
 
 8ο και 9ο Πρόγραμμα- Φεστιβάλ  

μαθητικών ταινιών  
Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

 Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 

 
 



 
 

ΘΕΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ, ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ, 
VIDEOCLIP ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ: 

 



Έμπνευση από ένα ποίημα  



Από ένα 

τραγούδι 

 
(…μα εσύ 

κάτι  

έχεις, 

είσαι εδώ, μα  

απέχεις…)  



Από ένα διήγημα,  
παραμύθι ή θρύλο 



Από μία φωτογραφία 



 

ΘΕΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ: 
  

 



 
Ειδικά, φέτος, προστίθεται και η θεματική: 

«Το δικό μας ‘’21 σμίγει -200 χρόνια μετά-  

με το ’21 της Επανάστασης» 

 Στη θεματική αυτή  είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν  

είτε μυθοπλαστικά είτε με τη μορφή ντοκιμαντέρ: 

 

•τοπικά γεγονότα ή πρόσωπα που συνδέονται με την Επανάσταση 

 

•ιστορίες, αφηγήσεις, θρύλοι (καταγεγραμμένοι ή προφορικοί) 

 

•κτίσματα, μνημεία, ανδριάντες, αναθηματικές στήλες, μουσειακά αντικείμενα 

 

•έργα λόγου, λαϊκή τέχνη 

 

•συνεντεύξεις με πρόσωπα που σχετίζονται λόγω του έργου τους  

 με την Επανάσταση (ιστορικοί, ερευνητές, καλλιτέχνες, συντηρητές) 

 

•συνδυασμός των παραπάνω  

 



*Τοπικά γεγονότα 

ή πρόσωπα που συνδέονται  

με την Επανάσταση 



Ιστορίες, αφηγήσεις, θρύλοι 



Κτίσματα, μνημεία, ανδριάντες, αναθηματικές 

στήλες, μουσειακά αντικείμενα 



Έργα λόγου, λαϊκή Τέχνη 



Συνεντεύξεις με πρόσωπα που, λόγω  

του έργου τους, σχετίζονται με την Επανάσταση  

(ιστορικοί, ερευνητές, καλλιτέχνες, συντηρητές) 



Στο πλαίσιο του 

Φεστιβάλ 

γίνεται, επίσης, 

διαγωνισμός  

συνοδευτικής 

αφίσας 

 
(το υλικό του σχετικού 

σεμιναρίου που έχει ήδη 

προηγηθεί, μπορείτε να 

το βρείτε στην 

ιστοσελίδα: drasischiou 
– ενότητα: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ) 



•  Κάθε σχολείο μπορεί να 

αποστείλει μέχρι δύο ταινίες 

       (5΄ έως 10΄). 

  

• Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής  αίτησης:  Παρασκευή,  
29  Ιανουαρίου 2021  

 

•  Κατάθεση των ολοκληρωμένων 
ταινιών 

      (και των  συνοδευτικών  

      αφισών τους ): 

      10  Μάη 2021 

 

  Διεξαγωγή Φεστιβάλ «CINEμάθεια, 
2021»: 

       25, 26, 27 (Παρ. Σαβ-Κυριακή) 
Ιουνίου 2021 



Απονέμονται 3  ΒΡΑΒΕΙΑ   

 καλύτερων ταινιών  σε κάθε κατηγορία, καθώς και  ΒΡΑΒΕΙΑ 

καλύτερης  ερμηνείας  αγοριού και  κοριτσιού. 

 

Το 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ κάθε κατηγορίας -αρκεί να είναι 15 (τουλάχιστον) οι 

διαγωνιζόμενες ταινίες- συνοδεύεται από μία ψηφιακή κάμερα  

και την κάρτα της μνήμης της  



Απονέμονται, επίσης, βραβεία σεναρίου, 
σκηνοθεσίας, μοντάζ, φωτογραφίας και ειδικών 

διακρίσεων  κατά την εκτίμηση  
των Κριτικών Επιτροπών. 

Δίνονται, επίσης, και άλλα αναμνηστικά (επιλεγμένα βιβλία, κ.ά)  



 

                                     ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
              για τη δημιουργία μιας ταινιούλας ντοκιμαντέρ: 
 
       - ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: π.χ. ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ  
                                                               ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
 
       - 1. ΠΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (Διερεύνηση) 
 
       - 2. ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ 
 
       - 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ /ΜΟΝΤΑΖ 
 
       Πολύ βοηθητική συμβουλή: 
       «όποιος αποτυγχάνει να προετοιμαστεί, 
       προετοιμάζεται να αποτύχει!» 
 



 

1. ΠΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ  
    

    (Διερεύνηση) 
 

     ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ  
     («δημοσιογράφων», κειμενογράφων) :  
     α. σύνταξη ερωτηματολογίων 
          (τι, ποιος/οι, πότε, πώς, γιατί) 
     β. εύρεση πληροφορητών  (τότε τα ερωτηματολόγια 
          γίνονται και πιο συγκεκριμένα –η αοριστία βλάπτει) 
     γ. σύνταξη ή εύρεση συνδετικών κειμένων 
 
     Στην ομάδα αυτή μπορεί να συνυπολογίζονται 
     και όσοι θα ασχοληθούν με την εκφώνηση  
     τυχόν συνδετικών κειμένων 
 
    
    
 



 

 2. ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ 
 

*Τι, ποιος, πού, πώς θα κινηματογραφηθεί  
  (πλάνα, γωνίες λήψεις) 
*Αυτοί που θα ασχοληθούν με το γύρισμα 
  θα πρέπει να λειτουργούν σαν να είναι ΑΟΡΑΤΟΙ 
  για να μη διαταράσσουν την όλη διαδικασία 
 
- ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ και ΒΟΗΘΟΣ  ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ 
-ΣΚΡΙΠΤ (υπεύθυνος για χειρισμό κλακέτας) 
-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (χειριστής και βοηθός) 
-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (και βοηθός) camera 
-ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ/ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ 
-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ/ΜΑΚΙΓΙΕΡ 
-ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ/ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 
-ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ 
 
 
 

- - 



 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΜΟΝΤΑΖ 
 
 
 

Σε συνεργασία ΠΑΝΤΟΤΕ με το σκηνοθέτη  
και τον ηχολήπτη , ο μοντέρ είναι υπεύθυνος για: 

 
-τη συρραφή των πλάνων 

 
-το συγχρονισμό της εικόνας, του λόγου, της μουσικής, 

 των ήχων 
 

Η δουλειά του δημιουργεί τη ροή και το ρυθμό  
μιας ταινίας 

 
 
 
 











 

• «χαρακτήρες» είναι οι πληροφορητές 
 

• πολύ σημαντική η καλλιέργεια σχέσης εμπιστοσύνης 
ανάμεσα σε «ερευνητή» και ερωτώμενο 

(προσπάθεια να κατανοήσουμε το «σύμπαν» του και να αφυπνίσουμε 
συνολικά τη μνήμη του –φωτογραφίες, τραγούδια, προσπάθεια των 

εμπλεκομένων στο γύρισμα να είναι «αόρατοι») 
 

• ο ορθολογισμός  και η οργάνωση στις ερωτήσεις βοηθούν- 
επικέντρωση στο συγκεκριμένο , αποφυγή της αοριστίας  

(Τι; Ποιος; Πότε; Πού; Πώς; Γιατί;) 
 

• χαρακτήρας μάθησης από την αρχή μέχρι το τέλος 
  

• σενάριο με τη μορφή μιας οδηγητικής πρότασης, η οποία καθ’ οδόν 
θα αλλάζει – στην πραγματικότητα η σεναριακή δομή παγιώνεται,  

αφού ολοκληρωθεί το μοντάζ. 
Η ΖΗΛΙΑ ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΟΥ  https://youtu.be/J7Ie8EfTXa4 

 
 
 

 ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ για το ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ: 

https://youtu.be/J7Ie8EfTXa4
https://youtu.be/J7Ie8EfTXa4


 

                                          
                                   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ                                                       
 
       - 1. ΠΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ( Σενάριο,  
         καθορισμός ηθοποιών/αφηγητών,  
         προετοιμασία γυρισμάτων, storyboard: η πλοκή σε σκίτσα) 
 
       - 2. ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ 
 
       - 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ /ΜΟΝΤΑΖ 

 
       Πολύ βοηθητική συμβουλή: 

       «όποιος αποτυγχάνει να προετοιμαστεί, 
       προετοιμάζεται να αποτύχει!» 

               ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ – ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



 

  
•     ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ/ΟΙ – αν χρησιμοποιηθεί κάποιο «έτοιμο» 
κείμενο,  π.χ. διήγημα ή ποίημα, πρέπει να γίνει ο χωρισμός όλων 
όσων θα κινηματογραφηθούν σε σκηνές και πλάνα (μία σκηνή 
αποτελείται από πλάνα). Δημιουργία λίστας πλάνων που αποτελούν 
τις σκηνές, το λεγόμενο «ντεκουπάζ». 
•  ΗΘΟΠΟΙΟΙ/ΑΦΗΓΗΤΕΣ. Όσοι θα αναλάβουν ρόλους θα πρέπει όχι 
να «παίζουν», αλλά να ΕΙΝΑΙ ο ρόλος ,ο οποίος τους έχει ανατεθεί. 
Θα βοηθήσει η ανάλυση των χαρακτήρων, η εστίαση στις πράξεις 
τους: το «θέλω» των ηρώων θα πρέπει να προκύπτει από τις πράξεις 
τους. Πρόβες ρόλων και διαλόγων. 
•ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ρεπεράζ) για τα γυρίσματα  
•ΟΡΓΑΝΩΣΗ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ με βάση τους χώρους, τους 
ρόλους, το χρόνο-στο γύρισμα η τελευταία σκηνή μπορεί να γυριστεί 
πρώτη, αφού η τελική σειρά των πλάνων αποφασίζεται στο μοντάζ 
•ΛΙΣΤΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, απαραίτητων στο γύρισμα 
•STORYBOARD ( η πλοκή σε σκίτσα)- αν κάποιοι/ες μαθητές/τριες τα 
καταφέρνουν 

   1. ΠΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ : ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 



 

  
 ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ και ΒΟΗΘΟΣ  ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ (συντάσσει το 
πρόγραμμα, ημερήσιο ή εβδομαδιαίο, της λήψης των σκηνών) 
 
ΣΚΡΙΠΤ (υπεύθυνος για χειρισμό κλακέτας, τη σύνταξη του δελτίου 
λήψης, τη συνέπεια ανάμεσα στα πλάνα και, γενικότερα, τη συνέπεια 
ανάμεσα σε θέσεις, κινήσεις προσώπων, χώρους , κ.τ.λ.) 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  
(φωτισμός και καλλιτεχνική ποιότητα λήψεων) 
 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (και βοηθός) camera/ΟΠΕΡΑΤΕΡ (χειρίζεται την camera, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Σκηνοθέτη και του Δ/ντή Φωτογραφίας 
 
ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ/ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ/ΜΑΚΙΓΙΕΡ-ΕΖ 
ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ (υπεύθυνος για την τεχνική – καλλιτεχνική ποιότητα 
των ηχητικών εγγραφών, γράφει επιπλέον ήχους και για το μοντάζ ) 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ (φωτογραφίζει τα γυρίσματα- από τις 
φωτ. μπορεί να προκύψει και η αφίσα της ταινίας) 

 
 

2. ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



 
 
 
 

 Ντεκουπάζ : κομμάτιασμα σεναρίου σε σκηνές και πλάνα 
(Shotlist) 

η τελική διαμόρφωση του σεναρίου: 
 

- Είναι ένα είδος γραπτής προσκηνοθεσίας,  
λίγο πριν αρχίσουν τα γυρίσματα.  

 
- Είναι οι σημειώσεις του σκηνοθέτη  

πάνω στις οποίες θα βασιστεί η αισθητική της ταινίας.  
 

Εδώ, ο σκηνοθέτης καθορίζει τις γωνίες λήψης, τον τύπο του πλάνου,  
τις κινήσεις της κάμερας,  

σε σχέση με τους ηθοποιούς και το περιβάλλον,  
αναλύει την κάθε σκηνή του σεναρίου  

και την "τεμαχίζει" σε πλάνα. 

        ΒΑΣΙΚΗ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ για το ΓΥΡΙΣΜΑ: 



 

  Ρεπεράζ : αναζήτηση χώρων  
για τα  γυρίσματα 

 
  Πρόγραμμα γυρισμάτων  

 (με βάση το χώρο, χαρακτήρες, μέρα ή νύχτα, κ. 
τ.λ,  

εσωτερικό ή εξωτερικό). 

 
  Λίστα κοστουμιών και φροντιστήριο 

 
 Storyboard 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ  για  εξασφάλιση ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ- 



 

 
 ΜΟΝΤΕΡ : σε συνεργασία ΠΑΝΤΟΤΕ με το σκηνοθέτη  

και τον ηχολήπτη , ο μοντέρ είναι υπεύθυνος για:  
* τη συρραφή των πλάνων 

 
* το συγχρονισμό της εικόνας, του λόγου, της μουσικής, 

 των ήχων 
 

Η δουλειά του δημιουργεί τη ροή και το ρυθμό μιας ταινίας 
 

 ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΗΧΟΥ /ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ:  
σημαντική η εργασία του  

 
*γιατί ο ήχος συμπληρώνει την εικόνα και απευθύνεται 

 στο συναίσθημα . Αλλά, ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΟΤΕ δεν βάζουμε μουσική, 
 από την αρχή έως το τέλος μιας ταινίας  
(Στο Freesound.org δωρεάν ηχητικά εφέ) 

 
 
 
 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΟΝΤΑΖ 



 

Χρησιμοποιούμε τριπόδι! 
 

Αποφεύγουμε κλισέ ή τηλεοπτικά στερεότυπα 
 

Αποφασίζουμε σε κάθε σκηνή 
τι θα πρέπει να αποκαλύπτουμε και τι θα πρέπει να 

αποκρύπτουμε για να έχει ενδιαφέρον  
και εσωτερική οικονομία η ταινιούλα 

 
Δεν συγχωρούμε -πρώτοι εμείς- δύο πράγματα: 

τον κακό ήχο και τις κακές ερμηνείες ρόλων   
ή εκφωνήσεις κειμένων! 

 
 
 
 
 

 ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΛΟΥ-Αλ. Παπαδιαμάντη: 

 https://youtu.be/WCIx2y2DT6I 

ΑΣΥΜΠΤΩΤΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ 

https://youtu.be/AqIigxLrYZw 

 

 

ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

https://youtu.be/WCIx2y2DT6I
https://youtu.be/AqIigxLrYZw


 CINEμάθεια 2020-21 – ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 
 

 
Α. Τι είναι το σενάριο. 

  
H τέχνη τού να σκέφτεται κανείς με εικόνες-Προσχέδιο της τελικής 

ταινίας. Λειτουργεί όπως ακριβώς το αρχιτεκτονικό σχέδιο  
για ένα κτίριο.  

Με μία ιδιαιτερότητα: ο σχεδιασμός γίνεται με εικόνες.  
Aυτό που ενδιαφέρει είναι το προσχέδιο να γίνει ταινία,  

όπως ακριβώς το αρχιτεκτονικό σχέδιο γίνεται κτίριο.  
 

Β. Η ιστορία 
 

 Για τον Αριστοτέλη, το πιο σημαντικό σε μια ιστορία (ΜΙΜΗΣΙΣ 
ΠΡΑΞΕΩΣ, ΣΠΟΥΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΑΣ) είναι η πλοκή,  

πώς από μία αρχική κατάσταση, περνάμε στη «δέση» μιας ιστορίας 
 και, τέλος στη «λύση» της.  

Για άλλους θεωρητικούς πιο σημαντικός είναι ο χαρακτήρας.  
Θα μπορούσαμε, ωστόσο, να πούμε  

ότι η εσωτερική ανάγκη της πλοκής δημιουργεί το χαρακτήρα. 
  

 



 
Α= αρχική κατάσταση: η «πύλη» της ιστορίας 

(συνδέεται με το πρωταγωνιστικό πρόσωπο) 

  

Β= κρίσιμη στιγμή: γεγονός ή σημείο ανατροπής  

της αρχικής κατάστασης (συνδέεται με τον ανταγωνιστή) 

Γ= κρίσιμη στιγμή   
(συνδέεται με την απόφαση αντίδρασης τού πρωταγωνιστικού  

προσώπου, μια απόφαση που «αλλάζει» τη συμπεριφορά του 

 
* Αυτό, δηλ. που είναι αναγκαίο είναι η δράση (Β) κι η ανάδραση (Γ)   

(αναστολή, εμπόδιο, ανακοπή, δυσκολία, πρόβλημα + ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ/ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ  

ενάντια στον εαυτό μας, στον άλλο, στην κοινωνία, στη φύση) 

 

Δ= η πιθανή λύση 

 Ε= τέλος 

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ : Α, Β, Γ, Δ, Ε   



 

Η σύγκρουση μπορεί να είναι ανάμεσα στον άνθρωπο και τον εαυτό του, 
ανάμεσα στον άνθρωπο και την κοινωνία, ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, 

ή ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση. 
 

Είτε συγκινησιακή ή σωματική, η σύγκρουση δηλώνει δράση,  
πάλη με το κεντρικό πρόβλημα που βρίσκεται στον πυρήνα του σεναρίου,  
μια προσπάθεια – πολλές φορές ολέθρια – για επίλυση της σύγκρουσης.  
Η σύγκρουση πρέπει να φαίνεται, δεν πρέπει να λέγεται ή να εξηγείται. 

 
Αν η σύγκρουση είναι καθαρά διανοητική, μπορεί να είναι σαγηνευτική,  

αλλά θα της λείπει το δράμα και η δράση.  
Αν η σύγκρουση μπορεί να επιλυθεί με διάλογο και μόνο, δεν θα είναι οπτική.  

 
Από μόνη της, η σύγκρουση ανάμεσα σε δύο ιδέες 

ή δυο διαφορετικά απόψεις της ίδιας ιδέας, δεν κάνει για ταινία. 
 
 

Οι συγκινησιακές συγκρούσεις γίνονται πιο εύκολα κατανοητές από τους θεατές, 
 γιατί πολλές φορές τους θυμίζουν δικές τους καταστάσεις. 

 
Η σύγκρουση δεν είναι απαραίτητα βίαιη.  



 
 

  
Το γράψιμο μοιάζει με την οδήγηση σε ένα σκοτεινό δρόμο: 
πηγαίνεις όσο φωτίζουν οι προβολείς τού αυτοκινήτου σου,  
αλλά με αυτό τον τρόπο διανύεις μια ολόκληρη διαδρομή  

και φτάνεις τελικά στον προορισμό σου,  
στην κεντρική ιδέα. 

  

Κεντρική ιδέα – θέμα της ιστορίας:  
 περί τίνος πρόκειται, τι επιθυμούμε να πούμε. 

  
Πολύ βοηθητικό:  να αποτυπωθεί η ιδέα της ταινίας,  

ο χαρακτήρας και η βασική γραμμή  πλοκής σε μία  περιεκτική φράση:  
 

 π.χ.: « Ένα κορίτσι, σε συνθήκες βαρεμάρας (ή πανδημίας), γίνεται, 

από τον καναπέ του, ηρωίδα  μικρών ιστοριών» 

 

(videoclip «Mπάουχαουζ» - υπάρχει στο τέλος του pp). 
 
  
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΙΔΕΑ 



-Ο σεναριογράφος γνωρίζει ως το Γ (αντίδραση πρωταγωνιστή  
   στο πρόβλημα), μετά βρίσκει το Δ και μετά το Ε. 

 
-Αν ξέρουμε το θέμα (-βασική ιδέα- συμβάν -ήρωες) και το Γ,  

βρίσκουμε πιθανή λύση Δ και τέλος Ε. Οι κρίσιμες στιγμές είναι 2.  
Αν έχουμε πάνω από 2 κρίσιμες στιγμές η ιστορία αποδυναμώνει, 

κουράζει. Μικρές ανατροπές, όταν υπάρχουν, είναι καλές. 
 

Για να ξεκινήσει η ιστορία, πρέπει να υπάρχει   
ένα κάποιο υποστηρικτικό έδαφος, όπου εντάσσεται το πρωταγωνιστικό 

πρόσωπο ( π. χ. ένα μάθημα στην τάξη, ένας χρησμός, ένα όνειρο,  
ένας καβγάς, ένα γεγονός –εμφύλιος, πανδημία κ.τ.λ.). 

 
Μπορεί ένα σενάριο να ξεκινήσει ανάποδα από το τέλος ή το κρίσιμο 

σημείο:  “Μία ταινία πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος,  
αλλά όχι απαραίτητα με αυτήν τη …σειρά” (Jean-Luc Godar).  

Δηλαδή, ο τρόπος αφήγησης είναι κάτι διαφορετικό  
από την ίδια την ιστορία. 

 
       

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  



 

 

Σε κάθε ιστορία η ύπαρξη κεντρικού χαρακτήρα  
αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. 

Ο πρωταγωνιστής/στρια είναι αυτός/ή που  έχει  
τη μεγαλύτερη διαδρομή μέσα στην ταινία 

 
Το ήθος του χαρακτήρα είναι αποτέλεσμα 

 όλων των χαρακτηριστικών του  
(φύλο, ηλικία, ιδιότητα, κοινωνική θέση, ιδεολογία κ. τ. λ), 

 και δημιουργεί συγκεκριμένη επιθυμία ή ανάγκες, 
η  οποία αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πράξεις. 

 
Για να πλάσουμε τον ήρωα  

πρέπει να  απαντήσουμε πρώτοι εμείς  
στα βασικά ερωτήματα:  ΠΟΙΟΣ – ΠΟύ – ΠΟΤΕ – ΠώΣ – ΓΙΑΤΙ.  

 
 

 Ο «ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ» 



  
     

 
1. Ποιος/α είναι ο ήρωας/ηρωίδα  

και ποια η συνθήκη ύπαρξης του/της; 
 

2.  Το  «ταξίδι» του ήρωα:  
πώς, δηλαδή, από μια αρχική κατάσταση  οδηγείται   

σε μία νέα ισορροπία.  
πώς αποκαλύπτει την κυρίαρχη αδυναμία  

και ανάγκη του/της   ή τη βαθύτερη  επιθυμία του  
(η οποία κοντράρεται με τα μέχρι στιγμής δεδομένα του),  

πώς οδηγείται στην αυτογνωσία.  
 

3. Ποιος είναι ο ανταγωνιστής  
(πώς εμποδίζει να αποκτήσει αυτό  που θέλει ο ήρωας).  

Ποιο είναι το δικό του σχέδιο, η σύγκρουσή του με τον  ήρωα. 
        

4. Η νέα ισορροπία 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ: 



 

Σημαντικό είναι, επίσης να καταγραφεί  

το τι επιθυμούμε να πούμε μέσα από την ιστορία αυτή   

σε μία πρώτη περίληψη/προσχέδιο της πλοκής:  

 
«Στη διάρκεια ενός «εγκλεισμού» (τυχαίου ή 

επιβαλλόμενου) ένα κορίτσι αποδρά από την καθημερινή 

βαρεμάρα του, μέσα από τα διαβάσματά της.  

Από τον καναπέ του, και ενώ επαναλαμβάνει καθημερινές 

ασχολίες, δημιουργεί με τη φαντασία της,  

ενστικτωδώς σχεδόν, παράλληλους κόσμους  

στους οποίους πρωταγωνιστεί.  

Η ακινησία, οι πιτζάμες, η πλήξη δίνουν, έτσι, 

 τη θέση τους στην ενέργεια, στα φανταχτερά κοστούμια, 

στα φωτεινά πρόσωπα: ο καναπές γίνεται για λίγο  

ένας «μικρός πλανήτης» και το κορίτσι  

η απαστράπτουσα, δρώσα ηρωίδα του» 

  

(videoclip «Mπάουχαουζ»).  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 



   ΣΚΗΝΗ #. ΕΣΩΤ. Ή ΕΞΩΤ/ ΝΥΧΤΑ Ή ΜΕΡΑ- ΑΥΛΗ ΣΠΙΤΙΟΥ  

   Ο ΠΕΤΡΟΣ, 25χρονών, με πιτζάμες, αχτένιστος,   

ξυπόλυτος και με έντονα κόκκινα μάγουλα,  

   βγαίνει από το σπίτι τρέχοντας και χτυπάει  

   πίσω του την πόρτα. 

 

  (Η πρώτη εμφάνιση κάθε χαρακτήρα γίνεται  

   με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και με μικρή περιγραφή –  

        Κάθε παράγραφος μία σκηνή). 

 

ΠΕΤΡΟΣ(θυμωμένος)  

Άφησε με ήσυχο! 

 ΜΟΡΦΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 



 
 
 

Για να κάνουμε τον ήρωα αληθινό και πολυδιάστατο,  
χωρίζουμε τη ζωή του σε τρεις τομείς: 

 προσωπικό,  
ιδιωτικό περιβάλλον  

(σχέσεις με τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν), 
επαγγελματικό. 

 

  
Για να έχει προσωπικότητα και άποψη,  

ξεκαθαρίζουμε τις ανάγκες του.  
Το «θέλω» του θα τον οδηγήσει στη λύση του μύθου. 

Όλα αυτά (ΦΟΒΟΙ,ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ, ΑΝΑΓΚΕΣ) θα ειπωθούν,  
μ έ σ α  α π ό  τ ι ς  π ρ ά ξ ε ι ς  τ ο υ .  

(αποφεύγουμε επεξηγήσεις και περιγραφές καταστάσεων  
ή συναισθημάτων-οι πράξεις  το κάνουν αυτό). 

 
 

 ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ: 



 
1. μέσα από τη διαντίδραση των χαρακτήρων  (πρωταγωνιστή –

ανταγωνιστή/ αντιπάλου- βοηθού και των συναισθημάτων τους  
(αγάπη, μίσος, ζήλεια, εκδίκηση κ. τ. λ.) 

 
2. από εξωτερικές δυνάμεις  που αποτελούν ένα είδος πρόκλησης  

για τον ήρωα/ηρωίδα (σεισμός, αλλαγή συνθηκών ζωής: πανδημία;  
εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο; κ.τ.λ.) 

 
3. Από το συνδυασμό των παραπάνω 

  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ:  να είναι ορατή η σχέση αιτίου και αποτελέσματος 

• να υπάρχει οικονομία 
• αληθοφάνεια 

•  να αποφεύγεται ο υπερ-επεξηγηματικός διάλογος  
 

ΓΕΝΙΚΩΣ: Αποφεύγουμε στατικές σκηνές 
-σε κάθε σκηνή πρέπει  κάτι να συμβαίνει που να  πηγαίνει  

την ιστορία ένα βήμα παραπέρα. 
 
 

 



 

 Δηλαδή, στον πυρήνα κάθε ιστορίας,  
υπάρχει η επιθυμία για αλλαγή: 

Το στοιχείο αυτό καθορίζει  
την απλότητα  και τη δύναμή της. 

  
Από εδώ, όμως, προκύπτουν το νόημα της ιστορίας, 

αλλά και  η συναισθηματική ικανοποίηση του θεατή. 



 

Αυτοπαρουσιαστείτε ως «χαρακτήρας»  

από τα αντικείμενα που βρίσκονται τη στιγμή αυτή  

πάνω στο γραφείο σας  

( ή που μεταφέρετε στο σακκίδιο ή την τσάντα σας ): 

επικεντρωθείτε κυρίως σε εκείνα που μπορεί να 
αποκαλύπτουν εσάς 

 (φύλο,  ηλικία, επαγγελματική ή άλλη ιδιότητα,  

κοινωνική θέση, ιδέες)  

και τον «κόσμο» σας ή το βασικότερο στόχο της ζωής σας. 

(τι σας αρέσει, τι όχι, τι είναι για σας ευτυχία,  

φόβος, αγάπη, απώλεια, κ.τ.λ.)  

  
ΠΡΩΤΗ  ΣΕΝΑΡΙΑΚΗ  ΑΣΚΗΣΗ 



 
 
 

Επιλέξτε από τις φωτογραφίες που ακολουθούν 
 το «χαρακτήρα» του σεναρίου σας  

και σκεφτείτε 
 τα βασικά σημεία της ιστορίας, 

 στην οποία πρωταγωνιστεί.  
 

Γράψτε τη σκηνή, της οποίας είναι μέρος  
η φωτογραφία 

που σας ενέπνευσε. 
 

 ΔΕΥΤΕΡΗ  ΑΣΚΗΣΗ (σενάριο από φωτογραφία) 



ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 



 

 ΤΡΙΤΗ ΑΣΚΗΣΗ 
 (σενάριο από ποίημα-στίχους-τραγούδι)  



 

https://www.facebook.com/permalink.php?

story_fbid=432956030459244&id=1000123

45512797 

 

Η  ΤΑΙΝΙΟΥΛΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ: ΤΟ ΡΑΒΑΣΑΚΙ  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=432956030459244&id=100012345512797
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=432956030459244&id=100012345512797
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=432956030459244&id=100012345512797


 

 

https://youtu.be/YYVLXjA2dWM 
 

VIDEO CLIP ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ:  «ΜΠΑΟΥΧΑΟΥΖ» 

https://youtu.be/YYVLXjA2dWM
https://youtu.be/YYVLXjA2dWM
https://youtu.be/YYVLXjA2dWM


ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ, ΜΕ  ΚΑΛΟ! 


