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Περίληψη 

 

Αρχικά, στο θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας,  αναζητούνται οι απαρχές της 

Δημιουργικής Γραφής, όπως αυτές εντοπίζονται στην Αθήνα της κλασικής εποχής.  

Ακολουθώντας την ιστορική διαδρομή της Δημιουργικής Γραφής έως και την 

κατοχύρωση της ως γνωστικό αντικείμενο διεθνώς, ξεδιπλώνεται και η πορεία της 

στον Ελλαδικό χώρο. Στη συνέχεια, αποτυπώνονται οι σύγχρονες τάσεις γύρω από τη 

Δημιουργική Γραφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και την εκδοτική παραγωγή. 

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο πρώτο, μοναδικό -μέχρι πρότινος- στην Ελλάδα, Π. 

Μ. Σ. «Δημιουργικής Γραφής» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει διατελέσει καθοριστικό ρόλο μέσω των δράσεων του, 

στην προώθηση της Δημιουργικής Γραφής τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, «νομιμοποίησε» στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα 

τη διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής καθιερώνοντάς την ως γνωστικό 

αντικείμενο στην ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας μας.  

Στη συνέχεια,  διεξάγουμε ποιοτική και ποσοτική έρευνα, η οποία αφορά 

στους φοιτητές/αποφοίτους του Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή: Συγγραφή-

Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σκοπός της έρευνας είναι να 

διερευνήσει το προφίλ των φοιτητών/αποφοίτων του Π.Μ.Σ., καθώς και τη σχέση 

τους με την εκπαίδευση, την ενεργή ενασχόλησή τους με τη συγγραφή, τη 

δημοσίευση και την εκδοτική παραγωγή λογοτεχνικών έργων. Επιχειρεί να 

ανιχνεύσει και να αποτυπώσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες, τις τάσεις, τις απόψεις-προτάσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών/αποφοίτων 

για το Π.Μ.Σ., τη συγγραφή και την εκδοτική παραγωγή, προκειμένου να δοθούν 

απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.  
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Abstract  

 

At first, on the theoretical framework of the study, we investigate the beginnings of 

Creative Writing, as these are found in Classical Athens. The study then follows 

historical trails of  Creative Writing (C.W.) until its recognition as an established 

international academic discipline, and examines how C.W.  evolves in Greece. 

Alongside, recent trends of CW in the education system and publishing are being 

captured in the study. Then, reference is made to the Postgraduate Studies Programme 

(P.S.P. - MSc) of "Creative Writing: Writing-Training" of the University of Western 

Macedonia (U.W.M.) in Greece, which was historically the first and until recently the 

sole P.S.P. including C.W.. This particular program - through its actions- played a 

definitive role in promoting C.W. in the fileds of primary and secondary education. 

Furthermore it “legitimated” the teaching of  C.W. in the current greek reality, and 

validated it within the country's academic circles. 

Then, we conduct qualitative and quantitative research that concerns students / 

graduates of the P.S.P. "Creative Writing: Writing-Training" of the U.W.M.  The 

purpose of the study was to investigate the profile of the graduates and their 

involvement in  education, writing and publishing literary works, both prior to earning 

their Master's Degree (during their participation as students in the P.S.P.) and 

afterwards. This study attempts to find the quality characteristics of the students / 

graduates and also their educational needs, their tendencies, and their opinions -

proposals on the P.S.P. relating to writing and publishing, in order to respond to many 

critical questions on C.W. as an important course in writing studies and draw useful 

conclusions. 
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Αντί Εισαγωγής 

 

Ο όρος Δημιουργική Γραφή συχνά προκαλεί σύγχυση και αμηχανία λόγω της 

πολλαπλής σημασίας και χρήσης του. Μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση γύρω 

από τη Δημιουργική Γραφή επιτείνει  την ασάφεια, καθώς παραπέμπει εννοιολογικά 

σε μία σειρά νοημάτων, όπως: πεδίο συγγραφικών δραστηριοτήτων, τέχνη της 

λογοτεχνικής συγγραφής, βιωματική εκπαιδευτική μέθοδος για τη διδασκαλία της 

λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής γραφής μέσα από το παιχνίδι, μορφή ψυχικής 

εκτόνωσης και τρόπος ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης, πανεπιστημιακό γνωστικό 

αντικείμενο, κ. α. (Κωτόπουλος 2012
α
).  

Αρκετοί ταυτίζουν το δημιουργικό γράψιμο με τη λογοτεχνική παραγωγή, ενώ 

άλλοι θεωρούν δημιουργικό το γράψιμο που είναι αποτέλεσμα της αυτόνομης 

έκφρασης του γράφοντα, που δεν περιέχει αναφορές σε κάποιο άλλο κείμενο. Για 

ορισμένους η Δημιουργική Γραφή ταυτίζεται με την ικανότητα παραγωγής μιας 

πρωτότυπης γραπτής σύνθεσης, η οποία μπορεί να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 

κειμενικών ειδών χωρίς να συνδέεται αποκλειστικά με τη λογοτεχνία (Ramet, 2004). 

Η στράτευση με κάποια από τις απόψεις αυτές σχετίζεται με συγκεκριμένες στάσεις 

σχετικά με το ενδεχόμενο διδασκαλίας της Δημιουργικής Γραφής, το οποίο έχει 

προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων και προβληματισμών. Οι θιασώτες της διδασκαλίας 

της  Δημιουργικής Γραφής υποστηρίζουν ότι αναφέρεται σε οποιοδήποτε γράψιμο 

είναι «δημιουργικό, π.χ. πρωτότυπο, αντισυμβατικό, εκφραστικό, που πολλές φορές 

μοιάζει, να εναντιώνεται στην επίσημη Λογοτεχνία» (Dawson, 2005:20) και όχι 

αποκλειστικά στην παραγωγή κάποιου λογοτεχνικού έργου. Επιπλέον, την 

αντιμετωπίζουν ως επιζήτηση μιας δημιουργικότητας, που αντιτάσσεται στην 

παραδοσιακή έννοια της συγγραφής, δηλαδή μιας ελιτίστικης, μοναχικής πρακτικής 

(Κωτόπουλος 2011: 29). Επίσης, πολλοί υποστηρίζουν ότι κάθε γραφή είναι 

δημιουργική (McVey, 2008). 

H Δημιουργική Γραφή αποτελεί δι-επιστημονικό και πολύ-επιστημονικό 

αντικείμενο καθώς συνοπτικά εντάσσεται (Ντιούδη, 2012:16):  

 στον χώρο της φιλολογίας, ως λογοτεχνική γραφή, ως τέχνη της 

συγγραφής και ως λογοτεχνική θεωρία της ανάγνωσης,  

 στον χώρο της παιδαγωγικής, ως εκπαιδευτική μέθοδος διδασκαλίας 

της γλώσσας και της λογοτεχνίας,  
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 στον χώρο της ψυχολογίας, ως θεραπευτική μέθοδος, 

 αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και αυτόνομο επιστημονικό κλάδο που 

ασχολείται με την τέχνη της συγγραφής και τις προεκτάσεις της. 

Στον αγγλοσαξονικό χώρο η Δημιουργική Γραφή μετρά πολλές δεκαετίες, 

καθώς η ανάγκη διακρίσεων και σαφών καθορισμών των ορίων της έχει παρέλθει σε 

μεγάλο βαθμό μαζί με τις αμφιβολίες για τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα της  

διδασκαλίας της. Μαθήματα Δημιουργικής Γραφής έχουν ενταχθεί στο σχολικό 

πρόγραμμα των πρώτων εκπαιδευτικών βαθμίδων, καθώς και σε πανεπιστημιακά 

Τμήματα, κυρίως Φιλοσοφικών και Ανθρωπιστικών Σχολών, ενώ υπάρχουν 

μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, αποκλειστικά, Δημιουργικής Γραφής 

(Βακάλη, Ζωγράφου- Τσιαντάκη και Κωτόπουλος, 2013: 14-15).   

Στον ελλαδικό χώρο, η Δημιουργική Γραφή εμφανίστηκε σχετικά πρόσφατα 

και πέρασε από διάφορα στάδια, καθώς συνάντησε αρκετά εμπόδια, τα οποία αλλού 

είχαν προσπελαστεί προ πολλού. Ακολουθώντας την πορεία της  για την κατοχύρωσή 

της ως γνωστικό αντικείμενο, στη δική μας μελέτη, θα προσπαθήσουμε να 

παρουσιάσουμε τη σύγχρονη εικόνα της όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα στο 

ελληνικό ακαδημαϊκό τοπίο και γενικότερα στη σύγχρονη εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστούν και να παρουσιαστούν:  

 Η Δημιουργική Γραφή όπως διδάσκεται στο πλαίσιο των ελληνικών 

πανεπιστημιακών τμημάτων της ανώτατης εκπαίδευσης, στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στους φορείς που προσφέρουν μαθήματα 

Δημιουργικής Γραφής στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα. 

 Οι διατριβές, που εκπονήθηκαν σχετικά με τη Δημιουργική Γραφή. 

 Το Π.Μ.Σ «Δημιουργική Γραφή» του Π.Δ.Μ. καθώς και η συγγραφική 

δραστηριότητα και η εκδοτική παραγωγή των φοιτητών/αποφοίτων του. 

 Η εκδοτική παραγωγή στην Ελλάδα, σχετικά με βιβλία Δημιουργικής 

Γραφής που κυκλοφορούν στο ελληνικό εμπόριο. 

Στην πρώτη ενότητα εξετάζεται βιβλιογραφικά ο όρος Δημιουργική Γραφή 

και οι χρήσεις του, καθώς  και η ιστορική αναδρομή της Δημιουργικής Γραφής από 

την αρχαιότητα μέχρι και την καθιέρωσή της ως επιστημονικός κλάδος. Στη δεύτερη 

ενότητα περιλαμβάνεται Δημιουργική Γραφή στην τυπική Εκπαίδευση 

(πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια). Στην τρίτη ενότητα περιλαμβάνεται η 
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Δημιουργική Γραφή στη μη τυπική Εκπαίδευση (ιδιωτική και δημόσια). Στην τέταρτη 

ενότητα αναφέρονται οι διατριβές, που εκπονήθηκαν σχετικά με τη Δημιουργική 

Γραφή. Στην πέμπτη ενότητα γίνεται εκτενής αναφορά στο Π.Μ.Σ. Δημιουργική 

Γραφή του Π.Δ.Μ. στους διδάσκοντες, στη διάρθρωση του προγράμματος και στις 

δράσεις του. Στην έκτη ενότητα παρουσιάζεται η εκδοτική παραγωγή στην Ελλάδα. 

Τέλος στην έβδομη ενότητα περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη 

διεξαγωγή της έρευνας, αναλύονται, συζητούνται και ερμηνεύονται τα ευρήματα και 

τα αποτελέσματα της έρευνάς μας και τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα. 
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Α΄    ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 

 

1.1 Ο προσδιορισμός του όρου «Δημιουργική Γραφή» 

  

Ο όρος «Δημιουργική Γραφή» είναι επείσακτος και προβληματικός, καθώς επιχειρεί 

να αποδώσει στα ελληνικά τον αγγλοσαξωνικό όρο «Creative Writing». Επίσης είναι 

καταχρηστικός, μιας και η γραφή είναι ούτως ή άλλως δημιουργική, (Κωτόπουλος 

2012α, Σουλιώτης 2012). Η αδυναμία της πρότασης ενός επαρκούς ορισμού για τη 

«Δημιουργική Γραφή» οδηγεί στην αναζήτηση του εννοιολογικού προσδιορισμού των 

εννοιών της δημιουργικότητας και της γραφής, όπως αυτές ορίζονται από τη 

βιβλιογραφία.  

1.1.1. Δημιουργικότητα 

 

Παρά τις ερευνητικές προσπάθειες, που έγιναν κυρίως από το 1950 μέχρι και σήμερα, 

οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει σε ένα γενικά αποδεκτό ορισμό της 

δημιουργικότητας και της δημιουργικής σκέψης. Όπως  παραθέτει η Ιωαννίδου 

(2012: 12), διατυπώθηκαν ποικίλοι ορισμοί, που άλλοτε εστιάζουν στο παραγόμενο 

προϊόν, άλλοτε στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, άλλοτε στο περιβάλλον και 

άλλοτε στη διαδικασία, (Davis 1992). Η δημιουργική ικανότητα σε ένα άτομο 

εκφράζεται με δημιουργική συμπεριφορά, η οποία εκδηλώνεται μέσω της 

εφευρετικότητας, της σύνθεσης και του σχεδιασμού (Guilford 1956). Άλλοι ορίζουν 

τη δημιουργικότητα ως το συνδυασμό των στοιχείων εκείνων που θεωρούνται 

πρωτότυπα και διαφορετικά (Getzels & Jackson 1962), άλλοι ως την επιτυχή και 

πρωτότυπη αντιμετώπιση των ζητημάτων της καθημερινότητας (Torrance 1965). Για 

τον Piaget (1960) δημιουργικότητα είναι η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και 

λήψης αποφάσεων μετά από εξερεύνηση και πειραματισμό. Με άλλα λόγια, είναι μια 

ικανότητα και ιδιότητα της σκέψης (Dodd &White 1980), ένας ιδιαίτερος τρόπος 

σκέψης που οδηγεί σε δημιουργικά προϊόντα, παρουσιάζει ευχέρεια στη ροή ιδεών, 

ευελιξία, πρωτοτυπία και σχετίζεται άμεσα με τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων 
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(Barron και Harrington 1981). Ο Ροντάρι (1994: 206) χαρακτηρίζει τη 

δημιουργικότητα ως συνώνυμο της «αποκλίνουσας σκέψης», αυτής που έχει την 

ικανότητα «να σπάει συνεχώς τα σχήματα της εμπειρίας»:  

«Είναι “δημιουργικό” ένα μυαλό που πάντα δουλεύει, που πάντα ρωτάει, που 

ανακαλύπτει προ  βλήματα εκεί όπου οι άλλοι βρίσκουν ικανοποιητικές απαντήσεις, 

που νιώθει άνετα σε ρευστές καταστάσεις, που διαθέτει κρίση αυτόνομη και 

ανεξάρτητη, που αρνείται το τυποποιημένο, που καταπιάνεται απ’ την αρχή με τα 

πράγματα και τις έννοιες, χωρίς να εμποδίζεται από κομφορμισμούς. Όλες αυτές οι 

ιδιότητες εκδηλώνονται στη διαδικασία της δημιουργίας. Κι αυτή… έχει έναν 

χαρακτήρα ψυχαγωγικό. Πάντοτε» (Ροντάρι 1994: 206) 

Σήμερα, η επιστήμη της Ψυχολογίας ορίζει ως δημιουργικότητα ή 

δημιουργική σκέψη «τη γνωστικά οργανωμένη αλλά ευέλικτη και συχνά πολύπλοκη 

νοητική διεργασία που διακρίνεται για την πρωτότυπη, περίτεχνη και μη 

αναπαραγόμενη επεξεργασία γνωστικών στοιχείων και σχημάτων σκέψης, η οποία 

καταλήγει συνήθως στην παραγωγή ασυνήθιστων και μοναδικών προϊόντων 

τουλάχιστον για το δημιουργό τους» (Κούσουλας, 2001 και Κατσίκη-Γκίβαλου, 

2001: 22). Η δημιουργικότητα είναι ένα σύνολο από ικανότητες και ατομικά 

χαρακτηριστικά που καθιστούν ένα άτομο ικανό, να δημιουργήσει πρωτότυπα και 

αξιόλογα έργα σε ποικίλους τομείς δραστηριότητας. Η δημιουργική σκέψη μπορεί να 

παρομοιαστεί με τη σκέψη του παιδιού που αγαπά να ανακαλύπτει, να ερευνά, να 

διασκεδάζει και το τρίπτυχο που τη συγκροτεί είναι: η επινόηση, η εξερεύνηση και η 

διασκέδαση (Kallas-Καλογεροπούλου 2006: 70). Η αδυναμία της πρότασης ενός 

επαρκούς ορισμού για τη δημιουργικότητα οδηγεί στην αναζήτηση εκείνων των 

ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν ένα άτομο ως δημιουργικό ή των συνθηκών μέσα στις 

οποίες κάποιος γίνεται ή αισθάνεται δημιουργικός (Βακάλη, Ζωγράφου- Τσιαντάκη 

και Κωτόπουλος, 2013: 18).   
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1.1.2. Συγγραφή 

 

Ο δεύτερος όρος της Δημιουργικής Γραφής αφορά συνήθως στη συγγραφή ενός νέου 

κειμένου. Σύμφωνα με τη γνωστική επιστήμη, η συγγραφή είναι μια έντονη πράξη 

προσοχής και μνήμης που μαζί με την ανάγνωση μετάλλαξε νευρολογικά τον 

ανθρώπινο εγκέφαλο. Η συγγραφή συνδέει τρεις λειτουργίες του εγκεφάλου, τρεις 

αισθήσεις και τρία όργανα αντίστοιχα: γλώσσα-μάτια-χέρι (Morley 2007: 8-9). 

Σύμφωνα με έρευνες (Protherough 1983: 8) θεωρείται ένα απελευθερωτικό μέσο 

αυτό-έκφρασης και αυτό-εξερεύνησης, που βοηθά το άτομο να ανακαλύψει τί 

γνωρίζει και πώς νιώθει. Το άτομο μπορεί να μοιράζεται ιδέες με ένα ευρύ κοινό και 

να αντιμετωπίζει καταστάσεις από άλλη οπτική γωνία. Η συγγραφή παρασύρει, 

προσφέρει ευχαρίστηση, ενθουσιάζει, εθίζει, προκαλεί την αμφιβολία, τρέφει την 

σκέψη και την κριτική ικανότητα, ενθαρρύνει την προσωπική εξέλιξη, την ανάπτυξη 

της φαντασίας και της δημιουργικότητας. Πολλοί επιστήμονες επίσης θεωρούν ότι 

έχει ψυχοθεραπευτική δράση και βοηθά πολύ στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης ή 

της κοινωνικής επανένταξης, στην αυτό-συνειδητοποίηση και την αυτο-εξέλιξη 

(Ντιούδη 2012)  

Η έρευνα και η πράξη δείχνουν ότι η δημιουργικότητα αυξάνεται αναλογικά 

με την εφαρμογή διαφόρων τεχνικών γραφής. Βασίζεται στην επικοινωνία και τη 

μείξη διαφόρων στυλ, αλλά και στη γραφή που «ρέει» από το ασυνείδητο. Η 

Δημιουργική Γραφή ως τέχνη χρησιμοποιεί όλες τις γνωστές τεχνικές γραφής και 

πειραματίζεται με νέες. Χρησιμοποιεί τόσο γνωστικά, όσο και συναισθηματικά 

στοιχεία με στόχο την ενεργοποίηση της δημιουργικής λειτουργίας της επινόησης και 

την αύξηση της χρήσης του δυναμικού του εγκεφάλου (Κallas 2006: 71). 
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1.2. Ιστορική Αναδρομή 

 

1.2.1. Οι απαρχές της Δημιουργικής Γραφής 

 

Αναζητώντας τις καταβολές της Δημιουργικής Γραφής, θα ανατρέξουμε στην Ελλάδα 

και συγκεκριμένα στην Αθήνα της κλασικής εποχής και στην ρητορική επιστήμη. Η 

Ρητορική αντιμετωπιζόταν ως μέθοδος που ασχολείται με τη σύνθεση του 

προφορικού και του γραπτού λόγου, προκειμένου αυτός να καταστεί ένα ουσιαστικό 

μέσο πειστικότητας και αποτελεσματικότητας (Καρακίτσιος, 2012: 3). Στην ουσία 

επιτελούσε τις κεντρικές λειτουργίες της διδασκαλίας του γραπτού και προφορικού, 

γι’ αυτό αναζητούσε μεθόδους ώστε να μπορεί να διδαχτεί και να προωθηθεί.  

Η επίδραση της Ρητορικής στη διαμόρφωση της λογοτεχνικής ποιητικής 

φαίνεται στο έργο Περί ποιητικής του Αριστοτέλη, το πρώτο συστηματικό θεωρητικό 

κείμενο για την ποίηση, το οποίο επιχειρεί να προσδιορίσει το άριστο είδος ποίησης 

μέσω περιγραφικών αναλύσεων και κανονιστικών προδιαγραφών (Ιακώβ 2004).  

Εκεί, η ποιητική ορίζεται ως τέχνη, δηλαδή σύμφωνα με την αριστοτελική έννοια ως 

επιστήμη, και ως τέτοια οφείλει να εξετάζει, να βρίσκει και να ελέγχει τους γενικούς 

νόμους σύμφωνα με τους οποίους ρυθμίζονται τα επιμέρους φαινόμενά της. Η 

Ποιητική επικεντρώνεται στους κανόνες, που αφορούν την τεχνική της ποίησης, την 

εξωτερική μορφή του ποιητικού έργου και τους τρόπους σύνθεσης που θα κρατήσουν 

αμείωτο το ενδιαφέρον του αποδέκτη, ενώ δεν περιλαμβάνει παραινέσεις για 

αστάθμητους, μη διδακτούς παράγοντες όπως η προσωπικότητα του ποιητή. 

Διατυπώνονται κανόνες και νόμοι, τους οποίους ο ποιητής οφείλει να ακολουθήσει, 

καθώς συνθέτει το έργο του, αν θέλει να προσφέρει έργο αξιόλογο. Οι κανόνες αυτοί 

αντλούνται από τη συστηματική και σε βάθος μελέτη και ανάλυση των έργων της 

αρχαίας ελληνικής ποίησης, διατυπώνονται όμως με τη μορφή καθολικών νόμων που 

ισχύουν για κάθε ποιητική δημιουργία (Βακάλη, Ζωγράφου- Τσιαντάκη και 

Κωτόπουλος, 2013: 21-22). 

Η συγκρότησή της Δημιουργικής γραφής  ως επιστημονικού κλάδου στη   

σύγχρονη εποχή μπορεί να αναζητηθεί στην επαναπροσέγγιση της αρχαίας 

δραματικής διδασκαλίας και των ασκήσεων της αναγεννησιακής ρητορικής σχετικά 

με την συγγραφική σύνθεση (Morley, 2007: 16). Με άλλα λόγια η ιστορία της 
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Δημιουργικής Γραφής ξεκινά στην Αθήνα με τον Αριστοτέλη  (384-322 π.Χ.), αλλά 

έχει τις ρίζες της πίσω από αυτόν, καθώς η  Ποιητική του είναι ουσιαστικά ένας 

ερμηνευτικός απολογισμός εκείνων των δημιουργικών πρακτικών που συνέλεξε και 

μελέτησε και που είχαν γίνει αποδεκτές ήδη αρκετά χρόνια πριν. Ο Αριστοτέλης 

υποδεικνύει στους μαθητές του τι να αναζητήσουν και τι να αποφύγουν στην σύνθεση 

των ποιητικών τους δραμάτων, δηλαδή των λογοτεχνικών κειμένων της εποχής, το 

αποτέλεσμα στο οποίο πρέπει να στοχεύουν τέτοια είδους κείμενα, τα μέσα που θα 

τους βοηθήσουν να το πραγματοποιήσουν, το πώς η επίτευξη των στόχων 

προσδιορίζει και καθορίζει τη μορφή του δραματικού κειμένου, αλλά και  ποιες 

ελλείψεις μπορούν να οδηγήσουν έναν δραματουργό σε μια αποτυχία (Βακάλη, 

Ζωγράφου- Τσιαντάκη και Κωτόπουλος, 2013:21). Ο Αριστοτέλης φαίνεται να 

ενδιαφέρεται για τις συνέπειες της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Χρησιμοποιεί το 

θέατρο ως μέσο και αγωνιά να καταστήσει σαφές πως η επίδραση της τραγωδίας 

είναι λυτρωτική και «καθαίρει» τους θεατές. Ο Πλάτωνας αντιμετώπιζε διαμετρικά 

αντίθετα το εγχείρημα, καθώς θεωρούσε πως η ποίηση αναζωογονεί ό,τι πιστεύουμε 

πως πρέπει να εξασθενίσει και παρακινούσε για συναισθηματική συγκράτηση 

(Βακάλη, Ζωγράφου- Τσιαντάκη και Κωτόπουλος, 2013: 22).   

Σε πολλούς συγγραφείς και κριτικούς ενυπάρχει η αριστοτελική άποψη. Το να 

μιλάς και να γράφεις αντιμετωπίστηκε διαχρονικά ως τέχνη και η ρητορική, δηλαδή η 

δημόσια ομιλία, δίδαξε τα μέσα της προφορικής και γραπτής αποτελεσματικής 

πειθούς. Ο Αριστοτέλης θέτει κι έναν ηθικό σκοπό στη διδασκαλία της Δημιουργικής 

Γραφής, τον οποίο σε ένα βαθμό κληρονομούν οι σύγχρονες τάσεις της διδασκαλίας 

της: θέλει να οδηγήσει τους ανθρώπους σε έντονη συγκίνηση μέσα από ρητορικές και 

δραματικές στρατηγικές, γι’ αυτό δείχνει τις τεχνικές με τις οποίες μπορεί ο ποιητής 

να χειρίζεται το κοινό (Morley 2007: 16, Βακάλη, Ζωγράφου- Τσιαντάκη και 

Κωτόπουλος, 2013: 22). Οι απόψεις του Αριστοτέλη ερμηνεύτηκαν και 

προεκτάθηκαν από νεότερους μελετητές που υποστηρίζουν ότι η ποίηση είναι μια 

τέχνη φαντασίας και δράματος, όπως και η Δημιουργική Γραφή. Πολλοί ισχυρίζονται 

μάλιστα ότι η ιστορία της Δημιουργικής Γραφής ξεκινά ακόμα νωρίτερα από την 

Ποιητική διότι δημιουργικές πρακτικές που περιλαμβάνονται σε αυτήν ήταν 

αποδεκτές και χρησιμοποιούνταν για χρόνια πριν.  

Στην αρχαιότητα, αλλά και κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα (πριν την 

εμφάνιση του Ρομαντισμού τον 19
ο
 αιώνα), η κυρίαρχη αντίληψη περί Αισθητικής 
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δεν ξεχώριζε τον τεχνίτη από τον καλλιτέχνη, τον εκτελεστή από το δημιουργό και 

ήταν διάχυτη η πίστη ότι η τέχνη (άρα και η λογοτεχνία) αποκτάται αποκλειστικά με 

μάθηση και διδασκαλία, κάτι που είναι εντελώς αντίθετο με την σημερινή άποψη των 

περισσοτέρων, περί του μη διδακτέου των ειδικών δεξιοτήτων που συνδέονται με τη 

λογοτεχνική γραφή (Καρακίτσιος 2012: 3-4). Η ερώτηση για το διδακτό ή μη της 

γραφής θα λέγαμε ότι είναι η σύγχρονη έκδοση του αρχαίου αφορισμού poeta 

nascitur non fit (το ποίημα γεννιέται, δεν γίνεται και κατ’ επέκταση οι ποιητές 

γεννιούνται, δεν γίνονται) από την Ars Poetica του Οράτιου. Ο Οράτιος γύρω στα 12 

π. Χ. εμφανώς επηρεασμένος από τον Αριστοτέλη, γράφει τη δική του Ποιητική 

Τέχνη (Ars Poetica) με τη μορφή έμμετρης επιστολής σε στίχους δακτυλικού 

εξαμέτρου. Το έργο έχει ως θέμα την καλλιτεχνική δημιουργία και τους κανόνες της. 

Βέβαια, το έργο αυτό δεν αναλύει πλήρως το φαινόμενο της ποιητικής δημιουργίας, 

αλλά εκθέτει συστηματικά μερικές γενικές αρχές εντός των οποίων πρέπει να κινείται 

ο ποιητής, αν θέλει να μένει πιστός στο βαθύτερο νόημα του ποιητικού είδους που 

καλλιεργεί (Συκουτρής 1937). 

Kατά  την περίοδο του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης ο λόγος και η γραφή 

θεωρήθηκαν τέχνες και η ρητορική εξακολουθούσε να παρέχει τα μέσα για την 

αποτελεσματική ομιλία και γραφή, ώστε να πείθεται το ακροατήριο και να υπάρχει 

συνοχή στην κοινωνία. Η διδασκαλία της ρητορικής, ο τρόπος επιβίωσης μέσω της 

χειραγώγησης του λόγου, αποτελούσε γενική γνώση και προσφερόταν από 

δασκάλους και πανεπιστήμια. Οι ρήτορες δίδασκαν την τεχνική, το ύφος και τη 

γραφή μέσω της μίμησης και του παραδείγματος (Morley 2007: 17). Η ρητορική ήταν 

το βασικό όχημα διδασκαλίας της λογοτεχνίας. Ο βασικός στόχος της διδασκαλίας 

της λογοτεχνίας ήταν η εκμάθηση της τέχνης του «γράφειν» και κυρίως της 

λογοτεχνικής γραφής ως της κατεξοχήν γλώσσας. 

Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι πολλά από τα χαρακτηριστικά της 

διδασκαλίας της λογοτεχνίας της εποχής (δηλαδή της ρητορικής) παραπέμπουν στο 

περιεχόμενο της σημερινής εικόνας που έχει η Δημιουργική Γραφή. Όμως η 

διδασκαλία της για πολλά χρόνια έπεσε σε λήθη στην Ευρώπη και αναβίωσε 

αργότερα στην Αμερική με νέα μορφή,. υπό την ονομασία Δημιουργική Γραφή. 

Αρκετοί μελετητές υποστηρίζουν ότι η Δημιουργική Γραφή είναι μια σύγχρονη 

εκδοχή της ρητορικής (Καρακίτσιος 2012: 5), ενώ άλλοι ότι η Δημιουργική Γραφή 

μπορεί να θεωρηθεί ως η επαναπροσέγγιση και ο συνδυασμός της αρχαίας 
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διδασκαλίας του δράματος και των αναγεννησιακών ρητορικών ασκήσεων (Morley 

2007: 16). Στοιχεία της Δημιουργικής Γραφής,  αναγνωρίζονται και εντοπίζονται σε 

αρκετές περιόδους της ιστορίας του ανθρώπινου γένους και συνδέονται κατά κύριο 

λόγο με την γενικότερη παρουσία και εξέλιξη της ρητορικής, αλλά και με τις 

μεταβολές στην προσέγγιση της λογοτεχνίας, ειδικά στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. 

1.2.2. Η Δημιουργική Γραφή από τον 19
ο
 αιώνα και μετά 

   

Κατά την περίοδο της Αναγέννησης ο άνθρωπος αρχίζει να αντιμετωπίζεται ως 

δημιουργικό όν και η καλλιτεχνική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται «δημιουργία, ενώ 

η ποιητική πράξη θεωρείται αντίστοιχη με την θεϊκή («Κανένας δεν δικαιούται τον 

τίτλο του Δημιουργού, παρά μόνο ο Θεός και ο ποιητής» θα γράψει ο Torquato Tasso 

(Williams 1988, σελ. 82, στο: Κωτόπουλος 2012α: 1)). Ωστόσο, με την κυριαρχία του 

Ρομαντισμού, από τα μέσα του 19
ου

 αιώνα και μετά, ο καλλιτέχνης-δημιουργός 

μυθοποιείται και εξιδανικεύεται (Καρακίτσιος 2012). Έτσι, τόσο ο δημιουργός όσο 

και το δημιούργημα καθίστανται δυσπρόσιτα στο ευρύ κοινό. Οι κλασικές 

αντιλήψεις, μέθοδοι και κανόνες που σχετίζονται με τις τεχνικές και τα εκπαιδευτικά 

εργαλεία εξαφανίζονται και η ιστορία της λογοτεχνίας καθίσταται υποχρεωτικό 

μάθημα. Η Ρητορική, ως φιλοσοφία και τρόπος προσέγγισης της λογοτεχνίας 

υποχωρεί, ενώ η ίδια η λέξη ρητορική χάνει το νόημά της και φορτίζεται αρνητικά ως 

συνώνυμο της φλυαρίας και της αμετροέπειας. Στο εκπαιδευτικό σύστημα η 

λογοτεχνία πλέον θεωρεί ως στόχο της την αναζήτηση νοήματος, την ερμηνεία και 

την ανάπτυξη ενός δοκιμιακού, σχολιαστικού λόγου για τα λογοτεχνικά έργα και όχι 

την απόκτηση δεξιοτήτων για τη δημιουργία ενός λογοτεχνικού κειμένου (Βακάλη, 

Ζωγράφου- Τσιαντάκη και Κωτόπουλος, 2013: 26).  

 Η Δημιουργική Γραφή με τη σημερινή της μορφή εμφανίστηκε περίπου στα 

τέλη του 19
ου

 αιώνα στην Αμερική στο πλαίσιο της προσπάθειας να αντιμετωπιστεί η 

λογοτεχνία περισσότερο ως δημιουργική δραστηριότητα, παρά ως αντικείμενο 

ερμηνείας. Η φιλολογία επιζητούσε τότε μια επιστημονική μέθοδο μελέτης της 

λογοτεχνίας, επιδιώκοντας την εφαρμογή και τη συστηματοποίηση της γνώσης που 

περιλαμβανόταν στο λογοτεχνικό κανόνα με στοιχεία την παρατήρηση, τη 

βεβαιότητα των ευρημάτων και τον αποκλεισμό του λάθους. Στο επίκεντρο 

τοποθετήθηκε λοιπόν ο τρόπος δημιουργίας ενός λογοτεχνικού κειμένου, το 

«εγχειρίδιο» επιλογών και διαδρομών ενός συγγραφέα, που για το φιλόλογο αποτελεί 
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συλλογή αποδείξεων και αιτιολογεί μια συγκεκριμένη ερμηνεία (Βασιλάκη & 

Γιαννακουδάκης 2009: 14).  

Τα πρώτα μαθήματα συγγραφής, τα οποία ξεκίνησαν στο Harvard  University 

τη δεκαετία του 1880 από τον Barret Wendell, ήταν μια επανάσταση ενάντια στη 

φιλολογία, καθώς έδιναν έμφαση στην πράξη, την προσωπική οπτική και δημιουργία 

παρά στη θεωρία, την ιστορία και τη φιλολογική συζήτηση. Ο Wendell το 1884 

δίδαξε το πρώτο πρόγραμμα «Advanced composition». Το «εκπαιδευτικό πείραμα» 

του Wendell, το οποίο ήταν πολύ τολμηρό για την εποχή του και πολύ δημοφιλές 

ανάμεσα στους φοιτητές, ήταν ένας συνδυασμός μελέτης και πρακτικής εξάσκησης 

αρθρογραφίας, λογοτεχνικών τεχνικών, γραμματικής, ρητορικής και αισθητικής 

διάκρισης, Επίσης, από το 1889 έως το 1925 ο Le Baron Briggs δίδαξε στο Harvard 

ένα μάθημα ιστορίας και κανόνων της στιχουργικής ( Ντούδη 2012, και Βακάλη, 

Ζωγράφου- Τσιαντάκη και Κωτόπουλος, 2013: 27).   

Από τους πρωτεργάτες των εργαστηρίων γραφής θεωρείται ο θεατρικός 

συγγραφέας George Baker, ο οποίος ίδρυσε και λειτούργησε το Εργαστήριο 47 στο 

Χάρβαρντ από το 1906 έως το 1925, με σκοπό να βοηθήσει τους νέους 

δραματουργούς να αντιμετωπίσουν τα κοινά προβλήματα της τέχνης τους, 

διδασκόμενοι από την εμπειρία παλαιότερων. Η έμφαση στα εργαστήρια αυτά ήταν 

στην πρακτική, όχι στη θεωρία και αυτή τη λογική διατήρησαν και τα εργαστήρια 

Δημιουργικής Γραφής. Την ίδια περίοδο καταγράφονται και οι πρώτες προσπάθειες 

να διδαχθεί η συγγραφή με οδηγίες σε εγχειρίδια ή με την κριτική στα χειρόγραφα 

κείμενα των εργαστηρίων (Βακάλη, Ζωγράφου- Τσιαντάκη και Κωτόπουλος, 2013: 

27). 

Η δημιουργία των εργαστηρίων αυτών φαίνεται να διχάζει τους μελετητές, 

καθώς σύμφωνα με άλλες θεωρήσεις (Morley 2007: 16) οι ρίζες τους ενδεχομένως να 

βρίσκονται στη διδασκαλία της δραματικής τέχνης και συγκεκριμένα της θεατρικής 

γραφής, η οποία επειδή αναπαριστάται, απαιτεί συνεργασία.  

Σύμφωνα με άλλους μελετητές (Μorley 2007, McGurl 2009) η σύγχρονη 

εκδοχή της Δημιουργικής Γραφής ξεκινά περίπου κατά τη δεκαετία του ’30, όταν 

ουσιαστικά γεννήθηκαν τα εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής. Συγκεκριμένα, το 

1936 στην Β. Αμερική ιδρύεται το Eεργαστήριο Συγγραφέων της Αϊόβα, το οποίο 

απέκτησε διεθνή απήχηση και αποτέλεσε το έναυσμα για τη δημιουργία παραλλαγών 
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σε διάφορα πανεπιστήμια των Η.Π.Α. Άλλα εστίασαν στο έργο χαρισματικών 

συγγραφέων (όπως ο Rober Lowell), ενώ άλλα εστίασαν στην γραπτή εξάσκηση ως 

μέσο για τη διδασκαλία της τέχνης της γραφής. Είναι αξιοσημείωτο, βέβαια, ότι 

εργαστήρια συγγραφής, ακόμα κι αν δεν ονομάζονταν έτσι, λειτουργούσαν σε 

σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προτού ξεκινήσουν στο 

πανεπιστήμιο (Cook 2001: 298). Το 1922 μάλιστα το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα ήταν 

το πρώτο που αναγνώρισε διπλωματικές εργασίες στηριγμένες στη Δημιουργική 

Γραφή. Το 1949 η Δημιουργική Γραφή εισήχθη επίσημα στα προγράμματα σπουδών 

των αμερικανικών πανεπιστημίων, αρχικά στα μεταπτυχιακά προγράμματα και έπειτα 

στα προπτυχιακά (Kallas 2005: 69). 

Σημαντικό κίνημα στη μετέπειτα πορεία της Δημιουργικής Γραφής, 

αναδείχτηκε το OuLiPo ή «Ouvroir de litterature potentielle» («Εργαστήριο δυνητικής 

λογοτεχνίας») το οποίο ιδρύθηκε το 1960 από συγγραφείς, μαθηματικούς και 

ακαδημαϊκούς. Σκοπός αυτού του κινήματος ήταν να ανακαλύψουν πώς αφηρημένοι 

περιορισμοί συνδυάζονται με την φανταστική συγγραφή. Υποστήριζαν τη χρήση 

αυστηρών αυτό-περιορισμών κατά τη δημιουργία της λογοτεχνίας και, όπως 

χαρακτηριστικά το έθεσε ο Raymond Quenau, επρόκειτο για «ποντικούς που 

κατασκεύαζαν το λαβύρινθο από τον οποίο θα έπρεπε να δραπετεύσουν». Δυο από τα 

πιο γνωστά μέλη του κινήματος ήταν ο Italo Calvino και ο Gerorges Perec, ο οποίος 

έγραψε ένα ολόκληρο μυθιστόρημα χωρίς να χρησιμοποιήσει το γράμμα «ε». Το  

κίνημα ΟuLiPo είχε έντονη δραστηριότητα και αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο 

παραγωγικά, πρωτότυπα, και προβοκατόρικα λογοτεχνικά κινήματα που 

εμφανίστηκαν τον προηγούμενο αιώνα και αποτέλεσε αφορμή για τη δημιουργία 

ανάλογων κινημάτων σε άλλες τέχνες (Morley 2007). Πάντως, στον 20ο αιώνα, 

συγγραφείς όπως  οι Ίταλο Καλβίνο, Άλαν Ρομπ Γκριγιέ και Μίλαν Κούντερα 

σχολιάζουν μέσα στα κείμενά τους τον τρόπο της δημιουργίας τους, της γραφής τους 

συνδυάζοντας τη συγγραφή με την εξερεύνηση των μυστικών της (Οικονομίδου, 

2000) και (Βακάλη, Ζωγράφου- Τσιαντάκη και Κωτόπουλος, 2013: 32). 

Όσο αφορά στην πορεία της Δημιουργικής Γραφής στην Ευρώπη και 

ειδικότερα την Αγγλία, τα μαθήματα Δημιουργικής Γραφής, με εμφανείς επιρροές 

από το αμερικανικό παράδειγμα, ξεκίνησαν το 1969 σε προπτυχιακό επίπεδο στο 

Πανεπιστήμιο του Lancaster, από τον David Craig. Το 1970,  τριάντα χρόνια περίπου 

μετά τις ΗΠΑ., στο Πανεπιστήμιο East Anglia ξεκίνησαν μαθήματα σε μεταπτυχιακό 
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επίπεδο από τον Malcolm Bradbury. Μέχρι τότε, και για πολλά χρόνια προτού 

ξεκινήσουν στο πανεπιστήμιο, μαθήματα Δημιουργικής Γραφής διδάσκονταν στο 

πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης (σε καλοκαιρινά σχολεία, στην εκπαίδευση 

ενηλίκων και σε μαθήματ1α δι’ αλληλογραφίας) της Βρετανίας. Η πρώτη διδασκαλία 

έγινε το 1953 στο Adult College στο Leicester. Το 1958 οι απόφοιτοί του ίδρυσαν το 

Leicester Writer’ s Club και το 1964 οργάνωσαν ένα πρόγραμμα μαθημάτων 

Δημιουργικής Γραφής για το Adult College το οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα. Στα 

βρετανικά σχολικά προγράμματα σπουδών η Δημιουργική Γραφή συμπεριλήφθηκε 

από το 1960. Σημαντικό ρόλο στην καθιέρωσή της έπαιξαν και οι καθηγητές της 

αγγλικής γλώσσας που έδρασαν δημιουργώντας την Ένωση των Συγγραφέων στην 

Εκπαίδευση (Association for writers in education) το 1987 και δίδαξαν Δημιουργική 

Γραφή στην εκπαίδευση ενηλίκων, καλλιεργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο την 

κοινωνικά προσδιορισμένη γραφή. Επιπλέον, τα σχολεία μέσω των συλλογικών 

εκδόσεων, αποτέλεσαν συνδετικό για πολλά πολιτιστικά προγράμματα, τα οποία 

ενίσχυσαν τη Δημιουργική Γραφή (O’ Rourke 2005: 51).  

Από τις αρχές του 1970, άρχισε να δημοσιεύεται μια μεγάλη σειρά 

συγγραμμάτων που αντιπροσώπευε τις δυο αντιμαχόμενες ερμηνείες και τρόπους 

διδασκαλίας της δημιουργικής γραφής: η μια τόνιζε την ανακάλυψη και ανάπτυξη 

του προσωπικού ύφους (style) και χρησιμοποιούσε κυρίως το ελεύθερο γράψιμο (free 

writing), ενώ η άλλη προσέγγιση –πιο αριστοτελική- τόνιζε τη μέθοδο της γραφής, 

δηλαδή τη συλλογή ιδεών, την ανάπτυξη σχεδίου και την παραγωγή κειμένου με 

σεβασμό απέναντι στα διάφορα είδη (genres) και στην επίδραση της γραφής στον 

αναγνώστη. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 εμφανίζονται μάλιστα κάποιοι 

εκπρόσωποι του συνδυασμού των δύο ερμηνειών (Kallas-Καλογεροπούλου 2006: 

70). 

Η αποδοχή και η δημοτικότητα που κατέχει σήμερα η Δημιουργική Γραφή 

αποκτήθηκαν με ιδιαίτερο κόπο. Οι διαφωνίες και οι αντιδράσεις στρέφονταν κυρίως 

γύρω από τη διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής και κορυφώνονται, θα λέγαμε, 

ταυτόχρονα με την «εμφάνιση» της Δημιουργικής Γραφής, γύρω στα τέλη του 19
ου

 

αιώνα, στον αγγλο-αμερικανικό κυρίως χώρο. Η συζήτηση για το διδακτό ή μη της 

γραφής έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα και μάλιστα στην εποχή νωρίτερα από τον 

Πλάτωνα. Σημαντικές προσωπικότητες που τοποθετήθηκαν επ’ αυτού ήταν ο 

Αριστοτέλης στην Ποιητική του, αργότερα ο Οράτιος με τον αφορισμό «poeta 
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nascitur non fit» («το ποίημα γεννιέται, δεν γίνεται», άρα κατ’ επέκταση οι ποιητές 

γεννιούνται, δεν γίνονται) στην Ars Poetica, ο Kant που, αρκετούς αιώνες αργότερα, 

υποστήριξε πως ο συγγραφικός τρόπος χάνεται όταν επιχειρείται η διδασκαλία του. Η 

δημόσια συζήτηση για το αν η συγγραφή μπορεί να διδαχτεί ή όχι, που 

διαμορφωνόταν ως εκείνα τα χρόνια περισσότερο από πρακτικούς παρά από 

φιλοσοφικούς προβληματισμούς, αναπτύχθηκε ουσιαστικά στα τέλη του 19
ου

 αιώνα. 

Τότε καταγράφονται οι πρώτες, προσπάθειες να διδαχτεί η συγγραφή είτε με οδηγίες 

σε εγχειρίδια, είτε με την κριτική που γινόταν στα χειρόγραφα των εργαστηρίων. 

Είναι η εποχή που εγχειρίδια γραφής και ειδικότερα γραφής διηγημάτων άρχισαν να 

κυκλοφορούν στην Αμερική (Κωτόπουλος 2012α: 5).   

Ανακεφαλαιώνοντας, η Δημιουργική Γραφή αντιμετωπίστηκε με καχυποψία 

από τους λόγιους, μέχρι που απορρίφθηκε ως η επιστήμη των ερασιτεχνών και της 

αταξίας. Ωστόσο, η ακαδημαϊκή κριτική και η σύγχρονη πεζογραφία και ποίηση 

επηρεάστηκαν από την εξέλιξη της. Τις τελευταίες δεκαετίες το αντικείμενο της 

Δημιουργικής Γραφής χαρακτηρίζεται από ταχεία άνθιση, όχι μόνο αριθμητικά, αλλά 

και ως προς το εύρος των προσεγγίσεων γύρω από τη διδασκαλία της και την χρήση 

των τεχνικών της μέσα στα Πανεπιστήμια και μάλιστα όχι μόνο στις –λεγόμενες- 

ανθρωπιστικές σπουδές (Morley 2007: 20). Τοποθετείται έτσι στο επίκεντρο των 

συζητήσεων στην ανώτατη εκπαίδευση για την πρακτική και την παιδαγωγική της 

αξία (Ο’ Rourke 2005: 41). 
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1.3. Η Δημιουργική Γραφή ως γνωστικό αντικείμενο 

 

Οι τρεις άξονες που δείχνουν την εξέλιξη της Δημιουργικής Γραφής στο 

σύγχρονο ακαδημαϊκό χώρο, σύμφωνα με τους Harper & Kroll είναι η εφαρμογή, η 

έρευνα και η διδακτική («παιδαγωγική») οι οποίοι αν και μπορούν να εξεταστούν ο 

καθένας ξεχωριστά, αλληλοσυνδέονται. Οι ερευνητές, συγγραφείς κι οι διδάσκοντες 

τη Δημιουργική Γραφή στο πανεπιστήμιο, μελετούν την εφαρμογή της, διδάσκουν τη 

συγγραφή μέσω της γλώσσας και των νέων τεχνολογιών, ενώ παράλληλα 

ερμηνεύουν, ερευνούν, και συζητούν τις κριτικές απόψεις που προκύπτουν (Harper & 

Kroll 2008:1). 

Η Δημιουργική Γραφή ως σύγχρονος επιστημονικός κλάδος ξεκινά στα 1939 

με την ίδρυση του Iowa Writer’s Workshop, αν και υπήρχαν προάγγελοι του 

εγχειρήματος όπως ο George Baker που δημιούργησε το ‘47 Workshop’ στο Harvard 

μεταξύ 1906 και 1925. Αυτό το πρώτο εργαστήρι του Iowa προσφέρθηκε σ’ ένα 

θερινό τμήμα το 1939 και απευθυνόταν μόνο σε σπουδαστές οι οποίοι  μπορούσαν να 

αποδείξουν ότι είχαν τις ικανότητες εκείνες που ήταν απαραίτητες για τη συμμετοχή 

τους. Η επίσημη θέση του εργαστηρίου ήταν πως η συγγραφή δεν μπορεί να διδαχτεί, 

αλλά ότι το ταλέντο μπορεί να αναπτυχθεί (Iowa University 1939:1 στο Dawson, 

2005:81) και (Βακάλη, Ζωγράφου- Τσιαντάκη και Κωτόπουλος, 2013:28-29).   

Η εμφάνιση της Δημιουργικής Γραφής ως επιστημονικού κλάδου στην 

πανεπιστημιακή κοινότητα των Η.Π.Α. στις αρχές του 20ού αιώνα πραγματοποιείται 

παράλληλα με τις προσπάθειες που γίνονται για να αντικατασταθεί η φιλολογική και 

γλωσσολογική ανάλυση των λογοτεχνικών έργων, από μία λογοτεχνική κριτική που 

να αξιολογεί την Λογοτεχνία με όρους που αφορούν την αισθητική της ποιότητα. Την 

ίδια εποχή καταγράφεται η αρχή της ανόδου της θεωρίας της Λογοτεχνίας, ενώ 

αργότερα η Νέα Κριτική εδραιώνεται θεσμικά ως μία σπουδαία παιδαγωγική 

πρακτική, αυτή της κειμενικής αυτονομίας (Βακάλη, Ζωγράφου- Τσιαντάκη και 

Κωτόπουλος, 2013:28). Η Δημιουργική Γραφή αναπτύσσει και συγκροτεί σταδιακά 

την επιστημονική της ταυτότητα μέσα στο κλίμα της συγκεκριμένης κρίσης της 

αγγλοσαξονικής ακαδημαϊκής παράδοσης. Όμως, παρά την επιτυχία του 

προγράμματος του Iowa μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’60  λειτουργούσαν  μόνο 

πέντε μεταπτυχιακά προγράμματα στις ΗΠΑ: Iowa, Johns Hopkins, Stanford, Denver 

και Cornell (Βακάλη, Ζωγράφου- Τσιαντάκη και Κωτόπουλος, 2013:28-29).   
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Η ανάπτυξη της Δημιουργικής Γραφής στον ακαδημαϊκό χώρο θα μπορούσε 

να ερμηνευτεί ως αντίδραση στην κυριαρχία της θεωρίας, εκείνων των θεωρητικών 

προσεγγίσεων που παραγνωρίζουν την αυτονομία της λογοτεχνικής γραφής. Η πρώτη 

ύλη της γραφής, η γλώσσα, είναι ένα ρευστό και ασταθές υλικό, με αποτέλεσμα η 

Δημιουργική Γραφή να είναι ένα γνωστικό αντικείμενο, του οποίου οι μαθητευόμενοι 

σε όποιο στάδιο και να έχουν φτάσει να θεωρούνται πάντα αρχάριοι. Όπως 

χαρακτηριστικά είπε ο Χέμινγουεϊ: «Είμαστε όλοι μαθητευόμενοι σε μια τέχνη στην 

οποία κανείς ποτέ δεν γίνεται αυθεντία» (Μοrley 2007: 14). 

Σήμερα η Δημιουργική Γραφή διαθέτει μία πολύ ισχυρή διεθνή παρουσία, 

κυρίως κατά την τελευταία εικοσαετία, έχοντας εξελιχθεί στους κόλπους των 

σημαντικότερων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του κόσμου, όπως των Columbia,  

Princeton, Iowa, αργότερα του East Anglia της Αγγλίας κ.τ.λ. Τα προγράμματά της 

είναι πλέον θεσμικά κατοχυρωμένα σε πολλά Πανεπιστήμια της Ευρώπης,  της 

Αυστραλίας, της Ασίας, με  τον κατάλογο συνεχώς να αυξάνεται. Η λειτουργία των 

προγραμμάτων αυτών δεν εναντιώνεται στη γενική αρχή του πανεπιστημιακού 

οικονομικού μάνατζμεντ, που υπαγορεύει πως, αν ένα γνωστικό αντικείμενο μπορεί 

να υποστηριχτεί με ερευνητική χρηματοδότηση, τότε εξασφαλίζεται και η διδασκαλία 

του δηλαδή η επιβίωσή του. Αν όμως ένα γνωστικό αντικείμενο δεν εξασφαλίζει 

ανάλογες επιχορηγήσεις, τότε πρέπει να το υποστηρίξει η διδακτική του πλευρά. 

(Βακάλη, Ζωγράφου- Τσιαντάκη και Κωτόπουλος, 2013:30) 

 Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημάνουμε πως στην Ελλάδα το 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διαθέτει από το 2008 Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημιουργικής Γραφής με εμπνευστή, πρώτο 

Διευθυντή Σπουδών και Επιστημονικά υπεύθυνο τον αείμνηστο ποιητή και 

πανεπιστημιακό Μίμη Σουλιώτη (†2012) πλαισιωμένο από μία σειρά πολύ 

αξιόλογων συνεργατών που εξειδικεύονται σε διάφορα επιμέρους γνωστικά 

αντικείμενα (Τίτος Πατρίκιος, Θανάσης Βαλτινός, Στρατής Χαβιαράς, Μάνος 

Ελευθερίου, Γιώργος Ξενάριος, Σώτη Τριανταφύλλου, Σοφία Νικολαΐδου, Νάσος 

Βαγενάς, Γιώργης Γιατρομαναλώκης, Θόδωρος Παπαγγελής, Γιώργος Κεχαγιόγλου, 

Ζωή Σαμαρά, Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Πένυ Φυλακτάκη, Αλκίνοος 

Ιωαννίδης, κ.ά.). Η Δημιουργική Γραφή ως αυτόνομο μάθημα στις υπόλοιπες 

βαθμίδες της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας είναι φανερό πως δεν αργεί, 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_East_Anglia&action=edit&redlink=1
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καθώς ήδη στην Κύπρο από τη σχολική χρονιά 2012-2013, υπό την καθοδήγηση και 

πάλι του Μίμη Σουλιώτη, έχει ενταχθεί στα Αναλυτικά Προγράμματα της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Βακάλη, Ζωγράφου- Τσιαντάκη 

και Κωτόπουλος, 2013: 30-31).  

Παρά την αύξηση της δημοτικότητάς της και του ενδιαφέροντος που 

εκδηλώνεται για τη Δημιουργική Γραφή, η ακαδημαϊκή κοινότητα την αντιμετώπισε 

με σκεπτικισμό. Οι ενστάσεις καθώς και η απλουστευτική πολεμική περιστρέφονται 

κυρίως γύρω από τη «νομιμοποίησή» της ως επιστημονικού κλάδου και 

αποκρυσταλλώνεται στο ερώτημα: μπορεί να διδαχτεί η γραφή; ‘ή  πρέπει να 

διδάσκεται; Αυτός ο προβληματισμός συνεχίζει ουσιαστικά τη δημόσια συζήτηση 

γύρω από τη Λογοτεχνία που ξεκινά από την αρχαιότητα. Φυσικό ταλέντο ή 

καλλιεργημένη δεξιότητα; Ή και τα δύο; Ουσιαστικά πρόκειται για τον παραδοσιακό 

ανταγωνισμό μεταξύ των συγγραφέων και των κριτικών που διαιωνίζει έναν 

πνευματικό και θεωρητικό διαχωρισμό μεταξύ της δημιουργικής πρακτικής του 

γραψίματος και της κριτικής μελέτης της Λογοτεχνίας (Dawson, 2005:2). 

Η Δημιουργική Γραφή ως Τέχνη βρέθηκε σε δυσμενή θέση σε σύγκριση με 

άλλες τέχνες, καθώς αναγκάστηκε είτε να φιλοξενηθεί στο πλαίσιο άλλων επιστημών, 

χωρίς να έχει τον δικό της χώρο στο πανεπιστήμιο, είτε να συσχετιστεί με άλλες 

Τέχνες ή με τις Φυσικές, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Η Δημιουργική 

Γραφή αντλεί γνώσεις από ένα μεγάλο εύρος γνωστικών πεδίων: κάποια συστατικά 

στοιχεία της συνδέονται με άλλα ακαδημαϊκά αντικείμενα όπως με τη λογοτεχνία και 

την ποίηση, ενώ κάποια άλλα είναι μοναδικά σε αυτήν. Αυτή η συσχέτιση με άλλα 

γνωστικά αντικείμενα και η κατάκτηση της γνώσης με πρακτικό-δημιουργικό τρόπο 

καθιστούν δύσκολη την «αυτονόμησή της», τη χρηματοδότησή της καθώς και τη 

διαχείριση της από την πανεπιστημιακή διοίκηση ( Βακάλη, Ζωγράφου- Τσιαντάκη 

και Κωτόπουλος, 2013 ) 

Η αργή αλλά σημαντική ανάπτυξή της τα προηγούμενα 40 χρόνια, καθώς κι η 

εξέλιξη που παρουσιάζει τα τελευταία 15 χρόνια, δείχνει ότι πλέον αποτελεί μέρος 

της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με πολλές προσδοκίες. Οι συγγραφείς έχουν την 

ευκαιρία να ενισχύσουν το ερευνητικό και το διδακτικό έργο τους στον ακαδημαϊκό 

χώρο και ο διάλογος που προκύπτει συνθέτει την σύγχρονη εικόνα της Δημιουργικής 
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Γραφής ως επιστήμης που ανοίγει νέους ορίζοντες σε μια προσπάθεια να αυτό-

προσδιοριστεί στον 21
ο
 αιώνα.  

Σήμερα, η Δημιουργική Γραφή διαθέτει μία πολύ ισχυρή διεθνή παρουσία, Τα 

προγράμματά της είναι πλέον θεσμικά κατοχυρωμένα σε πολλά Πανεπιστήμια του 

κόσμου (Κωτόπουλος 2012α:5). Μέσα στο σύντομο χρόνο της  ακαδημαϊκής ζωής 

της, έχει να επιδείξει αξιοθαύμαστη δραστηριότητα, ενώ ταυτόχρονα εξακολουθεί να 

αντλεί γνώσεις από πολλά επιστημονικά πεδία. (Βακάλη, Ζωγράφου- Τσιαντάκη και 

Κωτόπουλος, 2013:30- 31).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

Η Δημιουργική Γραφή μπορεί να κατανοηθεί και να διδαχτεί, όπως κάθε 

τέχνη που απαιτεί δεξιοτεχνία, όπως κάθε σημαντικό παιχνίδι (Morley, 2007:5). Στα 

Πανεπιστήμια αλλά και στα σχολεία το πεδίο της Δημιουργικής Γραφής 

αναπτύσσεται, συνεχώς σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, η  Δημιουργική Γραφή 

αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα γνωστικό αντικείμενο που μπορεί να διδαχθεί από τις 

πρώτες μέρες της εκπαίδευσης, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

αλλά ακόμη και σε υψηλότερα επίπεδα όπως αυτά των μεταπτυχιακών και 

διδακτορικών σπουδών (Βακάλη, Ζωγράφου- Τσιαντάκη και Κωτόπουλος, 2013:35) 

Τα σχολικά μοντέλα με τους αυστηρά προσδιορισμένους μαθησιακούς 

στόχους και το προσχεδιασμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα τις περισσότερες φορές δε 

λειτουργούν ενθαρρυντικά στις δημιουργικές ενασχολήσεις. Το πρόβλημα που 

τίθεται σε διεθνές επίπεδο, είναι η αποσαφήνιση της σχέσης δημιουργικότητας και 

μάθησης (Beghetto, 2011:459). Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του 

δημιουργικού ατόμου είναι η παιγνιώδης διάθεση που του επιτρέπει να 

επανασημασιοδοτεί διάφορες πλευρές της καθημερινής του ζωής. Η λεπτή 

διαχωριστική γραμμή μεταξύ ενός μαθησιακά χαρισματικού και δημιουργικά 

χαρισματικού μαθητή δομείται από τη φαντασία, τη συναισθηματική ένταση και την 

περιέργεια (Starko, 1995). 

Στην εκπαιδευτική διαδικασία η Δημιουργική Γραφή με τις ιδιαίτερες 

διδακτικές της παρεμβάσεις αποτελεί τον έναν από τους δύο βασικούς πυλώνες της 

διδασκαλίας της Λογοτεχνίας αλλά και του ιδιαίτερου τρόπου που απαιτεί η 

λογοτεχνική ανάγνωση. Ο άλλος είναι η Φιλαναγνωσία. Η Δημιουργική Γραφή 

«εξυπηρετεί» και τις τρεις βασικές λειτουργίες του αναγνώστη στη «λογοτεχνική 

ανάγνωση» (Poslaniek), καθώς τον βοηθά να προβεί στην αποκωδικοποίηση των 

συμβόλων του έργου, στην κατανόηση της στρατηγικής του σχεδιασμού του και στην 

ενεργοποίηση της συναισθηματικής του κατάστασης, επικεντρώνοντάς τον, όχι στην 

προσπάθεια διδασκαλίας των νοημάτων του έργου ή την ανίχνευση της 

«λογοτεχνικότητάς» του, αλλά στην προσπάθεια συμπλήρωσης των κενών του και 

της αναδιάταξης του αφηγηματικού υλικού, καθώς και στη σύνδεση του κειμένου με 

άλλα κείμενα και την ανακάλυψη συσχετίσεων του συγγραφέα με την εποχή του. Η 
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Δημιουργική Γραφή μας δίνει την ευκαιρία όχι απλώς να περιγράψουμε, αλλά να 

επαναδημιουργήσουμε το περιβάλλον μας και να το αναδιατάξουμε (Βακάλη, 

Ζωγράφου- Τσιαντάκη και Κωτόπουλος, 2013:38) 

 

2.1. Η Δημιουργική Γραφή στην Ελληνική Εκπαίδευση 

Η Δημιουργική Γραφή εμφανίζεται την τελευταία δεκαετία στην ελληνική 

εκπαιδευτική πραγματικότητα, αρχικά ως άτυπη, μη θεσμοθετημένη εκπαίδευση. 

Ωστόσο, δεν επηρεάστηκε από την κυριαρχία του διαδικτύου και τη ψηφιοποίηση του 

βιβλίου σύμφωνα με τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής (Βακάλη, Ζωγράφου- 

Τσιαντάκη και Κωτόπουλος, 2013:53). Στον ελλαδικό χώρο, σύμφωνα με τις έρευνες 

της Ντιούδη (2012) και της Φιλιποπούλου (2013) η Δημιουργική Γραφή διδάσκεται, 

τόσο στην άτυπη, όσο και στην τυπική εκπαίδευση. 

2.1.1.Τυπική εκπαίδευση 

Η Δημιουργικής Γραφή στην τυπική εκπαίδευση διδάσκεται:  

 στα Καλλιτεχνικά σχολεία της χώρας,  

 σε πιλοτικά προγράμματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

 σε πανεπιστημιακά τμήματα: με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 

μαθήματα, με σεμινάρια 

 με τη μορφή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και επισκέψεων 

συγγραφέων στα σχολεία σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 

 στο Μαράσλειο Διδασκαλείο  

 από φορείς δια βίου εκπαίδευσης (εκπαίδευσης ενηλίκων) 

 

Επίσης, στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης με τη μορφή λεσχών και 

εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής συναντάται σε λέσχες φοιτητών, μαθητικές 

λέσχες και εργαστήρια σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. 
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2.1.2. Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

Όσο αφορά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση η Δημιουργική 

Γραφή δεν υπάρχει ούτε ως αυτόνομο μάθημα, ούτε συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο 

κάποιου άλλου, με εξαίρεση τα Καλλιτεχνικά σχολεία της χώρας. Τα αναλυτικά 

προγράμματα άρχισαν να κάνουν λόγο για δημιουργικότητα από το 1998 (με το 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών), όμως οι τάσεις αυτές επικυρώνονται μόλις 

στα τελευταία πιλοτικά προγράμματα. Το οξύμωρο είναι ότι ενώ στο πρόγραμμα 

σπουδών του 2000 προτείνονται ποικίλες ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής, στο 

αντίστοιχο βιβλίο οδηγιών του εκπαιδευτικού δεν υπάρχουν παρόμοιες υποδείξεις. 

Στα σχολικά εγχειρίδια οι αντίστοιχες ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής είναι 

ελάχιστες και σπάνια πραγματοποιούνται (Μουλά  2012: 8). 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δε δίνει ακόμα και σήμερα την 

απαιτούμενη προσοχή στη γραπτή αποτύπωση των προσωπικών ιδεών, των 

συγκινήσεων και των συναισθημάτων των μαθητών.  Στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα οι μαθητές υποχρεούνται να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο τρόπο γραφής 

και ασκούνται αποκλειστικά στη γραφή πεζού λόγου κι όχι  ποιητικού, όταν η διεθνής 

επιστημονική κοινότητα προάγει την αξία της ποίησης (Βακάλη Α., Ζωγράφου 

Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος Τ., 2013 : 53-54). Όπως επισημαίνει η Snider ο πιο 

σημαντικός στόχος, όταν διδάσκεις ποίησης, είναι να εμφυσήσεις στους μαθητές μια 

διά βίου εκτίμηση για την ομορφιά του οργανωμένου λόγου (1978: 38),  ενώ η 

Skelton η οποία έκανε αντίστοιχες ασκήσεις ποιητικού λόγου στην Αλάσκα, 

δημοσιεύει στα συμπεράσματά της πως η καθημερινή διδασκαλία της ποίησης μέσω 

της Δημιουργικής Γραφής, αυξάνει την αυτοπεποίθηση των παιδιών σε σχέση με τον 

γραπτό λόγο, και ταυτόχρονα οξύνει την ικανότητά τους να σκέφτονται (Skelton 

2006:28)  

Τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. 2002) διατείνονται 

πως στοχεύουν στην προαγωγή της δημιουργικότητας, την ανάπτυξη της ατομικής 

έκφρασης, στην απόλαυση της ανάγνωσης και την πνευματική περιπέτεια της 

λογοτεχνίας, ενώ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011) με το καινούριο Πρόγραμμα 

Σπουδών για το Νέο Σχολείο στοχεύει στην καθιέρωση και ενίσχυση της καινοτομίας 

και της δημιουργικότητας σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξής του.  Στο Πρόγραμμα 
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Σπουδών του 2011 για την Α’ Λυκείου (ΦΕΚ 1562/27-6-11) εμφανίζεται επίσημα για 

πρώτη φορά η Δημιουργική Γραφή στο ελληνικό σχολείο, με προτεινόμενες 

δραστηριότητες και υποδείξεις προς τον εκπαιδευτικό για να συμπεριληφθούν στη 

μαθησιακή πράξη (Συμεωνάκη 2012: 1).  

Στα πιλοτικά αναλυτικά προγράμματα που εφαρμόστηκαν σε επιλεγμένα 

σχολεία, το 2011-2012, ως κεντρικός στόχος αναφέρεται: «η ανάπτυξη της κριτικής 

και ταυτόχρονα δημιουργικής σχέσης των μαθητών με το σύγχρονο κοινωνικό και 

πολιτισμικό περιβάλλον, καθώς και η συμβολική ενδυνάμωση της υποκειμενικότητας 

όλων των μαθητών και μαθητριών έτσι ώστε να γίνουν ενεργητικοί πολίτες και 

παραγωγοί πολιτισμού». Ταυτόχρονα, προτείνεται η μετουσίωση και μεταφορά των 

συναισθημάτων των μαθητών που προκαλούνται από μια λογοτεχνική ανάγνωση σε 

νέο κείμενο κάθε είδους: πεζό, ποιητικό, δοκιμιακό, ζωγραφικό, μουσικό, δραματικό. 

Επιπλέον, συστήνεται η σύνδεση της λογοτεχνίας με άλλες μορφές τέχνης, γεγονός 

που συνιστά σημαντική πρόοδο όσο αφορά τη σύνδεση του μαθήματος με 

δημιουργικές δραστηριότητες. Συνιστάται επίσης ο επεξεργαστής κειμένου ως μέσο 

παραγωγής πρωτότυπων κειμένων («δημιουργική γραφή»), που δίνει τις δυνατότητες 

στους μαθητές και στις μαθήτριες να κατανοήσουν τη διαδικασία κατασκευής των 

λογοτεχνικών κειμένων επεμβαίνοντας σ’ αυτά με τροποποιήσεις και 

πειραματιζόμενοι/ες με τη δημιουργική γραφή, αλλά και η κατασκευή από τους 

μαθητές πολυτροπικών λογοτεχνικών κειμένων, καθώς και η μεταγραφή ενός 

λογοτεχνικού κειμένου σε υπερκείμενο (Μουλά 2012: 5-6). Αξίζει να σημειωθεί ότι 

στα τρέχοντα σχολικά εγχειρίδια συμπεριλαμβάνονται ασκήσεις που ακολουθούν τη 

λογική της δημιουργικής γραφής, χωρίς όμως αυτό να αναφέρεται ρητά.  

Παρατηρείται  ότι ακόμη και τα παιδιά προσχολικής αγωγής ασκούμενα σε 

ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής, οι οποίες δέχονται την επιμέλεια του εκπαιδευτικού, 

εμπλουτίζουν την έκφρασή τους και τη δομή του λόγου τους που σταδιακά γίνεται 

όλο και πιο σύνθετη. Ασκούνται στον εμπλουτισμό του προφορικού λόγου, στην 

αφήγηση, την περιγραφή, τη διήγηση, τη συνομιλία, την απομνημόνευση και 

απαγγελία και δεν αντιμετωπίζονται µόνο ως αναγνώστες, αλλά και ως εν δυνάμει 

συγγραφείς (Χατζησαββίδης, 2002). Οι ασκήσεις της Δημιουργικής Γραφής, 

δημιουργούν ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, και έτσι τα παιδιά μπορούν να συνδυάσουν 

την γνώση με τα βιώματά τους, να συγκρίνουν τις πληροφορίες που δέχονται, να 
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αναπτύξουν την σκέψη τους, να καταλάβουν το αίτιο και το αποτέλεσμα, να 

αναστοχαστούν κ.ά. ( Βακάλη Α., Ζωγράφου-Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος Τ., 2013).  

Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το νέο πιλοτικό πρόγραμμα τα οποία ισχύουν στο 

Νηπιαγωγείο θεωρούν χρήσιμο τα παιδιά να εξασκηθούν μέσα στη τάξη στον 

επεξηγηματικό λόγο έτσι ώστε να καταφέρουν να εξηγούν την άποψη τους με 

κατανοητό λόγο, να καταφέρουν να χρησιμοποιούν ολοκληρωμένες προτάσεις είτε 

αυτές είναι απλές είτε σύνθετες. Επίσης, να μπορούν να διαφωνήσουν ή να 

συμφωνήσουν, να προβληματιστούν. Όλα τα παραπάνω, όμως, για να επιτευχθούν 

χρειάζονται σχεδιασμένες δραστηριότητες κατάλληλα οργανωμένες από τον 

εκπαιδευτικό. Τέτοιες δραστηριότητες φαίνεται να είναι και αυτές της Δημιουργικής 

Γραφής οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν και να εξελίξουν τον επεξηγηματικό λόγο. 

Οι ασκήσεις της βοηθούν το νήπιο να επεξηγεί, να υποθέτει, να σχολιάζει, να 

στοχάζεται, να ρωτά, να βγάζει συμπεράσματα να πειραματίζεται και γενικότερα να 

προβληματίζεται. Όλα τα παραπάνω θεωρούνται γλωσσικές ασκήσεις, καθώς 

διαμορφώνεται η ικανότητα του προφορικού επεξηγηματικού λόγου. (Βακάλη Α., 

Ζωγράφου-Τσαντάκη Μ., Κωτόπουλος Τ., 2013:82).  

Το πιο σημαντικό στοιχείο της διδασκαλίας της Δημιουργικής Γραφής είναι 

ότι δεν υπάρχει «σωστό» ή «λάθος», καθώς όλες οι «απαντήσεις» γίνονται αποδεκτές. 

Γενικότερα, τα νήπια μέσα από δραστηριότητες της Δημιουργικής Γραφής 

αντιλαμβάνονται καλύτερα το περιεχόμενο ενός κειμένου, καθώς η αλληλουχία των 

γεγονότων και η αντίληψη του χώρου, του χρόνου συγκεκριμενοποιούνται. Οι 

εξειδικευμένες ασκήσεις της, επίσης, ενισχύουν τη παραγωγή γραπτού και 

προφορικού λόγου, εμπλουτίζεται η έκφραση και το λεξιλόγιο των παιδιών. Η 

Δημιουργική Γραφή συνδέεται στενά με τη Λογοτεχνία και ειδικότερα με τη Παιδική 

Λογοτεχνία έτσι το παιδί στη προσχολική ηλικία μαθαίνει να επεξεργάζεται αλλά και 

να δημιουργεί κείμενα που προσδιορίζονται και προσδιορίζουν τη λογοτεχνική 

(δημιουργική) φόρμα αναφοράς. Το παιδί δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως αναγνώστης 

αλλά και ως εν δυνάμει συγγραφέας (Βακάλη Α., Ζωγράφου-Τσαντάκη Μ., 

Κωτόπουλος Τ., 2013:56-57).  

Η προσφορά της Δημιουργικής Γραφής προς το παιδί δεν σταματά εδώ, το 

νήπιο εξοικειώνεται με την αποκωδικοποίηση των συμβόλων του κειμένου, τη 

κατανόηση της στρατηγικής του σχεδιασμού του και ενεργοποιείται η 
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συναισθηματική του κατάσταση. Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια συμπλήρωσης των 

κενών του κειμένου, σύνδεση με άλλα κείμενα και συσχέτιση του συγγραφέα με την 

εποχή του (Βακάλη, Ζωγράφου- Τσιαντάκη και Κωτόπουλος, 2013:89-90). 

Από το σχολικό έτος 2010-2011 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής 

Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια 

Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και με σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας, 

της Θράκης και της υπόλοιπης Ελλάδας εφαρμόζει ένα πρόγραμμα διδασκαλίας της 

Δημιουργικής Γραφής στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο 

πλαίσιο της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας (στο Γυμνάσιο και το Λύκειο) και του 

ενιαίου γλωσσικού μαθήματος (στο Δημοτικό). Μεταπτυχιακοί φοιτητές 

συνεργάζονται με τους διδάσκοντες των σχολείων, προετοιμάζουν, σχεδιάζουν και 

διδάσκουν Δημιουργική Γραφή υπό την εποπτεία του Π.Μ.Σ. σε επιλεγμένες 

σχολικές τάξεις. Ακόμα, το σχολικό έτος 2011-12 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για 

πρώτη φορά προσφέρθηκε η δυνατότητα επιλογής της θεματικής ενότητας 

«Φιλαναγνωσία, Δημιουργική Γραφή» στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών 

Δραστηριοτήτων, στην κατεύθυνση Πολιτιστικών Θεμάτων. Τα προγράμματα αυτά 

πραγματοποιούνται επίσης πιλοτικά σε συγκεκριμένες περιφέρειες, με διάχυση στο 

αναλυτικό πρόγραμμα, στην Ευέλικτη Ζώνη ή στο Ολοήμερο Σχολείο. Μέσω του 

ίδιου προγράμματος και με τη συνεργασία φορέων πραγματοποιούνται και 

επισκέψεις συγγραφέων στα σχολεία (Βακάλη, Ζωγράφου- Τσιαντάκη και 

Κωτόπουλος, 2013:57-58). 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι από το 2010 έχουν ξεκινήσει σποραδικά και οι 

πρώτες επιμορφώσεις εκπαιδευτικών στη Δημιουργική Γραφή, που 

πραγματοποιούνται από σχολικούς συμβούλους των κατά τόπους περιφερειών 

εκπαίδευσης και από τους υπευθύνους πολιτιστικών θεμάτων των γραφείων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ( Βακάλη Α., Ζωγράφου-Τσαντάκη 

Μ., Κωτόπουλος Τ., 2013:58-59).  
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2.1.3. Πανεπιστημιακά Τμήματα 

 

Στον ακαδημαϊκό χώρο, τα πρώτα μαθήματα ξεκίνησαν περίπου στα μέσα της 

δεκαετίας του 1990 όμως, τα τελευταία χρόνια πολλά τμήματα συμπεριέλαβαν στα 

προγράμματα σπουδών τους μαθήματα Δημιουργικής Γραφής. Σύμφωνα με έρευνα 

(Ντιούδη 2012) το πρώτο προπτυχιακό μάθημα Δημιουργικής Γραφής προσφέρθηκε 

από το τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξεκίνησε το εαρινό εξάμηνο του 1996 ως «Σεμινάριο 

Συγγραφικής» και από τότε διδάσκεται μέχρι και σήμερα. Λίγο αργότερα ξεκίνησαν 

και τα μαθήματα Δημιουργικής Γραφής στο τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ντιούδη 2012). 

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το πρώτο (και μοναδικό μέχρι σήμερα) 

ολοκληρωμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργικής Γραφής» 

προσφέρθηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα στο τμήμα 

Νηπιαγωγών το 2008, ενώ την ίδια χρονιά εισήχθη και μάθημα Δημιουργικής Γραφής 

στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ίδιου Τμήματος του Πανεπιστημίου. Η 

έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος αν και αποτέλεσε την αφορμή για πλήθος 

συζητήσεων σε επιστημονικούς και δημοσιογραφικούς κύκλους, προκάλεσε 

αντιδράσεις, μπορούμε ανεπιφύλακτα να πούμε πως ήταν αυτό που κατοχύρωσε 

θεωρητικά, καθιέρωσε και ανέδειξε την Δημιουργική Γραφή στην Ελλάδα δίνοντάς 

της μια επίσημη και επιστημονική ταυτότητα
1
, (Βακάλη Α., Ζωγράφου-Τσαντάκη Μ., 

Κωτόπουλος Τ., 2013:59).  

Σύμφωνα με την έρευνα (Ντιούδη 2012) τα μαθήματα Δημιουργικής Γραφής 

που διδάσκονται στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, μπορούμε να 

τα διακρίνουμε στα «αμιγώς» Δημιουργικής Γραφής (όπου η Δημιουργική Γραφή 

αποτελεί τον κύριο σκοπό) και σε αυτά που σχετίζονται με αυτήν (με τη Δημιουργική 

Γραφή να αποτελεί ένα μέρος τους και να αφιερώνονται σε αυτήν κάποιες διδακτικές 

ώρες). Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα Δημιουργικής Γραφής 

προσφέρονται από πανεπιστημιακά τμήματα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 

Επιστημών, ως επί το πλείστον από Παιδαγωγικές Σχολές αλλά και από Φιλοσοφικές 

καθώς κι από σχολές Καλών Τεχνών. Πιο συγκεκριμένα, τα περισσότερα μαθήματα 

                                                             
1 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε κεφάλαιο 5 « Π.Μ.Σ Δημιουργικής γραφής Π.Δ.Μ 
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Δημιουργικής Γραφής διδάσκονται σε Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης ενώ τα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών, τμήματα Καλών Τεχνών 

και Ξένων Φιλολογιών ακολουθούν. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, μαθήματα 

προσφέρονται αποκλειστικά από Παιδαγωγικά τμήματα και τμήματα Φιλολογιών. 

Όσο αφορά το πρόγραμμα σπουδών τα μαθήματα είναι πρωτίστως επιλογής 

κατά δεύτερον υποχρεωτικά και έπονται τα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά Στην 

πλειοψηφία τους είναι μαθήματα εμβάθυνσης και όχι εισαγωγής στο αντικείμενο 

σπουδών. Διδάσκονται στα ελληνικά ενώ τα μαθήματα δεν προσφέρονται συνήθως 

σε πρωτοετείς φοιτητές αλλά κυρίως σε φοιτητές μεγαλύτερων του 3
ου

 εξαμήνου. 

Όσο αφορά τη μέθοδο διδασκαλίας σχεδόν στα περισσότερα μαθήματα υπάρχει 

συνδυασμός θεωρίας και πράξης, με τα μαθήματα να περιλαμβάνουν διαλέξεις και 

εργαστηριακές ασκήσεις Ακολουθούν τα μαθήματα που διδάσκονται αποκλειστικά με 

εργαστήρια, τα οποία χαρακτηρίζονται και ως  «βιωματικά». Η διδασκαλία στα 

«αμιγώς» μαθήματα Δημιουργικής Γραφής επικεντρώνεται στη δημιουργία και 

επεξεργασία κειμένων και συγκεκριμένα: (Ντιούδη 2012) 

 στη συγγραφή πεζογραφίας 

 στη  συγγραφή ποίησης 

 στη συγγραφή προσωπικών και βιωματικών κειμένων  

 στη δημιουργία μυθοπλαστικών κειμένων 

 στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής 

 στη θεατρική γραφή 

 στη συγγραφή σεναρίου 

 στη σύνδεση με άλλες μορφές τέχνης 

 

Στα μαθήματα που δεν είναι αποκλειστικά Δημιουργικής Γραφής αλλά σχετίζονται με 

αυτήν, η Δημιουργική Γραφή συνδυάζεται με: 

 την ανάγνωση 

 τη λογοτεχνική προσέγγιση 

 τη φιλαναγνωσία και τη διδακτική της λογοτεχνίας στο σχολείο 

 τη δημιουργική έκφραση και τη διδασκαλία της γλώσσας σχολείο 

 τεχνικές αφήγησης 
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 τη δημιουργία έντυπου και διδακτικού υλικού  

 δημιουργικές συγγραφικές θεατρικές τεχνικές 

 τη θεραπεία μέσω της τέχνης 

 

Τα  μαθήματα Δημιουργικής Γραφής έχουν στόχο: Αφενός, να  κατανοήσουν 

οι φοιτητές την αφηγηματική λογική και τις εναλλακτικές μορφές αφήγησης και να 

τις εφαρμόσουν, αφετέρου να γνωρίσουν τη διαδικασία της συγγραφής, τις βασικές 

τεχνικές, ώστε να μπορούν να παράγουν μικρά λογοτεχνικά κείμενα καθώς και την 

όξυνση της κριτικής τους σκέψης. Επίσης, έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση των 

φοιτητών σε πολλές πλευρές της Δημιουργικής Γραφής, Οι φοιτητές να μυηθούν στα 

μυστικά της ανάγνωσης της λογοτεχνίας, να μάθουν τους τρόπους σύνθεσης και 

παραγωγής ενός λογοτεχνικού κειμένου και τις διαφορές τους με άλλες μορφές 

λόγου, αλλά και να γίνουν τελικά επαρκέστεροι αναγνώστες. (Ντιούδη 2012)  

 

Τα μαθήματα που σχετίζονται με τη Δημιουργική γραφή έχουν ως στόχο: Οι 

φοιτητές να γνωρίσουν μορφές δημιουργικής έκφρασης και τρόπους διδασκαλίας της 

γλώσσας μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη 

λογοτεχνική ανάγνωση και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας του λογοτεχνικού 

μαθήματος. Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις σύγχρονες θεωρίες σχετικά με τη 

διδακτική της λογοτεχνίας και με την σημασία της έννοιας του μαθητή ως 

αναγνώστη. Να κατανοήσουν υφολογικές τεχνικές του προφορικού λόγου και 

τεχνικές σύνθεσης του γραπτού λόγου. Να γνωρίσουν ασκήσεις ύφους σε σχέση με 

στοιχεία γλωσσικής διδασκαλίας που επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να χειρίζεται το 

γλωσσικό μάθημα με μεγαλύτερη ευελιξία. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση 

με θέματα που αφορούν τη διδακτική της λογοτεχνίας και η κατάρτιση στο σχεδιασμό 

και την υλοποίηση διδακτικού υλικού (Ντιούδη 2012). 

Συνοπτικά, όσο αφορά τη Δημιουργική Γραφή η διδασκαλία στοχεύει: στη 

γνωριμία και κατανόηση της Δημιουργικής γραφής και των τεχνικών της και στην 

παραγωγή λογοτεχνικών κειμένων από τους φοιτητές στην εφαρμογή των τεχνικών 

αυτών στη διδασκαλία στις διάφορες βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Ειδικά σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο η αξιοποίηση της Δημιουργικής Γραφής στην Εκπαίδευση 
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αποτελεί στόχο για την συντριπτική πλειονότητα των μαθημάτων . 

Τέλος, όσο αφορά τους διδάσκοντες τα μαθήματα Δημιουργικής Γραφής στην 

πλειοψηφία τους είναι επίκουροι και αναπληρωτές καθηγητές Φιλολογίας ή 

Λογοτεχνίας, εκ των οποίων οι μισοί είναι και λογοτέχνες, ποιητές ή πεζογράφοι οι 

ίδιοι, έχοντας εκδώσει εκτός του επιστημονικού και λογοτεχνικό έργο.  

2.1.4.  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας 

 

Ξεχωριστή μνεία πρέπει να γίνει για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Δημιουργικής Γραφής του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα. Σκοπός του είναι η παροχή ενός κατάλληλου 

επιστημονικού και δημιουργικού περιβάλλοντος για την προώθηση της Δημιουργικής 

Γραφής, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων-ερευνητών στον χώρο των 

Ανθρωπιστικών Σπουδών και των Επιστημών της Αγωγής. Οι φοιτητές του 

(σύμφωνα με το ΦΕΚ 1650/14-8-2008), αποκτούν θεωρητικό και εμπειρικό 

υπόβαθρο στον κλάδο, αλλά και τις δεξιότητες που τους καθιστούν ικανούς να 

απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με 

την εκπαίδευση, όπως και με τις ανάγκες της πολιτισμικής αγοράς ευρύτερα. 

Παράλληλα προς την ερευνητική του αποστολή, το Π.Μ.Σ. αποβλέπει και στην 

κατάρτιση και εξειδίκευση στελεχών της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη προγραμμάτων 

διδασκαλίας της λογοτεχνίας και της δημιουργικής παραγωγής του ελληνικού λόγου
2
. 

Εν κατακλείδι μπορούμε να πούμε ότι το  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει 

διατελέσει  καθοριστικό ρόλο, μέσω των δράσεων του, στην προώθηση της 

Δημιουργικής Γραφής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το 

Πρόγραμμα σε συνεργασία με πολλούς εκπαιδευτικούς φορείς και σχολεία της 

χώρας, δίδαξε πιλοτικά τη Δημιουργική Γραφή σε μαθητές όλων των βαθμίδων με 

θεαματικά αποτελέσματα. Τον Ιανουάριο του 2011 ξεκίνησαν πιλοτικά μαθήματα 

δημιουργικής γραφής από τελειόφοιτους φοιτητές και πτυχιούχους του οικείου 

Μεταπτυχιακού, σε σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Σκοπός  να 

διερευνηθεί κατά πόσο  μπορεί η Δημιουργική γραφή να αποτελέσει εγκύκλιο 

μάθημα στις παραπάνω εκπαιδευτικές βαθμίδες. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν κάθε 

                                                             
2 Περισσότερες πληροφορίες στο κεφάλαιο 5 Π.Μ.Σ .Δημιουργική Γραφή Π.Δ.Μ. 
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προσδοκία και έτσι καθιερώθηκε η Πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών 

που πραγματοποιείται σε σχολεία διαφόρων πόλεων της Ελλάδας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ   

 

3.1. Μη τυπική εκπαίδευση 

 

Όσο αφορά τη διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής στην μη τυπική 

εκπαίδευση, την πρωτιά κατέχει ο ποιητής Νίκος Φωκάς, με το πρώτο εργαστήρι 

Δημιουργικής Γραφής στην Ελλάδα, το οποίο λειτούργησε μέσα στο πλαίσιο 

δραστηριότητας της ΧΕΝ Αθηνών. Ο Φωκάς το ξεκίνησε το 1983 και το διηύθυνε 

καθ’ όλη τη δεκαετία λειτουργίας του (Καλαμαράς 1998). Στους πρωτοπόρους που 

δίδαξαν Δημιουργική Γραφή στην Ελλάδα πρέπει να συμπεριλάβουμε και: το Στρατή 

Χαβιαρά με τα πρώτα σεμινάρια στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, τη Χριστιάνα 

Λαμπρινίδη ιδρύτρια και διευθύντρια του Κέντρου Δημιουργικής Γραφής και τον 

Χάρη Βλαβιανό με τα μαθήματα Δημιουργικής Γραφής στο Αμερικανικό Κολλέγιο 

και το ΕΚΕΜΕΛ - Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης Λογοτεχνίας και Επιστημών του 

Ανθρώπου
3
(Ντιούδη 2012). 

Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες (Ντιούδη 2012 Φιλιπποπούλου 2013) 

εκτός του πανεπιστημιακού χώρου, μαθήματα Δημιουργικής Γραφής προσφέρονται 

από πλήθος φορέων, δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα.  

Δημόσιοι φορείς: 

 Εθνικό Κέντρο Βιβλίου 

 Δημοτικές βιβλιοθήκες   

 Δημοτικά Πνευματικά κέντρα 

 Κέντρα επιμόρφωσης, δια βίου εκπαίδευσης π.χ. Ι.Δ.Ε.Κ.Ε., Κ.Ε.Ε.  

 Μουσεία 

 Εκκλησιαστικά Κέντρα Νεότητας  

 Κέντρα ψυχολογικής υποστήριξης και επανένταξης π.χ. ΚΕ.Θ.Ε.Α. 

Ιδιωτικοί φορείς: 

 Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης  

 Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών 

                                                             
3 Το ΕΚΕΒΙ, το Κέντρο Δημιουργικής Γραφής και το ΕΚΕΜΕΛ (Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης 

Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου) δεν λειτουργούν πια. 
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 Εκδοτικοί Οίκοι 

 Βιβλιοπωλεία 

 Περιοδικά 

 Πολυχώροι Τέχνης 

 Μορφωτικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Σύνδεσμοι 

 Ψυχοθεραπευτικά κέντρα 

 

Οι περισσότεροι φορείς βρίσκονται στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη. Η διεξαγωγή των μαθημάτων γίνεται είτε δια ζώσης, είτε εξ 

αποστάσεως και η διάρκεια των μαθημάτων ποικίλλει. Όσο αφορά την ηλικία των 

μαθητών, υπάρχουν μαθήματα για παιδιά, για εφήβους και για ενήλικες, ενώ 

υπάρχουν και μαθήματα που αφορούν όλες τις ηλικιακές ομάδες. Τα μαθήματα 

Δημιουργικής Γραφής γίνονται ως επί το πλείστον σε ολιγομελείς ομάδες που 

συνήθως συνιστούν «εργαστήριο», ενώ κάποιοι προσφέρουν ατομική και πιο 

εξειδικευμένη διδασκαλία. Σε ελάχιστες περιπτώσεις δεν υπάρχει περιορισμός στον 

αριθμό των ατόμων. Επιπλέον, κάποιοι φορείς προσφέρουν μαθήματα δυο 

«επιπέδων», για αρχαρίους και προχωρημένους. Πρόκειται κυρίως για μακράς 

φοίτησης μαθήματα (που διαρκούν περισσότερο από ένα έτος). Οι διδάσκοντες στα 

μαθήματα αυτά είναι στην πλειονότητά τους συγγραφείς ή ποιητές, που έχουν 

εκδώσει έργο, ενώ συχνά πρόκειται και για πανεπιστημιακούς καθηγητές. Τέλος, η 

μέθοδος διδασκαλίας συνήθως περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα (με 

ασκήσεις γραφής από τους μαθητές), τα οποία άλλοτε είναι δωρεάν και άλλοτε με 

δίδακτρα, ανεξάρτητα από τη φύση του φορέα,  ιδιωτικού ή δημόσιου (Ντιούδη 

2012). 

Ο σκοπός της διδασκαλίας φαίνεται να είναι: 

 Η προετοιμασία και υποστήριξη συγγραφέων ώστε να γίνουν 

επαγγελματίες 

 Η περαιτέρω επιμόρφωση επαγγελματιών συγγραφέων 

 Η δημιουργική ενασχόληση (για παιδιά και ενήλικες) 

 Η (ψυχο)θεραπευτική λειτουργία 
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Υπό τον γενικό τίτλο «Δημιουργική Γραφή» διδάσκονται πλήθος γνωστικών 

αντικειμένων όπως: 

 Πεζογραφία (διήγημα, μυθιστόρημα) 

 Ποίηση 

 Παιδικό βιβλίο 

 Νεανικό μυθιστόρημα 

 Παραμύθι 

 Προφορική Αφήγηση 

 Στιχουργική 

 Θεατρική γραφή 

 Συγγραφή τηλεοπτικού και κινηματογραφικού σεναρίου 

 Διαφήμιση 

 Αρθρογραφία-δημοσιογραφικός λόγος 

 Θεραπευτική γραφή 

 Λογοτεχνική μετάφραση 

 Επιμέλεια κειμένων 

 Δημιουργική Γραφή και ανάγνωση/φιλαναγνωσία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ 

 

4.1. Διδακτορικές διατριβές στη Δημιουργική Γραφή 

 

Τα τελευταία χρόνια, στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα εκπονούνται αρκετές, 

διδακτορικές διατριβές που σχετίζεται με τη Δημιουργική Γραφή. Το Π.Μ.Σ. 

Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας δέχεται για την 

εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και κατόχους του εν λόγω Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος καθώς και Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης συναφούς γνωστικού 

αντικειμένου άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, ενώ απαιτούνται τουλάχιστον 6 

εξάμηνα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.  

Η πρώτη έρευνα σχετικά με τη Δημιουργική Γραφή, εκπονήθηκε στο 

Γλωσσολογικό Τμήμα της Φιλολογίας του Α.Π.Θ. από την Σ. Παπαδοπούλου με 

τίτλο «Το δημιουργικό γράψιμο στην ολική θεώρηση της γλώσσας-έρευνα με παιδιά του 

δημοτικού» και εκδόθηκε το 1998. Το θέμα της εργασίας αφορά τη διδασκαλία της 

γλώσσας σε παιδιά της δημοτικής εκπαίδευσης, όπου η μάθηση της γραφής ερευνάται 

με βάση τη θεωρία της ολικής γλώσσας. Όπως επισημαίνει η Παπαδοπούλου, η 

Oλική Προσέγγιση της Γλώσσας προτείνει στη διδασκαλία της στοιχειώδους 

εκπαίδευσης τη λογοτεχνία και τη δημιουργική μελέτη της γλώσσας, καθώς όταν η 

χρήση της γλώσσας διδάσκεται με φυσικές διαδικασίες, είναι πιο αποτελεσματική για 

την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παιδιών. Η μέθοδος εισάγει διαφορετικές 

στρατηγικές μάθησης της γλώσσας μέσα από ένα πιο αποτελεσματικό και πιο 

ευέλικτο αναλυτικό πρόγραμμα. Σε πρακτικό επίπεδο, στην εργασία της 

καταγράφονται τριάντα δημιουργικές διδασκαλίες για το μάθημα της γλώσσας, οι 

οποίες  σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν από την ίδια μέσα στην τάξη. Επίσης 

αποτελούν διδακτικό υλικό που μπορούν να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο μάθημα της γλώσσας και στην ευέλικτη ζώνη (Σ. 

Παπαδοπούλου, 1998).  
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Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο Τμήμα Νηπιαγωγών η πρώτη 

Διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε από την Α. Συμεωνάκη με τίτλο: «Η ποίηση ως 

δημιουργική γραφή στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».  Επιχειρεί να αποδείξει το 

διδακτόν της ποιητικής τέχνης σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσα 

από τεχνικές Δημιουργικής Γραφής. Η έρευνα διατείνεται πως η ποιητική γραφή 

καθίσταται διδακτή και η πρώτη ύλη που διαθέτουν οι μαθητές δεν θα πρέπει να 

μείνει ανεκμετάλλευτη, καθώς καταγράφονται γνωσιοκεντρικά, ψυχικά, διανοητικά 

και αξιακά οφέλη. Παράλληλα αποτελεί και μια διαφορετική πρόταση διδασκαλίας 

του λογοτεχνικού-ποιητικού κειμένου. Εφαρμόζοντας μεθοδολογικά σχήματα 

Δημιουργικής Γραφής, διδάσκονται τα διάφορα είδη του ποιητικού λόγου, και 

μελετώνται τα ποιοτικά και ποσοτικά ευρήματα της έρευνας (Συμεωνάκη 2013).  

 

Στη Διδακτορική διατριβή της Α. Βακάλη (2014), που εκπονήθηκε στο 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο: «Η παραγωγή γραπτού λόγου στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μετά το 1975: από την έκθεση στη 

δημιουργική γραφή» παρουσιάζεται η πορεία της διδασκαλίας της παραγωγής 

γραπτού λόγου στην ελληνική εκπαίδευση μετά το 1975. Τα χρονικά όρια τέθηκαν 

λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

χώρας και την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων, καθώς και την καθιέρωση της 

«Κοινής Νεοελληνικής», που αποτελεί ορόσημο για τη γλωσσική διδασκαλία και τις 

εφαρμογές της. Όπως επισημαίνεται, οι πολλαπλές και διαφοροποιημένες οπτικές του 

εκπαιδευτικού συστήματος, σχετικά με την παραγωγή γραπτού λόγου στο σχολείο, 

δεν αποτυπώνονται μόνο στην αλλαγή του ονόματος αυτού του γνωστικού 

αντικειμένου, αλλά αφορούν και τη διδακτική πράξης. Επιπρόσθετα, έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και το θεσμικό πλαίσιο, που ορίζει κάθε φορά το Υπουργείο Παιδείας για 

το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αλλά και το σχετικό περιεχόμενο των 

σχολικών εγχειριδίων, που εφαρμόζονται στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη 

επισήμως (Βακάλη Ά. 2014:12-13) 

 Συγκεκριμένα, στην έρευνά της εξετάζονται οι κατευθύνσεις που δίνει 

επίσημα το Υπουργείο Παιδείας σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, όπως αυτές 

εκφράζονται μέσα από νομικά κείμενα και υλοποιούνται μέσα από ασκήσεις 

http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/34653
http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/34653
http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/34653
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σχολικών εγχειριδίων και αφορά τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση. Με άλλα λόγια γίνεται μια προσπάθεια να κατανοήσουμε τι είδους 

κείμενα ζητάει το εκπαιδευτικό μας σύστημα από τους μαθητές να παράγουν. Με τον 

όρο «παραγωγή γραπτού λόγου» εννοείται το μέρος του γλωσσικού μαθήματος, που 

μέχρι πριν λίγα χρόνια στην εκπαίδευση ονομαζόταν Έκθεση, και παραπέμπει  στην 

παραγωγική δραστηριότητα με συγκεκριμένες επιλογές έκφρασης ή κειμενικού 

είδους, ανάλογα με τα κριτήρια που τίθενται. (Βακάλη Ά. 2014:12-13)  

Στην έρευνα της Βακάλη δίνονται οι βασικές αρχές της γλωσσικής 

διδασκαλίας και της διδασκαλίας της παραγωγής γραπτού λόγου σε κάθε χρονική 

περίοδο αλλά και το νομικό πλαίσιό τους, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται τα 

σχετικά γλωσσικά εγχειρίδια. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 

ακολουθήσουν οδηγίες διδασκαλίας χωρίς σαφή προσανατολισμό και ξεκάθαρες 

διδακτικές πρακτικές. Ενώ οι οδηγίες και τα προγράμματα φαίνεται να αλλάζουν 

ύφος και προσανατολισμό μέσα στον χρόνο, στη σύγχρονη πραγματικότητα οι 

διδακτικές οδηγίες προτείνουν περισσότερη ενασχόληση και ποικιλία ασκήσεων 

παραγωγής γραπτού λόγου. (Βακάλη Ά. 2014:12-13). 

Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η Βακάλη, τόσο ο τίτλος όσο και το υλικό 

μελέτης της εργασίας αυτής καταλήγουν στην έννοια της Δημιουργικής Γραφής ως 

μια νέα πρόταση παραγωγής γραπτού λόγου. Στην εργασία της παρουσιάζονται 

σχετικές διαπιστώσεις για την αξιοποίησή της Δημιουργικής Γραφής στην 

εκπαίδευση, στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας, ως μια νέα προσέγγιση στον 

τρόπο της γραφής. Η Δημιουργική γραφή ως πρόταση για δραστηριότητα στο πλαίσιο 

της γλωσσικής διδασκαλίας, μπορεί να βοηθήσει την κατανόηση και να ενισχύσει την 

παραγωγή συγκεκριμένων κειμενικών ειδών και τεχνικών γραφής. Εξάλλου, αυτό 

είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί τη δημιουργική γραφή από τα υπόλοιπα γνωστικά 

αντικείμενα. (Βακάλη Ά. 2014:13-14).  

 

Η έρευνα της Γ. Κλωστράκη στο Τμήμα Πληροφορικής του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. με τίτλο «Καλλιέργεια δημιουργικής 

γραφής με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ψυχοπαιδαγωγική 

προσέγγιση». Αντικείμενο της έρευνάς αυτής είναι η ανάπτυξη της Δημιουργικής 

Γραφής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο Δημοτικό 
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Σχολείο. Μελετά τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της μάθησης των ομάδων 

μαθητών που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα παραγωγής δημιουργικής γραφής με τη 

δημιουργία ενός λογοτεχνικού εργαστηρίου «Μικροί Λογοτέχνες» και με την 

παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Αυτό το εκπαιδευτικό λογισμικό εφαρμόστηκε 

για έξι μήνες στους μαθητές της Στ΄ του 54
ου

 Δημοτικού Σχολείου Πειραιά και έχει 

ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες και εμπειρίες 

Δημιουργικής Γραφής. Στο πλαίσιο αυτό οι Τ.Π.Ε. παίζουν  υποστηρικτικό ρόλο στη 

διαδικασία της δραστηριοποίησης, της έμπνευσης της έκφρασης των μαθητών, και 

της αναπαράστασης των βιωμάτων τους (Κλωσταράκη 2014:12). 

Όπως υποστηρίζει οι δυνατότητες έκφρασης των παιδιών με δημιουργικό 

τρόπο είναι απεριόριστες και το μόνο που χρειάζονται οι μαθητές είναι το κατάλληλο 

μαθησιακό πλαίσιο. Επίσης, δίνεται η ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να προσφέρει 

στους μικρούς λογοτέχνες τα κατάλληλα στηρίγματα ώστε να δημιουργήσουν 

κείμενα δημιουργικής γραφής υψηλής ποιότητας. Οι μαθητές απολαμβάνουν το 

παιχνίδισμα με τις λέξεις. Εμπλέκουν εικόνες, ήχους, συναισθήματα, προσωπικές 

εμπειρίες και τεχνικές γραπτού λόγου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των Τ.Π.Ε., 

προκειμένου  να δημιουργήσουν το δικό τους γραπτό έργο. Έτσι, θεωρούν το γραπτό 

λόγο ως προέκταση του εαυτού τους, έκφραση προσωπικών αισθημάτων, εμπειριών 

γνώσεων κι όχι ως μια βαρετή σχολική δραστηριότητα. (Κλωσταράκη 2014:12). 

 

Η έρευνα της Ε. Αναγνώστου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο 

«Η δημιουργική γραφή (πεζογραφία) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» (2017). Έχει 

ως στόχο να διερευνηθεί αν η αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής ως διδακτικής 

μεθόδου στο μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Λύκειο και 

ενισχύει την αποτελεσματικότητα του μαθήματος. Επίσης, να διερευνηθεί αν η 

ενασχόληση με τη δημιουργική γραφή, ενισχύει την αναγνωστική διάθεση και 

απόλαυση των μαθητών και γενικότερα αν ενισχύει τη θελκτικότητα του μαθήματος,. 

Να διερευνηθεί αν οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής  συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

ανεξάρτητων αναγνωστικών ερμηνευτικών και κριτικών δεξιοτήτων επί των 

λογοτεχνικών κειμένων. Όπως επισημαίνει η Αναγνώστου, στο πλαίσιο αυτής της 

έρευνας δράσης, διδάχθηκε το μάθημα Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε 

τμήματα της Α΄ και Β΄ δημοσίου Γενικού Λυκείου επί τρία σχολικά έτη (από το 2013 
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έως το 2016) εμπλουτισμένο με πρωτότυπες ασκήσεις δημιουργικής γραφής. 

Ανάμεσα στα δεδομένα τα οποία απέδωσε η έρευνα συμπεριλαμβάνονται 

ημερολογιακές καταγραφές μαθημάτων και 820 μαθητικά κείμενα τα οποία 

αναλύθηκαν με τη μέθοδο της Ανάλυσης Λόγου. Τα κύρια συμπεράσματα εξήχθησαν 

από συζητήσεις με τους μαθητές, σε ατομικές συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης, οι 

οποίες στόχευαν στην αποτύπωση του βιώματος των μαθητών και των οποίων τα 

δεδομένα αναλύθηκαν με την ερμηνευτική- φαινομενολογική μέθοδο (Αναγνώστου 

2017: 11-12). 

Η αναγκαιότητα της έρευνας υπαγορεύτηκε από την αναγνώριση της 

ιδιαίτερης θέσης και αξίας του μαθήματος της Λογοτεχνίας στη σχολική εκπαίδευση 

και από τα αιτήματα ανανέωσης του μαθήματος που εκπέμπονται από διδάσκοντες 

και διδασκόμενους. Το διδακτό και διδακτέο επιβεβαιώνεται καθώς έχει συζητηθεί 

ευρέως στην επιστημονική κοινότητα των φιλολόγων, όμως το ενδιαφέρον 

μετατοπίζεται στο πως και γιατί διδάσκουμε λογοτεχνία. Οι νεώτερες θεωρήσεις 

εντοπίζουν την αξία της διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην παραγωγή συναισθήματος 

απόλαυσης και νοήματος γόνιμου για την ανθρωπογνωσία, την αυτογνωσία και την 

πολιτισμική αγωγή (Αναγνώστου 2017: 11-12). 

 

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε τη διδακτορική διατριβή, που εκπονήθηκε στο 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο Τμήμα Νηπιαγωγών από τον Γ. 

Παναγιωτίδη, συγγραφέα, ποιητή,  υποψήφιο διδάκτορα Π.Σ.Ν. Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Λογοτεχνική θεωρία και συγγραφική πρακτική -Ίσος 

Ιησούς- Μυθιστόρημα σαν διατριβή». Η εργασία του  αποτελείται από ένα δυστοπικό 

μυθιστόρημα, το πρώτο ακαδημαϊκό μυθιστόρημα, μέρος διδακτορικής διατριβής στη 

Δημιουργική Γραφή στην Ελλάδα, το οποίο φέρει τον τίτλο «Ίσος Ιησούς» και από τη 

θεωρητική προσέγγισή του, δηλαδή την κριτική ερμηνεία του. 

Το μυθιστόρημα του Γ. Παναγιωτίδη Ίσος Ιησούς συνδυάζει την επιστημονική 

φαντασία με την ποίηση, τη θρησκεία και τη μυθολογία. Το βασικό ζήτημα, που θέτει 

το μυθιστόρημα, είναι το μέλλον του ανθρώπου και συγκεκριμένα η αθανασία της 

συνείδησής του, μέσα στην εποχή των νέων τεχνολογιών,  όπου μικροϋπολογιστές 

εμφυτεύονται στον ανθρώπινο εγκέφαλο, και η τεχνολογία εξελίσσει τη ζωή και τον 



45 
 

 
 

άνθρωπο. Όλη η μνήμη του μεταφορτώνεται σε ένα σκληρό δίσκο με τη βοήθεια 

αυτού του μικρό-υπολογιστή. Ο Παναγιωτίδης πειραματίζεται με τη νέα τεχνολογία 

και τη δυνατότητά της να προσφέρει την αθανασία στον άνθρωπο που έχει πεθάνει. 

Αυτό όμως το γεγονός εγείρει πολλά ηθικά και φιλοσοφικά ζητήματα. Ο κυρίαρχος 

προβληματισμός είναι αν ένας υπολογιστής, που μπορεί να περιέχει όλα τα δεδομένα 

ενός ανθρώπινου εγκεφάλου, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος διαιώνισης της 

συνείδησής του.  Επίσης, τι είναι αυτό που μπορεί να εγκιβωτιστεί σε ένα σκληρό 

δίσκο; Είναι όλες οι μνήμες ή είναι η ανθρώπινη συνείδηση; Τα ερωτήματα που 

προκύπτουν από μια εξελιγμένη εκδοχή του ανθρώπινου είδους είναι πολλά,  καθώς ο 

άνθρωπος μπορεί να ελέγχεται και να χαθεί έτσι ο αυτόβουλος χαρακτήρας του και η 

ηθική και ψυχολογική αυτοτέλεια, ενώ η αναγωγή του ανθρώπου σε θεό εγκυμονεί 

νέους κινδύνους. Η εξέλιξη αυτή αν και αρχικά μοιάζει ουτοπική, στην πορεία μπορεί 

να αποδειχθεί  εφιαλτική, καθώς η ίδια η τεχνολογία συχνά γίνεται  ανεξέλεγκτη 

απειλή, και αυτό που φαντάζει ως τεχνολογικός παράδεισος τελικά να είναι η αιώνια 

καταδίκη της ανθρώπινης ύπαρξης. (Παναγιωτίδης 2017: 3) 

Όσο αφορά το μυθιστόρημα: ο Αίμων, ο οποίος είναι πρόεδρος ενός 

τεράστιου ομίλου τεχνολογικών εταιρειών "Δίας", πασχίζει να βρει τον τρόπο που θα 

του επιτρέψει να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη του, στο διηνεκές.  Το όνειρό του 

είναι μία παράτολμη μορφή αθανασίας. Πειραματίζεται με την εγγραφή του μυαλού 

του στη μνήμη ενός πρώιμου κβαντικού υπολογιστή. Όταν ο Αίμων πεθαίνει, ο 

κβαντικός υπολογιστής, όπου έχει φορτωθεί η μνήμη του, παραμένει σιωπηλός. Την 

προεδρία του ομίλου αναλαμβάνει ο γιος του, ο Φοίβος. Στον γιο του Φοίβου, τον 

Ίσο, που γεννιέται από δύο μητέρες και είναι αυτιστικός, στην ηλικία των δώδεκα 

ετών, μεταφορτώνεται ο Ιησούς - η μνήμη του Αίμωνα- μέσα στο μυαλό του με 

σκοπό, την κοινωνικοποίησή του. Το ερώτημα που τίθεται: Μπορεί ο άνθρωπος με τη 

βοήθεια της τεχνολογίας να κερδίσει την αθανασία; (Παναγιωτίδης 2017) 

Σύμφωνα με τον Παναγιωτίδη, στη θεωρητική προσέγγιση του 

μυθιστορήματος εξετάζονται τα ζητήματα τα οποία συνδιαμόρφωσαν την πορεία της 

συγγραφής και άπτονται της λογοτεχνικής θεωρίας, όπως: η δυστοπία, οι 

αφηγηματικές τεχνικές, ο συμβολισμός, η παρωδία και η διακειμενικότητα. Όπως 

χαρακτηριστικά επισημαίνει: «στο θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής διακρίνονται δύο 

ενότητες που αφορούν σε μία σύντομη ιστορία της Δημιουργικής Γραφής ως 



46 
 

 
 

ακαδημαϊκού πεδίου γνώσης και στη διεθνή πρακτική των ακαδημαϊκών 

μυθιστορημάτων. Οι ενότητες αυτές κρίθηκαν σκόπιμες και προτάσσονται, γιατί το Ίσος 

Ιησούς, συνιστά την πρώτη κατάθεση ανάλογου εγχειρήματος στην Ελλάδα, παρότι στις 

αγγλόφωνες χώρες υφίσταται και έχει ήδη ωριμάσει εδώ και πολλές δεκαετίες Το έργο 

στο σύνολό του φιλοδοξεί να ανοίξει και να προτείνει έναν νέο δρόμο στην εξέλιξη των 

σπουδών του γνωστικού αντικειμένου της Δημιουργικής Γραφής στη χώρα μας» 

(Παναγιωτίδης 2017:4) .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΟ Π. Μ.Σ. «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ» ΤΟΥ Π.Δ.Μ.  

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας 

 

5.1.  Ιστορική Διαδρομή 

 

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής 

του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μοναδικό στην 

Ελλάδα, με έδρα τη Φλώρινα. Στην Ελλάδα για πρώτη φορά από την ακαδημαϊκή 

χρονιά 2008 - 2009 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημιουργική Γραφή». Ο αείμνηστος ποιητής και 

Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Μίμης Σουλιώτης (†2012), υπήρξε ο 

εμπνευστής, δημιουργός και πρώτος Διευθυντής και Επιστημονικά Υπεύθυνος του 

Προγράμματος
4
.  

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η παροχή ενός κατάλληλου 

επιστημονικού και δημιουργικού περιβάλλοντος για την προώθηση της Δημιουργικής 

Γραφής, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων-ερευνητών στον χώρο των 

Ανθρωπιστικών Σπουδών και των Επιστημών της Αγωγής. Κι αυτό γιατί η 

διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής, πολύ συχνά εμπλέκει δύο 

αλληλοσυμπληρούμενα στοιχεία: την πράξη του να γράψεις (δημιουργικά) και την 

πράξη να σκεφτείς κριτικά την πράξη της γραφής και τα αποτελέσματά της. Οι 

φοιτητές του (σύμφωνα με το ΦΕΚ 1650/14-8-2008), αποκτούν θεωρητικό και 

εμπειρικό υπόβαθρο στον κλάδο, αλλά και τις δεξιότητες που τους καθιστούν 

ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που 

                                                             

4
 Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://dim-

grafi.uowm.gr/index.php 

 

http://dim-grafi.uowm.gr/index.php
http://dim-grafi.uowm.gr/index.php
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συνδέονται με την εκπαίδευση, όπως και με τις ανάγκες της πολιτισμικής αγοράς 

ευρύτερα. Παράλληλα προς την ερευνητική του αποστολή, το Π.Μ.Σ. αποβλέπει και 

στην κατάρτιση και εξειδίκευση στελεχών της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη 

προγραμμάτων διδασκαλίας της λογοτεχνίας και της δημιουργικής παραγωγής του 

ελληνικού λόγου
5
 (http://dim-grafi.uowm.gr/index.php) 

Πιο συγκεκριμένα, σκοποί του Προγράμματος είναι: 

 η προώθηση στα Α.Ε.Ι. της Ελλάδας της έρευνας στο πεδίο της 

Δημιουργικής Γραφής,  

 η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των πτυχιούχων των Ανθρωπιστικών Σπουδών στις 

σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους ανάλυσης της παραγωγής λογοτεχνικών κειμένων  

 η κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένη γνώση στην περιοχή της 

ανάλυσης κειμένων και της παραγωγής τους για τις ανάγκες του δημόσιου τομέα και 

της ιδιωτικής αγοράς 

 η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την έρευνα, 

στα πεδία των Ανθρωπιστικών Επιστημών. 

Το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα επιχειρεί να κατοχυρώσει σε 

θεσμικό επίπεδο το πνεύμα της μη συμμόρφωσης και της ανοιχτής σκέψης, της 

ουσιαστικής ανάπτυξης της διεπιστημονικότητας, της ομαδικής εργασίας και της 

διαλογικής μάθησης. Στοχεύει δηλαδή, όπως άλλωστε και η ίδια η Δημιουργική 

Γραφή, στην «έμπρακτη μάθηση», στην άσκηση της λογοτεχνικής πρακτικής, 

σηματοδοτώντας ταυτόχρονα μία λογική ρήξης με τον καθιερωμένο τρόπο 

προσέγγισης και διδασκαλίας της Λογοτεχνίας. Οι ίδιες αυτές ιδέες διαμόρφωσαν 

διαχρονικά το πλαίσιο για την επιλογή συγγραφέων ως δασκάλων της Λογοτεχνίας 

και την τελική επιλογή του εργαστηρίου ως τρόπου διδασκαλίας της Δημιουργικής 

Γραφής.   

Μετά τον αείμνηστο  Μίμη Σουλιώτη, ως Επιστημονικά Υπεύθυνος του 

Προγράμματος αναλαμβάνει ο Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος. Είναι ουσιαστικά η 

δεύτερη και σημαντικότερη περίοδος λειτουργίας του Προγράμματος. Ο 

                                                             

5 Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος:  http://dim-

grafi.uowm.gr/index.php 

http://dim-grafi.uowm.gr/index.php
http://dim-grafi.uowm.gr/index.php
http://dim-grafi.uowm.gr/index.php
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Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής «Δημιουργικής 

Γραφής και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Επιστημονικά Υπεύθυνος του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του ίδιου 

Πανεπιστημίου μέχρι και σήμερα, ενώ παράλληλα διευθύνει και το αντίστοιχο 

Πρόγραμμα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι πτυχιούχος και διδάκτορας 

φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το συγγραφικό 

του έργο και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη μελέτη και τη διδακτική 

της Λογοτεχνίας, της Θεωρίας της Λογοτεχνίας και της Δημιουργικής Γραφής. Έχει 

εκδώσει τέσσερις (4) ποιητικές συλλογές και μία (1) συλλογή διηγημάτων, ενώ έχουν 

μελοποιηθεί στίχοι του στο cd "Γραφή Καθαρή". Έχει συγγράψει επιστημονικά 

συγγράμματα, ενώ μελέτες και άρθρα του έχουν συμπεριληφθεί σε συλλογικούς 

τόμους, ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. 

Μετά την ανάληψη της διεύθυνσης από τον Kωτόπουλο Η. Τριαντάφυλλο το 

μεταπτυχιακό λειτουργεί πια με δύο κατευθύνσεις, "Συγγραφή", "Εκπαίδευση", ενώ 

φέτος προστέθηκε και μία τρίτη: "Σενάριο". Ο Κωτόπουλος διεξάγει 3 διεθνή 

συνέδρια "Δημιουργικής Γραφής" (τα πρώτα στην Ελλάδα), ενώ τον Σεπτέμβριο του 

2019 επίκειται το 4ο, στα οποία συμμετέχουν καθηγητές από τα καλύτερα 

πανεπιστήμια στο γνωστικό αντικείμενο του Creative Writing στον κόσμο (Iowa, East 

Anglia, Winchester κ.τ.λ.) και πολλοί από τους σημαντικότερους συγγραφείς του 

ελληνικού και του παγκόσμιου λογοτεχνικού "γίγνεσθαι". Το Πρόγραμμα συνάπτει 

συμφωνίες και συνεργασίες με σωφρονιστικά ιδρύματα και κέντρα απεξάρτησης, 

αλλά και κρατικά θέατρα, βιβλιοθήκες, δημοτικούς φορείς, σχολεία κ.λ.π. 

Καταγράφεται πλέον μία αξιόλογη παραγωγή άρθρων και μελετών από τους πρώτους 

διδάκτορες του Κωτόπουλου (οι πρώτοι στο επιστημονικό αυτό πεδίο), και τον ίδιο, 

που συμπεριλαμβάνονται στην ύλη σημαντικών περιοδικών όλου του κόσμου. Το 

Υπουργείο Παιδείας ενσωματώνει, πλέον, επίσημα και με αυτήν την ονομασία 

ασκήσεις δημιουργικής γραφής στα σχολεία. Ο ρόλος και η λειτουργία του 

συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι δεδομένο ότι θα 

απασχολήσει πολύ σοβαρά τον ιστορικό της εκπαίδευσης. 
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5.2. Διάρθρωση Προγράμματος 

 

Στη εργασία μας θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τον τρόπο λειτουργίας του 

Προγράμματος. Η φοίτηση για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης στη Δημιουργική Γραφή είναι διετής (4 εξάμηνα) και τα μαθήματα 

(εντατικά και συμπυκνωμένα) λαμβάνουν χώρα σε Φλώρινα, Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη.  

Το Πρόγραμμα δεχόταν από το 2008 έως το 2012 έως 25 φοιτητές κάθε 

ακαδημαϊκό έτος, σε μια γενική κατεύθυνση. Από το 2013 το Πρόγραμμα δέχεται 

έως 50 φοιτητές κάθε ακαδημαϊκό έτος σε δύο κατευθύνσεις – Συγγραφή και 

Εκπαίδευση- και περιλαμβάνει μαθήματα θεωρητικά και εργαστηριακά. Για την 

εισαγωγή ενός υποψηφίου στο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική η κατάθεση φακέλου 

που να πιστοποιεί την ενασχόλησή του σχετικά με τη Δημιουργική Γραφή και τη 

συγγραφή καθώς και η κατάθεση ενός λογοτεχνικού κειμένου. Επίσης η επιτυχία στις 

γραπτές εξετάσεις, για τις οποίες δίνεται ενδεικτική βιβλιογραφία και στην 

προφορική συνέντευξη.  Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή 

Α.Τ.Ε.Ι.
6
 

Η φοίτηση για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη 

Δημιουργική Γραφή είναι διετής (4 εξάμηνα). Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 

μαθήματα θεωρητικά και εργαστηριακά, τα οποία διδάσκουν δόκιμοι και γνωστοί 

συγγραφείς (πεζογράφοι, ποιητές, στιχουργοί, σεναριογράφοι και πανεπιστημιακοί 

δάσκαλοι). Τα μαθήματα είναι εντατικά και συμπυκνωμένα και λαμβάνουν χώρα σε 

Φλώρινα και Αθήνα. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και απαιτεί την ενεργή 

συμμετοχή των φοιτητών. Για την απόκτηση πτυχίου είναι απαραίτητη η 

παρακολούθηση και επιτυχής περάτωση 8 μαθημάτων, καθώς και η εκπόνηση 

διπλωματικής εργασίας. Με άλλα λόγια, για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. οι φοιτητές 

οφείλουν να συγκεντρώσουν ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες από τα μαθήματα και 

                                                             
6
 Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://dim-

grafi.uowm.gr/index.php 

 

http://dim-grafi.uowm.gr/index.php
http://dim-grafi.uowm.gr/index.php
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τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την διπλωματική εργασία (συνολικά 120 

πιστωτικές μονάδες ECTS). Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από 

πολλαπλές μορφές αξιολόγησης, όπως προφορικές παρουσιάσεις, ενεργή συμμετοχή 

στις συζητήσεις, ατομικές ή/και ομαδικές εργασίες, καθώς και από τις προφορικές ή 

και γραπτές εξετάσεις, ανάλογα με την κρίση του διδάσκοντα. Τα μαθήματα είναι 

υποχρεωτικά και η διάρθρωσή του προγράμματος  έχει ως εξής: τέσσερα μαθήματα 

κατά το πρώτο έτος και τέσσερα κατά το δεύτερο έτος, καθώς η διπλωματική 

εργασία
7
(http://dim-grafi.uowm.gr/index.php). 

1. Ειδικά Θέματα Αφηγηματικής Τέχνης 

2. Θεατρική και Κινηματογραφική Γραφή (σεναριογραφία  

3. Ιστορία της (Ευρωπαϊκής και Ελληνικής) Λογοτεχνίας  

4. Ποίηση και Στιχουργική 

5. Θεωρία Λογοτεχνίας και Ανάλυση Κειμένων 

6. Δικτυακές και Πολυμεσικές εφαρμογές της Λογοτεχνίας  

7. Βιβλιολογία (τεχνογραφία, εκδοτική επιμέλεια, τέχνες του βιβλίου)  

8. Κοινωνιολογία  Λογοτεχνίας και  Πολιτισμικών Πρακτικών  

 

     Εκτός από τις μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, στο πλαίσιο του 

προγράμματος εκπονούνται και διδακτορικές διατριβές στη Δημιουργική Γραφή. Το 

Πρόγραμμα δέχεται για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και κατόχους του εν 

λόγω Μεταπτυχιακού Διπλώματος ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης 

συναφούς γνωστικού αντικειμένου Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για την απόκτηση 

Διδακτορικού Διπλώματος απαιτούνται τουλάχιστον 6 εξάμηνα εκπόνησης της 

διδακτορικής διατριβής, με απαραίτητη την εκ των προτέρων κατοχή μεταπτυχιακού 

τίτλου
8
.  

 

                                                             

7
 Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://dim-

grafi.uowm.gr/index.php 

8
 Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://dim-

grafi.uowm.gr/index.php 

http://dim-grafi.uowm.gr/index.php
http://dim-grafi.uowm.gr/index.php
http://dim-grafi.uowm.gr/index.php
http://dim-grafi.uowm.gr/index.php
http://dim-grafi.uowm.gr/index.php
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5.3. Διδάσκοντες 

 

Το Πρόγραμμα στελεχώθηκε από μία σειρά πολύ αξιόλογων συνεργατών, 

εξειδικευμένων σε διάφορα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Οι διδάσκοντες στο 

Πρόγραμμα είναι μέλη Δ.Ε.Π ελληνικών Πανεπιστημίων, ομότιμοι καθηγητές, 

επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες, δόκιμοι και γνωστοί συγγραφείς, ποιητές, 

στιχουργοί, σεναριογράφοι και προσωπικότητες διεθνούς κύρους, οι οποίοι διαθέτουν 

εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία στο αντικείμενο. Μόνιμοι συνεργάτες του 

Προγράμματος είναι οι: Θανάσης Βαλτινός, Τίτος Πατρίκιος, Θεόδωρος 

Παπαγγελής, Θάνος Μικρούτσικος, Σώτη Τριανταφύλλου, Παναγιώτης Ιωσηφέλης, 

Κωνσταντίνος Ντίνας, Ευριπίδης Γαραντούδης, Νίκος Φωτόπουλος, Πένυ 

Φυλακτάκη, Ζωή Σαμαρά, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Δημήτρης Δημηρούλης, Γιώργος 

Παπαδόπουλος, Ιφιγένεια Βαμβακίδου, Αναστασία Αλευριάδου, Γιώργος Φειδάς κ.ά. 

Έχουν υπάρξει έκτακτες συνεργασίες με τους Νάσο Βαγενά, Χάρη Βλαβιανό 

Σαββίνα Γιαννάτου, Γιώργη Γιατρομανωλάκη, Διονύση Τσακνή, Φίλιππο Γράψα, 

Γιώργο Κεχαγιόγλου, Μάνο Ελευθερίου, Μανίνα Ζουμπουλάκη, Πάνο 

Θεοδωρίδη, Μισέλ Φάις, Χρήστο Θηβαίο,  Άνθη Καρρά, Στρατή Χαβιαρά, Katerina 

Carpinato κ.ά. με τον κατάλογο συνεχώς να εμπλουτίζεται και να ανανεώνεται. Από 

την ακαδημαϊκή χρονιά (2015-2016) στο Πρόγραμμα διδάσκουν σπουδαίοι 

καθηγητές δημιουργικής γραφής από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως ο Andrew 

Cowan, Διευθυντής του Προγράμματος Δημιουργικής Γραφής του East Anglia, 

λογοτέχνης και βραβευμένος συγγραφέας
9
(http://dim-grafi.uowm.gr/index.php). 

5.4. Έντυπη έκδοση του περιοδικού Λεξηtanil. 

  

Μετά από ένα χρόνο λειτουργίας του Π.Μ.Σ και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 

του Προγράμματος εκδίδεται για πρώτη φορά το περιοδικό Λεξηtanil το φθινόπωρο 

του 2009. Εμπνευστής της έντυπης έκδοσης υπήρξε ο αείμνηστος ποιητής και 

καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Μίμης Σουλιώτης (†2012) και Επιστημονικά 

Υπεύθυνος του Προγράμματος. Σκοπός της έκδοσης του περιοδικού Λεξηtanil ήταν η 

δημιουργία ενός περιοδικού, όπου οι φοιτητές θα αναλάμβαναν πλήρως τη 

                                                             
9
 Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://dim-

grafi.uowm.gr/index.php 

 

http://dim-grafi.uowm.gr/index.php
http://dim-grafi.uowm.gr/index.php
http://dim-grafi.uowm.gr/index.php
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διαδικασία έκδοσης του, και θα μπορούσαν να δημοσιεύσουν σε αυτό τα κείμενά 

τους, προερχόμενα κυρίως από ασκήσεις του Π.Μ.Σ. ή άλλα, χωρίς την παρέμβαση 

των Καθηγητών.  Έτσι, αφενός θα γινόταν γνωστή στο ευρύ κοινό η δουλειά που 

γίνεται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και αφετέρου οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. θα είχαν 

τη δυνατότητα να δημοσιεύουν κείμενά τους και άρθρα τους (Τσαντάκης 2014:21). 

Το πρώτο τεύχος παρουσιάστηκε στην Αθήνα (Ιανός) σε συνέντευξη Τύπου 

(30/11/2009).  Η έκδοση της έντυπης μορφής του περιοδικού Λεξηtanil ήταν ετήσια.  

Έχουν εκδοθεί 4 τεύχη του Λεξητανίλ (2009, 2011, 2012, 2013), με εξαίρεση το 2010 

που δεν κυκλοφόρησε. Στα τρία πρώτα τεύχη επιστημονικά υπεύθυνος της έκδοσης 

ήταν ο Καθηγητής Μίμης Σουλιώτης, ενώ στο τεύχος του 2013 υπεύθυνος έκδοσης 

ήταν ο, Επίκουρος Καθηγητής τότε, Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος. Ο υπεύθυνος της 

έκδοσης είχε τον τελευταίο λόγο και τον έλεγχο πριν την έκδοση του περιοδικού, 

χωρίς αυτό να περιορίζει την ελευθερία επιλογών που δίνονταν στην συντακτική 

ομάδα.   Ο εκδότης του περιοδικού Λεξηtanil για τα τέσσερα πρώτα τεύχη που  

κυκλοφορήσαν ήταν οι Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. (Τσαντάκης 

2014:21)    

Η επιλογή του ονόματος Λεξηtanil για το περιοδικό ήταν αποτέλεσμα μιας 

συλλογικής διαδικασίας μεταξύ των φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος 

«Αφηγηματικές Τεχνικές» του Καθηγητή  Μίμη Σουλιώτη κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2008-2009. Ο τίτλος του περιοδικού έχει ως πρώτο συνθετικό το ουσιαστικό «λέξη» 

και ως δεύτερο συνθετικό το «-tanil»  που προέρχεται από την αγγλική λέξη  

lexotanil. Το lexotanil είναι  ένα  φάρμακο που ανήκει στην ομάδα των 

βενζοδιαζεπινών, ενδείκνυται για την θεραπεία συγκεκριμένων ψυχολογικών 

παθήσεων και παρουσιάζει κατασταλτικές και μυοχαλαρωτικές ιδιότητες. 

(Ιστοσελίδα Γαληνός)3. Ο τίτλος του περιοδικού με την χρησιμοποίηση των δύο 

συνθετικών «λέξη» και «tanil» αποτελεί μια επιτυχημένη σύζευξη μεταξύ ελληνικής 

και αγγλικής γλώσσας δημιουργώντας μια συνδήλωση. Η συνδήλωση αυτή ανήκει 

στα λογοπαίγνια, που γραμματολογικά εντάσσονται στην ευρύτερη έννοια του 

χιούμορ. Με αυτό τον τρόπο ο τίτλος επιδιώκει να δώσει την αίσθηση ότι το 

Λεξηtanil είναι ένα έντυπο, που μέσω της ανάγνωσης του μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και ως φάρμακο, ικανό να αντιμετωπίσει το άγχος, την πίεση ή άλλες ψυχολογικές 

παθήσεις που προκαλεί η καθημερινότητα. Ο Καθηγητής Μίμης Σουλιώτης 
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αναγνώριζε την σημασία της κατασκευής νέων απροσδόκητων λέξεων (Τσαντάκης 

2014:22).
10

 

Η ύπαρξη του περιοδικού Λεξηtanil αποτέλεσε μια καινοτομία για τα 

εκδοτικά δεδομένα της εποχής, καθώς δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των μαθημάτων 

του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των φοιτητών 

με τους διδάσκοντές τους. Η καινοτομία και η διαφορετικότητα του περιοδικού 

έγκειται στο γεγονός ότι, υπεύθυνοι για την έκδοση και μέλη της συντακτικής ομάδας  

είναι  οι φοιτητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Σπουδών. Το 2015 η καινούρια 

συντακτική επιτροπή προχωρά για πρώτη φορά στην ηλεκτρονική έκδοση του 

περιοδικού υπό την καθοδήγηση του Επίκουρου Καθηγητή Δημιουργικής Γραφής και 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Επιστημονικά Υπεύθυνου του Π.Μ.Σ. «Δημιουργική 

Γραφή» Τριαντάφυλλου Η. Κωτόπουλου. Ο τρόπος λειτουργίας του περιοδικού 

παραμένει ο ίδιος, αλλά εμπλουτίζεται πλέον η θεματολογία του και αναβαθμίζεται η 

επικοινωνία που επιτυγχάνεται, μέσα από το διαδικτυακό περιβάλλον, με ένα πολύ 

ευρύτερο κοινό (Τσαντάκης 2014). 

Το ηλεκτρονικό λογοτεχνικό περιοδικό,  Λεξητανίλ επιμελούνται οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές και δημοσιεύονται κείμενα των φοιτητών. Ακολουθηθεί μια 

νέα πορεία όσον αφορά την ανανέωση του περιεχομένου. Και αυτό γιατί, 

ηλεκτρονικά η ανανέωση του περιεχομένου του περιοδικού γίνεται ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του περιοδικού είναι: 

http://lexitanil.nured.uowm.gr/.  

 

  

                                                             

10
 Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε στην ιστοσελίδα: 

http://lexitanil.nured.uowm.gr/ ,   Βλ. Τσαντάκης 2014 

http://lexitanil.nured.uowm.gr/
http://lexitanil.nured.uowm.gr/
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5.5. Διεθνή Συνέδρια Δημιουργικής Γραφής 

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επιδιώκει την ενεργή συμμετοχή του στη 

διάχυση αλλά και την παραγωγή γνώσης γύρω από το αντικείμενο της Δημιουργικής 

Γραφής, διοργανώνοντας με επιτυχία ήδη τρία Διεθνή Συνέδρια Δημιουργικής 

Γραφής, όπου συμμετείχε πλήθος ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
11

  

 

1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Δημιουργική Γραφή»  

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

«Κολλέγιο Αθηνών –Κολλέγιο Ψυχικού» διοργάνωσαν το 1ο Διεθνές Συνέδριο με 

θέμα «Δημιουργική Γραφή» από τις 4 έως τις 6 Οκτωβρίου 2013 στην Αθήνα, στους 

χώρους του Κολλεγίου. Το Συνέδριο ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Μίμη 

Σουλιώτη, ποιητή, εμπνευστή και πρώτου Διευθυντή του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή»,12 (πρακτικά του 1ου Διεθνούς 

Συνεδρίου).  

Του Συνεδρίου προηγήθηκαν εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής ως 

Προσυνεδριακές Δράσεις για: Σενάριο, Διήγημα, Στιχουργική. Στις εργασίες του 

Συνεδρίου παρουσιάστηκαν εισηγήσεις και ερευνητικές εργασίες, (σε τρεις 

παράλληλες συνεδρίες από 120 ομιλητές), από το χώρο της συγγραφής, της τέχνης 

και της εκπαίδευσης, ενώ συμμετείχε πλήθος συνέδρων από όλη τη χώρα, 

εκπαιδευτικοί, συγγραφείς, φοιτητές, μαθητές και εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής 

κοινότητας κ.ά. Η διοργάνωση του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Δημιουργικής Γραφής 

έδωσε το βήμα για μία σειρά γόνιμων προβληματισμών και την ανταλλαγή απόψεων 

σε ένα πολύ υψηλό επιστημονικό επίπεδο με την παρουσία κορυφαίων Καθηγητών 

από σπουδαία Πανεπιστήμια όλου το κόσμου και εκπρόσωπο της OuLiPo (Andrew 

Cowan – East Anglia, La Samantha Chang – Iowa, Anthony Caleshu – Plymouth, 

Robin Hemley – Yale, Hervé Le Tellier – OuLiPo). 

                                                             
11

 Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε στην ιστοσελίδα: 

http://cwconference.web.uowm.gr 

12 Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε τα πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου στο 

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

http://cwconference.web.uowm.gr/
http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/conference2013-proceedings
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Οι θεματικοί άξονες και οι περιοχές ενδιαφέροντος του Συνεδρίου ήταν οι  εξής: 

1. .Εκπαίδευση και Διδακτική της Δημιουργικής Γραφής. 

2. Ζητήματα μεθόδου και συγγραφής (σκηνικό, χαρακτήρες, πλοκή, 

οπτική γωνία, Αφηγητής). 

3. Είδη λογοτεχνικής γραφής (ποίηση, πεζογραφία, διασκευή 

λογοτεχνικού έργου. 

4. Θεατρικό κείμενο, χρονογράφημα, σενάριο, δημοσιογραφικός λόγος 

κ.ά.) 

5. Παιδική Λογοτεχνία και Δημιουργική Γραφή. 

6. Δημιουργική Γραφή και άλλες επιστήμες (Ψυχολογία, Ιστορία, 

Μαθηματικά, Επιστήμες της Μετάφρασης κ.ά.) 

7. Δημιουργική Γραφή και Νέες Τεχνολογίες
13

 

Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής 

Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος (Επιστημονικά Υπεύθυνος Π.Μ.Σ. «Δημιουργική 

Γραφή»), Επίκουρος Καθηγητής Ελληνικής Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας, Πρόεδρος) ενώ κεντρικοί ομιλητές ήταν : 

 Andrew Cowan (Professor, Director of Creative Writing, Deputy Head of the 

School of Literature, Drama and Creative Writing, University of East Anglia, 

UK) (Καθηγητής, Υπεύθυνος Δημιουργικής Γραφής, Διευθύνων Σύμβουλος 

Σχολής Λογοτεχνίας, Δράματος και Δημιουργικής Γραφής, Πανεπιστήμιο 

East Anglia, Η.Β.) 

 Robin Henley (Director of Nonfiction Writing Program, Department of 

English, University of Iowa, USA) 

 Caleshu Anthony (Professor, School of Humanities and Performing Arts,        

Faculty of Arts, Plymouth University, Plymouth, Devon, UK) 

 Lan Samantha Chang (Director of The University Of Iowa Writers' 

Workshop, College of Liberal Arts and Sciences, University of Iowa, USA) 

 Βαλτινός Θανάσης (Ακαδημαϊκός – Συγγραφέας) 

 Πατρίκιος Τίτος (Ποιητής) 

                                                             
13 Βλ. Κωτόπουλος,, Σουλιώτη,  πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα 2013 
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 Διονύσιος Τσελέντης (Συνδιευθυντής και Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου 

Αθηνών) 

 Απόστολος Αθανασόπουλος (Συντονιστής Σχολικών Μονάδων και 

Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού) 

 Ιωσηφέλλης Παναγιώτης (Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα 

Κινηματογράφου, Α.Π.Θ.)  

 Καρακίτσιος Αντρέας (Καθηγητής Τμήμα Επιστημών Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.). 

2ο Διεθνές Συνέδριο «Δημιουργική Γραφή»  Κέρκυρα,  1-4 Οκτωβρίου 2015  

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας σε  συνεργασία με το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, 

Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας 

και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων ανέλαβαν τη Συνδιοργάνωση του 2ου  

Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Δημιουργική Γραφή» από τη 1η έως την 4η 

Οκτωβρίου 2015, στην Κέρκυρα, στους χώρους του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το 

Συνέδριο ήταν αφιερωμένο στον Συγγραφέα και Ακαδημαϊκό Θανάση Βαλτινό και 

στον Ποιητή Τίτο Πατρίκιο. Περισσότεροι από 150 ομιλητές από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό πραγματοποίησαν σχετικές εισηγήσεις, ενώ στο πλαίσιο της διεξαγωγής 

του Συνεδρίου, τιμήθηκε για την προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό ο 

Παναγιώτης Γιαννάκης,
14

 (πρακτικά του 2
ου

  Διεθνούς Συνεδρίου). 

Κεντρικοί ομιλητές : 

 Harper Graeme Πρύτανης, Honors College, Πανεπιστήμιο 

Oakland, Διευθυντής του Michigan Center for Undergraduate 

Research  

                                                             
14 Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε: Κωτόπουλος, Τ. Νάνου  Β. πρακτικά του 

2
ου

 Διεθνούς Συνεδρίου, Κέρκυρα 2015 στο σύνδεσμο: 

http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/el/pc-general-gr/pc-2nd-conference-2015-gr 

 

http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/el/pc-general-gr/pc-2nd-conference-2015-gr
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 Melroze Andrew Καθηγητής Παιδικής Γραφής, Σχολή Tεχνών, 

Πανεπιστήμιο Winchester 

3ο Διεθνές Συνέδριο «Δημιουργική Γραφή»  Ιόνιο Πανεπιστήμιο,  

Κέρκυρα,  6-8 Οκτωβρίου 2017. 

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Δημιουργική Γραφή" του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κοινό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών "Δημιουργική Γραφή" (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) και το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και 

Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ανακοινώνουν τη διοργάνωση του 3ου 

Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Δημιουργική Γραφή» από τις 6 έως τις 8 Οκτωβρίου 

2017 στην Κέρκυρα, στους χώρους του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το Συνέδριο ήταν 

αφιερωμένο στον συνθέτη και δημιουργό Θάνο Μικρούτσικο, (πρακτικά του  

3ου Διεθνούς Συνεδρίου).  

Στην Ολομέλεια του Συνεδρίου μίλησαν οι: 

 Andrew Cowan (Καθηγητής, Υπεύθυνος Δημιουργικής Γραφής, 

Διευθύνων Σύμβουλος Σχολής Λογοτεχνίας, Δράματος και Δημιουργικής 

Γραφής, Πανεπιστήμιο East Anglia, Η.Β.) 

 Fiona Sampson (Καθηγήτρια Ποίησης, Πανεπιστήμιο Roehampton, 

Λονδίνο, Διευθύντρια Κέντρου Ποίησης Roehampton, Εκδότρια Περιοδικού 

Poem) 

 Peter Salmon (Συγγραφέας, Καθηγητής Δημιουργικής Γραφής, Πρώην 

Διευθυντής Κέντρου John Osborne/ The Hurst Arvon Centre) και 

 Alin Taşçıyan (Κριτικός Τέχνης, Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης 

κριτικών Τέχνης FIPRESCI) 

Οι θεματικοί άξονες και οι περιοχές ενδιαφέροντος του Συνεδρίου ήταν οι  εξής: 

1. Εκπαίδευση και Διδακτική της Δημιουργικής Γραφής  

2. Ζητήματα μεθόδου και συγγραφής (σκηνικό, χαρακτήρες, πλοκή, 

οπτική γωνία, αφηγητής)  

3. Θεωρητικές και Κριτικές προσεγγίσεις της Δημιουργικής Γραφής  



59 
 

 
 

4. Είδη λογοτεχνικής γραφής (ποίηση, στιχουργική, πεζογραφία, 

διασκευή λογοτεχνικού έργου, θεατρικό κείμενο, χρονογράφημα, 

σενάριο, δημοσιογραφικός λόγος κ.ά.)  

5. Παιδική Λογοτεχνία και Δημιουργική Γραφή  

6. Γλώσσα και Δημιουργική Γραφή  

7. Δημιουργική Γραφή και άλλες επιστήμες (Ψυχολογία, Ιστορία, 

Μαθηματικά, επιστήμες της Μετάφρασης κ.ά.)  

8. Δημιουργική Γραφή και Νέες Τεχνολογίες  

9. Δημιουργική γραφή και τέχνες του βιβλίου (τυπογραφία, 

βιβλιοδεσία)  

10. Δημιουργική γραφή και άλλες Τέχνες (μουσική, ζωγραφική κ.λ.π.)  

 

Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Τριαντάφυλλος 

Κωτόπουλος (Επιστημονικά Υπεύθυνος Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή»), ο οποίος 

άνοιξε κι έκλεισε τις εργασίες του συνεδρίου: «Λένε ότι η γραφή είναι συνήθεια 

μοναχική. Όταν όμως μπαίνει σε ακαδημαϊκές αίθουσες γεννιούνται οι πιο όμορφες 

αφηγήσεις, χτίζεται η επιστήμη της Δημιουργικής Γραφής, με οικοδομικό υλικό τις 

λέξεις και αλφάδι τη φαντασία ... Η επιτυχής διεξαγωγή του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου 

αποδεικνύει πως η κοινότητα της Δημιουργικής Γραφής στην Ελλάδα έχει πια 

ωριμάσει, υψώνει το ανάστημά της και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους διεθνείς 

πρωτοπόρους του χώρου».
15

 Περισσότεροι από πεντακόσιοι σύνεδροι, μεταξύ των 

οποίων  ερευνητές και μελετητές της Δημιουργικής Γραφής από την Ελλάδα  και το 

εξωτερικό, μέλη Δ.Ε.Π., εκπαιδευτικοί, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και 

μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετείχαν με προφορικές εισηγήσεις στο συνέδριο. Το 

Συνέδριο παρέχει ένα μοναδικό χώρο για ερευνητές, ειδήμονες, επενδυτές, 

συγγραφείς, εκπαιδευτικούς και μελετητές διαφόρων πεδίων για την πραγμάτευση 

προβλημάτων και ευκαιριών, τη σύναψη συνεργασιών και την προώθηση 

πρωτοβουλιών στον χώρο της Δημιουργικής Γραφής, Τιμώμενο πρόσωπο ήταν ο 

συνθέτης και δημιουργός Θάνος Μικρούτσικος, ο οποίος αποτελεί έναν καλλιτέχνη 

                                                             
15Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε: Κωτόπουλος, Τ. Νάνου  Β.  πρακτικά του 

3ου Διεθνούς Συνεδρίου στο σύνδεσμο:http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/pc-general/pc-

third-conference-2017-en 

 

http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/pc-general/pc-third-conference-2017-en
http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/pc-general/pc-third-conference-2017-en
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σύμβολο του νεοελληνικού μας πολιτισμού. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε τα 

εργαστήρια που έλαβαν χώρα από τους πανεπιστημιακούς δασκάλους και 

σημαντικότατους συγγραφείς Andrew Melrose και Andrew Cowan, τα οποία 

συγκέντρωσαν πλήθος ενδιαφερομένων (Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου 2017). 

 . 

5.6. Λοιπές Δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή
16

»    

                                           

Το  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει διατελέσει  καθοριστικό ρόλο, μέσω των 

δράσεων του, στην προώθηση της Δημιουργικής Γραφής στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το Πρόγραμμα σε συνεργασία με πολλούς 

εκπαιδευτικούς φορείς και σχολεία της χώρας, δίδαξε πιλοτικά τη Δημιουργική 

Γραφή σε μαθητές όλων των βαθμίδων με θεαματικά αποτελέσματα. Τον Ιανουάριο 

του 2011 ξεκίνησαν πιλοτικά μαθήματα δημιουργικής γραφής από τελειόφοιτους 

φοιτητές και πτυχιούχους του οικείου Μεταπτυχιακού, σε σχολεία της Α/θμιας και 

Β/θμιας εκπαίδευσης. Σκοπός  να διερευνηθεί κατά πόσο  μπορεί η Δημιουργική 

γραφή να αποτελέσει εγκύκλιο μάθημα στις παραπάνω εκπαιδευτικές βαθμίδες. Τα 

αποτελέσματα ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και έτσι καθιερώθηκε η Πρακτική άσκηση 

των μεταπτυχιακών φοιτητών που πραγματοποιείται κάθε Άνοιξη σε σχολεία 

διαφόρων πόλεων της Ελλάδας.  

Στις 2/4/2011 φιλοξενήθηκαν στην έδρα του οικείου Μεταπτυχιακού στη 

Φλώρινα (Παιδαγωγική Σχολή) 70 μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου από τη 

Θεσσαλονίκη (Πολυπολιτισμικό-Πειραματικό -Καλλιτεχνικό) για να διδαχθούν 

δημιουργική γραφή από τους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές. Την ίδια χρονιά (2011-

2012) το Π.Μ.Σ. εφάρμοσε και ένα πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδασκαλίας 

της Δημιουργικής Γραφής σε ένα τμήμα της Α΄ Γυμνασίου στο Πρότυπο 

Πειραματικό Σχολείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η διδακτέα 

ύλη των φιλολογικών μαθημάτων (αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία, νέα 

ελληνική γλώσσα και γραμματεία) οργανώθηκε και εμπλουτίστηκε με άξονα τη 

Δημιουργική Γραφή. Τα κείμενα των μαθητών παρουσιάστηκαν στην τάξη με τη 

μορφή βιβλιοπαρουσίασης και αναρτήθηκαν στο ιστολόγιο του τμήματος. 

Παρουσιάστηκαν στο ραδιόφωνο (ΕΡΤ 3, ραδιοφωνικός σταθμός 9.58 στα fm) αλλά 

                                                             
16 Όλες οι πληροφορίες για το  Π.Μ.Σ. και τις δράσεις του, ελήφθησαν από τους ιθύνοντες και την 

επίσημη ηλεκτρονική σελίδα του προγράμματος, 
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και στο Ι΄ Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα με θέμα «Η Γλώσσα της 

Παιδείας και των Μεταρρυθμίσεων» που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη (διοργάνωση 

Φιλόλογος, Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΠΘ και Τομέας Νεοελληνικών Σπουδών 

Φιλολογικού Τμήματος ΑΠΘ). Το πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα πλαισιώθηκε 

από την πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος και 

ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη του τμήματος που συμμετείχε στο πρόγραμμα στο 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Οι μαθητές παρακολούθησαν σεμιναριακό 

μάθημα με αντικείμενο τη Δημιουργική Γραφή και ειδικό εργαστήριο, το οποίο 

σχεδιάστηκε από διδάσκοντες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και αποφοίτους του 

Τμήματος Νικολαΐδου (2012).
17

 

Από το σχολικό έτος 2010-2011 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής 

Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης και τους Σχολικούς Συμβούλους σχεδόν σε όλη τη χώρα εφάρμοσε 

προγράμματα διδασκαλίας της Δημιουργικής Γραφής στην Πρωτοβάθμια και 

τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας (στο 

Γυμνάσιο και το Λύκειο) και του ενιαίου γλωσσικού μαθήματος (στο Δημοτικό), όσο 

και ενταγμένα σε Πολιτιστικά Προγράμματα. Μεταπτυχιακοί φοιτητές συνεργάζονται 

με τους διδάσκοντες των σχολείων, προετοιμάζουν, σχεδιάζουν και διδάσκουν 

Δημιουργική Γραφή υπό την εποπτεία του Π.Μ.Σ. σε επιλεγμένες σχολικές τάξεις και 

ομάδες. 

Επιπλέον, τελειόφοιτοι και πτυχιούχοι του Π.Μ.Σ. συμμετέχουν σε 

πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας της Δημιουργικής Γραφής στην Πρωτοβάθμια 

και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε σχολεία που επιθυμούν να συνεργαστούν με 

το οικείο Πρόγραμμα. Τέτοια μαθήματα πραγματοποιήθηκαν σε συνολικά 

περίπου 25 σχολεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κοζάνη, Φλώρινα, Βόλο, 

Κόρινθο και Καλαμάτα κατά την διετία 2011 και 2012. 

Σε μια προσπάθεια να διευρυνθούν αυτές οι συνεργασίες -και μάλιστα για 

σχολεία της περιφέρειας- τον Δεκέμβρη του 2017 μαθητές της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ν. Φλώρινας ταξίδεψαν στην Αθήνα και πραγματοποιήθηκε και 

εκδήλωση με θέμα «Οι μαθητές συναντούν δημιουργούς», όπου συζητήθηκαν θέματα 

                                                             
17 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιλοτικά προγράμματα συνεργασίας του Π.Μ.Σ. 

Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, βλ. Νικολαΐδου (2012) 



62 
 

 
 

λογοτεχνίας και συγγραφής. Μια πιο εκτεταμένη συνεργασία διενεργήθηκε με τη 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας και ειδικότερα με το Τμήμα 

Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Comenius Regio 2013-2015, και οργανώθηκαν κύκλοι επιμορφωτικών βιωματικών 

σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς στους εξής άξονες: Προσέγγιση των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων μέσα από τη Λογοτεχνία και τη Δημιουργική Γραφή και Φύλο και 

Δημιουργική Γραφή: Ανάδειξη και πρόληψη του σεξισμού μέσω της γλώσσα. Η 

συνεργασία επεκτάθηκε και στην οργάνωση Επιμορφωτικών Βιωματικών Σεμιναρίων 

κατά το σχολικό έτος 2016-17, διάρκειας 77 διδακτικών ωρών, υπό τον γενικό τίτλο 

«Η Γραφή ως στοιχείο Προαγωγής της Υγείας στο σχολείο»  

 

Παράλληλα, δραστηριοποιείται κοινωνικά με την αφιλοκερδή διοργάνωση 

κύκλων μαθημάτων σε: Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και ειδικότερα με Σ.Δ.Ε 

Καταστημάτων Κράτησης (3ο Σ.Δ.Ε. Διαβατών, Σ.Δ.Ε. Κορυδαλλού, Σ.Δ.Ε. 

Λάρισας, Σ.Δ.Ε. Δομοκού και Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων). Πρόκειται για μια 

σημαντική δράση του Προγράμματος, καθώς απευθύνεται σε μια ειδική ομάδα, όπως 

αυτή των εγκλείστων στα Καταστήματα κράτησης της χώρας, Ιδιαίτερη αναφορά θα 

πρέπει να κάνουμε στο 3ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των Φυλακών Διαβατών 

Θεσσαλονίκης, όπου  εδώ και εφτά χρόνια γίνονται μαθήματα Δημιουργικής Γραφής 

με θεαματικά αποτελέσματα. Τα μαθήματα, προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες 

και τις δυνατότητες των εκάστοτε μαθητών. Λειτουργούν δύο τμήματα ανδρών και 

γυναικών, ενώ τα μαθήματα διεξάγονται μία ημέρα την εβδομάδα καθ’ όλο το 

σχολικό έτος. Τα μαθήματα διδάσκουν συνήθως δευτεροετείς φοιτητές, αλλά και 

απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού προγράμματος, καθώς και συγγραφείς και ποιητές. Τα 

κείμενα, τα οποία ήταν αποτέλεσμα των ασκήσεων δημιουργικής γραφής εκδόθηκαν 

σε ένα συλλογικό βιβλίο για πρώτη φορά το 2015 με τον τίτλο Κλειδιά Ελευθερίας.  

Έκτοτε, σχεδόν κάθε χρόνο συλλέγονται τα παραγόμενα κείμενα, συνήθως έργα 

μικρής φόρμας, ποιήματα ή διηγήματα, προκειμένου να εκδοθούν. Ήδη έχουν εκδοθεί 

συνολικά τρείς συλλογές: Έξω φύλλα (2016), Εκ προμελέτης (2017), ενώ σύντομα θα 

εκδοθεί και η επόμενη.  

 

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στο Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών Δημιουργικής Γραφής του Ε.Α.Π.  το οποίο προέκυψε από τη 

συνεργασία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημιουργικής Γραφής 
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του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας και του Ελληνικού Ανοιχτού 

Πανεπιστημίου. Τόσο η σύλληψη της ιδέας, όσο και η υλοποίησή της είναι πόνημα 

του καθηγητή και Επιστημονικά υπευθύνου του Π.Μ.Σ Τριαντάφυλλου 

Κωτόπουλου. Το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 

2016-17 κι έχει να επιδείξει  θεαματικά αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα 

τρία χρόνια λειτουργίας του αριθμεί ήδη 1200  εγγεγραμμένους φοιτητές. Για να γίνει 

κατανοητός ο αριθμός των φοιτητών, αρκεί να αναφέρουμε ότι στο Π.Μ.Σ. από την 

έναρξή του (2008) έως και το 2017 έχουν φοιτήσει ή αποφοιτήσει συνολικά 330 

φοιτητές.   

Αυτή η διαπανεπιστημιακή συνεργασία είναι πολύ σημαντική, καθώς το 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) είναι ένα από τα μεγαλύτερα Ανώτατα 

Δημόσια Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, πρωτοπόρο και με μακρόχρονη 

εμπειρία στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς λειτουργεί  από το 

1997. Η ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας  οδηγούν τον σύγχρονο 

άνθρωπο στην ανάγκη της συνεχούς επιμόρφωσης σε όλη τη διάρκεια της ζωής του,  

προκειμένου να δύναται να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να προσαρμόζεται στις 

μεταβολές.  

Ωστόσο, η πρόσβαση στα Πανεπιστήμια, τα οποία βασίζονται στην "πρόσωπο 

με πρόσωπο" διδασκαλία, δυσχεραίνει καθώς υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί, όπως η 

υποχρέωση εισαγωγικών εξετάσεων, η αδυναμία φυσικής παρουσίας του φοιτητή 

κ.λ.π. Αντιθέτως, τα ανοικτά συστήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως το Ε.Α.Π., 

τα οποία  διέπονται από την αντίληψη ότι η μόρφωση είναι δικαίωμα όλων σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής τους, απευθύνονται σε πολύ μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων 

παρέχοντας περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Η δυνατότητα σπουδών από 

απόσταση, δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές, να επιλέγουν αυτοτελείς κύκλους 

σπουδών, χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις, μέσα από το αρθρωτό σύστημα, καθώς και να 

καθορίσουν οι ίδιοι τον χώρο, τον ρυθμό και τον χρόνο της μάθησής τους. 

Παράλληλα, λόγω αυτής της ευελιξίας παρέχει τη δυνατότητα σε εργαζόμενους αλλά 

και σε όσους αδυνατούν για οικονομικούς λόγους να σπουδάσουν. Όλα τα παραπάνω 

έχουν ως αποτέλεσμα αφενός την μεγάλη προσέλκυση ενδιαφερόμενων φοιτητών και 

αφετέρου τη μείωση του κόστους των σπουδών τους, καθώς δεν υπάρχουν έξοδα 

μετακίνησης και διαμονής. Πέραν όλων αυτών, από τη συνεργασία των δύο 

Πανεπιστημίων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, μόνο οφέλη μπορούν να 
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προκύψουν για όλους και κυρίως για την καθιέρωση της Δημιουργικής Γραφής ως 

γνωστικό αντικείμενο στην πανεπιστημιακή κοινότητα της χώρας (www.eap.gr). 

 

Κέντρα Θεραπευτικής Απεξάρτησης. στο Κέντρο Απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ 

Ιθάκη απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος συνεχίζουν και στηρίζουν 

την προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από χρόνια. Πρόγραμμα διδασκαλίας 

Δημιουργικής Γραφής εφαρμόστηκε από ομάδα φοιτητών μας και στο Κέντρο 

Προστασίας Παιδιού Φλώρινας, στο Χαμόγελο του Παιδιού, στο Μουσείο Σχολικής 

Ζωής καθώς και στο Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης. Στο πλαίσιο των πρακτικών 

ασκήσεων των φοιτητών η διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής εισέρχεται σε 

σχολικές τάξεις, πολιτιστικούς συλλόγους, φιλαναγνωστικές και συγγραφικές 

οργανώσεις και πρωτοβουλίες.  

Από το Π.Μ.Σ. Δημιουργική Γραφή έχουν διοργανωθεί Λογοτεχνικοί 

Διαγωνισμοί, τόσο ενηλίκων, όσο και μαθητικοί (2013- 2014: 1ος Λογοτεχνικός 

Διαγωνισμός «Μίμης Σουλιώτης», 2014- 2015: 1ος Πανελλήνιος Μαθητικός 

Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής, 2015- 2016: 2ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 

«Μίμης Σουλιώτης»). Η Κριτική Επιτροπή σε αυτούς στελεχώθηκε από 

αναγνωρισμένους συγγραφείς, αλλά και από φοιτητές, τελειόφοιτους και απόφοιτους 

του Π.Μ.Σ. Δημιουργική Γραφή και τα βραβευμένα κείμενα σε κάθε περίπτωση 

εκδόθηκαν σε σχετικές συλλογές (1ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός «Μίμης 

Σουλιώτης», Δίγαμμα, 2014· 1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός 

Δημιουργικής Γραφής, Εκδόσεις Γαβριηλίδης, 2015· 2ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 

«Μίμης Σουλιώτης», LIBRON Εκδοτική, 2016).  

 

 Συνεργασία με βιβλιοθήκες, η οποία ξεκίνησε από την Κοβεντάρειο 

Βιβλιοθήκη Κοζάνης, όπου από την έναρξη λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 

Δημιουργική Γραφή οργανώνεται κάθε χρόνο Εβδομάδα Δημιουργικής 

Γραφής. Επιπλέον, επεκταθήκαμε και σε συνεργασία με τη Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Πτολεμαΐδας.  

 Διοργάνωση βιβλιοπαρουσιάσεων, αποσκοπώντας στη δημιουργία κριτικά 

σκεπτόμενων αναγνωστών, καθώς επίσης και την προώθηση πολιτισμικών 

πρακτικών, γεγονότων και προϊόντων. 

http://www.eap.gr/
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 Παράλληλα, ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες και σεμινάρια σε 

εκπαιδευτικούς πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Ένωση Φιλολόγων 

Φλώρινας, με Σχολικούς Συμβούλους στους νομούς: Φλώρινας, Κοζάνης, 

Κέρκυρας, Ηλείας, Αχαϊας, Αιτωλοακαρνανίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, 

Ζακύνθου, Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Κιλκίς, Καστοριάς, Πέλλα. 

 

Στο ίδιο πλαίσιο για την προώθηση της Δημιουργικής Γραφής, εντάσσονται 

πλήθος άλλων δράσεων όπως διοργάνωση Ημερίδων, σεμιναρίων κ.λ.π. 

 Ημερίδα Δημιουργικής Γραφής στην Παιδαγωγική Σχολή ΠΔΜ, Φλώρινα 

(13/3/10)  

 Κατά το σχολικό έτος 2016-17 το Π.Μ.Σ. Δημιουργικη Γραφή σε συνεργασία 

με τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων ν. Φλώρινας διοργάνωσαν σεμινάριο 

για εκπαιδευτικούς διάρκειας 15 συνολικά ωρών, με θέμα «Η διαχείριση του 

συναισθήματος μέσα από τη λογοτεχνία και τη δημιουργική γραφή».  

 Σεμινάριο Σεναριογραφίας στη Δράμα (2010) Πραγματοποιήθηκε στο 

Δημοτικό Ωδείο Δράμας με την ιδιαίτερη φιλοξενία του Δημάρχου της 

Πόλης, με μεγάλη συμμετοχή των φοιτητών και όχι μόνο. 

 Σεμινάριο για τον Κ. Π. Καβάφη  στην Παιδαγωγική Σχολή ΠΔΜ, Φλώρινα 

(13/3/10) 

 Συμπόσιο αφιερωμένο στον Λατίνο ποιητή Catullus στην Παιδαγωγική Σχολή 

ΠΔΜ, Φλώρινα (26/6/11). Παρουσιάστηκε θεατρικό δρώμενο βασισμένο στο 

ποιητικό έργο του Λατίνου ποιητή Catullus με την φροντίδα και τη 

συμμετοχή των Α’ ετών φοιτητών. Μελοποίησαν  και μετέφρασαν ποιήματα 

σε άλλες γλώσσες. Τα τραγούδησαν και τα απήγγειλαν.  Ακολούθησε 

ρωμαϊκό γεύμα με φαγητά και ποτά βασισμένα σε αυθεντικές  ρωμαϊκές 

συνταγές που ετοίμασαν οι ίδιοι φοιτητές στη φοιτητική λέσχη του 

Πανεπιστημίου. 

 Σεμινάριο Βιβλιολογίας στην Αθήνα (Μεταίχμιο), 27-29/1/2012. Σημαντική 

επίσης είναι η λειτουργία του «Βιβλιολογείου»- εργαστηρίου παραγωγής 

βιβλίου στους χώρους του Πανεπιστημίου, το οποίο θεραπεύει μέρος των 

μαθημάτων αλλά και διατηρεί ζωντανή την παραδοσιακή τέχνη της 

βιβλιοπαραγωγής. 

 Ποιητικές βραδιές για τον Τίτο Πατρίκιο και τον Θανάση Βαλτινό. 



66 
 

 
 

 Εκπαιδευτικές εκδρομές Καστοριά , Νυμφαίο, Αχρίδα. 

 Εκδοτικές δραστηριότητες – αφιερώματα. 

 Βιβλιοπαρουσιάσεις  έργων φοιτητών και διδασκόντων του οικείου Π.Μ.Σ. σε 

Φλώρινα και Αθήνα. 

 Συνεργασίες και συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων με το ΕΚΕΒΙ, τους 

εκδοτικούς οίκους Ιανός και Μεταίχμιο, το Μουσείο Μουσικών Οργάνων, το 

Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας, το Δημοτικό Ωδείο Δράμας, το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου,  το ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τη Ριζάρειο 

Εκκλησιαστική Σχολή. 

 

 Το κοινωνικό πρόσωπο του Π.Μ.Σ. «Δημιουργική γραφή»: 

 Ίδρυση Τράπεζας αίματος με την ονομασία «Συγγενείς εξ αίματος» (1/9/2011) με 

κύριο σκοπό την ανάπτυξη δεσμών και ανθρώπινης συμπαράστασης μεταξύ των 

μελών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται 

στο Καταστατικό της. 

Εν κατακλείδι μπορούμε να πούμε ότι το  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει 

διατελέσει  καθοριστικό ρόλο, μέσω των δράσεων του, στην προώθηση της 

Δημιουργικής Γραφής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αν και το 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής αρχικά αντιμετωπίστηκε με 

σκεπτικισμό, είναι αυτό που «νομιμοποίησε» στη σύγχρονη ελληνική 

πραγματικότητα τη διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής και την καθιέρωσε ως 

γνωστικό αντικείμενο στην ακαδημαϊκή κοινότητα της   χώρας μας, απαντώντας με 

τον ιδανικότερο τρόπο στις όποιες πολεμικές και αίροντας τις καλοπροαίρετες 

αντιρρήσεις και ενστάσεις μέσα από επιστημονικές απαντήσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

 

6.1. Εκδοτική Παραγωγή   

 

Σύμφωνα με την έρευνα της Ντιούδη (2012) πριν το 1980, στην ελληνική αγορά δεν 

υπάρχουν  αρκετά βιβλία σχετικά με τη Δημιουργική Γραφή. Κυκλοφορούν μόνο 

κλασικά έργα όπως η Ποιητική του Αριστοτέλη, η Ποιητική Τέχνη του Ορατίου και 

θεωρητικά δοκίμια για τη λογοτεχνία του Σαρτρ, του Pound.κ.ά. Οι πρώτες εκδόσεις 

σχετικών κειμένων με τη Δημιουργική Γραφή εμφανίζονται στην Ελλάδα τη δεκαετία 

του 1980 κυρίως ξένων κλασικών συγγραφέων και ποιητών οι οποίοι έζησαν στις 

πρώτες δεκαετίες του αιώνα (H. James,  M. Jacob,  R. Μ. Rilke,  V. Mayakovsky),  

ενώ ο μόνος σύγχρονος συγγραφέας που αναφέρεται εκείνη την εποχή στη συγγραφή 

είναι ο Μ. Kundera. Ουσιαστικά εκδίδονται ελάχιστα βιβλία,  και η συντριπτική 

πλειοψηφία αποτελείται από μεταφράσεις ξενόγλωσσων έργων. Το 1985 εκδίδεται 

στα ελληνικά η Γραμματική της Φαντασίας του Τ. Ροντάρι, η οποία γράφτηκε το 

1973. Αργότερα, τη δεκαετία του 1990, καθώς ο αριθμός των τίτλων αυξάνεται,  

κάνουν την εμφάνισή τους  βιβλία όπου καταγράφονται οι απόψεις ελλήνων και 

ξένων δημιουργών για τη συγγραφή με τη μορφή συνέντευξης, και κατατίθενται οι 

πρώτες ελληνικές εκπαιδευτικές προτάσεις που προάγουν τη δημιουργικότητα μέσω 

της Δημιουργικής Γραφής (Σουλιώτης, Καλογήρου).  

Από το 2000 έως και το 2011, παρατηρείται στην εκδοτική παραγωγή 

σημαντική αύξηση των σχετικών βιβλίων αλλά και πάλι σχεδόν τα μισά είναι 

μεταφρασμένα. Την ίδια περίοδο δημοσιεύονται εκπαιδευτικές προτάσεις που 

περιλαμβάνουν δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής, αυτοβιογραφικές καταθέσεις 

για τη συγγραφική εμπειρία, και πρακτικά κείμενα για τη Δημιουργική Γραφή. Τότε  

εμφανίζονται τα πρώτα ελληνικά βιβλία με συμβουλές προς νέους συγγραφείς και για 

πρώτη φορά χρησιμοποιείται σε τίτλο βιβλίου ο όρος «Δημιουργική Γραφή» 

(Πασσιά. Α. & Μανδηλαράς, Φ., 2001)  
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6.2. Μορφές Εκδόσεων στην Ελλάδα 

 

Τα περισσότερα βιβλία που υπάρχουν στην ελληνική αγορά σχετικά με τη 

δημιουργική γραφή περιέχουν πρακτικές οδηγίες προς (νέους και μη) 

συγγραφείς
18

Ντιούδη (2012),:  

Ζακόμπ, Μ. (1984), Συμβουλές σ’ ένα νέο ποιητή, (μτφρ. Α. Φωστιέρης), 

Αθήνα: Καστανιώτης 

 Ζιντ, Α., Μπωντλαίρ, Σ., Βαλερύ, Π. (2000), Προς νέους συγγραφείς και 

μεταφραστές, (μτφρ.-επίμετρο Γ. Ζακοπούλου), Αθήνα: Ολκός 

 Ζουμπουλάκη, Μ. (2007), Πώς να γράψεις, Αθήνα: Introbooks 

 Καμίνσκι, Σ. & Γουόκερ, Μ. (1993), Γράφοντας για την τηλεόραση, (μτφρ. Χ. 

Σακελλαροπούλου), Αθήνα: Λιβάνη 

 Μαγιακόβσκι, Β. (1988), Πώς φτιάχνονται τα ποιήματα, (μτφρ. Κ. Αγγελάκη 

Ρουκ), Αθήνα: Ύψιλον 

 Μαγνύ, Κ. Ε. (2001), Η προϋπόθεση της γραφής, (μτφρ. Τ. Πεσμαζόγλου), 

Αθήνα: Ολκός 

 Μέιλερ, Ν. (2004), Η Μάγισσα Τέχνη, (μτφρ. Ι. Διονυσοπούλου), Αθήνα: 

Καστανιώτης 

 Μηλιώρη, Π. (2006), Δημιουργική Γραφή για μελλοντικούς ομότεχνους, 

Αθήνα: Ψυχογιός 

 Μπάρνστοουν, Τ. & Πινγκ, Τ. (2003), Η τέχνη της συγγραφής. Μαθήματα 

δημιουργικής γραφής από τους Κινέζους δασκάλους, (μτφρ. Ο. 

Παπακωνσταντινοπούλου), Αθήνα: Κέδρος 

 Μπουαλώ, Ν. (2010), Ποιητική Τέχνη, (μτφρ. Φ. Παιδή), Αθήνα: Στιγμή 

 Πρέσσφιλντ, Σ. (2011), Ο πόλεμος της τέχνης, (μτφρ. Α. Καλοκύρης), Αθήνα: 

Πατάκης 

 Ρίλκε, Ρ. Μ., (1987), Γράμματα σ’ ένα νέο ποιητή, (μτφρ. Μ. Πλωρίτης), 

Αθήνα: Ίκαρος 

                                                             
18 Τα στοιχεία για τα Βιβλία Δημιουργικής Γραφής στο ελληνικό εμπόριο (καταγραφή & 

κατηγοριοποίηση) ελήφθησαν από την ερευνητική εργασία Ντιούδη 2012 
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 Σαμαρά, Ζ. (2009), Το βλέμμα του συγγραφέα, Θεσσαλονίκη: University 

Studio Press 

 Σαϊσανά, Λ. (2011), Ο ήρωας και η πλοκή, Δημιουργώντας ζωντανούς ήρωες, 

στη Λογοτεχνία και την Τέχνη, Αθήνα: ΣώμαΝους 

 Τσέχωφ, Α. (2006), Η τέχνη της γραφής, (μτφρ. Β. Ντινόπουλος), Αθήνα: 

Πατάκης 

 Χάισμιθ, Π. (2007), Πώς να γράψετε ένα μυθιστόρημα αγωνίας (και δράσης), 

(μτφρ. Α. Βασιλάκου), Αθήνα: Πατάκης 

 Frey, J. N. (2002), Πώς να γράψετε ένα πραγματικά καλό μυθιστόρημα Ι & ΙΙ, 

(μτφρ. Π. Τσαπίλης), Αθήνα: Ανατολικός 

 King, S. (2006), Περί Συγγραφής, Το χρονικό μιας τέχνης, (μτφρ. Μ. 

Μακρόπουλος), Αθήνα: Bell 

 Lang, A. (2002), Πώς να αποτύχετε στη λογοτεχνία, (μετφρ. Π. Τσιλιπής), 

Αθήνα: Ανατολικός 

 Pound, E. (1985), Ποιητική Τέχνη, (μτφρ. B. Αθανασόπουλος), Αθήνα: 

Αστρολάβος/Ευθύνη  

 Pound, E. (2004), Η αλφαβήτα της ανάγνωσης, (μτφρ. Μ. Λαϊνά), Αθήνα: Ροές 

(πρώτη έκδοση: 1974 Αθήνα: Κέδρος) 

 Stevenson, R. L. (2005), Περί της ηθικής του συγγραφικού επαγγέλματος και 

άλλα δοκίμια, (μτφρ. Κ. Ηλιοπούλου, Ν. Ντινοπούλου, επιμ. Α. Καρατζάς), Αθήνα: 

Printa 

 

Πολλά από τα βιβλία που υπάρχουν στην ελληνική αγορά είναι κυρίως 

δοκιμιακού χαρακτήρα και εμπίπτουν στη θεωρία της λογοτεχνίας και ειδικότερα 

στη θεωρία της συγγραφής.:  

 Αλαβέρας, Τ. (2004), Το σημερινό συγγραφικό πρόβλημα, Θεσσαλονίκη:  

University Studio Press 

 Ανατομία του Αστυνομικού Μυθιστορήματος, (συλλογικό έργο), (1986),  

(μτφρ. Β. Μπιτσώρης, Α. Αποστολίδης, Λ. Παλλαντίου, Π. Ευαγγελίδης, Α. 

Κυριακίδης),  Αθήνα: Άγρα  

 Άτγουντ, Μ. (2005), Συνομιλώντας με τους νεκρούς. Ένας συγγραφέας για  

τη συγγραφή, (μτφρ. Δ. Στεφανάκης), Αθήνα: Ωκεανίδα 

http://www.biblionet.gr/author/46758/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/author/35461/%CE%9D%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%9D%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/author/43224/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AC%CF%82
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Επίσης, κάποιοι συγγραφείς καταγράφουν την  προσωπική τους άποψη περί 
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Αθήνα: Πατάκης 
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6.3.Προσβαση στην Εκδοτική Παράγωγη 
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  Β΄ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

7.1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ   

 

Στο πλαίσιο της εργασίας μας διεξήγαμε έρευνα. Σκοπός της έρευνας μας είναι να 

διερευνήσουμε το προφίλ των φοιτητών/αποφοίτων του Π.Μ.Σ., τη σχέση τους με την 

εκπαίδευση, την ενεργή ενασχόλησή τους με τη συγγραφή, τη δημοσίευση και την 

εκδοτική παραγωγή λογοτεχνικών έργων  πριν  τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. κατά 

τη διάρκεια της φοίτησης, αλλά και μετά την αποφοίτηση από αυτό. Πιο 

συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας μας είναι:  

-Ποιοί και γιατί επιλέγουν να παρακολουθήσουν ένα Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής; Έχει το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. Δημιουργικής 

Γραφής Εκπαίδευση-Συγγραφή άμεση συνάφεια με το αντικείμενο της εργασίας τους; 

Ποιά είναι η σχέση τους με την Εκπαίδευση; Ποιά είναι η σχέση τους με τη 

συγγραφή, δημοσίευση, έκδοση λογοτεχνικών έργων προ της συμμετοχής τους στο 

Π.Μ.Σ. Δημιουργική Γραφή; Ποιά η εκδοτική παραγωγή λογοτεχνικών έργων κατά 

τη διάρκεια της φοίτησης και μετά την αποφοίτηση; Ποιά λογοτεχνικά είδη 

επιλέγουν; Αξιοποιούν και σε ποιό βαθμό τις γνώσεις που αποκόμισαν από τις 

σπουδές τους στο Π.Μ.Σ. στη συγγραφή ή στην εργασία τους; Ποιές είναι γενικότερα 

οι απόψεις- προτάσεις των φοιτητών/αποφοίτων για το Π.Μ.Σ., τη συγγραφή και την 

εκδοτική παραγωγή;  
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7.2.ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ   

 

 Ο όρος «δείγμα» αναφέρεται στον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν μέρος σε μια 

έρευνα. Το δείγμα αποτελεί μέρος του πληθυσμού στον οποίο γίνεται η έρευνα. Στη 

συγκεκριμένη έρευνα ως δείγμα χρησιμοποιήσαμε το σύνολο των φοιτητών 

/αποφοίτων του Π.Μ.Σ. από την έναρξή του έως και την ημέρα διεξαγωγής της 

έρευνας. Από το αρχικό δείγμα τριακοσίων τριάντα (330) φοιτητών/αποφοίτων, 

τριάντα (30) ηλεκτρονικές διευθύνσεις ήταν ανενεργές. Απευθυνθήκαμε στους 

υπόλοιπους 300 φοιτητές/απόφοιτους, εκ των οποίων συμμετείχαν στην έρευνα, 

συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο, εκατόν δέκα (110) φοιτητές/απόφοιτοι. Οι 

συμμετέχοντες πήραν μέρος εθελοντικά στην έρευνα, αφού πρώτα από όλα τους 

εξηγήσαμε το στόχο της έρευνας και τους διασφαλίσαμε ότι θα τηρηθεί ανωνυμία. Το 

τελικό δείγμα αποτέλεσαν 110 φοιτητές/απόφοιτοι, δείγμα αρκετό για να μπορούν να 

θεωρηθούν τα αποτελέσματά της   έρευνά μας έγκυρα και αξιόπιστα. 

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία μιας έρευνας αποτελούν βασικές συνιστώσες 

για την επιτυχία της. Ο όρος εγκυρότητα αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο μια 

άποψη παρουσιάζει με ακρίβεια τα φαινόμενα στα οποία αναφέρεται. Από την άλλη, 

ο όρος αξιοπιστία αναφέρεται στην εξαγωγή ίδιων αποτελεσμάτων σε επαναληπτικές 

έρευνες κάτω από τις ίδιες συνθήκες σε μια προσπάθεια γενικευμένης ισχύος των 

ευρημάτων (Bird et al, 1999: 55). Την εγκυρότητα και την αξιοπιστία φροντίσαμε να 

την εξασφαλίσουμε σε όλα τα στάδια διεξαγωγής της έρευνας. Στο στάδιο 

σχεδιασμού, η αξιοπιστία εξασφαλίστηκε με την εφαρμογή της πιλοτικής έρευνας (σε 

τέσσερα-πέντε άτομα), καθώς αυτή μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε τυχόν λάθη 

και ελλείψεις στο ερωτηματολόγιο. Παράλληλα, στην αρχή του ερωτηματολογίου 

υπάρχει ένα εισαγωγικό κείμενο. που ενημερώνει τους ερωτώμενους για το σκοπό και 

την χρησιμότητα της έρευνας και τους διαβεβαιώνει για την τήρηση του απορρήτου 

προσωπικών στοιχείων, ενέργειες που συμβάλλουν στην εγκυρότητα και αξιοπιστία 

(Cohen & Manion, 1994: 136-137). Στο στάδιο συλλογής δεδομένων, η συλλογή 

δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την αποστολή του ερωτηματολογίου ηλεκτρονικά 

με Link. Αυτό δεν μας εμπόδισε να δώσουμε τις κατάλληλες διευκρινήσεις στους 

συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Στο στάδιο 
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ανάλυσης δεδομένων, επιχειρήθηκε η κατάλληλη διαχείριση των δεδομένων με 

αποφυγή της υποκειμενικής ερμηνείας τους.  

  



80 
 

 
 

 

7.3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ   

 

Για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας έγινε επιλογή κατά βάση του ποσοτικού 

μοντέλου προσέγγισης. Το ποσοτικό μοντέλο είναι συνυφασμένο με την επεξεργασία 

δεδομένων, που στοχεύουν στην εξεύρεση μιας απάντησης σε ερωτήσεις, οι οποίες 

έχουν καθοριστεί με μεγάλη ακρίβεια. Με άλλα λόγια η διαδικασία παραγωγής 

δεδομένων και πληροφοριών είναι τέτοια, που να μπορεί να κατευθύνεται προς μια 

απάντηση της συγκεκριμένης λύσης, ή προς την εξερεύνηση μιας λύσης στα 

ζητήματα που διερευνούνται. (Bird et al, 1999: 27). Η ποσοτική έρευνα, που 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εργασίας μας, συλλέγει πρωτογενή αριθμητικά 

δεδομένα, προκειμένου να είναι εφικτές οι γενικεύσεις για δεδομένους παράγοντες 

και μεταβλητές και να παρέχει περιγραφικές συμπερασματικές πληροφορίες. (Bird et 

al., 1999: 27).  

Συμπληρωματικά προς την ποσοτική τεχνική, επιχειρείται και μια ποιοτική 

προσέγγιση στην έρευνα, που στοχεύει στη διερεύνηση και κατανόηση σε βάθος των 

κοινωνικών φαινομένων. Η ποιοτική προσέγγιση αποτελεί μια κατά βάση 

διερευνητική (exploratory) μέθοδο. Το βασικό πλεονέκτημα των ποιοτικών μεθόδων 

που εξυπηρετεί αυτή την στόχευση είναι η ευελιξία που χαρακτηρίζει την ερευνητική 

διαδικασία. Η ποιοτική έρευνα αποτελεί την κατάλληλη μεθοδολογική επιλογή για να 

διερευνηθούν σε βάθος οι στάσεις, οι αναπαραστάσεις, οι αντιλήψεις, τα κίνητρα, οι 

απόψεις – προτάσεις, καθώς και τα δεδομένα της συμπεριφοράς των ατόμων.  Οι 

μικτές προσεγγίσεις συνδυάζουν ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους, αξιοποιούν 

καλύτερα τα πλεονεκτήματα της κάθε μεθόδου και αντιμετωπίζουν 

αποτελεσματικότερα τις αδυναμίες της κάθε μιας. 

Αντλώντας πλούσιες πληροφορίες μέσω της ποσοτικής έρευνας για τα υπό 

εξέταση θέματα, η ποιοτική έρευνα αποτελεί την ενδεδειγμένη μεθοδολογία για να 

απαντηθούν ερωτήματα που σχετίζονται με την εργασία μας όπως: "Γιατί επιλέγουν 

το Π.Μ.Σ Δημιουργική Γραφή; Είναι κριτήριο γι αυτό ο βαθμός συνάφειας του 

θεματικού περιεχόμενου του  Π.Μ.Σ σε συνάρτηση με το  αντικείμενο εργασίας ή τον 

βασικό τίτλο σπουδών; Ή είναι απλά αποτέλεσμα της επικρατούσας αντίληψης-τάσης 

των τελευταίων ετών της λεγόμενης δια βίου μάθησης; Ποιές είναι οι απόψεις- 

προτάσεις των φοιτητών/αποφοίτων για το Π.Μ.Σ; Ποιές είναι οι αντιλήψεις/τάσεις 
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των φοιτητών/αποφοίτων για τη συγγραφική δραστηριότητα και την εκδοτική 

παραγωγή και που οφείλονται αυτές;   

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας κρίθηκε ως καταλληλότερη τεχνική 

συλλογής δεδομένων το ερωτηματολόγιο. Η χρήση εξ’ άλλου του ερωτηματολογίου 

ενδείκνυται περισσότερο για τις ποσοτικές έρευνες, καθώς οι κοινές ερωτήσεις για 

όλα τα υποκείμενα δίνουν τη δυνατότητα ταξινόμησης αυτών και εξαγωγής 

συμπερασμάτων. Ταυτόχρονα το ερωτηματολόγιο δίνει απαραίτητο χρόνο στους 

ερωτώμενους, ώστε να μελετήσουν τις ερωτήσεις πριν τις απαντήσουν. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς τις περισσότερες φορές οι ερωτώμενοι δεν έχουν πολύ 

χρόνο λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων. Ακόμη το ερωτηματολόγιο 

είναι δυνατόν να δοθεί και να συμπληρωθεί χωρίς την παρουσία του ερευνητή (Cohen 

& Manion, 1994: 138). Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους ερωτώμενους να εκφράσουν 

ελεύθερα, ανώνυμα και αβίαστα τις σκέψεις τους. Η τήρηση της ανωνυμίας των 

υποκειμένων της έρευνας που προσφέρει το ερωτηματολόγιο είναι επίσης βασικό 

δεοντολογικό στοιχείο, ανεξάρτητα από την ευαίσθητη φύση των πληροφοριών που 

ενδέχεται να δώσουν (Cohen & Manion, 1994: 136-137). 

 Στο σχεδιασμό του ερωτηματολογίου συνυπολογίστηκαν πολλοί παράγοντες, 

όπως ο καθορισμός του περιεχομένου και της δομής, η επιλογή του τύπου των 

ερωτήσεων, ο αριθμός και η διαδοχική σειρά τους. Ένας επιπλέον παράγοντας, που 

έπρεπε να συνυπολογιστεί στη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου, ήταν η ομάδα-

στόχου. Στην παρούσα έρευνα το δείγμα μας αποτελεί το σύνολο των 

φοιτητών/αποφοίτων του Π.Μ.Σ. όλων των κατευθύνσεων. Συνεπώς, οι ερωτήσεις θα 

έπρεπε να προσαρμοστούν έτσι ώστε να είναι κοινές για όλες τις κατευθύνσεις 

(γενική κατεύθυνση, συγγραφή, εκπαίδευση).  Το περιεχόμενο των ερωτήσεων 

καθορίζεται από το στόχο και τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας. Στην 

περίπτωσή μας δομήσαμε το ερωτηματολόγιο ως εξής:  

1η ενότητα. Ατομικά στοιχεία. Το πρώτο μέρος των ερωτήσεων (1-9) αφορά 

στο προφίλ των φοιτητών/αποφοίτων (φύλο, ηλικία, τόπος διαμονής, βασικός τίτλος 

προπτυχιακών σπουδών, Ίδρυμα κτήσης βασικού τίτλου σπουδών, περαιτέρω 

σπουδές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές). Σκοπός των ερωτήσεων αυτών 

είναι να προσδιορίσουν κάποια στοιχειώδη δεδομένα για τους ερωτηθέντες, καθώς 
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και τη συνάφεια του περιεχομένου του Π.Μ.Σ. με το αντικείμενο του βασικού τίτλου 

σπουδών.  

2η ενότητα. Έτος εισαγωγής, έτος αποφοίτησης και κατεύθυνση στο Π.Μ.Σ. 

Οι πρώτες ερωτήσεις της ενότητας αυτής (10-13) για το έτος εισαγωγής και το έτος 

αποφοίτησης καθορίζουν ως ένα βαθμό και την επιλογή της κατεύθυνσης στο Π.Μ.Σ. 

Οι συμμετέχοντες φοιτητές έως το 2013 δεν είχαν δυνατότητα επιλογής, αφού υπήρχε 

μόνο μια κατεύθυνση, ενώ μετά το 2013 καταδεικνύονται οι προτιμήσεις τους ανά 

κατεύθυνση.  

3η ενότητα. Εργασιακή κατάσταση. Το τρίτο μέρος αποτελείται από τρεις 

ερωτήσεις (14-15). Η πρώτη ερώτηση αφορά στην εργασιακή κατάσταση των 

ερωτώμενων (εργαζόμενος, άνεργος, συνταξιούχος, φοιτητής κ.λ.π.). Με τη δεύτερη 

ερώτηση καλούνται να δηλώσουν τον φορέα στον οποίο εργάζονται (δημόσιο ή 

ιδιωτικό τομέα), ενώ στην τρίτη ερώτηση να αποσαφηνίσουν τον φορέα στον οποίο 

απασχολούνται (Δευτεροβάθμια, Πρωτοβάθμια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κ.λ.π.). Οι 

ερωτήσεις αυτές στοχεύουν πρώτον να διερευνήσουν την εργασιακή τους κατάσταση, 

και δεύτερον αν είναι εκπαιδευτικοί, σε ποιά βαθμίδα και αν απασχολούνται στον 

δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Κατ’ επέκταση διερευνά και τη συνάφεια του 

περιεχομένου του  Π.Μ.Σ. με το αντικείμενο εργασίας τους. 

4η ενότητα. Ενεργή ενασχόληση με τη συγγραφή, προ της εισαγωγής τους 

στο Π.Μ.Σ. Το τέταρτο μέρος αποτελείται από δέκα ερωτήσεις (16-25). Οι τέσσερις  

ερωτήσεις της ενότητας αυτής είναι διχοτομικές, οι απαντήσεις δηλαδή δίνονται με 

ένα ναι ή με ένα όχι. Οι ερωτήσεις αυτές στοχεύουν στο να διερευνήσουν την ενεργή 

ενασχόληση με τη συγγραφή, τη δημοσίευση, τη βράβευση και την έκδοση 

λογοτεχνικών (και μη) έργων, προ της εισαγωγής των φοιτητών/αποφοίτων στο 

Π.Μ.Σ. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις, έχουν στόχο να διερευνήσουν, αφενός τα 

λογοτεχνικά είδη που επιλέγουν για δημοσίευση, βράβευση και έκδοση  και αφετέρου 

το είδος έκδοσης και του μέσου δημοσίευσης που προτιμούν. 

 5η ενότητα. Δημοσίευση, έκδοση λογοτεχνικών έργων κατά τη διάρκεια 

φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Το πέμπτο μέρος αποτελείται από έξι ερωτήσεις (26-31) που 

έχουν σκοπό να διερευνήσουν αν κατά τη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. 

ασχολούνται ενεργά με τη δημοσίευση και την έκδοση λογοτεχνικών έργων, τα 

λογοτεχνικά είδη που επιλέγουν, καθώς και το είδος έκδοσης. 
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 6η ενότητα. Δημοσίευση, έκδοση λογοτεχνικών έργων μετά την αποφοίτηση 

από το Π.Μ.Σ. Το έκτο μέρος αποτελείται από έξι ερωτήσεις (32-37). Σκοπός των 

ερωτήσεων αυτών είναι να διερευνήσουν, αν μετά την αποφοίτηση από το Π.Μ.Σ. οι 

απόφοιτοι συνεχίζουν την ενασχόλησή τους με τη συγγραφή, τη δημοσίευση και την 

έκδοση λογοτεχνικών έργων ή απέχουν από αυτή.  

7η ενότητα. Αξιοποίηση γνώσεων που αποκόμισαν από το Π.Μ.Σ. Το 

τελευταίο τμήμα του ερωτηματολογίου αποτελείται από πέντε ερωτήσεις (38-42), που 

σκοπό έχουν να ανιχνεύσουν τη γνώμη των φοιτητών/αποφοίτων για το αν και κατά 

πόσο τους βοήθησε το Π.Μ.Σ.  και αν αξιοποίησαν τις γνώσεις που αποκόμισαν από 

αυτό στη συγγραφή ή στην εργασία στους. Οι τρεις ερωτήσεις είναι κλειστές 

ερωτήσεις ποσοτικής διαβαθμιστικής επιλογής, (πάρα πολύ, πολύ, αρκετά, λίγο, 

καθόλου). Η τέταρτη ερώτηση έχει στόχο να διερευνήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

για περαιτέρω εξειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος. Η τελευταία 

ερώτηση, η οποία είναι ανοιχτού τύπου, στοχεύει στο να ανιχνεύσει τις απόψεις των 

φοιτητών/αποφοίτων και να τους ωθήσει να καταθέσουν σχόλια, παρατηρήσεις και 

προτάσεις, σχετικά με τη διάρθρωση του Π.Μ.Σ., τη συγγραφή και τις εκδόσεις.  

Οι ερωτήσεις που διατυπώνονται στο ερωτηματολόγιο είναι όλες κλειστού 

τύπου με εξαίρεση την τελευταία. Οι κλειστές ερωτήσεις συμβάλλουν στην 

ευκολότερη συμπλήρωσή του ερωτηματολογίου και αυξάνουν τις πιθανότητες 

συμπλήρωσης και επιστροφής του (Παρασκευόπουλος, 1985: 97-125). Παράλληλα, 

επειδή είναι εξαιρετικά δομημένες, οι κλειστές ερωτήσεις αναδεικνύονται χρήσιμες 

γιατί επιτρέπουν εύκολη και γρήγορη ανάλυση των δεδομένων και επιτρέπουν 

συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων του δείγματος (Cohen & Manion, 1994: 136-137).  

Αντίθετα, οι ανοικτού τύπου ερωτήσεις, όπως είναι η τελευταία του 

ερωτηματολογίου, παρέχουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να απαντήσουν 

ελεύθερα, να αιτιολογήσουν και να αποφύγουν τους περιορισμούς των 

προκαθορισμένων απαντήσεων που χαρακτηρίζει τις ερωτήσεις κλειστού τύπου.   
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7.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

Για τη συλλογή των δεδομένων στην περίπτωση της έρευνάς μας, αφού έγινε η 

κατάλληλη βιβλιογραφική ανασκόπηση, διαμορφώσαμε τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου με βάση το στόχο και τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας μας.  

Έπειτα, διεξήγαμε πιλοτική έρευνα σε πέντε άτομα και εντοπίσαμε τυχόν 

αδυναμίες του ερωτηματολογίου (π.χ. ερωτήσεις που δεν έγιναν κατανοητές). 

Ανάλογα, προβήκαμε σε διόρθωση του ερωτηματολογίου με επαναδιατύπωση των 

ερωτήσεων αυτών. Στη συνέχεια, ήρθαμε σε επαφή με τον πληθυσμό-στόχο της 

έρευνας μας, δηλαδή τους 300 φοιτητές/αποφοίτους. Αρχικά, τους ζητήσαμε με 

ευγενικό τρόπο, εφόσον τους εξηγήσαμε το σκοπό της έρευνας μας (ότι γίνεται στα 

πλαίσια της ερευνητικής μας εργασίας και θα παραμείνει ανώνυμη), να αφιερώσουν 

λίγο χρόνο για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Το ερωτηματολόγιο 

αποστείλαμε με Link στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των φοιτητών/αποφοίτων. 

Επιπλέον, τους δώσαμε τις κατάλληλες οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους, και τους 

δόθηκε εύλογος χρόνος δύο εβδομάδων για τη συμπλήρωσή τους. Τη δέκατη ημέρα 

αποστείλαμε εκ νέου το ερωτηματολόγιο με τον ίδιο τρόπο, δίνοντας παράλληλα 

παράταση άλλης μιας εβδομάδας. Μετά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, αυτά 

ελέγχθηκαν, ταξινομήθηκαν και έγινε η ανάλυση και ο σχολιασμός τους. Για το λόγο 

αυτό χρησιμοποιήθηκαν πίνακες και διαγράμματα.   
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7.5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 

Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -Δημογραφικά χαρακτηριστικά   

 Κατά τη στατιστική ανάλυση των δημογραφικών δεδομένων, που συλλέχτηκαν με τα 

ερωτηματολόγια, συντάχτηκαν οι πίνακες και τα γραφήματα (1-9) που αφορούν το 

φύλο, ηλικία, τόπο διαμονής, βασικό τίτλο προπτυχιακών σπουδών, ίδρυμα κτήσης 

βασικού τίτλου σπουδών, περαιτέρω σπουδές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές 

σπουδές.  

1. Φύλο   

Πίνακας 1   

Ετικέτες 

γραμμής Πλήθος από  

Άνδρας 37 

Απροσδιόριστο 1 

Γυναίκα 72 

Γενικό άθροισμα 110 

 

 

 

Γράφημα 1 

 

 

34% 

1% 65% 

Φύλο 

Άνδρας 

Απροσδιόριστο 

Γυναίκα 
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Από το παραπάνω γράφημα παρατηρούμε πως η αναλογία ανδρών και γυναικών είναι 

34,% και 65% αντίστοιχα, ενώ 1% είναι απροσδιόριστο. Οι γυναίκες υπερτερούν των 

ανδρών κι αυτό δεν είναι τυχαίο, αφού οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους 

άνδρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 

2011).   

2.   Ηλικία 

Πίνακας 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 2 

 

  

Όσον αφορά στην ηλικία παρατηρούμε (Πίνακας 2, Γράφημα 2) ότι το 35% των 

φοιτητών/αποφοίτων  του δείγματος είναι 41-50 ετών, το 26% είναι 31-40, το 18% 

είναι 21-30, το 17% είναι 51-60  και 4% είναι άνω της ηλικίας των 60 ετών. Οι 

περισσότεροι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 41-50, γεγονός που δηλώνει ότι 

βρίσκονται σχεδόν στο μέσον της εργασιακής τους πορείας. 

18% 

26% 

35% 

17% 

4% 

Ηλικία 

21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

61 και πάνω 

Ετικέτες 

γραμμής Πλήθος από  

21-30 20 

31-40 28 

41-50 39 

51-60 19 

61 και πάνω 4 

Γενικό άθροισμα 110 
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3. Τόπος διαμονής  

Πίνακας 3 

Ετικέτες γραμμής 

Πλήθος 

από  

Άλλο 11 

Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη 3 

Αττική 25 

Δυτική Μακεδονία 12 

Ήπειρος 7 

Θεσσαλία 7 

Κεντρική Μακεδονία 40 

Πελοπόννησος 5 

Γενικό άθροισμα 110 

 

Γράφημα 3 

 

10% 

3% 

23% 

11% 

6% 
6% 

36% 

5% 

Τόπος διαμονής Άλλο 

Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 
Αττική 

Δυτική Μακεδονία 

Ήπειρος 

Θεσσαλία 

Κεντρική Μακεδονία 

Πελοπόννησος 
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Ως προς τον τόπο διαμονής (Πίνακας 3, Γράφημα 3) παρατηρούμε ότι οι φοιτητές 

/απόφοιτοι  του Π.Μ.Σ. προέρχονται από όλα τα γεωγραφικά τμήματα της χώρας, την 

Κύπρο και την Αίγυπτο, γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί, καθώς το Π.Μ.Σ. 

Δημιουργική Γραφή ήταν μέχρι πρότινος το μοναδικό στην Ελλάδα.  Βέβαια οι 

περισσότεροι εξ αυτών διαμένουν 36% στην Κεντρική Μακεδονία (κυρίως 

Θεσσαλονίκη), 23% στην Αττική (κυρίως Αθήνα), δηλαδή στα δύο μεγάλα αστικά 

κέντρα, και  11% Δυτική Μακεδονία,  6% Θεσσαλία, 6% Ήπειρο, 3% Ανατολική 

Μακεδονία – Θράκη, 5% Πελοπόννησο και 10% Άλλο. Αυτό ίσως σημαίνει ότι 

επιλέγεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα με βάση την εγγύτητα και την 

προσβασιμότητα στην έδρα του μεταπτυχιακού προγράμματος, τη Φλώρινα. 

 

4. Βασικός Τίτλος Προπτυχιακών Σπουδών. 

Πίνακας 4  

Ετικέτες γραμμής Πλήθος από  

Αγγλική, Γαλλική Φιλολογία  

κ.λ.π. 7 

Άλλο 10 

Ανθρωπιστικές-Πολιτισμικές 

Σπουδές 10 

Νομική Σχολή 3 

Οικονομικών Επιστημών  4 

Παιδαγωγική Σχολή 28 

Πολυτεχνικές Σχολές 11 

Σχολή Καλών Τεχνών  6 

Σχολή Κινηματογράφου & 

Θεάτρου 5 

Φιλοσοφική Σχολή 25 

Γενικό άθροισμα 109 
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Γράφημα 4: 

 

 

Ως προς τον Βασικό Τίτλο Προπτυχιακών Σπουδών (Πίνακας 4, Γράφημα 4.) 

απόφοιτοι των παρακάτω πανεπιστημιακών σχολών : 26% Παιδαγωγική Σχολή, 23% 

Φιλοσοφική Σχολή, 10% Πολυτεχνικές Σχολές 9% Ανθρωπιστικές – Πολιτισμικές 

Σπουδές, 6% Αγγλική- Γαλλική Φιλολογία,  5% Σχολή Καλών Τεχνών, 5% Σχολή 

Κινηματογράφου & Θεάτρου, 4% Οικονομικών Επιστημών, 3%Νομική Σχολή και  

9% Άλλο. Παρατηρούμε ότι η πλειονότητα  των ερωτώμενων (σχεδόν 80%-85%) 

είναι  θεωρητικής κατεύθυνσης και μόνο ένα μικρό ποσοστό   του δείγματος είναι 

θετικής ή τεχνικής κατεύθυνσης 

 

5. Ίδρυμα κτήσης Βασικού Τίτλου Προπτυχιακών Σπουδών 

Πίνακας 5  

Ετικέτες γραμμής 

Πλήθος 

από  

Άλλο 26 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 4 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 35 

6% 

9% 

9% 

3% 

4% 

26% 

10% 

5% 

5% 

23% 

0% 

Βασικός τίτλος σπουδών Αγγλική, Γαλλική Φιλολογία  

κλπ 

Άλλο 

Ανθρωπιστικές-

Πολιτισμικές Σπουδές 

Νομική Σχολή 

Οικονομικών Επιστημών  

Παιδαγωγική Σχολή 

Πολυτεχνικές Σχολές 

Σχολή Καλών Τεχνών  

Σχολή Κινηματογράφου & 

Θεάτρου 

Φιλοσοφική Σχολή 
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Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 5 

Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) 15 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

(Ε.Μ.Π) 2 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 6 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 8 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 9 

Γενικό άθροισμα 110 

 

Γράφημα 5 

 

 

Ως προς το Ίδρυμα κτήσης του Βασικού Τίτλου Προπτυχιακών Σπουδών (Πίνακας 5, 

Γράφημα 5) το 32% του δείγματος είναι απόφοιτοι του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), το 14% του Εθνικού και Καποδιστριακού 

24% 

4% 

32% 

4% 

14% 

2% 

5% 

7% 

8% 

Ιδρυμα  κτήσης βασικού  
τίτλου σπουδών 

Άλλο 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης 

Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
(Ε.Μ.Π) 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
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Πανεπιστήμιου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), το 8% του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το 7% του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 5%  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, το 

4% Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,  το 4% της Ανωτάτης Σχολής Καλών 

Τεχνών, το 2% του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π), και το 24% από 

άλλο. 

 

6. Περαιτέρω Μεταπτυχιακές Σπουδές 

Πίνακας 6  

Ετικέτες γραμμής 

Πλήθος 

από ΌΧΙ 

ΝΑΙ 31 

ΌΧΙ 79 

Γενικό άθροισμα 110 

 

Γράφημα 6: 

 

 

Το 72% του δείγματος απάντησε αρνητικά στο ερώτημα για τις περαιτέρω 

μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ το 28% απάντησε ότι κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών. 

 

 

 

 

 

 

28% 

72% 

Μεταπτυχιακές Σπουδές 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ 
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7. Διδακτορικές Σπουδές 

Πίνακας 7  

Ετικέτες 

γραμμής Πλήθος από  

ΝΑΙ 8 

ΌΧΙ 102 

Γενικό 

άθροισμα 110 

 

 Γράφημα 7 

 

Αναφορικά με τις διδακτορικές σπουδές το 7% απάντησε ότι κατέχει διδακτορικό 

τίτλο σπουδών, ενώ το 93% απάντησε αρνητικά. 

 

8. Περαιτέρω Προπτυχιακές Σπουδές 

Πίνακας 8  

Ετικέτες 

γραμμής Πλήθος από 

ΝΑΙ 16 

ΌΧΙ 94 

Γενικό 

άθροισμα 110 

 

7% 

93% 

Διδακτορικές Σπουδές 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ 
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Γράφημα 8 

 

Σε αυτό το ερώτημα το 15% του δείγματος απάντησε ότι κατέχει και δεύτερο πτυχίο 

Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ενώ το 85% απάντησε αρνητικά.  

9. Άλλο 

Πίνακας 9  

Ετικέτες γραμμής Πλήθος από  

 Εργαστήρια Δημιουργικής 

γραφής 10 

Άλλο 26 

Σεμινάρια διάφορα 4 

Γενικό άθροισμα 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

85% 

Προπτυχιακές Σπουδές 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ 
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Γράφημα 9 

 

Το 65% του δείγματος  έχει απαντήσει ότι έχει παρακολουθήσει διάφορες 

εκπαιδεύσεις συναφείς με το αντικείμενο της εργασίας τους, το 25% συμμετείχε σε 

εργαστήρια δημιουργικής γραφής ενώ το 10% παρακολούθησε διάφορα σεμινάρια. 

Οι τρεις ερωτήσεις (6-8) σχετικά με τις περαιτέρω σπουδές είναι διχοτομικές, 

οι απαντήσεις δηλαδή δίνονται με ένα ναι ή με ένα όχι.    Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι το 28% των ερωτώμενων (Πίνακας 6, Γράφημα 6)   κατέχει επιπλέον του 

βασικού πτυχίου και μεταπτυχιακό τίτλο. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλότερο 

από τον εθνικό μέσο όρο που είναι 8% (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2011). Το 7% κατέχει 

Διδακτορικό τίτλο (Πίνακας 7, Γράφημα 7)    και το 14%  έχουν δεύτερο πτυχίο 

Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (Πίνακας 8, Γράφημα 8). Πέραν των παραπάνω, στην τελευταία 

ερώτηση αυτής της ενότητας (Πίνακας 9, Γράφημα 9) παρατηρούμε ότι αρκετοί 

επιλέγουν να επιμορφωθούν σε διάφορα αντικείμενα. Το υψηλό μορφωτικό επίπεδο 

των συμμετεχόντων είναι ένα γεγονός, που μπορεί να εξηγηθεί ως μια τάση που 

επικρατεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες και θα μπορούσε να ενταχθεί  στην αντίληψη 

της δια βίου μάθησης. Ίσως σημαίνει ότι λόγω της οικονομικής κρίσης των 

τελευταίων ετών, της κινητικότητας, της ανεργίας, αλλά και άλλοι παράγοντες τους 

ωθούν σε περεταίρω σπουδές, ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας, 

κατοχύρωσης ή διεκδίκησης καλύτερης θέσης. 

   

 

 Β. Έτος εισαγωγής/αποφοίτησης- Κατεύθυνση   (ερωτ.10-12) 

10. Έτος εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. "Δημιουργική Γραφή". 

 

 

 

25% 

65% 

10% 

0% 

Άλλο 

 Εργαστήρια 
Δημιουργικής γραφής 

Άλλο 

Σεμινάρια διάφορα 
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Πίνακας 10  

 

Ετικέτες 

γραμμής Πλήθος από  

2008-09 7 

2009-10 10 

2010-11 7 

2011-12 8 

2012-13 6 

2013-14 6 

2014-15 20 

2015-16 27 

2016-17 19 

Γενικό άθροισμα 110 

 

Γράφημα 10 

 

 

Ως προς το έτος εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. παρατηρούμε ότι το 25%  έχει εισαχθεί 2015-

16, το 18% το 2014-15,  το 17 % 2016-17, το 9% 2009-10 , το 7% 2011-12, το  6 

%2010-11, το  6 %2008-09, και το 6 % 2013-13.  Παρατηρούμε δηλαδή ότι οι 

περισσότεροι από αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν εισαχθεί τα τελευταία 

χρόνια σε σχέση με τον χρόνο διεξαγωγής της έρευνας. Αυτό το γεγονός,  ίσως 

μπορεί να εξηγηθεί καθώς όσο απομακρύνεται ο χρόνος που αποφοίτησαν 

απομακρύνονται κι από ότι έχει σχέση με το Π.Μ.Σ. Πιθανόν να σημαίνει ότι έχοντας 

6% 
9% 

6% 

7% 

6% 

6% 
18% 

25% 

17% 

Έτος Εισαγωγής 
2008-09 

2009-10 

2010-11 

2011-12 

2012-13 

2013-14 

2014-15 

2015-16 

2016-17 
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άλλες ασχολίες είναι κάπως διστακτικοί κι απρόθυμοι στο να συμμετάσχουν σε 

τέτοιου είδους έρευνες. 

 

11. Έτος αποφοίτησης από το Π.Μ.Σ. "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ" 

Πίνακας 11  

Ετικέτες 

γραμμής Πλήθος από 

2009-10 1 

2010-11 6 

2011-12 8 

2012-13 6 

2013-14 7 

2014-15 9 

2015-16 6 

2016-17 10 

Αναμένεται 57 

Γενικό άθροισμα 110 

 

Γράφημα 11 

 

 

Ως προς το έτος αποφοίτησης από το Π.Μ.Σ. (Πίνακας 11, Γράφημα 11) 

παρατηρούμε ότι το 52% αναμένεται η αποφοίτησή τους, το 9%  έχει αποφοιτήσει  

2015-16,  8% το 2014-15,  7 % το 2011-12,  6 % το 2010-11, 6% το 2012-13, 6 % το 

1% 

6% 
7% 

6% 

6% 

8% 

5% 

9% 

52% 

Έτος Αποφοίτησης 
2009-10 

2010-11 

2011-12 

2012-13 

2013-14 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

Αναμένεται 
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2013-14, 5% το 2015-16 και 1% το 2009-10. Αυτό δικαιολογείται καθώς όπως και 

στο προηγούμενο ερώτημα οι περισσότεροι που συμμετείχαν στην έρευνα είναι είτε 

ενεργοί φοιτητές είτε αποφοίτησαν σχετικά πρόσφατα. 

 

12. Κατεύθυνση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ" 

  Πίνακας 12  

Ετικέτες γραμμής 

Πλήθος 

από 

Γενική Κατεύθυνση ( μέχρι το 

2013) 42 

Εκπαίδευση 31 

Συγγραφή 37 

Γενικό άθροισμα 110 

 

Γράφημα 12 

 

 

Ως προς την κατεύθυνση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. (Πίνακας 12, Γράφημα 12) το 38% 

είναι Γενικής κατεύθυνσης καθώς μέχρι το έτος 2013 δεν υπήρχε άλλη κατεύθυνση 

και συνεπώς δυνατότητα επιλογής. Από το 2013 και εφεξής στο Π.Μ.Σ. δίνεται η 

δυνατότητα δύο κατευθύνσεων.  Το 34% των συμμετεχόντων επιλέγει ως κατεύθυνση 

τη Συγγραφή και το 28% την Εκπαίδευση. 

 

  

38% 

28% 

34% 

Κατεύθυνση Εισαγωγής 

Γενική Κατεύθυνση ( 
μέχρι το 2013) 

Εκπαίδευση 

Συγγραφή 
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     Γ. Εργασιακή κατάσταση (ερωτ. 13-15) 

 

13. Αυτή τη στιγμή είστε: άνεργος/η,  εργαζόμενος/η, συνταξιούχος, φοιτητής 

και εργαζόμενος, φοιτητής/τρια; 

 

Πίνακας 13  

Ετικέτες γραμμής Πλήθος από  

άνεργος/η 8 

εργαζόμενος/η 93 

Συνταξιούχος 3 

φοιτητής και 

εργαζόμενος 1 

φοιτητής/τρια 5 

Γενικό άθροισμα 110 

 

 Γράφημα 13 

 

Ως προς την εργασιακή κατάσταση (Πίνακας 13, Γράφημα 13) παρατηρούμε πως το 

85% των ερωτώμενων είναι εργαζόμενοι, κι αυτό είναι φυσικό, αφού όπως είδαμε οι 

περισσότεροι ανήκουν ηλικιακά στην κατηγορία 31-50 ετών, στην πιο παραγωγική 

ηλικία και συνεπώς διαθέτουν και μακρόχρονη προϋπηρεσία.  Το 7%  είναι άνεργοι, 

ποσοστό χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ανεργίας στη χώρα μας,  το 4%  είναι 

φοιτητές, ένα ακόμα 3% είναι συνταξιούχοι, αφού στο δείγμα μας υπάρχουν 

συμμετέχοντες που ανήκουν ηλικιακά στην κατηγορία άνω των 60 ετών,  και 1% 

είναι φοιτητής και εργαζόμενος. 

7% 

85% 

3% 

1% 

4% 

Είστε εργαζόμενος, άνεργος, 
συνταξιούχος κλπ 

άνεργος/η 

εργαζόμενος/η 

συνταξιούχος 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 
φοιτητής/τρια 
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14. Αν εργάζεστε, ανήκετε σε:  

Πίνακας 14  

Ετικέτες 

γραμμής Πλήθος από  

Δημόσιο Τομέα 60 

Ελεύθερο 

Επάγγελμα 10 

Ιδιωτικό Τομέα 24 

Γενικό άθροισμα 94 

 

Γράφημα 14 

 

Στο δείγμα μας υπερτερούν οι εργαζόμενοι στον Δημόσιο Τομέα κατά 64% (Πίνακας 

14, Γράφημα 14).  Αντίστοιχα ένα 25% του δείγματος ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα, 

ενώ ένα ακόμη 11% κάνει Ελεύθερο Επάγγελμα. 

 

15. Παρακαλούμε να προσδιορίσετε τον φορέα απασχόλησής σας 

 

(π.χ. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο, Ιδιοκτήτης Καταστήματος, 

Εργαζόμενος σε Εταιρία) 

 

 

 

 

 

64% 11% 

25% 

0% 

Αν εργάζεστε ανήκετε 
Δημόσιο, Ιδιωτικό τομέα  

κλπ 
Δημόσιο Τομέα 

Ελεύθερο 
Επάγγελμα 

Ιδιωτικό Τομέα 
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Πίνακας 15.:  

Ετικέτες γραμμής 

Πλήθος 

από  

Άλλο 6 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 26 

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις - Ελεύθεροι 

Επαγγελματίες 21 

Ιδιωτική Εκπαίδευση 9 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 18 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 1 

Φορείς Δημοσίου 12 

Γενικό άθροισμα 93 

 

Γράφημα 15 

 

Σε αυτή την ερώτηση, για τη διευκρίνιση του φορέα απασχόλησης (Πίνακας 15, 

Γράφημα 15) παρατηρούμε ότι σχεδόν οι μισοί είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 

εργάζονται στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κυρίως 

του Δημόσιου Τομέα αλλά και του Ιδιωτικού Τομέα και συγκεκριμένα: το 28%  στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 19%, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 23%, Ιδιωτικές 

6% 

28% 

23% 

10% 

19% 

1% 13% 

0% 

Φορέας απασχόλησης 
Άλλο 

Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις - 
Ελεύθεροι Επαγγελματίες 

Ιδιωτική Εκπαίδευση 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Φορείς Δημοσίου 
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Επιχειρήσεις- Ελεύθεροι Επαγγελματίες, 13% Φορείς του Δημοσίου,  10%Ιδιωτική 

Εκπαίδευση,  6% Άλλο και  1% στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.   

 

Δ: Συγγραφή, δημοσίευση, έκδοση λογοτεχνικών έργων προ της 

εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. (ερωτ. 16-25) 

 

16. Υπήρχε ενεργή ενασχόληση με τη συγγραφή πριν από τη συμμετοχή σας στο 

Π.Μ.Σ. ; 

 Πίνακας 16 

Ετικέτες 

γραμμής Πλήθος από 

Ναι 80 

Όχι 30 

Γενικό 

άθροισμα 110 

 

 Γράφημα 16 

 

Σχετικά με την ενεργή ενασχόληση των συμμετεχόντων με τη συγγραφή πριν την 

εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. (Πίνακας 16, Γράφημα 16) το 73% του δείγματος απάντησε 

θετικά και μόνο το 27% αρνητικά, γεγονός που καταδεικνύει ένα από τα κίνητρα 

επιλογής του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. 

 

17. Έχετε δημοσιεύσει κάποιο έργο σας προ της εισαγωγής σας στο Π.Μ.Σ. σε 

ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή; 

 

 

73% 

27% 

Ενασχόληση με  τη Συγγραφή 

Ναι 

Όχι 
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Πίνακας 17  

Ετικέτες 

γραμμής Πλήθος από 

Ναι 61 

Όχι 49 

Γενικό άθροισμα 110 

 

Γράφημα 17 

 

Το 61% από το δείγμα της έρευνας (Πίνακας 17, Γράφημα 17) έχει δημοσιεύσει 

κάποιο έργο προ της εισαγωγής τους στο Π.Μ.Σ. σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, 

ενώ το 49% απάντησε αρνητικά.  

 

18. Αν ναι, τι είδους λογοτεχνικά έργα έχετε δημοσιεύσει προ της εισαγωγής σας 

στο Π.Μ.Σ. ; 

Πίνακας 18  

Ετικέτες γραμμής Πλήθος από  

Άλλο 6 

Διήγημα 26 

Επιστημονικό κείμενο 10 

Θεατρικό έργο 3 

Μη λογοτεχνικό 

κείμενο 11 

Μυθιστόρημα 3 

Παραμύθι 4 

55% 

45% 

Δημοσίευση προ της 
εισαγωγής 

Ναι 

Όχι 
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Ποίηση 24 

Σενάριο 1 

Γενικό άθροισμα 88 

 

 

Γράφημα 18 

 

Ως προς τι είδους λογοτεχνικά έργα έχουν δημοσιεύσει (Πίνακας 18, Γράφημα 18) το 

30% έχει δημοσιεύσει διήγημα, το 27% ποίηση, το 11% επιστημονικό κείμενο, το 3% 

θεατρικό έργο, το 13% μη λογοτεχνικό κείμενο, το 3% μυθιστόρημα, το 5% 

παραμύθι, το 1% σενάριο και το 7% επέλεξε κάποιο άλλο είδος. 

 

19. Σε ποιο μέσο δημοσιεύτηκε το έργο σας προ της εισαγωγής σας στο Π.Μ.Σ.;  

Πίνακας 19  

Ετικέτες γραμμής 

Πλήθος 

από  

Άλλο 21 

Εφημερίδα (ηλεκτρονική - έντυπη 

μορφή) 21 

Ιστοχώρος (Blog- site) 13 

Περιοδικό (ηλεκτρονική - έντυπη 

μορφή) 17 

Γενικό άθροισμα 72 

 

7% 

30% 

11% 
3% 

13% 

3% 

5% 

27% 

1% 

Δημοσίευση προ εισαγωγής - είδος 

Άλλο 

Διήγημα 

Επιστημονικό κείμενο 

Θετρικό ́ έργο 

Μη λογοτεχνικό κείμενο 

Μυθιστόρημα 

Παραμύθι 

Ποίηση 

Σενάριο 
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Γράφημα 19 

 

Ως προς το ερώτημα σε ποιό μέσο έχουν δημοσιεύσει τα έργα τους προ της 

εισαγωγής τους στο Π.Μ.Σ.( Πίνακας 20, Γράφημα 19) το  29% έχει δημοσιεύσει σε 

εφημερίδα (ηλεκτρονική-έντυπη μορφή), και 24%  σε περιοδικό ηλεκτρονική-έντυπη 

μορφή,    18% σε ιστοχώρο (blog-site) και 29%  σε άλλο μέσο.   

 

20. Έχει βραβευθεί κάποιο έργο σας; 

Πίνακας 20  

Ετικέτες 

γραμμής 

Πλήθος από 

Όχι 

Ναι 31 

Όχι 70 

Γενικό άθροισμα 101 

 

Γράφημα 20 

 

29% 

29% 

18% 

24% 

0% 

Μέσον δημοσίευσης 
Άλλο 

Εφημερίδα 
(ηλεκτρονική - έντυπη 
μορφή) 
Ιστοχώρος (Blog- site) 

Περιοδικό 
(ηλεκτρονική - έντυπη 
μορφή) 

31% 

69% 

0% 

Βραβεύτηκε κάποιο έργο 
σας 

Ναι 

Όχι 
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Στο ερώτημα αν έχει βραβευθεί κάποιο έργο τους πριν την εισαγωγή τους στο 

Π.Μ.Σ. το 31% απάντησε θετικά, ενώ το 69% αρνητικά (Πίνακας 20, Γράφημα 20).  

 

21. Τι είδους έργο βραβεύθηκε;  

 

Πίνακας 21  

Ετικέτες 

γραμμής 

Πλήθος 

από  

Άλλο 1 

Διήγημα 11 

Διήγημα - Ποίηση 5 

Θεατρικό έργο 2 

Μυθιστόρημα 1 

Νουβέλα 1 

Ποίηση 9 

Σενάριο 1 

Γενικό άθροισμα 31 

 

Γράφημα 21 

 

Για το είδος λογοτεχνικού έργου που βραβεύτηκε πριν την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ. 

απάντησα: 36%  διήγημα, 29% ποίηση, 6% διήγημα – ποίηση, 3% μυθιστόρημα, 7% 

3% 

36% 

16% 
7% 

3% 

3% 

29% 

3% 

0% 

Τι είδους λογοτεχνικό έργο 
βραβεύτηκε; 

Άλλο 

Διήγημα 

Διήγημα - Ποίηση 

Θεατρικό έργο 

Μυθιστόρημα 

Νουβέλα 

Ποίηση 

Σενάριο 
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θεατρικό έργο, 3% νουβέλα, 3% άλλο ( Πίνακας 21, Γράφημα 21). Παρατηρούμε ότι 

επιλέγονται κυρίως μικρής φόρμας κείμενα, όπως ποίηση και  διήγημα.  

 

22. Σε ποιο διαγωνισμό πραγματοποιήθηκε η βράβευση; 

 Γι αυτό το ερώτημα δεν υπάρχουν διαγράμματα και πίνακες, καθώς η ερώτηση είναι 

ανοιχτού τύπου και συνεπώς οι απαντήσεις ποικίλουν. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους 

φορείς και τους διαγωνισμούς, που έλαβαν μέρος οι συμμετέχοντες της έρευνας και 

βραβεύτηκαν έργα τους.  Αυτοί είναι:  

Ποιητικός Διαγωνισμός UNESCO «Διονύσιος Σολωμός,  Διαγωνισμός Θεατρικού  

Έργου ΚΘΒ Ε 2015,  3ος Λογοτεχνικός διαγωνισμός "Αντώνης Σαμαράκης" (2009), 

Διαγωνισμός Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών (2009), 1ος Λογοτεχνικός 

Διαγωνισμός «Μίμης Σουλιώτης», 2ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Μίμης Σουλιώτης 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός,  Διαγωνισμός Ποίησης Δήμου Θεσσαλονίκης, 

Επιστημονικά Συνέδρια (ιατρικά ,παιδαγωγικά), Πανελλήνια Ένωση Συγγραφέων, 

Πανελλήνια Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών,  Λόγω Τέχνης, ΑrtSpot»,  Αρχείο 

Ιστορίας και Τέχνης Καισάρειας, The book's Journal (2) Πανελλήνιος Διαγωνισμός 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Βραβεία Σεναριογράφων Ελλάδας, Λογοτεχνικό 

περιοδικό ΦΡΕΑΡ. 

 

23. Έχετε εκδώσει κάποιο έργο σας (έντυπα ή ηλεκτρονικά) προ της εισαγωγής 

σας στο Π.Μ.Σ.;  

Πίνακας 23  

Ετικέτες 

γραμμής Πλήθος από  

Ναι 35 

Όχι 75 

Γενικό άθροισμα 110 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 
 

Γράφημα 23 

  

Στο ερώτημα αν έχουν εκδώσει κάποιο έργο  (έντυπα ή ηλεκτρονικά) προ της 

εισαγωγής τους στο Π.Μ.Σ. θετικά απάντησε το 32% του δείγματος, ενώ αρνητικά το 

68%, (Πίνακας 23, Γράφημα 23). 

 

24. Τι είδους λογοτεχνικά έργα έχετε εκδώσει πριν την εισαγωγή σας στο 

Π.Μ.Σ.; 

Πίνακας 24  

Ετικέτες γραμμής 

Πλήθος 

από  

Επιστημονικό κείμενο 4 

Θεατρικό έργο 1 

Μη λογοτεχνικό κείμενο 3 

Μυθιστόρημα 3 

Νουβέλα 1 

Παραμύθι 3 

Ποιητική Συλλογή 9 

Σενάριο 1 

Συλλογή Διηγημάτων 11 

Γενικό άθροισμα 36 

 

 

 

 

 

 

 

32% 

68% 

Έκδοση προ της εισαγωγής  

Ναι 

Όχι 
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Γράφημα 24 

 

 

Ως προς το είδος του λογοτεχνικού έργου που έχουν εκδώσει πριν την εισαγωγή τους 

στο Π.Μ.Σ. απάντησαν: 31% συλλογή  διηγημάτων, 25% ποιητική συλλογή, 11% 

επιστημονικό κείμενο, 8% παραμύθι, 8% μη λογοτεχνικό κείμενο, 8%  μυθιστόρημα, 

3% νουβέλα, 3% θεατρικό έργο, 3% σενάριο (Πίνακας 24, Γράφημα 24). 

 

25. Προσδιορίστε το είδος της έκδοσης που πραγματοποιήσατε. 

Πίνακας 25  

Ετικέτες γραμμής 

Πλήθος 

από  

Άλλο 1 

Έντυπη αυτο-έκδοση 6 

Έντυπη έκδοση σε εκδοτικό 

οίκο 20 

Ηλεκτρονική αυτο-έκδοση 1 

Συμμετοχή Δημοσιοποιημένο 

Έργο  10 

Γενικό άθροισμα 38 

 

 

 

 

 

 

 

11% 

3% 

8% 

8% 

3% 

8% 

25% 

3% 

31% 

0% 

Είδος λογοτεχνικού έργου  
Επιστημονικό 
κείμενο 
Θετρικό έργο 

Μη λογοτεχνικό 
κείμενο 
Μυθιστόρημα 

Νουβέλα 

Παραμύθι 

Ποίητική Συλλογή 

Σενάριο 

Συλλογή 
Διηγημάτων 
(κενό) 
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Γράφημα 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφορικά με το είδος έκδοσης που επέλεξαν πριν την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ. το 

52% του δείγματος έχει εκδώσει τα έργα του σε έντυπη έκδοση σε εκδοτικό οίκο, το 

26% έχει συμμετοχή σε δημοσιοποιημένο έργο, το 16% έντυπη αυτο-έκδοση, το 3% 

ηλεκτρονική αυτο-έκδοση, 3% άλλο (Πίνακας 25, Γράφημα 25). 

 

Ε: Δημοσίευση, έκδοση λογοτεχνικών έργων κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο 

Π.Μ.Σ. (ερωτ.26-31) 

 

26. Έχετε δημοσιεύσει κάποιο έργο σας κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο 

Π.Μ.Σ. σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή; 

 

Πίνακας 26  

 

 

 

 

 

 

Ετικέτες 

γραμμής Πλήθος από  

Ναι 63 

Όχι 47 

Γενικό άθροισμα 110 

3% 
16% 

52% 

3% 

26% 

0% 

Είδος έκδοσης προ της 
εισαγωγής   

Άλλο 

Έντυπη αυτο-
έκδοση 

Έντυπη έκδοση σε 
εκδοτικό οίκο 

Ηλεκτρονική αυτο-
έκδοση 

Συμμετοχή 
Δημοσιοποιημένο 
Έργο  
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Γράφημα 26 

 

Η πέμπτη ενότητα του ερωτηματολογίου αφορά τη δημοσίευση και την έκδοση έργων 

κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Στο πρώτο ερώτημα το 57% του 

δείγματος έχει δημοσιεύσει κάποιο έργο ενώ το 43% απάντησε αρνητικά.  

 

27. Αν ναι, τι είδους λογοτεχνικά έργα έχετε δημοσιεύσει  κατά τη διάρκεια της 

φοίτησης  στο Π.Μ.Σ. ;  

Πίνακας 27  

Ετικέτες γραμμής 

Πλήθος 

από  

Άλλο 1 

Διήγημα 36 

Επιστημονικό κείμενο 12 

Θεατρικό έργο 3 

Μη λογοτεχνικό 

κείμενο 7 

Παραμύθι 3 

Ποίηση 33 

Γενικό άθροισμα 95 

 

 

 

 

 

 

57% 

43% 

Δημοσίευση κατά τη 
διάρκεια φοίτησης 

Ναι 

Όχι 
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Γράφημα 27 

 

Ως προς το είδος που επέλεξαν να δημοσιεύσουν κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο 

Π.Μ.Σ (Πίνακας 27, Γράφημα 27) παρατηρούμε ότι επέλεξαν: 38% διήγημα,  35% 

ποίηση, 13% επιστημονικό κείμενο 7% μη λογοτεχνικό κείμενο, 3% θεατρικό έργο,  

3% παραμύθι, 1% άλλο. 

 

28. Σε ποιο μέσο δημοσιεύτηκε το έργο σας  κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο 

Π.Μ.Σ.;  

 

Πίνακας 28  

Ετικέτες γραμμής 

Πλήθος 

από  

Άλλο 9 

Εφημερίδα (ηλεκτρονική - έντυπη 

μορφή) 9 

Ιστοχώρος (Blog- site) 10 

Περιοδικό (ηλεκτρονική - έντυπη 

μορφή) 36 

Γενικό άθροισμα 64 

 

 

 

 

 

1% 

38% 

13% 
3% 7% 

3% 

35% 

Δημοσίευση κατά τη διάρκεια 
Άλλο 

Διήγημα 

Επιστημονικό κείμενο 

Θετρικό ́ έργο 

Μη λογοτεχνικό 
κείμενο 

Παραμύθι 

Ποίηση 
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Γράφημα 28 

 

Το μέσον που επέλεξαν για να δημοσιεύσουν τα έργα τους κατά τη διάρκεια της 

φοίτησης στο Π.Μ.Σ. το 56% επέλεξε το περιοδικό (ηλεκτρονική - έντυπη μορφή), το 

16% τον ιστοχώρο (Blog- site), το 9% την εφημερίδα (ηλεκτρονική - έντυπη μορφή) 

και το 9% άλλο (Πίνακας 28, Γράφημα 28).  

 

29. Έχετε εκδώσει κάποιο έργο σας (έντυπα ή ηλεκτρονικά) κατά τη διάρκεια 

της φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ; 

Πίνακας 29  

Ετικέτες 

γραμμής Πλήθος από  

Ναι 29 

Όχι 81 

Γενικό άθροισμα 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

14% 

14% 

16% 

56% 

0% 

Σε ποιο μέσο δημοσιεύτηκε κατά 
τη διάρκεια  ... Άλλο 

Εφημερίδα (ηλεκτρονική - 
έντυπη μορφή) 

Ιστοχώρος (Blog- site) 

Περιοδικό (ηλεκτρονική - 
έντυπη μορφή) 
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 Γράφημα 29 

  

Στο ερώτημα αν έχουν εκδώσει κάποιο έργο  (έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) κατά τη 

διάρκεια της φοίτησης στο Π.Μ.Σ. (Πίνακας 29, Γράφημα 29) το 26% απάντησε ότι 

έχει εκδώσει κάποιο λογοτεχνικό έργο, ενώ το 74% απάντησε αρνητικά. Συγκριτικά, 

το θετικό ποσοστό αυτών που έχουν εκδώσει κάποιο έργο  κατά τη διάρκεια της 

φοίτησης είναι ελαφρώς μικρότερο από το ποσοστό όσων έχουν εκδώσει πριν την 

εισαγωγής τους σε αυτό. 

 

30. Τι είδους λογοτεχνικά έργα έχετε εκδώσει κατά τη διάρκεια της φοίτησης 

στο Π.Μ.Σ. ; 

Πίνακας 30  

Ετικέτες γραμμής 

Πλήθος 

από 

 

3 

Επιστημονικό Κείμενο 8 

Θεατρικό Έργο 2 

Μη Λογοτεχνικό 

Κείμενο 1 

Μυθιστόρημα 2 

Ποιητική Συλλογή 6 

Συλλογή Διηγημάτων 8 

Γενικό άθροισμα 30 

 

 

26% 

74% 

Έκδοση κατά τη 
διάρκεια της φοίτησης 

Ναι 

Όχι 
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Γράφημα 30 

 

Το είδος του λογοτεχνικού έργου που επέλεξαν να εκδώσουν κατά τη διάρκεια της 

φοίτησης στο Π.Μ.Σ είναι: 27% συλλογή διηγημάτων, 27% επιστημονικό κείμενο, 

20% ποιητική συλλογή, 7% μυθιστόρημα, 6% θεατρικό έργο και 3% μη λογοτεχνικό 

κείμενο, (Πίνακας 30, Γράφημα 30). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι επιλέγουν 

εξίσου τη συλλογή διηγημάτων και το επιστημονικό κείμενο και μάλιστα με το ίδιο 

υψηλό ποσοστό, (27%). Επίσης επιλέγουν και πάλι μικρής φόρμας λογοτεχνικά έργα, 

ενώ το μυθιστόρημα επιλέγει ένα μικρό ποσοστό του δείγματος, περίπου στο ίδιο 

ποσοστό με τις εκδόσεις έργων τους πριν την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ.. 

 

31. Προσδιορίστε το είδος της έκδοσης που πραγματοποιήσατε. 

Πίνακας 31  

Ετικέτες γραμμής 

Πλήθος 

από  

Άλλο 3 

Δημοσιοποιημένο Έργο 10 

Έντυπη αυτο-έκδοση 4 

Έντυπη έκδοση σε εκδοτικό οίκο 12 

Ηλεκτρονική έκδοση σε εκδοτικό 

οίκο 3 

Γενικό άθροισμα 32 

 

 

10% 

27% 

6% 
3% 7% 

20% 

27% 

Έκδοση κατά τη διάρκεια της 
φοίτησης Άλλο 

Επιστημονικό Κείμενο 

Θεατρικό Έργο 

Μη Λογοτεχνικό Κείμενο 

Μυθιστόρημα 

Ποιητική Συλλογή 

Συλλογή Διηγημάτων 
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Γράφημα 31 

 

 

Αναφορικά με το είδος έκδοσης που επέλεξαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της 

φοίτησης, το 38% επέλεξε την έντυπη έκδοση σε εκδοτικό οίκο, το 31% επέλεξε το 

δημοσιοποιημένο έργο, το 13% την έντυπη αυτο-έκδοση, το 9% την ηλεκτρονική 

έκδοση σε εκδοτικό οίκο και το 9% άλλο. (Πίνακας 31, Γράφημα 31). 

 

ΣΤ :Δημοσίευση, έκδοση λογοτεχνικών έργων μετά την αποφοίτηση από 

το Π.Μ.Σ. (ερωτ.32-37) 

 

32. Έχετε δημοσιεύσει κάποιο έργο σας μετά την αποφοίτησή σας από το 

Π.Μ.Σ. σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή; 

Πίνακας 32 

 

Πλήθος από 

Ναι 35 

Ό 

χι 37 

Γενικό άθροισμα 72 

  

            

 

 

 

 

9% 

31% 

13% 

38% 

9% 

0% 

Είδος έκδοσης κατά τη διάρκεια 
Άλλο 

Δημοσιοποιημένο Έργο 

Έντυπη αυτο-έκδοση 

Έντυπη έκδοση σε εκδοτικό 
οίκο 

Ηλεκτρονική έκδοση σε 
εκδοτικό οίκο 

(κενό) 
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 Γράφημα 32 

  

 

Στην έκτη ενότητα τα ερωτήματα αφορούν στη δημοσίευση και έκδοση λογοτεχνικών 

έργων μετά την αποφοίτηση από το Π.Μ.Σ. Στο πρώτο ερώτημα που αφορά τη 

δημοσίευση έργων μετά την αποφοίτηση από αυτό παρατηρούμε ότι το 49% έχει 

δημοσιεύσει κάποιο έργο, ενώ το 51% δεν έχει δημοσιεύσει, δηλαδή, από το δείγμα 

της έρευνας σχεδόν οι μισοί απάντησαν θετικά και οι άλλοι μισοί αρνητικά με μικρή 

απόκλιση, (Πίνακας 32, Γράφημα 32). 

 

33. Αν ναι, τι είδους λογοτεχνικά έργα έχετε δημοσιεύσει μετά την 

αποφοίτησή σας από το Π.Μ.Σ. ; 

Πίνακας 33  

Ετικέτες γραμμής Πλήθος από  

Διήγημα 18 

Επιστημονικό 

κείμενο 10 

Θεατρικό έργο 4 

Μη λογοτεχνικό 

κείμενο 6 

Νουβέλα 1 

Ποίηση 21 

Σενάριο 1 

Γενικό άθροισμα 61 

 

 

 

49% 

51% 

0% 

 Δημοσίευση μετά την 
αποφοίτηση 

Ναι 

Όχι 
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Γράφημα 33 

 

 

Ως προς το ερώτημα αυτό παρατηρούμε ότι το 34% επιλέγει να δημοσιεύσει μετά την 

αποφοίτηση ποίηση, το 29% διήγημα, το 16% επιστημονικό κείμενο, το 10% μη 

λογοτεχνικό κείμενο, το 7% θεατρικό έργο, το 2% νουβέλα, και το  2% σενάριο. 

(Πίνακας 33, Γράφημα 33) 

 

34. Σε ποιο μέσο δημοσιεύτηκε το έργο σας  μετά την αποφοίτησή σας από 

το Π.Μ.Σ.;  

Πίνακας 34  

Ετικέτες γραμμής 

Πλήθος 

από  

Άλλο 3 

Εφημερίδα (ηλεκτρονική - 

έντυπη μορφή) 7 

Ιστοχώρος (Blog- site) 7 

Περιοδικό (ηλεκτρονική - έντυπη 

μορφή) 18 

Γενικό άθροισμα 35 

 

 

 

 

 

 

 

29% 

16% 

7% 
10% 

2% 

34% 

2% 

Δημοσίευση μετά την 
αποφοίτηση Διήγημα 

Επιστημονικό κείμενο 

Θετρικό ́ έργο 

Μη λογοτεχνικό 
κείμενο 
Νουβέλα 

Ποίηση 

Σενάριο 
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Γράφημα 34 

 

Μετά την αποφοίτηση από το Π.Μ.Σ. ως μέσο δημοσίευσης των έργων τους, το 51% 

επιλέγει το περιοδικό (ηλεκτρονική - έντυπη μορφή), το 20% τον ιστοχώρο (Blog- 

site), το 20% την εφημερίδα (ηλεκτρονική - έντυπη μορφή) και 9% άλλο. (Πίνακας 

34, Γράφημα 34). 

 

35. Έχετε εκδώσει κάποιο έργο σας (έντυπα ή ηλεκτρονικά) μετά την 

αποφοίτησή σας από το Π.Μ.Σ. ; 

Πίνακας 35  

Ετικέτες γραμμής Πλήθος από 

Ναι 22 

Όχι 46 

Γενικό άθροισμα 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9% 

20% 

20% 

51% 

0% 

Σε ποιό μέσο δημοσιεύτηκε το έργο σας 
μετά την αποφοίτησή σας από το Π.Μ.Σ.; 

Άλλο 

Εφημερίδα 
(ηλεκτρονική - 
έντυπη μορφή) 

Ιστοχώρος (Blog- 
site) 

Περιοδικό 
(ηλεκτρονική - 
έντυπη μορφή) 
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Γράφημα 35 

 

Ως  προς το ερώτημα αν έχουν εκδώσει κάποιο έργο  (έντυπα ή ηλεκτρονικά) μετά 

την αποφοίτησή τους από το Π.Μ.Σ το 32% απάντησε ότι έχει εκδώσει κάποιο έργο 

μετά την αποφοίτησή του, ενώ το 68% απάντησε αρνητικά, (Πίνακας 35, Γράφημα 

35). 

 

36. Τι είδους λογοτεχνικά έργα έχετε εκδώσει μετά την αποφοίτησή σας από 

το Π.Μ.Σ. ; 

Πίνακας 36  

Ετικέτες γραμμής 

Πλήθος 

από  

Άλλο 1 

Επιστημονικό 

κείμενο 4 

Θεατρικό έργο 2 

Νουβέλα 1 

Παραμύθι 2 

Ποιητική Συλλογή 8 

Συλλογή 

Διηγημάτων  3 

Γενικό άθροισμα 21 

 

 

 

 

32% 

68% 

0% 

Έκδοση μετά την 
αποφοίτηση 

Ναι 

Όχι 
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 Γράφημα 36 

 

 

Ως προς το λογοτεχνικό είδος που επιλέγει να εκδώσει μετά την αποφοίτηση από το 

Π.Μ.Σ το 38% απάντησε ότι έχει εκδώσει ποιητική συλλογή, το 19%  επιστημονικό 

κείμενο, το 14% συλλογή διηγημάτων, το 9% θεατρικό έργο,  το 10% παραμύθι, το 

5% νουβέλα, και 5% άλλο, (Πίνακας 36, Γράφημα 36). Παρατηρούμε και πάλι την 

προτίμηση των φοιτητών/αποφοίτων στα λογοτεχνικά είδη μικρής φόρμας, όπως είναι 

η ποιητική συλλογή και η συλλογή διηγημάτων, ενώ απουσιάζει παντελώς το 

μυθιστόρημα, γεγονός, που μας προβληματίζει ιδιαίτερα και θα μας απασχολήσει 

σίγουρα στη συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας.  

 

37. Προσδιορίστε το είδος της έκδοσης που πραγματοποιήσατε. 

Πίνακας 37  

Ετικέτες γραμμής 

Πλήθος 

από  

 e-book 1 

Άλλο 1 

Έντυπη αυτο-έκδοση 1 

Έντυπη έκδοση σε εκδοτικό οίκο 12 

Ηλεκτρονική αυτο-έκδοση 1 

Συμμετοχή Δημοσιοποιημένο 

Έργο  5 

Γενικό άθροισμα 21 

 

5% 
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Τι λογοτεχνικο είδος 
εκδώσατε 

Άλλο 

Επιστημονικό 
κείμενο 
Θεατρικό έργο 

Νουβέλα 

Παραμύθι 

Ποιητική Συλλογή 

Συλλογή 
Διηγημάτων  
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Γράφημα 37 

 

 

Ως προς το είδος έκδοσης που επιλέγουν μετά την αποφοίτηση,  το 57% επέλεξε την 

έντυπη έκδοση σε εκδοτικό οίκο, το 24% τη συμμετοχή σε δημοσιοποιημένο έργο, το 

5% την έντυπη αυτο-έκδοση, το 5% την ηλεκτρονική αυτο-έκδοση, το 4%  το e-book 

και  5% άλλο, (Πίνακας 37, Γράφημα 37). 

 

Η. Αξιοποίηση γνώσεων  (ερωτ.38-42) 

38. Η συμμετοχή σας στο Π.Μ.Σ. "Δημιουργική Γραφή" βοήθησε στη 

συγγραφική σας εξέλιξη; 

 

 

Πίνακας 38  

Ετικέτες 

γραμμής 

Πλήθος 

από  

Καθόλου 5 

Λίγο  11 

Αρκετά 26 

Πολύ 39 

Πάρα πολύ 29 

Γενικό άθροισμα 110 

 

 

 

4% 
5% 

5% 

57% 

5% 

24% 

0% 

ειδος έκδοσης μετά την αποφοίτηση  

 e-book 

Άλλο 

Έντυπη αυτο-έκδοση 

Έντυπη έκδοση σε εκδοτικό οίκο 

Ηλεκτρονική αυτο-έκδοση 

Συμμετοχή Δημοσιοποιημένο Έργο  

(κενό) 
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Γράφημα 38 

 
 

 

 

Στο ερώτημα αν η συμμετοχή τους στο  Π.Μ.Σ Δημιουργική Γραφή τους βοήθησε ή 

όχι, το 35% απάντησε πολύ, το 26% πάρα πολύ, το 24% αρκετά ενώ το 10% 

απάντησε ότι η συμμετοχή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα τους βοήθησε λίγο και 

το 5% απάντησε ότι δεν τους βοήθησε καθόλου, (Πίνακας 38, Γράφημα 38).  Η 

συντριπτική πλειοψηφία (85%)  θεωρεί ότι η συμμετοχή τους, τους βοήθησε πάρα 

πολύ έως αρκετά, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό (15%) απάντησε ότι τους βοήθησε 

λίγο ή καθόλου. 

 

39. Θεωρείτε ότι αξιοποιήσατε τις γνώσεις που αποκομίσατε από το Π.Μ.Σ. 

στη συγγραφή; 

Πίνακας 39  

Ετικέτες 

γραμμής 

Πλήθος 

από  

Καθόλου 3 

Λίγο 13 

Αρκετά 17 

Πολύ 47 

Πάρα πολύ 30 

Γενικό άθροισμα 110 

 

 

 

 

 

 

 

5% 
10% 

24% 
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Αν σας βοήθησε... 

Καθόλου 

Λίγο  

Αρκετά 

Πολύ 

Πάρα πολύ 
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Γράφημα 39 

 

 
 

Στο ερώτημα αν αξιοποίησαν οι φοιτητές/απόφοιτοι τις γνώσεις που αποκόμισαν από 

το Π.Μ.Σ. στη συγγραφή, το 43% απάντησε ότι τις αξιοποίησε πολύ, το 27% πάρα 

πολύ και 15% τις αξιοποίησε αρκετά. Αντιθέτως, το 12% θεωρεί ότι τις αξιοποίησε 

λίγο, ενώ το 3% δεν τις αξιοποίησε καθόλου, (Πίνακας 39, Γράφημα 39). Αυτό 

μπορεί να σημαίνει ότι αυτοί που έχουν ενεργή ενασχόληση με τη συγγραφή και μετά 

την αποφοίτηση από το Π.Μ.Σ., αξιοποιεί τις γνώσεις που αποκόμισε από αυτό.   Ενώ 

αυτοί που δεν ασχολούνται με τη συγγραφή είναι λογικό να μη μπορούν να 

αξιοποιήσουν τις γνώσεις αυτές στη συγγραφή.  

 

40. Θεωρείτε ότι αξιοποιήσατε τις γνώσεις που αποκομίσατε από το Π.Μ.Σ. 

στην εργασία σας; 

Πίνακας 40  

Ετικέτες 

γραμμής 

Πλήθος 

από  

Καθόλου 7 

Λίγο 15 

Αρκετά  23 

Πολύ 27 

Πάρα πολύ 38 

Γενικό άθροισμα 110 
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 Γράφημα 40 

 
 

Επίσης στο ερώτημα αν αξιοποίησαν οι φοιτητές/απόφοιτοι τις γνώσεις που 

αποκόμισαν από το Π.Μ.Σ. στην εργασία τους, το 35% απάντησε ότι τις αξιοποίησε 

πολύ πάρα πολύ στην εργασία του, το 24% τις αξιοποίησε πολύ και 21% τις 

αξιοποίησε αρκετά. Αντιθέτως, το  14% απάντησε ότι τις αξιοποίησε λίγο, ενώ το  

6% δεν τις αξιοποίησε καθόλου στην εργασία του, (Πίνακας 40, Γράφημα 40).  

Η πλειοψηφία του δείγματος (80%) αξιοποίησε τις γνώσεις που αποκόμισε από το 

Π.Μ.Σ. στην εργασία του κι αυτό μπορεί να εξηγηθεί καθώς οι περισσότεροι από 

αυτούς είναι εκπαιδευτικοί διαφόρων βαθμίδων και μπορούν να ενσωματώσουν για 

παράδειγμα ασκήσεις δημιουργικής γραφής στο μάθημα που διδάσκουν, ακόμη κι αν 

η δημιουργική γραφή δεν υπάρχει επισήμως στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου.  
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35% 

Σύνολο 

Καθόλου 

Λίγο 

Αρκετά  

Πολύ 

Πάρα πολύ 



125 
 

 
 

 

41. Αν είχατε την ευκαιρία να εξειδικευτείτε σε κάποιο συγκεκριμένο είδος 

ποιό ή ποιά είδη θα επιλέγατε; (Διήγημα, Νουβέλα, Μυθιστόρημα, 

Θεατρική γραφή, Ποίηση, Στιχουργική, Κινηματογραφική γραφή, Παιδική 

λογοτεχνία, Ψηφιακή αφήγηση, Άλλο). 

 

1) Διήγημα 

Πίνακας 41.1 

Ετικέτες 

γραμμής Πλήθος από  

Αρκετά 20 

Καθόλου 3 

Λίγο 8 

Πάρα πολύ 44 

Πολύ 35 

Γενικό άθροισμα 110 

 

Γράφημα 41.1 

 

 

Η ερώτηση αυτή είναι κλειστή ερώτηση ποσοτικής διαβαθμιστικής επιλογής, (πάρα 

πολύ, πολύ, αρκετά, λίγο, καθόλου)  έχει στόχο να διερευνήσει τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες για περαιτέρω εξειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος.  Στο 

διήγημα επιλέγει να εξειδικευτεί το 40% πάρα πολύ, το 32%  πολύ  και το 18% 

αρκετά. Ενώ το  7%  λίγο και το 3% καθόλου.  (Πίνακας 41.1, Γράφημα 41.1). 

 

18% 

3% 
7% 

40% 

32% 

Επιλογή - Διήγημα 

Αρκετά 

Καθόλου 

Λίγο 

Πάρα πολύ 

Πολύ 
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2) Νουβέλα 

Πίνακας 41.2 

Ετικέτες 

γραμμής Πλήθος από  

Αρκετά 18 

Καθόλου 17 

Λίγο 28 

Πάρα πολύ 18 

Πολύ 29 

Γενικό άθροισμα 110 

 

Γράφημα 41.2 

 

Στη νουβέλα επιλέγει να εξειδικευτεί το 16% πάρα πολύ, το  26% πολύ  και το 16% 

αρκετά. Ενώ το  7%  λίγο και το 16% καθόλου,  (Πίνακας 41.2, Γράφημα 41.2)   

 

3) Μυθιστόρημα 

 Πίνακας 41.3  

Ετικέτες 

γραμμής Πλήθος από  

Αρκετά 23 

Καθόλου 15 

Λίγο 27 

Πάρα πολύ 25 

Πολύ 20 

Γενικό άθροισμα 110 

16% 

16% 

26% 

16% 

26% 

Επιλογή - Νουβέλα 

Αρκετά 

Καθόλου 

Λίγο 

Πάρα πολύ 

Πολύ 
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Γράφημα 41.3 

 

Στο μυθιστόρημα επιλέγει να εξειδικευτεί το 23% πάρα πολύ, το 18% πολύ  και το 

21% αρκετά. Ενώ το 24% λίγο και το 14%καθόλου, (Πίνακας 41.3, Γράφημα 41.3).  

 

4) Θεατρική Γραφή  

Πίνακας 41.4  

Ετικέτες 

γραμμής 

Πλήθος 

από  

Αρκετά 27 

Καθόλου 15 

Λίγο 12 

Πάρα πολύ 35 

Πολύ 21 

Γενικό άθροισμα 110 

 Γράφημα 41.4 

 

21% 

14% 

24% 

23% 

18% 

Μυθιστόρημα 

Αρκετά 

Καθόλου 

Λίγο 

Πάρα πολύ 

Πολύ 

24% 

14% 

11% 

32% 

19% 

Θεατρική Γραφή 

Αρκετά 

Καθόλου 

Λίγο 

Πάρα πολύ 

Πολύ 
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Στη θεατρική γραφή επιλέγει να εξειδικευτεί το 32% πάρα πολύ, το  19% πολύ  και 

το 24% αρκετά. Ενώ το 11% λίγο και το 4% καθόλου, (Πίνακας 41.4, Γράφημα 41.4). 

 

5) Ποίηση 

Πίνακας 41.5  

Ετικέτες 

γραμμής Πλήθος από  

Αρκετά 21 

Καθόλου 19 

Λίγο 18 

Πάρα πολύ 34 

Πολύ 18 

Γενικό άθροισμα 110 

 

Γράφημα 41.5 

 

Στην ποίηση επιλέγει να εξειδικευτεί το 31% πάρα πολύ, το 16% πολύ  και το 19% 

αρκετά. Ενώ το  17% λίγο και το17% καθόλου, (Πίνακας 41.5, Γράφημα 41.5). 

 

6) Στιχουργική  

Πίνακας 41.6  

Ετικέτες 

γραμμής Πλήθος από  

Αρκετά 15 

Καθόλου 28 

Λίγο 32 

19% 

17% 

17% 

31% 

16% 

Ποίηση 

Αρκετά 

Καθόλου 

Λίγο 

Πάρα πολύ 

Πολύ 
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Πάρα πολύ 20 

Πολύ 15 

Γενικό άθροισμα 110 

 

Γράφημα 41.6 

 

 

Στη στιχουργική  επιλέγει να εξειδικευτεί το 18% πάρα πολύ, το 14% πολύ  και το 

14% αρκετά. Ενώ το 29% λίγο και το 25%ν καθόλου, (Πίνακας 41.6, Γράφημα 41.6). 

 

7) Παιδική Λογοτεχνία 

Πίνακας 41.7  

Ετικέτες 

γραμμής 

Πλήθος 

από  

Αρκετά 20 

Καθόλου 23 

Λίγο 24 

Πάρα πολύ 19 

Πολύ 24 

Γενικό άθροισμα 110 

 

 

 

 

 

 

14% 

25% 

29% 

18% 

14% 

Στιχουργική 

Αρκετά 

Καθόλου 

Λίγο 

Πάρα πολύ 

Πολύ 
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Γράφημα 41.7 

 

 

Στην παιδική λογοτεχνία επιλέγει να εξειδικευτεί το 17% πάρα πολύ, το 22% πολύ  

και το 18% αρκετά. Ενώ το 22% λίγο και το 21%καθόλου, (Πίνακας 41.7, Γράφημα 

41.7). 

 

8) Κινηματογραφική Γραφή 

Πίνακας 41.8  

Ετικέτες 

γραμμής 

Πλήθος 

από  

Αρκετά 21 

Καθόλου 26 

Λίγο 28 

Πάρα πολύ 21 

Πολύ 14 

Γενικό άθροισμα 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18% 

21% 

22% 

17% 

22% 

Παιδική λογοτεχνία 

Αρκετά 

Καθόλου 

Λίγο 

Πάρα πολύ 

Πολύ 
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Γράφημα 41.8 

 

Στην κινηματογραφική γραφή επιλέγει να εξειδικευτεί το 19% πάρα πολύ, το 13% 

πολύ  και το 19%  αρκετά. Ενώ το 25% λίγο και το 24%καθόλου. (Πίνακας 41.8, 

Γράφημα 41.8). 

 

9) Ψηφιακή Αφήγηση 

Πίνακας 41.9  

Ετικέτες 

γραμμής 

Πλήθος 

από  

Αρκετά 15 

Καθόλου 32 

Λίγο 32 

Πάρα πολύ 12 

Πολύ 19 

Γενικό άθροισμα 110 

 

Γράφημα 41.9 

 

19% 

24% 

25% 

19% 

13% 

Κινηματογραφική 
Γραφή 

Αρκετά 

Καθόλου 

Λίγο 

Πάρα πολύ 

Πολύ 

14% 

29% 

29% 

11% 

17% 

Ψηφιακή Αφήγηση 

Αρκετά 

Καθόλου 

Λίγο 

Πάρα πολύ 

Πολύ 
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Στην ψηφιακή αφήγηση επιλέγει να εξειδικευτεί το 11% πάρα πολύ, το 17% πολύ  

και το 14% αρκετά. Ενώ το  29% λίγο και το 29% καθόλου, (Πίνακας 41.9, Γράφημα 

41.9). 

10) Άλλο 

 Πίνακας 41.10  

Ετικέτες 

γραμμής 

Πλήθος 

από  

Αρκετά 10 

Καθόλου 67 

Λίγο 16 

Πάρα πολύ 9 

Πολύ 8 

Γενικό άθροισμα 110 

 

Γράφημα 41.10 

 

 

Σε άλλο λογοτεχνικό είδος, εκτός των προαναφερθέντων,  επιλέγει να εξειδικευτεί το 

8% πάρα πολύ, το 7% πολύ  και το 9% αρκετά. Ενώ το  15% λίγο και το  61% 

καθόλου, (Πίνακας 41.9, Γράφημα 41.9). Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι 

καλύφθηκαν με τις υπάρχουσες στην ερώτηση επιλογές.  

Συνεπώς, όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, στο ερώτημα αν είχαν 

την ευκαιρία να εξειδικευτούν σε κάποιο συγκεκριμένο είδος, ποιό ή ποιά είδη θα 

επέλεγαν απάντησαν με σειρά προτεραιότητας: η συντριπτική πλειοψηφία του 

δείγματος (80%) επιλέγει να εξειδικευτεί στο διήγημα, στη θεατρική γραφή επιλέγει 

9% 

61% 

15% 

8% 
7% 

Άλλο 

Αρκετά 

Καθόλου 

Λίγο 

Πάρα πολύ 

Πολύ 
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ένα εξίσου υψηλό ποσοστό (75%). Την πρώτη πεντάδα με μικρές διαφορές 

συμπληρώνουν η ποίηση  (66%)  ακολουθεί το μυθιστόρημα  (62%) και η νουβέλα 

(58%). Στην έκτη θέση προτίμησης βρίσκεται η κινηματογραφική γραφή  (51%). 

Ακολουθεί η παιδική  λογοτεχνία  (47%), ενώ στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η  

στιχουργική  (46%)  και η ψηφιακή αφήγηση (42%). 

 

42. Παρακαλούμε να αναφέρετε επιγραμματικά, αν επιθυμείτε,  σχόλια, 

παρατηρήσεις και προτάσεις που αφορούν το Π.Μ.Σ. «Δημιουργικής 

Γραφής», τη φοίτησή σας σε αυτό, τη συγγραφική σας παραγωγή ή ό, τι 

άλλο επιθυμείτε.  

 

Στην τελευταία ερώτηση, η οποία στοχεύει στο να ανιχνεύσει τις απόψεις των 

φοιτητών/αποφοίτων και να τους ωθήσει να καταθέσουν σχόλια, παρατηρήσεις και 

προτάσεις, σχετικά με τη διάρθρωση του Π.Μ.Σ., τη συγγραφή και τις εκδόσεις δεν 

απάντησαν όλοι. Από το συνολικό δείγμα εκατόν δέκα (110) φοιτητών/απόφοιτων 

απάντησαν οι τριάντα έξι  (36), σχεδόν το 1/3 του δείγματος. Αν και η θετική 

αποτίμηση του έργου του Π.Μ.Σ. είναι αδιαμφισβήτητη, όπως φαίνεται από την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων ερωτήσεων της ενότητας αυτής, 

καθώς η συντριπτική πλειοψηφία (85%) του συνολικού δείγματος  θεωρεί ότι η 

συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ Δημιουργική Γραφή τους βοήθησε πάρα πολύ, 

αξιοποίησαν τις γνώσεις που αποκόμισαν από το Π.Μ.Σ. στη συγγραφή και την 

εργασία τους, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα σχόλια που κατέθεσαν οι τριάντα έξι 

(36) φοιτητές /απόφοιτοι. Το 1/3 του δείγματος που απάντησε σε αυτή την ερώτηση 

θεωρούμε ότι είναι αρκετό, ώστε να συμπεριληφθούν τα σχόλια και οι παρατηρήσεις 

τους στην έρευνα. Σε αυτή την ερώτηση δεν υπάρχουν πίνακες και διαγράμματα, 

καθώς είναι ανοιχτού τύπου και οι απαντήσεις ποικίλουν. Προσπαθήσαμε να 

ομαδοποιήσαμε και να κατηγοριοποιήσουμε τα σχόλια, -όσο αυτό ήταν δυνατόν- και 

σας τα παραθέτουμε. 

 Οι δεκατρείς (13) από αυτούς που απάντησαν σε αυτή την ερώτηση έκαναν θετικά 

σχόλια, όπως:   

 Ήταν μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της ζωής μου. 
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 Πήρα πολλά ερεθίσματα σε πεδία άγνωστα για μένα, γνώρισα αξιόλογους 

δασκάλους, πολλούς εκ των οποίων ήξερα μόνο μέσα από τη γραφή τους και 

έκανα καλούς φίλους.  

 Αύξησα κατά πολύ τους τίτλους των βιβλίων που έχω διαβάσει. Κορυφαία 

στιγμή για μένα ήταν η διπλωματική εργασία, με ένα θέμα ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον, για το οποίο ανέκαθεν είχα πολλές απορίες. 

 Οι μέχρι τώρα εμπειρίες και γνώσεις είναι εξαιρετικές. 

 Η φοίτησή μου ήταν απόλαυση, η αύξηση εισαγομένων είναι ένας 

προβληματισμός, σε λίγο βγαίνει το τρίτο μου βιβλίο. 

 Μια ξεχωριστή εμπειρία - πρωτόγνωρη.  

 Πραγματοποιείται μια αξιόλογη προσπάθεια που θα μπορούσε να 

εμπλουτιστεί επιπλέον. Η δημιουργική γραφή αποτελεί έναν τομέα που 

ενδείκνυται για διεπιστημονική προσέγγιση, αφορά και άλλα γνωστικά 

αντικείμενα και γραμματειακά είδη.  

 Η παρουσία τόσων φωτισμένων δασκάλων και η δημιουργική επαφή στην 

αίθουσα είναι αυτό που μου λείπει μέχρι και σήμερα. Λυπηρό σημείο το : 

"αναμένεται" στην ερώτηση της αποφοίτησης. 

 Όμορφα ερεθίσματα από τους καθηγητές και συνεργάτες, όπως και απ' τα 

κείμενα των συμφοιτητών.  

 Ήταν τέλεια εμπειρία Πολλή καλή εξέλιξη του προγράμματος.  

 Το Π.Μ.Σ Δημιουργικής Γραφής αποδείχθηκε ανάλογο των προσδοκιών μου 

και μου έδωσε καινούρια ώθηση στην ενασχόληση μου με την παιδική 

λογοτεχνία. 

 Ως απόφοιτος Π.Μ.Σ. "Δημιουργικής Γραφής" παραμένω στο περιβάλλον της,  

 Το Π.Μ.Σ δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να προχωρήσεις στη 

συγγραφή, να μάθεις πώς να γράφεις και τί να αποφεύγεις. Έρχεσαι σε επαφή 

με ανθρώπους των γραμμάτων και μαθαίνεις από αυτούς. 

Ωστόσο, επτά (7) φοιτητές/απόφοιτοι εξέφρασαν παράπονα, κάνοντας τις ακόλουθες 

παρατηρήσεις: 

 Η μόνη παρατήρηση που έχω να κάνω αφορά στο Μ.Π.Σ Δημιουργικής 

Γραφής του Π.Δ.Μ. (Φλώρινας) και το ίδιο του Ε.Α.Π. Στο πρώτο φοιτούν 

λίγοι φοιτητές κατόπιν εξετάσεων και βιογραφικού και υψηλό κόστος, 

(δίδακτρα, μεταφορικά, διαμονή κ.λ.π.), ενώ στο δεύτερο φοιτούν 
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εκατοντάδες φοιτητές, χωρίς καν εξετάσεις επιλογής και χαμηλότερο κόστος. 

Αποκτούν όλοι το ίδιο πτυχίο. Προσωπικά αν ήξερα ότι θα συνέβαινε αυτό, 

δεν θα έκανα την επένδυση που έκανα σε αυτό το μεταπτυχιακό Κάιρο- 

Φλώρινα. Γιατί είναι άλλο να κάνεις ένα μεταπτυχιακό που αποφοιτούν 25 

άτομα ετησίως, αυστηρά επιλεγμένα και εντελώς διαφορετικό να αποφοιτούν 

εκατοντάδες χωρίς επιλογή.  

 Θεωρώ ότι η οργάνωση του υπάρχοντος Π.Μ.Σ. "Δημιουργική Γραφή" είναι 

ανεπαρκής. 

 Θεωρώ ότι το πρόγραμμα σπουδών είχε μια επιφανειακή προσέγγιση και ένας 

ανοργάνωτος σχεδιασμός στα διδασκόμενα αντικείμενα (πάρα πολλές 

επαναλήψεις ίδιων αντικειμένων από διαφορετικούς διδάσκοντες). Τέλος, το 

κόστος των διδάκτρων σε συνδυασμό με το κόστος μετακίνησης και διαμονής 

στη Φλώρινα και Αθήνα ήταν ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για όλους τους 

φοιτητές και αποτρεπτικό για τη συνεπή φοίτηση. Το  θετικό είναι ο τίτλος 

του Π.Μ.Σ. που μέχρι στιγμής είναι μονοπωλιακός.  

 Ενεργή συμμετοχή των αποφοίτων στα τεκταινόμενα (πχ ο Σουλιώτης έλεγε 

πως θα μπορούμε για πάντα να παρακολουθούμε τα μαθήματα αν θέλουμε 

αλλά φυσικά δεν γίνεται, μας διαγράψαν απευθείας από το mail και τις 

ενημερώσεις, δεν μας προτείνουν να γράψουμε στο lexitanil ούτε έχει 

προκύψει κανένα έντυπο για απόφοιτους, δεν μας καλούν στα δρώμενα παρά 

μόνο στα επί πληρωμή συνέδρια). 

 Ελλιπής οργάνωση, δεν δόθηκε υλικό (σημειώσεις- βιβλία). 

  Καλύτερη οργάνωση. 

 Απουσίαζε παντελώς οποιαδήποτε επιμόρφωση, πληροφόρηση  σχετικά με τη 

συγγραφή μυθιστορήματος. 

 Τέλος,  δεκαέξι (16) φοιτητές /απόφοιτοι κατέθεσαν τις κάτωθι προτάσεις: 

 Περισσότερα  εργαστηριακά μαθήματα. 

 Θα ήθελα τα μαθήματα να είναι περισσότερο πρακτικά κι όχι τόσο θεωρητικά. 

 Το πρόγραμμα θα έπρεπε να είναι περισσότερο εργαστηριακό, με μεγαλύτερες 

απαιτήσεις παραγωγής κείμενων και εργασιών από τους φοιτητές του. 

 Περισσότερες δια ζώσης συναντήσεις. 

 Πολύ καλή εμπειρία, ίσως περισσότερα  μαθήματα στο αντικείμενο μου. 

 Εξειδίκευση κατ' επιλογήν σε λογοτεχνικό είδος κατά το δεύτερο έτος. 
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 Περισσότερη αποκλίνουσα σκέψη. 

 Θα ήθελα να υπήρχαν περισσότερα μαθήματα περί συγγραφής και το μεγάλο 

project στο τέλος να ήταν η ολοκλήρωση ενός μυθιστορήματος, μιας 

συλλογής διηγημάτων (ό, τι επέλεγε ο κάθε φοιτητής) ώστε να ήταν πιο 

πρακτικό. Θεωρώ ότι η διπλωματική απαιτούσε περισσότερο θεωρητικές 

γνώσεις ενώ άλλα αντίστοιχα τμήματα στην Αγγλία, για παράδειγμα, αντί για 

διπλωματική απαιτούν την ολοκλήρωση ενός συγγραφικού έργου. 

 Θα προτιμούσα μαθήματα σχετικά με το αντικείμενό μου και τα ενδιαφέροντά 

μου να διαρκούν πολύ περισσότερο σε σύγκριση με μαθήματα, όπως για 

παράδειγμα το μάθημα 'Πολυμεσικές Εφαρμογές', που θα έπρεπε να γίνονται 

τελείως σεμιναριακά. Επίσης, θα επιθυμούσα περισσότερη πρακτική 

εφαρμογή της θεωρίας σε κάποια μαθήματα. 

 Να υπάρξει και προπτυχιακό.. 

 Βοήθεια για να κατασταλάξουμε στο είδος γραφής μας. 

 Εξαιτίας της ιδιομορφίας στις συναντήσεις του Π.Μ.Σ. (μια φορά τον μήνα) 

θα πρότεινα ακόμη και στα σεμιναριακού τύπου μαθήματα να υπάρχει μικρή 

εργασία, που θα εισάγει τον φοιτητή στο αντικείμενο της εισήγησης. Επίσης 

το σώμα των σημειώσεων, ασκήσεων, υλικού του κάθε μαθήματος θα πρέπει 

να παραδίδεται εγκαίρως στους φοιτητές.   

 Αρκετά καλό σε γενικές γραμμές. Όμως, χρειάζεται μεγαλύτερη εξειδίκευση 

σε επιμέρους αντικείμενα π.χ. διήγημα, ποίηση, παιδική λογοτεχνία- πράγμα 

που θα επιτευχθεί με περισσότερες ώρες ενασχόλησης ή με την επιλογή 

καταλληλότερων διδασκόντων. 

 Περισσότερες συναντήσεις. 

 Ωστόσο θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει καλύτερη οργάνωση στην ύλη και 

περισσότερες πρακτικές ασκήσεις ανά είδος, π.χ. γράφω διήγημα αφού 

αναλύσω ένα άριστο διήγημα μαθαίνοντας τη δομή και το στήσιμο. Επίσης το 

δεύτερο έτος νομίζω είχε ανάγκη περισσότερης και καλύτερης οργάνωσης, θα 

μπορούσε να αξιοποιηθεί καλύτερα. 

 Χρειάζεται βελτίωση η οργάνωση, συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών με 

ξεκάθαρα και αναλυτικά προσδιορισμένα σχέδια μαθημάτων για το κάθε 

αντικείμενο, συγκεκριμένη διδακτέα ύλη, εργασίες εμπέδωσης και 

εξάσκησης, καθώς και δημιουργία προοπτικών σύνδεσης του μεταπτυχιακού 
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με την αγορά εργασίας και δημιουργία συνθηκών που να προωθούν την 

εξέλιξη των φοιτητών σε ακαδημαϊκό- επαγγελματικό επίπεδο. 
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 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Η προηγούμενη αναλυτική παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας οδηγεί στη 

διατύπωση επισημάνσεων και συμπερασμάτων, σύμφωνα με τα ερευνητικά 

ερωτήματα και τους θεματικούς άξονες που είχαν τεθεί. 

Α. Ατομικά στοιχεία – Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Από τη στατιστική ανάλυση των δημογραφικών δεδομένων της πρώτης ενότητας, που 

αφορούν στα ατομικά στοιχεία και δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων 

(φύλο, ηλικία, τόπος διαμονής, βασικός τίτλος προπτυχιακών σπουδών, Ίδρυμα 

κτήσης βασικού τίτλου σπουδών, περαιτέρω σπουδές, μεταπτυχιακές και 

διδακτορικές σπουδές) και έχουν ως σκοπό τη διερεύνηση του προφίλ των  

φοιτητών/αποφοίτων του Π.Μ.Σ. προέκυψαν τα εξής: 

Η αναλογία ανδρών και γυναικών είναι 34% και 65% αντίστοιχα. Οι γυναίκες 

υπερτερούν των ανδρών κι αυτό δεν είναι τυχαίο, αφού οι γυναίκες είναι 

περισσότερες τόσο επί του συνολικού πληθυσμού της χώρας, όσο και στην 

εκπαίδευση, καθώς οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι περισσότερες από τους άνδρες, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011).  

Όσον αφορά στην ηλικία το 35% του δείγματος είναι από 41 έως 50 ετών, το 26% 

είναι από 31 έως 40 ετών, ενώ οι υπόλοιποι είναι μικρότερης ή μεγαλύτερης ηλικίας. 

Οι περισσότεροι, δηλαδή το 61% του δείγματος, ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 31-50 

γεγονός, που δηλώνει ότι βρίσκονται στην πιο παραγωγική ηλικία κι έχουν πολυετή 

εμπειρία στην εργασία τους και κατ’ επέκταση στην εκπαίδευση, αφού στην 

πλειοψηφία τους είναι εκπαιδευτικοί. Ως προς τον τόπο διαμονής: οι φοιτητές 

/απόφοιτοι  του Π.Μ.Σ. προέρχονται από όλα τα γεωγραφικά τμήματα της χώρας. 

Αυτό μπορεί να εξηγηθεί, καθώς το Π.Μ.Σ. Δημιουργική Γραφή ήταν μέχρι πρότινος 

το μοναδικό στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι εξ αυτών διαμένουν: 36% στην Κεντρική 

Μακεδονία (κυρίως Θεσσαλονίκη), 23% στην Αττική (κυρίως Αθήνα), ενώ 11% στη 

Δυτική Μακεδονία.  Η πλειονότητα των ερωτώμενων διαμένει στα δύο μεγάλα 
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αστικά κέντρα, όπου κατοικεί σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011). Αρκετοί 

διαμένουν σε περιοχές της Β. Ελλάδας (Μακεδονία- Ήπειρο- Θράκη- Θεσσαλία) και 

πιθανόν αυτό δικαιολογείται λόγω της εγγύτητας και της προσβασιμότητας στην έδρα 

του μεταπτυχιακού προγράμματος, τη Φλώρινα, η οποία βρίσκεται στο βορειότερο 

άκρο της χώρας. Ως προς τον βασικό τίτλο προπτυχιακών σπουδών σχεδόν το 80-

85% του δείγματος είναι θεωρητικής κατεύθυνσης (πτυχιούχοι Φιλοσοφικών και 

Θεολογικών Σχολών, Επιστημών Αγωγής κ.λπ.), πτυχιούχοι των Σχολών Καλών 

Τεχνών, και μόνο ένα μικρό ποσοστό είναι θετικής ή τεχνικής κατεύθυνσης,  

Τέλος, σχετικά με τις περαιτέρω σπουδές είναι αξιοσημείωτο  το γεγονός ότι 

το 28% των ερωτώμενων  κατέχει επιπλέον του βασικού πτυχίου και μεταπτυχιακό 

τίτλο. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο, που είναι 

8% (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2011). Επίσης, το 7% κατέχει διδακτορικό τίτλο, ποσοστό πολύ 

υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο 2%  (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2011). Το  14%  έχουν δεύτερο 

πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ενώ αρκετοί επιλέγουν να επιμορφωθούν σε διάφορα 

αντικείμενα συναφή με την εργασία τους ή τη δημιουργική γραφή. Αναφορικά με τις 

μεταπτυχιακές σπουδές, το υψηλό ποσοστό ίσως μπορεί να εξηγηθεί, καθώς κάποιοι 

από τους συμμετέχοντες στην έρευνα είναι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ., συνεπώς, κατέχουν 

μεταπτυχιακό τίτλο.  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία αλματώδης αύξηση στη ζήτηση 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Είθισται πλέον η πλειονότητα των αποφοίτων των 

Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι να συνεχίζει σε περαιτέρω σπουδές. Αυτό συμβαίνει διότι στην 

ελληνική πραγματικότητα προκρίνεται η συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο και όχι η ένταξη στην αγορά εργασίας και η αποδοχή μίας θέσης εργασίας 

μετά την αποφοίτηση. Βέβαια, το πλεονέκτημα αυτής της επιλογής είναι πως θα 

αποκτήσει σε νεαρή ηλικία ακόμη έναν σημαντικό τίτλο σπουδών. Εξάλλου, όσο 

λιγότερες σπουδές έχει κάνει κανείς, τόσο πιο δύσκολο είναι να βρει μια θέση 

εργασίας. Κάποιος χωρίς προσόντα ή δεξιότητες θα μείνει εγκλωβισμένος σε θέσεις 

εργασίας που απαιτούν λίγα προσόντα ή δεξιότητες. Αντίθετα, εκείνος που έχει 

αποκτήσει αυξημένα προσόντα πάντα θα έχει τη δυνατότητα να βρει κάτι καλύτερο, 

θα έχει περισσότερες επιλογές.  
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Βέβαια, στη δική μας περίπτωση η πλειονότητα του δείγματος είναι 

εργαζόμενοι. Η φοίτηση σε μεγαλύτερη ηλικία, με εργασιακή εμπειρία και 

παράλληλα με την εργασία, έχει το βασικό πλεονέκτημα ότι ο μεταπτυχιακός 

φοιτητής-εργαζόμενος έχει μία αντικειμενική άποψη των απαιτήσεων και των 

αναγκών της αγοράς εργασίας και κάνει καλύτερη επιλογή μεταπτυχιακού. Η κατοχή 

ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα συμβάλει καθοριστικά στην επαγγελματική 

και στη μισθολογική τους εξέλιξη. Θα συμβάλει στην εξεύρεση μίας θέσης εργασίας 

για τους άνεργους ή στην ανέλιξη στην υπάρχουσα επαγγελματική θέση για τους 

εργαζόμενους. Θα καλλιεργήσει νέα πεδία και προοπτικές στον βασικό τίτλο 

σπουδών. Θα εμβαθύνουν μέσω του Π.Μ.Σ. και μπορεί να τους ωθήσει σε περαιτέρω 

σπουδές, που θα τους δώσει δυνατότητες για μία ακαδημαϊκή καριέρα. Το 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα συντελέσει στην ουσιώδη αναβάθμιση των 

επιστημονικών γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. 

Συνεπώς, ο έντονος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας, και η στροφή για τη 

μεγαλύτερη δυνατή εξειδίκευση, έχουν συντελέσει στην ένταση του φαινομένου της 

συνεχούς εκπαίδευσης τόσο των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών όσο και 

της βελτίωσης των γνώσεων γενικότερα. Ενός φαινομένου, που πιθανόν είναι 

αποτέλεσμα της επικρατούσας αντίληψης, της λεγόμενης «διά βίου μάθησης». 

Εξάλλου, «η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι σημαντικοί παράγοντες για την 

επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής αλλαγής Η ευελιξία και η ασφάλεια που 

χρειάζονται για τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας 

εξαρτώνται από την παροχή της δυνατότητας σε όλους τους πολίτες να αποκτούν 

βασικές ικανότητες και να ενημερώνουν τις δεξιότητές τους καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής. Η δια βίου μάθηση προωθεί επίσης τη δημιουργικότητα και την καινοτομία και 

καθιστά δυνατή την πλήρη οικονομική και κοινωνική συμμετοχή» (Επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων http://ec.europa.eu).
19

 

   

                                                             
19 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Παροχή διά βίου μάθησης για γνώση, 

δημιουργικότητα και καινοτομία, Βρυξέλλες, 12.11.2007 

 

http://ec.europa.eu/
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Ο όρος "διά βίου μάθηση (ή εκπαίδευση)" αναφέρεται σε μια φιλοσοφική 

αντίληψη σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση θεωρείται ως μια μακροχρόνια 

διαδικασία, που ξεκινάει από την γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής του». (CEDEFOP, 1996, σ. 80).  Σύμφωνα με τον Βεργίδη (2001) : 

«Η δια βίου εκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση του συνόλου των μορφωτικών 

δραστηριοτήτων, καλύπτει όλα τα είδη, τύπους και επίπεδα της εκπαίδευσης, τυπικής 

και μη τυπικής, που επιτρέπει τη συγκρότησή τους σε ένα εκπαιδευτικό συνεχές, σε 

διαρκή αλληλεπίδραση με την κοινωνικο-οικονομική, πολιτική και πολιτισμική 

πραγματικότητα. Η δια βίου εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από ευκαμψία στο χρόνο, το 

χώρο,  το περιεχόμενο και τις τεχνικές διδασκαλίας» (Βεργίδης, 2001: 129-143).  

Επίσης στον ορισμό της Unesco  για τη δια βίου εκπαίδευση και μάθηση 

αναφέρεται ότι: «... δηλώνει ένα χωρίς όρια σχήμα,  που αποβλέπει στην 

αναμόρφωση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος.... Η εκπαίδευση και η 

μάθηση δεν περιορίζονται στη σχολική φοίτηση, πρέπει να επεκτείνονται σε 

ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, να περιλαμβάνουν όλες τις δεξιότητες και όλους 

τους κλάδους της γνώσης, να χρησιμοποιούν όλα τα δυνατά μέσα και να δίνουν την 

ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους για πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. 

Οι εκπαιδευτικές και οι σχετικές με  τη μάθηση διαδικασίες, στις οποίες τα παιδιά, οι 

νέοι άνθρωποι και οι ενήλικοι όλων των ηλικιών εμπλέκονται στη διάρκεια της ζωής 

τους σε οποιαδήποτε μορφή, πρέπει να θεωρηθούν ως σύνολο» (Unesco,1976΅: 2).  

Ενδεικτικό της σπουδαιότητας της συνεχούς εκπαίδευσης είναι και η 

Απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 15ης Νοεμβρίου 2006, σύμφωνα με την οποία τέθηκε σε ισχύ από την 1η 

Ιανουαρίου 2007 και για μια επταετία το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης στον 

τομέα της διά βίου μάθησης. Το πρόγραμμα διά βίου μάθησης (Life Learning 

Programme, 2007-2013) ενσωματώνει προηγούμενα προγράμματα, καθώς και το 

πρόγραμμα Jean Monnet, που σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκής ενοποίησης σε 

Πανεπιστημιακό επίπεδο, με επιμέρους προγράμματα: Comenius- Προσχολική και 

σχολική εκπαίδευση, Erasmus-Ανώτατη εκπαίδευση, Leonardo Da Vinci- 

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, Grundtvig- Εκπαίδευση ενηλίκων. 

Στη σύγχρονη, διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινωνία, η αύξηση των γνώσεων 

γίνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας συνεχώς 

αλλάζουν. Συνεπώς, η επιμόρφωση και η συμπληρωματική εκπαίδευση, που έχουν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_Comenius
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σαν στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εφοδίων σε 

προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο αποτελούν μία διαρκή 

προτεραιότητα για το σύγχρονο εργαζόμενο. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η 

μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων τόσο σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά 

προγράμματα σπουδών, όσο και σε άλλες εκπαιδεύσεις συναφείς με το αντικείμενο 

εργασίας. Μάλιστα, λόγω της ρευστότητας, της γενικότερης αβεβαιότητας των 

εργαζομένων και του υψηλού ποσοστού της ανεργίας, απόρροια της οικονομικής 

κρίσης των τελευταίων χρόνων στη χώρα μας, καθιστά ακόμη πιο αναγκαία ίσως κι 

επιβεβλημένη τη δια βίου εκπαίδευση, ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες εύρεσης 

εργασίας, κατοχύρωσης ή διεκδίκησης καλύτερης θέσης στην εργασία τους. Σε αυτό 

το πλαίσιο πιθανόν να εντάσσεται και η συμμετοχή των ερωτώμενων στο 

συγκεκριμένο Π.Μ.Σ Δημιουργικής Γραφής.  

 

Β. Εργασιακή κατάσταση.  

Από τη στατιστική ανάλυση των ερωτήσεων αυτής της ενότητας, που 

στοχεύουν να διερευνήσουν την εργασιακή κατάσταση των ερωτώμενων,  αν είναι 

εκπαιδευτικοί σε ποιά βαθμίδα και αν απασχολούνται στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό 

τομέα, προέκυψαν τα εξής: Το 85% των ερωτώμενων είναι εργαζόμενοι, κι αυτό είναι 

φυσικό, αφού όπως είδαμε οι περισσότεροι ανήκουν ηλικιακά στην κατηγορία 31-50 

ετών, στην πιο παραγωγική ηλικία και συνεπώς διαθέτουν και μακρόχρονη 

προϋπηρεσία. Το 7% είναι άνεργοι, ποσοστό χαμηλότερο από τον μέσο όρο της 

ανεργίας στη χώρα μας. Στο δείγμα μας υπερτερούν οι εργαζόμενοι στον Δημόσιο 

Τομέα κατά 64%, ενώ το υπόλοιπο του δείγματος ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα. 

Σχεδόν οι μισοί είναι εκπαιδευτικοί διαφόρων βαθμίδων, κυρίως του Δημόσιου 

Τομέα (48%)  και 10% στην Ιδιωτική Εκπαίδευση. Οι υπόλοιποι εργάζονται σε 

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις- Ελεύθεροι Επαγγελματίες, και σε Φορείς του Δημοσίου.  

Δεν είναι τυχαίο, που ένα μέρος της έρευνας ασχολήθηκε με τη διερεύνηση 

της  εργασιακής κατάστασης των φοιτητών/αποφοίτων.  Ασφαλώς μας ενδιέφερε το 

αν οι συμμετέχοντες είναι άνεργοι ή εργαζόμενοι, αλλά δεν ήταν αυτός ο στόχος μας. 

Πρωτίστως, μας ενδιέφερε να διερευνήσουμε τη σχέση τους με την εκπαίδευση,  

καθώς η εκπαίδευση είναι το αντικείμενο της μιας εκ των δύο κατευθύνσεων του 
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Π.Μ.Σ. Δημιουργικής γραφής. Στόχος μας επίσης ήταν να διερευνήσουμε αν είναι 

εκπαιδευτικοί,  σε ποιες βαθμίδες κι αν εργάζονται στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα. 

Εκ των παραπάνω αποτελεσμάτων συνάγεται το συμπέρασμα ότι για την πλειοψηφία 

των ερωτώμενων υπάρχει άμεση συνάφεια του περιεχομένου του Μ.Π.Σ 

«Δημιουργική γραφή: Συγγραφή-Εκπαίδευση», με το αντικείμενο της εργασίας τους, 

αφού οι περισσότεροι είναι εκπαιδευτικοί θεωρητικής κατεύθυνσης (Ανθρωπιστικών 

Σπουδών). Αυτός μπορεί να είναι κι ένας από τους λόγους, που επιλέγουν το 

συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. Αν  το μεταπτυχιακό έχει άμεση συνάφεια με την εργασία 

τους, τότε θα μπορούν να συνθέτουν και να αξιοποιούν παραλλήλως και καθημερινώς 

δεδομένα και από τους δύο χώρους (επαγγελματικό και ακαδημαϊκό Η κατοχή του 

συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα συμβάλει καθοριστικά στην 

επαγγελματική και στη μισθολογική τους εξέλιξη ή στην ανέλιξη στην υπάρχουσα 

επαγγελματική θέση. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα συντελέσει στην ουσιώδη 

αναβάθμιση των επιστημονικών γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. 

Θεωρούμε ότι ένας από τους στόχους που τέθηκε εξαρχής έχει επιτευχτεί. Η 

διερεύνηση του προφίλ των  φοιτητών/αποφοίτων του Π.Μ.Σ. Δημιουργικής γραφής, 

η συλλογή πολύτιμων πληροφοριών, η άμεση συνάφεια του περιεχομένου του Μ.Π.Σ 

«Δημιουργική γραφή: Συγγραφή-Εκπαίδευση», με το αντικείμενο της εργασίας τους, 

πέραν όλων των άλλων απαντάει και στο βασικό ερώτημα : ποιοί και γιατί επιλέγουν 

ένα Π.Μ.Σ. Δημιουργικής γραφής;  

 

Γ. Συγγραφή κι εκδοτική παραγωγή.  

α) Από την αναλυτική παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας σχετικά με την 

ενεργή ενασχόληση με τη συγγραφή, τη δημοσίευση και την έκδοση λογοτεχνικών 

έργων, προ της εισαγωγής των φοιτητών/αποφοίτων στο Π.Μ.Σ. προέκυψαν τα εξής: 

Το  73% του δείγματος είχε ενεργή ενασχόληση με τη συγγραφή πριν την εισαγωγή 

στο Π.Μ.Σ. Το 61% έχει δημοσιεύσει κάποιο έργο σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, 

επιλέγοντας να δημοσιεύσει διήγημα (30%), ποίηση (27%) και επιστημονικό  

κείμενο.  Την εφημερίδα (ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή) επιλέγει για τη δημοσίευση 

των έργων του η πλειοψηφία του δείγματος, ενώ ακολουθεί το περιοδικό 

(ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή). Το 32% του δείγματος έχει εκδώσει κάποιο έργο 

(έντυπα ή ηλεκτρονικά), προ της εισαγωγής τους στο Π.Μ.Σ. Ως προς το είδος του 
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λογοτεχνικού έργου που έχουν εκδώσει, το 31% έχει εκδώσει συλλογή  διηγημάτων, 

το 25% ποιητική συλλογή, 11% επιστημονικό κείμενο, και μόλις 8%  μυθιστόρημα. 

Αναφορικά με το είδος έκδοσης που επέλεξαν το 52% έχει εκδώσει τα έργα του σε 

έντυπη έκδοση σε εκδοτικό οίκο, το 26%, συμμετοχή σε δημοσιοποιημένο έργο, 16% 

έντυπη αυτο-έκδοση, 3% ηλεκτρονική αυτο-έκδοση. 

β) Δημοσίευση, έκδοση λογοτεχνικών έργων κατά τη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ.   

Το 57% του δείγματος έχει δημοσιεύσει κάποιο έργο κατά τη διάρκεια της φοίτησης 

στο Π.Μ.Σ. Επέλεξαν να δημοσιεύσουν κυρίως διήγημα (38%), ποίηση (35%), και 

επιστημονικό κείμενο  (13%), ενώ ως μέσον επέλεξαν το περιοδικό σε ηλεκτρονική ή 

έντυπη μορφή (56%), και τον ιστοχώρο (16%). Το 26% έχει εκδώσει κάποιο 

λογοτεχνικό έργο (έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο 

Π.Μ.Σ.. Συγκριτικά, το θετικό ποσοστό αυτών που έχουν εκδώσει κατά τη διάρκεια 

της φοίτησης είναι ελαφρώς μικρότερο από το θετικό ποσοστό προ της εισαγωγής. Το 

27% επέλεξε να εκδώσει συλλογή διηγημάτων, το 27% επιστημονικό κείμενο, και το 

20% ποιητική συλλογή, και μόλις 7% μυθιστόρημα. Την έντυπη έκδοση σε εκδοτικό 

οίκο επέλεξε το 38%, το δημοσιοποιημένο έργο το 31%,την έντυπη αυτο-έκδοση 

13%, και την ηλεκτρονική έκδοση σε εκδοτικό οίκο 9%. 

γ) Δημοσίευση, έκδοση λογοτεχνικών έργων μετά την αποφοίτηση από το Π.Μ.Σ. 

Αρκετοί απόφοιτοι συνεχίζουν την ενασχόλησή τους με τη συγγραφή, τη δημοσίευση 

και την έκδοση λογοτεχνικών έργων και μετά την αποφοίτηση από το Π.Μ.Σ.. 

Συγκεκριμένα το 49% έχει δημοσιεύσει κάποιο έργο, σχεδόν οι μισοί από το δείγμα 

της έρευνας. Ως μέσο δημοσίευσης το 51% επιλέγει το περιοδικό (ηλεκτρονική - 

έντυπη μορφή), το 20% επιλέγει τον ιστοχώρο  (blog- site) και το 20% την εφημερίδα 

(ηλεκτρονική - έντυπη μορφή). Το 32% έχει εκδώσει κάποιο έργο (έντυπα ή 

ηλεκτρονικά) μετά την αποφοίτησή τους από το Π.Μ.Σ. Το  38% έχει εκδώσει 

ποιητική συλλογή, το 19% επιστημονικό κείμενο, και το 14% συλλογή διηγημάτων. 

Το 57% προτίμησε την έντυπη έκδοση σε εκδοτικό οίκο, το 24% συμμετοχή σε 

δημοσιοποιημένο έργο, 5% έντυπη αυτο-έκδοση, 5% ηλεκτρονική αυτο-έκδοση, 4% 

e-book.  

Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

φοιτητών/αποφοίτων είχε ενεργή ενασχόληση με τη συγγραφή πριν την εισαγωγή στο 

Π.Μ.Σ, η οποία συνεχίζεται, τόσο κατά τη διάρκεια της φοίτησης, όσο και μετά την 
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αποφοίτηση από αυτό.  Δημοσιεύουν και εκδίδουν έργα τους και στις τρεις χρονικές 

περιόδους. Συγκριτικά, το θετικό ποσοστό αυτών που έχουν εκδώσει κάποιο έργο 

πριν την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ, και μετά την αποφοίτηση από αυτό, είναι ακριβώς το 

ίδιο (32%).  Ενώ, το ποσοστό αυτών που εκδίδουν κατά τη διάρκεια της φοίτησης 

είναι ελαφρώς μικρότερο (26%). Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρόκειται για τα ίδια 

άτομα, τα οποία εκδίδουν και στις τρεις χρονικές περιόδους. Δεν κατέστη δυνατό να 

διερευνηθεί αν αυτό το ποσοστό αφορά τους φοιτητές/αποφοίτους μόνο της 

κατεύθυνσης της συγγραφής, καθώς στην έρευνα μετέχουν όλοι οι φοιτητές. 

Επιπρόσθετα, μέχρι το 2013 που έγιναν οι δύο κατευθύνσεις, υπήρχε μόνο μια γενική 

κατεύθυνση. Αυτό χρήζει περαιτέρω διερεύνησης κι ίσως θα μπορούσε να είναι 

αντικείμενο μιας νέας έρευνας για κάθε κατεύθυνση ξεχωριστά.  

Ως προς το είδος του λογοτεχνικού έργου που έχουν εκδώσει συγκριτικά  και 

στις τρεις περιόδους επιλέγουν με σειρά προτεραιότητας: Στην πρώτη περίοδο η 

συλλογή  διηγημάτων και η ποιητική συλλογή βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. 

Ακολουθεί με μεγάλη διαφορά το επιστημονικό κείμενο και το μυθιστόρημα με 

μικρές αποκλίσεις μεταξύ τους. Στη δεύτερη περίοδο επιλέγουν το ίδιο, τόσο τη 

συλλογή διηγημάτων, όσο και το επιστημονικό κείμενο, ακολουθεί με μικρή διαφορά 

η ποιητική συλλογή, ενώ το μυθιστόρημα κινείται στα ίδια χαμηλά ποσοστά με την 

προηγούμενη περίοδο. Στην τρίτη περίοδο η ποιητική συλλογή είναι ξεκάθαρα η 

πρώτη επιλογή, με μεγάλη διαφορά από το επιστημονικό κείμενο που ακολουθεί. Ως 

τρίτη επιλογή επιλέγουν τη συλλογή διηγημάτων, ενώ απουσιάζει παντελώς η έκδοση 

μυθιστορήματος. Σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε την ξεχωριστή θέση που 

κατέχει το επιστημονικό κείμενο στις προτιμήσεις των φοιτητών/αποφοίτων και στις 

τρεις περιόδους. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί, καθώς οι περισσότεροι είναι εκπαιδευτικοί 

διαφόρων βαθμίδων, και  αυτό το είδος κειμένου ως προς τη δομή, τη γλώσσα είναι 

πολύ οικείο γι αυτούς όχι μόνο για ανάγνωση αλλά και για συγγραφή.  

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σε όλες τις χρονικές περιόδους οι 

φοιτητές/απόφοιτοι προτιμούν την έκδοση λογοτεχνικών έργων μικρής φόρμας 

(διηγήματα- ποιητική συλλογή, θεατρικό έργο κι όχι μυθιστόρημα που είναι το 

σύνηθες). Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι φοιτητές/απόφοιτοι επιλέγουν αυτά τα 

λογοτεχνικά είδη λόγω του χαμηλού κόστους, καθώς το κόστος έκδοσης έχει άμεση 

σχέση όχι μόνο με τον αριθμό των αντιτύπων που θα τυπωθούν και την ποιότητα του 

χαρτιού αλλά κυρίως με τις σελίδες του έργου. Πιθανόν όμως να οφείλεται στη 
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διάρθρωση του Π.Μ.Σ., καθώς στο πλαίσιο των μαθημάτων ζητείται από τους 

φοιτητές η συγγραφή διηγημάτων, ποιημάτων ή θεατρικού έργου. Αντιθέτως, δεν 

υπάρχει αυτοτελής θεματική ενότητα, που να αφορά αποκλειστικά το μυθιστόρημα, 

και συνεπώς δεν υπάρχει καμία σχετική εκπαίδευση. Ενώ, για τη δημοσίευση των 

έργων τους χρησιμοποιούν κατά κόρον τα ηλεκτρονικά μέσα, για την έκδοση των 

έργων τους επιλέγουν κυρίως την έντυπη έκδοση σε εκδότη με δικά τους έξοδα κι όχι 

την ηλεκτρονική  έκδοση των eBooks, που το κόστος είναι χαμηλότερο. 

Οι στόχοι που είχαν τεθεί εξαρχής για τη διερεύνηση συγγραφικής 

δραστηριότητας και της εκδοτικής παραγωγής των φοιτητών/αποφοίτων  πριν την 

εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ., κατά τη διάρκεια της φοίτησης και μετά την αποφοίτηση, 

έχουν επιτευχθεί, καθώς συλλέξαμε πολύτιμες πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με 

την συγγραφική δραστηριότητα και την εκδοτική παραγωγή. Όμως, κάποια ευρήματα 

μας προβλημάτισαν, καθώς γεννώνται εύλογα ερωτήματα, που χρήζουν περαιτέρω 

διερεύνησης, όπως: Γιατί οι φοιτητές/απόφοιτοι επιλέγουν μικρής φόρμας 

λογοτεχνικά είδη για έκδοση; Γιατί οι φοιτητές/απόφοιτοι καταφεύγουν ως επί το 

πλείστον στην έντυπη έκδοση επί πληρωμή; Αφορά αυτή η τάση μόνο τους 

φοιτητές/αποφοίτους του Π.Μ.Σ. ή είναι τάση που επικρατεί γενικότερα στους 

συγγραφείς ή έστω στους πρωτοεμφανιζόμενους νέους συγγραφείς; Είναι αυτή η 

τάση αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της αλλαγής της πολιτικής των 

εκδοτών αναφορικά με τις εκδόσεις; Μήπως έχουν αλλάξει οι αναγνωστικές 

προτιμήσεις του κοινού και αν ναι προς ποιά κατεύθυνση;  Επιλέγουν έργα μικρής 

φόρμας λόγω χαμηλότερου κόστους; Κι αν ναι, γιατί δεν επιλέγουν τις ψηφιακές 

εκδόσεις που είναι φθηνότερες; Ποιό ρόλο θα μπορούσε να παίξει στην αντιμετώπιση 

της κρίσης το ψηφιακό βιβλίο, το οποίο είναι φθηνότερο;  

Για να δώσουμε απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα και να κατανοήσουμε 

τις επιλογές των φοιτητών/ αποφοίτων του Π.Μ.Σ θα πρέπει πρώτα να δούμε αν 

επηρέασε και σε ποιό βαθμό η οικονομική κρίση τη συγγραφική δραστηριότητα και 

την εκδοτική παραγωγή.  Γι’ αυτό ανατρέξαμε σε στοιχεία φορέων που εμπλέκονται 

με το βιβλίο, ακόμη και σε δημοσιογραφικές έρευνες σχετικές με την εκδοτική κρίση, 

ελλείψει άλλων πηγών. Εξάλλου, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι η 

έναρξη του Π.Μ.Σ. (2008-2009) συνέπεσε με την έναρξη της οικονομικής κρίσης. 

Αναμφίβολα, η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει και τον τομέα του βιβλίου, 

καθώς αρκετοί εκδοτικοί οίκοι και μεγάλα βιβλιοπωλεία-αλυσίδες, αλλά και 

μικρότερα έκλεισαν. Τα στοιχεία που δίνει ο ίδιος ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου 
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αποτυπώνουν έναν κλάδο σε βαθιά κρίση, όμως δεν αφορά όλους στον ίδιο βαθμό. 

Όπως υποστηρίζει, το 73% των εκδοτών είδαν τις πωλήσεις τους να συρρικνώνονται, 

με μειώσεις 20%-50% για τους περισσότερους, μετά την περίοδο των capital controls 

που διεξήχθη η έρευνα. Τα στοιχεία αυτά δεν γίνονται από όλους αποδεκτά, καθώς 

δεν υπάρχει πλέον επίσημος φορέας καταγραφής μετά το κλείσιμο του Εθνικού 

Κέντρου Βιβλίου
20

( bookbar.gr). 

Η ιστορικός Άννα Καρακατσούλη, που διδάσκει ευρωπαϊκό πολιτισμό και 

ιστορία του βιβλίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών υποστηρίζει ότι: «Η έλλειψη 

αξιόπιστων στοιχείων μάς εμποδίζει να κάνουμε μια πιο εμπεριστατωμένη μελέτη. 

Με γυμνό μάτι βλέπεις ότι η αγορά μαραζώνει. Ενώ πριν κάποια χρόνια έβλεπες 

καινούργια βιβλία κάθε δέκα μέρες στους πάγκους των βιβλιοπωλείων, τώρα 

βλέπουμε τα ίδια βιβλία. Αυτό σημαίνει ότι δεν βγήκαν πολλά νέα βιβλία. Η αίσθηση 

αυτή είναι, αλλά σε πόση έκταση δεν μπορούμε να ξέρουμε με σιγουριά. Όλα τα 

στοιχεία είναι εμπειρικά. Τα στοιχεία που ανεβαίνουν στη βάση Βιβλιονέτ είναι 

αναξιόπιστα, γιατί δεν είναι πλήρη. Η έλλειψη του ΕΚΕΒΙ δημιουργεί μεγάλο 

πρόβλημα». Όπως επισημαίνει η Άννα Καρακατσούλη, εξαιτίας της μείωσης των 

τίτλων, οι νέοι ποιητές και λογοτέχνες καταφεύγουν κατά κόρον στην έκδοση επί 

πληρωμή. Επίσης, και για το ακαδημαϊκό βιβλίο, που είχε πάντα μικρότερο κοινό, οι 

εκδότες ζητούν εγγυήσεις για να το εκδώσουν (όπως για παράδειγμα να μοιραστεί 

στο πανεπιστήμιο κ.λ.π.). Σε κάθε περίπτωση όμως, υπάρχει και η λύση της 

αυτοέκδοσης ( bookbar.gr) 

Ο πρόεδρος της ΕΝΕΛΒΙ, Γιάννης Κωνστανταρόπουλος, συγκαταλέγει στους 

παράγοντες ύφεσης στον κλάδο του βιβλίου «τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις», 

υποστηρίζοντας ότι η διείσδυση του διαδικτύου, η συνδρομητική τηλεόραση και τα 

ψηφιακά παιχνίδια λειτούργησαν ανταγωνιστικά  στο βιβλίο και επέτειναν την κρίση. 

Ο Θανάσης Ψυχογιός, των ομώνυμων εκδόσεων, θεωρεί ως βασικές αιτίες της κρίσης 

την πίεση στα εισοδήματα, την έλλειψη ρευστότητας και την αδυναμία των τραπεζών 

να δανειοδοτούν. Σε αυτές ο Θανάσης Ψυχογιός προσθέτει και «τη δωρεά βιβλίων 

από τα μέσα ενημέρωσης», κάτι που ο ίδιος θεωρεί «πριόνισμα των κλαδιών του 

δέντρου πάνω στο οποίο κάθεται όλος ο εκδοτικός κόσμος». Επίσης, φοβάται ότι ο 

                                                             
20 Το  ΕΚΕΒΙ έκλεισε στις αρχές του 2013. Έκτοτε, παρά τις  προεκλογικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για επανασύσταση του ΕΚΕΒΙ, δεν επανήλθε ποτέ. Όπως 

δεν επανήλθε η Ενιαία Τιμή Βιβλίου, που καταργήθηκε το 2014, σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ. 
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εκδοτικός και βιβλιοπωλικός χώρος θα έχει την τύχη των μουσικών εταιρειών με το 

δωρεάν κατέβασμα ηλεκτρονικών βιβλίων ( www.tovima.gr). 

Η οικονομική δυσπραγία πολλών εκδοτικών οίκων στα χρόνια της κρίσης 

τους έχει οδηγήσει σε αυστηρότερη πολιτική όσον αφορά τα πονήματα, που 

αποφασίζουν να κυκλοφορήσουν με δικά τους έξοδα. Όπως υποστηρίζουν είναι 

περισσότερο προσεκτικοί στις εκδοτικές επιλογές με κριτήριο την ποιότητα και την 

εγκυρότητα, αλλά και το κύρος του συγγραφέα. Δίνουν προτεραιότητα σε έλληνες 

και ξένους συγγραφείς με αναγνωρισμένο έργο ( bookbar.gr). 

Σχεδόν όλοι οι εκδότες συμφωνούν ότι: η μυθοπλασία, αποτελεί ένα πολύ 

μεγάλο κομμάτι στο χώρο του βιβλίου, καθώς το κοινό προτιμά βιβλία μυθοπλασίας 

είτε αγχολυτικού τύπου μυθιστορήματα, είτε μυθιστορήματα εμβάθυνσης και 

αυτεπίγνωσης. Επίσης, το κοινό  έχει την τάση να προτιμά βιβλία, που προσφέρουν 

κάτι παραπάνω από ψυχαγωγία, όπως βιβλία ιστορικού ή σύγχρονου 

προβληματισμού. Όμως, στα χρόνια της κρίσης παρατηρείται κάποια αλλαγή στις 

αναγνωστικές προτιμήσεις του κοινού, ως προς τη θεματολογία των βιβλίων. Μια 

στροφή της λογοτεχνίας σε πολιτικά και κοινωνικά θέματα, καθώς και μια επιστροφή 

στα δοκίμια πολιτικού και οικονομικού προβληματισμού. Αυτό ισχύει βέβαια και σε 

άλλες μορφές τέχνης, σε χώρες όπου υπάρχει οικονομική κρίση, όπως στην Ιταλία, 

την Ισπανία, ακόμα και στη Γαλλία. Σίγουρα υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για 

βιβλία σχετικά με την επικαιρότητα, την οικονομία, την κρίση και τη διαχείρισή της, 

σε επίπεδο πρακτικό αλλά και ψυχολογικό. Η πολύπλευρη κρίση έχει οδηγήσει το 

αναγνωστικό κοινό στην αναζήτηση πιο απαιτητικών τίτλων -δοκίμια ή μελέτες- που 

έχουν να κάνουν με τις αιτίες της κρίσης και τις διεξόδους από αυτήν. Και αυτό είναι 

λογικό γιατί στα βιβλία κανείς αναζητά εξηγήσεις, προτάσεις και λύσεις. Το 

φαινόμενο αυτό έχει οδηγήσει και  τους εκδότες στην επιλογή τίτλων που σχετίζονται 

με τη θεματική της κρίσης, με οικονομικά ή πολιτικά θέματα. Αυτό βέβαια δεν 

σημαίνει ότι η μυθοπλασία δεν είναι στις προτιμήσεις του αναγνωστικού κοινού ( 

bookbar.gr) 

Αναφορικά με το ψηφιακό βιβλίο, όπως επισημαίνει ο εκδότης Θανάσης 

Καστανιώτης, δημιουργός των Εκδόσεων Καστανιώτη «το e-book  δεν είναι απλώς 

εναλλακτική πρόταση ανάγνωσης στην εποχή της κρίσης για την Ελλάδα. Είναι το 

μέλλον του βιβλίου, που μπορεί να διαβάζεται τόσο στην έντυπη μορφή, όσο και 

ψηφιακά σε κάθε συσκευή ανάγνωσης, ακόμα και στο κινητό». Η  ψηφιακή έκδοση 

έχει ένα βασικό πλεονέκτημα για τους αναγνώστες και τους συγγραφείς, τη 
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χαμηλότερη τιμή, όμως, η τεχνολογία των e-books δεν είναι ακόμη ευρέως 

διαδεδομένη στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Η νεότερη γενιά το αποδέχεται με 

μεγαλύτερη άνεση, κι αυτό είναι αυτονόητο, δεδομένου ότι οι νέοι έχουν 

περισσότερη εξοικείωση με την τεχνολογία και τις εξελίξεις της. Το e-book δεν έχει 

ακόμα καταλάβει σημαντική θέση στο χώρο του βιβλίου και στις προτιμήσεις του 

αναγνωστικού κοινού, όμως, οι εκδότες πιστεύουν πως σύντομα θα υπάρξει εξέλιξη 

στον τομέα αυτόν. Κάποιες μεγάλες εκδοτικές, όπως για παράδειγμα οι Εκδόσεις 

Πατάκη εκδίδουν σχεδόν όλα τα βιβλία και σε e-book, όμως η αγορά είναι ακόμη 

πολύ μικρή. ( bookbar.gr) 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η οικονομική κρίση, η οποία 

επηρέασε ποικιλοτρόπως το βιβλίο και την εκδοτική παραγωγή, οδήγησε τους 

εκδότες σε μείωση των νέων τίτλων και σε αυστηρότερη πολιτική όσον αφορά στις 

εκδοτικές επιλογές, που αποφασίζουν να κυκλοφορήσουν με δικά τους έξοδα, 

δίνοντας προτεραιότητα σε έλληνες και ξένους συγγραφείς με αναγνωρισμένο έργο. 

Εξαιτίας αυτού του γεγονότος και της μείωσης των τίτλων, οι νέοι ποιητές και 

λογοτέχνες καταφεύγουν κατά κόρον στην έκδοση επί πληρωμή. Από αυτό δεν θα 

μπορούσαν να ξεφύγουν και οι φοιτητές/απόφοιτοι του Π.Μ.Σ., οι οποίοι οδηγούνται  

στην επιλογή λογοτεχνικών έργων μικρής φόρμας, αφενός λόγω χαμηλότερου 

κόστους και αφετέρου γιατί γνωρίζουν καλύτερα την τεχνική συγγραφής αυτών των 

λογοτεχνικών ειδών, καθώς διδάσκονται στο πλαίσιο του  Π.Μ.Σ.  

 

Δ. Αξιοποίηση γνώσεων που αποκόμισαν από τη φοίτησή τους στο Π.Μ.Σ. 

 Στο τελευταίο τμήμα του ερωτηματολογίου, οι ερωτήσεις έχουν σκοπό να 

εκμαιεύσουν τη γνώμη των φοιτητών/αποφοίτων: αν και κατά πόσο τους βοήθησε το 

Π.Μ.Σ.  και αν αξιοποίησαν τις γνώσεις, που αποκόμισαν από αυτό στη συγγραφή ή 

στην εργασία στους. Επίσης, να ανιχνεύσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες για περαιτέρω 

εξειδίκευση, καθώς και τις προτιμήσεις σε κάποιο συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος.  

Από τη στατιστική ανάλυση των ερωτήσεων αυτής της ενότητας προέκυψαν 

τα εξής: Το 85% του δείγματος απάντησε ότι η συμμετοχή τους στο  Π.Μ.Σ 

Δημιουργική Γραφή τους βοήθησε πάρα πολύ έως αρκετά και μόνο 15% απάντησε 

ότι τους βοήθησε λίγο ή καθόλου. Επίσης το 85% απάντησε ότι αξιοποίησαν τις 
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γνώσεις που αποκόμισαν από το Π.Μ.Σ. στη συγγραφή και μόνο 15% απάντησε ότι 

τις αξιοποίησε λίγο ή καθόλου. Αντίστοιχα το 80% απάντησε ότι αξιοποίησε τις 

γνώσεις που αποκόμισε από το Π.Μ.Σ στην εργασία του και μόνο 20% απάντησε 

αρνητικά. Το υψηλό ποσοστό που αξιοποίησε τις γνώσεις, τις οποίες αποκόμισε από 

το Π.Μ.Σ στην εργασία του, δικαιολογείται καθώς οι περισσότεροι είναι 

εκπαιδευτικοί εν ενεργεία σε όλες τις βαθμίδες, οπότε ακόμη κι αν η δημιουργική 

γραφή δεν εντάσσεται επισήμως στο αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στα 

σχολεία, παρά μόνο πιλοτικά σε ορισμένα σχολεία, έχουν τη δυνατότητα να 

προσαρμόσουν στα μαθήματά τους ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Αντίστοιχα, το 

υψηλό ποσοστό, που αξιοποίησε τις γνώσεις που αποκόμισε από το Π.Μ.Σ στη 

συγγραφή, δικαιολογείται καθώς είναι αντίστοιχο με  το υψηλό ποσοστό αυτών που 

είχαν ενεργή ενασχόληση με τη συγγραφή πριν την συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. αλλά 

συνεχίζουν και μετά την αποφοίτησή τους από αυτό.  

Το χαμηλό ποσοστό 15% που πιστεύει ότι η συμμετοχή τους στο  Π.Μ.Σ 

Δημιουργική Γραφή δεν τους βοήθησε ή τους βοήθησε λίγο και δεν αξιοποίησαν τις 

γνώσεις που αποκόμισαν από το Π.Μ.Σ. στη συγγραφή ή στην εργασία τους μπορεί 

να σημαίνει είτε ότι η εργασία τους είναι τέτοια όπου δεν μπορούν να εφαρμόσουν τις 

γνώσεις που αποκόμισαν από αυτό, είτε ότι είναι άνεργοι, είτε ανήκουν σε εκείνο το 

μικρό ποσοστό που δεν είχε ενεργή ενασχόληση με τη συγγραφή πριν την εισαγωγή 

στο  Π.Μ.Σ. Πάντως, το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλό.    

  Στο ερώτημα, αν είχαν την ευκαιρία να εξειδικευτούν σε κάποιο 

συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος, ποιό ή ποιά είδη θα επέλεγαν, απάντησαν με σειρά 

προτεραιότητας: στην πρώτη θέση επιλέγουν να εξειδικευτούν στο διήγημα (80%) 

ενώ στη δεύτερη θέση επιλέγουν τη θεατρική γραφή (75%). Την πρώτη πεντάδα με 

μικρές διαφορές συμπληρώνουν η ποίηση  (66%)  ακολουθεί το μυθιστόρημα  

(62%) και η νουβέλα (58%). Δεν είναι τυχαίο ότι στις πρώτες θέσεις βρίσκεται το 

διήγημα, η θεατρική γραφή και η ποίηση, λογοτεχνικά είδη μικρής φόρμας. 

Λογοτεχνικά είδη, που ήδη υπάρχουν ως αυτοτελείς θεματικές στο Π.Μ.Σ. Αυτό 

σημαίνει ότι οι φοιτητές/απόφοιτοι θα ήθελαν μεγαλύτερη εμβάθυνση και 

εξειδίκευση σε αυτά τα ήδη υπάρχοντα λογοτεχνικά είδη, προφανώς με περισσότερες 

ώρες διδασκαλίας ανά θεματική και περισσότερα εργαστηριακά μαθήματα στις 

παραπάνω θεματικές. Το ότι ζητάνε εξειδίκευση σε λογοτεχνικά είδη που ήδη 

υπάρχουν σαν θεματικές ενότητες στο πρόγραμμα, σημαίνει ότι τόσο οι ώρες όσο και 
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οι ασκήσεις που παρέχονται δεν είναι αρκετές για να καλύψουν τις ανάγκες των 

φοιτητών. Αυτό φαίνεται κι από τα σχόλια και τις προτάσεις στην τελευταία ερώτηση 

που ακολουθεί παρακάτω.  

Στο μυθιστόρημα και τη νουβέλα, συγγενικά λογοτεχνικά είδη, που 

συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα, επιθυμεί να εξειδικευτεί ένα μεγάλο μέρος των 

φοιτητών (62%). Κι αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς όπως υποστηρίζουν οι εκδότες, η 

μυθοπλασία, καλύπτει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στο χώρο του βιβλίου. Το κοινό 

προτιμά βιβλία μυθοπλασίας, είτε για απόδραση με αγχολυτικού τύπου 

μυθιστορήματα είτε μυθιστορήματα εμβάθυνσης και αυτεπίγνωσης. Μάλιστα, την 

παντελή έλλειψη του μυθιστορήματος από το αναλυτικό πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. 

τονίζουν στα σχόλια και  οι ερωτώμενοι στην  παρακάτω ερώτηση. Ίσως οι ιθύνοντες 

του προγράμματος θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη και να εντάξουν το 

μυθιστόρημα και τη νουβέλα ως αυτοτελή θεματική ενότητα στο Π.Μ.Σ. για να 

καλύψουν τις ανάγκες των φοιτητών για εξειδίκευση στο μυθιστόρημα.  

Στην έκτη θέση προτίμησης βρίσκεται η κινηματογραφική γραφή  (51%), 

την οποία θα μπορούσαμε κάλλιστα να εντάξουμε στην πρώτη πεντάδα, αν 

εκλάβουμε το μυθιστόρημα και τη νουβέλα ως μια θεματική ενότητα, καθώς είναι 

συγγενικά λογοτεχνικά είδη. Εκτός αυτού, η κινηματογραφική γραφή ως θεματική 

ενότητα, διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα λογοτεχνικά είδη και θα μπορούσε να 

προσελκύσει ένα τελείως διαφορετικό κοινό, καθώς και να ανοίξει νέους 

επαγγελματικούς δρόμους στους συμμετέχοντες. Ακολουθεί η παιδική  λογοτεχνία  

(47%), ενώ στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η  στιχουργική  (46%)  και η ψηφιακή 

αφήγηση (42%).  

Όπως φαίνεται κι από την έρευνα οι φοιτητές/απόφοιτοι προτιμούν την 

εμβάθυνση και την εξειδίκευση στα λογοτεχνικά είδη της αρεσκείας τους, παρά τις 

γενικές γνώσεις για όλα τα είδη χωρίς καμία στόχευση. Ίσως τα μαθήματα, που δεν 

είναι στις προτιμήσεις των φοιτητών θα μπορούσαν να υπάρχουν σαν θεματικές 

ενότητες με λιγότερες ώρες διδασκαλίας ή σαν σεμιναριακά μαθήματα, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν μικρές εργαστηριακές ασκήσεις σε αυτά. 

 

 

 

 

 



152 
 

 
 

Σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις 

 

Στην τελευταία ερώτηση, η οποία στοχεύει στο να ανιχνεύσει τις απόψεις των 

φοιτητών/αποφοίτων και να τους ωθήσει να καταθέσουν σχόλια, παρατηρήσεις και 

προτάσεις, σχετικά με τη διάρθρωση του Π.Μ.Σ., τη συγγραφή και τις εκδόσεις δεν 

απάντησαν όλοι. Από το συνολικό δείγμα εκατόν δέκα (110) φοιτητών/απόφοιτων 

απάντησαν τριάντα έξι (36). 

Αρχικά, σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την τελευταία 

ερώτηση, καθώς το ποσοστό αυτών που απάντησαν είναι κάτω του 50%, σχεδόν το 

1/3 του δείγματος, για να μην πληγεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των 

αποτελεσμάτων αυτής της ερώτησης. Παρακάμπτοντας τους αρχικούς ενδοιασμούς 

μας, θεωρήσαμε το 1/3 του δείγματος αρκετό, κρίνοντας σκόπιμο να αναθεωρήσουμε 

την αρχική μας απόφαση. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα σχόλια και τις προτάσεις 

τριάντα έξι (36) φοιτητών/αποφοίτων. Εξάλλου, αυτή η τελευταία ερώτηση δεν 

επηρεάζει τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, καθώς λειτουργεί προσθετικά με 

κάποιες επιπλέον πληροφορίες, όπως σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Συνήθως, 

σε τέτοιου είδους ερωτήσεις οι περισσότεροι ερωτώμενοι αποφεύγουν για διάφορους 

λόγους να κάνουν σχόλια ή προτάσεις, εκτός κι αν έχουν κάτι πολύ σημαντικό να 

καταθέσουν. 

Μια εξήγηση που θα μπορούσε να δοθεί για το γεγονός ότι δεν απάντησαν 

όλοι είναι η έλλειψη χρόνου, καθώς οι περισσότεροι είναι συγχρόνως εργαζόμενοι 

και φοιτητές. Ένας άλλος λόγος πιθανόν να είναι γιατί πιστεύουν  ότι οι προτάσεις 

και τα σχόλια δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, όπως γίνεται συνήθως σε διάφορες 

έρευνες, οπότε, θεωρούν ότι είναι χάσιμο χρόνου. Ίσως, η μεγάλη αποχή από την 

ερώτηση αυτή να οφείλεται στη θετική αποτίμηση του έργου του Π.Μ.Σ. από τη 

συντριπτική πλειοψηφία 80-85% του συνολικού δείγματος, που  θεωρεί ότι η 

συμμετοχή του στο Π.Μ.Σ Δημιουργική Γραφή τους βοήθησε πάρα πολύ, αφού 

αξιοποίησαν τις γνώσεις που αποκόμισαν από αυτό, τόσο στη συγγραφή όσο και στην 

εργασία τους, Επίσης, μπορεί σε αυτό το ερώτημα να σχολίασαν μόνο  αυτοί, που 

είχαν κάτι επιπλέον να πουν, όπως να εκφράσουν τα παράπονά τους, να κάνουν τις 

προτάσεις τους ευελπιστώντας στη βελτίωση του προγράμματος.  

Η θετική αποτίμηση του έργου του Π.Μ.Σ. είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς η 

συντριπτική πλειοψηφία 85% του συνολικού δείγματος θεωρεί ότι το Π.Μ.Σ 

«Δημιουργικής Γραφής», είναι ανάλογο των προσδοκιών που είχαν από αυτό. Σε 
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αυτή την κατεύθυνση κινούνται και τα θετικά σχόλια που καταθέτουν δώδεκα (12)  

από τους φοιτητές/απόφοιτους, που απάντησαν στην τελευταία ερώτηση.  

Παρουσιάζουν τη συμμετοχή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ως μια από τις πιο 

δημιουργικές περιόδους της ζωής τους. Οι εμπειρίες, η επαφή με ανθρώπους των 

γραμμάτων, τα ερεθίσματα που δέχθηκαν από τους καθηγητές αλλά και τους 

συμφοιτητές, καθώς και οι γνώσεις που αποκόμισαν, έδωσαν νέα ώθηση στην 

ενασχόλησή τους με τη συγγραφή και τους βοήθησε πάρα πολύ στην εργασία τους. 

Βέβαια, πέραν της θετικής αποτίμησης και των θετικών σχολίων, δεν θα 

μπορούσε να λείψει και η αντίθετη άποψη, η οποία εκφράζεται από ένα πολύ μικρό 

ποσοστό. Αυτό μπορεί να σημαίνει είτε ότι δεν έγινε σωστή επιλογή μεταπτυχιακού 

προγράμματος από τους ίδιους και το περιεχόμενό του δεν έχει συνάφεια με το 

αντικείμενο εργασίας τους, είτε ότι το  Π.Μ.Σ. απλά δεν κάλυψε τις ανάγκες τους. Κι 

αυτό είναι φυσικό, καθώς οι εκπαιδευτικές ανάγκες και οι προσδοκίες του κάθε 

μεταπτυχιακού φοιτητή είναι διαφορετικές. Δεν μπορεί ένα Π.Μ.Σ. να καλύψει 

απόλυτα όλους τους φοιτητές  ή στον ίδιο βαθμό.  

Το πρόβλημα σχετικά με την ελλιπή ή ανεπαρκή οργάνωση του Π.Μ.Σ, που 

εξέφρασαν ελάχιστοι φοιτητές/απόφοιτοι, θα μπορούσε ενδεχομένως να λυθεί με 

καλύτερο προγραμματισμό. Για παράδειγμα οι επικαλύψεις της ύλης από 

διαφορετικούς διδάσκοντες ή από διαφορετικές θεματικές, θα μπορούσαν να 

αποφευχθούν με τον αναλυτικό προσδιορισμό της διδακτέας ύλης για κάθε θεματική 

ενότητα και την τήρησή του από τους εκάστοτε διδάσκοντες. Το αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών από την αρχή του έτους, (θεματικές και διδάσκοντες) το οποίο 

θα γνωρίζει εξαρχής ο φοιτητής, καθώς και η έγκαιρη αποστολή εκπαιδευτικού 

υλικού και  πληροφόρηση σχετικά με τις ασκήσεις -εργασίες, θα βοηθούσε ώστε να 

μη δίνεται λανθασμένα η εντύπωση του αυτοσχεδιασμού και της επιφανειακής 

προσέγγισης σε κάποιες θεματικές.  

Η παντελής απουσία οποιασδήποτε επιμόρφωσης ή πληροφόρησης σχετικά με 

τη συγγραφή μυθιστορήματος, καθώς και η μεγάλη ανάγκη για εξειδίκευση στο 

μυθιστόρημα, όπως αυτή καταγράφηκε από τους φοιτητές,  ίσως θα έπρεπε να ληφθεί 

σοβαρά υπόψη από τους ιθύνοντες του Π.Μ.Σ.  και να εντάξουν το μυθιστόρημα ως 

αυτοτελή θεματική  ενότητα στο πρόγραμμα.  

Επίσης, οι απόφοιτοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να συμμετέχουν ενεργά 

στα τεκταινόμενα του Π.Μ.Σ. Θα ήταν πολύ θετική εξέλιξη η δημιουργία ενός 

ηλεκτρονικού περιοδικού αποκλειστικά για αποφοίτους. Ελλείψει όμως αυτού, θα 
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ήταν χρήσιμο  να δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους να γράφουν στο lexitanil, 

σε ειδική στήλη για αποφοίτους, όπου θα αναρτούν άρθρα τους ή μικρά λογοτεχνικά 

έργα. Έτσι δεν θα νιώθουν αποκλεισμένοι από τα δρώμενα του Π.Μ.Σ.  ούτε ότι 

καλούνται μόνο στα επί πληρωμή συνέδρια.   

Το οικονομικό κόστος της παρακολούθησης του Π.Μ.Σ.  είναι πολύ σοβαρό 

πρόβλημα για όλους τους φοιτητές και αποτρεπτικό για τη συνεπή φοίτηση, όπως 

επισημαίνουν. Το κόστος των διδάκτρων για τα περισσότερα μεταπτυχιακά 

προγράμματα, πλην κάποιων εξαιρέσεων, κυμαίνεται περίπου στο ίδιο οικονομικό 

μέγεθος (4000 ευρώ). Όμως το κόστος μετακίνησης και διαμονής στη Φλώρινα και 

στην Αθήνα, όπου διεξάγονται τα μαθήματα, εκτοξεύει στο διπλάσιο σχεδόν αυτό το 

ποσό. Συνεπώς, είναι εύλογη και η  σύγκριση του υψηλού κόστους (δίδακτρα, 

μεταφορικά, διαμονή κ.λ.π.) του Π.Μ..Σ Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας σε αντίθεση με το χαμηλότερο κόστος του αντίστοιχου Π.Μ..Σ 

Δημιουργικής Γραφής του Ε.Α.Π. (κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τη συνεργασία 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας). Το κόστος των διδάκτρων του Κοινού 

μεταπτυχιακού προγράμματος του Ε.Α.Π. ανέρχεται στο ποσό των 3.600 ευρώ. Όμως 

δίνεται η δυνατότητα σε κάποιους φοιτητές περαιτέρω μείωσης αυτών, μέσω  

υποτροφιών, όπως υποτροφία αριστείας ή της μερικής ή ολικής υποτροφίας με βάση 

το συνδυασμό οικονομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων. Επιπρόσθετα, 

δεν έχει κόστος διαμονής ούτε κόστος μετακίνησης αφού τα μαθήματα διεξάγονται 

σε αρκετές πόλεις ανά την Ελλάδα, και για πρώτη φορά από το 2016  δίνεται η 

δυνατότητα επιλογής συμμετοχής σε on line Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις 

(ΟΣΣ). 

Αυτό προβληματίζει ιδιαίτερα τους φοιτητές/αποφοίτους του Π.Μ.Σ. 

Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και η αύξηση 

των εισαγομένων φοιτητών ανά έτος, αφού όλοι οι απόφοιτοι αποκτούν το ίδιο 

πτυχίο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, είναι άλλο να κάνεις ένα μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα, από το οποίο αποφοιτούν λίγοι φοιτητές (50) ετησίως, αυστηρά 

επιλεγμένοι, και εντελώς διαφορετικό να αποφοιτούν εκατοντάδες ανά έτος, χωρίς 

επιλογή. Στο Π.Μ.Σ. Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  

φοιτούν λίγοι φοιτητές (50), κατόπιν εξετάσεων και βιογραφικού και υψηλό κόστος 

(δίδακτρα, μεταφορικά, διαμονή κ.λ.π.), ενώ στο αντίστοιχο του Ε.Α.Π. φοιτούν 

εκατοντάδες φοιτητές, χωρίς εξετάσεις επιλογής και χαμηλότερο κόστος. 
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Αν και αυτή η συνεργασία με το Ε.Α.Π. και η ίδρυση αντίστοιχου 

μεταπτυχιακού προγράμματος κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν μπορούμε να 

μην επισημάνουμε και τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτό το εγχείρημα.  Το 

αντίστοιχο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ε.Α.Π. βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, 

λόγω χαμηλότερου κόστους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα του Ε.Α.Π. να προκρίνεται στις επιλογές των υποψηφίων φοιτητών, 

έναντι του  αντίστοιχου προγράμματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 

όπου το ενδιαφέρον θα βαίνει συνεχώς μειούμενο (αν αυτό δεν έχει γίνει ήδη 

αισθητό). Το γεγονός αυτό, αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, ενδεχομένως, να 

ενέχει τον κίνδυνο, μελλοντικά, λόγω της χαμηλής προσέλευσης φοιτητών, της 

συρρίκνωσης ή ακόμη και της βιωσιμότητας του Π.Μ..Σ Δημιουργικής Γραφής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.   

Η μοναδικότητα μέχρι πρότινος του Π.Μ..Σ Δημιουργικής Γραφής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κι εξ αυτού ο «μονοπωλιακός» χαρακτήρας του   

τίτλου που παρείχε, ήταν ένας από τους λόγους του αυξημένου ενδιαφέροντος και της 

μεγάλης προσέλκυσης φοιτητών από όλη την Ελλάδα. Ενδεχομένως, αυτό να έχει 

χαθεί μετά την ίδρυση του αντίστοιχου Π.Μ..Σ Δημιουργικής Γραφής του Ε.Α.Π. και 

την αλματώδη αύξηση των εισαγομένων φοιτητών ανά έτος. Όμως αυτό δεν είναι 

πάντα κακό. Όταν δεν υπάρχει κάποιο άλλο αντίστοιχο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, δεν 

υπάρχει ανταγωνισμός, πιθανόν οι ιθύνοντες να επαναπαύονται στη μοναδικότητά 

του, χωρίς να γίνονται κινήσεις για τη βελτίωσή του. Η διαπανεπιστημιακή 

συνεργασία ποτέ δεν έβλαψε κανέναν, αντιθέτως είναι πάντα χρήσιμη και ωφέλιμη, 

ανταλλάσοντας καλές πρακτικές.  

Θεωρούμε ότι οι ιθύνοντες του Π.Μ.Σ. Δημιουργικής Γραφής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θα πρέπει να κινηθούν προς την κατεύθυνση 

εξεύρεσης των λύσεων εκείνων, που θα διαφοροποιούν το Π.Μ.Σ. από άλλα 

αντίστοιχα και θα το καθιστά ξεχωριστό και μοναδικό, όχι γιατί είναι το μοναδικό 

μεταπτυχιακό με αυτό το αντικείμενο, αλλά γιατί είναι μοναδικό το υψηλό επίπεδο 

των γνώσεων και των υπηρεσιών που παρέχει. Ακόμη θα πρέπει να βρεθούν λύσεις, 

ώστε να μειωθεί η επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των φοιτητών από τη διαμονή ή 

τις μετακινήσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να είναι η διεξαγωγή 

κάποιων μαθημάτων στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο τόπος διαμονής για την πλειονότητα 

των φοιτητών είναι η Κεντρική Μακεδονία, κυρίως Θεσσαλονίκη και γενικότερα   

περιοχές της  Β. Ελλάδας.  
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Πέραν όμως των παραπάνω -δικαιολογημένων εν μέρει- παραπόνων των 

φοιτητών/αποφοίτων και των κινδύνων, που ενδεχομένως εγκυμονεί αυτό το 

εγχείρημα, μπορούμε να εστιάσουμε στα πολύ θετικά και θεαματικά αποτελέσματα 

αυτής της συνεργασίας. Η συνεργασία με  ένα από τα μεγαλύτερα Ανώτατα Δημόσια 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, πρωτοπόρο και με μακρόχρονη εμπειρία στην 

ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 

συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της Δημιουργικής γραφής, καθιστώντας τη 

προσιτή στο ευρύ κοινό. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα τρία χρόνια λειτουργίας του το 

Κοινό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ε.Α.Π. αριθμεί ήδη 1200  εγγεγραμμένους 

φοιτητές. Τα ανοικτά συστήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως το Ε.Α.Π. 

απευθύνονται σε πολύ μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων. Λόγω της ευελιξίας, που τα 

χαρακτηρίζει, παρέχει τη δυνατότητα σε εργαζόμενους αλλά και σε όσους αδυνατούν 

για οικονομικούς λόγους να μετακομίσουν από τον τόπο κατοικίας, να σπουδάσουν. 

Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την μεγάλη προσέλκυση ενδιαφερόμενων 

φοιτητών και τη μείωση του κόστους των σπουδών τους, καθώς δεν υπάρχουν έξοδα 

μετακίνησης και διαμονής. 

Συνεπώς, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα μακροπρόθεσμα οφέλη αυτής της 

συνεργασίας για το ίδιο το γνωστικό αντικείμενο της δημιουργικής γραφής κι όχι στις 

στείρες αντιπαραθέσεις για την αναγκαιότητα και την ωφελιμότητα ή όχι αυτής της 

συνεργασίας ή στην απώλεια του «μονοπωλιακού» χαρακτήρα του τίτλου σπουδών. 

Εξάλλου, πόσο αποτιμάται η αξία της κατοχής ενός υποτιθέμενου «μονοπωλιακού» 

τίτλου σπουδών, σε ένα γνωστικό αντικείμενο, που ακόμη παλεύει για την εδραίωσή 

του στην πανεπιστημιακή κοινότητα; Θεωρούμε ότι η αξία ενός μεταπτυχιακού 

τίτλου υπαγορεύεται από την αναγνώριση και την ιδιαίτερη θέση και αξία, που 

κατέχει το ίδιο το γνωστικό αντικείμενο στον πανεπιστημιακό χώρο και 

γενικότερα στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προτάσεις των φοιτητών /αποφοίτων.  

Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι ζητάνε περισσότερα  εργαστηριακά μαθήματα 

κι όχι τόσο θεωρητικά, με μεγαλύτερες απαιτήσεις παράγωγής κειμένων και 

εργασιών από τους φοιτητές. Περισσότερες πρακτικές ασκήσεις ανά είδος. Κάτι που 

θα μπορούσε να επιτευχθεί με περισσότερες ώρες ενασχόλησης ή με την επιλογή 

καταλληλότερων διδασκόντων. Οι φοιτητές/απόφοιτοι προτιμούν τα μαθήματα που 

είναι σχετικά με το αντικείμενό τους και τα ενδιαφέροντά τους να διαρκούν πολύ 

περισσότερο σε σύγκριση με άλλα μαθήματα. Να υπάρχει μεγαλύτερη εξειδίκευση 
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σε επιμέρους  αντικείμενα, όπως διήγημα, ποίηση, μυθιστόρημα, θεατρική 

γραφή, κινηματογραφική γραφή κ.λ.π. Δηλαδή, περισσότερες ώρες διδασκαλίας σε 

θεματικές ενότητες ή λογοτεχνικά είδη, που συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον, 

σε σύγκριση με άλλες θεματικές ενότητες που βρίσκονται τελευταίες  στις 

προτιμήσεις των φοιτητών/αποφοίτων (π.χ. ψηφιακή αφήγηση,, στιχουργική). Σε 

αυτές τις θεματικές θα μπορούσαν να ελαττωθούν οι ώρες διδασκαλίας ή να γίνονται 

σεμιναριακού τύπου μαθήματα, όπου θα υπάρχει και εργασία, η οποία θα εισάγει τον 

φοιτητή στο αντικείμενο της εισήγησης.  

Επισημαίνουν την καλύτερη αξιοποίηση του δευτέρου έτους. Δίνουν έμφαση 

στην εξειδίκευση σε λογοτεχνικό είδος της επιλογής τους κατά το δεύτερο έτος. Όπως 

προκύπτει όχι μόνο από τα σχόλια αλλά κι από την ανάλυση προηγούμενων 

δεδομένων της ίδιας ενότητας, οι φοιτητές/απόφοιτοι προτιμούν την εμβάθυνση 

και την εξειδίκευση στα λογοτεχνικά είδη της αρεσκείας τους, παρά τις γενικές 

γνώσεις για όλα τα είδη χωρίς καμία στόχευση. 

Θεωρούν ότι η διπλωματική εργασία απαιτεί περισσότερο θεωρητικές 

γνώσεις, ενώ άλλα αντίστοιχα τμήματα στην Αγγλία για παράδειγμα, αντί για 

διπλωματική απαιτούν την ολοκλήρωση ενός συγγραφικού έργου. Θα μπορούσε, 

τουλάχιστον για τους φοιτητές με κατεύθυνση τη συγγραφή, η διπλωματική εργασία 

να είναι η ολοκλήρωση ενός μυθιστορήματος, μιας συλλογής διηγημάτων, μιας 

ποιητικής συλλογή, ενός σεναρίου (ό, τι επέλεγε ο κάθε φοιτητής) με την 

καθοδήγηση πάντα του αντίστοιχου καθηγητή, ώστε να είναι πιο πρακτικό και 

περισσότερο δημιουργικό και ωφέλιμο.  

 Τέλος κάνουν λόγο για προοπτική σύνδεσης του μεταπτυχιακού με την αγορά 

εργασίας και δημιουργία συνθηκών που να προωθούν την εξέλιξη των φοιτητών σε 

ακαδημαϊκό-επαγγελματικό επίπεδο. Αν και κάποιοι φορείς προσφέρουν επιπλέον 

υποστήριξη στους νέους συγγραφείς και μετά το πέρας των μαθημάτων, με επιμέλεια 

των κειμένων τους και προώθησή τους σε εκδοτικούς οίκους, εκείνο που προτείνεται 

είναι η διασύνδεση όχι μόνο των φοιτητών, αλλά και των αποφοίτων  με το Π.Μ.Σ. 

είτε μέσω του περιοδικού, είτε με τη δημιουργία ενός forum, καθώς και η ενημέρωση 

και η παρότρυνση των φοιτητών/αποφοίτων να συμμετέχουν σε λογοτεχνικούς 

διαγωνισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  

Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι σε γενικές γραμμές, παρά τις όποιες 

ελλείψεις και τα προβλήματα στην οργάνωση, όπως αυτά περιγράφονται στα σχόλια, 

η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών αποτιμά θετικά το έργο που παρέχει το 
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Π.Μ.Σ. Δημιουργικής γραφής. Θεωρούμε ότι τόσο οι παρατηρήσεις και τα παράπονα, 

όσο κι οι προτάσεις των φοιτητών θα μπορούσαν αν ληφθούν υπόψη από τους 

ιθύνοντες του Π.Μ.Σ. να βοηθήσουν στην καλύτερη οργάνωση, ακόμη και σε μια 

μελλοντική αναδιάρθρωση του προγράμματος.  

Προς αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε θα βοηθούσε ένας σαφής διαχωρισμός 

των δύο κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ Δημιουργικής γραφής, της εκπαίδευσης και της 

συγγραφής, με διαφορετική στόχευση για κάθε κατεύθυνση. Συγκεκριμένο 

πρόγραμμα σπουδών, με θεματικές ενότητες ανάλογες και προσαρμοσμένες πλήρως 

στις ανάγκες της κάθε κατεύθυνσης, καθώς και επιλογή των καταλληλότερων 

διδασκόντων. Προτείνεται μια μελλοντική έρευνα διερεύνησης των εκπαιδευτικών 

αναγκών των φοιτητών σε κάθε κατεύθυνση. Γιατί διαφορετικές είναι οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες και οι προσδοκίες των φοιτητών από κάθε κατεύθυνση. Για 

παράδειγμα αυτός που επιλέγει την κατεύθυνση της συγγραφής, πέραν του 

θεωρητικού, επιστημονικού υπόβαθρου που προσδοκά να αποκτήσει από τη 

συμμετοχή του στο Π.Μ.Σ. θέλει να εξελίξει και τη γραφή του. Σε αυτό το πλαίσιο 

εντάσσονται και οι προτάσεις των φοιτητών/απόφοιτων, οι οποίοι προτιμούν την 

εμβάθυνση και την εξειδίκευση στα λογοτεχνικά είδη της αρεσκείας τους (διήγημα, 

ποίηση, μυθιστόρημα, θεατρική γραφή, κινηματογραφική γραφή), παρά τις γενικές 

γνώσεις για όλα τα είδη.  
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

Στην εργασία μας γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημιουργική Γραφή του Πανεπιστήμιου Δυτικής 

Μακεδονίας (2008), το πρώτο στην Ελλάδα,  με εμπνευστή, πρώτο Διευθυντή 

Σπουδών και Επιστημονικά υπεύθυνο τον αείμνηστο ποιητή και πανεπιστημιακό 

Μίμη Σουλιώτη (†2012), πλαισιωμένο από μία σειρά πολύ αξιόλογων συνεργατών, 

που εξειδικεύονται σε διάφορα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Μετά τον Μίμη 

Σουλιώτη μέχρι και σήμερα, τη θέση του Επιστημονικά υπεύθυνου αναλαμβάνει ο 

ποιητής, επίκουρος καθηγητής Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος. Σκοπός του Π.Μ.Σ. 

είναι η παροχή ενός κατάλληλου επιστημονικού και δημιουργικού περιβάλλοντος για 

την προώθηση της Δημιουργικής Γραφής, καθώς και η κατάρτιση και εξειδίκευση 

στελεχών της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας της 

λογοτεχνίας και της δημιουργικής παραγωγής του ελληνικού λόγου.  

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής έχει διατελέσει μέσω 

των δράσεων του καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της Δημιουργικής Γραφής στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς σε συνεργασία με 

εκπαιδευτικούς φορείς και σχολεία της χώρας, δίδαξε πιλοτικά τη Δημιουργική 

Γραφή σε μαθητές όλων των βαθμίδων με θεαματικά αποτελέσματα. Στο ίδιο πλαίσιο 

εντάσσονται και τα μαθήματα δημιουργικής γραφής στα Σ.Δ.Ε. των Καταστημάτων 

Κράτησης  (Θεσσαλονίκης- Αθηνών) και πλήθος άλλων δράσεων για την προώθηση 

της Δημιουργικής Γραφής, όπως διοργάνωση Ημερίδων, Συνεδρίων στην Ελλάδα και 

αλλού. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι με πρωτοβουλία του Επιστημονικά 

υπεύθυνου του προγράμματος Κωτόπουλου Τριαντάφυλλου και σε συνεργασία με 

το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το 2016 ξεκινά τη λειτουργία του, το Κοινό 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δημιουργικής Γραφής του Ε.Α.Π. Εν 

κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι το Π.Μ.Σ Δημιουργική Γραφή του 

Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, έχει «νομιμοποιήσει» κι έχει καθιερώσει 

τη Δημιουργική Γραφή ως επιστημονικό πεδίο στην πανεπιστημιακή κοινότητα. 

Στο πλαίσιο της εργασίας μας διεξήγαμε έρευνα.  Πρόκειται για μια ποιοτική 

και ποσοτική διερεύνηση, η οποία αφορά στους φοιτητές/αποφοίτους του Π.Μ.Σ. 

«Δημιουργική Γραφή: Συγγραφή-Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Δυτικής 
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Μακεδονίας, από την έναρξή του έως και την ημέρα διεξαγωγής της έρευνας. 

Επιχειρεί να διερευνήσει τη σχέση των φοιτητών/αποφοίτων του Π.Μ.Σ.,  με την 

εκπαίδευση, την ενεργή ενασχόλησή τους με τη συγγραφή, τη δημοσίευση και την 

εκδοτική παραγωγή λογοτεχνικών έργων, καθώς και να αποτυπώσει τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, τις τάσεις, τις απόψεις-προτάσεις των μεταπτυχιακών 

φοιτητών/αποφοίτων για το Π.Μ.Σ. για τη συγγραφή και την εκδοτική παραγωγή, 

προκειμένου να δώσει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα και να εξαχθούν χρήσιμα 

συμπεράσματα.  

Από τα ευρήματα αυτής της έρευνας συνάγοντα τα εξής συμπεράσματα :  

Στο δείγμα μας υπερτερούν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως του Δημόσιου Τομέα αλλά και της Ιδιωτικής 

Εκπαίδευσης. Συνεπώς, για την πλειοψηφία των ερωτώμενων υπάρχει άμεση 

συνάφεια του περιεχομένου του Μ.Π.Σ «Δημιουργική γραφή: Συγγραφή-

Εκπαίδευση», με το αντικείμενο της εργασίας τους, αφού οι περισσότεροι, είναι 

εκπαιδευτικοί θεωρητικής κατεύθυνσης. Αυτός μπορεί να είναι κι ένας από τους 

λόγους, που επιλέγουν το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ., καθώς οι εκπαιδευτικοί όλων των 

βαθμίδων καλούνται να βρουν τρόπους, προκειμένου να βελτιώσουν και να εξελίξουν 

τις συνθήκες της διδασκαλίας και της μάθησης. Ως απόφοιτοι του προγράμματος θα 

έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο, καθώς και ουσιώδη 

αναβάθμιση των επιστημονικών γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, που θα τους 

συνδέουν με την εκπαίδευση και τις ποικίλες εκδοχές του δημιουργικού λόγου.  

Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών/αποφοίτων είχε ενεργή ενασχόληση 

με τη συγγραφή πριν την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ., η οποία συνεχίζεται, τόσο 

κατά τη διάρκεια της φοίτησης, όσο και μετά την αποφοίτηση από αυτό. 

Δημοσιεύουν και εκδίδουν έργα τους και στις τρεις χρονικές περιόδους. Ωστόσο, 

είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σε όλες τις χρονικές περιόδους οι 

φοιτητές/απόφοιτοι προτιμούν την έκδοση λογοτεχνικών έργων μικρής φόρμας, 

συλλογή διηγημάτων, ποιητική συλλογή, θεατρικό έργο κι όχι μυθιστόρημα, που 

είναι το σύνηθες στις εκδοτικές επιλογές(των εκδοτών). Οι φοιτητές/απόφοιτοι 

επιλέγουν αυτά τα λογοτεχνικά είδη, αφενός  λόγω του χαμηλού κόστους, καθώς το 

κόστος έκδοσης, πέραν όλων των άλλων, έχει άμεση σχέση κυρίως με τις σελίδες του 

έργου. Αφετέρου οδηγούνται στην επιλογή λογοτεχνικών έργων μικρής φόρμας, γιατί  
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γνωρίζουν καλύτερα την τεχνική συγγραφής αυτών των λογοτεχνικών ειδών, καθώς 

αυτά διδάσκονται στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος. Επιπρόσθετα, η 

οικονομική κρίση, η οποία επηρέασε το βιβλίο και την εκδοτική παραγωγή, οδήγησε 

τους εκδότες σε αυστηρότερη πολιτική όσον αφορά στις εκδοτικές επιλογές, που 

αποφασίζουν να κυκλοφορήσουν με δικά τους έξοδα, δίνοντας προτεραιότητα σε 

έλληνες και ξένους συγγραφείς με αναγνωρισμένο έργο. Έτσι,  οι νέοι ποιητές και 

λογοτέχνες, καθώς και οι φοιτητές/απόφοιτοι του Π.Μ.Σ., -στη συντριπτική 

πλειοψηφία- καταφεύγουν κατά κόρον στην έκδοση επί πληρωμή, δηλαδή 

αναλαμβάνουν οι ίδιοι  το κόστος της έκδοσης. Από την παρούσα έρευνα, ενώ 

συλλέξαμε πολύτιμες πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την συγγραφική 

δραστηριότητα και την εκδοτική παραγωγή των φοιτητών/αποφοίτων του Π.Μ.Σ., 

ανέκυψαν νέα ερωτήματα και προβληματισμοί, όσον αφορά τις επιλογές τους, (είδος 

έκδοσης, λογοτεχνικό είδος κ.λ.π.)  που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. 

Το 85% του δείγματος θεωρεί, ότι η συμμετοχή τους στο  Π.Μ.Σ Δημιουργική 

Γραφή τους βοήθησε πάρα πολύ, καθώς αξιοποίησε τις γνώσεις που αποκόμισε από 

το Π.Μ.Σ. τόσο στη συγγραφή όσο και στην εργασία του. Αυτό οφείλεται στην 

άμεση συνάφεια του περιεχομένου του μεταπτυχιακού προγράμματος με το 

αντικείμενο της εργασίας τους. Οι περισσότεροι είναι εκπαιδευτικοί εν ενεργεία σε 

όλες τις βαθμίδες, οπότε, έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν στα μαθήματά τους 

ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Το υψηλό ποσοστό που αξιοποίησε τις γνώσεις που 

αποκόμισε από το Π.Μ.Σ στη συγγραφή, είναι αντίστοιχο με  το υψηλό ποσοστό 

αυτών που είχαν ενεργή ενασχόληση με τη συγγραφή πριν την συμμετοχή τους στο 

Π.Μ.Σ. και συνεχίζουν μετά την αποφοίτησή τους από αυτό.  Συνεπώς, η άμεση 

συνάφεια του περιεχομένου του Π.Μ.Σ.  σε συνάρτηση,  τόσο με το αντικείμενο 

εργασίας τους, όσο  και την ενεργή ενασχόληση με τη συγγραφή πριν τη συμμετοχή 

τους σε αυτό, είναι δύο από τα βασικότερα κριτήρια επιλογής του Π.Μ.Σ 

«Δημιουργική γραφή: Συγγραφή-Εκπαίδευση». 

Οι φοιτητές/απόφοιτοι προτιμούν την εμβάθυνση και την εξειδίκευση στα 

λογοτεχνικά είδη της αρεσκείας τους, παρά τις γενικές γνώσεις για όλα τα είδη, 

χωρίς καμία στόχευση. Επιθυμούν τα μαθήματα, που είναι σχετικά με το 

αντικείμενό τους και τα ενδιαφέροντά τους, να διαρκούν πολύ περισσότερο σε 

σύγκριση με άλλα μαθήματα. Να υπάρχει μεγαλύτερη εξειδίκευση σε επιμέρους 

αντικείμενα, όπως: διήγημα, ποίηση, μυθιστόρημα, θεατρική γραφή, 
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κινηματογραφική γραφή. Αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές/απόφοιτοι θα ήθελαν 

μεγαλύτερη εμβάθυνση και εξειδίκευση σε λογοτεχνικά είδη και θεματικές, που ήδη 

υπάρχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προφανώς με περισσότερες ώρες 

διδασκαλίας ανά θεματική και περισσότερα εργαστηριακά μαθήματα στις παραπάνω 

θεματικές. Συνεπώς, οι ιθύνοντες του προγράμματος θα πρέπει να λάβουν σοβαρά 

υπόψη όλα τα παραπάνω, καθώς και να εντάξουν το μυθιστόρημα ως αυτοτελή 

θεματική ενότητα στο Π.Μ.Σ. προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των φοιτητών 

για εξειδίκευση στο μυθιστόρημα.  

Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι σε γενικές γραμμές, η συντριπτική 

πλειοψηφία των φοιτητών αποτιμά θετικά το έργο που παρέχει το Π.Μ.Σ. 

Δημιουργικής γραφής. Ωστόσο, θεωρούμε ότι τόσο οι παρατηρήσεις, όσο κι οι 

προτάσεις των φοιτητών, όπως αυτές καταγράφηκαν στην ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, θα μπορούσαν, αν ληφθούν υπόψη από τους ιθύνοντες του Π.Μ.Σ., 

να βοηθήσουν στην καλύτερη οργάνωση, ακόμη και σε μια μελλοντική 

αναδιάρθρωση του προγράμματος, σύμφωνα με τις ανάγκες των φοιτητών.  Οι 

θεματικές ενότητες της διδασκαλίας των μαθημάτων Δημιουργικής γραφής δεν 

συνηθίζεται να είναι προκαθορισμένες, αλλά διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια του 

εξαμήνου, βάσει των προτιμήσεων  και των αναγκών των φοιτητών και της 

ανατροφοδότησης που αναπτύσσεται ανάμεσα στον διδάσκοντα και τους φοιτητές. 

Εξάλλου, η φύση του αντικειμένου της Δημιουργικής Γραφής, επειδή αποτελεί 

συνδυασμό θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εφαρμογής προάγεται από τις 

συγκεκριμένες μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης. 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως η Δημιουργική Γραφή, 

αν και υφίσταται πλέον ως αυτόνομος ακαδημαϊκός κλάδος, βρίσκεται ακόμη σε 

αρχικό στάδιο. Ωστόσο, η δημιουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Δημιουργικής Γραφής και οι σχετικές διδακτορικές διατριβές, που εκπονούνται σε 

διάφορα πανεπιστήμια, δείχνουν ότι ως γνωστικό αντικείμενο στην Ελλάδα έχει 

αποκτήσει υπόσταση και εξελίσσεται. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η 

δημιουργία του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δημιουργικής Γραφής του 

Ε.Α.Π. σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το πλήθος των 

γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με τη Δημιουργική Γραφή και διδάσκονται 

στο πλαίσιό της αποκαλύπτει το ευρύ πεδίο της Δημιουργικής Γραφής, αλλά και τις 

επιθυμίες, τις ανάγκες και τις τάσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Τα ελληνικά 
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πανεπιστήμια καλούνται να αξιοποιήσουν τη δυναμική της Δημιουργικής Γραφής και 

να την εντάξουν στο πρόγραμμα σπουδών τους, καθώς δεν υπάρχει κανένα 

επιστημονικό πεδίο που να μην ωφελείται από αυτήν. Κι αυτό γιατί η διδασκαλία της 

Δημιουργικής Γραφής πολύ συχνά εμπλέκει δύο αλληλοσυμπληρούμενα στοιχεία: 

την πράξη του να γράψεις (δημιουργικά) και την πράξη να σκεφτείς κριτικά την 

πράξη της γραφής και τα αποτελέσματά της (Κωτόπουλος 2012α: 8). 

 Η παρούσα εργασία στο ερευνητικό μέρος προσπάθησε να διερευνήσει τη 

σχέση των φοιτητών/αποφοίτων του Π.Μ.Σ με την εκπαίδευση και τη συγγραφή, 

επιχείρησε να αποτυπώσει τη συγγραφική δραστηριότητα και την εκδοτική παραγωγή 

λογοτεχνικών έργων, καθώς και τις απόψεις-προτάσεις των μεταπτυχιακών 

φοιτητών/αποφοίτων. Προσπάθησε να διερευνήσει αρκετές πτυχές συλλέγοντας 

δεδομένα και πληροφορίες χρήσιμες.  

Ωστόσο, δεν υπάρχουν συγκρίσιμα αποτελέσματα, καθώς μέχρι πρότινος δεν 

υπήρχε άλλο Π.Μ.Σ με το ίδιο αντικείμενο, ούτε κάποια ανάλογη έρευνα. 

Μελλοντικά,  προτείνεται η επανάληψη της έρευνας,  προκειμένου να διερευνηθεί αν 

τα στοιχεία που συλλέξαμε σε αυτή την έρευνα, παραμένουν τα ίδια για το Π.Μ.Σ. ή 

αν διαφοροποιούνται και πως. Τα δεδομένα της παρούσας έρευνας, καθώς και οι 

προτάσεις των φοιτητών θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τους ιθύνοντες του 

Π.Μ.Σ., είτε στη βελτίωση της διάρθρωσης του προγράμματος σπουδών, είτε για  μια 

σύγκριση με άλλα αντίστοιχα προγράμματα Δημιουργικής Γραφής στην Ελλάδα (π.χ. 

με το Κοινό Π.Μ.Σ. του Ε.Α.Π).  

Αδυνατώντας να καλύψει σε βάθος όλες τις παραμέτρους και όλες τις πτυχές  

που σχετίζονται με τους φοιτητές/αποφοίτους του Π.Μ.Σ. και των δύο κατευθύνσεων,  

δίνει έναυσμα για περαιτέρω έρευνα.  Προτείνεται, η διερεύνηση των εκπαιδευτικών 

αναγκών, των φοιτητών του Π.Μ.Σ. ανά κατεύθυνση, καθώς επίσης η διερεύνηση της 

συγγραφικής δραστηριότητας και της εκδοτικής παραγωγής των φοιτητών/αποφοίτων 

του Π.Μ.Σ για κάθε κατεύθυνση ξεχωριστά. Επίσης, χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης 

τα νέα ερωτήματα και οι προβληματισμοί, που ανέκυψαν από τα αποτελέσματα της 

εργασίας μας, σχετικά με τις επιλογές των φοιτητών/αποφοίτων του Π.Μ.Σ. (είδος 

έκδοσης, λογοτεχνικό είδος κ.λ.π.). 

Τέλος η Ελληνική Πολιτεία, λαμβάνοντας υπόψη τις έρευνες, που 

αποδεικνύουν τα πολλαπλά οφέλη της Δημιουργικής Γραφής, οφείλει να την 
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προωθήσει και να την αξιοποιήσει σε όλες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Θα μπορούσε, 

επίσης, ακολουθώντας τις διεθνείς εκπαιδευτικές και επιστημονικές τάσεις να 

μεριμνήσει για τη σύσταση προπτυχιακού Πανεπιστημιακού Τμήματος Δημιουργικής 

Γραφής, όπου η συγγραφή θα διδάσκεται και θα ασκείται, με την αρμόζουσα 

επιστημονική και υλικοτεχνική υποδομή, όπως γίνεται σε πανεπιστήμια του 

εξωτερικού. 
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