
Μέρος Β’

Πρακτική εφαρμογή



Κάθε αρχή και δύσκολη…

• Πώς ξεκινώ μια ιστορία;
• Ποιον ήρωα – υπαρκτό πρόσωπο ή 

ιστορία να διαλέξω;
• Τι θέλω να πω με αυτό που θα γράψω;
• Πόσο ενδιαφέρον θα είναι για τα παιδιά;
• Ποια πραγματικά και ποια λογοτεχνικά 

στοιχεία θα χρησιμοποιήσω;



1 Η έμπνευση



Η έμπνευση του 
συγγραφέα…
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«Έμπνευση είναι μια φάρσα που 
την έχουν επινοήσει οι ποιητές 
για να φαντάζουν σπουδαίοι». 

                    (Jean Anouilh) 
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Ποιο πρόσωπο της παγκόσμιας ιστορίας με εμπνέει / 
συγκινεί/ ενθουσιάζει / έχω ως πρότυπο / εκτιμώ;

1 Άσκηση 1



1 Ιδέες



Γιατί θέλω να γράψω γι’ αυτό το πρόσωπο; 

1 Ερώτημα



Πρώτα πρώτα πρέπει να μου αρέσει 
εμένα ο ήρωας / ηρωίδα!

1

Μια σχετικά σύγχρονη 
προσωπικότητα είναι πιθανότερο να 
έχει περισσότερα βιογραφικά 
στοιχεία.

Δεν υπάρχει παρθενογένεση. Κάποιος 
άλλος έχει ήδη γράψει κάτι για την ιδέα 
σου.

Ένας άντρας/ γυναίκα σύμβολο δεν 
σημαίνει απαραίτητα και πρότυπο 
χαρακτήρα.



Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν  ήταν σπουδαίος 
επιστήμονας, από τους εξυπνότερους 
ανθρώπους στον πλανήτη και συνέβαλε 
σημαντικά στην πρόοδο της επιστήμης.

Ποια στοιχεία της παιδικής του ζωής άραγε τον 
βοήθησαν να αναπτύξει την προσωπικότητα και 
τις ικανότητές του;

Είναι ιδιαίτερα γνωστός στην πλειοψηφία των 
παιδιών, πολύ αναγνωρίσιμος ως φιγούρα και 
πολύ συχνά αναφέρεται στις κουβέντες τους 

Παράδειγμα1



2 Ο ήρωας



Διάλεξα τον ήρωα του
 βιβλίου μου. 

Και τώρα;;;
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Ας μιλήσουμε για ήρωες…2



Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει κάποιος για να 
χαρακτηριστεί ‘ήρωας’;

2 Άσκηση 2



Τι είναι ο ήρωας;

Λογοτεχνικοί χαρακτήρες είναι πρόσωπα που 
διαμορφώνονται μέσα από ένα κείμενο με βάση την 
προσωπικότητα και την ιδιοσυγκρασία του συγγραφέα. 

Επίσης ο χαρακτήρας δομείται από τον ίδιο τον 
αναγνώστη μέσα από διάφορες ενδείξεις που είναι 
διασκορπισμένες στο κείμενο.
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Γιατί κάποιος/α χαρακτηρίζεται ως ήρωας;

• Γιατί υπερβαίνει τα συνηθισμένα και λύνει κάποιο θέμα με έναν 
υπερβολικό τρόπο.

• Γιατί ενώ είναι κανονικός, αλλάζει.
• Γιατί όταν εμφανιστεί ένας κίνδυνος, μεταμορφώνεται και 

παίρνει ρίσκο.
• Γιατί η πράξη του βοηθά κι άλλους ανθρώπους. Οι άλλοι τον 

καταξιώνουν.
• Γιατί σκέφτεται δημιουργικά.
• Γιατί έχει εσωτερικά κίνητρα, γίνεται «θυσία» για κάποιο σκοπό. 
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Προτού αρχίσω να γράφω πρέπει να 
γνωρίζω τα πάντα για τον ήρωά μου!

2

Επειδή ο ήρωάς μου θα είναι ένα 
υπαρκτό κι όχι φανταστικό 
πρόσωπο πρέπει να είμαι όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στην αλήθεια. 

Πρέπει να διαλέξω ποια στοιχεία του 
ήρωά μου θέλω να παρουσιάσω και γιατί.



Παράδειγμα

Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Είναι από την ….
• Είναι λεπτός/χοντρός/ξανθός/άσπρος/μαύρος…;
• Έχει γυαλιά/φακίδες/μουστάκι/σκουλαρίκια…;
• Τα μαλλιά/μάτια/δέρμα έχουν χρώμα….;
• Είναι μοντέρνος/ πλούσιος/θρήσκος…;
• Έχει βαθιά φωνή/περίεργες εκφράσεις…;
• Έχει αδρή φωνή, γυαλισμένα παπούτσια, μακριά πόδια κλπ
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Παράδειγμα

Β) ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Έχει καλές σχέσεις με τον πατέρα/μητέρα/αδέλφια…;
• Είναι έξυπνος/αργόστροφος…;
• Του αρέσει το φαγητό/ η μουσική/τα σπορ…;
• Έχει σκέψεις που τον βασανίζουν;
• Έχει ένα μεγάλο όνειρο/ στόχο;
• Θέλει κάτι από τους άλλους;
• Έχει μυστικά;
• Έχει κάτι ξεχωριστό στο χαρακτήρα του;
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Αλβέρτος

Παράξενος

Έλλειψη 
κοινωνικών 
δεξιοτήτων

Εύκολος 
στόχος

Εβραίος

Μεσαία τάξη

Περίεργος

Σωματικά 
αδύνατος

Έξυπνος



Από το απόσπασμα για τη ζωή του Μάρτιν Λούθερ 
Κινγκ διαλέξτε τις πληροφορίες εκείνες που είναι 
χρήσιμες για να φτιάξετε το προφίλ του ήρωά σας.

2 Άσκηση 3



3



Πώς βρίσκω πληροφορίες για τον/την 
ήρωα / ηρωίδα που διάλεξα;
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Βιβλία / 
Βιογραφίες



Φωτογραφίες



Ταινίες / Σειρές /Ντοκιμαντέρ



Λόγια - φράσεις

Οι περισσότερες προσωπικότητες έχουν πει, έχουν 
εκφράσει κάποιες σκέψεις/ απόψεις/ προβληματισμούς 
τους για διάφορα θέματα. Αναζητώντας πληροφορίες 
βρίσκουμε αρκετές από τις φράσεις τους. Αυτές 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κάποιο τρόπο στο 
κείμενο, εφόσον εξυπηρετούν κάποιο σκοπό και 
προσδίδουν στην ιστορία κάτι σημαντικό και αληθινό.
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Φράσεις Άλμπερτ Αϊνστάιν

v Δεν είναι πως έχω ιδιαίτερα προσόντα. Απλώς είμαι παθιασμένα 
περίεργος.

v Και οποιοσδήποτε ευφυής βλάκας μπορεί να κάνει τα πράγματα 
μεγαλύτερα, πιο περίπλοκα και βίαια.

v Αν θες όμως να ζήσεις μια ευτυχισμένη ζωή, πρέπει να την 
εξαρτήσεις από έναν στόχο κι όχι από ανθρώπους ή αντικείμενα..

v Αν στην αρχή μια ιδέα δε φαίνεται τρελή, τότε δεν υπάρχει καμία 
ελπίδα γι’ αυτήν.

v Κάποτε τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα, όχι εξαιτίας αυτών που 
κάνουν κακό, αλλά εξαιτίας αυτών που κοιτάζουν χωρίς να κάνουν 
τίποτα.
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Απόσπασμα- παράδειγμα για χρήση 
φράσεων

Μόλις ακούστηκε το τελευταίο χτύπημα του κουδουνιού, ο 
Αλβέρτος εγκατέλειψε το παγκάκι του και προχώρησε 
προς την αίθουσα. Μια ομάδα παιδιών με επικεφαλής και 
πάλι τον Φρανκ του ανέκοψε την πορεία στα σκαλιά.

«Για κοιτάξτε εδώ, παιδιά! Σας συστήνω έναν λαμπρό 
επιστήμονα! Ένα σπουδαίο κεφάλι, που ανακάλυψε τον 
συναισθηματικό κόσμο των δέντρων!» φώναξε ειρωνικά 
δαχτυλοδείχνοντάς τον στην παρέα.

«Έλα, για δώσε μας την πυξιδούλα σου! Θέλουμε κι 
εμείς να τη χαϊδέψουμε λιγάκι! Το ξέρουμε ότι τη φυλάς 
συνέχεια στην τσέπη σου! Θα τη βρούμε!» είπε ένας άλλος. 1/4
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«Είναι καιρός το κεφάλι του να ανακαλύψει και κάτι πιο 
υγρό!» υποκίνησε ένας τρίτος.

«Ναι! Τη λάσπη! Να φύγεις από δω και να μην 
ξανάρθεις! Ανόητε Εβραίε! Θα σε διώξουμε από τη χώρα 
μας, ακούς;» απείλησε ο Φρανκ και τον έσπρωξε με πολλή 
δύναμη.

Πολλά παιδιά μαζεύτηκαν τριγύρω και παρακολουθούσαν 
τον εξευτελισμό του, μα δεν τόλμησαν να κάνουν κάτι για 
να τον σώσουν. Κάποια φώναζαν συνθήματα, άλλα 
γελούσαν και μερικά έτρεξαν να φύγουν από τη σκηνή. 

2/4
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«Ας τον βοηθήσουν οι άλλοι, εγώ δεν μπλέκομαι», είπε 
ένας.

«Μα δεν έχει φίλους να τον γλιτώσουν;» ρώτησε ένας 
άλλος και δεν πήρε απάντηση.

Κάποτε τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα, όχι 
εξαιτίας αυτών που κάνουν κακό, αλλά εξαιτίας αυτών 
που κοιτάζουν χωρίς να κάνουν τίποτα.
 Αυτούσια φράση του Άλμπερτ Αϊνστάιν.

3/4
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Ο Αλβέρτος δεν πρόλαβε να αντιδράσει στο τελευταίο 
χτύπημα. Βρέθηκε σωριασμένος στο έδαφος με σκισμένο 
παντελόνι και ματωμένα γόνατα. Τα χτυποκάρδια του 
έπιασαν κόκκινο. Ψαχούλεψε σαστισμένος την τσέπη του. 
Μικρά κομματάκια γυαλιού τσίμπησαν τα δάχτυλά του. Η 
πυξίδα... Την έβγαλε προσεκτικά από την τσέπη του και, 
κρατώντας την στην παλάμη του, σηκώθηκε όρθιος. Γύρισε 
δεξιά, γύρισε αριστερά, τίποτα. Η βελόνα δεν έτρεμε. Η 
βελόνα σταμάτησε. 

4/4
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Σας δίνονται κάποιες φράσεις του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ 
(ή κάποιου άλλου ήρωα που θα διαλέξετε εσείς). Γράψτε 

ένα επεισόδιο στο οποίο να χρησιμοποιείτε 
μια/περισσότερες από αυτές τις φράσεις:

3 Άσκηση 4 



Φράσεις Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
Ø Πίστη είναι να ξεκινάς ανεβαίνοντας το πρώτο σκαλοπάτι, χωρίς να βλέπεις ολόκληρη τη σκάλα. 

Ø Οι ζωή μας αρχίζει να τελειώνει όταν σιωπάμε για πράγματα που έχουν σημασία. 

Ø Πάντα είναι ο κατάλληλος χρόνος για να κάνεις αυτό που είναι σωστό. 

Ø Έχω αποφασίσει να επιμένω στην αγάπη. Το μίσος είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος για να σηκώνει κανείς. 

Ø Αγάπη: η μοναδική δύναμη, που έχει την ικανότητα να κάνει τον εχθρό φίλο. 

Ø  Το σκοτάδι δεν μπορεί να διώξει το σκοτάδι. Μόνο το φως μπορεί να το κάνει αυτό. Το μίσος δεν μπορεί 
να διώξει το μίσος. Μόνο η αγάπη μπορεί να το κάνει αυτό. 

Ø Εκεί στους κόκκινους λόφους της Τζόρτζια, που κάποια ημέρα τα παιδιά των πρώην σκλάβων και τα παιδιά 
των πρώην αφεντάδων θα κάθονται μαζί στο τραπέζι της αδελφοσύνης . 

Ø Μπορεί να είχαν έρθει όλοι με διαφορετικά καράβια, αλλά τώρα ήταν όλοι στην ίδια βάρκα.

Ø Γιατί δεν είναι δυνατό να είσαι υπέρ της δικαιοσύνης για κάποιους ανθρώπους και να μην είσαι υπέρ της 
δικαιοσύνης για όλους τους ανθρώπους .

Ø Κι έβλεπε μια χώρα όπου τα μικρά μαύρα αγόρια και κορίτσια μπορούσαν να πιάνονται χέρι με χέρι με τα 
μικρά λευκά αγόρια και κορίτσια και να περπατούν μαζί σαν αδελφές και αδελφοί
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Τι κάνει λοιπόν τον ήρωά
μου «δυνατό»;
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Πιστευτός χαρακτήρας

Όλα τα στοιχεία με τα οποία θέλουμε να 
εφοδιάσουμε τον χαρακτήρα πρέπει να είναι 
πιστευτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο φιλήσυχος 
γείτονας μας δεν μπορεί να αποδειχθεί ένας 
κατά συρροή δολοφόνος, αλλά μόνο εφόσον 
η αποκάλυψη της φρικτής αλήθειας θα μας 
έκανε να πούμε ‘μα φυσικά’…αυτό ταιριάζει 
απόλυτα με όσα γνωρίζουμε γι’ αυτόν.
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Δυναμικός χαρακτήρας

Σε μια μέρα το ίδιο άτομο μπορεί να κάνει 
κάτι με ‘αγάπη’ (χάιδεψα τη γάτα μου) ή όχι 
(τράβηξα τα μαλλιά της αδελφής μου). Ένας 
χαρακτήρας μπορεί να είναι πολλά πράγματα 
ανάλογα με το τι κάνει, τι παθαίνει, πώς 
νιώθει, με το ποιον είναι κλπ.
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Ενδιαφέρων χαρακτήρας

Ένα ‘παλαβό’ άτομο σε μια ιστορία έχει 
κάποιο ενδιαφέρον, αλλά ένα άτομο ‘παλαβό’ 
και ‘σοφό’ ταυτόχρονα παρουσιάζει ακόμα 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
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Με ποιους τρόπους μπορώ να παρουσιάσω 
τον ήρωά μου;
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Διαλέξτε ένα από τα χαρακτηριστικά του ήρωά σας 

(π.χ αστείος, νευρικός κ.α) και γράψτε μια μικρή 
παράγραφο (περιστατικό, περιγραφή, διάλογο κ.α) στην 

οποία να φαίνεται αυτό το χαρακτηριστικό, αλλά χωρίς να 
αναφέρεται η λέξη.

3 Άσκηση 5



Παράδειγμα
Ύστερα από λίγα λεπτά, ο Αλβέρτος μπήκε στην τάξη, έβαλε την τσάντα 
του στην άκρη του πρώτου θρανίου και ετοίμασε τα βιβλία του για το 
εναρκτήριο μάθημα της ημέρας. Μετά την πίεση που δέχτηκε από τον 
Φρανκ, έψαχνε κάπου να ξεθυμάνει.

Μακάρι να μπορούσα να φορώ τις αγαπημένες μου παντόφλες, παρά 
αυτά τα γελοία και σφιχτά παπούτσια! Η ίδια εκνευριστική σκέψη που τον 
ταλαιπωρούσε καθημερινά. Πόσο ανόητο είναι να χρειάζεται να φοράς 
στολή για να μπορείς να μαθαίνεις γράμματα! συνέχισε να συλλογιέται 
ανακατεύοντας τα μολύβια του. 

Το παραλήρημά του διέκοψε ξανά ο Φρανκ, με τη χαρακτηριστική 
βραχνή φωνή του.

«Αλβέρτο, έλα στο γήπεδο! Θέλουμε έναν τερματοφύλακα στα 
γρήγορα! Ετοιμαζόμαστε να παίξουμε ποδόσφαιρο!» είπε σχεδόν 
εκβιαστικά.

«Όχι, Φρανκ... ευχαριστώ. Εγώ... ξέρεις... προτιμώ να μείνω εδώ, θα 
έρθει ο κύριος Ντέμιαν σε λίγο», κόμπιασε όπως έκανε επανειλημμένα 
όταν έπρεπε να του δώσει εξηγήσεις. 
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«Μα αφού υπάρχει πολύς χρόνος μέχρι να ξεκινήσει το μάθημα, 
μπουμπουνοκέφαλε!»

«Δεν είμαι... ναι, δε θέλω να έρθω».

Τι ανόητος και παράξενος που είναι! Σήμερα που τον χρειαστήκαμε μας 
κάνει τον δύσκολο. Χμ! Καλύτερα! Έτσι κι αλλιώς, ούτε να κλοτσήσει την 
μπάλα δεν μπορεί ο άχρηστος, σκέφτηκε ο Φρανκ κι έφυγε τρέχοντας.

Ο Αλβέρτος έμεινε να κάθεται στεναχωρημένος στην καρέκλα του. Οι 
χαρακτηρισμοί που του έδινε ο Φρανκ και η παρέα του έμοιαζαν με 
μαχαιριές. Σε ένα σχολείο αρρένων ήταν επίπονο να επιβιώσει κάποιος που 
δεν ήθελε να ακολουθήσει τις συνήθειες των υπολοίπων. Έβγαλε για λίγο 
την πυξίδα απ’ την τσέπη του και αφέθηκε ανεπαίσθητα στη μαγεία της. 
Ούτε που κατάλαβε πότε πέρασαν τα λεπτά και το μάθημα είχε ξεκινήσει. 
Σε κάποια στιγμή, ξύπνησε από την αφηρημάδα του και σήκωσε το χέρι 
ψηλά για να πάρει τον λόγο.

«Κύριε, μπορείτε να μας μιλήσετε για το νευρικό σύστημα των φυτών;» 
ρώτησε τον δάσκαλο και πυροδότησε τα γέλια των συμμαθητών του.

Η ερώτηση δεν είχε καμία σχέση με τα μαθηματικά και έγινε αφορμή 
για να αρχίσουν πάλι τα ψουψουρίσματα και τα σχόλιά τους.
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Μυθοπλασία και / ή πραγματικότητα

4



Μυθοπλασία ή 
πραγματικότητ

α

Ο Αινστάιν έπαιζε βιολί Στραντιβάριους.

Ο πατέρας του Αινστάιν του χάρισε μια πυξίδα όταν 
ήταν άρρωστος.

Στο σχολείο τον εκφόβιζαν οι συμμαθητές του.

Είχε εβραϊκή καταγωγή και ζούσε στη Γερμανία.

4



Ποιες από τις πληροφορίες μπορώ ή 
«δικαιούμαι» να χρησιμοποιήσω; Πόση 

μυθοπλασία μπορώ να βάλω στην ιστορία 
μου;
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Μυθοπλασία ή 
πραγματικότητ
α

Καρλ Γκάους

Έρλιχ Πάουλ Ουίλιαμ Τόμσον

Πραγματικά 
πρόσωπα

Γιόχαν Χάιλντερλιν

Χέρμαν και Πολίν

4



   Μόναχο

 Ποταμός Ιζάρ
Πραγματικοί τόποι

   ΜιλάνοΜυθοπλασία ή 
πραγματικότητ
α

4



Σκεφτείτε κάποια περιστατικά από τη βιογραφία του 
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ τα οποία θα μπορούσατε να 

χρησιμοποιήσετε σε μια ιστορία.

4 Άσκηση 6



Η βιογραφία του ήρωα συνήθως μου 
δίνει και ιδέες για την πλοκή της 
ιστορίας!

4

Ένα λογοτεχνικό βιβλίο γνώσεων δεν 
είναι εγκυκλοπαίδεια! Αν κάποιος 
ενδιαφέρεται να μάθει επακριβώς για τη 
ζωή κάποιου, θα ανατρέξει σε άλλες 
πηγές. 

Ένα βιβλίο γνώσεων είναι μια καλή 
αφορμή για να εξάψει την περιέργεια του 
αναγνώστη και να ψάξει περισσότερες 
πληροφορίες για το θέμα του βιβλίου.



Το θέμα και η πλοκή5



Θέμα

Μια κυρίαρχη αφηρημένη ιδέα (π.χ αγάπη, πόλεμος, εκδίκηση, 
μοίρα κ.α) που προκύπτει από το λογοτεχνικό χειρισμό ενός 
ζητήματος.

Το θέμα ενός έργου μπορεί να δηλώνεται και πιο προφανώς, 
αλλά συχνότερα προκύπτει έμμεσα μέσα από την επανάληψη 
των μοτίβων.

(Λεξικό Λογοτεχνικών όρων της Οξφόρδης)

Για ποιο πράγμα μιλά η ιστορία;



Πλοκή

Η μορφή των γεγονότων και των καταστάσεων σε μια 
αφήγηση, έτσι όπως επιλέγονται και τοποθετούνται για 
να τονιστεί η σχέση (συνήθως αιτίου και 
αποτελέσματος) ανάμεσα στα περιστατικά και να 
γεννηθεί ένα ενδιαφέρον στον αναγνώστη, όπως 
έκπληξη ή αγωνία.

(Λεξικό Λογοτεχνικών όρων της Οξφόρδης)

Τι συμβαίνει;



ΘΕΜΑ
Το έδαφος πάνω στο οποίο 
είναι ριζωμένο η ιστορία

ΠΛΟΚΗ
Η ιστορία που παίρνει 

‘σάρκα και οστά’ μέσα από 
τη δράση

ΠΡΟΒΛΗΜΑ Συνδετικός κρίκος



Μετά την επιλογή του ήρωα, η πλοκή είναι 
η πιο σημαντική

5

ΑΡΧΗ

ΜΕΣΗ

ΤΕΛΟΣ



Πες μου με δέκα προτάσεις την υπόθεση 
της ιστορίας σου

5



Παράδειγμα

Ο Αλβέρτος από μικρός ήταν 
ιδιόμορφος χαρακτήρας. Του 
άρεσε η Φυσική, τα 
Μαθηματικά και το βιολί. 



• Μια μέρα 
που ήταν 
βαριά 
άρρωστος, ο 
πατέρας του 
τού χάρισε 
μια πυξίδα.



• Από εκείνη 
τη μέρα η 
πυξίδα 
έγινε ο 
καλύτερος 
του φίλος.



• Στο σχολείο δεν 
περνούσε καθόλου 
καλά. Ο δάσκαλός του 
και ο διευθυντής του 
ήταν πολύ 
οπισθοδρομικοί, 
αυστηροί και 
αυταρχικοί. Ένιωθε 
πως δεν μπορούσαν να 
του προσφέρουν τη 
μόρφωση που 
επιζητούσε.



• Κυρίως όμως 
ένιωθε μόνος και 
αβοήθητος. Όχι 
μόνο δεν είχε 
φίλους, αλλά και οι 
συμμαθητές του, με 
επικεφαλής τον 
Φρανκ, τον 
εκφόβιζαν 
καθημερινά.



• Ο Αλβέρτος δεχόταν 
συστηματικά τα 
πειράγματα για την 
καταγωγή του και τον 
χαρακτήρα του. Ο 
Φρανκ έφτασε μέχρι 
και να ασκήσει βία 
εναντίον του, 
σπάζοντάς του μάλιστα 
την αγαπημένη του 
πυξίδα.



• Το σύστημα δεν 
μπορούσε να τον 
βοηθήσει να 
επιλύσει το 
πρόβλημά του.



• Έτσι, ο Αλβέρτος, με τη 
βοήθεια ενός συμμαθητή 
του, του Χανς, 
αποφασίζει να πάρει την 
κατάσταση στα χέρια 
του...



Ένας ήρωας έχει πάντα έναν στόχο

Ο ήρωας μέσα στο βιβλίο μας θέλει κάτι πάρα, μα 
πάρα πολύ. Ο στόχος του φυσικά πρέπει να είναι 
ρεαλιστικός για να μπορούν οι αναγνώστες να 
ταυτιστούν μαζί του.

Π.χ Ο Αλβέρτος ήθελε να ακολουθήσει τη δική 
του πορεία στη ζωή του, αυτήν που του έδειχνε η 
δική του πυξίδα.

5



Σκεφτείτε έναν στόχο για τον ήρωα/ την ηρωίδα σας.

5 Άσκηση 7



Όταν ο ήρωας βρίσκει εμπόδια στο 
δρόμο προς την επίτευξη του 

στόχου του τότε ξεκινά η δράση!Μπορεί να είναι άνθρωποι, φυσικά εμπόδια, εσωτερικά 
(επιθυμίες, επιλογές κ.α)

Το πρόβλημά του είναι μεγαλύτερο από ότι θα ήταν στην 
κανονική ζωή. Ο ήρωας αντιδρά πιο αυθόρμητα, εγωϊστικά ή 
απερίσκεπτα από ότι θα έκανε ο αναγνώστης.

Όσο μεγαλύτερη είναι η ταλαιπωρία του, τόσο μεγαλύτερο 
είναι και το ενδιαφέρον του βιβλίου.

Ο ήρωας άλλοτε επιτίθεται, άλλοτε υποχωρεί κι άλλοτε 
επιμένει στη θέση του.

5



Σκεφτείτε τρία εμπόδια στην πορεία του ήρωά σας προς 
την επίτευξη του στόχου του.

5 Άσκηση 8



Παράδειγμα

Αυστηροί καθηγητές Νταής συμμαθητής

5

Ο Αλβέρτος για να υπερασπιστεί την ιδιαιτερότητα του 
χαρακτήρα του έπρεπε πρώτα να υπερνικήσει τα εμπόδια: 

Μοναξιά



Από την αρχή ως το τέλος της ιστορίας ο 
ήρωας πρέπει να δρα προς την επίτευξη του ή 
μακριά από την επίτευξη του στόχου του. 

5

Αν μια σκηνή που έγραψα δεν προχωρά την πλοκή 
παρακάτω, δεν έχει δράση, δεν συμβάλει στην 
εξέλιξη της ιστορίας τότε την αφαιρώ! 

Τα συνειδητά ‘θέλω’ του ήρωα παλεύουν με τα ασυνείδητα 
στην διαδρομή.



Κάθε σκηνή πρέπει να απαντά σε ένα 
ερώτημα.

5

Στο κείμενο πρέπει να υπάρχουν σημεία που 
γίνονται σημαντικές αλλαγές (στο θέμα, στη 
διάθεση των ηρώων κ.α) 

Από την αρχή μέχρι το τέλος του βιβλίου θα πρέπει να έχω 
υπόψη μου τι θέλω να πω γράφοντάς το. Όλες οι σκηνές 
θα πρέπει να φωτίζουν αυτό που θέλω να πω.



Τα προβλήματα λύνονται με κάποιο τρόπο5



Παράδειγμα5

Ο Αλβέρτος ξεπερνά τα εμπόδια με τη βοήθεια της οικογένειάς 
του, του φίλου του Χανς και με την εξυπνάδα του. 



Σκεφτείτε τρεις ευφάνταστους τρόπους για να 
υπερνικηθούν τα εμπόδια του ήρωά σας που σημειώσατε 

προηγουμένως.

5 Άσκηση 9



Ποιες ηρωικές ενέργειες μπορεί να 
κάνει κάποιος για να δώσει τη 

λύση;• Παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία
• Ρίχνει επαναστατικά φυλλάδια στους δρόμους
• Πέφτει στις ράγες του τρένου για να σώσει κάποιον

5



Τι γίνεται στο τέλος με τον ήρωά σου;5

Ο ήρωάς μου στην αρχή ήταν/είχε/αισθανόταν ……. 
και στο τέλος έγινε …..



Τι γίνεται στο τέλος με τον ήρωα;

• Αποκτά μια δεξιότητα που δεν είχε προηγουμένως
• Αλλάζει τον τρόπο σκέψης του ή τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις 

καταστάσεις
• Έχει ηθική ικανοποίηση
• Λυτρώνεται
• Αντιμετωπίζει τους φόβους του
• Ενηλικιώνεται και ωριμάζει
• Γίνεται αποκατάσταση και ο ήρωας επιστρέφει στην αρχική του 

κατάσταση, αλλά αλλαγμένος πλέον

5



6 Ο τίτλος
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