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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.
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Το 1949, ο Αμερικανός καθηγητής λογοτεχνίας Τζόζεφ Κάμπελ 
πραγματοποιεί μια πρώτη απόπειρα επεξήγησης της έννοιας 
του ταξιδιού του λογοτεχνικού ήρωα στο βιβλίο του «Ο 
Ήρωας με τα 1000 πρόσωπα», την οποία το 2007 έρχεται να 
μας την εξηγήσει με περισσότερη σαφήνεια ο σεναριογράφος 
Κρίστοφερ Βόγκλερ, μέσα από το βιβλίο του «The Writer’s 
Journey: Mythic Structure for Writers».



Το τόξο του χαρακτήρα

Το τόξο της μεταμόρφωσης ενός 
χαρακτήρα (ή αλλιώς τόξο μεταβολής 
του ήρωα – character’s arc) είναι το 
σύνολο των ψυχολογικών, 
συναισθηματικών αλλά και σωματικών 
αλλαγών που συμβαίνουν στον ψυχικό 
κόσμο ενός ήρωα κατά τη διάρκεια μιας 
ιστορίας. 

Χωρίζεται σε 12 στάδια μέσα από τα 
οποία ο Ήρωας αναλαμβάνει έναν 
ενεργό ρόλο στο προσωπικό του ταξίδι, 
με απώτερο σκοπό να λύσει το 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει, να 
ξεπεράσει τον βαθύτερο του φόβο ή να 
πετύχει κάποιο στόχο. Οι πράξεις και οι 
αποφάσεις που καλείται να πάρει κατά 
τη διάρκεια αυτών των σταδίων 
συμβάλλουν στην απόκτηση εμπειριών, 
οδηγώντας τον σταδιακά στην 
εσωτερική του μετάλλαξη.

ΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΤΟΞΟ - τραγωδία ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΞΟ

ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΤΟΞΟ - κωμωδία



Συνηθισμένος κόσμος

/ καθημερινότητα / 

αρχική θέση



Συνηθισμένος κόσμος
 Η καθημερινότητα (συνηθισμένος κόσμος) μας επιτρέπει 

να γνωρίσουμε τον ήρωα και να ταυτιστούμε μαζί του 
πριν ακόμη αρχίσει το προσωπικό του ταξίδι. Ο θεατής 
βιώνει συνήθως το ταξίδι μέσα από τα μάτια του 
πρωταγωνιστή, άρα σε αυτό το στάδιο έχει τη δυνατότητα 
να συνδεθεί με τον ήρωα, να ταυτιστεί με τα κίνητρα, τις 
ανάγκες του και τα προβλήματά του, να γνωρίσει τα 
μοναδικά του χαρακτηριστικά.

 Τα εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα του ήρωα 
οφείλουν να οριστούν σε αυτό το στάδιο, παρόλο που 
στην πορεία του ταξιδιού (και ανάλογα με τις απαιτήσεις 
του ταξιδιού) θα αλλάξουν. Αυτή, ουσιαστικά, είναι και η 
χρησιμότητα του Συνήθη Κόσμου: χρησιμοποιείται ως ένα 
σημείο αναφοράς, ως ένα στοιχείο που λειτουργεί ως η 
αναφορά, η σύγκριση/αντιπαράθεση με τον Ξεχωριστό 
Κόσμο, στον οποίο ο ήρωας θα εισέλθει κατά το ξεκίνημα 
της περιπέτειάς του. Ο Συνήθης Κόσμος αποτελεί το 
υπόβαθρο και το ασφαλές καταφύγιο του ήρωα, του 
οποίου τα φυσικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά 
(ηθικοί κανόνες, προκαταλήψεις, πεποιθήσεις κ.λπ.) θα 
συγκριθούν με τα αντίστοιχα φυσικά και συναισθηματικά 
χαρακτηριστικά του Ξεχωριστού Κόσμου.

Περιορισμένη γνώση



ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ: ΘΕΣΗ

 ΣΕΚΑΝΣ A. Setup / Ο ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Ο χαρακτήρας της ιστορίας μας 
βιώνει την καθημερινότητά του, πριν από το ξεκίνημα της περιπέτειας.

 Μέσα του έχει κάποια ΑΔΥΝΑΜΙΑ, πιθανώς λόγω κάποιου παλιού ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ, 
την οποία έχει καλύψει με μια ΠΑΝΟΠΛΙΑ συμπεριφοράς. Θεωρεί ότι είναι μια 
χαρά, όμως χωρίς να το ξέρει, θα μπλέξει σε μια περιπέτεια που θα απαιτήσει να 
ξεπεράσει τα όριά του.

 H ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ μιας ταινίας είναι συνήθως αντιπροσωπευτική αυτής της 
κατάστασης ή του θέματος που πραγματεύεται η ταινία. Σε αυτή την αρχική 
φάση, συχνά, το ΘΕΜΑ της ταινίας εμπεριέχεται σε κάποια ατάκα κάποιου 
δευτερεύοντα χαρακτήρα.

 Το ΘΕΜΑ της ταινίας συνδέεται με όλο το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ του ήρωα. Το ΘΕΜΑ 
είναι αυτό που ο ήρωας μαθαίνει, στο τέλος της ταινίας, όταν έχει πια ξεπεράσει 
την αδυναμία του. Είναι το απόσταγμα του παραμυθιού και αυτό που θα μείνει 
στους θεατές.

Περιορισμένη γνώση του εαυτού του 

και αυτού που πρόκειται να ακολουθήσει



Άσκηση

Χρησιμοποιώντας το σχήμα του ταξιδιού του 
Vogler χαρτογραφήστε την εξέλιξη και το 
τόξο ενός δικού σας χαρακτήρα.

Καθημερινότητα – συνηθισμένος κόσμος

1. Πώς είναι η καθημερινότητα του;

2. Τα βασικά χαρακτηριστικά του; (φυσικά 
και στοιχεία της προσωπικότητάς του, 
δουλειά, περίγυρος, οικογένεια κ.λπ.)

3. Ποιες είναι οι αγαπημένες του συνήθειες 
και τι απεχθάνεται;

4. Ποια είναι η βασική αδυναμία του;

5. Ποιο το τραύμα που καλύπτει με την 
συμπεριφορά του;

6. Ποια είναι η πανοπλία του;

7. Ποιο είναι το θέμα που έχει να 
αντιμετωπίσει; Η ανάγκη του και το 
διακύβευμα της ιστορίας μας;



Κάλεσμα στην 

περιπέτεια



Κάλεσμα στην περιπέτεια

Κάθε ιστορία περιέχει κι εκκινεί από ένα πρόβλημα.

Ένα πρόβλημα ή ένα κεντρικό δραματικό ερώτημα το 
οποίο διαταράσσει τον καθημερινό κόσμο του ήρωα, 
καλώντας τον να εγκαταλείψει τη σιγουριά και την 
ασφάλεια που του προσφέρει ο Συνηθισμένος Κόσμος 
του, έτσι ώστε να καταφέρει να λύσει το πρόβλημα που 
προκύπτει αποκαθιστώντας την ισορροπία. Το Κάλεσμα 
στην περιπέτεια είναι η εμφάνιση αυτού του 
προβλήματος που θέτει την πλοκή της ιστορίας μας σε 
κίνηση. Το κάλεσμα πραγματοποιείται υπό τη μορφή 
μιας πρόκλησης και θέτει ξεκάθαρα εκτός ισορροπίας 
την καθημερινότητα του ήρωα, δείχνοντας συχνά τις 
επιπτώσεις που θα υπάρξουν σε περίπτωση που η 
πρόκληση αυτή απορριφθεί.

Αυξημένη επίγνωση



 ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ / ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ: Το γεγονός που 

καλεί το χαρακτήρα στην περιπέτεια, συχνά μέσω 

κάποιου ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΥ. Μια πόρτα ανοίγει ίσα με μια χαραμάδα, 

αφήνοντάς τον να κρυφοκοιτάξει προς ένα Νέο Κόσμο, διαφορετικό 
από την καθημερινότητά του προκειμένου να αποφασίσει, να 

αμφιταλαντευτεί αν θα κάνει το επόμενο βήμα. Εδώ αρχίζει να ζυγίζει 

τον εαυτό του και τις δυνάμεις του προκειμένου να λάβει την 

απόφαση.

Αυξημένη επίγνωση



Άσκηση
Χρησιμοποιώντας το σχήμα του ταξιδιού του 
Vogler χαρτογραφήστε την εξέλιξη και το τόξο 
ενός δικού σας χαρακτήρα.

Κάλεσμα στην περιπέτεια – αυξημένη επίγνωση

1. Ποιο είναι το γεγονός που τον ενεργοποιεί 
και τον καλεί στην περιπέτεια;

2. Ποιος είναι ο νέος κόσμος που τον 
περιμένει; Τι γνωρίζει γι’ αυτόν

3. Ποιος είναι ο αγγελιοφόρος που τον καλεί 
στην περιπέτεια;

4. Τι νιώθει; Ποια χαρακτηριστικά του 
φωτίζονται με αφορμή αυτό το κάλεσμα 
και ποια υποχωρούν;



Άρνηση του 

καλέσματος



Άρνηση του καλέσματος
 Σε αυτό το στάδιο ο ήρωας αρνείται το ταξίδι, εξαιτίας 

του φόβου και των ανασφαλειών του που έρχονται 
στην επιφάνεια εξαιτίας του καλέσματος. Ο ήρωας δεν 
είναι διατεθειμένος να κάνει αλλαγές και προτιμά να 
παραμείνει στο ασφαλές καταφύγιο που του 
προσφέρει ο Συνηθισμένος Κόσμος.

 Η άρνηση του καλέσματος αποτελεί βασικό στάδιο γιατί 
μας καθιστά σαφείς τους κινδύνους που εγκυμονεί το 
ταξίδι. Χωρίς κινδύνους και ρίσκο ή χωρίς τον φόβο και 
την πιθανότητα της αποτυχίας, ο θεατής δεν θα είχε 
ενδιαφέρον για το ταξίδι του ήρωα. Σε περίπτωση που ο 
ήρωας παρουσιαστεί αρκετά τολμηρός και ιδιαίτερα 
πρόθυμος να παρακάμψει το στάδιο της άρνησης της 
πρόκλησης, οι χαρακτήρες που θα αναλάβουν να 
επισημάνουν τους φόβους και τους κινδύνους του 
ταξιδιού είναι συνήθως οι δευτερεύοντες (φίλοι, 
συγγενείς κτλ).

Απροθυμία για αλλαγή



Απροθυμία για αλλαγή

 ΣΕΚΑΝΣ Β. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ: Κάθε αλλαγή είναι 

τρομακτική και συναντά την αδράνεια. Ο χαρακτήρας 

αποπειράται να κλείσει την πόρτα που έχει ανοίξει, να αγνοήσει 

το μυστηριώδη Νέο Κόσμο, και να επιστρέψει στην 
καθημερινότητα, με όση λιγότερη προσπάθεια γίνεται.



Άσκηση

Χρησιμοποιώντας το σχήμα του 
ταξιδιού του Vogler χαρτογραφήστε 
την εξέλιξη και το τόξο ενός δικού σας 
χαρακτήρα.

Άρνηση του καλέσματος –
απροθυμία για αλλαγή

1. Τι είναι αυτό που τον τρομάζει;

2. Τι δεν θέλει να χάσει;

3. Πώς αντιδρά μπροστά στον 
φόβο; Ποιες είναι ακριβώς οι 
αναστολές του; Τι κάνει;

4. Με ποια στοιχεία του χαρακτήρα 
του συνδέονται οι αναστολές και 
οι φόβοι; Με ποια πρόσωπα;



Συνάντηση με τον 

μέντορα



Συνάντηση με τον μέντορα

Η έννοια του μέντορα και αναφέρεται στη θετική 
φιγούρα που βοηθά και συμβουλεύει τον 
πρωταγωνιστή. 

Εμφανίζεται με τη μορφή του επιστήθιου φίλου ή 
του υποστηρικτικού συνεργάτη και ο ρόλος του 
είναι να μεταφέρει στον πρωταγωνιστή την 
εμπειρία του, τις συμβουλές του, τις γνώσεις του 
ή απλά την υποστήριξή του. 

Ο μέντορας μπορεί και να μην είναι ένα φυσικό 
πρόσωπο (επιστήθιος φίλος), αλλά ένα 
αντικείμενο (χάρτης θησαυρού) ή ακόμη και να 
μην υπάρχει. Στην περίπτωση που όντως 
υπάρχει στην ιστορία μας, ό,τι μορφή και να έχει, 
χρησιμεύει στο να παρακινήσει, να εμψυχώσει 
και να δώσει μια ώθηση στον κύριο χαρακτήρα, 
δίνοντας του το κουράγιο που χρειάζεται ώστε 
να κάνει αυτό που αρνήθηκε μόλις στο 
προηγούμενο στάδιο.

Ξεπερνώντας τις αναστολές



Ξεπερνώντας τις αναστολές 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ: Η προηγούμενη απόπειρα να μείνει 

στην γνώριμη καθημερινότητά του και την ασφάλεια αποτυγχάνει και 

ο χαρακτήρας αποφασίζει ή αναγκάζεται να προχωρήσει προς το 

Νέο Κόσμο. Είναι έτοιμος να διαβεί το κατώφλι της πόρτας που δεν 
έχει επιστροφή. Είναι έτοιμος για το μεγάλο ταξίδι όχι μόνο στην 

περιπέτεια, αλλά και στον ίδιο τον εαυτό του. 

 Το ταξίδι θα του επιτρέψει να μάθει όσα δεν ήξερε για τον εαυτό του 

και τον κόσμο.



Άσκηση

Χρησιμοποιώντας το σχήμα του ταξιδιού 
του Vogler χαρτογραφήστε την εξέλιξη και 
το τόξο ενός δικού σας χαρακτήρα.

Συνάντηση με τον μέντορα – ξεπερνώντας 
τις αναστολές

1. Ποιος ή τι τον βοηθά να ξεπεράσει τις 
αναστολές και τον φόβο του;

2. Ποιο στοιχείο του χαρακτήρα του 
έρχεται στο φως πιο καθαρά με αυτή 
την απόφαση;

3. Τι χαρακτηριστικά έχει ο μέντορας που 
δεν έχει ο ίδιος και τον βοηθούν να 
προχωρήσει;

4. Ποιο στοιχείο που περιμένει να βρει 
στον νέο κόσμο τον βοηθάει να κάνει 
το επόμενο βήμα;



Το πέρασμα του

κατωφλιού

Νέος, 

ξεχωριστός

κόσμος



Το πέρασμα του κατωφλιού

 Με τη λέξη κατώφλι εννοείται το κατώφλι της νοητής πόρτας 
που χωρίζει τον Συνηθισμένο Κόσμο του ήρωα από τον 
Ξεχωριστό Κόσμο (ο οποίος περιλαμβάνει την περιπέτειά 
του). Το πέρασμα του Κατωφλιού σηματοδοτεί τη δέσμευση 
του ήρωα με το ταξίδι του. 

 Τόσο η δέσμευση του αυτή, όσο και η απόφαση να περάσει 
το κατώφλι, συνήθως απαιτεί κάτι παραπάνω από το να 
παραδεχτεί ο ήρωας τους φόβους του ή να λάβει μια 
ψυχολογική ώθηση από τον Μέντορά του. Το Πέρασμα του 
Κατωφλίου περιλαμβάνει ένα συμβάν το οποίο κυριολεκτικά 
φτάνει την κατάσταση στο απροχώρητο (πχ. χωρισμός, 
θάνατος αγαπημένου προσώπου, πτώχευση κτλ). Ο ήρωας 
πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το συμβάν το οποίο θα τον 
αναγκάσει να εισέλθει στον Ξεχωριστό Κόσμο.

 Από τη στιγμή που ο Ήρωας εισέλθει στον Ξεχωριστό 
Κόσμο, αυτό σημαίνει ότι από το συγκεκριμένο σημείο και 
μετά δεν υπάρχει γυρισμός. Το συμβάν αυτό έρχεται, λοιπόν. 
να επαναπροσδιορίσει το κεντρικό δραματικό ερώτημα που 
ωθεί την ιστορία προς τα εμπρός, επηρεάζοντας άμεσα τον 
ήρωα, υψώνοντάς του εμπόδια και τροφοδοτώντας την 
ιστορία με δράση.

Δέσμευεται στον στόχο



Δέσμευση στον στόχο

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ: ΑΝΤΙΘΕΣΗ

 Ένα σημαντικό συμβάν οδηγεί τον ήρωα στην απόφασή του να 

δεσμευτεί στον στόχο του. Το συμβάν συνδέεται με κάτι δικό του, είτε 

κάποιο άτομο από το περιβάλλον του, είτε κάποια δικιά του εσωτερική 

ανάγκη, φόβο, ισχυρό συναίσθημα. Η δέσμευση στον στόχο δεν 
λαμβάνεται συνήθως δίχως το ισχυρό συμβάν ή την συνθήκη που 

τον κινητοποιεί και τον αναγκάζει να δεχθεί τη δέσμευση.



Άσκηση

Χρησιμοποιώντας το σχήμα του 
ταξιδιού του Vogler χαρτογραφήστε 
την εξέλιξη και το τόξο ενός δικού σας 
χαρακτήρα.

Το πέρασμα του κατωφλιού και η 
δέσμευση στον στόχο

1. Ποιο είναι το σημαντικό συμβάν 
που τον ωθεί να περάσει το 
κατώφλι του φόβου;

2. Ποιος είναι ακριβώς ο στόχος του 
και πως δεσμεύεται σε αυτόν;

3. Πώς συνδέεται το συμβάν που 
τον ωθεί με τον δικό του 
χαρακτήρα; Με ποιο ή ποια 
χαρακτηριστικά του που γνώριζε 
ή και όχι.



Δοκιμασίες,

σύμμαχοι και 

εχθροί



Δοκιμασίες, σύμμαχοι και εχθροί

Η είσοδος του ήρωα στον Ξεχωριστό Κόσμο 
επιφυλάσσει εμπόδια, συμμάχους και εχθρούς. Ο 
Ήρωας καλείται να βρει έναν τρόπο να ανταπεξέλθει στις 
αντιξοότητες που συναντά, να υπερβεί τα εμπόδια, να 
ανακαλύψει συμμάχους και να αντιμετωπίσει εχθρούς, 
ανακαλύπτοντας με αυτό τον τρόπο τους κανόνες που 
διέπουν τον Ξεχωριστό Κόσμο. Όσο σημαντικό είναι 
αυτό το στάδιο για τον ήρωα, άλλο τόσο είναι και για τον 
θεατή. Είτε πρόκειται για τον φανταστικό κόσμο μιας 
μελλοντικής κοινωνίας, είτε για τον συναισθηματικό 
κόσμο μιας ρομαντικής αγάπης είτε για τις κρυφές 
λεπτομέρειες ενός ειδεχθούς εγκλήματος, το στάδιο των 
δοκιμασιών είναι η πρώτη μας επαφή και γνωριμία με 
τον Ξεχωριστό Κόσμο, αλλά και με το πώς οι συνθήκες 
του και οι άνθρωποι που τον απαρτίζουν έρχονται σε 
αντίθεση με τον Συνήθη Κόσμο του ήρωα. Σε αυτό το 
στάδιο ο ήρωας πρέπει να ανακαλύψει ποιόν μπορεί να 
εμπιστευθεί και ποιόν όχι, να κερδίσει συμμάχους, να 
εντοπίσει τους εχθρούς του και να εστιάσει την προσοχή 
του στον κυριότερο αντίπαλό του.

Πειραματισμός



Πειραματισμός

 ΣΕΚΑΝΣ C. Ο ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ / FUN AND GAMES: Ο χαρακτήρας 

ανακαλύπτει ότι εδώ όλα λειτουργούν αντίστροφα από ό,τι στον 

παλιό, καθημερινό κόσμο. Για να επιβιώσει, πρέπει να αποκτήσει νέες 

δεξιότητες και να αναπτύξει σχέσεις με ΜΕΝΤΟΡΕΣ και ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ. 
Είναι πιθανό κάποιοι από αυτούς να αποδειχθούν 

αργότερα ΔΙΠΡΟΣΩΠΟΙ, αλλά όχι απαραίτητα.

 Με κάποιον ή κάποιους από αυτούς τους ΜΕΝΤΟΡΕΣ και 

ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ, ο χαρακτήρας θα ζήσει μια ΙΣΤΟΡΙΑ-Β, συνήθως έρωτα 
ή δυνατή φιλία. Η ΙΣΤΟΡΙΑ-Β τρέχει μαζί με τη βασική πλοκή (την 

ΙΣΤΟΡΙΑ-Α) και είναι σημαντικότατη, καθώς μέσω αυτής 

πραγματοποιείται το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ του χαρακτήρα. Ενώ η βασική 
πλοκή σχετίζεται με τους εξωτερικούς στόχους του χαρακτήρα, η 

ΙΣΤΟΡΙΑ-Β συνδέεται με τις εσωτερικές του ανάγκες.



Άσκηση

Χρησιμοποιώντας το σχήμα του ταξιδιού του 
Vogler χαρτογραφήστε την εξέλιξη και το 
τόξο ενός δικού σας χαρακτήρα.

Δοκιμασίες, σύμμαχοι κι εχθροί -
Πειραματισμός

1. Καταγράψτε τα εμπόδια και την βοήθεια 
που συναντά

2. Συμμάχους κι εχθρούς που αντιμετωπίζει

3. Στοιχεία του εαυτού του που τον 
δυσκολεύουν και άλλα που τον 
βοηθούν να ξεπεράσει τα εμπόδια

4. Πως δοκιμάζονται οι σχέσεις με τους 
συμμάχους 

5. Ποια στοιχεία του εαυτού του αξιοποιεί 
για να αντιμετωπίσει τους εχθρούς του

6. Πως αντιμετωπίζει την προδοσία ή μια 
μη αναμενόμενη βοήθεια



Είσοδος στην 

επικίνδυνη ζώνη



Είσοδος στην επικίνδυνη ζώνη

Ο ήρωας πρέπει να κάνει τις απαραίτητες 

προετοιμασίες ώστε να πλησιάσει στη λεγόμενη 

Επικίνδυνη Ζώνη, μια περιοχή που θα τον οδηγήσει 

στην καρδιά του ταξιδιού του, δηλαδή στη λεγόμενη 

Αναμέτρηση. Ο εχθρός πρέπει να μελετηθεί 

προσεκτικά, η στρατηγική να σχεδιαστεί καλά και 
να διευθετηθούν όλες οι λεπτομέρειες για να 

καταφέρει ο ήρωας να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσει τον μεγαλύτερό του φόβο ή τον 

υπέρτατο κίνδυνο που ελλοχεύει στον Ξεχωριστό 

Κόσμο. Αν ο ήρωας μας είναι ένας ήρωας 
γεμάτος αυτοπεποίθηση ενδέχεται να παρακάμψει 

αυτές τις προετοιμασίες και να επιχειρήσει μια πιο 

τολμηρή προσέγγιση στην Επικίνδυνη Ζώνη.

Προετοιμασία



Προετοιμασία

 ΣΕΚΑΝΣ D. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΗ ΣΠΗΛΙΑ: Μπαίνοντας βαθύτερα 
στο Νέο Κόσμο, τα παιχνίδια τελειώνουν και ο χαρακτήρας μας 
ανακαλύπτει μια πιο σκοτεινή και απειλητική πλευρά του κόσμου 
αυτού. Συνειδητοποιεί ότι τα πράγματα είναι δυσκολότερα από ό,τι 
φαίνονταν στην αρχή, όμως συνεχίζει να προχωρά.

 Ο χαρακτήρας εξακολουθεί να αγνοεί και αρνείται να αντιμετωπίσει 
την εσωτερική του ΑΔΥΝΑΜΙΑ. Προχωρά στην περιπέτειά, 
θεωρώντας ότι θα πετύχει το στόχο του χωρίς να χρειαστεί να κοιτάξει 
μέσα του.

 ΤΟ ΜΕΣΟ (midpoint): Ο χαρακτήρας δίνει μια πρώτη μάχη, από την 
οποία παίρνει την (πολλές φορές αλαζονική) ικανοποίηση μιας νίκης. 
Αυτή δεν είναι παρά μια φαινομενική νίκη, επειδή ο ανταγωνιστής δεν 
έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη και επειδή ο χαρακτήρας μας δεν 
έχει αντιμετωπίσει ακόμη τους εσωτερικούς του δαίμονες.



Άσκηση

Χρησιμοποιώντας το σχήμα του 
ταξιδιού του Vogler χαρτογραφήστε 
την εξέλιξη και το τόξο ενός δικού σας 
χαρακτήρα.

Είσοδος στην επικίνδυνη ζώνη -
προετοιμασία

1. Πως συνειδητοποιεί ότι τα 
πράγματα είναι πιο δύσκολα απ’ 
όσο υπολόγιζε και πως αντιδρά 
σε αυτό;

2. Ποια είναι η αδυναμία που 
εξακολουθεί να μην μπορεί να 
αντιμετωπίσει ή να διαχειριστεί;

3. Ποια είναι η πρώτη μεγάλη νίκη 
του και ποια τα συναισθήματά 
του;



Αναμέτρηση με τον 

εαυτό του και το 

σκοτάδι



Αναμέτρηση

 Κατά τη διάρκεια της Αναμέτρησης ο ήρωας καλείται να 
αντιμετωπίσει τον μεγαλύτερό του φόβο, την πιο δύσκολη 
πρόκληση που σχετίζεται με το πρόβλημα του, δηλαδή με 
το κεντρικό δραματικό ερώτημα που διατάραξε στην αρχή 
της ιστορίας τον Συνήθη Κόσμο του. Το αναγνωστικό 
κοινό παρακολουθεί με αγωνία αν ο ήρωας θα επιβιώσει 
ή όχι. Η Αναμέτρηση αποτελεί το πιο βασικό και το πιο 
ιδιαίτερο στάδιο οποιουδήποτε ταξιδιού. Κι αυτό γιατί μόνο 
μέσω του μεταφορικού του “θανάτου”, ο ήρωας θα 
μπορέσει να αναγεννηθεί, βιώνοντας μια ανάσταση που 
θα του χαρίσει ανώτερες δυνάμεις και διορατικότητα για 
να φέρει εις πέρας το ταξίδι του.

 Ο ήρωας μπορεί να γευθεί απευθείας τον θάνατο ή να 
γίνει μάρτυρας του θανάτου ενός συμμάχου, του 
Μέντορα ή ακόμα και να προκαλέσει ο ίδιος τον 
συγκεκριμένο θάνατο. Στις ρομαντικές ιστορίες, η 
Αναμέτρηση περιλαμβάνει τη χρονική στιγμή όπου το 
ζευγάρι χωρίζει ή ανακαλύπτει κάποια απιστία. Στα 
αστυνομικά μυθιστορήματα, κατά το Στάδιο της 
Αναμέτρησης μπορεί να συλληφθεί κάποιος αθώος, 
κάποιος αυτόπτης μάρτυρας να δολοφονηθεί ή ο 
δολοφόνος να ενοχοποιήσει τον πρωταγωνιστή 
αστυνομικό.

Η μεγάλη αλλαγή



Η μεγάλη αλλαγή

 ΣΕΚΑΝΣ Ε. ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΞΑΝΑΡΧΟΝΤΑΙ: Ο ανταγωνιστής ανασυντάσσεται 
και επανέρχεται δριμύτερος.

 Έχοντας μελετήσει τον αντίπαλο αυτή τη φορά ο ανταγωνιστής στοχεύει 
εκεί που πραγματικά πονάει: στην ίδια την ΑΔΥΝΑΜΙΑ του χαρακτήρα.

 ΟΛΑ ΧΑΝΟΝΤΑΙ: Η κατώτατη στιγμή για τον χαρακτήρα μας. Ο ήρωας 
πέφτει στα χέρια του κακού.

 Έχοντας υποτιμήσει τον αντίπαλο, αλλά και τους εσωτερικούς του 
δαίμονες, ο χαρακτήρας μας πέφτει.

 ΣΕΚΑΝΣ F. Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ: Ο χαρακτήρας περνά μια 
σκοτεινή φάση, καθώς συνειδητοποιεί την αποτυχία της περιπέτειάς του 
και περιμένει την απόλυτη καταστροφή, από στιγμή σε στιγμή.

 Αυτή είναι σημαντικότατη φάση της περιπέτειας, καθώς ο χαρακτήρας 
καταλαβαίνει τα λάθη του. Παράλληλα, χωνεύει όλα όσα έμαθε και 
αφομοιώνει το μεγάλο μάθημα της περιπέτειας.



Άσκηση

Χρησιμοποιώντας το σχήμα του ταξιδιού του 
Vogler χαρτογραφήστε την εξέλιξη και το τόξο ενός 
δικού σας χαρακτήρα.

Αναμέτρηση – η μεγάλη αλλαγή

1. Πως ανασυντάσσεται και στοχεύει τελικά στην 
αντιμετώπιση της μεγάλης του αδυναμίας; 
Πώς διαχειρίζεται παλιά και νέα τραύματα;

2. Πώς χάνει τη νέα μάχη και πέφτει στο σκοτάδι; 
Πως αντιμετωπίζει την χειρότερη πτυχή του 
εαυτού του;

3. Πως διαχειρίζεται την πτώση και την 
προοπτική της καταστροφής του;

4. Ποια είναι τα λάθη που έκανε και τώρα τα 
αντιλαμβάνεται;

5. Ποιο είναι το μεγάλο του μάθημα από την 
περιπέτειά του;

6. Πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις και τα 
συναισθηματά του για τους γύρω του και τον 
εαυτό του;



Αποθέωση



Αποθέωση

Ο ήρωας ανακαλύπτει τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να κερδίσει τον αντίπαλο του 
και τις αδυναμίες 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.

Εωτερική αλλαγή



Εσωτερική αλλαγή

 ΤΟ «ΚΑΤΙ» / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΑΞΗ: Συνειδητοποιώντας «ΚΑΤΙ,» ο 

χαρακτήρας μας παίρνει κουράγιο και επιστρέφει στην περιπέτεια, πιο 

αποφασισμένος από ποτέ.

 Το «ΚΑΤΙ» προέρχεται, με κάποιο τρόπο, από την ΙΣΤΟΡΙΑ-Β. Χάρη σε 

αυτή, ο χαρακτήρας μας καταλαβαίνει ότι, αντιμετωπίζοντας την 

εσωτερική ΑΔΥΝΑΜΙΑ του, θα πετύχει και τον εξωτερικό του στόχο. 

Ένα σημαντικό μέρος του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ τελειώνει εδώ: ο 

χαρακτήρας μας έχει καταλάβει το μάθημα.



Άσκηση

Χρησιμοποιώντας το σχήμα του ταξιδιού 
του Vogler χαρτογραφήστε την εξέλιξη και 
το τόξο ενός δικού σας χαρακτήρα.

Αποθέωση – εσωτερική αλλαγή

1. Ποιο είναι το στοιχείο, το 
χαρακτηριστικό που τον κάνει να 
πάρει δύναμη και να σηκωθεί από το 
μηδέν;

2. Πώς νικάει την αδυναμία του;

3. Ποιο είναι το μεγάλο του μάθημα από 
αυτή την περιπέτεια;

4. Τι νέο ανακάλυψε για τον εαυτό του;

5. Τι αφήνει πίσω από τον παλιό εαυτό 
του;



Ανταμοιβή



Ανταμοιβή

 Ο ήρωας έχει επιβιώσει από τον θάνατο, έχει 
αντιμετωπίσει τον μεγαλύτερό του φόβο και 
τώρα γεύεται την ανταμοιβή που 
αναζητούσε. Η ανταμοιβή αυτή ενδέχεται να 
έχει διάφορες μορφές: έναν θησαυρό, μια 
διάκριση, μια καταξίωση, μια βαθύτερη 
γνώση ή τη συμφιλίωση/επανασύνδεση με 
ένα αγαπημένο πρόσωπο.

 Οποιαδήποτε μορφή κι αν έχει η Ανταμοιβή, 
σίγουρα δίνει στον ήρωα κάθε δικαίωμα να 
αισθάνεται αυτοπεποίθηση, μιας και κάτι 
τέτοιο θα επιτρέψει στον ίδιο να ανεφοδιαστεί 
ανακτώντας την χαμένη του ενέργεια, αλλά 
και στον θεατή να πάρει μια ανάσα πριν το 
ταξίδι οδηγηθεί προς την κλιμάκωση και την 
τελική λύση. Συνέπειες



Συνέπειες

ΤΡΙΤΗ ΠΡΑΞΗ: ΣΥΝΘΕΣΗ

 ΣΕΚΑΝΣ G. H ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ: Ο ανταγωνιστής κυκλοφορεί ακόμη 
ανίκητος, ενώ ο χρόνος τελειώνει. Ο χαρακτήρας εφορμά με ό,τι έχει, 

για να τον αντιμετωπίσει, στην τελική μάχη.

 Ο χαρακτήρας μας έχει καταλάβει το μάθημά του, αλλά, για να 

ολοκληρώσει την ωρίμανσή του, πρέπει να το εφαρμόσει, δρώντας 

ανάλογα.



Άσκηση

Χρησιμοποιώντας το σχήμα του 

ταξιδιού του Vogler χαρτογραφήστε 

την εξέλιξη και το τόξο ενός δικού σας 

χαρακτήρα.

Ανταμοιβή - συνέπειες

1. Ποια είναι η ανταμοιβή του 

εξωτερικά και εσωτερικά, σε 

σχέση με την γνώση του εαυτού 

του;

2. Τι κέρδισε από την την περιπέτεια;

3. Έχασε κάτι; Άφησε κάτι πίσω του 

που δεν το περίμενε; Τι θυσίασε 

στη μάχη;



Άρνηση της

επιστροφής



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.



Άσκηση

Χρησιμοποιώντας το σχήμα του 
ταξιδιού του Vogler χαρτογραφήστε 
την εξέλιξη και το τόξο ενός δικού σας 
χαρακτήρα.

Άρνηση της επιστροφής

1. Θέλει να συνεχίσει να μάχεται; 
Γιατί δυσκολεύεται να αφήσει 
πίσω του τον νέο κόσμο που 
ανακάλυψε;

2. Ο εαυτός του όπως εξελίχθηκε 
μπορεί να επιστρέψει στον 
συνηθισμένο κόσμο και την 
καθημερινότητα που είχε πριν; Τι 
θα πρέπει να αφήσει πίσω του και 
δεν θέλει να το αφήσει;



Ο δρόμος της 

επιστροφής



Ο δρόμος της επιστροφής

Σε αυτό το στάδιο ο ήρωας πρέπει να 
επαναδεσμευτεί ως προς το να ολοκληρώσει το 
ταξίδι του και να ξεκινήσει το Δρόμο της 
Επιστροφής προς τον Συνήθη Κόσμο του. Τα 
βιώματα που ο ήρωας απέκτησε κατά το 
πέρασμά του μέσα στον Ξεχωριστό Κόσμο 
ενδέχεται να κάνουν την επιστροφή του ακόμη 
πιο δύσκολη. Έτσι όπως κατά το Πέρασμα από 
το Κατώφλι ο ήρωας χρειάστηκε μια ώθηση, 
έτσι και τώρα ίσως ο ήρωας να χρειαστεί ένα 
γεγονός που θα τον ωθήσει στο να επιστρέψει 
στην καθημερινότητά του. Το γεγονός αυτό θα 
πρέπει να είναι ένα συμβάν που θα 
επανακαθορίσει το κεντρικό δραματικό 
ερώτημα, το πρόβλημα δηλαδή που ο ήρωας 
καλείται να επιλύσει από την αρχή της ιστορίας. 
Πρόκειται να ένα δυνατό σημείο καμπής, του 
οποίου η δράση θα αναγκάσει τον ήρωα να 
ολοκληρώσει το ταξίδι του.

Επαναπροσδιορισμός



Άσκηση

Χρησιμοποιώντας το σχήμα του 

ταξιδιού του Vogler χαρτογραφήστε 

την εξέλιξη και το τόξο ενός δικού 

σας χαρακτήρα.

Ο δρόμος της επιστροφής

1. Ποιο είναι το γεγονός που τον 
κάνει τελικά να αποφασίσει ότι 

θα επιστρέψει;

2. Πώς επαναπροσδιορίζεται το 

αρχικό δραματικό ερώτημα της 
ιστορίας;



Κύριος δύο

κόσμων



Κύριος 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.

Ο ήρωας έρχεται ουσιαστικά αντιμέτωπος με το πρόβλημά 
του / τον βαθύτερο του φόβο. Η κάθαρση που συμβαίνει με 
την ανάδυση του ήρωα μέσα από τις περιπέτειες του 
Ξεχωριστού Κόσμου, του δίνουν τη δυνατότητα να 
αναγεννηθεί και να μεταμορφωθεί συνδυάζοντας τα 
χαρακτηριστικά του παλιού του εαυτού με τις γνώσεις και τη 
σοφία που απέκτησε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. 

Τελική προσπάθεια



Τελική προσπάθεια

 ΣΕΚΑΝΣ H. ΤΟ ΦΙΝΑΛΕ & Η ΛΥΣΗ: Η τελική μάχη, όπου ο χαρακτήρας 

μας πετυχαίνει το στόχο του. Σε περίπτωση καταστροφής του, πέφτει 

ηρωικά, προσφέροντας κάθαρση για τα κρίματά του.

 Αντιμετωπίζει τους εσωτερικούς του δαίμονες και τους νικά, 

πλησιάζοντας κατά ένα βήμα τον ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΑΥΤΟ του. 

 Νεκρός ή ζωντανός, έχοντας αντιμετωπίσει τα εξωτερικά και τα 

εσωτερικά του τέρατα, ο χαρακτήρας μας δικαιούται να 

ονομάζεται ΗΡΩΑΣ.



Άσκηση

Χρησιμοποιώντας το σχήμα του 
ταξιδιού του Vogler χαρτογραφήστε 
την εξέλιξη και το τόξο ενός δικού σας 
χαρακτήρα.

Κύριος δύο κόσμων – τελική 
προσπάθεια

1. Ποια είναι η τελική μάχη και η 
έκβασή της;

2. Πώς είναι ο ίδιος μέσα σε αυτή τη 
μάχη; Πώς νιώθει; Ποια στοιχεία 
του χαρακτήρα του φωτίζονται 
καθαρά;

3. Ποιος είναι ο νέος εαυτός του 
που γίνεται προφανής στον ίδιο 
και τους γύρω του;



Επιστροφή με

γνώση



Επιστροφή

Βιώνοντας την κάθαρση, ο ήρωας έχει κερδίσει 

πλέον το δικαίωμα να γίνει αποδεκτός κατά την 

επιστροφή του στον Συνήθη Κόσμο, στην 

καθημερινότητα και την κανονικότητα. Είτε έχει καλό 

ή κακό τέλος η ιστορία μας, ο ήρωας κατά την 

επιστροφή του εμφανίζεται σοφότερος, έχει διδαχτεί 
το ιδιαίτερο μάθημα που επιχείρησε να του δώσει η 

περιπέτειά του και ο θεατής αποκτά μια καλύτερη 

επίγνωση της ανθρώπινης φύσης, αλλά και του 

κόσμου γενικότερα. Ο ήρωας έχει πλέον 

θεραπεύσει τη φυσική ή συναισθηματική του 
πληγή, έφερε εις πέρας τα καθήκοντα που 

παλαιότερα φοβόταν και η ισορροπία στον 

Συνηθισμένο Κόσμο έχει πλέον αποκατασταθεί με 

την ολοκλήρωση της ιστορίας.

Γνώση και ανωτερότητα



Γνώση και ανωτερότητα

 H ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ της ταινίας είναι αντιπροσωπευτική αυτής της 

μεταμόρφωσης στη ζωή του ήρωα. 

 Είναι, συχνά, η αντίθετη από την ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ.



Άσκηση

Χρησιμοποιώντας το σχήμα του 
ταξιδιού του Vogler χαρτογραφήστε 
την εξέλιξη και το τόξο ενός δικού 
σας χαρακτήρα.

Επιστροφή – γνώση και 
ανωτερότητα

1. Πώς έχει μεταμορφωθεί πλέον ο 
ήρωας;

2. Γιατί αξίζει να λέγεται ήρωας;

3. Ποιες είναι οι διαφορές από την 
αρχική του εικόνα;

4. Έκλεισε το τραύμα που είχε; 
Λύθηκε το διακύβευμα;





Άσκηση 1
Εφαρμόστε όλα τα βήματα που είδαμε στο σχήμα 
του ταξιδιού του χαρακτήρα του Vogler, είτε για 
τον κύριο χαρακτήρα μιας ιστορίας σας, είτε για 
κάποιον δευτερεύοντα, ακολουθώντας 
παράλληλα το σχήμα των τριών πράξεων και 
συνοψίστε μου σε ένα πινακάκι το ΠΡΙΝ και το 
ΜΕΤΑ του ταξιδιού του. Πώς ήταν όταν ξεκίνησε 
και πως κατέληξε.

- Δείτε προσεκτικά τις αλλαγές και τι τις 
προκάλεσε. Άλλαξε καθόλου η ίδια η ιστορία 
σας; Η εξέλιξη και η πλοκή της;

- Δείτε αν όσο ακολουθούσατε τα βήματα του 
σχήματος προέκυψαν στοιχεία στον 
χαρακτήρα που δεν είχατε σκεφτεί εκ των 
προτέρων ή αν άλλαξαν κάποια που είχατε 
σκεφτεί

- Οι αλλαγές μπορεί να είναι στα φυσικά 
χαρακτηριστικά του, στις συνήθειες, στα 
συναισθήματα, τις απόψεις, την οπτική του 
για τον κόσμο και κάποιους γύρω του, τα 
όριά του, τις αδυναμίες, τις δυνατότητές του 
κ.λπ.

*μην ξεχνάτε την πολυπλοκότητά του και ότι 
κανείς δεν είναι μόνο καλός ή κακός, δυνατός ή 
αδύναμος. Τίποτα δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Θα 
ήθελα σιγά σιγά να αρχίσω να βλέπω τις 
αποχρώσεις και τους ενδιάμεσους τόνους του 
χαρακτήρα σας, ανάμεσα στο άσπρο και το 
μαύρο.


