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Περίληψη 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία ερευνάται ο ρόλος και η παιδαγωγική προσέγγιση ενός 

εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής για ενήλικες, με τις ιδιαιτερότητες που διακρίνει τη 

διαφορετική προσέγγιση της εκπαίδευσης ενηλίκων. Κεντρικό ερευνητικό ερώτημα υπήρξε η 

μέχρι σήμερα λειτουργία των -εκτός ακαδημαϊκού χώρου- εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής. Η 

εικόνα που αποτυπώθηκε μετά από την έρευνα με ερωτηματολόγιο, οδήγησε στην αποτύπωση 

μιας πρότασης οργάνωσης και ύλης αναφορικά με την ποίηση. Η μελέτη καταθέτει προτάσεις για 

τη λειτουργία του εργαστηρίου και τον ρόλο του διδάσκοντος. Προτείνεται μία ποικιλία ασκήσεων 

που μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο μέσα στο εργαστήριο όσο και να δοθούν ως εργασία για 

το σπίτι, για τη σύνθεση ποιημάτων και μία σειρά γλωσσικών ή υφολογικών ασκήσεων, 

καταθέτοντας τον διδακτικό κάθε φορά σκοπό. Στόχος των ασκήσεων είναι να λειτουργήσουν ως 

παράγοντες παρακίνησης μαζί με τα συνδεόμενα ποιήματα αναφοράς ενός ευρέος καταλόγου 

συνθέσεων αντιστοιχισμένων σε συγκεκριμένες θεματικές, ώστε να τεθούν σε μία βάση 

διαλογικής κριτικής και έμπνευσης στο εργαστήριο∙ συμπεριλαμβάνονται ποιητές όλης της 

σύγχρονης ηλικιακής γκάμας και όλων των ρευμάτων και γενεών. 

Λέξεις κλειδιά: εργαστήρι, διδακτική προσέγγιση, δημιουργική γραφή, ασκήσεις, διδακτική 

ποίησης, ποιήματα αναφοράς 

 

Abstract 

In this present thesis titled "The Role, Organization and Function of Creative Writing Workshops: 

the teaching of poetic speech in adults" the role and pedagogical approach of a Creative Writing 

Workshop for adults is approached, with the peculiarities that distinguish the different approaches 

of adult education. The central research question has been the function of the workshops of 

Creative Writing, apart from the academic field. The image depicted, after the questionnaire 

survey, led to the drafting of a proposal on the organization and corpus on poetry teaching. The 

research presents proposals for the workshop and the role of the lecturer. A variety of exercises, 

which can be done in the class and assigned as homework, are suggested for poem writing; a series 

of linguistic exercises or various literary styles are included in the educational purpose as well. 

The aim of the exercises is to act as motivation. The corpus of the poems, which is attached in the 

thesis, is comprehensive catalogue of poems related to different themes; it is suggested as o source 
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of inspiration and critic reconstruction. The catalogue includes contemporary poets of all literary 

generation and current trends. 

Key words: workshop, teaching approach, creative writing, exercises, poetry teaching, 

reference poems 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η Δημιουργική Γραφή ως επιστημονικός κλάδος στην Ελλάδα μετράει μόλις μία δεκαετία ζωής. 

Η πληθώρα προσφερόμενων εργαστηρίων από ιδιωτικούς φορείς τα τελευταία χρόνια δημιουργεί 

την αίσθηση ότι πρόκειται για κάτι νέο, για μία μόδα που ήρθε ξαφνικά, ενώ η έντονη παρουσία 

τέτοιου πλήθους σεμιναρίων προκαλεί όλο και περισσότερες αντιδράσεις για την αξία τους. 

Ερωτήσεις του τύπου «αν φτιάχνεται ο συγγραφέας», «αν διδάσκεται το μυθιστόρημα» διαρκώς 

κατατίθενται, πόσο μάλλον αν προσανατολιστούμε στην ποίηση με όλη εκείνη την αντίληψη για 

τον ποιητή ως ελίτ του πνεύματος που καλλιεργήθηκε επί δεκαετίες. Μια ματιά όμως στην 

παγκόσμια σφαίρα φανερώνει ότι η Δημιουργική Γραφή δεν είναι και τόσο νέα ηλικιακά. Η 

ιστορία της εκπαίδευσης και της λογοτεχνίας αποκαλύπτει πως η μελέτη ύφους και προτύπων 

ήταν διαδεδομένη αιώνες πριν την εισαγωγή της Δημιουργικής Γραφής. Εντοπίζεται από την 

αρχαιότητα μέχρι την Αναγέννηση και απαντάται με έναν –λιγότερο ή περισσότερο– συντεχνιακό 

και θεσμικό τρόπο στις διάφορες ομάδες λογοτεχνών κατά τη διάρκεια του ΙΘ’ και Κ’ αιώνα 

(Καρακίτσιος, 2012:3-5). Αρχής γενομένης από το Περί ποιητικής του Αριστοτέλη μέχρι τα πρώτα 

εργαστήρια στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, η Δημιουργική Γραφή συνιστά ένα 

γνωστικό, επιστημονικό πεδίο που συγκροτείται μέσω μιας ώριμης ακαδημαϊκής κατεύθυνσης. Η 

Ποιητική είναι ένας οδηγός του Σταγειρίτη προς τους μαθητές του και εκκολαπτόμενους 

δημιουργούς∙ μια σειρά παρατηρήσεων και πρακτικών που ακολουθούνταν από αιώνες, τις οποίες 

συνέλεξε καταρτίζοντας τον πρώτο πρακτικής χρήσης θεωρητικό χάρτη ποιητικής/λογοτεχνικής 

γραφής. Διδάσκει τη δομή του έργου, τις αναζητήσεις που πρέπει να έχει, τον χαρακτήρα και τη 

μορφή ενός δραματικού κειμένου, αναδεικνύοντας τη λογοτεχνία ως τέχνη που καθαίρει τους 

θεατές (αναγνώστες κι ακροατές θα λέγαμε σήμερα). 

Ακόμη και μετά τον Αριστοτέλη, για αιώνες, ακολουθήθηκε η ίδια τακτική. Χωρίς να 

σταματήσουν οι διαφωνίες για το αν διδάσκεται ή όχι η συγγραφή, η Δημιουργική Γραφή ως 

επιστημονικός κλάδος με χαρακτηριστικά σύγχρονα εμφανίζεται στις μεσοπολεμικές ΗΠΑ με την 

ίδρυση του Iowa Writer’s Workshop, παρόλο που υπήρχαν προάγγελοι. Ο Κωτόπουλος ξεχωρίζει 

το 47 Workshop στο Harvard από τον George Baker μεταξύ 1906 και 1925. Η ίδρυση του 

εργαστηρίου και άλλων στις αρχές του Κ’ αιώνα συνδέεται άρρηκτα με τις νέες τάσεις γύρω από 

την φιλολογική και γλωσσολογική έρευνα και ανάλυση, διαμορφώνοντας μία νέα κριτική ματιά 

στα λογοτεχνικά έργα. Είναι η εποχή της ανάπτυξης της Θεωρίας στην οποία με τον καιρό θα 

ενσωματωθούν επιμέρους θεωρήσεις των Λογοτεχνικών Σπουδών, όπως η Νέα Κριτική. Σήμερα 
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πια η Δημιουργική Γραφή, εδραιωμένη παγκοσμίως και εξελισσόμενη ως νέος κλάδος, έχει 

επεκταθεί τόσο σε ένα πλήθος πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε Ευρώπη, Αυστραλία, ΗΠΑ και 

Ασία ως ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών (άλλοτε διαμορφώνοντας προγράμματα με 

ερευνητική και διδακτική κατεύθυνση κι άλλοτε ως πρακτικής άσκησης)1, αριθμώντας μόνο στις 

ΗΠΑ 822 θεσμοθετημένα εργαστήρια με τα 37 εξ αυτών μεταπτυχιακά (Κωτόπουλος-

Παναγιωτίδης, 2013:6)∙ στη δε Βρετανία το 2000 λειτουργούσαν 40 μεταπτυχιακά τμήματα 

Δημιουργικής Γραφής, που έφτασαν τα 90 το 2011, ενώ τα μικρότερης διάρκειας ιδιωτικά 

σεμινάρια ανέρχονταν την ίδια χρονιά στις 10.000 (Κωτόπουλος, 2014β:3). Και έχει μεγάλο 

ενδιαφέρον τούτο, καθώς συχνότατα διδάσκουν καλλιτέχνες λειτουργώντας μέσα σε ένα θεσμικό 

πλαίσιο και διαχέοντας τις δικές τους αρχές και τα δικά τους ερευνητικά αποτελέσματα τόσο σε 

φοιτητές όσο και λάτρεις ή ασκούμενους στη λογοτεχνία. 

Πέρα όμως από τον ακαδημαϊκό χώρο χρησιμοποιείται και ως βιωματική θεραπευτική 

μέθοδος μέσω της τέχνης από την Ψυχολογία και εφαρμόζεται σε ψυχοθεραπευτικά προγράμματα, 

σε προγράμματα επανένταξης, απεξάρτησης από ουσίες, ενίσχυσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

ή σοβαρές παθήσεις, κακοποιημένων ατόμων και έχει αναγνωριστεί ως ένα σημαντικό εργαλείο 

για την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεπίγνωσης (Καραγιάννης, 2010). Σε 

μεγάλες τραγωδίες έχει χρησιμοποιηθεί ως ομαδική ψυχοθεραπεία, όπως αμέσως μετά την 

καταστροφή με τον σεισμό και το επερχόμενο τσουνάμι στην Φουκουσίμα της Ιαπωνίας το 2011, 

όπου η ποιήτρια χαϊκού Mayuzumi Madoka αξιοποίησε τη Δημιουργική Γραφή ως 

ψυχοθεραπευτική προσέγγιση για να απαλύνει τον πόνο των επιζώντων και κατέληξε στην έκδοση 

του βιβλίου «So Happy to See Cherry Blossoms» (2014)2. Στην Ελλάδα ξεχωρίζουν τα εργαστήρια 

Δημιουργικής Γραφής με κρατούμενους στις φυλακές Διαβατών, Κορυδαλλού και αλλού, όπου 

εκτός από μία δημιουργική διέξοδο στο πλαίσιο του Σχολείου, η Δημιουργική Γραφή προσφέρει 

και μία ψυχική διέξοδο, μια συναισθηματική δραπέτευση, των κρατουμένων, καθώς η μάθηση 

πραγματοποιείται σε ένα διαφορετικό, πιο ήρεμο κλίμα πλέον εντός των σωφρονιστικών 

καταστημάτων.3 Και παράλληλα έχει προταθεί η αξιοποίηση της Δημιουργικής Γραφής και 

Αφήγησης σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, καθώς προσφέρουν μία μορφή ψυχαγωγίας, 

                                             
1 Columbia, Princeton, Iowa, αργότερα του East Anglia της Αγγλίας, Master of Fine Arts (MFA) στις ΗΠΑ κ.τ.λ. 
2 Στα ελληνικά κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Τσουνάμι, 29 χαϊκού από επιζήσαντες της φυσικής καταστροφής στην 

Ιαπωνία το 2011», μτφρ.-επιμ. Χριστίνα Λιναρδάκη, εκδ. Μανδραγόρας, 2016. 
3 Τα εργαστήρια προσφέρονται για 7η χρονιά από το ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας με επιστημονικά υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή Τριαντάφυλλο Η. Κωτόπουλο. 

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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δημιουργικής απασχόλησης και ψυχολογικής υποστήριξης (Γκόρα, 2015:15). Βέβαια, το ότι η 

συγγραφή ή και η ανάγνωση της λογοτεχνίας μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσο θεραπείας, 

ενδοσκόπησης, ανακάλυψης ή βελτίωσης του εαυτού για τον συγγραφέα ή/και για τον αναγνώστη 

δεν είναι παρά μία από τις παράπλευρες ωφέλειες του λογοτεχνικού φαινομένου, και όχι το 

κεντρικό ζητούμενο ή καθοριστικό στοιχείο του (Kuhl, 2005:4-5). 

Η δυναμική είσοδος της Δημιουργικής Γραφής αποκαλύπτεται και από την εκδοτική έκρηξη 

βιβλίων που ακολουθούν τη μακραίωνη παράδοση διδακτικών εγχειριδίων. Δίπλα στο Περί 

Ποιητικής του Αριστοτέλη ως το πρώτο εγχειρίδιο υφολογικών οδηγιών συγγραφής, σε ράφια 

βιβλιοπωλείων συναντάμε πλέον πάρα πολλά σημαντικά έργα Δημιουργικής Γραφής, όπως «η 

τέχνη της γραφής» (Τσέχοφ, 2007) και «η τέχνη του μυθιστορήματος» (Κούντερα, 1996) ή τα 

«γράμματα σ’ ένα νέο ποιητή» του Ρίλκε (1987), το «πώς φτιάχνονται τα ποιήματα» (Μαγιακόβσκι, 

1988), το «Περί Συγγραφής, Το χρονικό μιας τέχνης» (King, 2006) ή η «Ποιητική Τέχνη» (Pound) 

και «η αλφαβήτα της ανάγνωσης» (Pound, 2004) και οι «Εξομολογήσεις ενός νέου 

μυθιστοριογράφου» (Έκο, 2011). Και πλάι σε αυτά υπάρχει πλήθος κειμένων αναγνωρισμένων 

συγγραφέων για τις μεθόδους και τη διδασκαλία της γραφής, όπως των Φ. Σ. Φιτζέραλντ, Ιζαμπέλ 

Αλιέντε, Ίταλο Καλβίνο, Αναΐς Νιν, Τσαρλς Μπουκόβσκι, Βιρτζίνια Γουλφ, Χένρι Μίλερ, Ε. 

Χέμινγουεϊ, Όσκαρ Ουάιλντ, Νίτσε, Τζωρτζ Όργουελ που πραγματεύονται τον δικό τους αγώνα 

με τις αδυναμίες τους και δίνουν ιδέες, προτάσεις και πρακτικές συμβουλές (Ακριδέλη, 2016).  

Η καταγραφή της Ντιούδη το 2011 στην ηλεκτρονική βάση της biblionet.gr έδειξε ότι 

υπήρχαν καταχωρημένα 42 βιβλία με τον όρο Δημιουργική Γραφή στον τίτλο τους (Ντιούδη, 

2011:64). Η ερευνά μας στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2018, μόλις εφτά χρόνια αργότερα, 

δείχνει ότι προστέθηκαν 20 τίτλοι βιβλίων που αφορούν τη συγγραφή μυθιστορήματος και 65 νέοι 

τίτλοι για τη Δημιουργική Γραφή γενικά. Η έρευνα δεν κατάφερε να εντοπίσει βιβλία 

Δημιουργικής Γραφής για την ποίηση. Υπάρχουν δοκίμια ή φιλοσοφικά και θεωρητικά έργα για 

την ποιητική τέχνη (13 τίτλοι). Παρά το γεγονός ότι στην ηλεκτρονική βάση της biblionet στην 

κατηγορία «Ποίηση – Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις» καταγράφονται 95 τίτλοι και στην κατηγορία 

«Νεοελληνική ποίηση – Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις» 55 τίτλοι4, βιβλία Δημιουργικής Γραφής 

Ενηλίκων για τον ποιητικό λόγο δεν υπάρχουν, μολονότι εντοπίζονται αρκετά για μαθητές και του 

Γεράσιμου Σπαταλά «η στιχουργική τέχνη» (1997) που αφορά όμως τον στιχουργημένο λόγο. 

                                             
4 Η δεύτερη κατηγορία εμπεριέχεται στην πρώτη. 
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Μπορούμε εύκολα να υποθέσουμε ότι το μυθιστόρημα έλκει περισσότερο το κοινό ως πιο 

εμπορικό και άρα ενδιαφέρει πολύ περισσότερους δόκιμους συγγραφείς ένα βιβλίο Δημιουργικής 

Γραφής με τέτοια κατεύθυνση, τη στιγμή που το ποιητικό κοινό είναι εξαιρετικά περιορισμένο. 

Μία άλλη εκδοχή –με τόσα δοκίμια που κυκλοφορούν και βιβλία κριτικής (η κατηγορία 

«Νεοελληνική ποίηση – Ερμηνεία και κριτική» έχει 827 τίτλους καταχωρημένους)– είναι ότι οι 

ενήλικες «δεν έχουν ανάγκη» από κάποιο βιβλίο Δημιουργικής Γραφής που να αφορά την ποίηση. 

Θεωρείται, εξάλλου, ότι η ποίηση είναι περισσότερο θέμα ταλέντου κι εξάσκησης κι όχι κάποιας 

διδακτικής προσέγγισης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα πρώτα εργαστήρια στην Ελλάδα, τα μεταπτυχιακά προγράμματα Δημιουργικής 

Γραφής και η εισαγωγή τους στην εκπαίδευση 

Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής στην Ελλάδα αρχίζουν να συγκροτούνται ήδη από τη δεκαετία 

του ’80 ακολουθώντας το αμερικανικό πρότυπο. Πρώτος που υιοθετεί τη λογική συγκρότησης 

εργαστηρίων μαρτυρείται ο ποιητής Νίκος Φωκάς, ο οποίος άρχισε να διδάσκει το άγνωστο 

αντικείμενο της «Δημιουργικής Γραφής» στη ΧΕΝ Αθηνών το 1983 (Καλαμαράς, 1998:77-83) 

στο πλαίσιο μια σειράς μορφωτικών κύκλων της ΧΕΝ που λειτούργησε περίπου μία δεκαετία, με 

μαθήτρια μεταξύ άλλων την ποιήτρια Αγγελική Σιδηρά. Στη δεκαετία του 1990 τα εργαστήρια 

αναπτύσσονται συνήθως στο πλαίσιο επιμορφωτικών προγραμμάτων αγγλόφωνων ιδρυμάτων, 

όπως το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Κολλέγιο Αθηνών) και την ίδια εποχή (1996) 

διδάσκεται για πρώτη φορά ως σεμιναριακό πανεπιστημιακό μάθημα σε Τμήματα ξένων 

φιλολογιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (Ντιούδη, 2012:74-75). Μέχρι το 2013 έχουν καταγραφεί 

24 προσφερόμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα που ενστερνίζονται τη λογική της 

Δημιουργικής Γραφής (Φιλιπποπούλου, 2013:9-15). Σήμερα εντοπίζεται μία αύξηση των 

προσφερόμενων διδακτικών αντικειμένων στα ΑΕΙ της χώρας. Από τις αρχές της χιλιετίας 

κρατικοί θεσμοί του βιβλίου αρχίζουν να οργανώνουν σεμινάρια Δημιουργικής Γραφής με 

διευθυντή και διδάσκοντα τον συγγραφέα Στρατή Χαβιαρά στο ΕΚΕΜΕΛ και στο ΕΚΕΒΙ, που 

είχε ήδη ανάλογη πείρα από το Χάρβαρντ5. Σημαντική ήταν η διδακτική παρουσία του ποιητή 

Χάρη Βλαβιανού τόσο στο Αμερικανικό Κολλέγιο όσο και στο ΕΚΕΜΕΛ για μια δεκαετία. 

Τούτες όμως οι δράσεις δεν γνώρισαν την αποδοχή εξαρχής κι ακόμα και σήμερα, τόσο στον 

ακαδημαϊκό χώρο όσο και στον λογοτεχνικό, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αρνούνται τη 

χρησιμότητά τους. Συγγραφείς –συχνά εμφορούμενοι από πλατωνικές ιδέες και μία 

ιδεαλιστική/μεταφυσική αίσθηση περί έμπνευσης– αρνούνται τα εργαστήρια Δημιουργικής 

Γραφής. Άρνηση αποδοχής υπήρξε και στην ίδρυση του πρώτου Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Δημιουργική Γραφή», στην Φλώρινα στο Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας από τον ποιητή και καθηγητή Μίμη Σουλιώτη το 2008. Το πρόγραμμα αυτό 

ανανεώθηκε και λειτούργησε σε διεθνή πρότυπα, όταν τη διεύθυνσή του ανέλαβε ο λογοτέχνης 

                                             
5 Το 2002 ξεκίνησαν τα σεμινάρια από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης Λογοτεχνίας και Επιστημών του 

Ανθρώπου (ΕΚΕΜΕΛ) και το 2005 έως το 2012 –οπότε και ανεστάλη η λειτουργία του– το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου 

(ΕΚΕΒΙ). 
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και πανεπιστημιακός δάσκαλος Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος. Απέκτησε δύο κατευθύνσεις, 

Συγγραφή και Εκπαίδευση, οργάνωσε με εξαιρετική επιτυχία 3 διεθνή συνέδρια, καθιέρωσε 

συνεργασίες με τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου στο γνωστικό αντικείμενο της 

Δημιουργικής Γραφής (Iowa, East Anglia κ.ά.) και οργάνωσε μία σειρά πολιτισμικών και 

κοινωνικών δράσεων. Ο Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος ίδρυσε και διευθύνει από το 2016 το 

αντίστοιχο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Ε.Α.Π. (σε συνεργασία με το Π.Δ.Μ.) με τη μέθοδο της 

Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (την πρώτη τριετία οι εγγραφές στο πρόγραμμα 

ξεπέρασαν τις 1200). Και τα δύο προαναφερθέντα προγράμματα απευθύνονται σε όσους 

επιθυμούν να μυηθούν με έναν πλουραλιστικό και, συγχρόνως, συστηματικό και ευρηματικό 

τρόπο στις τεχνικές και στα μυστικά της τέχνης της γραφής· σε όσους προσδοκούν να αποκτήσουν 

την απαραίτητη ακαδημαϊκή και θεωρητική γνώση για την ελληνική, την ευρωπαϊκή και την 

παγκόσμια λογοτεχνία, αλλά ενδιαφέρονται, επίσης, να ασκηθούν στη σύνθεση λογοτεχνικών, 

θεατρικών, σεναριακών και δημοσιογραφικών κειμένων και στην επιμέλειά τους· να 

διαπιστώσουν μία πραγματική πρόοδο στην αναγνωστική τους ικανότητα και μια ουσιαστική 

βελτίωση στη συγγραφή των δικών τους κειμένων και ταυτόχρονα να μεταλαμπαδεύσουν τη 

γνώση τους αυτή στην τυπική ή άτυπη εκπαίδευση. Στο μεταξύ απόφοιτοί τους όχι μόνο έγραψαν 

και εξέδωσαν κείμενά τους σε πεζό και ποιητικό λόγο, αλλά έλαβαν πολλές και τιμητικές 

διακρίσεις ανώτατου επιπέδου. 

Είναι φανερό ότι η δυναμική που απέκτησε η Δημιουργική Γραφή στα πανεπιστημιακά 

έδρανα αλλά και το κύρος και η αίγλη, υποχρέωσαν την ελληνική πολιτεία να την εντάξει στα 

αναλυτικά προγράμματα της εκπαίδευσης, έστω και με τις γνωστές υπερβολές και στρεβλώσεις 

που εμφιλοχωρούν στην ελληνική πραγματικότητα. Μολονότι αποδεικνύεται παιδαγωγικά πως 

δίνει την ευκαιρία στον μαθητή να προσεγγίσει βιωματικά τον λόγο και να αναδομήσει τις ιδέες 

του, με σκοπό την παραγωγή ενός νέου κειμένου, ποιητικού ή πεζού, και να βιώσει τη γλώσσα ως 

γραφή, τελικά τα αναλυτικά προγράμματα προάγουν την ερμηνευτική προσέγγιση με αναγκαίο 

συστατικό το βιογραφικό σημείωμα του λογοτέχνη (sic). Κι όμως ήδη από το 1938 ο Paul Valery 

έγραφε:  

«Η ιστορία της λογοτεχνίας δεν θα έπρεπε να είναι η ιστορία των συγγραφέων και των 

περιστατικών της ζωής τους ή της ζωής των έργων τους, αλλά η ιστορία του Πνεύματος ως 

δημιουργού ή καταναλωτή λογοτεχνίας. Η ιστορία αυτή θα μπορούσε να θεωρείται πλήρης, χωρίς 

να έχει μνημονευθεί το όνομα ούτε ενός συγγραφέα» (Μπόρχες, 2007:226). 
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Η Νεοελληνική Λογοτεχνία αποτελεί το παλαιότερο «καλλιτεχνικό» αντικείμενο στην 

εκπαίδευση. Η αμέλεια πως ο λόγος αφορά ένα καλλιτεχνικό μάθημα, που εισήχθη στο ελληνικό 

σχολείο το 1884, αποτελεί ταυτόχρονα και τεκμήριο ότι δεν αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο 

τέχνης. Ακόμα και σήμερα η λογοτεχνία θεωρείται γλωσσικό μάθημα. Από τα πρώτα σχολικά 

εγχειρίδια αντιμετωπίστηκε ως πηγή άντλησης πρότυπων κειμένων για τη διδασκαλία της 

νεοελληνικής γλώσσας, σε αναγνωστικά κι ανθολόγια πάσης φύσης. Στη σχολική διαδικασία 

υποβιβάστηκε η καλλιτεχνική διάσταση της λογοτεχνίας∙ η λογοτεχνία εργαλειοποιήθηκε σε μία 

ηθικοπλαστική προσέγγιση της γνώσης με ποζιτιβιστικές τάσεις. Στο δημοτικό διδάσκεται ως 

μέρος του διδακτικού αντικειμένου Γλώσσας, χωρίς να αυτονομείται. Στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, μέσα από τον γνωστό τρόπο ανάλυσης, έχει χάσει κάθε καλλιτεχνική λάμψη κι έχει 

μετεξελιχθεί σε ένα ακόμα αντικείμενο στείρας θεωρητικής εξέτασης και κενής αναμάσησης 

χρονολογικών πληροφοριών. Η λογοτεχνία ως διδακτικό αντικείμενο μεταφέρει ιδέες, αξίες, 

απόψεις και πολιτισμό, ώστε μαζί με τη Φιλοσοφία και την Κοινωνιολογία να αποτελούν τα 

(μοναδικά) μαθήματα γύρω από τα οποία μπορεί να χτιστεί ένα σύστημα παιδείας που θα 

ενδιαφέρεται πραγματικά για τον Άνθρωπο και όχι για την πλήρωση τεχνοκρατικών θέσεων 

εργασίας. Ακόμα και οι φιλόλογοι συχνότατα λησμονούν ότι πρόκειται για ένα καλλιτεχνικό 

αντικείμενο, για έργα του λόγου με στόχο να μεταφέρουν μηνύματα και συναισθήματα, 

διατηρώντας γνωρίσματα υψηλής τέχνης που προσφέρονται δυνητικά για διδακτικούς σκοπούς.  

Οι μαθητές αντιμετωπίζουν συχνά τη λογοτεχνία ως μουσειακό αντικείμενο, μέσα σε μία 

προθήκη γυάλινη χωρίς να επιτρέπεται να την αγγίξουν, χωρίς να αντιλαμβάνονται πως «η ποίηση 

οτιδήποτε και αν συμβαίνει ή συμβεί ουδέποτε θα πάψει να είναι στοιχείο της ζωής και πηγή χαράς, 

ανακούφισης, ελπίδας, ανάτασης στον άνθρωπο» (Παπατσώνης, 1955:371). Δεν προσεγγίζουν 

συνθετικά το λογοτεχνικό έργο, ώστε να το αποδομήσουν και να το αναδομήσουν με στόχο να 

κατακτήσουν τα εκφραστικά μέσα και να μάθουν να εκφράζουν ελεύθερα τις δικές τους ιδέες, 

αντιφάσεις και αγωνίες. Αποκόπτεται η τέχνη από την παιδεία και από το ενδιαφέρον του κοινού. 

«Χωρίς όμως παιδεία που να προσανατολίζει τα ενδιαφέροντά του κοινού, η φλόγα της τέχνης είναι 

δύσκολο να αναζωπυρωθεί κάθε φορά που πάει να σβήσει» (Δεληγιώργη, 2015: 18). 

Η Δημιουργική Γραφή ως αυτόνομο μάθημα διδάσκεται μόνο στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια, 

ενώ η διδασκαλία του στις σχολικές τάξεις στην Κύπρο (με το εγχειρίδιο του Μίμη Σουλιώτη 

«Οδηγίες πλεύσεως») έχει ατονήσει δραματικά. Θετικό είναι ότι όλο και περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί με προσωπική πρωτοβουλία υιοθετούν τη λογική της Δημιουργικής Γραφής ή 
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ωθούν/υποστηρίζουν εκτός διδακτικού ωραρίου μαθητές τους στη συμμετοχή σε τοπικούς ή 

πανελλήνιους διαγωνισμούς. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα επιμένει σε συγκεκριμένα είδη 

κειμένων, που στην ουσία αποτελούν μία μορφή εξέλιξης της έκθεσης ιδεών με τη μορφή άρθρου 

ή επιστολής πάνω σε δομημένα θέματα που επιτρέπουν στον μαθητή να εκφράσει τις δικές του 

ιδέες. Οι Έλληνες μαθητές ασκούνται σχεδόν αποκλειστικά στη γραφή πεζού κειμένου και όχι 

ποιητικού, οδηγώντας σε αυτό που σημειώνει ο Adorno για την τηλεόραση στη «θεωρία της 

ημιμόρφωσης» αλλά ταιριάζει και εδώ: 

«[…]επιβραβεύει την απομνημόνευση των σκελετών, των ονομάτων, χρονολογιών, τοποθεσιών 

και άλλων χτυπητών δεδομένων που σήμερα φαντάζουν σαν ξεχασμένο από τα μνήματα ενός 

ένδοξου αλλά νεκρού παρελθόντος» (Adorno, 2000β:13). 

Η ημιμόρφωση στη θεωρία του δεν είναι η μισή μόρφωση ή η απουσία αυτής, αλλά η έχθρα 

απέναντι στην ολοκληρωμένη μόρφωση. «Η ημιμόρφωση είναι το χειραγωγημένο πνεύμα των 

αποκλεισμένων». Είναι ο φθόνος και η αποτυχημένη ταύτιση των ανθρώπων με τη μόρφωση, η 

οποία –διατείνεται το σύστημα ότι– απευθύνεται τάχα σε όλους∙ η απεμπόληση της αυτονομίας 

μέσα σε έναν ετερόνομο κόσμο που φέρνει απατηλά βιώματα επιτυχίας. Κάνουν πως προτιμούν 

την ποίηση, μα νιώθουν ότι είναι πιο ξένη και πιο αποκρουστική και δεν ανταποκρίνεται σε καμία 

άμεση εμπειρία τους. Υποτάσσονται σε αυτό με σφιγμένα δόντια, όπως ο έφηβος που μαθαίνει να 

θεωρεί τη διδασκόμενη λογοτεχνία ως κάτι μουσειακό που δεν μπορεί να απολαύσει. 

Οι έννοιες της δημιουργικότητας και της επικοινωνιακής διάστασης της Λογοτεχνίας 

εντάσσονται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για πρώτη φορά το 1998 (με το Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών). Οι τάσεις αυτές επικυρώνονται δυναμικά μόλις στα τελευταία 

πιλοτικά προγράμματα. Το οξύμωρο που παρατηρείται ανάμεσα στο Πρόγραμμα Σπουδών του 

2000 και στο αντίστοιχο βιβλίο οδηγιών του εκπαιδευτικού όσον αφορά τη Δημιουργική Γραφή 

είναι ότι ενώ στο πρώτο προτείνονται ποικίλες ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής, στο εγχειρίδιο 

του εκπαιδευτικού δεν υπάρχουν παρόμοιες υποδείξεις. Στα σχολικά εγχειρίδια οι αντίστοιχες 

ασκήσεις είναι ελάχιστες, συνήθως προαιρετικές και σπάνια πραγματοποιούνται (Μουλά, 

2012:8). Το 2011-2012 στα πιλοτικά αναλυτικά προγράμματα που εφαρμόστηκαν σε επιλεγμένα 

σχολεία, 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»∙ δίνεται έμφαση στο συναίσθημα που 
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διαμορφώνεται από την ανάγνωση ενός πεζού, ποιήματος, δοκιμίου ή άλλου έργου και προτείνεται 

η σύνδεση της λογοτεχνίας με άλλες μορφές τέχνης, γεγονός που συνιστά σημαντική πρόοδο όσον 

αφορά τη σύνδεση του μαθήματος με δημιουργικές δραστηριότητες. Έχει δε σημασία να 

τονίσουμε την εισαγωγή της ενότητας «Φιλαναγνωσία, Δημιουργική Γραφή» την ίδια χρονιά στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην κατεύθυνση Πολιτιστικών Θεμάτων. 

Στα σχολικά εγχειρίδια καταγράφεται μια διαρκώς μειούμενη εμφάνιση δραστηριοτήτων 

Δημιουργικής Γραφής από το Γυμνάσιο στο Λύκειο. Όσο μεγαλώνει η βαθμίδα της εκπαίδευσης, 

τόσο λιγότερο δημιουργικά πράγματα ζητούνται από τους μαθητές (Βακάλη, 2014). 

Αποδεικνύεται πως η υιοθέτηση της Δημιουργικής Γραφής τελικά, ως μία μορφή ποιητικής της 

ανατροπής των συντηρητικών αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων, προϋποθέτει ρήξεις τόσο 

με τους αρνητές και πολέμιούς της όσο και με την κουλτούρα της «οικονομικής 

αποτελεσματικότητας» της εκπαίδευσης (Κωτόπουλος, 2014α:357). Στο Γυμνάσιο από το σχολικό 

έτος 2016-17 εντάχθηκε ως δραστηριότητα στις προαγωγικές εξετάσεις, με το οξύμωρο να 

ζητείται από μαθητές να συγγράψουν δικό τους κείμενο χωρίς επί της ουσίας να έχει αφιερωθεί 

επαρκής χρόνος για τη διδακτική της γραφής. Έχει ενσωματωθεί με τη μορφή εξεταστέων 

ασκήσεων σε Γυμνάσιο και Λύκειο, μολονότι οι μαθητές δεν ασκούνται στη συγγραφή. Στην 

ανακεφαλαιωτική εξέταση του μαθήματος της «Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας» στο 

Γυμνάσιο και στα ΕΠΑΛ οι δύο κλάδοι της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας 

(Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία) εξετάζονται την ίδια μέρα σε διάρκεια ενός 

τρίωρου. Οι μαθητές καλούνται είτε να αναδιηγηθούν τμήμα της ιστορίας από την οπτική γωνία 

συγκεκριμένου ήρωα, είτε να αλλάξουν ή να συμπληρώσουν δημιουργικά το αρχικό κείμενο ή να 

διατυπώσουν σκέψεις και συναισθήματα σε ένα νέο κείμενο με συγκεκριμένα ζητούμενα 

χαρακτηριστικά. Εξετάζεται η ικανότητα των μαθητών/τριών να αξιοποιούν με τρόπο 

δημιουργικό τα δεδομένα του κειμένου, κατά πόσο ανταποκρίνεται το μαθητικό κείμενο στο 

ζητούμενο κειμενικό είδος και ελέγχεται το ύφος, μέσα σε ένα κείμενο εκατό με διακοσίων 

λέξεων. Στο Πρόγραμμα Σπουδών του 2011 για την Α’ Λυκείου (ΦΕΚ 1562/27-6-11) για πρώτη 

φορά εμφανίζεται επίσημα η Δημιουργική Γραφή, με προτεινόμενες δραστηριότητες και 

υποδείξεις προς τον εκπαιδευτικό για να συμπεριληφθούν στη μαθησιακή πράξη∙ η ίδια η 

φιλοσοφία του Προγράμματος κατευθύνει στην εξάσκηση των μαθητών σε κειμενικούς τύπους 

που εντάσσονται σε μια συγκεκριμένη κάθε φορά κοινωνική πραγματικότητα. Στους γλωσσικούς 

στόχους της ύλης (2013) της Α΄ Λυκείου δυνητικά μπορούσαν να ενταχθούν η γλωσσική και 
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κειμενική ποικιλότητα και η εξοικείωση με βασικά είδη κειμένων –και λογοτεχνικών. Η 

παρουσίαση λογοτεχνικών έργων αποτελεί μια ευκαιρία και για την ανάπτυξη του μαθητικού 

προσωπικού προφορικού, γραπτού ή πολυτροπικού λόγου με σκοπό την τεκμηρίωση απόψεών 

ή/και έκφραση αισθητικών προτιμήσεων. Από το σχολικό έτος 2017-2018 εισήχθη η Δημιουργική 

Γραφή στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ Λυκείου και από το 2019-2020 και στις υπόλοιπες 

τάξεις του Γενικού Λυκείου6. Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως αυτά τα αποσπασματικά μέτρα είναι 

αποτέλεσμα της πίεσης που ασκεί η Δημιουργική Γραφή ως διδακτικό αντικείμενο σε 

προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, παιδαγωγικών σχολών. 

 

Συγκρότηση εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής από εκδοτικούς οίκους, συγγραφείς 

Σήμερα όλο και περισσότεροι λογοτέχνες διδάσκουν Δημιουργική Γραφή σε εργαστήρια δήμων, 

βιβλιοθηκών ή άλλων φορέων πολιτισμού, εκδοτικών οίκων, βιβλιοπωλείων, συστηματικότερα 

μετά την αλλαγή του αιώνα. Τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα, του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας και του ΕΑΠ, τοποθετημένα με το ερευνητικό τους έργο και την εκπαιδευτική τους 

κατεύθυνση στην κορυφή, λειτουργούν ως ακαδημαϊκός καθοδηγητής και εκθέτουν ως 

ερευνητικό πεδίο τη Δημιουργική Γραφή. Παράλληλα, καταγράφονται δημοσιογραφικά ο 

Βασίλης Αλεξάκης στον πολυχώρο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, η Ρέα Γαλανάκη στον «Ιανό» 

και ο Κώστας Παπαγεωργίου στον «Γκοβόστη». Οι εκδόσεις «Πατάκης» λειτουργούν τη «Σχολή» 

με υπεύθυνο σπουδών τον Μισέλ Φάις διδάσκοντας διήγημα, νουβέλα, μυθιστόρημα και 

μυθιστορηματική γραφή, θεατρική γραφή και επιμέλεια - διόρθωση κειμένων και παιδική 

λογοτεχνία (εικονογραφημένο βιβλίο) με καταξιωμένους διδάσκοντες. Σκοπός των σεμιναρίων 

της «Σχολής» των εκδόσεων Πατάκης «δεν είναι να δώσουν, ταχύρρυθμα και στερεότυπα, συνταγές 

                                             
6 Στις πρώτες τάξεις των ΕΠΑΛ για την εξέταση των Νέων Ελληνικών, σε ένα τρίωρο, δίνονται στους μαθητές δύο 

κείμενα. Ένα αφορά το γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας, και το άλλο, ποιητικό ή πεζό, το διδακτικό αντικείμενο 

της Λογοτεχνίας. Στο τελευταίο προτείνεται η επιλογή μεταξύ μιας δραστηριότητας αναγνωστικής ανταπόκρισης και 

μιας δημιουργικής γραφής. Στο θέμα Δημιουργικής Γραφής ζητείται είτε μετασχηματισμός του αρχικού κειμένου ως 

αναδιήγηση από συγκεκριμένη οπτική γωνία ή να τροποποιηθεί το αρχικό κείμενο, με εισαγωγή διαλόγων, αλλαγής 

του τέλους της ιστορίας, εισαγωγή εικόνων ή μετατροπή του στίχου κλπ, είτε με αλλαγή οπτικής γωνίας στην 

αφήγηση ή σύνταξη νέου κειμένου (Υπ.Ε.Π.Θ, 2016). Στο Γενικό Λύκειο οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να 

απαντήσουν σε τρεις δραστηριότητες που αφορούν την κατανόηση του κειμένου, στην προσέγγιση της δομής και της 

γλώσσας του κειμένου και την ερμηνεία-παραγωγή λόγου. Στην τρίτη δραστηριότητα οι μαθητές αξιολογούν ιδέες, 

αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδύονται από το εξεταζόμενο κείμενο με βάση είτε τη ρητορική είτε την εποχή 

συγγραφής του κειμένου. 
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γραφής διηγήματος, αλλά να βοηθήσουν τον κάθε ενδιαφερόμενο να πλησιάσει την ανάγκη του για 

έκφραση μέσα από εμβληματικά κείμενα της ελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας αλλά και της 

κριτικής και της θεωρίας της λογοτεχνίας». Η Ζέτα Κουντούρη υλοποίησε σχετικό πρόγραμμα στη 

Φοιτητική Λέσχη του Πανεπιστημίου Αθηνών (2007-2009), και αργότερα ο Σωτήρης Παστακάς 

με τη Χλόη Κουτσουμπέλη στο «εργαστήρι γραφής» στις Μηλιές του Πηλίου. Εργαστήρια 

Δημιουργικής Γραφής λειτουργούν και στο διαδίκτυο, όπως το dimiourgikigrafionline υπό την 

καθοδήγηση του phd Γιώργου Παναγιωτίδη, το Λεξικοπωλείον υπό τον έλεγχο του Βαγγέλη 

Προβιά ή η κοπερατίβα Γομολάστιχα από μια ομάδα πρώην μαθητών εργαστηρίων Δημιουργικής 

Γραφής του ΕΚΕΒΙ.  

Στα εργαστήρια –σε αντίθεση με τη σχολική πράξη, όπου η θεωρία κατέχει έναν κεντρικό 

ρόλο– η Δημιουργική Γραφή ήρθε να αλλάξει τον τρόπο σκέψης που για χρόνια ταλαιπωρούνταν 

από την ανούσια επέλαση και την επικράτηση λογικών που υπηρετούσαν άκριτα γραμματολογικές 

και φρονηματιστικές επιδιώξεις. Και βέβαια η θεωρία κατέχει μία σημαντική θέση, καθώς δεν 

απορρίπτεται∙ απορρίπτεται μόνο η στερεοτυπικά μονοδιάστατη χρήση κάποιας εκδοχής της 

(Τζιόβας, 1996:354-365, Πασχαλίδης, 2000:31-32). Γίνεται όμως σαφής η συνύπαρξη σε αυτή 

την περίπτωση του εναγκαλισμού του εμπορικού με το καλλιτεχνικό μέσα από μία άτυπη 

παιδευτική διαδικασία. Η περίπτωση των εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής αποτελεί μία ακόμα 

καπιταλιστική σχέση της άτυπης εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία, καθώς δεν ενισχύει 

μόνο τη φιλαναγνωστική πρόθεση, αλλά έμμεσα ενισχύει την αγορά βιβλίου (μαζί με τις λέσχες 

ανάγνωσης). Δημιουργείται μία αλυσιδωτή σχέση ανάμεσα στις παραγωγικές και τις κοινωνικές 

σχέσεις και μεταξύ τμημάτων του εποικοδομήματος (τυπογραφεία-έκδοση-παραγωγή ιδεών) με 

κεντρικό άξονα ανά περίπτωση το όνομα του φορέα που οργανώνει τα σεμινάρια (λογοτέχνη ή 

εκδότη επιβεβαιώνοντας τον Jameson (1999) που σημείωνε πως το μεταμοντέρνο 

«δεν είναι η πολιτιστική δεσπόζουσα μιας ολοσχερώς νέας κοινωνικής τάξης πραγμάτων (φήμη 

που διέδιδαν ευρέως πριν από λίγα χρόνια τα μέσα επικοινωνίας υπό την ένδειξη 

"μεταβιομηχανική κοινωνία") αλλά η αντανάκλαση και το επακόλουθο μιας ακόμα συστηματικής 

μεταλλαγής του ίδιου του καπιταλισμού» (15). 

«Η σύγχρονη τέχνη από την άποψη αυτή άντλησε τη δύναμη και τις δυνατότητές της 

λειτουργώντας ως αναχαιτιστικό αντέρεισμα σε μία εκσυγχρονιζόμενη οικονομία: υμνολογούσε, 

εγκωμιάζει και δραματοποιούσε παλαιότερες μορφές ατομικής παραγωγής, τις οποίες ο νέος 

τρόπος παραγωγής άλλου εκτοπίζει ή διέγραφε. Οπότε η αισθητική παραγωγή προσέφερε το 
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ουτοπικό όραμα μιας γενικότερα πιο ανθρώπινης παραγωγής[…] δημιουργώντας την εικόνα της 

ουτοπικής μεταμόρφωσης της ανθρώπινης ζωής» (115-116). 

Εξάλλου, η Δημιουργική Γραφή εγκαθιδρύεται 

«σε μια εποχή που επιδιώχθηκε να παρουσιαστεί ως δεδομένο το τέλος των μεγάλων αφηγήσεων 

και η αποδόμηση των πάντων κανονάρχησε τις πολιτισμικές και λογοτεχνικές σπουδές, ενώ οι 

δυνάμεις του νεοφιλελευθερισμού και του συντηρητισμού ονειρεύτηκαν μία νέα μορφή ηγεμονίας 

μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, τη γραφειοκρατικοποίηση της γνώσης και τον εργαλειακό της 

χαρακτήρα» (Sarup, 2006:156). 

 

Σήμερα πια προσφέρεται μία πληθώρα σεμιναρίων∙ άλλα είναι σε μορφή ημερίδας ή 

εργαστηριακού μονοήμερου/διήμερου τύπου (συνήθως 8 ωρών σε δύο κύκλους) κι άλλα 

απλώνονται σε αρκετές εβδομάδες. Μία διεισδυτική ματιά στο διαδίκτυο αφήνει έκπληκτο έναν 

υποψήφιο με το πλήθος των επιλογών, ειδικά στις δύο μεγαλύτερες πόλεις, αλλά ταυτόχρονα του 

δίνει και πολλές επιλογές. Σε έρευνα που πραγματοποιήσαμε στο διαδίκτυο διαπιστώσαμε πως τα 

περισσότερα εργαστήρια δεν συγκροτούνται από αποφοίτους κάποιου ΠΜΣ, αλλά κυρίως από 

διακριθέντες λογοτέχνες, ενώ είναι αρκετές οι περιπτώσεις που διδάσκουν συγγραφείς λιγότερο 

γνωστοί και χωρίς διακρίσεις. Στους τίτλους χρησιμοποιούνται διάφοροι όροι: σεμινάρια 

Δημιουργικής Γραφής, εργαστήρι(ο) Δημιουργικής Γραφής, βιωματική γραφή, βιωματικό εργαστήρι 

Δημιουργικής Γραφής και αφορούν όλη την γκάμα γραφής: πεζογραφία και ποίηση, θεατρική και 

σεναριακή γραφή, παιδικό βιβλίο, επιμέλεια, ενώ ορισμένες φορές ο διδάσκων αποκαλείται 

εμψυχωτής (sic) ή writing coach (sic). 

Μεθοδολογικά, δεν επεκταθήκαμε πέρα από τις δέκα πρώτες σελίδες των αποτελεσμάτων, 

πλησιάζοντας την αναζήτηση ενός ενδιαφερόμενου υποψηφίου∙ θεωρούμε ότι ο μέσος επισκέπτης 

θα περιορίζονταν στις δύο πρώτες σελίδες αποτελεσμάτων ή σε ρεπορτάζ ιστοσελίδων. Για να 

σταθμίσουμε και να ελέγξουμε τα αποτελέσματα της αναζήτησης επισκεφτήκαμε κάθε μία σελίδα 

που εντοπίσαμε για να εξετάσουμε τον φορέα. Η αναζήτηση έγινε με επίκεντρο τα έτη 2018, 2017 

και 2016 χωρίς τοπικό προσδιορισμό, μια και όταν αυτός επιχειρήθηκε έβγαζε αποτελέσματα και 

σε άλλες πόλεις. 

 Στην Θεσσαλονίκη σεμινάρια ή ημερίδες Δημιουργικής Γραφής οργανώνουν οι κάτωθι: 

 Πολιτιστικό Κέντρο Βαβυλωνία 

 Τελλόγλειο Ίδρυμα τεχνών ΑΠΘ 
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 ΧΑΝΘ 

 πολυχώρος public 

 πολυχώρος «Κήπος» 

 Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 

 εκδόσεις/βιβλιοπωλείο Ιανός 

 εκδόσεις iWrite (Εργαστήρι Συγγραφής Imaginarium) 

 εργαστήριο από το AcadeCultural (ΚΕΚ) 

 Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Πολιτείας Ευόσμου 

 δίκτυο ανταλλακτικής οικονομίας ΚΟΙΝΟ (συλλογικότητα) 

 «εν αρχή» (συλλογικότητα) 

 Στην Αθήνα σεμινάρια –ή ημερίδες Δημιουργικής Γραφής– παραδίδουν οι παρακάτω 

οργανισμοί: 

 ΕΚΠΑ 

 «Ανοιχτή Τέχνη» (μορφωτικός οργανισμός) 

 Μουσείο Μπενάκη 

 Ίδρυμα Λασκαρίδη 

 Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων 

 Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 

 Όμιλος Πολιτισμού SEIKILO 

 British Council 

 Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής 

 Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής «Tabula Rasa» 

 Εργαστήρια Φωτογραφίας & Δημιουργικής Γραφής στο Πολιτιστικό Κέντρο 

Εξαρχείων 

 εκδόσεις Πατάκη  

 εκδόσεις Ψυχογιός  

 εκδόσεις/βιβλιοπωλείο Ιανός 

 εκδόσεις/βιβλιοκαφέ Έναστρον 

 εκδόσεις iWrite (Εργαστήρι Συγγραφής Scripta Manent) 

 πολυχώρος Μεταίχμιο 

 πολυχώρος Οξυγόνο 



 22 

 στοά του βιβλίου 

 βιβλιοπωλείο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ 

 βιβλιοπωλείο tetragonobookstores 

 Δημιουργική Γραφή από το Artens 

 Μικρό Πολυτεχνείο 

 Κάβα Τέχνης (σύλλογος) 

 tospirto.gr (ιστοσελίδα) 

 Tales of the Wyrd (σεμινάρια Δημιουργικής Γραφής του Φανταστικού) 

 Δημιουργική Γραφή eu-learn.edu.gr (ΚΕΚ) 

 Ανοιχτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης (ΚΕΚ) 

 Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής από τον Λευτέρη Γιαννακουδάκη 

 Βιωματικό Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής με τη Νίνα Ράπη 

 Σε άλλες πόλεις: 

 Ηράκλειο (ομάδα La Culturela) 

 Ρέθυμνο (ολιγοήμερο σεμινάριο μαθητών) 

 Ικαρία (ολιγοήμερο σεμινάριο ενηλίκων) 

 Καβάλα (ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας) 

 Κέρκυρα (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης) 

 Κομοτηνή (ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής) 

 Κιάτο – Πολιτιστικός Σύλλογος Διμηνιού-Νεάπολης Κιάτου «Αγκαλιά-ζω» 

 Μηλιές Πηλίου 

 Μυτιλήνη (Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου) 

 Νάουσα (Δήμος Νάουσας) 

 Ξάνθη (Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης) 

 Πάτρα (Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών) 

 Πάτρα Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής Δημήτρη Στεφανάκη) 

 Πορταριά 

 Σέρρες – Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών 

 Αξιούπολη– Λαϊκό πανεπιστήμιο Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

 Τρίκαλα (Δήμος Τρικαίων) 
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Όπως αποτυπώνεται στην κατάσταση που παραθέτουμε παραπάνω τα περισσότερα σεμινάρια 

οργανώνονται από εκδοτικούς φορείς και πολιτιστικούς φορείς (μουσεία, μορφωτικά ιδρύματα 

κ.τ.λ) ή ΟΤΑ και βέβαια ιδιώτες (βιβλιοπωλεία κ.τ.λ). Ωστόσο, εντοπίζονται και σύλλογοι ή 

συλλογικότητες (καταγράφουμε ορισμένους, αλλά υπάρχουν κι άλλοι που οργάνωσαν 

τουλάχιστον ημερίδες). Στους φορείς οφείλουμε να εντάξουμε και έναν ικανό αριθμό 

φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών ή Κέντρων Μελέτης και ιδιωτικών Κέντρων Δημιουργικής 

Απασχόλησης. Φαίνεται ότι στις προσφερόμενες υπηρεσίες όλο και συχνότερα η Δημιουργική 

Γραφή εντάσσεται στο πρόγραμμα και των ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών –πρωτοβάθμιας 

συνήθως εκπαίδευσης– ώστε και να προσελκύσουν πελάτες και να καλύψουν μια αναδυόμενη 

αγορά. Ταυτόχρονα έχει ανοίξει ο δρόμος για την εισαγωγή της Δημιουργικής Γραφής σε ΚΕΚ ή 

ΙΙΕΚ (στην έρευνά μας εντοπίσαμε αρκετές δεκάδες, αλλά καταγράψαμε δειγματοληπτικά 

ορισμένους), ενώ η έρευνα που πραγματοποιήσαμε στο διαδίκτυο δείχνει ότι συνήθως το μάθημα 

προσφέρεται και ως e-learning. Σε κάθε περίπτωση όμως καταδεικνύεται ότι ο αριθμός των 

εργαστηρίων είναι ολοένα και αυξανόμενος. 

Τα μαθήματα οργανώνονται κατά βάση με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων σε τρίωρες 

ή τετράωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις εργαστηριακού τύπου. Ορισμένοι φορείς παρέχουν δύο 

κύκλους σπουδών (αρχαρίων και προχωρημένων) και διαφημιστικά απευθύνονται σε όσους 

αγαπούν τη λογοτεχνία. Στους στόχους όλοι οι φορείς προβάλλουν την ενίσχυση της 

αναγνωστικής δεξιότητας, με άμεσο στόχο οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν αισθητικές εμπειρίες 

και κριτήρια. Συχνά δε τονίζεται ο ομαδικός χαρακτήρας του εργαστηρίου. Έτσι, καταγράφεται 

ως στόχος μέσα από τη βιωματική επαφή με τον λογοτεχνικό λόγο να διεγερθεί η 

δημιουργικότητα, να αυξηθεί η αναγνωστική οξυδέρκεια και να ανακαλύψει ο συμμετέχων τη 

συναισθηματική εξωτερίκευση, τη δυνατότητα επικοινωνίας και ψυχικής εκτόνωσης που 

προσφέρει η συγγραφική έκφραση. Άλλοτε ως στόχος προβάλλεται η συμβολή στην καλύτερη 

διαχείριση του λόγου και, συνακόλουθα, της σκέψης, διότι απαιτεί πνευματική πειθαρχία και 

καθαρότητα, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει τη φαντασία. 

«Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους αγαπούν την ανάγνωση και τη 

λογοτεχνία, ελκύονται από το γράψιμο και θέλουν να βελτιώσουν την τεχνική τους ασχολούμενοι 

με τη Δημιουργική Γραφή ή φιλοδοξούν να επιτύχουν ως λογοτέχνες, σε φοιτητές ή πτυχιούχους 

πανεπιστημιακών τμημάτων γλώσσας και λογοτεχνίας ή σε διδάσκοντες της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να βοηθηθούν στη διδασκαλία της λογοτεχνίας και να 
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εφαρμόσουν τη βιωματική μάθηση που απαιτούν τα σχολικά προγράμματα πρώτα στον εαυτό 

τους ώστε, κατόπιν, να καθοδηγήσουν αποτελεσματικότερα τους μαθητές τους. Στόχος του 

προγράμματος είναι να καλλιεργήσει, να βελτιώσει και να οξύνει τις αναγνωστικές ικανότητες 

των συμμετεχόντων και μέσω αυτής της διάστασης να διδαχθεί η Δημιουργική Γραφή μέσα από 

τη συστηματική, ευσύνοπτη και συγκεκριμένη προσέγγιση της νεοελληνικής λογοτεχνίας και της 

θεωρίας της λογοτεχνίας. Η διδασκαλία των παραπάνω δεν γίνεται με ψυχρό ακαδημαϊσμό (sic) 

αλλά με την ενεργητική συμμετοχή που ζητά η αντιμετώπιση της λογοτεχνίας ως επικοινωνιακού 

φαινομένου. Για αυτό τον λόγο και ενθαρρύνεται η συχνή επικοινωνία με τους/τις 

διδάσκοντες/διδάσκουσες... Το πρόγραμμα καταλήγει σε παραγωγή κειμένου μικρής φόρμας 

(1.500-5.000 λέξεων), που θα αξιολογηθεί ως λογοτεχνικό κείμενο» (ΕΚΠΑ, 2016). 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα όμως δεν κάνει τελικά Δημιουργική Γραφή, αλλά ιστορία της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας, κατά τον Κωτόπουλο όπως πιστοποιείται από τα παρεχόμενα 

μαθήματα. Και μία τέτοια διάθεση εντοπίζεται και σε άλλα εργαστήρια σύμφωνα με την έρευνα 

που πραγματοποιήσαμε (βλ. σελ. 60 κ.ε.). 

Ανάλογα με τον φορέα η Δημιουργική Γραφή αγγίζει τους ευρύτερους σκοπούς του: 

«Οι συμμετέχοντες θα ασχολούνται κάθε εβδομάδα με το έργο ενός διάσημου λογοτέχνη, 

διαφορετικής κάθε φορά καταγωγής, στον οποίο θα προβάλλεται αντιπροσωπευτικό τμήμα της 

κουλτούρας του. Στη συνάντηση του εργαστηρίου θα γίνεται συζήτηση επί των πολιτισμικών 

χαρακτηριστικών αλλά και της λογοτεχνικής του αξίας. Με την εφαρμογή απλών ασκήσεων 

Δημιουργικής Γραφής θα επιχειρείται μία προσέγγιση της τεχνικής του συγγραφέα, με στόχο την 

βαθύτερη κατανόηση. Ολοκληρώνοντας τον κύκλο του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν 

βιώσει μία προσέγγιση της πολιτισμικής ετερότητας και ποικιλότητας, όπως την εκθέτει η 

παγκόσμια λογοτεχνία. Χρησιμοποιώντας κριτική-αναλυτική σκέψη θα αποφασίσουν για τις 

πολιτισμικές διαφορές και τις ομοιότητες των βασικών ανθρωπίνων θεμάτων» (Βαβυλωνία, 

2018). 
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Η σημασία της ένταξης της Δημιουργικής Γραφής στην ακαδημαϊκή 

κοινότητα και στον κόσμο των κριτικών 

Η Λογοτεχνία ξεπερνά την επικοινωνία μιας «μορφής βιωμένης εμπειρίας» (Wood, 2005:9) και 

αποτελεί μία υψηλή τέχνη συνδέοντας το βίωμα με την κοινωνική εμπειρία και τις ιδέες του 

συγγραφέα μέσα σε ένα δομημένο περιβάλλον. Δεν είναι ένας απλός λόγος, μία επικοινωνία, που 

μεταφέρεται γραπτά ή προφορικά στο κοινό∙ είναι ένα φάσμα ψυχικής διαμόρφωσης που 

επεξεργάζεται και συγκροτεί ο καλλιτέχνης σε σκέψεις και ιδέες∙ οι στοχασμοί του απέναντι στην 

έγνοια για το ανθρώπινο και την κοινωνία διαμορφωμένοι από το εγώ και το εμείς. Και «όσοι λένε 

πως η τέχνη δεν πρέπει να εκφράζει θεωρίες, εννοούν κατά κανόνα θεωρίες αντίθετες από τις δικές 

τους» (Μπόρχες, 2007:271). Η λογοτεχνία ως υψηλή τέχνη παρακολουθεί τους διαρκείς 

μετασχηματισμούς του υλικού κόσμου και αντιστέκεται στην πραγματιστική λογική τις 

χρησιμοθηρίας. Είναι η τέχνη που ενοποιεί τον κόσμο με το πνεύμα της σύνθεσης. Δεν καλύπτει 

υλικές βιολογικές ανάγκες, αλλά ανάγκες της ύπαρξης, όπως την ιδέα της ελευθερίας, της 

συνεργασίας του φώναξε στη ζωή. «Είναι σαν το οξυγόνο στις κορφές των βουνών: ζαλίζει και 

αφυπνίζει τον ζαλισμένο» (Δεληγιώργη, 2015:62). 

Η ένταξη της Δημιουργικής Γραφής στην ακαδημαϊκή ζωή της χώρας δεν βρήκε αμέσως την 

αναγνώριση που της έπρεπε. Και στην Ελλάδα ακολουθήθηκε ο δρόμος των διαφωνιών που 

ιστορικά συναντήσαμε στον υπόλοιπο κόσμο. Ένα ευρύ πέπλο σκεπτικισμού την ακολούθησε, 

παραβλέποντας τόσο τα οφέλη της σε παιδιά, άρα και μία ξεχωριστή εκπαιδευτική κατεύθυνση 

προσανατολισμένη στη σχολική πράξη, όσο και σε πολίτες ως εκπαίδευση ενηλίκων. Ειδικά στο 

τελευταίο η διαφωνία συνδέεται με το αν διδάσκεται η συγγραφή –στην περίπτωσή μας η ποίηση– 

ή όχι, αν υπάρχει έμφυτο ταλέντο ή αν είναι θέμα διδασκαλίας κάποιων τεχνικών. Οι ενστάσεις 

που αποτυπώνονται για την ακαδημαϊκή νομιμοποίηση της Δημιουργικής Γραφής συνδέονται με 

μία «αποικιοκρατική πολιτική του πανεπιστημιακού κατεστημένου» τόσο στον χώρο της κριτικής 

όσο και στον χώρο της συγγραφής. Στην πραγματικότητα με άλλες αφορμές και θέσεις εκφράζεται 

ο αιώνιος ανταγωνισμός 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). Βέβαια ένα πανεπιστήμιο δεν μπορεί να 

ασχολείται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων μόνο. Κάθε διδακτικό αντικείμενο σε πανεπιστημιακό 
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επίπεδο συνδέεται άμεσα με την έρευνα και ως εκ τούτου γεννήθηκε η ανάγκη υποστήριξης της 

Δημιουργικής Γραφής στο ερευνητικό πεδίο. 

Το 2011 τα περισσότερα μαθήματα Δημιουργικής Γραφής διδάσκονταν σε Παιδαγωγικά 

Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης (45,5%), ενώ τα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών, τμήματα 

Καλών Τεχνών και Ξένων Φιλολογιών ακολουθούσαν με ποσοστό 13,6% το καθένα. Μόνο δύο 

Τμήματα ελληνικής Φιλολογίας (9,1%) περιλάμβαναν αντίστοιχα μαθήματα (Ντιούδη, 2011:49). 

Στα χρόνια που ακολούθησαν η Δημιουργική Γραφή κατακτώντας όλο και μεγαλύτερο έδαφος 

ενίσχυσε με αργά βήματα τη θέση που της πρέπει στον ακαδημαϊκό χώρο γνωρίζοντας μία αύξηση 

ως διδακτικό αντικείμενο σε προπτυχιακές σπουδές. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, μαθήματα 

προσφέρονται αποκλειστικά από Παιδαγωγικά τμήματα (66,7%) και τμήματα Φιλολογιών 

(33,3%). Στα μεταπτυχιακά προγράμματα τα μαθήματα Δημιουργικής Γραφής κατά βάσει 

προσπαθούν να αποκτήσουν μια εργαστηριακή λογική. Χωρίς να περιορίζονται αποκλειστικά στη 

διδακτική του γραψίματος, αλλά μέσα στο πλαίσιο μιας σειράς άλλων –συναφών κι αναγκαίων– 

αντικειμένων (σεναριακή και θεατρική γραφή, ασκήσεις διδακτικής, επιμέλεια και γλωσσολογία) 

υιοθετούν το μοντέλο του εργαστηρίου, όπου διδάσκουν λογοτέχνες.  

Η εργαστηριακή οργάνωση δημιουργεί έναν χώρο αυτοσχεδιασμού, χωρίς πολλές αναλύσεις 

υποδειγματικών κειμένων και ασκήσεις κλειστού τύπου φέρνοντας σε αλληλεπίδραση τους 

συμμετέχοντες. Εκτός από την απελευθέρωση απ' τον αξιολογικό αυτολογοκριτικό παράγοντα 

«σωστό-λάθος», προσφέρει μία ικανοποιητική διάδραση μεταξύ των ασκουμένων και 

ανατροφοδότηση μέσα από την άσκηση ελεύθερης κριτικής. Η ποικίλη ακαδημαϊκή και κοινωνική 

προέλευση των σπουδαστών (ανάλογη των προπτυχιακών τμημάτων) αφήνει την ευκαιρία για την 

ανάπτυξης μιας ευρείας γκάμας ιδεών και κειμένων ή ποιημάτων. Έτσι, αποφεύγεται ο εγκλεισμός 

της Λογοτεχνίας μέσα στις πανεπιστημιακές πύλες, ενώ ταυτόχρονα δεν αναπτύσσεται κάποιο 

σύνδρομο ταυτόσημων απόψεων. Η θεσμοθετημένη λογική του εργαστηρίου σε ένα ΠΜΣ 

καλλιεργεί ένα περιβάλλον κριτικής αυτογνωσίας, το οποίο υποστηρίζει τους ασκούμενους και 

μεταδίδει έμπρακτα γνώσεις για τη συγγραφική τέχνη στη βάση της κατάκτησης της θεωρίας και 

διατηρώντας στην πράξη έναν ερευνητικό χαρακτήρα. 

 

Η κριτική λογοτεχνίας σήμερα – η κρίση της κριτικής 

Η νεότερη λογοτεχνική κριτική γεννήθηκε στην Αγγλία στις πρώτες δεκαετίες του ΙΗ΄ αιώνα και 

λίκνο της ήταν τα λογοτεχνικά πολιτιστικά περιοδικά «Tatler» και «Spectator»· κοινωνικός 
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φορέας της, ταυτόχρονα πομπός και δέκτης, ήταν τα ανερχόμενα μικρομεσαία αστικά στρώματα 

και στόχος της η πολιτισμοποίηση (acculturation) των κοινωνικών αυτών στρωμάτων –και– μέσω 

της λογοτεχνίας (Βελουδής, 2000). Η λογοτεχνία, η ίδια, λειτούργησε ως μέσο εκπολιτισμού των 

χαμηλότερων τάξεων και κοινωνικής ενοποίησης των νέων εθνικών κρατών που αναδύθηκαν στη 

νεωτερικότητα. Αποτέλεσε –μεταξύ άλλων– ένα ιδεολογικό όργανο, το οποίο ιστορικά 

χρησιμοποιήθηκε ώστε να πείσει τον πληθυσμό να αποδεχθεί την κοινωνική ιεραρχία. Η ηγεμονία 

για τον Antonio Gramsci είναι ο τρόπος διαρρύθμισης της κυριαρχίας, ώστε να γίνεται αποδεκτή 

από εκείνους που κυριαρχούνται∙ οι ιθύνουσες ομάδες κυριαρχούν όχι με την άσκηση καθαρής 

βίας, αλλά μέσω μιας συνεκτικής δομής μέρος της οποίας είναι η κουλτούρα η οποία νομιμοποιεί 

τις τρέχουσες κοινωνικές διαρρυθμίσεις. Και η κριτική αποτέλεσε ένα άλλο όχημα δίπλα στη 

λογοτεχνία. 

Στη χώρα μας, μετά από μία πορεία σχεδόν διακοσίων ετών, σήμερα καταγράφονται αρκετές 

δεκάδες λογοτεχνικές σελίδες και έντυπα περιοδικά, εξαιρουμένων των λογοτεχνικών στηλών σε 

εφημερίδες τοπικές και πανελλαδικής κυκλοφορίας ή ηλεκτρονικές. Οι ιστοσελίδες μαζί με τα 

ατομικά ιστολόγια (blogs) αμιγώς λογοτεχνικής σκοπιάς υπολογίζονται σε περίπου 40 και τα 

λογοτεχνικά έντυπα περιοδικά (επιστημονικά και μη) –κάθε περιοδικότητας– σε 56. Στην πράξη 

τα δύο ήδη καταλήγουν να έχουν την ίδια απήχηση (ως πνευματικά δικαιώματα αρθρογραφίας 

στον ΟΣΔΕΛ και ως καταγραφή στην ηλεκτρονική βάση της biblionet). Κριτικές σε περιοδικά με 

συντακτική επιτροπή, οικονομικό βάρος, κόστος παραγωγής και διακίνησης, ταυτίζονται με 

ιστοσελίδες αμφιβόλου ποιότητας, που δεν διαθέτουν συχνά επιτροπές ελέγχου ποιότητας των 

κειμένων που δημοσιεύουν, ενώ δοκιμιακά και ακαδημαϊκά κριτικά άρθρα ή μελετες για τη 

λογοτεχνία δεν καταγράφονται επισήμως από κάποιο πανελλαδικό θεσμικό φορέα. Είναι 

χαρακτηριστική η αντίδραση πολλών αρθρογράφων όταν βρέθηκαν εκτός της biblionet.gr, επειδή 

εγκαταλείφθηκε η παλιά λογική καταγραφής μιας κριτικής "όπου να ’ναι", ακόμα και με τη 

δακτυλογράφηση δύο ποιημάτων μιας συλλογής (sic), συγχέοντας τη διαφήμιση με την 

παρουσίαση βιβλίου και την κριτική. 

Η κριτική σε πολλά επίπεδα θυμίζει «τον θρίαμβο της μετριότητας» του Steiner που γεννούν 

οι «αξίες που μεταφέρονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο θόρυβος της διαφήμισης» 

(Steiner, 2008:45). Εκλείπουν οι κατ' αρχήν κριτικές προσεγγίσεις, η πρωτογενής δουλειά στο 

έδαφος των ποιητικών συλλογών και καραδοκεί ο κίνδυνος της αυθαιρεσίας και η ύπουλη γοητεία 

των εύκολων συμπερασμάτων. Ο κριτικός ενεργεί με προκρούστεια διάθεση και αφοριστικό 
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τρόπο, κατηγοριοποιώντας και βάζοντας τα πάντα σε ομοιόμορφα κουτάκια, κολλώντας παντού 

ετικέτες και παραγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες, ιδιομορφίες και ποικιλία, και την ξεχωριστή 

παρουσία και χρησιμότητα αυτών που καλείται να κρίνει ή που συνήθως αυτόκλητα έρχεται να 

κρίνει (Παπαδόπουλος, 2010:87). Γράφονται κριτικές χωρίς κάποια θεωρητική βάση και 

προσεγγίζονται λογοτεχνικά έργα με μία ερμηνευτική ποικιλία που συχνά ξεφεύγει από τα όρια 

της υποκειμενικής ελευθερίας, προσπερνώντας πως «αν η τέχνη και η λογοτεχνία είναι η 

ενσάρκωση της καλλιτεχνικής αλήθειας, η κριτική είναι η συνείδησή της» (Στεργιόπουλος, 

1961:356). Το κριτικό σημείωμα/κείμενο συχνά δεν διακρίνεται από κάποιο ερευνητικό μοντέλο 

ανάλυσης ή ερμηνείας. Παραφράζοντας ελαφρώς τον Jameson, η διάσπαση της σύγχρονης 

κριτικής 

«σε σωρεία ιδιαίτερων εκφάνσεων προσωπικού ύφους και ιδιοτυπιών κατέληξε σε ένα γλωσσικό 

κατατεμαχισμό της κοινωνικής ζωής και σε βαθμό που εξαλείφθηκε πλέον ο ίδιος ο κανόνας: 

περιορίστηκε σε έναν ουδέτερο αναπαραγόμενο λόγο μέσων μαζικής επικοινωνίας, ο οποίος 

καταλήγει να είναι εντέλει ένα ακόμα γλωσσικό ιδίωμα μεταξύ άλλων πολλών» (Jameson, 

1999:53). 

Τις τελευταίες δεκαετίες περιορίστηκε στη λογική της βιβλιοπαρουσίασης και σε μια 

επιπόλαιη/επιφανειακή προσέγγιση της ποίησης και της πεζογραφίας. Δημοσιογράφοι ή 

δημοσιολόγοι, μακριά από τη θεωρία, ασκούν κριτική με στόχο τη διαφήμιση των εκδιδόμενων 

έργων. Για τον Μπερλή, με αφορμή τη Νέα Κριτική (New Criticism), ένας αμέθοδος 

ερασιτεχνισμός διαμόρφωνε την ελληνική κριτική, μακριά από την καλλιέργεια κριτικών θεωριών 

ή τάσεων, γιατί εξέλειπε πάντα το αναγκαίο φιλοσοφικό υπόβαθρο κρηπίδωμα (Μπερλής, 

1983:164). Αναδεικνύεται σε κάθε περίπτωση μία εσωτερική, θα λέγαμε, ανάγκη να εκφραστεί η 

λογοτεχνική γνώμη πολλών ανθρώπων, καθώς και να δημοσιευτούν δικά τους έργα.  

«Ερασιτέχνες της κριτικής, ποιητής, πεζογράφος ή απλώς διανοούμενος, μπορεί να βοηθήσει την 

κρητική με τη φυσική και αυθόρμητη διάθεση του ή την οξύτητα της παρατηρητικότητάς του, η 

εργασία του όμως δεν θα έχει ούτε τον πλούτο ούτε το πλάτος ούτε την οργανωμένη συνθετικότητα 

ούτε τη διάρκεια της εργασίας του κατά κύριο λόγο λογοτεχνικού κριτικού∙ θα είναι απανωτά 

αποσπασματική και ανολοκλήρωτη και συμπτωματική∙ θα έχει μοιραία κάτι το "εμπειρικό"» 

(Σπανδωνίδης, 1962α:185). 

Ο Jameson θα αναφωνούσε ότι τούτος είναι ο χαρακτήρας της μεταμοντέρνας κουλτούρας η οποία 

«έχει καταστεί προϊόν καθεαυτή. Η αγορά έχει γίνει υποκατάστατο του εαυτού της και μετετράπη σε 
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εμπόρευμα αντίστοιχο με αυτά που κυκλοφορούν μέσα της» (Jameson, 1999:12). Μοιάζει 

περισσότερο να κυριαρχούν τα ονόματα των κρινόντων παρά των ποιητών ή των τίτλων.  

Αν στην αρχαιότητα η κριτική ορίζονταν θεσμικά από το κοινό, που διά κληρώσεως και 

ψήφου επέλεγε τους νικητές των δραματικών αγώνων, στον μοντερνισμό, σε μία εποχή υψηλού 

αναλφαβητισμού, πέρασε στα χέρια εφημερίδων και περιοδικών, πολλών φωτισμένων και ακόμα 

περισσότερων τυχάρπαστων που έβλεπαν την τέχνη μέσα από στατικά και σχηματικά μοντέλα. 

Σήμερα, όμως, σε μια εποχή τόσης μόρφωσης κι ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ενός 

εκδημοκρατισμού της λογοτεχνίας όπου επίκεντρο είναι πια ο αναγνώστης, η κριτική οδηγήθηκε 

στην υπερβολή και τον ηλεκτρονικό πληθωρισμό, όπου ο καθένας γίνεται κριτικός, ξεπερνώντας 

την αναγνωστική ερμηνεία της Θεωρίας∙ έφτασε από την εποχή της καθοδηγητικής ολιγοφωνίας 

στην οχλαγωγία χωρίς εργαλεία∙ στη βαθμιαία υποκατάσταση του «ανθρώπου των γραμμάτων», 

του ερασιτέχνη κριτικού από τον επαγγελματία δημοσιογράφο και στη συνεπόμενη συρρίκνωση 

της λογοτεχνικής κριτικής από τον ευρύτερο χώρο του περιοδικού στον στενότερο χώρο της 

εφημερίδας και στη μετεξέλιξή της σε "απλή" βιβλιοπαρουσίαση. Σύμφωνα με τον Βελουδή 

«Μετά την τελευταία της αυτή μεταμόρφωση η πρώην "λογοτεχνική κριτική" θα προσλάβει τον 

χαρακτήρα και τη λειτουργία της διαφήμισης και του μάρκετινγκ, αποβάλλοντας τον πέπλο της 

"αισθητικής" με τον οποίο προσπαθούσε να (συγ)καλύψει την εξαρχής εμπορευματική μορφή του 

"αισθητικού" προϊόντος που προωθούσε» (Βελουδής, 2000). 

Οι κατηγορίες δεν είναι νέες∙ ο ψόγος περί δημοσίων σχέσεων στον χώρο της κριτικής 

απαντώνται και στο παρελθόν. Ευθείς στην κριτική τους τούτη ήταν ο Γ. Θ. Βαφόπουλος (1961) 

και ο Γ. Δέλιος (1961), στο πλαίσιο μιας αντιπαλότητας κριτικού-συγγραφέα, συνδέοντας την 

κριτική με διαπροσωπικές σχέσεις κριτικών και λογοτεχνών, αλληλοεξυπηρετήσεις και 

συναλλαγές (Στεργιόπουλος, 1961:357). «Πολλοί κριτικοί μεταβλήθηκαν αποκλειστικά σε 

πράκτορες των καλλιτεχνών» (Θασίτης, 1961:218). Σε ανάλογο πνεύμα, πιο θετικός, ο Ξεφλούδας 

εντόπιζε την αδυναμία της κριτικής στην ταχύτητα: 

«Τα όργανα που πληροφορούν το κοινό για τα διάφορα γεγονότα της πνευματικής και 

καλλιτεχνικής μας ζωής δεν αφιερώνουν αρκετό χρόνο και περισσότερο δεν ενδιαφέρονται να 

κριθούν εγκαίρως τα βιβλία που κυκλοφορούν όπως τούτο γίνεται για ένα θεατρικό έργο, μία 

κινηματογραφική ταινία, μία έκθεση ζωγραφικής, μία συναυλία» (Ξεφλούδας, 1961). 

Σε άλλο πνεύμα, ο Μανόλης Αναγνωστάκης σημείωνε πως 
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«ουδέποτε μέσα στον προοδευτικό κόσμο σημειώθηκε μία τόση πολυφωνία και τόσες αποχρώσεις 

γνωμών πάνω σε δεδομένα ζητήματα πνευματικών εκδηλώσεων αλλά και γενικότερα θέματα 

τέχνης. Η πολυφωνία αυτή, έστω και κάτω από τις γνωστές συνθήκες, έστω κάτω από 

ατελέσφορους όρους, πρέπει να αφεθεί ελεύθερη να εκδηλωθεί (υπογραμμισμένο στο 

πρωτότυπο). Γιατί δεν είναι πλαστή, δεν είναι τεχνητή, δεν ξεκινά από πονηρές εισηγήσεις και 

σκοτεινά συμφέροντα –ανταποκρίνεται σε υπάρχοντα δεδομένα, στηρίζεται σε σωστές βάσεις» 

(Αναγνωστάκης, 1961:143). 

Ακόμα παλαιότερα ο Αλέξανδρος Ραγκαβής, αναφερόμενος στις εισηγητικές εκθέσεις των 

ποιητικών διαγωνισμών «διαπίστωνε ότι "η κρίσις του ποιητικού αγώνος στερείται σταθεράς 

δικονομίας" και ότι "οι κριταί διακυμαίνονται τήδε κακείσε δι' έλλειψιν ορισμένου μέτρου και 

αυστηράς μεθόδουθ καθ’ ην να δικάζωσιν". Διαπιστώνει με άλλα λόγια την παντελή έλλειψη 

αντικειμενικής κριτικής, μη θεωρώντας ως τέτοια την τυποποιημένη κρίση των πανεπιστημιακών 

κριτών» (Παπαγεωργίου, 1983:273-274). 

Η παραδοσιακή άποψη για την κριτική ήταν γεμάτη «πρέπει» και κανόνες. Σε μία 

σταχυολόγηση των απόψεων για τον ρόλο και τη φύση της κριτικής καταθέτουμε –μέσα από την 

επιμέρους έρευνά μας, στη μεταπολεμική περίοδο– ένα πλήθος διαφορετικών θέσεων. Έχει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς βλέπουν τους παλαιότερους κριτικούς, οι κριτικοί των δεκαετιών του 

’60 και του ’70, πώς σκιαγραφούν τη δράση τους (βλ. σχετ. Παπαγεωργίου, 1983, Στεργιόπουλος, 

1983, Κόρφης, 1983, Κότσιρας, 1983). Ενώ η ποίηση διατηρούσε κάποια επαφή με τα ρεύματα 

του εξωτερικού, η κριτική δεν ακολουθούσε ακόμα κι όταν ασκούνταν από ποιητές (ο Λαπαθιώτης 

έφτασε σε κριτικές ακρότητες)∙ υιοθετούσε περισσότερο μια τάση αισθητικών δοκιμίων και 

αξιολογικών κρίσεων, πλην λίγων εξαιρέσεων. «Το κλίμα ήταν ανώριμο∙ (η κριτική) δεν είχε την 

απαραίτητη δεκτικότητα να αφομοιώσει ή έστω να κατανοήσει τους νέους τρόπους γραφής, με 

αποτέλεσμα την απομόνωσή τους σε ένα κλειστό κύκλο μεμυημένων. Συνέπεια αυτού του διχασμού 

ήταν η αρνητική, παρά τις εξαιρέσεις, στάση των καθιερωμένων κριτικών, αλλά και των νεωτέρων 

τους» (Κόρφης, 1983:296). 

Η ελληνική προσέγγιση της δυο δεκαετίες σχεδόν μετά το τέλος του Πολέμου έβλεπε τον 

ρόλο του κριτικού μέσα σε ένα στεγνό κάδρο, μακριά από τις λίγο παλαιότερές της θεωρίες, όπως 

τον Ρωσικό Φορμαλισμό (που δεν γνώριζε γενικότερα η Δύση) και τη Νέα Κριτική ή ακόμα τις 

απαρχές του Δομισμού. Ο Θέμελης την έθετε μέσα σε ένα ιδιαίτερα ρομαντικό πλαίσιο βλέποντας 

μία ερωτική σχέση μεταξύ κριτικής και ποίησης, με πρέπει και «σωστές γωνίες οράσεως» 
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(Θέμελης, 1961), ενώ ο Νησιώτης –ψευδώνυμο του Πάνου Θασίτη– θυμίζει τον Πολύβιο, όταν 

έγραφε ότι ο ιστορικός πρέπει να μένει αντικειμενικός σε φίλους, αφήνοντας αιχμές για ασύμβατες 

σχέσεις λογοτεχνών και κριτικών.  

Η κριτική πάντα αναζητούσε τον δικό της δρόμο παλεύοντας να αποδείξει, με τις αδυναμίες 

της, την παρουσία της ως ουσιαστικό λογοτεχνικό φορέα πλάι στους καλλιτέχνες. Τη δεκαετία 

του 1960, που όλα είναι υπό διαμόρφωση, διακρίνεται και μια αντιπαλότητα με τη φιλολογία: 

«η φιλολογία δεν εννοεί να προδώσει τον εαυτό της και σχεδόν αρνείται να παραχωρήσει έδαφος 

για την ανάπτυξη της λογοτεχνικής κριτικής[…] Η λογοτεχνική κριτική παραγκωνισμένη από τον 

φυσικό λειτουργό της, τον επιστήμονα φιλόλογο, επαφίεται συνηθέστατα χωρίς σοβαρή αντίσταση 

στην περίπτωση του εμπειρικού εραστή, λογοτέχνη κυρίως, ή φιλαναγνώστη και ασκείται 

ανεύθυνα χωρίς μέθοδο, χωρίς συνέπεια καμία» (Ντίνας, 1961). 

Άλλοτε θεωρούνταν πως ξεπερνούσε τη φιλολογία γιατί πρόβαλλε νέες τάσεις και ξανάφερνε στην 

επιφάνεια πρόσωπα και έργα που χωρίς την κριτική θα έμεναν στην αφάνεια ή παρερμηνευμένα. 

(Στεργιόπουλος, 1961), ενώ κάποιοι την τοποθετούσαν δίπλα στη λογοτεχνία ως καλλιτεχνικό 

είδος. Ο Χριστόπουλος διαφωνεί με τη θέση ότι η κριτική είναι δημιουργία και άρα τέχνη. 

Πιστεύει ότι τότε κινδυνεύει. 

«Σα θεωρία είναι μετάσταση της αξίας από την ύπαρξη της στην ουσία της. Σαν αισθητική πράξη 

είναι πλαστικός ανασχηματισμός της μορφής σε γενικό και έτοιμο λήμμα. Είναι η γόνιμη 

αποκορύφωση του αισθητικού πλάσματος με τη μορφή μιας εποπτικής αναδημιουργίας της αξίας 

του[…] Η κριτική οδοποιώντας στην ανάβαση του ατομικού στην ποιότητα του είδους διανύει 

ένα άνοιγμα δημιουργίας» (Χριστόπουλος, 1961:22). 

Η παραδοσιακή ελληνική κριτική κινούνταν γύρω από την αντίληψη ότι απευθύνεται στο 

ευρύτερο κοινό του βιβλίου μέσα από εφημερίδες και περιοδικά με σκοπό την αξιολόγηση του 

λογοτεχνικού έργου. Για τον Περάνθη αποτελεί ένα είδος λόγου, ο κριτικός είναι δημιουργός, που 

ενημερώνει το κοινό (Περάνθης, 1961). Για τον Θασίτη ο κριτικός 

«ερμηνεύει, συγκρίνει και αναγάγει τα έργα σε καθολικότερες εκτιμήσεις ως αξιολογική 

διαδικασία με μία αντικειμενική συνείδηση, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως αντιπρόσωπος του 

κοινού επιφορτισμένος να το ενημερώνει πάνω στα καλλιτεχνικά γεγονότα, να το εξοικειώνει με 

αυτά, να το βοηθά στην κατανόησή τους, να το εξασκεί και να το προφυλάγει» (Θασίτης, 

1961:217-218). 

Για τον Χριστόπουλο 
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«η κριτική δεν είναι ερμηνεία, είναι αξιολόγηση[…] Αντίθετα από τη φιλολογία δεν προσδένεται 

στο αντικείμενό της για να βασίσει εκεί την αυθεντία του έργου της. Το αντικείμενο της κριτικής 

είναι υπό έλεγχο, υπό κρίση[…] Το κύρος του κριτικού έργου εδράζεται στη συνείδηση του 

κριτικού ενόσω φυσικά οι ενέργειες της υλοποιούν με αυθεντικό τρόπο έναν έγκυρα και έγκυρο 

κώδικα αισθητικών ιδεών και γενικότερα το ανθρωπιστικό είναι του κοινού ανθρώπων. Ο 

κριτικός είναι συνείδηση που καθορίζεται μόνο από την αξιωματική επιρροή των αισθητικών 

ιδεών και αιτημάτων μιας εποχής» (Χριστόπουλος, 1961:19). 

Της αρνούνταν κάθε άλλη ιδιότητα πέρα από τον πληροφοριακό και αξιολογικό χαρακτήρα∙ τη 

συνέχεαν με τη φιλολογία και τη δημοσιογραφία∙ οι κριτικοί αισθάνονταν παραγκωνισμένοι χωρίς 

να θεωρούνται δημιουργοί (Στεργιόπουλος, 1961:354). Ο Θέμελης θεωρούσε πως η κριτική 

«διερμηνεύει την αισθητική και πνευματική σύσταση των έργων της λογοτεχνίας και τα αξιολογεί. 

Φαίνεται πως διανύει δύο φάσεις: έρευνα-αξιολόγηση». Δεν υποβιβάζει την έρευνα και την 

ανάλυση∙ αντιθέτως ψέγει εκείνους που θεωρούν την αξιολόγηση σημαντικότερη περιφρονώντας 

την έρευνα ως «ασήμαντη και κατώτερη απασχόληση, ασυμβίβαστη με το επίπεδο μιας υψηλής 

κριτικής» (Θέμελης, 1961:212). Σε παράλληλη τροχιά ο Στεργιόπουλος έγραφε 

«η κριτική έχει και πληροφοριακό και φιλολογικό χαρακτήρα, όπως αναμφισβήτητο είναι ότι σαν 

είδος ανήκει τόσο στην τέχνη όσο και στην επιστήμη, τη στιγμή που ακολουθεί μία ορισμένη 

μέθοδο, βασίζεται σε δεδομένα και καταλήγει σε πορίσματα και αξιολογικά συμπεράσματα, ικανά 

να δημιουργήσουν ιστορία και δραματολογία. Ωστόσο στον κύριο προορισμό της, στην ερμηνεία, 

την τοποθέτηση και την αξιολόγηση δεν είναι λιγότερο δημιουργική από τα άλλα είδη της τέχνης 

και της λογοτεχνίας[…] Όπως ο ποιητής και ο καλλιτέχνης καθρεφτίζονται στην αδιαφοροποίητη 

πραγματικότητα της ζωής, παρόμοια και ο κριτικός καθρεφτίζεται κατά κάποιο τρόπο στα έργα 

τους[…] Είναι λοιπόν το έργο της κριτικής μία δουλειά καλλιτεχνική μαζί και επιστημονική, 

αναλυτική και συνθετική, αξιολογική και πληροφοριακή. Είναι όμως κυρίως ένας δείκτης του 

παρόντος κατά τρόπο μεθοδικότερο και συστηματικότερο από την τέχνη και τη λογοτεχνία» 

(Στεργιόπουλος, 1961:355). 

Ανάλογες απόψεις επικρατούσαν μέχρι λίγο πριν το τέλος του αιώνα. Για τον Κώστα Τσίπρα 

«η ουσιαστική ενέργεια της κριτικής είναι η αξιολόγηση και η ανάλυση των στοιχείων που συνθέτουν 

ένα λογοτεχνικό κείμενο» (Τσίπρας, 1996:52). Παρενθετικά σημειώνουμε το ενδιαφέρον που 

παρουσιάζει η σειρά δοκιμίων του Πέτρου Σπανδωνίδη για τους κριτικούς στην Ελλάδα και 

γενικότερα τη λογοτεχνική κριτική, προχωρώντας σε μία καταλογογράφηση των κριτικών της 
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εποχής, όπου εντοπίζονται και μελετητές που στο διάβα των δεκαετιών άφησαν εποχή και 

καθόρισαν την εξέλιξη της νεοελληνικής λογοτεχνικής κριτικής σκέψης (βλ. σχετ. Σπανδωνίδης, 

1962α, Σπανδωνίδης, 1962β και Σπανδωνίδης, 1962γ). Την ίδια όμως εποχή ο Barthes αρνούνταν 

έμμεσα την αλήθεια της αξιολόγησης. Για τον Γάλλο οι ιδεολογικές αρχές στην κριτική μπορούν 

να συνυπάρχουν ταυτόχρονα∙ η αναζήτηση της "αλήθειας" είναι το έσχατο κριτήριο της αξίας της. 

Η κριτική διαφέρει από τη διατύπωση ορθών δηλώσεων στο φως κάποιων "αληθινών" αρχών. Για 

εκείνον «η μεγαλύτερη αμαρτία στον χώρο της κριτικής δεν είναι το να έχουμε μια ιδεολογία, αλλά 

το να την κρύβουμε στη σιωπή. Υπάρχει ένα όνομα για την ένοχη σιωπή αυτού του είδους: λέγεται 

αυτοεξαπάτηση ή κακή πίστη» (Barthes, 1980: 291). 

Σήμερα, μετά τις νέες καταστάσεις που έφεραν ο μεταδοσμισμός και η αποδόμηση σε 

θεωρητικό επίπεδο, η κριτική ενσωματώνει σε κειμενικό επίπεδο τον αξιολογικό της χαρακτήρα, 

χωρίς να τον τοποθετεί στον πυρήνα της λειτουργίας της. Κάθε κριτική, παρά την ποικιλία των 

εργαλείων ανάλυσης ή το θεωρητικό και ιδεολογικό υπόβαθρο στο οποίο ισορροπεί, διατηρεί έναν 

εγγενή αξιολογικό χαρακτήρα. Από τη στιγμή που ένα κείμενο για τη λογοτεχνία κατατίθεται στον 

περιορισμένο χώρο της κριτικής, αποτελεί αξιολόγηση. Όπως σημείωνε ο Λαμπρίδης (ψευδώνυμο 

του Μανόλη Λεοντάρη) «όταν διαβάζω ή ακούω ένα ποίημα και με συγκινήσει, η πιστοποίηση της 

συγκίνησής μου ενέχει ήδη μια -μη ρητή- αξιολογική κρίση. Πολύ περισσότερο ο συστηματικός 

κριτικός έλεγχος ενός ποιήματος καταλήγει σε μια, λίγο-πολύ, έγκυρη αξιολογική κρίση» 

(Λαμπρίδης, 1983:125). 

Και σήμερα στην εποχή της πολλαπλής ιδιωτικότητας μέσα στη δημόσια σφαίρα του διαδικτύου, 

στη ναρκισσιστική εποχή της δημοσίευσης της γνώμης, η κριτική επιστρέφει χωρίς εργαλεία στην 

πρώιμη εποχή του αναγνώστη-κριτικού που κρίνει με όχημα το όνομά του, ως επιστήμονα 

οιασδήποτε ειδικότητας, ως ποιητή/συγγραφέα ή δημοσιογράφου, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, 

διαμορφώνοντας έτσι γνώμη και κριτήριο αισθητικής για το βιβλίο και την τέχνη. 

Περιοδικά και πολλές λογοτεχνικές ιστοσελίδες δεν έχουν επιτροπή συντακτική, η οποία να 

κρίνει την ποιότητα των δημοσιευμένων κριτικών, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας πληθωρισμός 

κριτικών, όπως αποδεικνύουν και οι καταγραφές του ιστότοπου biblionet.gr. Έτσι, όμως όχι μόνο 

ακυρώθηκε η κριτική ως μία αυτόνομη διάσταση της λογοτεχνικής παραγωγής, αλλά 

μεταλλάχτηκε σε παρακολούθημα των εκδοτικών οίκων και των συμβατικών μέσων 

επικοινωνίας. Πάνω σε τέτοιες αδυναμίες στηρίζονται και απόψεις που θέλουν την κριτική να 

έγινε παρακολούθημα των δημόσιων σχέσεων και του εκδοτικού μάρκετινγκ. Η παλιά 
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αντιπαλότητα συγγραφέα-κριτικού αντικαταστάθηκε από μία αδιαμεσολάβητη φιλική σχέση με 

ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η μετατόπιση της κριτικής από το κείμενο ή τον αναγνώστη στον χώρο 

δημοσίευσης, δηλαδή από την ουσία της λογοτεχνίας στη διαφήμισή της, συνδέεται άμεσα με τις 

εσχατολογικές προσεγγίσεις περί τέλους της λογοτεχνίας. Όσοι όμως μιλούν για κρίση στην 

ποίηση παραβλέπουν συχνά ότι η ποίηση είναι παρούσα στην καθημερινή μας ζωή. Οι μεγάλοι 

ποιητές και η γλώσσα της ποίησης είναι μέρος της βιωμένης εμπειρίας ως συχνές επικλήσεις. Η 

αποτύπωση του συναισθήματος και της αγωνίας της κοινωνίας μέσα από το φίλτρο του ποιητή 

είναι κομμάτι της ζωντανής πραγματικότητας. Όσοι –με τρόπο μηδενιστικό συχνά– μιλούν για 

κρίση λησμονούν πως η κρίση της ποιητικής γλώσσας ενδεχομένως υποδηλώνει την ανεπάρκεια 

της γλώσσας να ανταποκριθεί στις αυξημένες εκφραστικές ανάγκες μιας συγκινησιακά 

φορτισμένης σύγκρουσης λόγω διαλεκτικής ολιγωρίας, συναισθηματικού ευνουχισμού ή 

κοινωνικού μαρασμού. 

Σύμφωνα με τον Καστοριάδη η κρίση της κριτικής, ως κρίση νοήματος, είναι μία από τις 

σημαντικότερες εκδηλώσεις της γενικής και βαθιάς κρίσης μιας κοινωνίας όπου οι ανατρεπτικές 

ιδέες συμφύρονται με τον σωρό των ιδεών ενισχύοντας τη θέληση του συστήματος (Καστοριάδης, 

1995:11), η άνοδος της ασημαντότητας μετατρέπει το μουρμουρητό της επανάστασης της κριτικής 

σκέψης, την οποία επαγγέλλονται τα επίσημα εκπαιδευτικά κείμενα σ’ ένα προϊόν ανάμεσα στα 

άλλα που χάνει τη σημασία του∙ η μόρφωση καταντά κοινωνικοποιημένη ημιμόρφωση, μία 

αλλοτρίωση του πνεύματος. Για δεκαετίες η κριτική φρόντισε με τη στάση της να αφήνει μακριά 

το κοινό από τις νέες τάσεις και να εκθέτει ως ποιότητα εκείνο το οποίο μπορούσε στο τηλεοπτικό 

γυαλί να καλύψει τις ανάγκες μεσημεριανών ή πρωινών εκπομπών καθ’ όλη τη δεκαετία του ’90. 

Ο Adorno σχετικά σημείωνε: 

«η δήθεν φιλολαϊκή προσέγγιση, η υπολογιστική κολακεία, περιφρονεί τους ανθρώπους που 

δήθεν υπηρετεί. Στη λατρεία του εφέ, στην εύκολη και παραπλανητική συγκίνηση και την άγρα 

οπαδών εδράζεται η πολιτιστική βιομηχανία στο κλίμα της οποίας ευδοκιμεί η οικουμενική 

ημιμάθεια» (Adorno, 2000β:9). 

Η μετατόπιση της κριτικής από το περιεχόμενο στο μέσο, από το όνομα του δημιουργού και τον 

τίτλο του έργου στο όνομα του κριτικού και τον τίτλο της κριτικής του, την καθιστούν συνένοχη 

στην κρίση της λογοτεχνίας –για όποιον δέχεται ότι υπάρχει. Ο Adorno κι ο Horkheimer έγραφαν 

το 1944 στην εισαγωγή της «Διαλεκτικής του Διαφωτισμού»: 
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«όταν η δημοσιότητα έχει περιέλθει σε μία κατάσταση, στην οποία αναπόδραστα η σκέψη γίνεται 

εμπόρευμα και η γλώσσα εξύμνησή του, τότε η προσπάθεια εξιχνίασης αυτής της διαστροφής 

πρέπει να αρνηθεί την υπακοή στις ισχύουσες γλωσσικές και νοηματικές απαιτήσεις προτού τη 

ματαιώσουν εντελώς οι κοσμοϊστορικές συνέπειες της τελευταίας» (Adorno, 2000α:9). 

Και η κριτική γίνεται πια ένα γρανάζι αυτού που ονόμασαν το 1947 πολιτιστική βιομηχανία, έναν 

όρο που εισήγαγαν αντί της μαζικής κουλτούρας για να βρεθούν σε απόσταση από αυτούς που 

διατράνωναν πως είναι ένα είδος κουλτούρας που αναδύεται αυθόρμητα μέσα από τις ίδιες τις 

μάζες, μία μορφή λαϊκής τέχνης. 

«Η πολιτιστική βιομηχανία μετατρέπεται σε δημόσιες σχέσεις για να φτιάχνει την καλή φήμη[…] 

Αυτό που πουλιέται είναι γενικά άκριτη συναίνεση και γίνεται διαφήμιση του κόσμου, όπως κάθε 

προϊόν της πολιτιστικής βιομηχανίας είναι διαφήμιση του εαυτού του[…] Η έκφραση βιομηχανία 

δεν πρέπει να παίρνεται κατά λέξη. Αναφέρεται στην τυποποίηση των ίδιων των πραγμάτων[…] 

και στον εξορθολογισμό των τεχνικών διάδοσης, όχι όμως αυστηρά στη διαδικασία παραγωγής» 

(Adorno, 2000α:21-22). 

Οι αδυναμίες της κριτικής και ο υποβιβασμός της σε δημοσιογραφική βιβλιοπαρουσίαση 

συνδέεται άμεσα με την ποιότητα της λογοτεχνικής παραγωγής. Οι λίγοι/λίγες κριτικοί που 

ασκούν με συνέπεια το έργο τους εξαφανίζονται μέσα στον σωρό των δημοσιεύσεων για νέες 

εκδόσεις. Κατά καιρούς και αξιόλογοι κριτικοί δεν μπόρεσαν να δουν το νέο εν τη γεννήσει του, 

απορρίπτοντας συλλήβδην νέες τάσεις. Χωρίς προτάσεις βελτίωσης, χωρίς συνολική θεώρηση της 

Τέχνης, τούτη καταλήγει ένα εμπόρευμα, άλλοτε αδιάφορης ποιότητας κι άλλοτε υψηλής 

ποιότητας που χάνεται στον όγκο παρηκμασμένων έργων. Ενώ η κριτική σε άλλες χώρες κατάφερε 

και διαμόρφωσε ρεύματα μελέτης κειμένων, όρισε τάσεις και άλλαξε τον τρόπο πρόσληψης και 

προσέγγισης του πεζού ή του ποιητικού λόγου, στην Ελλάδα έγινε ένας κριτής που δεν αναζητά 

νέες προσεγγίσεις. Ο Fayolle καλούσε τους κριτικούς να προβάλλουν «τους μελλοντικούς 

δασκάλους» (Fayolle, 1961:316). Για τον Γιώργη Κότσιρα 

«δουλειά της κριτικής είναι να συγκρίνει, να επισημαίνει, να ξεχωρίζει και να αποτιμά την 

ποιητική προσφορά, συνθετικά, ολόκληρης της κλίμακας των ποιητικών αξιών και να αξιολογεί 

τα επιτεύγματα[…] Όταν ο κριτικός τυχαίνει ακόμη και αρνούμενος να δημιουργεί, μένει 

τελειωτικά απ' τη δουλειά του η συγκρότηση του "όλου", η κριτική σύνθεση που οδηγεί στον 

οραματισμό του ακέραιου και του υπαρκτού της Τέχνης –της τέχνης του λόγου και της κριτικής 

αλήθειας του. Μένει το όραμά του» (Κότσιρας, 1983:300). 
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Χαμένη μεταξύ δημοσιογράφων και φιλολόγων δεν βρήκε τον δικό της δρόμο. 

«Χωρίς φιλοσοφικό υπόβαθρο και αισθητικό προσανατολισμό ανήγαγε τη λογοτεχνία στη 

γλώσσα, αποσιωπώντας το ζήτημα της σχέσης της με τον πολιτισμό και τη ζωή μέσα στην 

κοινωνία. Ανίκανη να δει τη λογοτεχνία ως πτυχή του κόσμου της κοινωνικής ζωής, είναι σα να 

ρυμοτομεί κατεδαφίζοντας τους λαβυρίνθους όπου σκηνώνει το μυθιστόρημα και η ποίηση. 

Περιορίζοντας τον έντεχνο λόγο στη γλώσσα, τη γλώσσα στη γραφή, τη γραφή στην κειμενικότητα 

έπαψε να προβληματίζεται για το μορφοποιημένο περιεχόμενο των λογοτεχνικών έργων και το 

νόημά του» (Δεληγιώργη, 2015: 21). 

Και σήμερα που η κριτική ασκείται από "λάτρεις της λογοτεχνίας", οι γράφοντες αδυνατούν 

να προσεγγίσουν με καθαρό μάτι το λογοτεχνικό έργο, συχνά από αδυναμία και απουσία κάποιας 

θεωρητικής βάσης. Δεν μπορούν να αποκωδικοποιήσουν και να αποδομήσουν το εξεταζόμενο 

έργο, και να το προσεγγίσουν μέσα από ένα πλήθος εργαλείων που προτείνουν οι διάφορες σχολές 

της κριτικής. Μα η κριτική συνδέεται όχι μόνο με τη Θεωρία, αλλά και με την Κοινωνιολογία, 

την Ψυχολογία και τη Φιλοσοφία. 

«Ο χώρος της λογοτεχνίας ουδέποτε υπήρξε απομακρυσμένος από τον χώρο της φιλοσοφίας∙ 

ιδιαίτερα γύρω στο τέλος του ΙΘ' αιώνα παρατηρείται μία ανοιχτή σύγκλιση απόψεων. Τη 

σύγκλιση αυτή την αποδίδουμε στην αμοιβαία αναζήτηση των φιλοσόφων και των λογοτεχνών 

για μια κοσμική αναλογία μεταξύ Θεού, Φύσης και Ανθρώπου» (Γουνελάς, 1995:11). 

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι συχνά κριτικοί δεν αντιλαμβάνονται την ειδολογική 

κατηγοριοποίηση ενός έργου∙ αποφεύγουν να το εντάξουν σε ένα ρεύμα και να καταγράψουν 

επιρροές∙ δεν "βλέπουν" διακειμενικότητες, παρωδιακά στοιχεία και άλλα. Στο όνομα της 

"γνώμης" και του υποκειμενισμού, που ανάγεται σήμερα πια σε μία ναρκισσιστική δημοσίευση, 

προσπερνούν συχνά τα βασικά εργαλεία της, πόσο μάλλον να αποκτήσει επαφή με Σχολές της 

Κριτικής. Παραβλέπουν ότι 

«εδώ και μερικά χρόνια έχει αλλάξει ο ερευνητικός εστιασμός της θεωρίας από τα επιμέρους στα 

πολυμερικά αντικείμενα, ακολουθώντας τον πανάρχαιο άξονα εξήγησης και ερμηνείας του 

λογοτεχνικού κειμένου, χωρίς τον οποίο δύσκολα μπορεί να μπει σε κίνηση και να υλοποιηθεί η 

δημιουργία της τέχνης» (Ζήρας, 2013:43). 

Ο Βαγενάς τονίζει ότι ο 

«κριτικός πρέπει να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του και να μην προσπαθεί να κρύψει ότι ξέρει 

περισσότερα απ' όσα γνωρίζει στην πραγματικότητα. Οι πιο πολλοί κριτικοί επιδεικνύουν γνώσεις 
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που δεν είναι αφομοιωμένες, γιατί αν ήταν αφομοιωμένες, θα φαινόταν. Θα λειτουργούσε από 

μέσα. Όπως οι θρεπτικές αξίες ενός καρπού» (Βαγενάς, 2011). 

Καταγράφεται μια όλο και μεγαλύτερη εχθρότητα απέναντι στη θεωρία, που καλύπτεται γύρω 

από τη θέση περί "αισθητικής απόλαυσης". Εκδίδονται κριτικά δοκίμια χωρίς βιβλιογραφικές 

αναφορές, αλλά μόνο με την αισθητική πρόσληψη του κρίνοντος∙ δημοσιεύονται κριτικές 

διθυραμβικές ή –στον αντίποδα– απαξιωτικές που προσπερνάνε σε μία σειρά ως κακό/άχρηστο 

ένα βιβλίο. Η αντιπαλότητα προς τη θεωρία συνδέεται άρρηκτα με την άρνηση της αποδοχής της 

σπουδαιότητάς της, καθώς σημαίνει μία δέσμευση του κριτικού. Ένας λόγος που αποθαρρύνει τη 

χρήση της θεωρίας είναι πως μοιάζει να μην έχει τέλος. Είναι ένα ανερμάτιστο corpus κειμένων 

που διαρκώς γιγαντώνεται, καθώς νεότεροι στοχαστές προστίθενται με νέες αναζητήσεις και νέα 

ερωτήματα στο έργο των προηγούμενων.  

«Σε γενικές γραμμές πάντως η σύγχρονη θεωρία της λογοτεχνίας, που είναι ένα πεδίο αέναης 

συζήτησης και γόνιμου και υγιούς διαλόγου, εξετάζει τι είναι η λογοτεχνία και ποια είναι τα 

κριτήρια που καθιστούν ένα κείμενο λογοτεχνικό, ποια είναι η σχέση της λογοτεχνίας με την 

πραγματικότητα, ποια είναι η σχέση του συγγραφέα με το λογοτεχνικό κείμενο και πώς σχετίζεται 

τελικά ο αναγνώστης με το λογοτεχνικό κείμενο» (Γερακίνη, 2016). 

 

Δημιουργική Κριτική ή η Δημιουργική Γραφή στον αγώνα της κριτικής 

Η εισαγωγή της Δημιουργικής Γραφής στην ακαδημαϊκή κοινότητα προσδίνει μια ενδιαφέρουσα 

θεωρητική κατεύθυνση και στην ίδια την κριτική. Η Δημιουργική Γραφή μπορεί να δείξει έναν 

άλλο δρόμο για την ανανέωση της κριτικής, δανείζοντας στον κριτικό τα εργαλεία της κριτικής 

αποδόμησης ενός έργου. Είναι είδη γειτονικά ως προς τις μεθόδους προσέγγισης του πρωτότυπου 

κειμένου∙ η διαφορά στο παραγόμενο κείμενο επιφέρει μια σειρά άλλων ανομοιοτήτων στα 

ποιοτικά τους στοιχεία. Και τα δύο είδη αναζητούν τον νεωτερισμό. Η κριτική συνδέεται άμεσα 

με την έρευνα στην ίδια διαδρομή με τη Δημιουργική Γραφή. Η έρευνά της είναι επιτόπια, στο 

πεδίο μάχης του λογοτεχνικού έργου. Η Δημιουργική Γραφή προϋποθέτει μια εγγενή έρευνα πάνω 

σε κείμενα/έργα αναφοράς και καταλήγει στη συγγραφή ενός κειμένου λογοτεχνικού, ενώ η 

κριτική πράττει ακριβώς το ίδιο οδηγώντας σε ένα κείμενο αναλυτικής προσέγγισης του αρχικού 

έργου. Το είδος του παραγόμενου κειμένου καθορίζει για τις επιμέρους διαφορές: λογοτεχνικό 

κείμενο για το ευρύ κοινό – θεωρητικό κείμενο για περιορισμένο κοινό, μα και τα δύο πρωτότυπα 

και δημιουργικά. Η κριτική αξιοποιεί συμπυκνωμένα και στοχευμένα τη Θεωρία και οπλίζει τον 
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κριτικό με την αναγκαία σκευή για να το εξετάσει. Όπως ακριβώς ένας Κριτικός Τέχνης οφείλει 

να γνωρίζει την Ιστορία της Τέχνης, τα υλικά και τις τάσεις της, έτσι και ο κριτικός λογοτεχνίας. 

Η Δημιουργική Γραφή απαιτεί κριτική αποδόμηση του κειμένου αναφοράς, ώστε να οδηγήσει στη 

γραφή, ενώ η κριτική προχωρά σε μία ανάλυση του κειμένου προκειμένου να το εξετάσει με άλλη 

οπτική. 

Οι εκάστοτε θεωρητικές προσεγγίσεις δεν είναι ιδεολογικά ουδέτερες ούτε κατανοητές έξω 

από τα κοινωνικά και πολιτικά συγκείμενα της κάθε εποχής∙ έτσι και η κριτική δεν είναι ουδέτερη 

κοινωνικά ή πολιτικά. Αντικατοπτρίζει το βάθος της εγχώριας λογοτεχνίας και τη ρηχότητα με 

την οποία αντιμετωπίζεται η ίδια η λογοτεχνία. Γι’ αυτό και οφείλει να είναι και μέσα στην 

ποιητική παραγωγή. Δεν φτάνει να εξετάζει μόνο έργα επιλεγμένα, μέσα από τα –υποκειμενικά 

πάντα– εργαλεία πρόσληψης. Και τα απορριφθέντα έργα συνδιαμορφώνουν αισθητικό κριτήριο 

και ταυτόχρονα την διατηρούν σε επαφή με τα κυρίαρχα ρεύματα, ώστε τελικά ο κριτικός να 

καταφέρει να δει το νέο όταν αυτό έρχεται, χωρίς να οδηγείται στον συντηρητισμό. Κατά τον Eliot 

«Κάθε γενιά πρέπει να προμηθεύει τους δικούς της λογοτεχνικούς κριτικούς, γιατί κάθε γενιά 

δίνει στη θεώρηση της τέχνης τις δικές τις αξιολογικές κατηγορίες, έχει τις δικές της απαιτήσεις 

από την τέχνη και τους δικούς της τρόπους να τη χρησιμοποιεί[…] κάθε γενιά κοιτάζοντας τα 

αριστουργήματα του παρελθόντος από διαφορετική σκοπιά, επηρεάζεται στη συμπεριφορά της 

από περισσότερες επιδράσεις σε σύγκριση με εκείνες που βάρυναν την προηγούμενη γενιά» (Eliot, 

1982:124). 

Ωστόσο, δεν είναι ούτε τέχνη ούτε επιστήμη. Για τον Barthes 

«η κριτική δεν ταυτίζεται με την επιστήμη. Η πρώτη χειρίζεται τα νοήματα, η άλλη τα παράγει. Η 

κριτική κατέχει μια ενδιάμεση θέση ανάμεσα στην επιστήμη και την ανάγνωση∙ δίνει μια γλώσσα 

στον καθαρό λόγο που αναγιγνώσκει, και δίνει ένα λόγο (μεταξύ των άλλων) στη μυθική γλώσσα 

από την οποία έχει κατασκευαστεί το έργο και με την οποία ασχολείται η επιστήμη[...] Ο κριτικός 

αναδιπλασιάζει τα νοήματα, κάνει να αιωρείται πάνω από την πρώτη γλώσσα του έργου μια 

δεύτερη γλώσσα, δηλαδή μια συνεκτικότητα σημείων. Κοντολογίς πρόκειται για ένα είδος 

αναμόρφωσης» (Barthes, 1981:440-441). 

Διαφοροποιείται από τη λογοτεχνία στη γραφή ή όπως σημείωνε ο Βαγενάς στη γλωσσική 

φόρτιση, στη συγγραφική μεταχείριση των συναισθημάτων. Αποτελεί μία ερμαφρόδιτη 

καλλιτεχνική ιδιότητα. Κατέχει έναν διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ επιστήμης, κοινού και 

δημιουργού. Ο κριτικός γράφει για περιορισμένο κοινό –μικρότερο από εκείνο της ποίησης– και 
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στόχο έχει να εμπλουτίσει τις διαδικασίες αναγνωστικής πρόσληψης του ποιητικού έργου∙ να 

φωτίσει ορισμένες –αθέατες ενδεχομένως σε πρώτη ματιά– οπτικές του. Δεν περιορίζεται στην 

καθιερωμένες αισθητικές αντιλήψεις ή απόψεις για την Τέχνη. Δεν αναλύει έργα όπως ο 

φιλόλογος της πράξης στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ούτε τα 

παρουσιάζει όπως ένας δημοσιογράφος σε λίγες εκατοντάδες λέξεις μαζί με άλλα∙ δεν προσεγγίζει 

ένα βιβλίο όπως μια μεσημβρινή εκπομπή έναν προκλητικό πίνακα ζωγραφικής ή μία 

εγκατάσταση. Εκτίθεται με μια «εφαρμοσμένη τέχνη», ξεπερνά τις κυρίαρχες θέσεις περί 

Αισθητικής και αναζητά τον νεωτερισμό ωθώντας προς αυτόν καλλιτέχνες και κοινό. 

Η λογοτεχνία κατά τον Μπόρχες 

«είναι ανεξάντλητη για τον απλό και επαρκή λόγο ότι ανεξάντλητο είναι και ένα μεμονωμένο 

βιβλίο. Το βιβλίο δεν είναι μία οντότητα ακοινώνητη: είναι σχέση, είναι ακρογωνιαίος λίθος να 

αναρίθμητων σχέσεων. Μια λογοτεχνία διαφέρει από μια άλλη, όχι τόσο προς τα κείμενα, όσο 

ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαβάζεται» (Μπόρχες, 2007:328). 

Για τη Γεωργία Λαδογιάννη 

«Στην εποχή μας, την υστερο-βιομηχανική και των υψηλών τεχνολογιών, ο άνθρωπος 

αποξενωμένος από τη γνώση στρέφεται στην "άλλη" στην οποία χρωστάει την επιβίωσή του[...] 

Ο καλλιτέχνης βρίσκει απαντήσεις στις ευαίσθητες επικοινωνίες με τα πράγματα∙ γνωρίζει 

καλύτερα τα πράγματα από τα σημάδια τους και τα σύμβολά τους. Η προ-λογική γνώση γίνεται 

πλέον αξιόπιστος πλοηγός στη θύελλα της ζωής. Η λογοτεχνία ξαναβλέπει τον κόσμο μέσα στο 

συσσωρευμένο, στο συλλογικό ασυνείδητο υλικό των φανταστικών αναπαραστάσεων. Γιατί οι 

μορφές έχουν συγκρατήσει πεποιθήσεις σωτήριες για τον άνθρωπο, εγκλείουν ερμηνείες και των 

πιο απόκρυφων αιτιών, και των πιο "αλλόκοτων" φαινομένων» (Λαδογιάννη, 2010:73). 

Ο κριτικός λογοτεχνίας δεν είναι μέρος του κοινού. Το βιβλίο είναι ένας κόσμος κατά τον 

Barthes όπου ο κριτικός βρίσκεται μπροστά στις σελίδες σε θέση παρόμοια με εκείνη του 

συγγραφέα μπροστά στον κόσμο. Αναζητά απλώς το δικαίωμα να έχει ένα λόγο και μάλιστα όχι 

την τελευταία λέξη. Είναι ο διαμεσολαβητής μεταξύ κοινού και συγγραφέα, είναι αυτός που θα 

καθορίσει την επιστροφή στο κείμενο καθαυτό και τη σύνδεση της λογοτεχνίας με τον κόσμο 

(Todorov, 2007). Ο Adorno θεωρεί ότι ο κριτικός πρέπει να απελευθερώνει την καλυμμένη, κρυφή 

αλήθεια του έργου, διαμεσολαβεί τη σημασία του, το νόημα και, ως εκ τούτου, τη θέση του στον 

κόσμο, για τον αναγνώστη (Δημητρούλια, 2015), να αποκαλύψει την αλλοτρίωση των 

υποκειμένων. Για τον Έλιοτ «η κριτική αποτελεί επιχείρηση έρευνας και ερμηνείας, όχι για να 
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αποκαλύψει ή λύσει το "αινιγματικό στοιχείο" της λογοτεχνίας, αλλά για να βοηθήσει στην ορθή της 

ανάγνωση». Η αναγνωστική πρόσληψη, όπως την εξέλαβε ο Έλιοτ ενυπάρχει στην προοπτική του. 

«Ορίζει ως σκοπό της κριτικής το να προωθήσει την κατανόηση και την απόλαυση της λογοτεχνίας. 

Η κριτική είναι μια λειτουργία, όχι επιτακτική, αλλά επικουρική στην ανάγνωση. Δεν επιβάλλει, αλλά 

συμβάλλει. Δεν είναι υποχρεωτική, αλλά δυνητική. Σκοπός της δεν είναι η διόρθωση του γούστου, 

αλλά η απόλαυση της λογοτεχνίας» (Κολοβός, 1985:307-309). 

Η ανάλυση αναιρεί την υποκειμενικότητα της αισθητικής πρόσληψης και παράλληλα ανοίγει 

ένα ευρύ πεδίο ανυπακοής σε στερεότυπα και κατεστημένες αναλύσεις που προβάλλονται ως 

αντικειμενικότητα. Η κριτική είναι αναπότρεπτα υποκειμενική ως εμπειρία και αντικειμενική ως 

στόχευση, στον βαθμό που διερμηνεύει το περιεχόμενο αληθείας του έργου. Ο κριτικός δεν είναι 

δικαστής ούτε μπορεί να κρίνει την απήχηση ενός έργου ή δημιουργού στο μέλλον. Όποτε στο 

παρελθόν επιχειρήθηκε κάτι ανάλογο, απέτυχε παταγωδώς. Ο Σαίξπηρ παρά τις κριτικές της 

εποχής του, θεωρείται πλέον κλασικός, όπως και πολλοί καταραμένοι ή κυνηγημένοι και 

λογοκριμένοι λογοτέχνες. Κατά τη γνώμη του γράφοντος, ο κριτικός δεν είναι ούτε αναμορφωτής 

της κοινωνικής αισθητικής ούτε υπερασπιστής της. Οφείλει να την ξεπερνά, να αναζητά το νέο, 

το καινοτόμο, το πρωτότυπο. «Καμιά ποιητική φήμη δεν μένει ακριβώς στην ίδια θέση: είναι ένα 

χρηματιστήριο που οι τιμές του συνέχεια ανεβοκατεβαίνουν» (Eliot, 1982:52). 

«Η φιλολογική και η καλλιτεχνική κριτική θεωρείται από τους καλλιτέχνες ως διαπαιδαγώγηση 

τυραννική και αρκετά παράξενη. Και τούτο λόγω του ότι η κριτική διατυπώνει εντολές περίεργες, 

επιβάλλει απαγορεύσεις, παραχωρεί άδειες και γίνεται έτσι επωφελής ή επιβλαβής στα έργα των 

καλλιτεχνών, γνωμοδοτώντας κατά περίσταση για την τέχνη τους[...] Οι αυτοαποκαλούμενοι 

κριτικοί λαμβάνουν θέση παιδαγωγών, εκφέρουν χρησμούς, κάνουν τον οδηγό της τέχνης, τον 

θεσμοδότη, τον έξυπνο, τον προφήτη. Δίνουν προσταγές στους καλλιτέχνες, τους λέγουν ότι αυτό 

πρέπει να κάμετε όχι το άλλο, τους προσφέρουν θέματα και διακηρύσσουν ότι είναι ποιητική ύλη 

και όχι η άλλη, δυσαρεστούνται με την τέχνη η οποία πραγματοποιείται σήμερα και την 

προτιμούσαν να είναι παρόμοια με εκείνη που επραγματοποιείτο στην μία ή την άλλη εποχή[...]» 

(Croce, 1978). 

«Η κριτική δεν είναι πια η τέχνη της αξιολόγησης αλλά εμφανίζεται όλο και συχνότερα ως 

επιστήμη της λογοτεχνίας. Οι θεωρητικές επιστήμες ενισχύουν τη θέση του κριτικού ο οποίος 

αρκείται πλέον να "δοκιμάζει" τα έργα και να μυεί τους αναγνώστες στην υψηλή γαστρονομία. 

Υποβάλλει τα κείμενα σε εξαντλητική μελέτη και κάθε είδους μεθοδικές έρευνες[…] Ο κριτικός 
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δεν ενδιαφέρεται μόνο να κρίνει, να χαρακτηρίσει και να κατατάξει το έργο. Ενδιαφέρεται να 

περιγράψει το πέρασμα του συγγραφέα από το έργο, να αποκαλύψει τον άνθρωπο με βάση το 

έργο. Η έρευνα των συνθηκών της λογοτεχνικής δημιουργίας αντικατέστησε τις αξιολογικές 

κρίσεις της ταξινομικής κριτικής[…] Μέλημα του κριτικού δεν είναι πλέον να χαρακτηρίζει και 

να κατατάξει τα έργα, αλλά να τα αντιμετωπίσει ως αντιπροσωπευτικά δείγματα διαφορετικών 

τύπου πνεύματος και να ομαδοποιήσει τους τύπους αυτούς με τελικό σκοπό το να συμβάλει στην 

οικοδόμηση μιας αυθεντικής δυτικής επιστήμης, μιας επιστήμης του ανθρώπου» (Fayolle, 

1988:317). 

 

Η Δημιουργική Γραφή με τη Θεωρία και την πρακτική της διάρθρωση ως γνωστικό κι ερευνητικό 

πεδίο δύναται να υποστηρίξει την κριτική. Μπορεί να εξοπλίσει το οπλοστάσιο του κριτικού με 

γνώση όχι μόνο στη Θεωρία ή την Ιστορία της Λογοτεχνίας, μα και μέσα από την ερευνητική και 

εγγενή κριτική της ματιά. Μολονότι η κριτική δεν μπορεί να αποτελέσει ένα αυτόνομο διδακτικό 

αντικείμενο, θα μπορούσε να ενταχθεί στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα πλάι σε άλλα 

αντικείμενα που δεν συνδέονται με τη Θεωρία αλλά με την πρακτική, εμπλουτίζοντας τα 

Προγράμματα Σπουδών. 

Η μετατόπιση του θεωρητικού ενδιαφέροντος από το κείμενο στην ανταπόκριση του 

αναγνώστη δημιουργεί μια λανθάνουσα σύζευξη ανάμεσα στην ανάγνωση και τη Δημιουργική 

Γραφή. Όλες οι λογοτεχνικές θεωρίες –ακόμα και οι κλασικές– προτείνουν ή απλώς υπαινίσσονται 

έναν ρόλο για τον αναγνώστη. Στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος αναγνωστικές θεωρίες στις 

ποικίλες εκδοχές του αναφέρεται σε θεωρητικά σχήματα, που μετατόπισαν –μετά τη δεκαετία του 

’70– το ενδιαφέρον της κριτικής από τον συγγραφέα και το κείμενο στον αναγνώστη, στην πράξη 

της ανάγνωσης. Ο λόγος γίνεται για μια σύγχρονη θεώρηση της λογοτεχνίας, μετά από μία 

μακρόχρονη διαδικασία της Θεωρίας της Λογοτεχνίας και της Κριτικής, οι οποίες σταδιακά 

εγκαταλείπουν τις ρομαντικές θεωρίες της μίμησης και του Δημιουργού. Πρόκειται για μία πορεία 

από τις αρχές του δέκατου ένατου αιώνα, η οποία ακολουθεί τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις των 

δύο προηγούμενων αιώνων. Στην αρχή οι Ρώσοι Φορμαλιστές και αργότερα η Νέα Κριτική κι ο 

στρουκτουραλισμός/δομισμός και ο μεταδομισμός μεταφέρουν το ενδιαφέρον στο κείμενο 

αφήνοντας στην άκρη τον Συγγραφέα. Σήμερα πλέον η προσοχή στρέφεται στον αναγνώστη, στο 

αναγνωστικό κοινό της εποχής που γράφεται ένα έργο και το κοινό μιας μεταγενέστερης εποχής. 

Σταδιακά μειώνεται η εξουσία του συγγραφέα προς όφελος του αναγνώστη ο οποίος παίρνει με 
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τις αναγνωστικές θεωρίες την εξουσία της ερμηνείας, σε ένα κριτικό κίνημα "εκδημοκρατισμού" 

του νοήματος και της ερμηνείας, όπου πλέον όλοι συμμετέχουν ισότιμα. 

 Μέχρι τη δεκαετία του ’60, κυριαρχούσε η αντίληψη ότι η ανάγνωση της λογοτεχνίας ήταν 

ένα είδος μονόδρομης επικοινωνίας, κατά την οποία ο πομπός-συγγραφέας μετέδιδε στον δέκτη-

αναγνώστη ένα μήνυμα· ο αναγνώστης το προσλάμβανε άμεσα, «υποτάσσοντας τον νου και την 

καρδιά του στο βιβλίο» (Booth, 1961), και δεχόταν την επενέργειά του στην προσωπικότητα και 

τη διαμόρφωση του ήθους του (Barry, 2013:55). Στις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της η θεωρία της 

αναγνωστικής ανταπόκρισης συγκρότησε μια νέα «λογοτεχνική ανθρωπολογία», στην οποία 

αναδείχθηκαν οι κρίσιμες ιδεολογικές και πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις ανάμεσα στους 

αναγνώστες και τα κείμενα (Παπαθεοδώρου, 2015). «Ο αναγνώστης είναι ο μεγάλος ξεχασμένος 

όλων των κλασικών θεωριών της λογοτεχνίας», υποστήριζε ο Otten (2000:407). Ο αναγνώστης 

αναγνωρίζεται αβίαστα ως συνδημιουργός του συγγραφέα, καθώς όταν διαβάζει το κείμενο πλάθει 

συνειδητά και υποσυνείδητα έναν νέο φανταστικό κόσμο με βάση τις ανταποκρίσεις του στις 

λέξεις του κειμένου (Morley, 2007). Και ο κριτικός ως δυναμικό αναγνωστικό-ερευνητικό 

διαμεσολαβητικό ον εξελίσσεται, αποκτά νέες εμπειρίες και βιώνει ποικίλες ψυχολογικές και 

συναισθηματικές ζυμώσεις 

Η Δημιουργική Γραφή καλλιεργεί μία βαθιά κριτική ματιά με ερευνητική προδιάθεση στις 

μεθόδους συγγραφής και τους λογοτεχνικούς θεματικούς άξονες ως πρακτική άσκηση. Για τους 

Κωτόπουλο-Παναγιωτίδη 

«ο συγκερασμός έμπνευσης και θεωρίας καθιστά τον συγγραφέα ταυτόχρονα δημιουργό και 

κριτικό του δημιουργήματος, καθώς του παρέχεται η δυνατότητα να παρατηρήσει κριτικά όλα τα 

στάδια της διαδικασίας συγγραφής του μυθιστορήματός του μέσα από την ακαδημαϊκή μαθητεία 

και καθοδήγηση» (Κωτόπουλος-Παναγιωτίδης, 2013:1). 

Ο Dawson την εξετάζει όχι ως πρακτική ή συνώνυμο της Λογοτεχνίας αλλά ως ένα επιστημονικό 

πεδίο, ως «ένα σώμα γνώσης και ένα σύνολο εκπαιδευτικών τεχνικών για τη μετάδοσή της» 

(Dawson, 2005:13). Η λογοτεχνική κριτική δεν διαθέτει, βεβαίως, επιστημονικά κριτήρια∙ 

βασίζεται αθροιστικά και διαλεκτικά στη διαίσθηση, την υποκειμενικότητα και τη μορφωτική 

περιουσία του προσώπου το οποίο την ασκεί. Από την άλλη πλευρά, είναι εξολοκλήρου 

ταυτισμένη με την ερμηνεία. Το ξέρουμε καλά από την Αναγνωστάκη, από τον Βαρίκα, τον 

Χουρμούζιο, τον Καραντώνη και –για να πάμε ακόμα πιο πίσω– από τον Πολυλά. Για να "ζυγίσει" 

και να αξιολογήσει, ο κριτικός οφείλει πριν και πάνω απ’ όλα να ερμηνεύσει το έργο που τον 
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απασχολεί: να το διασχίσει οριζοντίως και καθέτως, να το αναλύσει στα εξ ων συνετέθη, να 

ξεναγήσει στις πλέον αναπάντεχες όψεις του και, αν το κατορθώσει, να αφήσει το αποτύπωμα της 

ερμηνείας του στις αναγνώσεις των νεότερων ερμηνευτών. Και σε αυτό ακριβώς μπορεί να τον 

βοηθήσει η Δημιουργική Γραφή.  

Η Δημιουργική Γραφή στις ΗΠΑ, εισήχθη στον ακαδημαϊκό κόσμο συνδέοντας την κριτική 

που αξιολογεί τη λογοτεχνία με όρους που αφορούν την αισθητική της ποιότητας και την ανάλυση 

μέσα από το πρίσμα της γραφής. Αποτέλεσε μία αντίδραση στην κυριαρχία της Θεωρίας, η οποία 

μέσα στον στρατευμένο ακαδημαϊσμό της εκδίωξε κάθε αισθητική αξία από τη λογοτεχνική 

γραφή. Και ενώ ξεκίνησε ως μία άλλη πρόταση που να υπερβαίνει τον διαχωρισμό κριτικής-

συγγραφής στις λογοτεχνικές σπουδές, τελικά κατέληξε να δημιουργήσει ένα νέο σχίσμα∙ ένα 

σχίσμα που βάθυνε με την έλευση της Θεωρίας στα πανεπιστήμια, που σηματοδοτεί την εξέγερση 

των λογοτεχνικών σπουδών ενάντια στη λογοτεχνική αξία (Cowan, 2011). Η δουλειά και η χαρά 

του κριτικού υπάρχουν στην αποκρυπτογράφηση του μηνύματος και στην εκτίμησή του για τον 

τεράστιο τρόπο μετάδοσής του. Μια καλά τοποθετημένη κρίσιμη ιδέα μπορεί να ωθήσει τον 

αναγνώστη μέσα στα δημιουργικά προβλήματα του συγγραφέα. Και η Δημιουργική Γραφή 

δημιουργεί εκείνους τους διαύλους επικοινωνίας του κριτικού με το έργο, αποδομώντας το τεχνικά 

στα δομικά του συστατικά δίχως να οδηγείται σε κάποια ακαδημαϊκή στειρότητα, μα 

προσλαμβάνοντας την αισθητική απόλαυση του έργου τέχνης και συνάμα αποκωδικοποιώντας τη 

ροή του σε μία ολιστική προσέγγιση. 

Η κριτική αποτελεί μία ιχνηλασία στοιχείων αισθητικής αξίας και μία ψηλάφηση στο 

εσωτερικό των σχέσεων που πλέκουν οι κρυμμένοι σύνδεσμοι. Ο κριτικός "συνδιαλέγεται" με τα 

κείμενα και διερευνά τις πιθανές απαντήσεις που μόνο αυτά δίνουν. Αναλύει γλωσσικά, αισθητικά 

και ρυθμικά και συλλαμβάνει τις πτυχές του ύφους και των στοχαστικών αναζητήσεων του 

ποιητή. Εξετάζει ένα έργο ως αισθητικό γεγονός και όχι ως μία απόδειξη κάποιας θεωρίας. 

Παραφράζοντας τον Μανόλη Αναγνωστάκη (1959:111) –όταν μιλούσε για τη σύγχρονη του 

ποίηση– ο αγώνας των κριτικών 

«σήμερα δεν είναι πώς να διασπάσουν τον κλοιό και να βρουν τη χαμένη τους δημοτικότητα (αν 

έχει σημασία για κάποιους η δημοτικότητα ως τέτοια) γιατί ένας τέτοιος αγώνας είναι μάταιος 

και ιστορικά ανεδαφικός, αλλά πώς να δικαιώσουν την αιρετική τους παρουσία μέσα στον γενικό 

κορμό της τέχνης, πώς να προβάλουν το νέο και την αυτονομία της ποίησης που μπορεί να μην 
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συναντά την αισθητική κατάφαση των περισσοτέρων αλλά από μέσα στο δικό της περιφραγμένο 

χώρο να έχει μία χρησιμότητα και να αποπνέει μία ποιότητα εκλεκτική».  

Ο κριτικός δεν αντιλαμβάνεται –ή δεν πρέπει– την ποίηση ως μία οργανική εξέλιξη των σταδίων 

της επικοινωνίας του ποιητή με τον κόσμο ή ως μία ηρωοκεντρική βιογραφία του ποιητή μέσα 

από τους στίχους του, όπως την έβλεπε ο Αποστολάκης στο Μεσοπόλεμο, γιατί τότε δεν 

καταφέρνει ούτε ένα λύσει προβλήματα λογοτεχνικά ούτε μπορεί να εντοπίσει το νέο∙ εκείνο που 

ωθεί προς τα μπρος την ποιητική τέχνη. «Οι ποιητές και τα ποιήματα κρίνονται με βάση αν κομίζουν 

κάτι καινούριο, αν το ποίημα συνιστά ένα σημαίνον αισθητικό γεγονός, αν μπαίνοντας στο κάδρο 

τροποποιεί ελάχιστα ίσως, αλλά κάπως διακριτά όλη την εικόνα» (Βούλγαρης, 2013:146). Άλλωστε 

η ιστορία των κοινωνιών δεν ταυτίζεται με την ιστορία των μορφών και των αισθητικών ρευμάτων 

και επιτευγμάτων. Κάθε σταθμός και ρήξη δεν αλλάζει μόνο τον κόσμο, αλλά αλλάζει τον τρόπο 

που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και άρα τη γλώσσα. Η γλώσσα για τον Halliday 

αποτελεί ένα σημειογενές σύστημα κατασκευής νοημάτων. Οι άνθρωποι κατασκευάζουμε και 

ανταλλάσσουμε νοήματα μεταξύ μας προκειμένου να κατανοήσουμε τον κόσμο τον εαυτό μας και 

τις μεταξύ μας σχέσεις (Halliday, 1978), ενώ σύμφωνα με τον Γιώργο Μπλάνα 

«Η γλωσσική δραστηριότητα είναι μια βαθιά στοχαστική δραστηριότητα. Συνηθίσαμε να 

υποτιμούμε τον ρόλο της ποίησης, στηριζόμενη κυρίως στην εμπορική ανεπάρκειά της. Κι όμως 

η ποίηση τουλάχιστον στην Ελλάδα είναι εν πολλοίς η βάση της εκμάθησης της γλώσσας μας και 

συνεπώς ο κύριος διαμορφωτής των τρόπων συλλογισμού» (Μπλάνας, 2013:139). 

Ο κριτικός μέσα από τη Δημιουργική Γραφή φτάνει σε συγκεκριμένες πρακτικές γνώσεις που 

ρίχνουν φως στις μεγάλες ανησυχίες του συγγραφέα και στην καλλιτεχνική του απάντηση στη 

ζωή. Είναι μια κριτική που μιλάει για το τι είναι τι σε ένα έργο και τι σημαίνει αυτό (Kostar, n.d). 

Έρχεται πιο κοντά στον δημιουργό λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσκολίες και την αισθητική του 

λογοτεχνικού έργου, χωρίς το παραγόμενο κείμενο να είναι μία επιπόλαια προσέγγιση ή μία 

στεγνή από συναισθήματα ακαδημαϊκή ανάλυση. Ορίζει μία οδό πώς η καλύτερη κριτική –η 

κριτική που είναι περισσότερο ευεργετική για τους δημιουργούς– είναι αυτή που παραμένει κοντά 

σε ένα λογοτεχνικό έργο. Μια τέτοια κριτική επικεντρώνεται σε ένα έργο και το τοποθετεί σε μια 

ζωντανή παράδοση. Και στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών παραδόσεων κειμενικής κριτικής, ο 

θεωρητικός προβληματισμός και η εκδοτική πρακτική της γενετικής κριτικής εξετάζει και την 

(ιστορικά προσδιορισμένη) προθετικότητα του συγγραφέα, καθώς και τη συγκρότηση και 

ερμηνεία του τελικού κειμένου (Τικτοπούλου, 2016). 



 45 

Η κριτική είναι η μεταγλώσσα της λογοτεχνίας. Κατά τη Ρούλα Κακλαμανάκη 

«η ποίηση περιέκλειε μέσα της έμμεσα ή άμεσα, γυμνές ή περιβεβλημένες με διαφόρων ειδών 

μανδύες, τις κατά περίπτωση πραγματικότητες: όχι τόσο για να τις προβάλει και να τις 

υποστηρίξει, όσο για να τις αμφισβητήσει και να τις καταγγείλει, απορρίπτοντας την ψευδή τους 

υπόσταση και αναζητώντας την πραγματική ουσία των καταστάσεων που τους προσδιορίζουν[...] 

Γιατί μόνο ο ποιητής χειρίζεται ή προσπαθεί τουλάχιστον να χειριστεί τη γλώσσα και τη σιωπή 

στην πολιτική στην πιο καίρια λειτουργία της ώστε με τη δύναμη της ενέργειας που παράγει να 

αφαιρεί το κάθε κέλυφος, να τέμνει το σώμα των πραγμάτων και να φτιάχνει ως τον πυρήνα της 

έννοιας τους» (Κακλαμανάκη, 2013:51). 

«Η γλώσσα στην ποίηση καταλήγει να γίνει ένας ανεξάρτητος μορφικός και περιεκτικός συντονιστής, 

ο οποίος δεσπόζει και προσδιορίζει την έκφραση» (Γουνελάς, 1995:17) ή όπως γράφει ο Ελύτης 

(1982:241-242) «η γλώσσα έχει τη δύναμη να κατευθύνει πολλές φορές στις έννοιες που εκφράζει 

περισσότερο παρά που κατευθύνεται από αυτές». 
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Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δημιουργική Γραφή 

Γενική θεώρηση της εκπαίδευσης ενηλίκων 

Η Δημιουργική Γραφή συνδέεται με την ανάπτυξη μιας πολύπλευρης παιδείας, η οποία αποτελεί 

επένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο και την κοινωνική συνοχή. Η θεωρία του Ανθρώπινου 

Κεφαλαίου, εκθέτει τις γνώσεις και τις δεξιότητες του ατόμου ως μία από τις μορφές του 

κεφαλαίου (Becker, 1978, Schultz, 1971), ενώ κατά την Φραγκουδάκη το Ανθρώπινο Κεφάλαιο 

συνιστά πηγή πλούτου μιας χώρας, τον άνθρωπο με τις διανοητικές του ικανότητες και τις γνώσεις 

του που αποκτούν οικονομική διάσταση και θεωρούνται κεφάλαιο, το οποίο μάλιστα είναι 

σημαντικότερο από το συμβατικό κεφάλαιο, γιατί η επένδυσή του είναι η αποδοτικότερη για την 

ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώρας, σε βαθμό που η επιβίωση των σύγχρονων εθνών να 

εξαρτάται από την αποτελεσματική χρήση του (Φραγκουδάκη, 1985:23-24). 

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων  

«αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον 

εκπαιδευτικό φορέα, για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή ενδιαφέρον που 

ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου που έχει υπερβεί 

την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητά του δεν είναι πλέον η 

εκπαίδευση. Η "σφαίρα" της, επομένως, καλύπτει μη επαγγελματικές, επαγγελματικές, γενικές, 

τυπικές και μη τυπικές σπουδές, καθώς επίσης και την εκπαίδευση που έχει συλλογικό κοινωνικό 

σκοπό» (ΟΟΣΑ, 1977 στο Άντρεα κ. συν. 2014) 

Ιστορικά, σοσιαλιστές, όπως ο Robert Owen, προώθησαν τις ιδέες περί περιεκτικών και 

αυθεντικών μαθησιακών εμπειριών που θα προετοίμαζαν καλύτερα τους ενήλικες να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των ταξικών ανισοτήτων, της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. 

Ο Mao Zsedong, ο Julius K. Nyerere, και ο Mk Gandhi συνέβαλαν επίσης σε αυτή την παράδοση 

της εκπαίδευσης ενηλίκων που ήταν γνωστή και ως λαϊκή επιμόρφωση. Θεωρητικοί κι 

εκπαιδευτικοί, όπως ο Gumperz, πρόσθεσαν στο γνωστικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων μια 

νέα αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο επιδρά η πολιτισμική πολυμορφία στις ενασχολήσεις 

και την ταυτότητα των μαθητευόμενων, που με τη σειρά τους επηρεάζουν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Με το δεδομένο ότι η εκπαίδευση ενηλίκων απευθύνεται σε αυτούς που κατέχουν 

περιθωριακή θέση στην οικονομία και την κοινωνία, αυτές οι σκέψεις ήταν ιδιαίτερα σημαντικές 

και βοήθησαν ώστε να απομακρυνθεί η εκπαίδευση ενηλίκων από τις αρχικές αφομοιωτικές και 

ιεραποστολικές τάσεις (Gumperz, 1982). Η πιο πρόσφατη χρήση του όρου δια βίου μάθηση, αντί 
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του όρου δια βίου εκπαίδευση, συνδέεται με την παγκόσμια θεώρηση και αποδοχή αυτού που 

λέγεται οικονομία γνώσης και κοινωνία πληροφορίας. Σε αυτό το πλαίσιο οι ανάγκες των 

μαθησιακών οργανισμών αναδεικνύονται σε παράγοντες υψίστης σημασίας και οι φορείς 

εκπαίδευσης, αλλά και οι εκπαιδευόμενοι διαφοροποιούνται (Καλαντζή, 2005:5). 

Η διά βίου μάθηση δεν αποτελεί απλώς ένα άλλοθι της νεοφιλελεύθερης πολιτικής σκέψης για 

τη διάλυση της κρατικής παιδείας και των επαγγελματικών δικαιωμάτων· και τούτο διότι την 

απαιτούσαν οι εργαζόμενοι και η μεσαία τάξη για πολλές δεκαετίες, τόσο για αυτομόρφωση όσο 

και ανάγκες ανάπαυλας από την καθημερινή ρουτίνα. Η υποτιθέμενη νεοριζοσπαστική αριστερή 

σκέψη, μπροστά στην ανάγκη της να διαφοροποιηθεί, πολλές φορές έχει απεμπολήσει τα δικά της 

αιτήματα, επειδή ακριβώς τα υλοποιούν νεοφιλελεύθερες και σοσιαλδημοκρατικές παρατάξεις 

(Χλωπτσιούδης, 2011:127). Μια κοινωνία της γνώσης όμως είναι μια κοινωνία των πολιτών. Οι 

πολίτες αποτελούν τον κρίσιμο κόμβο, όπου η πληροφορία μετουσιώνεται σε γνώση και οι 

συλλογικές προσδοκίες και προθέσεις σε κοινωνική και οικονομική δράση. Μια κοινωνία η οποία 

δεν παρέχει στα μέλη της ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης είναι 

καταδικασμένη να ταλανίζεται από την έλλειψη ενότητας και ομοψυχίας. Η φιλελεύθερη 

διεκδίκηση για ίσα δικαιώματα γρήγορα αποκαλύφθηκε ως μία αυταπάτη φανερώνοντας τις 

αδυναμίες της κοινωνικής προέλευσης του μαθητή/πολίτη και οδήγησε στη διεκδίκηση ίσων 

ευκαιριών και σήμερα πια ίσων δυνατοτήτων. 

Οι κοινωνικοί διαχωρισμοί και οι κοινωνικές ανισότητες διασαλεύουν τη συνοχή της 

κοινότητας και καθιστούν επισφαλή την κοινωνική ανάπτυξη και την ευημερία (Μάρδας-

Βαλκάνος, 2005:331). Η δια βίου κατάρτιση στοχεύει στον Άνθρωπο και ενδυναμώνει το 

μορφωτικό επίπεδο, θέτει τις βασικές προϋποθέσεις για μία δημοκρατία ανοιχτή σε όλους μέσα 

από την επέκταση της παιδείας σε άτυπες ή τυπικές μορφές προς όλους χωρίς διαχωρισμούς, 

συγκροτώντας τμήματα συμμετοχής πολιτών με κοινές ανησυχίες. Μια κοινωνία της οποίας τα 

μέλη χαρακτηρίζονται από την αδιαφορία για τις κοινωνικές εξελίξεις, αποστασιοποιούνται από 

την κοινωνική πραγματικότητα και περιορίζονται στο στενό πλαίσιο των ατομικών 

ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων τους, είναι καταδικασμένη να οδηγηθεί στην αποσύνθεση 

(Susi, 1997:35). Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγει και ο Dewey συνδέοντας τις ιδέες της 

κοινωνίας και τη δημοκρατία και υποστηρίζοντας τη σπουδαιότητα της στοχαστικής σκέψης και 

των στοχαστικών δεξιοτήτων που βασίζονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ εμπειρίας και 

περιβάλλοντος (Dewey, 1997).  
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Και τα εργαστήρια μεταξύ άλλων δύνανται να συνεισφέρουν στη διασφάλιση της συνοχής 

στους κόλπους μιας τοπικής κοινότητας, με τη συμμετοχή των ασκουμένων στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι ως άλλη μορφή κοινωνικοποίησης και διάδρασης κοινωνικής. Ας μην παραβλέπουμε 

πως ένα εργαστήρι ενηλίκων –στην περίπτωσή μας Δημιουργικής Γραφής– λειτουργεί ως μία 

άλλη διέξοδος διαφυγής από το σπίτι7 και συχνά ως αντιστάθμισμα προς την τηλεοπτική 

υποκουλτούρα ή μονοτονία, ειδικά σε μία εποχή που οι έξοδοι περιορίστηκαν δραματικά. Σε 

γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι υιοθετούν σε μία δεδομένη 

στιγμή περισσότερους ρόλους, οι οποίοι επηρεάζουν τον διαθέσιμο χρόνο και ενέργεια που 

μπορούν να διαθέσουν και να επενδύσουν ως μαθητές (Polson, 1993). 

 

Ο ρόλος και η λειτουργία των εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής 

Η Δημιουργική Γραφή αποτελεί μια νέα πρόταση για την ερευνητική προσέγγιση της λογοτεχνίας. 

Σε μια εποχή που κηρύττεται ο θάνατος της εξουσίας του συγγραφέα, η Δημιουργική Γραφή τον 

ανασταίνει και εκθέτει τη λογοτεχνία στο βλέμμα του ασκούμενου. Χωρίς τη στειρότητα των 

θεωρητικών προσεγγίσεων περί Σχολών ή βιογραφικών πληροφοριών, το έργο αναδύεται μέσα 

από τη σκοπιά του επίδοξου συγγραφέα. Με οπτική δημιουργική αποδομείται και 

επαναδημιουργείται μακριά από το εγώ. Η θεωρία αυτή προσκαλεί τον αναγνώστη να ξαναγράψει 

το έργο, με νέα ανάγνωση και νέα γραφή, ως δυνάμει δημιουργός (Σαμαρά, 2009) μακριά από τη 

μίμηση μα κυρίως σαν ευκαιρία προσέγγισης του νέου υλικού μέσα από τη γνώση του τρόπου 

σύνθεσης και των λειτουργιών ενός ποιήματος (ή κειμένου). Όπως καταδείξαμε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, σήμερα στη χώρα μας πια λειτουργούν δεκάδες εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής που 

απευθύνονται σε ενήλικες. Η λογική του εργαστηρίου –με την παγκόσμια εμπειρία ενός και πλέον 

αιώνα– προήχθη ως πρακτική στους περισσότερους φορείς. 

Ο Κώστας Κατσουλάρης μετά από έρευνα στο διαδίκτυο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

«τα σεμινάρια Δημιουργικής Γραφής, όπως και τα πάσης φύσεως σεμινάρια με αφορμή τη 

λογοτεχνία και τα βιβλία, έχουν "ρεύμα" στις ημέρες μας... Πρώτα απ' όλα, είναι μια νέα μορφή 

κοινωνικότητας που δεν συνδέεται με την κοινωνική επίδειξη και την ανώφελη διασκέδαση. 

Αισθάνεται κανείς ότι προσφέρει στον εαυτό του την επαφή με κάτι σημαντικό, εκτός της 

καθημερινής τύρβης, το οποίο μπορεί να μοιραστεί σε συνθήκες διαλόγου, συνύπαρξης, ήρεμης 

                                             
7 Αυτό δεν ισχύει για την εκπαίδευση ενηλίκων, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για ενίσχυση στην αγορά 

εργασίας, καθώς πλησιάζει πιο πολύ στη μαθητεία. 
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συντροφικότητας με άλλους ανθρώπους διαφορετικής ηλικίας, συχνά από διαφορετικά κοινωνικά 

περιβάλλοντα. Από μόνη της η συνθήκη αυτή έχει γίνει πολύτιμη και δυσεύρετη στις ημέρες μας» 

(Κατσουλάρης, 2012). 

Τους φέρνουν σε επαφή με ένα διδακτικό αντικείμενο το οποίο τους ήταν αδιάφορο ή έμαθαν να 

αντιπαθούν λόγω του τρόπου διδασκαλίας στην τυπική εκπαίδευση. Και μόνο η αγάπη προς τη 

λογοτεχνία όμως είναι ικανή να φέρει ανθρώπους μέσα σε εργαστήρια, καλλιεργώντας 

πολύπλευρα την προσωπικότητά τους και ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση, βελτιώνοντας –είτε 

μέσα από το γράψιμο είτε μέσα από τη φιλαναγνωστική κι αναγνωστική διαδικασία– τη γλωσσική, 

διανοητική και συναισθηματική εξέλιξή τους ως ανθρώπων. 

Το εργαστήριο διαμορφώνει μία αναγκαία συνθήκη ως περιβάλλον: ορίζει μία ομάδα, η οποία 

αποτελεί εντέλει και τη γενεσιουργό δύναμη της λογοτεχνικής διαδικασίας, το κοινό, καθώς 

γράφουμε για να διαβαστούμε. Στην περίπτωση των εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής, σε 

αντίθεση με την υπόλοιπη εκπαίδευση ενηλίκων, το κοινό είναι συγκεκριμένο έχοντας μία υψηλή 

–κατά βάση– μόρφωση, αν κρίνουμε από τον αριθμό των βιβλίων που διαβάζουν κάθε χρόνο κατά 

τα πορίσματα της έρευνάς μας. Και αυτό διαμορφώνει εντελώς διαφορετικά το κλίμα συμμετοχής 

και παραγωγής κειμένου στο εργαστήρι. Εντοπίζονται σπουδαστές που αισθάνονται ότι έχουν μια 

σχετική έφεση, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία (77,71%) γράφει πριν συμμετάσχει σε κάποιο 

εργαστήριο∙ σχεδόν τέσσερις στους δέκα (36,14%) διαβάζουν περισσότερα από είκοσι βιβλία τον 

χρόνο ενώ ένας στους τρεις (30,72%) εφτά έως δέκα. Θέλουν να αξιοποιήσουν την εμπειρία από 

τα εργαστήρια εν όψει κάποιας μελλοντικής έκδοσης, καθώς ότι τέσσερις στους δέκα (40,96%) 

ενδιαφέρονται για κάποια έκδοση έργου τους. Ασκούμενοι αναζητούν εκείνο το κίνητρο που θα 

τους οδηγήσει σε μία συστηματικότερη γραφή και μία ευκαιρία ανάδειξης της επιθυμίας τους να 

γράψουν, ενώ άλλοι αναζητούν μία συμβουλευτική καθοδήγησης από κάποιον πιο έμπειρο∙ από 

την έρευνά μας φάνηκε ότι στα περισσότερα εργαστήρια διδάσκουν λογοτέχνες (67,47%). 

Διαφαίνεται δε και μία λογική μετεξέλιξης της φιλαναγνωσίας, αποκτώντας μια ακολουθία 

πολιτισμικών και κοινωνικών διαστάσεων, καθώς απευθύνεται σε μεγαλύτερα ανθρώπινα σύνολα 

με διαφορετικές αφετηρίες και προσδοκίες από τη συμμετοχή τους σε ένα εργαστήρι 

Δημιουργικής Γραφής. Για κάποιον άνθρωπο με ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία και χωρίς 

φιλολογικές σπουδές (αν και ακόμα και φιλόλογοι συμμετέχουν σε εργαστήρια) είναι λογικό να 

επιζητά μια συστηματικότερη επαφή με τεχνικές, λογοτεχνικά πρότυπα και τρόπους οργάνωσης 

του υλικού του, εφόσον αυτό του προσφέρεται στην εποχή μας με πληθώρα επιλογών. 
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Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να εμφανίζονται αυξητικές τάσεις στα επιμορφωτικά προγράμματα 

και σεμινάρια, είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως, οργανωμένα από φορείς ιδιωτικούς και 

δημόσιους. Σε αυτή τη δυναμική εξάπλωσης μπορεί κανείς να προσθέσει και τα πολυάριθμα 

προγράμματα Δημιουργικής Γραφής σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ως πολιτιστικά προγράμματα ή ως ομίλους σε ιδιωτικά και Πειραματικά Σχολεία. Μια τέτοια 

εξάπλωση και κυρίως το θαυμαστό ενδιαφέρον που δείχνει μια σημαντική μερίδα Ελλήνων να 

παρακολουθήσει τέτοιας θεματικής επιμορφωτικά σεμινάρια ή εργαστήρια φαίνεται να ανοίγει 

ένα νέο πεδίο διαλόγου στην ελληνική πολιτισμική πραγματικότητα. 

Έχουν κατά καιρούς εκτεθεί και αντιρρήσεις κατά της λογικής των εργαστηρίων 

Δημιουργικής Γραφής. Συνήθως τούτη επικεντρώνεται στην αντίθεση επί αρχής∙ κατά πόσο τέτοια 

προγράμματα μπορούν όντως να παράγουν συγγραφείς με ένα σκεπτικό –κοινωνικής 

κατεύθυνσης ή πιο "μεταφυσικής"– ότι ο λογοτέχνης δεν κατασκευάζεται, αλλά γίνεται μέσα από 

μία κοπιώδη εξέλιξη μιας εσωτερικής κλίσης. Η κριτική συνδέεται και με το τυχάρπαστο και το 

ευκαιριακό της σύστασης των εργαστηρίων∙ όποιος έχει βγάλει κάποιο βιβλίο δεν καθίσταται και 

ποιητής∙ ακόμα, ένας καλός λογοτέχνης δεν είναι καλός δάσκαλος ή το ανάποδο. Τίθενται 

διλήμματα σχετικά με την παιδαγωγική και επιστημονική κατάρτιση των διδασκόντων, καθώς ενώ 

συνήθως είναι αναγνωρισμένοι ποιητές ή συγγραφείς, δεν διαθέτουν σχετικά ακαδημαϊκά εφόδια 

ή απουσιάζει η γνώση ψυχολογίας και παιδαγωγικής ενηλίκων. Εμπειρογνώμονες κάθε 

ειδικότητας εμπλέκονται σε εργαστήρια ενηλίκων με αυτοματισμούς, προκαταλήψεις και 

στερεότυπα που δεν τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στον ευρύτερο εκπαιδευτικό στόχο, να 

βλέπουν με καθαρή παιδαγωγική και καλλιτεχνική ματιά την ομάδα-στόχο και να σχεδιάζουν 

εκπαιδευτικές δράσεις κατάλληλες από ανθρωπολογικής, ψυχολογικής, κοινωνικής, οικονομικής 

αλλά και από διδακτικής άποψης. Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμα περισσότερο επιτακτική την 

ανάγκη για υποχρεωτική και ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων σε ειδικά 

θέματα της Παιδαγωγικής των Ενηλίκων (Κοντάκος-Γκόβαρης, 2006). Η ακαδημαϊκή γνώση για 

το γνωστικό αντικείμενο δεν επαρκεί για τη διδακτική της δημιουργικής έκφρασης, γιατί 

απαιτείται μια επανεφεύρεση των μεθόδων διαμεσολάβησης του λογοτεχνικού κώδικα και των 

χαρακτηριστικών του δημιουργικού λόγου που αντιστέκεται ή υπερβαίνει την αυστηρότητα των 

λογοτεχνικών σπουδών και προϋποθέτει τον πειραματισμό/ελευθεριότητα της διαχείρισης των 

δεδομένων (Vernon, 1970). 
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Έχουν κατά καιρούς εκτεθεί διάφορες αμφισβητήσεις με την ένταση για πιθανή επιβολή μιας 

ομοιογενοποιητικής επίδρασης στις εργασίες, εμποδίζοντας την όποια προσωπική ελευθερία 

έκφραση. Παρόλο που υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να προωθηθεί ένας συγκεκριμένος τρόπος 

γραφής, τούτο εξαρτάται από τη φύση του εργαστηρίου, τον πλουραλισμό του υλικού αναφοράς 

και τον διδάσκοντα. Ο κίνδυνος μίμησης της φόρμας ή του ύφους είναι πιο περιορισμένος τελικά, 

επειδή προάγεται, όπως λέει και ο Kevin Brophy, η πρακτική και η αναζήτηση της 

δημιουργικότητας, η οποία μπορεί να απελευθερώσει τους συγγραφείς από τα παραδοσιακά και 

καθιερωμένα γένη του πρόσφατου μοντερνιστικού λογοτεχνικού κανόνα –για πεζά και ποιήματα– 

και κατά συνέπεια από την έννοια ότι ο συγγραφέας λειτουργεί ελιτίστικα και σε μία πρακτική 

ασφυκτικής απομόνωσης (Dawson, 2005:12). Αξίζει να σημειώσουμε ότι η έννοια του 

λογοτεχνικού κανόνα επανήλθε στο προσκήνιο μέσα από πολλαπλές αναθεωρήσεις. Ήδη από τη 

δεκαετία του ’80, άλλωστε, πολλά θεωρητικά ρεύματα των λογοτεχνικών σπουδών είχαν 

αμφισβητήσει τη συγκρότηση του δυτικού λογοτεχνικού κανόνα, αναδεικνύοντας κυρίως 

ταξικούς αποκλεισμούς ή φύλου και φυλής ή πολιτισμικής ιεραρχίας. Τα θεωρητικά ρεύματα του 

μεταδομισμού έδωσαν έμφαση στη θεσμική του συγκρότηση, στις πολιτικές επιπλοκές και στις 

ιδεολογικές χρήσεις του, μα ο κανόνας –ως δυτικό κατασκεύασμα– θεωρήθηκε πλήρης 

προκαταλήψεων και στερεοτύπων. Σταδιακά, διαμορφώθηκαν πολλοί εναλλακτικοί κανόνες σε 

μια "μη κανονική" νέα ανάγνωση και ερμηνεία του "μεγάλου" κανόνα (Παπαθεοδώρου, 2015). 

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει ο Κωτόπουλος 

«το όνειρο της συγγραφής σε μία διεθνή και άρα εύκολα αναγνώσιμη γλώσσα προϋποθέτει την 

υιοθέτηση ως παραδειγματικών κειμένων έργα κυρίως της δυτικής λογοτεχνίας, γεγονός που 

εγκυμονεί τον εγκλωβισμό σε συγκεκριμένες διανοητικές διαδικασίες με αφετηρία την οικεία 

συμβολική λογική και σκέψη που καλλιεργήθηκε στην πολλαπλώς εξερευνημένη Δύση» 

(Κωτόπουλος, 2015). 

 

Το εργαστήριο είναι το κλειδί, δεδομένου ότι εκεί η γραφή οδηγεί στην παραγωγή έργων όχι 

αποκλειστικά για ακαδημαϊκή αξιολόγηση, αλλά διηγήματα, μυθιστορήματα, ποιήματα και 

θεατρικά έργα που διαχέονται στην κοινωνία, διαμορφώνουν αναγνωστικές συμπεριφορές και 

επιστρέφουν ως αντικείμενα μελέτης των λογοτεχνικών σπουδών (Κωτόπουλος, 2014:37-42). 

Ταυτόχρονα, μέσα από μια λογική καλοπροαίρετης πίεσης για την παραγωγή λογοτεχνικών 

έργων, όπως ακριβώς ο χώρος της βιβλιοθήκης εξ ορισμού επιβάλλει ησυχία, στα εργαστήρια 



 53 

παράγονται ευκολότερα λογοτεχνικά έργα, αφού εκτός από την ψυχολογία του χώρου 

απουσιάζουν άλλοι αποπροσανατολιστικοί κοινωνικοί παράγοντες (οικογενειακές υποχρεώσεις ή 

οχλήσεις). Επιτρέπει την ανάπτυξη κριτικής προσέγγισης στους ασκούμενους, βελτιώνοντας τον 

τρόπο που βλέπουν την παραγωγή κειμένων μέσα από τη σύγκριση με τα έργα συν-ασκουμένων. 

Έτσι, είναι σε θέση να επανεξετάσουν, να αναθεωρήσουν και να διασκευάσουν μέρος της 

δουλειάς τους, οδηγώντας ενδεχομένως σε έναν συγκρητισμό ύφους και ιδεών υπό το 

υποκειμενικό πρίσμα πρόσληψης της ποίησης. Η δημόσια έκθεση και κριτική των κειμένων 

λειτουργεί υπονομευτικά στην όποια κυρίαρχη ιδεολογική κατεύθυνση ή την επιβολή 

λογοτεχνικών κανόνων, καθώς μέσα από την αποδόμηση των διδασκόμενων κειμένων αναφοράς 

αποκαλύπτονται τα πρότυπα και οι βασικές κοινωνικές και λογοτεχνικές ιδέες των δημιουργών. 

Η Δημιουργική Γραφή είναι πρωτίστως μία ελεύθερη έκφραση τόσο του ενήλικα όσο και του 

μαθητή. Και στην ελληνική πραγματικότητα, η οποία εγκλωβίζει τη φαντασία κι οδηγεί σε μία 

τυπολατρία και εξιδανικεύει σε σημείο φετιχισμού την αναλυτική σκέψη, τα εργαστήρια 

Δημιουργικής Γραφής επανοικειώνουν τον άνθρωπο με τον εαυτό του και την πολιτισμική 

παράδοση. Με φαντασία και ελεύθερη ανάπτυξη της κριτικής ανάλυσης εμβαθύνει δια του λόγου 

στη συνείδηση και στις δομές του κοινωνικού σώματος, την αυτοθεραπευτική διάδραση με αφανή 

στοιχεία του εαυτού, την κατανόηση της δυσκολίας συνάρθρωσης ενός καινούριου κόσμου με 

υλικά ενός κόσμου της εμπειρίας και τη χαρτογράφηση των ορίων και αλληλεπιδράσεών τους 

(Pope, 2005· Sawyer 2009). Καθώς ο συγγραφέας οφείλει να γνωρίζει κάθε δυνατή γλωσσική 

πραγματικότητα και να προσαρμόζεται ικανοποιητικά σε αυτή, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η 

Δημιουργική Γραφή κάθε ειδολογικής κατηγορίας είναι μια οδός αυτογνωσίας, αυτοέκφρασης και 

αυτοβελτίωσης που ακόμα και αν δεν οδηγήσει σε έναν εκκολαπτόμενο δημιουργό, οδηγεί σε 

έναν επαρκή αναγνώστη που διαβάζει ενεργητικά. Απλώνει τα όρια στη χρήση της γλώσσας και 

επαναπροσδιορίζει τις δυνατότητες επικοινωνίας με άξονα ένα συγκεκριμένο γλωσσικό σύστημα 

αναφοράς. Αυτή ακριβώς είναι η ανθρωπολογική και κοινωνική διάχυση της διδασκαλίας του 

δημιουργικού λόγου είτε ο όρος ουσιαστικά περιγράφει τα λογοτεχνικά είδη είτε αναφέρεται και 

σε άλλες κατηγορίες γραφής (Ramet, 2004· Dawson, 2005)∙ ξεπερνά το στενό λογοτεχνικό 

πλαίσιο και ανάγεται σε ένα πολιτισμικό φαινόμενο με βαθιές ρίζες σε όλες τις επικοινωνιακές 

διαστάσεις μιας κοινωνίας. 

Σε ένα εργαστήριο καλλιεργείται μία συμμετοχική διαδικασία τόσο σε επίπεδο 

δημιουργικότητας όσο και σε επίπεδο γνώσης και μετα-γνώσης. Η ελληνική και διεθνής 
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βιβλιογραφία (Jaques, 2004· Θεοφιλίδης, 2009) τονίζει τον ουσιαστικό και θετικό ρόλο των 

συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη βελτίωση της διδασκαλίας και τις θεωρεί ως 

προϋπόθεση για αποτελεσματική μάθηση. Σε ένα περιβάλλον συμμετοχικής εκπαίδευσης ο 

διδάσκων δεν αποφασίζει τη διδακτική διαδικασία, επιτρέποντας τη μετατροπή της εντατικής 

διαδικασίας σε μία διαδικασία μαθησιακής και δημιουργικής αλληλεπίδρασης. Έτσι οι 

συμμετέχοντες παύουν να είναι παθητικοί δέκτες και εργαζόμενοι στο εργαστήριο επεξεργάζονται 

αναλύουν, κρίνουν, ανταλλάσσουν πληροφορίες και αλληλοσυμπληρώνονται. Κατά τον 

Αθανάσιο Μαλέτσκο 

«η μάθηση επηρεάζεται από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την 

επικοινωνία με τους άλλους. Η μάθηση μπορεί να προκύψει όταν ο εκπαιδευόμενος αλληλεπιδρά 

και συνεργάζεται με τους άλλους. Περιβάλλοντα τα οποία επιτρέπουν την κοινωνική 

αλληλεπίδραση και σέβονται την ιδιαιτερότητα προωθούν την εύκαμπτη σκέψη και την 

κοινωνικοποίηση» (Μαλέτσκος, 2015:31).  

Για τον Jarvis (2004) 

«η συμμετοχική εκπαιδευτική τεχνική δεν συνιστά μία διαφορετική εκπαιδευτική μέθοδο μα μία 

διαφορετική οπτική για την εκπαίδευση. Αυτή η οπτική βασίζεται στην άποψη ότι σκοπός 

εκπαίδευσης δεν είναι τόσο να "μάθουν" οι μαθητές μια προκατασκευασμένη γνώση, αλλά να 

αναπτυχθούν προς την κατεύθυνση της κριτικής αντιμετώπισης» της συγγραφής. 

Η σημαντικότερη προσφορά πάντως των εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής είναι η 

ανατροπή του ιδεαλιστικού μύθου περί έμπνευσης και η διάψευση του ελιτίστικου μύθου ότι η 

συγγραφή με την ποίηση δεν διδάσκονται. Κάτω από την καθοδήγηση, την πρακτική άσκηση και 

την κριτική ενασχόληση με τα συγγραφικά είδη που προσφέρουν τα εργαστήρια, οι σπουδαστές 

τους αποκτούν συγγραφικές δεξιότητες με κατεύθυνση προς τη δημιουργική συναίσθηση. Ως 

δημιουργική συναίσθηση ο Winnicott προσεγγίζει τη δημιουργικότητα που ταυτίζει μ’ αυτό που 

περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο «κάνει το άτομο να αισθάνεται ότι η ζωή αξίζει να τη ζήσεις» 

(Winnicott, 1996:122). Και η δημιουργικότητα τονίζεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία, σε αντίθεση 

με τις ρομαντικές θεωρήσεις του παρελθόντος, ότι δεν είναι υπόθεση περιορισμένων εκλεκτών ή 

"προικισμένων" ατόμων, αλλά χαρακτηρίζει δυνητικά οποιονδήποτε άνθρωπο (Carter, 2004). 

Είναι μία ιδιότητα που υπάρχει εκ φύσεως σ' όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από την ηλικία 

τους∙ σε άλλους είναι εμφανής και σε άλλους βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση∙ είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με τη φαντασία που έχει το κάθε άτομο και με τα ερεθίσματα που δέχεται από το 
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περιβάλλον, φυσικό ή κοινωνικό∙ προέρχεται από μια εσωτερική τάση του ανθρώπου και μπορεί 

να αναπτυχθεί και να καλλιεργηθεί∙ είναι μία σειρά από διανοητικά εργαλεία, τα οποία αν μάθει 

κανείς να τα χρησιμοποιεί σωστά, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σ΄ αυτήν την ικανότητα (Γκόρα, 

2015). 

Και καθώς το ίδιο το άτομο είναι περισσότερο δημιουργικό μέσα στο "παιχνίδι", μια 

μεταβατική ή δυναμική περιοχή της ανθρώπινης εμπειρίας, το εργαστήρι εξασφαλίζει ακριβώς 

τούτη την παιγνιώδη λογική που ενισχύει τη Δημιουργική Γραφή. Συνεισφέρει με τον ομαδικό 

του χαρακτήρα στη διέγερση της παιδικότητας/χαλαρότητας, στην παραγωγή ποιημάτων με μία 

διαδικασία παιγνιώδη για τα χαρακτηριστικά του ενήλικα και κυρίως με έναν τρόπο απαλλαγμένο 

από τα αυστηρά μαθησιακά και αξιολογικά πλαίσια (Σουλιώτης, 1995). Εξάλλου, η ποίηση ως 

φιλαναγνωστική διαδικασία μπορεί να εκληφθεί ως παιχνίδι λογοτεχνικό, κάτι δηλαδή που να 

είναι πρόσχαρο και συνδέεται με το κοινό ενδιαφέρον της ομάδας, τη Δημιουργική Γραφή. Κατά 

τον Huizinga (1989) η κουλτούρα και ο πολιτισμός βασίζονται στο παιχνίδι ως βασική 

ανθρωπολογική κατηγορία, ενώ κατά τον Freud ο ποιητής γράφοντας το ποίημα κάνει το ίδιο, 

όπως το παιδί που παίζει ή κατά τον Schiller η λογοτεχνία είναι παιχνίδι με τις λέξεις (Κωτόπουλος, 

2011).  
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Έρευνα στη λειτουργία των εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής 

Μεθοδολογία 

Στο πλαίσιο της κατάθεσης μιας νέας πρότασης για την οργάνωση και τη λειτουργία ενός 

εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής, αναγκαίο κρίθηκε μετά τη διερεύνηση των δομών της άτυπης 

–κυρίως– εκπαίδευσης να διερευνηθεί και ο τρόπος που αυτά λειτουργούν, ειδικά εκείνα που 

προσανατολίζονται στον ποιητικό λόγο. Για τη μελέτη προκρίθηκε η μέθοδος της χρήσης 

ερωτηματολογίου σε όσες/όσους συμμετέχουν/συμμετείχαν σε εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής 

με τη.  

Η έρευνα με ερωτηματολόγιο είναι ένα ανιχνευτικό μέσο σε μελέτες εύκολα μετρήσιμες και 

διαχρονικά συγκρίσιμες. Τα ερωτηματολόγια προτιμώνται γιατί οδηγούν σε αριθμητικά 

αποτελέσματα και σε σχηματικές απεικονίσεις. Ως μέθοδος έχει βέβαια τις αδυναμίες της, τα όριά 

της ως ερευνητικό μέσο και κινδύνους που εγκυμονεί για το συμπέρασμα. Το ερωτηματολόγιο 

συγκεντρώνει πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο πληθυσμό σε μία συγκεκριμένη στιγμή (Javeau, 

1996:31). Προβληματισμός ενσκήπτει αναφορικά με το πλησίασμα του ερευνητικού δείγματος με 

τη διασπορά τους στην επικράτεια. 

Μεθοδολογικά ακολουθήσαμε τα στάδια της έρευνας κατά τη μεθοδολογία με 

ερωτηματολόγιο του Javeau (1996:51-53). 

 Προσδιορισμός του αντικειμένου έρευνας 

 Επιλογή των υλικών μέσων που θα διατεθούν στους πραγματοποιούντες στην έρευνα 

 Προηγούμενες έρευνες 

 καθορισμός του αντικειμενικού σκοπού της έρευνας και των υποθέσεων εργασίας 

 Καθορισμός του πληθυσμού ή του πεδίου έρευνας 

 Κατασκευή του δείγματος 

 Σύνταξη του πλάνου του ερωτηματολογίου 

 Δοκιμή του πλάνου του ερωτηματολογίου 

 Σύνταξη του οριστικού ερωτηματολογίου 

 Εκπαίδευση των ερευνητών 

 Υλοποίηση της έρευνας 

 Κωδικοποίηση των ερωτηματολογίων 

 Ανίχνευση των ερωτηματολογίων 
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 Επαλήθευση του δείγματος και ανάλυση δεδομένων 

 Τελική σύνταξη 

 

Για την έρευνά μας επελέγη το ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου, καθώς αυτός ο τύπος ερωτήσεων 

προσφέρεται για στατιστική ανάλυση. Οι κλειστές ερωτήσεις εγγυώνται σχετική ανωνυμία και 

δημιουργούν φίλτρα διασταύρωσης. Προβλέφθηκε δε η πιθανότητα άρνησης απάντησης ή μη 

γνώμης κατά τις απαιτήσεις της βιβλιογραφίας. Ένα τέτοιο ερωτηματολόγιο αποτελεί και μία 

βάση για μια μελλοντική συγκριτική ανίχνευση με νέα δεδομένα. 

Οι κλειστές ερωτήσεις προκρίθηκαν ως πιο εύκολα κατανοητές που μειώνουν τον χρόνο 

απαντήσεις των ερωτώμενων, καλύπτοντας όλες τις ενδεχόμενες απαντήσεις ή αφήνοντας ανά 

περίπτωση την ελευθερία πολλαπλών επιλογών. Η διεθνής εμπειρία και βιβλιογραφία προκρίνει 

σύντομες ερωτήσεις και απαντήσεις, ειδικά όταν αυτές κατατίθεται στο διαδίκτυο, επειδή ο 

χρόνος που αφιερώνουν οι ερωτώμενοι είναι πάντα περιορισμένος. Ορισμένες έτοιμες απαντήσεις 

δομήθηκαν ως τακτικές κλίμακες (ιεραρχική ταξινόμηση) και ορισμένες με την κλίμακα Likert. Οι 

κλίμακες Likert είναι κλίμακες συμφωνίας του ερωτωμένου με μία άποψη που διατυπώνεται 

καταφατικά. 

Το ερωτηματολόγιο δομήθηκε σε τέσσερα πεδία. 

 στο πρώτο τίθενται γενικότερες ερωτήσεις για να δημιουργηθεί μία εικόνα για το 

κοινό που συμμετέχει σε εργαστήρια σε σχέση με τη λογοτεχνία.  

 το επόμενο πεδίο είναι γενικότερης φύσης για τα εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής 

με τον θεματικό τίτλο «γενικό ερωτηματολόγιο για τα εργαστήρια Δημιουργικής 

Γραφής». Οι ερωτήσεις επικεντρώνονται στον τύπο, στο πρόγραμμα και τον φορέα που 

τα υλοποίησε. Σημασία δίνεται στα αίτια συμμετοχής σε ένα εργαστήρι. 

 στο τρίτο μέρος με τον τίτλο «δημιουργική γραφή στην ποίηση» οι ερωτήσεις 

αναφέρονται αποκλειστικά στην ενασχόληση με τον ποιητικό λόγο και εισχωρούν σε 

ποιοτικό έλεγχο/μελέτη των πρακτικών που ακολουθούνται.  

 στο τελευταίο πεδίο το ερωτηματολόγιο ζητά μία κριτική αποτίμηση της διαδικασίας 

μάθησης και γραφής στο πλαίσιο του εργαστηρίου. Τόσο τα εργαστήρια όσο και οι 

συμμετέχοντες παραμένουν ανώνυμοι. 

Ως βάση διάθεσης και συγκέντρωσης ερωτηματολογίων επελέγη η πλατφόρμα με τις 

προσαρμόσιμες φόρμες της google επειδή: 
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 δεν απαιτούν άμεση επικοινωνία ερωτώμενου-ερευνητή 

 διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα τα δεδομένα-απαντήσεις 

 προστατεύει την ανωνυμία χωρίς να χάνονται τα ηλεκτρονικά ίχνη 

 είναι γνωστή η λειτουργία της φόρμας στο κοινό και πολύ απλή στη χρήση. 

Ως βάση επελέγη ο ιστότοπος tovivlio.net, ο οποίος αποτελεί έναν υψηλής επισκεψιμότητας 

ιστοχώρο αναφορικά με το βιβλίο και έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους στον χώρο της 

λογοτεχνίας. Καθημερινά τη σελίδα επισκέπτονται 3.000–5.000 άτομα. Κατά τη διάρκεια της 

έρευνας (1/12/2018 – 31/01/2019) την ιστοσελίδα σκέφτηκαν 72.316 μοναδικοί επισκέπτες σε ένα 

σύνολο 158.333 προβολών. Το ερωτηματολόγιο συνολικά επισκέφτηκαν 870 χρήστες. 

Στοχευμένα επελέγη ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο ήδη υλοποιούνται εργαστηριακά 

προγράμματα Δημιουργικής Γραφής, σε αντιδιαστολή με το θέρος, στη μέση σχεδόν της 

ακαδημαϊκής και σχολικής χρονιάς με χρονικό επίκεντρο τις πρώτες μεγάλες διακοπές του έτους, 

που αυξάνονται και οι πωλήσεις βιβλίων. 

Ο ορισμός του δείγματος έγινε με τον εκ των προτέρων ορισμό παραμέτρων των ερωτήσεων 

ως υποχρεωτικών. Αποκλείστηκαν απαντήσεις που στις διασταυρούμενες ερωτήσεις (κρυφή 

επιβεβαίωση) έδιναν άλλα αποτελέσματα. Μεθοδολογικό ζήτημα αναφορικά με το δείγμα 

προκύπτει από την αδυναμία εύρεσης ενός λόγου προς τον συνολικό πληθυσμό που συμμετέχει 

σε εργαστήρια. Δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός συμμετεχόντων. Ωστόσο ως δείγμα οι 

αποκρίσεις δεν επηρεάζουν τα συμπεράσματα, καθώς η πρόσκληση για απάντηση του 

ερωτηματολόγιου ήταν δημόσια και απευθυνόταν αποκλειστικά και μόνο σε συμμετέχοντες κατά 

τα παλαιότερα έτη σε διάφορα εργαστήρια. Κινούνται στο όριο του στατιστικού λάθους εξαιτίας 

του λόγου επισκεπτών και απαντησάντων προς τον πληθυσμό και την τυχαιότητα ως 

δειγματοληψία βάσει του «νόμου των μεγάλων αριθμών». Το ποσοστό στατιστικού λάθους 

ορίζεται στο ±3%. Η διεθνής βιβλιογραφία επιτρέπει ευρύτερα δείγματα σε άγνωστο πληθυσμό 

μέσω του εμπειρικού τρόπου μελέτης. 

«Το πρόβλημα του μεγέθους δείγματος είναι δυνατόν να επιλυθεί και με τρόπο περισσότερο 

εμπειρικό. [...]Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αριθμητικά δεδομένα, δηλαδή, όταν ο 

πληθυσμός παραμένει άγνωστος, [...]επιβάλλεται ένας εμπειρικός τρόπος μελέτης χωρίς να 

λησμονούμε βέβαια πως η προσήλωσή μας σε μαθηματικές έννοιες δεν εγγυάται υποχρεωτικά και 

μία καλή κοινωνιολογική επεξήγηση αλλά ούτε και τα καλά αποτελέσματα μιας έρευνας» (Javeau, 

1996:74-75). 
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Καλά τον Langley «σε μία περίπτωση τυχαίας δειγματοληψίας όσο μεγαλύτερο είναι το δείγμα, τόσο 

μεγαλύτερη θα είναι η ακρίβεια με την οποία αναπαράγονται τα χαρακτηριστικά του αρχικού 

πληθυσμού» (Langley, 1969). Ένα δείγμα στατιστικά αντιπροσωπευτικό θα είναι πάντα ένα δείγμα 

πιθανοτήτων. Και κατά τους Moser και Kalton «καμία στατιστική έρευνα δεν μπορεί να είναι 

καλύτερη από το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε σ’ αυτή» (Moser C. & Kalton G., 1977) 

δίνοντας μεγαλύτερη βάση στο ερωτηματολόγιο και τα συγκρίσιμα αποτελέσματα παρά στο ίδιο 

το δείγμα.  

 

Το δείγμα που συγκεντρώθηκε έφτασε στο διάστημα των δύο μηνών (01/12/2018 έως 31/01/2019) 

έφτασε στις 166 συμμετοχές. Κρίνεται ικανοποιητικό, καθώς φαίνεται να καλύπτει όλη την 

ελληνική επικράτεια με ποικιλία στα ποιοτικά του στοιχεία, όπως θα καταδείξουμε στα 

συμπεράσματα. 
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Η εικόνα των εργαστηρίων κατά την έρευνα 

Το προφίλ των συμμετεχόντων σε εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής 

Βασικό ζήτημα του ερωτηματολογίου (βλ. Παράρτημα 2) αρχικά ήταν να σκιαγραφηθεί το προφίλ 

των συμμετασχόντων σε εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής. Σύμφωνα με τις απαντήσεις του 

δείγματος η πλειονότητα των συμμετασχόντων είναι γυναίκες σε ποσοστό 75,90% ενώ οι άνδρες 

μόλις 24,10%. Αυτό ερμηνεύεται και κοινωνιολογικά καθώς οι γυναίκες αποτελούν και το 

πολυπληθέστερο αγοραστικό κοινό του βιβλίου. Σε έρευνα του πρώην ΕΚΕΒΙ έχει αποδειχθεί ότι 

«η ανάγνωση παραμένει γένους θηλυκού, καθώς οι γυναίκες σε ποσοστό 9,4% διαβάζουν 

περισσότερα από 10 βιβλία έναντι 6,8% των ανδρών. Ωστόσο η υπεροχή των γυναικών γίνεται 

σαφέστερη σε αυτούς που διαβάζουν 1-9 βιβλία οπότε το ποσοστό τους φτάνει το 40,2% έναντι 28% 

των ανδρών» (tvxs, 2011). 

 

Στα ποιοτικά στοιχεία του προφίλ των συμμετασχόντων στα εργαστήρια, σύμφωνα με το 

δείγμα της έρευνας σχεδόν ένας στους τέσσερις τουλάχιστον (36,14%) διαβάζουν περισσότερα 

από είκοσι βιβλία τον χρόνο, κάτι που μοιάζει να συνδέεται με το γεγονός ότι περίπου οκτώ στους 

δέκα ήδη δοκίμασαν τον εαυτό τους στη συγγραφή (77,71%). 

γυναίκες
75,90%

άνδρες
24,10%

φύλλο συμμετασχόντων

file:///C:/Users/User/Documents/ΠΜΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/πίνακες%20ερωτηματολογίου/έρευνα%20για%20τη%20λειτουργία%20και%20οργάνωση%20εργαστηρίων%20Δημιουργικής%20Γραφής%20για%20ενήλικες%20(Απαντήσεις).xlsx
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κίνητρα. Μεθοδολογικά η σχετική ερώτηση για να αποτυπώσει 

καλύτερα τις προτιμήσεις του δείγματος επελέγη να είναι σε κλίμακα Likert (με επιλογή σε κάθε 

ερώτηση «καθόλου», «λίγο», «αρκετά», «πολύ» και «βασικός στόχος») σε πέντε ερωτήσεις. Η 

επόμενη ερώτηση επιβεβαιώνει και συμπληρώνει την εικόνα. Σημαντική θέση κατέχει η 

>20 βιβλία 3-6 βιβλία 13-19 βιβλία 7-12 βιβλία

36,14%

20,48%

12,65%

30,72%

φιλαγνωσία

NAI
77,71%

OXI
22,29%

γράφατε (ποίηση ή άλλο) πριν
τη συμμετοχή σας σε σεμινάριο;
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περιέργεια (31,33%, με επιλογή κατά μέσο όρο του 28,31% των ερωτωμένων). Η περιέργεια 

συνδέεται με την προβολή της Δημιουργικής Γραφής τα τελευταία χρόνια. Η αγάπη για τη 

λογοτεχνία κατέχει σημαντική θέση ως κίνητρο (αθροιστικά 54,82%), μια θέση που συνδέεται με 

την αναζήτηση ενός διαφορετικού τρόπου να πλησιάσει κάποιος τη λογοτεχνία. Σημαντικό 

ποσοστό ήθελε μία άλλη διδακτική προσέγγιση διδακτικής και ένα ικανό ποσοστό για να 

από περιέργεια μου αρέσει η 
λογοτεχνία γενικά

γράφω και ήθελα να 
βελτιώσω τη γραφή 

μου

ήθελα να 
ολοκληρώσω το έργο 

μου

για να διδάξω σε 
μαθητές/ενήλικες

31,33%

15,66%
15,66%

12,05%

25,30%

5,42%

39,16%

6,02%

15,06%

34,34%

κίνητρο συμμετοχής

βασικός στόχος πολύ

0 20 40 60 80 100 120

κίνητρο συμμετοχής

λίγο αρκετά πολύ βασικός στόχος
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βοηθηθούν οι ίδιοι για το έργο τους (με μέσο όρο 28,67%). Η θέση αυτή συνδέεται με τη δήλωσή 

τους ότι οι ίδιοι έγραφαν πριν συμμετάσχουν στο εργαστήριο.  

Αντίστοιχα, κατά την έρευνα σημαντικότερος παράγοντας, που ώθησε στην επιλογή 

συγκεκριμένων εργαστηρίων, φαίνεται να είναι ότι τους δόθηκε η ευκαιρία («έτυχε να το δω και 

το θεώρησα ευκαιρία», 50,6%) και δευτερευόντως το κύρος των διδασκόντων (25,9%). 

Σημαντικός ιδιαίτερα κρίνεται και η αξιοπιστία του φορέα συγκρότησης του εργαστηρίου 

(21,69%). Ως ευκαιρία θεωρείται με βάση και επιπλέον απαντήσεις των ερωτωμένων η απουσία 

κόστους, ενώ ορισμένοι θεώρησαν σημαντική την εγγύτητα της περιοχής διεξαγωγής των 

μαθημάτων/σεμιναρίων και την εξυπηρέτηση ωραρίου (αθροιστικά 4,22%). Τα τελευταία 

συνδέονται και με την προηγούμενη διαπίστωση περί περιέργειας. 

  

το κύρος των διδασκόντων / του 
λογοτέχνη που διεύθυνε

έτυχε να το δω και το θεώρησα 
ευκαιρία

η αξιοπιστία του φορέα που το 
οργανώνει

25,90%

50,60%

21,69

ποιος παράγοντας σας έστρεψε εκεί;
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Το προφίλ των εργαστηρίων και αξιολόγησή τους 

Τα εργαστήρια κατά 67,47% είναι εργαστηριακού τύπου, ενώ μέρος του δείγματος (25,30%) 

συμμετείχε σε σεμινάρια εξ αποστάσεως, ενώ πιο περιορισμένη είναι η πρακτική διαλέξεων 

(7,23%). Τα εργαστηριακού τύπου σεμινάρια ήταν ωριαία κατά 34,34% και τρίωρα κατά 38,55% 

χωρίς να εκλείπουν τα 

δίωρα (15,06%), ενώ 

ορισμένα ήταν διήμε-

ρα και τριήμερα 

(12,05% αθροιστικά). 

Σε έναν εσωτερικό 

έλεγχο στις απαντή-

σεις του ερωτηματο- 

λογίου δεν φάνηκε 

κάποια σχέση τύπου 

λειτουργίας και ωρών 

Διακρίνεται έτσι μία 

ποικιλομορφία στην 

67,47%

25,30

7,23

τα εργαστήρια ήταν

ωριαίο
δίωρο

τρίωρο

διήμερο

ημερήσιο

34,34%

15,06%

38,55%

6,63% 5,42%

πόση ώρα διαρκούσε το μάθημα;
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οργάνωση και τη λειτουργία, κυμαινόμενη σε ολιγόωρα σεμινάρια σε άπλωμα εβδομάδων ή σε 

ημερίδες και διημερίδες. 

Τα σεμινάρια διοργανώθηκαν από μία ποικιλία φορέων. Καταρρίπτεται όμως ο μύθος ότι 

υλοποιούνται από εκδότες βλέποντας το βιβλίο ως ένα καταναλωτικό προϊόν. Όπως φαίνεται στο 

ακόλουθο γράφημα τα εργαστήρια που υλοποιήθηκαν από εκδοτικούς οίκους φτάνουν μόλις το 

14,46%∙ η εικόνα επιβεβαιώνεται από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο διαδίκτυο (βλ. 

σελίδα 19-21). Στην οδό των εργαστηρίων μπήκαν και σύλλογοι και συλλογικότητες με 

σημαντικότερη παρουσία (19,28%). Η ιδιωτική πρωτοβουλία εμφανίζεται και σε λογοτέχνες που 

διδάσκουν εκτός δομών, ως ιδιώτες ή υπό την αιγίδα βιβλιοπωλείων (9,04%), ενώ καταγράφονται 

και δράσεις εκπαιδευτικών ομίλων και ιδρυμάτων που συγκεντρώνουν ένα μέρος του πληθυσμού 

(6,02%). Αυτές οι επιλογές συνδέονται και με άλλες απαντήσεις, όπως το κύρος του διδάσκοντος 

και την χωροθεσία ή το ωράριο. Ένα μεγάλο ποσοστό του δείγματος συμμετείχε σε εργαστήρια 

που διοργανώθηκαν από δήμους στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης (13,25%) και από 

πανεπιστημιακά ιδρύματα, είτε σε προπτυχιακό (7,23%) είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο (19,28%), 

συλλογικότητα / 
πολιτιστικός σύλλογος 

19,28%

εκπαιδευτικός όμιλος / 
ιδρύματα. 6,02%

Δήμος / διά βίου 
μάθηση. 13,25%

Υπουργείο Παιδείας & 
σχολικοί σύμβουλοι. 

5,42%
εκδότες. 14,46%

Πανεπιστήμιο 
(μεταπτυχιακό 

επίπεδο). 19,28%

Πανεπιστήμιο 
(προπτυχιακό επίπεδο). 

7,23%

δεν ξέρω/δεν απαντώ. 
6,02%

ιδιώτης συγγραφέας. 
9,04

φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων
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ενώ άλλα υλοποιήθηκαν ως δράσεις για εκπαιδευτικούς κυρίως με πρωτοβουλία σχολικών 

συμβούλων –ως διδασκόντων (5,42%). 

 

 Αναφορικά με τους διδάσκοντες, η 

ανάλυση των δεδομένων δείχνει μία 

ιδιαίτερη εικόνα, ανάλογα με την ο-

πτική της εξέτασης. Όπως φαίνεται 

στον παρακείμενο πίνακα στα 

περισσότερα εργαστήρια διδάσκουν 

μεταπτυχιακοί και διδάκτορες ή 

ακαδημαϊκοί δάσκαλοι. Σε Δήμους 

ή τη Διά Βίου Μάθηση –και βέβαια 

στα ακαδημαϊκά ιδρύματα– είναι 

υποχρεωτικό βάσει νόμου, κάτι ιδι-

αίτερα σημαντικό. Έτσι οι κάτοχοι 

ακαδημαϊκού τίτλου (σ’ ερώτηση 

πολλαπλής επιλογής) ανέρχονται σ’ ένα ποσοστό 48,8%. Σε μία άλλη ανάγνωση οι λογοτέχνες 

διδάσκοντες 

αθροιστικά 

αγγίζουν το 

67,47%∙ σ’ 

ενδιάμεσες 

απαντήσεις 

καταγράφε-

ται ότι διδά-

σκοντες συ-

χνά είναι και 

μεταπτυχια-

κοί ή ακα-

δημαϊκοί δά-

σκαλοι που έχουν μία πορεία στα ελληνικά γράμματα και ως λογοτέχνες (22,29%). Σε μία επεξερ-

19,23%

52,40%

4,81%

23,56%

οι διδάσκοντες ήταν

μεταπτυχιακοί φοιτητές ή διδάκτορες Δημιουργικής Γραφής
λογοτέχνες
δεν ξέρω/δεν απαντώ
πανεπιστημιακοί δάσκαλοι

κάτοχοι 
ακαδημαϊκού 

τίτλου
49%

λογοτέχνες
45%

δεν 
ξέρω/δεν 
απαντώ

6%

οι διδάσκοντες ήταν
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γασία όπου προστίθενται όλοι οι λογοτέχνες ανεξάρτητα από την ακαδημαϊκή τους σχέση με τη 

Δημιουργική Γραφή, ετούτοι φαίνεται να αποτελούν το μισό περίπου διδακτικό προσωπικό 

(52,40%), αποτελώντας την πλειονότητα. 

Οι συμμετέχοντες 

αξιολογούν σε γε-

νικές γραμμές θετικά 

τη λειτουργία του 

εργαστηρίου που πα-

ρακολούθησαν, μο-

λονότι ως άριστο 

έκρινε το εργαστήρι 

τους μόνο 15,06% 

του δείγματος, ενώ η 

πλειονότητα κινήθη-

κε κριτικά στη μέση 

οδό (αρκετά καλό 

36,75% και πολύ καλό 30,12%). Στην ερώτηση αξιολόγησης του σεμιναρίου «τι βρήκατε τελικά;» 

οι ερωτώμενοι εκφράζουν μία θετική άποψη τόσο για τη γραφή τους (αθροιστικά 65,66%) όσο 

σημαντική υποστήριξη 
στην προσπάθειά μου

22,29%

ανοργάνωτη/ευκαιριακ
ή κερδοσκοπία

7,23%

ένα περιβάλλον που 
ευνόησε τη γραφή μου

43,37%

ένα ωραίο περιβάλλον 
σχετικά με τους 
ασκούμενους

16,27%

διδάσκοντες 
περιορισμένων 
δυνατοτήτων

10,84%

τι βρήκατε τελικά;

36,75%

16,27%
30,12%

15,06%

αξιολογήστε το σεμινάριο που 
παρακολουθήσατε

αρκετά καλό όχι κάτι το ιδιαίτερο πολύ καλό άριστο
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και ως περιβάλλον σχετικά με άλλους ασκούμενους (16,27%), μόλο που ασκείται κριτική για 

διδάσκοντες περιορισμένων δυνατοτήτων (10,84%) και για ανοργάνωτη κι ευκαιριακή 

κερδοσκοπία (7,23%). 

 Μετά το σεμινά-

ριο ένα σημαντικό 

μέρος των συμμε-

τασχόντων ενδια-

φέρθηκε για έκδο-

ση (40,96%). Οι 

απαντήσεις επιβε-

βαιώνονται από το 

προφίλ των συμ-

μετασχόντων∙ το 

77,71% ήδη έγρα-

φε πριν συμμετά-

σχει σε ένα εργα-

στήρι, ενώ κάποιοι 

–αρχάριοι ή προχωρημένοι (16,99% και 11,69% αντίστοιχα) –είχαν ως βασικό στόχο ή πολύ 

σημαντικό στόχο την ολοκλήρωση ενός έργου τους. Αντίθετα εκείνοι που δεν ενδιαφέρθηκαν για 

έκδοση (39,76%) επιβεβαιώνουν την διαπίστωση ότι συμμετέχουν με βασικό κίνητρο την αγάπη 

τους προς τη λογοτεχνία 

(54,82% –εξαγόμενο από 

την κλίμακα βασικός στό-

χος και πολύ). Για αυτό η 

απόλυτη πλειονότητα 

(80,12%) των ερωτωμέ-

νων δήλωσαν ότι θα ήθε-

λαν να παρακολουθήσουν 

κάποιο νέο σεμινάριο σε 

μια ποικιλία αντικειμέ-

νων. 

OXI, 14,46%

NAI, 80,12%

δεν ξέρω/δεν 
απαντώ, 5,42%

θα θέλατε να παρακολουθήσετε
κάποιο νέο σεμινάριο;

δεν ξέρω/δεν 
απαντώ, 
19,28%

δεν 
ενδιαφέρθηκα 

για έκδοση, 
39,76%

ενδιαφέρθηκα 
για έκδοση, 

40,96%

μετά το σεμινάριο
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4,99%
5,54%

2,77%

24,10%

12,19%

9,97%

16,62%

7,48%

14,96

τι θα θέλατε να κάνετε;
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Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής και ποίηση 

Η έρευνα αποδεικνύει ότι στα εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής η ποίηση είναι 

εγκαταλελειμμένη. 

Είτε επειδή κυριαρχεί 

ακόμα κι εκεί ο 

μύθος της έμπνευσης 

είτε επειδή η ποιη-

τική είναι δυσκολό-

τερη διδακτικά, κα-

θώς το υλικό πρέπει 

να αλλάζει τακτικά, 

τα εργαστήρια δεν 

διδάσκουν ποίηση. 

Καθόλου δεν ασχο-

λήθηκε με την ποίηση το 42,17% των ερωτώμενων, ενώ μόλις 3-6 ώρες το 21,69%. Μόνο το 

17,47% του δείγματος έκανε πάνω από 20 ώρες ποίηση, κάτι που οδηγεί στη λογική εκτίμηση ότι 

επρόκειτο για αποκλειστικά ποιητικά εργαστήρια, και ένα 14,46% 6-10 ώρες. Χαρακτηριστικό 

είναι όμως ότι η πλειονότητα των συμμετασχόντων θα ήθελε να ασχοληθεί περισσότερες ώρες με 

τον ποιητικό λόγο (53,01%). 

OXI
NAI

δεν ξέρω/δεν απαντώ

28,31

53,01

18,67

θα θέλατε περισσότερες ώρες;

+20
ΟΧΙ

3-6

6-10

17,47%

42,17%

21,69

14,46

ασχοληθήκατε με την ποίηση;
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Όσοι ασχολήθηκαν με την ποίηση μαρτυρούν ότι τα ποιήματα αναφοράς καλύπτουν μία 

ευρύτατη χρονολογική βάση. Μόνο το 17,47% σημειώνει πως τα παραδειγματικά κείμενα είναι 

των τελευταίων ετών (από το 2000 και εξής). Αντίθετα, τα περισσότερα εργαστήρια έμειναν σε 

κλασικούς πια δημιουργούς, πριν ακόμα τη γενιά του ’70 (21,08%) ή απλά από τη γενιά του ’70 

έως τα τέλη του Κ’ αιώνα (17,47%). Χαρακτηριστικό είναι ορισμένα κινούνται σε ένα επίπεδο 

φιλολογικό, ασκώντας στην ποίηση συμμετέχοντες με κείμενα όλων των περιόδων (7,23%). 

 

 

 

  

ήταν έργα ποιητών 
πριν ακόμα από τη 

δεκαετία του ’70; 21,08

δεν ξέρω/δεν απαντώ; 
34,34

ήταν έργα ποιητών από 
τη γενιά του ’70 έως τα 
τέλη του αιώνα; 17,47

ήταν κυκλοφορίας των 
τελευταίων ετών (από 

το 2000 και μετά); 
17,47

συνδυασμός διαφόρων 
χρονικών περιόδων; 

7,23

τα κείμενα αναφοράς ήταν κυρίως έργα ποιητών 
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Συμπεράσματα 

Από την έρευνα διαπιστώνεται ότι το κυρίαρχο φύλο είναι οι γυναίκες, κάτι που επιβεβαιώνεται 

από την εμπειρία αλλά και το αγοραστικό κοινό του βιβλίου που αποτελείται κυρίως από γυναίκες. 

Οι γυναίκες γενικότερα δείχνουν μία προτίμηση στις πολιτιστικές δραστηριότητες σε όλη την ΕΕ. 

«Διαβάζουν βιβλία περισσότερο από τους άνδρες (42% των γυναικών και 31% των ανδρών, το 

2013) και παρακολουθούν πιο πολύ ζωντανές παραστάσεις, όπως συναυλίες (30% των γυναικών 

και 27% των ανδρών το 2015). Τα στοιχεία για τις πολιτιστικές συνήθειες, όπως παρακολούθηση 

ταινιών στον κινηματογράφο (28% των γυναικών και 27% των ανδρών) και επισκέψεις σε 

πολιτιστικούς χώρους (27% και για τα δύο φύλα). Μόνο στην παρακολούθηση ζωντανών 

αθλητικών εκδηλώσεων παρατηρείται περισσότερο στους άνδρες απ' ό,τι στις γυναίκες (21% των 

ανδρών και 13% των γυναικών) στην ΕΕ» (Γιωργαλλής, 2018). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία η συμμετοχή των γυναικών στη φιλαναγνωσία συνδέεται με έναν 

κοινωνικό χώρο που η παραδοσιακή πατριαρχική κοινωνία έχει εκχωρήσει στο γυναικείο φύλο, 

προκειμένου να ασκεί δικαιώματα και να αναπτύσσει δράση, αφού ο δημόσιος χώρος ανήκει εξ 

ολοκλήρου στους άνδρες. Η φιλαναγνωσία και η συμμετοχή γίνεται το σύγχρονο 

"αντικαταθλιπτικό" κυριών που δεν μπορούν να αναπτύξουν δράση σε άλλα πεδία (Goodman, 

2013). Στα τέλη του Κ’ αιώνα, υπό την επίδραση των Σπουδών Φύλου στις ΗΠΑ και στο πλαίσιο 

των Πολιτισμικών Σπουδών για τη λαϊκή κουλτούρα, η Janice Radway (1991 & 1999), η οποία 

αναλύει την ανάγνωση ρομάντζων με βάση τους κυρίαρχους πολιτισμικούς κώδικες της 

πατριαρχίας, καθώς και τα νοήματα τα οποία πραγματεύονται οι μεσοαστές μητέρες μιας 

μεσοδυτικής πολιτείας. Επιφορτισμένες με καθήκοντα φροντίδας, οι αμερικανίδες αναγνώστριες 

"διαφεύγουν" στον κόσμο των ρομάντζων και, για να δικαιολογήσουν την κατά τα άλλα 

υποβαθμισμένη πρακτική της ανάγνωσης τέτοιων εντύπων, επικαλούνται τη χρησιμότητά τους σε 

σχέση με τις πληροφορίες και τις γνώσεις, που μπορεί να αντλούν. Η ανάγνωση αποτελεί έναν 

τρόπο διαφυγής από τον κόσμο των υποχρεώσεων και της καθημερινότητας, ειδικά στις 

χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις με τα εύπεπτα αναγνώσματα, τα οποία ευνοούν την ταύτιση με 

γυναικεία πρότυπα και κυρίαρχες κοινωνικές δομές (Mauger, Poliak & Pudal 1999). Και αυτό 

συνδέεται άμεσα με την κοινωνική διάσταση και κατασκευή του φύλου, όπως περιγράφεται στις 

Σπουδές Φύλου (LeBihan, 2004:114-121). 

Σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι οι πολλοί συμμετέχοντες ήδη έγραφαν, αν και 

σημαντικότερο κίνητρο ήταν η αγάπη για τη λογοτεχνία, προσεγγίζοντάς την με έναν τρόπο ριζικά 
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διαφορετικό από τον παραδοσιακό/σχολικό. Αλλά και η περιέργεια που δηλώθηκε ως κίνητρο 

είναι σημαντικό εύρημα συνδεόμενο με την ολοένα κι συχνότερη εμφάνιση εργαστηρίων 

Δημιουργικής Γραφής, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης επιρροής του μόλις δεκαετούς ΠΜΣ του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Και αυτό συνδέεται με την ευκαιρία που βλέπουν οι 

ερωτώμενοι στην έρευνα. Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου σε συνδυασμό με την αγάπη για 

τη λογοτεχνία, αποτελούν επί της ουσίας αυτό που καταγράφηκε ως ευκαιρία. Διακρίνεται μία 

τάση οι άνθρωποι –και κυρίως οι γυναίκες– να αξιοποιήσουν πιο δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο 

τους, σε αντίθεση με το παρελθόν. Η ευκαιρία συνδέεται με την οικονομική δυνατότητα και την 

περιοχή διεξαγωγής των σεμιναρίων με σημαντικό το κύρος των διδασκόντων και λογοτεχνών 

που συμμετέχουν σε αυτό. Η αναζήτηση νέων τρόπων αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, 

μολονότι αποτελεί αντικείμενο μιας νέας έρευνας, μοιάζει να συνδέεται τόσο με το μορφωτικό 

επίπεδο (συνολικά της χώρας ή των συμμετασχόντων, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι το 26,51% 

των ερωτωμένων παρακολούθησαν σεμινάρια σε πλαίσιο σπουδών ή ως εκπαιδευτικοί –ένα 

ποσοστό που πλησιάζει το στατιστικό δεδομένο των πτυχιούχων στην επικράτεια) όσο και με την 

απομυθοποίηση του τηλεοπτικού αγαθού που κατέστη προϊόν εμπορευματοποιημένης 

υποκουλτούρας. Η κρίση της τηλεόρασης ήδη παρατηρείται από τις αρχές της νέας χιλιετίας 

(Καθημερινή, 2005).  

«Η αξιοπιστία αποτελεί ένα ζητούμενο εκ μέρους του κοινού των ΜΜΕ και δεν περιορίζεται 

ασφαλώς μόνο στον χώρο της τηλεόρασης. Ειδικά, ωστόσο, για την τηλεόραση, η αξιοπιστία και 

η έλλειψή της γνωρίζει μια τόσο διεθνή διάσταση όσο και μια τοπική, που συντελεί στην 

ψυχολογική απομάκρυνση του φιλοθεάμονος κοινού από τη συσκευή και στην άμεση 

αμφισβήτηση της όποιας αξιοπιστίας των ΜΜΕ. Το πρόβλημα της εμπορευματοποίησης του 

περιεχομένου των ΜΜΕ δεν είναι ελληνικό, αλλά παγκόσμιο(...) Αυτό παραπέμπει ευθέως στο 

πρόβλημα της ποιότητας και της σοβαρότητας του περιεχομένου των ΜΜΕ» (Χαιρετάκης, 2013). 

Σημαντικό εύρημα κρίνεται ότι οι περισσότεροι διδάσκοντες είναι με ακαδημαϊκό τίτλο. Δεν 

είναι λίγοι οι λογοτέχνες χωρίς άλλη ακαδημαϊκή επαφή με τη Δημιουργική Γραφή. Σε μία άλλη 

όμως ανάγνωση οι διδάσκοντες με λογοτεχνική πορεία αγγίζουν αθροιστικά αγγίζουν το 67,47%. 

Είναι πολύ σημαντικό ο συμμετέχων εκτός από το γνωστικό φορτίο του διδάσκοντος να γνωρίζει 

ότι μαθαίνει από έναν άνθρωπο που ο ίδιος βίωσε την αγωνία της δημιουργίας και έχει εμπειρία. 

Οι περισσότερες απαντήσεις κατατείνουν στο συμπέρασμα ότι παρά την απόλυτη κυριαρχία 

των εργαστηριακών σεμιναρίων, κερδίζει σταδιακά έδαφος και η εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη 
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Δημιουργική Γραφή. Τα περισσότερα σεμινάρια ήταν οργανωμένα σε ωριαία και τρίωρη βάση. 

Γνωρίζουμε από την έρευνά μας στο διαδίκτυο και από την εμπειρική εικόνα ότι τα ωριαία 

σεμινάρια κατά κύριο λόγο απλώνονται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ενώ τα τρίωρα 

καλύπτουν ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάποιων εβδομάδων, λίγων μηνών. Ένα πλήθος 

φορέων συστήνουν εργαστήρια και οργανώνουν σεμινάρια για ενήλικες. Αν και αυτό φάνηκε από 

την έρευνά μας στο διαδίκτυο (βλ. σελ. 17 κ.ε. του παρόντος), η έρευνα το απέδειξε μέσα από το 

ίδιο το κοινό των εργαστηρίων. Κάποιοι φορείς κρίνονται πιο αξιόπιστοι από άλλους (Δήμοι/Διά 

Βίου Μάθηση, Πανεπιστήμια, ενδοτικοί οίκοι), αλλά η συμμετοχή σε εργαστήρια στο πλαίσιο 

συλλόγων ή συλλογικοτήτων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών καταδεικνύει ότι η Δημιουργική 

Γραφή έχει γίνει ένα σημαντικό μέρος αυτού που αποκαλούμε λογοτεχνική δημιουργία και αγάπη 

για τη λογοτεχνία. Η εκτίμηση όμως του κοινού παραμένει οριακά ενθαρρυντική. Στις 

αξιολογήσεις μόνο το μισό δείγμα έμεινε απόλυτα ικανοποιημένο (άριστο 15,06% και πολύ καλό 

30,12%), ενώ οι υπόλοιποι κινήθηκαν στη λογική του αρκετά καλό και όχι κάτι το ιδιαίτερο 

(36,75% και 16,27% αντίστοιχα). Αυτό συνδέεται και με αρνητικές κριτικές τόσο για διδάσκοντες 

περιορισμένων δυνατοτήτων (10,84%) όσο και για ανοργάνωτη κι ευκαιριακή κερδοσκοπία 

(7,23%). 

Η έρευνά μας καταρρίπτει τη θέση ότι η Δημιουργική Γραφή είναι ένα δημιούργημα των 

εκδοτών για να κερδίσουν νέους πελάτες. Λιγότεροι από τους μισούς σκέφτηκαν την έκδοση ενός 

βιβλίου (40,96%) και σαφώς ακόμα λιγότεροι εξέδωσαν. Οι περισσότεροι δεν ενδιαφέρθηκαν 

καθόλου για την πιθανότητα έκδοσης. Άλλωστε, εργαστήρια που συστήνουν εκδοτικοί οίκοι 

καλύπτουν ένα μικρό μόνο ποσοστό (14,46%). Η Δημιουργική Γραφή είναι ένας νέος –στην 

Ελλάδα– ερευνητικός και εκπαιδευτικός τομέας που αγκαλιάζεται από το αναγνωστικό κοινό 

ακριβώς επειδή πλησιάζει τη λογοτεχνία μακριά από ελιτίστικες θεωρήσεις και την φέρνει πιο 

κοντά στους συμμετέχοντες. Επιβεβαιώνεται ότι το εργαστήριο είναι η πλέον κυρίαρχη μέθοδος 

προσέγγισης της Δημιουργικής Γραφής, καθώς φέρνει σε επαφή και ανοιχτή ακρόαση όλους τους 

συμμετέχοντες. Η έρευνα έδειξε ότι το 16,27% βρήκε ένα ωραίο περιβάλλον σχετικά με τους 

ασκούμενους και το 65,66% των ερωτηθέντων έκριναν ότι ευνοήθηκαν ή αποκόμισαν σημαντική 

υποστήριξη στη συγγραφική τους προσπάθεια (βλ. σχετ. και σελ. 64 κ.ε. του παρόντος). 

Η εικόνα που σχηματίσαμε από την έρευνα για βιβλία Δημιουργικής Γραφής που αφορούν 

την ποίηση (βλ. σχετ. σελ. 11 του παρόντος) συνδέεται άμεσα με την περιορισμένη διδασκαλία 

της ποιητικής τέχνης στα εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής, δημόσια ή ιδιωτικά. Η ποίηση είναι 
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μία ενασχόληση λίγων ωρών. Αυτό ερμηνεύεται με την αναγνωστική προτίμηση του κοινού του 

βιβλίου που επιλέγει το μυθιστόρημα. Η εκδοτική παραγωγή στον χώρο της πεζογραφίας 

αποδεικνύει ότι το μυθιστόρημα προσελκύει περισσότερο το κοινό. Έτσι, είναι λογικό ένα κοινό 

εθισμένο ή κοντύτερα στη νουβέλα και το μυθιστόρημα να αναζητήσει εργαστήρια πεζογραφίας. 

Συνδέεται και με την αδυναμία ή τη δυσκολία διδακτικής της ποιητικής τέχνης και τη μη 

ενθάρρυνση του κοινού των εργαστηρίων να την αγκαλιάσουν. Η προσέγγιση της ποίησης απαιτεί 

και βαθιά εντρύφηση και παρακολούθηση των νέων τάσεων, κάτι που δύσκολα επιτυγχάνεται. 

Έτσι με το επιχείρημα ότι οι ενήλικες δεν έχουν ανάγκη από εργαστήρια για την ποίηση, ειδικά 

όταν το ποιητικό κοινό είναι σχετικά περιορισμένο, τούτη εγκαταλείπεται ή αγγίζεται ευκαιριακά 

και για λίγες ώρες. Θεωρείται ότι η ποίηση είναι περισσότερο θέμα ταλέντου κι εξάσκησης κι όχι 

κάποιας διδακτικής προσέγγισης.  
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Οργάνωση ενός εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής με ποιητική 

κατεύθυνση 

Εισαγωγικά 

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί έναν κρίσιμο θεσμό στις σύγχρονες κοινωνίες με σημαντική 

συμβολή στην προσωπική και συλλογική επιτυχία και ευτυχία. Η συμμετοχή του ενήλικα σε 

επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχει συνέπειες τόσο σε ατομικό όσο και σε 

συλλογικό επίπεδο. Η ημι-επίσημη εκπαίδευση αφορά εν μέρει δομημένα μαθησιακά 

περιβάλλοντα που αφορούν συγκεκριμένη μάθηση για τη ζωή και την εργασία. Γενικά δεν 

προβλέπει διαδικασίες πιστοποίησης και αξιολόγησης, αλλά συμβαδίζει περισσότερο με τις 

προσδοκίες των μαθητευομένων. Η ιδέα της αυτόνομης/αυτοκατευθυνόμενης μάθησης υπήρξε 

ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης ενηλίκων, κυρίως σε σχέση με την εργασιακή 

και κοινωνική μάθηση (Καλατζή, 2005). Σύμφωνα με την UNESCO η εκπαίδευση ενηλίκων 

συμπεριλαμβάνει 

«οργανωμένα προγράμματα εκπαίδευσης που παρέχονται προς όφελος, και είναι προσαρμοσμένα 

στις ανάγκες, των ατόμων που βρίσκονται εκτός του κανονικού σχολικού και πανεπιστημιακού 

συστήματος και που είναι γενικά πάνω από 15 ετών[…] οργανωμένη και υποστηριζόμενη 

εκπαίδευση που σχεδιάζεται για να μεταδώσει συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και κατανόησης, 

πολύτιμα στοιχεία σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής» (UNESCO, 1975 στο UNESCO, 1999). 

Για την εκπαίδευση ενηλίκων έχουν κατά καιρούς παρουσιαστεί διάφορα μοντέλα. Τα 

κυριότερα είναι το μοντέλο της Ανδραγωγικής (Knowles, 1970), το μοντέλο της Εκπαίδευσης για 

την Κοινωνική Αλλαγή (Freire, 1976) και το μοντέλο της Μετασχηματιστικής Μάθησης (Mezirow, 

1990). Σύμφωνα με τη θεωρία της Ανδραγωγικής, η μάθηση αποτελεί μία διαδραστική διεργασία 

ερμηνείας, η οποία οδηγεί στον συνεχή μετασχηματισμό των βιωμάτων των εκπαιδευομένων που 

συσσώρευσαν έναν σημαντικό αριθμό εμπειριών. Η θεωρία αναφέρεται στην ανάγκη των 

ενήλικων εκπαιδευομένων για αυτο-πραγμάτωση, αναγνώριση και ανάπτυξη του δυναμικού τους. 

Στο μοντέλο Εκπαίδευσης για την Κοινωνική Αλλαγή ως στόχος τίθεται η κοινωνική αλλαγή, 

στηριζόμενη στο έργο και τα κείμενα του Paulo Freire. Το κίνημα αυτό αντικατοπτρίζει σε μεγάλο 

βαθμό τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες εκείνης της περιοχής του κόσμου στην 

οποία αναπτύχθηκε και στη δεδομένη χρονική στιγμή. Η θεωρία της Μετασχηματίζουσας 

Μάθησης, που αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970, θεωρείται σήμερα η πιο σημαντική 
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και ολοκληρωμένη επιστημονικά στις σύγχρονες θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αξιοποιεί 

αρχές, πορίσματα και ερευνητικά δεδομένα εκπαιδευτικών και ψυχολογικών και κοινωνιολογικών 

θεωριών με έμφαση στις δυνατότητες του ατόμου για θετική προσωπική αλλαγή και στην 

αξιοποίηση των εμπειριών των εκπαιδευομένων για κριτικό στοχασμό. 

Σε όλες τις θεωρίες κλειδί της επιτυχίας είναι η ενεργοποίηση των γνωστικών μηχανισμών 

του ασκούμενου μέσω της εσωτερικής παρώθησής του για εξάσκηση –με τη Δημιουργική Γραφή 

και την ποίηση εν προκειμένω. Είναι αναγκαίο το άτομο να πιστέψει ότι βρίσκεται σε έναν χώρο, 

όπου τόσο ο διδάσκων8 όσο και το σύνολο της ομάδας το σέβονται∙ να νιώσει ενεργό μέλος της 

ομάδας, η επιτυχία της οποίας στηρίζεται και στη δική του συμβολή μέσα από ένα «συμβόλαιο», 

το οποίο θα συναποφασιστεί ανάμεσα σε όλα τα μέλη της ομάδας (Άντρεα και συν., 2014). Η 

συμμετοχή σε ένα εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής συνδέεται περισσότερο με την ανάπτυξη της 

μεταγνώσης όσο και με τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου και άλλων ατομικών –εκφρασμένων 

ή μη– κινήτρων για την αγάπη για τη λογοτεχνία και τη συγγραφή και λιγότερο με την ίδια τη 

γνώση ως αυτοσκοπό. Ως μεταγνώση εννοούμε τη γνώση του ατόμου για τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνεται, θυμάται, σκέφτεται και ενεργεί∙ με άλλα λόγια τι γνωρίζει για το τι γνωρίζει, τη 

γνώση για το γνωστικό του σύστημα, τις ιδιαιτερότητές του, και την ανάπτυξη στρατηγικών 

μάθησης για επίτευξη των στόχων που έθεσε. 

 

Προϋποθέσεις για τη λειτουργία ενός εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής 

Στα εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής μπορούμε να αντλήσουμε πολλά από την εμπειρία των 

αντίστοιχων ακαδημαϊκών εργαστηρίων, όπου διακρίνεται μία ποικιλία διδακτικής μεθοδολογίας, 

με κατεύθυνση άλλοτε μετωπικής διδασκαλίας, άλλες φορές ατομικής ανάγνωσης και ενίοτε πιο 

σύνθετες κι ομαδικές εργασίες με συζήτηση και έλεγχο από την ίδια την ομάδα ώστε να υπάρξει 

ανατροφοδότηση, αναστοχασμός και μία πιθανή επανεγγραφή (Νικολαΐδου, 2012). Ας μη 

λησμονούμε πως τα εργαστηριακά μαθήματα δεν έχουν στόχο να βγάλουν επίδοξους συγγραφείς. 

Πρωταρχικός τους στόχος πρέπει να είναι η κατανόηση στην πράξη της θεωρίας της λογοτεχνίας. 

Είναι ένας άλλος τρόπος –δίπλα στις λέσχες ανάγνωσης και άλλες δράσεις βιβλιοθηκών– να φέρει 

                                             
8 Στην εργασία μας προκρίναμε τη χρήση των όρων διδάσκων και δάσκαλος, μολονότι στη βιβλιογραφία για την 

Εκπαίδευση Ενηλίκων χρησιμοποιείται ο όρος εκπαιδευτής. Κρίναμε τον όρο αδόκιμο για την περίπτωση 

εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής, καθώς δεν καλύπτει ούτε τα χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης της 

τέχνης ούτε και των επιμέρους γνωστικών επιπέδων ενός εργαστηρίου. Ο εκπαιδευτής αρμόζει πιο πολύ στην 

κατάρτιση κι όχι στην τέχνη. 
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κοντά στην ποίηση τους ανθρώπους. Ως κοινωνική ομάδα με κοινό ενδιαφέρον την αγάπη στη 

λογοτεχνική γραφή οι ασκούμενοι των εργαστηρίων πλησιάζουν την ποίηση μέσα από την 

κατασκευή, ακολουθώντας μία πανάρχαια παιδευτική διαδικασία. 

Βασική προϋπόθεση ενός εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής είναι το διαλογικό περιβάλλον 

που προσφέρει στους συμμετέχοντες, υιοθετώντας την άποψη των Deleuze και Guattari πως «από 

τις τρεις εποχές της έννοιας, που είναι η εγκυκλοπαίδεια, η παιδαγωγική και η εμπορική 

επαγγελματική κατάρτιση, μόνο η δεύτερη μπορεί να μας εμποδίσει να πέσουμε από τις κορυφές της 

πρώτης μέσα στην απόλυτη καταστροφή της τρίτης, καταστροφή απόλυτη για τη σκέψη» (Deleuze & 

Guattari, 1996:12). Ο ενήλικας μαθαίνει, όταν η εκπαίδευση έχει άμεση σχέση με την 

καθημερινότητά του, με τις ανάγκες και τις εμπειρίες του, όταν διερευνώνται τα εμπόδια που 

συναντά κατά τη συγγραφή και όταν του ανακαλύπτονται τρόποι για την υπέρβασή τους. Είναι 

αναγκαία λοιπόν προϋπόθεση να λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικοί τρόποι και οι δικοί του 

ρυθμοί συμμετοχής στο εργαστήρι, καλλιεργώντας μία συμμετοχική δυναμική σε ένα ευνοϊκό 

κλίμα. Ο ασκούμενος της εξεταζόμενης περίπτωσης ως ενήλικας έχει βασικές διαφορές από τον 

ανήλικο εκπαιδευόμενο, οι οποίες πηγάζουν από το διαφορετικό επίπεδο γνωστικής ωρίμανσης, 

τη δυνατότητα αξιοποίησης εμπειριών και αυτοκαθορισμού των στόχων και επιδιώξεών του 

(Κόκκος, 2008). 

Κατά τη γνώμη μας ένα εργαστήρι εξυπηρετεί καλύτερα τη διδακτική προσέγγιση και τη 

συγγραφή ασκήσεων αν είναι οργανωμένο πάνω σε μία λογική δίωρων ή τρίωρων μαθημάτων 

εβδομαδιαίως. Η εμπειρία τόσο των ακαδημαϊκών εργαστηρίων όσο και της εκπαίδευσης 

ενηλίκων καταδεικνύει ότι ένα εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής λειτουργεί καλύτερα όταν 

οργανώνεται πάνω σε ολιγόωρες συναντήσεις, καθώς κάθε άλλη μορφή αποκτά μία λογική 

σεμιναριακή και κουράζει. Οι τρίωρες εργαστηριακές συναντήσεις ανταποκρίνονται περισσότερο 

σε προγράμματα με συγκεκριμένη ύλη και χρονικό περιορισμό. Η έρευνά μας δείχνει ότι τα 

περισσότερα εργαστήρια οργανώνονται σε έναν αριθμό 10-15 συναντήσεων.  

Ένα εργαστήρι δύναται να οργανωθεί και στη βάση ενός εκπαιδευτικού δίωρου 

προγράμματος απλωμένου σε όλο το σχολικό έτος. Το μειωμένο ωράριο αναφορικά με την "ύλη" 

που θα αναπτυχθεί αντισταθμίζεται από τη χρονική επιμήκυνση. Το πρόγραμμα αυτό προτείνεται 

για σεμινάρια που ξεκινούν από την αρχή σχεδόν του σχολικού έτους και ολοκληρώνονται με τη 

λήξη του και που έχουν περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ή 

πέντε (5) το ελάχιστο, για εξηντάλεπτες συναντήσεις. Αν οι συμμετέχοντες ξεπερνούν τα όρια θα 
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προκύψει αναπόδραστα μια σημαντική καθυστέρηση στην ανάγνωση/απαγγελία των ποιημάτων 

είτε εκείνων που γράψανε στο σπίτι είτε εκείνων που θα γράψουν μες στην τάξη. Στα ολιγομελή 

τμήματα είναι εφικτό να υπάρξει μία συμπύκνωση του παρακάτω προτεινόμενου προγράμματος 

παρουσιάσεις ποιημάτων που συνέθεσαν οι ασκούμενοι ιδιωτικά, μελέτης των ποιημάτων 

αναφοράς και σύνθεσης και απαγγελίας μες στην τάξη. Εναλλακτικά συμπύκνωση μπορεί να 

επέλθει με τη δημιουργία διαδικτυακής ομάδας επικοινωνίας (messenger, viber κτλ), όπου οι 

ασκούμενοι θα συνάπτουν αρχεία με τα κείμενά τους, ώστε να μπορούν να τα δουν όλα τα μέλη 

της ομάδας, αποφεύγοντας έτσι να διαβαστούν στην τάξη. 

Στο πρώτο ημίωρο εξετάζονται εργασίες ασκούμενων μέσα στην ομάδα ώστε όλα τα μέλη 

της να κρίνουν και να πάρουν ιδέες από τους άλλους. Ενθαρρύνεται έτσι η κριτική και η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των ασκουμένων, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιείται η ανάγκη των 

συμμετεχόντων να διαβαστούν και να αξιολογηθούν τα έργα που ετοίμασαν για το μάθημα. Το 

επόμενο ημίωρο οι ασκούμενοι διαβάζουν ή ακούν συνθέσεις πάνω στο ποιητικό φαινόμενο που 

εξετάζεται με κείμενα αναφοράς. Κρίνεται σημαντικό να ακούσουν ποιήματα, να απαγγείλουν οι 

ίδιοι παρά να διαβάσουν απομονωμένοι ηχητικά, καθώς η ίδια η ποίηση είναι ακουστική τέχνη. 

Έτσι, δια της εμπειρίας θα μάθουν και οι ίδιοι να απαγγέλλουν τις δικές τους συνθέσεις για να 

αντιληφθούν τον ρυθμό και τη συναισθηματική ένταση, κάτι που συχνά χάνεται στην άηχη 

ανάγνωση. Ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα αφιερωθεί στη σύνθεση ποιημάτων βάσει εκείνων 

της αναφοράς/διδακτικής προσέγγισης και της απαγγελίας τους μέσα στον χώρο του εργαστηρίου. 

Είναι σημαντικό οι ασκούμενοι –με προϋπόθεση τον σεβασμό και την κριτική αποδόμηση– να 

ακούσουν έργα άλλων συμμετεχόντων και έτσι να υπάρξει ομαδική αλληλεπίδραση, ώστε να 

μπορέσει ενδεχομένως να οδηγήσει σε μία νέα κριτική επανασύνθεση. 

 

Ο ρόλος του διδάσκοντα 

Ο διδάσκων είναι η κινητήρια δύναμη στο μαθησιακό περιβάλλον∙ δημιουργεί νέες μορφές 

παρακίνησης, αποφεύγοντας να δίνει έμφαση σε εξωτερικούς παράγοντες, γιατί αυτό, σε αντίθεση 

με τους εσωτερικούς, φαίνεται να μην οδηγεί οπωσδήποτε σε ένα επίπεδο παρακίνησης μεγάλης 

διάρκειας. Οφείλει να λειτουργεί ως συνδιαμορφωτής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να είναι 

δυναμικός στο να επιλύει προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς 

να θίγει κανέναν. Ως ειδικός παρέχει στην ομάδα εξειδικευμένες γνώσεις ενός επιστημονικού 

αντικειμένου λειτουργώντας δημιουργικά ο ίδιος, επινοητικά κι ευρηματικά, με σεβασμό στη 
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δημιουργικότητα των ασκούμενων. Τούτο σημαίνει ότι ο διδάσκων –εξ ορισμού σε ένα 

αντικείμενο δημιουργικό και με στόχο να δώσει λύσεις στην καλλιτεχνική εξωτερίκευση των 

συναισθημάτων των ασκούμενων, όπως γίνεται στην ποίηση– παρακινεί τους συμμετέχοντες. Δεν 

παύει όμως ποτέ να είναι μέλος της ομάδας και ταυτόχρονα "κοινό", ένας αξιολογητής έξω από 

την ομάδα. Στην εκπαίδευση όπου επιδιώκεται η ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, η 

έμφαση του προγράμματος και της εκπαιδευτικής δραστηριότητας γενικότερα επικεντρώνεται 

στον εκπαιδευόμενο και όχι στον επιμορφωτή.  

 Ένας δάσκαλος, κατά τη γνώμη του γράφοντος, που συμμετέχει στη διαδικασία 

γράφοντας κι εκείνος μαζί με τους ασκούμενους δείχνει ότι εκτίθεται στη δική τους 

κρίση, χωρίς φόβο. Λειτουργεί ως μέλος της ομάδας δίχως να υποβιβάζει την, 

αντικειμενικά υπάρχουσα, κεντρικότητα της θέσης του. Ο διδάσκων που στέκει 

μακριά από το κοινό του εργαστηρίου, αφήνει μία αίσθηση απομάκρυνσης από την 

ομάδα. 

 Είναι αναγκαίο να "κυκλοφορεί" στην τάξη, διαβάζοντας και παρεμβαίνοντας 

όπου χρειάζεται κατά την ίδια τη διαδικασία της γραφής. Η –συμμετοχική στη βάση 

της– αυτή ενέργεια, εμψυχώνει τους ασκούμενους και ταυτόχρονα του επιτρέπει να 

αντλεί ιδέες για παρεμβάσεις ή συμβουλές προς όλους. 

Η Δημιουργική Γραφή ενηλίκων δεν αποτελεί ένα κλασικό γνωστικό αντικείμενο κατάρτισης 

ώστε να κυριαρχεί η γνώση του διδάσκοντα. Οι γνώσεις αναφοράς για το αντικείμενο δεν 

αποτέλεσαν ούτε οφείλουν να αποτελέσουν αντικείμενα διδασκαλίας. Η θεωρία της λογοτεχνίας 

δε νοείται ως μεταγλώσσα, η γνώση της οποίας πρέπει να προστεθεί στα καθήκοντα του 

εκπαιδευόμενου∙ νοείται ως υπόβαθρο για τον διδάσκοντα, του παρέχει πληροφορίες και κριτήρια 

για να αναθεωρεί ορισμένες "πεποιθήσεις" του, να διαμορφώνει συνειδητά επιδιώξεις και επιλογές 

και να τις στηρίζει αποτελεσματικά και ευέλικτα. Ο διδάσκων έχει την ευθύνη του διαμεσολαβητή 

σύμφωνα με τον Vygotsky (2000), του υποκινητή στη μάθηση, συνθήκη απαραίτητη για την 

υλοποίηση μιας επιτυχημένης διδασκαλίας του λογοτεχνικού μαθήματος (Παπαντωνάκης & 

Κωτόπουλος, 2011:21-36). Επειδή στόχος είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των 

ασκουμένων, ο ρόλος του είναι περισσότερο του εμψυχωτή. Θέτει στο επίκεντρο της προσοχής 

του τους εκπαιδευομένους, τους βοηθά να εκφράζουν αυτά που κατανοούν χωρίς να θέτει ως 

αναγκαία τη δική του –υποκειμενική πάντα– καλλιτεχνική άποψη. Προτείνει (αυτό είναι το ρήμα-
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κλειδί) δοκιμαστικές λύσεις όταν οι ανάγκες των εκπαιδευομένων το απαιτούν και σχολιάζει την 

πορεία της ομάδας ως αντικειμενικός παρατηρητής. 

 Ο καλός λόγος είναι αναγκαίος, όπως και η αποδοχή κάθε παραγόμενου κειμένου, 

καθώς δημιουργικό είναι κάθε κείμενο που πηγάζει από το μέσα του ασκούμενου και 

με ποιητική ειλικρίνεια αποκαλύπτει τις δικές του ανάγκες. Με ένα θετικό κλίμα 

παρότρυνσης θα προτείνει –χωρίς να γίνεται λόγος για λάθη ή διορθώσεις– 

βελτιωμένες εκδοχές σε τεχνικά ζητήματα ή υφολογικά, ώστε να αναπτυχθεί η 

συναίσθηση της συνειδητοποίησης των πολλαπλών επιλογών που έχει ένας ποιητής 

όταν γράφει ένα ποίημα και μέσα από αυτές τις επιλογές να διαλέξει ελεύθερα την 

αρτιότερη και με κρητική διάθεση στο έργο του. Και ταυτόχρονα οι επισημάνσεις 

απευθύνονται σε όλους τους συμμετέχοντες ενισχύοντας και τη δική τους κριτική 

οπτική. 

Κι ενώ η παραδοσιακή διδασκαλία της λογοτεχνίας προσεγγίζει το κείμενο ανάλογα με το 

θεωρητικό υπόβαθρο του διδάσκοντα και την επιστημολογική του κατάρτιση, παρέχοντας συχνά 

πλήθος βιογραφικών στοιχείων και έμμεσες ή άμεσες πληροφορίες για τις κοινωνικοπολιτικές 

συνθήκες που επικρατούσαν την περίοδο συγγραφής του κειμένου ή και βασικές αρχές γλωσσικής 

και αισθητικής αποτίμησης του έργου, στην περίπτωση της Δημιουργικής Γραφής το αντικείμενό 

της χαρακτηρίζεται από ένα μεγάλο βαθμό αυθυπαρξίας (Harper, 2006:3). 

Όπως σημειώνει ο Emerson 

«υπάρχει δημιουργική ανάγνωση, όπως και Δημιουργική Γραφή. Όταν το πνεύμα εμφορείται από 

μόχθο και ευρηματικότητα, η σελίδα οποιουδήποτε βιβλίου διαβάζουμε φωτίζεται από 

πολύπτυχους υπαινιγμούς. Κάθε πρόταση καθίσταται διπλά σημαίνουσα, και η αίσθηση του 

συγγραφέα μας είναι τόσο ευρεία όσο ο κόσμος» (Emerson, 1837). 

Στη Δημιουργική Γραφή οι όποιες ελλείψεις ή αστοχίες του παραγόμενου κειμένου 

αποτελούν όχι αφορμή για αρνητική αξιολόγηση, αλλά ευκαιρία για δημιουργική κριτική, εκ 

μέρους της ομάδας, και αναθεώρηση της συγγραφικής διεργασίας, από πλευράς του μαθητή. Η 

έννοια, συνεπώς, της αξιολόγησης όσο και της προσέγγισής της μέσω της Δημιουργικής Γραφής 

αλλάζει. Λαμβάνει χώρα, αξιωματικά σχεδόν, μια βαθμιαία μετατόπιση του κύρους και της 

αυθεντίας από τον διδάσκοντα στην αναγνωστική–συγγραφική ομάδα του και στον ίδιο τον 

μαθητή–γράφοντα (Κιοσσές, 2013:14). Αυτό σημαίνει ότι 
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 Δεν σχολιάζει τα ποιήματα αναφοράς μόνο με όρους λογοτεχνικής–φιλολογικής 

ανάλυσης, αλλά συνδεόμενα με συναισθήματα, μνήμες, άμεσες εμπειρίες ή έμμεσα 

βιώματα, βοηθώντας να συνειδητοποιήσουν οι ασκούμενοι και να οργανώσουν τα 

δικά τους συναισθήματα με λόγο ποιητικό. Έτσι, τα μέλη του εργαστηρίου 

καλλιεργούν μία προσωπική σχέση με τη σύνθεση αναφοράς και κατακτούν 

βιωματικά τον μηχανισμό σύνθεσης ενός ποιήματος. 

Με τον όρο βιωματική μάθηση εννοείται η διαδικασία εκείνη σύμφωνα με την οποία οι 

εκπαιδευόμενοι καλούνται να ζήσουν και ασυνείδητα κατανοούν τις δικές τους σκέψεις, 

συναισθήματα, δράσεις και αντιδράσεις σε μία κατάσταση, ώστε να ενεργήσουν δημιουργικά 

(Μαλέτσκος, 2015:35).  

Είναι, όμως, επιβεβλημένο να θυμόμαστε πάντα ότι ένα εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής 

δεν έχει στόχο να βγάλει ποιητές ή συγγραφείς. Αν το καταφέρει, θα είναι ευτύχημα, αλλά αυτό 

δεν εξαρτάται από τη λειτουργία του ίδιου του σεμιναρίου. Αντίθετα, βασικός στόχος είναι να 

οδηγήσει τους συμμετέχοντες στη συνειδητοποίηση των μηχανισμών αποκρυπτογράφησης των 

κειμένων/ποιημάτων αναφοράς και στην –διά της ενθάρρυνσης στη γραφή– αποδόμησή τους και 

βαθύτερη συναισθηματική αποκωδικοποίηση των τεχνικών μέσων επίκλησης του συναισθήματος. 
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Διδακτικό υλικό 

Ποιήματα αναφοράς 

Μία συνηθισμένη δυσκολία ή ιδιομορφία που εντοπίζουμε είναι ότι συχνά εργαστήρια 

Δημιουργικής Γραφής συστήνονται από άτομα ή φορείς χωρίς καμία πιστοποίηση, άλλοτε 

"ευκαιριακά" κι άλλες φορές οργανωμένα και με εξαιρετικά αποτελέσματα. Όπως επιβεβαιώνει η 

έρευνά μας εκδοτικοί φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, συλλογικότητες, ιδιώτες ή βιβλιοπωλεία 

συστήνουν εργαστήρια πλησιάζοντας σε ποσοστά συμμετοχής εκείνα των φορέων της τυπικής 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (46,4%). Εντοπίζεται η αδυναμία συγκρότησης ενός ενιαίου έργου, 

μιας ανθολογίας που θα μπορούσε να προταθεί ως corpus. Συχνά το διδακτικό υλικό εμπεριέχει 

έργα "επωνύμων" ποιητών κι όχι τόσο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των διαφόρων ποιητικών 

φαινομένων και τεχνικών, ενώ υπάρχει πάντα ο κίνδυνος το υλικό αναφοράς να συνδεθεί με 

επιφανείς εκδοτικούς οίκους ή μόνο με το έργο επιφανών καλλιτεχνών χωρίς να καλύπτει όλη την 

ποικιλία της ποιητικής παραγωγής. Η πιστοποίηση μέσω της κρατικής παρέμβασης τέτοιων 

δράσεων λειτουργεί ως ένας γραφειοκρατικός πληθωρισμός, μια και τέτοιες παρεμβάσεις 

ουσιαστικά θα καταργούσαν την εμπειρική μετάδοση της γνώσης και θα τυποποιούσαν την άτυπη 

εκπαίδευση των ενηλίκων, είναι ένα πρόβλημα που εντοπίζεται. 

Η έρευνα αποδεικνύει ότι συνήθως σε εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής χρησιμοποιούνται 

κυρίως ποιήματα αναφοράς δημιουργών παλαιότερων γενεών, ενίοτε και ως ιστορία της 

λογοτεχνίας (βλ. σελ. 73 κ.ε.). Αυτή η επιλογή συνδέεται τόσο με την απομάκρυνση των 

διδασκόντων από τη σύγχρονη ποιητική παραγωγή (μαζικά, όχι ποιοτικά) και την αδυναμία τους 

ή τη μη επιθυμία τους να συντάξουν ένα δικό τους ποιητικό υλικό διδασκαλίας ορίζοντας έτσι και 

τη δική τους διδακτέα ύλη. Ένας άλλος λόγος εικάζεται πως είναι τα πνευματικά δικαιώματα στα 

οποία εμπίπτουν οι νεότερες ποιητικές συλλογές, λειτουργώντας αποτρεπτικά στη διακίνηση ενός 

τέτοιου υλικού. Έτσι αναπόδραστα οδηγούνται οι διδάσκοντες σε δημιουργούς άλλων εποχών, 

που ποιούσαν με άλλη προβληματική κι άλλη καλλιτεχνική εξέλιξη έως τις μέρες τους. Όσο κι αν 

κρίνεται αναγκαία η εμβάθυνση στην κλασική λογοτεχνία και τα έργα του κανόνα, άλλο τόσο 

καθίσταται αναγκαία η επαφή των ασκούμενων με έργα της σύγχρονης περιόδου, με όρους 

καλλιτεχνικής επικαιρότητας πάνω σε σύγχρονα προβλήματα (μεταναστευτικό, προσφυγικό, 

κοινωνική ποίηση κ.τ.λ). Ένας δόκιμος ποιητής, όμως, ή ένας συμμετέχων σε εργαστήρι δεν 

πρέπει να αξιοποιεί μόνο την ποιητική παράδοση, κλασικών πια ποιητών, αλλά και το σύγχρονο 
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υλικό. Μόνο έτσι θα μπορέσει να ενταχθεί ποιητικά στις σύγχρονες τάσεις και την προβληματική 

του καιρού του. Βέβαια, αυτό σημαίνει μία διαρκή ανανέωση του διδακτέου κανόνα. 

 

Παρακάτω θα επιχειρηθεί να σκιαγραφηθεί ένας οδηγός ύλης διδασκαλίας ποιητικού λόγου 

και μία θεωρητική προβληματική πάνω στην ποιητική θεωρία. Ενσωματώσαμε θεωρητικές 

προσεγγίσεις που δυνητικά μπορούν να λειτουργήσουν ως όχημα διδακτικής προσέγγισης. Σε 

καμία περίπτωση δεν εξαντλούμε όλη τη θεωρία περί ποιητικής, αλλά επιχειρούμε μόνο να 

σχεδιάσουμε μία σειρά διδακτικών προσεγγίσεων που –με συντομία– θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν σε ένα εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής ενηλίκων με ποιητική κατεύθυνση. Έχει 

σημασία ο δάσκαλος να προσεγγίσει μία μία τις προτεινόμενες ενότητες, μόλο που είναι 

αναπόσπαστα τμήματα της σύγχρονης ποίησης, δίνοντας περισσότερο ή λιγότερο έμφαση σε κάθε 

μία. Κυρίαρχα όμως σε κάθε περίπτωση στοιχεία της εργαστηριακής λογικής είναι τα ποιήματα 

αναφοράς που πρέπει να συνδέονται με τις ενότητες αυτές. Και βέβαια ο διδάσκων δεν θα 

οργανώσει τη διδακτέα ύλη του μόνο πάνω στα προτεινόμενα –ή άλλα– και τις λίγες θεωρητικές 

ή τεχνικές έννοιες που προτείνονται. Είναι σαφές ότι το κλασικό υλικό είναι αναγκαίο 

συμπληρωματικό υλικό. Έτσι, προτείνεται να αξιοποιηθεί από την πλούσια ελληνόφωνη 

βιβλιογραφία ένα σημαντικό μέρος του υλικού (βλ. Παράρτημα 1) τόσο για την ίδια τη θεωρητική 

κατάρτιση του δασκάλου όσο και για τους ασκούμενους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες 

στο εργαστήριο δεν θα δουν την ποίηση μόνο μέσα από μία τεχνική προσέγγιση ή ως στιχουργική 

αποτύπωση συναισθημάτων, αλλά και ως υψηλή τέχνη. Τα βιβλία συμποσίων ποίησης 

προσφέρουν πολύ ενδιαφέρουσες οπτικές. Στο Παράρτημα 3 εντάσσεται ένας ευρύς πίνακας 

ποιημάτων αντιστοιχισμένων σε συγκεκριμένες θεματικές, που μπορούν να τεθούν σε μία βάση 

διαλογικής κριτικής και έμπνευσης στο εργαστήριο. Στην πρότασή μας συμπεριλαμβάνονται 

ποιητές όλης της σύγχρονης ηλικιακής γκάμας και όλων των ρευμάτων και γενεών. Σε κάθε 

περίπτωση ο πίνακας δεν αποτελεί έναν δογματικό κανόνα, αλλά δίνει μία εικόνα πλουραλιστική, 

ώστε να εκφράζει πλήρως τις καλλιτεχνικές τάσεις της εποχής μας, πέρα από την όποια 

υποκειμενική μας κριτική για το ένα ή άλλο ποίημα. 

 

θεματικές ενότητες 

βασικές πληροφορίες/προσεγγίσεις γύρω από τη σύγχρονη ποίηση 

Μοντέρνα και μεταμοντέρνα ποίηση 
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Σχεδόν από την πρώτη στιγμή καλό είναι ο διδάσκων μακριά από θεωρητικές προσεγγίσεις να 

προχωρήσει σε έναν διαχωρισμό μεταξύ μοντέρνας και μεταμοντέρνας/σύγχρονης ποίησης. Η 

αρχή της μοντέρνας ποίησης έχει τις ρίζες της στον ΙΘ΄ αιώνα, όπως σαρκώνεται με μοναδικό 

τρόπο στην ποίηση του Μπωντλαίρ, οπότε και η ποίηση αλλάζει κι απομακρύνεται από την 

κοινωνία. «Η μοντέρνα ποίηση διαλύει την οργάνωση, το απέξω ωραίο σχήμα. Κάνει δημιουργική 

ελευθερία. Μένει όμως και πρέπει να μείνει εσωτερική καθαρότητα, μία λάμψη που βγαίνει από την 

ψυχή με τα πράγματα και ακτινοβολεί όπου υπάρχει» (Θέμελης, 1955:342). Γίνεται πιο απαιτητική 

για τον αναγνώστη, πιο κρυπτική9 μέσα από μία δύσκολη γλώσσα και ιδιαίτερες φόρμες, ανάλογα 

και με τις ιδέες της κάθε εποχής και του κάθε ρεύματος. Τον ερμητισμό της μοντερνιστικής 

ποίησης εντοπίζει ήδη από το 1955 η Άλκης Θρύλος (ψευδώνυμο της Ελένης Ουράνη) 

«ως μία από τις βασικές αιτίες της αποκοπής της σύνδεσης πομπού και δέκτη/κοινού[…] 

Κλειδώνεται διπλομανταλώνεται μέσα σε αυτήν και πετά τα κλειδιά στο χάος, έτσι ώστε κανένας 

να μην είναι σε θέση να τα βρει[…] Ο ταλαίπωρος αναγνώστης έχει συχνά την εντύπωση ότι έχει 

μεταμορφωθεί σε ένα λύτη γρίφων, εκνευρισμένο και αποκλεισμένο, γιατί τη λύση δεν τη βρίσκει 

ούτε είναι δυνατόν να τη βρει» (Ουράνη, 1955:366-367). 

Για τον Θασίτη 

«ο ερμητισμός έφερνε νέες δυνατότητες ολόκληρη την πίεση ανοιχτές σε κάθε ταλέντο άσχετα από 

κοινωνικές τοποθετήσεις. Η μετατόπιση του συγκινησιακού στόχου, από το φαινόμενο στο 

εσωτερικό και στο αιτιώδες, από τη γενίκευση στην εντατική λεπτομέρεια, η κατάργηση των 

δεσμεύσεων που επέβαλαν παλαιότερα στην ποίηση, η λογική σύνθεση και οργάνωση της 

απεικόνισης, δημιούργησαν μία εκφραστική, εξαιρετικά ευλύγιστη, στηριγμένης διαδικασία του 

ψυχολογικού συνειρμού» (Θασίτης, 1959:57). Ωστόσο, για τον ίδιο «ο ερμητισμός ήταν η φωτιά 

που έκαψε τις γέφυρες της ποίησης με το κοινό, ο δημιουργός ενός μονωτικού πλέγματος που 

καλύπτει σήμερα ολόκληρη τη φύση αναγνωρίζοντας ότι το πρόβλημα επικοινωνίας της πίεσης 

με το κοινό, πρόβλημα που συνδέεται άμεσα με τον ερμητισμό, είναι σοβαρότατο» (1959:59), 

«εκφράζει και μία καινούργια αντίληψη των πραγματικών σχέσεων και συνιστά ένα καινούριο 

μηχανισμό για τη σύλληψη και την έκφρασή τους» (1959:60). 

Ο Αριστηνός κρίνει ότι αυτός ο ερμητισμός και η αναγνωστική "αντι-λαϊκότητα" του 

μοντερνιστικού μυθιστορήματος γέννησαν μία ολόκληρη βιομηχανία ερμηνευτών, σχολιαστών, 

                                             
9 Ρεμπώ, Λωτρεαμόν, Κορμπιέρ, Λαφόργκ. 
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κυνηγών υπαινιγμών, για να μεσολαβήσουν ανάμεσα στα κείμενα και τους αναγνώστες. Το 

αριστοκρατικό πνεύμα του μοντερνισμού, που πηγάζει από την πίστη στην αυτονομία της τέχνης 

και υπαγορεύει την ιδιόλεκτο των εκφραστικών μέσων, εκβίασε τη μεγάλη στροφή (Αριστηνός, 

2015:73). Ο μοντερνιστικός ελευθερόστιχος λυρισμός με τον καιρό υποχωρεί κι η ποίηση γίνεται 

πιο πεζή (σε αυτό σημαντική ήταν η επίδραση του υπερρεαλισμού) και εμφανίζονται δυναμικά το 

χειμαρρώδες εικονιστικό παραλήρημα και τα ψυχεδελικά τοπία (όπως καταγράφεται στην 

ποιητική του Ρεμπώ). Ο υπαρξισμός και ο σκεπτικισμός κυριαρχούν, το παράλογο (με όσους το 

υπηρέτησαν ειδικά μετά την αποκάλυψη του Ολοκαυτώματος) και η μελαγχολία ολοένα και 

έρχονται στο προσκήνιο με δημιουργικότητα και φαντασία στην εικονοπλασία και τον στίχο. 

Λίγες δεκαετίες μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ο μοντερνισμός υποχωρεί και τον διαδέχεται 

το μεταμοντέρνο. Θέλει μεγάλη προσοχή στο πώς χρησιμοποιούμε το πρώτο συνθετικό μετα-, 

καθώς τούτο δηλώνει μια μετεξέλιξη του αρχικού όρου (β' συνθετικό) σε κάτι άλλο με ειδολογικές 

διαφορές. Ως όρος ο μεταμοντερνισμός τίθεται σε αμφισβήτηση αν και κατά πόσο αποτελεί 

μετεξέλιξη του μοντερνισμού. Το μεταμοντέρνο αμφισβητεί το παρελθόν, το αποκηρύσσει, 

αρνείται τις παραδομένες φόρμες. Όχι μόνο επιχειρεί να συνεχίσει τους πειραματισμούς του 

μοντερνισμού εναντίον της παράδοσης, αλλά προχωρά ακόμη παραπέρα, έρχεται σε σύγκρουση 

με τον μοντερνισμό που έγινε με τη σειρά του κομμάτι της παράδοσης. Ο Jameson προσεγγίζει το 

μεταμοντέρνο με βασικό παράδειγμα τον Andy Warhol (παπούτσια διαμαντόσκονης, κόκα κόλα) 

ως ιδρυτή της pop art, με την κριτική ότι στην ουσία το μεταμοντέρνο αρνείται τον προηγούμενο 

μοντερνισμό, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιεί εκείνου τα θέματα ως αναμόχλευση ή ως παρωδία. 

Ο ίδιος με κριτική διάθεση συνδέει άμεσα την εμπορευματοποίηση της τέχνης με το μεταμοντέρνο 

και άρα με την επέλαση του καπιταλισμού μεταπολεμικά. 

«Η καλλιτεχνική παραγωγή έχει σήμερα ενσωματωθεί στην εν γένει εμπορευματική παραγωγή, η 

φρενήρης οικονομική ανάγκη παραγωγής διαρκώς ανανεούμενου ρεύματος αγαθών με μορφή 

ολοένα και πιο καινοφανή, σε ολοένα και μεγαλύτερους ρυθμούς του κύκλου εργασιών, αποδίδει 

στην αισθητική καινοτομία και τον πειραματισμό δομική σχέση και λειτουργία, των οποίων η 

σημασία βαίνει αυξανόμενη» (Jameson, 1999:38). 

Για την Δεληγιώργη «η υπερκεφαλαιοποίηση που έπληξε τις μεταβιομηχανικές κοινωνίες από τη 

δεκαετία του ’80 και μετά φανέρωσε πόσο σοβαρά απειλήθηκαν οι καλλιτεχνικές πρωτοπορίες από 

την οικονομία της αγοράς» (Δεληγιώργη, 2015:18). 
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Η μεταμοντέρνα αντίληψη πρόβαλε το αίτημα της κατάργησης της διαφοράς ανάμεσα στην 

ανώτερη και στην κατώτερη τέχνη, στο αισθητικό και στο μη αισθητικό, στο υψηλό και στο 

τετριμμένο. Όπως υποστηρίζουν οι περισσότεροι εκπρόσωποι του ρεύματος, αυτή η διάκριση 

ανάμεσα σε ανώτερη και κατώτερη κουλτούρα είναι ένας τεχνητός διαχωρισμός που εισήγαγε η 

αστική κοινωνία, με συνέπεια την αποκοπή της τέχνης από κάθε εξωτερική απαίτηση, δηλαδή την 

αυτονόμηση και τη θεσμοποίησή της (Παρίσης, 2007:1401-1402). Στην προσπάθειά του να 

αντιταχθεί σε αυτόν τον μοντερνιστικό ελιτισμό, υιοθετεί στοιχεία και πρότυπα της μαζικής 

κουλτούρας, αναμειγνύει τα λογοτεχνικά είδη, διαφορετικά πολιτισμικά προϊόντα και υφολογικά 

μορφώματα, προτάσσοντας το παιγνιώδες και την παρώδηση ως κριτική θεώρηση, που καθίσταται 

πλέον ανέφικτη μια λογοτεχνική ταξινόμηση. «Ο ιδανικός μεταμοντέρνος συγγραφέας, ο οποίος 

δεν μιμείται, ούτε καταφρονεί τους γεννήτορές του στον Κ' αιώνα ή τους παππούδες του στον ΙΘ’ 

αιώνα, έχει αφομοιώσει τον μοντερνισμό, μα δεν τον φέρνει σαν φορτίο στις πλάτες του» 

(Αριστηνός, 2015:74). Ο μεταμοντερνισμός συνδέεται άρρηκτα με τις αναγνωστικές θεωρίες 

πρόσληψης, καθώς ο νέος αναγνώστης δεν είναι ένας παθητικός καταναλωτής ούτε ο ισόβιος 

τρόφιμος μιας λέσχης μυημένων που θεωρεί αυτονόητη κάθε ποιητική παραπομπή και οικείο κάθε 

σύμβολο. 

 Σήμερα η θεματική αλλάζει. Κύριο αίτημα είναι η επιστροφή της ποίησης στην κοινωνία 

(θεματική κοινωνική ή υπαρξιακή, αλλά με θέματα σύγχρονα, γλώσσα λαϊκή και καθημερινή, 

φόρμα απλή και λιτή). Η ποίηση γίνεται πιο ελεύθερη προς το κοινό (βασικό αίτημα της εποχής∙ 

και γλωσσικά και θεματικά πλησιάζει την κοινωνία με αναφορές σε καθημερινές εικόνες και 

θεματικές (τρένο, βροχή, έρωτας, κοινωνικά φαινόμενα) με μία προσέγγιση διαφορετική, μακριά 

από τον συμβολισμό και την κρυπτικότητα του παρελθόντος. Το ποίημα δεν είναι ένα 

απομονωμένο σημαίνον, μία αινιγματική κατάσταση του κόσμου και του ατόμου ούτε ένα 

γλωσσικό σπάραγμα που υπνωτίζει με την ακατανοησία του. Ο στίχος απελευθερώνεται, αρνείται 

κάθε κανόνα10, γίνεται πιο πεζός μα συνάμα και πιο λιτός. Αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο, πιο 

απαιτητικό και καθιστά αναγκαία όχι την τεχνική κατάρτιση αλλά πρωτίστως την αναγνωστική 

εμπειρία, την ποιητική μελέτη και την άσκηση. Ο μεταμοντέρνος ποιητής δεν είναι 

                                             
10 Αυτή η ελευθερία γεννά και τη φαινομενική ευκολία σύνθεσης ενός ποιήματος. Αυτό από τη μία οδηγεί  στο 

επιπόλαιο συμπέρασμα περί χαμηλής στάθμης της σύγχρονης ποίησης και από την άλλη αφήνει ελεύθερο τον καθένα 

να γράφει ποιήματα χωρίς πολύ συχνά να προσφέρει κάτι στην τέχνη και καθιστώντας δύσκολη τη δύσκολη διάκριση 

του καλού ποιήματος. 
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περιθωριοποιημένος, αλλά συμμετέχει στην κοινωνία (με τη βοήθεια της τηλεόρασης, του 

διαδικτύου, των κοινωνικών δράσεων). 

Ελεύθερος στίχος 

Ήδη από την αρχαιότητα το ποίημα είχε συνδεθεί με τη μουσική και αυτό συνεχίστηκε 

απρόσκοπτα μέχρι τον Ρομαντισμό ως δημοτικό τραγούδι. Η παραδοσιακή ποίηση συνδέθηκε, 

λόγω αυτής της σχέσης της από την Αρχαιότητα με τεχνικές και ύφος πιο κοντά στην άμεση 

μουσικότητα (ομοιοκαταληξία, μέτρο κ.τ.λ)11. Το ποίημα διακρίνονταν από μία αυστηρότητα με 

μέτρο και ρίμα, αρχή, μέση και τέλος κατά έναν ευθύγραμμο τρόπο που υποστήριζε την κεντρική 

του ιδέα. Η αναγέννηση έρχεται τον ΙΘ΄ αιώνα που μέσα στο σκληρό αστικό περιβάλλον και τις 

νέες ιδεολογικές καταστάσεις που διαμορφώθηκαν, μετασχηματίζεται και επηρεάζεται από αυτές 

τις συγκλονιστικές αλλαγές (νωρίτερα είχε μετασχηματιστεί το μυθιστόρημα και εμφανίστηκε η 

νουβέλα). Ένα, λοιπόν, από τα νέα χαρακτηριστικά είναι ότι η νεωτερική ποιητική έκφραση 

καταργεί με τρόπο επαναστατικό τους παραδοσιακούς κανόνες και οδηγείται στον ελευθερωμένο 

στίχο –κι αργότερα με τους μοντερνιστές ποιητές στην ελευθεροστιχία– με στόχο την αναζήτηση 

μιας αυθεντικής έκφρασης χωρίς τον παλιό φορμαλισμό. Δόθηκε περισσότερη προσοχή στο 

μήνυμα, στις λέξεις που –ελεύθερα– επέλεξε και τον ρυθμό που αυτός έδινε (στον παλιό στίχο, ο 

ρυθμός και η ρίμα πολλές φορές γεννούσαν το ποίημα). Ο ελεύθερος στίχος συνδέεται με το 

μήνυμα και την αναγνωστική εμπειρία του ποιητή. Η κριτική που του αποδίδεται από τότε 

επικεντρώνεται στο γεγονός ότι ο ελεύθερος στίχος τείνει περισσότερο στο πεζό και είναι εύκολο 

να περιπέσει σε καθαρή πεζολογία∙ και ο ψόγος δυναμώνει από χαμηλής ποιότητας συνθέσεις που 

αναδύονται από τη –φαινομενική– ελευθερία της ελευθεροστιχίας, όταν η ποίηση ως υψηλή τέχνη 

απαιτεί καλλιέργεια, εντρύφηση και μελέτη. 

Η γλώσσα στη σύγχρονη ποίηση 

Δυσκολευόμαστε να βρούμε προσδιορισμούς, αποφθέγματα ή ορισμούς για την ποίηση που 

να δίνουν προτεραιότητα είτε έμφαση στο νόημα (ως λογικό περιεχόμενο). Το ποίημα είναι 

δημιουργία, είναι ποίηση ποιήματος. Το πιο σημαντικό είναι να κατανοήσουμε ότι στην ποίηση 

παρουσιάζεται η μεγαλύτερη δυνατή γλωσσική ελευθερία, γιατί μόνον η ποίηση μπορεί να 

αποδομήσει τη γλώσσα και να την ξαναχτίσει με τη δική της δυναμική. Για τον Culler  

                                             
11 Η δημοτική ποίηση δεν είχε ομοιοκαταληξία, αν και ήταν έμμετρη. 
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«η λογοτεχνία εξερευνά τα σχήματα ή τις κατηγορίες των συνηθισμένων τρόπων σκέψης και 

συχνά επιχειρεί να κάμψει ή να τα αναπλάσει, δείχνοντάς μας με ποιον τρόπο να σκεφτόμαστε 

κάτι για το οποίο η γλώσσα μας δεν έχει προηγουμένως προβλέψει και αναγκάζοντάς μας να 

εστιάσουμε την προσοχή μας στις κατηγορίες μέσω των οποίων αντιλαμβανόμαστε χωρίς 

περίσκεψη τον κόσμο» (Culler, 2016:81).  

Μολονότι γραπτή η ποίηση, είναι ουσιαστικά μια προφορική τέχνη (ομηρικά έπη και δημοτικό 

τραγούδι είναι κορυφαία υποδείγματα)∙ είναι μια τέχνη ακουστική που δίνει ιδιαίτερη προσοχή 

και –προστιθέμενη– αξία στις λέξεις ως ηχητικά σημαίνοντα. Είναι το δομικό στοιχείο για να 

κατασκευαστεί ένα ποίημα. Η ποιητική γλώσσα διακρίνεται από την πεζή, ακριβώς στα εργαλεία 

που χρησιμοποιούνται∙ στηρίζεται στη μεταφορική χρήση, στις μετωνυμίες, στην αλλαγή έντασης. 

Η μεταφορά λειτουργεί ως συντεταγμένες στον κάθετο άξονα της εμπειρίας με τον οριζόντιο 

άξονα του συναισθήματος. Είναι μία αντιστοίχιση εννοιολογικών παιδιών που με βάση τη 

γνωσιακή θεωρία στηρίζεται στην αναγνώριση τύπων σχέσεων μεταξύ των αντικειμένων μέσα 

από τη γραμματική της εμπειρίας του αναγνώστη. Η ελλειπτικότητα και τα παράλληλα επίπεδα 

ερμηνείας μιας μεταφοράς συσπειρώνονται πάνω στο αναγνωστικό βίωμα, ως ατομική ή 

συλλογική συνθήκη. Για τον Paul De Man 

«κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης μπαίνουμε στο κείμενο και το κατανοούμε με τον δικό μας 

τρόπο, κάνουμε, με άλλα λόγια, τις δικές μας ερμηνείες. Αυτό που έχει σημασία είναι αν η 

ανάγνωσή μας ελέγχεται από γραμματικά ή ρητορικά στοιχεία, αν, δηλαδή, η μεταφορά συνδέει 

το εξωτερικό νόημα με την εσωτερική κατανόηση σε μια ενότητα» (De Man, 1979: 12-13). 

Στόχος δεν είναι απλά η μεταφορά ενός μηνύματος, αλλά κυρίως η διέγερση αισθήσεων 

(εικόνες) μέσα από την αξιοποίηση του γλωσσικού πλούτου του ποιητή (μετωνυμική χρήση 

επιθέτων ή ουσιαστικών που αποκτούν όμως ένα άμεσο μήνυμα στον νου του αναγνώστη). 

Ωστόσο, η εποχή της πλούσιας επιθετικής ποιητικής γλώσσας έχει παρέλθει, μολονότι ακόμα 

ποιητές πειραματίζονται με το λεξιλόγιο αξιοποιώντας όρους της αρχαίας ελληνικής που 

επιβιώνουν λεξικογραφικά. Η γλώσσα της ποίησης δεν απαιτεί λεξικά ή κατασκευή νέων λέξεων, 

αλλά αξιοποίηση του υπάρχοντος "καθημερινού" λεξιλογίου, γιατί όπως δίδασκε ο George 

Mounin «ο καθένας κουβαλά την ποίηση στην τσέπη του παιδικού του παντελονιού». Ο πλούτος 

κρύβεται στον δυναμισμό των ίδιων των λέξεων, μέσα από τη θέση τους και τους συνδυασμούς 

τους. Λιτότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση φτώχεια λόγου. «Ο ποιητικός λόγος τρέφεται 

από την επαφή, από την ουσιώδη επικοινωνία της ποιητικής γλώσσας με τον καθημερινό λόγο» 
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(Βούλγαρης, 2003:52). Η ποίηση προκύπτει από τις σεισμικές δονήσεις που διαμορφώνει η επαφή 

του ρυθμού με τη βεβαιότητα του λόγου στις ρωγμές των συναισθημάτων. Η χρήση ουσιαστικών 

και ρημάτων κρίνεται λίγο ή πολύ αναγκαία, όπως και συχνά η χρήση περιορισμένης χρήσης –

στον προφορικό λόγο– επιθέτων που δίνουν μία ξεχωριστή ιδιότητα στο ουσιαστικό. Με την 

πάροδο του χρόνου, η αντιποιητική ατμόσφαιρα της ζωής επηρέασε την ποιητική γλώσσα. Η 

αντιποιητική ατμόσφαιρα πάντα συντελούσε στην αναζήτηση νέων ποιητικών μορφών. 

«Οι ίδιοι οι ποιητές παραδέχονται την "κρίση", αλλά μιλούν αόριστα για την αποιητικότητα της 

εποχής, για την έλλειψη πνευματικότητας που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο του καιρού μας, για την 

ανεπάρκεια του ευρύτερου κοινού που αδυνατεί να δεχτεί την "αφαίρεση" και την παρεκτροπή 

από την λογοκρατούμενη αντίληψη της καθημερινής ζωής» (Αναγνωστάκης, 1959:106). 

Ο πεζός κι ο προφορικός λόγος επέδρασαν καταλυτικά στην ποίηση. Η σύγχρονη γλώσσα είναι 

πιο κοντά στον καθημερινό λόγο με όλες τις μεταφορικές εκφράσεις που καθημερινά 

μεταχειριζόμαστε, θυμίζοντας τον Μίμη Σουλιώτη που έλεγε πως «η ποίηση γράφεται με λέξεις 

τετριμμένες». Έτσι, αποφεύγονται τα ευκόλως εννοούμενα αξιοποιώντας την προφορικότητα, 

μιλώντας απευθείας στο κοινωνικό σύνολο. Δεν είναι κρυπτική κι ελιτίστικη ούτε συμβολική, 

μόλο που χρησιμοποιεί εύληπτα στο κοινό σύμβολα. 

Ρυθμός και στιχουργική ένταση 

Βασικό στοιχείο είναι ο στιχουργικός ρυθμός. Και αν στην παραδοσιακή ποίηση ο ρυθμός 

ορίζονταν από το μέτρο και την ομοιοκαταληξία, στη σύγχρονη κατευθύνεται από την 

προφορικότητα της απαγγελίας. Ακολουθεί την προφορική γλώσσα και "σπάει" κατά τη λογική 

της κίνησης της γλώσσας στον καθημερινό λόγο (π.χ. ανάσες). Βέβαια, καθώς στην τέχνη δεν 

υπάρχουν κανόνες παρά μόνο για να παραβιάζονται, φέρνοντας καινοτομία, δεν είναι λίγοι οι 

ποιητές στο Παράρτημα 3 που συγκροτούν δικό τους στιχουργικό ρυθμό (για παράδειγμα η 

Δημουλά που διασπά τον αναφορικό σύνδεσμο από την υπόλοιπη πρόταση) αλλάζοντας τη 

συνήθη στιχουργική κίνηση. Άλλωστε, ο ρυθμός συνδέεται συχνά και με τη συνειρμική κίνηση 

των εικόνων και των νοημάτων. 

Ως συναισθηματική ένταση μπορούμε να ονομάσουμε τη συναισθηματική κλιμάκωση (ή 

αποκλιμάκωση) που καταγράφεται σε ένα ποίημα. Είναι σημαντικό να προσλάβει τα ποιήματα 

αναφοράς ο ασκούμενος συναισθηματικά και όχι τεχνικά ή "φιλολογικά". Έτσι, σε κάθε σύνθεση 

θα εντοπίζει τη συναισθηματική ένταση και τους ανά περίπτωση μηχανισμούς που την 

κλιμακώνουν. Το επιμύθιο, το απρόοπτο κλείσιμο, η ειρωνεία και ο σαρκασμός, το σχήμα ενός 
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νοηματικού κύκλου, η σύνδεση του τέλους με τον τίτλο είναι μερικά στοιχεία που ενισχύουν τη 

συναισθηματική κλιμάκωση. 

εικόνα και μεταφορά στο σύγχρονο ποίημα 

Το υπερρεαλιστικό κίνημα κληροδότησε στη μεταμοντέρνα (σύγχρονη) ποίηση την αγάπη για την 

εικόνα. Θεωρείται σήμερα πια ένα βασικό συστατικό του ποιητικού λυρισμού και ισορροπεί εν 

πολλοίς την απούσα μουσικότητα του στίχου, διαμορφώνοντας τον δικό της ρυθμό στο ποίημα. 

Για τον Κώστα Σοφιανό ο ποιητής «επεξεργάζεται εντυπώσεις∙ εκθέτει την φωτοπαθή ύπαρξή του 

στο φως του Κόσμου -και κάτι τέτοιο δεν είναι μόνο το φυσικό∙ είναι και το μετα-φυσικό και το 

τεχνητό και το κοινωνικό και το ατομικό, το εσωτερικό του φως» (Σοφιανός, 1990:39). Η 

κατασκευή της εικόνας γίνεται μέσα από ετερόκλητες εικόνες, μετωνυμία ονομάτων, μεταφορικό 

λόγο, σουρεαλιστική/συνειρμική σύνδεση εικόνων. Ο Μπόρχες έγραφε ότι «η μεταφορά είναι η 

στιγμιαία επαφή δύο εικόνων και όχι η σύμμιξη δύο πραγμάτων» (Μπόρχες, 2007:248), ενώ για τον 

Γιώργο Αράγη 

«η ποίηση, ως λόγος του μέσα μας άρρητου, έχει να κάνει κατεξοχήν με την άλογη διάστασή μας. 

Ποίηση χωρίς αναφορά στο άλογο στοιχείο δύσκολα μπορεί να υπάρξει. Ποίηση απόλυτα λογική 

δύσκολα ή ουδόλως μπορεί να υπάρξει∙ στιχουργήματα ως λογικές κατασκευές, κάτι που γίνεται 

συχνά, ναι, αλλά όχι ποίηση» (Αράγης, 2016:53-54) 

Η μεταφορά λειτουργεί ως ένα προσωπείο της γλώσσας που εκφράζει τη βαθύτερη 

αναζήτηση του δημιουργού σε έναν κόσμο παράλογο γεμάτο εικόνες που πληγώνουν. Είναι η 

σκευή του στην ποιητική σκηνή διατηρώντας τη δραματικότητα της μίμησης στο φανταστικό, 

εκείνο το εξωλογικό που συντίθεται σε εικόνα, σε κάτι αντιληπτό δηλαδή με τις αισθήσεις χωρίς 

να απεμπολεί άλλες νοηματικές προεκτάσεις. Αξιοποιούμε τη φαντασία μας, τη γλωσσική μας 

ικανότητα, τον ρυθμό που γεννούν οι εικόνες. Ενσωματώνουμε στο δικό μας ύφος (μεταφορικό ή 

πιο πεζό) κοινωνικά στιγμιότυπα. Η φαντασία με τη χρήση μεταφορών είναι ελεύθερη∙ ο 

αναγνώστης μόνος του φαντάζεται χωρίς να πιέζεται από λεπτομερείς περιγραφές∙ η ανάγνωσή 

του είναι ενεργητική∙ ο ποιητής είναι ενεργητικός να "φτιάξει" τον δικό του κόσμο, να μεταφέρει 

εντονότερα το μήνυμά του και να προωθήσει τη γλωσσική εξέλιξη. Οι εικόνες μπορούν να 

διαδέχονται η μια την άλλη, εύκολα, ακόμα και ως καταιγισμός (προσοχή στην ένταση που 

διαμορφώνεται, τον ρυθμό και τη νοηματική συνοχή). Το ποιητικό υλικό απαιτεί μία ενεργητική 

στάση απέναντι στον αναγνώστη. Έχει ανάγκη από τη δράση (που γραμματικά κυρίως αποδίδεται 

με το ρήμα). Απαιτείται λοιπόν κίνηση ή αφηγηματικός χαρακτήρας ή ένα τέχνασμα, ώστε η 
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αφήγηση να λαμβάνει χώρα αυθόρμητα στη σκέψη του αναγνώστη. Ακόμα και η καθαρά 

στοχαστική ποίηση δεν μπορεί να παραμένει σε μια απλή παράθεση σκέψεων. Όσο πιο 

συγκεκριμένη είναι η έννοια ή η δράση τόσο πιο εύκολα γίνεται η συναισθηματική πρόσληψη από 

τον ακροατή/αναγνώστη∙ οι αφηρημένες έννοιες έχουν σημαντική δυσκολία να μετατραπούν σε 

εικόνα και δράση (όπως το επιτυγχάνει η Κική Δημουλά). 

 

Ορισμένες ακόμα έννοιες 

– Το πεζοποίημα, μαζί με τον ελεύθερο στίχο, είναι μία επαναστατική μορφή του νεωτερισμού 

(το εισηγήθηκε ο Μπωντλαίρ) που απελευθερώνει επιθετικά τον ποιητή από την παραδοσιακή 

νόρμα. Υιοθετείται και σήμερα από πολλούς. Συνήθως το πεζοποίημα διατηρεί έναν στοχαστικό 

χαρακτήρα με λιγότερες εικόνες. Εντοπίζεται μία πολλαπλότητα στο ύφος και την έκφραση∙ 

διακρίνονται πειραματισμοί στην έκφραση, όπου ενίοτε οι περίοδοι ξεκινούν με πεζό γράμμα μετά 

από τέλεια ή άλλοτε απουσιάζουν οι τέλειες και οι περίοδοι σηματοδοτούνται από ένα "μετέωρο" 

κεφαλαίο γράμμα. 

– Η στίξη στη σύγχρονη ποίηση ακολουθώντας την μοντέρνα ποιητική παράδοση έχει σχεδόν 

εξοβελιστεί. Μολονότι είναι πολλοί ακόμα οι ποιητές που την χρησιμοποιούν, εντούτοις αυτή 

περιορίζεται σημαντικά φτάνοντας συχνά στην πλήρη απουσία της. Η αστιξία ενισχύει την 

πολυσημία του λόγου. Επιφέρει μια ρευστότητα, ένα ανακάτεμα και μια σύγχυση, αφήνοντας τον 

λόγο ελεύθερο ώστε να λειτουργήσει ενεργητικά ο δέκτης. 

– Ποιητική σύνθεση ονομάζεται ένα άθροισμα αυτοτελών κι άτιτλων –ή έχοντας ως τίτλο έναν 

αριθμό– που συνδέονται νοηματικά ή συναισθηματικά πάνω σε έναν κοινό θεματικό άξονα, μια 

κοινή κεντρική ιδέα και στην ουσία εκλαμβάνεται σαν ένα ποίημα. Ποιητική σύνθεση μπορεί να 

αποτελεί μία ολόκληρη ποιητική συλλογή (Επιτάφιος, Σονάτα του Σεληνόφωτος) ή μπορεί να είναι 

και τμήμα μιας συνηθισμένης ποιητικής συλλογής. 

– Ο τίτλος διακρίνεται για την ιδιαίτερη σημασία του. Αν και φαίνεται το λιγότερο σημαντικό 

τμήμα ενός ποιήματος, αποτελεί οργανικό του. Διατηρεί μία άμεση σύνδεση με την αναγνωστική 

πρόσληψη, καθώς αυτός αποτελεί το εισαγωγικό τμήμα μιας σύνθεσης∙ είναι, κατά τον Barthes το 

πρώτο βήμα στην ανάπτυξη του ερμηνευτικού κώδικα, αρθρώνοντας το πρωταρχικό αίνιγμα ή 

ερώτημα που προσανατολίζει τον αναγνώστη.  Οι Φορμαλιστές προσπέρασαν τους τίτλους και 

δεν τους ανέταξαν ως "τέχνασμα" στην αναζήτηση της λογοτεχνικότητας. Ακόμα και σήμερα οι 

σχετικές μελέτες είναι πολύ λίγες. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα κοινωνικοποίησης του 
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ποιητικού κειμένου. Είναι υπεύθυνος για την ένταξη της σύνθεσης στο κοινωνικό του περιβάλλον 

καθώς διαμορφώνει την ενδοποιητική του ταυτότητα. Εισάγει και διακρίνει το κείμενο από άλλα 

μέσα στην ίδια ή και άλλες συλλογές. Εισάγει ειδολογικά και θεματικά τον αναγνώστη 

(Πασχαλίδης: 1996:78). Με διάθεση ποιητικής ειρωνείας συχνά μπορεί να ξαφνιάσει το κοινό, 

ώστε να το προετοιμάσει για κάτι άλλο από εκείνο που τελικά εκθέτει. Γίνεται το κλειδί της 

αλληγορίας ως ένα ανοικειωτικό τέχνασμα. Ενδέχεται να καθορίσει τούτος το βασικό μήνυμα ή 

την ερμηνεία του ποιήματος (αν η σύνθεση είναι διφορούμενη, εκείνος δύναται να καταδείξει την 

κατεύθυνση) ή να ενισχύσει το συναίσθημα ή το κεντρικό μήνυμα (ως αναγκαίος για τη νοηματική 

ολοκλήρωση). Πρέπει να είναι ανάλογου εντάσεως με το ποίημα, ενώ σε περίπτωση συλλογής οι 

τίτλοι καλό κρίνεται να έχουν μία σχετική επαφή μεταξύ τους (τεχνική ή ως προς το ποίημα∙ για 

παράδειγμα ο Σαχτούρης πάντα βάζει οριστικό άρθρο μπροστά από ένα προσηγορικό ουσιαστικό, 

ενώ η Δημουλά αποφεύγει τα άρθρα). Συχνά μοιάζουν να μην έχουν σχέση με το ποίημα (δεν 

επαναλάβουν το νόημα ή κάποιο στίχο), ενώ δεν είναι λίγοι οι μακροσκελείς τίτλοι. Συχνά είναι 

και τα άτιτλα ποιήματα∙ ποιήματα είναι άτιτλα είτε σε ποιητική σύνθεση ενταγμένα είτε όχι. 

– Το μόττο, αποτελεί ένα ακόμα εκφραστικό –αναπόσπαστο– τμήμα του ποιήματος (για όποιον 

το επιθυμεί). Μπαίνει κάτω από τον τίτλο σε συνθέσεις και είναι απόσπασμα από κάποιο κείμενο 

παλιό ή σύγχρονο, στοχαστικό ή ποιητικό, ξένου ή Έλληνα. Άλλοι ποιητές το θέτουν ως αφορμή 

έμπνευσης, άλλοι ως φόρο τιμής φέρνοντας σε μία επικοινωνία –σε κάθε περίπτωση– τα δύο έργα. 

– Η ακροστιχίδα δημιουργείται όταν το πρώτο γράμμα κάθε στίχου, αν διαβαστεί κάθετα, 

συνδιαμορφώνει με τα προηγούμενα και τα επόμενα μία λέξη ή μία φράση, ανάλογα με την έκταση 

του ποιήματος (βλ. και άσκηση σελ. 109). Σε μία ακροστιχίδα τα ίδια τα γράμματά της μπορούν 

να λειτουργήσουν και ως τίτλος (κάθετος). 

– Το επιμύθιο είναι μία σύντομη στροφή στο κλείσιμο ποιημάτων όπου επικεντρώνεται το 

μήνυμα και κορυφώνεται η συναισθητική ένταση. Μπορεί να είναι αποφθεγματικό ή εντόνως 

λυρικό. Το ενδιαφέρον, ειδικά για έναν δόκιμο δημιουργό, είναι ότι μπορεί να σχεδιάζει αυτόνομα 

επιμύθια και να μεταφέρει ένα επιτυχημένο από ένα ποίημα σε άλλο κοντινής –συνειρμικά 

τουλάχιστον– θεματικής. 

– Καλλιγράφημα (concrete poems) είναι η δημιουργία ενός ποιήματος και ταυτόχρονα η 

γέννηση μιας εικόνας. Το σκεπτικό είναι ότι η απεικόνιση-εμφάνιση, το πώς δηλαδή είναι 

μορφοποιημένο το ποίημα στο χαρτί, καθρεφτίζει και το περιεχόμενό του. Αν γράφουμε ένα 
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αισθηματικό ποίημα του δίνουμε το σχήμα της καρδιάς, αν γράφουμε για ένα μπαλόνι, για ένα 

καράβι, δίνουμε το αντίστοιχο σχήμα. 

– Τα χαϊκού προέρχονται από την ιαπωνική παραδοσιακή ποίηση που προσλαμβάνεται 

εύκολα). Είναι πάντα τρίστιχο και απαρτίζεται ανά στίχο από 5, 7 και 5 συλλαβές. Αν και 

παραδοσιακά στρέφονταν στην αποτύπωση της στιγμής με φυσιολατρικό χαρακτήρα, σήμερα 

έχουν πια εξελληνιστεί κι έχουν ενσωματώσει ένα πλήθος διαφορετικών προσεγγίσεων (ελληνική 

φύση, ειρωνεία κοινωνική, αυτοαναφορικότητα κ.τ.λ), ενίοτε και με τίτλο ή επιμύθιο 

(Χλωπτσιούδης, 2018β). 

 

Βοηθητικές θεωρητικές έννοιες και υφολογία 

– Στο γλωσσοκεντρικό ποίημα ο ποιητής αξιοποιεί στοιχεία ή όρους της γλώσσας –της 

γραμματικής ή του συντακτικού– προκειμένου να τα εκθέσει ως σύμβολα στην δική του 

προβληματική. 

– Ως σύμβολα στην ποίηση μπορούν να αξιοποιηθούν πολλά στοιχεία. Πολύ συχνά ένας 

ποιητής αξιοποιεί ως σύμβολα όρους και πρόσωπα της ιστορίας ή κείμενα λογοτεχνικά με διάθεση 

παρωδίας (Παναγιωτίδης, 2017) ή στοιχεία της μυθολογίας και της θρησκείας (Χλωπτσιούδης, 

2015). «Η στροφή στον μύθο (αρχαίο, χριστιανικό, νεοελληνικό) δίνει αξία στη μετα-φυσική γνώση, 

εκείνη που χρησιμοποιούσε ο άνθρωπος στο κατώφλι της πολιτισμικής του κοσμοθεώρησης. Έτσι ο 

διάλογος της νεοελληνικής λογοτεχνίας με τον μύθο μπαίνει σε ένα νέο περιβάλλον. Η σχέση 

λογοτεχνίας και μύθου βαθαίνει με τις νέες ζυμώσεις που πραγματοποιούνται κάθε φορά που η 

ιστορία δείχνει στον άνθρωπο τη λάθος πορεία του» (Λαδογιάννη, 2010:75). 

– Σκηνική διάσταση: είναι ένα δυναμικό και ζωντανό ποιητικό ύφος που συντελείται με την 

εισαγωγή διαλογικών στοιχείων (διάλογοι, β’ ενικό ή πληθυντικό πρόσωπο, κλητική 

προσφώνηση, προστακτικές κ.τ.λ) προσδίδοντας έτσι μία θεατρικότητα στο ποίημα. 

– Διακειμενικός/ποιητικός διάλογος: ο ποιητής έρχεται σε διάλογο με ποίημα άλλου ποιητή∙ 

γνωστές είναι οι περιπτώσεις του Αναγνωστάκη που απαντά σε ποίημα του Εγγονόπουλου και της 

Σιδηρά που συνδιαλέγεται με ποίημα του Νίκου Φωκά (βλ. Παράρτημα 3). 

– Διακειμενικότητα ονομάζουμε το λογοτεχνικό φαινόμενο όπου η ανάγνωση απαιτεί 

συσχέτιση σύγκριση και αντιπαραβολή του τρόπου που δημιουργεί το νόημά του με τους τρόπους 

άλλων έργων∙ είναι το φαινόμενο όπου ένα ποιητικό κείμενο συνομιλεί –άμεσα ή έμμεσα– με ένα 

άλλο. Για την Julia Kristeva και άλλους θεωρητικούς η διακειμενικότητα (intertextuality) 
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προκύπτει όταν τα λογοτεχνικά έργα πηγάζουν από προηγούμενα έργα τα οποία απορροφούν, 

επαναλαμβάνουν, αμφισβητούν ή μετασχηματίζουν. Ο ποιητικός διάλογος και η παρωδία έχουν 

σαφή χαρακτηριστικά διακειμενικότητας, αλλά τούτη δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά, καθώς 

διακειμενικότητα μπορούμε να συναντήσουμε και με τη χρήση μότο ή αφιερώσεων ή πολύ συχνά 

με την εισαγωγή ολόκληρων στίχων από έργα άλλων δημιουργούν.  

– Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και η παρωδία∙ η μίμηση του ύφους ενός ποιήματος ή ενός 

ποιητή, φέρνοντας σε διάλογο τους δύο δημιουργούς, είναι μια ιδιαίτερα αυτοαναφορική μορφή 

τέχνης που αναδεικνύει την κειμενικότητα και πως αναπόσπαστο στοιχείο της είναι η λειτουργία 

της κριτικής. Πρόκειται για μια υποκριτική μέθοδο, αφού ένας πετυχημένος δημιουργός παρωδίας 

οφείλει να βιώσει με τη φαντασία του τον παρωδούμενο (Παναγιωτίδης, 2015 και Παναγιωτίδης, 

2014). 

– Ποίηση για την ποίηση: πρόκειται για ποιητική αυτοαναφορικότητα∙ η ποίηση μιλά για την 

ποίηση, έμμεσα ή άμεσα. Συχνά και μόνο λέξεις που συνδέονται με την ποίηση (λέξη, στίχος, 

ποίημα κ.τ.λ) φτάνει για να δώσουν μία διάσταση αυτοαναφορικότητας, ενώ ταυτόχρονα μιλά για 

κάτι άλλο κι έτσι μετατρέπεται ένα ποίημα σε πολυθεματικό/πολυκεντρικό (βλ. ποιήματα στο 

Παράρτημα 3). 

– Σε ανάλογη κατεύθυνση είναι η ποίηση για την τέχνη, όπου συναντάμε συνθέσεις 

εμπνευσμένες από άλλες τέχνες (πίνακες ζωγραφικής, κινηματογράφο, θέατρο κ.τ.λ) όπου ένας 

σύγχρονος ποιητής με επίκεντρο μία άλλη τέχνη ή ένα έργο της το εντάσσει στην προβληματική 

του. Είναι ένας ιδιαίτερος διακαλλιτεχνικός διάλογος (βλ. επιλογή ποιημάτων Παραρτήματος 3). 

– Έντονο είναι σήμερα το φαινόμενο της ποιητικής ειρωνείας. Μελετώντας κανείς τις 

συλλογές των καιρών τούτων παρατηρεί ότι ένα βασικό σημείο επαφής των «ποιητών της 

αγανάκτησης» είναι η ειρωνεία. Αν και τούτη έχει μελετηθεί σε ακαδημαϊκό επίπεδο (Κωστίου, 

2005), εντούτοις η κριτική της ποίησης έχει μείνει μόνο στο πεδίο του εμφανούς σαρκασμού και 

της κοινωνικής ή πολιτικής κριτικής. Βέβαια, η ποιητική ειρωνεία δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο 

στο επίπεδο της σάτιρας και της κριτικής. Και εδώ πρέπει να κάνουμε έναν σαφή διαχωρισμό: 

άλλο η ποιητική ειρωνεία, που αντιπαραβάλλεται με την επική και την τραγική και κατάγεται από 

τον Ρομαντισμό, και άλλο η κοινωνική ειρωνεία ως μέσο έκφρασης. Η ποιητική ειρωνεία 

συντελείται με πλήθος εκφραστικών μέσων: αρνήσεις, απρόοπτο κλείσιμο ενός ποιήματος, 

αντιθέσεις, σαρκασμός και μεταφορές. 
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– Στην κοινωνική ποίηση κυριαρχούν τα κοινωνικά στιγμιότυπα ως εικόνες τα οποία αξιοποιεί 

είτε άμεσα είτε αλληγορικά ο ποιητής και τα προσαρμόζει στη δική του προβληματική. Η 

κοινωνική ποίηση διακρίνεται από την ποίηση κοινωνικής αγωνίας ή την ποίηση κοινωνικής 

αναζήτησης (βλ. σχετ. και ποιήματα στο Παράρτημα 3). 

– Στην ποίηση κοινωνικής αγωνίας ο ποιητής αγωνιά για την πορεία της κοινωνίας, για 

προβλήματα κοινωνικά (ναρκωτικά, πορνεία, προσφυγικό, μετανάστευση, άστεγοι κ.τ.λ). Σαφής 

είναι συχνά η πολιτική διάθεση ή μια κριτική στάση για τις κοινωνικές εξελίξεις. Διαφέρει από 

την ποίηση κοινωνικής αναζήτησης επειδή δεν εκφράζει κάποιο στόχο, κάποιο όραμα ή ουτοπία 

(ποιήματα συμπεριλάβαμε στο Παράρτημα 3). 

– ποίηση του ιδιωτικού οράματος: ο όρος αναφέρεται στους ποιητές που εντάσσονται στη 

γενιά του ’80 ή υιοθετούν μια τέτοια στιχουργική. Η ποιητική του ιδιωτικού οράματος διακρίνεται 

από τον κλειστό χώρο (ποίηση κλειστού δωματίου) και τη μοναξιά. Απουσιάζουν οι κοινωνικές 

παραστάσεις ή προσαρμόζονται στην έκθεση ατομικών αγωνιών. Πρόκειται κατά βάση για ποίηση 

αστική, που στέκεται μακριά από την κοινωνική ή την ποίηση κοινωνικής αγωνίας. 

– Βίωμα της ιθαγένειας ή της εντοπιότητας: είναι μια θεματική σταθερά αρκετών ποιητών 

της μεταπολεμικής και μεταπολιτευτικής εποχής και συνδέεται με τη διαπίστωση ότι το έργο τους 

φέρει αισθητά και διάχυτα ίχνη της τοπικής καταγωγής και ταυτότητάς τους. Σε τέτοιο μάλιστα 

βαθμό ώστε το βίωμα της ιθαγένειας ή της εντοπιότητας να γίνεται κλειδί της συνολικής 

αντίληψής τους για τον κόσμο, τον ιδιωτικό και τον δημόσιο, τον ατομικό και τον συλλογικό, τον 

βιωμένο και τον ιστορικό (Γαραντούδης, 2000). Αναφορικά με τον ποιητικό χώρο, το βίωμα της 

ιθαγένειας ή της εντοπιότητας βασίζεται στην αντίθεση του διαφορετικού χωροχρόνου του ποιητή. 

Συγκρούονται ψυχικά η γενέθλια πόλη –με όλη την συναισθηματική οικειότητα που προσφέρει, 

καθώς είναι δεμένη με την παιδική αθωότητα και προσφέρει ένα αίσθημα ασφάλειας– με την πόλη 

του παρόντος –ανοίκεια, μοναχική με έντονους/αγχώδεις ρυθμούς ζωής που καταπιέζουν τον 

ενήλικα δημιουργό. Τούτα δημιουργούν μια ποιητική ανασφάλεια προκαλώντας απογοήτευση και 

ενοχές (ποιήματα της τάσης αυτής συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα 3). Χαρακτηριστικές 

είναι οι περιπτώσεις των Μέσκου, Πρατικάκη και Μάρκογλου. Ωστόσο, διαφέρει ριζικά από την 

«ποίηση της περιφέρειας». 

– Χαρακτηριστικό της ποίησης της περιφέρειας είναι η αβίαστη εισαγωγή του φυσικού 

στοιχείου στο ποιητικό κάδρο και η οικειότητα του ποιητή με το φυσικό στοιχείο. Καταγράφεται 

μία ισχυρή εσωτερική βιωματική σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο της υπαίθρου –και του μικρού ή 
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μεσαίου αστικού χώρου– με το φυσικό περιβάλλον και τα ανθρώπινα δημιουργήματα με τα δικά 

τους ιδιαίτερα ιστορικά ή πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Για τον Βαγγέλη Χατζηβασιλείου οι 

Κάσσος και Κεφάλας είναι οι πρώτοι που εισάγουν στο έργο τους στοιχεία της συλλογικής 

μνήμης, του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος, αλλάζοντας το αστικό σκηνικό της ποίησης 

όπου τελούνται τα γεγονότα και εισάγει την έννοια του «αγροτικό σύνδρομο». 

«Ο ανοιχτός φυσικός χώρος συνιστά συχνά το σκηνικό περιβάλλον των ποιητικών γεγονότων. 

Εδώ δρουν ο βασικός ομιλητής και οι υπόλοιποι μετέχοντες[...] Στο ίδιο αυτό τοπίο ο ποιητής 

εικονογραφεί τη σιωπηρή επανάληψη της ατέλειωτης πράξης που στοιχειώνει την αγροτική ζωή. 

Συνδυάζει αρμονικά οργανικά κι ανόργανα φυσικά στοιχεία[...] Ολόκληρο το φυσικό 

περιβάλλον, μετασχηματίζεται σε μια ευπαθή μεμβράνη, στην επιφάνεια της οποίας 

πραγματοποιούνται πολλαπλές συγκρούσεις» (Χατζηβασιλείου, 1987). 

Το αγροτικό σύνδρομο δεν περιορίζεται μόνο στο φυσιολατρικό σκηνικό, αλλά κινείται και σε μία 

καταγραφή ηθών της υπαίθρου ως δομικό στοιχείο του ποιητικού προβληματισμού, κάτι όμως 

που δεν καταγράφεται στη σύγχρονη ποιητική, μάλλον ως αποτέλεσμα της αλλοτρίωσης από την 

τοπική παράδοση. 

Η ποίηση της περιφέρειας αναφέρεται σε μία ομάδα ποιητών (δεν αποτελεί ομάδα επειδή δε 

διακρίνεται κάποια συλλογική καλλιτεχνική έκφραση) με κοινά χαρακτηριστικά και κυρίαρχη τη 

βιωματική εικαστική/φυσιολατρική προσέγγισή τους και τη στενή εμπειρική σύνδεση με τον χώρο 

και τα πρόσωπα. Ζώντας δίπλα στη φύση εντάσσουν το φυσικό περιβάλλον με τρόπο πηγαίο στη 

στιχουργία τους, ενώ διακρίνεται μία σπάνια οικειότητα με τοπικά χαρακτηριστικά ή πρόσωπα 

της γειτονιάς. Ένας αξιοπρόσεκτος πλούτος φυσικών παραστάσεων (χλωρίδα και πανίδα) 

εμπλουτίζει την εικαστική τους, χωρίς βέβαια να εκλείπουν οι κοινωνικές παραστάσεις. Το λυρικό 

στοιχείο διαποτίζει τη στιχουργική τους αναδύοντας μία νότα αισιοδοξίας που πηγάζει από τη 

φωτεινότητα των εξωτερικών χώρων με ελεγειακά συχνά χαρακτηριστικά. Ζώντας τόσο κοντά 

στην ύπαιθρο οι δημιουργοί –μακριά από την αστική απομόνωση και το μουντό περιβάλλον– 

έχουν πλούσιες εικόνες φύσης, ενώ η οικονομική κρίση εμφάνισε διαφορετική ένταση στα μικρά 

αστικά κέντρα συγκριτικά με τις μεγαλουπόλεις της χώρας. 

Ενσωματώνουν το φυσικό περιβάλλον στη στιχουργική τους με έναν ιδιαίτερο εμπειρικό 

τρόπο. Το φυσικό στοιχείο συχνά εκτίθεται μέσα από μία νεορομαντική διάσταση, 

αναδεικνύοντας ένα ασυνείδητο όραμα "ειρηνικής" συνύπαρξης του "ανθρώπινου" με το 

"φυσικό", χωρίς να αμφισβητούνται οι κυρίαρχες ενέργειες ή δομές του αστικού κόσμου και της 
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τουριστικής εκμετάλλευσης. Περισσότερο αναδεικνύεται μια αειφορική εμπειρία που σκοινοβατεί 

στο ρομαντικής θέασης μεσογειακό πρότυπο ισορροπίας ατόμου-κοινωνίας και φύσης-

πολιτισμού/οικονομίας. Απουσιάζει η κυρίαρχη αστική εικόνα∙ διακρίνεται ένας 

προσανατολισμός προς το "ανθρώπινο" στοιχείο της πόλης, εκείνο που χάθηκε μέσα στην 

αλλοτρίωση των μεγαλουπόλεων. Απέχει σημαντικά από την αστική ποίηση, παρά την ύπαρξη 

ορισμένων κοινών ποιοτικών στοιχείων που εκ των πραγμάτων εντοπίζουμε (Χλωπτσιούδης, 

2016). Διαφέρει από την αστική φυσιολατρία που σε επίπεδο συλλογής σπάνια προσανατολίζεται 

στο φυσικό περιβάλλον κι όταν το κάνει έχει χαρακτηριστικά "εξωτικά". Χώροι και πρόσωπα 

εμφανίζονται πολύ οικεία. Το φυσικό στοιχείο δεν εκτίθεται ως ένα "αξιοθέατο" που γεννά 

συναισθήματα με τον τρόπο που καταγράφεται σε έναν ποιητή της πόλης ο οποίος επισκέπτεται 

ένα δάσος ή ένα τουριστικό σημείο∙ για τον δημιουργό του άστεως πρόκειται απλά για μία 

εξωτερική εικόνα που στιγμιαία εισέρχεται στο εσωτερικό και λειτουργεί ως αφορμή για να 

υπογραμμιστεί η τσιμεντοποίηση της πόλης, η απομάκρυνση από το φυσικό περιβάλλον ή ως 

κοινωνικός σχολιασμός (ποιήματα αυτής της ομάδας συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα 3).  

– η ποιητική του πένθους ακολουθεί τη μακραίωνη παράδοση της ελεγείας. Αποτελεί ένα 

ξεχωριστό κεφάλαιο στη μοντέρνα και μεταμοντέρνα ποίηση. Η σύνδεσή της με την αρχαία 

ελεγεία και η σχέση με το μοιρολόι σε μια εποχή απομυθοποίησης του θανάτου της δίνει μία 

ιδιαίτερη θέση στην τέχνη. Η έκφραση συναισθημάτων όπως η μελαγχολία, η οργή και η ενοχή 

αναδεικνύει το αδιέξοδο πένθος του ποιητικού υποκειμένου. Στη μεταμοντέρνα ποίηση ο θάνατος, 

που είχε οδηγηθεί σε μία εσωτερική βίωση, ξαναβρίσκει τον δρόμο της κοινωνικής έκθεσης, 

μολονότι δεν φτάνει στο συλλογικό βίωμα του μοιρολογιού. Η ποιητική του πένθους συνδέεται 

με τη μνήμη, εντείνοντας το συναίσθημα της απώλειας και του πόνου. Σκοπός της δεν είναι η 

παρηγοριά, αλλά η αποτύπωση του ψυχικού κλίματος ορίζοντας έτσι ένα αντι-ελεγειακό ύφος. Ο 

ποιητής μοιάζει συμφιλιωμένος με το ανείπωτο, με την απουσία, μολονότι συχνά η θλίψη και η 

μελαγχολία ως μόνιμες τροπικότητες συνδέονται με τον πόνο και τη μοναξιά γεννώντας ένα 

αίσθημα ενοχής. Έχει ιδιαίτερα μελετηθεί η ποιητική του πένθους στην ποίηση της Κικής 

Δημουλά. 

«Η ποίηση και η ποιητική της αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπό το πρίσμα μιας συνεχούς 

διεργασίας πένθους, καθώς ο ποιητικός της λόγος διεξάγει έναν ασταμάτητο θρήνο για το 

εφήμερο της ανθρώπινης ύπαρξης… Η ποιήτρια πενθεί για την απώλεια ως αναπόδραστη τύχη 

του ανθρώπου» (Παπαστάθη, 2014).  
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Παραμένει ένα προσωπικό βίωμα που πια εξωτερικεύεται διασπώντας την ατομική/αστική 

απομόνωση.  

Ο σύγχρονος άνθρωπος απομακρύνθηκε στον προηγούμενο αιώνα από το μυστήριο του 

θανάτου και από την αδυναμία αποδοχής της υλικότητάς του ως αποτέλεσμα του εξοβελισμού του 

από την καθημερινότητα, καθώς απομονώνεται στις απρόσωπες αίθουσες των νοσοκομείων. Ο 

χαμός απομυθοποιείται εξαιτίας της συχνά στρεβλής επαφής μαζί του και της βίαιης εισβολής των 

μαζικών θανάτων μέσω των ΜΜΕ στη ζωή μας. Η αλλοίωση και η υποβάθμιση της αξίας των 

τελετουργικών θανάτου, που η κάθε κοινωνία έχει θεσπίσει ως τρόπο έκφρασης και διαχείρισης 

του πόνου των ζώντων για την απώλεια των αγαπημένων τους, είναι ένας ακόμα σημαντικός 

παράγοντας για την άρνηση με την οποία ο σύγχρονος άνθρωπος αντιμετωπίζει το αναπόφευκτο. 

Το πένθος και η θλίψη για την απώλεια ενός προσώπου εκφράζονται μέσα από την ποίηση ως τη 

λεκτική αναπαράσταση του συναισθήματος με απώτερο στόχο την παρηγοριά του εμπλεκόμενου 

κοινού. 

– η queer theory, κατά τον Joseph Bristow, 

«αναπτύχθηκε στη Νέα Υόρκη μετά το 1990, αμφισβητώντας τις λεγόμενες "πολιτικές της 

ταυτότητας" που συνδέονταν με τις οργανώσεις των ομοφυλόφιλων από την εποχή των κινημάτων 

του 1960. Η θεωρία επεξεργάζεται την αποδόμηση του ιεραρχικού δίπολου 

ετεροφυλόφιλος/ομοφυλόφιλος, εκκινώντας από την παραδοχή ότι όλες οι κατηγορίες 

ταυτότητας, όπως γκέι, ετεροφυλόφιλος κ.τ.λ., τείνουν να γίνονται εργαλεία των ρυθμιστικών 

συστημάτων» (Bristow, 2010:216-217)|. 

Επιχειρεί, βάσει της ιστορίας της σεξουαλικότητας του Foucault και της θεώρησης της Judith 

Butler, να προσεγγίσει ως κριτική την κοινή καταπίεση και υποτίμηση που βιώνουν οι 

ομοφυλόφιλοι. Ανατρέπει τις δήθεν επιστημονικές κατηγοριοποιήσεις της σεξουαλικής 

συμπεριφοράς και αποδομεί το δίπολο ετεροφυλόφιλος/ομοφυλόφιλος με τον ίδιο τρόπο που ο 

μεταδομιστικός φεμινισμός αποδομεί το δίπολο άνδρας/γυναίκα. Κατά τον Culler η queer theory 

«απέβη πεδίο παραγωγικής αμφισβήτησης όχι μόνο της πολιτισμικής κατασκευής της 

σεξουαλικότητας αλλά και του ίδιου του πολιτισμού ως βασισμένου στην απάρνηση των 

ομοερωτικών σχέσεων[…] Αντλεί διανοητική ενέργεια από τον δεσμό της με τα κοινωνικά 

κινήματα της χειραφέτησης αλλά και από τις διάφορες συζητήσεις στα πλαίσια αυτών των 

κινημάτων τις αναφερόμενες στις αναδυόμενες στρατηγικές και συλλήψεις» (Culler, 2016:183). 
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«Μέσα από τις αναγνώσεις κειμένων καταδεικνύεται ότι η ομοφυλοφιλία και ως εκ τούτου και η 

ετεροφυλοφιλία και η αμφιφυλοφιλία αποτελούν κοινωνικά προϊόντα και η ανάπτυξη μιας 

διακριτής ομοφυλοφιλικής (λεσβιακής ή γκέι) ταυτότητας καθορίζεται μέσα από τις ιδεολογικές 

συνθήκες μιας συγκεκριμένης εποχής. Βασικός στόχος της θεωρίας είναι ακόμη να εντοπιστούν 

και να αναδειχθούν τα έργα μη ετεροφυλόφιλων συγγραφέων» (Μήτση, 2009). 

Κατά τον Kronenberg (2015) 

«οι ομοφυλόφιλοι αναγνώστες και οι ίδιοι οι ποιητές, που ζουν σε μια νέα εποχή άγχους, 

αισθάνονται πιεσμένοι και "χαμένοι" (dislocation) από τους ετεροφυλοφιλικούς 

κοινωνικούς/σεξουαλικούς κανόνες και αυτό χαρακτηρίζει τις ιδιαίτερες και συλλογικές φωνές 

τους σε έναν κόσμο ετεροφυλικής ηγεμονίας(…) Οι ομοφυλόφιλοι ποιητές πρέπει (must) να 

διακηρύσσουν, να στέκονται, να δηλώνουν, να αναπαριστούν, να αναπαριστούν την ταυτότητά 

τους ως ξεχωριστά σεξουαλικά όντα, διαφορετικά τα ποιήματά τους θα διαβαστούν λανθασμένα, 

θα εντοπιστούν εσφαλμένα και, ως εκ τούτου, θα μειωθούν». 

Για την Σλοβένα ποιήτρια Σουζάνα Τράτνικ 

«ένας ΛΟΑΤ αναγνώστης είναι σημαντικό να μπορεί να συνταυτιστεί με κάποιους λογοτεχνικούς 

ήρωες –και τότε η λογοτεχνία αποκτά ακτιβιστική λειτουργία, ενώ κάθε καλό βιβλίο είναι 

στρατευμένο κάπου, στην πολιτική, σε κοινωνικά ερωτήματα, στα παγκόσμια προβλήματα, σε 

προσωπικά ζητήματα, σε θέματα μειονοτήτων» (Χλωπτσιούδης, 2018α). 

Στην ανθολογία του Timothy Liu εγγράφεται προσεκτικά μια σειρά ποιητικών παραδόσεων, 

από τη σκοπιά του Φορμαλισμού, ανάλογου κλίματος με της ελληνικής ποίησης, όπου «υπάρχουν 

ποιήματα που φανερώνουν απροκάλυπτα τη σεξουαλικότητά τους, αλλά υπάρχουν τόσα πιο ήσυχα 

ποιήματα (και ποιητές) που θα μπορούσαν να διαφεύγουν από την πιο λεπτή ευαισθησία στην 

ομοφυλόφιλη ταυτότητα των άλλων (gaydar)» (Liu, 200). Ενώ ο Robert Duncan σημείωσε ότι «θα 

μπορούσε εύκολα κάποιος ποιητής να διαβαστεί ως αποκαλυπτικός/κραυγάζων ή εσωστρεφής 

ανάλογα με τα ποιήματα που κάποιος επέλεξε να τον εκπροσωπήσει» (Foster, 2017). 

 

Διδακτικές προσεγγίσεις 

Παρακάτω κατατίθενται ορισμένες προτάσεις διδακτικής προσέγγισης της ποίησης σε ένα 

σεμινάριο ενηλίκων. Στοίχημα για έναν σύγχρονο ποιητή είναι να διασώσει την ποιητικότητα 

μέσα στην ξερή έκφραση που χρησιμοποιεί μια εποχή απομαγευμένη εξαιτίας των στερεότυπων 

της τεχνολογίας και λόγω της αυτοματοποίησης της μαζικότητας. Αν και παλαιότερα θεωρούνταν 
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ότι δίνει έμφαση, σήμερα θεωρείται ότι κουράζει και εμποδίζει την ελεύθερη κίνηση του 

συναισθήματος αιχμαλωτίζοντας τη σκέψη και τη μουσικότητα. Έτσι, καλείται να συνθέσει 

ισορροπώντας μεταξύ της απλότητας της προφορικότητας, της ποιητικής λιτότητας, του 

γλωσσικού πλούτου (με έμφαση στο συναίσθημα) και του μηνύματος. 

Καλό είναι να αποφεύγονται λέξεις που προσφέρουν μεγάλη ευκολία στην εικονοπλασία (π.χ. 

χρώματα), άμεσες παρομοιώσεις (σαν), όπως και η επανάληψη λέξεων. Ωστόσο, πρέπει να γίνει 

κατανοητό ότι η επανάληψη ή η παρομοίωση αποτελούν εκφραστικές διεξόδους. Διδακτικά μία 

τέτοια οδηγία υποχρεώνει τον συμμετέχοντα να ασκηθεί σε έναν λόγο πιο αφαιρετικό και 

συνειρμικό. Αναλόγως, μπορεί να ασκηθεί σε μεταφορές αφαιρώντας το μόριο των 

παρομοιώσεων (σαν). Είναι όμως σημαντικό να ασκηθεί ο συμμετέχων σε διάφορες μεταφορές 

(βλ. ασκήσεις) και να αντιληφθεί την αναγκαιότητα του μέτρου. Να αξιοποιήσει τον δυναμισμό 

της μετωνυμίας (π.χ. σκουριασμένα πτώματα), τις παρηχήσεις (π.χ. μια αιώρα η χώρα, τρένα τρανά 

κ.τ.λ) και το συναισθηματικό φορτίο των λέξεων (στο ονοματικό σύνολο σίσυφος λαός η λέξη 

σίσυφος εκτός από το συγκεκριμένο μήνυμα προσδίδει κι ένα συγκεκριμένο συναίσθημα). 

Ο ασκούμενος πρέπει να αντιληφθεί τα υπέρ και τα κατά και να επιλέξει εκείνο το ύφος σε 

κάθε ποίημα που ταιριάζει καλύτερα στη δική του συναισθηματική κλιμάκωση και στιχουργικό 

ρυθμό. Η επανάληψη, οι μεταφορές, ο ρυθμός και ο τίτλος, όλα κατέχουν λειτουργικό ρόλο μέσα 

σε ένα ποίημα. Αποτελούν δομικά στοιχεία ενός ποιήματος με μόνο στόχο τη μεταφορά ενός 

μηνύματος ισορροπώντας στη συναισθηματική κλιμάκωση. Οι διφορούμενες έννοιες και λέξεις, 

η σιωπή που γεννά το ποίημα, κάνουν τον ακροατή/αναγνώστη να συμμετέχει δημιουργικά. Όσο 

πιο "ανοιχτό" είναι ένα ποίημα τόσο πιο κοντά είναι στην αληθινή ποιητική διάσταση του λόγου. 

Άλλωστε, το ποίημα ξεκινά ως αυτοβιογραφία του ποιητή και καταλήγει ως αυτοβιογραφία του 

κοινού. Η αφαιρετική διάσταση της ποιητικής γλώσσας υποστηρίζει την ενεργητικότητα του 

αναγνώστη, αναπτύσσει τη φαντασία του και αφήνει πολλά περιθώρια συναισθηματικής 

προσέγγισης της γλώσσας και άρα του μηνύματος. Αξιοποιείται η ελλειπτικότητα, η 

ανακολουθία, υπαινίσσεται χωρίς να κρύβει κάτι από τον συνομιλητή-αναγνώστη. Οι θεωρίες 

περί ανοιχτού ποιήματος, ενός ποιήματος δηλαδή παράθεσης κομματιών χωρίς καμιά προσπάθεια 

συγκόλλησής τους, ώστε να διασώζεται αποτυπωμένη στο χαρτί η αποσπασματικότητα και η 

αυθεντικότητα της πρόσληψης και της έκφρασης των εντυπώσεων από τη σύγχρονη συνείδηση, 

κάνει το ποίημα ακόμα πιο απαιτητικό και για τον συγγραφέα του και για τον αναγνώστη του. 
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Επεξεργασία ποιήματος (αυτόματη και αυθόρμητη γραφή) 

Η αυτόματη γραφή σκέψεων, λέξεων, φράσεων αποτέλεσε βασικό στοιχείο του ποιητικού 

κινήματος του υπερρεαλισμού και προϋποθέτει την απελευθέρωση από όρια και περιορισμούς της 

λογικής, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την κατάργηση της ποιητικής δημιουργίας. Η τεχνική της 

αυτόματης γραφής είναι ιδιαίτερα ελκυστική και μπορεί να προκύψει ένα κείμενο ποιητικό ή πεζό 

ή και ανάμεικτο. Η αυτόματη γραφή απαιτεί αυθορμητισμό και το αποτέλεσμα μπορεί να μη 

βγάζει νόημα (εκ πρώτης όψεως, τουλάχιστον), καθώς τούτη συνδέεται με την εμφάνιση 

υποσυνείδητων διεργασιών του λόγου στο προσκήνιο. Είναι σημαντικό να διακρίνουμε την 

αυτόματη από την αυθόρμητη γραφή∙ η τελευταία βοηθά ως προς την καταγραφή των πρώτων 

σκέψεων. Όσο και να το μορφοποιήσουμε σε πρώτη φάση είναι βέβαιο ότι δεν αποτελεί ποίημα. 

Μοιάζει με την έμπνευση, αν της βγάλουμε το μυθολογικό/μεταφυσικό κι ελιτίστικο περιεχόμενο∙ 

για να γίνει ποίημα απαιτεί επεξεργασία. Μια σκέψη, μια ιδέα, ένα αίσθημα, μια εικόνα που 

γεννιέται σε συνδυασμό με λέξεις που έρχονται αυτόματα στον νου και την εκφράζουν, όταν 

αποτυπωθεί στη λευκή σελίδα με μια ορισμένη μορφή δεν ξέρουμε ποτέ αν είναι αυτή και η τελική 

μορφή που εξυπηρετεί την πιο δραστική διατύπωσή της. Αφού μείνει ένα εύλογο χρονικό 

διάστημα για να "ωριμάσει" ή να "αναπνεύσει", μπορούμε μετά από λίγες μέρες –βδομάδες, 

μήνες– να το επεξεργαστούμε∙ αλλάζουμε τη γλώσσα, διαμορφώνουμε τη σειρά και καθορίζουμε 

την ένταση. Ενδεχομένως το τελικό αποτέλεσμα να μη μοιάζει καθόλου με την πρώτη καταγραφή. 

Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε είναι να διατηρήσουμε απόσταση από το έργο μας 

και να το κρίνουμε, να το διορθώσουμε, να το αλλάξουμε, να δούμε τη νοηματική αρτιότητα και 

τη λεκτική αποτελεσματικότητα των σχημάτων και των στίχων υποστηρίζοντας το περιεχόμενο 

δυναμικά κι ενεργητικά (βλ. ασκήσεις). 

 

επιμέρους θεματικές αναφορές 

Ο διδάσκων μπορεί να αξιοποιήσει πλήθος θεματικών προσεγγίσεων, τόσο με αφορμή επιλεγμένα 

ποιήματα αναφοράς όσο και στο επίπεδο των ασκήσεων –ως αφορμή σύνθεσης και 

άσκησης/πειραματισμού στον ποιητικό λόγο– που θα παραδίδει. 

– Η βροχή, το τρένο, το καφενείο, το φυσικό περιβάλλον ως χώροι ταιριάζουν ώστε να 

προσανατολίσουν τους δόκιμους ποιητές να αξιοποιήσουν αυτό το σκηνικό ως ποιητικό κάδρο 

και να εκθέσουν τον προβληματισμό τους. Έτσι, αντιλαμβάνονται και την πολυθεματικότητα ίσως 

που καλύπτει μία σύνθεση ή ακόμα και να βγουν από ένα ενδεχόμενο αδιέξοδο ποιητικής 
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σκηνογραφίας. Μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά (βλ. ποιήματα 

στο Παράρτημα 3), ενώ δίνουν την ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν και συμβολικά (η βροχή ως 

κάθαρση, η φύση ως διέξοδος κ.τ.λ). Αναλόγως, μπορούν να προταθούν συνθέσεις που 

αναφέρονται –αλληγορικά ή όχι– στη μυθολογία, σε αρχαία μνημεία, στον "τρελό", ή σε χαμένα 

αγαπημένα πρόσωπα, πολύ συνηθισμένα θέματα στην ποίηση. 
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Προτεινόμενες ασκήσεις ποίησης 

Θεωρητικά 

Το περιβάλλον ενός εργαστηρίου ωθεί τους συμμετέχοντες στη συγγραφή. Είναι όμως ανάγκη οι 

ασκήσεις να λειτουργούν ως παράγοντες παρακίνησης μαζί με τα ποιήματα αναφοράς. 

Παράγοντες παρακίνησης θεωρούνται εκείνοι οι μηχανισμοί που ενεργοποιούν και κατευθύνουν 

πρότυπα συμπεριφοράς που είναι οργανωμένα γύρω από κάποιο σκοπό και διακρίνονται σε 

εγγενείς/εσωτερικούς μηχανισμούς (εσωτερικές πιέσεις, λογικές αποφάσεις, επιθυμίες, κ.τ.λ.) και 

εξωγενείς μηχανισμούς12 (Κοντάκος & Γκόβαρης, 2006). Σύμφωνα με την άποψη του Μ. 

Σουλιώτη 

«η επιτυχία της διδασκαλίας της Δημιουργικής Γραφής(…) κρίνεται από το αν και κατά πόσο 

(περισσότερους και) επαρκέστερους αναγνώστες της λογοτεχνίας μπορεί να διαμορφώσει. Οι 

συγγραφικές ασκήσεις(…) καλλιεργούν το γλωσσικό γούστο, διαπλάθουν απαιτητικότερους 

αναγνώστες και εκλεπτύνουν την λογοτεχνική ανάγνωση» (Σουλιώτης, 2012:13). 

Οι ίδιοι οι ενήλικες έχουν ανάγκη, καθώς έχουν φύγει από την εκπαιδευτική διαδικασία, από έναν 

χρήσιμο στόχο προκειμένου να μελετήσουν. Ό,τι δεν έχει εμφανή στόχο, δύσκολα γίνεται 

αποδεκτό στη διαδικασία μάθησης. Στόχος όμως των ασκήσεων –και των σεμιναρίων γενικότερα– 

είναι οι ασκούμενοι να πειραματιστούν σε ποικίλα λογοτεχνικά είδη χωρίς τον φόβο σωστού ή 

λάθους (Morley, 2009:6). 

Οι ασκήσεις καλό είναι να συνδέονται με την εμπειρία των ασκουμένων, να διατηρούν έναν 

χαρακτήρα βιωματικών ασκήσεων, κατά το πρότυπο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Εξάλλου, η 

«αλήθεια» της λογοτεχνίας, δεν είναι παρά το αποτέλεσμα μιας καλά δουλεμένης τεχνικής 

παρουσίασης των διηγούμενων ως αληθινών, καθιστώντας την αφηγηματικό ομώνυμο της 

«αληθοφάνειας». Με άλλα λόγια, η «αλήθεια» της λογοτεχνίας είναι μια διαφορετική 

εννοιολογική οντότητα από την προσωπική ή κοινωνική «αλήθεια». Κάτι «αληθινό» στην περιοχή 

των προσωπικών βιωμάτων μπορεί να μην είναι αρκετά πειστικό ως αληθινό στην αφηγηματική 

ανάπλασή του, ενώ μια μυθοπλαστική κατασκευή να είναι, αντίθετα, ιδιαίτερα αληθοφανής 

(Κιοσσές, 2013:12). «Ο ποιητής περιφρονεί την απλή μίμηση της φύσης και με τη ρώμη της 

προσωπικής του επινόησης δημιουργεί έναν κόσμο σημαντικότερο και σπουδαιότερο από τον 

φυσικό» (Dawson, 2005:24), κάτι το οποίο επαληθεύει η φύση της ποιητικής γλώσσας τόσο με τα 

                                             
12 Ήδη αναφερθήκαμε στη σημασία του εργαστηρίου ως περιβάλλον παρακίνησης στη συγγραφή. 
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ρεύματα τα καλλιτεχνικά του παρελθόντος, όπως ο υπερρεαλισμός, όσο με την ανοικείωση των 

συνυποδηλώσεων. 

Οι βιωματικές ασκήσεις συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης –και 

η ποίηση δεν είναι τίποτα περισσότερο από μία καλλιτεχνική έκφραση τούτης της 

συναισθηματικής νοημοσύνης. Οι Salovey και Mayer ορίζουν ως συναισθηματική νοημοσύνη τις 

ικανότητες που επεκτείνονται σε πέντε βασικούς τομείς: τη γνώση των συναισθημάτων, τον 

έλεγχό τους, την εξερεύνηση κινήτρων, την αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων και τον 

χειρισμό των σχέσεων (Salovey & Mayer, 1990:189). Γι’ αυτό τον λόγο μπορεί να φαίνεται σαν 

μια τεχνητή κατάσταση, αποτελεί όμως μια άμεση εμπειρία που φέρνει τον συμμετέχοντα σε 

επαφή με τους άλλους. Το βίωμα είναι αυθεντικό, γιατί ο καθένας μέσα σε αυτή τη δράση είναι ο 

εαυτός του∙ τα συναισθήματά του, οι αντιδράσεις του και η γνώση/δεξιότητα που παίρνει είναι 

γνήσια γιατί προέρχονται από την προσωπική του εμπλοκή (Αρχοντάκη & Φιλίππου, 2010:75).  

Οι ασκήσεις μα και ο ίδιος ο σχολιασμός των ποιημάτων αναφοράς οφείλουν να ακολουθούν 

μία κριτική, ερμηνευτική διερεύνηση των μεθόδων σύνθεσης του ποιήματος ή και των θεματικών 

του αξόνων υπό το πρίσμα της λογοτεχνικής θεωρίας και της ποιητικής πράξης. Ο συγκερασμός 

αυτός, της έμπνευσης και του κανόνα, καθιστά τον δόκιμο ποιητή δημιουργό και κριτικό στη 

σύνθεσή του, καθώς του παρέχεται η δυνατότητα να παρατηρήσει κριτικά όλα τα στάδια της 

διαδικασίας σύνθεσης (Κωτόπουλος & Παναγιωτίδης, 2013:1). Έτσι δημιουργείται μία 

διαλεκτική σχέση ανάμεσα στα δύο ποιήματα, αναφοράς και κριτικής ανάλυσης, φέρνοντας σε 

αλληλεπίδραση δημιουργό και σύνθεση. Και η φύση του εργαστηρίου ως περιβάλλον ευνοεί τούτη 

την εμπλοκή των φαινομενικά συγκρουόμενων στοιχείων της παραγωγής ποιητικού λόγου και της 

κριτικής προσέγγισης του έργου.  

 

Προτεινόμενες ασκήσεις 

Ακολουθούν ενδεικτικά ορισμένες ασκήσεις που μπορούν να γίνουν τόσο μέσα στο εργαστήριο 

όσο και να δοθούν ως εργασία για το σπίτι. Αρχικά καταθέτουμε ορισμένες εργασίες για τη 

σύνθεση ποιημάτων και σε δεύτερο κατάλογο μία σειρά γλωσσικών ή υφολογικών ασκήσεων. 

Όλες οι ασκήσεις που προτείνονται συνδέονται τόσο με τις προτεινόμενες διδακτικές ενότητες 

του προηγούμενου κεφαλαίου όσο και με τα ποιήματα του Παραρτήματος 3. Στο αμέσως επόμενο 

κεφάλαιο κατατίθεται ένα ολοκληρωμένο θεματικό μάθημα διδασκαλίας έμμετρης ποίησης. 

Πολλές από αυτές μπορούν να γίνουν ομαδικά, ενώ άλλες να γίνουν προφορικά ώστε να μην 
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κουράζουν και να δώσουν μία διδακτική ποικιλία. Στα πρώτα σεμινάρια οι ασκήσεις προτείνεται 

να είναι γλωσσικές και απλούστερες με μια κλιμακωτή δυσκολία, ώστε να μην αποθαρρύνουν 

τους συμμετέχοντες. Ας θυμόμαστε πως ο ενήλικας μαθαίνει, όταν διερευνώνται τα εμπόδια που 

συναντά στη μάθηση και ανακαλύπτονται τρόποι για την υπέρβασή τους. 

 

1. η ιδέα ενός σχεδόν αυτόματης γραφής ποιήματος είναι καλή για αρχή. 

 Η άσκηση θα δείξει στον διδάσκοντα και το συνολικό επίπεδο της τάξης με την 

προοπτική το ποίημα αυτό μετά τις παρατηρήσεις και το άκουσμα των υπολοίπων 

μελών της ομάδας να το επεξεργαστεί ο ασκούμενος με μία νέα κριτική διάθεση στο 

σπίτι του για την ερχόμενη εβδομάδα. 

2. Δημιουργία ακροστιχίδας. 

 Είναι κάτι εύκολο και λειτουργεί ως ένα βήμα στην οργανωμένη ελευθερόστιχη 

ποιητική άσκηση. Την ίδια στιγμή ως άσκηση έχει συντελεστή δυσκολίας στο 

"χτίσιμο" του στίχου λόγω της ακροστιχίδας και ταυτόχρονα του στιχουργικού 

ρυθμού. 

3. Άσκηση με δίστιχα ή τρίστιχα ή τετράστιχα με μία εικόνα ή σκέψη. Δημιουργία 3-6 

τέτοιων, άσχετων μεταξύ τους. 

 Η άσκηση στοχεύει στην κλιμακούμενη σε έκταση παραγωγή ποιημάτων. Ούτε 

χρειάζεται οι ασκούμενοι να γράψουν μεγάλα ποιήματα από την αρχή, ούτε να 

"τρομάξουν" αν τους ζητηθεί κάτι τέτοιο (οι πιο αρχάριοι).  

 Η μικρή φόρμα έχει τον δικό της βαθμό δυσκολίας στη διαμόρφωση της 

συναισθηματικής κλιμάκωσης. Οι συμμετέχοντες στο εργαστήρι θα παρατηρήσουν 

ότι ένα μικρό ποίημα δύναται να έχει μεγάλο συναισθηματικό βάθος, μεγαλύτερο 

από μία μεγάλη ή "φλύαρη" σύνθεση. 

4. Ας γράψουν ένα ποίημα στο οποίο όλες οι λέξεις σε κάθε στίχο ξεκινούν με το ίδιο 

γράμμα (ταυτογράμμα) ή με τα γράμματα της αλφαβήτου. 

 Είναι αντίστοιχες ασκήσεις της ακροστιχίδας, δυσκολότερες, που εισάγουν 

σταδιακά στην επιλογή της φόρμας που επιθυμεί ο ασκούμενος. Υποχρεώνει τον 

δόκιμο ποιητή να βρει λύσεις στιχουργικές και την ίδια στιγμή διδάσκει μεθόδους 

αντιμετώπισης επιλογής της κατάλληλης λέξης (με τη βοήθεια στην τάξη του 

διδάσκοντος, αν χρειαστεί). 
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 Αποκαλύπτεται η σημασία της οπτικής απεικόνισης ενός ποιήματος (μόλο που 

αποτελεί τέχνη ακουστική διατηρεί και μια οπτική διάσταση), ενώ την ίδια στιγμή 

στην απαγγελία διακρίνεται ο φθόγγος του αρχικού στίχου ως ένα μοτίβο ρυθμικό. 

5. Δημιουργία χιονόμπαλας. Ας γράψουν ποιήματα στα οποία η πρώτη λέξη στην πρώτη 

στροφή αποτελείται από ένα γράμμα ή μία συλλαβή, η δεύτερη με δύο, η τρίτη με τρία κ.ο.κ. 

Αναλογικά, μία χιονόμπαλα που λιώνει συνίσταται σε ένα ποίημα του οποίου η πρώτη στροφή 

αποτελείται από μία λέξη από Χ γράμματα και έπειτα, σε κάθε στίχο, μειώνεται και ένα 

γράμμα, μέχρι να φτάσουμε στην τελευταία η οποία αποτελείται από ένα μόνο γράμμα. 

 Η άσκηση κινείται στο ίδιο επίπεδο δυσκολίας με τις προηγούμενες, ενώ 

ταυτόχρονα δίνει σχήμα/μορφή στο ποίημα, δείχνοντας ορισμένες τάσεις. Είναι μία 

ακόμα άσκηση που καταδεικνύει ότι μολονότι η ποίηση είναι ακουστική τέχνη, έχει 

σημασία η οπτική απεικόνιση. Άλλωστε, πολλά ποιήματα σήμερα έχουν μια ποικιλία 

τυπογραφικής στοίχισης. 

 Θα γίνει βαθύτερα κατανοητός ο ρυθμός απαγγελίας, καθώς ο χωρισμός των 

στίχων κατέχει σημαντικό ρόλο στον στιχουργικό ρυθμό. 

6. Σε ένα ποίημα αναφοράς με μετωνυμικό λόγο αντικαθιστούμε την κάθε λέξη με το 

σημαινόμενό της από το λεξικό (προσδιοριστική λογοτεχνία),  

 Αποκαλύπτονται τόσο οι αλληγορικές σχέσεις στην ποίηση όσο και ασκούνται οι 

συμμετέχοντες στην κριτική αποδόμηση μιας σύνθεσης με νέες λεκτικές επιλογές. 

Έτσι, ανακαλύπτουν και μία νέα οδό αναζήτησης λέξεων (προς τη στιχουργική 

αυτονομία) ή πώς μεταμορφώνεται ένα ποίημα αν αλλάξουμε τις λέξεις κάθε φορά 

με άλλες με παρεμφερές νόημα. 

 Βλέπουν ότι η αντικατάσταση των λέξεων δεν αλλάζει μόνο το νόημα, αλλά 

κυρίως το αναδυόμενο συναίσθημα.  

7. Σε ένα ποίημα αναφοράς αντικαθιστούμε λέξεις με αντώνυμες (αντωνυμική ποίηση), ως 

γλωσσική άσκηση. 

 Έτσι θα αποκαλυφθούν και οι σχέσεις των λέξεων μέσα σε ένα ποιητικό 

περιβάλλον και το διαφορετικό συναίσθημα που αναδύεται. 

8. Ας δοκιμάσουν μερικά ιδεοσύννεφα. Προτείνεται να γίνει και σε ομαδικό και σε ατομικό 

επίπεδο με λέξεις που εμπεριέχουν πολλές εικόνες και μπορούν να αξιοποιηθούν συμβολικά: 
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άγκυρα, αερόστατο, σύννεφο, τρένο/πλοίο, γέφυρα κ.τ.λ. Αφού γράψουν λέξεις με συνειρμική 

σύνδεση προχωρούν στη δημιουργία ονοματικών συνόλων ή φράσεων με μεταφορική χροιά. 

9. Μια παρεμφερής άσκηση είναι πάνω σε μία λέξη-θέμα να καταγράψουν σε λίγα λεπτά 

λέξεις που συνδέονται με αυτήν παρηχητικά (π.χ. ώρα-χώρα-αιώρα, δάκρυα-άκρη κ.τ.λ) και 

μετά να δημιουργήσουν ελεύθερα ονοματικά σύνολα ή με συνυποδηλώσεις. 

 Ας πειραματιστούν με ζεύγη λέξεων με παρήχηση ή που κινούνται πλησίον 

φθογγικά και να ενταχθούν σε ποιήματα (ας μην βγαίνει εντελώς νόημα). 

Ακολούθως μπορούν να γράψουν στίχους παρατηρώντας την μελωδικότητα μέσα 

από τις παρηχήσεις. Είναι σημαντικό να τονιστεί η αναγκαιότητα του μέτρου/ 

ισορροπίας και η συναισθηματική κλιμάκωση. 

 Τέτοιες γλωσσικές ασκήσεις όχι μόνο οδηγούν στην εξεύρεση λύσεων στην 

επιλογή λέξεων (γύρω από το θέμα ή την εικαστική ενός ποιήματος), αλλά 

καταφέρνουν να δείξουν στους ασκούμενους όλες τις σχέσεις μεταξύ σημαινόμενου, 

σημαίνοντος και συναισθήματος όταν "οικοδομούν" ένα ποίημα. 

10. Μετατροπή παραδοσιακού ποιήματος σε ελευθερόστιχο. 

 βλ. σχετική ενότητα-ενδεικτικό μάθημα. 

11. Ας δοκιμάσουν από ένα δικό τους ποίημα να βγάλουν τα οριστικά άρθρα, τι παρατηρούν; 

(καλύτερα σε αφηγηματικές συνθέσεις) 

 Η απουσία οριστικών άρθρων δημιουργεί πιο γενικές έννοιες, κάτι που δίνει μία 

αοριστία, μία πιο οικουμενική ή διαχρονική διάσταση, μία ρευστότητα ίσως 

(ανάλογα το ποίημα). 

 Δείχνει μία ατραπό στους συμμετέχοντες ότι μπορούν να επεξεργαστούν τα 

ποιήματά τους μετά τη σύνθεσή τους, αλλάζοντας στον ένα ή άλλο βαθμό το ύφος 

και το συναισθηματικό τους βάθος, ώστε τελικά να έχουν μία επιλογή στην 

οικοδόμηση του στίχου. Αλλά πρέπει να το ξέρουν για να μπορούν να επιλέξουν. 

12. Επανάληψη: προτείνεται η δημιουργία ενός επαναλαμβανόμενου μοτίβου ή στοιχισμένων 

επαναλαμβανόμενων λέξεων ώστε να δημιουργήσουν εκείνες ένα μοτίβο. 

 Η επανάληψη είναι η απλούστερη τεχνική ρυθμικότητας σε ένα ποίημα. 

 Προσδίδει έμφαση στις λέξεις, οπτικά και ηχητικά. 

 Κουράζει συχνά ως μοτίβο. 
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 Ο ασκούμενος πρέπει να αντιληφθεί τα υπέρ και τα κατά και να επιλέξει εκείνο 

το ύφος σε κάθε ποίημα που ταιριάζει καλύτερα στη συναισθηματική κλιμάκωση και 

τον στιχουργικό ρυθμό, καθώς όλα διατηρούν έναν λειτουργικό ρόλο μέσα σε ένα 

ποίημα. Να δει ότι ίσως κουράζει ως μοτίβο, μα ταυτόχρονα δίνει έμφαση και 

αναλόγως να επιλέξει τι κρίνει καταλληλότερο. 

13. Προσπάθεια να δημιουργήσουμε ένα καλλιγράφημα (concrete poem) με θέμα τη θάλασσα 

(καράβι) ή τη φύση (δέντρο-κλαδί). 

 Προτείνεται εφόσον το τμήμα δείξει ενδιαφέρον για αυτό το είδος∙ δεν μας 

ενδιαφέρει άμεσα ως θέμα, μια και είναι αρκετά ξεπερασμένο. 

14. Άσκηση χαϊκού για σύνθεση (3-4 χαϊκού). 

15. Conversation poems: αφού προηγηθεί η επεξεργασία ποιητικού κειμένου, ο 

εκπαιδευτικός ζητεί οι συμμετέχοντες να συνομιλήσουν με τον λογοτέχνη μέσα από τη δική 

τους ποιητική δημιουργία. 

 Αφού έχουν διδαχθεί ποιητικοί διάλογοι, φέρνει σε μία νέα επαφή –ποιητική αυτή 

τη φορά– τους ασκούμενους με κάποιο αγαπημένο τους ποιητή, φέρνοντάς τον στην 

προβληματική του σήμερα. 

16. Ένα ποίημα με αφορμή ένα πρόσωπο από τη μυθολογική ή θρησκευτική παράδοση. Το 

πρόσωπο μπορεί να εξεταστεί μέσα από τρόπο συμβολικό ή και να δοθεί αφηγηματικά, αλλά 

με ένα συναισθηματικό ή στοχαστικό προσανατολισμό στο σήμερα. 

 Η άσκηση στοχεύει σε μία εισαγωγή στην παρωδία.  

 Η μυθολογία προσφέρει ένα πλήθος έτοιμων συναισθηματικά συμβόλων και 

μεταφορικών σχημάτων. 

17. Ένα ποίημα εμπνευσμένο από τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα (ελεύθερα, 

αφηγηματικό που να αποτυπώνει ένα κοινωνικό στιγμιότυπο). 

 Σταδιακά οι ασκούμενοι εισέρχονται βαθύτερη στην ποίηση. Μολονότι είναι 

βέβαιο ότι πολλά ποιήματα από τις προηγούμενες ασκήσεις θα έχουν κοινωνικό 

χαρακτήρα, τώρα πλέον γίνεται πιο άμεσα (με την κατάλληλη επιλογή και των 

σχετικών ποιημάτων του Παραρτήματος 3). 

18. Ένα ποίημα που να προκαλεί με την ελευθεροστομία ή το θέμα του. 
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 Στόχος είναι να γίνει κατανοητό ότι η Τέχνη δεν ηθικολογεί, αλλά είναι ελεύθερη 

πέρα από τις συμβάσεις. Η αθυροστομία μπορεί να είναι λειτουργική και να κατέχει 

κεντρική θέση σε ένα ποίημα μεγεθύνοντας το συναισθηματικό βάθος του. 

19. Ένα ποίημα με φυσιολατρικές αναφορές. 

 Σταδιακά δίνεται έμφαση τόσο στην εικόνα όσο και στη σύνδεση της ποιητικής 

σκηνής/κάδρου με την αφήγηση και το μήνυμα. 

20. Ένα ποίημα με χώρο δράσης τρένο, καφενείο, μπαρ, κυκλοφοριακό. 

 Οι ασκούμενοι θα αντιληφθούν πως ο ποιητικός χώρος δεν αποτελεί κάτι ξένο 

από την διήγηση ή από το συναίσθημα. Όλα συμβάλλουν στο μήνυμα και τη 

συναισθηματική κλιμάκωση. 

21. Ένα ποίημα για την ποίηση ή άλλη τέχνη. 

 Αν και η ποίηση κλειδώθηκε για χρόνια στην αυτοαναφορικότητα, είναι αναγκαίο 

να δοκιμάσουν μερικά ποιήματα περί ποιητικής για να προσεγγίσουν δημιουργικά 

και να δομήσουν με τη δική τους οπτική τον τρόπο που βλέπουμε την ποίηση ως 

καταφύγιο. 

 Ειδικά τα ποιήματα για έργα άλλων τεχνών, να μην είναι περιγραφικά, αλλά να 

αναδεικνύουν το συναίσθημα που καλύπτει τον δόκιμο ποιητή του εργαστηρίου. 

 Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για δύο σημαντικές κατηγορίες ως προς το 

περιεχόμενο και μία αφορμή να ασκηθούν στο μότο ή την αφιέρωση και τον τίτλο 

(αν θέλουν να φανεί η πηγή έμπνευσης). 

22. Ένα ποίημα για κάτι που φοβούνται. 

 Ο στόχος της άσκησης δεν είναι ψυχολογικός. Αυτό που φοβόμαστε το 

διαχειριζόμαστε καλύτερα στην περιγραφή κι ανάδειξή του ποιητικά, παρά αυτό που 

αγαπάμε (οξύμωρο). Θα μάθουν ταυτόχρονα να διαχειρίζονται και το συναίσθημα 

διαμορφώνοντας τη συναισθηματική κλιμάκωση. 

23. Ένα ποίημα με υπαρξιακό περιεχόμενο (χρόνος, μνήμη, απρόβλεπτος ανθρώπινος βίος, 

απρόβλεπτος θάνατος ή τον φόβο του θανάτου). 

24. Ένα ποίημα για τη γυναίκα με ρομαντική διάθεση (με φυσιολατρική/λυρική διάσταση, 

ερωτική/λάγνα, ως φύλο). 

25. Ένα ακόμα ποίημα για τη γυναίκα με διάθεση κοινωνικής κριτικής ή στοχασμού (ως 

πρόσφυγα, αδύναμη/υποταγμένη) –και για άντρα. 
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Την ίδια στιγμή μπορούν να τεθούν ζητήματα γλωσσικά ή ύφους. 

26. Να ζητηθεί τα ποιήματα να είναι με αλληγορίες και μεταφορές ή αντιθέσεις είτε σε 

σχήμα κύκλου.  

- ποίημα για τη βροχή. Αξιοποιείται η συμβολική διάσταση της συναισθηματικής 

ποιητικής γλώσσας (κάθαρση, οδύνη, απαισιοδοξία, μελαγχολία, υπαρξιακή). 

- ποίημα για τη θάλασσα (συμβολικό∙ το ποίημα μπορεί να αξιοποιεί μεμονωμένες –σε 

άσχετο θέμα κατά τα άλλα– λέξεις με συναισθηματικό κι ασυνείδητο εικονοπλαστικό 

βάρος: άγκυρα, πλοίο/βάρκα, ναυάγιο κ.τ.λ). 

- Ένα ποίημα ερωτικό (σε συνδυασμό με κάποια εποχή του χρόνου, τη θάλασσα, τις 

διακοπές κ.τ.λ). 

 Στόχος είναι να αξιοποιήσουν φυσικά φαινόμενα ή αντικείμενα ως σύμβολα. 

Μπορούν επίσης να μεταχειριστούν κι άλλα φαινόμενα (σύννεφο, χρώματα από το 

φυσικό περιβάλλον κ.τ.λ) και να ασκηθούν τόσο στις μεταφορές και τον ήπιο 

συμβολισμό όσο και στην εικονοποιία. 

 Σε περίπτωση αρχαρίων τα παραπάνω θέματα μπορούν να είναι κυριολεκτικά σε 

ένα επίπεδο μετά τις εισαγωγικές ασκήσεις. 

27. Να γράψουν ποίημα για κάποιο αγαπημένο πρόσωπο που χάθηκε (ποιητική του πένθους 

ή μνήμης) με επαναλήψεις. 

 Ας θυμούνται ότι η επανάληψη βοηθά ως έμφαση και στοιχείο ρυθμικότητας, 

αλλά μπορεί να λειτουργήσει και ως υπερβολή να κουράσει. 

28. Ας ασκηθούν σε συνθέσεις με ποιητική ειρωνεία, παρωδία ή σατιρική εκφορά είτε να 

κινούνται στον ρυθμό της επικαιρότητας ως χώρο δράσης (Πάσχα, Καλοκαίρι, Χριστούγεννα 

ή Απόκριες). 

29. Ας δοκιμάσουν ένα 

- ποίημα για ένα έκθεμα του αρχαίου πολιτισμού σε ξένο μουσείο (Μάρμαρα 

Παρθενώνα, Νίκη Σαμοθράκης κ.τ.λ). Το θέμα αυτό είναι απαιτητικό και ενδείκνυται ως 

άσκηση για το σπίτι, ώστε οι ασκούμενοι να μελετήσουν βαθιά το θέμα τους.  

- ποίημα για ένα ιστορικό πρόσωπο (κάθε εθνικότητας, κατά προτίμηση Έλληνα) που 

να συνδεθεί έμμεσα με το παρόν. 
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 Και οι δύο ασκήσεις πέρα από την επαφή που φέρνουν στους ασκούμενους με το 

ιστορικό παρελθόν, τους δίνουν μία ευκαιρία να συνδέσουν το παρελθόν με το παρόν 

είτε ως μία μορφή παρωδίας είτε συμβολικά. 

30. Σε ένα υπάρχον ποίημα ή σε ένα καινούριο ας προσθέσουν επιμύθιο. 

 Οι ασκούμενοι θα προσέξουν πώς αλλάζει ο χαρακτήρας του ποιήματος. Ένα 

επιμύθιο πάντα εντείνει το συναίσθημα με τον αποφθεγματικό ή μεταφορικό του 

λόγο και μπορεί να λειτουργήσει και ως συμπλήρωμα σε μία σύνθεση. 

31. Ας δοκιμάσουν να συνθέσουν ένα ποίημα όπου το ποιητικό εγώ είναι κάποιος άλλος για 

ένα οποιοδήποτε θέμα: 

- ένα ποίημα για τον Άλλο (μετανάστη, ομοφυλόφιλο, Εβραίο, πρόσφυγα). 

- ποίημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα (παραβιάσεις, βασανιστήρια, θανατική ποινή 

κ.τ.λ) 

- ποίημα για κρατούμενους φυλακών ή τον εγκλεισμό τον ίδιο. 

 Στην άσκηση αυτή θα φανεί ότι ποιητική ειλικρίνεια δεν σημαίνει αναγκαία και 

αλήθεια, ενώ ταυτόχρονα θα δοθεί μια αλλαγή διάσταση –ενσυναίσθηση– στη 

σύνθεση. Θα γίνει φανερό ότι το ποιητικό υποκείμενο δεν ταυτίζεται πάντα με τον 

ποιητή και ότι το στοιχείο της μυθοπλασίας είναι δυνητικά παρόν. 
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Ενδεικτικό μάθημα διδασκαλίας έμμετρης ποίησης 

Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι φωνές που κάνουν λόγο για αντικατάσταση της διδασκαλίας 

της λογοτεχνίας από τη διδασκαλία της λογοτεχνικής ανάγνωσης. Και αν αυτό φαντάζει λογικό 

στους ανήλικους, οι ενήλικες χρόνια μετά την αποφοίτησή τους αντιμετωπίζουν την ποίηση ως 

μία τέχνη μακριά από εκείνους. Η Ποίηση δεν είναι απλά μία πόρτα ανοιχτή, μα και πρέπει να 

είναι λαϊκή. Ας μην ξεχνάμε ότι ζούμε στη μόνη χώρα που έφερε την ποίηση στην ταβέρνα, ενώ 

σημαντικοί ποιητές έστρεψαν από νωρίς το βλέμμα τους στους λαϊκούς τόπους συνάθροισης 

(Βάρναλης, Χρονάς, Λάγιος κ.ά.). Η Δημιουργική Γραφή σε ένα εργαστήριο ενηλίκων αγγίζοντας 

την ποίηση συμβάλλει στον εξοστρακισμό κάθε ελιτίστικης ιδέας που καλλιεργήθηκε στην 

εκπαίδευση πως η τέχνη των φθόγγων και των συναισθημάτων είναι για λίγους. Αν δεχτούμε τη 

θέση του Hawthorn (1993:13) πως  

«η διδασκαλία της λογοτεχνίας ή της λογοτεχνικής ανάγνωσης εκκινεί από την οικογένεια, αλλά 

σε κάθε περίπτωση εγκαθιδρύεται με τη δέουσα επισημότητα στη σχολική πράξη. Ελάχιστοι είναι 

οι "καθημερινοί αναγνώστες" των οποίων οι αναγνωστικές συνήθειες δεν έχουν διαμορφωθεί σε 

πολύ μεγάλο βαθμό από το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο φοίτησαν», 

τότε καθίσταται αναγκαία η συγκρότηση εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής.  

Σε μία τέτοια οπτική και δεδομένης της προϋπάρχουσας επαφής των ενηλίκων με τον έμμετρο 

στίχο, τόσο από τραγούδια λαϊκότροπα όσο και του λεγόμενου έντεχνου χώρου ή το δημοτικό 

τραγούδι, η διδακτική της ποίησης μπορεί να εκκινήσει από την έμμετρη στιχουργία. Όλοι στην 

πραγματικότητα έχουν μουσικά ερεθίσματα από το δημοτικό τραγούδι κι έχουν εκτεθεί πολλές 

φορές –συνειδητά και μη– στον ρυθμό του δημοτικού στίχου και τη μελωδικότητά του. Υπό αυτή 

την οπτική γωνία προτείνεται μία σειρά μαθημάτων να στραφούν αποκλειστικά στον έμμετρο 

στίχο. Μολονότι η μελέτη ή μία πρόταση διδακτικής του δημοτικού τραγουδιού ξεπερνά το πεδίο 

αυτής της έρευνας, ένα πεδίο που αξίζει να μελετηθεί και να ερευνηθεί υπό την οπτική της 

Δημιουργικής Γραφής, κατατίθεται μία πρόταση διδασκαλίας του δεκαπεντασύλλαβου στίχου ως 

ποιητική φόρμα. Παράλληλα, σε άλλη ενότητα γίνεται μία γενικότερη αναφορά στις επιλεκτικές 

συγγένειες της έμμετρης ποίησης με τη στιχουργική και το τραγούδι. 

Σαν εισαγωγή προτείνεται ο πιο εύκολος έμμετρος στίχος, ο αναπαιστικός δεκασύλλαβος ενός 

επιγράμματος, και δευτερευόντως ο ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος. Καθίσταται βέβαια αναγκαίο 

να γίνει μία αναφορά στα 5 νεοελληνικά μέτρα εν τάχει, μια και δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος στην 

αρχή να μείνουμε στη θεωρία. Η επίκληση στην προϋπάρχουσα εμπειρία από τραγούδια μπορεί 
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να συνδεθεί με την αναφορά ότι τα νεοελληνικά μέτρα είναι καθαρά τονικά, σε αντίθεση προς τα 

αρχαιοελληνικά που καθορίζονταν από τα βραχέα και μακρά φωνήεντα. Με την εκφορά του 

οικείου τα τα τά, τα τα τά γίνεται φανερή η τονική μουσικότητα της νεοελληνικής μετρικής 

καταδεικνύοντας ταυτόχρονα πως στη νεοελληνική ο τόνος είναι δυναμικός κι ο ρυθμός γεννιέται 

με την εναλλαγή άτονων και τονισμένων συλλαβών.  

Στο προτεινόμενο μάθημα ακολουθείται το διδακτικό μοντέλο των τριών διδακτικών ωρών, 

ώστε να υπάρχει και χρόνος στους ασκούμενους/ασκούμενες να "διδαχθούν" και να συζητήσουν 

ποιήματα έτοιμα (διδακτική ύλη) και μετά στον ίδιο χώρο να ασκηθούν οι ίδιοι/ίδιες στη 

συγγραφή. Η άσκηση στην έμμετρη σύνθεση δεν στοχεύει μόνο στην εμπέδωση μιας κατά τα 

άλλα άχαρης και εν πολλοίς αδιάφορης γι’ αυτούς θεωρίας, αλλά και στην εξοικείωσή τους με τον 

ιδιαίτερο ρυθμό της παραδοσιακής ποίησης. 

 

Δείχνουμε, λοιπόν, τον πιο εύκολο στη δημιουργία του, τον αναπαιστικό δεκασύλλαβο και 

προτείνουμε ένα δικό μας ποίημα ως παράδειγμα με επικαιρικό χαρακτήρα, με την υποσημείωση 

ότι είναι απαρχαιωμένος, μονότονος μετρικός ρυθμός και άρα μη αξιοποιήσιμος σε ένα σύγχρονο 

ποίημα και είναι καλό να διατηρεί τη λογική ενός επιγράμματος: 

 

Επίγραμμα στα προσφυγικά ναυάγια 

Ανοιχτά μοναστήρια γεμάτα 

καλημέρα σου λένε με ήχο 

με καμπάνες φωνάζουν τον κόσμο 

προσευχή να υψώσουν στα νέφη. 

Τους Αγίους καλούνε προστάτες 

της ελπίδας το τέλος μετράνε 

σε ναυάγια ζωής κι ακυρώσεις 

που πνιγήκανε πάνω σε βάρκες 

φουσκωτές στου πολέμου τη σκόνη 

που αφήνουν ερείπια ονείρων. 

Στα κουφάρια των πόλεων θάβουν, 

προσδοκίες ζωής πια πενθούνε 

του θανάτου τους θρήνους ακούμε, 
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προσευχές και χοές το νερό μας 

στους θεούς αφιέρωση πένθους. 

 

Αφού κατανοήσουν το μέτρο, οι ασκούμενοι καλούνται να θρυμματίσουν ως άσκηση το δικό 

μας ποίημα και να το καταστήσουν από έμμετρο σε ένα με ελευθερωμένο στίχο. Έτσι δίνεται και 

η ευκαιρία να κάνει ο διδάσκων μία διάκριση μεταξύ ελευθερωμένου στίχου και ελεύθερου στίχου 

τόσο με αναφορές στον γνωστό –από το σχολείο– Καβάφη και ορίζοντας τη γενιά του ’30 

σχηματικά ως αφετηρία της ελευθεροστιχίας. Εξηγούμε πως ο δικός μας αναπαιστικός (πρώην 

δεκασύλλαβος) σπασμένος σε σύγχρονο ελευθερωμένο στίχο διατηρεί τη μουσικότητα αλλά με 

τον ρυθμό των ολοκληρωμένων νοημάτων και ταυτόχρονα τη ρυθμικότητα απαγγελίας της 

σύγχρονης/μεταμοντέρνας ποίησης.  

 

Παράδειγμα ελευθερωμένου στίχου είναι το ακόλουθο ποίημα13:  

 

Επίγραμμα στα προσφυγικά ναυάγια 

Ανοιχτά μοναστήρια γεμάτα καλημέρα 

σου λένε με ήχο, με καμπάνες 

φωνάζουν τον κόσμο 

προσευχή να υψώσουν 

στα νέφη. 

Τους Αγίους καλούνε 

προστάτες της ελπίδας 

το τέλος μετράνε 

σε ναυάγια ζωής κι ακυρώσεις 

που πνιγήκανε 

πάνω σε βάρκες 

φουσκωτές στου 

πολέμου τη σκόνη 

                                             
13 Με τον ίδιο τίτλο το ποίημα για λόγους πρακτικούς διδασκαλίας και σε αντιπαράθεση με το προηγούμενο. Μπορεί 

ο διδάσκων, σε αντίθεση, να δώσει το ποίημα σε ελευθερωμένο στίχο ώστε οι εκπαιδευόμενοι να το επανασυνθέσουν 

σε δεκασύλλαβο για να αντιληφθούν τη συλλαβική αρίθμηση του στίχου. 
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που αφήνουν 

ερείπια ονείρων. 

Στα κουφάρια των πόλεων θάβουν, 

προσδοκίες ζωής πια 

πενθούνε 

του θανάτου τους θρήνους 

ακούμε, προσευχές 

και χοές το νερό μας στους θεούς 

αφιέρωση πένθους. 

Με αυτή την ευκαιρία εξηγούμε στους ασκούμενους ότι καλό είναι ο θρυμματισμός σε 

στίχους μικρότερους του δεκασύλλαβου να γίνεται βάσει ολοκληρωμένων νοημάτων ανά 

στίχο για να διατηρείται ο ρυθμός. Μικρότεροι στίχοι έλκουν την προσοχή (και 

φωνητικά/ρυθμικά στην απαγγελία και οπτικά στην ανάγνωση) και άρα δίνεται μεγαλύτερη 

έμφαση σε εκείνο το σημείο (λέξη ή φράση). Δείχνουμε/επιλέγουμε σε ποιες λέξεις/φράσεις 

θέλουμε να δώσουμε έμφαση. Καθώς πρόκειται για δημιουργική άσκηση δεν υπάρχει 

«σωστό/λάθος» ούτε «πρέπει», αλλά μόνο να έχει ο ασκούμενος συνείδηση του συναισθήματος 

που αναδύεται από την κάθε επιλογή του, ώστε να λαμβάνεται εκείνο το συναισθηματικό βάθος 

που εκείνος επιλέγει. 

 

Ακολούθως (1 διδακτική ώρα) καταθέτουμε δύο ενδεικτικές προτάσεις δικών μας ποιημάτων 

σε ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο, φέρνοντας στο προσκήνιο το δημοτικό τραγούδι (θυμίζοντας κι 

άλλα παραδοσιακά στιχουργήματα, όπως τις μαντινάδες ή τα κυπριακά τσιατιστά) και τους ζητάμε 

να κάνουν ένα δικό τους σύγχρονο ποίημα σε ελευθερωμένο στίχο (κατά Μιχάλη Γκανά). Είναι 

αναγκαίο να εξηγηθούν οι θεμελιώδεις κανόνες τονισμού και συλλαβισμού του ιαμβικού 

δεκαπεντασύλλαβου (τονισμός στην 6η ή 8η συλλαβή και την 14η, όχι στην 7η ή την 9η, και η λογική 

του ημιστιχίων με το ολοκληρωμένο νόημα). Είναι επίσης σημαντικό να διακρίνουμε τη 

γραμματική από τη μετρική συλλαβή και να δείξουμε τις συνιζήσεις όπου υπάρχουν. 

 

υποταγή 

τα σύννεφα δακρύζουνε τον άνθρωπο χαζεύουν 

σε χώματα ευοίωνα ιδανικά κι ιδέες 
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φυτεύει νόθα όνειρα, γυμνά κι υπνωτισμένα 

σκουπίδια τηλεοπτικά και προπαγάνδα βίας 

μ' απάθεια να δέχεται εικόνες και φανφάρες. 

νταβάδες παρακολουθούν τις πόρνες που γελούνε 

και σαν αυτές εγίνηκε, τα μάτια του χαρίζει 

σε ξένα όνειρα τυφλά, τον οβολό μυστρίζει. 

ελέγχου σκέψης εραστές κανέναν δεν αφήνουν 

ελεύθερο στο όραμα να περπατήσει μ ' άλλους. 

 

Σικάγο, 1η Μάη 

στα σκαλοπάτια της ζωής προσκύνημα θα κάνω 

στα αίματα αγίωνε που χύθηκαν σ’ αγώνες 

απ’ όπλα σημαδεύοντας αιτήματα και λύσεις 

για μια ανθρώπινη ζωή μα δίχως αλυσίδες. 

τριγύρω όλα κόκκινα, ιδανικά κι ελπίδες 

βουλιάξαν όλα στην ιλύ, των μηχανών γρανάζι 

κι ο θάνατος στη φάμπρικα να γίνει πρώτη ύλη 

κι άλλους εργάτες άβουλους τ’ς αρχές να υπακούνε 

το λίγο μεροκάματο να παίρνουνε στην τσέπη 

κι ευχαριστώ να λέγετε που στην γραμμή την πρώτη 

παραγωγή αυξάνετε, τα κέρδη μεγαλώνουν. 

 

Σαν ευκαιρία άσκησης στο σπίτι τούς δίνουμε εναλλακτικά: 

–να γράψουν ένα δικό τους σε δεκασύλλαβο αναπαιστικό (ελευθερωμένο ή έμμετρο) ή σε 

ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο είτε 

–δίνουμε ένα ακόμα δικό μας ποίημα –από τις ακόλουθες προτάσεις– σε δεκαπεντασυλλαβικό 

ίαμβο ώστε να το μετατρέψουν σε ελευθερωμένο στίχο. Προτείνονται δύο ποιήματα –ένα πολιτικό 

κι ένα υπαρξιακό: 
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δρόμοι της φωτιάς 

χαθήκανε τα ονείρατα παιδί κι εγώ σαν είχα 

της ανεργίας ο χαμός παρέσυρε κι εμένα 

σε βούρκο δίχως μέλλοντα με μόνο ενεστώτα 

να παρακαλώ για δανεικά, άλλους να περιμένω 

να με ταΐσουνε φαΐ, και λίγο γάλα να ‘χω 

στο σπίτι τα μικρά παιδιά να μεγαλώσουν λίγο 

μολότοφ να πετάξουνε, το μέλλον τους ν’ αλλάξουν. 

το κλέψαν’ άρπαγες, θεριά, κουρσάροι πλούτου άλλων  

που μίζες κυνηγούσανε και με κέρδη ’πιβαρύναν 

τις πλάτες των μικροαστών που αγαθά ζητούσαν 

με υποθήκη δάκρια και των παιδιών το γάλα. 

με τη φωτιά θα λιώσουνε το βούρκο που μας πνίγει 

το μέλλον τους θ’ αλλάξουνε, θα χτίσουνε και πάλι 

μια κοινωνία δίκαιη, χωρίς διακρίσεις άλλες. 

με ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες.  

 

 

Με το «ρ» των ονείρων 

ο ύπνος πίνει θάνατο στ' ονείρου την αγχόνη 

κι εγώ ψάχνω τα όνειρα, δραπέτης απ' τα νέφη, 

που έπεσα ενήλικας στη γη απάνω ξένος, 

χωρίς ανάσες παιδικές, ξερόκλαδο δεμένο, 

με των ελπίδων τη θηλιά να πνίγει τις συμβάσεις, 

που στη ζωή μου έκανα τ’ς φορές που 'ποχωρούσα. 

 

να διώξω θέλω το παρόν, το μέλλον μου ν' αλλάξω 

και νέα σχέδια γεννώ, το τώρα μου καρφώνω 

και τον σταυρό που κουβαλώ θ’ αφήσω στο συρτάρι, 

σε μέρος σκιερό, θολό, απ’ τον χρόνο θαμμένο. 
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μιας μακρινής φωνής ηχώ μου τράβηξε το βλέμμα. 

τον χρόνο ράγισα πουλί, που πέταξα ξωπίσω, 

τις ώρες να γυρνώ ξανά, το παρελθόν ν' αλλάξω, 

μπας και τα όνειρα ξανά τα ζωντανέψω πάλι 

και ξαναγίνω ένα παιδί που καβαλά τα νέφη. 

δε θέλω να μεγαλώσω, να χάσω τη μαγεία 

θα ’ρθεί καιρός που τ’ άλογα, θα βρούνε τα φτερά τους 

και πήγασοι θα γίνουνε και θα πετούνε πάλι 

που τα ρυάκια θα τρέχουν και χείμαρροι θα γίνουν 

τραγούδια απαγγέλοντας σαν ποιητές με χρώμα 

και στους αγρούς θα φύονται τα άγρια λουλούδια, 

εξέγερση ανείπωτη που ξέχασ’ η ιστορία 

να σημαδέψει το παρόν με ύμνους και με πόθους 

 

Με ρο από τα όνειρα, κλεμμένο φτιάχνω βάρκες 

που 'χουν καρίνες μυστικές στα ίσαλα κρυμμένες 

να είναι καλοτάξιδες στης θύελλας το διάβα, 

μ' ισορροπία στη ζωή και τις ανατροπές της 

με τ' άσπρα μου μαλλιά να δω, τη ρότα να χαράξω 

την ουτοπία οδηγό στο τιμόνι απάνω 

κρατώ γερά προς το βορρά, πυξίδα κι έν’ αστέρι, 

τ’ ακάνθινο στεφάνι μου στον χρόνο να 'πιστρέψω 

και τις ρυτίδες χάρισμα να του ανταποδώσω 

να γίνω πάλι στάσιμο στου βίου το τραγούδι 

που την ανατροπή ζητά, την τυραννία διώχνει 

και άνθη κόκκινα σκορπά στου δέρματος τις ζάρες 

 

Στην επόμενη συνάντηση ο διδάσκων μπορεί να δώσει ακόμα τρία ποιήματα για να: 

(α) μετατραπούν σε ελευθερωμένο στίχο, ώστε να υπάρξει και μία συνέχεια "ύλης" στις 

εβδομαδιαίες συναντήσεις (1η και 2η διδακτική ώρα). Ταυτόχρονα η άσκηση μπορεί να 
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λειτουργήσει ως εφαλτήριο για να γίνει το "πέρασμα" στη συγγραφή σύγχρονων ποιημάτων με 

ελευθεροστιχία (3η διδακτική ώρα). 

ή 

(β) να δώσει ένα –δικό μας– ποίημα με κενά ώστε οι ασκούμενοι να συμπληρώσουν όποια 

λέξη ταιριάζει μετρικά και θέλουν14 (στη σχετική σύνθεση –στο 1ο ποίημα– αφήνουμε κενό και 

σε παρένθεση τη δική μας προτεινόμενη λέξη). 

ή 

(γ) να δώσει ένα ποίημα με λάθος λέξεις ως προς τη μετρική και να κληθούν οι 

εκπαιδευόμενοι να επιχειρηματολογήσουν πάνω στα λάθη κι ύστερα να αντικαταστήσουν τα λάθη 

με σωστές λέξεις (με διακριτή διαγραφή τα λάθη και σε παρένθεση –στο 2ο ποίημα– η σωστή 

μετρική με προτεινόμενες δικές μας λέξεις). 

 Διδακτικός σκοπός των ασκήσεων είναι να αντιληφθούν οι ασκούμενοι τον 

μετρικό ρυθμό. Τόσο η συμπλήρωση όσο και η εύρεση του μετρικού λάθους και η 

τοποθέτηση μίας άλλης κατάλληλης ρυθμικά λέξης τους οδηγεί στη βαθύτερη 

κατανόηση των μετρικών προβλημάτων. 

 Δείχνει βιωματικά έναν δρόμο ώστε να μπορούν μόνοι τους σε δικά τους 

ποιήματα με λάθη ή αδυναμία εύρεσης κατάλληλης λέξης να λειτουργήσουν 

αυτόνομα χωρίς να εγκαταλείψουν την προσπάθεια. 

 

Προτείνονται ένα πολιτικό ποίημα, ένα ερωτικό, ένα κοινωνικό κι ένα αυτοαναφορικό για 

την ποίηση: 

 

(άτιτλο) 

Με μάτια κατακόκκινα απ' τη διαρκή ___________(κρεπάλη) 

στους δρόμους περπατούσαμε, εργάτες ___________(προχωρούσαν) 

σκιές ___________(γεμάτες) όνειρα σα χαρακιές στο χέρι 

τραχιά τα ξημερώματα σε μαύρο μερομίσθι 

ελπίδες___________( χτίζουν), σκαλωσιές, στα ___________(σύννεφα) να φτάσουν 

τον κόσμο χαμηλά να δουν με χρήματα στην ___________(τσέπη) 

                                             
14 Ως σωστή κρίνεται κάθε πρόταση που έχει ορθό μέτρο και βγάζει ένα ελάχιστο νόημα. 
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ιδανικά ___________(ξεχάσανε), χαμένοι δρόμοι φεύγουν 

της ___________( αλυσίδας) τις ρωγμές αφήσανε να ___________(γιάνουν)/ 

 

παρέα με τον άνεμο στα σύννεφα ___________(πετάω) 

χρωματιστά τα όνειρα σκορπώ ψηλά στον ουρανό. 

αφού αισθάνεσαι καλά, σε παραμύθια ___________(κρύψου) 

και φτιάξε ___________(ψέματα) πολλά, να μοιάζουν με αλήθεια. 

με θρήνους μόνο κι οδυρμούς ο κόσμος δεν ___________(προχωράει),  

σημάδεμα διεκδικεί με ___________(κεραυνούς) στα όνειρα, 

φωτιά να πάρουν τα κορμιά, αρχαίος ___________(φάρος) κι άστρο 

να δείχνουν τη στράτα εμπρός ___________(ανατροπή) να φέρουν. 

 

το φως του χρόνου στον έρωτα 

σκουριάζ' ο χρόνος χαζεύοντας (τρέχοντας) σαν το φως στον κομήτη (σύμπαν), 

αφού αυτό τον γέννησε στην επικράτειά του, 

να χορεύει (ταξιδεύει) τη μέρα (φωτιά) στην κοίτη της καμπύλης 

φωτίζοντας τους πλανήτες (πλάνητες) να βγουν απ' τη σκιά τους, 

του ήλιου τους να χαρούν (δουν) το φως, το γέλιο, την νυχτιά (αυγούλα), 

 

σαν των ματιών οι ανταύγειες (θάλασσες) φωτίζουν τη μορφή της 

το φως του αστεριού (χρόνου) αγαπώ, στ’ αυλάκια των μάγουλών (χειλιών) της. 

 

ανατολή 

ο ήλιος γελαστός ξανά ανέτειλε το πάθος 

πριν δύσουνε τα χρόνια μας και μας βουτήξ' ο χρόνος 

θα κάψει τ' αστεριού το φως ρυτίδες και ραγάδες 

και πάλι νέοι θα 'μαστε να χτίσουμε το πνεύμα 

που η αυγή μας ρούφηξε στο πέρασμα του έτους. 

μ' ένα χαμόγελο βαθύ η μέρα μας αρχίζει 

δικό μας φως χαρίζουμε σε όποιον συναντούμε. 

τα σύννεφα διαλύονται, οι κεραυνοί ματώνουν 
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απ’ του φωτός τις μαχαιριές, του ήλιου το τσεκούρι. 

το σκότος διώχνοντας μακριά απ' των χειλιών τον πάγο 

που άφησ' η μοναξιά στου άστεως τους τοίχους 

που τους ανθρώπους έκλεισαν σαν ξένους από όλους. 

 

Οι τρελοί της ποίησης 

Κάποιος το βρήκε το κλειδί, τρελοί λευτερωθήκαν 

στους δρόμους τρέχουν με πανό, τις αλυσίδες ’ψώνουν 

της αυταπάτης ο ιστός κλωστές κινεί κρυμμένες, 

σε κουκλοθέατρο τυφλό χορεύουν’ οι ελπίδες. 

Κατέρρευσ’ η παράδεισος κι η φεγγαροντυμένη 

γυμνή και μόνη εμένει, αναζητά το πέπλο 

στου Νάρκισσου τα βήματα, στην έξαψη της λίμνης. 

 

Στάζει ο ουρανός βαρύς κι οι ποιητές μ’ ατσάλι 

καρφώνουν άστεγες ψυχές που χάσανε τον δρόμο, 

απ’ τον σταυρό επιταγές, μη δραπετεύσουν πόθοι. 

 

Αφήνουν όνειρα τραχιά στο ίδιο μέρος πάντα 

σε κύματα να δέρνονται και τη φθορά ν’ αρνούνται, 

στον χρόνο ζωντανά ξανά, σε νύχτες νικημένες. 

Φυτεύουμ’ άστρα στα φτερά κι ελπίδες στα κατάρτια, 

αμπόλιαστα οράματα μ’ ενέχυρο το δάκρυ, 

ελπίζουν φρούτα άγρια για τα πουλιά-δραπέτες 

που μοιρολόγια τραγουδούν για λέξεις ξεγερμένες. 

 

Ταξίδι είν’ η ποίηση, δελφίνι που χορεύει 

στο κύμα της θνητής γραμμής, στην όχθη του θανάτου. 
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Επιλεκτικές συγγένειες με στιχουργική 

Προτείνεται να γίνει και μία αναφορά σε επόμενο μάθημα στη στιχουργική. Η τελευταία διατηρεί 

μία εγγενή σχέση με τη Δημιουργική Γραφή. Η Δημιουργική Γραφή δεν περιορίζεται μόνο στην 

ποίηση και τη λογοτεχνία, αλλά απλώνεται και σε άλλα γνωστικά πεδία, όπως η θεατρική γραφή, 

ο σεναριακός λόγος και το παιδικό ή εφηβικό βιβλίο. Το τραγούδι αποτελεί ένα γονιδιακό τμήμα 

της ελληνικής λαϊκής τέχνης, συνοδεύοντας τους ανθρώπους σε κάθε φάση της ζωής τους 

(εργασία, θάνατο, γέννηση, γάμο, απογοήτευση και λύπη ή χαρά κ.τ.λ). Απευθύνεται και στην 

ομάδα (παρέα, γάμος, γλέντια και πανηγύρια ή έπη) και διατηρεί ατομικό χαρακτήρα. Οι 

συμμετέχοντες στο εργαστήρι έχουν πολλάκις εκτεθεί στο τραγούδι, κάτι που βοηθά στην 

επίκληση της βιωμένης εμπειρίας. Έχουν επαφή τόσο με το δημοτικό τραγούδι όσο και με τη 

σύγχρονη εμπορική ή έντεχνη μουσική. Καλό είναι το σχετικό μάθημα να ακολουθήσει χρονικά 

εκείνο της μετρικής. Και εδώ υιοθετούμε το μοντέλο των τρίωρων σεμιναρίων. 

Στην πρώτη ώρα μπορεί να γίνει μία εισαγωγή θυμίζοντας εν τάχει τον Όμηρο (ως μετρική 

απαγγελία με συνοδεία μουσικής), την αρχαϊκή λυρική ποίηση (Σαπφώ, Αρχίλοχος κ.τ.λ) και την 

ετυμολογική σχέση με την τραγωδία.  

 Συνήθως ένα τραγούδι το θυμόμαστε βασικό του στίχου του, κυρίως του ρεφραίν και 

συχνότατα όχι με τον επίσημο τίτλο του, όταν το ανακαλούμε στη μνήμη. 

 Με μορφή συζήτησης μπορούν να συζητηθούν οι διαφορές της ποίησης με τη στιχουργία. 

Είναι το ίδιο; Πού διαφέρουν; 

 Η στιχουργία προορίζεται να μελοποιηθεί. Δεν έχει σημασία ο μουσικός ρυθμός. 

Αλλά μόνο και μόνο επειδή έχει στόχο, αυτό επιβάλλει ορισμένους περιορισμούς. 

 Ένα τραγούδι δεν ξεπερνά τα 4 λεπτά (κανονικά). Άρα οι στίχοι δεν μπορούν να 

ξεπερνούν τους 15-30 (έχουμε και μικρότερα και μεγαλύτερα, αλλά ο κανόνας εκεί 

κινείται). 

 Ο στίχος του τραγουδιού είναι "απλούστερος" γλωσσικά από εκείνον της ποίησης. 

Η ποίηση χρησιμοποιεί περίπλοκα σχήματα και είναι πιο συμπυκνωμένος ο λόγος. Αν 

τα βάλουμε στο τραγούδι, ο ακροατής θα δυσκολευτεί να παρακολουθήσει το νόημα, 

δεδομένου ότι ήδη υπάρχει η μουσική επένδυση. Ωστόσο, και αυτά συναντώνται ενίοτε 

σε τραγούδια (Αλκαίος, Γκάτσος, Γράψας). 

 Είναι κατώτερος ο στιχουργός από τον ποιητή τελικά; 
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 Φυσικά και όχι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο Νίκος Γκάτσος, ο πατριάρχης 

της ελληνικής στιχουργίας ήταν πρώτα ποιητής (όπως ο Μιχάλης Γκανάς) και μετά 

στράφηκε στον στίχο. 

 Στιχουργοί, όπως ο Γκάτσος, ο Γράψας, ο Τριπολίτης, χρησιμοποιούν ποιητικά 

σχήματα (μεταφορές, παρομοιώσεις, εικόνες κ.τ.λ), ενώ ποιητές έγραψαν στίχους για 

τραγούδια (Λειβαδίτης). 

 Κάθε σύγκριση τελικά είναι λάθος, αν και πολλοί στιχουργοί αποδείχθηκαν 

ανώτεροι από πολλούς ποιητές. 

 Τι είναι η μελοποιημένη ποίηση; 

 Πρόκειται για ποιητικά έργα που μελοποιήθηκαν από μουσικοσυνθέτες.  

 Κατά καιρούς έχουν μελοποιηθεί συνθέσεις του Ρίτσου και του Ελύτη (Μίκης 

Θεοδωράκης), του Καρυωτάκη (Λένα Πλάτωνος), των Καββαδία (Θάνος 

Μικρούτσικος), Αναγνωστάκη (Μίκης Θεοδωράκης) κ.ά. 

 Υπάρχουν ενστάσεις κατά πόσο τελικά η μουσική επένδυση βοήθησε στη διάχυση 

των ποιημάτων αυτών στην ευρύτερη λαϊκή μάζα. Η κυριότερη ένσταση στηρίζεται στο 

σκεπτικό ότι η μουσική δεν βοηθά να αναδυθεί το συναίσθημα του ποιήματος και ο 

βαθύτερος προβληματισμός του, καθώς κυριαρχεί το συναίσθημα που επιβαλλει η 

μουσική κι η ερμηνεία. Ο ακροατής το σιγοτραγουδά χωρίς να το βιώνει. Έκανε βέβαια 

γνωστούς τους ποιητές στην ευρεία μάζα του κοινού, αλλά κυρίως ως όνομα κι αυτό 

αποδεικνύεται από την αναντιστοιχία πωλήσεων δίσκων/CDs και ποιητικών βιβλίων, 

αν και ορισμένοι ποιητές πούλησαν περισσότερα βιβλία μετά τη μελοποίηση 

(Καββαδίας).  

 Το τραγούδι διακρίνεται σε πολλές κατηγορίες, ανάλογα με τα κριτήρια που κάθε φορά 

χρησιμοποιούμε (περιεχόμενο, φόρμα, στυλ, ιστορική περίοδο).  

 Μια τυπική δομή σύγχρονου τραγουδιού μπορεί να αποτελείται από: 

 Εισαγωγή (introduction ή intro): Εισάγει τον ακροατή στην ατμόσφαιρα του 

τραγουδιού, άλλες φορές με κάποια πρωτότυπη μελωδία αποδιδόμενη από τη φωνή ή 

άλλο όργανο, άλλες φορές χρησιμοποιώντας την αρμονική αλληλουχία του ρεφραίν ή 

και εισάγοντάς το αυτούσιο, ή και με άλλους πρωτότυπους τρόπους που σκοπό έχουν 

να προκαλέσουν την έκπληξη ή να τραβήξουν το ενδιαφέρον του ακροατή για 

περαιτέρω ακρόαση. 
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 Κουπλέ (γαλλ: couplet ή αγγλ: verse): Επαναλαμβανόμενο μέρος του τραγουδιού 

με, ως επί το πλείστον, ταυτόσημη μελωδία, ίδιο αριθμό, αλλά διαφορετικό περιεχόμενο 

στίχων. Περιγράφει συναίσθημα ή κατάσταση η οποία αποκρυσταλλώνεται στο 

ρεφραίν. 

 Ρεφραίν (γαλλ: refrain ή αγγλ: chorus): Το μέρος του τραγουδιού που 

επαναλαμβάνεται τουλάχιστον μία φορά με ταυτόσημη μελωδία και στίχο. Είναι σχεδόν 

πάντα μεγαλύτερης συναισθηματικής έντασης από το κουπλέ και φέρει το κυρίως θέμα 

ή μήνυμα του τραγουδιού. Συνήθως, είναι αυτό που θυμόμαστε πιο έντονα από ένα 

τραγούδι. Τις πιο πολλές φορές ακολουθεί το κουπλέ, αλλά όχι πάντα. 

 Γέφυρα (αγγλ: bridge): Ιντερλούδιο, το οποίο ενώνει δύο διαφορετικά (π.χ. κουπλέ-

ρεφραίν) ή δύο ίδια (π.χ. ρεφραίν-ρεφραίν) μέρη του τραγουδιού. Έχει συνήθως 

διαφορετική αρμονική αλληλουχία και από τα δύο, μπορεί να έχει διαφορετικό στίχο ή 

καθόλου στίχο και σκοπός του είναι να προετοιμάσει το αρμονικό περιβάλλον για την 

εισαγωγή του επόμενου μέρους. 

Την επόμενη ώρα μπορεί να γίνει μία αναφορά υπενθύμισης στο δημοτικό τραγούδι 

(παραλογές, κλέφτικο ή ακριτικό, μοιρολόγι κ.τ.λ) και άλλες μορφές λαϊκού τραγουδιού όπως τα 

δίστιχα στιχουργήματα:  

 Δίστιχα 

 Είναι είδος γνωστά κι από τη δημοτική ποίηση. Κλείνει συμπυκνωμένο νόημα (συχνά 

με γνωμικό χαρακτήρα) μέσα σε δύο στίχους πού ομοιοκαταληκτούν μεταξύ τους. 

«Τρείς μοίρες πόθον έβαλαν, ώστε να σε παντρέψουν, 

σήμερ’ οπού τσι χαρές των στεφάνια θα σου πλέξουν» 

(Δημοτικό) 

 λιανοτράγουδα 

Απ’ όλα τ’ άστρα τ’ ουρανού ένα είναι που σου μοιάζει 

ένα που βγαίνει το πουρνό όταν γλυκοχαράζει. 

(παραδοσιακό) 

Κυπαρισσάκι μου ψηλό, ποια βρύση σε ποτίζει,  

που στέκεις πάντα δροσερό, κι ανθείς και λουλουδίζεις. 

(παραδοσιακό) 

 και μαντινάδες 
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Μακάρι να ’χε η αστροφεγγιά αναπνοή και στόμα, 

να μου ’λεγε αν με ζητάς κι αν μ’ αγαπάς ακόμα.  

Ανάλογα τη σύσταση του εργαστηρίου και το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για το 

διδακτικό αντικείμενο μπορούν να κατατεθούν ορισμένες επισημάνσεις για τη στιχουργική, τις 

επαναλήψεις, το ρεφραίν ή άλλα προβληματικά ζητήματα: 

- Οι επαναλήψεις σε ένα τραγούδι δημιουργούν ένα μοτίβο που λειτουργεί πιο εύκολα στη 

μνήμη του κοινού, χωρίς να λειτουργεί ως ρεφραίν με τον αυστηρό ορισμό της λέξης. Ωστόσο, 

ειδικά σε εμπορικό τραγούδι, λειτουργεί απλά για να γεμίσει έναν αδύνατο στίχο. Το να βάζει 

κάποτε ένας στιχουργός άχρηστες παραπανιστές λέξεις, το δικαιολογεί με την ανάγκη του μέτρου. 

Υπάρχουν όμως και παραγεμίσματα, που είναι "φλύαρες" επαναλήψεις του ίδιου πράγματος και 

δεν εξυπηρετούν κανένα αισθητικό αποτέλεσμα∙ αντίθετα κουράζουν. Και αυτό το βλέπουμε και 

σε καλούς στιχουργούς συχνά.  

- Η αξία του στίχου βγαίνει από το συνολικό περιεχόμενο, από την ποιότητά του, όχι 

από το μέτρο και την ομοιοκαταληξία. Πολλοί φροντίζοντας να είναι συνεπείς στα μέτρα και 

στις ρίμες χαλάνε λέξεις, χαλάνε τη γραμματική και το συντακτικό, βάζουν λέξεις παραπανίσιες 

ή παράτονες, μόνο και μόνο για να συμπληρώσουν τις συλλαβές που πρέπει κ.τ.λ. 

- Η ποιητική άδεια είναι το –δήθεν– δικαίωμα που έχει ο ποιητής, να παραβαίνει τους 

παραδομένους κανόνες. Ένας καλός στιχουργός δεν έχει ποτέ ανάγκη να καταφύγει στην ποιητική 

άδεια, που είναι σφάλμα και ανωμαλία. 

 Καλύτερα να χαλάσουμε την ομοιοκαταληξία, παρά να βάλουμε κακή λέξη. 

- Συχνά στο τραγούδι παραβλέπεται ο ρόλος του ρεφραίν. 

 Το ρεφραίν είναι σημαντικό στο τραγούδι τόσο για να είναι ευκολότερο στη μνήμη 

του ακροατή∙ βοηθά με τη μουσική επανάληψη και με το κουπλέ να μείνει καλύτερα στη 

μνήμη του κοινού και να τραγουδηθεί). 

 Θέλει όμως ιδιαίτερη προσοχή πώς να το χτίσουμε και ποιο σημείο θα επιλέξουμε να 

επαναλάβουμε. Ένα κομμάτι που να ταιριάζει και στη μέση του τραγουδιού/ποιήματος και 

να δένει με το τέλος ως επανάληψη. 

 Πολλά τραγούδια έχουν ρεφραίν που δεν βγάζουν νόημα, ενώ άλλα έχουν ρεφραίν 

που είναι "άχρηστα" και εμφανίζονται έως και τέσσερις φορές σε ένα τραγούδι. 

 Παραδείγματα κακών ρεφραίν: 

(Γιώργος Αλκαίος) Τι τι ε τι τι ε τι τι; 
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(Κωνσταντίνος Περσόνας) Τίκα τάκα τίκα τακ 

(Μάκης Δημάκης) Άιντε ώπα ώπα ώπα ώπα 

(Αντύπας) Όπαλα Όπαλα 

(Τα παιδιά από την Πάτρα) Νταμ ντάμοβα νταμ ντάμοβα, νταμ νταμ 

(Πάνος Καλλίδης) Κου πεπε κου πεπε 

(Στέλιος Καζαντζίδης) Όπα νινα νιναναη νιναναη ναη 

 Άλλα συχνά λάθη στη στιχουργία είναι: 

- Η χασμωδία: δημιουργείται όταν δύο φωνήεντα, αντί να αποτελούν με συνίζηση μία 

συλλαβή, μπαίνουν έτσι ώστε να νοούνται ως χωριστές συλλαβές. Όταν τα δύο φωνήεντα είναι 

διαφορετικά, η κακή εντύπωση είναι μικρότερη (ο – α). Όταν όμως είναι ίδια (ε – ε) έπλεε, 

αποτελεί ελάττωμα: 

Έπλεε πάνω στον θολό απέραντο ουρανό. 

- Όταν υπάρχει φόβος χασμωδίας, μπαίνει συνήθως ένα ευφωνικό -ν, που διορθώνει την 

κατάσταση. Αυτό θα το συναντήσουμε συχνά στα δημοτικά μας τραγούδια: 

Πήγε και τον απάντησε μια(ν) όμορφη κοπέλα. 

- Το κακέμφατον: είναι μια άσχημη ή άσεμνη λέξη, που δεν υπάρχει μέσα στο κείμενο, 

αλλά δημιουργείται ηχητικά από τη συνεκφορά δύο λέξεων ή τμημάτων λέξεων. 

Η κουκλίτσα της Κατίνας. 

Στο τέλος του μαθήματος μπορεί να γίνει μία αναφορά-συζήτηση σε σημαντικούς 

στιχουργούς, όπως ο Γκάτσος, η Νικολακοπούλου, ο Τριπολίτης, ο Αγγελάκας, ο Πυθαγόρας, ο 

Αλκαίος, ο Σιδηρόπουλος και άλλοι από διάφορες κατηγορίες 

 

32. Ως άσκηση, εφόσον θέμα του σεμιναρίου δεν είναι η ίδια η στιχουργική, μπορεί να 

ζητηθεί οι συμμετέχοντες να φέρουν στίχους αγαπημένων τραγουδιών στην επόμενη 

συνάντηση (προτείνεται η ιστοσελίδα stixoi.gr, που είναι η πληρέστερη και η πιο γνωστή, με 

υπερσυνδέσμους προς το youtube). 

 Μέσα από την έρευνα στο διαδίκτυο να διαχωρίσουν το τραγούδι στα δύο μέρη 

του: τη στιχουργική και τη μουσική. Θα παρατηρήσουν ότι ευκολότερα θυμόμαστε 

ένα τραγούδι από την ανάκληση ενός στίχου παρά ενός μουσικού τμήματος. Οφείλει 

όμως ο διδάσκων να τονίσει ότι και τα δύο μέρη έχουν ίση βαρύτητα ως κατά ποιόν 

μέρη ενός τραγουδιού, όπως και η ερμηνεία. 
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 Θα γνωρίσουν σε βάθος τον στίχο των αγαπημένων τραγουδιών κάτι που θα τους 

υπενθυμίσει και την εποχή ή τη συγκυρία της δημιουργίας τους με ενδεχόμενο 

ενδιαφέρον για αυτούς και θα δουν πόσο διαφορετικός είναι ο στίχος χωρίς τη 

μουσική επένδυση. 

 Μέσα από την έρευνα θα ανακαλύψουν ονόματα στιχουργών που δεν ήξεραν σε 

αγαπημένα τους τραγούδια. Συνήθως παραβλέπονται οι στιχουργοί και κυριαρχεί το 

όνομα του ερμηνευτή ή αναλόγως του συνθέτη. 

33. Ζητείται να διαχωρίσουν τα δομικά μέρη του τραγουδιού που έφεραν. 

 Δίνεται η ευκαιρία να γίνει συζήτηση στους στίχους και να αναλυθούν τα 

συστατικά μέρη των τραγουδιών και πιθανές αδυναμίες τους. 

34. Ζητείται να φέρουν από το σπίτι δύο τραγούδια: ένα ποιοτικό κι ένα εμπορικό. Να 

συγκριθεί η στιχουργική τους. 

 Δίνεται η ευκαιρία να διακριθεί σε ποιοτικό βαθμό η στιχουργική των δύο ειδών 

και σε γλωσσικό επίπεδο και σε σχέση με τα θέματα που πραγματεύεται κάθε 

τραγούδι.  

35. Αν ζητηθεί να γράψουν οι συμμετέχοντες στίχους για τραγούδι (με ή χωρίς μέτρο κι 

ομοιοκαταληξία), μπορεί να τονιστεί ότι αφού επιλεγεί το θέμα του τραγουδιού, να επιλέξουν 

από την αρχή λίγο ή πολύ ποιες λέξεις θα αξιοποιήσουν (για παράδειγμα αν είναι στίχοι για 

σχολικό θέμα, επιλέγονται λέξεις από το σχολείο: τσάντα, θρανίο, φασαρία, κουδούνι, 

διάλειμμα, αν από αυτοκίνητο μέρη του οχήματος: τιμόνι, ρόδα κ.τ.λ.). 

 Σε αυτή την άσκηση αξιοποιούνται ασκήσεις που ήδη διδάχθηκαν (ιδεοσύννεφα 

κ.τ.λ) 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ένα ερώτημα που ανακύπτει αναπόδραστα είναι η εξέλιξη των ασκουμένων στα εργαστήρια 

Δημιουργικής Γραφής και η μετέπειτα σχέση τους με το βιβλίο, αλλά είναι αδύνατον να συναγάγει 

πια κανείς έγκυρα στοιχεία για τη βιβλιοπαραγωγή με το πάτημα ενός κουμπιού. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας δίνουν μία εικόνα, ως διάθεση του τουλάχιστον, αλλά όχι πλήρη. 

 

Βιβλιοπαραγωγή και Δημιουργική Γραφή: υπάρχει σχέση; 

Σε έρευνα που πραγματοποιήσαμε –στο πλαίσιο της μελέτης τούτης– στις ηλεκτρονικές βάσεις 

της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής από το 2008 και εξής καταγράφονται σημαντικές διακυμάνσεις. 

Επιλέξαμε το 2008 ως βάση ελέγχου ώστε να υπάρξει μία εικόνα πριν την οικονομική κρίση και 

καθ’ όλη τη διάρκειά της (έως το α’ μισό του 2018).  

Στην κατηγορία της ποίησης (θεματική κατηγορία «ποίηση») ο ΟΣΔΕΛ έχει για το 2008 

καταχωρημένους 618 τίτλους, για το 2009 685, το 2010: 702, 2011: 732, 2012: 784, 2013: 844, 

2014: 703, 2015: 703, 2016: 594, 2017: 679. Αν δούμε την κατηγορία της ποίησης σε 

αντιπαραβολή προς το μυθιστόρημα (κατηγορία «μυθιστόρημα» και «μυθιστορήματα») θα φανεί 

το εύρος της διαφοράς του αγοραστικού κοινού στο βιβλίο: 2015: 739, 2016: 909, 2017: 960. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανωτέρω καταγραφή παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από την 

ηλεκτρονική βάση της βιβλιονέτ. Ενδεικτικά παρουσιάζουμε τα έτη 2018: 384 (διαφορά 

καταγεγραμμένων 150 τίτλων υπέρ της βιβλιονέτ), 2017: 820 (διαφορά 141 τίτλων υπέρ του 

ΟΣΔΕΛ) και 2016: 714 (διαφορά 120 υπέρ του ΟΣΔΕΛ). Η εκατέρωθεν απόκλιση μεταξύ της 

βιβλιονέτ και του ΟΣΔΕΛ (της τάξης των 100 και πλέον τίτλων ανά έτος) ερμηνεύεται από τη 

διαφορετική μεθοδολογία καταχώρησης των τίτλων και κυρίως τις διαφορετικές υποκατηγορίες 

(αφιερώματα σε ποιητές ή προσωπικότητες, ανθολογίες και ατομικές συλλογές). Αντίστοιχα, στον 

δεύτερο συχνά δεν καταχωρούν βιβλία τους πολλοί αυτοεκδότες (ιδιωτικές εκδόσεις) ή εκδότες 

ηλεκτρονικών συλλογών με ελεύθερη διακίνηση, επειδή ακριβώς δεν αποδίδουν την εύλογη 

αποζημίωση, ενώ επιπρόσθετα καταγράφεται μία σχετική καθυστέρηση στην οριστικοποίηση των 

ετών από εκδότες με μεγάλη παραγωγή. Είναι όμως πανθομολογούμενο ότι έγκυρα και ακριβή 

στοιχεία για τη βιβλιοπαραγωγή δεν πρόκειται να έχουμε, χωρίς την πλήρη, ασφαλή και 

επιμελημένη λειτουργία της βάσης της βιβλιονέτ (στοιχεία αντίστοιχα με αυτά που εκδίδονται από 

τη Nielsen Book Data στη Μ. Βρετανία, από τον οργανισμό Circle de la Librairie/περιοδικό Livres 

Hebdo στη Γαλλία, από το Book Industry Study Group/BISG στις ΗΠΑ κ.τ.λ.). Κι ενώ στην 
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Ελλάδα υπάρχουν τρεις εθνικοί φορείς για το βιβλίο (Εθνική Βιβλιοθήκη, βιβλιονέτ και ΟΣΔΕΛ), 

ουδείς μπορεί έγκυρα να μας πληροφορήσει για την βιβλιοπαραγωγή ανά κατηγορία ή συνολικά. 

Έχει βέβαια σημασία να δούμε αυτόν τον αυξημένο αριθμό βιβλίων συγκριτικά με άλλες 

χώρες της Ευρώπης, για να αποφύγουμε τις εσχατολογικές θεωρήσεις για κρίση στη λογοτεχνία 

που συνδέονται με την «υπερπαραγωγή ποιητικών βιβλίων»∙ μεθοδολογικά προτείνεται να 

κρίνουμε από μία προηγούμενη εποχή, καθώς η οικονομική κρίση δημιούργησε αναστολές στην 

παραγωγή βιβλίου. Χαρακτηριστικά ο Dubois (2013) σημειώνει ότι μετά από μια εντυπωσιακή 

πτώση στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο κύκλος εργασιών της ποίησης αυξάνεται και πάλι 

φτάνοντας στα επίπεδα με την προ του 1990 εποχή και σταθεροποιείται το 2003. Αντίστοιχα, στην 

Πορτογαλία το 2003, τα ράφια είναι φορτωμένα ποιητικές συλλογές μαρτυρώντας μία ποιητική 

υπερδραστηριότητα των Πορτογάλων. Οι αμέτρητες συλλογές και οι εκδοτικοί οίκοι, τα νέα 

ονόματα που διαρκώς εμφανίζονται στα εξώφυλλα φωτίζουν μια πραγματικότητα που μοιάζει 

μάλλον επινοητική. Και παρόμοια εικόνα καταγράφεται στο Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες (Dubois, 

2013). Αναφαίνεται, λοιπόν, ότι ο αριθμός όσων εκδίδουν ποιητικά βιβλία δεν είναι μικρός. Παρά 

τις αυξομειώσεις υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον για την έκδοση και την ποιητική σύνθεση. 

Βέβαια, η ίδια η κριτική οφείλει να κρίνει τα ποιητικά βιβλία, χωρίς στερεότυπα ή κομφορμιστικές 

διατυπώσεις. Ωστόσο, σε μία χώρα όπου η παραγωγή βιβλίου αδυνατεί να αποτυπωθεί στατιστικά 

με ακρίβεια, και να συμφωνούν στο αποτέλεσμα όλοι οι φορείς, δεν γίνεται να καταγράψουμε τη 

σχέση των ασκούμενων στα εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής με την παραγωγή του βιβλίου. Και 

δεδομένων και των πολλών –ιδιωτικής ή δημοτικής πρωτοβουλίας– εργαστηρίων δεν μπορούμε 

να έχουμε μία σαφή εικόνα του κατά πόσο ασκούμενοι απόφοιτοι εργαστηρίων φτάνουν τελικά 

στην έκδοση ενός βιβλίου, ακόμη και αν το ξεκίνησαν πριν τα σεμινάρια. 

 

Απόφοιτοι και «ποίηση της αγανάκτησης» 

Δεκαετίες μετά την εμφάνιση των πρώτων εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής και έχοντας ήδη 

περάσει δέκα χρόνια από τη λειτουργία του πρώτου ΠΜΣ Δημιουργικής Γραφής στο 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ακόμα ακούγονται ενστάσεις με βάση το πλατωνικό ερώτημα 

«αν τελικά φτιάχνεται ο συγγραφέας». Σε κάθε όμως περίπτωση προκύπτει αναπόδραστα το 

ερώτημα σε ποια τάση εντάσσονται οι συμμετέχοντες σε μη ακαδημαϊκά εργαστήρια, αν βέβαια 

οδηγηθούν σε εκδόσεις. Αν δεχτούμε την πρόταση του Κωτόπουλου για περαιτέρω μελέτη της 

τάσης των αποφοίτων από τα υφιστάμενα ΠΜΣ Δημιουργικής Γραφής προκειμένου να  
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«αποτυπωθεί η διαφορετική παιδεία και κουλτούρα (μύηση στα δομικά στοιχεία του κειμένου, 

εξέταση της λογοτεχνίας εκ των έσω, εμβάθυνση σε καταξιωμένα κείμενα στην πορεία των 

χρόνων) που αποκτούν ή την… προχειρότητα με την οποία προσεγγίζουν το λογοτεχνικό 

φαινόμενο» (Κωτόπουλος, 2015:7).  

τότε θα πρέπει να αναζητήσουμε και μία διέξοδο για τους αποφοίτους των εργαστηρίων της μη 

τυπικής εκπαίδευσης (ιδιωτικών και δημοσίων) που συστήνονται. Αναπόδραστα τίθενται βασικά 

ερωτήματα για τα ποιοτικά στοιχεία της λειτουργίας τους, τη διδασκαλία, το διδακτικό υλικό, το 

παραγόμενο έργο μέσα στο εργαστήρι, την οργάνωση κ.τ.λ. Η συμμετοχή σε ένα εργαστήρι χωρίς 

αξιολόγηση βάσει επιστημονικών εργαλείων, όπως συμβαίνει στον ακαδημαϊκό χώρο και τα 

λειτουργούντα ΠΜΣ, δεν αρκεί για να αναζητήσουμε κάποιο ρεύμα ή γενιά. Επιπλέον, η 

Δημιουργική Γραφή ως Εκπαίδευση Ενηλίκων δεν αποτελεί επαγγελματικό εφόδιο και δεν οδηγεί 

και σε εξετάσεις πιστοποίησης ή κάποια ερευνητική εργασία. 

Η ένταξη όμως σε μία τάση ή ρεύμα ή γενιά γίνεται μόνο βάσει ποιοτικών στοιχείων στον 

τρόπο και το περιεχόμενο της γραφής. Τριάντα χρόνια μετά τη λειτουργία των εργαστηρίων της 

ΧΑΝ Αθηνών δεν φαίνεται να δημιουργήθηκε μία ξεχωριστή τάση. Οι ποιητές δεν φάνηκε να 

διαμορφώνουν μία ευρύτερη τάση που να ξεπερνά τα υπάρχοντα γενεαλογικά σχήματα (π.χ. η 

Αγγελική Σιδηρά). Η κριτική βιάστηκε να χαρτογραφήσει τους ποιητές και να συντάξει 

ανθολογίες μόνο με βάση την ημερομηνία γέννησης, χωρίς να φτάνει σε ένα ευρύτερο ερευνητικό 

μοντέλο ή να έχει διάθεση να αναζητήσει νέα σχήματα, τάσεις ή ρεύματα∙ προτίμησε σε κάθε 

περίπτωση την παραδομένη γραμμική διάκριση της γενιάς, ακόμα κι αν ήδη εγείρονταν 

αμφιβολίες για τη λειτουργικότητά της ως μοντέλο. Παράλληλα, εντοπίζεται η πρακτική δυσκολία 

αναγνώρισης αυτών των ποιητών. Συχνά οι ίδιοι δεν το σημειώνουν σε βιογραφικά ή συνεντεύξεις 

τους, από φόβο –εικάζουμε– μήπως έτσι υποβιβάσουν το έργο τους. 

Η συμμετοχή σε ένα –μη ακαδημαϊκό– εργαστήριο αποτελεί μία μορφωτική διαδικασία. 

Κοινωνιολογικά η επαφή με το διδακτικό αντικείμενο της Δημιουργικής Γραφής δεν παύει να 

είναι ένα μορφωτικό επίπεδο άτυπης εκπαίδευσης. Στο σχηματισμό τάσεων ή ρευμάτων όμως δεν 

λαμβάνουμε υπόψη τη μόρφωση λογοτεχνών∙ η συμμετοχή, λοιπόν, σε ένα –έγκριτο υποθετικά– 

εργαστήρι δεν μπορεί να αποτελέσει μία ξεχωριστή τάση. Αντίθετα με την προαναφερόμενη θέση 

για τους αποφοίτους της άτυπης εκπαίδευσης, αναντίρρητη είναι η ανάγκη έρευνας και μελέτης 

των αποφοίτων από τα υφιστάμενα ΠΜΣ, μια δεκαετία μετά το πρώτο Πρόγραμμα, προκειμένου 

να εντοπιστούν κοινά γνωρίσματα στο ύφος ή τη θεματική τους. Η διαφοροποίηση μεταξύ των 
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εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής μεταπτυχιακού επιπέδου και εκείνων της άτυπης εκπαίδευσης 

δικαιολογείται λόγω της ακαδημαϊκής αξιολόγησης, έγκριτης και διεθνούς αναγνώρισης, στην 

οποία εμπίπτουν τα ΠΜΣ, σε αντίθεση με τα εργαστηριακά σεμινάρια της άτυπης εκπαίδευσης. 

Η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία, εξάλλου, διαφοροποιεί τα δύο είδη με τη θεσμοθετημένη υφή 

της και την υπαγωγή της στα διεθνή ακαδημαϊκά στάνταρ. Η κριτική έχει παρουσιάσει σημαντικές 

μελέτες κατά καιρούς για ποιητές με διακριτό στοιχείο το επάγγελμά τους (γιατροί, αρχιτέκτονες 

κ.τ.λ.) ή άλλο (τόπο διαμονής και κοινωνικών ή πολιτικών επιρροών). Σε κάθε περίπτωση εμείς 

θεωρούμε πως οι απόφοιτοι των μη ακαδημαϊκών εργαστηρίων μπορούν να ενταχθούν στα 

υπάρχοντα περιοδολογικά σχήματα. Ο γράφων έχει εισηγηθεί τον όρο «ποιητές της αγανάκτησης» 

και εντάσσει τους αποφοίτους Δημιουργικής Γραφής στην «ποίηση της αγανάκτησης». 

 

Προβληματισμός για την έννοια της γενιάς 

Η «γενιά» υπήρξε σημαντικό εργαλείο ταξινόμησης ποιητών βάσει της –περίπου– ηλικίας τους 

και της πρώτης τους εμφάνισης στα γράμματα. Πρωτοχρησιμοποιήθηκε εμφατικά από τον 

Θεοτοκά (1929) για τη γενιά του '30 και αργότερα από τον Καραντώνη (1953). Ο όρος προτάθηκε 

και υιοθετήθηκε σε μια εποχή γραμμικής αντίληψης των πραγμάτων, όπου τα ρεύματα ήταν 

ξεκάθαρα κι επαναστατικά. Τότε απαιτούνταν η σαφής διάκριση των νέων καλλιτεχνών από τους 

προηγούμενους, ακριβώς για να τονιστεί η καλλιτεχνική διαφορετικότητα. Μεθοδολογικά ήταν 

πολύ βολική μέθοδος και λόγω της κοινής ηλικίας και εξαιτίας της παράλληλης χρονικά 

εμφάνισης. Ο όρος ταυτόχρονα βολεύει και για την έμμεση συμπερίληψη των κοινών κοινωνικών 

αναφορών των ποιητών (ιδεολογικές ζυμώσεις, αγωνίες και προβληματισμούς με βάση κάποια 

ιστορική αναφορά). Η ένταξη στη γενιά απαιτεί μία κοινή σχετικά ημερομηνία γέννησης, 

συνειδητοποίηση των εκπροσώπων, κοντινή χρονικά πρώτη εμφάνιση στα γράμματα και κοινές 

αναφορές (ύφους, επιρροών, θεματικής ενδεχομένως). 

Η Πολίτου δέχεται ότι η γενιά είναι 

«κεφαλή μιας περιόδου, ως ομάδα ομοϊδεατών ανακαινιστών που πέτυχαν να εκτοπίσουν την 

τέχνη των προκατόχων τους, θεώρηση με την οποία υπογραμμίζεται η διαλεκτική σχέση της 

γενιάς με την περίοδο. Έτσι όμως νοούμενη η "γενιά", ως ομάδα δηλαδή ομοϊδεατών με ειδικό 

πρόγραμμα, συνιστά αυτό που ονομάζουμε κίνημα. Με τη διαφορά πως το κίνημα, καθώς 

συνήθως αποτελείται από επαναστατικούς νέους που καταβάλλουν μια συνειδητή και θεωρητικά 
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στηριγμένη προσπάθεια για να διαδώσουν και εφαρμόσουν μια καινούργια αντίληψη για την 

τέχνη, δύσκολα διαρκεί μιαν ολόκληρη γενιά» (Πολίτου). 

Μάλιστα η ίδια πρότεινε να γίνεται λόγος για κίνημα ή σχολή, αλλά και τούτοι οι όροι 

αντιμετωπίζουν σημαντικά μεθοδολογικά προβλήματα. 

Ήδη από τη δεκαετία του 1980 άρχισαν να εμφανίζονται αντιρρήσεις για τη μέθοδο της 

χρονικής γενεαλογίας (ανά δεκαετία περίπου). Ειδικά τα τελευταία χρόνια στον χώρο της κριτικής 

διαμορφώνεται μία τάση για την απαγκίστρωση από τον όρο γενιά. Και αν είχε κυριαρχήσει ως 

έννοια κατά τον Κ΄ αιώνα, πρέπει να βρούμε μία διαφορετική προσέγγιση για τις κατατάξεις των 

ποιητών που εμφανίστηκαν στο μεταίχμιο της χιλιετίας και κυρίως στις δύο πρώτες δεκαετίες του 

ΚΑ΄ αιώνα. Υπάρχουν παρουσίες που αδυνατούν να ενταχθούν σε μια γενιά, αλλά είναι 

ταυτόχρονες χρονικά. Χαρακτηριστικότερη είναι η περίπτωση του αταξινόμητου Καβάφη. Ο 

Αλεξανδρινός τόσο λόγω ύφους όσο και επειδή διέμενε και συνέθετε μακριά από το πνευματικό 

κέντρο του ελληνισμού, είναι δύσκολο να ενταχθεί στη γενιά του. Παρόμοια είναι και η περίπτωση 

της Κατερίνας Γώγου, η οποία τυπολογικά δεν μπορεί να ενταχθεί στη γενιά του ’70 παρότι 

αποτελεί βασικό δείγμα αμφισβητησιακού ποιητικού λόγου στη δεκαετία του ’70 και του ’80, ο 

οποίος παρ’ όλ’ αυτά, μέσα από τις στοχεύσεις του και την εκπροσώπηση του περιθωρίου, δεν 

εντάσσεται στις ιστορίες λογοτεχνίας και αναπόφευκτα δεν αναφέρεται καθόλου στο κεφάλαιο 

των βασικών εκπροσώπων μιας ποιητικής γενιάς που αξίωσε ως βασικό της χαρακτηριστικό την 

αμφισβήτηση. 

Μία άλλη ένσταση αφορά στην ομαδοποίηση σύγχρονων μεταξύ τους ποιητών σε γενιά βάσει 

των κοινών καλλιτεχνικών τάσεων ή ρευμάτων, ενώ σημαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί η 

συλλογική αντίληψη που έχει για τη γενιά του κάθε ποιητής. Χαρακτηριστική σε τούτο είναι η 

πολυδιάσπαση των ποιητών του '80 που δεν κατάφεραν ποτέ να φτάσουν σε μία συλλογική 

έκφραση15. Συχνά στη γενιά αποδίδονται ιδιότητες και τάσεις που στην ουσία την ταυτίζουν με το 

καλλιτεχνικό κίνημα, αλλά με το αξιοπερίεργο ότι του προσδίδει ένα βάθος χρόνου. Ο 

προβληματισμός, σήμερα, εστιάζεται στην κομφορμιστική διάσταση του όρου, καθώς επιβάλλει 

ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά στο σύνολο των ποιητών της ηλικιακής ομάδας. Η μαζοποίηση 

συντελεί και στην ανάπτυξη ομαδικής σκέψης πάνω στα ελάχιστα χαρακτηριστικά. Οι ποιητές 

                                             
15 Αντίθετα, κινούνταν ατομικά και δικαίως χαρακτηρίστηκε ως "γενιά του ιδιωτικού οράματος" ή "γενιά των 

αμέτοχων" (χωρίς στην ουσία να αποτελούν ποιητική γενιά). Στον αντίποδα, κινήθηκε η γενιά του '70 (η τελευταία 

γενιά) που από πολύ νωρίς προσπάθησε να διαμορφώσει μια συλλογική ποιητική έκφραση και τούτο εκφράστηκε 

τόσο σε επίπεδο προσωπικών επαφών όσο και με ανθολογίες που επιμελούνταν ποιητές και κριτικοί της ίδιας γενιάς. 
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συνειδητά προσπαθούν να ενταχθούν στη γενιά και να ικανοποιήσουν τα ελάχιστα γνωρίσματα 

που της όρισαν οι κριτικοί, χάνοντας την αυτοτέλειά τους. 

Σε μία αναζήτηση όρων, η Σχολή αξιοποιήθηκε στο παρελθόν για να εντάξει υπό τη σκέπη 

της μία ομάδα λογοτεχνών με βάση ένα συγκεκριμένο κριτήριο, συνήθως μία γεωγραφική περιοχή 

ή μία συγκεκριμένη πόλη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Γιώργου Βαλέτα που ενέταξε 

σε σχολές –μικρότερες ή μεγαλύτερες– ομάδες συγγραφέων με βάση τον γεωγραφικό 

προσδιορισμό της καταγωγής τους και χωρίς ουσιαστικού/λογοτεχνικού περιεχόμενου κριτήριο. 

Έκανε λόγο για τη «Σχολή του Μεσολογγίου» εντάσσοντας σε αυτήν τον Παλαμά, τον Μαλακάση 

και τον Λυμπεράκη, για τη «σχολή της Μάνης» (Πασαγιάννηδες, Καμπύσης), τη «Σχολή της 

Σκιάθου» (Παρουσία, Μωραϊτίδης) κ.τλ.. Οι αδόκιμες αυτές προσπάθειες ομαδοποίησης δεν 

επικράτησαν, εξαιτίας κυρίως των διαφορών στα κατά ποιόν στοιχεία της ποίησης των 

εκπροσώπων. Αποτυπώνουν, ωστόσο, έναν παλαιότερο προβληματισμό της κριτικής σχετικά με 

τις ταξινομήσεις. Όπως υπογραμμίζει ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος 

«Η συμπτωματική κοινή καταγωγή δεν επιβάλλει ευρύτερους γραμματολογικούς 

προσδιορισμούς[...] Οι μοναδικές γενικότερα αποδέκτες ταξινομήσεις αυτού του είδους είναι 

εκείνες που αναφέρονται στους Επτανήσιους, στην καθαρευουσιάνικη ρομαντική ποίηση του ΙΘ' 

αιώνα (Παλιά Αθηναϊκή Σχολή) και στη γενιά του Παλαμά (Νέα Αθηναϊκή Σχολή). Στις τρεις 

αυτές τις περιπτώσεις συντρέχουν βαθύτεροι συνεκτικοί δεσμοί θεματολογίας και γλώσσας[...]» 

(Δασκαλόπουλος, 2017:86). 

Οι παραπάνω προσπάθειες μοιάζουν να ακολουθούν σχηματικά την επικράτηση του όρου «Σχολή 

της Θεσσαλονίκης» αναζητώντας μία κοινή ταυτότητα για λογοτέχνες με κοινή καταγωγή. 

Αντίθετα η Σχολή της Θεσσαλονίκης –αν δεχτούμε τη χρήση του όρου, αφού δεν είναι λίγοι εκείνοι 

που τον αρνούνται– ξεπερνάει τον απλό γεωγραφικό προσδιορισμό και διατηρεί συγκεκριμένα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν στα κατά ποιον μέρη από άλλα ρεύματα. Σχετικά 

ο Γαραντούδης σημειώνει πως 

«πολλοί κριτικοί και λογοτέχνες παρακινούμενοι ίσως από το ρητό εν τη ενώσει η ισχύς 

υποστήριξαν και ως ένα βαθμό επέβαλαν γενεές και σχολές, τοπικής ή πανελλήνιας εμβέλειας, 

ομαδοποιώντας έτσι και μέσω της ομαδοποίησης αναδεικνύοντας ορισμένους και, βεβαίως, 

αποκλείοντας κάποιους άλλους» (Γαραντούδης, 1997). 

Η εμμονή λοιπόν στη γενεαλογική μεθοδολογία αντιστρατεύεται την ποιητική πολυφωνία, 

κάτι που αποτελεί ιδρυτική συνθήκη για τον ριζοσπαστισμό. Η χρονική διακριτική γενεαλογία 
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συμπεριλαμβάνει αδιακρίτως καλλιτέχνες με μόνο γνώρισμα τις ημερομηνίες, αλλά όχι το ύφος ή 

τις ανησυχίες τους. Άλλωστε, δεν έχουν όλοι οι ποιητές τα ίδια χαρακτηριστικά ταυτόχρονα, με 

αποτέλεσμα η γενιά ως πολύ γενική έννοια να καλύπτει όλους τους λογοτέχνες, μόνο χρονικά, 

δίχως να εκφράζει την πολυμορφία και την ιδιαιτερότητά τους. Μεθοδολογικά, σήμερα 

εντοπίζεται μία εργαλειακή χρήση του όρου. Σε κάθε ευκαιρία η έννοια χρησιμοποιείται αφειδώς. 

Δεν είναι τυχαίο ότι η χρονολογική κατάταξη χρησιμοποιήθηκε κυρίως λόγω των αναγκών που 

προέκυψαν για τη συγγραφή ποιητικών ανθολογίων. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στη Γαλλία 

ο Henri Peyre (1948), ανακηρύσσει το τέλος της λογοτεχνικής γενιάς κι έκτοτε η λογοτεχνική 

ιστορία τείνει προς έννοιες που εμπνέεται από την Κοινωνιολογία (μικρή ομάδα, δίκτυο, 

κοινωνικότητα), με την εξαίρεση της γενιάς των μπητ που εισήγαγε ο Jack Kerouac. 

 

Καθώς οι απόφοιτοι Δημιουργικής Γραφής καλύπτουν μία ευρύτατη ηλικιακή γκάμα, είναι 

αδύνατο να αξιοποιηθεί ο όρος γενιά, αφού η πρώτη τους εμφάνιση στα γράμματα δεν συμβαδίζει 

με τη βιολογική τους νεότητα, ή ακόμα και τάση, καθώς δεν είναι ευδιάκριτα κοινά ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που να τους διαφοροποιούν από άλλους δημιουργούς της ίδιας περιόδου. Λόγω 

της μεταβλητότητας των κοινωνικών συνθηκών εμφανίστηκαν πολλοί νέοι στα γράμματα 

καλλιτέχνες σε ωριμότερη ηλικία. Αν και οι αισθητικές αντιλήψεις των μεγαλύτερων ηλικιακά 

ατόμων, διαφέρουν ριζικά από τους νεότερους, η εγγύτητα και ο διάλογος των τεχνών μέσω των 

νέων τεχνολογιών ξεπερνούν το παλαιότερο καλλιτεχνικό χάσμα των γενεών. Παράλληλα, η 

κοινωνική εξέλιξη/πορεία εμποδίζει –και λόγω των αιτίων που οδήγησαν στην κρίση και εξαιτίας 

της ίδιας– την ανάδειξη μιας νεανικής κοινωνικής ομάδας που να λειτουργήσει ως κοινωνική και 

καλλιτεχνική πρωτοπορία (όπως αναλόγως είδαμε στη δεκαετία του ’70 ή του ’30).  

Έχουμε, λοιπόν, ανάγκη έναν όρο πρισματικό/πολυεδρικό που δύναται να ξεπεράσει τις 

αγκυλώσεις του ηλικιακού διαχωρισμού και συμπεριλαμβάνει το διαφορετικό ύφος και όλες τις 

τάσεις της σύγχρονης ποίησης. Η ίδια η κρίση –με ό,τι αυτή συνόδευσε– πυροδότησε μία στροφή 

στην πολιτιστική έκφραση μακριά όμως από παλαιότερες καλλιτεχνικές φόρμες, αξίες και 

κουλτούρα, όπως διαμορφώθηκαν στην περίοδο της πολιτιστικής πτώσης της δεκαετίας του ’90 

(παρά τα λίγα θετικά δείγματα της εποχής). Η ανάγκη έκφρασης σε μία εποχή ανατροπών 

οδήγησαν πολλούς δημιουργούς στην καλλιτεχνική έκφραση. Χαρακτηριστική στη δεκαετία του 

’90 υπήρξε η περιθωριοποίηση της ποίησης και ο περιορισμός των εκδοτικών εγχειρημάτων. Το 

υψηλό μορφωτικό κεφάλαιο του νέου αιώνα συνέβαλε σημαντικά σε τούτη τη στροφή, που δεν 
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παρατηρείται μόνο στην ποίηση, αλλά επεκτείνεται σε όλες τις τέχνες∙ καταγράφεται θεαματική 

αύξηση ερασιτεχνικών θιάσων, σε εκθέσεις εικαστικών και φωτογραφίας, καθιστώντας φανερό 

ότι η τέχνη για να σημαντικό μέρος του πληθυσμού αποτέλεσε μία δημιουργική διέξοδο. 

Σε ανάλογο συμπέρασμα καταλήγει και η Δημητρούλια (2017), καθώς η κοινωνική και 

λογοτεχνική πραγματικότητα οδηγεί τον σχεδιασμό ενός ορίζοντα διαφόρων βιολογικών γενεών, 

που συναντιούνται στην κοινή συνισταμένη της οικονομικής και πολιτιστικής κρίσης πάνω στις 

ταχύτατες αλλαγές του ελληνικού μεταπολιτευτικού τοπίου, μιας βραδύτητας που εμποδίζει την 

ανάδυση διαφορετικών κοινωνικών και λογοτεχνικών γενεών και συμπληρώνει: 

«δεν έχει σημασία ποια λέξη θα επιλέξουμε σε μια ενοποιητική εξέταση αυτής της 

πολυτροπικότητας. Σημασία έχει ότι η γενεαλογική θεώρηση δεν μοιάζει να μας βοηθάει να 

αποκτήσουμε μία καθαρή εικόνα του ποιητικού γίγνεσθαι στο επίπεδο των νέων ποιητών σήμερα, 

με τις διαφορετικές ομάδες που συνυπάρχουν, συνεργάζονται, ανταγωνίζονται η μία την άλλη, 

διατηρώντας τα χαρακτηριστικά τους». 

Η Δημητρούλα καταθέτει και μία πολύ περιορισμένη ονοματολογική χαρτογράφηση με ένα εύρος 

ημερομηνίας γέννησης από το 1965 έως το 1990 ποιητών που πρωτοεμφανίζονται μεταξύ του 

1998 και του 2003. Η προσέγγιση όμως αυτή δεν εξυπηρετεί, ακριβώς επειδή είναι πολύ 

περιορισμένη στον εκδοτικό χρόνο πρώτης εμφάνισης στα γράμματα (μόλις πέντε χρόνια). Ο 

χρονικός περιορισμός συγκρατεί την μεγάλη ποιητική αυτή ομάδα μόνο σε λίγους ποιητές (όσο κι 

αν αφήνει περιθώρια απλώματος) και χαλιναγωγεί την κριτική, αφού όλα ορίζονται στην εκδοτική 

εμφάνιση κοντά στο μεταίχμιο της χιλιετίας, προσπερνώντας εκείνους που με ανάλογα 

χαρακτηριστικά εμφανίζονται τα αμέσως επόμενα χρόνια.  

Πιο ευρύ πεδίο καταθέτει στο εγχείρημά του ο Ζήσης Αϊναλής (2016) που επιχείρησε σε 

ανάλογο πνεύμα μία εσωτερική κατανομή αυτού που εντός εισαγωγικών αποκάλεσε νέα ποιητική 

γενιά, που κατά τη θέση του έκανε την εμφάνισή της σε «κύματα» από το 2000 και εξής. Με βάση 

την ημερομηνία γέννησης διακρίνει εκείνους που γεννήθηκαν μεταξύ 1965 και 1977, τους 

γεννηθέντες από το 1978 μέχρι το 1989 και όσους γεννήθηκαν από το 1990 και εξής. Οι 

ημερομηνίες σχετίζονται με ιστορικά γεγονότα που αξιολογεί ως σημαντικά και διαμόρφωσαν την 

εποχή τους και τα κοινωνικά βιώματα των ποιητών. Οι χρονολογίες όμως συνδέονται με ήσσονος 

σημασίας γεγονότα, άλλοτε εθνικής φύσης (όπως οι δεύτερες εκλογές της Μεταπολίτευσης του 

1977, αλλά όχι εκείνες του 1975) και άλλοτε παγκόσμιας (όπως η παγκοσμιοποίηση που αρχίζει 

από το 1990 αλλά όχι η ανατροπή του πολιτικοϊδεολογικού δίπολου της εποχής) καταδεικνύοντας 
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μία αυθαιρεσία και μία μη κοινή μεθοδολογικά επιλογή. Η προσέγγιση του Αϊναλή όμως καλύπτει 

σημαντικά αυτό που βλέπουμε ως ποιητές της αγανάκτησης δίχως τη χρήση στην πραγματικότητα 

του γραμματολογικού όρου γενιά (τον χρησιμοποιεί εντελώς συμβατικά). 

«Η ραγδαία αλλαγή των υλικών συνθηκών και η επικράτηση της λογικής του θεάματος σε όλα τα 

επίπεδα της κοινωνικής δόμησης μεταβάλλει πλέον τις κοινωνικές συνθήκες από δεκαετία σε 

δεκαετία ταχύτερα από ότι όλοι οι αιώνες μαζί που προηγήθηκαν της Βιομηχανικής 

Επανάστασης. Αποτέλεσμα: στη θέση των "βιολογικών γενεών" διάρκειας εικοσιπενταετίας 

(γονείς-παιδιά), αρχίζουν και παρεμβάλλονται "τεχνητές" γενιές διάρκειας δεκαετίας ή 

δεκαπενταετίας.» 

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η κοινή προσπάθεια των Πέτρου Γκολίτση, Βασίλη 

Λαμπρόπουλου, Κώστα Παπαγεωργίου και Ευριπίδη Γαραντούδη, υπό την επιμέλεια του Μισέλ 

Φάις καταγραφής των «πρωτοεμφανιζόμενων ποιητών την τελευταία οκταετία». Η προσπάθεια 

σημειώνει εισαγωγικά ότι οι καταγεγραμμένοι ποιητές δεν συγκροτούν «έναν λογοτεχνικό 

κανόνα» σε ένα «ρευστό κι ασχημάτιστο ακόμα τοπίο» ούτε οι συντάκτες ομαδοποιούν «νέες και 

νεότατες ποιητικές φωνές με γνωρίσματα γενιάς». Έτσι, η θέση τους συλλογικά επιβεβαιώνει την 

αδυναμία χρήσης του όρου γενιά, παρά τα μεθοδολογικά προβλήματα κριτηρίων επιλογής των 

εκπροσώπων (Μισέλ Φάις κ.ά., 2018)16. Ο Γαραντούδης στο ίδιο αφιέρωμα σημειώνει πως: 

«η ιχνηλασία και μόνο σε μια αχαρτογράφητη ακόμα περιοχή, λόγω της πολύ μικρής ή σχεδόν 

μηδενικής χρονικής απόστασής μας από αυτήν, όπως η περιοχή της γραμμένης από νέους ποίησης 

των τελευταίων περίπου δέκα ετών, είναι τόσο επισφαλής, ώστε κινδυνεύει κάποιος να 

καταγράψει ονόματα ποιητών και τίτλους ποιητικών βιβλίων κυρίως λόγω της 

περιπτωσιολογικής συνάντησης μαζί τους.» 

 

Οι προτεινόμενοι όροι ποιητές της αγανάκτησης και ποίηση της αγανάκτησης καλύπτουν δύο ή 

τρεις (αν συμπεριλάβουμε λίγους εκπροσώπους της Τρίτης λεγόμενης Ηλικίας) βιολογικές γενιές 

και ξεπερνούν τις αγκυλώσεις της γενιάς, χωρίς να προσπερνούν τα υπαρξιακά και 

κοινωνιοϋπαρξιακά γνωρίσματα της ποίησής τους. Οι όροι δεν λειτουργούν κομφορμιστικά. 

                                             
16 Σημειώνουμε παρενθετικά ότι στα τέσσερα άρθρα δεν αποκαλύπτονται καθόλου τα κριτήρια επιλογής. Έτσι 

προκύπτει μία σειρά ερωτημάτων αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής, τη μεθοδολογία των ημερομηνιών γέννησης. 

Ο ίδιος ο όρος "πρωτοεμφανιζόμενος" είναι έωλος στον ΚΑ' αιώνα. Ως λέξη παλαιότερα ταυτίζονταν με τη νεότητα, 

αλλά σήμερα έχουμε πρωτοεμφανιζόμενους σε όλες τις βιολογικές γενιές, ακόμα και στην Γ’ -λεγόμενη- Ηλικία. 
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Εκφράζουν, μέσα στη γενικότητά τους, τον πλουραλισμό της ποιητικής έκφρασης και της 

θεματολογίας. Ένα στοιχείο περιορισμού του ηλικιακού εύρους είναι να τοποθετηθεί με κριτική 

διάθεση ένα στοιχείο ποιητικής διάκρισης στη σύγχρονη ποιητική παραγωγή. Η φαινομενική 

απλότητα της ελευθεροστιχίας και η γενικότερη στροφή στην ποίηση οδήγησε σε όχι λίγα 

αντιαισθητικά εξαμβλώματα, στην καλύτερη περίπτωση αδιάφορες εγωκεντρικές εξομολογήσεις 

και στη χειρότερη σε συλλογές που αγκαλιάζονται από την κριτική χωρίς να κατέχουν κάποια 

ξεχωριστή καλλιτεχνική αξία. Περιορισμός σαφώς προκύπτει και από τη θεματική που αγγίζουν 

οι ποιητές. Η νέα ποιητική τάση της εποχής προϋποθέτει σαφείς κοινωνικές αναφορές. Ο 

ποιητικός εγωκεντρισμός και η αυτοαναφορικότητα, όταν δεν συνδέονται με το κοινωνικό 

γίγνεσθαι (είτε με ύφος υπαρξιακής αγωνίας, είτε ως κοινωνική ποίηση ή κοινωνικής αγωνίας κι 

αναζήτησης), δεν εξετάζονται ως ποιητική της αγανάκτησης. 

Η βιβλιογραφία προτείνει διάφορα μοντέλα γενεαλόγησης χωρίς έμφαση στο έτος γέννησης, 

όπου μπορούν να αντιμετωπιστούν ως μία ενιαία ομάδα διάφορες βιολογικές γενιές με κέντρο 

αναφοράς ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, την αυτοσυνείδηση και την υποστήριξη από 

προηγούμενες γενιές. Ο Alain Vaillan απορρίπτοντας τη γενιά την περιγράφει ως 

«ένα σύνολο νεαρών συγγραφέων λίγο πολύ σύγχρονοι, έχοντας βιώσει τα ίδια γεγονότα και 

έχοντας έτσι τις δικές τους την ευαισθησία και το όραμά τους για τον κόσμο που διαμορφώνεται 

από τις ίδιες πραγματικότητες. Αυτοί οι νέοι καλλιτέχνες ενώνονται με έναν άτυπο δεσμό 

αλληλεγγύης ή τουλάχιστον της πνευματικής συνομωσίας που αντικατοπτρίζεται στις εκδοτικές 

εργασίες τους» (Vaillan, 2015). 

και ο Viorel-Dragos Moraru σημειώνει ότι  

«μια λογοτεχνική γενιά αντιδρά πάντα σε μια κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα, ακόμη 

και αν οι διάφορες πιθανές αντιδράσεις των μονάδων της προκαλούν ορισμένες ομάδες να 

σχηματίσουν ή να συμμετάσχουν σε διάφορα λογοτεχνικά κινήματα και σχολές. Ο "μυστικός" 

στόχος είναι ο πραγματικός κινητήρας μιας γενιάς, σε αντίθεση με τους γενικά αισθητικούς 

στόχους ενός κινήματος. Τα χρονικά και χωρικά όρια μιας δεδομένης ιστορικής εμπειρίας 

καθορίζουν το μέγεθος μιας γενιάς, καθώς και τον βαθμό δυσκολίας που αυτή η γενεά θα βιώσει 

στην προσπάθειά της να επικοινωνήσει με τις παλαιότερες και τις επόμενες γενιές. Μια πιο 

"ορατή" γενιά –και επομένως "ισχυρότερη"– έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει μέλη διαφόρων 

ηλικιών[…]Μια ισχυρή γενιά μπορεί ακόμη να διαιρεθεί και να δημιουργήσει δύο γενιές, όπως 
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η "Blank" (γύρω στο 1985) και η "Χ" (περίπου το 1995), συγγραφέων που γεννήθηκαν μεταξύ 

1955 και 1964» (Moraru, 2009:259-260). 

και εκθέτει μια σειρά άλλων ιστορικών παραδειγμάτων. 

Έτσι κατατείνει (α) στη μη αναγκαιότητα ύπαρξης κοινής ημερομηνίας γέννησης, (β) στην 

ύπαρξη ενός κοινού σημαντικού ιστορικού γεγονότος, (γ) την αυτοσυνείδηση της ομάδας, (δ) τη 

συμμαχία και υποστήριξη από άλλες γενιές και την (ε) μαχητική αναζήτηση ενός κοινού στόχου. 

Όλες οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις του Moraru εντοπίζονται στη σύγχρονή ποιητική 

εκπροσώπηση. Μολονότι το τελευταίο στοιχείο δεν είναι έντονο στη μελετώμενη ομάδα, εμφανής 

είναι η κοινωνική αγωνία, ακόμα κι αν δεν υπάρχει ένας σαφής στόχος-όραμα ως αντιπρόταση. 

Στην ελληνική περίπτωση οι ποιητές συνδέονται μέσα από την αγωνία για τον κοινωνικό όλεθρο 

που γνώρισε η χώρα, εκφραζόμενο δυναμικά μέσα από ένα ετερογενές ύφος (για αυτό δεν είναι 

και γενιά). 

Για το ίδιο περίπου φαινόμενο ο Βασίλης Λαμπρόπουλος (2017) αρνούμενος τη γενιά 

εισήγαγε τον όρο αριστερή μελαγχολία, που κατά τον εισηγητή απηχεί την απογοήτευση των 

αριστερών ποιητών που αισθάνονται προδομένοι από τους τακτικούς ελιγμούς της διακυβέρνησης 

του ΣΥΡΙΖΑ, ως  

«ειδικό όρο πολιτικής και πολιτιστικής κριτικής, που προέρχεται από μια συγκεκριμένη 

βιβλιογραφία που αρχίζει με τον μελαγχολικό εβραϊκό γερμανόφωνο μοντερνισμό (Φρόιντ, 

Βάρμπουργκ, Μπένγιαμιν, Αντόρνο) και φτάνει ως τη σημερινή πολιτική (Μπάτλερ, Μπράουν, 

Τραβέρσο) και αισθητική θεωρία, που μελετά τη μελαγχολία στις τέχνες».  

Η θεώρηση θυμίζει έντονα την ξεπερασμένη θεώρηση της ποίησης της ήττας, με την οποία ο 

εισηγητής κάνει αντιπαραβολές. Στηρίζεται σε ένα συγκυριακό πολιτικό φαινόμενο του οποίου 

την εξέλιξη δεν γνωρίζουμε. Ως οξύμωρο σχήμα διεκδικεί να ερμηνεύσει με ιδεολογικό 

προσανατολισμό ένα μικρό σχήμα της σύγχρονης ποιητικής παραγωγής, εκτός όμως της 

υπάρχουσας κοινωνικοπολιτικής κατάστασης. Ως αίτιο ανάδυσης αυτής της τάσης διακρίνει «όχι 

την οικονομική –ή κοινωνική– κρίση, αλλά την λογοτεχνική και γενικότερη πολιτιστική κρίση του 

1990». Κάποιος χρονικός περιορισμός δεν εντοπίζεται, καθώς ο Λαμπρόπουλος θεωρεί προς 

εξέλιξη το φαινόμενο. Αν κρίνουμε όμως από τα αποσπάσματα που παραθέτει και την έμμεση 

χαρτογράφηση που κάνει, αποτυπώνεται ένας  αριθμός πενήντα ποιητών, που μάλλον δεν 

αντανακλά ούτε τον χώρο που ιχνογραφεί. 



 144 

Η ανάλυση τούτη όχι μόνο αφήνει έξω από το πεδίο μελέτης τους μη αριστερούς ποιητές, 

αλλά ακόμα και τους αναρχικούς ή τους κομμουνιστές που δεν έτρεφαν αριστερές αυταπάτες. 

Προσπερνά αδιάφορα οποιαδήποτε έκφανση της σύγχρονης ποίησης δεν είναι πολιτική («[…]δεν 

είναι συναισθηματική και εξομολογητική∙ φυσιολατρική και θρησκευτική∙ υπερβατική και 

μεταφυσική∙ πατριωτική και εθνική∙ αυτοαναφορική και αυτοπαθής γραμμική και συμπερασματική∙ 

λυρική και καλλολογική[…]»), αμελώντας τις κοινωνιοϋπαρξιακές αναζητήσεις ή άλλες 

κοινωνικές αγωνίες. Μοιάζει σαν να μην υπάρχει ανάγκη να ενταχθούν σε κάποιο μόρφωμα τα 

άλλα είδη. Μα η ποίηση δεν είναι μόνο πολιτική. Και η αριστερή μελαγχολία είναι τόσο πολιτική, 

ώστε δεν αφήνεται περιθώριο σε ποιητές, που εντάσσονται σε αυτήν, να γράφουν στην ίδια 

συλλογή ποιήματα ερωτικά ή υπαρξιακά ή παρωδίες με υπαρξιακή αναζήτηση. Είναι 

χαρακτηριστική μέσα από τα αποσπάσματα του άρθρου μία εργαλειακή επιλογή της επανάστασης 

(και συναφών νοημάτων), ενώ ακόμα και συλλογές έμφυλης ποιητικής εντάσσονται ακριβώς στο 

πνεύμα της πολιτικής μελαγχολίας των αριστερών. 

 

Όλες οι προαναφερθείσες μελέτες λαμβάνουν ως αφετηρία το 2000 προσπερνώντας το 

γεγονός ότι στην ουσία η «νέα ποίηση» συνδέεται άρρηκτα στη γένεσή της με την ίδια την κρίση, 

την παρακμή της belle époque του καταναλωτισμού της δεκαετίας του ’90 και τη διάλυση των 

οραμάτων της "μεγάλης Ελλάδας". Ο Λαμπρόπουλος κάνει λόγο για «γενιά του 2000», αν και από 

στα παραθέματα κυριαρχούν συλλογές μετά το 2010 με πολύ λίγα αποσπάσματα της πρώτης 

δεκαετίας του ΚΑ΄ αιώνα. Γενικότερα μοιάζει να χρησιμοποιείται το μιλένιουμ ως βολική 

ημερομηνία επηρεασμένη από την παραδοσιακή λογική της γενιάς με όρους δεκαετιών. 

Παραβλέπεται ότι η στρογγυλοποίηση δεν αποτελεί κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό, δε 

σηματοδοτεί κάτι που ιστορικά συνέβαλε στον ένα ή άλλο βαθμό στην αλλαγή των κοινωνικών 

συνθηκών. Η τοποθέτηση στο 2000 αντικατοπτρίζει την ιδέα ότι σε κάθε αρχή δεκαετίας αλλάζει 

ο τρόπος σκέψης και το ύφος της γραφής κατά έναν μηχανικό μα κι εντελώς κομφορμιστικό 

ιστορικά τρόπο, προσπερνώντας τη γενεαλογία άλλων χωρών∙ στην Ισπανία ξεχωρίζει η γενιά του 

’37, στην Κύπρο του ’74 κ.ά.τ17. Ο γράφων υιοθετεί την ημερομηνία του 2004 ως αφετηρία 

                                             
17 Δεν έχουν όλες οι χώρες τόσο σχηματική αντίληψη για τις γενιές ή τόσο εργαλειακές διακρίσεις ώστε να τις 

χωρίζουν μάλιστα ανά δεκαετία. Για παράδειγμα η ισπανική λογοτεχνία διακρίνεται στις γενιές του 1898, του 1914, 

του 1927, του 1937, του 1955, του 1975 και του 1999 βάσει ιδιαίτερων ιστορικών και πολιτιστικών συγκυριών. 

Αναλόγως η Κύπρος διακρίνει τις περιόδους 1945-1960, 1960-1974 και τη γενιά του 1974. Η γαλλική ποίηση 

διακρίνεται όχι με γενιές, αλλά με τάσεις και ρεύματα. Αντίθετα, η αγγλική ποίηση διακρίνει περιόδους βάσει 

δεκαετιών, αν και συνήθως η αναφορά γίνεται βάσει των ρευμάτων κι εκεί. 
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χρονική της νέας ποίησης και την Ολυμπιάδα της Αθήνας, το τέλος του απατηλού –όπως 

αποδείχθηκε– ονείρου της "μεγάλης Ελλάδας", της φίλαυτης επίδειξης, της εμπορευματοποίησης 

και του υπέρμετρου καταναλωτισμού. 

Από την άλλη, οι προσεγγίσεις αυτές δεν έφτασαν ποτέ στην ανάλυση των υλικών της 

ποιητικής τέχνης. Παρουσίασαν ορισμένα χαρακτηριστικά των ποιητών του ΚΑ΄ αιώνα ως προς 

τη γενεαλογία και την ποικιλία των θεματικών προσεγγίσεων. Στα ποιοτικά στοιχεία και τους 

τρόπους ποιητικής έκφρασης δεν έκαναν κάποια ξεχωριστή προσέγγιση. Η τέχνη δεν μπορεί να 

εξεταστεί κριτικά, μόνο ως τη συγκρότηση ομάδων και γενεών ή προς τα θέματα που αγγίζει και 

τα μηνύματα που μεταφέρει. Η κριτική οφείλει να δει και τα υλικά και τους τρόπους έκφρασης. 

Χαρακτηριστικά ο Λαμπρόπουλος (2017) παραδέχεται ότι: 

«δεν κάνει μια λογοτεχνική αποτίμηση της ποίησης της αριστερής μελαγχολίας, κρίνοντας τα 

αισθητικά της επιτεύγματα και ατυχήματα. Καταγράφει με όρους λογοτεχνικής γενεαλογίας ένα 

καινοφανές και αξιομνημόνευτο λογοτεχνικό φαινόμενο, συγκεκριμένα, ένα εγχείρημα 

πολιτιστικής αυτονομίας», 

ενώ η Δημητρούλια (2017) περιορισμένη σε περίπου 35 ποιητές –με άνοιγμα και για άλλους μη 

καταγεγραμμένους– προσπερνά τα κατά ποιόν σημεία σύγκρισης των ποιητών θεωρώντας πως «η 

κριτική βρίσκεται μπροστά σε ένα έργο ανέφικτης περιγραφής, αντίστοιχο με αυτό της ποίησης, η 

οποία αποτιμάται εντέλει πάντα σε ενικό αριθμό, στο επίπεδο της προσωπικής διαδρομής των 

ποιητών». 

Ο Αϊναλής (2016) καταγράφοντας περισσότερους από 150 ποιητές καταλήγει στη διαπίστωση 

ότι: 

«οι ποιητές/ποιήτριες πάντως που έχουν γεννηθεί μεταξύ 1978 και 1989 παρουσιάζουν τεράστια 

ανομοιογένεια εν σχέσει προς τους ποιητές/ποιήτριες τους γεννημένους από το 1965 μέχρι το 

1977, οι οποίοι φαίνεται, και παρά τις πολλές και σημαντικές αποκλίσεις, να παρουσιάζουν ενίοτε 

αρκετές ομοιότητες και μάλιστα σε επίπεδο ποιητικής. Την εντύπωση αυτή την προκαλεί σε 

μεγάλο βαθμό η εσωστρέφεια σε επίπεδο ατμόσφαιρας και ποιητικής που χαρακτηρίζει τη «γενιά» 

αυτήν. Αντίθετα, η ποίηση των γεννημένων μεταξύ 1978 και 1989 ποιητών είναι ευδιάκριτα 

περισσότερο εξωστρεφής. Πολλές φορές, μάλιστα, «φλερτάρει» απροκάλυπτα με ένα πολιτικό 

περιεχόμενο, το οποίο πλην ελαχίστων εξαιρέσεων απουσιάζει ολοσχερώς από τους ποιητές της 

προηγούμενης "γενιάς"». 
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Απόφοιτοι εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής και «ποίηση της αγανάκτησης» 

Με ένα τέτοιο σκεπτικό –και λόγω ακριβώς της ηλικιακής ποικιλίας και ταυτόχρονα της εποχής 

εμφάνισής τους στα γράμματα– εντάσσουμε τους αποφοίτους στην ποίηση της αγανάκτησης. Ο 

όρος αγανάκτηση υποδηλοί μία κριτική άρνηση των παραδομένων ποιητικών τάσεων και 

της ελιτίστικης αντίληψης για την ποίηση που καλλιεργήθηκε στις προηγούμενες δεκαετίες. 

Αμφισβητείται η υπερτιμημένη εικόνα που αναπτύχθηκε για τον ποιητή (όχι για την Ποίηση) 

κατά τις προηγούμενες δεκαετίες και αναζητείται διέξοδος μέσα από την Τέχνη, σε μία περίοδο 

όπου η πολιτιστική παραγωγή υποβιβάστηκε στην εμπορευματοποίηση, την τυποποίηση και 

συχνά τη σιωπή σπουδαίων καλλιτεχνών.  

Πολιτικά και κοινωνικά η ποιητική τούτη τάση συνδέεται με την οικονομική ευμάρεια της 

Μεταπολίτευσης και τις προσπάθειες χειραφέτησης των μεσοαστών. Η υψηλή μόρφωση, η 

εύκολη επικοινωνία (μεταξύ τους και με τάσεις του εξωτερικού) και ο –πρόσφατος– οικονομικός 

στραγγαλισμός αποτελούν και τη βάση ή αφορμή της προβληματικής της. Η κοινή ταξική 

καταγωγή των νέων ποιητών δεν ταυτίζεται με ταξικό προβληματισμό. Αγανακτεί η ποίηση 

απέναντι στη μοντερνιστική βιομηχανία κριτικών και ερμηνευτών ή φιλολόγων και έχει πάρει 

χαρακτηριστικά πια αδιαμεσολάβητης στιχουργικής επικοινωνίας με το κοινό. Η καλή ποίηση 

στις μέρες μας δεν ξεκινάει από τη "συγκατάθεση" των κριτικών. Είναι μία αυτεξούσια και 

ανεξάρτητη πράξη, αποδεσμευμένη από τον δημιουργό της. Η στιχουργική τους με την 

αμεσότητά της δεν έχει ανάγκη από κάποια ερμηνευτική βιομηχανία. Οι νέες τεχνολογίες με 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι πολλές ποιητικές εκδηλώσεις και οι παρουσιάσεις βιβλίων 

λειτουργούν ως σημεία επαφής μεταξύ των νέων δημιουργών και ταυτόχρονα καταδεικνύουν την 

άμεση σχέση κι επαφή τους με το κοινό. 

Χαρακτηριστικό των νέων καλλιτεχνών δεν είναι μόνο η χρονική συγκυρία, αλλά η σταθερή 

αναφορά τους στην κοινωνία. Η ύφεση, οι υπαρξιακές αγωνίες κοινωνικής κατεύθυνσης (στο 

υπερκαταναλωτικό περιβάλλον μετά το 1990), η αξιακή κρίση και η άρνηση του life style είναι 

τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της νέας καλλιτεχνικής γενιάς. Ο παλιός υπαρξιακός πυρήνας με το 

ατομοκεντρικό στοιχείο εγκαταλείπεται και εισάγεται η κοινωνιοϋπαρξιακή διάσταση στην 

ποίηση. Το «όνειρο» αναδεικνύεται σε κυρίαρχο ποιητικό ζητούμενο, ματαιωμένο μέσα στις 

«στάχτες» της κρίσης και της ανατροπής των ελπίδων. Παρά τη μεγάλη ποικιλία ποιητικών 

υποκειμένων, αναδεικνύεται ένα ποιητικό εμείς, ένας πληθυντικός του κοινωνικού ιστού. 

Αναδύεται ένα νέο αίτημα για δικαιοσύνη κοινωνική και σεβασμό στον Άνθρωπο και τις 
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ανάγκες του. Λεκτικές ακροβασίες και συνθηματική ή αποφθεγματική διατύπωση (τύπου 

γκράφιτι), ειρωνεία κι οργή, αφηγηματική κυριαρχία και περιγραφή είναι μερικά εκφραστικά 

μέσα για να δηλωθεί το συλλογικό υποκείμενο. Συχνά υπάρχει μια εκφραστική ένταση 

προερχόμενη από υπόγειες αναφορές σε φορτία σημαινομένων, τα οποία συγκροτούν 

συλλογικά μορφώματα εμπειρίας. Η γλωσσική ένταση καταδεικνύει πραγματωμένους 

υπαρκτικούς τρόπους υπολανθάνοντες ή ανεπιγνώστως αναζητούμενους. Η εμπλοκή στα 

υπάρχοντα ιστορικά και κοινωνικά δρώμενα δίνει μία ιδιότυπη τραγικότητα στην ποίηση. Ο 

υπερρεαλισμός και οι μετωνυμίες ανακτούν το χαμένο έδαφος στην ιστορική τους εξέλιξη. 

Πολλοί ποιητές της τάσης απορρίπτουν τη μονοκρατορία της νόησης, αρνούνται ως αντίδραση 

την απολυτότητα του ορθολογισμού, όπως τούτος επιβλήθηκε ειδικά μέσα στην οικονομική 

κρίση. Συχνά η ποιητική τους λειτουργεί ως μία κραυγή ελευθερίας. 

Η ποίηση στην εποχή της κρίσης δεν θα μπορούσε να αποφύγει τη μεταμοντέρνα αναφορά 

στη διάλυση και τα πάθη της κοινωνίας. Οριοθετημένη από το οικείο και το ευανάγνωστο, 

εμπλουτισμένη με το συναίσθημα και το παιχνίδισμα των λέξεων, που μεταφέρουν μηνύματα και 

εικόνες, δεν έχει στόχο να πείσει, όπως σημείωνε ο Σεφέρης, αλλά να προκαλέσει το συναίσθημα, 

να αφυπνίσει, να προκαλέσει. Δεν θέλει να επαναστατήσει πολιτικά, αλλά καλλιτεχνικά∙ η Τέχνη 

δεν προκαλεί επαναστάσεις. Η νεότερη ποιητική γενιά με τη βιωμένη εικόνα χάους αναζητά 

ακόμα τη δική της καλλιτεχνική νόρμα, το δικό της ύφος που θα συγκροτήσει μια πραγματική 

ποιητική γενιά. Τούτο εσωκλείει μια δυναμική και αναδεικνύει μια κινητικότητα. Οι κοινωνικές 

αναφορές (όσο η οικονομική και κοινωνική κρίση βαθαίνει) συνδυάζονται με την αναζήτηση νέων 

φορμών ή ενός πειραματισμού με πολλές φόρμες μέσα στην ίδια συχνά συλλογή. 

Ο στίχος απλοποιείται, γίνεται πιο άμεσος, πιο ευθύς. Με την υποστήριξη της 

προφορικότητάς του το μήνυμα εκφράζεται πιο δυναμικά. Ταυτόχρονα, οι ποιητές της 

αγανάκτησης προσπαθούν να επικοινωνήσουν με την ποιητική παράδοση. Η πολλαπλότητα των 

επιρροών είναι τέτοια ώστε να καλύπτει ένα φάσμα ετερόκλητων πηγών ακόμα και στις επιλογές 

του ίδιου ποιητή. Παρατηρείται δε μία μάλλον συλλογική φωνή, αλλά όχι ταυτόσημη. Στον 

μοντερνισμό το ποιητικό εγώ ήταν ευδιάκριτο και ο ποιητής απορροφούσε κάτι από την αίγλη του 

παρελθόντος στο όνομα των ιδεών, της τέχνης, του έθνους ή της ιστορίας∙ σήμερα γλιστρά στα 

σύνορα της ποίησης και της διαχεόμενης πραγματικότητας. Φέρει το σώμα του ως έδρα της δικιάς 

του νοητικότητας, ως τεκμήριο της δικιάς του διαδρομής. Το ποίημα δεν φωτίζει, όπως και δεν 

συσκοτίζει το πρόσωπο του ποιητή, δεν δοξάζει τη μοναδικότητά του. Είναι εμφανής η πολυφωνία 
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και διαφορετικότητα (ύφους και θεματικών). Συναντούμε στοιχεία εντελώς ετερόκλητα. Έναν 

λόγο άλλες φορές κοφτό και απέριττο και άλλοτε ένα λόγο που θυμίζει θεατρικό. Άλλοτε μια 

γλώσσα ειρωνική και καταγγελτική με αμεσότητα και προφορικότητα και άλλοτε 

κατασκευασμένη εσώστροφα, επηρεασμένη από εκφάνσεις της ελληνικής σχεδόν ξεχασμένες, 

όπως τα εκκλησιαστικά και αρχαιοελληνικά κείμενα ή σύμβολα 

 

Το ζητούμενο σήμερα πια δεν είναι σε ποια ομάδα θα ενταχθούν οι απόφοιτοι εργαστήριων ή αν 

αυτοί θα συστήσουν μία διαφορετική τάση, αλλά κατά πόσο θα δημιουργήσουν ρεύματα 

πρωτοποριακά στην ίδια την τέχνη της γραφής. Οι απόφοιτοι της Δημιουργικής Γραφής 

ανασταίνουν την εξουσία του συγγραφέα ως δημιουργικού όντος και θέτουν στο επίκεντρο τη 

διαλεκτική σχέση μεταξύ δημιουργού, αναγνώστη/κοινού και κειμένου. Με χρονοκαθυστέρηση 

από άλλες χώρες –διατηρούμε την ελπίδα πως– οι απόφοιτοι ιδιωτικών ή δημόσιων εργαστηρίων 

θα οδηγηθούν τελικά σε καλλιτεχνικές ανατροπές και σε σύγκρουση με τα ισχύοντα ρεύματα ως 

ένα αντιστάθμισμα, ίσως, απέναντι στην υποκουλτούρα και τον εμπορευματοποιημένο λαϊκισμό 

της τέχνης. Ανατροπές στις αναγνωστικές προτιμήσεις και στους συγγραφικούς πειραματισμούς. 

Η ελπίδα αυτή δεν συνιστά μία ουτοπία. Η δημιουργική επαφή του κοινού με τη γραφή και η 

κριτική αποδόμηση των έργων με την παράλληλη κατανόηση των τεχνικών και των δομών των 

λόγω τεχνικών έργων δημιουργεί την αναγκαία ρίζα για την αναδόμηση της λογοτεχνίας: 

δημιουργείται ένα κοινό που κατανοεί και θέλει να εκφραστεί, αναζητώντας ενδεχομένως νέες 

φόρμες. Έτσι, το στοίχημα δεν είναι η τοποθέτηση σε ένα σχήμα αλλά η δημιουργία νέων τάσεων 

και στάσεων, είτε αφορά κριτικούς με διευρυμένο πνεύμα προς τα νέα ρεύματα είτε αφορά 

συγγραφείς και ποιητές. 
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ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 2 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΓΡΑΦΗΣ 

 

Γενικές πληροφορίες 

φύλο 

γυναίκα 

άνδρας 
 

πόσα βιβλία διαβάζετε το χρόνο; 

3-6 

7-12 

13-19 

+20 
 

γράφατε (ποίηση ή άλλο) πριν τη συμμετοχή σας σε κάποιο σεμινάριο; 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ 

 

γενικό ερωτηματολόγιο για τα εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής 

τα μαθήματα ήταν: 

εργαστηριακού τύπου 

διαλέξεις 

εξ αποστάσεως 
 

πόση ώρα διαρκούσε το μάθημα (45’ λεπτά η ώρα); 

ωριαίο 

δίωρο 

τρίωρο 

ήταν ημερήσιο 

ήταν διήμερο 
 

τι φορέας οργάνωσε τα σεμινάρια; 

Πανεπιστήμιο (μεταπτυχιακό επίπεδο) 

Πανεπιστήμιο (προπτυχιακό επίπεδο) 

Υπουργείο Παιδείας (για εκπαιδευτικούς) 

Δήμος / διά βίου μάθηση 

εκδοτικός οίκος 

πολιτιστικός σύλλογος 

συλλογικότητα 

άλλο (.......................) 

δεν ξέρω/δεν απαντώ 

οι διδάσκοντες ήταν: 

πανεπιστημιακοί δάσκαλοι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές ή διδάκτορες Δημιουργικής Γραφής 
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λογοτέχνες 

δεν ξέρω/δεν απαντώ 

 

τι κίνητρο είχατε για τη συμμετοχή σας; (αριθμήστε κατά προτεραιότητα από 0=καθόλου έως 

5 βασικός στόχος) 

από περιέργεια 

επειδή μου αρέσει η λογοτεχνία γενικά 

επειδή μου αρέσει να γράφω (αρχάριος) και ήθελα να βελτιώσω τη γραφή μου 

επειδή μου αρέσει να γράφω (προχωρημένος) και ήθελα να με βοηθήσει να ολοκληρώσω το 

μυθιστόρημα ή την ποιητική μου συλλογή 

για να διδάξω σε μαθητές/ενήλικες 

 

ποιος παράγοντας σας έστρεψε εκεί (επιλέξτε το ισχυρότερο κίνητρο); 

το κύρος των διδασκόντων / του λογοτέχνη που διεύθυνε  

η αξιοπιστία του φορέα που το οργανώνει 

έτυχε να το δω και το θεώρησα ευκαιρία 

το κέρδισα σε διαγωνισμό 

άλλο (.......................) 
 

τι βρήκατε τελικά; 

ανοργάνωτη/ευκαιριακή κερδοσκοπία 

διδάσκοντες περιορισμένων δυνατοτήτων 

σημαντική υποστήριξη στην προσπάθειά μου 

ένα περιβάλλον που ευνόησε τη γραφή μου 

ένα ωραίο περιβάλλον σχετικά με τους ασκούμενους 

 

Δημιουργική γραφή στην ποίηση 

ασχοληθήκατε με την ποίηση; Πόσες ώρες; 

ΟΧΙ 

3-6 

6-10 

+20 

άλλο (.......................) 
 

 

θα θέλατε περισσότερες ώρες; 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

δεν ξέρω/δεν απαντώ 

 

τα κείμενα αναφοράς αφορούσαν κυρίως σύγχρονη ή παλαιότερη εκδοτική παραγωγή; 

ήταν κυκλοφορίας των τελευταίων ετών (από το 2000 και μετά) 

ήταν έργα ποιητών από τη γενιά του ’70 έως τα τέλη του αιώνα 

ήταν έργα ποιητών πριν ακόμα από τη δεκαετία του ’70 

δεν ξέρω/δεν απαντώ 

άλλο (.......................) 
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αξιολόγηση σεμιναρίου 

αξιολογήστε το σεμινάριο που παρακολουθήσατε 

πολύ καλό 

αρκετά καλό 

άριστο 

όχι κάτι το ιδιαίτερο 

δεν ξέρω/δεν απαντώ 

 

μετά τη συμμετοχή σας θεωρείτε ότι ωφεληθήκατε, ότι βελτιώθηκε η γραφή σας; 

ωφελήθηκα πολύ 

ωφελήθηκα λίγο 

δεν ωφελήθηκα σχεδόν καθόλου 

δεν ωφελήθηκα καθόλου 

δεν ξέρω/δεν απαντώ 

 

μετά το σεμινάριο 

ενδιαφέρθηκα για έκδοση 

δεν ενδιαφέρθηκα σε έκδοση 

δεν ξέρω/δεν απαντώ 

 

θα θέλατε να παρακολουθήσετε κάποιο νέο σεμινάριο; 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

δεν ξέρω/δεν απαντώ 

 

Αν ΝΑΙ σε τι κατεύθυνση (έως τρεις απαντήσεις); 

ποίηση 

διήγημα 

αστυνομικό μυθιστόρημα 

κοινωνικό μυθιστόρημα 

ροζ λογοτεχνία 

παιδικό βιβλίο 

θεατρική γραφή 

συγγραφή τηλεοπτικού και κινηματογραφικού σεναρίου 

διαφήμιση 

αρθρογραφία-δημοσιογραφικός λόγος 

άλλο (.......................) 
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Παράρτημα 3 
Προτάσεις συμπερίληψης ποιημάτων ως παραδειγματικά κείμενα αναφοράς και 

κριτικής αποδόμησης  
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