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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 

 Η δημιουργική γραφή τα τελευταία χρόνια έχει βρει πρόσφορο έδα-
φος και δικαίως εισέρχεται και στον χώρο της επίσημης εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα, καθώς μπορεί, πραγματικά, να απελευθερώνει νου και φαντασία, 
ακόμη και των μαθητών που δεν έχουν «έφεση» στα γλωσσικά μαθήματα. 
 Θα με ρωτούσε τώρα εύλογα κάποιος: «Μα διδάσκεται η γραφή, και 
μάλιστα σε μια πολυπληθή τάξη, όπως συμβαίνει στο ελληνικό σχολείο;»   
 Τα εργαστήρια δημιουργικής γραφής μέσα στη σχολική τάξη μπορούν 
να βοηθήσουν σημαντικά έναν μαθητή/μια μαθήτρια να βρει τον δρόμο 
της γραφής πιο εύκολα, να αποφασίσει να γράψει για να ευχαριστηθεί, να 
απελευθερωθεί από φόβους κι ενδοιασμούς του.  
 Μπορούμε, δηλαδή, να τον ενθαρρύνουμε, αν διαγνωστεί το ταλέντο 
του, που δεν διαθέτουν όλοι όσοι γράφουν, μα πάνω απ’ όλα να τον ευαι-
σθητοποιήσουμε σε θέματα τεχνικής, που αργά ή γρήγορα θα τα ανακά-
λυπτε μόνος του, μέσα από την πράξη. Μπορούμε, επίσης, να εξοικονομή-
σουμε χρόνο για αυτόν, να τον βοηθήσουμε να δαμάσει το υλικό του, να 
ανακαλύψει τη «φωνή» του. Το να βρεθεί εκείνη την ώρα δίπλα του ένας 
δάσκαλος, ένας μέντορας ή μια ομάδα υποστήριξης, η «ομάδα της τάξης», 
μπορεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια στον νεαρό «συγγραφέα». Όχι, 
φυσικά, με την έννοια ότι θα «φυτέψει» μέσα του κάτι που δεν υπάρχει ‒ 
ο σπόρος πρέπει να είναι ήδη εκεί. Μπορεί όμως να τον βοηθήσει να καλ-
λιεργήσει τον σπόρο, να φέρει σε πέρας το έργο του στο μέτρο των δυ-
νάμεών του. Εννοείται, βέβαια, πως ο δάσκαλος θα έχει την ευρύτητα 
πνεύματος, την ευαισθησία και τον απαραίτητο σεβασμό, ώστε να δημι-
ουργήσει το κατάλληλο κλίμα στην ομάδα των μαθητών και να τους βοη-
θήσει να ανακαλύψουν τον δικό τους δρόμο… 
 Έχοντας ασχοληθεί ιδιαίτερα τα τελευταία εφτά χρόνια με τη δημιουρ-
γική γραφή, θα επιχειρήσω να απαντήσω σε πιθανά ερωτήματα που σας 
γεννά ο όρος δημιουργική γραφή ή που θα δεχτείτε από τους μαθητές 
σας.  
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1.  Τι είναι αυτό που μπορεί κανείς να κερδίσει από τη δημιουργική 
γραφή, την κατά βάση δηλαδή ομαδική γραφή, όταν όλοι γνωρίζουμε 
περί της μοναχικότητας και της εσωτερικότητας της συγγραφικής δρα-
στηριότητας; 
 Η κοινότητα στη γραφή, θαρρώ, απελευθερώνει, η αίσθηση του κοι-
νού πάθους της γραφής μπορεί να ξεμπλοκάρει τον νου, «λυτρώνοντας» 
τους μαθητές από το μαρτύριο της άδειας κόλλας ή, αν θέλετε, της λευκής 
οθόνης του υπολογιστή!!! 

2.  Μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές να γράψουν καλές 
ιστορίες;  
 Θα απαντήσω έχοντας τη σιγουριά της βιωματικής εμπειρίας: Δεν 
είναι απαραίτητο όσοι μαθητές σας συμμετέχουν στο πρόγραμμα να γρά-
ψουν λογοτεχνικά αριστουργήματα. 
 Στόχος του εκπαιδευτικού είναι να παρακινήσει τα παιδιά να γράψουν 
με την καρδιά τους. Να τους κάνει να τους αρέσει η γραφή, να παίζουν με 
τις λέξεις, να δίνουν και να παίρνουν λέξεις, να διασκεδάζουν, να το ευχα-
ριστιούνται… 

3.  Κρίνουμε τα γραφόμενα των μαθητών μας; Και αν ναι, πώς και σε 
ποιον βαθμό;  
 Η απάντηση είναι αφοπλιστικά απλή. Δεν κρίνουμε και δεν βαθμολο-
γούμε, όπως θα κάναμε με μια σχολική άσκηση, δεν λαμβάνουμε υπόψη 
ορθογραφικά λάθη, παραβλέπουμε κάποια εκφραστικά σφάλματα, δηλα-
δή δεν στεκόμαστε με μια «ζυγαριά» στο χέρι, αλλά συνεχώς παρωθούμε 
την ελεύθερη έκφραση και επιβραβεύουμε ακόμη και την ελάχιστη προ-
σπάθεια, κάνοντας ακόμη και τους συνήθως αδιάφορους για τα μαθήματα 
μαθητές να συμμετέχουν, να μη μένουν αδρανείς, να γράφουν έστω μια 
δυο αράδες. 

4. Τελικά, τι κερδίζει κανείς μετέχοντας σε μια τέτοια ομάδα; 
 α.  Πρώτα απ’ όλα, κερδίζει τη χαρά της επαφής με άλλα άτομα μέσα 
στη σχολική τάξη ή και γενικότερα μέσα στο σχολείο. 
 β.  Το άτομο που εντάσσεται σε μια τέτοια ομάδα σταδιακά ελευθε-
ρώνεται από τη φοβία της εκμυστήρευσης των σκέψεων και των συναι-
σθημάτων του, καθώς αποκτά ουσιαστικά το πρώτο του αναγνωστικό κοι-
νό, το οποίο έχει όλη την καλή διάθεση να τον ακούσει, να αφουγκραστεί 
τις πνευματικές του ανησυχίες, να τον επιβραβεύσει αλλά και να τον κριτι-
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κάρει-σχολιάσει αρνητικά στο πλαίσιο ενός οικείου κλίματος και καθόλου 
μα καθόλου ανταγωνιστικού. 

5.  Πώς είναι δυνατόν οι συμμετέχοντες να εμπνέονται πάντα και να 
παρωθούνται στη γραφή από τα λεγόμενα ή την παρότρυνση ενός προ-
σώπου, του δασκάλου δηλαδή της δημιουργικής γραφής; 
 Κι εδώ η απάντηση είναι αφοπλιστικά απλή και ξεκάθαρη. Στη δημιουρ-
γική γραφή κανείς δάσκαλος ή συμμαθητής δεν «βιάζει» τον εταίρο του να 
γράψει, αν εκείνος δεν νιώσει την ανάγκη και την επιθυμία να το κάνει. 

6.  Μα τότε ποια είναι η αξία της συμμετοχής; Ποιο το κέρδος; 
 Η αξία και το κέρδος είναι προφανώς μεγάλη και ίσως όσοι έχουν βιώ-
σει αυτήν την εμπειρία το επιβεβαιώσουν. Αν δεν μπορείς, αν δεν θέλεις, αν 
δεν εμπνευστείς σε κάποια φάση της δημιουργικής γραφής, ακούς τους 
άλλους, προσλαμβάνεις θετικά και αρνητικά των γραφομένων τους, γίνε-
σαι κοινωνός των ιδεών τους, και αυτό σε παρακινεί να γράψεις στο άμε-
σο μέλλον. 

7.  Συγκρίνονται τα γραπτά ενός συμμετέχοντα με τα γραπτά των άλ-
λων μελών της ομάδας, και μάλιστα με τα γραπτά των ομολογουμένως 
καλών μαθητών της τάξης, οι οποίοι προφανώς διαθέτουν μεγαλύτερη 
ευχέρεια και ικανότητα στη γραφή; 
 Η απάντηση, θαρρώ, και σ’ αυτό είναι καθησυχαστική. Στη δημιουργι-
κή γραφή δεν συγκρίνουμε, επιτρέπουμε και δεν αποτρέπουμε, κι αν χρειά-
ζεται να κάνουμε παρατηρήσεις, αυτές είναι χαλαρές, με ηρεμία, απολαμ-
βάνοντας κι εμείς τη διαδικασία. Στη δημιουργική γραφή ακούμε όλους, 
σχολιάζουμε τα πάντα, συνδυάζουμε τα διαφορετικά συνθέτοντας δημιουρ-
γικά και επιχειρώντας να ανατροφοδοτήσουμε τη σκέψη των μαθητών μας. 

8.  Μπορώ να ανταποκριθώ στο συγκεκριμένο θέμα ή στη συγκεκρι-
μένη μορφή λόγου (στον ποιητικό ή στον πεζό λόγο) ή να ασχοληθώ με 
διαφορετικά είδη ύφους; Και πώς θα το επιτύχω αυτό, αν δεν έχω τις 
σχετικές γραμματολογικές γνώσεις;  
 Κι εδώ μπορώ να απαντήσω με σιγουριά πως στη δημιουργική γραφή 
προσέρχεται κανείς τολμών. Εξηγούμαι:  
 Στόχος του δασκάλου γραφής είναι να ωθεί κάθε μέλος της ομάδας να 
δοκιμάζει και να δοκιμάζεται σε είδη που φοβάται, που δεν έχει ποτέ αγ-
γίξει, που αγνοεί. Είναι, μάλιστα, αυτός ο βασικός κανόνας του παιχνι-
διού, να παρακινείς τον μαθητή να γράψει κάτι που δεν θα πίστευε ότι 
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μπορεί να το κάνει, γιατί δεν θα φοβηθεί το αποτέλεσμα, αλλά θα χαρεί 
την προσπάθεια… Όσο για τις γραμματολογικές γνώσεις, εδώ υπεισέρχε-
ται πιο ενεργητικά ο δάσκαλος, παρέχοντας τις βασικές γνώσεις και αρχές 
αλλά και πρότυπα κείμενα όπως αυτά που σε λίγο θα ζητήσει να αποδώ-
σουν οι συμμετέχοντες. Έτσι, παρακάμπτεται και αυτός ο σκόπελος. 

9.  Μα δεν είναι λίγος ο χρόνος γραφής;  
 Κάτι που ξενίζει, για να μην πω φοβίζει, τον προστρέχοντα διστακτι-
κά στη δημιουργική γραφή είναι η πίεση του χρόνου, αφού τα γραφόμενα 
πρέπει να αποδοθούν σε ελάχιστα, θα έλεγα, λεπτά της ώρας και μάλιστα 
με συνοδεία μουσικής.  
 Πράγματι, ο χρόνος στη δημιουργική γραφή είναι αμείλικτος και όχι 
βοηθός, όμως το τελικό αποτέλεσμα είναι τόσο απρόσμενο για τους συμ-
μετέχοντες και συνάμα εκπληκτικό, καθώς μέσα σε 8-10 λεπτά της ώρας 
γράφονται πολύ όμορφα κείμενα, μακριά από την ηρεμία ενός ερμητικά 
κλεισμένου δωματίου-γραφείου. 

10. Πρέπει όλοι οι μαθητές να διαβάζουν τα κείμενά τους;  
 Καταληκτικά, θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές μας να 
τολμούν να μιλήσουν, να διαβάζουν τα κείμενά τους σε ακροατήριο συμ-
μαθητών τους χωρίς να φοβούνται την έκθεση και την καζούρα από τους 
υπόλοιπους. Για τον λόγο αυτόν, είναι καλό να δίνουμε την ευκαιρία σε 
όλους όσοι το επιθυμούν να διαβάζουν τα κείμενά τους στο ακροατήριο. 
Όσοι όμως δεν νιώθουν ακόμη έτοιμοι, ας μην το κάνουν… 

11. Δίνουμε «άσκηση για το σπίτι»; ΄Εχουν συνέχεια τα γραφόμενα 
των μαθητών στο εργαστήρι; 
 Οι συναντήσεις της δημιουργικής γραφής δίνουν το έναυσμα, την 
αφόρμηση να ξεκινήσει ένα μεγαλύτερο έργο. Τα κείμενα που γράφονται 
είναι μόνο η αρχή, το ξεκίνημα για κάτι πιο μεγάλο, πιο ευρύ και πιο ολο-
κληρωμένο, κι αυτό βεβαίως, επιτυγχάνεται και τελειοποιείται στον προ-
σωπικό χώρο του καθενός, με τις ιδανικότερες συνθήκες συγγραφής και 
ίσως, στο τέλος της χρονιάς, να παρουσιαστεί ένα ανθολόγιο ιστοριών ή 
ένα ολοκληρωμένο μυθιστόρημα που θα έχει γραφτεί από κοινού… Από 
την άλλη το σύντομο γράψιμο, το περιεκτικό κείμενο είναι πολλές φορές 
μια άσκηση ουσίας, για να αποφύγει κανείς την ακατάσχετη φλυαρία και 
να μπει ένα φρένο στην αχαλίνωτη φαντασία, που εν γνώσει τους οι πα-
ρευρισκόμενοι θεωρούν αδυναμία στη γραφή τους. 
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Θέλω να σας βεβαιώσω ότι, αν αποφασίσετε να διδάξετε δημιουργική 
γραφή στην τάξη, θα το χαρείτε και εσείς και οι μαθητές σας. Αν, μάλι-
στα, τολμήσετε να γράψετε κι εσείς μαζί με τα παιδιά, τότε οι μαθητές σας 
θα ενθουσιαστούν, θα παρασυρθούν και θα απολαύσετε μια ωραία εμπει-
ρία, που θα σας δυναμώσει και θα σας κάνει να θέλετε ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα και σε «δύσκολες» σχολικές μέρες να αποφύγετε την ενοχλη-
τική φασαρία, τη «βαρεμάρα» των μαθητών στην τάξη, να βρείτε διέξοδο 
απέναντι στην ατίθαση συμπεριφορά των παιδιών. Κι αν πάτε ένα βήμα 
παρακάτω, διδάσκοντας τη γραφή και εκτός σχολικής τάξης, τα παιδιά θα 
σας παρακαλούν να το ξανακάνετε, κι εσείς δεν θα έχετε λόγο να τους το 
αρνηθείτε… 
 Και για του λόγου το αληθές, επισυνάπτω με πολλή χαρά και συγκίνη-
ση ένα μικρό σχόλιο μιας εκπαιδευτικού που προσήλθε στο εργαστήρι 
γραφής για εκπαιδευτικούς με αρνητισμό και επιχειρήματα πως η δημι-
ουργική γραφή μπορεί να μπερδέψει δασκάλους και μαθητές… Παρά τις 
αντιρρήσεις της, η εκπαιδευτικός (δασκάλα της Στ΄ Δημοτικού) ‒ καθώς 
αυτό το βιβλίο ευελπιστώ να έχει και «συνέχεια» σε όλες τις βαθμίδες εκ-
παίδευσης ‒ εφάρμοσε την επόμενη ακριβώς μέρα δημιουργική γραφή 
στην τάξη, φροντίζοντας το ίδιο βράδυ να μου στείλει το ακόλουθο μή-
νυμα στο e-mail μου: 
 

Αγαπητέ κ. Λεϊμονή, 

 Ήταν σχετικό με το μάθημά μας (ενότητα «Μουσεία») τάξη Στ΄, 

είχαμε ήδη μιλήσει για ό,τι έκανε ο Έλγιν, βλέποντας λοιπόν την εικόνα 

της Καρυάτιδας και ακούγοντας μουσική της επιλογής μου, ζήτησα από 

τα παιδιά τον ψίθυρο της Καρυάτιδας. Ομολογώ ότι δεν περίμενα το απο-

τέλεσμα. Τα κείμενά τους ήταν γεμάτα τρυφερότητα και συγκίνηση.  

 Σας ευχαριστώ για αυτό. Βλέπετε...ακόμη και οι «βράχοι»... κάποτε 

μετακινούνται! 

Με εκτίμηση 

Τ. Γ. (η αιρετική!) 
 

 Την ευχαριστώ θερμά. 
 

Διονύσης Λεϊμονής 
φιλόλογος – συγγραφέας 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
 
 Οι προσπάθειες για τον σταδιακό εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης 
ευνοούν στις μέρες μας τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις(Ψυχολογία, 
Κοινωνιολογία, Γλωσσολογία, Κοινωνιογλωσσολογία κ.ά.) στις έρευνες 
για το παιδί και οδηγούν στην εφαρμογή διδακτικών τεχνικών που 
αποδεικνύονται αποτελεσματικότερες από αυτές του παρελθόντος για τη 
συναισθηματική, πνευματική και κοινωνική καλλιέργεια και ανάπτυξή του. 
Τεχνικές που θα το οδηγήσουν σταδιακά να ενδυναμώσει την προσωπική 
του αυτοπεποίθηση αλλά και να συνειδητοποιήσει την αξία της 
συνεργασίας με τις /τους συνομήλικους συμμαθήτριες / συμμαθητές. 
 Η φιλοσοφία της Δημιουργικής Γραφής, αυτόνομου επιστημονικού 
κλάδου, πόρρω απέχει από την αντιμετώπιση της εκπαίδευσης ως μέσο 
επιβολής προαποφασισμένων μετασχηματισμών και την προϊούσα διδα-
κτικοποίηση του παιδαγωγικού στοχασμού. Η υιοθέτηση της λογικής της 
Δημιουργικής Γραφής στην εκπαιδευτική πράξη δεν αίρει την καθοδήγηση 
και επίβλεψη του παιδιού από το εκπαιδευμένο προσωπικό, αλλά ανα-
δεικνύει την αξία της συνεργασίας και προωθεί την προσωπική δημιουρ-
γία σε μία σειρά ζητημάτων. Ζητημάτων που δεν περιορίζονται στην τυπο-
ποιημένη και εργαλειακή σχολική γνώση και κουλτούρα, αλλά μυούν το 
παιδί, την/τον μικρή/μικρό «καλλιτέχνη» στις πρακτικές του εφαρμο-
σμένου πολιτισμού. Αναγνωστικές και συγγραφικές δεξιότητες μέσα από 
την προσέγγιση και μύηση στον κόσμο της λογοτεχνίας και αυτόν του θεά-
τρου, του σεναρίου κ.τ.λ. προσφέρουν τη δυνατότητα της κατάκτησης μα-
θησιακών στόχων πρωτότυπων και αντισυμβατικών, ταυτόχρονα όμως και 
τόσο ουσιαστικών για το παιδί.  
 Εύχρηστα και πρακτικά εγχειρίδια, όπως το ανά χείρας βιβλίο του κ. 
Λεϊμονή, υπηρετούν την αναζήτηση της δημιουργικής προσωπικής έκφρα-
σης και μίας σύγχρονης παιδαγωγικής οπτικής, δηλαδή αυτήν της Δημι-
ουργικής Γραφής. Μορφώνουν κριτικά σκεπτόμενους και ενεργητικούς 
πολίτες και ελέγχουν εμμέσως πλην σαφώς την άποψη της «ιερής» 
ιδιαιτερότητας του κόσμου της γραφής και συνεπώς προσβάσιμης μόνο 
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στους μυθοποιημένους ιεροφάντες της. Έργα σαν και αυτό αντιλαμ-
βάνονται σοβαρά τον συγχρονικό και διαχρονικό τους ρόλο, βοηθούν 
εκπαιδευτικούς και μαθητές να οργανώσουν και να σχεδιάσουν δραστη-
ριότητες με ευφάνταστο και παιγνιώδη τρόπο, μα πρωτίστως μας υπενθυ-
μίζουν πως η μάθηση οφείλει να πραγματώνεται στη σφαίρα της δημιουρ-
γικότητας. 
 

 
Tριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος 

Αναπληρωτής Καθηγητής Δημιουργικής Γραφής 
και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

 




