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Πώς να γράψετε μια ιστορία 
Όλοι λέμε ιστορίες συνέχεια. Και παντού γύρω μας υπάρχει μια ιστορία. Στο κάτω-κάτω τι 
είναι μια ταινία στον κινηματογράφο ή μια διαφήμιση στην τηλεόραση; Τι περιέχει ένα 
λογοτεχνικό βιβλίο; Και όταν γυρίζετε σπίτι και σας ρωτάει η μαμά σας «τι έγινε στο σχολείο 
σήμερα;» τι θα της πείτε; Μια ιστορία …. 

Μπορείτε λοιπόν να γράψετε μια ιστορία για οτιδήποτε θέλετε. Το μόνο που χρειάζεστε είναι 
τα βασικά. Έμπνευση και το μέσον! 

Υπάρχουν 3 μυστικά για να γράφετε καλές ιστορίες.  

1. Εξάσκηση 
2. Εξάσκηση 
3. Εξάσκηση 

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τη δική σας ιστορία; Πάρτε χαρτί και μολύβι ή ανοίξτε ένα νέο 
αρχείο στον επεξεργαστή κειμένου που έχετε στον υπολογιστή σας  και πάμε … 

Η δομή μιας ιστορίας 

Α. Οι χαρακτήρες 

Όλες οι ιστορίες έχουν αρχή-μέση και τέλος. Όλες οι ιστορίες επίσης έχουν «ήρωες». Άλλοι 
έχουν μεγάλους  πρώτους ρόλους (πρωταγωνιστές) και άλλοι έχουν μικρότερους, δεύτερους 
ρόλους. Ξεκινήστε κάνοντας στον εαυτό σας μερικές ερωτήσεις. 

 Ποιος είναι ο κεντρικός σας ήρωας; 
 Τι του/της αρέσει; Τι δεν του αρέσει. 
 Πως μοιάζει ο ήρωας σας; 

Απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις  για κάθε ήρωα σας. Ίσως σας βοηθήσει κάτι τέτοιο 
(έστω κάτι πιο απλό…)  

Μια 
θαλασσινή 
περιπέτεια

Ανδρέας: Αγόρι 
που πάει σχολείο. 

Είναι 
κοκκινομάλης και 
έχει φακίδες.

Βασιλική: Αδελφή 
του Ανδρέα, 
ψηλή και 
αδύνατη.

Παππούς 
(Δήμος). Είναι 
συνταξιούχος, 
μένει στο χωριό 
και έχει βάρκα.

Κύριος Τάκης: 
είναι γείτονας 
του παππού και 
έχει ψαράδικο 

καϊκι.
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Β. Η σκηνή: που και πότε διαδραματίζεται η ιστορία σας; 

Κάθε ιστορία κάπου συμβαίνει (διαδραματίζεται). Στην εξοχή, στην πόλη, στο σχολείο, μέσα 
σε ένα δωμάτιο… Απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις: 

 Που διαδραματίζεται η ιστορία σας; Στο φεγγάρι, στην Λάρισα, στο διπλανό σπίτι ή 
κάπου αλλού;  

 Πότε συνέβη το συγκεκριμένο γεγονός; Ή μήπως θα συμβεί στο μέλλον;  
 Πόσο επηρεάζει το συγκεκριμένο μέρος την εξέλιξη της ιστορίας σας;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Το πρόβλημα. Η πρόκληση την οποία έχουν να αντιμετωπίσουν οι    
    ήρωες. 

Χωρίς πρόβλημα ή πρόκληση μια ιστορία θα ήταν βαρετή! Όταν όμως οι πρωταγωνιστές σας 
έχουν να αντιμετωπίσουν μια πρόκληση, τότε η ιστορία σας ζωντανεύει. Και να θυμάστε ότι 
όσο πιο μεγάλο είναι το πρόβλημα σας τόσο πιο ενδιαφέρουσα θα είναι η ιστορία σας!  

Ένα άλλο μυστικό είναι να προσθέσετε εμπόδια στους ήρωες σας. Δείτε εδώ … 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια θαλασσινή περιπέτεια 

Τι τυχερά παιδιά ο Ανδρέας και η Βασιλική, η αδελφή του! Κάθε καλοκαίρι όταν 
κλείνουν τα σχολεία φεύγουν από την Αθήνα και πάνε στον παππού και στην 
γιαγιά τους, στο χωριό. Ο κυρ Δήμος, ο παππούς και η κυρά-Λένη, η γυναίκα του, 
από τότε που γεννήθηκαν μένουν στο Νιμποριό, ένα μικρό χωριό στην Νότια 
Εύβοια.  

…… 

… 

Δεν είναι όμως όλες οι καλοκαιρινές διακοπές ήσυχες … Για ακούστε τι έγινε 
φέτος… 

Το καλοκαίρι κόντευε να τελειώσει. Οι περισσότεροι παραθεριστές είχαν φύγει από 
το μικρό παραθαλάσσιο χωριό.  Εκείνο το πρωινό ο παππούς είπε στον Ανδρέα να 
γυρίσει νωρίς το απόγευμα από το μπάνιο και να ετοιμαστεί γιατί το βράδυ θα 
πήγαιναν για ψάρεμα. Η γιαγιά βέβαια είχε τις αντιρρήσεις της… 

- Ο καιρός θα χαλάσει Δήμο, μη πάρεις το παιδί μαζί σου.  

Ποιος την άκουσε όμως; Ο παππούς και ο Ανδρέας φόρτωσαν τα δίχτυα στην βάρκα 
και ξανοίχτηκαν στο πέλαγος. Είχαν βγει από τον κόλπο όταν ξαφνικά η μηχανή 
έσβησε! Και να ήταν μόνο αυτό; Ο αέρας σιγά-σιγά δυνάμωσε και τα κύματα 
ψήλωσαν. Νερά άρχισαν να μπαίνουν στην βάρκα.  

Ο Ανδρέας φοβήθηκε αλλά δεν ήθελε να το ομολογήσει… Ο παππούς άρχισε να 
ψάχνει για το κινητό τηλέφωνό του. Όταν τελικά το βρήκε διαπίστωσε ότι ήταν 
εντελώς μούσκεμα και δεν δούλευε… 
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Δ. Η λύση  

Πως τελικά θα λύσουν το πρόβλημα τους οι ήρωες σας; Ένα μυστικό για να κρατήσετε το 
ενδιαφέρον των ακροατών σας αμείωτο είναι να δοθεί η λύση στο πρόβλημά τους λίγο πριν 
τα παρατήσουν όλα… Καλό θα ήταν να δώσει τη λύση ο πρωταγωνιστής σας. 

Πριν προχωρήσετε προσπαθήστε να δώσετε απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις: 

 Πως θα λύσουν οι ήρωες σας το πρόβλημα; 
 Θα χρησιμοποιήσουν τις δικές τους δυνάμεις ή θα καλέσουν βοήθεια; 
 Πως θα τελειώσει τελικά η ιστορία σας; 

Δείτε πως τελειώνει η δική μου ιστορία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταίες συμβουλές … 

Αφήστε την φαντασία σας ελεύθερη.  

Κάντε ένα προσχέδιο της ιστορίας σας.  

Γράψτε την ιστορία σας, διαβάστε την και αν χρειάζεται ξαναγράψτε την! 

Φανείτε δημιουργικοί και διασκεδάστε! 

… 

Ο παππούς όμως δεν το έβαλε κάτω … Άρχισε να ψάχνει βιαστικά σε ένα μικρό 
σιδερένιο κουτί που είχε μέσα στην βάρκα. Το κουτί αυτό ήταν πάντα κλειστό με ένα 
μικρό λουκέτο. Ο Ανδρέας δεν είχε δει ποτέ τι είχε μέσα. 

Όταν ο παππούς άνοιξε το κουτί ο Ανδρέας έκπληκτος τον είδε να κρατάει … ένα 
πιστόλι!!!  

- Μη τρομάζεις βρε Ανδρέα, είπε ο παππούς. Πιστόλι για φωτοβολίδες είναι. Κάθε 
βάρκα πρέπει να έχει μέσα ένα τέτοιο για ώρα ανάγκης.  

Και πριν τελειώσει την πρόταση του σήκωσε ψηλά το χέρι του και πάτησε την σκανδάλη. 
Μια κόκκινη φωτοβολίδα φώτισε τον συννεφιασμένο ουρανό. Και αμέσως μετά μια 
δεύτερη. 

Δεν είχαν περάσει ούτε πέντε λεπτά όταν ξεχώρισαν από μακριά τον ήχο μηχανής 
βάρκας. Γεμάτοι χαρά είδαν να πλησιάζει ένα καΐκι. Ο παππούς το γνώρισε αμέσως. 
Ήταν το ψαράδικο του κυρ-Τάκη του γείτονα του. 

- Προβλήματα κυρ-Δήμο; Φώναξε όσο πιο δυνατά μπορούσε ο καπετάν-Τάκης.  
- Έσβησε η μηχανή γείτονα και έχω και το παιδί μαζί μου…  
- Θα σου πετάξω ένα σχοινί. Προσπάθησε να το πιάσεις και να δέσεις τη βάρκα για 

να σε τραβήξω μέχρι το λιμάνι. Από κει και πέρα βγάλτα πέρα μόνος σου με την 
γκρίνια της κυράς σου!!! 

Έτσι και έγινε. Μισή ώρα αργότερα τα δύο πλεούμενα έδεναν τα σχοινιά τους την 
προβλήτα του μικρού λιμανιού. 

Ο κυρ Δήμος αμέσως ξεχώρισε την κυρά Λένη μέσα στον κόσμο που είχε μαζευτεί.  

- Ετοιμάσου Ανδρέα, είπε στον εγγονό του. Η μεγάλη φουρτούνα τώρα έρχεται … 


