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Αστυνοµική αφήγηση: από τον γρίφο στη λογοτεχνία 
 

 
 

Γράφουµε, διαβάζουµε και πειραµατιζόµαστε µε τις αρχές της 

αστυνοµικής λογοτεχνίας  

 

Η σειρά των σεµιναρίων περιλαµβάνει: 

- ιστορία και θεωρητική µελέτη του είδους  

- παραδείγµατα και συνοδευτικές ασκήσεις 

- ανάγνωση και σχολιασµό αντιπροσωπευτικών έργων της αστυνοµικής 

λογοτεχνίας 

- έρευνα στη βιβλιογραφία και την αρθρογραφία του είδους σε ηλεκτρονικά 

και παραδοσιακά µέσα 

- αξιολόγηση ασκήσεων 

- δηµιουργία πρωτότυπων ιστοριών 

 

 

Περιγραφή σεµιναρίου 

 

Το σεµινάριο έχει ως στόχο όχι µόνο την µελέτη του συναρπαστικού κόσµου της 

αστυνοµικής λογοτεχνίας που κερδίζει, όχι τυχαία, όλο και περισσότερους 

αναγνώστες και δηµιουργούς παγκοσµίως, αλλά την ενεργοποίηση και την 

έκφραση της ιδιαίτερης µατιάς κάθε συµµετέχοντα ή συµµετέχουσας, µέσα από 

ιστορίες που έχουµε συνηθίσει να τις αποκαλούµε αστυνοµικές, αλλά στην ουσία 

συνιστούν το µεγάλο κοινωνικό και ψυχολογικό µυθιστόρηµα της εποχής µας.  

Με οδηγό τα δοµικά στοιχεία της αστυνοµικής αφήγησης αποκρυπτογραφούµε 

το µυστήριο της δηµιουργίας ιστοριών. Φωτίζουµε την καρδιά των γρίφων, τη 
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σφιχτή πλοκή, το βάθος των χαρακτήρων, τους διαλόγους, τον ρυθµό και το ύφος 

της αφήγησης, την ατµόσφαιρα, τις ανατροπές, το σασπένς, την ιδιαίτερη µατιά 

του δηµιουργού, τον πυρήνα του κοινωνικού προβληµατισµού που κρύβει κάθε 

ιστορία και τη µελέτη του ψυχολογικού βάθους των ηρώων που δένει την 

αφήγηση ώστε να κρατά αµείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη.  

 

 

Δοµή σεµιναρίου  

 

 

1η ενότητα: Εισαγωγή – δοµικά στοιχεία αστυνοµικής αφήγησης – πώς 

γράφω διαβάζοντας. 

- Υποείδη και εξέλιξη του αστυνοµικού µυθιστορήµατος, ποιο είδος µπορεί 

να µας ενδιαφέρει και γιατί. Τα χαρακτηριστικά που κάνουν την 

αστυνοµική αφήγηση ενδιαφέρουσα, διαπλοκή µε άλλα λογοτεχνικά 

υποείδη. Θεωρία / παραδείγµατα / άσκηση έρευνας στην τρέχουσα 

λογοτεχνική παραγωγή σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

- Μεγάλη και µικρή φόρµα διαφορές και ιδιαιτερότητες (µυθιστόρηµα, 

διήγηµα, νουβέλα). Θεωρία / παραδείγµατα / άσκηση έρευνας. 

- Κύρια δοµικά στοιχεία µιας αστυνοµικής ιστορίας. Θεωρία / 

παραδείγµατα / άσκηση. 

- Διαβάζουµε και ανατέµνουµε την πρώτη µας αστυνοµική ιστορία στα 

δοµικά της στοιχεία. Θεωρία / άσκηση.  

 

2η ενότητα: Δεξαµενή ιστοριών – ιδεών – πώς γράφω πολύ πριν να πιάσω 

το µολύβι. 

- Η αφετηρία µιας ιστορίας / Πώς ξεκινάµε; Παραδείγµατα  / άσκηση. 

- Βρίσκουµε πυρηνικές ιδέες γύρω από τις οποίες δοµούνται διαχρονικά 

αστυνοµικές ιστορίες και όχι µόνο. Θεωρία / παραδείγµατα / άσκηση 

έρευνας. 

- Φτιάχνουµε τη δικιά µας δεξαµενή ιστοριών και ιδεών. Παράδειγµα / 

άσκηση 

- Φιλτράρουµε τη δεξαµενή των ιδεών µας. Παράδειγµα / άσκηση. 
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- Επιλέγουµε µια ιστορία και την αναλύουµε στα κύρια δοµικά της 

στοιχεία. Παράδειγµα / άσκηση. 

 

3η ενότητα: Ατµόσφαιρα – σκηνικό αστυνοµικής, αλλά και οποιασδήποτε 

αφήγησης – πώς γράφω κοιτάζοντας. 

- Μελετάµε τον ρόλο της ατµόσφαιρας, του τόπου και του χρόνου στην 

αστυνοµική λογοτεχνία. Θεωρία / παραδείγµατα. 

- Διαβάζουµε E.A. Poe τον δηµιουργό που αποτελεί τη ρίζα του σύγχρονου 

αστυνοµικού µυθιστορήµατος και αναζητούµε τα κλαδιά και τα 

παρακλάδια του µέχρι τις µέρες µας. Θεωρία / παραδείγµατα / άσκηση 

αποτύπωσης. 

- Εντοπίζουµε διαφορές ως προς την ατµόσφαιρα σε διάφορα ρεύµατα της 

σύγχρονης αστυνοµικής λογοτεχνίας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Άσκηση 

αποτύπωσης / Άσκηση µίµησης ύφους. 

- Δηµιουργούµε την ατµόσφαιρα σε δικές µας ιστορίες, µελετάµε την 

µίµηση,  παραλλαγές της, την πρωτοτυπία κ.λπ. Τεχνικές / παραδείγµατα 

/ ασκήσεις. 

 

 

4η ενότητα: Πλοκή – Δοµή αστυνοµικών ιστοριών σε µικρή και µεγάλη 

φόρµα, σε σενάρια κινηµατογράφου και τηλεόρασης. Μελέτη της 

διαπλοκής των ειδών στη σύγχρονη παραγωγή. Αποτύπωση των βασικών 

στοιχείων της πλοκής.  

- Μελέτη δοµικών στοιχείων της πλοκής στο µυθιστόρηµα. Διαβάζουµε 

συγγραφείς που µελέτησαν και δόµησαν τις ιστορίες τους γύρω από τον 

γρίφο και το µυστήριο Θεωρία / παραδείγµατα / άσκηση έρευνας. 

- Μελέτη δοµικών στοιχείων της πλοκής στο διήγηµα. Θεωρία / 

παραδείγµατα / άσκηση. 

- Μελέτη δοµικών στοιχείων της πλοκής στο σενάριο. Θεωρία / 

παραδείγµατα. 

- Πώς φτιάχνω µια ενδιαφέρουσα πλοκή; Παράλληλες δράσεις. Σύγκρουση. 

Κλιµάκωση. Ρυθµός. Ανατροπές. Λύση. Τεχνικές / παραδείγµατα / 

άσκηση. 
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- Στήνω λεπτοµερώς την πλοκή σε µια δικιά µου ιστορία. Παράδειγµα / 

άσκηση. 

 

5η ενότητα: Χαρακτήρες – ψυχολογικό υπόβαθρο και δράση. Ο ρόλοι, τα 

όρια και η ισορροπία τους. 

- Μελετάµε σηµαντικούς ήρωες της αστυνοµικής λογοτεχνίας και τους 

δηµιουργούς τους σε Ελλάδα και εξωτερικό. Θεωρία / παραδείγµατα / 

άσκηση έρευνας. 

- Εξετάζουµε πως ο χαρακτήρας γίνεται πλοκή. Θεωρία / τεχνικές / 

άσκηση. 

- Έρευνα για το χτίσιµο ενός πειστικού και ενδιαφέροντα χαρακτήρα που 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πολλές ιστορίες. Μελέτη της παράδοσης του 

αστυνοµικού σε Ελλάδα και εξωτερικό. Θεωρία / παραδείγµατα / άσκηση 

έρευνας. 

- Κύριοι και δευτερεύοντες χαρακτήρες. Πώς φτιάχνουµε µια ενδιαφέρουσα 

τοιχογραφία χαρακτήρων σε µια δικιά µας ιστορία. Η σηµασία της 

έρευνας. Παραδείγµατα / τεχνικές / άσκηση. 

 

6η ενότητα: Διάλογος – πότε και πως µιλάνε οι χαρακτήρες. 

- Ο ρόλος του διαλόγου στην αστυνοµική αφήγηση. Πώς φτιάχνω έναν 

πειστικό διάλογο. Θεωρία / παραδείγµατα. 

- Μελέτη διαλόγων σε διήγηµα, µυθιστόρηµα, σενάριο. Θεωρία / άσκηση 

έρευνας 

- Ο ρυθµός του διαλόγου. Τεχνικές / παραδείγµατα / άσκηση. 

- Ο διάλογος και η εξέλιξη του χαρακτήρα και της πλοκής µέσα από αυτόν. 

Παραδείγµατα / ασκήσεις. 

 

7η ενότητα: Η οπτική και τα πολλαπλά επίπεδα της αφήγησης. 

- Πρωτοπρόσωπη, τριτοπρόσωπη αφήγηση. Ο αφηγητής θεός. Διαφορές. 

Τεχνικές / παραδείγµατα / ασκήσεις. 

- Το αστυνοµικό µυθιστόρηµα ως κοινωνικό µυθιστόρηµα στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό. Η σηµασία της έρευνας. Θεωρία / άσκηση έρευνας. 
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- Το αστυνοµικό µυθιστόρηµα ως ψυχολογικό-υπαρξιακό µυθιστόρηµα στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Η σηµασία της έρευνας. Θεωρία / άσκηση 

έρευνας. 

- Η οικονοµία και η επιλογή των συστατικών στοιχείων µιας αστυνοµικής 

ιστορίας. Τεχνικές / Παράδειγµα / άσκηση. 

- Παίζουµε µε την οπτική και τα πολλαπλά επίπεδα  της αφήγησης µε µια 

δικιά µας ιστορία. Τεχνικές / άσκηση. 

 

8η ενότητα: Ο ρυθµός, η γλώσσα και το ύφος της ιστορίας. 

- Η σηµασία του ρυθµού και της γλώσσας στην αφήγηση µικρής και 

µεγάλης φόρµας. Ιδιαιτερότητες, οµοιότητες, διαφορές. Μελέτη 

συγγραφέων – παραδειγµάτων. Θεωρία / τεχνικές / ασκήσεις έρευνας. 

- Πώς ελέγχω και τροποποιώ το ύφος και τον ρυθµό σε µια πρόταση, σε µια 

παράγραφο, σε µια ολόκληρη ιστορία. Τεχνικές / ασκήσεις. 

- Τι κρατώ και τι σβήνω σε ένα κείµενό µου. Η οικονοµία της αφήγησης. 

Τεχνικές / ασκήσεις. 

- Τροποποιώ τον ρυθµό, τη γλώσσα και το ύφος σε µια δικιά µου ιστορία σε 

παραλλαγές. Παράδειγµα / άσκηση. 

 

9η ενότητα: Μπαίνω στο µυαλό ενός άλλου δηµιουργού ανατέµνοντας την 

ιστορία του και στη συνέχεια σχεδιάζω τον χάρτη µιας δικιάς µου 

ολοκληρωµένης ιστορίας παίζοντας µε τα δοµικά στοιχεία της 

αστυνοµικής λογοτεχνίας.  

Οι ιστορίες των άλλων 

- Τεχνικές 

- Παράδειγµα 

- Άσκηση 

Η δικιά µου ιστορία 

- Τεχνικές 

- Παράδειγµα 

- Άσκηση 
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10η ενότητα: Πώς ολοκληρώνω ένα διήγηµα, µια νουβέλα, ένα 

µυθιστόρηµα και το εκδίδω. 

- Ολοκληρώνω την ιστορία µου. Άσκηση. 

- Μελετώ το διεθνές και το Ελληνικό εκδοτικό πεδίο. Θεωρία / άσκηση 

έρευνας. 

- Παρακολουθώ την εκδοτική παραγωγή και Έλληνες ή ξένους δηµιουργούς 

Θεωρία / άσκηση έρευνας. 

- Η σηµασία της παγκοσµιοποίησης της παραγωγής για το µυθιστόρηµα και 

τα σενάρια και πως επηρεάζει τον δηµιουργό, την αισθητική του και τον 

πυρήνα των ιστοριών του. Θεωρία / άσκηση έρευνας. 

- Ο ρόλος των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, της ταχύτητας στην πρόσβαση 

της πληροφορίας, των µεγάλων πλατφορµών διακίνησης βιβλίων. Τεχνικές 

/ ασκήσεις 

- Πότε κάνω το επόµενο βήµα. Πότε είµαι έτοιµος να στείλω µια ιστορία µου 

σε κάποιον εκδότη; 

 
 
 
Οδηγίες επικοινωνίας – ασκήσεων 
 

 
 

Μπορείτε να επικοινωνείτε µαζί µου µε του ακόλουθους τρόπους: 

- µε µήνυµα στην πλατφόρµα 

- µε µήνυµα στο email µου: efigiannaki@gmail.com 

- µε βιντεοκλήση στο Skype ή στο Zoom αφότου κανονίσουµε κάποια 

συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα (skype name: efi-giannaki  / zoom name: 

Eftychia Giannaki) 

 

! Μια φορά την εβδοµάδα, κάθε Τρίτη, µετά τις 16.30 και για µία ώρα, θα 

µπαίνω στις συζητήσεις του σεµιναρίου µας στην πλατφόρµα, οπότε µπορούµε 

να συνοµιλούµε και σε πραγµατικό χρόνο. 

 



  Ευτυχία Γιαννάκη   --   Αστυνομική αφήγηση 
 

 

         [ Δομή σεμιναρίου – οδηγίες 
επικοινωνίας και ασκήσεων ]  

7 

Τις ασκήσεις που περιλαµβάνονται αριθµηµένες σε κάθε ενότητα καλό είναι να 

επιλέγετε ποιες θα κάνετε - όσες περισσότερες µπορείτε -  και να µου τις 

παραδίδετε µε την αντίστοιχη αρίθµηση, σε ένα µόνο έγγραφο κειµένου ανά 

ενότητα (που το στέλνετε στο email µου ή µε προσωπικό µήνυµα στην 

πλατφόρµα).  

Τονίζω ότι δεν είναι υποχρεωτικό να κάνετε όλες τις ασκήσεις. Μπορείτε να 

επιλέγετε ποιες σας ταιριάζουν περισσότερο, ανάλογα µε τον χρόνο που έχετε στη 

διάθεσή σας ανά εβδοµάδα και σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά σας. Όσες 

υπάρχουν σε κάθε ενότητα δείτε τες σαν µια βάση δεδοµένων µε τον µέγιστο 

δυνατό αριθµό ασκήσεων που µπορείτε να κάνετε ανά εβδοµάδα.  

Όπως θα προσέξετε στις περισσότερες δεν θα υπάρχει περιορισµός µεγέθους και 

µπορείτε να παραδίδετε µια πιο συνοπτική ή πιο εκτεταµένη απάντηση. 

Επιπλέον, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά σας (π.χ. κάποιος µπορεί να 

ασχολείται µε το παιδικό µυστήριο, κάποιος µε το ιστορικό αστυνοµικό 

µυθιστόρηµα, κάποιος µε το διήγηµα κ.λπ.) µπορείτε να προσαρµόζετε τις 

ασκήσεις, αρκεί σε αυτή την περίπτωση να αναγράφετε την εκφώνηση 

τροποποιηµένη στην αρχή της άσκησης. 

Επίσης, από τη δεύτερη ενότητα και µετά θα υπάρχει µια µεγάλη άσκηση για 

κάποιον που δουλεύει ήδη ή έχει προχωρήσει σε κάποια ιδέα για µυθιστόρηµα 

κ.λπ. πέρα από τις µικρές ασκήσεις που θα βρίσκετε µέσα στην ενότητα. Αυτή 

την άσκηση την κάνει µόνο όποιος δουλεύει ή χτίζει κάποια τέτοια ιδέα. 

 

Στην πρώτη επικοινωνία µας αν θέλετε στείλτε µου συνοδευτικά τις σύντοµες 

απαντήσεις σας στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

- ποιοι είναι οι στόχοι που θα θέλατε να επιτύχετε µε τη συµµετοχή σας στο 

σεµινάριό µας; 

- διαβάζετε συστηµατικά αστυνοµική λογοτεχνία; Ποιος/οι είναι οι 

αγαπηµένοι σας συγγραφείς;  

- ενδιαφέρεστε για την µικρή (διήγηµα-νουβέλα) ή την µεγάλη φόρµα 

(µυθιστόρηµα); Σας ενδιαφέρει κάποιο άλλο λογοτεχνικό είδος – υποείδος; 

 

Καλή αρχή! J 


