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∆ιδασκαλία γραπτής έκφρασης  
 
Παράσχου Π. Ελένη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70  
 
 

Περίληψη διδασκαλίας γραπτής έκφρασης. Η προτεινόµενη διδασκαλία γραπτής 
έκφρασης ακολουθεί τις παραδοσιακές δοµές: προβληµατοποίηση, πρόσκτηση, 
αφόρµηση και έκφραση. Η παρουσίαση του περιεχοµένου οργανώνεται σύµφωνα µε τις 
κλασικές µορφές σχεδίου: πρόλογος, κύριο θέµα, επίλογος. Τέσσερα είναι τα βασικά 
σχέδια ανάπτυξης περιγραφής προσώπου και εννοιών. Η παρουσίαση της µορφής είναι 
ευανάγνωστη, µε απλό και λιτό τρόπο. Λαµβάνεται πάντα υπ’ όψη η εξέλιξη της γραφής 
και η διαµόρφωση της, σφαιρικά  από την πρώτη της εµφάνιση µέχρι σήµερα. Για την 
ολοκλήρωση της συγκεκριµένης διδασκαλίας, 7-8 διδακτικές ώρες είναι αρκετές, 
έχοντας στη διάθεσή τους λευκό χαρτί, µολύβια, χρώµατα Αποτελεί τη βάση στήριξης 
διαθεµατικής διδασκαλίας, που έπεται,  κάνοντας χρήση πολλών  υλικών για την επιτυχή 
και πλήρη ανάπτυξη και επεξεργασία επιλεγµένων ενοτήτων.  

 
 

Εισαγωγή 
Το µάθηµα γίνεται πολύ ελεύθερα µετά από µακρόχρονη προετοιµασία του 
εκπαιδευτικού  σε απλό χαρτί Α4.  

Τα παιδιά δεν προετοιµάζονται. Παίρνουν στα χέρια τους πάνω από εκατό 
σκίτσα που ζωγραφίστηκαν στον υπολογιστή επί µήνες. Κάθε σκαρίφηµα 
συνοδεύεται από ένα «συννεφάκι», όπου γράφουν την εντύπωση της ζωγραφιάς τη 
δεδοµένη στιγµή. Στη συνέχεια γίνεται περιγραφική σύνθεση µε συγκεκριµένο 
περιεχόµενο, αρχή, µέση, εξέλιξη και τέλος. Ο χρόνος είναι τέσσερις διδακτικές ώρες 
στην πρώτη φάση. Ακολουθεί ανάγνωση, διατυπώνονται ανάλογα σχόλια και 
εργασίες όπως «…µπορείς να γράψεις τη συνέχεια…» ή «…είναι δυνατόν να δώσεις  
ένα άλλο τέλος…». Στο τελικό κείµενο κάθε παιδί αναλαµβάνει να γράψει µια 
παράγραφο και να την εικονογραφήσει. Για τη δεύτερη και τελευταία φάση 
ασχολούνται µόλις ένα διδακτικό δίωρο. 

Είναι συναρπαστικά ευχάριστη δηµιουργία µε αυτενέργεια από το σύνολο των 
µαθητών. Η γνώση βρίσκεται σε πολλά «σταυροδρόµια»και συνεργάζονται αρµονικά: 
πολιτισµός, ιστορία, άνθρωπος, κοινωνία, αξιοθέατα, περιβάλλον, οικοσύστηµα, 
απασχόληση, παραγωγή, αθλητισµός, σχολική ζωή κ.ά.  

Εξ’ άλλου η γλώσσα, το ζωντανό κύτταρο, διαρκώς εξελίσσεται και 
ανανεώνεται. Η συγκεκριµένη διδασκαλία εµφανίζεται σε  τέσσερις διαφορετικές 
φάσεις: 
(1) Προβληµατοποίηση µε την παρουσίαση ανάλογης προγενέστερης 

δραστηριότητας. 
(2) Πρόσκτηση µε παρουσίαση video ή DVD  
(3) Αφόρµηση  
(4) Έκφραση γνώσεων είτε οπτικά, είτε ακουστικά, είτε  κινητικά. Λαµβάνονται 

πάντα υπ’ όψη  πρώτα οι ανάγκες του παιδιού: βιολογικές, ψυχοπνευµατικές, 
ψυχολογικές, κοινωνικές. Η διδακτική προσέγγιση επιτυγχάνεται σύµφωνα µε τις 
αρχές της εποπτείας και της αυτενέργειας µε άµιλλα, ευγενικό συναγωνισµό, πολύ 
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απλά µε χαρά για την προσπάθεια και ανακάλυψη του νέου και του καινούριου, 
χωρίς ιδιαίτερα συγκεκριµένες  προαπαιτούµενες γνώσεις. Τα δηµιουργικά 
αποτελέσµατα µείζονος ή ελάσσονος σηµασίας,   είναι χρήσιµα  προσφέροντας 
θετική διάθεση, τόσο στους δηµιουργούς τους, όσο και στην υπόλοιπη µαθητική 
κοινότητα µεταφέροντας έτσι τη µοναδική προσωπική τους σφραγίδα.  

Ιδιαίτερα τα παιδιά που  έχουν επιλέξει την κοινότητα της λογοτεχνίας  έχουν 
στη διάθεση τους άφθονο εκπαιδευτικό υλικό. Το αποτέλεσµα  παρουσιάζεται και σε 
άλλη µαθητική οµάδα, δίνοντας τη δυνατότητα να προωθηθεί και να επεξεργασθεί σε 
διάφορα και διαφορετικά επιστηµονικά πεδία: δηµιουργία ασκήσεων λεξιλογικών, 
ποιηµάτων, σχηµατοποιηµάτων, σταυρόλεξων, κρυπτόλεξων, προβληµάτων και 
προβληµατισµών, ερωτήσεων κρίσεως, είτε στη γεωγραφία, είτε στην ιστορία, είτε 
στην αγωγή, είτε σε νέες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, µε τη δηµιουργία 
σελιδοδεικτών, µακετών, θεατρικών έργων, µελωδίας ολοκληρώνοντας µε  την 
ανάπτυξη ερωτηµατολογίων ανοικτού ή κλειστού τύπου και τον τελικό στατιστικό 
σχολιασµό και τη δηµοσίευση σε µαθητικό έντυπο του σχολείου τους. 

Ο χρόνος για τους µικρούς µαθητές οπωσδήποτε κυλά πιο γρήγορα.  
Η τελική εντύπωση είναι εξαιρετική.  
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Α΄ Περιεχόµενο γραπτής έκφρασης 

ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

1ο ΣΧΕ∆ΙΟ 

Σχέδιο περιγραφής προσώπου 

 

Σχέδιο 
περιγραφής 
προσώπου 

 

Πρόλογος 
Κύριο  µέρος  

Επίλογος 

Αναγνώριση 

συνόλου 

Γενική εικόνα του
 

προσώπου 

Εξωτερική 

περιγραφή 

Περιγραφή 
εµφάνισης 

Εσωτερική  
περιγραφή 

Περιγραφή 
χαρακτήρα 

Περιγραφή  ψυχικού 

περιεχοµένου προσώπου 

Περιγραφή του δικού µας 

ψυχικού περιεχοµένου 

 

Ανακεφαλαίωση 

Συµπέρασµα ή  
δίδαγµα 

Αναφορά στο 
σύνολο 

Επιλογή  

του προσώπου 
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2ο ΣΧΕ∆ΙΟ 

Σχέδιο περιγραφής δύο προσώπων ή τύπων. 

 

3ο Σχέδιο µιας έννοιας 

Πρόλογος  

Α΄έννοιας ψυχικής δύναµης       Β΄ εκδήλωσης του βίου 

                              

Κύριο µέρος 

 

άνθρωπος 
 

τελειότερο ον 
 

ψυχή 
 

δυνάµεις 
 

βίος 

εκδηλώσεις 

π.χ. παιδεία 

 

Ορισµός της 
έννοιας 
 

Λίγα λόγια για 
την έννοια 

 

Ιστορική 
αναδροµή ∆ιαίρεση της 

έννοιας 

 

Το έργο της 
έννοιας 

Αξία και απόδειξη 
της έννοιας 

 

Αντίρρηση 

 

∆ήλωση της 
έννοιας 

 

Κύριο   µέρος 
 

άνθρωπος 
 

τελειότερο ον 

 

ψυχή 

 

βίος 

 

δυνάµεις ψυχικές 
 

π.χ. θέληση 
 

Περιγραφή δυο 
προσώπων 

Πρόλογος Κύριο θέµα Επίλογος 

Αναγνώριση 
συνόλου 

∆ιατύπωση 
σχέσης 

Σύντοµες 
περιγραφές 

Συγκρίσεις 

 

Ανακεφαλαίωση 

Συµπέρασµα - 
δίδαγµα 
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Επίλογος 

 

 

4ο Σχέδιο µελέτης ζεύγους εννοιών 

Α΄ ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

1. Κοινή λογική κλίµακα και των 
δυο εννοιών 

 

2. ∆ιατύπωση των εννοιών και της 
σχέσης µεταξύ των εννοιών. 

 
 

Μορφή γραπτής έκφρασης 

• Γραφή 
• Καλλιγραφία 
• Πλαγία γραφή 

Η λέξη γραφή παράγεται από το ρήµα γράφω που η  πρώτη της σηµασία ήταν 
ξύνω, χαράζω, σχεδιάζω, ζωγραφίζω. Η ιστορία παρουσιάζεται πριν τη γραφή και 
µετά τη γραφή και ο σκοπός της είναι να µεταδώσει κάποιο µήνυµα.  

Με τη γραφή µπορούµε να αντιληφθούµε τους συνανθρώπους µας και να τους 
µεταφέρουµε τον προφορικό λόγο και µε πολιτισµένο τρόπο να επικοινωνήσουµε µε 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

 

ΨΥΧΗ 
 

∆ΥΝΑΜΕΙΣ 

 

π.χ. ΜΑΘΗΣΗ 

 

ΖΩΗ 
 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 

ΖΩΗΣ 

π.χ. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

ΒΙΟΣ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

π.χ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ Η ΠΑΙ∆ΕΙΑ 

ΨΥΧΗ 

 

 

Συµπέρασµα 
 
 

∆ίδαγµα 

 

Ανακεφαλαίωση 

 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
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το συνάνθρωπό µας. Μάλιστα παλαιότερα εθεωρείτο ότι η γραφή είχε θεϊκή 
προέλευση.  («Πολιτεία» Πλάτωνα). Συµµετέχουν λοιπόν για την πραγµατοποίηση 
της γνωστοί, συναισθηµατικοί και επικοινωνιακοί παράγοντες. Τα µέσα γραφής είναι 
χαρακτικά εργαλεία, πέννα, καλάµι (για περγαµηνή ή πάπυρο), φτερά κυρίως χήνας, 
κάθε τύπου µολύβια ή πινέλα µέχρι µηχανές.  

Οι επιφάνειες γραφής είναι άλλες κινητές και άλλες µη κινητές. 
µεταφερόµενες επιφάνειες  µη µεταφερόµενες επιφάνειες  
πάπυρος πυλός Σπήλαια 
περγαµηνή ύφασµα Σπίτια 
ξύλο πλαστικό µνηµεία 
γυαλί χαρτί ανακυκλωµένο 
χαλκός µάρµαρο 

έδαφος    (γραφή ιθαγενών 
Αµερικής σε οροπέδια.) 

   
Η µετάδοση των µηνυµάτων γίνεται µε ιδεογραφήµατα όπως στην Αίγυπτο 

που περιορίζονται σε είκοσι τέσσερα σύµβολα που ονοµάζονται εικονικά. ∆ηλαδή, 
αντί της λέξης λιοντάρι αναπαρίσταναν ένα ολόκληρο ή µη λιοντάρι. Ακολουθεί το 
µέσο εικονογραφικό που είναι συνδυασµός  εικόνας και συµβόλων. Θα έλεγαν π.χ. 
για τη λέξη δασκάλα, δάδα και σκάλα. Βλέποντας το σχήµα της  δάδας και της 
σκάλας αντί δάδα θα πρόφεραν δας και σκάλα και θα καταλάβαιναν ότι είναι η λέξη 
δασκάλα. 

 Στην Κρήτη εµφανίζεται η σφηνοειδής γραφή όπως και αυτές της 
Μεσοποταµίας, της αρχαίας Περσίας, της Συρίας, στη συνέχεια η φοινικική γραφή 
και αργότερα η αραµαϊκή γραφή, που λέγεται ότι έχει σχέση µε την  ινδοβακτριανή 
γραφή. Στην Κρήτη το σπουδαιότερο γραπτό µνηµείο ιερογλυφικής γραφής είναι ο 
δίσκος της Φαιστού. 

Τέλος, έχοµε το φθογγογραφικό σύστηµα που επικρατεί ανάλογα µε τη 
γλώσσα κάθε τόπου και συµπληρώνεται µε τον τονισµό, που έχει σκοπό να 
καθοδηγήσει τον τόνο της φωνής. Στην Κρήτη µάλιστα οι γλωσσολόγοι ισχυρίζονται 
ότι ανάλογα µε το σχήµα που έχει το στόµα, τα χείλη κατά την εκφορά κάθε φθόγγου 
έτσι αναπαρίσταται σχηµατικά και το γράµµα. Έτσι εµφανίζονται η γραµµική γραφή 
Α και η γραµµική γραφή Β. 

Επίσης, υπάρχει η κυπριακή γραφή, η ετρουσκική γραφή στην Ιταλία, που 
διαδόθηκε από την Ελλάδα, η αραβική γραφή, η γραφή των Ινδιάνων της 
αµερικανικής ηπείρου και ιδιαίτερα ή ανερµήνευτη γραφή των Μάγια. Η γραφή των 
Ίνκας µε πολύχρωµες κλωστές και κόµβους από τους οποίους καταλάβαιναν το 
µήνυµα. Η κινεζική γραφή που είναι ιδεογραφική , η ιαπωνική γραφή είναι 47 
συλλαβόσηµα γραµµένα κάθετα και εκ των άνωθεν και η κορεατική γραφή.  

Γραφή στο αρχαίο δίκαιο ήταν και η µήνυση που αφορούσε αξιόποινες 
πράξεις π.χ. µοιχεία. Από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα µε την επικοινωνία των 
γραπτών µηνυµάτων αναπτύχθηκε και η επιστήµη της γραφολογίας που εκτός από 
βιβλία και περιοδικά που κυκλοφορούν από διάφορες γραφολογικές οργανώσεις 
κατέχει και έδρα γραφολογίας στο πανεπιστήµιο του Γκράιφσβεντ από το 1940· µιας 
επιστήµης που πρώτος ο Μισόν έθεσε και θεµελίωσε τις εξής βάσεις: 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9 
Μαΐου 2010 
 

ISSN 1790-8574 7 

(1) Ενώ οι µαθητές µαθαίνουν ταυτόχρονα ο καθένας έχει και άλλο γραφικό 
χαρακτήρα. 

(2) Όσο περνούν τα χρόνια τόσο διαφέρουν γραφικοί χαρακτήρες, αντί να 
τυποποιείται η γραφή εκείνων που άρχισαν µαζί την εκµάθηση τους. 

(3) Από την παιδική ηλικία ως στα γεράµατα η γραφή ενός ατόµου παραµένει ίδια 
ανεξάρτητα από τις κατά καιρούς επιφανειακές µεταβολές. Ο γραφολόγος δηλαδή 
είναι ικανός να γνωρίσει τα κείµενα ενός ατόµου σε διάφορες ηλικίες, έστω και 
αν η γραφή φαίνεται στους µη ειδικούς ότι έχει αλλάξει. 

(4) Η γραφή συγγενών και κυρίως παιδιών και γονέων δίδυµων αδελφών είναι σχεδόν 
πάντοτε όµοια για λόγους κληρονοµικούς. 

(5) Η γραφή καθρεφτίζει το πρόσωπο που την έγραψε. Γι' αυτό και πολλοί µαζεύουν 
αυτόγραφα προσωπικοτήτων.  

(6) Η γραφή παραµένει βασικά ίδια, έστω και αν γράφει  ένα άτοµο µε το αριστερό 
του χέρι, είτε συγκρατώντας την πέννα του µε το στόµα. Ακόµη και αν γράφει 
στην άµµο µε τα πόδια του ή µε κάποιο ραβδί. Με µια πυκνή γραφή δείχνει 
συστολή, επιφυλακτικότητα, φόβο και φιλαργυρία. Με µια µικρή γραφή δείχνει 
λεπτολογία προσοχή, µεγάλη εγκεφαλική ή φυσική δραστηριότητα. Επίσης, 
υπάρχει διαφορά και ανάµεσα στη γραφή χωρικών, αγραµµάτων, ήρεµων και 
νευρικών ανθρώπων και νέων και παιδιών. Γενικά καθρεφτίζεται ο χαρακτήρας 
του κάθε ανθρώπου. Το ίδιο ισχύει µε το µουσικό αλφάβητο. Με την έρευνα των 
εγγράφων διαπιστώνεται η γνησιότητα ή η πλαστότητά τους από ειδικούς 
γραφολόγους. Οι εγκληµατολογικές  υπηρεσίες µε τη βοήθεια που γραφολόγων 
µελετούν το χαρακτήρα εγκληµατιών και υπόπτων.  

Οι παιδαγωγοί σε συνεργασία µε τους γραφολόγους µελετούν το χαρακτήρα 
των παιδιών ή βοηθούν στο καθορισµό του επαγγελµατικού τους προσανατολισµού. 
Μπορούν να βοηθήσουν τον ψυχίατρο να διαγνώσει µια νόσο. Παιδαγωγοί - 
ψυχολόγοι και παιδίατροι συνεργάζονται για την έκδοση αλφαβηταρίου για να 
διδάσκονται τα παιδιά τα ψηφία της αλφαβήτου, το συλλαβισµό  και τη στοιχειώδη 
ανάγνωση. Απώτερος του σκοπός είναι να διεγείρουν την παιδική καλαισθησία και το 
ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα η καλλιγραφία στη σχολική ζωή είναι ένας συµβολισµός που 
προϋποθέτει να είναι ευανάγνωστα και να διεκπεραιώνεται µε κάποια ταχύτητα. Σαν 
αντικείµενο ανήκει στην περιοχή της παιδαγωγικής, αλλά και οι ψυχολόγοι,  ιδιαίτερα 
οι  κλινικοί, ερευνούν τις δυσκολίες που συναντά το παιδί κυρίως για την εκµάθηση 
και την πραγµατοποίησή της. Τέσσερις είναι οι παράγοντες που συνεργάζονται σε 
αυτή τη δραστηριότητα.  

Α . Η κινητικότητα ιδιαίτερα των δακτύλων και του χεριού προϋποθέτει 
ωρίµανση του νευρικού συστήµατος ώστε: 
(1) Να µπορεί να στηρίζει τον κορµό του όταν γράφει. (5 µέχρι 7 έτη) 
(2) Να καταβάλλει κάποια δύναµη (9 έτη). 
(3) Να εντοπίζει τις κινήσεις µε τη µικρότερη δυνατή διάχυση (9 έτη). 
(4) Να εκτελεί τις κινήσεις µε τη µικρότερη δυνατή διάχυση. (9 έτη). 

Β . Γνωστικοί παράγοντες όπως να περιορίζεται η γραφή του σε ένα 
συγκεκριµένο χώρο και χρόνο µε συγκεκριµένη µορφή, συγκεκριµένη κατεύθυνση, 
µε µια σεβαστή διαδοχή χωρίς αντιστροφές, συχνές στα δισλεξικά και 
δισορθογραφικά παιδιά. 
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Γ.  Γλωσσική ανάπτυξη. Η άνεση του προφορικού λόγου διευκολύνει την 
ορθογραφία. Αβεβαιότητα στην ορθογραφία είναι συχνά αιτία δισταγµών, 
σταµατηµάτων και παραµορφώσεων  των γραµµάτων και των λέξεων. 

∆.  Οι κοινωνικοσυναισθηµατική ανάπτυξη είναι απαραίτητη για την 
ακρίβεια και τον έλεγχο της κατευθύνσεων των κινήσεων της γραφής και για την 
καλή οργάνωση της σελίδας της γραφής. Παρατηρούνται δε τρία στάδια γραφής: 
(1) Το προκαλλιγραφικό από το 5ο στο 7ο και 8ο έτους της ηλικίας και ο ρυθµός της 

προόδου είναι πολύ ταχύς, ώστε να είναι τα γράµµατα σαν «στρατιωτάκια» στη 
σειρά χωρίς να «χορεύουν», οι καµπύλες να µην είναι γωνιώδεις, οι ευθείες 
γραµµές να µην είναι τοξοειδείς, η κλήση  των γραµµάτων να είναι ελεγχόµενη 
και το περιθώριο να µην είναι ακανόνιστο. 

(2) Το στάδιο της παιδικής καλλιγραφίας από το 8ο ως το 10ο έτος της ηλικίας. Το 
παιδί συνδέει τα γράµµατα ιδιαίτερα µε την πλάγια γραφή να γράψει 
µπαστουνάκια ίσια,  να γράψει γράµµατα ισοµεγέθη και να ρυθµίσει µε 
οµοιόµορφο τρόπο την κατεύθυνση  των γραµµάτων. 

(3) Το µετακαλλιγραφικό στάδιο τοποθετείται στο 10ο και 11ο έτος της ηλικίας του 
παιδιού και παρουσιάζεται γενική κανονικότητα του γραπτού, συµβαδίζοντας µε 
τη ζωηρότητα της κινήσεως της γραφής, δίνοντας στο γραπτό όψη διαφορετική 
από την προσεγµένη και στατική όψη του γραπτού της σχολικής περιγραφής του 
προηγούµενου σταδίου. Στη συνέχεια παρουσιάζει ποικίλους τρόπους εξελίξεως 
γραφής του. 

Καλλιγραφία είναι το ωραίο γράψιµο, το ωραίο ύφος, το «φυκιασύδωµα». 
Εδώ και πολλούς αιώνες ο άνθρωπος καλλιγραφεί και αναγάγει την ενασχόληση αυτή 
σε τέχνη. Π.χ. κινεζική γραφή. Περισσότερο αναπτύχθηκε στις χώρες της Ανατολής. 
Οι Έλληνες και οι Ρωµαίοι  χρησιµοποίησαν δύο τρόπους για να σχηµατίσουν τη 
γραφή τους. Με τον πρώτο ζωγράφισαν τα γράµµατα σε πλάκα, µε τον δεύτερο 
χάραζαν  τα γράµµατα σε πλάκα µε µολύβι ή σε πίνακα που τον είχαν αλείψει  µε 
κερί.  

Σήµερα αυτή η διαδικασία γίνεται σε λινολεούµ (λινό), που βρίσκεται άφθονο 
στο εµπόριο στα καταστήµατα ειδών ζωγραφικής. Αγοράζεται µε το µέτρο. Μοιάζει 
µε πλαστικό που στρώνεται στο δάπεδο. Έχει πάχος πέντε εκατοστά περίπου. Η 
επιφάνεια του είναι εντελώς λεία και κόβεται εύκολα µε µαχαιράκι, γιατί είναι ειδική 
πάστα πάνω σε χοντρό ύφασµα. Σχεδιάζεται ό,τι είναι απαραίτητο σε ένα χαρτί και 
µεταφέρεται στην επιφάνεια µε γκαρµπόν. Με ειδικά χαρακτικά εξαρτήµατα 
χαράσσεται χώνοντας λοξά την ανάλογη λεπίδα, όπως και στην ξυλογλυπτική. Κατά 
αυτό τον τρόπο φτιάχνεται το σχέδιο αρνητικό. ∆ηλαδή, εκεί που θέλουν να µείνει το 
σχέδιο δεν σκαλίζεται. Σκαλίζεται όλο το υπόλοιπο, πλην τις γραµµές του σχεδίου. 
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Μετά την εργασία αυτή αλείφεται η πλάκα  µε µελάνι τυπογραφική και πιέζοντας 
πάνω σε λευκό χαρτί, τυπώνεται το σχέδιό (θετικό) σαν στάµπα ή σαν να ’ναι από 
τυπογραφείο.  

Εύκολα  αναπαράγονται όσα αντίτυπα θέλουν, αρκεί να ανανεώνεται το 
µελάνι ως εξής: Το λινό  διέρχεται ανάµεσα σε δύο κυλίνδρους και µε την πίεση που 
ασκείται καθώς περιστρέφονται οι δυο κύλινδροι τυπώνεται κάθε αντίτυπο έγχρωµο ή 
άσπρο µαύρο.  

Επίσης, σε πλάκα πέτρινη χαράσσεται µε µολύβι, συγκεκριµένου τύπου, το 
επιθυµητό σχήµα προσέχοντας να αγγίζει µόνο η γραφίδα, χωρίς να ακουµπά το χέρι 
στην πέτρινη πλάκα. Με τη φλόγα του καµινέτου καίγεται η επιφάνεια που 
χαράχθηκε και στη συνέχεια απλώνεται πάλι τυπογραφική µελάνη, σινική µελάνη και 
τυπώνεται.  

Όταν εκτυπωθούν τα αντίτυπα που θέλουν, σηµειώνεται ο αριθµός αυτών   - 
συνήθως κάτω δεξιά - και µπορούν να επανέλθουν µε νέο σχέδιο, αφού σβήσουν το 
προηγούµενο ως εξής: Κάτω από το τρεχούµενο νερό τοποθετείται η πλάκα, έτσι 
ώστε στη χαραγµένη πλευρά να πέφτει το νερό. Από πάνω τοποθετείται µια 
ισοµεγέθη πέτρινη επίσης πλάκα και τρίβοντας τις δύο όµοιες πλάκες σε σχήµα οκτώ 
και καθώς τρέχει άφθονο νερό σβήνεται το προηγούµενο σχέδιο. Αργότερα µε τη 
χρησιµοποίηση περγαµηνής χρησιµοποιήθηκε φτερό χήνας. Σήµερα χρησιµοποιείται 
µόνο για σβήσιµο σχεδίου από κάρβουνο.  

Τύποι γραφής υπάρχουν πολλοί όπως η ανάστροφη, η στρογγύλη που 
επιβλήθηκε µετά τη διαµάχη των κληρικών και των φιλολόγων, ενώ οι έµποροι 
χρησιµοποιούν την παλιά γοτθική γραφή. ∆ιαρκώς γίνονται ανανεώσεις µετά από 
αναζητήσεις και µάλιστα πολλοί ζωγράφοι, όπως ο P. P. RUBENS θεωρούν την 
καλλιγραφία µια από τις καλές τέχνες. Όταν όµως εµφανίστηκε και διαδόθηκε η 
τυπογραφία, η τέχνη της καλλιγραφίας περιορίστηκε µόνο στους λογιστές. Ιδιαίτερα 
η στρογγύλη ή εµπορική που χρησιµοποιείται και στην τήρηση λογιστικών βιβλίων.  

Καλλιγράφος ονοµάστηκε  ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος που υπαγόρευε των 
κείµενό του σε πολλούς αντιγραφείς και έγραφαν  το συγκεκριµένο κείµενο 
ταυτόχρονα σε πολλά αντίτυπα.  

Σήµερα στη δύση είναι µια τέχνη χρήσιµη σε περιπτώσεις που αποφεύγεται η 
αντιγραφή χρησιµοποιούνται περίτεχνοι και πολύπλοκοι  χαραχτήρες  γραφής.  

Αρχέτυπο κεφαλαίων γραµµάτων. 
 Συγκεντρώνονται από εφηµερίδες µεγάλα κεφαλαία γράµµατα της ίδιας 

κατηγορίας, µαζεύονται σε όλη τη σειρά των 24, ένα ένα χωριστά. Ψαλιδίζεται το 
χαρτί ολόγυρα στο γράµµα και το κολλούν  πάνω σ' ένα χαρτονάκι. Με το ψαλίδι ή 
µε το µαχαιράκι κόβουν το γράµµα (µαζί µε το χαρτόνι βέβαια) ακριβώς το 
περίγραµµα του. Έτσι έχουν από χαρτόνι όλα τα γράµµατα. Όταν χρειαστεί να 
φτιάξουν µεγάλους τίτλους για επιγράµµατα κ.τ.λ. ξεσηκώνουν το περίγραµµα κάθε 
γράµµατος µε µολύβι πάνω στο χαρτί  σχηµατίζοντας τη λέξη ή τη φράση που 
θέλουν. Ύστερα τα γεµίζουν µε χρώµα ή µε σινική µελάνη. 
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