
Η τέχνη του 
χαρακτήρα
ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ



Η τέχνη του χαρακτήρα είναι µια προσπάθεια να
- εξερευνήσουµε την αλήθεια της ανθρώπινης φύσης 
- δούµε στους χαρακτήρες µας αντανακλάσεις του εαυτού µας
- κατανοήσουµε καλύτερα τη ζωή µας. 
Βασικές δεξαµενές ιστοριών και µήτρες χαρακτήρων στην αφήγηση:
- Μύθοι 
- Βίβλος 
- Ελληνική τραγωδία και κωµωδία 
- Δράµα της Αναγέννησης
- Μυθιστόρηµα 
- Μεταµοντέρνα µυθοπλασία 
- Ταινίες 
- Τηλεόραση 
> είναι οι χαρακτήρες αυτοί που χαράσσονται πιο έντονα στο µυαλό
Με κάποιο «λεπτό, ύπουλο, σηµαντικό» τρόπο, είναι εµείς.

Ο χαρακτήρας Murray Burns στην 
ταινία A Thousand Clowns, προσπαθεί 

να καταλάβει τον «λεπτό, ύπουλο, 
σηµαντικό λόγο για τον οποίο 

γεννήθηκε άνθρωπος και όχι καρέκλα»



Μύθοι και ιστορία 
- Γιατί αναπτύσσονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη;
- Γιατί η µυθολογία είναι ίδια παντού παρά τις εθιµοτυπικές 

αλλαγές της;
- Πώς συνδέεται η ψυχανάλυση µε τους µύθους;
- Τα παραµύθια τι σχέση έχουν µε το όνειρο και την 

ψυχανάλυση;
- Το παράδειγµα του Οιδίποδα
- Το παράδειγµα του Μίνωα
- Ο µύθος ως απρόσωπο όνειρο και το όνειρο ως 

προσωποποιηµένος µύθος
- Η περιπέτεια ως υποκατάστατο της καθηµερινής ρουτίνας
- Τραγωδία – κωµωδία – κάθαρση
- Ήρωες και θεοί – Το σχήµα «χωρισµός – µύηση –

επιστροφή»
- Ο ήρως του παραµυθιού, ο ήρωας του µύθου, ο ήρωας 

της θρησκείας
- Παράδειγµα της θεότητας Endshu (Αφρική)
- Τα αρχέτυπα



Χαρακτήρες αρχέτυπα - µήτρες



Τους χαρακτήρες τους 
ανακαλύπτουµε ή τους 
γεννάµε;

Ο Μιχαήλ Άγγελος πίστευε ότι 
απελευθερώνει τα γλυπτά του από το 
µάρµαρο στο οποίο ήταν φυλακισµένα 
και ο αληθινός δηµιουργός τους, στο 
µυαλό του, ήταν ο Θεός. 
Ο θεατρικός συγγραφέας Martin 
McDonagh βίωνε κάτι παρόµοιο. Οι 
χαρακτήρες του έµοιαζαν να αιωρούνται 
στο δωµάτιο. Έγραφε µέχρι να 
καταγράψει τα λόγια τους.

Ο ζωγράφος Τζάκσον Πόλοκ συνέχιζε 
να ζωγραφίζει τον καµβά του µέχρι µια 
κρίσιµη, τροµακτική, αναποτελεσµατική 
στιγµή που κάτι µέσα του έλεγε: σταµάτα. 

Η πρώτη µέθοδος φαίνεται οδεύει προς 
την ανακάλυψη, η δεύτερη προς τη 
γέννηση. Αλλά και οι δύο προσεγγίσεις 
κάπου συναντιούνται.



o Μιλώντας προσωπικά, βρίσκω ότι ένας χαρακτήρας
αρχικά διαµορφώνεται ως εντύπωση, περισσότερο ή 
ξεκάθαρη, όπως όταν η εντύπωση προκύπτει από
ένα πραγµατικό άτοµο που συναντώ πρώτη φορά.

o Ακόµα και όταν η αρχική εντύπωση είναι οπτικά ή 
συναισθηµατικά ξεχωριστή, γνωρίζω λίγα ή τίποτα 
για το πώς θα συµπεριφέρεται ο χαρακτήρας. Τον 
µαθαίνω µε πειραµατισµός - γράφοντας βασικές
σκηνές που προκαλούν σύγκρουση, επιθυµία και 
απώθηση, φόβο και ντροπή, υπερηφάνεια και 
αγάπη, σταδιακά δηµιουργώντας κάτι που, αν και 
δεν διαφέρει από την αρχική µου εντύπωση, είναι 
ωστόσο πιο αληθινό, περίπλοκο, συναισθηµατικά
ελκυστικό και ενδιαφέρον.

o Εναλλάσσω ανακάλυψη και δηµιουργία.



Κάθε ιστορία διερευνά τέσσερα βασικά ερωτήµατα:
o Ποιός είναι;
o Από που προέρχεται;

o Πού πηγαίνει;
o Τι σηµαίνει η διαδροµή του για τον ίδιο και τον κόσµο γύρω του;

Κάθε ιστορία είναι:

Ø µια διαδικασία που γεννά ερωτήµατα και λιγότερο µια διαδικασία 
που γεννά απαντήσεις. 

Ø o δηµιουργός του χαρακτήρα αναρωτιέται διαρκώς τι θα 
συνέβαινε «αν» παίζοντας µε τις υποθέσεις και δοκιµάζοντας τα 
όρια τα δικά του και του χαρακτήρα.

O χαρακτήρας πρέπει να εκλαµβάνεται ως ανοιχτό σχήµα

«Μπορεί να αποκτήσει κανείς τα πάντα µε τη 
µοναξιά, εκτός από χαρακτήρα»

>  Stendhal, De l’amour



1η άσκηση 
σηµειωµατάριο χαρακτήρων

Φτιάξτε έναν πίνακα µε τέσσερις στήλες ως 
εξής για όλους τους χαρακτήρες της 
ιστορίας σας (κύριους και δευτερεύοντες) 
αφού σκεφτείτε προσεκτικά ποιον ρόλο 
παίζει ο καθένας, αν θα µπορούσε να 
αντικατασταθεί µε κάποιον άλλον και αν είναι 
όντως απαραίτητη η ύπαρξή του. Δείτε το 
σαν έναν χάρτη των χαρακτήρων σας. Η 
οικονοµία και ο λόγος για τον οποίο δίνουµε 
χώρο σε έναν χαρακτήρα στην ιστορίας είναι 
σηµαντικά στοιχεία που πρέπει κανείς να 
εξετάζει κάθε στιγµή. Επίσης καλό είναι κάθε 
χαρακτήρας να µην είναι στερεοτυπικός ή 
πλήρως προβλέψιµος. Να µην έχει φτιαχτεί 
απλώς για να εξυπηρετεί την πλοκή και πίσω 
από την δηµιουργία του να κρύβεται µια 
ισχυρή ιδέα που στηρίζει την ύπαρξή του, ένα 
σχήµα που τον δικαιολογεί, όπως αντίστοιχα 
πίσω από όλη την ιστορία µας κρύβεται µία 
ή περισσότερες πυρηνικές ιδέες που 
λειτουργούν ως πυλώνας όλης της ιστορίας.

Όνοµα Περιγραφή – ρόλος Χαρακτηριστικά Περιπλοκές

Παπάς 

Χρήστος

Δηµοσιογράφος, ερευνητής 

υπόθεσης, κεντρικός 

πρωταγωνιστής ιστορίας κλπ

Φυσικά χαρακτηριστικά

Χαρακτήρας: επίµονος, ευαίσθητος, 

προσωπικά ζητήµατα, οικογενειακά, 

οικονοµικά κ.λπ.

Συνθήκες ζωής.

Αν και έχει ένα ηθικό πλαίσιο στο οποίο κινείται 

στο παρελθόν είχε κάνει µια στραβή. Ίσως έρθει 

αντιµέτωπος µε αυτή στην ιστορία µας. Ίσως κάτι 

που νοµίζουµε στην αρχή στη συνέχεια αποδειχθεί 

διαφορετικό.

Μάρκου 

Μαρία

Θύµα. Δουλεύει σε πολυεθνική 

εταιρία. Βρίσκεται δολοφονηµένη 

στο γραφείο της κλπ

Φυσικά χαρακτηριστικά

Οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.

Ενώ φαινόταν µια ήρεµη γυναίκα στην 

πραγµατικότητα είχε εξάρτηση από το σεξ κλπ

χχ Συνεργάτης του ερευνητή µας Βιαστικός, εξυπνάκιας κλπ Είναι πάντα εκεί, αλλά σε µια κρίσιµη στιγµή έλειπε

Ψψ Σύζυγος θύµατος

Ύποπτος νούµερο 1

Χαρακτηριστικά του σε σχέση µε το θύµα. 

Νάρκισσος, βίαιος, εγωπαθής, αλλά και 

στοργικός µε τα παιδιά του κ.λπ.

Κρύβει κάποιο σκοτεινό µυστικό, έχει το τάδε 

κίνητρο



Η κατανόηση των χαρακτήρων ξεκινά µε µια 
ειλικρινή, ξεκάθαρη κατανόηση του εαυτού µας

o Η καθαρή οπτική εικόνα ενός χαρακτήρα είναι µια αρχή, 
όχι το τέλος. Εάν περιοριζόµαστε σε µια οπτική εικόνα στο 
«µάτι του νου», κινδυνεύουµε να σκεφτούµε τον 
χαρακτήρα σαν ιδέα, παρά να δηµιουργήσουµε µια 
συναισθηµατική εµπλοκή µαζί του.

o Η συναισθηµατική κατανόηση του χαρακτήρα 
σχηµατίζεται εξερευνώντας σκηνές βαθιάς 
συναισθηµατικής φόρτισης - στιγµές συντριπτικής 
ντροπής, χαράς, φόβου, υπερηφάνειας, λύπης, 
συγχώρεσης.

o Οι σκηνές στις οποίες οι χαρακτήρες εµπλέκονται 
ουσιαστικά και έρχονται σε σύγκρουση µεταξύ 
τους, είναι ζωτικής σηµασίας σε όλα τα στάδια της 
ανάπτυξης χαρακτήρων: σύλληψη, ανάπτυξη και 
απεικόνιση. Το χτίσιµο χαρακτήρων που 
δηµιουργούνται από σκηνές είναι εγγενώς πιο 
χρήσιµο από την οργάνωση απλών πληροφοριών.



o Η ανάπτυξη ενός χαρακτήρα µε 
γνήσιο βάθος απαιτεί εστίαση όχι 
µόνο στην επιθυµία αλλά στον 
τρόπο µε τον οποίο ο χαρακτήρας
αντιµετωπίζει την διάψευση των 
επιθυµιών του, καθώς και τα τρωτά 
σηµεία του, τα µυστικά του και τις 
αντιφάσεις του. Αυτή η εξέλιξη πρέπει 
να σφυρηλατηθεί σε σκηνές µε 
συναισθηµατικό βάθος. 

o Η τυραννία του Κινήτρου: την 
ανάγκη να καταλάβουµε τι θέλει ένας
χαρακτήρας και γιατί συµπεριφέρεται 
µε έναν συγκεκριµένο τρόπο. Χωρίς 
την συναισθηµατική κατανόηση των 
χαρακτήρων, οδηγούµαστε σε 
µαριονέτες πλοκής.



o Ένας χαρακτήρας µπορεί να υποστεί αλλαγή είτε µέσω 
ανάπτυξης, είτε µέσω µετασχηµατισµού, µέσω της 
δύναµης της θέλησης και την υπέρβαση ενός 
προσωπικού περιορισµού.

o Τα τόξα χαρακτήρων εµπίπτουν σε ένα φάσµα µε βάση 
το κύριο ερώτηµα που θέτουν πιο άµεσα:

- Μπορώ να πάρω αυτό που θέλω;
- Ποιός είµαι ή τι πρέπει να αλλάξω για τον εαυτό  
µου για να πάρω αυτό που θέλω;

o Τα µυθιστορήµατα παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες 
για την απεικόνιση της εσωτερικής ζωής, ενώ οι ταινίες 
και η τηλεόραση απαιτούν περισσότερη δράση και 
διάλογο. Όµως µεγάλο µέρος της δουλειάς εστιάζει 
στην ανάπτυξη ζωηρών, συναρπαστικών χαρακτήρων 
και είναι ακριβώς το ίδιο. 

>>> Δεν υπάρχουν παρακάµψεις και συντοµεύσεις.



Άσκηση - Ξένοι στο τρένο

ü Ποιος
ü Που
ü Πότε 
ü Πως
ü Γιατί



2η άσκηση –
σηµειωµατάριο 
χαρακτήρων

Επιλέξτε έναν ή δύο χαρακτήρες από το έργο στο οποίο δουλεύετε.

1. Εξετάστε αν εντάσσεται σε κάποιο ή σε κάποια από τα 
αρχετυπικά σχήµατα που περιγράψαµε. Καταγράψτε τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του

2. Μείνετε µαζί του κάθε µέρα. Παρακολουθήστε τον πως ζει και 
περάστε χρόνο µαζί του κρατώντας σηµειώσεις πως περνάει 
τον χρόνο του:

- Στον χώρο του (σπίτι, δουλειά κ.λπ.)

- Με την οικογένειά του

- Με τους φίλους του

- Με τον ανταγωνιστή – αντίπαλό του

- Σε έναν χώρο όπου διασκεδάζει

- Σε µια δραστηριότητα που σιχαίνεται να κάνει

3. Άλλαξε η οπτική σας µετά από µερικές ηµέρες; Σηµειώστε αυτά 
τα στάδια εξέλιξης του χαρακτήρα σας



Πηγές – δεξαµενές χαρακτήρων

u Μύθοι - ιστορία – αφηγήσεις 

u Aσυνείδητο – όνειρο - φόβοι

u Τέχνη  

u Φύση

u Αληθινοί άνθρωποι

u Σύνθετοι χαρακτήρες



Μερικά δηµιουργικά tips
u Θα χρειαστεί πρώτα να γίνετε εφευρετικοί µε τον χρόνο σας. Κανείς µας δεν κάνει συνήθως µόνο αυτή τη 

δουλειά, τουλάχιστον όταν ξεκινάει. Κανείς δεν είναι µόνο σεναριογράφος, η µέρα του είναι γεµάτη από
υποχρεώσεις. Θα χρειαστεί να βρείτε έξυπνους τρόπους ώστε να αφιερώνετε χρόνο στην γραφή και την 
ανάγνωση. Χωρίς χρόνο αυτή η δουλειά δεν µπορεί να γίνει, γιατί µπορεί να είναι ένα πάθος, αλλά είναι 
και δουλειά και µάλιστα µοναχική και σκληρή. Η πειθαρχία και το πείσµα που απαιτείται είναι µάλλον από
τα υψηλότερα που απαιτούνται για οποιαδήποτε δουλειά. Αν όµως τα καταφέρετε η αποζηµίωση, η 
ικανοποίηση είναι τεράστια και το µόνο βέβαιο είναι ότι από αυτή τη διαδικασία θα έχετε βγει ήδη ένας
άλλος άνθρωπος.

u Στήνουµε χαρακτήρες πολύ πριν να ξεκινήσουµε να καθίσουµε στο γραφείο ή στον υπολογιστή µας. 
Γράφουµε όλη την ώρα παρατηρώντας, παίζοντας και αναπλάθοντας τα στοιχεία της πραγµατικότητας
που µας περιβάλλει, διαβάζοντας άλλα βιβλία και αναλύοντας τα δοµικά τους στοιχεία.

u Οι ιδέες έρχονται από πολλές πλευρές, αφηγήσεις, µύθους, παραµύθια, όνειρα, φευγαλέες σκέψεις, ένα 
νεύµα, ένας διάλογος, ένας χαρακτήρας που κεντρίζει το ενδιαφέρον µας, µια είδηση είναι πάντα εκεί έξω 
και µας προσφέρονται απλόχερα αν έχουµε τα µάτια µας ανοιχτά. Αν αντιστρέψουµε την πραγµατικότητα 
ή επινοήσουµε έναν υπόγειο κόσµο µέσα σε αυτήν συνήθως γεννιόνται πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια στο 
µυαλό µας.

u Τις ιδέες τις φιλτράρουµε µε βάση τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά µας, µε γνώµονα αυτά που µας παθιάζουν, 
που µας απασχολούν και για τα οποία αξίζει τον κόπο να βυθιστούµε στη δίνη ενός εσωτερικού ταξιδιού 
που θα µας επιτρέψει να θέσουµε τελικά ερωτήµατα, να συγκινήσουµε και να δοκιµάσουµε τα όρια του 
δικού µας τρόπου σκέψης και στη συνέχεια των αναγνωστών µας. Η ιστορία µας πρέπει να µας αφορά 
αν θέλουµε να µείνουµε πολύ καιρό δεµένοι µαζί της και να εξακολουθήσει να µας παθιάζει µέχρι να 
ολοκληρωθεί. Διαφορετικά το πιθανότερο είναι ότι θα την αφήσουµε στη µέση.



Μερικά δηµιουργικά tips

u Δεν χρειάζεται να µιλήσουµε για κάτι που δεν έχει µιλήσει κανείς άλλος στον κόσµο, λίγο πολύ όλα 
έχουν ειπωθεί εκατοντάδες φορές και οι ιστορίες µήτρες είναι πάντα εκεί και µπορούµε να 
ανατρέχουµε σε αυτές. Χρειάζεται όµως να αφηγηθούµε την ιστορία µέσα από το µάτια µας
συνθέτοντας έναν νέο κόσµο από τα θραύσµατα των εµπειριών, του εαυτού, των συναισθηµάτων
και της µνήµης µας. Οι ιστορίες µας είµαστε εµείς οι ίδιοι, η αντανάκλαση του συναισθηµατικού και 
ο ψυχικού µας κόσµου, πέρα από τις ιδέες µας.

u Να θυµάστε ότι οι πιο ευφυείς ιδέες είναι οι απλές ιδέες και ότι οι πολλές και απρόσµενες ανατροπές
συνήθως φανερώνουν συγγραφική αδυναµία και όχι δύναµη. 

u Σηµειώνουµε τα πάντα σε ένα σηµειωµατάριο. Αν γράψουµε µια ιδέα και την ξαναδιαβάσουµε την 
επόµενη µέρα και εξακολουθεί να µας φαίνεται ενδιαφέρουσα τότε κάναµε ένα βήµα. Αν µετά από
µία βδοµάδα ή έναν µήνα το αποτέλεσµα είναι ίδιο, τότε σηµαίνει ότι αυτή η ιδέα µας απασχολεί
γνησίως.

u Αφηνόµαστε στη τυχαιότητα των εµπειριών,  στον πειραµατισµό, στο λάθος και στο παιγνιώδες της 
δηµιουργίας, άλλωστε από τα λάθη ή κάτι που πριν το θεωρούσαν λανθασµένο, προκύπτουν
προκύπτουν αλλαγές στην τέχνη, αλλά όταν επιλέγουµε την ιδέα που θα µας απασχολήσει για ένα 
διήγηµα ή για ένα µυθιστόρηµα τότε γνωρίζουµε ακριβώς τους λόγους για τους οποίους µας
απασχολεί και µας παθιάζει. Όσο πιο κοντά µας είναι η ιδέα, το σκηνικό, οι χαρακτήρες, η 
ατµόσφαιρα της ιστορίας, τόσο πιο πιθανό είναι η ιστορία µας να αγγίξει τους αναγνώστες µας.


