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    Λαϊκό – επώνυμο παραμύθι και Δημιουργική Γραφή 

 

Παπαδημητρίου Δήμητρα 

Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ  

Διευθύντρια 14ου Δημ. Σχολείου Αθηνών 

 

 

Περίληψη 

Είναι γνωστό ότι το λαϊκό και το σύγχρονο (επώνυμο) παραμύθι παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές  

στη γλώσσα, στα μοτίβα και γενικά στο αξιακό και ιδεολογικό περιεχόμενο. Με πλαίσιο αυτές τις 

διαφορές σε μια σειρά μαθημάτων εργαστηριακής μορφής, δημιουργούνται εκείνες οι προϋποθέσεις 

κατά τις οποίες μαθητές Δημοτικού Σχολείου αρχικά κατανοούν και ξεχωρίζουν τα δύο είδη –λαϊκό 

παραμύθι και σύγχρονο– και στη συνέχεια γράφουν κείμενα τα οποία εντάσσονται στα συγκεκριμένα 

είδη. 

Στόχος: Οι μαθητές να γράψουν παραδοσιακά και σύγχρονα παραμύθια. 

Μέθοδος: διδασκαλία, έρευνα, παραμυθιακά μοτίβα, λειτουργίες παραμυθιών, στερεότυπα. 

 

Η εισήγησή μου αναφέρεται στο υλικό που είχα συλλέξει από τη χρονιά (2005-06) 

που ήμουνα δασκάλα στο 35ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών στην Τετάρτη τάξη. Στο 

πλαίσιο μικρών προγραμμάτων Λογοτεχνίας που πραγματοποιούσα, εκτός των 

άλλων, με απασχόλησε και το γεγονός της αξιοποίησης των αφηγήσεων σύντομης 

φόρμας, για τα οποία όμως, τα  παιδιά είχαν συγχύσεις ως προς τον διαχωρισμό 

τους.  Για τους μαθητές όλα ήταν παραμύθια.  Επειδή όμως η οποιαδήποτε μάθηση 

είναι απαραίτητο να ξεκινάει από εσώτερες διαδικασίες του ατόμου, αξιοποιώντας 

τις ευκαιρίες που έδινε το διδακτικό πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης, αποφάσισα να 

εμπλέξω τα παιδιά σε αναγνώσεις με διαθεματικού τύπου δραστηριότητες 

έχοντας τριπλό στόχο:  τη διάκριση των ειδών, τη φιλαναγνωσία και την 

παραγωγή γραπτού λόγου. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα παιδιά διάβασαν 

περισσότερα βιβλία, έγραψαν περισσότερα κείμενα απ’ ότι θα γράφαμε δίχως την 

εμπλοκή μας σ’ αυτές τις δραστηριότητες, αλλά και απέκτησαν ένα μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για το βιβλίο. 

 

Τα «μικρά» πεζογραφικά είδη 
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Για τα συγκεκριμένα είδη και ιδίως τη μικρή ιστορία, το σύγχρονο παραμύθι και 

την παραμυθική ιστορία που αναπτύσσονται και εξελίσσονται κυρίως στην 

παιδική λογοτεχνία και από την άλλη πλευρά για το διήγημα, από τη σχετική 

βιβλιογραφία διαπιστώνεται ότι υπάρχουν –και όχι άδικα– διαφορετικές απόψεις    

από τους μελετητές και τους θεωρητικούς. Η μικρή ιστορία είναι μια πολύ σύντομη 

διήγηση η οποία αναφέρεται με φανταστικό ή ρεαλιστικό τρόπο σε άμεσα 

βιώματα του παιδιού στα πλαίσια μιας ρεαλιστικής αντιμετώπισης της 

καθημερινότητας. Το διήγημα (για παιδιά) είναι σύντομο σε έκταση είδος της 

πεζογραφίας (short story) που μας παρουσιάζει πρόσωπα σε εμβληματικές 

στιγμές της ζωής τους, και αποτυπώνει ένα φανταστικό ή πραγματικό συμβάν. 

Συνήθως το υλικό του συγκεντρώνεται γύρω από ένα εξαιρετικό γεγονός 

(δραματικό ή κωμικό),  έχει  μικρό αριθμό χαρακτήρων, συγκεκριμένο χρόνο, 

εκτυλίσσεται σε ένα χώρο, σημειώνεται κάποια σύγκρουση και έχει κορύφωση και 

λύση (Καλογήρου 1995: 39).1 Το διήγημα θεωρείται δύσκολο είδος και στην 

παιδική λογοτεχνία δεν συναντάται συχνά.  

Στο παραμύθι ο διαχωρισμός γίνεται ανάμεσα στο παραδοσιακό, λαϊκό 

ανώνυμο παραμύθι και στη λεγόμενη παραμυθική ή παραμυθιακή ιστορία, δηλαδή 

το έντεχνο ή επώνυμο παραμύθι, όπως λέγεται, γιατί γράφεται από έναν 

συγκεκριμένο συγγραφέα που γνωρίζουμε, και το οποίο αποτελεί τη σύγχρονη 

μορφή του παραμυθιού.2 

Κάνοντας μία σύντομη αναφορά στη διάκριση των δύο ειδών με βάση τους 

θεωρητικούς της Παιδικής Λογοτεχνίας (Κανατσούλη 2007: 93-94, Σακελλαρίου 

2009: 312,  Δελώνης 1990: 126) εν συντομία αναφέρω,  για το λαϊκό παραμύθι, τα 

εξής χαρακτηριστικά: τη μη αναφορά σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, τα 

καταληκτικά μοτίβα, τη φανερή διδακτική διάθεση που «πηγάζει από την ηθική 

συνείδηση του λαού», τη δυιστική αντίληψη για την πραγματικότητα, ήτοι το 

δίπολο κακός- καλός, πλούσιος- φτωχός όμορφος- άσχημος κ.λπ., την υπερίσχυση 

του καλού στη διαμάχη με το κακό, τις στερεοτυπίες των χαρακτήρων, τους 

συμβολισμούς που εμπεριέχουν τα ονόματα, όπως και το μαγικό στοιχείο που 

κάνει την ανατροπή, πέρα και έξω από φυσικούς νόμους, και βέβαια τη γραμμική 

αφήγηση. 
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Η παραμυθική ιστορία, είδος της εποχής της νεωτερικότητας και της 

ανόδου του ατόμου, εμπεριέχει ατομικά βιώματα του συγγραφέα, 

προβληματισμούς και ερωτηματικά. Κρατά από το λαϊκό παραμύθι τα στοιχεία 

της ασάφειας του χρόνου, την ευτυχή έκβαση, τους συμβολισμούς των ονομάτων 

των ηρώων, αν και οι στερεοτυπίες δεν είναι τόσο ισχυρές, και βέβαια το μαγικό 

στοιχείο παρεισφρύει και εδώ επίσης όπως και στο λαϊκό παραμύθι, για να δοθεί η 

λύση στο πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι κακές μάγισσες ή υπερφυσικά όντα 

κλπ, αλλά τα καθημερινά προβλήματα όπως πχ. η μόλυνση του περιβάλλοντος, η 

εμφάνιση της νέας τεχνολογίας, ο συνωστισμός των πόλεων κλπ. Ο διδακτισμός 

υπάρχει και εδώ, αν και όχι τόσο ασφυκτικός, το χιούμορ είναι έντονα παρόν σε 

αντίθεση με τις αγριότητες των λαϊκών παραμυθιών. 

Ο Καρακίτσιος μάλιστα προχωρά παραπέρα και κάνει μια επιστημονικά 

πολύ ενδιαφέρουσα διάκριση της παραμυθικής ιστορίας σε λαϊκότροπο ή 

παραμυθητικό αφήγημα και σε νεωτερικό αφήγημα (Καρακίτσιος 2010). Σ’ αυτό το 

τελευταίο, εντοπίζει και στοιχεία, μεταμυθοπλασίας, αυτοαναφορικότητας, 

διακειμενικότητας, παρωδίας, γλωσσικές εκτροπές και έντονα χιουμοριστική 

ατμόσφαιρα κλπ.  

 

Η σχολική πραγματικότητα- Οι στόχοι  

Στο τοπίο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στις μεγάλες τάξεις 

του Δημοτικού Σχολείου τα παιδιά δε διακρίνουν τα συγκεκριμένα είδη αλλά και 

πουθενά στο λεγόμενο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών 

(ΔΕΠΠΣ) και Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) (ΥΠΕΠΘ 2002) ή στα βιβλία 

δασκάλου δεν αναφέρεται η ορολογία τους ή κάποιο στοιχείο για την πιθανή 

διάκρισή τους. Πιστεύω, ότι η άσκηση σε αυτά καθώς και εκείνες οι 

δραστηριότητες που ταιριάζουν σε κάθε είδος, δημιουργούν στα παιδιά μια 

ασφάλεια και βέβαια μια  ενδυνάμωση και εξέλιξη του προφορικού και του 

γραπτού τους λόγου. Δε θα ήταν υπερβολικό αν γίνονταν στις μεγάλες τάξεις και 

στο πλαίσιο της λεγόμενης ευέλικτης ζώνης σχετικά μαθήματα δημιουργικής 

γραφής,  όπου ανάμεσα στ’ άλλα τα παιδιά θα διδάσκονταν και τεχνικές 

συγγραφής.    

Μπορώ δε να πω ότι τα συγκεκριμένα είδη (παραμύθι, παραμυθική 
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ιστορία) προσιδιάζουν στη μέση παιδική ηλικία. Και τούτο επειδή δεν υπάρχει 

χώρος για πολλές ενδοσκοπήσεις των ηρώων, μια περιοχή σχετικά δύσκολη για τα 

παιδιά (Καρπόζηλου 1994: 183-18), αλλά και επειδή η πλοκή τους περιστρέφεται 

συνήθως γύρω από ένα πρόσωπο και το χωροχρονικό πλαίσιό τους, με εξαίρεση 

ίσως το κλασικό παραμύθι, είναι συγκεκριμένο. Επίσης από μια οπτική, η 

παραμυθική ιστορία αλλά και το διήγημα, ρεαλιστικό ή φανταστικό, με τα 

σύγχρονα θέματά τους (οικολογία, τεχνολογία, σύγχρονη ζωή κλπ.) προσφέρουν 

στα παιδιά όλων των ηλικιών τον έμμεσο προβληματισμό μέσα από την 

αναγνωστική απόλαυση, αλλά και τη δυνατότητα να απεμπλακούν δημιουργικά, 

χωρίς να αποκοπούν, από το πρόσφορο σε μικρότερες ηλικίες παραμυθικό κλίμα. 

Ο προγραμματισμός μου ήταν για 5 δίωρες συναντήσεις. Δεν τον ενέταξα 

σε κάποιο σχέδιο εργασίας. Ήθελα να είναι περισσότερο ελεύθερος. 

Αποκλειστικός στόχος ήταν αφενός τα παιδιά να κατανοήσουν ως ένα βαθμό και 

να διακρίνουν τα «μικρά» είδη της πεζογραφίας, είδη που έρχονται σε επαφή μαζί 

τους, αλλά μέσα σε ένα νεφελώδες τοπίο και αφετέρου, ως συνέχεια αυτού του 

στόχου, τα παιδιά να εμπλακούν με την ελεύθερη  άσκηση και τη συγγραφή 

πρωτογενών ατομικών ή συνεργατικών (ομαδικών) κειμένων και παράλληλα να 

προχωρήσουν σε περαιτέρω ανάγνωση βιβλίων. 

Η επίδοση ενός μικρού ερωτηματολόγιου στα παιδιά οδήγησε στη 

διαπίστωση της σύγχυσης που είχαν σχετικά με τα προαναφερόμενα είδη, 

δικαιολογημένη βέβαια, αφού ποτέ δεν είχαν έλθει σε επαφή ούτε με την ορολογία 

αλλά ούτε και με τις επιμέρους προσεγγίσεις. Στην ερώτηση δε «σημειώστε 

κάποια μικρή ιστορία ή μια παραμυθική ιστορία ή ένα διήγημα που έχετε 

διαβάσει»,  τα παιδιά έδιναν τίτλους παραμυθιών και βιβλίων γνώσεων 

(μυθολογία κ.λπ.) για την πρώτη και τίτλους βιβλίων γνώσεων και 

μυθιστορημάτων για τη δεύτερη. 

 

Η διαδικασία- Δραστηριότητες 

Πρωτίστως τα παιδιά έφεραν βιβλία που διάβασαν και αγάπησαν πολύ, ή άλλα 

βιβλία που τους χάρισαν και ποτέ δεν τα αναζήτησαν στο ράφι της βιβλιοθήκης 

τους. Στο υλικό αυτό προστέθηκαν και άλλα βιβλία που βρήκαμε στη βιβλιοθήκη 

του σχολείου.  Οι δραστηριότητες αυτές ανέβασαν το ενδιαφέρον όλων. 
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Στη συνέχεια επιλέξαμε το λαϊκό παραμύθι Η Κοκκινοσκουφίτσα και την 

παραμυθική ιστορία Ουπς του Colin McNaughton (βλ. βιβλιογραφία) η οποία 

αναφέρεται σε μια διακειμενική μεταμυθοπλαστική εκδοχή της 

Κοκκινοσκουφίτσας ανατρέποντας τα στερεότυπα του γνωστού παραδοσιακού 

παραμυθιού, με τον Λουκά, το γουρουνάκι, να πηγαίνει φαγητό στη γιαγιά του. Η 

ανάγνωση έγινε από μαγνητοφώνηση και συνοδευόταν από την προβολή των 

κατάλληλων φωτογραφιών. Οι προσεγγίσεις στα βιβλία αυτά έγιναν με ερωτήσεις 

και δραστηριότητες  προερχόμενες τόσο από το γνωστό πλαίσιο των 

αφηγηματικών στοιχείων της Νέας Κριτικής όπως τα αξιοποίησε η Lukens 

(Lukens 1994: 170 κ.ε.), όσο και από ένα πλαίσιο ερωτήσεων της θεωρίας 

αναγνωστικής ανταπόκρισης (Iser 1978). Στην πρώτη περίπτωση προσφέρεται 

στους μικρούς αναγνώστες μια αρχική γνώση σχετική με τα βασικά αφηγηματικά 

στοιχεία που συνιστούν το κείμενο ενώ στη δεύτερη οι μαθητές 

απελευθερώνονται για να νοηματοδοτήσουν το κείμενο συσχετίζοντάς το με τα  

ατομικά βιώματά τους. Δηλαδή, η αποσπασματική προσέγγιση της φορμαλιστικής 

σχολής δίνει τη θέση της στην κίνηση των κειμένων και μέσω αυτής σε μια 

διαδικασία κίνησης του αναγνώστη (Iser 1980).  

 Κατά την πρώτη συνάντηση οι ερωτήσεις προς τα παιδιά αποσκοπούσαν 

στην κατανόηση των ιστοριών, στην ερμηνεία των σημείων τους, στην κριτική 

αποτίμησή τους και στην παράλληλη συστοίχιση με τα κείμενα όσον αφορά στις 

ατομικές και κοινωνικές εμπειρίες τους. Στο σημείο αυτό αναφέρω ότι για όλες τις 

συναντήσεις, οι απαντήσεις των παιδιών ήταν κυρίως προφορικές αλλά ενίοτε και 

γραπτές, ιδίως στις περιπτώσεις που αφορούσαν στη δημιουργική γραφή, όπως 

αναδιήγηση της ιστορίας σε πρώτο πρόσωπο με την εισαγωγή της προσωπικής 

εμπειρίας του παιδιού. 

Ενδεικτικές ερωτήσεις που συνδυάζουν τις δύο σχολές προσέγγισης των 

κειμένων είναι οι παρακάτω (Ματσαγγούρας 1999: 460-462, 2006: 465,  Timbal-

Duclaux 1996: 156-158,  Γιέιτς 1999: 101): 3 

– Ποιος είναι ο κεντρικός ήρωας και ποια τα δευτερεύοντα πρόσωπα. Γιατί; 

– Ποιος μας λέει την ιστορία; 

– Σε ποιο χώρο διαδραματίζονται τα γεγονότα; 

– Τα γεγονότα πόσο κρατούν; (χρόνος ιστορίας) 
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– Ποιες χρονικές στιγμές και για πόσο χρόνο μιλούν οι ήρωες; (χρόνος αφήγησης) 

– Αφηγήσου την ιστορία σε πρώτο (ή σε τρίτο) πρόσωπο (εξωδιηγητικός ή 

ενδοδιηγητικός αφηγητής). 

– Πώς εξηγείς τη στάση του τάδε ήρωα; Εσύ τι θα έκανες στη θέση του; 

– Αφηγήσου περιστατικά από την εμπειρία σου  που μοιάζουν με τις ιστορίες. 

– Ποια η άποψή σου για την ιστορία. (Γιατί;) 

 Οι συγκριμένες ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκαν αποτελεσματικά στην 

τελευταία συνάντηση. Με τις κατάλληλες ερωτήσεις και τις απαντήσεις με 

καθορισμένο αριθμό λέξεων δημιουργήσαμε «τρίγωνα» ιστοριών (βλ. παρακάτω).   

 Κατά τη δεύτερη συνάντηση οι διαθεματικές και διακειμενικού τύπου 

δραστηριότητες στις οποίες ενεπλάκησαν τα παιδιά, δραστηριότητες εικαστικής, 

μουσικής, θεατρικής δημιουργίας και δημιουργικής γραφής αποσκοπούσαν στην 

εμπλοκή των μαθητών σε ποικιλία δραστηριοτήτων ώστε να ικανοποιούνται και 

να καλλιεργούνται έτσι, με βάση τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης, οι 

ιδιαίτερες ατομικές ψυχολογικές λειτουργίες του καθενός (Gardner, 2010) 4  και 

να διασφαλίζεται το αμείωτο ενδιαφέρον όλων στην περαιτέρω διερεύνηση και 

εμβάθυνση των κειμένων. Με τις δραστηριότητες εμβάθυνσης, αναγνωστικής 

ανταπόκρισης και δημιουργικού λόγου τα παιδιά διέκριναν στοιχεία τα οποία θα 

ταίριαζαν καλύτερα στο ένα ή στο άλλο είδος των κειμένων.  Το αποτέλεσμα ήταν 

το γεγονός ότι άρχισαν να κατανοούν σε μεγάλο βαθμό τις ιστορίες  και όλο το 

σχετικό προβληματισμό που αφορά στη διάκρισή τους (Παπαδάτος, 2009: 128-

131, 170-174 κ.α.).  

  

Διερεύνηση των ειδών- δημιουργική γραφή 

   • Δραστηριότητες μουσικού κλίματος 

– Ποια μουσικά κομμάτια (τραγούδια ή μουσική) θα επιλέγαμε  στο άλφα ή το 

βήτα μέρος της πλοκής; 

   • Δραστηριότητες εικαστικής αποτύπωσης 

– Πώς φανταζόμαστε το τοπίο της ιστορίας; Το ζωγραφίζουμε. 

– Πώς φανταζόμαστε τον άλφα ή τον βήτα ήρωα; Τους ζωγραφίζουμε, 

   • Δραστηριότητες εικαστικής αποτύπωσης με λόγο 
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 – Φιλοτέχνηση ενός εξώφυλλου και οπισθόφυλλου με κείμενο για τον    

αναγνώστη. 

 – Εικαστική απεικόνιση ενός στιγμιότυπου της ιστορίας (μορφή κόμικς)  με 

λεζάντες ή συννεφάκια (μπαλόνια). 

(Τα παιδιά επέλεγαν όποια δραστηριότητα τους ταίριαζε καλύτερα) 

   • Δραστηριότητες κρίσης και σύγκρισης 

 – Αν προτείναμε το συγκεκριμένο βιβλίο σε ένα φίλο μας/σε μια φίλη μας τι θα 

του/της λέγαμε ώστε να το διαβάσει κι αυτός/αυτή;  

– Χαρακτηρίζουμε τον πρωταγωνιστή ή άλλον ήρωα  από τις πράξεις τους.  Σε 

ποιες από αυτές νομίζουμε ότι τους μοιάζουμε; 

 – Υπάρχουν ομοιότητες της ιστορίας με άλλες; 

– Αυτή η ιστορία μάς θυμίζει κάτι από την εμπειρία μας;, 

– Αναπαριστούμε το κείμενο με διαλόγους, 

– Τι θα έκανες εσύ στη θέση του τάδε ήρωα; 

– Τι θα ρωτούσες τον τάδε ήρωα; Γιατί; 

– Πού θα άλλαζες την πλοκή; Θα έδινες άλλο τέλος; Για ποιο λόγο; 

   • Δραστηριότητες εμβάθυνσης, αναγνωστικής ανταπόκρισης και   

     δημιουργικής γραφής 

– Γράφουμε έναν υποθετικό διάλογο των ηρώων.  

– Επιλέγουμε έναν ήρωα και αναφερόμαστε στα συναισθήματά του.  

– Γράφω ένα γράμμα σε ένα μου φίλο. Του μιλάω για του  βιβλίο και του αναφέρω 

για το χαρακτήρα του πρωταγωνιστή  

– Γράφω ένα σημείωμα για το ημερολόγιό μου για τα στοιχεία του χαρακτήρα του 

πρωταγωνιστή  που ταιριάζουν με το δικό μου χαρακτήρα.  

– «Συνομιλία» των κεντρικών ηρώων των δύο κειμένων (Ο Λουκάς το γουρουνάκι 

και η Κοκκινοσκουφίτσα) 

– Πιθανή συνέχιση της υπόθεσης.  

– Ο μαθητής, ως δημοσιογράφος, παίρνει συνέντευξη από κάποιον  ήρωα της 

ιστορίας.    

– Επιλέγουμε ένα σημείο του κειμένου και συνεχίζουμε την ιστορία με άλλη 

έκβαση.  



8 
 

– Απαντάμε στην ερώτηση: «Από τι νομίζουμε ότι “επηρεάστηκε” η/ο  

συγγραφέας για να μας διηγηθεί τη ιστορία;»  

– Αν ήμασταν ήρωες στην ιστορία με ποιο από τα πρόσωπα θα θέλαμε να  

κάνουμε παρέα;  

– Τι θα συμβουλεύαμε τον ηρώα; Γράφουμε μια μικρή συζήτηση μαζί του.  

– Ποια σημεία της ιστορίας θα αλλάζαμε και γιατί;  

– Φανταζόμαστε τον πρωταγωνιστή ύστερα από λίγα χρόνια. Άραγε τι θα  μας πει; 

(Οι μαθητές επιλέγουν και γράφουν μία από τι ερωτήσεις αυτές). 

Μέσα από τις διερευνήσεις αυτές που αφορούσαν και τα δύο κείμενα βγήκαν οι 

διαφορές τους, όπως: Η έλλειψη ή η ισχυρή αίσθηση του χιούμορ, οι κωμικές 

σκηνές σε σχέση με τις φρικαλεότητες, τα σύγχρονα στοιχεία ή τα στοιχεία που 

παραπέμπουν σε μια άλλη αλλά απροσδιόριστη εποχή κ.λπ., αλλά και τα κοινά 

στοιχεία όπως το ευτυχισμένο τέλος κ.λπ. 

 Στην επόμενη συνάντηση σταθήκαμε με παρόμοιο τρόπο στις παραμυθικές 

ιστορίες της Ειρήνης Μάρα Ο μικρός Ντουπ, του Ούζλερ Σέφλερ Ο άνθρωπος με την 

κόκκινη μύτη, και στο κλασικό λαϊκό παραμύθι Ο Κοντορεβυθούλης, τα οποία 

δίνουν έμφαση στην αποδοχή της ετερότητας καθιερώνοντας τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες που καταφέρνουν να νικήσουν τις αντιξοότητες της ζωής. 

 Η πέμπτη συνάντηση αποτέλεσε μια δοκιμή συγγραφής ενός παραμυθιού 

κατά ομάδες. Είναι γνωστό ότι ο Propp μελετώντας λαϊκά παραμύθια κατέληξε ότι 

τα μοτίβα, οι λειτουργίες δηλαδή που τα δομούν είναι 31 (π.χ. απομάκρυνση του 

ήρωα από την ασφάλεια της κατοικίας και έκθεση σε κίνδυνο, εμφάνιση του 

κακού-ανταγωνιστή, δοκιμασία του ήρωα, εμφάνιση μαγικών δυνάμεων και 

δικαίωση του ηρώα με νίκη του καλού επί του κακού) (Propp 1987). Έρευνα του 

Αυδίκου (Αυδίκος 1999), έχει δείξει ότι τα παιδιά της σχολικής ηλικίας συνήθως 

χρησιμοποιούν στις αφηγήσεις τους περίπου τις μισές λειτουργίες του Propp. 

Λαμβανομένου υπόψη αυτή την πραγματικότητα προχωρήσαμε στην πρώτη 

φάση της διαδρομής μας για τη συγγραφή ιστοριών την αξιοποίησή τους σε 

συνδυασμό με την τεχνική των τριγώνων (αναφερθήκαμε ήδη παραπάνω). Η 

συγκεκριμένη τεχνική είναι πολύ παλιά. Χρησιμοποιήθηκε συστηματικά από τον 

Κουϊντιλιανό και άλλους δασκάλους της ρητορικής κατά την αρχαιότητα αλλά, 

όπως προαναφέρθηκε, και από σύγχρονους θεωρητικούς της δημιουργικής 
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γραφής όπως π.χ. των Louis Timbal-Duclaux, αλλά κυρίως όπως την προσάρμοσε, 

ως μία τεχνική της ανάγνωσης η Άιριν Γιέιτς (Γιέιτς 1999).  Έτσι με βάση αυτά για  

κάθε ιστορία στηριχτήκαμε στα εξής ερωτήματα, γνωστά και ως ρητορικά: Ποιος, 

Πότε, Πώς ήταν, Πού δρούσε, Ποιο ρόλο είχε, Ποιο εμπόδιο εμφανίστηκε, Πώς πέτυχε 

το σκοπό του. (Ενδιάμεσα βέβαια τα εμπλουτίσαμε με άλλα ερωτήματα 

δημιουργικής ανταπόκρισης). Πρωτίστως «τριγωνοποιήσαμε» τα λαϊκά 

παραμύθια που είχαμε διαβάσει και κατόπιν ζητήθηκε από τους μαθητές, κατά 

ομάδες, να συνθέσουν το δικό τους παραμύθι, έχοντας ως οδηγό τα επτά 

ερωτήματα του τριγώνου. 

Τα παιδιά έγραψαν παραμύθια κατά τα μοτίβα του λαϊκού παραμυθιού τα 

οποία ήταν, ένα αμάλγαμα ηρώων των προηγουμένων, με έντονη τη μαγική 

σκέψη, το άχρονο στοιχείο στην αφήγηση, την περιπέτεια, την κορύφωση και την 

ευτυχή έκβαση και χωρίς στοιχεία που να παραπέμπουν στη σύγχρονη 

πραγματικότητα. 

Τέλος, σε μια πέμπτη συνάντηση η «τριγωνοποίηση» αφορούσε τις 

παραμυθικές ιστορίες, όπου οι μαθητές ταξιδεύοντας από τη μια ιστορία στην 

άλλη με βάση την αλληλουχία της κλίμακας του τριγώνου, δανείζονταν στοιχεία 

από διαφορετικές ιστορίες και συνέθεταν έτσι διαφορετικές παραμυθικές 

διαδρομές (Παπαδάτος 2009 ό.π.). Κατόπιν τα παιδιά με τα νέα τρίγωνα κατά 

ομάδες, συνέθεταν διαφορετικές αφηγήσεις παραμυθικών ιστοριών διακειμενικού 

χαρακτήρα τις οποίες και φιλοτεχνούσαν.   

Παρόμοιες τεχνικές χρησιμοποίησε και ο Ροντάρι (Ροντάρι 2003: 91-100) . 

Οι τεχνικές αυτές, εξάπτουν τη περιέργεια των παιδιών για το τι θα «βγάλουν» οι 

διαδρομές, οι οποίες όμως, για να συντεθούν σε δημιουργική γραφή και συνεκτική 

αφήγηση, πρέπει να παρέμβει η δημιουργική φαντασία. Η αποτελεσματικότητα 

της τεχνικής βρίσκεται στην έξαρση του ενδιαφέροντος που προκαλεί το γεγονός 

ότι υπάρχει μια «πυξίδα»  που καθοδηγεί, κάτι που τα παιδιά έχουν ανάγκη, χωρίς 

όμως να περιορίζει τη δημιουργικότητα, ώστε το παιδί να συνθέσει τη δική του 

ιστορία,  με τους δικούς του πόθους, τη δική του εμπειρία. Οι ιστορίες τους ήταν 

ευρηματικές, απελευθερωμένες και πολύ κοντά στο είδος της παραμυθικής 

ιστορίας.  
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Καταληκτικά: οι μαθητές και οι μαθήτριες σε μια πορεία κατανόησης, 

ερμηνείας, συνεχών διερευνήσεων και ασκήσεων, ανάγνωσης και άλλων βιβλίων, 

διαφόρων δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής σε μεγάλο βαθμό κατανόησαν 

το σχετικό προβληματισμό  για το διαχωρισμό των μικρών ειδών και έγραψαν 

συνεργατικά πολύ καλές παραμυθικές ιστορίες.  Στην τελική φάση συμπλήρωσαν 

ένα μικρό ερωτηματολόγιο όπου έδωσαν ορισμούς πολύ κοντά σε αυτήν 

πραγματικότητα. Το γεγονός αυτό μας κάνει να ισχυριστούμε ότι βασικά στοιχεία 

της λογοτεχνίας και της γραφής της (τεχνικές συγγραφής, ιστορία της 

λογοτεχνίας κ.λπ.) είναι απαραίτητο να αρχίσουν να «διδάσκονται» και στις 

μεγάλες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Επίσης πιστεύουμε ότι τα παιδιά των 

μεγάλων τάξεων του Δημοτικού είναι δεκτικά σε μαθήματα δημιουργικής γραφής 

και συγγραφής αυτοτελών πεζογραφικών κειμένων.                                              

 

                                                 
1 Πολλά σύγχρονα διηγήματα (για ενήλικες)  απομακρύνονται από το κλασικό σχήμα αρχή-
κορύφωση-λύση, διακρίνονται από μια ρευστότητα, προσφέρουν ένα απροσχεδίαστο κομμάτι 
ζωής το οποίο όμως αποκαλύπτει τα πάντα, δεν κάνουν εισαγωγή στο χώρο ή το χρόνο και 
αρχίζουν με δράση, χωρίς την αναμενόμενη εισαγωγή. Πολλές φορές αφήνουν ανοιχτό τέλος. 
2 Ο όρος «παραμυθική ιστορία» τελευταία χρησιμοποιείται ευρέως. Αν και οι περισσότεροι Έλληνες 
μελετητές την ταυτίζουν με το παραμύθι (την αναφέρουν ως «επώνυμο» ή «έντεχνο» ή «σύγχρονο 
παραμύθι»: βλ. βιβλιογραφία στην υποσ. 4) εν τούτοις έχει διαφορά στο περιεχόμενο αλλά κυρίως 
στη μορφή. Ο Χάρης Σακελλαρίου την αναφέρει ξεχωρίζοντας την από το «παραμύθι»: «(Οι 
παραμυθικές ιστορίες) είναι αφηγήματα που δεν ακολουθούν πιστά τις προδιαγραφές του 
παραμυθιού»: Mάλιστα ο Σακελλαρίου τον όρο «παραμυθικές ιστορίες» τον συσχετίζει με τον όρο 
«ιστοριούλες» (Σακελλαρίου 2009: 312).   
3 Τα δε ερωτήματα που αναφερόμαστε στηρίζονται κύρια στις ερωτήσεις: Ποιος; (Πρόσωπα), Τι; 
(Φύση του αντικειμένου), Πότε; (Χρόνος), Πού; (Τόπος), Πώς; (Τρόπος) Γιατί; (κίνητρο, Σκοπός). 
Με βάση σχετικό πίνακα του καθηγητή Ηλία Ματσαγγούρα. Καθώς  επίσης και το εξάγωνο με τα 
ερωτήματα στις κορυφές του, του Timbal- Duclaux.  
4 Σύμφωνα με τη θεωρία που ανέπτυξε το 1983 ο Gardner, η νοημοσύνη δεν είναι ενιαία. Κάθε 
άτομο  είναι μία σύνθεση από διαφορετικούς διακριτούς τύπους νοημοσύνης  που αλληλεπιδρούν 
και αλληλοσυμπληρώνονται. Έτσι κάθε άτομο καθίσταται ικανό να επιλύει με το δικό του 
ιδιαίτερο τρόπο προβλήματα και να δημιουργεί τα αποκλειστικά δικά του έργα. 
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