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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η λέξη σενάριο (scenario) είναι αρκετά σαφής ως προς το 
τι ακριβώς αντιπροσωπεύει. Ετυμολογικά παράγεται από το 
σκηνάριον (σκηνή, scena, σκηνάριο, scenario), το βιβλίο-
οδηγό, δηλαδή, για το ανέβασμα ενός έργου (περιείχε σκη-
νή προς σκηνή το έργο) κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. 
Δεδομένου ότι τα έργα των Βυζαντινών είχαν θρη σκευτικό 
χαρακτήρα, δεν επιτρεπόταν η οποιαδήποτε παρέκκλιση κα-
τά την παράστασή τους για να μην αλλοιωθεί ο δογματικός 
χαρακτήρας τους και τα μηνύματα που περιείχαν. Έτσι, το 
σκηνάριον ήταν ο αυστηρός οδηγός για το προς παρά στασιν 
θρησκευτικό δράμα.

Σήμερα, όπως και στο παρελθόν, το σενάριο περιέχει μη-
νύματα, ιδέες και είναι η συνισταμένη του τι ακριβώς ορα-
ματίζονται ο συγγραφέας, ο σκηνοθέ της και ο παραγωγός του 
έργου. Κάθε οπτικοακουστικό έργο από τη φύση του είναι ένα 
συλλογικό πνευματικό δημιούργημα, και ως εκ τούτου ένα 
σενάριο δεν περιορίζεται, παρά μόνο σε σπάνιες περιπτώ-
σεις, στις ιδέες αποκλειστικά και μόνο του δημιουργού του. 
Το σύγχρονο οπτικοακουστικό έργο “δραματοποιεί” ακόμη 
και το πέταγμα ενός αεροπλάνου, ενώ και η πιο κοινή είδηση 
διά του σεναρίου γίνεται «ιστορία», με αρχή, μέση και τέλος. 
Τα στοιχεία αυτά, δάνεια της δραματουργίας, περνούν μέσω 
του σεναρίου στο οπτικοακουστικό έργο, διευρύνοντας, έτσι, 
την γκάμα του.

Oλοκληρώνοντας ο συγγραφέας το έργο του, το σενάριο 
παραδίδεται σε όλους τους δημιουργικούς συντελεστές για να 
το μελετήσουν και να κάνουν τις προτάσεις τους. Το σενάριο 
θα βοηθήσει τον διευθυντή παραγωγής να προϋπολογίσει το 
κόστος του έργου και σε συνεργασία με τους τεχνικούς συντε-
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λεστές να προβλέψουν τον χρόνο που θα χρειαστεί και την 
τεχνική υποστήριξη που θα απαιτηθεί. Ο βοηθός σκηνοθέ-
της θα το αναλύσει για να καταγράψει τις ανάγκες σε ρόλους, 
σε χώρους, σε ενδύματα και σκηνικά. Ο σκηνογράφος θα 
βοηθηθεί σχετικά με το στυλ και το πνεύμα που θα κινηθούν 
τα σκηνικά του, ο ενδυματολόγος θα εμπνευστεί τον τρόπο με 
τον οποίο θα ντύσει τους ηθοποιούς, κ.ο.κ.

Όλες οι προτάσεις θα καταλήξουν στα χέρια του σκη-
νοθέτη, ο οποίος με βάση το σενάριο θα τις εγκρίνει, θα 
τις αποκλείσει ή θα τις επαυξήσει. Τέλος, ο παραγωγός, σε 
συνεργασία με τον σκηνοθέτη, θα οργανώσει ολόκληρη την 
παραγωγή, και, εάν χρειαστεί, σε συνεργασία με τον σεναριο-
γράφο θα γίνουν οι τελευταίες τροποποιήσεις, όπως υπαγο-
ρεύουν οι ανάγκες και οι δυνατότητες της παραγωγής. γιατί 
ας μην ξεχνούμε ότι η σάρκωση σε έργο ενός σεναρίου έχει 
υψηλό κόστος και μόνο σε ειδικές συνθήκες (π.χ., επιδοτού-
μενο πολιτιστικό έργο) δεν επηρεάζεται από τους κανόνες 
της αγοράς. Άλλωστε, κάθε οπτικοακουστικό έργο είναι η συ-
νισταμένη όλων των πολιτιστικών-πολιτισμικών στοιχείων 
της εποχής του (οικονομικών, αισθητικών, πολιτιστικών, τα-
ξικών), τα οποία συνακολούθως επηρεάζουν το σενάριο που 
εξ ανάγκης κινείται σε αυτά τα πλαίσια.

Το σενάριο, λοιπόν, είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα 
χτιστεί ολόκληρη η παραγωγή ενός οπτικοακουστικού έργου. 
Είναι η αρχή και η πυξίδα κάθε παραγωγής, περιέχοντας όλα 
εκείνα τα στοιχεία που αργότερα θα συγκροτήσουν μία σειρά, 
ένα επεισόδιο, ένα κινηματογραφικό έργο...




