
Εργαστήρι Συγγραφέων 
Στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων  

δημιουργικής γραφής 

Από  

την Άνθη Γερμανού 

Εκπαιδευτικό 

ΙΒ΄Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Πεύκιος Γεωργιάδης» 



Δίνεται ο 
τίτλος/θέμα 
στα παιδιά 

«Προετοιμάζουμε» 
το κείμενο με 

ερωτήσεις, σκελετό, 
λεξιλόγιο. 

Τα παιδιά 
γράφουν τα 
κείμενά τους 
μέσα σε ένα 

ογδοντάλεπτο 

Η δασκάλα μαζεύει 
και διορθώνει τα 
κείμενα δίνοντας 

γενικά σχόλια 

Μπράβο! 

Θέλω να είσαι 
πιο 

περιγραφικός. Πρόσεχε την 
ορθογραφία 

σου. 

Παραδοσιακή 
Προσέγγιση 



Παραδοσιακή 
Προσέγγιση 

Τα παιδιά 
παραλαμβάνουν 
τα διορθωμένα 

κείμενα και δεν τα 
ξανακοιτούν 

Όταν είναι καιρός για 
νέο κείμενο... 

Δίνεται ο 
τίτλος/θέμα 
στα παιδιά 

«Προετοιμάζουμε» 
το κείμενο με 

ερωτήσεις, σκελετό, 
λεξιλόγιο. 

Τα παιδιά 
γράφουν τα 
κείμενά τους 
μέσα σε ένα 

ογδοντάλεπτο 

Η δασκάλα μαζεύει 
και διορθώνει τα 
κείμενα δίνοντας 

γενικά σχόλια 



Συνήθη Προβλήματα  
Παραδοσιακών Προσεγγίσεων 

• Τα παιδιά βαριούνται τη συγγραφή. 

• «Αν δεν τους πω τι να γράψουν, δεν γράφουν 
τίποτα ή γράφουν συνέχεια τα ίδια και τα ίδια» 

• Τα κείμενα των παιδιών 

– Στερούνται συνοχής, καλής ροής, 
συναισθήματος, φωνής.  

– Είναι πανομοιότυπα με τα κείμενα άλλων 
συμμαθητών. 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 



Βασική Αρχή #1 Η Συγγραφή είναι Διαδικασία 

Μαθαίνουμε 
από τους 
ειδικούς 

Μικρομαθήματα 
Καθημερινά, σύντομα μαθήματα προς ολόκληρη την τάξη για το πώς 

«δουλεύει» η συγγραφή 

Οι συγγραφείς 
γράφουν και 
συνεργάζονται 

Ανεξάρτητη Συγγραφή 
Σημαντικές, καθημερινές 

ευκαιρίες για συγγραφή πάνω σε 
ένα κείμενο. Ποτέ δεν τελειώνει 

το κείμενο σε μια μέρα.  

Συνεδριάσεις 
με δασκάλα και συμμαθητές 

Καθοδηγούμενη Συγγραφή 
Συγγραφή σε μικρές ομάδες με 

βάση κοινές ανάγκες. 

Δημοσιεύουμε 
τα κείμενά μας 

Δημοσίευση 
• Δένονται ως βιβλία για τη 

βιβλιοθήκη της τάξης. 
• Δημοσιεύνται στην ιστοσελίδα της 

τάξης ή σε μπλογκ. 

Καρέκλα Συγγραφέα 
Συχνές ευκαιρίες για παρουσίαση 
κειμένων στην τάξη και για λήψη 
ουσιώδους επανατροφοδότησης.  

● Τα παιδιά έχουν σταθερές, συχνές και εκτεταμένες ευκαιρίες να 
επεξεργαστούν τα κείμενά τους .  



ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 



Μπορούν να γράψουν το 
συγκεκριμένο κείμενο 

• Στο κέντρο της διδασκαλίας στο εργαστήρι 
είναι το κειμενικό είδος, όχι ο τίτλος/θέμα. 

Βασική Αρχή 
#2 Κειμενικό Είδος 

Παραδοσιακή 
Προσέγγιση 

Διδάσκω τα παιδιά πως να 
γράψουν ένα συγκεκριμένο 
κείμενο 

Μπορούν να γράψουν για 
οποιοδήποτε θέμα στο 

συγκεκριμένο είδος 

Εργαστήρι 
Συγγραφέων 

Διδάσκω πως συνθέτουμε ένα 
συγκεκριμένο κειμενικό είδος 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 



• Πολλαπλές έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά γράφουν μεγαλύτερα 
και ποιοτικά καλύτερα κείμενα: 
i. Όταν το κείμενο αφορά θέμα το οποίο ενδιαφέρει τον/τη 

συγγραφέα 
ii. Όταν το κείμενο αφορά θέμα για το οποίο έχει γνώσεις ο/η 

συγγραφέας. 

Βασική Αρχή 
#3 Μαθητική Επιλογή θέματος 

Ακόμα και το πιο 
προσεκτικά επιλεγμένο 
θέμα είναι απίθανο να 
είναι ενδιαφέρον και 

γνωστό σε όλα τα παιδιά 
σε μία τάξη  

Λύση Μαθητική 
Επιλογή 
θέματος 

Εγγυημένη γνώση 
και ενδιαφέρον 

ΑΛΛΑ: πρέπει να 
διδάξουμε 
δεξιότητες 

επιλογής θέματος 



Προτάσεις για τη διδασκαλία 
ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  



Διδασκαλία ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Θέματα για μικρομαθήματα  

• Snapshots – Στιγμιότυπα – ζουμάρισμα 
• Έκφραση Συναισθημάτων 
• Thoughtshots – Παράθυρο στις σκέψεις 
• Διάλογος: 

– Γιατί και πότε; 
– Πώς; 

• Ρήματα διαλόγου 
• Σύνταξη 

• Αφηγηματική Δομή: 
– Hook –Σειρήνα – πρώτες γραμμές 
– Το πρόβλημα ως μηχανή της αφήγησης 
– Επεισοδιακή δομή (κύκλοι) 
– Επίλυση  του προβλήματος 

• Χτίσιμο χαρακτήρα 
– Πρωταγωνιστές 
– Δευτερεύοντες χαρακτήρες 

Θέμα μικρομαθήματος 
μπορεί να είναι 

οποιαδήποτε στρατηγική 
εντοπίσετε σε αγαπημένους 

συγγραφείς 



ΠΡΟΤΑΣΗ 1:SNAPSHOTS-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ-ΖΟΥΜΑΡΙΣΜΑ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 



Όταν ήρθε η καταιγίδα, χτύπησε τους λόφους σαν σφυρί. Δεν ήταν δυνατό 
για κανένα ουρανό να κρατήσει τόσο χιόνι, και καθώς ούτε και αυτός ο 
ουρανός το μπορούσε, το χιόνι έπεφτε, έπεφτε σαν ένας κατάλευκος τοίχος.  
 
Εκεί που πρίν λίγες ώρες ήταν μια συστασιά ακανθόδεντρα πάνω σ’ ένα 
αρχαίο βουναλάκι, τώρα ήταν ένας στρογγυλεμένος λοφίσκος από χιόνι. 
Πέρσι τέτοιο καιρό μερικά πρώιμα ηράνθεμα στόλιζαν το τοπίο. Φέτος, μόνο 
χιόνι.  
 

Wintersmith by Terry Pratchett (2006) 

Vs.  

Χιόνισε πολύ και όλα ήταν κάτασπρα. Ένα κατάλευκο σεντόνι από χιόνι 
σκέπαζε τα πάντα.  

SNAPSHOTS-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ-ΖΟΥΜΑΡΙΣΜΑ 



Vs.  

SNAPSHOTS-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ-ΖΟΥΜΑΡΙΣΜΑ 



SNAPSHOTS-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ-ΖΟΥΜΑΡΙΣΜΑ 

ΟΡΙΣΜΟΣ 
 

Το ζουμάρισμα είναι μια στρατηγική  που βοηθά τα παιδιά να 
περιγράψουν μια σκηνή σε μια αφήγηση με λεπτομέρεια. Στα 
πλαίσια αυτής της στρατηγικής τα παιδιά καλούνται να εστιάσουν 
διαδοχικά την προσοχή τους σε διάφορα σημεία μίας σκηνής για να 
την αναπτύξουν.  

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 1: Στάδιο 1: 
Με ένα μαθητή ως μοντέλο, ζητούμε από την τάξη να εστιάσουν την 
προσοχή τους σε διάφορα χαρακτηριστικά του συμμαθητή τους και 
να προσπαθήσουν να τα περιγράψουν. Για κάθε χαρακτηριστικό 
που επιλέγεται, φτιάχνουμε ένα κουτί (σημείο ζουμαρίσματος) στο 
οποίο γράφουμε όλες τις περιγραφικές λέξεις/φράσεις που 
προτείνει η τάξη. 

 



SNAPSHOTS-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ-ΖΟΥΜΑΡΙΣΜΑ 

Παράδειγμα 1 

llΛουκάς Γλυκής 
Δ΄2 



SNAPSHOTS-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ-ΖΟΥΜΑΡΙΣΜΑ 

Στάδιο 2: 

Τα παιδιά στη συνέχεια συνθέτουν όλες αυτές τις περιγραφικές 
ιδέες σε συνεχές κείμενο (παράγραφο). 

 

llΛουκάς Γλυκής 
Δ΄2 



SNAPSHOTS-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ-ΖΟΥΜΑΡΙΣΜΑ 

Στάδιο 3: 
 

Αφού τα παιδιά γράψουν μία ιστορία εμπνευσμένα 
από μια εικόνα, καλούνται να ξαναδιαβάσουν το 
κείμενό τους με κριτικό φακό και να εντοπίσουν 
σημεία τα οποία δεν έχουν αναπτύξει αρκετά. 
Χρησιμοποιούν αυτά ως σημεία ζουμαρίσματος και 
αναπτύσσουν περιγραφικές παραγράφους στα 
σημεία αυτά. 
 

 



SNAPSHOTS-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ-ΖΟΥΜΑΡΙΣΜΑ 

 
ΠΡΟΤΑΣΗ 2: Στάδιο 1 
 Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες  και τους ζητούμε να 
επιλέξουν ένα σημείο ή αντικείμενο που βρίσκεται στο 
χώρο του σχολείου. Η κάθε ομάδα αναχωρεί από την 
τάξη σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα για να 
φωτογραφίσει το χώρο ή αντικείμενο που έχει επιλέξει. 
 

Η πρώτη φωτογραφία παίρνει 
ολόκληρο το χώρο ή αντικείμενο…   



SNAPSHOTS-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ-ΖΟΥΜΑΡΙΣΜΑ 

Οι επόμενες 
εστιάζουν σε 
σημαντικές 
λεπτομέρειες. 



Οι επόμενες εστιάζουν 
σε σημαντικές 
λεπτομέρειες. 



SNAPSHOTS-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ-ΖΟΥΜΑΡΙΣΜΑ 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 : Στάδιο 2: 
 
Η κάθε ομάδα χρησιμοποιεί τις φωτογραφίες ως σημεία 
ζουμαρίσματος για να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο 
κείμενο που να περιγράφει το χώρο ή το αντικείμενο 
χωρίς όμως να αποκαλύψει το όνομά του. 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ 3:  Στάδιο 3: 
 
Οι ομάδες μοιράζονται την περιγραφή τους με την 
υπόλοιπη τάξη και οι συμμαθητές τους προσπαθούν να 
μαντέψουν το μυστικό χώρο ή αντικείμενο. 
 



SNAPSHOTS-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ-ΖΟΥΜΑΡΙΣΜΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 Στάδιο 2: 

Χαράλαμπος Παπαχριστοδούλου 
Γιάννης Φούτρης  

Δ΄2 



ΠΡΟΤΑΣΗ 3:  
Τα παιδιά μελετούν μια εικόνα. Με οδηγό τον πίνακα των 
αισθήσεων, τα παιδιά καλούνται να γράψουν περιγραφικές 
λέξεις/φράσεις που να αναφέρονται στις 5 αισθήσεις (βλέπε πίνακα) 
και στη συνέχεια να συνθέσουν όλες αυτές τις περιγραφικές ιδέες σε 
συνεχές κείμενο. 

 

 

Όραση  Ακοή  Όσφρηση Αφή Γεύση 

SNAPSHOTS-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ-ΖΟΥΜΑΡΙΣΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ 











Μαρία Καμπανέλλα 
Σοφία Κωνσταντίνου 

Γ΄2 



ΠΡΟΤΑΣΗ 4: 

Τα παιδιά διαβάζουν κείμενα τα οποία 
περιέχουν «ζωντανές» περιγραφές και 
καλούνται : 

• Να καταγράψουν σε πίνακα τις λέξεις ή 
φράσεις που τα βοηθά να αντιληφθούν πώς 
είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει ο/η 
συγγραφέας. 

• Να ζωγραφίσουν αυτό που περιγράφει το 
κείμενο σαν να αποτελούν ήρωα του 
κειμένου. 

SNAPSHOTS-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ-ΖΟΥΜΑΡΙΣΜΑ 



 

« Οι δύο βαλίτσες» 
                                       Νέαρχου Γεωργιάδη 

 
Σήμερα θάμπωσε τους συμμαθητές του με μια καινούρια 
βαλίτσα. Έτσι ξαφνικά, ο Μαμίτης , έγινε το κέντρο της 
προσοχής όλης της τάξης, ακόμα και του σχολείου. Όλοι 
τον τριγύριζαν για να θαυμάσουν το υπέροχο φανταχτερό 
πραγματάκι.  
 

Είχε ή έμοιαζε να έχει ολόγυρα δέρμα κροκοδείλου. Οι 
οχτώ ενώσεις κρύβονταν πίσω από ισάριθμες κίτρινες 
στιλβωμένες γωνιές. Ένα χερούλι βυσσινί σήκωνε το 
βάρος της. Είχε μάλιστα και κλειδαριά που λαμποκοπούσε 
σαν καθρέφτης. Τελευταίο τελευταίο ένα μικρό ασημένιο 
κλειδάκι, που κρεμόταν με μια λεπτή κλωστή απ΄το 
χερούλι.  

SNAPSHOTS-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ-ΖΟΥΜΑΡΙΣΜΑ 



 
 

Πέτρος Νεοφύτου 
Άντρια Καπιτζή 

Μαρία καμπανέλλα 
Δ΄2 

 



SNAPSHOTS-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ-ΖΟΥΜΑΡΙΣΜΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΥ  



ΠΡΟΤΑΣΗ 2: ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 



Ορισμός: 

Με βάση αυτή τη στρατηγική, τα παιδιά μαθαίνουν να 
χρησιμοποιούν διάφορες περιγραφικές συσκευές για να 
παρουσιάσουν το συναισθηματικό κόσμο των 
χαρακτήρων στις ιστορίες τους.  

Στόχος είναι να δείξουν όχι να πουν τι αισθάνεται ο κάθε 
χαρακτήρας βασισμένοι σε: 

–  πράξεις,  

– λόγια,  

– κινήσεις και  

– στάση σώματος.  

ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 



ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

 Στάδιο 1: Αριθμητική Γραμμή 
 
 Η δασκάλα φτιάχνει μία αριθμητική γραμμή στον πίνακα και ζητά 
από τα παιδιά να αναφέρουν διάφορα συναισθήματα και να τα 
κατατάξουν στην αριθμητική γραμμή ανάλογα με την έντασή τους. 
 

Στάδιο 2: Ιδεόγραμμα σε πλαίσιο στηρίγματος 
 
Η τάξη επιλέγει ένα από αυτά τα συναισθήματα και το τοποθετεί 
στο κέντρο ενός ιδεογράμματος. Γύρω από αυτό κατασκευάζονται 
κουτιά που ανταποκρίνονται σε διάφορους τρόπους έκφρασης 
συναισθημάτων (λόγια, κινήσεις, στάση σώματος κλπ).  
Συμπληρώνεται  το ιδεόγραμμα για το επιλεγμένο συναίσθημα με 
την τάξη. 
 

Διδακτική Πρόταση 1: Ένταση και Έκφραση  



ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Πανικός 

Πράξεις 

Λόγια 

Κινήσεις 

Στάση 
σώματος 

Έκφραση  
προσώπου 

Στάδιο 2: Ιδεόγραμμα σε πλαίσιο στηρίγματος 



ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

Στάδιο 3: Αυτόνομο Ιδεόγραμμα 
Τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν ένα άλλο από τα συναισθήματα 
που είχαν τοποθετηθεί στην αριθμητική γραμμή και να 
κατασκευάσουν ένα αντίστοιχο ιδεόγραμμα γι’αυτό. 

 
 

Χαράλαμπος Παπαχριστοδούλου  
Χαρά Μυλωνά 

Παυλίνα Κούπανου 
Σοφία Κωνσταντίνου 

Δ΄2 

 



ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

Στάδιο 4: Συγγραφή 
 

Σε συνεδριάσεις στα 
πλαίσια του εργαστηρίου 
συγγραφέα η δασκάλα 
ενθαρρύνει να παιδιά να 
χρησιμοποιήσουν αυτή την 
τεχνική για να 
αναδομήσουν τμήματα των 
αφηγηματικών τους 
κειμένων τα οποία 
αναφέρονται σε 
συναισθήματα. 



ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ  «Αντώνη Σαμαράκη» 



Άντρια Καπιτσή 
Ελευθερία Ζήνωνος 

Χαράλαμπος 
Παπαχριστοδούλου 

Δ΄2 





 
Αντρέας Συμεωνίδης 

Γιάννης Φούτρης 
Μαρία Καμπανέλλα 

Δ΄2 

 



ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΥ 



0 διάλογος είναι βασικό στοιχείο των αφηγηματικών κειμένων. 
Προσδίδει ζωντάνια αμεσότητα και παραστατικότητα στο κείμενο, 
δημιουργεί ένα κλίμα οικειότητας με τον αναγνώστη και τον βοηθάει 
να βιώσει άμεσα τις απόψεις που μεταφέρονται. Σπάει η μονοτονία 
του λόγου με αποτέλεσμα να προκαλείται το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη. Χρησιμοποιείται σε κρίσιμα σημεία της πλοκής, ενδιάμεσα 
σε αφηγηματικά αποσπάσματα (παραγράφους). 
 

• Ο ευθύς λόγος, ως μέρος του πεζού αφηγηματικού κειμένου, 
χρησιμοποιείται με φειδώ, για να μην εξελιχθεί το κείμενο σε 
θεατρικό σενάριο. 

• Μπορεί να είναι μονόλογος ή σύντομο απόσπασμα του διαλόγου, 
με σημαντικό περιεχόμενο. 

• Χρησιμοποιούμε ποικίλα ρήματα εξάρτησης του ευθύ λόγου 
(ρώτησε, φώναξε, ψιθύρισε, γέλασε κλπ) που εισάγουν το πρόσωπο 
που μιλά και πιστοποιούν το ύφος εκφοράς. 

• Το ρήμα εξάρτησης και η φράση πιστοποίησης του ομιλητή 
μπορούν να μπουν στο τέλος, στη μέση ή ακόμα και στην αρχή του 
ευθύ λόγου. 

 

Ο ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ-ΕΚΦΟΡΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 



Ο ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ- ΕΚΦΟΡΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 

 Στάδιο 1: Ο διάλογος ως βασικό στοιχείο περιγραφικών κειμένων 
 
Στην τάξη μελετάται ο ευθύς λόγος, μέσα από επιλεγμένα, πεζά 
αφηγηματικά κείμενα. Τα παιδιά εντοπίζουν τα ρήματα του 
διαλόγου και τη θέση στην οποία βρίσκονται. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν κακά και καλά παραδείγματα τέτοιων διαλόγων 
ώστε τα παιδιά να αντιληφθούν τη σημασία: 
• των ρημάτων στην ενίσχυση της περιγραφής και τη διάνθιση του 

λόγου. 
• της σύνταξη των ρημάτων εξάρτησης για αποφυγή μονοτονίας 
(αρχή, μέση, τέλος του ευθύ λόγου). 

Διδακτική Πρόταση :   



Ο ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ- ΕΚΦΟΡΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 

Διδακτική Πρόταση :   

Στάδιο 2: Αναδόμηση πεζής παραγράφου με τη χρήση 
ευθύ λόγου 
Δίνεται μέρος ενός πεζού κειμένου (με στοιχεία πλαγίου 
λόγου) και τα παιδιά στις ομάδες τους το 
ανασχηματίζουν εισάγοντας  ευθύ λόγο, με χρήση 
ποικιλίας ρημάτων εξάρτησης, δίνοντας έτσι σημασία 
στο ύφος εκφοράς. 

 Στάδιο 3: Εικόνα και εκφορά διαλόγου 
Τα παιδιά χρησιμοποιούν μια εικόνα για να 
δημιουργήσουν ένα διάλογο, χρησιμοποιώντας ποικίλα 
ρήματα, πιστοποιώντας έτσι το ύφος εκφοράς.  
 



Στάδιο 2: Παράδειγμα  

Πήγα και βρήκα το φίλο μου το Μιχάλη. Ήταν το παλικάρι της γειτονιάς 
και ο καλύτερος σύντροφος για τα κάλαντα. Με το ταμπούρλο 
εξασφαλισμένο, δέχτηκε αμέσως να βγούμε μαζί. Είπε, όμως, πως 
έπρεπε να πάρουμε μαζί μας και τον αδερφό του τον Δημήτρη. Ήταν 
καλλίφωνος και θα βοηθούσε πολύ στη δουλειά. Η αλήθεια είναι πως ο 
Δημήτρης τραγουδούσε σαν άγγελος. 
 
 
 
 

(Στρατή Τσίρκα:   «Τα κάλαντα») 

Πήγα και βρήκα το φίλο μου το Μιχάλη. Ήταν το παλικάρι της 
γειτονιάς και ο καλύτερος σύντροφος για τα κάλαντα.  
-     Το ταμπούρλο το ΄χουμε! του φώναξα. Βγαίνουμε απόψε; 
- Και το ρωτάς, φίλε μου; δέχτηκε αμέσως. Όμως, πρέπει να 

πάρουμε μαζί μας και τον αδελφό μου το Δημήτρη. Είναι 
καλλίφωνος και θα βοηθήσει πολύ στη δουλειά. 

- Αλήθεια, ο Δημήτρης τραγουδά σαν άγγελος, συμφώνησα. 
  



-Να τα πούμε; Να τα πούμε; ρώτησαν το 
παιδιά μόλις είδαν το παράθυρο να 
ανοίγει. 
-Και δεν τα λέτε! χαμογέλασε η χωρική 
με το μωρό στην αγκαλιά. 
-Καλήν εσπέραν άρχοντες …, άρχισαν να 
τραγουδούν και οι πέντε ΄΄καλλίφωνοι΄΄ 
καλαντάρηδες. 
-Ποιοι άρχοντες μωρέ, λεβέντες; 
σχολίασε εύθυμα η γυναίκα. Εδώ στις 
φτωχογειτονιές; Άιντε! Ελάτε μέσα όλοι 
να σας κεράσω. 
-Ευχαριστούμε κυρά, φώναξε με 
ενθουσιασμό ο  ΄΄ταμίας΄΄ βλέποντας 
δύο ολόκληρα γρόσια να πέφτουν στο 
κουτί του, και  μια χούφτα αμύγδαλα. 

Στάδιο 3: Παράδειγμα  



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ !!  


