
Πως µιλούν οι 
χαρακτήρες και πως 
τους συστήνουµε στον 
συνηθισµένο κόσµο 
τους
ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ



Τα στοιχεία που ελέγχουµε στη 
χρήση του διαλόγου

u Προάγει τη δράση; Εξελίσσει την πλοκή ή µας 
αφήνει στάσιµους;

u Προάγει τον χαρακτήρα; Τον συστήνει πιο άµεσα; 
Τον καταλαβαίνω σε µεγαλύτερο βάθος;

u Προσθέτει κάποιο στοιχείο που είναι πιο δύσκολο 
να αποδοθεί µε άλλο τρόπο; Π.χ. κάτι από το 
παρελθόν του χαρακτήρα ή γενικά στην 
ατµόσφαιρα του έργου;



Για δική σας εξάσκηση

Δείτε ένα επεισόδιο του Criminal στο Netflix. Πρόκειται για ανακρίσεις που 
γίνονται σε ένα κλειστό δωµάτιο.
Εξετάστε τα ακόλουθα:
- Πως συστήνονται ανακριτές και ανακρινόµενος και εισαγόµαστε στον 
συνηθισµένο κόσµο τους

- Πως µαθαίνουµε το κοµβικό συµβάν που έχει προηγηθεί και το παρελθόν
κάθε χαρακτήρα µαζί µε τις ανάγκες τους

- Πως όλη η δράση περνάει µέσα στον διάλογο
- Πως όλη η ατµόσφαιρα περνάει µέσα στον διάλογο
- Πως κρατιέται ο ρυθµός και το 3act structure µαζί µε το εσωτερικό ταξίδι 
των χαρακτήρων

- Δείτε το criminal από διαφορετικές χώρες και εξετάστε πως ολόκληρη η 
κουλτούρα κάθε χώρας τρυπώνει σε κάθε επεισόδιο



Πόσο δύσκολο είναι να µιλήσουν οι 
χαρακτήρες µας;

Όσο κι αν µοιάζει απλός, ο διάλογος είναι εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία στο 
χτίσιµό της. Πόσο δύσκολο είναι άραγε να αναπαραστήσουµε µια συνοµιλία; Κάθε 
µέρα συναναστρεφόµαστε µε κόσµο και κουβεντιάζουµε. Αν ηχογραφήσετε 
κουβέντες µε φίλους σας θα δείτε ότι ο πραγµατικός προφορικός λόγος και ο 
διάλογος έχει στοιχεία εξαιρετικά δύσκολα να αποτυπωθούν σε ένα κείµενο. Συχνά οι 
συνοµιλίες µας είναι αποσπασµατικές, χαοτικές, µε πολλές επαναλήψεις και κύκλους 
ή περιττά και φλύαρα στοιχεία. 

Αν προσπαθήσετε να αποµαγνητοφωνήσετε έναν τέτοιο διάλογο ή µια τηλεφωνική 
συνοµιλία ανάµεσα σε ανυποψίαστους συµµετέχοντες θα διαπιστώσετε ότι 
προκύπτει ένα κείµενο που είναι αδύνατον να ενταχθεί σε οποιοδήποτε σενάριο 
χωρίς επεξεργασία. Ο φυσικός διάλογος σπάνια µπορεί να αποτελεί στοιχείο ενός 
κειµένου χωρίς την παρέµβαση του συγγραφέα. Θα έλεγα µάλιστα να δοκιµάσετε να 
κάνετε αυτή την άσκηση µόνοι σας. Θα εκπλαγείτε όταν θα δείτε στο χαρτί πόσο 
απέχει η προφορικότητα από τον γραπτό λόγο. Κάντε το ίδιο καταγράφοντας ένα 
απόσπασµα διαλόγου από κάποια ταινία ή σειρά. Βάλτε τα δίπλα δίπλα και δείτε 
πόσο διαφέρει το σενάριο από µια πραγµατική τηλεφωνική συνοµιλία που 
καταγράψατε για παράδειγµα.



Ο διάλογος θέλει εξάσκηση

Προσπαθήστε να:
u ακούτε προσεκτικά τους γύρω σας
u τον εαυτό σας όταν µιλάει µε κάποιον. Τι λέει και ποιες σκέψεις 
αποκρύπτει ή αποφεύγει να αναφέρει; Το ίδιο κάνουν και οι ήρωές σας 
και, όπως κι εσείς, έχουν κατά περίπτωση τους λόγους τους. 
Αποτυπώστε µια τηλεφωνική συνοµιλία σας µόλις κλείσετε το τηλέφωνο 
ενσωµατώνοντας όσα ειπώθηκαν, καθώς και τις σκέψεις και τα 
συναισθήµατά σας

u αποµονώστε ένα σύντοµο απόσπασµα διαλόγου από µια ταινία. Δείτε το 
δυο τρεις φορές. Σταµατήστε την ταινία και προσπαθήστε να 
ξαναγράψετε τον διάλογο. Ξαναδείτε την ταινία και σηµειώστε τις 
διαφορές. Τι ξεχάσατε; Πώς είναι ο ρυθµός σας; Τι έπρεπε να έχετε γράψει 
διαφορετικά;

u κάντε το ίδιο µε τον διάλογο από ένα βιβλίο προσπαθώντας να τον 
µεταφέρετε σε ένα σενάριο.



Προφορικότητα

Ο διάλογος στο κείµενό µας χρειάζεται να είναι ουσιαστικός, 
αληθοφανής και πειστικός, αφού κάθε χαρακτήρας πρέπει να 
χρησιµοποιεί την δικιά του ιδιαίτερη φωνή έχοντας κατακτήσει το ύφος 
και τον ρυθµό που του ταιριάζει, διατηρώντας την όποια 
προφορικότητα, χωρίς ταυτόχρονα όµως να πλατειάζει, να 
επαναλαµβάνει, να φέρνει κύκλους ή να εκφέρει πολλές φράσεις ή 
λέξεις που περιττεύουν.



Τι προσέχω;

u γνωρίζω πολύ καλά τους χαρακτήρες µου. Έχω ήδη στο µυαλό µου 
τα χαρακτηριστικά τους µε τις διαδικασίες που περιγράφηκαν σε 
προηγούµενες ενότητες. 

u Σηµειώνω ποιες λέξεις χρησιµοποιούν, ποιες φράσεις 
επαναλαµβάνουν ενδεχοµένως, πως κάνουν χιούµορ ή πως 
αντιδρούν όταν είναι εκνευρισµένοι. Αναρωτιέµαι συνεχώς αν οι 
λέξεις που επιλέγω ταιριάζουν µε την ιδιοσυγκρασία, την ηλικία, την 
κοινωνική και οικονοµική τους τάξη, το µέρος όπου ζουν, τις 
συνήθειές τους, το παρελθόν, τις µνήµες και τα ερεθίσµατά τους

u φροντίζω να έχω καθαρή την συναισθηµατική τους κατάσταση όταν 
συναντιόνται µε κάποιον άλλον χαρακτήρα ή προσέρχονται στον 
διάλογο. Αυτή η συνάντηση αναµένεται να επηρεάσει και τους δύο 
περισσότερο ή λιγότερο, διαφορετικά δεν έχει λόγο ύπαρξης.



Τι προσέχω;
u Κάθε διάλογος στην αφήγησή σας πρέπει να αντιµετωπίζεται ως ένα 
σηµαντικό συµβάν. Πώς θα αντιδράσουν οι χαρακτήρες σας σε ένα 
εµπόδιο; Σε µια απάντηση που δεν περίµεναν; Τι θα σκεφτούν; Πως θα 
αναδιπλωθούν; Πώς θα αλλάξουν; Οτιδήποτε του συµβαίνει θα πρέπει 
να δικαιολογείται από όσα θα ειπωθούν µεταξύ τους. Παρακολουθείστε 
την αλλαγή τους. Τη συναισθηµατική τους µετατόπιση όσο συµβαίνει 
αυτή η συνάντηση και σκεφτείτε τι ακολουθεί. Πώς άλλαξαν.

u φροντίζω να κάνω οικονοµία σε βαθµό όµως που να µην καταργείται η 
αίσθηση της προφορικότητας. Δεν µπορεί όλα όσα λένε να 
περιστρέφονται γύρω από τη δράση ή ό,τι άλλο θέλω να προάγω µέσω 
του διαλόγου. Θα χρειαστεί να υπάρχουν και πιο χαλαρά σηµεία ή 
ανάπαυλες για να σκεφτεί ο καθένας. Αυτά τα σηµεία χαλάρωσης είναι 
ιδανικά για να περάσουµε δευτερεύοντα στοιχεία του χαρακτήρα (τι του 
αρέσει να τρώει, πως ντύνεται, αν ιδρώνει εύκολα κ.λπ.)



Τι προσέχω;

u δεν φοβάµαι τη χρήση αποσπασµατικών φράσεων. Συχνά 
αποδίδουν την προφορικότητα πολύ καλύτερα από µια ορθά 
συντεταγµένη και πλήρη φράση. Οι χαρακτήρες δεν µπορούν να 
µιλούν όπως γράφουµε τον πεζό λόγο ή όπως γράφουν οι ίδιοι

u δεν φιλτράρω κάποια αδόκιµα συνδετικά ή και λάθη που στον πεζό 
λόγο δεν υπάρχουν. Φιλτράρω ίσως επιφωνήµατα, κοµπιάσµατα 
που στον προφορικό λόγο είναι συχνά.

u αποφεύγω ο ένας να λέει το όνοµα του άλλου όταν µιλάνε µεταξύ 
τους εκτός κι αν συστήνονται. Στην πραγµατικότητα οι άνθρωποι 
πολύ σπάνια χρησιµοποιούν µεταξύ τους τα ονόµατά τους όταν 
µιλάνε.



Τι προσέχω;

u κόβω τις φράσεις που αναµασούν τις ίδιες πληροφορίες ή που 
υπεραναλύουν την οπτική ή την φιλοσοφία του χαρακτήρα. Ο θεατής µε 
λίγα στοιχεία µπορεί να εξάγει τα συµπεράσµατά του για τον τρόπο 
σκέψης και τα πιστεύω του εκάστοτε χαρακτήρα

u δεν χρησιµοποιώ κατ’ επανάληψη πολλούς ιδιωµατισµούς ή 
ντοπιολαλιές. Ο θεατής αντιλαµβάνεται το στοιχείο της κατασκευής σε 
οτιδήποτε δεν του είναι ιδιαίτερα γνώριµο. Σε οτιδήποτε ξεχωριστό 
χρειάζεται να τηρώ ένα µέτρο στη χρήση του εκτός κι αν έχω τους 
λόγους µου να υπερβάλλω

u θεωρώ ότι ο θεατής µου είναι πολύ έξυπνος και µπορεί µε ελάχιστα 
στοιχεία να αντιληφθεί τα στοιχεία του χαρακτήρα και όσα θέλω να του 
πω µε τον διάλογο. Δεν υποτιµώ την αντίληψή του επαναλαµβάνοντας 
τα ίδια στοιχεία. (Αυτό το στοιχείο συγκρατείστε το γενικά για τις δουλειές 
σας. Θεωρείτε πάντα ότι ο θεατής σας είναι έξυπνος).



Τι προσέχω;

u προσέχω το επάγγελµα, τις γνώσεις και τις εµπειρίες του χαρακτήρα 
µου. Αλλιώς µιλάει ένας δικηγόρος, ένας αστυνοµικός, ένας ψαράς, 
µία δασκάλα, µία ψυχολόγος. 

u Οι σηµαντικές διαφορές τους πρέπει να αποτυπώνονται µε έναν 
τρόπο. Η δασκάλα δεν θα αποκαλέσει ποτέ γκάνι ένα όπλο, όπως θα 
κάνει ενδεχοµένως το µέλος µιας συµµορίας. Η αργκό είναι ιδιαιτέρως 
χρήσιµη όταν µιλούν παραβατικοί ή νεότερες ηλικίες. Ένας 
αστυνοµικός θα χρησιµοποιήσει ορολογία της γραφειοκρατίας της 
δουλειά του, θα πει για παράδειγµα ότι θα χρειαστεί να γίνει µια ΕΔΕ, 
Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ένας νεαρός θα πει µάλλον ότι χρειάζεται 
να κοιτάξουν τα εσωτερικά τους ή τα δικά τους οι µπάτσοι.



Τι προσέχω;

u δεν µεταφέρω πολλές πληροφορίες σε µια πρόταση, καθώς 
αποκαλύπτω π.χ. στοιχεία του µυστηρίου µου. Για παράδειγµα κατά 
τη διάρκεια µιας ανάκρισης δίνω τις πληροφορίες προοδευτικά και µε 
φυσική ροή, συνήθως µε ερωταπαντήσεις που πιέζουν κάπως τον 
ανακρινόµενο

u πολλές σκέψεις ή αποκαλύψεις ή διαλευκάνσεις µπορούν να γίνουν 
αφότου ολοκληρωθεί ο διάλογος ή µια ανάκριση και καθώς οι 
χαρακτήρες έχουν τον χρόνο να επεξεργαστούν όσα άκουσαν. Δεν 
χρειάζεται όλα να λυθούν µεµιάς και όσο κρατάει ο διάλογος. Δώστε 
χρόνο να επεξεργαστούν κάθε νέα πληροφορία οι χαρακτήρες σας



Πώς ελέγχω έναν διάλογο;

u προάγει δύο τουλάχιστον από τα τρία στοιχεία: χαρακτήρα, πλοκή, ή και 
κάποιο άλλο στοιχείο που δεν είναι εύκολο να αποτυπωθεί µε άλλον 
τρόπο(π.χ. παρελθόν, ατµόσφαιρα)

u δεν υποτιµά τον θεατή, τον οποίο θεωρούµε πάντοτε έξυπνο
u κάνει οικονοµία, δεν πλατειάζει και δεν περιέχει περιττά στοιχεία. Κοιτάζω 
να είναι όσο πιο κοφτός γίνεται. Ξαναπεράστε τον κόβοντας τα περιττά 
στοιχεία

u φροντίστε να µη µιλούν όλοι οι χαρακτήρες σας µε τον ίδιο τρόπο και σε 
κάθε περίπτωση να µεταφέρουν τη συναισθηµατική τους κατάσταση. 
Είτε συγκρούονται, είτε συµφωνούν, επηρεάζονται και αλλάζουν µετά 
από κάθε συνάντηση 

u να µην λέγονται πολλά στοιχεία, πολύ σύντοµα
u να µπορείτε να τον διαβάσετε δυνατά και να σας φαίνεται πειστικός



Άσκηση
Επιλέξετε µία σκηνή από κάποιο σενάριο στο οποίο δουλεύετε και αποτυπώστε τους 
διαλόγους ανάµεσα σε δύο ή περισσότερους χαρακτήρες σας.
u Δώστε έµφαση στον τρόπο που εναλλάσσετε ενδεχοµένως τους χαρακτήρες. 

u Προσπαθήστε να γράψετε τον ίδιο διάλογο δύο ή τρεις φορές, αλλάζοντας κάθε 
φορά ελαφρώς τη συναισθηµατική κατάσταση ενός χαρακτήρα που προσέρχεται 
στον διάλογο. Βάλτε κάποιον να είναι λίγο πιο νευρικός ή κάπως πιο αφηρηµένος 
κ.λπ. από εκδοχή σε εκδοχή. Πώς αλλάζει η σκηνή σας; Μήπως αποκτά ένα νέο 
ενδιαφέρον;

u Σκεφτείτε ίσως κάτι απρόοπτο, έστω και µικρό που διαταράσσει την κανονικότητα 
της σκηνής όπως την είχατε αρχικά σκεφτεί.

Έχετε στο µυαλό σας:

u πώς προάγει τους χαρακτήρες σας, πέρα από την πλοκή, κάθε διάλογος
u πώς προάγει την σεναριακή δράση;
u ποιό άλλο στοιχείο ενδεχοµένως προάγεται και δεν θα µπορούσε να γίνει µε άλλον 

τρόπο;
u τι αλλάζει σε καθέναν από τους χαρακτήρες σας µετά από τη σκηνή που δώσατε;



Το τέλειο χτύπηµα

u Το ταξίδι του χαρακτήρα
u Η σύστασή του και ο 
συνηθισµένος κόσµος

u Πώς µιλάει ο χαρακτήρας
u Το πέρασµα του κατωφλιού 
u Η είσοδός του στην περιπέτεια
u Τα εµπόδια στο ταξίδι του
u Η µεγάλη αλλαγή που συντελείται 
βήµα βήµα

u Καταγράψτε όλα τα παραπάνω


