of comics and 
comic book characters? And what popular legend is closely related to one of the most iconic 
comic book stories? 

An interesting journey of parallels will be unravelled through the exploration of the way myths, 
legends and religious beliefs have shaped modern comics and many of our loved comic book 
characters. 

Keywords: myth, legends, religion, comics 

 

Λογοτεχνικές Αναπαραστάσεις του φυλετικού ζητήματος στη Σύγχρονη Αμερικάνικη 
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Ο ρατσισμός και το φυλετικό ζήτημα στην Αμερική, ένα ζήτημα που οι αρχές του ανάγονται 
αιώνες πριν, έχουν απασχολήσει διάφορους κλάδους, ενώ δεν θα μπορούσαν να αφήσουν 
ανεπηρέαστη τη λογοτεχνία. Μάλιστα, μέχρι και σήμερα, αποτελεί μια θεματική που αγγίζει 
πολλούς συγγραφείς, ενώ επανέρχεται στο προσκήνιο κάθε τόσο στην Αμερική μέσω των 
κοινωνικών συγκρούσεων που προκύπτουν. Έτσι, παρόλο που θεωρητικά έχει επιλυθεί και οι 
Αφροαμερικανοί αποτελούν μια κοινωνική ομάδα «πλήρως ενταγμένη» στην αμερικανική 
κοινωνία, ανά περιόδους εμφανίζονται ζητήματα σχετικά με αυτή. Μπορεί, σήμερα, λοιπόν, να 
μη μιλάμε ή πολλές φορές να αποφεύγουμε να μιλάμε για τον φυλετικό ρατσισμό, ο οποίος 
έχει εξελιχθεί περισσότερο σε κοινωνικό ρατσισμό και αποκλεισμό, ωστόσο, οι συγγραφείς δεν 
θα μπορούσαν να μην ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη θεματική. Ακόμη, και στη σύγχρονη 
αμερικάνικη λογοτεχνία, μπορούμε να διακρίνουμε τις λογοτεχνικές αναπαραστάσεις του 
φυλετικού ζητήματος. Η εισήγησή μας, λοιπόν, εστιάζει στη σύγχρονη αμερικάνικη 
πεζογραφία, διαπιστώνοντας ότι το φυλετικό ζήτημα έχει βαθιές ρίζες και έχει επιφέρει βαθιά 
τραύματα στον αμερικάνικο πληθυσμό. Μάλιστα, στα περισσότερα έργα, διαπιστώνεται και μια 
εξέλιξη του φυλετικού ρατσισμού σε πιο σύγχρονες και «εκπολιτισμένες» μορφές, ενώ 
διαπιστώνεται ότι και η ματιά των συγγραφέων είναι ανάλογη της εποχής στην οποία γράφουν, 
καθορίζοντας την προσέγγισή τους και αναδεικνύοντας το φυλετικό ζήτημα σε ένα βαθύ 
ουσιαστικό κοινωνικό ζήτημα, που συνεχίζει να επηρεάζει την κοινωνία. 

 

 

Λαμπροπούλου Βαια 

Ψηφιακή αφήγηση στην Εκπαίδευση: Η περίπτωση του παραμυθιού 

Λαμπροπούλου Βάια,  
Νηπιαγωγός,αφηγήτρια παραμυθιών, δημοσιογράφος 

Σύνδεσμοι πολυμεσικής εφαρμογής: https://lampropouloubaia.wixsite.com/website 

vaialampropoulou@yahoo.gr 
 

Οι απαιτήσεις του 21 ου αιώνα δημιουργούν ανάγκες ενσωμάτωσης των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Η “Ψηφιακή Αφήγηση και Εκπαίδευση: 
Η περίπτωση του παραμυθιού” είναι μία μελέτη που στοχεύει στην ανάλυση και κατανόηση 
της έννοιας της ψηφιακής αφήγησης, καθώς και στην πρακτική εφαρμογή της μέσω της 
περίπτωσης του παραμυθιού. Παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της  ψηφιακής εποχής 
και ο ρόλος που διαδραματίζουν οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην 
εκπαίδευση. Επιπλέον, γίνεται σχολιασμός των ευρύτερων θεωριών μάθησης, έτσι ώστε να 
γίνει εμφανές το πλαίσιο που υποβοηθά η ψηφιακή αφήγηση την εκπαίδευση. Αναπτύξαμε 
μέσω της εφαρμογής wix την πολυμεσική ιστοσελίδα DigitalFairytales όπου λαϊκά και 
παραδοσιακά παραμύθια παρουσιάζονται αφηγηματικά (youtube,Thinglink ) και κατόπιν ο 
χρήστης μπορεί να διαδράσει με τα παραμύθια. Στην Ανάλυση ερευνήσαμε τις ανάγκες των 
χρηστών καθώς και τα ήδη υπάρχοντα ψηφιακά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο 
εκπαιδευτικός ή ο γονέας σχετικά με τη αφήγηση και τη διάδραση του χρήστη με αυτή. 
Μελετήσαμε τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της κάθε εφαρμογής καθώς και τους 
τρόπους αξιοποίησης τους στην σχολική τάξη για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής 
ηλικίας. 

Στο σχεδιαστικό μέρος εργαστήκαμε πάνω στα βασικά στάδια σχεδιασμού της ψηφιακής 
αφήγησης και της Πολυμεσικής εφαρμογής ενώ παρουσιάζονται και τα εργαλεία (Padlet, 
Quizlet, Gamesalad, Drimify, Figma, Storymap, Ersi, Wordwall, H5p, Luma, Wirewax) που 
είναι διαθέσιμα δωρεάν στο διαδίκτυο προκειμένου να αναπτυχθούν εφαρμογές πολυμέσων. 
Το μεθοδολογικό πλαίσιο παρουσιάζει τους σκοπούς και τους τρόπους δημιουργίας και 
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σχεδιασμού της πολυμεσικής ιστοσελίδας DigitalFairytales καθώς και όλες τις εφαρμογές και 
τα περιβάλλοντα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της πολυμεσικής εφαρμογής. Στόχος της 
ανάπτυξης της ιστοσελίδας είναι η διάδραση των χρηστών με ψηφιακά παραμύθια. 

Η διατριβή ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση της εφαρμογής και την καινοτομία του παρόντος 
εγχειρήματος, αλλά και με προτάσεις - ιδέες για μελλοντική έρευνα και εφαρμογή. 

Λέξεις-κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, εκπαίδευση, παραμύθι, ΤΠΕ 

 

Λιναρδάτου 

Η δημιουργική θεατρική γραφή σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) 
με τις τεχνικές του Θεάτρου της Επινόησης: Η αυτοβιογραφική αφήγηση 

Χαριτίνη Λιναρδάτου 

υποψ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ 

xlinardatou@yahoo.gr 

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα επικεντρωθεί στην περιγραφή μιας πιλοτικής έρευνας που 
διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου -Μαΐου 2022 στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 
(Σ.Δ.Ε) Αθήνας, με στόχο τη διερεύνηση της δημιουργικής διαδικασίας γραφής, στο πλαίσιο 
του γλωσσικού γραμματισμού των ενήλικων εκπαιδευόμενων. Εφαρμόστηκαν τεχνικές του 
Θεάτρου της Επινόησης (Θ.τ.Ε), με «αφετηρία» αναγνωστικής εμπειρίας, ορισμένα 
αποσπάσματα από την τραγωδία Αντιγόνη του Σοφοκλή, και, συγκεκριμένα, τον διάλογο της 
Αντιγόνης και του Κρέοντα (Επεισόδιο Β΄, Σκηνή Β΄), με αντίστοιχη διακειμενική αναφορά στην 
Αντιγόνη του Ζαν Ανούιγ. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, οι εκπαιδευόμενοι ερευνούν το θέμα 
της εξουσίας που τους κινητοποιεί το ενδιαφέρον και που αποτελεί το «σημείο» εκκίνησης στη 
δημιουργική θεατρική γραφή, συζητούν και μοιράζονται τις προσωπικές εμπειρίες και τα 
βιώματα τους, μέσα από το φιλτράρισμα της μνήμης, διαμορφώνοντας ένα αυτοβιογραφικό 
κείμενο με τη διαδικασία της συλλογικής γραφής. Σε αυτή την πορεία νοηματοδότησης και ανα-
σημασιοδότησης του μύθου, η μεταφορά του δραματικού «χωροχρόνου» από το κείμενο-πηγή 
στο σήμερα, στο «εδώ» και το «τώρα», εφαρμόζοντας τις τεχνικές του Θ.τ.Ε, διαμορφώνει ένα 
πλαίσιο κριτικής συνειδητοποίησης, στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι «μαθαίνουν πώς να 
μαθαίνουν», στοχαζόμενοι κριτικά μέσα από τη διαδικασία της διερεύνησης των χαρακτήρων, 
που αποτελεί αναγκαία συνθήκη στην κατανόηση και ερμηνεία του κειμένου. Από τα 
αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας, φάνηκε ότι η ουσιαστική προσφορά της δημιουργικής 
θεατρικής γραφής με τις τεχνικές του Θ.τ.Ε., αφορούσε περισσότερο στη διαδικασία (process) 
παρά στο προϊόν (product). Πρόκειται για βιωματική μαθησιακή διαδικασία, με την ανίχνευση 
και την αξιοποίηση του βιώματος της «εξουσίας», αλλά και την αυτοβιογραφική αφήγηση, να 
διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση από τους εκπαιδευόμενους ενός 
συλλογικού κειμένου με την τεχνική «κολάζ» που αξιοποιείται στο Θ.τ.Ε. 

 

Λώλη Ελευθερία  

Η διαφορετικότητα αποτυπωμένη με την πένα του Ομίλου «Λογοτεχνία και 
Γραφή» 
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Ελευθερία Λώλη,  

Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
elef67@yahoo.gr 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν το έτος 2018-
2019 οι μαθητές πέμπτης τάξης του Ομίλου «Λογοτεχνία και Γραφή» του 2ου Πειραματικού 
Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων το θέμα της αποδοχής της διαφορετικότητας. Το θέμα αυτό 
αποτέλεσε το επίκεντρο του συγγραφικού ενδιαφέροντος των μαθητών, καθώς στο πλαίσιο 
δημοσιογραφικής έρευνας που διεξήγαγαν για τον θρησκευτικό και φυλετικό φανατισμό 
εντόπισαν τη φονική επίθεση, στην οποία οδήγησε η θρησκευτική μισαλλοδοξία, στα γραφεία 
του σατιρικού περιοδικού Charle Hebdo στο Παρίσι της Γαλλίας. Το γεγονός αυτό τους 
καθήλωσε σε τέτοιο βαθμό, έτσι, ώστε αποφάσισαν να το μεταπλάσουν σε λογοτεχνικό λόγο. 
Ειδικότερα, αξιοποιώντας τα γνωρίσματα του γραπτού λόγου που χαρακτηρίζουν το κειμενικό 
είδος «χρονογράφημα», επιχείρησαν να επαναφέρουν στιγμές από το γεγονός της 
πολύνεκρης επίθεσης στις επτά Ιανουαρίου το 2015 στο σατιρικό περιοδικό Charle. 
Παράλληλα, με θέμα το ίδιο γεγονός δημιούργησαν και ένα κόμικ «για εκείνους τους 
φανατικούς που την αντίθετη άποψη δε δεχτήκανε και τα καρτούν φοβηθήκανε, διότι αυτά τη 
θρησκεία τους ειρωνευτήκανε και τη ζωή τους απειλήσανε!». Στο πλαίσιο αυτής της 
δημιουργικής προσπάθειας χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες των ΤΠΕ διαμόρφωσαν ένα 
πολυτροπικό κείμενο που συνδυάζει γραπτό λόγο, εικόνα-κόμικ και διαλογική αφήγηση. 
Ειδικότερα, οι φάσεις δημιουργίας του συγκεκριμένου πολυτροπικού κειμένου από τους 
μαθητές, οι οποίοι εργάζονταν ομαδοσυνεργατικά με την επίβλεψη και την καθοδήγηση της 
υπεύθυνης εκπαιδευτικού του Ομίλου, ήταν οι εξής:  
1. Επιλογή του θέματος πραγμάτευσης, η επίθεση των φανατικών. 
2. Παρουσίαση του γεγονότος μέσω διαλογικού κειμένου. 
3. «Εικονογράφηση» του συμβάντος και συγγραφή κομικογραφήματος. 
4. Δημιουργία πολυτροπικού κειμένου, μέσω της διαμόρφωσης κατάλληλου 
βίντεο. 

Μέσα από αυτή τη δημιουργία οι μαθητές επεδίωξαν να μεταφέρουν το μήνυμα του σεβασμού 
στη διαφορετικότητα που ανοίγει τον δρόμο προς την ειρηνική συνύπαρξη. 

Λέξεις - κλειδιά: διαφορετικότητα, αποδοχή της ετερότητας, δημιουργική γραφή, πολυτροπικό 
δημιούργημα, κομικογράφημα 
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Στην παρούσα εργασία πρόκειται να προσεγγίσουμε το φαινόμενο της Φιλαναγνωσίας στο 
εκπαίδευση, μέσα από την αποτύπωση δύο πρωτότυπων εκπαιδευτικών σεναρίων, που 
αφορμώνται από λογοτεχνικά κείμενα για μαθητές/τριες Δημοτικού (Ποζιού 2020). Για τη 
δημιουργία των διδακτικών σεναρίων αξιοποιήθηκαν τεχνικές τόσο της Δημιουργικής Γραφής 
όσο και του Δράματος, ως προτεινόμενα μέσα δημιουργικής προσέγγισης της Λογοτεχνίας 
στο σχολείο. Σύμφωνα με την Κατσίκη-Γκίβαλου (2005), η διδασκαλία της Λογοτεχνίας έχει 
αποδεσμευτεί τα τελευταία χρόνια από τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής 
Γλώσσας, καθώς γεφυρώνει το κείμενο με την πραγματικότητα, αλλά και με άλλες τέχνες και 
επιστήμες, αναπτύσσοντας παιγνιώδεις δραστηριότητες, που αποσκοπούν στην 
κοινωνικοποίηση, την αισθητική διάπλαση και την καλλιέργεια «δημιουργικής φαντασίας» και 
κριτικής σκέψης. Επιπροσθέτως, οι Καλογήρου & Λαλαγιάννη (2005) υποστηρίζουν πως η 
δημιουργική προσέγγιση του κειμένου και η αναδιαμόρφωση της διδασκαλίας προς αυτή τη 
στοχοθεσία μπορούν να οδηγήσει σε συναισθηματική και κοινωνική ωρίμανση, στη 
Φιλαναγνωσία και στην ανάπτυξη μιας άρρηκτης σχέσης με το βιβλίο. Ακολουθώντας, 
επίσης, τη θέση του Κωτόπουλου (2013) ότι η Φιλαναγνωσία και η Δημιουργική Γραφή 
μπορούν να αξιοποιηθούν ως βασικές τεχνικές για τη διδακτική της Λογοτεχνίας, 
προκρίνουμε τη Δημιουργική Γραφή ως τρόπο βιωματικής «ανάγνωσης» των λογοτεχνικών 
κειμένων. Παράλληλα, ως έτερη μορφή διαδραστικής ενασχόλησης με τη Φιλαναγνωσία, 
προτείνουμε το Δράμα, το οποίο – σύμφωνα με τον Bolton (1985) – οδηγεί σε βιωματική 
μάθηση, εντάσσοντας τους συμμετέχοντες σε κατάσταση μέθεξης, ως ένας τρόπος 
ταυτόχρονης πρόσληψης των δύο κόσμων, του φανταστικού και του πραγματικού. Η 
βιωματική εμπλοκή των μαθητών/τριών βοηθάει στην έκφραση αληθινών αισθημάτων, 
κρατώντας όμως συναισθηματική απόσταση, προκειμένου να παρακολουθήσουν ως θεατές 
τον εαυτό τους και να μάθουν μέσα από αυτή την εμπειρία (Αυδή &amp; Χατζηγεωργίου 2007). 
Βασικός στόχος μας είναι να προτείνουμε δύο πρωτότυπα διδακτικά σενάρια, το πρώτο 
βασισμένο στην κλασική παιδική λογοτεχνία (Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα του Μενέλαου 
Λουντέμη) και το δεύτερο βασισμένο στη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία (Το αγόρι που 
διάβαζε στις κότες παραμύθια της Σοφίας Μαντούβαλου), προκειμένου να συμβάλλουμε 
στην καλλιέργεια της Φιλαναγνωσίας, κυρίως μέσα από βιωματικούς/στοχαστικούς τρόπους 
προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων στο σχολείο. 
Λέξεις-κλειδιά: Φιλαναγνωσία, διδακτικά σενάρια, βιωματικές δραστηριότητες, Δημιουργική 
Γραφή 
 

Μαμούχα Κατερίνα  

Από τη Δημιουργική στη Σεναριακή Γραφή:  
Διδάσκοντας χαρακτήρες μέσα από ελληνικές τηλεοπτικές σειρές 

με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας Λυκείου (2021) 
 

Κατερίνα Μαμούχα 
απόφοιτη του ΔΠΜΣ "Δημιουργική Γραφή" του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του 

ΑΠΘ 
katerinamam96@yahoo.gr 

 

Με την παρούσα εργασία και μέσα από ένα ευρύ φάσμα διαθεματικών και διακαλλιτεχνικών 
δραστηριοτήτων, προσαρμοσμένων στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Λογοτεχνίας του Λυκείου 
(2021), παρέχεται στον/στην εκπαιδευτικό ένα διαφοροποιημένο εκπαιδευτικό εργαλείο προς 
άμεση αξιοποίησή του. Το θέμα της εισήγησης είναι η αξιοποίηση ελληνικών τηλεοπτικών 
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σειρών ως διδακτικό εργαλείο στο μάθημα της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
συνδυαστικά με τη Σεναριακή Γραφή τονίζοντας τα οφέλη για την κατανόηση της θεωρίας της 
Λογοτεχνίας. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν ερωτήσεις κατανόησης και τεχνικής, 
ερωτήσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα και ηθικό-φιλοσοφικού στοχασμού. Οι μαθητές/-τριες 
κατανοούν δυσνόητες έννοιες των Φυσικών Επιστημών, έρχονται αντιμέτωποι/-ες με 
κοινωνικές παθογένειες, όπως η κουλτούρα του βιασμού, τα έμφυλα στερεότυπα, η άνοδος 
του φασισμού και ευαίσθητα θέματα, όπως η αποτυχία εξωσωματικών γονιμοποίησης, η 
ψυχική υγεία, η αυτοδικία κ.ά. καθιστώντας τους ενεργούς και ευαισθητοποιημένους πολίτες. 
Άλλες θεματικές είναι η Ιστορία, οι Τέχνες, η Μηχανική Φυσική, η Θρησκεία, η Εκπαίδευση κ.ά. 
Η Δημιουργική Γραφή με τον παιγνιώδη και γνωστικό της χαρακτήρα είναι συμμέτοχος στο 
έργο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξία της ψυχαγωγίας που λειτουργεί απελευθερωτικά 
αποσυμπιέζοντας συναισθηματικά τα παιδιά. Η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, το θάρρος της 
έκφρασης, ο εποικοδομητικός διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων σε κλίμα σεβασμού 
ενισχύονται στις γόνιμες συνθήκες που δημιουργούν οι δραστηριότητες. Παράλληλα, η κριτική 
σκέψη και η δόμηση του προσωπικού αξιακού τους κώδικα ευδοκιμούν σε περιβάλλοντα όπου 
τα παιδιά λαμβάνουν ερεθίσματα που εμπλέκουν τις αισθήσεις και εμπίπτουν στα 
ενδιαφέροντά τους. Οι δραστηριότητες δημιουργούν ένα πλήρως οργανωμένο αποθετήριο με 
υποστηρικτικό υλικό συμβάλλοντας στην κατανόηση και την ενίσχυση της διδασκαλίας της 
Λογοτεχνίας. Τα είδη των χαρακτήρων και τα γνωρίσματά τους, οι αλληλεπιδράσεις, οι 
συγκρούσεις και οι θέσεις ισχύος, ο σκηνικός χώρος κ.ά σε συνδυασμό με τα θέματα που 
θίγονται διευκολύνουν τις συσχετίσεις με τη Λογοτεχνία καθώς και με άλλα γνωστικά 
αντικείμενα. Άλλωστε, η δημιουργία κριτικά σκεπτόμενων ανθρώπων είναι αλληλένδετη τόσο 
με τη μετατροπή κριτικών αναγνωστών/-στριών από απλούς/-ες αναγνώστες/-στριες όσο και 
με τη μετατροπή των θεατών σε θεατές κριτικούς.  
Λέξεις κλειδιά: Δημιουργική γραφή, Σενάριο, Χαρακτήρες, Ελληνικές τηλεοπτικές 
σειρές,  Λογοτεχνία Λυκείου, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
 

 

Μαραντίδου Θεοδώρα 

 

 

  “Myth, legend and religion in the DC and Marvel comics” 
Theodora Marantidou 

MA Student of the University of Western Macedonia 
emmelia1@hotmail.gr 

 
What does Iron Man have to do with mythology and why does Superman belong to the Bible? 
How has the narrative of myths and religion affected the birth and evolution of comics and 
comic 
book characters? And what popular legend is closely related to one of the most iconic comic 
book 
stories? 
An interesting journey of parallels will be unravelled through the exploration of the way myths, 
legends and religious beliefs have shaped modern comics and many of our loved comic book 
characters. 
Keywords:myth,legends,religion,comics 
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Μαρκεσίνη Μαρσώ 

Η δημιουργική γραφή συνομιλεί με τον δημιουργικό προφορικό λόγο στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση: (Σύγχρονες Προτάσεις στο δημοκρατικό σχολείο) 

Μαρσώ Μαρκεσίνη 

δευτεροετής φοιτήτρια του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών : 
«Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» 

marsomarkesini@gmail.com 
 

 

 

Στην παρούσα μελέτη θα παρουσιαστούν ευρήματα που εντοπίστηκαν σε 350 μαθητές 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατά την επαφή τους με το μάθημα της Δημιουργικής Γραφής σε 
δύο διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως για δύο έτη. Ειδικότερα, εξετάζεται η επαφή τους με τη 
δημιουργική σκέψη στα πρώιμα μαθητικά χρόνια γραφής και η δυνατότητα επιτυχούς 
συμμετοχής τους σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Η σκέψη επεκτείνεται καθώς η 
δημιουργική  γραφή, στην ανάγκη της για έκφραση συναντά τον δημιουργικό προφορικό λόγο, 
τη ρητορική. 

Ρητορική και δημιουργική γραφή παντρεύονται δυναμικά και προσεγγίζουν δύσκολες 
αφηγηματικές-νοηματικές έννοιες για τους μικρούς μαθητές. Η παράλληλη εφαρμογή ενός 
μαθητοκεντρικού μοντέλου στο σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε 
εκπαιδευτικό να παράξει έργο και να κινητοποιήσει ακόμη και τους μικρότερους των μαθητών. 
Μέσω μιας ποικιλίας διδακτικών παραδειγμάτων και θεωρητικής βάσης, η παρούσα εισήγηση 
επιχειρεί να αναδείξει την αναγκαιότητα εισαγωγής της δημιουργικότητας και του δημιουργικού 
λόγου σε όλες του τις εκφάνσεις και στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Λέξεις-Κλειδιά: διδακτική, δημιουργική γραφή, δημιουργικός προφορικός λόγος, ρητορική, 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δημοτικό, μαθητοκεντρικό μοντέλο, δημοκρατικό σχολείο. 

 

Μαρκοπούλου Δήμητρα 

Η Κρητική Διάλεκτος και η Δημιουργική Γραφή ως εργαλεία για την προσέγγιση των 
ομηρικών επών στο Γυμνάσιο 

Μαρκοπούλου Δήμητρα, 

 Φιλόλογος 

dmarkopoulou@gmail.com 
 

Η παρούσα πρόταση στοχεύει να καταθέσει μια νέα διδακτική προσέγγιση του 
μαθήματος των αρχαίων από μετάφραση μέσα από την κρητική διάλεκτο και τη 
δημιουργική γραφή, απέναντι σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που επιδεικνύει ελάχιστη 
ανεκτικότητα στη διαλεκτική ποικιλότητα, ενώ και η δημιουργική γραφή αξιοποιείται 
ευκαιριακά κυρίως στο μάθημα της λογοτεχνίας. Η θετική ανταπόκριση των μαθητών 
του Γυμνασίου Κρουσώνα Ηρακλείου, στο οποίο εφαρμόστηκε, οδήγησε στο 
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συμπέρασμα ότι η αξιοποίηση της κρητικής διαλέκτου σε συνδυασμό με τη 
δημιουργική γραφή μπορούν να συμβάλουν στην ελκυστικότερη και 
αποτελεσματικότερη πρόσληψη των ομηρικών επών από διαλεκτόφωνους μαθητές 
ορεινών γεωργοκτηνοτροφικών περιοχών, βελτιώνοντας τις επιδόσεις τους και 
οδηγώντας τους στη μεταγραφή των επών σε θεατρικό κείμενο στην κρητική. Έτσι, 
έρχονται στο προσκήνιο οι αδύναμοι μαθητές, που βρίσκονται στο περιθώριο, 
στιγματισμένοι ως «βοσκοί», εξαλείφονται οι προκαταλήψεις, ενδυναμώνεται η 
αυτοπεποίθησή τους και αναπτύσσουν συγγραφικές και κοινωνικές δεξιότητες. Τα 
παιδιά αυτά, που αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό στα σχολεία των κρητικών χωριών, 
δυσκολεύονται να συλλάβουν το νόημα των επών, εξαιτίας τόσο των ποιητικών 
μεταφράσεων των Πολυλά και Μαρωνίτη όσο και μιας κειμενοκεντρικής προσέγγισης 
της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Για να αντιμετωπιστεί η αδιαφορία και η 
ελλειμματική προσοχή είναι αναγκαίο να μιλήσουμε στη «γλώσσα» τους, 
γεφυρώνοντας το χάσμα με την ποιητική μετάφραση. Με ασκήσεις δημιουργικής 
θεατρικής γραφής επιχειρούν να συνθέσουν δικές τους διασκευές των επών στα 
κρητικά σε μορφή σκώμματος. Το κείμενο που προκύπτει είναι συλλογικό με τη 
βοήθεια της μεθόδου του καταιγισμού ιδεών στην κρητική διάλεκτο και πρακτικές 
θεατρικής γραφής με ανάληψη ρόλων. Παράλληλα, συλλέγουν και κρητικές λέξεις, 
μαντινάδες και ιστορίες από τους γηραιότερους του χωριού, συνδέοντας τη γλώσσα με 
τον πολιτισμό και την ταυτότητα. Η συμπεριληπτική αναμόρφωση της εκπαίδευσης 
αναδεικνύεται αμοιβαία επωφελής τόσο για τους διαλεκτόφωνους όσο και για τους 
συμμαθητές τους, οδηγώντας στον εκδημοκρατισμό της γνώσης και τη βαθύτερη 
κατανόηση του μύθου, της δράσης, της συμπεριφοράς των ηρώων και των θεσμών και 
αξιών της εποχής. 

 

Λέξεις – Κλειδιά: κρητική διάλεκτος, δημιουργική γραφή, θεατρική γραφή, διασκευή 
ομηρικών επών 

 

Μαρούλης Διονύσιος  

 

Αφορίζοντας δημιουργικά 

Μαρούλης Διονύσιος  
Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας  

madion1@yahoo.gr 
 

Δαμοράκης Ιάσων  
Μουσικολόγος 

 

Το πρόβλημα της κατανόησης του μουσικού περιεχομένου - νοήματος προβληματίζει 
τη φιλοσοφία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Έχει συνδεθεί με την αποκάλυψη του 
απόλυτου, τον μυστικισμό, την παρουσία του αιώνιου. Της προσδίδεται η ικανότητα 
μεταφοράς απροσδιορίστου νοήματος, η εγκυρότητα του οποίου αναγνωρίζεται από 
την αίσθηση, δεν μπορεί όμως να αποδειχθεί από την λογική. Αν ο λεκτικός αφορισμός 
είναι μια συμπυκνωμένη αλήθεια που δεν αποδεικνύεται και βασίζεται στην εμπειρία 
και την αίσθηση, θα μπορούσε η μελωδία από την ίδια τη φύση της να είναι ένας 

mailto:madion1@yahoo.gr


62 
 

κρυφός αφορισμός; Μπορεί να λειτουργήσει η μουσική γλώσσα αφοριστικά κατ’ 
αναλογία ενός λεκτικού αφορισμού; Στην παρούσα ανακοίνωση θα μας 
απασχολήσουν ο αφοριστικός λόγος ως λεκτικό και μουσικό σήμα και οι τρόποι που οι 
κώδικες αυτοί συμπλέκονται δημιουργικά. Εκκινώντας από τους αφορισμούς του 
στοχαστή Antonio Porchia (1886-1968) στο έργο του «Φωνές» (1943) θα ερευνηθεί 
μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες πώς ο αφοριστικός λόγος του Porchia μπορεί 
να μετουσιωθεί σε μουσικό λόγο. Θα διερευνηθούν τα σημεία στίξης του μουσικού 
κώδικα κι οι αναλογίες τους με αυτά του γλωσσικού. Θα αξιοποιηθεί η θεωρία της 
πρόσληψης ενός κειμένου και πώς αυτή η πρόσληψη μπορεί να γίνει αφετηρία για 
μουσική επέκταση του κειμένου. 

 

Μαρτζη  

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η TEXNH THΣ 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: H 

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ 

 
KΟΝΤΕΣΣΑ ΜΑΡΤΖΗ 

 
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΣ,;ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ – 

Π.Μ.Σ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 
 

margykontessa@gmail.com 

 

 
Ένα βιβλίο μυθοπλασίας που καλεί τον αναγνώστη να βιώσει τον μύθο και να 
εισχωρήσει νοητικά στην ιστορία. Η δημιουργική γραφή ορίζει τους 
αφηγηματικούς τρόπους και τα αφηγηματικά μέσα σύμφωνα με τα οποία κάθε 
ανάγνωσμα θα καταστεί δομημένο και άρτιο με τελικό στόχο την τέρψη του 
αναγνώστη. Η ανάγνωση ενός βιβλίου αποτελεί μια πράξη πολυτροπική. Η 
δημιουργία ενός πολυτροπικού, έντυπου βιβλίου μυθολασίας θα πραγματεύεται 
τη συνομιλία του αναγνώστη με το ίδιο το βιβλίο και την αφήγηση μέσω των 
αισθήσεων του αναγνώστη, σε συνδυασμό με τη τέχνη της τυπογραφιας. Μια 
ιστορία που θα εκτυλίσσεται με μια αίσθηση κινηματογράφησης καθώς θα 
υπάρχει έμμεσος διάλογος με τον αναγνώστη. Η τυπογραφική αισθητική που 
συναντά κανείς στο παιδικό βιβλίο θα ενυπάρχει στο έντυπο βιβλίο μυθοπλασίας 
για ενήλικες. Εντός της κύριας ιστορίας θα περιλαμβάνονται ασκήσεις 
δημιουργικής γραφής για ορισμό της συνέχειας, διακριτή χρήση τυπογραφικών 
ανάλογα με το συναίσθημα που προκύπτει από την αφήγηση, τυπογραφικά 
σημάδια και λεκέδες όμοιοι με εκείνους που θα αναφέρονται στην πλοκή. Όπως 
επίσης, αποκόμματα και κομμάτια αποσπώμενα από το τυπογραφικό σώμα του 
έντυπου. Στο παρόν πειραματικό, έντυπο βιβλίο μυθοπλασίας, ο αναγνώστης θα 
έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει εκατό τοις εκατό σε όλη τη δράση της ιστορίας 
και να ζει τα γεγονότα αμιγώς βιωματικά σε νοητικό επίπεδο. Ένας συγκερασμός 
της επιστήμης της εκδοτικής, της βιβλιολογίας και τυπογραφικής τέχνης με τη 
 
λογοτεχνία και τη δημιουργική γραφή να ορίζουν τον τρόπο, τη δομή και τη 
διαχείριση της αφήγησης. Το τελικό προϊόν σε έντυπη μορφή πρόκειται να 
ενσωματώνει σε ένα συμπαγές σύνολο, επιστήμη και τέχνη, δίνοντας ως τελικό 
αποτέλεσμα ένα έντυπο βιβλίο πειραματικής αφήγησης με σκοπό την 
πολυτροπική ανάγνωση και εμπειρία. 
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Μενδρινού Ιωάννα 

Για μια “Γραμματική” της θεατρικής γραφής 
στο θέατρο για ανήλικους θεατές στην εκπαίδευση 

Εκπαιδευτικός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών 
(Διδακτική Γλώσσας – Λογοτεχνία – Θέατρο και Εκπαίδευση) και 

Διδάκτωρ θεατρολογίας 
mendrinio70@gmail.com 

 

Τόσο το θέατρο για κοινά ανήλικων θεατών όσο και το θέατρο στην εκπαίδευση συνιστούν 
καταξιωμένες μορφές έκφρασης με παιδευτική, μορφωτική, ψυχοκοινωνική και αισθητική 
σημασία. Και τα δύο θεατρικά είδη διασυνδέουν αμφίδρομα και ευεργετικά την εκπαίδευση με 
τον πολιτισμό και το κοινωνικό συγκείμενο της εποχής τους συνεισφέροντας στη γενικότερη 
καλλιέργεια και ανάπτυξη παιδιών και εφήβων. Επί της παρούσης, η προσοχή επικεντρώνεται 
στη θεατρική γραφή ως δημιουργικό προϊόν που είτε παραγόμενο από ενήλικες 
δραματουργούς απευθύνεται σε ανήλικους θεατές είτε παραγόμενο από ανηλίκους 
απευθύνεται σε κοινά συνομηλίκων (συμμαθητών) ή διηλικιακά, στην εγγύτερη (σχολική) ή 
ευρύτερη κοινότητα. Στην κατεύθυνση αυτή παρουσιάζονται αποτελέσματα μίας συστηματικής 
σημειωτικής μελέτης στη δραματουργία για ανήλικους θεατές η οποία έχει καταξιωθεί σε 
επαγγελματικές σκηνές στην Ελλάδα θέτοντας τις βάσεις του σύγχρονου θεάτρου για παιδιά 
και εφήβους, μέσω της αξιοποίησης του μοντέλου των «δρώσων δυνάμεων» του G. J. Greimas 
που καθιστά ορατές τις στοιχειώδεις δομές σημασίας των κειμένων και τον τρόπο άρθρωσής 
τους. Στόχος η σύνταξη μίας «γραμματικής» της θεατρικής γραφής στο πλαίσιο της οποίας οι 
δραματικές λειτουργίες συστηματοποιούνται παρέχοντας αφενός τη δυνατότητα ανάγνωσης 
και ερμηνείας της δράσης από διαφορετικές οπτικές γωνίες αφετέρου μία ενδιαφέρουσα και 
ελκυστική πρακτική δημιουργικής γραφής προς αξιοποίηση σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής 
και άτυπης εκπαίδευσης. Πρόκειται εν κατακλείδι, για την ανάδειξη ενός μεθοδολογικού 
εργαλείου με διττή μορφωτική-εκπαιδευτική αξία, καθώς: (α) φωτίζει τις δομές βάθους των 
δραματικών κειμένων προάγοντας γενικότερες 
ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες (β) εμπνέει συμβάλλοντας στη δημιουργική παραγωγή 
νέων, πρωτότυπων έργων. 
 
Λέξεις κλειδιά: Θεατρική γραφή, Δημιουργική γραφή, Θέατρο για ανήλικους θεατές, Θέατρο 
στην εκπαίδευση, Μοντέλο «δρώσων δυνάμεων» 
 

Μέξης Δημήτριος 

Η γλώσσα ως θεραπεία και ως ασθένεια. 
Σύγχρονες φιλοσοφικές και λογοτεχνικές σκηνές  

Δημήτριος Μέξης 
υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας του ΕΚΠΑ  

dim.mexis@yahoo.com 
 

Είναι άραγε η γλώσσα μια ασθένεια που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ή μήπως πρόκειται 
για την μόνη νοούμενη θεραπεία; Κλείνει τάχα τον δρόμο στην αληθινή γνώση του εαυτού και 
του κόσμου ή αντιθέτως είναι εκείνη που την καθιστά εφικτή; Στις σύγχρονες φιλοσοφικές και 
λογοτεχνικές σκηνές, τις σκηνές της έγνοιας όπως θα τις ονομάσουμε, τούτα τα ερωτήματα, με 
τον έναν ή τον άλλο τρόπο, απασχολούν διαρκώς τους δημιουργούς, οι οποίοι φαίνεται να 
κατανοούν ότι η γλώσσα, ανάλογα με την επικρατούσα κοσμοθεωρία και κατεύθυνση, μπορεί 
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να συνιστά τόσο το φάρμακο όσο και το φαρμάκι για τον καθένα από εμάς. Έτσι λοιπόν, μέσα 
από σκηνές σαν εκείνες του Nietzsche, του Kraus, του Wittgenstein, του Benjamin, του Derrida, 
του Eco, του Camus, του Joyce και όσων νοιάζονται για την ύπαρξη, καλούμαστε ως 
συνδημιουργοί του πολυπαραγοντικού εδώ και τώρα να αποφασίσουμε εντός της γλώσσας 
και μέσω αυτής αν θα ταχθούμε υπέρ της ανοιχτότητας ή της κλειστότητας, ακριβώς όπως το 
έθεσε ο Καστοριάδης, ή κατά τη δική μας ορολογία, αν θα τείνουμε προς έναν ερωτικό 
ρομαντισμό και όχι προς την κυρίαρχη κουλτούρα της απομάγευσης, όπου δήθεν όλα έχουν 
εξηγηθεί και τακτοποιηθεί. Ως εκ τούτου, αν δεν μπορεί να συμβεί τίποτε εκτός της γλώσσας, 
αν η γλώσσα δεν είναι απλώς ένα μέσο για να διαμηνυθεί μια πληροφορία αλλά πρωτίστως 
ένας φορέας εντός του οποίου αντιλαμβανόμαστε, γνωρίζουμε, διευρύνουμε ή περιορίζουμε 
τον εαυτό μας και τον κόσμο, τότε θα πρέπει να διερευνούμε ακατάπαυστα την ιστορία της, τις 
μορφές της, τις θεραπευτικές ή καταστροφικές της ιδιότητες, τις αλληλεπιδράσεις της, τους 
περιορισμούς της και τη δυναμική της, διότι στην ουσία, η έγνοια για την γλώσσα φανερώνεται 
ως η πιο βαθιά έγνοια για την ύπαρξη, και τούτη η έγνοια φαντάζει ως η μόνη αποτελεσματική 
θεραπευτική προσέγγιση των ανελεύθερων ασθενών της αδιαφορίας. 
 

 

Μιχαήλ Βαλεντίνα 

«Τα λόγια μας γίνονται ιστορίες» 
συγγραφή θεατρικού κειμένου από ομάδα κρατουμένων 

 
Βαλεντίνα Μιχαήλ 

Υποψήφια διδάκτωρ ΤΘΣ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
valentina.michael177@gmail.com 

 

H προτεινόμενη εισήγηση αφορά στη παρουσίαση της δημιουργικής διαδικασίας της 
συγγραφής ενός θεατρικού κειμένου από ομάδα κρατουμένων στα πλαίσια του θεατρικού 
εργαστηρίου με τίτλο «Τα λόγια μας γίνονται ιστορίες» το οποίο έλαβε χώρα στο Κατάστημα 
Κράτησης Ναυπλίου το χειμώνα του 2022. Τα εργαστήρια εντάσσονται στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα με τίτλο «Προγράμματα Ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής» του μεταπτυχιακού 
προγράμματος του ΤΘΣ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υπό την εποπτεία της Ομότιμης 
καθηγήτριας Άλκηστις Κοντογιάννη . Στη εισήγηση θα παρουσιαστεί σε συντομία η 
δημιουργική διαδικασία των εργαστηρίων (δώδεκα συνολικά στον αριθμό) μέσα από τα οποία 
δημιουργήθηκε ένα σατυρικό θεατρικό κείμενο . Το κείμενο προέκυψε μέσα από τα λόγια των 
ίδιων των κρατουμένων τα οποία κατεγράφησαν στα πλαίσια των ασκήσεων (τεχνικές Θεάτρου 
Ντοκουμέντο) σε συνδυασμό με τους θεατρικούς αυτοσχεδιασμούς οι οποίοι έλαβαν χώρα στα 
εργαστήρια. Για τη συγγραφή των κειμένων έμπνευση αποτέλεσαν επίσης κινηματογραφικά 
αποσπάσματα τα οποία προβλήθηκαν και συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
καθώς και το ημερολόγιο της ομάδας. Η δημιουργία και συγγραφή των κειμένων αποτέλεσε 
για την ομάδα των συμμετεχόντων μια ιδιαίτερα πρωτότυπη και δημιουργική διαδικασία η 
οποία βοήθησε στη καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος και στην αποφόρτιση από τη δύσκολη 
καθημερινότητα της φυλακής την οποία βιώνουν οι έγκλειστοι. 
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“What Teachers Make”: The Role of Slam Poetry in the 

Creative Writing Classroom 
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My paper aims to explore the role of slam poetry in the creative writing classroom. 
Taking as its starting point the work of Taylor Mali (1965 - ) and, especially, the poem 
entitled “What Teachers Make” (2012), I will discuss the role that slam poetry can play 
in the teaching of creative writing to teenagers and younger learners. Beginning with a 
definition and brief history of slam poetry, as it emerged in Chicago in the late 1980s, 
I will discuss both its controversial relationship with mainstream academia, and its 
potential to revive public interest in poetry – and thus cultivate larger audiences for a 
field that, according to prominent critics, “is out of touch with readers outside its 
community” (Gioia, 1992). I will then move on to matters of creative writing pedagogies, 
and focus on the relationship between slam poetry and parameters such as confidence 
building and voice empowerment. Ultimately, I will conclude that both slam poetry in 
general, and Taylor Mali in particular, can be an invaluable tool in the creative writing 
classroom, as they facilitate “an ongoing learning environment” (Michalko, 2012), 
which promotes both the students’ democratic engagement with art, and their 
experimentation with issues like self-identity and performance. 

Keywords: slam poetry; poetry; performance; creative writing teaching 

 

Miroforides Alexander 

“What about my story?”: Writing mystery fiction with the invaluable help of Her 
Story videogame. 

Alexander Miroforides 
 Ph.D. candidate of Creative Writing University of Western Macedonia - Postgraduate 

program “Creative Writing”  
amyroforidis@uowm.gr 

 

In Her Story, an interactive film videogame with non-linear storytelling, the player 
collects, evaluates and rejoins shattered fragments of live video footage. It is a 
puzzle  concerning the case of a missing husband, while his wife is starring in a number 
of interviews that take place during the official police investigation. This broken chain 
of events, considered a breakthrough concept in today’s computer game industry, 
distinguished for its simplicity and produced with a single-acting performance during a 
constant game of words, meanings, symbolisms, behaviors and research, 
constructively offers a suitable example, a creative ground for teaching important 
writing techniques. The game provides an interactive method of using a mystery 
narrative to educate and instruct elements in the fields of structure and plot, like non-
linear textual approaches or backwards construction, point of view and behavioral 
sciences in character creation, to name a few. Sam Barlow, the game’s creator, states 
that Her Story is a unique way to interact with a narrative, a sculptural way of viewing 
a story, and something that can only be done interactively. Creative Writing and its 
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abundance of text producing mechanisms could offer a flexible platform in teaching 
and implementing similar practices inspired by an unconventional computer game 
mechanic. 

 

Marshall Moore - Meekings Sam  - Xu Xi 
Redefining the literature for teaching creative writing globally 
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Xu Xi 

Writer,William H.P Chair in Contemporary letters, Holy Cross University, USA 
xuxi@me.com 

 
Marshall Moore 

Writer, editor, course leader, senior lecturer, Falmouth University UK  
articulate.ink@gmail.com 

 

If we teach creative writing across borders, shouldn’t the literature we use as models for good 
creative writing also cross borders? The writing textbook (coauthored by Robin Hemley and 
Xu Xi) The Art and Craft of Asian Stories: A Writer’s Guide and Anthology (Bloomsbury, 2021) 
was a first attempt at such re-definition. A discussion of the compilation of this text and its 
reception and some thoughts on how other literatures can complement this re-modeling for the 
creative writing classroom. Also, while books like MFA vs. NYC echo AWP’s own annual 
reports documenting the rise of Creative Writing [CW] programs in the US, and their popularity 
in Australia reveals their rise is not limited to North America, non-English countries have been 
slower to enter “the program era.” Two new anthologies from Bloomsbury and Routledge chart 
the rise of CW educations around the world and the next major chapter in CW education—the 
multilingual student. Contributors have taught in Hong Kong, China, India, Singapore, Finland, 
South Africa, Korea, Japan, Poland, Greece, and more, often as inaugural program directors. 
This panel will feature editors and educators Xu Xi, Sam Meekings, and Marshall Moore in a 
discussion of international pedagogy and its relationship with contemporary literature and 
publishing 
 
Keywords: Pedagogy, international, creative writing, literature, creativity 
 

Marshall Moore  
Crisis Pedagogy in Creative Writing: Emergency, Expedience, Hindsight, 

Reckoning 
Dr. Marshall Moore and Dr. Adrian Markle  

Institutional affiliation: Falmouth University, UK 
  

articulate.ink@gmail.com 

This chapter will examine pedagogical practices in the creative writing classroom, 
especially regarding pastoral care, in Hong Kong up to, during, and immediately after 
the interval of civil unrest and societal trauma that erupted because of the 2019 
protests, and will contrast those with the approaches someone from outside of the 
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territory might have used under relatively normal circumstances. Drawing on existing 
scholarship around the creative writing workshop as well as trauma research, we will 
reflect on in-the-moment pedagogical interventions during the crisis vis-a-vis the 
benefit of hindsight and the perspective of an impartial educator/practitioner 
unconnected to the territory and those events. The protests served as an inflection 
point from which it was necessary to adapt our pedagogical practices quickly as the 
violence began to escalate, and then adapt them again when teaching moved online 
for the duration of the fall 2019 semester. This became a forerunner to the pandemic-
related lockdowns, and there is further relevance to other crises unfolding today. While 
it may be argued that creative writing is not intended to be a therapeutic intervention 
per se, ample research highlights the tendency of students’ personal concerns, fears, 
and issues to manifest both in their storytelling and in the workshop environment. Given 
the political and environmental circumstances we find ourselves in, these 
manifestations are sure to become increasingly common, thus increasing the 
importance of having a narratively and theoretically informed pedagogical response in 
place for them.  

Keywords: creative writing, pedagogy, trauma, crisis 
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Ένας Ορφέας στο μέτωπο. Πολεμικές ανταποκρίσεις Ν. Καρβούνη στην εφημερίδα 
Εστία 1912-1914 

Όλγα Μούτσιανου 
Ιστορικός-Μουσειολόγος 

olgaudi@yahoo.gr  

Στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, ο ∆ημήτριος Κορομηλάς, φιλόλογος, 
λογοτέχνης και θεατρικός συγγραφέας, ιδρύει την πρώτη ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας, την 
Εφημερίδα, και συνεργάζεται με πολλούς λογοτέχνες. Η έκρηξη της κυκλοφορίας του 
ημερήσιου Τύπου που ακολούθησε, οδήγησε τους πλέον διακεκριμένους συγγραφείς να 
συνεργάζονται με τις εφημερίδες. Οι διανοούμενοι της εποχής, λογοτέχνες και ποιητές 
βλέπουν στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο, ένα μέσο βιοπορισμού το οποίο βρίσκεται σε 
συνέχεια με τις πνευματικές τους αναζητήσεις. Η επαγγελματική τους ενασχόληση με τον Τύπο 
τους δίνει την δυνατότητα να εισαγάγουν το κοινό σε νέες μορφές πολιτιστικής έκφρασης και 
να γίνουν εκφραστές και παραγωγοί κοινωνικού και ιδεολογικού λόγου. Σε αυτό το πλαίσιο 
τοποθετείται η συμβολή του Νίκου Καρβούνη διανοούμενου των αρχών του 20ού αιώνα. Ο 
Καρβούνης έζησε μια πολυτάραχη ζωή και πήρε μέρος σε πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις. 
Το 1912 κατατάχθηκε στο Τάγμα των Γαριβαλδινών και πήρε μέρος στον Α  ́ Βαλκανικό 
Πόλεμο. Ταυτόχρονα εργαζόταν ως πολεμικός ανταποκριτής για την εφημερίδα Εστία. Το 1913 
συμμετείχε στον ελληνοβουλγαρικό πόλεμο και το 1914 κατατάχθηκε εθελοντής στον 
βορειοηπειρωτικό αγώνα. Από τον Οκτώβριο του 1912 έως τον ∆εκέμβριο του 1914, 107 
άρθρα του δημοσιεύτηκαν μόνο από την εφημερίδα Εστία. Όλα τα άρθρα του βρίθουν λυρικών 
περιγραφών από τα πεδία των μαχών, οι εικόνες του πολέμου και της φρίκης, μεταγράφονται 
σε αφηγήματα με λογοτεχνική χροιά όπου αποτυπώνεται η προσωπική του ιστορία. Γιατί στις 
πολεμικές του ανταποκρίσεις εκφράζεται λογοτεχνικά ο Καρβούνης; Είναι η ανάγκη του να 
μεταφέρει στους αναγνώστες του μια εξωραϊσμένη εικόνα του πολέμου; Ή απλώς ,μετουσιώνει 
και αναστοχάζεται αυτό που βιώνει υπό το πρίσμα του διανοητικού περιβάλλοντος στο οποίο 
ανήκει;  
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Ο Γιώργος Βαλέτας έγραψε αργότερα για το δημοσιογραφικό έργο του Καρβούνη, «...Πρώτος 
μετά τον Ροΐδη, συνταιριάζει το στοχασμό και το λόγο, το πνεύμα και την ποίηση, και δημιουργεί 
προσωπικό ύφος, πλησιάζοντας με την πολυμέρεια και τον προοδευτισμό του τα ζωντανά 
προβλήματα του καιρού και του λαού του, που εξακολουθούν να ν́αι προβλήματα του καιρού 
μας και δικά μας, άλυτα ακόμη.» 

Λέξεις-κλειδιά: δημοσιογράφος, λογοτεχνία, πόλεμος, διανοούμενοι, πολεμικές 
ανταποκρίσεις. 
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Ισιδώρα Μπίλλια 

Φιλόλογος, MSc Δημιουργική Γραφή & Εκπαίδευση 

isbi1@hotmail.gr  

Με δεκαέξι (16) ταχυδρομικές κάρτες (“καρτ ποστάλ” / “Cartoline postali” / “επιστολικά 

δελτάρια” μια εποχή) ο ποιητής Νικηφόρος Βρετάκος στέλνει ένα - ένα τα ποιήματά του 

στον Πειραιά, στους φίλους που το περιμένουν σαν τα αποδημητικά πουλιά την άνοιξη. 

Έγραψε τα δεκαέξι “Σικελικά ποιήματα” νύχτα, καλοκαίρι στο Παλέρμο. Η γραφή του 

εκτίθεται με τους όρους μιας μυθοπλασίας “κατά το εικός και αναγκαίον”. Δημιουργική η 

Γραφή. Oι ηλιόλουστοι γήλοφοι, η θάλασσα, η μνήμη βαριά, οι ασημένιες ελιές πυρώνουν 

την ψυχή του. Μοίρα του Γυθείου και μοίρα της Σικελίας. Πώς χαιρετά και αποχαιρετά ο 

ποιητής; Σε ποια διεύθυνση αποστέλλει; Τα εικονογραφημένα τουριστικά αξιοθέατα 

αντιπροσωπεύουν τα κείμενα των καρτ ποστάλ; Σίγουρος ο ποιητής ότι μόνο ο παραλήπτης 

θα καταλάβει, δεν προβληματίζεται καν για τον φάκελο. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Νικηφόρος Βρετάκος / καρτ ποστάλ” - “Cartoline postali” / μυθοπλασία / 

δημιουργική γραφή 
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Since the 19th century, creative writing, as part of an academic syllabus, has changed the way 
we 

understand reality, literature and literary movements. In this framework, it has been recently 

suggested that creative writing was one of the most enduring and decisive factors in shaping 
the 

American postmodern literature. Although the measurable impact of creative writing in 
literature 

has been hugely ignored until recently, the prehistory of creative writing practices within 

sociocultural contexts are still equally neglected, as if literature is written in a vacuum. In this 
paper, 

we set out to trace and define the diverse cultural and social contexts, such as periodicals and 

journals, literary contests, cafés and salons, where creative writing practices have been 
developed 

over time since the 19th century in Modern Greek literature. The impact these contexts had on 

Modern Greek literature has been largely ignored since their contribution is usually considered 

immeasurable and vague. Hence, the suggested approach will be the first time the prehistory 
of 

creative writing is examined within a national context, thus setting a theoretical framework for 
a 

detailed analysis of the subject in countries where creative writing had not been introduced as 
part 

of an academic syllabus as it was the case across the Atlantic. 

Keywords: creative writing, prehistory of creative writing, literary movements, literary practices 
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Η παρούσα ανακοίνωση αφορά στον σχεδιασμό μιας διδακτικής πρότασης για τη 

διδασκαλία της συστάδας λογοτεχνικών κειμένων, σε κύκλους ανάγνωσης, στο 

γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο, όπως αυτή προτείνεται από 

το νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ / 2021). Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τρόποι 

γόνιμης ένταξης της δημιουργικής γραφής και του διακαλλιτεχνικού διαλόγου στη 

σχολική τάξη κατά τη συνανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων, που συνδέονται μεταξύ 

τους οργανικά γύρω από ένα κοινό θέμα, με στόχο την πολύπλευρη ενεργοποίηση της 

δημιουργικότητας των μαθητριών/ών. Εφαρμόζοντας μια σειρά από θεωρητικές 

αρχές (διαλογικότητα, διακειμενικότητα, αναγνωστική ανταπόκριση, κ.ά.) που 

σχετίζονται με την ανάδειξη της λογοτεχνίας ως αισθητικού αγαθού, αλλά και 

συνδυαστικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, η εισήγηση στοχεύει στην αξιοποίηση της 

δημιουργικής γραφής και του διακαλλιτεχνικού διαλόγου ως κατάλληλων εργαλείων 

για: α. τη μετατροπή της σχολικής τάξης σε κοινότητα αναγνωστών, β. την 

καλλιέργεια της απαραίτητης επικοινωνιακής ελευθερίας που θα επιτρέψει τη 

σύνδεση της λογοτεχνίας με τις αναγνωστικές εμπειρίες και τα βιώματα των 

μαθητριών/ών, γ. την κατανόηση της ετερότητας μέσω της ενσυναίσθησης, και δ. την 

καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. Με την παρούσα ανακοίνωση, παρουσιάζουμε μια 

ποικιλία δραστηριοτήτων δημιουργικής έκφρασης, με έμφαση στην παραγωγή 

δημιουργικού λόγου, και διακαλλιτεχνικού διαλόγου με την εμπλοκή και άλλων 

μορφών έκφρασης (μουσική, εικαστικά, θέατρο) προβάλλοντας τον παιγνιώδη 

χαρακτήρα των κειμένων και ενεργοποιώντας συνολικά τις αισθήσεις των 

μαθητριών/ών. Η διαμόρφωση των διδακτικών στόχων, ο σχεδιασμός των διδακτικών 

μεθόδων και οι τεχνικές αξιολόγησης που επιλέγονται εστιάζουν στην ενεργητική 

ακρόαση, την εκφραστική ανάγνωση και την επαφή της αναγνωστικής κοινότητας με 

άλλες μορφές τέχνης που έχουν συντελεστικό ρόλο στην επίτευξη της δημιουργικής 

μέθεξης και της ψυχαγωγικής εμπειρίας των μαθητριών/ών με τον κόσμο των 
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λογοτεχνικών κειμένων. 

Λέξεις-κλειδιά: συστάδα λογοτεχνικών κειμένων, δημιουργική γραφή, διακαλλιτεχνικός 
διάλογος, κοινότητα αναγνωστών, φιλαναγνωσία 
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The completion of forty years of Lina Nikolakopoulou’s continuous writing activity in lyric poetry 
was the occasion for the investigation of her particular writing style and the historical 
development of her “poetics” from 1981-2021. This paper will present the evolution of her 
writing in her lyric work with regard to the technical characteristics of the poetics of verse, as 
well as the content. The methodology followed the qualitative and quantitative analysis of the 
sample. First, a decade-by-decade search and recording of the material in the aforementioned 
time period was carried out. Four hundred and eighty works (480) were collected, of which 
those that were exclusively intended either for a theatrical performance or a film, or were 
spatially adapted into performances of ancient Greek drama were excluded on the basis of the 
exclusion criterion. A corpus of four hundred works (400) was finally assembled and a content 
analysis was carried out. The sample was processed in terms of technical characteristics, and 
the dominant ones were recorded in terms of meter and rhyme. Finally, using quantitative 
analysis, the historical development of the “poetics”t; of Nicolakopoulou’s verse was observed, 
both in terms of meter and rhyme and in terms of content, from the first to the fourth decade of 
lyric production. In conclusion, through the analysis of the historical relationship, 
Nicolakopoulou’s poetic maturation across time was highlighted with regard to the metrical 
systems, as well as the themes and categories chosen by the lyricist L.N. 

Keywords: Lina Nicolakopoulou, lyrical work, verse, poetic, historical evolution, technical 
characteristics, themes 
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«Δημιουργικής Γραφής» Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
m-naka@hotmail.com  

 
Στην εργασία αυτή εξετάζεται η σχέση της πόλης με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο 
της νεωτερικότητας. Ειδικότερα, επιχειρείται η αποτύπωση των διαφορετικών 
τρόπων με τους οποίους τα πρόσωπα της Mrs Dalloway βιώνουν την επαφή με το 
αστικό τοπίο. Κεντρικό ρόλο παίζει η flânerie, την οποία ο Beaudelaire περιγράφει ως 
την κίνηση του προσώπου (flâneur) μέσα στον αστικό χώρο, με στόχο την 
παρατήρησή του, ο δε αναστοχασμός όσων βιώνει μέσω του βλέμματός του, 
λειτουργεί ως μια επιμελής αποτύπωση της νεωτερικής κοινωνίας. Οι flâneurs της 
Mrs Dalloway παράλληλα με το παιχνίδι τους με την πόλη, παίζουν κι ένα παιχνίδι με 
τον χρόνο. Η συμμετοχή τους στο δεύτερο δεν είναι ενσυνείδητη επιλογή, αλλά 
αποτέλεσμα της μεσολάβησης του άστεως μέσα στο οποίο διαβιούν ανάμεσα στο 
παρόν και το παρελθόν τους. Ο χρόνος συνυφαίνεται με τα αστικά δομικά στοιχεία 
και τα πρόσωπα τον βιώνουν τόσο γραμμικά (παρελθόν – παρόν – μέλλον), όσο και 
κυκλικά (κύκλος εναλλαγής αναμνήσεων και στιγμών του παρόντος). 
 

Πανδής - Δήμα 
Αικατερίνη Δήμα 

Υποψήφια Δρ. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών τεχνών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου 

Απόφοιτος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ 
kathrin.dima@yahoo.gr  

 
Ελευθέριος Πανδής 

Υποψήφιος Δρ. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Σχολής Καλών τεχνών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου 

Απόφοιτος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολής Επιστημών Αγωγής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  

 

Η ενίσχυση της παρατηρητικότητας στη διδασκαλία λογοτεχνικών κειμένων με βάση 
τις καινοτόμες πρακτικές της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση και των αρχών της 

δημιουργικής γραφής σε μαθητές δημοτικού 
 
Η παρούσα εισήγηση εστιάζει σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα παρέμβασης 
βασισμένο στις τεχνικές της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση και στις αρχές 
της δημιουργικής γραφής κατά τη διδασκαλία λογοτεχνικών κειμένων που στόχο 
έχει να καλλιεργήσει την ικανότητα της παρατήρησης των μαθητών του 
δημοτικού σχολείου. Το παρεμβατικό πρόγραμμα εφαρμόστηκε και στηρίχθηκε 
στη μεθοδολογία της πειραματικής έρευνας. Η επιλογή τεσσάρων δημοτικών 
σχολείων έγινε με απλή τυχαία δειγματοληψία και διήρκησε 3 μήνες. Στο 
διάστημα αυτό υλοποιήθηκαν 12 καινοτόμες παρεμβάσεις, οι οποίες 
σχεδιάστηκαν και προσαρμόστηκαν σε λογοτεχνικά κείμενα και παρουσιάστηκαν 
με τη βοήθεια των τεχνικών της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση και της 
δημιουργικής γραφής. Το δείγμα αποτελείτο από 176 μαθητές ηλικίας 8-11 ετών. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι ένα πρόγραμμα παρέμβασης 
βασισμένο στις καινοτόμες πρακτικές της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση σε 
συνδυασμό με τις τεχνικές της δημιουργικής γραφής κατά τη διδασκαλία των 
λογοτεχνικών κειμένων δύναται να αναπτύξει την ικανότητα της παρατήρησης 
των μαθητών του δημοτικού σχολείου. 
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Πάου Αννα 

Δημιουργική Γραφή, Γλωσσική και Λογοτεχνική εντοπιότητα – Η μελέτη μιας 
περίπτωσης 

Αννα Πάου 
Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεταπτυχιακή φοιτήτρια “Δημιουργικής Γραφής” 

Το αποκύημα του δημιουργικού οίστρου του εκάστοτε δημιουργού, συναποτελούμενο από τη 
μυθοπλασία, τους χαρακτήρες ,την πλοκή ιδωμένο υπό το πρίσμα του αφηγητή που επιλέγει 
ο του συγγραφέας, διεκδικεί μέσω του ζωτικού ψεύδους τη δύναμη της αλήθειας, καθώς 
υπόρρητα ανιχνεύονται ψήγματα ζωής μεταμορφωμένα από την αφηγηματική δολιότητα. Τα 
βιώματα, συνυφασμένα με τη γενέθλια γη, αποτελούν την πρώτη ύλη που μετουσιώνεται στη 
λογοτεχνία. Ο «βιωμένος χώρος» και οι εικόνες του γίνονται το καταφύγιο της μνήμης και των 
συναισθημάτων, του χαμένου χρόνου. Η τοπογραφική προσέγγιση μπορεί να χαρτογραφήσει 
τις υπόγειες διαδρομές που συνδέουν τη φυσική με τη συμβολική γεωγραφία ανάγοντας την 
σε τόπο της λογοτεχνίας. Η μυθοποίηση ενός τόπου από τη λογοτεχνία γίνεται στοιχείο της 
πολιτιστικής ταυτότητας και της αφήγησής του. Έτσι και η εντοπιότητα της ακριτικής με δωρική 
τραχύτητα Καλύμνου αποτυπώνεται γεωγραφικά και λογοτεχνικά από τον Γιάννη Κλεάνθους 
Ζερβό στο εκτενές διήγημα Πίπτοντες και ανιστάμενοι της συλλογής Αγωνισμένοι και 
λυτρωμένοι. Ο τόπος, τα τοπογραφικά δεδομένα, η ανθρωπογεωγραφία, το γλωσσικό ιδίωμα 
αποτυπωμένα με τη λογοτεχνική πένα του Ζερβού αναδίδουν ένα αέρα φυσικότητας, 
πηγαιότητας και τραγικότητας που αναδεικνύεται μέσα από τα χαρακτηριστικά της ρεαλιστικής 
γραφής η οποία απεικονίζει τον έρωτα ως κρημνοβασία. Ζητήματα συγγραφής (σκηνικό, 
χαρακτήρες, πλοκή ,οπτική γωνία, αφηγητής )υφαίνουν τον ιστό για την ερωτική ιστορία του 
Δαμιανού και της Ζωγραφούλας, πρόσωπα αληθοφανή, σε μια φυσική ενότητα όπου 
συμπάσχουν το ενθάδε και το επέκεινα στον ανοιχτό χώρο σε γλώσσα δημοτική με τοπικούς 
ιδιωματισμούς αισθητοποιώντας την εντοπιότητα στη λογοτεχνική παραγωγή του Ζερβού.  

 

Παπαγεωργίου - Αλευριάδου  

 
Παρέμβαση στον τομέα του λεξιλογίου μέσω της Δημιουργικής Γραφής: Η 

μελέτη περίπτωσης ενός μαθητή με οριακή νοημοσύνη 
 

Ελένη Παπαγεωργίου  
Ειδική Παιδαγωγός 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΔΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή» 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
elenipapagewrgiou98@gmail.com 

 
Αναστασία Αλευριάδου  

Καθηγήτρια Ψυχολογίας στην Ειδική Αγωγή 
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

alevriadoua@gmail.com 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος 
παρέμβασης στο λεξιλόγιο ενός μαθητή με οριακή νοημοσύνη, μέσω της Δημιουργικής 
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Γραφής. Ειδικότερα, πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης, όπου διερευνάται κατά πόσο η 
Δημιουργική Γραφή, μέσω σχετικών δραστηριοτήτων, μπορεί να να αξιοποιηθεί ως διδακτικό 
μέσο στον εμπλουτισμό του εκφραστικού λεξιλογίου ενός μαθητή της Γ Δημοτικού με οριακή 
νοημοσύνη. Για το λόγο αυτό αναπτύσσονται δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής με τους 
αντίστοιχους διδακτικούς στόχους και τα μέσα υλοποίησής τους. Για την αρχική αξιολόγηση 
του επιπέδου του εκφραστικού λεξιλογίου, καθώς και για την αξιολόγηση μετά την παρέμβαση, 
χρησιμοποιήθηκε το σταθμισμένο εργαλείο «Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου» 
(Βογινδρούκας, Πρωτόπαπας και Σιδερίδης, 2009), το οποίο βασίζεται στο Word Finding 
Vocabulary Test (Renfrew, 1995). Αποτελείται από 50 εικόνες, οι οποίες παρουσιάζουν έννοιες 
γνωστές στα παιδιά από την καθημερινότητα και από την παιδική βιβλιογραφία. Τα 
αποτελέσματα κατέδειξαν ότι οι στοχευμένες δραστηριότητες που βασίζονται στην 
Δημιουργική Γραφή μπορούν να εμπλουτίσουν το εκφραστικό λεξιλόγιο του μαθητή. Τελος, τα 
ευρήματα συζητώνται ευρύτερα στα πλαίσια του σχεδιασμού προγραμμάτων παιδαγωγικής 
παρέμβασης καθώς και για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητάς τους, μέσω της Δημιουργικής 
Γραφής, σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. 
 

Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα 

 

Από τη μυθοπλαστική “πραγματικότητα” 

στην “πραγματικότητα” της θεωρίας της σχετικότητας και της κβαντικής μηχανικής 

Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου 

Απόφοιτη τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος  

μεταπτυχιακού διπλώματος «Δημιουργική Γραφή-Creative Writing/ Κατεύθυνση Συγγραφής», 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

ntinapaps@gmail.com 

 

O 20ός αιώνας αποτέλεσε μια από τις πιο επαναστατικές περιόδους για την επιστήμη της 
φυσικής, τη λογοτεχνική συγγραφή αλλά και τη συγκρότηση της θεωρητικής της μελέτης. 
Εξετάζοντας ορισμένες από τις βασικότερες προσεγγίσεις της Φυσικής, των Θεωριών της 
Λογοτεχνίας αλλά και την παραγωγή λογοτεχνικών κειμένων στη διάρκεια του 20ού αιώνα, 
εντοπίζονται αρκετές συγκλίσεις στους τρόπους που προσλαμβάνεται και αποτυπώνεται η 
φυσική και μυθοπλαστική πραγματικότητα σε φυσική και λογοτεχνία αντίστοιχα, καθώς και στις 
διαδρομές που διένυσαν οι δυο επιστημονικοί κλάδοι τον περασμένο αιώνα ούτως ώστε να 
δομήσουν τις επικρατούσες παροντικές θεωρήσεις για το «νόημα» και την «αλήθεια». Από τη 
θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας μέχρι την Κβαντομηχανική και από τη σημειωτική του F. 
Saussure και τον δομισμό, ως την αποδόμηση του J. Derrida, τον μεταδομισμό και τις θεωρίες 
της αναγνωστικής πρόσληψης, η πραγματικότητα υποκειμενοποιείται, το νόημα διαχέεται και 
ο αναγνώστης- παρατηρητής ανάγεται σε σημαντικό παράγοντα της πρόσληψης ενός έργου ή 
της φυσικής πραγματικότητας. Τα λογοτεχνικά κείμενα δεν επιζητούν πλέον την αντανάκλαση 
της πραγματικότητας αλλά συνομιλούν με τους προβληματισμούς περί πραγματικότητας, είτε 
μέσω της πλοκής και του σκηνικού/χωρόχρονου είτε μέσω της εξέλιξης των χαρακτήρων τους. 
Στόχος της εισήγησης είναι καταρχάς να παρουσιαστούν οι τρόποι με τους οποίους οι Φυσικοί 
Επιστήμονες/Ερευνητές και οι Κριτικοί Λογοτεχνίας προσέγγισαν την έννοια της 
πραγματικότητας κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα αλλά και να διερευνηθεί η συσχέτιση 
των προσεγγίσεων αυτών, με γνώμονα τις έννοιες του «απόλυτου», της «αντικειμενικότητας» 
και του «ντεντερμινισμού». Σε δεύτερο στάδιο θα διερευνηθεί η αποτύπωση αυτής της 
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αναζήτησης στη δημιουργία λογοτεχνικών κειμένων μέσα από τις συγγραφικές πρακτικές του 
Μοντερνισμού και του Μεταμοντερνισμού και τις αλλαγές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του 
20ου αιώνα στα τέσσερα βασικά στοιχεία των μυθοπλαστικών κειμένων: την αφήγηση, την 
πλοκή, τους χαρακτήρες και το σκηνικό/χωρόχρονο. 

 

Παπαδοπούλου Παναγιώτα  

Πρόταση Διδασκαλίας 

 
Πρόταση για ένα πλάνο διδασκαλίας με εφαρμογή στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο μάθημα 
της Λογοτεχνίας. Πιο συγκεκριμένα, αφορά μαθητές Β΄ Λυκείου και το γνωστικό αντικείμενο 
του Αγγλοσαξονικού Μοντερνισμού στο πλαίσιο του μαθήματος της Λογοτεχνίας με τη χρήση 
ψηφιακής αφήγησης και νέων μέσων τεχνολογίας. Το πλάνο διδασκαλίας έχει έκταση περίπου 
3,5 ωρών με 7 Δραστηριότητες. Σκοπός να αφομοιώσουν και να κατανοήσουν έννοιες και 
πρακτικές μέσω νέων μορφών μάθησης που ανταποκρίνονται περισσότερο σε νέους τύπους 
διδασκαλίας μέσω ψηφιακής αφήγησης, δημιουργίας βίντεο, συσχέτισης με άλλες μορφές 
τέχνης, συμμετοχή όλων των μαθητών μέσω διαφορετικών δραστηριοτήτων. Η πολύπλευρη 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών, που πλέον έχουν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή 
διαδικασία, αποφέρει ουσιαστική εξέλιξη στο τομέα της εκπαίδευσης. Μέσω αυτού του πλάνου 
διδασκαλίας οι μαθητές είναι σε θέση να εξερευνήσουν πως λειτουργούν τα ψηφιακά εργαλεία 
και να μάθουν να αποτυπώνουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους όχι μόνο με λέξεις αλλά 
με κάθε μορφής τέχνη πχ. μουσική, εικόνες κλπ., ο τρόπος πρόσληψης δηλαδή ενός κειμένου 
και η απόδοσή του μέσω άλλων μορφών. Μελετώντας την εφαρμογή της ψηφιακής αφήγησης 
στην εκπαίδευσης, θα μπούμε σε μια διαδικασία ποιοτικής αξιολόγησης μιας ψηφιακής 
ιστορίας, ώστε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να δούμε με μια κριτική ματιά το 
περιεχόμενο, την οπτική της γωνία, τα τεχνικά της χαρακτηριστικά και τελικά τις δυνατότητες 
αξιοποίησης που φαίνεται να εμπεριέχει εμπράκτως στη διδασκαλία. 
 

Παπαευθυμίου 

 
Η νεωτερικότητα στο θέατρο και την ποίηση. Υπαρξιακή αγωνία και θάνατος στη 

νεωτερική λογοτεχνία του 20ού αιώνα:  
Από το «Ερωτικό τραγούδι του Τζ. Άλφρεντ Προύφροκ» του T.S. Eliot 

στο «Νανούρισμα» του S. Beckett 
 

Efthimis Papaefthimiou 
Pharmacist, BA European Civilization, MPH, MBA, MSc. Aging & Chronic Disease 

Management, (c)MSc. Applied Health Informatics & Telemedicine 
epappharmacist@yahoo.gr 

 

 

Οι ιδεολογικές, θεσμικές και πολιτικές αλλαγές του εικοστού αιώνα λειτούργησαν ως φορείς 
νεωτερικότητας που επηρέασαν τη λογοτεχνική σκέψη και έκφραση. Η αμφισβήτηση των 
κανόνων, η ανατροπή του «παλαιού» και η εγκαθίδρυση μιας νέας τάξης πραγμάτων, έχρισαν 
τον άνθρωπο ως ενεργό φορέα της αλλαγής. Όπως κάθε αλλαγή στη ζωή προϋποθέτει την 
σύγκρουση και την αποδόμηση, έτσι και στη λογοτεχνία και στο θέατρο χρειάστηκε να 
προηγηθεί η ρήξη με την παράδοση χωρίς ωστόσο να παραγκωνιστεί η αξία της. Αντιθέτως η 
διακειμενικότητα ως αναπόσπαστο κομμάτι της νεωτερικότητας λειτούργησε τόσο ως 
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παράγοντας αποδόμησης όσο και ως παράγοντας ανασύνθεσης. Ο T. S. Eliot στο ποίημά του 
«Ερωτικό τραγούδι του Τζ. Άλφρεντ Προύφροκ» επιχειρεί να αποδώσει την αγωνία της 
ανθρώπινης ύπαρξης σε σχέση με το χρόνο, τη φθορά και εν τέλει τον θάνατο, αποσπασματικά 
και υπαινικτικά. Η δυσχέρεια στην ανθρώπινη επικοινωνία, το αίσθημα ανασφάλειας και 
ματαιότητας και η διάχυτη μηδενιστική αντίληψη διατρέχουν την διακειμενική και όχι ρεαλιστική 
οντότητα του Προύφροκ με μια διαρκώς αναβαλλόμενη πρόθεση να εκδηλώσει τα 
συναισθήματά του απέναντι σε μια γυναίκα. Ο S. Beckett στο «Νανούρισμα» κάνοντας χρήση 
επαναλαμβανόμενων και ρυθμικών λεκτικών μοτίβων αποτυπώνει τη μοναξιά και το αδιέξοδο 
της ανθρώπινης φύσης ενώ με τη διαρκή αναφορά του στο τέλος αποτυπώνεται η υπαρξιακή 
αβεβαιότητα και απόγνωση, παρουσιάζοντας τον θάνατο ως την ύστατη λύση. 
 

Papageorgiou 

The playful beauty of the pantoum 
 

Vasilis Papageorgiou 
Professor, Linnaeus University, Sweden 

vasilis.papageorgiou@lnu.se 
 

I like to imagine pantoums capturing the moment and the momentum of an event, a sentiment, 
a thought, a perception in the here and now. I like to follow its symmetrical movement and the 
directions, the dispersions, and both the expected and unexpected turns it can take, the 
possibilities for different subtexts and intertexts, associations and suggestions it generates. I 
will then speak here of the emphasis which the pantoum symmetry creates, of its musicality 
and even its sense of festivity, the playful ironies of the repetitive meanings and the surprises 
that the strict arrangements can give. And beyond the operational pleasures of the pantoum, 
known from its old Malaysian forms, its French appreciation by Victor Hugo, Charles 
Baudelaire or its unsettling and bewildering celebration by John Ashbery in our times, I will 
concentrate on the possibility of using the pattern of the pantoum for a poetry that affirms the 
world in which it takes place and interacts with. This affirmation generates and is generated by 
a logos without logos, by a language that, enjoying the playfulness of the pantoum which 
seems to live a life of its own and the rhythmic pleasure emanated by its structure in the 
eventualities or the unpredictability of a here and now, offers a metacosmetic euphoria not 
defined by the violence that language is capable of hosting and directing at its users. 
 
Keywords: Pantoum, poetry, affirmation, metacosmetics 
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Tapaskou Maria 

PhD Candidate, Department of Audio and Visual Arts, Ionian 
University, mariatapaskou@gmail.com 

 
Giannakoulopoulos Andreas 

Associate Professor, Department of Audio and Visual Arts, Ionian University 
agiannak@ionio.gr 

 

A quest is the most fundamental piece of a dividable narrative section in a game. Exactly like 
books are divided into chapters, games are divided into fragmented stories that require players 
to interact with the game world and traverse through the dense game narrative to accomplish 
a mission by task. Designing a quest elaborates a plethora of in-game components and highly 
contributes to the success of a game title. Imagine using game design knowledge to shape a 
creative experience for secondary education students, using the affordances of multimedia 
and digital games altogether. The current research approaches a creative quest writing and 
design perspective using augmented reality (AR) games as a medium to form an engaging 
and interactive narrative quest for students. The consisted parts of the project are the quest 
writing and design, where the designing team collects data and assembles the narrative of the 
quest; the digital adjustment of the project on an augmented reality mobile game, and lastly 
the application on students of secondary education. For the purposes of this research, the 
selected narrative theme for the quest was inspired by the temporal journey of a well-known 
historical figure of the island of Corfu, specifically the life of the first governor of Greece, Ioannis 
Kapodistrias. In continuance, the quest application will take place in both physical and digital 
media; especially for the digitalization of the project will use the AR mobile game “Ingress”, 
published by Niantic Inc. in 2013 for the Android and IOS platforms. The final part of the project 
integration utilizes the gameplay experiences, insights and creative angles of students of 
secondary education into shaping their own creative quest writing and design projects. 
 
Keywords: creative writing, creative design, quest, AR games, education 
 

Πασιά Καλλιόπη  

Conversing with death: Managing loss through literature 
Kalliopi Pasia  

Απόφοιτος Νομικής του ΑΠΘ, Μεταπτυχιακού Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας 

kalliopi_pasia@yahoo.gr  
 
Language is made of flesh, love of God and literature of deaths, were the words of 
Vassilis Alexakis, while Umberto Eco considered literature as an apprenticeship in 
death. An attempt to map and study literaty texts with the main theme of death and 
loss. A conversation with the texts of Joan Didion, Don Delillo, Jack Kerouak, 
Max Porter, Ocean Wuong, Edouard Loui, Sandro Veronezi, Julian Barns, Horhe Buk 
ai, Irvin Yalom. A dozen testimonials inviting or exorcising death. 
 

Πασιά - Σακελλαρίου  

Listening to the literary voice of the world’s cities and buildings 
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Καλλιόπη Πασιά  

Απόφοιτος Νομικής του ΑΠΘ, Μεταπτυχιακού Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας 

kalliopi_pasia@yahoo.gr  
 

Ορέστης Σακελλαρίου 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

 
Architecture and literature. The process of interaction and feedback of the two arts, 
through man. The builder and creator, the user and the reader. A common effort to 
give voice to the creation of the world, to reconstruct the dimensions of time and 
shape, to produce a new experience of life. An attempt to map and study literature 
with main theme the voices of cities and buildings, but also the “basic narrative 
principles” of architecture. A conversation with Greek and foreign authors who build 
and inhabit the cities of the world. 
 

Πατεράκη 

Η Πράγα ως αφηγηματικός χώρος/πλαίσιο: 
Δυνητικότητες της δημιουργικής γραφής στη διαχείριση της πόλης 

 

Μαρία Πατεράκη 

Απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και κάτοχος Master 

Δημιουργικής Γραφής ( ΕΑΠ-ΠΔΜ) 

paterakimaria35@gmail.com  

 

Στην παρούσα ανακοίνωση επιχειρούμε μια παρουσίαση της χρήσης μιας διάσημης στη 
λογοτεχνία πόλης, της Πράγας στο πεζογραφικό έργο εγνωσμένων συγγραφέων του 20ου 
αιώνα (μεταξύ άλλων, των Μίλαν Κούντερα, Φίλιπ Ροθ, Τζον Μπάνβιλ) αλλά και νεότερων του 
21ου αιώνα (όπως Φίλιπ Κερ, Ρολάν Μπινέ, αλλά και Ελλήνων όπως ο Γιώργος Χωματηνός). 
Εκκινώντας από την υπάρχουσα βιβλιογραφία περί της πόλεως στη λογοτεχνία (Τρ. 
Κωτόπουλος, Λ. Τσιριμώκου) διερευνούμε τις δυνατότητες τις οποίες μας προσφέρουν οι 
πρακτικές της Δημιουργικής Γραφής στη χρήση του αστικού χώρου ως περιβάλλον αφήγησης 
αλλά και της συμμετοχής του στην πλοκή. Τέλος, παραθέτουμε ορισμένες προτάσεις 
ασκήσεων δημιουργικής γραφής με βάση την πόλη. 

 

Πατσιατζή-Χριστόπουλος 

Ιδεολογικές μετατοπίσεις και αφηγηματικοί μετασχηματισμοί στη Μεθυσμένη Πολιτεία 
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elenhpatsiatzi@gmail.com  
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Δημήτρης Χριστόπουλος  

Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας, Υποψήφιος Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας 
dimichri65@gmail.com  

 

Η παρούσα εισήγηση ανιχνεύει τις μεταβολές μεταξύ της πρώτης (1948) και της δεύτερης 
(1963) έκδοσης της Μεθυσμένης Πολιτείας, του μυθιστορήματος του Σωτήρη Πατατζή. 
Εξετάζονται οι αλλαγές αυτές, αναζητούνται τα αίτιά τους, καθώς και η πρόσληψη της 
αναθεωρημένης έκδοσης από τη βιβλιοκριτική. Παράλληλα, επιχειρείται η ανάδειξη των 
ιδεολογικών μετατοπίσεων του συγγραφέα και η πιθανή απήχησή τους στη διάπλαση των 
χαρακτήρων των δύο εκδόσεων. Τέλος, διερευνάται εάν η μεταγενέστερη δικαιώνει αισθητικά 
τον συγγραφέα ή δικαίως θεωρείται από τις ατυχέστερες αναθεωρήσεις που έχουν συμβεί στα 
ελληνικά Γράμματα. 

Λέξεις-κλειδιά: λογοτεχνικοί χαρακτήρες, χιούμορ, ιδεολογικές μετατοπίσεις, συγκείμενο 

 

Πάτσιου 

Η δημιουργική γραφή ως επ(αν)ανάγνωση του εαυτού: ο λόγος «εις εαυτόν» στο 
αυτοβιογραφικό κείμενο του Gérard de Nerval Αυρηλία (1853-1854) 

 

Βίκυ Πάτσιου 

Καθηγήτρια Νέας Ελληνικής Φιλολογίας 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

vpatsiou@primedu.uoa.gr 

 

Βάσω Οικονομοπούλου 

Δρ., Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

voikonom@primedu.uoa.gr 

 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η νουβέλα του Gérard de Nerval Αυρηλία (1853- 1854), ένα 
ιδιότυπο ως προς τη σύνθεσή του κείμενο που οι μορφολογικές αναζητήσεις του το 
κατατάσσουν σε ένα νεωτερικό τύπο αυτοβιογραφίας που τον συνδέει με την αυτοβιογραφική 
αυτοαναπαράσταση. Η σύνθεση των κειμένου λειτουργεί ως μια αυτο-αναλυτική 
αυτοβιογραφία γραμμένη με υφολογικές εναλλαγές μεταξύ του ρεαλιστικού και του 
ονειρώδους, της ειλικρινούς αυτοαναπαράστασης-αυτοανάλυσης και της μυθοποιητικής 
διεργασίας καθιστώντας τον Nerval πρόδρομο του υπερρεαλισμού. Η αυτοανάλυση δεν 
εξιστορείται σε κάποιο πραγματικό ή φανταστικό κοινό, αλλά συντελείται αποκλειστικά εντός 
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του κειμενικού χώρου, μέσω της δημιουργικής (λογοτεχνικής) γραφής, ως μια διαδικασία όχι 
μόνο αναζήτησης του εαυτού αλλά και προσωπικής μετάλλαξης με ουσιαστικό αποδέκτη τον 
ίδιο τον δημιουργό. Το αυτοβιογραφικό κείμενο μεταστοιχειώνεται από χώρο αυτοαπογραφής 
ιστορικά τεκμηριωμένων στοιχείων και προσωπικών οραμάτων σε μια διαδικασία μύησης σε 
ένα νέο εαυτό. Η αναμνηστική αφήγηση λειτουργεί ως επαναφορά του ήρωα-αφηγητή στο 
παρόν, το οποίο «επαναγιγνώσκεται» δημιουργικά. Η γραφή διατηρεί στη μνήμη ένα νόημα, 
την ύπαρξη της γλώσσας επικοινωνίας, ενώ τα γλωσσικά σημεία συνενώνουν το παρελθόν με 
το μέλλον προσδίδοντας στην αυτοβιογράφηση τον χαρακτήρα μιας αυτοθεραπείας μέσω της 
δημιουργικής γραφής. 

 

Λέξεις κλειδιά: αυτοβιογραφία, αυτοαναπαράσταση, αυτοανάλυση, δημιουργική γραφή, 
διάσπαση του «εγώ», ειρωνική αυτοκριτική. 

 

Πετρά 

«Ξεκλειδώνοντας» εικόνες 

Βασιλική Πετρά 

Φιλόλογος 

vasopetra@gmail.com  

Το έργο τέχνης, η φωτογραφία, η οπτική αναπαράσταση, ο θεατρικός ρόλος τροφοδοτούν και 
δίνουν νόημα στη μαθησιακή διαδικασία, υποκινώντας κύκλους συζητήσεων και δημιουργικής 
γραφής. Προοδευτική Παιδαγωγική, Ψυχολογία και Νευροεπιστήμες υποστηρίζουν ότι οι 
πόροι αυτοί, ανοίγουν διασημειωτικές διαδρομές από και προς το μαθητικό υποκείμενο που 
συγκινείται και συμμετέχει πιο ενεργά και δημιουργικά. Ειδικότερα, η «εικόνα» θέτει 
απερίφραστα ή υπόρρητα θέματα, προβλήματα και διλήμματα σχετικά με τον «εαυτό», τον 
«άλλο», τον κόσμο που επιδέχονται πλήθος αναγνώσεων και καλούν τις μαθητικές ταυτότητες 
να τοποθετηθούν πάνω σε αυτά. Η διαδικασία συνδέεται με την κοινωνική μάθηση και με την 
υπεύθυνη στάση του μαθητή ως πολίτη. Η παρούσα πρόταση αφορά την αξιοποίηση της 
“εικόνας” με νόημα ως “κειμένου”, εμπειρίας και πεδίου αναφοράς για τη συγγραφή 
δημιουργικών κειμένων. Η υλοποίηση αφορούσε τη λυκειακή βαθμίδα, και απέδωσε ποιητικά 
και πεζά κείμενα, στην τηλεκπαίδευση και τη διά ζώσης διδασκαλία. Κινητοποίησε τους 
μαθητές να πραγματευτούν “δύσκολα” θέματα- όπως έμφυλες ταυτότητες, διαφορετικότητα, 
ρατσισμός, ανισότητες και να γράψουν με αποκλίνοντα τρόπο στο πλαίσιο εργαστηρίων 
δημιουργικής γραφής. Αξιοποιήθηκαν η αισθητική εμπειρία και η οπτική αναπαράσταση μέσω 
της παρατήρησης (αρχικής, βαθιάς, ευρείας), μοντέλα προσέγγισης της τέχνης και οι οδηγίες 
του τύπου «παίρνω θέση», «συμφωνώ - διαφωνώ». Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά μπήκαν 
σε ρόλους «θετικούς» και «απαξιωτικούς» και έγραψαν δημιουργικά μέσα σε ένα 
διεπιστημονικό - διαθεματικό πλαίσιο, καλλιεργώντας διαπροσωπικές και κοινωνικές 
δεξιότητες. 
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Δημιουργική Γραφή και Βιβλία χωρίς λόγια (silent books) 

Η περίπτωση του «Κόκκινου Βιβλίου» 

Χρύσα Πιπιλή 

Εκπαιδευτικός 

xpipili@gmail.com 
 

Τα βιβλία χωρίς λόγια καθώς υπερπηδούν τα εμπόδια που θέτει η γλώσσα, 

αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο για την οικοδόμηση νέων τρόπων πρόσληψης, 

επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και είναι δυνατό να λειτουργήσουν ως ένα εξαίρετο πεδίο 

δημιουργικής γραφής. 

Τη σχολική χρονιά 2016 -2017, σε ελληνικό σχολείο γενικής παιδείας, στο μάθημα 

της Ευέλικτης Ζώνης, τα παιδιά της Γ’ τάξης Δημοτικού εμπνεύστηκαν από τo «Κόκκινο 

Βιβλίο», της Μπάρμπαρα Λέμαν, και δημιούργησαν μια δική τους εκδοχή της ιστορίας. 

Στον χώρο βιβλιοθήκης, μία διδακτική ώρα κάθε εβδομάδα, τα μισά παιδιά της τάξης κάθε 

φορά, οργανωμένα σε ομάδες, καλούνταν να συνεργαστούν προκειμένου να φτιάξουν τον 

δικό τους κόσμο με οδηγό το βιβλίο. 

Αφορμή αποτέλεσε η ανάγκη της εκπαιδευτικού τόσο να κεντρίσει τη φαντασία, 

την επινοητικότητα, τη συνεργασία των παιδιών όσο και να εξασκηθεί η ικανότητα των 

τελευταίων να αξιοποιούν όσα διδάσκονται στο μάθημα της γλώσσας. Επεκτείνοντας, 

λοιπόν, σε νέο πλαίσιο όσα είχαν μάθει σε άλλο πλαίσιο, επιμέρους στόχος ήταν να 

επιτευχθεί η μεταβίβαση της μάθησης. (Byrnes, 1996) 

Οι ομάδες των παιδιών αφέθηκαν ελεύθερες να αποφασίζουν και να χτίζουν 

σταδιακά την ιστορία του βιβλίου. Φαντάστηκαν, ζωγράφισαν, ζωντάνεψαν ακόμη και με 

τεχνικές του θεατρικού παιχνιδιού διάφορα σημεία του βιβλίου. Επινόησαν το όνομα της 

πόλης κ έναν θρύλο γι’ αυτή, διάλεξαν ταιριαστό καιρό. Έπειτα, συζήτησαν για τη ζωή της 

ηρωίδας, προσπάθησαν να τη ζωντανέψουν και να αφηγηθούν προφορικά και γραπτά την 

ιστορία της. 

Η όλη διαδικασία ήταν μαθητοκεντρική και η παρουσία της εκπαιδευτικού 

παρέμενε υποστηρικτική. Στο τέλος του χρόνου είχαν δημιουργηθεί εφτά διαφορετικές 

εκδοχές της ιστορίας του «Κόκκινου βιβλίου», εφτά ιστορίες δημιουργικής γραφής. 
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Πήλου 
Η Δημιουργική Γραφή στο διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο της μετάφρασης: μια σχέση 

αμφίδρομη 
 

Δέσποινα Πηλού 
BA Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΤΞΓΜΔ), MA ΕΑΠ και 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Δημιουργική Γραφή κοινό ΜΠΣ) 
despinapilou@hotmail.com  

 
Έχει τεκμηριωθεί από τη βιβλιογραφία ο καταλυτικός ρόλος της Δημιουργικής 
γραφής στη μετάφραση. Πέρα από την περίπτωση της λογοτεχνικής μετάφρασης, 
για την οποία είναι αυταπόδεικτη η ανάγκη αξιοποίησης της θεωρίας της 
Δημιουργικής Γραφής, η μεταδημιουργία (transcreation), που χρησιμοποιείται στη 
διαφήμιση και το μάρκετινγκ, προϋποθέτει τόσο τη βαθιά γνώση του πολιτιστικού 
περιβάλλοντος της γλώσσας-στόχου, όσο και δημιουργικές 
ικανότητες (Grammenidis et al., 2015). Χαρακτηριστική είναι η πρακτική που 
ακολουθούν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του gaming 
localisation να περιλαμβάνουν ασκήσεις δημιουργικής γραφής στη διαδικασία 
αξιολόγησης νέων μεταφραστών (Bernal-Merino, 2008). 
Η αύξηση ζήτησης μεταφρασμένου δημιουργικού περιεχομένου μετά την 
πανδημία (συνδρομητικές πλατφόρμες, κινηματογράφος, τηλεοπτικές σειρές, 
video games), οδήγησαν σε απόπειρες χρήσης νευρωνικών δικτύων μηχανικής 
εκμάθησης και σε αυτό το κειμενικό είδος προκειμένου να μειωθεί το κόστος και ο 
χρόνος που απαιτείται για τη μετάφραση. Η διαδικασία της μετεπιμέλειας (της 
επεξεργασίας, τροποποίησης και διόρθωσης ενός μηχανικά μεταφρασμένου 
κειμένου ώστε να μπορεί να είναι λειτουργικό) έχει τεκμηριωθεί ότι περιορίζει σε 
μεγάλο βαθμό τη δημιουργικότητα του μεταφραστή (Dorothy & Marion, 2020). 
Τίθεται το ερώτημα κατά πόσο είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να επηρεαστεί και η 
πρωτογενής δημιουργικότητα του κειμενογράφου από την εκτεταμένη έκθεση σε 
προϊόντα μηχανικής μετάφρασης, αν λάβουμε υπόψη α) ότι ο συγγραφέας δεν είναι 
αποκομμένος από το περιβάλλον, β) το ολοένα αυξανόμενο ποσοστό 
μεταφρασμένου περιεχομένου που καταναλώνουμε καθημερινά (βιβλία, άρθρα, 
κινηματογράφος, τηλεοπτικές σειρές, διαφήμιση, gaming, πλατφόρμες, κινητές 
συσκευές, διαδίκτυο). Οι εθνικές γλώσσες είναι δυναμικές, μεταβάλλονται, 
εξελίσσονται, εμπλουτίζονται από την επαφή με άλλες γλώσσες και κουλτούρες. 
Θα μπορούσαν αντίστοιχα να συρρικνωθούν σε επίπεδο λεξιλογίου, γραμματικής 
και συντακτικής δομής από τη διεύρυνση της εφαρμογής μηχανικής μετάφρασης 
σε δημιουργικό περιεχόμενο. Εξετάζονται παρεμβάσεις στην εκπαίδευση και 
μετεκπαίδευσης επαγγελματιών της μετάφρασης και βέλτιστες πρακτικές που θα 
καταστήσουν σαφή τον ρόλο της δημιουργικής γραφής και της φιλαναγνωσίας 
στη μετάφραση δημιουργικού περιεχομένου. 
 

Ποζιου 
Η Λογοτεχνία μέσα από το Δράμα και τη Δημιουργική Γραφή 

 
Ελένη Ποζίου 

Φιλόλογος 
MA Δημιουργικής Γραφής – ΕΑΠ 

poziou.elen@hotmail.com  
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Στην παρούσα εργασία πρόκειται να εξετάσουμε τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας μέσα από το 
Δράμα και τη Δημιουργική Γραφή. Σύμφωνα με την Αναγνωστοπούλου (2005), η ανάγνωση 
βιβλίων στο σχολείο θα πρέπει να βασίζεται στη διάδραση και την επικοινωνία με τρόπο 
παιγνιώδη, στοχεύοντας στην καλλιέργεια της φαντασίας. Είναι γεγονός πως ο παιγνιώδης 
και αισθητικός χαρακτήρας της Λογοτεχνίας επιτρέπει εγγενώς την ελεύθερη και 
απρόσκοπτη περιπλάνηση του αναγνώστη στον κόσμο του ανοίκειου, του φανταστικού. 
Ακολουθώντας, λοιπόν, τις απόψεις των Καλογήρου & Λαλαγιάννη (2005), η διεπιστημονική 
προσέγγιση της Λογοτεχνίας αποτελεί βασική μέριμνα των Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς 
προσεγγίζει ελκυστικά άλλα μαθήματα και συμβάλλει στη δημιουργία ενός σχολείου 
περισσότερο ευχάριστου. Επίσης, η παράλληλη χρήση διαφορετικών μορφών Τέχνης μπορεί 
να ενισχύσει, σύμφωνα με την Κατσίκη-Γκίβαλου (2005), την έκφραση συναισθημάτων και 
να οδηγήσει σε μια πολύπλευρη σύνδεση αισθητικής με το ιδιαίτερο πολιτισμικό σύμπαν του 
κάθε παιδιού. Μέσα από τον συγκερασμό του Δράματος και της Δημιουργικής Γραφής, η 
Λογοτεχνία δύναται να προσεγγιστεί ολιστικά, οδηγώντας τους μαθητές στη μέθεξη των δυο 
κόσμων, του πραγματικού και του φανταστικού. Το λογοτεχνικό ταξίδι μέσα από το Δράμα 
μπορεί να καταστεί από ιδιωτική πρόσληψη και περιπλάνηση σε συλλογική εμπειρία στον 
κόσμο της φαντασίας, όπου τα παιδιά μπορούν να συναισθανθούν, να βιώσουν και να 
εισχωρήσουν στο λογοτεχνικό περιβάλλον του κειμένου. Οι μαθητές ανακαλούν τα δικά τους 
βιώματα μέσα από τις εμπειρίες των ηρώων και τα αξιολογούν, συνδέοντάς τα, παράλληλα, 
με τον κόσμο του βιβλίου (Κατσαρίδου 2014). Παράλληλα, η Δημιουργική Γραφή διερευνά 
τις ποιότητες που χαρακτηρίζουν τον μαθητή δημιουργικό και εξερευνά τις συνθήκες που 
ξεκλειδώνουν τη δημιουργικότητά του (Κωτόπουλος 2014). Βασικός στόχος είναι να 
παρουσιάσουμε πως, μέσα από το Δράμα και τη Δημιουργική Γραφή, οι μαθητές μπορούν να 
βιώσουν σε βάθος τη λογοτεχνική πράξη, αποδίδοντας όλες τις πτυχές του λογοτεχνικού 
φαινομένου: από την ανάγνωση να περάσουν στον ρόλο και το βίωμα και, έπειτα, να 
μετακυλήσουν στη γραφή. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Λογοτεχνία, Δράμα, Δημιουργική Γραφή, ολιστική προσέγγιση 
 

Πουρνή 

Η εικόνα του loser εφήβου στις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές μεταφορές των 
νεανικών μυθιστορημάτων του John Green, Χάρτινες Πόλεις (Paper Towns, 2015) και 

Αναζητώντας την Αλάσκα (Looking for Alaska, 2019) 

Γραμμένη-Ελένη Πουρνή 
Απόφοιτη τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

mpournh@yahoo.gr  
 
Τα τελευταία χρόνια το είδος των εφηβικών ταινιών έχει αφήσει πίσω του το είδος των ελαφρών 
κωμωδιών ή των κωμωδιών-φάρσα και διαπραγματεύεται πιο ουσιαστικά και θεμελιώδη 
θέματα που αφορούν τους εφήβους και τους νέους. Στο λογοτεχνικό σύμπαν του John Green, 
που έχει αποτελέσει βάση και πηγή έμπνευσης για αντίστοιχες κινηματογραφικές και 
τηλεοπτικές μεταφορές κυριαρχεί η μορφή του καλοσυνάτου και καλοπροαίρετου loser 
εφήβου. Ο ήρωας αυτός παρακολουθεί με λαχτάρα και αγωνία τις ζωές των δημοφιλών 
συνομηλίκων του λαχταρώντας να του δοθεί μία ευκαιρία να γίνει μέλος της συντροφιάς τους. 
Όταν αυτό τελικά συμβεί, διαπιστώνει πως τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται και οι αξίες 
που διανθίζουν το δικό του σύμπαν δεν είναι τόσο ανούσιες όσο νόμιζε αρχικά. Οι ήρωες στα 
βιβλία του Green διαθέτουν κουλτούρα, όνειρα και φιλοδοξίες και ένα ήδη ολοκληρωμένο 
προσωπικό σύμπαν που συχνά στερούνται οι πιο δημοφιλείς συνομήλικοί τους χαμένοι μέσα 
στον κυκεώνα της εφηβείας, των αλλαγών και των διλημμάτων της. Η αποτύπωσή τους στα 
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μαζικά μέσα ψυχαγωγίας του κινηματογράφου και της τηλεόρασης αποτυπώνει παράλληλα τις 
κοινωνικές αλλαγές στην εφηβική και σχολική κουλτούρα, καθώς και την διεύρυνση της 
προσωπικής οπτικής και των προσδοκιών των ίδιων των εφήβων. 
 

Ράγιας  

Η δημιουργική γραφή ως εργαλείο στο σχολικό πλαίσιο: Ένα παράδειγμα διαχείρισης 
θυμού 

Ζαννετίδη Θαρρενή 

Εκπαιδευτικός 

zannetidi_tharreni@outlook.com 

 

Ράγιας Γεώργιος – Ταξιάρχης 

Εκπαιδευτικός  

grptde2012@gmail.com 

 

Τα τελευταία χρόνια, πολλές έρευνες εστιάζουν στην συναισθηματική διάσταση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και την επίδρασή της στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των 
μαθητών και των μαθητριών. Οι πρόσφατες ραγδαίες κοινωνικές, οικονομικές και υγειονομικές 
εξελίξεις έφεραν στο προσκήνιο την ανάγκη εύρεσης και αξιοποίησης τρόπων αντιμετώπισης 
κυρίως των έντονων αρνητικών συναισθηματικών καταστάσεων. Οι εκπαιδευτικοί 
αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα συμπεριφοράς, τα οποία ποικίλουν σε ένταση και μορφή. 
Το σύγχρονο σχολείο είναι ο θεσμός μέσα από τον οποίο το παιδί καλείται να αναπτύξει 
ολόπλευρα την προσωπικότητά του, γνωστικά, κοινωνικά και συναισθηματικά, στη βάση του 
αυτόνομου και υπεύθυνου δημοκρατικού πολίτη . Υιοθετώντας την κριτική και στοχαστική 
προσέγγιση της διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο 
οργάνωσης εναλλακτικών στρατηγικών διδασκαλίας, οι οποίες να προσφέρονται και για την 
υλοποίηση των εκπαιδευτικών επιδιώξεων ενός Σύγχρονου Προγράμματος σπουδών. Η 
δημιουργική γραφή αποτελεί γραπτή έκφραση των ιδεών, των συναισθημάτων και των 
εντυπώσεων των παιδιών και συνιστά μία λεκτική διατύπωση ατομικής δημιουργικότητας. 
Συνδέεται με την διδασκαλία λογοτεχνικής γραφής και την καλλιέργεια ανάλογων συγγραφικών 
δεξιοτήτων και ως εργαλείο μπορεί να αξιοποιηθεί για την προώθηση της στοχαστικοκριτικής 
προσέγγισης της διδασκαλίας αλλά και των σύγχρονων εκπαιδευτικών προκλήσεων. Ακόμη, 
καλλιεργεί πολύπλευρα το παιδί, αυξάνει την αυτοπεποίθησή του, ενώ βελτιώνει τη γνωστική, 
διανοητική και συναισθηματική εξέλιξη του μαθητή/ της μαθήτριας. Στην παρούσα εργασία θα 
παρουσιαστεί ένα προϊόν δημιουργικής γραφής «Ο δράκος Τσαντίλος», το οποίο θα 
αξιοποιηθεί διδακτικά ως βάση επιμέρους δημιουργίας με στόχο την διαχείριση του θυμού. 

 

Ρίζος  

Η ταυτότητα της σημερινής ελληνικής stand-up comedy σκηνής (2015-2020) Κείμενα 
και κατηγορίες χιούμορ των Ελλήνων κωμικών 
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Ρίζος Εμμανουήλ 
Διπλωματούχος Δημιουργικής Γραφής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

manolisrizosjr@gmail.com  

Η ελληνική κωμωδία stand-up εξελίσσεται ραγδαία, ωστόσο αποτελεί ακόμη νέα, μη 
παγιωμένη μορφή διασκέδασης, και οι μελέτες και βιβλιογραφικές αναφορές σε αυτήν είναι 
ελάχιστες έως μηδενικές. Στην εισήγηση επισημαίνονται και σχολιάζονται τα κοινά στοιχεία των 
κειμένων της σημερινής ελληνικής κωμωδίας stand-up (2015-2020) και τελικά, η ταυτότητά 
της. Το δείγμα της μελέτης περιλαμβάνει 22 βιντεοσκοπημένες solo παραστάσεις 15 Ελλήνων 
stand-up κωμικών. Αρχικά γίνεται αναφορά στο περιβάλλον της κωμωδίας stand-up, ορίζονται 
εν συντομία τα πλαίσια της, τα είδη της, και αναφέρονται οι μέθοδοι και οι τεχνικές που 
χρησιμοποιούν οι κωμικοί για την κατασκευή και την παρουσίαση των αστείων. Κατόπιν 
επισημαίνονται και σχολιάζονται τα κοινά στοιχεία των ελληνικών παραστάσεων, κυρίως των 
κειμένων τους: τα είδη της κωμωδίας που κυριαρχούν στην παράσταση, η βασική θεματολογία 
των αστείων, ο τρόπος σύνδεσης της διαφορετικής θεματολογίας και των αστείων μεταξύ τους, 
οι τεχνικές και μέθοδοι που εφαρμόζει ο κωμικός στο κείμενο και κατά την παρουσίαση τού 
κειμένου επί σκηνής, ο τρόπος που το κάνει αυτό, ο στόχος του κωμικού και η γενική απόδοση 
της παράστασης. Τέλος, γίνεται προσπάθεια σύγκρισης της ελληνικής κωμωδίας stand-up με 
την παγκόσμια τάση και παράδοση. 

Λέξεις-κλειδιά: χιούμορ, κωμωδία, κωμικός, ελληνική stand-up comedy 2015-2020 

 

Ροροπούλου Σωτηρία 

Το μυθικό διακείμενο στο πεζογραφικό έργο του Βασίλη Βασιλικού 

Ροροπούλου Σωτηρία 

Εκπαιδευτικός 

std507546@ac.eap.gr  

Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται τη διαλεκτική σχέση μεταξύ του μύθου και της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας, όπως αναδεικνύεται από τη μελέτη του πολυσχιδούς 

πεζογραφικού έργου του λογοτέχνη Βασίλη Βασιλικού. Αναλυτικότερα, εξετάζεται η 

μετάβαση από τον μύθο, ένα συλλογικό πολιτισμικό προϊόν, στον λογοτεχνικό 

μύθο, ο οποίος επαναπροσεγγίζει, επανεγγράφει και μεταπλάθει αρχετυπικά 

μοτίβα δημιουργώντας πλέγματα διακειμενικών συσχετίσεων. Ο μύθος (και 

ιδιαίτερα η αρχαιοελληνική μυθολογική παράδοση) διαποτίζει τη νεοελληνική 

λογοτεχνία αναδεικνύοντας ποικίλες εκδοχές δημιουργικής μετάπλασης και 

πρόσληψής του. Το έργο του Βασίλη Βασιλικού βρίθει μυθολογικών αναφορών. Με 

αφετηρία τα μεθοδολογικά εργαλεία που παρέχονται από τη συγκριτική φιλολογία, 

τη θεωρία της πρόσληψης και τη μυθοκριτική, εξετάζονται τα εξής πεζογραφήματα: 
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Η διήγηση του Ιάσονα (1953), η τριλογία Το Φύλλο, Το Πηγάδι Τ’ Αγγέλιασμα (1961), 

Αναμνήσεις από τον Χείρωνα (1974), Οι Λωτοφάγοι (1981). Στα προαναφερθέντα 

έργα αναζητούνται συμβολικές αναπαραστάσεις αρχαιοελληνικών μύθων, 

αρχετυπικά μοτίβα και βιβλικές αναφορές. Επιπροσθέτως, εξετάζεται η συσχέτιση 

των μυθολογικών ηρώων με τους λογοτεχνικούς χαρακτήρες, αλλά και η αξιοποίηση 

του μύθου ως αλληγορία για τη σύγχρονη πραγματικότητα. 

Λέξεις-κλειδιά: Βασίλης Βασιλικός, Μυθολογία, Αρχαιοελληνικός Μύθος, Vasilikos, 
myth and literature 

 

Ρούβαλης  
Η μικρομυθοπλασία ως είδος του παρόντος. Παράμετροι 

μελέτης σε ακαδημαϊκό επίπεδο και δημιουργική πρόσληψη γραφής στο νέο ψηφιακό 
περιβάλλον 

 
Βασίλης Ρούβαλης 

υπ. διδάκτωρ Δημ. Γραφής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
vassilisrouvalis@yahoo.gr  

 
Η επιστημονική θεώρηση που θα επιδιώξω ν’ αναπτύξω στο πλαίσιο του συνεδρίου 
εστιάζεται στη δυναμική της συντομίας και της αφαίρεσης στην αφήγηση, στον σχεδιασμό 
των χαρακτήρων και της πλοκής, ταυτόχρονα δε στη διαδικασία ανάπτυξης του κειμενικού 
σώματος (μικροδιήγημα, φλας φίξιον, βινιέτα, καρτ-ποστάλ) στο συγκεκριμένο χωρικό 
πλαίσιο μιας ανάρτησης σε περιβάλλον κοινωνικού δικτύου (facebook, instagram, blogspot). 
Επιπλέον, θα επιδιώξω τον επιτονισμό της συγκεκριμένης ειδολογικής «περιοχής με 
ανάλυσηω των δεδομένων της μικρομυθοπλασίας σ’ ότι αφορά στη δόμηση των χαρακτήρων, 
στη διαχείριση του χρονου και στη στόχευση, με τελικό δημιουργικό παρονομαστή την 
αναγνωστική διαδικασία. Παράλληλα, θα παρατεθούν πρωτότυπα διηγήματα του 
υπογράφοντος με σχετικές θεωρητικές παρατηρήσεις και σχόλια. 
 

 

Σαραφίδου 
Από τη λαϊκή στην ψηφιακή αφήγηση για μικρά παιδιά 

Δρ. Κατερίνα Σαραφίδου 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60 

ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ 
katrinsaraf@hotmail.com 

 

Η αφήγηση ιστοριών χρησιμοποιήθηκε για αιώνες ως ένας τρόπος για να μάθουν οι άνθρωποι 
να επικοινωνούν μεταξύ τους. Τα πρώιμα θέματα αφήγησης συχνά περιελάμβαναν 
παραμύθια, θρύλους, λαϊκές ιστορίες, σε τραγούδια, χορούς και αφηγήσεις, σε ποικίλες μορφές 
κειμένων. Αυτές οι ιστορίες μεταφέρθηκαν προφορικά από γενιά σε γενιά, προσαρμόστηκαν 
στις συνθήκες και τις ανάγκες κάθε εποχής και εξελίχθηκαν από ένα καθαρό λαϊκό σε ένα 
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ιδιαίτερο λογοτεχνικό είδος με τεχνική πληρότητα, το οποίο εδραιώθηκε εν τέλει στον χώρο της 
παιδικής λογοτεχνίας με τη μορφή παραμυθιών ή ιστοριών για παιδιά. Οι αφηγηματικές 
ιστορίες συχνά περιέχουν μια αναγνωρίσιμη δομή ιστορίας, με αρχή, μέση και τέλος. Η 
σύγχρονη αφήγηση μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα κοινά πολιτιστικά θέματα, αλλά πιο συχνά 
διερευνά προσωπικές προοπτικές για ιστορικά γεγονότα, προσωπικούς προβληματισμούς και 
τρέχουσες πολιτιστικές εμπειρίες. Πολύ πρόσφατα, η πράξη της αφήγησης είναι συνυφασμένη 
με τη χρήση της τεχνολογίας. Η ψηφιακή αφήγηση ενισχύει την παραδοσιακή, προφορική 
αφήγηση με τη χρήση πολυμέσων και εργαλείων τηλεπικοινωνίας. Συνιστά μια μορφή τέχνης, 
συνδυάζοντας διαφορετικά είδη πολυμέσων, όπως εικόνες, κείμενο, βίντεο, ηχογραφημένη 
αφήγηση και μουσική για τη δημιουργία μιας ιστορίας. Γενικότερα όμως, η ψηφιακή αφήγηση 
αποτελεί ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο για όλες τα βαθμίδες εκπαίδευσης, το οποίο 
προσφέρει ένα ελκυστικό και αυθεντικό περιβάλλον μάθησης και συμβάλλει στην καλλιέργεια 
του ψηφιακού, οπτικού, τεχνολογικού και πληροφοριακού γραμματισμού. Ο σκοπός αυτής της 
εργασίας είναι να υποστηρίξει τους/τις εκπαιδευτικούς παρουσιάζοντας τρόπους διδακτικής 
αξιοποίησης της λαϊκής αφήγησης για μικρά παιδιά, προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, 
για την παραγωγή ψηφιακών αφηγήσεων, με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και 
προσεγγίσεων και να τους/τις καθοδηγήσει στο πώς να τα εμπλέξουν στην ουσιαστική 
καλλιέργεια δεξιοτήτων γραμματισμού, σε συνδυασμό με δεξιότητες του 21ου αιώνα και την 
ενσωμάτωση της τεχνολογίας. 
 
Λέξεις–κλειδιά: Αφήγηση, ψηφιακή αφήγηση, λαϊκή αφήγηση-λαϊκό παραμύθι, 
διδακτική αξιοποίηση. 
 

Sgouridou 
LA PITTURA NEL ROMANZO “NOLI ME TANGERE” DI ANDREA CAMILLERI 

 
Maria Sgouridou,  

Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana, Università Nazionale e Capodistriaca di Atene, 
msgourid@ill.uoa.gr  

 
Maria Angela Ielo,  

Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana, Università Nazionale e Capodistriaca di Atene, 
marielo@ill.uoa.gr  

 

Andrea Camilleri, lo scrittore italiano più letto dei nostri giorni, ha creato molto di più oltre al 
personaggio letterario di Salvo Montalbano, che può essere meritatamente posto sullo stesso 
livello degli eroi del giallo inglese e francese, costruendo un intero universo letterario che non 
si basa soltanto sulla tradizione italiana, ma che valorizza mirabilmente anche la cultura 
europea nel suo insieme. Si può così constatare come egli riesca ad inserire in maniera 
dinamica all’interno della sua scrittura, elementi provenienti da altri settori culturali come la 
musica, l’ arte cinematografica e la pittura. In particolare, quest’ultima, che svolge un ruolo 
significativo nell’ insieme dell’opera di Camilleri, spesso funge sia da punto di partenza per l’ 
innesco della trama, sia come il momento cruciale che ne determina lo sviluppo. Un esempio 
rappresentativo di ciò è costituito da una delle sue opere più recenti, il romanzo Noli me 
tangere, nel quale l’ autore passa in rassegna la ricchissima pinacoteca delle opere pittoriche 
italiane, affinché si possano trovare le giuste risposte sull’ enigma di una sparizione volontaria, 
quella dell’ roina centrale. Qual è il rapporto tra il lavoro di Camilleri con il romanzo di Jose 
Rizal che porta lo stesso titolo? In che modo la frase evangelica Noli me tangere si collega ai 
dipinti dell’arte italiana, raffiguranti la scena tra Gesù e Maria Maddalena, con la trama del 
romanzo di Camilleri? E perché lo scrittore siciliano sceglie queste specifiche opere d’arte per 
“decorare” creativamente il proprio testo? 
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Parole-chiave: Andrea Camilleri, mistero, pittura, romanzo, Sicilia 
 

Σδρόλια 

 
Η συμβολή του αρχαιοελληνικού μύθου στη διαμόρφωση της σεναριακής πλοκής 

 
Αντιγόνη Σδρόλια, 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΔΠΜΣ Δημιουργικής Γραφής Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας & 
Τμήματος Κινηματογράφου του Α.Π.Θ, Κατεύθυνση Σεναρίου 

nonisdrolia@gmail.com  
 

Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να διερευνήσει τη συμβολή του αρχαιοελληνικού μύθου στη 
διαμόρφωση της πλοκής στα κινηματογραφικά/τηλεοπτικά σενάρια. Θα πρέπει να 
σημειώσουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει η φιλμική αναπαράσταση των αρχαίων μύθων. Τέτοιου 
είδους αναπαραστάσεις έχουν γίνει κατά κόρον στο παρελθόν. Αντίθετα μας ενδιαφέρει η 
δημιουργική αξιοποίηση του αρχαίου μύθου στη σύγχρονη σεναριακή γραφή, η μετατροπή του 
σε μοτίβο, το στήσιμο του καμβά. Ακόμη ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλληγορικές αναφορές 
σε αρχαίους μύθους κατά το στήσιμο της πλοκής, αλλά με μια σύγχρονη ματιά. Με δυο λόγια 
μας ενδιαφέρει η συνεχής αναβίωση και παρουσία του μύθου στον σημερινό σεναριακό λόγο. 
Στη συνέχεια θα διερευνήσουμε τη γοητεία που ασκεί η βία, ως βασικό στοιχείο της πλοκής, 
στον θεατή στο πλαίσιο της αισθητικής της βίας στην τέχνη. Η μελέτη αυτή γίνεται στο πλαίσιο 
διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Η συμβολή του αρχαιοελληνικού μύθου στη διαμόρφωση της 
σεναριακής πλοκής» και αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο που συνοδεύει τη συγγραφή ενός 
σεναρίου/πιλότου τηλεοπτικής σειράς με θέμα την εξιχνίαση μιας σειράς φόνων που 
ακολουθούν ένα αρχαιοελληνικό μοτίβο. Επειδή η πιο κοντινή σεναριακή αναφορά είναι η 
ταινία «Έτερος Εγώ» καθώς και η ομώνυμη τηλεοπτική σειρά, θα επιχειρηθεί η εξέταση της 
χρήσης του μύθου και οι διαστάσεις του στο σενάριο του Σωτήρη Τσαφούλια.  
 
Λέξεις-κλειδιά: αρχαιοελληνικός μύθος, πλοκή, μοτίβο, σενάριο, «Έτερος Εγώ» 
 

 
 
 
 
 

 

Σκαπετούλια  

Μυθικές-Δημιουργικές Προ(σ)κλήσεις στο Νηπιαγωγείο: Ο μύθος ως πυρήνας 
δημιουργικής και εκφραστικής γραφής 

Σκαπετούλια Λουκία 
Νηπιαγωγός 

louciaska@gmail.com  
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Στην παρούσα εργασία  διερευνώνται τα χαρακτηριστικά του μύθου, ως υγιούς και ζωντανού 
κυττάρου της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Ο μύθος και κυρίως ο αρχαιοελληνικός 
μύθος,  χάρη στην ποιότητα και πλούσια θεματολογία του, καταφέρνει να παραμένει 
ελκυστικός και να διατηρεί τη μοναδικότητά του μέσα στους αιώνες. Σημαντική έχει αποδειχτεί 
στην πρόοδο των λαών η μελέτη και αξιοποίηση της συγκεκριμένης κληρονομιάς, Η γνωριμία 
με τον μυθικό ήρωα Μελάμποδα, τον πρώτο γιατρό της αρχαιότητας που θεμελίωσε την ιατρική 
επιστήμη σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύει πως ο μύθος είναι πολυσήμαντος και πολυδιάστατος. 
Σύμφωνα με αρχαίες μαρτυρίες, ψάχνοντας ο ίδιος για απαντήσεις σε διάφορες ψυχοπάθειες, 
πρωτοστάτησε εφαρμόζοντας εναλλακτικές θεραπείες και εξελικτική ομοιοπαθητική ιατρική. Οι 
βαθύτερες ερμηνείες της μυθικής αυτής ιστορίας χρησιμοποιήθηκαν ως δείκτες εκτίμησης 
πιθανοτήτων και αποτελεσμάτων, ενώ ταυτόχρονα φανέρωσαν  μέσα από τους αλληγορικούς 
συμβολισμούς, την πραγματική ουσία του νοήματος της ζωής. Ο  μύθος του Μελάμποδα 
αξιοποιήθηκε διδακτικά στον χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης με δημιουργικές ασκήσεις 
και δραστηριότητες οι οποίες βοήθησαν τα νήπια να προσεγγίσουν δημιουργικά τον Πολιτισμό, 
να αποκωδικοποιήσουν τα πολλαπλά μηνύματά του, να αποκτήσουν βιωματικά πολύτιμες 
εμπειρίες και να ενισχύσουν τον κοινωνικό τους διάλογο. Τα υλικά τα οποία συνήθως διαθέτει 
ένας μύθος, όπως μαγεία, περιέργεια, πρόκληση,  είναι δελεαστικά για τις μικρές ηλικίες. Τα 
νήπια έλκονται από την ελληνική μυθολογία. Κάθε μυθική ιστορία ως φυσική δημιουργία, δρα 
ευεργετικά και ψυχοθεραπευτικά πάνω τους. Για τον λόγο αυτό, συνήθως απαντούν με θετική 
διάθεση κι ενδιαφέρον στις μυθικές προκλήσεις. Αξιοποιώντας τους αρχαιοελληνικούς μύθους 
μέσα από δημιουργικούς συσχετισμούς επεκτάσεις και προεκτάσεις, ενεργοποιούν τις φυσικές 
τους ικανότητες ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνουν το σώμα και το πνεύμα τους. Με αυτό τον 
τρόπο  αφενός ενδυναμώνονται, αφετέρου ενισχύουν την πολιτισμική τους ταυτότητα. 

 

Σταμνά - Σταμνάς 

Χαρτογραφώντας μνήμες: μια πολυμεσική αφήγηση της ιστορίας της βιομηχανικής 
περιοχής της Θεσσαλονίκης 

Σταμνά Αικατερίνη 

Βιολόγος, Δρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ 

stamna@science.gr  

Σταμνάς Αναστάσιος 

Αρχιτέκτονας, αγρονόμος και τοπογράφος μηχανικός 

 

Η εμπειρία της αφήγησης ενός ή περισσοτέρων κειμένων έχει αλλάξει δραστικά στην 

εποχή μας με τη χρήση των σύγχρονων ψηφιακών οπτικοακουστικών μέσων και 

συσκευών. Πολυμεσικές εφαρμογές ή εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας 

κερδίζουν έδαφος ως αυτόνομες καλλιτεχνικές δημιουργίες ή μέρος άλλων αφηγήσεων 

ή δράσεων, προσφέροντας δυνατότητες διάδρασης ή εμβύθισης, εμπλουτίζοντας τη 

διαδικασία της αφήγησης. Στο πλαίσιο αυτό, στην παρούσα εργασία γίνεται ανάλυση 
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της διαδικασίας οργάνωσης μιας πολυμεσικής εφαρμογής, η οποία αποτυπώνει την 

ιστορική διαδρομή της βιομηχανικής περιοχής της Θεσσαλονίκης. Έχοντας ως αφετηρία 

διηγήσεις ανθρώπων που εργάστηκαν σε διάφορα εργοστάσια από το 1964 έως 

σήμερα, δημιουργήθηκε ένας κατάλογος συνεντεύξεων, οι οποίες επιμελήθηκαν και 

μετασχηματίστηκαν σε κείμενα με διαφορετικές αφηγηματικές τεχνικές και 

εμπλουτίστηκαν με φωτογραφικό υλικό. Προέκυψε αρχικά ένα αφηγηματικό 

φωτορεπορτάζ, είδος που ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια της αφηγηματικής 

δημοσιογραφίας και χαρακτηρίζεται από έντονη υβριδικότητα και διαδραστικότητα, 

αντλώντας στοιχεία από τη λογοτεχνία, τη δημοσιογραφία και τη φωτογραφία. Το 

αφηγηματικό φωτορεπορτάζ στη συνέχεια μετασχηματίστηκε σε ψηφιακό αρχείο ήχου, 

podcast. Στο podcast χρησιμοποιήθηκαν κάποιες από τις ιστορίες του αφηγηματικού 

ρεπορτάζ μέσω ερμηνείας επιλεγμένων αποσπασμάτων από ηθοποιούς. Το όλο 

εγχείρημα επενδύθηκε με πρωτότυπη μουσική. Επιπλέον, δημιουργήθηκε ένα 

φωτογραφικό αρχείο και ένα βίντεο με στιγμιότυπα της ζωής στη βιομηχανική περιοχή 

της Θεσσαλονίκης, τα οποία μαζί με χαρτογραφικό υλικό της περιοχής αποτέλεσαν τα 

συστατικά μιας πολυμεσικής εφαρμογής. Η διαλογική σχέση του κειμένου με τη 

φωτογραφία και τις οπτικοακουστικές αφηγήσεις της πολυμεσικής εφαρμογής έχει ως 

στόχο την ανάδειξη της αφήγησης όχι απαραίτητα με την ιδιότητα της αντικειμενικής 

πραγματικότητας αλλά υπό μορφής βιωμένης εμπειρίας σε ένα εργασιακό περιβάλλον 

που στιγμάτισε τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων, διευρυμένης με έναν άμεσο και 

πολυδιάστατο τρόπο. 

 

Σταυριανός 

Προγυμνάσματα και Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η 
περίπτωση του Ψόγου 

Αντώνης Σταυριανός  
Εκπαιδευτικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ρητορικής και Διδακτικής της Λογοτεχνίας  

stavrianosant@gmail.com  
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Τα Προγυμνάσματα αποτελούν ένα σύνολο προφορικών και γραπτών ασκήσεων, 
δεκατεσσάρων στο σύνολό τους, τα οποία χρησιμοποιούνταν για  εκπαιδευτικούς σκοπούς σε 
σχολές Ρητορικής, από την αρχαιότητα μέχρι και τον 18ο αιώνα μ. Χ.. (Fleming, 2003). 

Στην παρούσα εισήγηση, χρησιμοποιήθηκε ο Ψόγος ως «πρότυπο κείμενο», με σκοπό να 
διερευνηθεί το ενδεχόμενο της βελτίωσης σε επίπεδο παραγωγής γραπτού λόγου, των 
μαθητών της Ε’ Δημοτικού, στο μάθημα της Έκθεσης, ενταγμένο στο πολύσημο πλαίσιο της 
Δημιουργικής Γραφής. Η συγκεκριμένη έρευνα, επιχειρήθηκε να επικεντρωθεί στους τομείς, 
που αφορούν στην ποσοτική και ποιοτική διάσταση των μαθητικών γραπτών και 
συγκεκριμένα, διερευνήθηκε η δημιουργική προσπάθεια βελτίωσης, που αφορά στη δομή, στο 
συνολικό κι επιμέρους αριθμό λέξεων και παραγράφων, και στο συνολικό αριθμό επιθέτων. 
Επιπροσθέτως, το κείμενο που επιλέχθηκε ως «πρότυπο», δεν είναι τυχαίο, αλλά έχει άρρηκτη 
συσχέτιση με την προσπάθεια καλλιέργειας ζητημάτων ενσυναίσθησης, ευαισθητοποίησης για 
τα ζώα και το περιβάλλον, κι ανάπτυξης κι εμβάθυνσης της πολυπολιτισμικής συνείδησης των 
μαθητών, ζητήματα τα οποία πραγματεύονται τα Προγυμνάσματα, ανέκαθεν (Danville, 2016). 

Το ερευνητικό πεδίο των τελευταίων χρόνων, φαίνεται να αποδεικνύει το γεγονός, ότι τα 
Προγυμνάσματα αποτελούν μια εμπεριστατωμένη επιστημονική αφόρμηση, αναφορικά με την 
καθιέρωση, τόσο της Δημιουργικής Γραφής, όσο και της Ρητορικής, στο δαιδαλώδες πεδίο της 
Παιδαγωγικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Λέξεις-κλειδιά: Δημιουργική Γραφή, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Ρητορική, Προγυμνάσματα, 
Ψόγος  

 

Στέκα 

Δημιουργική γραφή και αφηγηματική ψυχοθεραπεία: ένα εργαστήριο 

Βίκυ Στέκα 
Ψυχολόγος / Ψυχοθεραπεύτρια, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Δημιουργικής Γραφής 

vikisteka@hotmail.com  

Η παρουσίαση αφορά στην αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής και της αφηγηματικής 
ψυχοθεραπείας σε μία online συνάντηση ομάδας προσωπικής ανάπτυξης 10 μεταπτυχιακών 
φοιτητριών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο. Στη συνάντηση αυτή, 
διαπραγματευτήκαμε το θέμα των φιλικών σχέσεων, ακολουθώντας μία πρακτική της 
αφηγηματικής ψυχοθεραπείας που λέγεται «Πρακτική εξωτερικών μαρτύρων» (outsider 
witness practice) συνδυάζοντας την με τη δημιουργία ενός συλλογικού ποιήματος ως 
κατακλείδα. Η πρακτική των “εξωτερικών μαρτύρων” ξεκινά με ένα μέλος της ομάδας να 
αφηγείται το θέμα που το απασχολεί. Τα άλλα μέλη της ομάδας προσκαλούνται να συνδεθούν 
με την αφήγηση αυτή, εντοπίζοντας τις φράσεις που τράβηξαν την προσοχή τους, συνδέοντάς 
τες με δικά τους βιώματα και περιγράφοντας τη μετακίνησή τους από τη συμμετοχή τους ως 
μάρτυρες σε αυτή την αφήγηση. Στο εργαστήριο αξιοποιήσαμε ως επιπλέον υλικό 
αναστοχασμού το ποίημα του Μπόρχες «Γράμμα στους φίλους» που διαπραγματεύεται το 
θέμα που μας απασχόλησε. Με βάση αυτό, οι φοιτήτριες κλήθηκαν να λειτουργήσουν ως 
εξωτερικοί μάρτυρες στην αφήγηση του ποιητή, εντοπίζοντας τους στίχους που τις άγγιξαν 
ιδιαίτερα. Στη συνέχεια προσκλήθηκαν οι ίδιες να γράψουν ελεύθερα τη συνέχεια των στίχων 
που επέλεξαν με βάση τα προσωπικά τους βιώματα. Οι στίχοι ενώθηκαν σε ένα νέο ποίημα 
που αποτέλεσε το συλλογικό ποίημα της ομάδας ως το δικό τους “Γράμμα στις φίλες και στους 
φίλους μας”. Στόχος ήταν με τη δημιουργική γραφή ο περαιτέρω εμπλουτισμός των όσων είχαν 
ήδη επεξεργαστεί οι φοιτήτριες, η συνέχιση της σύνδεσής τους γύρω από το κοινό θέμα μέσω 
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μιας δημιουργικής διαδικασίας και η καταγραφή τους ώστε να παραμείνει στη διάθεση όλων 
ως ντοκουμέντο. 

Λέξεις-κλειδιά: Αφηγηματική  ψυχοθεραπεία, Δημιουργική Γραφή, Συλλογικό Ποίημα, 
Ομαδική Διεργασία 

 

Τσιτιρίδου 

Θεωρίες Λογοτεχνίας: ένα πολύτιμο εργαλείο κατά τη συγγραφή 
κινηματογραφικού σεναρίου 

 
Χριστίνα Τσιτιρίδου 

Φιλόλογος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Μεταπτυχιακό  Δημιουργικής Γραφής ΕΑΠ 

xristina.tsitiridou@yahoo.gr  
 
Στο παρόν άρθρο επιχειρούμε να αναδείξουμε τη χρηστικότητα που παρουσιάζουν 
οι Θεωρίες Λογοτεχνίες κατά τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την επεξεργασία 
ενός κινηματογραφικού σεναρίου. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζοντας μέρος αυτών 
των θεωριών στη συγγραφή πρωτότυπου σεναρίου multi-plot ταινίας, στοχεύουμε 
να αναδείξουμε τη λειτουργία τους ως ένα μεθοδολογικό εργαλείο στην κατασκευή 
και ανάπτυξη των κεντρικών χαρακτήρων, στη δημιουργία του περιβάλλοντος 
χώρου-σκηνικού, στο χτίσιμο των συμπεριφορών των πρωταγωνιστών και του 
κοινωνικού ιστού με τον οποίο συνδιαλέγονται. 
 

ΤΣΙΜΠΛΗ 

Η απώλεια στο βιωματικό μονοπάτι της Δημιουργικής Γραφής  
Αμαλία Τσιμπλή  

Ιδρύτρια Διαδικτυακού Εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής και Εικονογράφησης Iliso 
Storymaker 

amalia.tsimpli@gmail.com  

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μια καινοτόμο διακαλλιτεχνική (παιδική λογοτεχνία-αισθητική-
τέχνη) προσέγγισης της απώλειας και της έκφρασης των συναισθημάτων των παιδιών. Η 
πανδημία και ο πόλεμος έφεραν στην ζωή των παιδιών το αναπόφευκτο της απώλειας 
αγαπημένων ανθρώπων. Με αφορμή τον άξονα του γνωστικού περιεχομένου των ΔΕΠΠΣ για 
την Ε&#39; και ΣΤ Δημοτικού: &quot; Λογοτεχνία και βιωματικός λόγος&quot; , σχεδιάσαμε μια 
διδακτική διαθεματική πρόταση επάνω στο παιδικό βιβλίο του νορβηγού συγγραφέα Stian 
Hole, Anna Heaven. Το θέμα και οι εικόνες του βιβλίου με τα κρυμμένα σύμβολα αποτελούν 
το υλικό για προσεγγίσουμε την απώλεια και την δημιουργική έκφραση των θλιβερών 
συναισθημάτων των παιδιών. Η τέχνη είναι ο καθρέφτης της ζωής και μαζί με την λογοτεχνία 
αποτελούν το παλίμψηστο της έκφρασης του ανθρώπου. Είναι επιτακτική ανάγκη να 
εμφυσήσουμε στα παιδιά αυτές τις αξίες και να τις βιώσουν, καλλιεργώντας την αισθητική τους, 
την κριτική σκέψη και την δημιουργική έκφρασή τους μέσα από παιγνιώδεις ασκήσεις της 
Δημιουργικής Γραφής επάνω σε αυτό το βιβλίο. Στόχος αυτής της προσέγγισης είναι: Η 
ενεργητική, βιωματική εξάσκηση της Δημιουργικής Γραφής. Η έκφραση της απώλειας και η 
δημιουργική εμψυχωτική καλλιέργεια της αποδοχής αυτού θλιβερού συναισθήματος μέσα από 
την τέχνη, την λογοτεχνία και την Δημιουργική Γραφή. Με αυτή την πρόταση δίνεται η ευκαιρία 
στον μαθητή να αξιοποιήσει όλα τα γνωστικά πεδία, να συνδυάσει δημιουργικά γνώσεις 
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προερχόμενες από ποικίλους χώρους και να λειτουργήσει με αυτενέργεια, επινοητικότητα και 
ανάπτυξη δεξιοτήτων. Να εκφράσει τα συναισθήματά του και να τα μοιραστεί με τους 
συμμαθητές του. Θεωρώντας πως τα συναισθήματα και ιδιαίτερα εκείνα που προβάλλουν τα 
τρωτά σημεία του εαυτού μας είναι πηγή γνώσης, πηγή καλλιέργειας και σοφίας είναι 
σημαντικό οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες επάνω στην έκφρασή τους και στην 
διαχείρισή τους. 
 
THEODOSIADOU  
 

From literary journalism to podcasting: bridging creative writing with new media 
 

Sofia Theodosiadou  
Assistant Professor (Adjunct) at the School of Early Childhood Education, Faculty of 

Education at the Aristotle University of Thessaloniki 
 

stheodosiadou@gmail.com  
 
The creative nature of journalism is not a new trend. Since the 
appearance of literary journalism, media have had a strong creative culture in 
all their forms. New media and particularly podcasting seems to hold a 
position of significance in the marrying of creativity with media. According to 
Bonini (2022) podcasting is a hybrid cultural form through which a number of 
media revive among which the dominant one is radio. As a new form it draws 
characteristics not only from radio but also from theatre, performing arts, 
design and internet culture (Bonini, 2022). Moreover, podcasting sets the tone 
for discovering new avenues of enquiry regarding interrelationship between 
sound and writing (Llinares, 2018). Podcasters usually seek to express their 
creativity, to communicate expertise, engage listeners with educational and 
meaningful content (Casares, 20022). Research shows that podcasts cultivate 
an informal and intimate relationship with their listeners that generate a deep 
sense of connection (Llinares, 2018). Τhe rise of personal narratives coupled 
with older forms of literary journalism that honored the narrator’s subjectivity 
and his presence in the story as a character influencing events are driving 
much of the reinvention of podcasting (Lindgern, 2016, Dowling &amp; Miller, 
2019). 
The present research aims to explore to what extent the characteristics of 
narrative storytelling and literary journalism (voice/point of view, opinion, character, 
chronology, dialogue, scene setting, dramatic tension) are incorporated into podcasts. 
In particular the research will examine as a case study the podcast Desert Island Discs 
by BBC 4 a podcast where a guest is invited to choose eight discs, a book and a 
luxury to take with them as they’re castaway on a mythical desert island. During the 
interview they explain their choices and discuss key moments in their lives, people 
and events that have influenced and inspired them and brought them to where they are 
today (BBC Radio 4). 
The current study uses a combination of conversation analysis, critical 
discourse analysis and sound semiotics to study the interconnection among narrative 
storytelling, music and sound in podcasting, as well as the degree to which these 
elements interconnect with one another and the ultimate impact that they have on the 
listener. The nature of podcast talk that looks like a conversation and the 
multimodality of podcast language suggest as the most appropriate methodology 
conversation analysis as well as critical discourse analysis. In a nutshell, the research 
aims to shed light on the melting pot of the podcast that holds together the 
creativeness of narrative storytelling techniques together with the more traditional 
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features of radio; music and sound. 
 

Stroli  
«How a poetry market performance institutionalized in a small town in 
Greece. 
Creative writing and specifically poetry as a tool which creates active 
members of society» 
 
We will talk about a market stall among many in a farmer market where 
poems are sold and passers-by can purchase a poem only if they write 
something, anything from a poem to a text or a few verses, even a 
fairytale. 
Peddlers are children who decided to awaken the world with their 
poetry, strongly declaring the need for art to exist, as much as a market 
stall with the necessities for survival. 
Τhis experiment prompted people to understand, among other things, 
the beneficial properties of creative writing as well as the fact that are so 
many in the world that you can not buy with money, such as the feeling 
you get from art. 
 

Τζανάκη  
Ο λογοτεχνικός τύπος του περιττού ανθρώπου στο έργο του Ιβάν Τουργκένιεφ “Το 

ημερολόγιο ενός περιττού ανθρώπου” 
 

Τζανάκη Δέσποινα  
Απόφοιτη τμήματος Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ 
Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος «Ιστορία της Φιλοσοφίας» 

despoinampala@yahoo.com  
 
Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τον τύπο του περιττού ανθρώπου στο παράδειγμα το 
ομώνυμου έργου 
του Ιβάν Τουργκένιεφ. Γραμμένο σε ημερολογιακή μορφή, καταγράφει τις τελευταίες μέρες 
ενός 
αρρώστου που βαίνει προς το θάνατο. Ο ήρωας κάνει μία ανασκόπηση της ζωής του και 
κατανοεί πως 
υπήρξε ένας περιττός άνθρωπος. Η περσόνα του «περιττού ανθρώπου» καταφέρνει να 
ενσωματώσει σε 
μία προσωπικότητα την υπαρξιακή σύγχυση ενός ανθρώπου, που, αν και μορφωμένος, 
αδυνατεί να βρει 
νόημα στη ζωή και να καταστεί χρήσιμος τόσο στον εαυτό του όσο και στην κοινωνία. Ο 
λογοτεχνικός 
αυτός τύπος εμφανίζεται στη ρωσική λογοτεχνία κατά τη διάρκεια του 19 ου αιώνα, εποχή 
κοινωνικών 
ανακατατάξεων και ιστορικών συνθηκών που κάνει σαφή την ανάγκη για αλλαγή 
παραδείγματος. 
Καταφέρνει ο Τουργκένιεφ να αποτυπώσει το δράμα αυτού του ανθρώπου; Σημαντική 
κριτική στη 
διαχείριση του θέματος από τον Τουργκένιεφ, ασκεί ο ρώσος φιλόσοφος Λεβ Σεστώβ στο 
έργο του Στους 
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αντίποδες του ορθολογισμού. Εκεί τον κατηγορεί, ότι παρότι σκιαγραφεί με εμβρίθεια την 
αγωνία ενός 
ετοιμοθάνατου περιττού ανθρώπου, επιλέγει στο τέλος της αφήγησης να ελαφρύνει το κλίμα, 
προβαίνοντας σε χιουμοριστικά σχόλια που σκοπό έχουν να μην αφήσουν μία γεύση πικρίας 
στον 
αναγνώστη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο υπονομεύεται κατά τον Σεστώφ, τόσο η πρότερη 
λογοτεχνική 
δεινότητα του συγγραφέα, όσο και η τραγικότητα του θέματος. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Tο ημερολόγιο ενός περιττού ανθρώπου; Τύπος του περιττού ανθρώπου; 
Λεβ Σεστώφ; Στους αντίποδες του ορθολογισμού 
 

Τουτζιαράκη 
Η δημιουργική γραφή ως εργαλείο ανάπτυξης της ηθικής αντίληψης: Μια διδακτική 

εφαρμογή στο διήγημα «Η Φωνή του Δράκου» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 
 

Τουτζιαράκη Μαριάννα 
 
Φιλόλογος, Υποψήφια Διδάκτωρ-Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Ε.Κ.Π.Α. 

mariannatout@gmail.com 
 

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η ορθή ηθική επιλογή δεν προδιαγράφεται από συστήματα 
γενικών ηθικών κανόνων και αρχών· αντίθετα, υπαγορεύεται από την αντίληψη των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης πρακτικής κατάστασης που αντιμετωπίζουμε. Η καλή 
αντίληψη συνδέεται με την ηθική ευκαμψία, που μας επιτρέπει να αυτοσχεδιάζουμε ηθικά, για 
να ανταποκριθούμε σε μια νέα ηθική πρόκληση, αλλά και με την όσο το δυνατόν πιο πλούσια 
νοητική, συναισθηματική και φαντασιακή ανταπόκρισή μας σε αυτή. Η αριστοτελική ηθική της 
αντίληψης γίνεται για την Martha Nussbaum, φιλόσοφο και θεωρητικό της λογοτεχνίας, ο 
θεμέλιος λίθος για τη σύνδεση της ηθικής φιλοσοφίας με τη λογοτεχνία. Σύμφωνα με την 
Nussbaum, τα λογοτεχνικά κείμενα μπορούν να υπηρετήσουν την ηθική της αντίληψης με 
τρόπο πληρέστερο σε σχέση με τα κείμενα της ηθικής φιλοσοφίας. Σε αντίθεση με τα τελευταία, 
που μιλούν με καθολικούς όρους και απευθύνονται μονομερώς στη διάνοια του αναγνώστη, 
τα λογοτεχνικά κείμενα κομίζουν στην ηθική του σκέψη το ιδιαίτερο στοιχείο της επιμέρους 
περίπτωσης και τον προσκαλούν να ανταποκριθεί σε αυτή όχι μόνο με τη διανοητική του κρίση 
αλλά και με τη δύναμη της φαντασίας και των συναισθημάτων του. Θα μπορούσε άραγε και η 
δημιουργική γραφή να αποτελέσει ένα πρόσφορο πεδίο καλλιέργειας της ηθικής αντίληψης; 
Είναι δυνατόν να ασκήσει τον αναγνώστη στον ηθικό αυτοσχεδιασμό, προσκαλώντας τον να 
φανταστεί τι ταιριάζει καλύτερα στη συγκεκριμένη περίπτωση, και να τον προετοιμάσει για τις 
ηθικές προκλήσεις της ζωής «ένα βήμα πέρα από τη ζωή»; Μπορεί η τροποποιητική 
παρέμβαση του αναγνώστη σε μια σκηνή του λογοτεχνικού κειμένου να λειτουργήσει ως ένας 
μοχλός συναισθηματικής αποφόρτισης και ηθικής κάθαρσης; Η παρούσα εισήγηση αναζητά 
απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα μέσω των δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής που 
αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο μιας πειραματικής διδασκαλίας του διηγήματος «Η Φωνή του 
Δράκου» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.  
 

Τρυψάνη  
Το μεσαιωνικό κυπριακό δημοτικό τραγούδι της “Αροδαφνούσας” 

 
Τρυψάνη Περιστέρα 
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Εκπαιδευτικός, Φιλόλογος-Γλωσσολόγος, Msc στη Δημιουργική Γραφή 
peristeratripsani@gmail.com  

 
Η εισήγηση πραγματεύεται θέματα που αφορούν αφενός τα κυπριακά δημοτικά 
τραγούδια και τους φορείς αυτών κι αφετέρου το κυπριακό δημοτικό τραγούδι της 
«Αροδαφνούσας». Εκκινεί από τη διαπίστωση ότι στο δημοτικό τραγούδι της 
«Αροδαφνούσας» εντοπίζεται η «μυθική»/αρχετυπική δομή των παραλογών. Ως εκ 
τούτων, διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, επισημαίνεται ο ρόλος των 
ποιητάρηδων στη διάσωση και διάδοση των κυπριακών δημοτικών τραγουδιών. Το 
πρώτο μέρος κλείνει με τη γλώσσα των κυπριακών τραγουδιών. Στο δεύτερο μέρος 
παρουσιάζεται το δημοτικό τραγούδι της «Αροδαφνούσας». Πιο συγκεκριμένα, 
σκιαγραφείται η χειρόγραφη παράδοσή του και γίνεται αναφορά στον 
προσδιορισμό του είδους στο οποίο έχει ενταχθεί από τη νεότερη επιστήμη. 
Αναφέρονται οι δύο θεωρίες προέλευσης του. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την 
έκδοση και τον σχολιασμό αφενός της πρώτης καταγραφής του τραγουδιού από 
τον Αθανάσιο Σακελλάριο (1868) και αφετέρου μιας σύγχρονης εκδοχής του. 
Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση των εκδοτικών αρχών, οι οποίες 
εφαρμόστηκαν στη φιλολογική επιμέλεια της πρώτης καταγραφής του τραγουδιού, 
αλλά και στην απομαγνητοφώνηση της σύγχρονης εκδοχής του. Η ηχογράφηση του 
τραγουδιού πραγματοποιήθηκε από τον κ. Κώστα Κουλουμή, ο οποίος διαθέτει 
μουσική παιδεία, τραγουδάει σε συγκεντρώσεις, γιορτές, λαμβάνει μέρος σε 
ποιητικούς διαγωνισμούς και ασχολείται εν γένει με τη μελέτη της παράδοσης στην 
Κύπρο. Στο τέλος της εργασίας σχολιάζεται το περιεχόμενο και το είδος του 
τραγουδιού της «Αροδαφνούσας». 
 
Λέξεις–κλειδιά: προφορική παράδοση, κυπριακό δημοτικό τραγούδι, ποιητάρηδες, κυπριακό 
ιδίωμα, «Η Αροδαφνούσα», «μυθική»/αρχετυπική δομή, επιμέλεια και έκδοση. 
 

Τσαντάκης  
 

Διοίκηση της εκπαίδευσης και δημιουργικότητα στην ηγεσία μέσω του 
δημιουργικού λόγου στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού εκπαιδευτικών οργανισμών 

 
Διδάκτορας - Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Δημιουργικότητα στην Ηγεσία, 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 
Διδάσκων - Επιστημονικός συνεργάτης Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & 

Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
tsantakis@hotmail.com  

 

Στο επιστημονικό πεδίο της διοίκησης της εκπαίδευσης, αναλύονται και ερευνώνται 
έννοιες, πρακτικές, στρατηγικές, μοντέλα και διοικητικές λειτουργίες η εφαρμογή 
των οποίων αποσκοπεί στη βέλτιστη διοίκηση και επιδιώκει την επίτευξη υψηλής 
αποτελεσματικότητας σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς αλλά και συνολικά σε 
ολόκληρα εκπαιδευτικά συστήματα. Μια εκ των διοικητικών λειτουργιών που 
εφαρμόζεται στην διοίκηση της εκπαίδευσης και δύναται να συμβάλει στην 
αποτελεσματικότητα και την επιτυχή λειτουργία των εκπαιδευτικών οργανισμών 
είναι αυτή της ηγεσίας. Ανάλογα λοιπόν τον τρόπο άσκησης ηγεσίας αλλά και την 
ηγετική συμπεριφορά την οποία ο επικεφαλής ενός εκπαιδευτικού οργανισμού 
εκφράζει και εκδηλώνει, είναι δυνατό ο εκπαιδευτικός οργανισμός να οδηγηθεί με 
επιτυχία στην επίτευξη των στόχων του, όπως αυτοί αρχικά έχουν τεθεί. 
Αναλύοντας την ηγεσία ως έννοια και ως διοικητική λειτουργία, σύμφωνα με 
την διεθνή βιβλιογραφία, δύο από τα βασικά δομικά στοιχεία της είναι ο τρόπος 
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λήψης αποφάσεων και η επικοινωνία του ηγέτη με τα μέλη του οργανισμού αλλά και 
όλους τους εμπλεκόμενους με τον εκπαιδευτικό οργανισμό γενικότερα. Σε αυτό το 
πλαίσιο, ο τρόπος και τα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας του ηγέτη ενός 
εκπαιδευτικού οργανισμού κατά τη διάρκεια της διαχείρισης του ανθρώπινου 
δυναμικού από το οποίο αυτός αποτελείται, μπορεί να συμβάλει και να ενισχύσει την 
αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού οδηγώντας στην βελτίωση, την 
ανάπτυξη αλλά και την επίτευξη της επιτυχίας τόσο στον ίδιο τον εκπαιδευτικό 
οργανισμό όσο και στα μέλη του. 
Μέσω λοιπόν της επικοινωνίας του ηγέτη και επομένως μέσω του λόγου του 
(προφορικό και γραπτό) και σε συνδυασμό με μη λεκτική επικοινωνία (όπως 
παραγλώσσα, γλώσσα του σώματος κ.ά.) και ανάλογα τον τρόπο χρήσης του, με την 
έννοια ότι ο λόγος του θα εμπεριέχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο περιεχόμενο, 
στο ύφος και στο τρόπο μετάδοσής του, μπορεί να οδηγήσει στα επιθυμητά 
αποτελέσματα τα οποία σχετίζονται με την επιτυχία στη διοίκηση και τη λειτουργία 
του εκπαιδευτικού οργανισμού. Κατά αυτόν το τρόπο ο δημιουργικός λόγος και η 
κατάλληλη χρήση του από τον επικεφαλή του εκπαιδευτικού οργανισμού δύναται να 
ενισχύσει την ηγετική του συμπεριφορά και να συμβάλει στην αποτελεσματική 
διοίκηση του εκπαιδευτικού οργανισμού. Έτσι, κατά τη διάρκεια διαχείρισης του 
ανθρώπινου δυναμικού, η χρήση δημιουργικού λόγου από τον ηγέτη, είναι δυνατό να 
επιδράσει στο τελικό αποτέλεσμα της επικοινωνίας του ηγέτη με τα μέλη του 
οργανισμού αλλά και την ηγετική συμπεριφορά που επιδιώκει να εκφράσει ο ηγέτης. 
Στη παρούσα εισήγηση, παρουσιάζονται οι δυνατότητες που μπορεί να 
προσφέρει ο δημιουργικός λόγος, τόσο ο προφορικός δημιουργικός λόγος (σε 
συνδυασμό με μη λεκτική επικοινωνία), αλλά και οι δυνατότητες του γραπτού 
δημιουργικού λόγου με την δημιουργική γραφή στην γραπτή διοικητική επικοινωνία, 
με στόχο την έκφραση και εφαρμογή συγκεκριμένων ηγετικών συμπεριφορών, την 
ανάληψη ηγετικών ρόλων και ενεργειών. Για παράδειγμα, ο δημιουργικός λόγος 
δύναται να ενισχύσει τον ηγέτη ως προς την προσπάθειά του να ενθαρρύνει, να 
εμπνέει, να επιβραβεύει, να καινοτομεί και να προκαλεί την έκφραση 
δημιουργικότητας από τα μέλη του οργανισμού, χαρακτηριστικά δηλαδή ηγετικών 
ρόλων και ενεργειών. Με αυτό τον τρόπο ο ηγέτης - επικεφαλής ενός εκπαιδευτικού 
οργανισμού μπορεί να οδηγήσει τον εκπαιδευτικό οργανισμό στην επιτυχία όντας ο 
ίδιος αλλά και ο εκπαιδευτικός οργανισμός στο σύνολό του επιτυχημένοι και 
αποτελεσματικοί κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο ως προς το έργο τους. 
 
Λέξεις κλειδιά: διοίκηση της εκπαίδευσης, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, 
ηγεσία και δημιουργικότητα, δημιουργικός προφορικός λόγος, δημιουργική γραφή 
στην διοικητική επικοινωνία. 
 

 

Τσάιτα-Τσιλιμενή  
Αφηγηματικές φωνές στο βιβλίο Η γυμνή μοναξιά του ποιητή Όμικρον της Χλόης 

Κουτσουμπέλη: όταν η ποίηση ανοίγει το δρόμο για την αναδιαμόρφωση της 
ταυτότητας του υποκειμένου. 

 
Βασιλική Τσάιτα-Τσιλιμενή,  

Επίκουρος καθηγήτρια, Τμήμα Νέων Ελληνικών, Πανεπιστήμιο Γενεύης 
Vasiliki.Tsaita-Tsilimeni@unige.ch  

 
Στο πιο πρόσφατο βιβλίο της, με τίτλο: «Η γυμνή μοναξιά του ποιητή Όμικρον» (2021, εκδ. 
Πόλις), η Χλόη Κουτσουμπέλη δημιουργεί έναν καμβά από αφηγηματικές φωνές που 
εναλλάσσονται με αινιγματικό τρόπο. Κάθε ποίημα αναδεικνύει ένα γνωστό καλλιτεχνικό – ως 
επι το πλείστον – πρόσωπο του παρελθόντος, μετακινώντας το στη σφαίρα του παρόντος και 
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του διαχρονικού, δίνοντάς του τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά του. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, πρόκειται για μια αναδιαμόρφωση του ποιητικού «εγώ» η οποία 
πλησιάζει περισσότερο από ποτέ την όψη του προσωπικού. 
Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις εν λόγω 
αφηγηματικές φωνές, αναδεικνύοντας τις λογοτεχνικές διαδρομές που ακολουθούνται στο 
πλαίσιο μιας αναδιαμόρφωσης του εαυτού. Ποιες λογοτεχνικές μέθοδοι επιτρέπουν στον 
αναγνώστη να πραγματοποιήσει έναν σύγχρονο διάλογο με ένα σπουδαίο πρόσωπο του 
καλλιτεχνικού παρελθόντος, παρεμβαίνοντας έτσι στην εντύπωση της συνεχούς διαδοχής του 
χρόνου (παρελθόν – παρόν – μέλλον) και επιτρέποντας στο κάθε υποκείμενο να 
χρησιμοποιήσει την λογοτεχνική αυτή νέα ταυτότητα ως «οδηγό» προς αναζήτηση του δικού 
του εαυτού, της δικής του εσωτερικής φωνής. 
Το φιλοσοφικό έργο της Judith Butler, καθώς και του Michel Foucault, θα συνοδεύσουν τα 
ποικίλα ερωτήματα της παρούσας έρευνας, προκειμένου να επιτευχθεί μια αναλυτική 
συζήτηση περί της αναδόμησης του υποκειμένου μέσω μιας εξομολογητικής διαδικασίας, η 
οποία έρχεται συχνά να καταρρίψει ή έστω ν’ αμφισβητήσει την συλλογική εντύπωση. Θα 
παρατηρήσουμε, επομένως, πώς το βίωμα γίνεται τέχνη, καθώς και πώς ο εσωτερικός κόσμος 
ξεφεύγει από τα αυστηρά ρομαντικά πλαίσια στα οποία συχνά τοποθετείται και γίνεται το 
απαραίτητο κέντρο της προσοχής προκειμένου να μπορούμε να μιλήσουμε για προσωπική ή 
συλλογική αναδιαμόρφωση χαρακτήρα/ υποκειμένου. 
 

 

Τσιμπλή 

 
Η απώλεια στο βιωματικό μονοπάτι της Δημιουργικής Γραφής   

 
Αμαλία Τσιμπλή 

Ιδρύτρια Διαδικτυακού Εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής και Εικονογράφησης Iliso 
Storymaker 

 
amalia.tsimpli@gmail.com 

 
Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μια καινοτόμο διακαλλιτεχνική (παιδική λογοτεχνία- 
αισθητική-τέχνη) προσέγγισης της απώλειας και της έκφρασης των συναισθημάτων των 
παιδιών. Η πανδημία και ο πόλεμος έφεραν στην ζωή των παιδιών το αναπόφευκτο της 
απώλειας αγαπημένων ανθρώπων. Με αφορμή τον άξονα του γνωστικού περιεχομένου των 
ΔΕΠΠΣ για την Ε και ΣΤ Δημοτικού: “Λογοτεχνία και βιωματικός λόγος” , σχεδιάσαμε μια 
διδακτική διαθεματική πρόταση επάνω στο παιδικό βιβλίο του νορβηγού συγγραφέα Stian 
Hole, “Anna;s Heaven”. Το θέμα και οι εικόνες του βιβλίου με τα κρυμμένα σύμβολα 
αποτελούν το υλικό για προσεγγίσουμε την απώλεια και την δημιουργική έκφραση των 
θλιβερών συναισθημάτων των παιδιών. Η τέχνη είναι ο καθρέφτης της ζωής και μαζί με την 
λογοτεχνία αποτελούν το παλίμψηστο της έκφρασης του ανθρώπου. Είναι επιτακτική 
ανάγκη να εμφυσήσουμε στα παιδιά αυτές τις αξίες και να τις βιώσουν, καλλιεργώντας την 
αισθητική τους, την κριτική σκέψη και την δημιουργική έκφρασή τους μέσα από 
παιγνιώδεις ασκήσεις της Δημιουργικής Γραφής επάνω σε αυτό το βιβλίο. 
Στόχος αυτής της προσέγγισης είναι: 
Η ενεργητική, βιωματική εξάσκηση της Δημιουργικής Γραφής. Η έκφραση της απώλειας και 
η δημιουργική εμψυχωτική καλλιέργεια της αποδοχής αυτού θλιβερού συναισθήματος 
μέσα από την τέχνη, την λογοτεχνία και την Δημιουργική Γραφή. Με αυτή την πρόταση 
δίνεται η ευκαιρία στον μαθητή να αξιοποιήσει όλα τα γνωστικά πεδία, να συνδυάσει 
δημιουργικά γνώσεις προερχόμενες από ποικίλους χώρους και να λειτουργήσει με 
αυτενέργεια, επινοητικότητα και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Να εκφράσει τα συναισθήματά του 
και να τα μοιραστεί με τους συμμαθητές του. Θεωρώντας πως τα συναισθήματα και 
ιδιαίτερα εκείνα που προβάλλουν τα τρωτά σημεία του εαυτού μας είναι πηγή γνώσης, 
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πηγή καλλιέργειας και σοφίας είναι σημαντικό οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες 
επάνω στην εκφράσή τους και στην διαχείρισή τους. 
 

Τσάιτα-Τσιλιμένη 

 
Αφηγηματικές φωνές στο βιβλίο Η γυμνή μοναξιά του ποιητή Όμικρον 

της Χλόης Κουτσουμπέλη: όταν η ποίηση ανοίγει τον δρόμο 
για την αναδιαμόρφωση της ταυτότητας του υποκειμένου 

 
Βασιλική Τσάιτα - Τσιλιμένη 

Επίκουρος καθηγήτρια 
Τμήμα Νέων Ελληνικών 

Πανεπιστήμιο της Γενεύης 
Vasiliki.Tsaita-Tsilimeni@unige.ch 

 

 

Στο πιο πρόσφατο βιβλίο της, με τίτλο: «Η γυμνή μοναξιά του ποιητή Όμικρον» (2021, εκδ. 
Πόλις), η Χλόη Κουτσουμπέλη δημιουργεί έναν καμβά από αφηγηματικές φωνές που 
εναλλάσσονται με αινιγματικό τρόπο. Κάθε ποίημα αναδεικνύει ένα γνωστό καλλιτεχνικό – ως 
επι το πλείστον – πρόσωπο του παρελθόντος, μετακινώντας το στη σφαίρα του παρόντος και 
του διαχρονικού, δίνοντάς του τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά του. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, πρόκειται για μια αναδιαμόρφωση του ποιητικού «εγώ» η οποία 
πλησιάζει περισσότερο από ποτέ την όψη του προσωπικού. Σκοπός της παρούσας 
ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει και ν’ αναλύσει τις εν λόγω αφηγηματικές φωνές, 
αναδεικνύοντας τις λογοτεχνικές διαδρομές που ακολουθούνται στο πλαίσιο μιας 
αναδιαμόρφωσης του εαυτού. Ποιες λογοτεχνικές μέθοδοι επιτρέπουν στον αναγνώστη να 
πραγματοποιήσει έναν σύγχρονο διάλογο με ένα σπουδαίο πρόσωπο του καλλιτεχνικού 
παρελθόντος, παρεμβαίνοντας έτσι στην εντύπωση της συνεχούς διαδοχής του χρόνου 
(παρελθόν – παρόν – μέλλον) και επιτρέποντας στο κάθε υποκείμενο να χρησιμοποιήσει τη 
λογοτεχνική αυτή νέα ταυτότητα ως «οδηγό» προς αναζήτηση του δικού του εαυτού, της δικής 
του εσωτερικής φωνής. Το φιλοσοφικό έργο της Judith Butler, καθώς και του Michel Foucault, 
θα συνοδεύσουν τα ποικίλα ερωτήματα της παρούσας έρευνας, προκειμένου να επιτευχθεί μια 
αναλυτική συζήτηση περί της αναδόμησης του υποκειμένου μέσω μιας εξομολογητικής 
διαδικασίας, η οποία έρχεται συχνά να καταρρίψει ή έστω ν’ αμφισβητήσει τη συλλογική 
εντύπωση. Θα παρατηρήσουμε, επομένως, πώς το βίωμα γίνεται τέχνη, καθώς και πώς ο 
εσωτερικός κόσμος ξεφεύγει από τα αυστηρά ρομαντικά πλαίσια στα οποία συχνά τοποθετείται 
και γίνεται το απαραίτητο κέντρο της προσοχής προκειμένου να μπορούμε να μιλήσουμε για 
προσωπική ή συλλογική ανα- διαμόρφωση χαρακτήρα/ υποκειμένου. 
 

 

Τσιτουρα - Σκοπετέας  

 
Δέσποινα Τσιτούρα  

 
Υποψήφια διδάκτωρ, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου 
tsdepy@gmail.com  
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Ιωάννης Σκοπετέας 
 
Αναπληρωτής καθηγητής Σκηνοθεσίας και Σεναριογραφίας στις Ψηφιακές Οπτικοακουστικές 

Τέχνες, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
yanskop@gmail.com  

 

Η αφήγηση στις ταινίες του κινήματος Greek Weird Wave. 
Η περίπτωση των ταινιών Κυνόδοντας, Attenberg και Miss Violence. 

 
Το 2011 ο Steve Rose, κριτικός κινηματογράφου σε πολυσυζητημένο άρθρο του 
στον Guardian κάνει λόγο για «Greek Weird Wave», αναφερόμενος ουσιαστικά στην 
ανάδυση ενός νέου και πλέον σημαντικού αισθητικού κινήματος («κύματος») στην 
ελληνική κινηματογραφική παραγωγή. Ο δημοσιογραφικός και ο κριτικός λόγος, αλλά εν 
πολλοίς ο ακαδημαϊκός λόγος στη συνέχεια, αναγνωρίζει θεματικές και στιλιστικές 
συγγένειες ανάμεσα στις ταινίες αυτής της περιόδου. Υπάρχει όμως πραγματικά μια κοινή 
αφηγηματική βάση σε αυτές τις ταινίες; 
Η παρούσα εισήγηση θεωρεί ότι για την εξέταση της αφήγησης σε ένα κίνημα 
ταινιών, η ανάλυση πρέπει να είναι πολυπαραγοντική και να εστιάζει στην καταγραφή 
μίας ελάχιστης χρήσης παρόμοιων μορφικών και υφολογικών μηχανισμών. Στο 
περιγραφόμενο πλαίσιο μελετάται όχι μόνο η πλοκή, οι χαρακτήρες και το θέμα, αλλά και η 
μιζανσέν, η φωτογραφία, το μοντάζ, ο ήχος και η ερμηνεία των ηθοποιών. Η εξέταση του 
υφολογικού συστήματος των φιλμ αναμένεται να οδηγήσει σε συμπεράσματα και για την 
συνολική αφήγησή τους. 
Στην πράξη, η παρούσα έρευνα που είναι σε εξέλιξη αποτελεί μία εν πολλοίς 
νεοφορμαλιστική κινηματογραφική ανάλυση και όχι μία γενική πολιτισμική ή 
κοινωνιολογική ανάλυση. Βασίζεται σε δείγμα δεκατεσσάρων ταινιών, οι οποίες 
εξετάζονται με ποσοτική μέθοδο καταμέτρησης των μορφικών τους στοιχείων για την 
εξαγωγή συμπερασμάτων ώστε να στηρίζουν όσο το δυνατόν αξιόπιστα και ακριβή δεδομένα. 
Σε αυτό το πλαίσιο θα παρουσιαστούν τα στοιχεία και τα συμπεράσματα για 
τρία από τα πιο χαρακτηριστικά φιλμ της κινηματογραφικής παραγωγής αυτής της περιόδου: 
Κυνόδοντας, του Γ. Λάνθιμου, Attenberg της Α. Ρ. Τσαγγάρη, και Miss Violence του 
Αλεξάνδρου Αβρανά. 
 

 

Μανούβελος - Σκοπετέας  
 
Old and new narrative structures in television series due to binge-watching. The case 

of Dark, a Netflix original series. 
 

Evangelos Manouvelos 
 

PhD candidate, Department of Cultural Technology and Communication, University of the 
Aegean 

emanouvelos@aegean.gr  
 

Ioannis Skopeteas 
 

Associate Professor in Screenwriting and Direction in Digital Audiovisual Arts 
Department of Cultural Technology and Communication, University of the Aegean 

yanskop@gmail.com  
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The term “binge-watching” (for others also binge-viewing or marathon-viewing) refers to the 
practice of watching a single television show for a prolonged time span. 
Netflix, the leading content provider of binge-watching, defines it as &quot;watching 2–6 
episodes of the same TV show in one sitting&quot; (West, 2013). Binge-watching is not a 
new phenomenon, since VCRs allowed recording of episodes for binging, networks 
usually broadcast single-show marathons and DVD box sets have offered full seasons 
of series since 2000. But in all three cases we do not refer to series that were 
developed in order to be binge-watched. Global boom and commercial success have 
been witnessed in recent years, in evolving plot series that often develop into narrative 
cycles of 10-12 (Netflix) or 24 episodes (HBO), as opposed to 30+ episodes on the 
big &quot;free&quot; networks. Internet TV services (Catch-Up TV, TV VoD) and the 
continuous watching of an entire season of 10 or 20 hours (binge-watching), remove 
the old rules of storytelling, cliffhangers or classic division into actions, and in their 
place, highlight more coherent and elliptical long narratives designed from the ground 
up as a one-season unit (Martinez &amp; Kaun, 2019; Biesen, 2019). 
What seems to be the case, is that binge-watching started out as a different way of 
“consuming” a TV series, and ended as a different way of building one. TV-series are 
no more idolizing the episode structure, at the end of which there must be a 
cliffhanger. They are now built around seasons, giving more space not only for 
character and plot development, but also more time to the viewers to live in their 
mesmeric worlds. 
 

Tyrou 

La Scrittura Creativa nell’ Insegnamento delle Lingue Straniere: Suggerimenti ed 
Esempi. Il Caso Universitario 

Ioanna Tyrou 
 
Docente Universitario, Dipartimento della Lingua e Letteratura Italiana, Università Nazionale  
e Capodistriaca di Atene, Ricercatrice post-dottorato (nella conoscenza esplicita e implicita 

nel processo educativo, finalizzata alla scrittura creativa), Politecnico di Atene 
 

ioannatyrou@gmail.com, iotyrou@ill.uoa.gr  

Nella nostra formazione in Lingua Straniera (LS) vogliamo coinvolgere le esperienze e i 
sentimenti personali degli studenti, mobilitare lo stato d&#39;animo creativo e l'autenticità nella 
produzione scritta. L’ integrazione della Scrittura Creativa è un intervento pedagogico dinamico 
in questa direzione. La Scrittura Creativa può essere utilizzata per trasformare i nostri pensieri 
in scrittura e per entrare in contatto con modi alternativi di scrivere e sperimentare in una LS, 
in modo che ognuno possa seguire i propri percorsi personali di scrittura ed espressione, 
anche nell’ aula di LS.  

Anche nelle scuole elementari i bambini che entrano in contatto con la LS possono impegnarsi 
in modo creativo e coltivare fin da piccoli un rapporto personale con le parole. Proposte 
creative: sottrazione di personaggi, cambio del finale/luogo/narratore, trasformazione una 
storia in un fumetto, uno spettacolo di marionette, giochi di poesia, la cosiddetta “insalata delle 
favole”, composizioni di storie di gruppo, modifica di parole per creare catene sonore, 
sostituzione di parole, ecc.  

Gli studenti più grandi possono anche entrare in contatto giocosamente con la Scrittura 
Creativa in una LS e migliorare la loro espressione linguistica. Alcuni esempi: produzione di 
testi attraverso vincoli morfologici, giochi con cambiamenti nell’ ordine della narrazione, 
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espressioni creative in forme, elaborazione dei testi con elementi di satira, o ritmo rap, con 
testi multimediali, registrazioni in LS, realizzazione di scene come trailer, drammatizzazione di 
brani ecc. 

La nostra esperienza accademica sulla Scrittura Creativa in LS viene svolta dal 2018 
(Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana dell’ Università Nazionale e Capodistriaca d’ 
Atene). La Scrittura Creativa aspira ad assegnare correttamente il ruolo chiave dell’ 
espressione e della scrittura agli studenti, utilizzando la lingua di destinazione (abbiamo usato 
tecniche come: continuazione della storia, intervista immaginaria, cortometraggio a tema 
musicale, autobiografia o diario, interpolazione nel racconto, cambiamento di genere, 
aggiunzioni nella storia, sostituzione delle parole, cambiamenti morfologici, scrittura libera, 
ecc.) 

Parole-chiave: scrittura creativa, lingua straniera, espressione linguistica, insegnamento 
universitario 

 

Velivasaki 

Performance Poetry 

Fragments of “MNEMES UNBORN” 

Georgia Velivasaki 
University Instructor of Performance Poetry 

georgia@velivasaki.gr  

From the era of Empedokles and Homer, poetry was rhapsodic, recited with live performative 
character. However, through the centuries –and due to the transition to more literate societies– 
poetry gradually became alienated from its original oral facet and extroverted social function, 
rendering the pleasure of reading a private affair.  

Nowadays, a new shift towards the spoken word, liveness and performativity has been 
observed in all aspects of social and cultural activity. In this context, poetry moves from its 
“classical” printed form to rediscover its social, unifying and collective dimension. 

Performance poetry is a contemporary kind of inter-disciplinary poetry art with deep roots and 
an unlimited time frame. It has been acknowledged and classified among the literary genres 
by the National Endowment for the Arts in America at the beginning of the 21st century. 

Performance poetry brings together two different concepts and practices: poetry - as the art of 
speech, and performance - as an actional and simultaneously, performative phenomenon. It 
requires a performer (the poet in person) and the presence of an audience. It occurs in a pre-
selected place and time: “here-and-now”, which condenses the unthinkable, the concurrent 
presence and absence of existence.  

Within the framework of the 5th Conference of Creative Writing, we are going to give a live 
presentation of the inter-artistic, performative, participatory poem-art “Fragments of ‘Mnemes 
Unborn’” created by the poetic team Geo-V & Perfo Poet Art. It is a poetic composition that 
goes «beyond the page», where speech is unfolded and resignified through the art of 
performance, music and sound landscapes, video projection, voice and body. Namely, we are 
referring to the “embodiment” of poetic speech which is presented as a three-dimensional 
experiential poetic event that strives for a reflective, multilevel and multisensory experience. 
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Keywords: Performance poetry, Poem-art 

 

Φασόη 

Αστυνομική λογοτεχνία και δημιουργική γραφή στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

 
Κατερίνα Φασόη 
Εκπαιδευτικός 

Απόφοιτος Φιλολογίας ΕΚΠΑ 
kfassoi@gmail.com  

Η παρούσα εισήγηση φιλοδοξεί να παρουσιάσει το εκπαιδευτικό παράδειγμα της ένταξης της 
αστυνομικής λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και της συγγραφής αστυνομικών 
αφηγήσεων μικρής φόρμας από τους μαθητές. Περιλαμβάνεται η μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε για την εξυπηρέτηση του στόχου αυτού, καθώς και τα συμπεράσματα από τη 
μελέτη των αφηγήσεων που προέκυψαν με βάση τα ακόλουθα ερωτήματα: ποιες είναι οι 
κειμενικές ( και όχι μόνο ) επιρροές των μαθητών, ποιες κοινωνικές και ιστορικές 
αντανακλάσεις εντοπίζονται στις αφηγήσεις τους, ποια είδη αστυνομικής αφήγησης 
εντοπίζονται ως κυρίαρχα στα κείμενά τους, ποιες είναι οι αντιλήψεις σχετικά με την έννοια του 
δικαίου, του γραπτού νόμου και του εγκλήματος και πώς εντέλει απαντούν στο θεμελιώδες 
ερώτημα του θανάτου και της βίας μέσα από την ένταξή τους σε ένα αστυνομικό αφήγημα. 

 

Φωτόπουλος - Θανασούλας  

Αναπαραστάσεις της εργασίας στη θεατρική γραφή του Ιάκωβου Καμπανέλλη: 
προσδοκίες, δραματικές συγκρούσεις και αδιέξοδα 

 

Νίκος Φωτόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Θανασούλας Ανδρέας, Υποψήφιος Διδάκτορας 

antiploros@gmail.com  

Ο ρόλος και η έννοια της εργασίας παίζουν καθοριστικό παράγοντα τόσο στην 

επιβίωση του ανθρώπου, όσο και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

κοινωνικών υποκειμένων. Η ανθρώπινη εργασία σχετίζεται με τις επιθυμίες των 

ανθρώπων, αφού είναι το κυρίαρχο μέσο τόσο για την απόκτηση των αγαθών και 

υπηρεσιών επιβίωσης, όσο και βαθύτερων υπαρξιακών κινήτρων αυτοπραγμάτωσης. 

Ως εκ τούτου, η εργασία, δύναται να αποτελέσει ένα ουσιωδώς δραματικό και 

ζωτικού ενδιαφέροντος κίνητρο για τους χαρακτήρες ενός θεατρικού κειμένου. 

Ενδιαφέρον έχει η μελέτη του τρόπου με τον οποίο η εργασία αξιοποιήθηκε στα 
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κείμενα του Καμπανέλλη, ανά είδος και εποχή. Στην ουσία η εν λόγω απόπειρα 

αφορά μια ερευνητική προσέγγιση των θεατρικών κειμένων του Ιάκωβου 

Καμπανέλλη εστιάζοντας στη δραματική και δραματουργική αξία του θέματος 

«εργασία». 

Τα βασικά ερωτήματα της προσέγγισης συμπυκνώνονται στα εξής: 

• σε ποια έργα του συγγραφέα και με ποιον τρόπο αξιοποιήθηκε η εργασία ως θέμα 

ικανό να παραγάγει δραματικές συγκρούσεις, δράσεις και αδιέξοδα τα οποία θα 

μπορούσαν να μετουσιωθούν σε σκηνική πράξη, είτε ως κεντρική, είτε ως 

περιφερειακή θεματική; 

• κατά πόσο οι δράσεις των δραματικών υποκειμένων στοχοθετούνται από τον 

συγγραφέα και κατευθύνονται από τη φιλοδοξία της επαγγελματικής και κοινωνικής 

κινητικότητας; 

• ποια τα βασικά τα εργασιακά προβλήματα αλλά και διακυβεύματα των ηρώων και 

πώς αυτά αναδεικνύονται κειμενικά; 

• με ποιους τρόπους οι συγκρούσεις στη δραματουργία του Καμπανέλλη σχετίζονται 

με τα εργασιακά ζητήματα των δραματικών χαρακτήρων στο σύνολο του έργου του; 

 

Vlachakou 

Skills Workshops "I know my body - Sexuality Education" 6th Grade of Primary 
School. Didactic Script with the Literary Utilization of Creative Writing 

 
Vlachakou Varvara 

Teacher, M.Sc., M.Ed. student. U.o.W.M. 
vanavlach@hotmail.com 

 
Feminism was the beginning of a revolutionary evolutionary course, part of which included 
feminist critique and the issue of gender identities, gender studies and sexuality, culminating 
in Sexuality Education. The evolution of the feminist movement brought about changes in 
social and cultural level and led to the introduction of gender studies in academia. Sexual 
revolutions and the issue of shaping sexual identity came to the fore. Folk tales, which have 
been criticized by the feminist community, are followed by post narratives/ adaptations of fairy 
tales and contemporary tales, free from anachronistic conceptions of gender identities. 
Children's literature is enriched by literary and educational/ informative books on Sexuality 
Education. The field of Sexuality Education is established and introduced in educational 
systems around the world. Sexuality Education is introduced in Greek schools as part of the 
students' schedule in 2021 in the form of "Skills Workshops". At the same time, the field of 
Creative Writing is being established and constantly developed in the academic and 
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educational field. In order to take advantage of the above fields, Sexuality Education of 
students through Creative Writing is suggested. Specifically, a Teaching Scenario for the Skills 
Workshops "I know my body - Sexuality Education" was created, which is addressed to 6th 
grade students. The present Teaching Scenario is based on the literary utilization of Creative 
Writing, Synectics model on creative thinking, didactic utilization of the image and New 
Technology-based teaching. 
 
Keywords: feminism, gender identities, gender studies, sexuality, children’s literature, 
Sexuality Education, Skills Workshops, Creative Writing 
 

Χαλκιά Νατάσα 

Το τραύμα ως ένζυμο λογοτεχνίας: αυτοπορτρέτα δημιουργών 
 

Χαλκιά Νατάσα 
Φιλόλογος, 7 ο ΓΕΛ Ηρακλείου Κρήτης 

ΜΑ Δημιουργικής Γραφής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
natasachalkia@gmail.com  

 
Το ζήτημα της γραφής που τρέφεται από τις σάρκες του δημιουργού αποτελεί στη 
λογοτεχνία μεταφορά για το αυτοκαταστροφικό πάθος της δημιουργίας και την 
αντιστρόφως ανάλογη σχέση ζωής – αφήγησης, όπου αντλώντας υλικό για τη δεύτερη, 
κατατρώγεις την πρώτη. Σε αυτού του είδους τις αφηγήσεις στήνεται ένα σκηνικό 
«κοσμογονίας» υπό την έννοια ότι ακραίες βιωματικές καταστάσεις εξωθούν τον λόγο 
πέρα από τις συνηθισμένες αναπαραστατικές του λειτουργίες. Στην πραγματικότητα, 
πρόκειται για έναν λόγο πυκνόρρευστο και συμπαγή, χωρίς ωστόσο να αποδυναμώνει 
το περιεχόμενο της αφήγησης. Αντικείμενο της συγκεκριμένης εισήγησης είναι η 
χαρτογράφηση του αυτοβιογραφικού λόγου σύγχρονων Ελλήνων λογοτεχνών με αφετηρία 
δημιουργίας τραυματικά βιώματα. Σκοπός μας δεν είναι να ανιχνεύσουμε τα θέματα της 
ιδιωτικής ζωής των συγγραφέων – αφηγητών που μεταφέρονται στο έργο τους. Εξάλλου, το 
βιωματικό υλικό δέχεται ποικίλες μεταμορφώσεις από τη στιγμή που γίνεται 
λογοτεχνικό συστατικό και η ζωή του άλλου, κυρίως η ιδιωτική, παραμένει σε μεγάλη 
έκταση άγνωστη. Το κύριο ενδιαφέρον μας είναι ο κόσμος των συγγραφέων, όπως 
προκύπτει από το βάθος και την αγωνία της ύπαρξής τους με καλλιτεχνική μορφή που 
οι ίδιοι δίνουν, ενώ παράλληλα τα βιώματά τους ενδιαφέρουν σε επίπεδο ερεθισμάτων 
και υλικού. 

 

Χατζάκη 

Καλές πρακτικές στη μεθοδολογία διδακτικής της ιστορίας μέσω της δημιουργικής 
γραφής 

Αικατερίνη Χατζάκη 

Δρ. Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου 

Διευθύντρια 1ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου 

kateyhat@yahoo.co.uk  
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Η μετάδοση της ιστορικής γνώσης με τη δημιουργική γραφή μετατρέπει το ανάγνωσμα από 
στείρο σε γλαφυρό και ζωντανό, ενεργοποιώντας έτσι το ενδιαφέρον του αναγνώστη-μαθητή. 
Με τη δημιουργική Γραφή ο γράφων εξωτερικεύει σκέψεις, γνώσεις και συναισθήματα, σε πεζό 
ή έμμετρο λόγο, συνθέτοντας ένα λογοτεχνικό ανάγνωσμα. 
Η παράθεση του ιστορικού στοιχείου στο καμβά της πλοκής της δημιουργικής γραφής αποτελεί 
ενδιαφέρουσα πτυχή της, κι είναι ένας εύληπτος τρόπος επικοινωνίας αφού καταδεικνύεται με 
ενάργεια και ρεαλισμό η εποχή της δράσης, καθώς ταξιδεύει τον αναγνώστη με τρόπο θελκτικό 
σε παρελθόντα χρόνο και τον εντάσσει σε αυτόν μέσα από εικόνες και συναισθήματα που 
εκτυλίσσονται σε αληθινές συνθήκες, αυταπόδεικτες επιστημονικά. Ο δημιουργός-
συγγραφέας, ανεξάρτητα αν είναι ερασιτέχνης ή επαγγελματίας 
του λόγου ή της επιστημονικής γνώσης, επικεντρώνεται σε υπαρκτούς ή φανταστικούς 
χαρακτήρες ατόμων και με συστηματική και αξιόπιστη ιστορική έρευνα αναπτύσσει τη πλοκή 
ώστε να γίνει κατανοητή και στους σύγχρονους του. 
Η διήγηση της ιστορικής μυθοπλασίας κινείται στα πλαίσια μιας οριοθετούμενης ιστορικά 
εποχής που προβάλει την αλήθεια αναδεικνύοντας στο δεδομένο χρόνο, τον τόπο, τις 
ιδεολογίες, τις συνθήκες ζωής, τις συνήθειες, τις παραδόσεις, τους χαρακτήρες, τα ήθη, τις 
ενδυμασίες αλλά και την ιδιόλεκτο των ατόμων της. Ένα τέτοιο κείμενο, ανάλογα την εποχή 
που πραγματεύεται, θα μπορούσε να εμπλουτιστεί και με διάφορα άλλα στοιχεία της τέχνης 
όπως φωτογραφικό υλικό, ζωγραφιές, σκίτσα, γκραβούρες, ποιητικό λόγο, κ.ά.. 
Κατά την αναφορά ιστορίας στη δημιουργική γραφή ο αφηγητής είτε χρησιμοποιεί την ιστορία 
και τη μυθοπλασία κατά ίσα μέρη, είτε δίνει έμφαση στη μυθοπλασία και λιγότερο στην ιστορία. 
Οι τεχνικές που υποβοηθούν ένα κείμενο δημιουργικής γραφής ώστε να είναι 
ελκυστικό είναι η συντομία στην έκταση, ο παραστατικός λόγος, η απλουστευμένη πλοκή με 
δράση και κλιμάκωση συναισθημάτων (σημείο καμπής και κορύφωσης), το απρόβλεπτο τέλος, 
ο υπαινιγμός ηθικού διδάγματος, κ.ά.. 

Λέξεις-κλειδιά: Ιστορία, διδασκαλία, δημιουργική, μυθοπλασία, δράση. 

 

  

Χατζηκυριακίδης- Δούσος 

Το «σύνδρομο Ρασομόν» στο Κιβώτιο του Άρη Αλεξάνδρου 

Στέργιος Χατζηκυριακίδης, Καθηγητής Υπολογιστικής Γλωσσολογίας 

stergios.chatzikyriakidis@uoc.gr  

Φώτης Δούσος, υπ. διδάκτορας Παν. Κρήτης 

fotis.dousos@gmail.com  

  

Όσο προχωράμε μέσα στο Κιβώτιο χάνεται η επίσημη χροιά που προσπαθεί να προσδώσει 
από την αρχή στο κείμενό του ο αφηγητής. Οι δεκαοχτώ αναφορές που υπάρχουν εν είδει 
κεφαλαίων, σηματοδοτούν ομόκεντρους κύκλους και μας φέρνουν κάθε φορά όλο και εγγύτερα 
στην ουσία της ιστορίας. 

Η πορεία αυτή φωτίζεται τόσο από γλωσσικούς χειρισμούς και επιλογές εκφραστικών μέσων 
όσο και από τη διαφορετική οργάνωση του περιεχομένου. Ο αφηγητής του Κιβωτίου καθώς 
έρχεται και επανέρχεται σε θέματα και σκηνές που έχει περιγράψει πριν, αφήνει να 
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αναδειχθούν κρυμμένες πτυχές της ιστορίας και αυτές με τη σειρά τους οδηγούν, μέσα από 
αντιφατικά πρίσματα, σε συνεχείς επανανοηματοδοτήσεις. 

Έτσι, δημιουργείται ένα ιδιότυπο «σύνδρομο Ρασομόν» που χαρακτηρίζει υφολογικά το 
κείμενο, αλλά σχετίζεται και με την εσωτερική μηχανική του. Ωστόσο οι εναλλακτικές όψεις της 
αλήθειας δεν υποστηρίζονται εδώ από διαφορετικά υποκείμενα, αλλά από ένα και μοναδικό, 
που, σκάβοντας στα γλωσσικά ορυκτά του, φτάνει σε μια κλιμάκωση αυτο-αποκάλυψης. 

Στην εισήγησή μας αξιοποιώντας εργαλεία και μεθόδους της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας θα 
επιχειρήσουμε να μετρήσουμε τη διαφοροποίηση και ποσοτική μεταβολή των εκφραστικών 
φαινομένων καθώς η αφήγηση διολισθαίνει από το επίσημο, αποστασιοποιημένο ύφος στο 
πιο προσωπικό και εξομολογητικό. 

Συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε τη χρήση των προσωπικών αντωνυμιών, επιθέτων, 
μακροπερίοδου λόγου χρησιμοποιώντας ποσοτικά υπολογιστικά εργαλεία ούτως ώστε να 
στηριχθεί η υπόθεση του περάσματος από μία υφολογική περιοχή σε μία άλλη. Επιπλέον 
υπολογιστικές εργασίες που θα επιχειρήσουμε περιλαμβάνουν λέξεις-κλειδιά (όπως 
«επισκεπτήριο», «κιβώτιο» κ.α.), τη διασπορά τους μέσα στο κείμενο καθώς και τον τρόπο 
που αλληλεπιδρούν με τη γενικότερη εκτύλιξη της πλοκής. 

 

Χατζημαυρουδή 

Η αξιοποίηση μηχανισμών σκέψης στη δημιουργική γραφή ως απαραίτητο βήμα για 
την καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αι. 

 
Ελένη Χατζημαυρουδή  

Φιλόλογος, Κολλέγιο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη 
Συγγραφέας 

 
elene@anatolia.edu.gr  

 
  
Καθώς αναδεικνύονται ως αυτονόητα τα οφέλη από την ένταξη της δημιουργικής γραφής 
στο Γυμνάσιο και το Λύκειο τόσο για τους επιμέρους στόχους διδασκαλίας της Λογοτεχνίας 
(ανάλυση – οργάνωση – παραγωγή λόγου – χρήση γλώσσας) όσο και για την καλλιέργεια 
δεξιοτήτων απαραίτητων για τον ολοκληρωμένο και ικανό πολίτη του 21 ου αι. (συνεργασία – 
επικοινωνία – προσωπική οργάνωση και αναστοχασμός – έρευνα – σκέψη κριτική και 
δημιουργική), προκύπτουν εύλογα ζητήματα σχετικά με τη συστηματική διδασκαλία, καθώς 
και τη διαμορφωτική και την τελική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής.  
Η αξιοποίηση μηχανισμών σκέψης μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά προς την 
κατεύθυνση αυτή συμβάλλοντας μαζί με τις Προσδοκίες και τις Ευκαιρίες (σε επίπεδο 
στόχων), τον Χώρο, τον Χρόνο και τις Αλληλεπιδράσεις (σε επίπεδο συντελεστών), καθώς και 
τα Πρότυπα και τη Γλώσσα (σε επίπεδο μέσων) στην οικοδόμηση ενός πολιτισμού διανόησης 
ή μιας κουλτούρας σκέψης και μιας κοινότητας μάθησης. Η αντίστοιχη γενικότερη 
χαρτογράφηση της εκπαιδευτικής διεργασίας ανταποκρίνεται στο μοντέλο που αναπτύχθηκε 
από το Harvard Graduate School of Education, στο πλαίσιο του Project Zero (Ritchhart 
2015). Ως συνδυαστικά βήματα σκέψης αποτελούν ένα σύστημα κοινών πρακτικών που 
συνιστούν τον τρόπο δράσης μιας ομάδας αίροντας την αβεβαιότητα και τη σύγχυση 
εκπαιδευτικών και μαθητών. Η δύναμή τους έγκειται στη χρήση τους ως γνωστικών 
στρατηγικών που καθίστανται οικεία μοτίβα συμπεριφοράς για τους μαθητές κατευθύνοντας 
τη σκέψη τους σε συντονισμένη δράση. Μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως είναι 
μεταξύ των άλλων η Πυξίδα ([Α] στοιχείων με τα οποία έχουν εξοικειωθεί οι μαθητές – [Δ] 
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όσων τους προκαλούν ανησυχία και τους προβληματίζουν – [Β] εκείνων που χρήζουν 
επεξήγησης – [Ν] της στάσης τους απέναντι στο θέμα και των συστάσεών τους για το 
μέλλον) και οι μηχανισμοί «Παρατηρήστε – Σκεφτείτε – Αναρωτηθείτε» και «Συνδέστε – 
Διευρύνετε – Προβληματιστείτε», μπορεί να φανεί πώς οι μηχανισμοί σκέψης απεικονίζουν με 
τρόπο απτό τη σκέψη των μαθητών και ενισχύουν άμεσα τα μαθησιακά αποτελέσματα σε 
διαφορετικά σημεία του μαθήματος μέσα από ατομικές ή ομαδοσυνεργατικές 
δραστηριότητες. 
 

Η Δημιουργική Γραφή στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας  

Ανθή Χατζηπαπά 

Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής 

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 

lousivoutsamexx@gmail.com  

Στην εισήγησή μου θα ήθελα να παρουσιάσω ένα διδακτικό σενάριο το οποίο στηρίζεται στις 
βασικές αρχές του μαθήματος της Διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας 
και εφαρμόζεται με τη μέθοδο της Δραστηριοκεντρικής Εκμάθησης (TBL) και των 
διεκπεραιωτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες στηρίζονται στη θεωρία της επικοινωνιακής 
προσέγγισης. Ο σκοπός που φανερώνεται στο παρόν διδακτικό σενάριο είναι η κατάκτηση των 
δεξιοτήτων του προφορικού και γραπτού λόγου του συγκεκριμένου επιπέδου γλωσσομάθειας 
από το μαθητικό κοινό. Μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού αποτελούν οι διεκπεραιωτικές 
δραστηριότητες, οι οποίες με τον ιδιαίτερα παιγνιώδη χαρακτήρα τους αναδεικνύουν τη 
σημασία της δημιουργικής γραφής στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφού θέτουν στο επίκεντρο 
τον μαθητοκεντρικό χαρακτήρα της διδασκαλίας, ο οποίος αποτελεί σημαντική πρόκληση για 
την σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη. Η ενότητα αυτή διεκπεραιώνεται εντός δύο συνεχόμενων 
διδακτικών ωρών σε μία τάξη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ένα μειονοτικό σχολείο. 
Πρόκειται για μαθητές και μαθήτριες που βρίσκονται ήδη πέντε χρόνια στην Ελλάδα και των 
οποίων οι οικογένειες έχουν ενταχθεί στην ελληνική κοινωνία και την αγορά εργασίας. Το 
επίπεδο γλωσσομάθειας των παιδιών είναι Β1-. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Διδασκαλία Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας, TBL, δραστηριοκεντρική 
προσέγγιση, διεκπεραιωτικές δραστηριότητες, δημιουργική γραφή. 

 

Η Δημιουργική Γραφή Μέσα από Ποιήματα Ποιητικής Ελλήνων και Ιταλών 
Λογοτεχνών  

Γεράσιμος Ζώρας 

Καθηγητής Ιταλικής Λογοτεχνίας: Αλληλεπιδράσεις μεταξύ Ιταλικής και Ελληνικής 
Λογοτεχνίας 

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ 

Πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας των Ελλήνων Λογοτεχνών 

Cavaliere του Τάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας 
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gerzoras@ill.uoa.gr  

Για να πλησιάσουμε τον δυσπρόσιτο χώρο της ποίησης, ο ασφαλέστερος δρόμος είναι 

η συναγωγή και η εξέταση ποικίλων σχετικών απόψεων που οι ίδιοι οι δημιουργοί 

έχουν εκθέσει μέσα σε ποιητικά κείμενά τους. Ορισμένα από αυτά αναφέρονται 

γενικά στην ποίηση ως τέχνη και ως ενδόμυχη εκφραστική ανάγκη, άλλα 

καθρεφτίζουν επακριβώς τη στιγμή που ο ποιητής εμπνέεται και συλλαμβάνει τον 

πυρήνα μιας ποιητικής σύνθεσης με τη βοήθεια της ενδοσκόπησης, άλλα διερευνούν 

τις λεπτές και μύχιες νοητικές του διεργασίες που επιτελούνται εκείνη τη στιγμή, 

άλλα απαριθμούν τις ποικίλες εκφραστικές δυσκολίες που συναντά ο δημιουργός, 

όταν προσπαθεί να διατυπώσει την έμπνευσή του σε ποιητικό λόγο, ενώ άλλα 

περιγράφουν τη λειτουργία της γόνιμης πρόσληψης του ποιητικού κειμένου από τον 

επαρκή αναγνώστη. Με άλλα λόγια θα επιτελέσουμε ένα νοερό ταξίδι, με πλοηγό τον 

μεγάλο Αλεξανδρινό και «Τα πλοία» του, εκκινώντας από τη χώρα της φαντασίας 

(και της έμπνευσης) και φθάνοντας στον χάρτινο λιμένα (της συγγραφής). Η 

προσπάθειά μας θα είναι, κατά τη διαδρομή από τη χώρα της φαντασίας στη λεκτική 

αποτύπωση των ιδεών, να θραυστούν όσο το δυνατόν λιγότερα “υάλινα 

εμπορεύματα”, σύμφωνα με τον συμβολισμό του Καβάφη. Ως συνταξιδιώτες έχουν 

επιλεγεί κορυφαίοι ταγοί του πνεύματος και από τις δύο χώρες, Ελλάδα και Ιταλία, 

ώστε να τονισθεί όχι μόνον η σύμπτωση του περιεχομένου των ποιημάτων ποιητικής 

τους, αλλά και η παραπλήσια χρήση των τεχνικών σε επίπεδο συμβόλων και 

αλληγοριών. Για τους παραπάνω λόγους ανατρέξαμε στην αποκαλυπτική και 

εξομολογητική γραφή Ελλήνων ποιητών της γενιάς του ’30 και εξής (Γιώργος 

Θεοτοκάς, Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, Τάκης Σινόπουλος, Αλκιβιάδης Γιαννόπουλος, 

Γιώργης Κότσιρας, Μανώλης Αναγνωστάκης, Γιώργος Θέμελης, Μηνάς Δημάκης, 

Τάκης Βαρβιτσιώτης, Νίκος Εγγονόπουλος, Δημήτρης Δούκαρης, Σταύρος 

Βαβούρης, Κική Δημουλά), και αντίστοιχα Ιταλών ομοτέχνων τους από τον 

ερμητισμό και εντεύθεν (Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Salvatore 

Quasimodo, Umberto Saba, Giovanni Giudici, Giorgio Caproni, Primo Levi, Andrea 

mailto:gerzoras@ill.uoa.gr
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Zanzotto). 

 

Στην εισήγησή μου θα ήθελα να παρουσιάσω ένα διδακτικό σενάριο το 

οποίο στηρίζεται στις βασικές αρχές του μαθήματος της Διδασκαλίας της 

Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας και εφαρμόζεται με τη μέθοδο 

της Δραστηριοκεντρικής Εκμάθησης (TBL) και των διεκπεραιωτικών 

δραστηριοτήτων, οι οποίες στηρίζονται στη θεωρία της επικοινωνιακής 

προσέγγισης. 

Ο σκοπός που φανερώνεται στο παρόν διδακτικό σενάριο είναι η 

κατάκτηση των δεξιοτήτων του προφορικού και γραπτού λόγου του 

συγκεκριμένου επιπέδου γλωσσομάθειας από το μαθητικό κοινό. Μέσο 

για την επίτευξη αυτού του σκοπού αποτελούν οι διεκπεραιωτικές 

δραστηριότητες, οι οποίες με τον ιδιαίτερα παιγνιώδη χαρακτήρα τους 

αναδεικνύουν τη σημασία της δημιουργικής γραφής στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, αφού θέτουν στο επίκεντρο τον μαθητοκεντρικό χαρακτήρα 

της διδασκαλίας, ο οποίος αποτελεί σημαντική πρόκληση για την 

σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη. 

Η ενότητα αυτή διεκπεραιώνεται εντός δύο συνεχόμενων διδακτικών 

ωρών σε μία τάξη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ένα μειονοτικό 

σχολείο. Πρόκειται για μαθητές και μαθήτριες που βρίσκονται ήδη πέντε 

χρόνια στην Ελλάδα και των οποίων οι οικογένειες έχουν ενταχθεί στην 

ελληνική κοινωνία και την αγορά εργασίας. Το επίπεδο γλωσσομάθειας 

των παιδιών είναι Β1.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Διδασκαλία Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας, TBL, δραστηριοκεντρική 
προσέγγιση, διεκπεραιωτικές δραστηριότητες, δημιουργική γραφή. 

 

Χατζηπαπά και Μυλωνά 

Όταν η Δημιουργική Γραφή Συναντά την Τοπική Ιστορία  
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Ανθή Χατζηπαπά 

Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής 

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

lousivoutsamexx@gmail.com  

Ζαφειρούλα Μυλωνά 

Πτυχιούχος Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, Νομικής ΑΠΘ 

Τέως Δ/ντρια Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Χαλκιδικής 

 

Λέξεις-κλειδιά: μυθοπλασία, ιστορία, δημιουργική γραφή, επίλυση διλημματικών 
καταστάσεων 

 

Μια διδακτική πρόταση βασιζόμενη στο βιβλίο της Ζαφειρούλας 

Μυλωνά με τίτλο «Μου το πε ένα πουλάκι». Στην εισήγηση μου θα ήθελα να παρουσιάσω 
προτάσεις για το πώς μπορεί η μυθοπλασία να φωτίσει την ιστορία. Πώς να ενδιαφερθούν τα 
παιδιά για γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία ενός λαού. Πώς εμείς οι εκπαιδευτικοί θα 
μπορούσαμε να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες καλλιέργειας της κριτικής σκέψης 
των παιδιών. Να αναζητήσουμε τρόπους ανάγνωσης της ιστορίας εντός της μυθοπλασίας, ή 
μάλλον, του πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία (και) μέσω του μυθοπλαστικού λόγου. Θα 
παρουσιαστεί μία πρόταση όπου η ιστορία γίνεται αντιληπτή μέσα από ιστορίες για 
πραγματικούς ανθρώπους με πάθη, αξίες, αδυναμίες. Σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται 
μ΄ένα βιωματικό εργαστήρι πρωταρχικό ρόλο έχουν οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής, η 
εφαρμογή της μεθόδου VaKE με επίλυση διλημματικών καταστάσεων και η συζήτηση μελέτης 
περίπτωσης. Έναυσμα το βιβλίο της Ζαφειρούλας Μυλωνά με τίτλο: Μου το ‘πε ένα πουλάκι! 
Στο εργαστήρι θα αναλυθούν οι παραπάνω προβληματισμοί και θα αναδυθούν απαντήσεις. 
Το εργαστήριο μπορεί να εφαρμοστεί από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας  (κυρίως Δ΄, Ε΄ , ΣΤ΄ 
) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο). 

 

Χαψα και Janetou  

Shifting learning experiences: Συναπαντήματα Δημιουργικής Γραφής, Αστροφυσικής 
και Εφαρμοσμένου Θεάτρου  

Δρ. Χάψα Μαρία, φιλόλογος-εκπαιδευτικός  

4ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου 

Συγγραφέας 

mchapsa@gmail.com  

mailto:lousivoutsamexx@gmail.com
mailto:mchapsa@gmail.com
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Chryssi Janetou 

Associate lecturer 

Central Saint Martins/ Birkbeck MBA, founder Leadership Studio 

info@leadershipstudio.co.uk  

 

Η παρούσα εισήγηση αφορά μια πολυεπίπεδη πρόταση ενός πολιτιστικού προγράμματος 
σχολικών δραστηριοτήτων, διάρκειας τριών μηνών, που πραγματοποιήθηκε στο 4Ο ΓΕΛ 
Κορίνθου το τρέχον σχολικό έτος 2021-22 με τίτλο: «Ιχνηλατώντας το Έναστρον». Στο 
πρόγραμμα συμμετείχαν 20 μαθητές της Β  ́ τάξης (Β2), ηλικίας 16-17 ετών, μέσω 
εβδομαδιαίων εκπαιδευτικών συναντήσεων μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου και με τη 
συνεργασία εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας, της τριτοβάθμιας, και 
άλλων φορέων εκπαίδευσης, της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η εν λόγω εκπαιδευτική 
προσέγγιση προτείνει τη Δημιουργική Γραφή ως παιδαγωγικό εργαλείο δημιουργικού διαλόγου 
ανάμεσα στις Θετικές Επιστήμες και τις Εφαρμοσμένες Τέχνες με απώτερο σκοπό την 
παρουσίαση μιας πολυτροπικής εναλλακτικής προσέγγισης εκπαιδευτικών δράσεων για τα 
σχολεία του μέλλοντος. Συγκεκριμένα, η πρόταση αυτή εμπνέεται από τις τρέχουσες 
βιβλιογραφικές αναφορές, οι οποίες εστιάζουν στην ανάγκη για μοντέλα μάθησης που 
στηρίζονται -ανάμεσα σε άλλα- στην πρωτοτυπία και στην καινοτομία, στην ενεργητική και 
βιωματική μάθηση, στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση προσωπικών δεξιοτήτων για τη 
δημιουργία μαθητών με σφαιρική αντίληψη για τον εαυτό τους και τον κόσμο που τους 
περιβάλλει. Στα πλαίσια αυτής της εκπαιδευτικής προσέγγισης οι μαθητές-έφηβοι 
επιμορφώνονται και πειραματίζονται, συν-δημιουργούν και αυτό-εκφράζονται, αλληλεπιδρούν 
και καλλιτεχνούν μέσω της Δημιουργικής Γραφής, του Εφαρμοσμένου Θεάτρου και της 
Αστροφυσικής. Στην παρούσα μελέτη θα παρουσιαστούν αναλυτικά η μεθοδολογία και οι 
διδακτικές πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και το παραγόμενο δημιουργικό υλικό 
καταδεικνύοντας τη συμβολή του ρόλου της Δημιουργικής Γραφής ως διαμεσολαβητή μεταξύ 
των Θετικών Επιστημών και των Τεχνών. 

 

2 

 

Στα εξαγόμενα συμπεράσματα, μεταξύ άλλων θα αναδειχθούν οι δυνατότητες της 
Δημιουργικής Γραφής, σε συνδυασμό με το Εφαρμοσμένο Θέατρο, ως παιδαγωγικά εργαλεία 
συν-εργατικότητας και συν-δημιουργίας, που εκδημοκρατίζουν τη συμμετοχική δράση, 
επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση των μαθητών με τον εαυτό τους και τον κόσμο, 
συμβάλλοντας στην μετάβαση στα σχολεία του μέλλοντος. (279 words) 

Κey words: creativity; collaboration; arts-based learning; schools of the future; inclusivity. 

 

Χριστοδουλίδης  

Διασκευή από Βιογραφία και Αυτοβιογραφία για Σχολική Θεατρική Παράσταση. 
Προκλήσεις. Δυσκολίες, Οπτικές και Προοπτικές. 

Λεωνίδας Χριστοδουλίδης 

mailto:info@leadershipstudio.co.uk
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Εκπαιδευτικός - Σχολικό Θέατρο 

Μεταπτυχιακός φοιτητής Δημιουργικής Γραφής 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

 leonchristodool@yahoo.gr  

Η παρούσα ανακοίνωση αναφέρεται στο κρίσιμο ζήτημα της θεατρικής διασκευής μιας 
βιογραφίας ή αυτοβιογραφίας για σχολική χρήση. Προηγείται για μια σύντομη αναφορά στο 
περιεχόμενο και μια ιστορική αναδρομή στα είδη της βιογραφίας και της αυτοβιογραφίας. Η 
διαχρονική τους αξία αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα βιογραφικά είδη αποτελούν 
ουσιαστικές πηγές απόκτησης διεισδυτικής αυτογνωσίας, ατομικής και συλλογικής. Θα 
καταδειχθεί πώς η βιογραφική συγκρότηση και η ανοιχτή ερμηνευτική αλληλεπίδραση 
καθιστούν τη βιογραφία και την αυτοβιογραφία πρωτογενές υλικό με ιδιαίτερη δυναμική, που 
επιτρέπει την ποικιλότροπη αξιοποίησή του - στην περίπτωσή μας με τη διασκευή τους για την 
υλοποίηση μιας σχολικής θεατρικής παράστασης. Ακολουθεί μια σύντομη ενασχόληση με το 
τι αποτελεί θεατρική διασκευή. Στη συνέχεια η ανακοίνωση εστιάζει στα κρίσιμα ζητήματα και 
στους τρόπους θεατρικής διασκευής τέτοιου είδους κειμένων. Θα αναδειχθεί ο ρόλος της 
διασκευής ως πολιτισμικής μεταφύτευσης και οι ποικίλες οπτικές γωνίες θέασης ενός 
προσώπου και του περιβάλλοντός του ανάλογα με την εποχή, την ιδεολογική συγκρότηση του 
διασκευαστή και τα ιδεολογικά του προτάγματα, που συνάδουν ή αντιτίθενται στα ιδεολογικά 
και αισθητικά ρεύματα της εποχής του, τη μόρφωση και την αισθητική του. Στη συνέχεια 
λαμβάνει χώρα εκτενής αναφορά στις θεωρίες προσέγγισης της διασκευής τέτοιου είδους 
κειμένων, σε πρακτικές υποδείξεις, στους μηχανισμούς αφήγησης ενός παρόμοιου κειμένου, 
στην παράθεση των ποικίλων προβλημάτων και προβληματισμών που αναφύονται σχετικά με 
το ζήτημα της θεατρικής διασκευής. Ακολουθεί μια σύντομη αναφορά στον σημαντικό ρόλο 
που μπορεί να επιτελεί το θέατρο στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα, στη σχέση του 
σχολικού θεάτρου με τη δραματοποίηση τέτοιου είδους κειμένων και στα οφέλη που παρά τις 
δυσκολίες μπορούν να προκύψουν. 

Λέξεις-κλειδιά: Βιογραφία, αυτοβιογραφία, σχολικό θέατρο, διασκευή 

 

Χρηστίδη 

Το κουσκούς των συγγραφέων: από τη δημιουργική κουζίνα στη δημιουργική 
γραφή… μια συνταγή δρόμος 

Τίνα Χρηστίδη 

Φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση 

Υποψήφια Διδάκτωρ 

Παιδαγωγικού Τμήματος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

christidelamer@yahoo.gr 

Η τροφή δεν προσδίδει μόνο παρηγοριά, συναισθηματικοσωματική πληρότητα και 
ικανοποίηση. Η μαγειρική δεν αποτελεί μόνο μια ευχάριστη και δημιουργική απασχόληση. Η 
ορισμένη τυπολογία των πολυάριθμων μαγειρικών συνταγών μπορεί να λειτουργήσει σα 
γόνιμο και εμπλουτισμένο υπόστρωμα για τη θρέψη της δημιουργικής έμπνευσης και την 
εκκίνηση της συγγραφικής μηχανής. Ξεκινώντας από το μητρικό, πλούσια γαστριμαργικό 

mailto:leonchristodool@yahoo.gr
mailto:christidelamer@yahoo.gr
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σύμπαν της Χαρίκλειας Καβάφη (μητέρας του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη) -έτσι όπως 
αποτυπώνεται στο τετράδιο συνταγών της - και καταλήγοντας στις ευφάνταστες συνταγές 
μαγειρικής του Marc Crick- κατά το υφολογικό πρότυπο δεκαεπτά μεγάλων συγγραφέων- η 
παρούσα εισήγηση ιχνηλατεί τη λειτουργία των συνταγών μαγειρικής ως πολύτιμου 
συγγραφικού εργαλείου για τη δημιουργική γραφή, χρήσιμου τόσο για τη μίμηση ύφους, όσο 
και για την συγγραφή αυτοαναφορικών κειμένων, κυρίως όμως για την παρωδία της 
συγγραφικής διαδικασίας. Τέλος, θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά δύο «χαμένες» συνταγές 
μαγειρικής, του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη και του Alejandro Zambra. 

 


