
Ο χρόνος και το ταξίδι 
του ήρωα
ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ



Ο χρόνος του χαρακτήρα 
και ο χρόνος της ιστορίας

o Οι δύο χρόνοι συµπίπτουν;

o Πώς ταξιδεύω στο παρελθόν του;

o Πώς ταξιδεύω στο µέλλον του;

o Σε ποια στιγµή επιλέγω να τον δω και για 

πόσο;

o Γιατί το ταξίδι στον δικό του χρόνο είναι 

σηµαντικό;



Παρελθόν – παρόν – µέλλον του 
χαρακτήρα

u Παρόν: Με την έννοια παρόν εννοούνται τα γεγονότα που 
συµβαίνουν στον κεντρικό χαρακτήρα κατά τη διάρκεια της 
αφήγησης.

u Παρελθόν: το παρελθόν µπορεί να κυνηγά και να στοιχειώνει έναν 
ήρωα. Στο κοµµάτι αυτό κρύβονται οι αξίες, τα κίνητρά του και τα 
σηµαντικά γεγονότα που καθόρισαν τον εαυτό του και την 
προσωπικότητα του.

u Μέλλον: Πρόκειται για µια χρονική στιγµή που ξεπερνά την αφήγηση. 
Είναι ωφέλιµο ο σεναριογράφος να αναρωτηθεί ποιο θα είναι το 
µέλλον του χαρακτήρα του µετά την ιστορία. Σε τι αποφάσεις και 
καταστάσεις θα καταλήξει.



Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ

ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ – ΜΕΛΛΟΝ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ



Το ταξίδι των ηρώων µέσα στον 
χρόνο

Ανοιχτή διαµάχη σχετικά µε το τι είναι σηµαντικότερο σε µια ιστορία: 
ο ήρωας ή η πλοκή; 

Η ίδια η αφηγηµατική δοµή και η εξέλιξή της µέσα στον χρόνο επιβεβαιώνουν τον 
ισχυρισµό ότι ο ήρωας και η πλοκή συνδέονται άρρηκτα και το ένα γεννάει το άλλο. 

Ο Αριστοτέλης αναφέρεται στη µορφή της τραγωδίας χωρίζοντάς την στα εξής 
στάδια: 
u Περιπέτεια: αναφέρεται στην ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης

u Αναγνώρισις: πρόκειται για την αποκάλυψη, την στιγµή που ο ήρωας µαθαίνει 
την αλήθεια και συνειδητοποιεί τις συνέπειες των πράξεών του. 

u Πάθος: πρόκειται για τον αντίκτυπο που έχουν οι πράξεις του ήρωα και τον 
ακολουθούν σε όλη του τη ζωή.



Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ

ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ – ΜΕΛΛΟΝ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ



Το µοντέλο του Propp

Το µοντέλο του Vladimir Propp αναφέρει τα 
εξής στάδια στην εξέλιξη της πλοκής µιας 
ιστορίας:
u Η αρχική κατάσταση - έκθεση
u Ανατροπή αρχικής κατάστασης
u Στόχος του ήρωα γίνεται να επαναφέρει την 
τάξη

u Συναντά εµπόδια
u Τελειώνει εκπληρώνοντας την αποστολή 
του

u Επιστρέφει το σηµείο εκκίνησης για να 
ανταµειφθεί



ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΤΟΞΟ - κωµωδία



ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΤΟΞΟ
Η πτώση και η άνοδος

ΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΤΟΞΟ - τραγωδία

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΞΟ



1η άσκηση –
παραδείγµατα τόξων

Σκεφτείτε ιστορίες που έχετε δει ή διαβάσει και 
σηµειώστε ένα παράδειγµα χαρακτήρα για κάθε 
κατηγορία:
- Θετικό τόξο 
- Αρνητικό τόξο
- Επίπεδο τόξο

• Ζωγραφίστε το τόξο για κάθε ένα παράδειγµα που 
βρήκατε σηµειώνοντας τα κοµβικά σηµεία που 
υπάρχουν στα διαγράµµατα που προηγήθηκαν.

• Ποιο τόξο εµφανίζεται πιο συχνά στους κύριους 
χαρακτήρες των ιστοριών και γιατί συµβαίνει αυτό 
κατά την άποψή σας;

• Ποιό τόξο σχεδιάζετε να χρησιµοποιήσετε για έναν 
κύριο χαρακτήρα στη δικιά σας ιστορία και γιατί;



H ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΗΡΩΑ 

JOSEPH 
CAMPBELL



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΗΡΩΑ- ΜΟΝΟΜΥΘΙΑ



O ήρωας

Ο ήρωας µιας ιστορίας είναι ο πρωταγωνιστής που καλείται να εκπληρώσει την 
κύρια αποστολή της αφήγησης. Μερικές ιστορίες µπορεί να περιέχουν 
περισσότερους από έναν ήρωες.

Συνήθως:
- Κάτι διαταράσσει την κανονικότητά του ή κάποιος του αποσπά κάτι δικό του
- Θα έδινε ή θα άλλαζε τη ζωή του για κάτι µεγαλύτερο από τον ίδιο, για έναν 
σκοπό

- Η εµπειρία του διαφέρει από τις εµπειρίες που έχουµε στην καθηµερινότητά µας
Αρχίστε να σχεδιάζετε τους ήρωές σας µέσα από τη δράση τους και όχι µόνο από 
ιδιότητες που έχετε σκεφτεί γι’ αυτούς. Η περιπέτεια του ήρωα είναι ένα εργαλείο σε 
αυτή την κατεύθυνση. Για καθετί που θα δούµε στη συνέχεια θα φτιάχνουµε µια 
συγκεκριµένη εικόνα-σκηνή σύµφωνα µε το δόγµα “show don’t tell”.



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΗΡΩΑ



Το κάλεσµα στην περιπέτεια

Ο ήρωας δέχεται µια πρόσκληση για περιπέτεια. Το κάλεσµα µπορεί να είναι 
εξωτερικό ή εσωτερικό. Μπορεί ακόµη και να συµβεί τυχαία ή αν κάποιο 
φαινόµενο τραβήξει την προσοχή του ήρωα.

Ο Φρόιντ υποστήριξε πως κάθε στιγµή φόβου αναπαράγει τα οδυνηρά
συναισθήµατα του πρώτου αποχωρισµού από τη µητέρα – το σφίξιµο της 
αναπνοής, την υπεραιµία κ.λπ. που συµβαίνουν κατά τον τοκετό.

Παράδειγµα
Ο Ηρακλής µαθαίνει πως είναι υιοθετηµένος και πρέπει να βρει τους 
πραγµατικούς του γονείς.



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΗΡΩΑ



Άρνηση του καλέσµατος

Η απόφαση που καλείται να λάβει ο ήρωας αν θα δεχτεί να εµπλακεί στην 
περιπέτεια που πολύ συχνά τον οδηγεί σε άρνηση.

Ψυχαναλυτικά αυτό συνδέεται µε κάποια αδυναµία απόσπασης από το παιδικό 
εγώ και την υπάρχουσα σφαίρα των συναισθηµατικών σχέσεων και ιδεών του. 
Είναι σαν να µένει κανείς κλεισµένος µέσα στους τοίχους της παιδικής του 
ηλικίας.

Παράδειγµα
Ο ήρωας θα πρέπει να διαλέξει αν θα µείνει µαζί µε τους θετούς γονείς του ή αν 
θα αναζητήσει το µέρος στο οποίο ανήκει και η απόφαση δεν είναι εύκολη.



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΗΡΩΑ



Υπερφυσική βοήθεια

Ο ήρωας λαµβάνει µια υπερφυσική βοήθεια ώστε να καταφέρει να επιτύχει 
τον σκοπό του. 
Φαίνεται πως όσοι δεν αρνούνται το κάλεσµα το πρώτο πράγµα που 
συναντούν στο ηρωικό τους ταξίδι είναι κάποια προστατευτική µορφή. Δεν 
είναι ανάγκη αυτή η µορφή να είναι πολύ ισχυρή, αλλά προσφέρει στον 
ήρωα κάποιου είδους στήριξη.
Αυτό που αντιπροσωπεύει µια τέτοια δύναµη είναι η ευνοϊκή και 
προστατευτική δύναµη του πεπρωµένου.

Παράδειγµα
Στην ιστορία του Ηρακλή, ο Δίας του κάνει δώρο τον Πήγασο.



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΗΡΩΑ



Το πέρασµα του πρώτου 
κατωφλιού

Ο ήρωας καλείται να κάνει το πρώτο του βήµα στον καινούριο κόσµο.
Οι περιοχές του αγνώστου (έρηµος, ξένος τόπος, ζούγκλα κ.λπ.) αποτελούν 
πεδία που δεν υπόκεινται στην προστασία των ασυνείδητων στοιχείων. Η βίαιη 
απειλή που υποβόσκει από το άγνωστο, υπόσχεται ταυτόχρονα και 
φανταστικές επικίνδυνες απολαύσεις. Ο ήρωας δεν θα αντιµετωπίσει µόνο 
δράκους, αλλά και σειρήνες µε µυστηριώδη, σαγηνευτική και νοσταλγική 
οµορφιά.

Παράδειγµα
Ο Ηρακλής θα πρέπει να κάνει τα πρώτα βήµατα για να γίνει ήρωας και να 
γυρίσει πίσω στον Όλυµπο.



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΗΡΩΑ



Η κοιλιά του κήτους

Το συγκεκριµένο βήµα σχετίζεται µε τις δυσκολίες που φέρνει ο νέος 
και άγνωστος κόσµος στον ήρωα. 
Η ιδέα πως το πέρασµα του πρώτου κατωφλιού αποτελεί µετάβαση σε 
µια σφαίρα αναγέννησης, απεικονίζεται στην παγκόσµια εικόνα της 
µήτρας, την κοιλιά του κήτους. Ο ήρωας αντί να κατακτήσει ή να 
συµφιλιωθεί µε τη δύναµη του κατωφλιού απορροφάται από το 
άγνωστο και εξαφανίζεται, µοιάζει να έχει πεθάνει.
Κανένα πλάσµα δεν µπορεί να επιτύχει έναν υψηλότερο βαθµό φυσικής 
έκφρασης αν δεν πάψει αν υπάρχει.

Παράδειγµα
Ο ήρωας αντιµετωπίζει δυσκολία µε την Λερναία Ύδρα και τον καταπίνει 
παρουσιάζοντας τον κίνδυνο που µπορεί να κρύβεται.



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΗΡΩΑ



Ο δρόµος της δοκιµασίας
Πλέον θα πρέπει να περάσει από τα εµπόδια που βρίσκονται στον δρόµο 
του, µαθαίνοντας καλύτερα τον κόσµο. 
Μόλις ο ήρωας περάσει το κατώφλι, εισέρχεται σε έναν ονειρικό κόσµο 
ρευστότητας και ασαφών µορφών, όπου πρέπει να περάσει µια σειρά 
δοκιµασιών. Αυτή είναι µια από τις κύριες φάσεις της µυθικής 
περιπέτειας.
Μια από τις πιο γοητευτικές «δύσκολες δοκιµασίες» όπου οι ρόλοι 
αρσενικού και θηλυκού αντιστρέφονται είναι η περιπλάνηση της Ψυχής 
που αναζητά τον Έρωτα. Ο σύγχρονος ήρωας είναι µόνος, ενώ οι 
ήρωες παλιότερα είχαν την καθοδήγηση της µυθολογικής και 
θρησκευτικής κληρονοµίας τους, µέσω πνευµατικών ασκήσεων.

Παράδειγµα
Ο Ηρακλής παλεύει µε διάφορα τέρατα και γίνεται γνωστός στην εποχή 
του για τους άθλους του και όσα εµπόδια ξεπερνάει.



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΗΡΩΑ



Η συνάντηση µε τη Θεά
Ο ήρωας παντρεύεται µε την Θεά του κόσµου. Ο γάµος αυτός µπορεί παραλλαχθεί και 
να ερµηνευτεί ως η εύρεση του άλλου µισού του ήρωα. 
Η ύστατη περιπέτεια, όταν ξεπεραστούν όλα τα εµπόδια και νικηθούν τα τέρατα, 
εµφανίζεται συνήθως σαν µυστικός (ιερός) γάµος της ηρωικής ψυχής µε τη βασίλισσα
Θεά του κόσµου.
Η µυθολογική εικόνα της Παγκόσµιας Μητέρας εµποτίζει τον κόσµο µε τις θηλυκές 
ιδιότητες της πρώτης προστατευτικής, στοργικής παρουσίας. Η γυναίκα στη γλώσσα 
της µυθολογίας αντιπροσωπεύει το σύνολο των πραγµάτων που µπορούν να γίνουν 
γνωστά και ο ήρωας θέλει να µάθει µέσα από αυτήν που τον έλκει, τον καθοδηγεί και 
τον διατάσσει να λυτρωθεί από τα δεσµά του. Είναι η οδηγός του στο θείο 
αποκορύφωµα της περιπέτειας των αισθήσεων.

Παράδειγµα
Ο Ηρακλής συναντά τη Μεγάρα. την κόρη του βασιλιά των Θηβών, του Κρεόντα.



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΗΡΩΑ



Η γυναίκα σαν πειρασµός
Στη συγκεκριµένη φάση, ο ήρωας αρχίζει και χάνει την αφοσίωση για τον σκοπό του, 
λόγω κάποιου ατόµου ή κάποιου γεγονότος. 
Ο µυστικός γάµος µε τη θεότητα βασίλισσα του κόσµου αντιπροσωπεύει την πλήρη 
κυριαρχία του ήρωα στη ζωή. Η γυναίκα είναι ζωή και ο ήρωας πλέον γνώστης της και 
κυρίαρχος. Η αθώα απόλαυση της πρώτης κατάκτησης όµως µετατρέπεται σταδιακά 
σε πνευµατική αγωνία. Η ανησυχία κυριεύει τον ήρωα.

Παράδειγµα
Ο ήρωας είναι έτοιµος να τα παρατήσει όλα για να είναι µαζί µε την Μεγάρα.



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΗΡΩΑ



Ένωση µε τον πατέρα
Σχετίζεται µε την αναγνώριση του ελαττώµατος του κύριου χαρακτήρα.
Σε αυτό το στάδιο η θηλυκή µορφή εξασφαλίζει στον ήρωα ότι του 
συµπαραστέκεται. Η δύναµη και η µαγεία της τον προστατεύουν καθώς 
διέρχεται από φοβερές δοκιµασίες πατρικής µύησης που κατακερµατίζουν 
το εγώ του.
Ο πατέρας στα µάτια του γιου συµβολίζει τις µελλοντικές υποχρεώσεις του 
και στα µάτια της κόρης τον µελλοντικό σύζυγο. Ο πατέρας είναι ο µυητικός 
ιερέας που εισάγει τον ήρωα στον ευρύτερο κόσµο, ξεφεύγοντας από την 
προστασία της µητέρας.

Παράδειγµα
Ο Ηρακλής µαλώνει µε τον Φιλοκτήτη και δυσκολεύεται να αφοσιωθεί στον 
στόχο του.



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΗΡΩΑ



Αποθέωση
Ο ήρωας ανακαλύπτει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να κερδίσει τον 
αντίπαλο του. 
Αν απελευθερωθεί από τις προκαταλήψεις, τους ηθικούς, 
θρησκευτικούς, κοινωνικούς περιορισµούς, τότε κατανοεί πως η 
ανώτατη µύηση δεν έχει να κάνει µε όσα γνωρίζει µέχρι τότε. Οι γονικές 
εικόνες για το «καλό» και το «κακό» ξεπερνιούνται. Ο ήρωας πλέον ούτε 
φοβάται, ούτε επιθυµεί. Είναι ο ίδιος αυτό που επιθυµούσε και φοβόταν. 
Η δύναµη πηγάζει από µέσα του, είναι ο θεός του εαυτού του.

Παράδειγµα
Ο Ηρακλής καταλαβαίνει πως είναι ηµίθεος και βουτάει µέσα στη λίµνη 
των ψυχών για να σώσει την Μεγάρα.



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΗΡΩΑ



Το έσχατο δώρο
Ο ήρωας έχει κερδίσει όλους τους αντιπάλους του. 
Η αγωνία της υπέρβασης των προσωπικών περιορισµών, είναι η 
αγωνία της πνευµατικής ανάπτυξης. Η τέχνη, η λογοτεχνία, ο µύθος και 
η λατρεία, η φιλοσοφία και η µαθητεία του ασκητή, είναι τα µέσα που 
βοήθησαν το άτοµο να ξεπεράσει τους περιορισµένους ορίζοντές του 
και να κατακτήσει τις σφαίρες της ατέρµονης συνειδητοποίησης.

Παράδειγµα
Ο Ηρακλής τα καταφέρνει σώζοντας τον Όλυµπο και την Μεγάρα.



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΗΡΩΑ



Άρνηση της επιστροφής
Ο ήρωας παρουσιάζεται να µην θέλει να φύγει από τον κόσµο στον οποίο έχει 
αναδειχτεί νικητής. 
Όταν ολοκληρώνεται η αναζήτηση του ήρωα αυτό που αποµένει είναι να 
επιστρέψει µε το τρόπαιο που είναι ικανό πλέον να µεταµορφώσει τη ζωή του. 
Αντί γι’ αυτό εµφανίζεται συχνά απρόθυµος να γυρίσει ή επιθυµεί να συνεχίσει 
να αποµακρύνεται ακόµη περισσότερο από τον κόσµο του.

Παράδειγµα
Αυτό συµβαίνει όταν πλέον ο Ηρακλής έχει τη δυνατότητα να γυρίσει στον 
Όλυµπο, αλλά διαλέγει να µείνει µε τους ανθρώπους.



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΗΡΩΑ



Η µαγική φυγή
Ο ήρωας γυρίζει πίσω στον κόσµο που προτιµά. 
Αν θριαµβεύσει και κατόπιν υποχρεωθεί να επιστρέψει, τότε έχει πλέον όλη 
την θεϊκή εύνοια και την υποστήριξη την δυνάµεων του θεϊκού προστάτη του 
που τον σπρώχνουν να µεταφέρει το ελιξήριο για την αναµόρφωση της 
κοινωνίας και του κόσµου του. Αν αρνηθεί και δυσαρεστήσει θεούς και 
δαίµονες, τότε συχνά επιβάλλεται το σχήµα µιας έντονης και συχνά κωµικής 
καταδίωξης.
Αυτό που χρειάζεται να επιδείξουµε στην µονοµυθία είναι η ανθρώπινη 
επιτυχία και όχι η αποτυχία από κάποια υπεράνθρωπη επίτευξη. Αυτό είναι 
το κρίσιµο πρόβληµα στο κατώφλι της επιστροφής.

Παράδειγµα
Η µαγική φυγή εµφανίζεται σε µορφή κανονικής πτήσης όταν ο ήρωας 
γυρίζει µαζί µε τον Πήγασο από τον Όλυµπο.



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΗΡΩΑ



Η εξωτερική σωτηρία
O ήρωας στο συγκεκριµένο σηµείο σώζεται από µια εξωτερική δύναµη 
όπως η τύχη, µια θεϊκή παρουσία ή κάτι αντίστοιχο. Από έναν από 
µηχανής θεό ίσως.
Ο ίδιος ο κόσµος έρχεται να τον πάρει.
Όπως λένε οι γραφές, «ποιος ξεπέρασε τα όρια του κόσµου τούτου και 
θέλησε να γυρίσει πίσω; Η µόνη του επιθυµία είναι να µείνει εκεί». Όµως 
όσο ζει κανείς, είναι η ίδια η ζωή που τον καλεί. Η κοινωνία ζηλεύει ή δεν 
αντέχει όσους αποµακρύνονται από αυτή και µε τον έναν ή τον άλλον 
τρόπο έρχεται αυτή να τους χτυπήσει την πόρτα. Συνήθως ο ήρωας 
απλώς καθυστερεί να επιστρέψει συνεπαρµένος από την οµορφιά του 
νέου κόσµου που έχει βρει, αλλά µετά από µια προσπάθεια σωτηρίας 
επιστρέφει.



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΗΡΩΑ



Το πέρασµα από το κατώφλι της 
επιστροφής
Σηµατοδοτεί την επιστροφή του ήρωα στον τόπο που ανήκει. 
Ο δυο κόσµοι, ο θεϊκός και ο ανθρώπινος µπορούν απεικονιστούν µόνο σύµφωνα 
µε τις διαφορές τους. Είναι τόσο διαφορετικοί όσο η ζωή και ο θάνατος, το φως και 
το σκοτάδι. Παρόλα αυτά, ο ήρωας είναι σε θέση να αποκρυπτογραφεί πλέον τον 
µύθο και τα σύµβολα, αντιλαµβανόµενος ότι οι δύο κόσµοι είναι ένα. Το βασίλειο 
των θεών είναι µια λησµονηµένη κατάσταση του γνωστού µας κόσµου.

Παράδειγµα
Ο Ηρακλής γυρίζει πίσω στη Θήβα και τον υποδέχονται ως ήρωα.



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΗΡΩΑ



Κύριος των δύο κόσµων

Ο ήρωας έχει πλέον κατακτήσει τον άγνωστο και δύσκολο κόσµο αλλά και τον κόσµο 
από τον οποίο ξεκίνησε. 

Η ελευθερία της διέλευσης µεταξύ των διαφορετικών τµηµάτων του κόσµου, χωρίς να 
µιαίνει τις αρχές του ενός µε τις αρχές του άλλου, αλλά επιτρέποντας στον νου να 
γνωρίζει τον έναν δυνάµει του άλλου, είναι το γνώρισµα της ιδιοφυίας του κυρίαρχου.

Το άτοµο µέσα από µακροχρόνιες ψυχολογικές ασκήσεις, παραιτείται από κάθε 
προσκόλληση στους προσωπικούς περιορισµούς, τις ιδιαιτερότητες, τις ελπίδες και 
τους φόβους του. Δεν αντιστέκεται στην αυτοκαταστροφή που είναι προϋπόθεση για 
την αναγέννηση, στην συνειδητοποίηση της αλήθειας κι έτσι γίνεται επιτέλους ώριµο 
για τη µεγάλη ενοποίηση.

Παράδειγµα

Ο Ηρακλής είναι Θεός αλλά και άνθρωπος.



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΗΡΩΑ



Ελευθερία για ζωή

Η µονοµυθία τελειώνει µε τον ήρωα να έχει την επιλογή να ζήσει όπως αυτός θέλει. 
Το αποτέλεσµα του θαυµαστού περάσµατος και της επιστροφής έχει στο κέντρο του 
το πεδίο της µάχης, όπου κάθε πλάσµα επιβιώνει χάρη στον θάνατο του άλλου. 
Σκοπός του µύθου είναι να αποτινάξει την άγνοια της ζωής, πετυχαίνοντας τη 
συµφιλίωση ανάµεσα στην ατοµική συνείδηση και τη συµπαντική θέληση, πράγµα 
το οποίο συµβαίνει µέσα από τη συνειδητοποίηση της αληθινής σχέσης των 
παροδικών φαινοµένων του χρόνου µε την ανεξάντλητη ζωή που συνεχίζει, που ζει 
και πεθαίνει στα πάντα.

Παράδειγµα
Ο Ηρακλής είναι ελεύθερος να ζήσει όπως θέλει ανάµεσα στους ανθρώπους και 
τους θεούς.



Παράδειγµα: φτιάχνουµε τον δικό µας χαρακτήρα µέσα από το ταξίδι του

Χαρακτήρας

- Άλκης
- 45 ετών
- Δηµόσιος Υπάλληλος
- Δέχεται ένα τηλεφώνηµα που αλλάζει τη 
ζωή του

Σχεδιάζουµε όλοι µαζί αυτό το ταξίδι και στη 
συνέχεια ο καθένας και η καθεµιά φτιάχνει 
παραλλαγές µε οδηγίες που αλλάζουν 
κάποιο ή κάποια δεδοµένα σε αυτό το ταξίδι. 

Δεν ξεχνάµε να λάβουµε υπόψη µας τον 
χρόνο που έχει προηγηθεί της ιστορίας και 
τον χρόνο που πρόκειται να ακολουθήσει.



2η άσκηση –
η περιπέτεια του ήρωα 
σε άλλο παράδειγµα

Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις ιστορίες παρακάτω και 
προσπαθήστε να εφαρµόσετε τα στάδια που είδαµε στην 
περιπέτεια του ήρωα κατά Campbell.
- Η Χιονάτη και οι εφτά νάνοι
- Πινόκιο
- Βρίσκοντας τον Nemo
- Οδύσσεια
- The Matrix
- The fight club
- Τιτανικός
- Η αιώνια λιακάδα ενός καθαρού µυαλού
- Η σιωπή των αµνών
- Breaking Bad

* Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε άλλη ταινία ή σειρά. 
Σηµειώστε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν όλα τα 
στάδια στο παράδειγµά σας.



Τα αρχέτυπα των χαρακτήρων που 
χρησιµοποιεί ο Campbell

1. Ήρωας (Hero). Ο ήρωας µιας ιστορίας είναι ο πρωταγωνιστής, που καλείται να εκπληρώσει την κύρια 
αποστολή της αφήγησης. Μερικές ιστορίες µπορεί να περιέχουν περισσότερους από έναν ήρωες.

2. Μέντορας (Mentor). Ο συγκεκριµένος χαρακτήρας βοηθά τον ήρωα προσφέροντας κίνητρο, πληροφορίες, 
εκπαίδευση ή αντικείµενα που θα τον βοηθήσουν κατά την διάρκεια της περιπέτειας.
3. Σύµµαχος (Ally). Ο σύµµαχος βοηθά τον ήρωα κατά την διάρκεια της ιστορίας

4. Αγγελιoφόρος (Herald). Συνήθως, ένας χαρακτήρας είναι αυτός που θα φέρει τα νέα για την περιπέτεια στον 
ήρωα. Τον ρόλο αυτού του χαρακτήρα τον έχει ο αγγελιαφόρος.

5. Φαρσέρ (Trickster). Το συγκεκριµένο αρχέτυπο ανήκει στους χαρακτήρες οι οποίοι παρουσιάζουν τον νέο 
κόσµο στον ήρωα έχοντας ταυτόχρονα κάποια κωµικά στοιχεία.

6. Φύλακας του Κατωφλιού (Threshold Guardian). Ο φύλακας του κατωφλιού είναι συνήθως ένας από τους 
προστάτες του κακού και προσπαθεί να εµποδίσει τον ήρωα να πετύχει τον στόχο του. Το συγκεκριµένο 
αρχέτυπο µπορεί να εµφανιστεί και σε µορφή αντικειµένου, όπως ένας λαβύρινθος.
7. Πολυπρόσωπος (Shapeshifter). Ο πολυπρόσωπος είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος παρουσιάζει 
περισσότερες από µια ταυτότητες. Μπορεί αρχικά να εµφανίζεται ως βοηθός του ήρωα αλλά στην 
πραγµατικότητα να βοηθά τον κακό.
8. Σκιά (Shadow). Η σκιά είναι ένα αρχέτυπο που συµβολίζει τον κακό της αφήγησης. Μπορεί να είναι ένας 
χαρακτήρας που είναι αντίπαλος µε τον ήρωα αλλά επίσης υπάρχει και η πιθανότητα να είναι µια πλευρά από 
τον χαρακτήρα του ήρωα.



3η άσκηση –
τα αρχέτυπα των 
χαρακτήρων

Επιλέξτε µια ταινία και εντοπίστε σε αυτήν ένα ή 
περισσότερα από τα αρχέτυπα χαρακτήρων που 
περιγράφει ο Campbell, εκτός από αυτό του 
ήρωα. 
- περιγράψτε τη δράση και την εξέλιξή τους σε µια 
σύντοµη παράγραφο

- θα µπορούσε αυτό το αρχέτυπο να τρυπώσει 
σε κάποιον από τους χαρακτήρες της δικιάς 
σας ιστορίας; Κι αν ναι σε ποιον και γιατί;



Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ – ΜΕΛΛΟΝ

ΠΑΡΟΝ = Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ που διαµορφώνει και εξελίσσει τον χαρακτήρα. Με 
αυτόν τον τρόπο, µε το ταξίδι του ήρωα στον χρόνο της ιστορίας, γνωρίζουµε 
καλύτερα όχι µόνο τον ίδιο τον ήρωα, αλλά είναι ο ίδιος ο χαρακτήρας που αρχίζει 
να γεννάει την πλοκή της ιστορίας µας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

ΘΕΜΑ

ΠΛΟΚΗ



Στην επόµενη
συνάντησή µας θα 
δούµε πως ο Vogler 
εξελίσσει το σχήµα του 
Campbell ειδικά για το 
σενάριο και θα 
ξεκινήσουµε να 
σχεδιάζουµε τα τόξα 
των δικών µας 
χαρακτήρων.


