
Τα αρχέτυπα

ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ



Τα αρχέτυπα

 Οι κοινοί χαρακτήρες, σύμβολα και σχέσεις είναι 
αρχέτυπα.

 «Τα αρχέτυπα αποτελούν μέρος της καθολικής 
γλώσσας της αφήγησης»

 Ένα αρχέτυπο δεν πρέπει να είναι σταθερός ρόλος. 
Μπορεί να λειτουργήσει ως προσωρινή λειτουργία. 
Με άλλα λόγια, ένας χαρακτήρας μέντορας δεν 
χρειάζεται να ενεργεί πάντα ως μέντορας. Ένας 
χαρακτήρας μπορεί να εκπληρώσει το ρόλο του 
μέντορα στο απαραίτητο μέρος της ιστορίας και στη 
συνέχεια να διαδραματίσει άλλους ρόλους.

 Οι μεμονωμένοι χαρακτήρες μπορούν να 
ενσωματώνουν χαρακτηριστικά από διαφορετικά 
αρχέτυπα



Τροφή για σκέψη τα 
αρχέτυπα του Jung

1. Ηγέτης / Εξουσιαστής

2. Δημιουργός / Καλλιτέχνης

3. Σοφός

4. Αθώος

5. Εξερευνητής

6. Επαναστάτης

7. Ήρωας

8. Μάγος

9. Γελωτοποιός

10. Καθένας

11. Εραστής

12. Φροντιστής



Τι ζητά καθένα από τα 

αρχέτυπα;

4 βασικοί προσανατολισμοί:

1. Εγώ – Να αφήσει ένα σημάδι 

στον κόσμο

2. Τάξη – Να παρέχει δομή στον 

κόσμο

3. Κοινωνία – Να υπάρξει 

σύνδεση με τους άλλους

4. Ελευθερία - Λαχταρά τον δικό 
του παράδεισο, το δικό του 

πνευματικό ταξίδι της 

απελευθέρωσης



Δραματικές και 
ψυχολογικές 
λειτουργίες



Που συναντώ τα αρχέτυπα;

Τα παραμύθια, οι μύθοι έχουν πολλά γνωστά αρχέτυπα που είναι 
εύκολο να τα διακρίνει κανείς.

Τα διαφορετικά είδη έχουν επίσης τους δικούς τους εξειδικευμένους 
αρχετυπικούς τύπους χαρακτήρων.

Π.χ. αστυνομικό, ρομαντική κομεντί κ.λπ.

Δύο σημαντικές ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε καθώς προσδιορίζετε 
τα αρχέτυπά σας:

 Ποια ψυχολογική λειτουργία ή μέρος της προσωπικότητας 
αντιπροσωπεύει;

 Ποια είναι η δραματική του λειτουργία στην ιστορία;



Τα πιο κοινά αρχέτυπα

– Campbell και Vogler 

 Ήρωας

 Μέντορας

 Φύλακας κατωφλιού

 Αγγελιοφόρος

 Πολυπρόσωπος

 Σκιά

 Σύμμαχος

 Απατεώνας-κατεργάρης



Ήρωας

 Η λέξη «ήρωας» είναι ελληνική από μια ρίζα που σημαίνει 
«να προστατεύει και να υπηρετεί».

 Η ιδέα ενός ήρωα συνδέεται με την ιδέα της αυτοθυσίας.

Ψυχολογική λειτουργία:

 Αναπαριστά το «εγώ» (το μέρος της προσωπικότητας 
που θεωρεί τον εαυτό του ξεχωριστό από την υπόλοιπη 
ανθρωπότητα).

 Το Ταξίδι του Ήρωα αντιπροσωπεύει το χωρισμό από την 
οικογένεια ή τη φυλή (ισοδύναμο, με όρους Φρόυντ, με 
το χωρισμό ενός παιδιού από τη μητέρα του)

 Αυτό το αρχέτυπο αντιπροσωπεύει την αναζήτηση 
ταυτότητας και της ολότητας-ολοκλήρωσης.





Ήρωας

Δραματικές λειτουργίες:

 Αναγνώριση κοινού. Παρέχει στο κοινό ένα παράθυρο 
στην ιστορία και προάγει την δράση με τη δράση του.

 Δίνει στο κοινό κάποιον να ταυτιστεί μέσω ενός 
συνδυασμού καθολικών και μοναδικών 
χαρακτηριστικών.

 Προωθείται μέσω της ενσυναίσθησης: επιθυμία να 
αγαπηθεί, επιθυμία να γίνει κατανοητός, επιτυχία, 
επιβίωση, ελευθερία, εκδίκηση, αλήθεια, δικαιοσύνη και 
αυτο-έκφραση.



Ικανότητες που πρέπει να διαθέτει

 Αξιοθαύμαστες ιδιότητες (που φιλοδοξεί να έχει και το κοινό).

 Καθολικές ιδιότητες (με τις οποίες μπορεί να σχετίζεται το κοινό).

 Μοναδικές ιδιότητες (έτσι ώστε να είναι διαφοροποιημένες και ενδιαφέρουσες).

 Συγκρουόμενες ιδιότητες (για να δημιουργηθεί ενδιαφέρον και ένταση).

 Ανάπτυξη: Ο ήρωας επιδεικνύει την ικανότητα να μαθαίνει ή να μεγαλώνει 
(τουλάχιστον με την πάροδο του χρόνου ως μέρος του ταξιδιού).

 Δράση: Ο ήρωας δρα κάνοντας αποφασιστικές ενέργειες και παίρνει αποφάσεις 
που καθοδηγούν τα γεγονότα της ιστορίας.

 Θυσία: ο ήρωας θα δώσει κάτι πολύτιμο για λογαριασμό ενός ιδεώδους, ατόμου 
ή στόχου.

 Αντιμετωπίζει το θάνατο: ο κυριολεκτικός ή συμβολικός θάνατος πρέπει να 
αντιμετωπιστεί από τον ήρωα.

 Ελαττώματα χαρακτήρων: δώστε πολυπλοκότητα στους χαρακτήρες και δώστε 
τους ένα σημείο εκκίνησης στο ταξίδι της ανάπτυξής τους. Παρέχει επίσης ένα 
εσωτερικό ταξίδι για να ξεπεραστούν και ένα εμπόδιο που, για να ξεπεραστεί, θα 
τα κάνει ολόκληρα.



Τύποι ηρώων 
 Πρόθυμοι ήρωες που είναι ενεργοί και 

αφοσιωμένοι στην περιπέτεια.

 Απρόθυμοι ήρωες που είναι διστακτικοί και πρέπει 
να παρακινηθούν ή να εξαναγκαστούν από 
εξωτερικές δυνάμεις. Ο απρόθυμος ήρωας μπορεί 
να γίνει πρόθυμος ήρωας αργότερα στην 
ιστορία,

 Αντι-ήρωας: Μπορεί να είναι παράνομος ή κακός 
από την άποψη της κοινωνίας, αλλά είναι κάποιος 
τον οποίο το κοινό συμπαθεί. 

 Μοναχικοί ήρωες : Ένας ήρωας αποχωρισμένος 
από την κοινωνία. Αυτοί οι ήρωες προτιμούν τη 
μοναξιά. Το ταξίδι τους είναι μια επανένταξη στην 
κοινωνία, μαζί με άλλους και ακολουθείται από 
την επιστροφή στην απομόνωση. 

 Ήρωες καταλύτες: είναι ήρωες που δεν αλλάζουν 
πολύ οι ίδιοι. Η λειτουργία της ιστορίας τους είναι 
να επιτρέψει την αλλαγή σε άλλους. Καταλύτες 
ήρωες βρίσκονται συχνά σε επεισόδια τηλεοπτικές 
εκπομπές.



Άσκηση 1: ήρωας

Περιγράψτε για τον ήρωα, τον κύριο χαρακτήρας της ιστορίας σας:

Α. Σε ποιον τύπο από αυτούς που προηγήθηκαν ανήκει;

Β. Την ψυχολογική του λειτουργία

Γ. Τις δραματικές του λειτουργίες

Δ. Τις ικανότητες

Ε. Τις αδυναμίες

ΣΤ. Σε ποιο τόξο ανήκει και πως εξελίσσεται σύμφωνα με το σχήμα των τριών 

πράξεων. Πώς αλλάζει και κατακτά μια ανώτερη σφαίρα ή συντρίβεται;

Ζ. Τι δικό σας έχει; Συναίσθημα, χαρακτηριστικό, σκέψεις, απόψεις, ηθικό 

κώδικά; Βίωμα; Πώς ταυτίζεστε μαζί του και που διαφέρετε;



Μέντορας
 Μέντορας: κάποιος που μεταφέρει τη γνώση και σοφία

 Ο μέντορας είναι μια φιγούρα που βοηθά ή εκπαιδεύει 
τον ήρωα. Συχνά ο μέντορας θα δώσει στον ήρωα 
δώρα που είναι σημαντικά για την αναζήτησή του.

 Η λέξη προέρχεται από έναν χαρακτήρα στην 
Οδύσσεια που βοηθά τον Τηλέμαχο. Ο χαρακτήρας 
του μέντορα είναι κρυφά η μεταμφιεσμένη θεά Αθηνά.

Ψυχολογική λειτουργία:

 Οι μέντορες αντιπροσωπεύουν τον εαυτό μας, τον θεό 
μέσα μας.

 «Αυτός ο υψηλότερος εαυτός είναι το σοφότερο, 
ευγενέστερο, πιο θεϊκό μέρος μας».

 Οι μέντορες αντιπροσωπεύουν τις υψηλότερες 
φιλοδοξίες του ήρωα.

 Οι μέντορες μπορεί να είναι πρώην ήρωες που τώρα 
μεταδίδουν τις γνώσεις τους σε άλλους.

 Το αρχέτυπο του μέντορα σχετίζεται στενά με την εικόνα 
του γονέα.



Μέντορας

Δραματικές λειτουργίες:

 Η διδασκαλία είναι βασική λειτουργία του μέντορα.

 Δώρο: Μπορεί να έρθει με τη μορφή ενός μαγικού όπλου, ενός κλειδιού, 
μιας ένδειξης, μιας συμβουλής. "Το δώρο ή η βοήθεια του δωρητή πρέπει 
να κερδίζεται, με μάθηση, θυσία ή δέσμευση."

 Μέντορας ως εφευρέτης.

 Μερικοί μέντορες λειτουργούν ως συνείδηση για τον ήρωα.

 Κίνητρα: Ο μέντορας μπορεί να βοηθήσει τον ήρωα να ξεπεράσει τον 
φόβο τους (αυτό μπορεί να θεωρηθεί και ως είδος δώρου).

 Άγκυρες-προοικονομία: Ο μέντορας χρησιμοποιείται συχνά για να 
φυτέψει πληροφορίες ή ένα στήριγμα που καθίσταται σημαντικό 
αργότερα στην ιστορία.

 Σεξουαλική μύηση: «Οι σαγηνευτές και οι κλέφτες της αθωότητας 
διδάσκουν τους ήρωες μαθήματα με τον σκληρό τρόπο».



Τύποι μέντορα

 Σκοτεινοί μέντορες: Μερικές ιστορίες χρησιμοποιούν τον μέντορα για 

να παραπλανήσουν το κοινό. Μερικοί χαρακτήρες χρησιμοποιούν τη 

μάσκα ενός μέντορα για να παρασύρουν τον ήρωα σε κίνδυνο.

 Μέντορες σε πτώση: Μερικοί μέντορες είναι στο ταξίδι του ήρωά 

τους, αλλά βιώνουν κρίση πίστης.

 Μέντορες σε συνέχειες: Σε σίριαλ, οι μέντορες μπορούν να 

αναθέτουν εργασίες και να θέτουν ιστορίες σε κίνηση.

 Πολλαπλοί μέντορες: Ο Ήρωας μπορεί να μάθει συγκεκριμένες 

δεξιότητες από διαφορετικά άτομα.

 Κωμικοί μέντορες: Συχνά εμφανίζονται σε ρομαντικές κωμωδίες. Ένας 

φίλος ή συνεργάτης που προσφέρει συμβουλές στον Ήρωα.



Εσωτερικός μέντορας

 Το αρχέτυπο του μέντορα μπορεί να είναι μια συνάρτηση που 

εκπληρώνεται από πολλούς χαρακτήρες.

 Ορισμένες ιστορίες χρησιμοποιούν τον «ηθικό κώδικα», ένα σύνολο 

αρχών ενός χαρακτήρα ως ένα είδος «Εσωτερικού μέντορα» 



Φύλακας κατωφλιού

 Λειτουργεί ως εμπόδιο στο ταξίδι.

 Οι φύλακες αποτρέπουν την είσοδο σε έναν νέο κόσμο.

 Ο φύλακας δεν είναι ο κύριος κακός συνήθως ή ο ανταγωνιστής σε 
μια ιστορία. Μπορούν να είναι κατώτεροι επιβάτες του κακού αλλά 

μπορεί να είναι και ουδέτεροι χαρακτήρες. Μερικές φορές ο φύλακας 

είναι σύμμαχος τοποθετημένος για να ελέγξει την ικανότητα και την 

αντοχή του ήρωα.



Φύλακας κατωφλιού

Ψυχολογική λειτουργία:

 Οι φύλακες αντιπροσωπεύουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε συνεχώς 
καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής.

 Μπορούν επίσης να αντιπροσωπεύουν τους εσωτερικούς δαίμονες μας: 
νευρώσεις, συναισθηματικές ουλές, κακίες, αυτοκαταστροφικές ιδέες 
κ.λπ.

Δραματική λειτουργία:

 Η δοκιμή του ήρωα είναι η κύρια λειτουργία του κατωφλιού φύλακα. Η 
δοκιμασία βοηθάει στην δημιουργία της αντίληψης ότι ο ήρωας είναι 
έτοιμος για αλλαγή.

 Σχήματα νέας σύμμαχίας: Οι ήρωες συχνά αναγνωρίζουν τους φύλακες 
όχι ως εχθρούς αλλά ως πιθανούς συμμάχους.



Αγγελιοφόρος-Κήρυκας

 «Οι αγγελιοφόροι προκαλούν προκλήσεις και ανακοινώνουν την έλευση 
σημαντικής αλλαγής.

Ψυχολογική λειτουργία:

 Ο αγγελιοφόρος ανακοινώνει την ανάγκη αλλαγής.

 Ο αγγελιοφόρος δεν είναι πάντα άτομο, αλλά η λειτουργία είναι ο 
φορέας μιας νέας ιδέας.

Δραματική λειτουργία:

 Ο αγγελιοφόρος παρέχει κίνητρα ή πρόκληση και βοηθά στην κίνηση 
της ιστορίας.

 Η φήμη μπορεί να είναι μια δύναμη ή ένα γεγονός (όπως η συντριβή του 
χρηματιστηρίου ή μια δήλωση πολέμου). Ένα τηλεγράφημα ή μια 
τηλεφωνική κλήση μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως προειδοποίηση.



Πολυπρόσωπος

Ένα αρχέτυπο του οποίου η πραγματική φύση αλλάζει κατά τη διάρκεια της 
ιστορίας αναγκάζοντας τον ήρωα και το κοινό να αναρωτηθεί και να 
μαντέψει την αληθινή αφοσίωση και τους στόχους του πολυπρόσωπου.

Ψυχολογική λειτουργία:

 Εκφράσεις της ενέργειας του animus και του anima (όροι του Jung).

 Animus: Το αρσενικό στοιχείο του θηλυκού ασυνείδητου.

 Anima: Το γυναικείο στοιχείο του αρσενικού ασυνείδητου.

 «Οι άνθρωποι έχουν ένα πλήρες σύνολο αρσενικών και θηλυκών 
χαρακτηριστικών, που είναι απαραίτητα για την επιβίωση και την 
εσωτερική ισορροπία».

 Ο πολυπρόσωπος είναι μια έκφραση αυτού του εσωτερικού δυϊσμού σε 
όλους μας.

 Προβολή: Οι άνθρωποι προβάλλουν σε άλλους τι θέλουν να δουν και τι 
θέλουν να πιστέψουν.

 Animus και anima μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές δυνάμεις για τον 
ήρωα. Π.χ. μπορούν να βοηθήσουν ή να καταστρέψουν τον ήρωα.



Πολυπρόσωπος

Δραματική λειτουργία:

 Ο πολυπρόσωπος δημιουργεί αμφιβολία, αβεβαιότητα και αγωνία σε μια ιστορία.

 «Είναι αυτός ο χαρακτήρας σύμμαχος ή εχθρός; Θα με προδώσουν; "

 Η femme fatale είναι ένας κοινός τύπος του πολυπρόσωπου χαρακτήρα: Μια 
μυστηριώδης αλλά δελεαστική γυναίκα που οδηγεί τον ήρωα σε επικίνδυνες και 
θανατηφόρες καταστάσεις.

 Οι πολυπρόσωποι συχνά φορούν μάσκα ή μεταμφιέζονται για να κρύψουν την 
πραγματική τους φύση και τις προθέσεις τους ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
πληροφορίες.

 Ορισμένα αρχέτυπα όπως οι μέντορες και οι απατεώνες είναι επίσης επιρρεπείς 
σε αλλαγές.

Η Αθηνά στην Οδύσσεια αναλαμβάνει την εμφάνιση διαφορετικών ανθρώπων για 
να βοηθήσει τον ήρωα.

Η πονηρή βασίλισσα στη Χιονάτη αναλαμβάνει το πρόσχημα ενός παλιού κορώνα 
για να ξεγελάσει την ηρωίδα.



Σκιά

 «Η σκιά αντιπροσωπεύει την ενέργεια της σκοτεινής πλευράς, τις 

μη εκφρασμένες, μη πραγματοποιημένες ή απορριφθείσες 

απόψεις κάποιου. Είναι το σπίτι των καταπιεσμένων τεράτων του 

εσωτερικού μας κόσμου»

 Σκιά αρχέτυπο που εκδηλώνεται σε κακούς, ανταγωνιστές και 

εχθρούς.

 Οι κακοί και οι εχθροί επιθυμούν να νικήσουν ή να καταστρέψουν 

τον ήρωα.

 Οι ανταγωνιστές είναι λιγότερο εχθρικές σκιές.

 Σύμμαχοι που επιθυμούν τον ίδιο στόχο αλλά διαφωνούν με τις 

μεθόδους του ήρωα είναι μια εκδήλωση αυτού.



Σκιά
Ψυχολογική λειτουργία:

 Η δύναμη των καταπιεσμένων συναισθημάτων.

 Οι φόβοι, οι αγώνες, οι κακές συνήθειες μπορούν να ενσωματώσουν το 
αρχέτυπο.

Δραματική λειτουργία:

 Οι σκιές δημιουργούν συγκρούσεις και αναδεικνύουν τα καλύτερα στον ήρωα 
τοποθετώντας τις σε επικίνδυνες καταστάσεις.

 Η σκιά μπορεί να συνδυαστεί με άλλα αρχέτυπα.

 Κοινοί συνδυασμοί: σκιά / μέντορας και πολυπρόσωπος / σκιά

 «Οι σκιές δεν χρειάζεται να είναι εντελώς κακές. Είναι πιο χρήσιμες αν αποκτήσουν 
πολυπλοκότητα με ένα άγγιγμα καλοσύνης ή από κάποια αξιοθαύμαστη-θετική 
ιδιότητα.

 Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ο κακός είναι ο ήρωας στη δική του ιστορία.

 Οι εσωτερικές σκιές περιλαμβάνουν συμφιλιώνουν τον χαρακτήρα με τα δικά του 
ελαττώματα και του επιτρέπουν να γνωρίσει σε μεγαλύτερο βάθος τον εαυτό του.



Σύμμαχος

 Ο σύμμαχος εξυπηρετεί πολλές λειτουργίες: 
σύντροφος, ελεύθερος σύντροφος, 
συνείδηση 

 Ο σύμμαχος δίνει στον ήρωα κάποιον να 
μιλήσει, να εμπιστευτεί και να αποκαλύψει 
σημαντικά ερωτήματα σε σχέση με την πλοκή.

 Ο σύμμαχος μπορεί να βοηθήσει στην 
πολυπλοκότητα και να διευκολύνει την 
κατανόησή μας για τον ήρωα.

 Οι σύμμαχοι δεν χρειάζεται να είναι άνθρωποι. 
Πολλές ιστορίες χρησιμοποιούν ζώα καθώς 
και υπερφυσικά πνεύματα, όπως είναι οι 
φύλακες άγγελοι.



Σύμμαχος

Ψυχολογική λειτουργία:

 Οι σύμμαχοι είναι υπενθυμίσεις των μη εκφρασμένων πτυχών της 

ανθρώπινης προσωπικότητας του ήρωα.

 Οι σύμμαχοι αντιπροσωπεύουν ισχυρές εσωτερικές δυνάμεις που 

μπορούν να μας βοηθήσουν.

 «Οι σύμμαχοι στη φαντασία προτείνουν εναλλακτικά μονοπάτια για 

την επίλυση προβλημάτων και βοηθούν στην ολοκλήρωση των 

προσωπικοτήτων των ηρώων, επιτρέποντας την έκφραση φόβου, 

χιούμορ ή άγνοιας που μπορεί να μην είναι κατάλληλες για τον 

ήρωα».



Άσκηση 2: εχθρός – αντίπαλος -

ανταγωνιστής
Σημειώστε ότι έχει την δικιά του ιστορία και είναι πρωταγωνιστής σε αυτήν

Λειτουργεί και ως καθρέφτης του ήρωα της ιστορίας μας

Όσο σημαντικότερος ο αντίπαλος-ανταγωνιστής τόσο πιο σημαντικός είναι ο ήρωάς μας. 
Το μέγεθός του καθορίζει το μέγεθος του ήρωα. Είναι ο ήρωας στην δικιά του ιστορία.

Περιγράψτε:

-ποια κοινά χαρακτηριστικά έχει με τον ήρωά σας και με τους συμμάχους τους

-ποιες διαφορές

- αν γράφατε την δικιά του ιστορία θα τον βάζατε να χάνει ή να κερδίζει από τον ήρωά σας. 
Γιατί δεν γράφετε την δικιά του ιστορία και επιλέγετε τον ήρωά σας;

- Πως βλέπει και πως νιώθει  για τον ήρωά σας; Τον θαυμάζει; Τον φοβάται; Θα ήθελε να 
είναι στη θέση του; Να είναι όπως ο ήρωάς σας;

-Εντοπίστε σχήματα ανταγωνιστών σε αγαπημένες σας σειρές και ταινίες. Υπάρχουν δίπολα 
που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα και στην δικιά σας ιστορία ως μήτρες;



Απατεώνας - Κατεργάρης

 Ο απατεώνας ενσαρκώνει την αταξία και την επιθυμία για αλλαγή.

Ψυχολογική λειτουργία:

 «Περιορίζουν το τεράστιο εγώ σε μέγεθος, και φέρνουν ήρωες πιο 

κοντά στο ανθρώπινο μέτρο».

 Επισημαίνουν την ανοησία και την υποκρισία.

 Είναι οι εχθροί του status quo.



Απατεώνας - Κατεργάρης

Δραματική λειτουργία:

 Κωμική ανακούφιση.

 Οι απατεώνες μπορούν να είναι σύμμαχοι για τον ήρωα, σύμμαχοι για τη 
σκιά ή ανεξάρτητοι φορείς στην ιστορία με τη δικιά τους ατζέντα.

 Οι απατεώνες ή οι μικροαπατεώνες είναι ένας δημοφιλής τύπος 
χαρακτήρα.

 Ο ήρωας απατεώνας επιδεικνύει εξυπνάδα ή πονηριά για να ξεπεράσει 
ισχυρότερους, πιο επικίνδυνους εχθρούς.

 Ο απατεώνας μπορεί να παίρνει εύκολα εκφάνσεις που είναι 
εξωφρενικές.

 Μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης: χαρακτήρας που επηρεάζει τη 
ζωή των άλλων αλλά δεν αλλάζει την ιστορία







Άσκηση 3: αρχέτυπα σε μια 

αγαπημένη ταινία, σειρά ή βιβλίο

Επιλέξτε μια αγαπημένη σας ταινία, σειρά ή βιβλίο

Περιγράψτε

Α. Τα αρχέτυπα που συναντάτε

Β. Τον συνδυασμό των αρχετύπων σε χαρακτήρες της ιστορίας

Γ. Ποια χαρακτηριστικά τους και σε ποιους ήρωες της ιστορίας σας θα 

μπορούσαν να τρυπώσουν;

Δ. Ποια είναι η ψυχολογική και ποια η δραματική λειτουργία αυτών των 

χαρακτηριστικών ή των αρχετύπων που λειτουργούν ως μήτρες για τους 

δικούς σας χαρακτήρες;



Άσκηση 4: αρχέτυπα σε 

ανθρώπους γύρω σας

Επιλέξτε κάποιον γνωστό σας ή κάποιον γνώριμο από τον περίγυρό σας που 

θα μπορούσε να είναι χαρακτήρας στην ιστορία σας

Περιγράψτε

Α. Σε ποιο αρχέτυπο θα τον κατατάσσατε;

Β. Ποιο συνδυασμό αρχετύπων βλέπετε σε αυτόν;

Γ. Ποια χαρακτηριστικά του και σε ποιον ήρωα της ιστορίας σας θα 

μπορούσαν να τρυπώσουν;

Δ. Ποια είναι η ψυχολογική και ποια η δραματική λειτουργία αυτών των 

χαρακτηριστικών στην ιστορία σας;


