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Περίληψη 

Επιχειρείται μια πρώτη προσπάθεια στα ελληνικά δεδομένα, διερεύνησης των συναισθημάτων και 

πώς αυτά επενεργούν στο μυαλό και στο σώμα των ηρώων, προκειμένου να ειπωθεί η ιστορία τους 

ολοκληρωμένα, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί με ακρίβεια το εσωτερικό θέμα της. Επίσης  διερευνάται 

πώς αυτή η συναισθηματική και σωματική δράση των ηρώων επιδρά λυτρωτικά τόσο στους ίδιους 

όσο και στους θεατές/αναγνώστες. 

Σε μια χώρα που γέννησε το βασικό εγχειρίδιο γραφής (Αριστοτέλης, Περί ποιητικής) κι  

έδωσε την συνταγή, για να γραφούν διάσημες τραγωδίες, που όμως στην πορεία αφέθηκε 

αποκλειστικά στο ένστικτο, που ναι μεν  ένας συγγραφέας μπορεί να εμπιστευτεί, αλλά όχι να το 

χρησιμοποιήσει ως την απόλυτη τεχνική για την παραγωγή ιστοριών ή για την διδασκαλία 

συγγραφής τους, η εργασία αυτή μοιάζει να είναι απαραίτητη. 

Έχοντας «καλή πένα»  πολύ εύκολα  ένας συγγραφέας μπορεί να οδηγηθεί σε μια κοινότοπη 

αφήγηση. Μπορεί όμως να οδηγηθεί και σε μια μοναδική, με ουσιαστικό θέμα αφήγηση, όταν 

αποδοθεί μέσω των συναισθημάτων, καθώς και της συνεπούς φυσικής δράσης των ηρώων που 

προκαλείται από τα συναισθήματά τους. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται  η συναισθηματική 

μνήμη του αναγνώστη/θεατή, με τρόπους σωματικά αναγνωρίσιμους, προκαλώντας του εσωτερική 

συγκίνηση. Έτσι, δημιουργούνται αξιομνημόνευτοι χαρακτήρες που περισσότερο δείχνουν και 

αποκαλύπτουν πρακτικά τον εαυτό τους, παρά απλώς απαγγέλλουν τα χαρακτηριστικά τους και τα 

γεγονότα στα οποία πρωταγωνιστούν.  

Η συναισθηματική δράση είναι της ίδιας ζωτικής σημασίας όσο και η σωματική δράση, που 

είναι και άμεσο αποτέλεσμά της για την ομαλή εξέλιξη της ιστορίας προς το τέλος της. Η δυναμική 

σχέση αυτών των δύο  έχουν ως αποτέλεσμα πολύ πετυχημένες και αξιομνημόνευτες ιστορίες. 

Αν και μια σημαντική σύγχρονη τάση είναι η «στροφή προς το απόλυτο συναίσθημα», αυτή 

η τακτική μάς απομακρύνει πολύ από την κατανόηση (συναισθηματικά και νοητικά) μιας ιστορίας 

που φιλοδοξεί να είναι αληθοφανής. 

	

Η	 συγγραφή	 ιστοριών	 είναι	 περίπλοκη	 διαδικασία,	 την	 οποία	 καθορίζουν	

διαφορετικοί	παράγοντες.  Η	εμπιστοσύνη	στο	ένστικτό	μας,		για	παράδειγμα	και	

όχι	 στη	 γνώση	 μας,	 όπως	 λέει	 ο	 Lajos	 Egri,	 μπορεί	 να	 	 οδηγήσει	 στη	 δημιουργία	

ενός	 ή	 περισσοτέρων	 αριστουργημάτων	 (Egri	 1946:	 ΧΙV).	 Το	 ίδιο	 όμως	 ένστικτο	

μπορεί	να	μας	οδηγήσει	και	σε	μεγάλη	αποτυχία.	Μήπως	τελικά	η	συγγραφή	είναι	
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κάτι	 παραπάνω	 από	 αυτό;	 Η	 ανάπτυξη	 μιας	 τεχνικής	 φαίνεται	 να	 είναι	 η	 μόνη	

ενδεδειγμένη	 λύση,	 αν	 θέλουμε	 να	 	 παράγουμε	 έργο	 που	 θα	 είναι	 συνεπές	 	 προς	

στον	 εαυτό	 μας,	 αλλά	 και	 που	 θα	 ανταποκρίνεται	 στις	 προσδοκίες	 των	

αναγνωστών	ή	θεατών.		

Θυμάμαι	 στην	 α΄	 γυμνασίου	 που	 το	 θέμα	 μιας	 έκθεσης	 ήταν	 «ένα	

καλοκαιρινό	ταξίδι	με	καράβι».	Τόλμησα	να	γράψω	για	ένα	όνειρο	που	είδα,	ενώ	

με	είχε	πάρει	ο	ύπνος	στο	κατάστρωμα	του	πλοίου,	γυρνώντας	από	τις	διακοπές	

μου.	 Η	 έκθεσή	 μου	 είχε	 θέμα,	 πλοκή,	 χαρακτήρες,	 μυθικά	 τέρατα	 και	 αρχαίες	

θεότητες	της	θάλσασσας,	είχε	αγωνία,	φόβο	και	τελικά	λύση	και	λύτρωση.	Κυρίως	

όμως	 ήθελα	 να	 εκφράσω	 την	 αγωνία	 που	 είχα	 για	 την	 έναρξη	 της	 επερχόμενης	

σχολικής	 χρονιάς.	 Η	 ιστορία	 μου	 είχε	 ισόποσες	 δόσεις	 συναισθηματικής	 και	

σωματικής	δράσης.	Μέσα	στο	όνειρο,	ο	πρωταγωνιστής	αισθανόταν	τρόμο	για	ένα	

μεγάλο	ταξίδι	που	θα	έκανε,	συμβολικά	απο	το	Δημοτικό	στο	Γυμνάσιο,	και	μέσα	

από	 τις	 δυσκολίες,	 τα	 εμπόδια,	 που	 του	 δημιουργούσαν	 συναισθήματα	 και	

σκέψεις,	με	αποτυχίες	και	επιτυχίες,	κατάφερνε	να	φτάσει	σε	πέρας	το	ταξίδι	του	

και	να	βγει	νικητής,	έχοντας	μάθει	πάρα	πολλά.	Ακολούθησα	δηλαδή	από	ένστικτο	

μια		κλασσική	συνταγή	συγγραφής		με	επιτυχή	αποτελέσματα,	όπως	πίστευα	τότε.	

Παρ’	όλα	αυτά,	το	μόνο	που	εισέπραξα	ήταν	η	ειρωνία	της	καθηγήτριας,	η	οποία	

διάβασε	 φωναχτά	 την	 έκθεσή	 μου	 σε	 όλη	 την	 τάξη,	 με	 ύφος	 υποτιμητικό	 και	

χλευαστικό,	 αφήνοντας	 σε	 ορισμένα	 σημεία	 κάποιο	 κοροϊδευτικό	 γέλιο	 	 για	 την		

ανόητη	 φανταστική	 ιστορία	 που	 είχα	 σκαρώσει.	 Σχόλια	 του	 τύπου:	 «Τι	 μας	

ενδιαφέρει	 το	 πώς	 αισθάνθηκες	 και	 τι	 δυσκολίες	 είχες»	 ή	 	 «έπρεπε	 να	 εστιάσεις	

μόνο	 στα	 γεγονότα	 του	 ταξιδιού»	 και	 «Όποιος	 ονειρεύεται	 τέτοια	 πράγματα	

χρειάζεται	γιατρό»,	με	έκαναν	να	αναθεωρήσω	πολλά	για	το	πώς	έπρεπε	στο	εξής	

να	γράφω	εκθέσεις	για	να	έχω	και	την	αποδοχή	των	καθηγητών.	Η	έκθεση	είναι	

ξερή	 αποτύπωση	 γεγονότων	 και	 συμβατικών	 απόψεων,	 χωρίς	 ίχνος	

συναισθηματικής	εμπλοκής,	όπως	οι	εκθέσεις		επιχειρηματικής	δραστηριότητας.		

Συναίσθημα	 σημαίνει	 κυριολεκτικά	 «διαταραχή».	 	 Στα	 αγγλικά	 	 η	 λέξη	

(emotion)	 προέρχεται	 από	 το	 λατινικό	 emovere,	 που	 σημαίνει	 "να	 ενοχλεί".	

Χαρακτήρες	 που	 παραμένουν	 	 περισσότερο	 στο	 μυαλό	 και	 στις	 σκέψεις	 τους	 σε	

σχέση	 με	 το	 σώμα	 τους	 και	 τα	 συναισθήματά	 τους,	 θέτουν	 	 μεγάλη	 απόσταση	

μεταξύ	της		ιστορίας	και	του	κοινού.	Οι	σκέψεις	μπορεί	να	ψεύδονται.	Ο	διάλογος	
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μπορεί	 να	 πει	 ψέματα.	 Τα	 συναισθήματα	 είναι	 καθολικά	 και	 πανανθρώπινα.	 Τα	

συναισθήματα	 λένε	 πάντα	 την	 αλήθεια.	 Και	 ως	 εκ	 τούτου	 η	 χρήση	 τους	 είναι	

απαραίτη		και	απολύτως	εκμεταλλεύσιμη	στη	γραφή.	Αρκεί	να	βρούμε	τον	τρόπο	

να	τα	αναγνωρίσουμε	κυρίως	στους	γύρω	μας,	έχοντας	όμως	διαβάσει	και	σχετικά	

βιβλία	βασικής	ψυχολογίας	αλλά	και	θεωρητικών	της	δημιουργικής	γραφής.	

	Στην	 Ελλάδα	 τα	 βιβλία	 που	 φτάνουν	 στα	 χέρια	 μας	 είναι	 κυρίως	 του	

εμπορίου	 αφού	 ελάχιστοι	 συγγραφείς	 έχουν	 καταφέρει	 να	 έχουν	 πρόσβαση	 σε	

πανεπιστημιακά	συγγράμματα	του	εξωτερικού	και	σε	ακαδημαϊκού	τύπου	βιβλία.		

Έτσι	βιβλία	όπως	του	Lajos	Egri	και	του	Willam	Indick,	οι	οποίοι	έχουν	ασχοληθεί	

με	την	ανάλυση	των	χαρακτήρων	και	την	ψυχολογία,	 στα	βιβλία	τους	The Art of 

dramatic writing και Psyshology for screenwriters	 αντίστοιχα,	 μπορούν	 να	

επιτελέσουν	σημαντικό	βοήθημα.	

Επίσης	 πολύ	 χρήσιμο	 εργαλείο	 για	 την	 συναισθηματική	 και	 σωματική	

δράση	μέσα	στην	πλοκή	της	ιστορίας	και	πώς	αυτή	πραγματώνεται	μέσα	από	ένα	

κινηματογραφικό	 σενάριο	 ρομαντικής	 κομεντί,	 θέμα	 της	 διδακτορικής	 μου	

διατριβής	στο	Πανεπιστήμιο	της	Δυτικής	Μακεδονίας,	θεωρώ	ότι	είναι	το	μοντέλο	

που	προτείνει	η	Martha	Alderson	στο	βιβλίο	της	Blockbuster Plots for Writers,	μαζί	

με	άλλα	μοντέλα	όπως	αυτά	που	προτείνει	ο		Evan	Marshall	στο	βιβλίο	του	Novel 

Writing,	 σχεδιαγράμματα	 των	 επεισοδίων	 της	 πλοκής	 της	 ιστορίας,	 που	 θα	

βοηθήσουν	 τους	 Έλληνες	 συγγραφείς	 να	 παρακολουθήσουν	 την	 εξέλιξη	 των	

σκηνών	τους	μία	προς	μία.		

Εξαιρετική	ιστορία	νοείται	αυτή	που	βάζει	τον	αναγνώστη	ή		τον	θεατή	στο	

μυαλό	των	χαρακτήρων,	προκειμένου	να	καταλάβει	για	ποιο	λόγο	και	από	ποιες	

αιτίες	προέβησαν	στις	συγκεκριμένες	πράξεις.	

Αν	ο	αναγνώστης	ή	ο	θεατής		δεν	ταυτιστεί	κατ’	αρχάς	συναισθηματικά	με	

τους	 χαρακτήρες,	 η	 ιστορία	 θα	 αποτύχει.	 Περιγράφοντας	 τα	 συναισθήματα	 και	

βάζοντας	τους	χαρακτήρες	να	τα	εκφράσουν,	είτε	με	λόγια	αλλά	περισσότερο	με	

πράξεις,	έχουμε	ένα	σημαντικό	στοιχείο	για	μια	καλή	ιστορία.		

Υπάρχουν	 συγγραφείς	 που	 	 είναι	 καλοί	 σε	 κωμικά	 επεισόδια.	 Άλλοι	

δημιουργούν	 ενδιαφέρουσα	 δράση.	 Προσωπικά	 προτιμώ	 και	 θαυμάζω	

περισσότερο	 τους	 συγγραφείς	 που	 εντάσσουν	 στη	 συγγραφή	 τους	 τη	

συναισθηματική	 προσωπικότητα	 ενός	 χαρακτήρα	 και	 τη	 μεταφέρουν	 στην	
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ιστορία	 τους	 μέσω	 της	 δράσης,	 της	 μη-λεκτικής	 επικοινωνίας,	 με	 σωστή	

συχνότητα	και	ένταση.	

Οι	 θεατές	 και	 οι	 αναγνώστες	 ταυτίζονται	 με	 τις	 ιστορίες	 μέσω	 των	

συναισθημάτων	των	χαρακτήρων.	 	Μόνο	όταν	συνδεόμαστε	με	τους	χαρακτήρες	

σε	συναισθηματικό	επίπεδο,	υπάρχει	νόημα	και	ουσία.	Καλά	γραμμένα	επεισόδια		

που	 περιέχουν	 συναισθήματα	 των	 χαρακτήρων,	 επιτρέπουν	 στο	 κοινό	 να	

συμμετέχει	 στην	 ιστορία	 τελείως	 συναισθηματικά	 και	 να	 δεθεί	 με	 τους	

χαρακτήρες.	

Αυτό	που	ουσιασικά	κάνουμε	οι	συγγραφείς	είναι	το	ακριβώς	αντίθετο	από	

αυτό	 που	 βάζουμε	 να	 κάνουν	 οι	 χαρακτήρες	 μας.	 Ενώ	 οι	 συγγραφείς	

προσπαθούμε	 με	 τη	 λογική	 μας	 να	 παραγάγουμε	 συναίσθημα	 το	 οποίο	 βάζουμε	

στους	 χαρακτήρες	 μας	 ώστε	 να	 αποδώσουμε	 με	 όσο	 το	 δυνατόν	 μεγαλύτερη	

σαφήνεια	 το	 πραγματικό	 θέμα	 της	 ιστορίας	 μας,	 οι	 χαρακτήρες	 από	 την	 άλλη	

μεριά,	μέσω	του	συναισθήματος		τους	παράγουν	λογική,	σκέψεις	και	πράξεις	ώστε	

να	πετύχουν	την	επίτευξη	των	στόχων	τους.	

Και	 στις	 δυο	 περιπτώσεις	 αντιλαμβανόμαστε	 ότι	 το	 συναίσθημα	 είναι	

φυσικά	 απαραίτητο	 για	 την	 εξέλιξη	 της	 ιστορίας,	 αλλά	 μόνο	 όταν	 γίνεται	

κινητήριος	δύναμη	για	την	παραγωγή	αξιόλογης	και	ανάλογης	του	συναισθήματος		

δράσης.	

Οι	 περισσότεροι	 από	 εμάς	 στις	 ιστορίες	 που	 διαβάζουμε	 ή	 βλέπουμε,	

θέλουμε	 δάκρυα,	 γέλιο,	 ρίγος	 και	 να	 μας	 κόβεται	 η	 ανάσα.	 Θέλουμε	 να	

αισθανόμαστε	 περισσότερα	 από	 αυτά	 που	 βιώνουν	 οι	 χαρακτήρες.	 Αν	 δεν	 γίνει	

αυτό,	 απλώς	 θα	 είμαστε	 ικανοποιημένοι,	 όπως	 είμαστε	 με	 τα	 άρθρα	 στις		

εφημερίδες	και	στα		περιοδικά.	

Για	 τους	 συγγραφείς,	 αυτό	 είναι	 το	 κλειδί.	 Είτε	 γράφουν	 κατευθείαν	 μια	

σκηνή	 χρησιμοποιώντας	 συναισθήματα,	 είτε	 τη	 διορθώνουν	 στο	 rewriting	

προσθέτοντας	λέξεις	που	ερεθίζουν	τα	πάθη	του	αναγνώστη.		

Όλοι	 έχουμε	 διαβάσει	 βιβλία	 που	 είναι	 τεχνικά	 τέλεια,	 αλλά	

συναισθηματικά	άνευρα.	Θεωρούμε	κρύα	βιβλία,	σε	αυτά	που	ο	συγγραφέας	δεν	

έχει	αναπτύξει	το	συναισθηματικό	επίπεδο	των	ηρώων.	Δεν	έλαβε	ποτέ	υπόψιν	τα	

συναισθήματα	γενικά.	
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Οι	 λεπτομέρειες	 και	 η	 περιγραφή	 έχουν	 φυσικά	 τη	 θέση	 τους,	 αλλά	 τα	

συναισθήματα	 δίνουν	 το	 άρωμα	 σε	 μια	 ιστορία.	 Δεν	 χρειάζεται	 φυσικά	 να	

αισθάνονται	οι	ίδιοι	οι	συγγραφείς	τα	συναισθήματα	που	περιγράφουν	κατά	την	

ώρα	 της	 συγγραφής,	 αλλά	 πρέπει	 να	 είναι	 σε	 θέση	 να	 τα	 αξιοποιήσουν	 μέσα	 σε	

αυτή.		Και	υπάρχει	τρόπος	να	το	κάνουν.			

Τα	 συναισθήματα	 μάς	 τραβούν	 στην	 ιστορία	 ταχύτερα	 από	 οτιδήποτε.	

Είναι	 τα	 σημεία	 άμεσης	 σύνδεσης.	 Είναι	 όπως	 τα	 πλοκάμια	 που	 τυλίγουν	 τον	

αναγνώστη	και	τον	θεατή		και	τον	δένουν	με	την	ιστορία.	Πρέπει	να	τον	τυλίξουμε	

σφιχτά,		έτσι	μπορεί	να	μείνει	μαζί	μας	μέχρι	το	τέλος.	Δεν	θα	θέλαμε		το	κοινό		μας	

να	 μείνει	 μαζί	 μας	 μόνο	 για	 τα	 χρήματα	 που	 κατέβαλε	 για	 το	 βιβλίο,	 ή	 για	 το	

εισιτήριο	που	πλήρωσε	στον	κινηματογράφο	ή	το	θέατρο.	Θέλουμε	να	εμπλακεί	με	

τους	ήρωες	και	την	 ιστορία	που	του	λέμε.	Θέλουμε	 	να	διαβάσει	 	και	το	επόμενο	

βιβλίο	μας	ή	να	δει	το	επόμενο	σενάριό	μας,	και	τα	επόμενα	από	αυτά.	Έτσι	δεν	θα	

απογητευτεί	και	δεν	θα	νιώσει	ότι	τον	κοροϊδέψαμε	ή	τον	προδώσαμε.	Πρέπει	να	

δώσουμε	 τα	 πάντα	 από	 εμάς,	 συμπεριλαμβανομένων	 των	 αναπροσαρμοσμένων	

προσωπικών	μας	συναισθημάτων,	βιωμάτων	και	αναμνήσεων.	

Το	να	προκαλέσουμε		με	τη	γραφή	μας	συναισθηματικές	αντιδράσεις	στον	

αναγνώστη,	 είναι	 κάτι	 που	 έχει	 υψηλό	 κόστος.	 Θα	 αποκαλύψει	 ίσως	 μέρος	 του	

εαυτού	 μας.	 Θα	 δείξουμε	 όμως	 ότι	 γνωρίζουμε	 τι	 είναι	 αυτό	 που	 συγκινεί	 τους	

άλλους,	τι	αγγίζει	τους	αναγνώστες	και	θεατές	μας.	Θα	πρέπει	να	αποδείξουμε	ότι	

έχουμε	 συγκινηθεί	 κι	 εμείς	 σε	 κάποια	 φάση	 της	 ζωής	 μας.	 Χρησιμοποιώντας	

συναισθήματα	μπορεί	 επίσης	να	εγείρουμε	κάποια	από	τα	δικά	μας	ξεχασμένα	 ή	

ανενεργά	 συναισθήματα.	 Και	 για	 να	 το	 κάνουμε	 αυτό	 αποτελεσματικά,	 ίσως	

χρειαστεί	 να	 εκθέσουμε	 ως	 κάποιο	 σημείο	 τον	 εαυτό	 μας.	 Εμείς	 οι	 συγγραφείς	

θέλουμε	 να	 πιστεύουμε	 ότι	 είμαστε	 καλά	 κρυμμένοι	 πίσω	 από	 τις	 λέξεις,	 αλλά	

αυτό	που	κάνουμε	μόνο	είναι	να		αποκαλύπτουμε	συχνά	τον	βαθύτερο	εαυτό	μας	

όταν	 γράφουμε.	 Ειδικά	 όταν	 τα	 συναισθήματα	 των	 χαρακτήρων	 μας	 είναι	 τόσο	

δυνατά	που	επηρεάζουν	και	το	κοινό	μας.	

Θα	 χρησιμοποιήσω	 την	 Martha	 Alderson	 ως	 παράδειγμα	 για	 τη	 σημασία	

των	 συναισθημάτων	 στη	 δημιουργία	 ελκυστικών	 σκηνών.	 Δύο	 από	 τα	 επτά	

βασικά	στοιχεία	σε	αυτό	το	σχεδιάγραμμα		σκηνών	που	προτείνει	περιστρέφονται	
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γύρω	 από	 το	 συναίσθημα.	 Έτσι	 αποδεικνύει	 την	 σημασία	 που	 έχουν	 στη	

δημιουργία	πλοκής	της	ιστορίας.		

Η		Alderson		δίνει	σημασία	σε	δύο	σημαντικά	στοιχεία	(Alderson	2004): 

•	 στη	 γενικότερη	 συναισθηματική	 εξέλιξη	 του	 χαρακτήρα	 καθώς	 προχωρά	 προς	

την	ολοκλήρωση	του	στόχου	του,	άρα	και	την	εκπλήρωση	του	θέματος	που	θέλει	

να	αναδείξει	ο	συγγραφέας	και		

•	 στην	 προσωρινή	 συναισθηματική	 αλλαγή	 στις	 αντιδράσεις	 του	 χαρακτήρα		

ξεχωριστά	στα	διάφορα	επεισόδια.	

Είναι	σαφώς	προτιμότερο		από	το	να	βάζουμε	τους	χαρακτήρες	να	μιλάνε	

για	τα	συναισθήματά	τους,	να	δείχνουμε	τα	αυθεντικά	συναισθήματα	μέσα	από	τη	

δράση	τους.	 	Το	συναίσθημα	έχει	το	ιδιαίτερο	ισχυρό		χαρακτηριστικό	να	γίνεται	

αντιληπτό	 από	 το	 σώμα.	 Γι’	 αυτό	 η	 επιλογή	 να	 δείξουμε	 τα	 συναισθήματα	 μέσω	

των	 σχέσεων	 που	 συνάπτουν	 οι	 χαρακτήρες	 και	 των	 αντιδράσεων	 που	 έχουν,	

φαίνεται	 να	 είναι	 η	 μοναδική	 λύση	 ώστε	 η	 σύγκρουση	 να	 γίνει	 πιο	 σαφής,	 πιο	

ζωντανή	αλλά	και	πιο	ενδιαφέρουσα.	

Οι	 λέξεις,	 όμως,	 που	 χρησιμοποιεί	 η	 Alderson	 αλλά	 και	 άλλοι	 ξένοι	

ομότεχνοί	 της,	 ίσως	 είναι	 λίγο	 παραπλανητικές:	 αλλαγή,	 μεταμόρφωση,	

μετασχηματισμός	του	χαρακτήρα.	 	Εδώ	θα	έπρεπε	να	διευκρινιστεί,	τουλάχιστον	

για	 το	 ελληνικό	 κοινό,	 πως	 ένας	 χαρακτήρας	 ποτέ	 δεν	 αλλάζει	 καθ’	 ολοκληρίαν.	

Μένει	πάντα	ο	ίδιος	στα	βασικά	χαρακτηριστικά	του	που	τον	έχουν	διαμορφώσει	

ήδη	 από	 την	 παιδική	 του	 ηλικία. Με	 την	 πάροδο	 όμως	 του	 χρόνου	 και	 την	

προσαρμοστηκότητα	που	επιδεικνύει	στις	διάφορες	καταστάσεις	της	ζωής	του,	ο	

χαρακτήρας	 αλλάζει	 οπτική	 και	 βλέπει	 κάπως	 διαφορετικά	 τα	 πράγματα	 και	 τις	

καταστάσεις,	από	ό,τι	 τα	έβλεπε,	πριν	 ξεκινήσει	το	 μεγάλο	του	ταξίδι	μέσα	στην	

ιστορία,		την	οποία		έχουμε	βάλει	να	δημιουργήσει	και	όχι	να	διεκπεραιώσει.	Αυτό	

το	ταξίδι	είναι	η	δράση	στην	πλοκή	της	ιστορίας,	και	καταλήγει	στο	να	προκαλέσει	

ο	 χαρακτήρας	 όχι	 την	 μεταμόρφωση	 των	 χαρακτηριστικών	 του,	 να	 αλλάξει	

δηλαδή	εκ	βάθρων,	αλλά	να	υποβληθεί	σε	εσωτερική	μεταμόρφωση	προσαρμογής.	

Η	 συναισθηματική	 του	 δηλαδή	 ανάπτυξη	 δεν	 προκαλεί	 συνολική	 αλλαγή	 και	

μεταμόρφωση	 του	 χαρακτήρα,	 αλλά	 αλλαγή	 της	 οπτικής	 του	 γωνίας	 μέσω	 της	

παραδοχής,	της	αποδοχής	και	της	προσαρμοστικότητας.		
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Ο	 πρωταγωνιστής	 παρουσιάζεται	 στην	 αρχή	 της	 ιστορίας	 έχοντας	 ένα	

βασικό	 συναισθηματικό	ζήτημα.	Έχει	έναν	σκοπό	και	θα	παλέψει	 για	να	πετύχει	

τους	στόχους	του	ώστε	να	εκπληρωθεί	αυτός	ο	σκοπός.		Κατόπιν,	κάθε	δράση	του	

αντανακλά	την	συναισθηματική	του	εξέλιξη	και	ανάπτυξη.	Στη	μέση	της	ιστορίας,	

καθώς	τα	εμπόδια	μεγαλώνουν,	ο	πρωταγωνιστής	δείχνει	ποιος	πραγματικά	είναι,	

πώς	 αντιδρά	 συναισθηματικά	 κάτω	 από	 όλο	 και	 περισσότερη	 πίεση.	 Η	

συναισθηματική	ανάπτυξη		συνεπάγεται	νέα	συναισθηματική	συμπεριφορά	προς	

την	 αναζήτηση	 της	 γνώσης	 και	 «αλλαγής»,	 αυτό	 που	 λεω	 εγώ	 αποδοχής	 και	

προσαρμογής,	 η	 οποία	 φανερώνεται	 στην	 κορύφωση	 του	 τέλους.	 Όπως	

καταλαβαίνουμε	 ο	 χαρακτήρας	 γίνεται	 το	 βασικό	 	 μέλημα	 και	 στοιχείο	 σε	

ολόκληρη	την	ιστορία.	

Το	 δεύτερο	 σημαντικό	 στοιχείο	 που	 παραθέτει	 η	 Alderson	 είναι	 η	

διαπίστωση	πως	όπως	η	δράση	επηρεάζει	όλη	την	συναισθηματική	 	αλλαγή	 	του	

χαρακτήρα,	 έτσι	 επηρεάζει	 και	 την	 προσωρινή	 συναισθηματική	 κατάσταση	 του	

χαρακτήρα.	Παίρνοντας	υπ’	όψιν	τη	μοναδική	προσωπικότητά	του	χαρακτήρα,	η	

διάθεση	 του	 αλλάζει	 σε	 ένταση,	 ανάλογα	 με	 το	 τι	 λέγεται	 ή	 γίνεται	 μέσα	 σε	 μια	

σκηνή	ή	ένα	γεγονός.	

Ένας	 χαρακτήρας	 μεταπηδά	 από	 το	 ένα	 συναίσθημα	 στο	 άλλο	 σε	 μια	

συγκεκριμένη	 σκηνή,	 ανάλογα	 με	 τη	 δραματική	 εξέλιξη,	 ενώ	 εξακολουθεί	 να	

διατηρεί	τη	συνοχή	της	προσωπικότητάς	του	από	τη	μία	σκηνή	στην	άλλη,	μέχρι	

που	υφίσταται	 	την	τελική	μετατροπή	της	οπτικής	του	γωνίας	όπως	είπαμε	 	και	

όχι	συνολικά	του	χαρακτήρα	του.	

Η	 δράση	 που	 λαμβάνει	 χώρα	 σε	 κάθε	 συγκεκριμένη	 σκηνή	 προκαλεί	 μια	

συναισθηματική	επίδραση	στο	χαρακτήρα	και	αυτή	η	επίδραση	γίνεται	αντίδραση,	

που	 δημιουργεί	 μια	 άλλη	 δράση	 που	 επηρεάζει	 τον	 χαρακτήρα	 συναισθηματικά,	

για	 να	 δημιουργήσει	 μια	 άλλη	 δράση-αντίδραση	 κ.ο.κ.	 Είναι	 αυτό	 που	 λεω	

συνήθως	 στους	 μαθητές	 μου	 εν	 είδει	 κανόνα:	 τα	 πράγματα	 συμβαίνουν	 ως	

αποτέλεσμα	των	πράξεων	των	χαρακτήρων	και	οι	δράσεις	των	χαρακτήρων		είναι	

η	αντίδραση	στα	πράγματα	που	συμβαίνουν.	

Αυτός	 είναι	 και	 ο	 πρώτος	 τρόπος	 για	 να	 δείξουμε	 την	 συναισθηματική	

αλλαγή	 του	 χαρακτήρα	 που	 οδηγεί	 σε	 σωματική	 δράση	 στην	 προσπάθειά	 του	

προς	την	επίτευξη	του	στόχου	του.	
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Στην	 πραγματική	 ζωή,	 οι	 περισσότεροι	 από	 εμάς	 είμαστε	 σε	 θέση	 να	

χειριζόμαστε	τους	εαυτούς	μας	όταν	τα	πράγματα	πηγαίνουν	καλά	ή	λειτουργούν	

υπέρ	 μας.	 Αν	 βρεθούμε	 σε	 κάποιο	 είδος	 καταστροφής,	 σύγκρουσης,	 αν		

αντιμετωπίζουμε	 εμπόδια,	 εσωτερικά	 και	 εξωτερικά,	 σε	 αυτό	 που	 θέλουμε	 να	

πετύχουμε,	 τότε	 θα	 μάθουμε	 ποιοι	 πραγματικά	 είμαστε.	 Η	 ίδια	 αρχή	 ισχύει	 και	

στις	 ιστορίες.	 Θεατές	 και	 αναγνώστες	 θα	 επωφεληθούν	 όταν	 η	 δράση	 προκαλεί	

μια	συναισθηματική	επίδραση	στο	χαρακτήρα	τόσο	επιφανειακά	όσο	και	βαθειά	

μέσα	του.		

Η	 αφήγηση	 ιστοριών	 περιλαμβάνει	 πολύ	 περισσότερα	 από	 την	 παράταξη	

επεισοδίων	 δράσης,	 σε	 μια	 λογική	 σειρά	 και	 στη	 συνέχεια	 την	 εξαγωγή	

συμπερασμάτων.	 Η	 δράση	 	 κρατά	 τους	 θεατές	 σε	 αγωνία.	 Οι	 συγκρούσεις,	 η	

ένταση,	 η	 αγωνία	 και	 περιέργεια	 επίσης.	 Ωστόσο,	 δεν	 έχει	 σημασία	 πόσο	

συναρπαστική	είναι	η	δράση.		Οι	συναισθηματικές	αντιδράσεις	του	χαρακτήρα	και	

η	συναισθηματική	ανάπτυξή	του	είναι	αυτό	που	γοητεύει.	Κάθε	επεισόδιο	με	ένα	

δυνατό	ανθρώπινο	στοιχείο	αυξάνει	τις	πιθανότητες	της	ταύτισης	του	κοινού.	

Οι	 προκλήσεις	 που	 αντιμετωπίζει	 ένας	 χαρακτήρας	 πρέπει	 να	 τον	

επηρεάσει	συναισθηματικά,	όσο		βαθύτερα	και		ειλικρινά	τόσο	το		καλύτερο.	

Σε	 αυτό	 το	 πολύ	 χρήσιμο	 εργαλείο,	 «ανιχνευτή	 σκηνών»	 (Alderson	 2004)	

το	ονομάζει	η	Alderson,	θα	έπρεπε	να	προστεθούν	ορισμένα	άλλα	στοιχεία,	ώστε	

να	 γίνει	 περισσότερο	 ξεκάθαρη	 η	 πλοκή	 και	 να	 μπορέσει	 ο	 συγγραφέας	 να	 την	

παρακολουθήσει	βήμα	προς	βήμα	και	συνολικά.		
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Έτσι	μερικές	ακόμα	υποστήλες	στο	γενικό	σχεδιάγραμμα	θα	ήταν	χρήσιμες	

και	πιο	κατατοπιστικές,	τουλάχιστον	για	την	Ελλάδα.	Στη	στήλη	που	προτείνει	η	

Alderson	 που	 αφορά	 στην	 συναισθηματική	 ανάπτυξη	 θα	 μπορούσαν	 να	

προστεθούν	 τα	 «εσωτερικά»	 και	 τα	 «εξωτερικά»	 εμπόδια	 που	 προκαλούν	 αυτή	

την	 ανάπτυξη,	 η	 στήλη	 «Στόχος»	 ίσως	 θα	 έπρεπε	 να	 διαχωριστεί	 από	 μια	 άλλη	

στήλη,	 αυτή	 του	 «Σκοπού»,	 συνειδητού	 ή	 ασυνείδητου,	 που	 προηγείται	 του	

στόχου.	Επίσης	πριν	τη	Δράση	θα	μπορούσαν	να	προστεθούν	στήλες	«Σκέψεων»	

που	προκαλούν	τα	συναισθήματα,	 «Αποφάσεων»	που	 προκαλούν	οι	σκέψεις	και	

οι	 «Επιλογές»	 	 ή	 τα	 «Διλήμματα»,	 φαινομενικά	 ή	 μη,	 	 για	 να	 έρθει	 μετά	 η	 στήλη		

της	«Δράσης».	Καλό	θα	ήταν	να	υπάρχουν	υποστήλες	που	να	διαχωρίζουν	αυτή	τη	

δράση	 σε	 σωματική-μη	 λεκτική	 δράση,	 γλώσσα	 του	 σώματος,	 χειρονομίες	 κ.λπ.,	

και	σε	λεκτική	δράση,	επιφωνήματα,	κραυγές	κ.λπ.	Στη	στήλη	της	«Σύγκρουσης»,	

να	 διαχωριστεί	 η	 εσωτερική	 και	 η	 εξωτερική	 σύγκρουση,	 και	 στη	 στήλη	

«Συναισθηματικές	 αλλαγές»,	 να	 υπάρχουν	 υποστήλες	 «Αποδοχής»,	

«Συμβιβασμού»	 ή	 «Προσαρμοστικότητας».	 Τελος	 πριν	 την	 «Διατύπωση	 του	

θέματος»	 	 χρήσιμη	 θα	 ήταν	 επίσης	 «Οι	 συνπέπειες»	 αυτής	 της	 συναισθηματικής	

αλλαγής	και	της	αλλαγής	της	οπτικής	γωνίας	του	πρωταγωνιστή.		
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Και	 όλες	 αυτές	 οι	 υποστήλες	 θα	 πρέπει	 να	 υπάρχουν	 σε	 κάθε	 μέρος	 της	

πλοκής	 που	 συνολικά	 θα	 χωρίζεται	 σε	 τρεις	 μεγαλύτερες	 στήλες: τη	 «Θέση»,	 η	

αρχή	 της	 ιστορίας,	 την	 «Αντίθεση»,	 η	 μέση	 της	 ιστορίας,	 και	 τη	 «Σύνθεση»,	 το	

τέλος	της	ιστορίας.	

Επίσης	ο	συνδυασμός	με	τα	σχεδιαγράμματα	που	προτείνει	ο	Marshall	για	

την	παρακολούθηση	των	σκηνών	μέσα	στην	πλοκή	της	ιστορίας	θα	μπορούσε	να	

αποτελέσει	εξαιρετικό	βοήθημα	για	συγγραφείς	και	σεναριογράφους.	

Σίγουρα	 υπάρχει	 μεγάλη	 δυσκολία	 να	 παρακολουθήσουμε	 τα	

συναισθηματικά	στοιχεία	μέσα	στην	 ιστορία	μας.	Οι	συγγραφείς	έχουμε	 	δυνατά	

και	αδύνατα	σημεία	στη	γραφή	μας.	Όποια	όμως	και	αν	είναι	τα	πλεονεκτήματα	

και	 οι	 αδυναμίες	 μας,	 καλό	 είναι	 να	 τα	 γνωρίζουμε	 και	 αυτό	 το	 σχεδιάγραμμα	

σκηνών	 σίγουρα	 μπορεί	 να	 μας	 βοηθήσει	 με	 την	 βήμα	 προς	 βήμα	 ανάλυση	 των	

σκηνών,	της	συναισθηματικής	και	της	σωματικής	δράσης	των	χαρακτήρων.	

Όσο	 ο	 συγγραφέας	 εργάζεται	 πάνω	 στην	 ανάδειξη	 των	 συναισθημάτων	

ενός	χαρακτήρα	μέσω	της	δράσης	τόσο	δείχνει	περισσότερες	πλευρές	από	αυτόν,	

γίνεται	σαφέστερη	η	τελική	αλλαγή	του	καθώς	και		το	συνολικό	θέμα	της	ιστορίας.		

Συμπληρώνοντας	 τον	 Lajos	 Egri	 θα	 λέγαμε	 όχι	 μόνο	 No	 Emotion,	 no	 Life	

(Egri	1946:	6)	αλλά	No	Emotion,	no	action,	no	life!	

Έτσι	 ο	 συγγραφέας	 θα	 δημιουργήσει	 σπουδαίους	 χαρακτήρες,	 και	 οι	

σπουδαίοι	 χαρακτήρες	 με	 τη	 σειρά	 τους	 θα	 δημιουργήσουν	 αξιομνημόνευτες	

ιστορίες!		
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