


Γνωρίζοντας τα λογοτεχνικά βιβλία 
γνώσεων

Αντώνης Σέργης



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;



Ποιο πρόσωπο της παγκόσμιας ιστορίας με εμπνέει / 
συγκινεί/ ενθουσιάζει / έχω ως πρότυπο / εκτιμώ;

Βήμα 1ο



Ιδέες



Γιατί θέλω να γράψω γι’ αυτό το πρόσωπο; 

Βήμα 2ο



Διάλεξα τον ήρωα του
βιβλίου μου. 
Και τώρα;;;



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.



Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει κάποιος για να 
χαρακτηριστεί ήρωας;

Ερώτημα



Γιατί κάποιος χαρακτηρίζεται ‘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.



Βήμα 3ο: Πώς βρίσκω πληροφορίες για 
τον/την ήρωα / ηρωίδα που διάλεξα;



Φωτογραφίες



Α) 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;

Βήμα 4ο



Β) 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

Βήμα 5ο



Βήμα 6ο :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.



Διαλέξτε ποια στοιχεία από τη βιογραφία του προσώπου 
που σας ενδιαφέρει θα χρησιμοποιήσετε σε μια ιστορία 
και ποια δεν είναι και τόσο χρήσιμα ή ενδιαφέροντα.

Βήμα 7ο :



Τι κάνει λοιπόν τον ήρωά
μου «δυνατό»;



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.



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.



Ενδιαφέρων χαρακτήρας

Ένα ‘παλαβό’ άτομο σε μια ιστορία έχει
κάποιο ενδιαφέρον, αλλά ένα άτομο ‘παλαβό’
και ‘σοφό’ ταυτόχρονα παρουσιάζει ακόμα
μεγαλύτερο ενδιαφέρον.



Με ποιους τρόπους μπορώ να παρουσιάσω 
τον ήρωά μου;

Από το περιβάλλον του

Από τη στάση του σώματος

Από το ντύσιμο

Από τις συζητήσεις του

Πώς τσακώνεται

Τι του αρέσει να τρώει, να παίζει

Πώς συμπεριφέρεται στους φίλους, αδέλφια, γονείς, δασκάλους του



Γράψτε ένα επεισόδιο στο οποίο να χρησιμοποιείτε 
μια/περισσότερες από τις φράσεις που έχει πει ο ήρωάς 

σας στην πραγματικότητα:

Βήμα 8ο



Το θέμα και η πλοκή



Βήμα 9ο: 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;



Βήμα 10ο: 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.



Σκεφτείτε έναν στόχο για τον ήρωα/ την ηρωίδα σας.



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.



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

Βήμα 11ο: 



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

προηγουμένως.

Βήμα 12ο: 



Ποιες ηρωικές ενέργειες μπορεί να 
κάνει κάποιος για να δώσει τη λύση;

• Κλέβει το κλειδί για να βγουν από τη φυλακή

• Ρίχνει επαναστατικά φυλλάδια στους δρόμους

• Πέφτει στις ράγες του τρένου για να σώσει κάποιον

• Παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία



Βήμα 13ο: Τι γίνεται στο τέλος με τον 
ήρωά σου;

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



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;



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

ΑΡΧΗ

ΜΕΣΗ

ΤΕΛΟΣ



Βήμα 14ο: Πες μου με δέκα προτάσεις την 
υπόθεση της ιστορίας σου




