
Ευτυχία	Γιαννάκη



Σε ένα σενάριο χρησιμοποιούμε την
ικανότητα-δεξιότητα-

ιδιαιτερότητα-προτέρημα του
χαρακτήρα ως όχημα για να

σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε την
πλοκή και	το τραύμα-αδυναμία-
αγκάθι του για να αναπτύξουμε το
θέμα και την επιθυμία του για να

συνδέσουμε αυτά τα δύο. 

Το	τρίπτυχο	ικανότητα	– αδυναμία	–
επιθυμία	είναι	αυτό	που	δομεί	την	

ιστορία.

Την	πλοκή	την	παρακολουθούμε	με	τη	
λογική	μας,	αλλά	αυτό	που	

αισθανόμαστε	γεννιέται	από	το	
εσωτερικό	ταξίδι	του	χαρακτήρα	
που	αποκαλύπτεται	όσο	έρχεται	
αντιμέτωπος	με	εμπόδια	που	του	
αποκαλύπτουν	τον	εαυτό	του,	τη	

δύναμη,	τις	αντιφάσεις,	τις	εσωτερικές	
συγκρούσεις	και	τις	αδυναμίες	του.



Όταν	εκκινεί	η	ιστορία	βλέπουμε	την	κανονικότητα,	τον	συνηθισμένο	κόσμο	της	ζωής	του	
χαρακτήρα.	Αλλά	πρόκειται	απλώς	για	το	ξεκίνημα.	Συνήθως	αυτή	η	συνθήκη	φαινομενικής	
σταθερόητα	αποτελεί	μια	προσωρινή	κατάσταση	όπου	οι	χαρακτήρες	έχουν	κρύψει	το	τραύμα	
τους.	Με	το	inciting	incident	αρχίζουμε	να	σκαλίζουμε	την	αιτία	της	παθογένειας	που	θα	
πυροδοτήσει	το	ταξίδι	της	αλλαγής	του	μέσω	της	αναμέτρησης	με	το	τραύμα	– αγκάθι	του.	Η	
αλλαγή	του	χαρακτήρα	είναι	το	επιδιωκόμενο και	ο	λόγος	που	λέμε	την	ιστορία.

Είναι	σημαντικό	να	εντοπιστεί	το	τραύμα,	το	διακύβευμα	του	χαρακτήρα	και	αυτό	να	δεθεί	με	το	
θέμα	της	ιστορίας.



§Εκεί	που	οι	μυθοπλαστικοί	
χαρακτήρες	και	το	κοινό	συνδέονται	
πραγματικά	είναι	μέσω	μιας	κοινής	
ιδιότητα:	και	οι	δύο	είναι	"ειδικοί"	στο	
να	κρύβουν	και	να	αρνούνται	το	
τραύμα	τους.

§Εκεί	βρίσκεται	και	η	δραματουργική	
χρησιμότητα	της	αρχικής	άρνησης	του	
ήρωα	όταν	δέχεται	το	πρώτο	κάλεσμα	
για	«περιπέτεια»,	οπότε	προκύπτει	«η	
άρνηση	του	καλέσματος».	Ο	θεατής	
καθρεφτίζει	στο	γεγονός	αυτό	τον	
εαυτό	του.



Όλα	τα	σημεία	καμπής	της	
πλοκής	σε	ένα	σενάριο	για	

ταινία	πρέπει	να	ερεθίζουν	το	
τραύμα	- διακύβευμα	του	

ήρωα,	το	οποίο	αποτελεί	την	
αφετηρία,	αλλά	και	τον	σκοπό		
του	εσωτερικού	του	ταξιδιού.	

Μέσα	σε	αυτό	το	τόξο,	στην	
απόσταση	δηλαδή	που	έχει	να	
καλύψει	ο	χαρακτήρας	για	να	
ανακαλύψει	τον	πραγματικό	
εαυτό	του	και	ό,τι	κρύβεται	
μέσα	του	εντοπίζουμε	το	θέμα	

της	ιστορίας	μας.



ΔΥΝΑΤΟ	
LOGLINE

§ Είναι	σημαντικό	για	έναν	δημιουργό	να	εστιάζει	στα	
loglines.	Τα	loglines είναι	πολύ	σημαντικά	στο	
σχεδιασμό	και	τον	ανασχεδιασμό	μιας	ιστορίας	και	
βοηθούν	στην	εστίαση	καθώς	σχεδιάζεται	η	ιστορία.	

§ Μια	πρώτη	σκέψη	πάντα	είναι	πως	μπορούμε	να	
κάνουμε	το	τραύμα	του	χαρακτήρα	πιο	"εσωτερικό"	
και	την	αυτοπεποίθηση	του	πιο	καταρρακωμένη,	
στοιχεία	δηλαδή	που	θα	δώσουν	δυνατότητες	
βάθους	και	εξέλιξης	του	χαρακτήρα.	Στο	logline
πρέπει	να	δούμε	πως	η	εσωτερική	του	σύγκρουση	
θα	τον	εκτινάξει	στην	περιπέτεια.

§ Ένα	logline προϊδεάζει	για	την	αφηγηματική	μορφή	
της	ιστορίας	και	το	ποσοστό	κλίσης	του	τόξου	του	
χαρακτήρα.	Τα	τραύματα	και	τα	αδύναμα	σημεία	
του	ψυχισμού	του	χαρακτήρα,	συνδυασμένα	με	το	
σωστό	καταλυτικό	γεγονός,	είναι	που	εκτοξεύουν	
τους	χαρακτήρες	στο	ταξίδι	τους.



Υπάρχει	μια	βασική	διαφορά	ανάμεσα	
στο	κινηματογραφικό	και	το	τηλεοπτικό	

σενάριο,	και	έχει	να	κάνει	με	την	
“κατασκευή”	του	χαρακτήρα.		Στις	

ταινίες	το	πιο	προφανές	και	βασισμένο	
στο	τραύμα	«θέλω»	του	ήρωα	με	το	
πέρασμα	της	ιστορίας	υποχωρεί	και	

μεταμορφώνεται	σε	μια	πιο	ουσιαστική	
ανάγκη	(η	version του	εαυτού	που	ο	

ήρωας	θέλει	να	γίνει	έρχεται	γραμμικά).	

Στην	τηλεοπτική	σειρά,	το	θέλω	και	η	
ανάγκη	του	ήρωα	βρίσκονται	συνήθως	
σε	συνεχή	διαμάχη.	Μάχονται	για	

κυριαρχία	πάνω	στον	χαρακτήρα	σαν	
αντίρροπες	δυνάμεις	από	την	πρώτη	
σκηνή	και	μέχρι	το	τέλος.	Χωρίς	αυτή	
την	εσωτερική	σύγκρουση	και	τις	

δυαδικότητες	αντίρροπων	στοιχείων	μια	
τηλεοπτική	σειρά	είναι	μια	σειρά	που	

χάνει	τον	σφυγμό	της.



§ Στο	«Better Call Saul»,	O	Jimmy θέλει	να	αποδείξει	στους	άλλους,	
στον	εαυτό	του	αλλά	κυρίως	στον	αδελφό	του,	ότι	είναι	καλός	
άνθρωπος.	Ωστόσο	αυτό	το	θέλω	έρχεται	συνέχεια	αντιμέτωπο	
με	την	αδυναμία	του	να	πιστέψει	ο	ίδιος	στην	ηθική	του	
συγκρότηση.		Πιστεύει	πως	κάνοντας	καλές	πράξεις	θα	φτάσει	
τον	στόχο	του,	αλλά	η	ανάγκη	της	ενσωμάτωσης	της	«σκιάς»	του	
και	εξισορρόπηση	των	δύο	πλευρών	του	μέσα	του	τού	διαφεύγει.	
Έτσι	βρίσκεται	μόνιμα	σε	μια	εσωτερική	πάλη	του	θέλω	του,	
δηλαδή	να	μην	είναι	ένας	ανήθικος	λωποδύτης	που	σιχαίνεται	
τον	εαυτό	του	και	της	πραγματικής	του	ανάγκης,	να	
ικανοποιείται	με	το	αίσθημα	που	του	δίνει	η	ικανότητά	του	να	
εξαπατά	με	ευκολία	τους	άλλους.	

§ Στον	«Νονό»,	Ο	Michael αρχίζει	το	τόξο	του	θέλοντας	να	μείνει	
έξω	από	το	"family business".	Μετά	όμως	από	την	απόπειρα	
δολοφονίας	κατά	του	πατέρα	του,	το	θέλω	του	μετατρέπεται	σε	
ανάγκη	για	προστασία	της	οικογένειάς	του.	Και	σταδιακά	αυτή	η	
μετατροπή	οδηγεί	στην	πραγματική	του	ανάγκη,	που	είναι	να	
διατηρήσει	την	«δύναμη»	της	οικογένειάς	του	και	να	γίνει	ένας	
άπληστος	για	εξουσία	και	βια μαφιόζος.	



§ Τα	midpoint απογειώνουν	ή	καταστρέφουν	μια	ιστορία.	

§ Είναι	το	σημείο	όπου	αναδιπλώνεται	και	επαναπροσδιορίζεται	το	
ζητούμενο	της	ιστορίας	μας.	Σε	σχέση	με	τον	χαρακτήρα,	
σκεφτείτε	το	ως	μια	καμπή	όπου	πριν	από	αυτό	το	σημείο	ο	
χαρακτήρας	στέκεται	πριν	την	αλήθεια	και	περνώντας	αυτό	το	
σημείο	καμπής	βρίσκεται	μετά	την	αποκάλυψη	της	αλήθειας	του.

§ Σε	ένα	βαθύτερο	επίπεδο,	όταν	γράφουμε,	μας	ελκύουν	τόξα	
χαρακτήρων	που	υποσυνείδητα	αντηχούν	στο	προσωπικό	μας	
ταξίδι.	Γράφουμε	για	όσα	δεν	μπορούμε	να	δούμε	ακόμα	για	εμάς



§ Σχεδόν σε κάθε σκηνή της ταινίας από την αρχή μέχρι το
midpoint οι συγγραφείς προσπαθούν να αφυπνίσουν την	
ενσυναίσθηση (το empathy) στον θεατή. Ξέρουν ότι ο Τζόκερ
μετά θα επιδοθεί σε ηθική ασυδοσία και πρέπει να κάνουν το
κοινό να τον συμπαθήσει, να τον λυπηθεί, να συναινέσει σε ό,τι
πρόκειται	να	ακολουθήσει. 

§ Ποιο είναι το βασικό κόλπο για την επίτευξη ενός τέτοιου
σκοπού; Μα το να δείξεις τον κεντρικό ήρωα σε αδύναμη, σε
μειονεκτική θέση. Να τον δείξεις να πονάει, να υποφέρει άδικα. 
Τα ανθρωπιστικά αντανακλαστικά των θεατών
ενεργοποιούνται αμέσως. Ασυνείδητα, θεατές και αναγνώστες, 
τασσόμαστε πάντα με τον αδύναμο, για όποια μάχη και αν
μιλάμε, είμαστε με τον Δαβίδ, όχι με τον Γολιάθ.



§ Έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι γνωρίζουμε πως βλέπουμε έναν villain in the 
making. Πως κάνεις όμως έναν vilain συμπαθητικό; Ο μόνος τρόπος είναι να κάνεις ένα
character study που στο μυαλό μας, σαν κοινό, δικαιολογεί την απόφαση του ήρωα να
αγκαλιάσει την σκοτεινή του πλευρά. Να αγκαλιάσει την σκιά του. Αυτό συμβαίνει στις
τραγωδίες συνήθως, εκεί που στα άλλα αφηγηματικά σχήματα ο ήρωας συνειδητοποιεί
ότι μπορεί να γίνει ίσως ένα καλύτερο version του εαυτού του, στην τραγωδία και
κυρίως στις ιστορίες που ο ήρωας έχει αρνητικό arc, (με αρνητικό συναισθηματικό
πρόσημο δηλαδή), στο αντίστοιχο “σημείο συνειδητοποίησης”, ο ήρωας αντιλαμβάνεται
ότι για να ισορροπήσει πρέπει να περάσει στην άλλη πλευρά. Να βρει δηλαδή τον εαυτό
του στο dark side και κατά συνέπεια συνήθως στην βία. 

§ Αυτό είναι το arc του Arthur Fleck και αυτό είναι και το arc του Travis Bickel στο Taxi 
Driver. Ένας συνδυασμός των εκάστοτε ταραγμένων κοινωνικών συνθηκών και του
στρεβλού πρίσματος μέσω του οποίου ο ήρωας βλέπει την πραγματικότητα. Στην
περίπτωση του Τaxi Driver αυτό το background ήταν τοVietnam, στην περίπτωση του
Joker είναι η ομαλοποίηση της βίας και του μίσους σαν λύση στην κοινωνική
απομόνωση, στην post-Trump εποχή. Είναι και το Breaking bad μια τέτοια περίπτωση
τραγωδίας αλλά δοσμένη με πιο τηλεοπτικές νότες και με πιο σταδιακή μεταμόρφωση
και χωρίς να νιώθει την ανάγκη να αγγίξει την	αποθέωση.



CHARACTER 
STUDY

Αυτό που κάνει τις τραγωδίες ιδιαίτερες, όσον αφορά το
συναίσθημα που μας δημιουργείται, είναι ότι δεν είμαστε εκεί
για να δούμε αν ο ήρωας θα σωθεί. Έχουμε χάσει από την αρχή
κάθε ίχνος ελπίδας. Είμαστε εκεί για να τον δούμε πόσο χαμηλά
θα φτάσει. Να τον δούμε να πεθαίνει και να αναγεννιέται μέσα
από τις στάχτες του. Τα δύο όπλα του συγγραφέα είναι το να
ακροβατεί πάνω στον φόβο και στην ελπίδα. Στις τραγωδίες η
ελπίδα έχει χαθεί. Αυτό που περιμένουμε είναι να δούμε την
κάθοδό του ήρωα στην προσωπική του κόλαση. Δεν έχουμε
κανέναν να μας χτυπήσει στην πλάτη και να μας πει ότι όλα θα
πάνε καλά. Για αυτό τo λόγο το Joker δεν χρειάζεται να είναι
βασισμένο σε twists και σύνθετη πλοκή αλλά ένα καλοστημένο
character study, που θα καταφέρει να μας κρατήσει το
ενδιαφέρον, ακροβατώντας ανάμεσα στην συμπάθεια και στην
απέχθεια για τον ήρωα. To character study είναι απλά μια πιο
ενδοσκοπική βερσιόν του σχήματος των 3 acts. Καθώς τώρα ο
ήρωας βάζει ο ίδιος τα εμπόδια στον εαυτό του. Το character 
study καθορίζεται δραματουργικά από το γεγονός ότι ο ίδιος ο
ήρωας είναι ο ανταγωνιστής του εαυτού του. Αυτός είναι ο λογος
που χρειαζόμαστε και έναν ηθοποιό με την πολυπλοκότητα
έκφρασης του Joaquin Phoenix που θα μπορεί να μας
μαγνητίσει, που μπορεί να μας κάνει να τον λυπηθούμε ακόμα
και στο αναπόφευκτο της βίαιης “πτώσης” του.



§ Αφού έχει εγκαθιδρυθεί η επιθυμητή σχέση με το κοινό, η πλοκή μπορεί να προχωρήσει απρόσκοπτα.  
Ό,τι και να πράξει στη συνέχεια αυτός που ήρωας που τρώει στην αρχή τα χτυπήματα το ένα μετά το
άλλο,  θα είμαστε μαζί του, θα τον ακολουθήσουμε στο ταξίδι του, θα του τα συγχωρέσουμε όλα.

§ Στον Joker είναι	ότι	πέρα από την ψυχική του υγεία, ή το ότι μαθαίνει για το αληθινό παρελθόν της
μητέρας του, το γεγονός ότι ο Arthur είναι ένας άνθρωπος που θέλει με όλο του το είναι να είναι
αστείος, αλλά κανένας, δεν τον βρίσκει αστείο. Πες μου κάτι πιο τραγικό από αυτό. Συν αυτού, έχει και
αυτή την διαταραχή νευρικoύ γέλιου που τον κάνει ακόμα πιο απόκοσμο, αλλά την ίδια στιγμή μας
δημιουργεί την ανάγκη να τον περιθάλψουμε. το empathy που χτίζεται στο πρώτο act είναι ακόμα πιο
ισχυρό όταν βασίζεται σε μια δύσκολη κοινωνική αλήθεια που μας είναι δύσκολο ακόμα και να την
βάλουμε σε λόγια. Μας κάνει να νιώθουμε άβολα ακόμα και σε ένα περιβάλλον μυθοπλασίας και μας
κάνει να νιώθουμε ντροπή. Αυτό συνήθως πάλι ξεπηδάει από το τραύμα του ήρωα και αυτό με την
σειρά του βασίζεται στο γεγονός που δημιούργησε το τραύμα. Ο	Άρθουρ είναι ο περίγελος για τους
άλλους, ακριβώς επειδή δεν είναι αστείος. Θέλει όμως τόσο πολύ να είναι αστείος γιατί σε πιο βαθύ
επίπεδο θέλει να γιατρέψει τον εαυτό του και τον κόσμο. Είναι μια τέλεια στημένη συγκρουσιακή
συνθήκη χαρακτήρα αυτή. Ένα μεγάλο ψέμα που λέει στον εαυτό του, το οποίο όμως θα τον
καταβροχθίσει. Θα τον καταναλώσει τόσο πολύ που στο τέλος θα βρει τον θρίαμβό του μέσα σε αυτό
όπως βλέπουμε στην τελική σκηνή. Και εκεί στην ουσία ξεκινάει η ιστορία του. Αντιθέτως, στο δράμα, 
πάλι ο ήρωας έρχεται αντιμέτωπος με αυτό το ψέμα αλλά εξελίσσεται και το νικάει.



§ Όλες οι ταινίες είναι 4-5 σκηνές ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Όλες οι υπόλοιπες σκηνές
υπάρχουν για να κάνουν αυτές τις 4-5 να έχουν την απήχηση που πρέπει στον θεατή.

§ Μια ταινία σαν και το Joker δεν χρειάζεται να είναι plot-heavy. Και όταν αναφερόμαστε
στην δομή δεν εννοούμε μόνο το story και τα plot points αλλά κυρίως τη μηχανική του
εσωτερικού κόσμου των ηρώων και το αν αυτή η μηχανική δουλεύει. Όλως περιέργως
πιστεύω ότι κάθε ταινία και η ιστορία της μπορεί να ειπωθεί καλά με ένα ή δύο το πολύ
τρόπους, όχι παραπάνω.

§ Το κλέψιμο της πινακίδας που κρατάει ο Τζόκερ στην ίδια σκηνή απηχεί την απώλεια του
ποδηλάτου στο θρυλικό Κλέφτη Ποδηλάτων του Ντε Σίκα.

§ Στην ταινία του Ντε Σίκα μάλιστα το κλέψιμο του ποδηλάτου αποτελεί το inciting incident, 
το συμβάν που σηματοδοτεί την έναρξη της δραματουργικής στρόφιγγας. Στον Τζόκερ το
inciting incident (όπως είναι γραμμένο στο σενάριο) μοιάζει εκ πρώτης όψεως χαλαρό, 
αδύναμο, χλιαρό και αναίτιο: του ζητάει η μητέρα του να παραδώσει ένα γράμμα στον
μεγιστάνα Τόμας Γουέιν. Νομίζω ότι θα πονοκεφάλιασε αρκετά τους συγγραφείς η επιλογή
ενός τέτοιου inciting incident. 



§ Η	επιλογή	του	inciting incident δικαιώνεται αργότερα στο midpoint όταν το ανεπίδοτο γράμμα
γίνεται ένα ταρακούνημα αυτογνωσίας για τον ίδιο τον Τζόκερ. Μαθαίνει μέσω αυτού ποιος είναι στα
αλήθεια – αν είναι βέβαια αλήθεια κάτι τέτοιο. Έχουμε λοιπόν ένα κλασικό mirror moment για
midpoint (αν και κατά βάση τόσο ειρωνικό που καταντάει μεταμοντέρνο), το οποίο παίρνει σάρκα και
οστά μέσα από το κρυφό περιεχόμενο ενός γράμματος (επίσης χιλιοδοκιμασμένη συνταγή). Παρόλα
αυτά λειτουργεί. 

§ Το πρώτο plot point, το λεγόμενο “σημείο χωρίς επιστροφή”, έρχεται εκκωφαντικά. Σφραγίζεται από
τις τρεις πρώτες δολοφονίες που διαπράττει ο Τζόκερ. Πόσο πιο ταυτόσημο; Μετά από κει, όντως δεν
υπάρχει γυρισμός για τον ήρωα. Έχει περάσει ένα στενό ψυχολογικό κατώφλι και έχει βρεθεί σε μια
υπαρξιακή περιοχή άγνωστη, επικίνδυνη και ομιχλώδη, εντελώς έξω από το comfort zone του. Από δω
και πέρα μπαίνει σε τροχιά μεγάλων αλλαγών. Έτσι το όπλο που εμφανίζεται στην πρώτη πράξη και, 
σύμφωνα με τον γνωστό αφορισμό του Τσέχωφ, θα πρέπει να εκπυρσοκροτήσει στην τρίτη πράξη, 
πυροβολεί πολύ πιο γρήγορα.

§ To όπλο γίνεται η γέφυρα, στην ουσία, που τραγικά θα τον οδηγήσει εκεί που όλοι ξέρουμε. Είναι ένα
μονοπάτι που μπορεί να δεχτεί ή όχι. Είναι ένα σύμβολο για τον ψυχισμό του. Με την άρνηση της
αποδοχής αυτού του συμβόλου, και στην ουσία της βίας, ο Arthur θα μπορούσε ίσως να γιατρευτεί. Με
την αποδοχή αυτού του συμβόλου παρελαύνει καθοδικά προς την κόλασή του. Το όμορφο είναι ότι ο
Άρθουρ δεν έχει σκοπό να το χρησιμοποιήσει αρχικά.



§ Ο Phillips πήρε ένα villain από ένα universe με το
οποίο όλοι είμαστε εξοικειωμένοι για να μας
προσελκύσει στην αίθουσα και εκεί μας άφησε για
πρώτη ίσως φορά να αφουγκραστούμε έναν
villain. Μας έκανε να ακούσουμε με προσοχή την
δική του πλευρά. Την πλευρά του απομονωμένου, 
του ανθρώπου που χρειάζεται βοήθεια. Και για
αυτό το λόγο η ταινία είναι ένα μανιφέστο όχι βίας
αλλά αλληλεγγύης. . Βοήθεια ζητάει ο Arthur και
επειδή δεν του την δίνουμε κάνει αυτά που κάνει. 
Μπορεί να ξέρουμε ότι είναι μια παθογενής
περίπτωση που δεν σώζεται αλλά ο Phillips μας
υποχρεώνει να κάτσουμε και να ακούσουμε την
ιστορία του, την κατάθεσή του. Είναι μια
ενδιαφέρουσα, δύσκολη και πρωτόγνωρη μορφή
μυθοπλασίας που	βέβαια	έχει	και	πολλές	
αδυναμίες.	Ο τρόπος που ο Arthur βαφτίζεται στη
βία είναι σημαντικός για την εποχή που διανύουμε
γενικώς καθώς και ένα σχόλιο πάνω στην
οπλοκατοχή. 



§ Η ταινία παρόλο που τοποθετείται στο 1981 
αγγίζει κάποια πολύ ευαίσθητα κοινωνικά νεύρα
του σήμερα με το theme της. Σκέψου πως ζούμε
σε μια περίοδο που ο πρόεδρος της Αμερικής για
πρώτη φορά στην ιστορία του σύγχρονου
πολιτισμού ασκεί και ομαλοποιεί ένα είδος
πολιτικής επικοινωνίας που έχει τις αρχές της στη
βιομηχανία του θεάματος, όπου παρατηρείται το
φαινόμενο ότι ακόμα και όταν δεν συμφωνούμε με
κάποιον, νιώθουμε την ανάγκη σχεδόν
ψυχαναγκαστικά, να τον βλέπουμε να κάνει
perform επειδή η ικανότητα του να προκαλεί, 
έστω και με άσχημο, φθηνό ή επικίνδυνο τρόπο, 
μπλέκει τα όρια της πραγματικότητας με την
μυθοπλασία των media. Μπερδεύεται έτσι σιγά
σιγά το τι είναι πραγματικό και τι
κατασκευασμένο. Έτσι ομαλοποιείται όμως και η
δυνατότητα του καθένα να οχυρωθεί πίσω από το
“φαντασιακό”, επειδή απλά το πιστεύει. Είναι το
τελευταίο οχυρό πριν δημιουργήσουμε μια
πραγματικά δυστοπική κοινωνία.

Είναι	η	εποχή που ο
πρόεδρος της
Αμερικής,ενώ όλα αυτά
αντικατοπτρίζονται και
τον υπόλοιπο πλανήτη, 
“παίζει” για πρώτη φορά
ανοιχτά με την διάθεσή
του να είναι villain και να
αποδέχεται ανοιχτά τη
σκοτεινή του πλευρά. 



§ Μια	εξαιρετική αστυνομική	σειρά



ΠΟΙΟ	ΕΙΝΑΙ	ΤΟ	
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ

ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΤΗΣ	
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

§ Οι	πρώτοι	σπόροι	όταν	γράφετε	και	σχεδιάζετε	μια	
τηλεοπτική	σειρά μπορεί	να	έρθουν	ως	ιστορία,	θέμα	ή	
χαρακτήρας,	αλλά	αυτό	που	διακυβεύεται	στην	ουσία	
της	ιστορίας	σας	και	πού	δείχνει	η	πλοκή	σας	όταν	
λύνεται,	θα	έπρεπε	να	είναι	ένα	πολύ	συγκεκριμένο	
επιχείρημα	για	την	ανθρώπινη	κατάσταση.	Κάτι	
ανθρώπινο,	πολύ	ανθρώπινο	που	ενεργοποιείται	με	
αφορμή	το	ταξίδι	στην	περιπέτεια,	το	εξωτερικό	ταξίδι	
του	χαρακτήρα	που	αποκαλύπτει	η	εξέλιξη	της	πλοκής	
της	ιστορίας

§ Έτσι,	οι	ανατροπές	της	πλοκής,	οι	ανατροπές	
χαρακτήρων	και	τα	cliffhangers γίνονται	η	πραγματική	
θεματική	συζήτηση.	Μια	δραματική	συζήτηση	του	είδους	
που	οδηγεί	στο	κέντρο	της	ιδέας	σας	και	εκφράζεται	
πολύ	απτά	μέσα	από	την	πλοκή.	Και	εδώ	είναι	όπου	η	
πλοκή	και	το	θέμα	συγχωνεύονται	άψογα	στις	σειρές.



ΤΟ	ΤΡΑΥΜΑ
ΚΑΙ	ΤΟ	

ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ

Το	Mare of Easttown δεν	είναι	μια	σειρά	για	μια	γυναίκα	
αστυνομικό	της	μικρής	πόλης	που	προσπαθεί	να	λύσει	μια	υπόθεση	
στην	οποία	κακοί	άνθρωποι	έκαναν	άσχημα	πράγματα	σε	μερικά	
κορίτσια.	Δεν	είναι	μια	ιστορία	για	το	καλό	Vs. κακό.	

Είναι	μια	ιστορία	που	τονίζει	ότι	μερικές	φορές	το	πιο	δύσκολο	
πράγμα	που	πρέπει	να	κάνουμε	είναι	να	προστατεύσουμε	την	
οικογένειά	μας	και	τους	ανθρώπους	που	αγαπάμε	περισσότερο.	
Αυτό	πρέπει	να	είναι	ένα	επιχείρημα	που	συνδέεται	πάντα	με	τον	
κύριο	πρωταγωνιστή	μας	και	φέρει	μια	καθολική	αλήθεια	που	
περιέχει	μια	υποκείμενη	δυαδικότητα	και	εγγενή	σύγκρουση.	
Προστασία	της	οικογένειας	και	προστασία	των	άλλων.	

Βλέπετε	πόσο	στρωτά	κάθεται	ο	νόμος	στη	μέση	αυτού	του	
δόγματος;	Το	καθήκον	μας	προς	την	κοινότητά	μας	και	το	καθήκον	
προς	την	οικογένειά	μας	και	όπου	αυτά	τα	δύο	συγκρούονται.	Το	
Mare of Easttown είναι	μια	σειρά	για	την	προστασία	και	πώς	
μπορούν	να	ξεσπάσουν	συγγρούσεις όταν	αυτά	τα	δύο	
αλληλεπικαλύπτονται	επικίνδυνα.	Δείτε	πώς	φουντώνει	ξανά	το	
θέμα	της	προστασίας	στην	κορύφωση	της	σειράς;	Δείτε	πώς	
προβάλλεται	το	τραύμα	της	Mare στην	κορύφωση	και	την	
συνειδητοποίησή	της	όταν	η	φίλη	της	παραδέχεται	ότι	είπε	ψέματα	
για	να	προστατεύσει	τον	γιο	της	και	θα	το	έπαιρνε	στον	τάφο	της.



ΤΟ	ΤΡΑΥΜΑ

§ Η	Mare δεν	έχει	συγχωρήσει	τον	εαυτό	της	για	την	
αυτοκτονία	του	γιου	της.	Ως	αστυνομικός	θρηνεί	γι'	
αυτόν	μέσω	των	θυμάτων	άλλων	οικογενειών,	
προστατεύοντας	τους	άλλους	και	ασκώντας	όλη	της	
τη	δύναμη	αγάπης	στον	4χρονο	εγγονό της.	Αυτός	
είναι	ο	τρόπος	με	τον	οποίο	έχει	καλύψει	στην	
πληγή	της,	το	γεγονός	ότι	νιώθει	πως	ήταν	
ανεπαρκής	μητέρα.	

§ Δυστυχώς	η	ανθρώπινη	ψυχή	δεν	θεραπεύεται	έτσι.	
Έτσι,	για	να	ελευθερωθεί	από	αυτό	το	βάρος,	πρέπει	
να	θρηνήσει	σωστά	τον	γιο	της,	να	αφεθεί	και	να	
πάει	κυριολεκτικά	στη	σοφίτα	όπου	κρεμάστηκε.	
Παρακολουθούμε	τη	σειρά	γιατί	πραγματικά	
θέλουμε	να	δούμε	πώς	θα	αντιμετωπίσει	η	Mare 
τους	δαίμονές	της,	το	μόνο	που	κάνει	η	πλοκή	είναι	
να	απωθήσει	αυτούς	τους	δαίμονες.	Επικοινωνούμε	
μέσω	του	τραύματος,	αντιμετωπίζουμε	το	τραύμα,	
ταυτιζόμαστε	με	το	τραύμα	ως	κοινό.	Χαρακτήρας,	
θέμα,	θέμα	και	πλοκή	δένονται	μέσω	του	
τραύματος.



§ Σε	καλές	τηλεοπτικές	σειρές	οι	σχέσεις	των	βασικών	χαρακτήρων,	μέσα	από	τα	ατομικά	τους	
τόξα,	θα	πρέπει	να	είναι	εξίσου	φορείς	του	θέματος	της	σειράς.	

§ Κατά	βάθος	ο	Zabel, ο	αρχάριος	ντετέκτιβ,	χρειάζεται	αποδοχή,	ακόμη	και	θαυμασμό,	γιατί	
φαίνεται	ότι	δεν	το	έχει	βιώσει	αρκετά	στη	ζωή	του	μέχρι	τώρα.	Η	Mare πρέπει	να	αποδεχθεί	
ότι	είναι	καλή	μαμά,	παρά	την	απώλεια	του	γιου	της	που	αυτοκτόνησε.	Όσο	περισσότερο	
γιατρεύεται,	τόσο	περισσότερο	θα	είναι	σε	θέση	να	προσφέρει	στον	Ζαμπέλ αυτό	το	μητρικό	
άγγιγμα	που	έχει	ανάγκη,	καθώς	προσπαθούν	να	λύσουν	μαζί	την	υπόθεση	που	τους	
αναθέτουν.	Θυμηθείτε	ότι	τα	πάντα	σε	μια	τηλεοπτική	σειρά	πρέπει	τα	τόξα	των	χαρακτήρων	
να	ξεδιπλώνονται	μέσω	των	εμποδίων	που	τους	γεννά	η	πλοκή	και	να	ωθούν	την	πλοκή	στην	
σωστή	κατεύθυνση	προκειμένου	να	βγουν	στο	φως.

§ Η	τηλεόραση	είναι	ένα	μέσο	όπου	μια	λεπτή	διελκυστίνδα	συμβαίνει	συνεχώς,	όπου	
ταλαντεύονται	διαρκώς	τα	τόξα	των	κύριων	χαρακτήρων	και	οι	σχέσεις	τους,	όλοι	
ακροβατούν	μεταξύ	προόδου	και	υποτροπής.	Νίκης	και	αποτυχίας.



§ Η Μπεθ έχει δύο μεγάλα τραύματα. α) την έχει
εγκαταλείψει ο πατέρας της β) έχει χάσει τη μητέρα της
σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και έχει μεγαλώσει σε
ορφανοτροφείο. Τα δύο αυτά κομβικά συμβάντα
έρχονται και επανέρχονται στη ζωή και το μυαλό της
και επηρεάζουν τόσο τη συμπεριφορά της όσο και τις
επιλογές που κάνει.

§ Βλέπουμε την αδυναμία της να αγαπήσει αφού ο χρόνος
έχει παγώσει εκεί κοντά στο τραύμα και η εξελικτική
της πορεία σταματά μέχρι συνειδητά να την κοιτάξει
κατάματα, αν είναι τυχερή, σε μια δυο στιγμές
συνειδητοποίησης, μόνο όταν είναι έτοιμη.

§ Έτσι γεννιούνται οι μεγάλοι χαρακτήρες, τους δίνουμε
εμπόδια και πράγματα τα οποία δεν μπορούν να
διαχειριστούν, ακριβώς λόγω της έλλειψης που έχουν. 
Εδώ να πούμε ότι όλα αυτά τα dynamics του
εσωτερικού κόσμου του ήρωα δημιουργούνται σε
επίπεδο σχεδιασμού. Για αυτό πιστεύω, ότι το στάδιο
σχεδιασμού είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι
δημιουργίας στον	σχεδιασμό	ενός	ταξιδιού	επούλωσης	
του	τραύματος.



§ Το	“Unbelievable” μιλά	για	μια	σειρά	βιασμών	και	την	αστυνομική	
έρευνα	για	τον	εντοπισμό	του	δράστη,	αλλά	την	ίδια	στιγμή είναι	
κάτι	πολύ	περισσότερο	από	μια	ακόμη	αστυνομική	σειρά.

§ Αλλά	ενώ	και	είναι	σαφώς	ένα	procedural αστυνομικό	δράμα,	η	
ποιοτική	διαφορά	έγκειται	αφενός	στον	χρόνο	και	στην	ποιότητα	
του	χρόνου	που	αφιερώνεται	στα	θύματα,	στην	ευαισθησία	με	την	
οποία	προσεγγίζονται	και	στην	καταγραφή	τόσο	των	άμεσων	όσο	
και	των	μακροχρόνιων	συνεπειών	του	βιασμού	και	αφετέρου	στην	
κραυγαλέα	αντιδιαστολή	μεταξύ	της	αντιμετώπισης	των	βιασμών	
του	2011	με	τον	βιασμό	του	2008.	Αν	συνδέονται	μεταξύ	τους	ο	
καταγγελθείς	βιασμός	από	την	κοπέλα	το	2008,	με	τον	σίριαλ	
βιαστή	που	προσπαθούν	να	πιάσουν	οι	γυναίκες	ντετέκτιβ	το	2001,	
ας	το	διαπιστώσει	ο	θεατής	στην	πορεία	της	σειράς.	Έχει	και	δεν	
έχει	σημασία.	Γιατί	τη	μεγαλύτερη	σημασία	την	έχει	αυτό	που	
περνάει	στον	θεατή	πάρα	πολύ	επιδραστικά η	σειρά:	ότι ενίοτε	το	
θύμα	ενός	βιασμού	πρέπει	να	υποστεί	μια	δεύτερη	βία	μετά	τη	βία	
του	εγκλήματος,	μια	βία	συστημική,	μια	βία	προϊόν	
προκαταλήψεων,	μια	βία	που	ακόμη	και	όταν	δεν	είναι	ευθέως	
μισογυνική,	καθιστά	πάντως	τη	γυναίκα	ύποπτη,	ύποπτη	για	κάτι,	
είτε	συγκεκριμένο	είτε	πιο	θολό.
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