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  Ξεκινώντας από το σηµείο 0  
 

 
 

Υπάρχει πάντα µια αφετηρία για κάθε βιβλίο, 

ένα σηµείο πυροδότησης, όπως συµβαίνει µε 

κάθε απόφαση, κάθε επόµενο βήµα, κάθε 

επόµενη λέξη και στη συνέχεια µε κάθε 

παράγραφο, κάθε κεφάλαιο και ούτω καθεξής. 

Απαιτείται το πρώτο βήµα για να ακολουθήσουν τα επόµενα. Με αυτή την 

έννοια η συµµετοχή σας σε αυτό το σεµινάριο είναι ενδεχοµένως η αρχική 

απόφαση που πυροδοτεί το ταξίδι σας στη συγγραφή και άρα είναι από 

µόνη της µια συναρπαστική και έντονη στιγµή, αφού σίγουρα χρειάστηκε 

να ξεπεράσετε αρκετά εµπόδια για να φτάσετε εδώ. Κανείς άλλωστε δεν 

ξεκινάει να περιπλανηθεί σε αχαρτογράφητα νερά αν δεν κουβαλάει µέσα 

του το µόνιµα ανοιχτό ενδεχόµενο της βουτιάς σε κάποιο πάθος ή αν δεν 

θέλει να περιπλανηθεί σε όσα υπάρχουν εντός του προκειµένου να 

καθρεφτίσει τελικά ό,τι υπάρχει γύρω του. Γιατί απ’ όσο έχω καταλάβει 

αυτό είναι το γράψιµο, µια µόνιµη κατάσταση παρατήρησης κι ένα 

ατελείωτο ταξίδι στο αχαρτογράφητο εντός 

µας, σε αυτό που ψάχνει τρόπους να 

αποκτήσει σχήµα, φωνή για να γίνει ένας 

δίαυλος επικοινωνίας µε τους γύρω µας 

φωτίζοντας θραύσµατα του εαυτού, των 

συναισθηµάτων και των εµπειριών µας. 

Υπάρχει πάντοτε µια πίεση, κάτι που 

αγγίζει σιγά σιγά το σηµείο βρασµού και 

σπρώχνει το καπάκι της κατσαρόλας να τιναχτεί. Αυτή την ορµή 

«Στο σεµινάριο φωτίζουµε τις πολλές και διαφορετικές όψεις της αστυνοµικής αφήγησης. Στην ουσία ταξιδεύουµε στη µεγάλη κοινωνική λογοτεχνία της εποχής µας και ανακαλύπτουµε δοµικά στοιχεία της σε κάθε είδος αφήγησης.»  
 

 
Τεχνικές,  εργαλεία, θεωρητικές 
γνώσεις και παραδείγματα 
αναλύονται όχι ως συνταγές 
επιτυχίας, αλλά ως αφορμές για να 
ξεκινήσετε να πειραματίζεστε σε 
οποιοδήποτε είδος αφήγησης σας 
ταιριάζει. 

ΕΙΣΑΓΩ
ΓΗ 
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πυροδοτούµε σε αυτό το σεµινάριο. Κανείς, ακόµη και ο πιο επιτυχηµένος 

δηµιουργός δεν έχει µια µαγική φόρµουλα, κάποιο άλλο µυστικό πέρα από 

τη µατιά του και την προσωπικότητά του που µεταφέρει στο χαρτί.  

Όπως το σκέφτοµαι, καθώς ξεκινώ να 

γράφω αυτές τις σηµειώσεις, είναι πολύ 

πιθανό να σας αρέσει να ρισκάρετε και 

να παίζετε µε το ενδεχόµενο της 

αποτυχίας, γιατί είναι βέβαιο ότι 

βουτιά στα θολά νερά µε την 

βεβαιότητα της επιτυχίας δεν υπάρχει. 

Κι αν κάτι µπορώ να µοιραστώ µαζί 

σας, ήδη από τις πρώτες αυτές 

γραµµές, είναι ότι η µη ύπαρξη αυτής της βεβαιότητας καθιστά 

συναρπαστική την διαδικασία της συγγραφής. Επιπλέον, δεν πειράζει να 

αποτύχετε. Κι εγώ, όπως όλοι, απέτυχα πολλές φορές µέχρι να ολοκληρώσω 

την πρώτη µου ιστορία. Για να σας φύγει κάπως αυτό το άγχος της 

επιτυχίας να σας πω ότι όσο γράφετε, όσο είστε σκυµµένοι πάνω από το 

χαρτί σας ή µπροστά στον υπολογιστή σας, κανείς δεν θα έρθει να σας πει 

γιατί γράφετε όπως γράφετε, γιατί αποτυγχάνετε να φτιάξετε µια σκηνή που 

συναρπάζει τον αναγνώστη ή έναν ήρωα που θα µείνει αιωνίως χαραγµένος 

στη µνήµη του. Όσο είστε µόνοι σας και γράφετε ή όσο κάνουµε αυτό το 

σεµινάριο µπορείτε να αποτύχετε ελεύθερα. Για την ακρίβεια είναι η ίδια η 

αποτυχία, το λάθος και ο πειραµατισµός που θα σας οδηγήσουν στην 

ηδονική απόλαυση µιας απελευθερωµένης γραφής κι ενδεχοµένως εκ των 

υστέρων σε µια ολοκληρωµένη ιστορία που θα φέρει κάτι νέο στους 

αναγνώστες.  

Εργαλεία, τεχνικές, επιλογές και όλα τα υπόλοιπα που θα σας παρουσιάσω 

προκύπτουν καθαρά από την ενασχόλησή µου µε την αστυνοµική αφήγηση 

τα τελευταία χρόνια και όσα έχω δοκιµάσει γράφοντας, οπότε δεν είναι σε 

καµία περίπτωση θέσφατα. Αυτή την εµπειρία µου θα σας µεταφέρω µε 

παραδείγµατα, όπως και όσα ακολούθησαν στην επικοινωνία µου µε τους 

αναγνώστες και τους εκδότες. Μπορείτε να κρατήσετε µόνο όσα επιθυµείτε 

και λειτουργούν για εσάς βρίσκοντας σε κάποια από αυτά τα δικά σας 

«Έχοντας γρ
άψει πλέον τ

έσσερα 

αστυνοµικά µυθιστορήµατα για 

ενήλικες και
 τρία βιβλία 

µυστηρίου για παιδιά, µπορώ να 

σας πω ότι πρέπει π
ρωτίστως να 

απολαύσετε 
εσείς την ιστ

ορία σας 

και τη διαδικασία της δηµιουργίας 

για να την απολαύ
σει στη συνέχεια 

ο αναγνώστη
ς.»  
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πατήµατα. Η προσέγγισή µου δεν είναι ακαδηµαϊκή, ούτε πρόκειται να 

µελετήσουµε το είδος ως θεωρητικοί ή κριτικοί της λογοτεχνίας, αφού 

κύριος στόχος µου είναι να σας µεταφέρω τη χαρά του πειραµατισµού και 

της παιγνιώδους ελευθερίας που καλείστε απλά (ίσως όχι και τόσο απλά 

πάντα αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς) να την οργανώσετε µε λέξεις που 

βάζετε στη σειρά και συνιστούν σιγά σιγά τη φωνή σας µε τη µοναδικότητα 

και την ιδιαιτερότητα που αυτή κουβαλάει. Γιατί αυτό θέλουν να ακούσουν 

και να δουν οι άλλοι από εσάς, την δικιά σας φωνή, την ιδιαίτερη µατιά σας, 

και τα ταξίδια που αν τα απολαύσετε είναι βέβαιο ότι στη συνέχεια θα τα 

απολαύσουν και οι αναγνώστες σας. Γράφουµε µε οδηγό αυτό που θα 

θέλαµε να διαβάσουµε.  

Ας είναι λοιπόν αυτό το σηµείο αφετηρίας, η πρόθεση, πέρα από τις όποιες 

δυσκολίες, να µοιραστούµε εµπειρίες µέσα από τις ιστορίες που θα 

φτιάξουµε. Γιατί αυτό είναι το µόνο βέβαιο, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των 

µαθηµάτων µας, θα µπορείτε να αφηγηθείτε τις δικές σας ιστορίες. 

Καλώς ήρθατε, λοιπόν, στην πρώτη µας ενότητα! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Άσκηση 1:Παρατηρήστε την ακολουθ
ία των 

εικόνων και σκαρώστε µια ιστορία στο µυαλό σας. 

Δώστε όνοµα και χαρακτηριστικά στην ηρωίδα 

σας, σκεφτείτε τι µπορεί να
 συµβαίνει, που 

βρίσκεται, ανακατέψτε τα καρέ όπως σας βολεύει, 

αν κάποιο δε σας χρειάζετα
ι αφαιρέστε το και 

φανταστείτε τη συνέχεια της ιστορίας σας. Φυτέψτε 

κάποιο στοιχείο µυστηρίου
 στην ιστορία σας.  

Μια πρώτη ελεύθερη άσκηση για ζέσταµα J 
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Δοµικά στοιχεία της αστυνοµικής αφήγησης – πώς γράφω 
διαβάζοντας   

 
 
 

Πατρίδα της συγγραφής είναι η ανάγνωση. 

Αυτό είναι το πρώτο που λέω σε όποιον 

ενδιαφέρεται να γράψει. Δεν αρκεί να έχεις µια 

ενδιαφέρουσα ιστορία στο µυαλό σου, θα 

χρειαστεί να δεις πως θα την αφηγηθείς, πως θα 

βάλεις τις λέξεις στη σειρά, τις παραγράφους, τις 

εικόνες, τις σκέψεις, τις σκηνές, τους 

χαρακτήρες, πως θα δηµιουργήσεις ένα νέο 

σύµπαν, έναν µικρόκοσµο που θα είναι 

πειστικός. Και κάποιοι άλλοι το έχουν κάνει πολύ πριν από 

εσένα, εκατοµµύρια φορές, περισσότερο ή λιγότερο επιτυχηµένα. Θα 

χρειαστεί να δεις πως το έκαναν, να διαβάσεις όπως λέω δηµιουργικά όσα 

έγραψαν οι προηγούµενοι ή οι σύγχρονοί σου, γιατί το βέβαιο είναι ότι 

ξεκίνησαν από το σηµείο που βρίσκεσαι εσύ τώρα, έχοντας µια αρχική ιδέα 

ή θέλοντας να µοιραστούν την οπτική τους 

για τα πράγµατα κάνοντας τα πρώτα τους 

βήµατα. Αυτούς που άντεξαν στον χρόνο 

τους αποκαλούµε κλασικούς. Συνήθως οι 

ιστορίες τους είναι οι λεγόµενες ιστορίες 

µήτρες. Είναι αυτές οι ιστορίες από τις 

οποίες ξεπηδούν όλες οι άλλες και 

δοµούνται γύρω από διαχρονικά ζητήµατα 

«Ό,τι ορίζεις το περιορίζεις, όπως λένε και γι’ αυτό στόχος µας δεν είναι να µελετήσουµε την εξέλιξη της αστυνοµικής αφήγησης ως θεωρητικοί µελετητές του είδους προκειµένου να ορίσουµε τα διάφορα υποείδη της, αλλά να διακρίνουµε τα πολλά της πρόσωπα ως δηµιουργοί που µπορούν να αξιοποιήσουν κάποια από τα χαρακτηριστικά κάθε υποείδους ανάλογα µε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά µας».   

Περιστατικά, συναντήσεις, 
συμπτώσεις, συχνά ασήμαντα 
γεγονότα με οδήγησαν σε μια 
ενδιαφέρουσα σκηνή σε κάποιο 
βιβλίο μου και λειτούργησαν ως 
σπινθήρες ολόκληρων ιστοριών. Η 
δημιουργία είναι διασκεδαστική 
και το βάρος της αρχικά 
πυροδοτείται και γεννιέται μέσα 
από μια παιγνιώδη ελαφρότητα.  

ΚΕΦΑΛ
ΑΙΟ 1 
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που µας απασχολούν. Έρωτας, θάνατος, σύγκρουση, διεκδίκηση είναι 

ορισµένα θέµατα που επανέρχονται από τις αρχαίες τραγωδίες µέχρι τις 

µέρες µας και δεν υπάρχει ζήτηµα µε το οποίο δεν έχει ασχοληθεί ήδη 

κάποιος δηµιουργός. Το διακύβευµα είναι πάντοτε πως θα πεις ό,τι έχεις να 

πεις, πως θα πάρεις τα στοιχεία της δικιάς σου καθηµερινότητας και όσα σε 

συγκινούν, ώστε να καταφέρεις να συγκινήσεις τον αναγνώστη. Μπορεί να 

ξεχάσεις όσα σου είπε κάποτε ένας άνθρωπος, αλλά δεν θα ξεχάσεις ποτέ 

πως σε έκανε να νιώσεις. Το ίδιο ισχύει και για τα έργα τέχνης, ένα 

τραγούδι, ένα βιβλίο, έναν πίνακα. Ό,τι 

δηµιουργούµε είναι ένα πεδίο 

συνάντησης, ένα πεδίο ανταλλαγής 

συναισθηµάτων. 

Υπάρχει πάντοτε µια σύµβαση ανάµεσα 

στον αναγνώστη και τον συγγραφέα: και 

οι δύο γνωρίζουν ότι η ιστορία είναι 

προϊόν µυθοπλασίας, αλλά και οι δύο 

συµπεριφέρονται σαν να πρόκειται για µια ιστορία που συνέβη όντως. 

Γιατί; Στην ουσία γιατί ο δηµιουργός πέρα από το πρώτο επίπεδο που παίζει 

µε το µυαλό και είναι η πλοκή, η εξέλιξη και οι ανατροπές της δράσης 

ξυπνάει το συναίσθηµα, την προσωπική µνήµη, τις αναφορές του 

αναγνώστη. Η ιστορία του γίνεται καθρέφτης των δικών του ιστοριών και 

εµπειριών, της δικιάς σου καθηµερινότητας. Εποµένως το δεύτερο 

σηµαντικό που λέω σε όποιον θέλει να γράψει είναι να επιχειρήσει να 

µεταφέρει την αλήθεια του, το συναίσθηµά του, να είναι ειλικρινής απέναντι 

στον αναγνώστη και να µην κρύβεται µέσα στην ιστορία του από τον ίδιο τον 

εαυτό του. Μιλήστε γι’ αυτά που σας απασχολούν γνησίως, ανοιχτά, χωρίς 

περιστροφές ή περιττά στολίδια και το στοιχείο της κατασκευής, η µέθοδος 

της αφήγησης που θα έρθει να ντύσει αυτή την αλήθεια θα ακολουθήσει. 

Στον πυρήνα της ιστορίας σας βρίσκεστε πάντα εσείς και οι πολλαπλές 

εκδοχές ή τα θραύσµατα του εαυτού σας, όπως βεβαίως προβάλλονται 

στους χαρακτήρες και τις συνθήκες που χτίζετε γι’ αυτούς. 

Με αυτούς τους δύο άξονες λοιπόν, ότι για να γράψει κάποιος, πρέπει να 

διαβάσει και ότι στόχος µας είναι να µεταφέρουµε την αλήθεια µας µέσα 

«Το πρώτο π
ρόσωπο που

 οφείλεις 

να τέρψεις γρά
φοντας ένα βιβλίο 

είσαι εσύ ο ίδιος. Αν κ
αταφέρεις να

 

µετατρέψεις
 το γράψιµο

 σε µια 

απολαυστική
 διαδικασία, θα 

παρασύρεις 
και τους εκδ

ότες και 

τους αναγνώ
στες, που έρχονται στ

η 

συνέχεια.» 

  Patricia Highsmith  
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από την αφήγηση, ξεκινάµε την αναγνωστική µας περιπλάνηση στο πεδίο 

αυτού που αποκαλούµε στην Ελλάδα αστυνοµική λογοτεχνία και στην 

ουσία είναι οι ιστορίες που δοµούνται µε αφορµή ή γύρω από ένα έγκληµα 

(crime fiction). 

 

 

Δοµικά στοιχεία του αστυνοµικού 
 
Οι αστυνοµικές αφηγήσεις ή οι ιστορίες γύρω από ένα έγκληµα ξεχωρίζουν 

για την σφιχτή πλοκή τους που κρατά αµείωτο το ενδιαφέρον του 

αναγνώστη, αυτό που αποκαλούµε σασπένς.  

Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ έλεγε ότι αν θέλετε να 

βάλετε το στοιχείο της αγωνίας σε ένα 

θρίλερ δεν χρειάζεται να γεµίσετε τη σκηνή 

σας µε αίµα, αρκεί να βάλετε ένα 

ανυποψίαστο ερωτευµένο ζευγαράκι, σε 

κάποιο εστιατόριο που κάθεται και τρώει, 

ενώ κάποιος έχει τοποθετήσει µια 

ωρολογιακή βόµβα κάτω από το τραπέζι 

τους. Κάντε τώρα εσείς νοητά ένα κοντινό στα µάτια των ανυποψίαστων 

εραστών και κατόπιν στα πόδια τους, στη βόµβα. Αυτό είναι αρκετό για να 

νιώσετε αγωνία. Αν στη θέση της βόµβας βάλετε ένα άλλο διακύβευµα, ας 

πούµε για παράδειγµα ότι κάποιος από τους δύο κάτι κρύβει, ένα σκοτεινό 

µυστικό και αυτό αναµένεται σύντοµα να αποκαλυφθεί, τότε θα έχετε 

ακριβώς το ίδιο αποτέλεσµα. Ο αναγνώστης, όπως και ο δηµιουργός που 

προηγείται, εναλλάσσει τους ρόλους, γίνεται συνένοχος, ένοχος, αθώος, 

προδότης και προδοµένος δοκιµάζει τα όριά του και περιµένει να δει πως 

θα εξελιχθούν τα πράγµατα. Δοκιµάστε να σκεφτείτε µια τέτοια σκηνή. Στη 

φωτογραφία ο Άλφρεντ ταΐζει τον Leo τη µασκότ των MGM στούντιο, 

σκηνοθετώντας επιδέξια των εαυτό του, αφού όπως θα δούµε στη συνέχεια ο 

συγγραφέας δηµιουργεί ή επανεφευρίσκει διαρκώς των εαυτό του, βάζοντάς 

τον κάθε φορά σε µια ιδιαίτερη συνθήκη, αφού κάθε ιστορία είναι µια 

τέτοια συνθήκη, µια δοκιµασία όπου παίζει µε τα δικά του όρια.   
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Στη σύγχρονη αστυνοµική λογοτεχνία οι συγγραφείς χρησιµοποιούν 

συγκεκριµένες τεχνικές που καθηλώνουν τους αναγνώστες σε ένα παιχνίδι 

του µυαλού που τους θέλει να µαντεύουν διαρκώς τι πρόκειται να 

ακολουθήσει, δηµιουργώντας την αίσθηση της αγωνίας και της 

κλιµακούµενης έντασης, όσο εξελίσσεται η ιστορία. Ο συγγραφέας είναι 

πάντα ένα βήµα µπροστά (τουλάχιστον) από τον αναγνώστη, αλλά οφείλει να 

παίζει τίµια, δίνοντας στον αναγνώστη όλα τα στοιχεία που θα του 

επιτρέψουν να δικαιολογήσει και να φανταστεί τις δικές του εκδοχές της 

συνέχειας και ενδεχοµένως να βρεθεί κοντά στη λύση.  

 
Η Agatha Christie όταν έφτιαχνε τις ιστορίες της έψαχνε να βρει τον τέλειο γρίφο κι έτσι 

έστηνε ένα πλέγµα χαρακτήρων γύρω από ένα έγκληµα οι οποίοι εν δυνάµει µπορούσαν 

όλοι να είναι θύτες, όλοι είχαν κάποιο κίνητρο ή κάποιο χαρακτηριστικό που 

δικαιολογούσε ενδεχοµένως την πράξη τους. Λένε ότι ούτε η ίδια δεν γνώριζε πολλές φορές 

ποιος θα καταλήξει να είναι ο δολοφόνος στην ιστορία της. Μάλιστα λίγο πριν να 

ολοκληρώσει την ιστορία της µάζευε συγγενείς και φίλους και τους διάβαζε όσα είχε γράψει 

βάζοντάς τους να µαντέψουν ποιος το έκανε. Συχνά ακούγοντας τις απόψεις τους 

αποφάσιζε πως θα λυνόταν τελικά το µυστήριο στην ιστορία της. 

 

 

Το σηµαντικό 

βέβαια και το 

απολαυστικό είναι 

όταν οι δηµιουργοί 

καταφέρνουν να 

εµπλέξουν τους 

αναγνώστες τους όχι 

µόνο διανοητικά, 

αλλά και 

συναισθηµατικά, ώστε να τους προβληµατίσουν για τα όρια του τρόπου 

σκέψης τους, τις αντοχές τους, τις βεβαιότητές τους. Το ζητούµενο στη 

σύγχρονη αστυνοµική αφήγηση δεν είναι µόνο ο γρίφος, αλλά πως περνάµε 

από τον γρίφο στην απόλαυση της λογοτεχνίας και στο βάθος της.  

Άσκηση 2: Σκεφτείτε κ
ι εσείς µια τέτοια συνθήκη. Σας 

έχει καλέσει
 το αφεντικό

 σας και στε
νός φίλος σα

ς στο 

εξοχικό του σε κοντινό ν
ησί για Σαββατοκύρ

ιακο, µαζί µ
ε 

άλλους τρεις
 συναδέλφου

ς σας που γνωρίζεστε ό
λοι καλά. 

Μετά το µεσηµεριανό η γυναίκα του βγαίνει για µια βόλτα 

στο κοντινό 
δάσος και δε

ν επιστρέφει
 ποτέ. Η αστυνοµία 

µετά από δυο µέ
ρες ερευνών

 δεν έχει βγά
λει άκρη. Όλοι 

σε αυτή την υπόθεση
 είναι ύποπτ

οι. Κρατήστε
 σηµειώσεις 

και περιγράψ
τε συνοπτικά

 τους χαρακ
τήρες, τα κίνητρα 

που µπορεί να είχε ο καθέ
νας, τι στοιχ

εία άφησε πίσω
 της 

η γυναίκα. Το τελευτα
ίο βράδυ πριν φύγετε

 από το νησί
 

µαζεύεστε γύ
ρω από το τζάκ

ι. Θέλουµε µια σκηνή µε τις 

σκέψεις σας
 και όσα παρατηρείτε

 στο δωµάτιο. Η 

αφήγηση µπορεί να είναι σε πρώ
το πρόσωπο 

ή σε τρίτο. 
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Στο διάγραµµα βλέπετε το χτίσιµο της πλοκής σε τρεις πράξεις, γνωστό και 

ως το «βουνό της πλοκής», ίσως γιατί δεν είναι και τόσο απλό να το ανεβεί 

κανείς. Όλα ξεκινούν 

σε µια συνθήκη 

οµαλότητας την οποία 

και παρουσιάζετε, µαζί 

µε τις συστάσεις των 

βασικών σας 

χαρακτήρων. 

Ακολουθεί ένα συµβάν 

που διαταράσσει την 

καθηµερινότητά τους, κάτι που έχουν να λύσουν, να σκεφτούν ή να 

αντιµετωπίσουν, ένα πρόβληµα. Στην αστυνοµική αφήγηση συνήθως αυτό 

είναι ένα έγκληµα. Στη συνέχεια χτίζουµε την δοµή της ιστορίας µας µέσα 

από µια αλληλουχία γεγονότων που συνήθως έχουν έρευνα, ανατροπές, 

αναποδιές, συναντήσεις, αιφνιδιασµούς για να οδηγηθούµε σε µια µεγάλη 

σύγκρουση που θα φέρει τους χαρακτήρες µας στα όριά τους και θα 

δοκιµάσει τις αντοχές τους κλιµακώνοντας τη δράση, προκειµένου να 

οδηγηθούµε µε οµαλό τρόπο στην εξήγηση και τη λύση του µυστηρίου. 

Αυτή είναι και η γνωστή δοµή των τριών πράξεων στη θεατρική γραφή.  

 

Μπορείτε να τη χρησιµοποιήσετε 

για να χτίσετε τώρα µια σκηνή ή 

ένα σύντοµο παραµύθι. Ή ακόµη 

µπορείτε να δείτε πως εφαρµόζεται 

σε ένα βιβλίο που διαβάζετε ή σε 

µια ταινία ή µια σειρά που 

παρακολουθείτε αυτόν τον καιρό. 

Το σχήµα αυτό θα διαπιστώσετε ότι 

υπάρχει σχεδόν παντού. Ακόµη και 

όταν ένας φίλος σας αφηγείται ένα καθηµερινό γεγονός που τον 

προβληµατίζει. 

Άσκηση 3: Θυµηθείτε ένα παραµύθι, 

για παράδειγµα
 τα τρία γουρουνάκι

α και 

βάλτε το σε α
υτό το σχήµα. Στη συνέχεια 

φτιάξτε ένα δικό σας πα
ραµύθι ή µια 

σύντοµη σκηνή ανάµεσα στα µέλη µιας 

οικογένειας 
όπου προκύπτει µ

ια 

σύγκρουση, ανάµεσα σε ένα ζευγάρι, 

δύο φίλους ή
 οποιοδήποτ

ε σχήµα 

θεωρείτε ενδ
ιαφέρον, µπ

ορεί και αυτ
ό 

της προηγού
µενης άσκησ

ης. Μια σελίδα 

είναι αρκετή
 για να γράψετε τη σκηνή 

σας ή να κάνετε έναν
 σκελετό των

 

γεγονότων µ
ιας σύντοµη

ς ιστορίας. 
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Η Π.Ντ. Τζέιµς στο βιβλίο της «Συζητώντας για το αστυνοµικό µυθιστόρηµα» λέει: το «Ο 

βασιλιάς πέθανε και ύστερα πέθανε και η βασίλισσα» είναι µια ιστορία. Το «Ο βασιλιάς 

πέθανε και ύστερα πέθανε και η βασίλισσα από θλίψη», είναι µια πλοκή… «Η βασίλισσα 

πέθανε και κανείς δεν ήξερε γιατί, µέχρι που αποκαλύφθηκε ότι αυτό συνέβη εξαιτίας της 

θλίψης της για το θάνατο του βασιλιά». Αυτή είναι µια πλοκή που ενέχει ένα µυστήριο, µια 

φόρµα ικανή να έχει σπουδαία ανάπτυξη. Θα 

µπορούσα να προσθέσω στα παραπάνω πως «Όλοι 

πίστεψαν ότι η βασίλισσα είχε πεθάνει από θλίψη 

µέχρι που ανακαλύφθηκε το σηµάδι της βελόνας 

στον λαιµό της». Κι αυτό τότε είναι ένα µυστήριο 

δολοφονίας, και είναι και αυτή µια φόρµα ικανή 

να έχει σπουδαία ανάπτυξη. 

  

 

Ήδη µέσα από αυτές τις πρώτες σύντοµες 

ασκήσεις και από την αναγνωστική σας εµπειρία έχετε ανακαλύψει µόνοι 

σας ενδεχοµένως τα δοµικά στοιχεία της αστυνοµικής αφήγησης 

διαισθητικά. Και αυτά είναι: 

 

ü Το έγκληµα: συνήθως είναι απαραίτητο για την αστυνοµική 

αφήγηση. Δεν είναι απαραίτητο να µιλάµε για φόνο, µπορούµε να 

στήσουµε την ιστορία µας γύρω από οποιαδήποτε παραβατική 

συµπεριφορά (απάτη, ληστεία, απαγωγή κ.λπ.) ή ακόµη και από τη 

σκέψη διάπραξης ενός εγκλήµατος. Φανταστείτε µια ιστορία όπου ο 

ήρωάς µας σχεδιάζει µε κάθε λεπτοµέρεια σε όλη τη διάρκεια της 

ιστορίας έναν φόνο, χωρίς ωστόσο να τον κάνει ή χωρίς να 

µαθαίνουµε τελικά αν τον έκανε στην τελευταία σελίδα. Το 

ισχυρότερο όπλο του δολοφόνου είναι το µυαλό του και συνήθως 

αυτό θέλουµε να δούµε. Αυτό ισχύει βεβαίως και για αυτόν που 

καλείται να εξιχνιάσει το έγκληµα, αλλά και τον δηµιουργό 

αστυνοµικών αφηγήσεων. Συχνά θα βρεθείτε αντιµέτωποι µε το 

µυαλό των ηρώων σας. 

 

ü Το µυστήριο ή ο γρίφος: βρίσκεται παραδοσιακά στον πυρήνα της 

αστυνοµικής αφήγησης και την καθιστά δηµοφιλή εδώ και χρόνια 

 
Άσκηση 4: Με αφορµή το παράδειγµα 
της Π. Ντ. Τζέιµς σκεφτείτε κι εσείς µια 
αντίστοιχη έναρξη ιστορίας. Σας δίνω την 
πρώτη πρόταση από το πιο σύντοµο 
διήγηµα που σκέφτηκε ποτέ ο Χέµινγουεϊ: «Πωλούνται βρεφικά παπούτσια. Αχρησιµοποίητα.» 
Γράψτε τις επόµενες εκδοχές µε τον 
τρόπο της Π.Ντ. Τζέιµς ώστε να γίνουν η 
αρχή µιας ιστορίας µυστηρίου ενδεχοµένως.   
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στο αναγνωστικό κοινό. Υπάρχει πάντοτε κάτι που δεν είναι 

προφανές, κάτι που γυρεύει εξήγηση ή µια λύση που δεν είναι 

γνωστή εξαρχής. Το µυστήριο συνήθως στήνεται γύρω από το κυνήγι 

του ενόχου, να βρεθεί ποιος το έκανε (η λεγόµενη κατηγορία του 

whodunnit). Βέβαια στη σύγχρονη αστυνοµική λογοτεχνία µας 

ενδιαφέρει να µελετήσουµε κυρίως τα κίνητρα µιας παραβατικής 

συµπεριφοράς (whydunnit), τα όρια αυτού που επιπόλαια 

βαφτίζουµε καλό και κακό, τις ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες, το 

βαθύτερο ψυχολογικό υπόβαθρο των ηρώων κ.λπ. Έτσι ο γρίφος µας 

γίνεται πολυεπίπεδος και ξεφεύγει από τα στενά όρια της αναζήτησης 

του ενόχου. 

 

ü Η έρευνα: υπάρχει κάποιος ή µια οµάδα ανθρώπων που κινούν τις 

διαδικασίες προκειµένου να βρεθεί η λύση του µυστηρίου. Αυτός ή 

αυτοί που ασχολούνται µε τη λύση του γρίφου ή την εξιχνίαση µιας 

υπόθεσης δεν είναι απαραίτητο να είναι αστυνοµικοί. Μπορεί να είναι 

κάποιος δηµοσιογράφος, ένας δικηγόρος, κάποιος συγγενής του 

θύµατος κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση είναι κάποιος που ενδιαφέρεται να 

µάθει τι έχει συµβεί και να δώσει απαντήσεις στα ανοιχτά ερωτήµατα 

που θέτει το έγκληµα που βρίσκεται στον πυρήνα της ιστορίας µας ή 

το αρχικό διακύβευµα. 

 

ü Η λύση: η ιστορία µας µετά από τις ανατροπές, την κλιµάκωση, την 

ατµόσφαιρα που µεταφέρει, τα σχήµατα, τις ιδέες, τους χαρακτήρες 

που έχουν ξεδιπλωθεί κι έχουν γίνει οι ίδιοι πλοκή (αυτό θα το 

αναλύσουµε εκτενώς σε επόµενη ενότητα) γυρεύει να ρίξει τελικά φως 

στα ερωτήµατα που έχει θέσει ή σε ό,τι ήταν σκοτεινό στην αρχή. 

Ακόµη κι αν το έγκληµα τελικά δεν διαλευκανθεί (συνήθως βεβαίως 

βρίσκεται ο ένοχος και η υπόθεσή µας λύνεται στα αστυνοµικά 

βιβλία δίνοντας µια αίσθηση αποκατάστασης του χάους και λύτρωσης 

στον αναγνώστη), ακόµη όµως και σε αυτή την περίπτωση που η 

έρευνα θα αστοχήσει ή θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο ή σε λανθασµένο 

αποτέλεσµα η ιστορία µας θα έχει δώσει απαντήσεις σε όλα τα 
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υπόλοιπα ερωτήµατα που θέτει στο µυαλό του αναγνώστη όσο 

ξεδιπλώνει τις πτυχές της. Για την ακρίβεια σε µια καλή ιστορία 

κρίνεται κυρίως από τα ερωτήµατα ή τους προβληµατισµούς που 

γεννάει στο µυαλό του αναγνώστη και λιγότερο από τις απαντήσεις 

που δίνει. 

 

Οι περισσότεροι αστυνοµικοί συγγραφείς στηρίζουν τις ιστορίες τους σε 

αυτούς τους τέσσερις πυρήνες, σε διαφορετικές αναλογίες ο καθένας 

βεβαίως και ανάλογα µε τους στόχους του. Η Αγκάθα Κρίστι για 

παράδειγµα ενδιαφερόταν εξαιρετικά για το στοιχείο του γρίφου και το 

στήσιµο πολλαπλών υπόπτων, η Πατρίσια Χάισµιθ για την ψυχολογία και το 

µυαλό των παραβατικών χαρακτήρων τους, ο Ιταλός Αντρέα Καµιλέρι για το 

κοινωνικοπολιτικό σχόλιο και την ατµόσφαιρα της Μεσογείου, ο Ντάσιελ 

Χάµετ για το σκέλος της έρευνας και για την εγκληµατικότητα στον 

πραγµατικό χώρο της δράσης, στο πεζοδρόµιο και στα αχανή αστικά 

κέντρα. 

Όπως και να έχει όµως, τα δοµικά αυτά στοιχεία της αστυνοµικής 

αφήγησης σε διαφορετικές αναλογίες και ίσως µε διαφορετικές προθέσεις 

από την πλευρά του δηµιουργού µπορείτε να τα συναντήσετε και στα 

υπόλοιπα είδη της λογοτεχνικής αφήγησης περισσότερο ή λιγότερο καθαρά 

και στόχος µας είναι να εξοικειωθείτε µαζί τους ώστε να τα αναγνωρίζετε 

όταν διαβάζετε ή όταν γράφετε εσείς µια ιστορία που µπορεί να είναι 

αστυνοµική ή όχι, µπορεί να ανήκει στην µεγάλη φόρµα (µυθιστόρηµα) ή 

στην µικρή φόρµα (διήγηµα και νουβέλα).  

Στοιχεία αστυνοµικής αφήγησης, µπορεί να βρει κανείς σε κλασικά έργα 

στην ιστορία του Οιδίποδα, στις αρχαίες τραγωδίες ή στον Σέξπηρ, αν 

ξαναδιαβάσει αυτά τα έργα κάτω από ένα νέο πρίσµα. Σε αριστουργήµατα 

της παγκόσµιας λογοτεχνίας µε κλασικότερη αναφορά ίσως στο Έγκληµα 

και Τιµωρία του Ντοστογιέφσκι. Είναι όλα εκεί. Το έγκληµα, το πρόβληµα 

που γυρεύει λύση, η σύγκρουση, η κάθαρση και η τελική λύση. Φυσικά 

αυτά τα έργα δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως αστυνοµικά έργα, αλλά 

θα έλεγε κανείς ότι αξιοποιούν εξαιρετικά στοιχεία αυτού που σήµερα 

βαφτίζουµε αστυνοµική λογοτεχνία, ενός είδους που εµφανίζεται ως 
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ξεχωριστό λογοτεχνικό υποείδος και γνωρίζει άνθηση µόλις τον 

προηγούµενο αιώνα. 

Στις µέρες µας στα ράφια των βιβλιοπωλείων θα δείτε πια πληθώρα 

αστυνοµικών βιβλίων. Κυριαρχούν οι ιστορίες γύρω από ένα έγκληµα 

(crime fiction) και τα θρίλερ. Θα δείτε επίσης να χρησιµοποιείται συχνά 

στην κριτική και την αρθρογραφία ο όρος νουάρ. Ίσως είναι χρήσιµο να 

ξεκαθαρίσουµε, όσο αυτό είναι δυνατόν κάποια γενικά χαρακτηριστικά 

τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Άσκηση 5: Με αφορµή την γελοιογραφία σκεφτείτε ένα έγκληµα 
όπου κανείς από τους µάρτυρες δεν 
µπορεί να ανοίξει το στόµα του και να 
µιλήσει µε ακρίβεια για όσα συνέβησαν 
ή κανείς δεν είναι αξιόπιστος. Ίσως σε 
µια ακραία εκδοσχή να µην µπορεί να 
µιλήσει ούτε και ο ερευνητής – ντετέκτιβ. Σηµειώστε ποια θα µπορούσε 
να είναι αυτή η συνθήκη. - Τόπος - Χρόνος - Πρόσωπα  - Συνθήκη   
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Ένα µικρό γλωσσάρι όρων  
 
 

Ίσως ο πιο ορθός ορισµός θα ήταν αν µιλούσαµε για ιστορίες γύρω από ένα έγκληµα και 
όχι για αστυνοµική αφήγηση (όρος που µας ήρθε προφανώς από το γαλλικό roman 
policier), αφού δεν µιλάµε πάντοτε για ιστορίες στις οποίες υπάρχει ένας ερευνητής της 
αστυνοµίας ή αστυνοµική έρευνα. Ωστόσο, αυτός είναι ο όρος που έχει επικρατήσει και 
αυτόν θα χρησιµοποιούµε. Μπορεί κανείς να συναντήσει αστυνοµικές αφηγήσεις 
µεγάλης φόρµας (µυθιστορήµατα) που είναι και το κυρίαρχο είδος ή µικρής φόρµας 
(διηγήµατα και νουβέλες). Τα δοµικά στοιχεία τόσο στη µικρή, όσο και στη µεγάλη 
φόρµα είναι τα ίδια. Αλλάζουν βέβαια οι αναλογίες και άρα ο τρόπος που αυτά τα 
στοιχεία ξεδιπλώνονται, επιλέγονται ή παραλείπονται. Η αστυνοµική λογοτεχνία έχει 
πολλά υποείδη, όπως το δικαστικό µυθιστόρηµα, το κατασκοπικό, το πολιτικό, το 
ψυχολογικό και αρκετά άλλα. Όµως η κατηγοριοποίηση στη συνείδηση των αναγνωστών 
τα τελευταία χρόνια υπαγορεύεται από τις ταµπέλες των εκδοτών που ξεχωρίζουν τρεις 
κυρίαρχες κατηγορίες στα ράφια: αστυνοµικό, θρίλερ και νουάρ µε όχι και τόσο 
διακριτά χαρακτηριστικά πάντα. 

 

   
 

Αστυνομικό (crime fiction ή 
mysteries)  
 
Συνήθως εστιάζουν σε ένα 
έγκλημα και την έρευνα που 
ακολουθεί. Το σασπένς 
προκύπτει από τα στοιχεία που 
αποκρύπτει και αποκαλύπτει 
σταδιακά ο δημιουργός. Ποιος 
είναι ο δολοφόνος; Γιατί σκότωσε 
το θύμα του με έναν 
συγκεκριμένο τρόπο; Ποιό ήταν 
το κίνητρο; Θα ξαναχτυπήσει; 
Πώς τον επηρεάζει το παρελθόν 
και η κοινωνική συνθήκη μέσα 
στην οποία δρα; Ο αναγνώστης 
στη διάρκεια της αφήγησης 
αναζητά αυτές τις απαντήσεις. 
Κλασικά παραδείγματα είναι: 
Murder on the Orient Express 
(1935) της Agatha Christie και The 
Hound of the Baskervilles (1902) 
του Arthur Conan Doyle.  
 

Θρίλερ (thriller) 
 
Στα θρίλερ ο πρωταγωνιστής 
συνήθως πολεμάει με κάποιον 
«κακό» (συχνά αποδεικνύεται 
τελευταία  ότι είναι ο εαυτός του) 
ή κάποια συνωμοσία- οργάνωση-
παράδοξο κ.λπ. Η ένταση είναι 
διαρκής, ο ρυθμός καταιγιστικός, 
διαρκώς η απειλή κρέμεται πάνω 
από το κεφάλι των 
πρωταγωνιστών. Συχνά ο 
αναγνώστης ξέρει περισσότερα  
από τον πρωταγωνιστή σε 
αντίθεση με το μυστήριο που 
επιλύει μαζί με τον 
πρωταγωνιστή τον γρίφο. Το 
κακό παραμονεύει και ο 
αναγνώστης περιμένει να δει πως 
θα ανταπεξέλθει στις παγίδες ο 
πρωταγωνιστής. Έργα που ίσως 
γνωρίζετε είναι: The Bourne 
Identity (1980) του Robert 
Ludlum και το The Eye of the 
Needle (1978) του Ken Follett. 
 

Νουάρ ή νεο-νουάρ 
 
Το νουάρ είναι κινηματογραφικός 

όρος (φιλμ νουάρ) και στη λογοτεχνία 

αναφέρεται στα βιβλία που 

ενέπνευσαν αυτές τις ταινίες ή 

πατάνε σε αυτή την αισθητική.  

Κλασσικό νουάρ είναι το έργα του 

Ντάσιελ Χάμετ, Το γεράκι της Μάλτας, 

Ο μεγάλος ύπνος, του Ρέιμοντ 

Τσάντλερ ή Ο ταχυδρόμος χτυπάει 

πάντα δυο φορές, του Τζέιμς Κέιν. Τα 

βιβλία αυτά γυρίστηκαν ταινίες και 

αποτελούν κλασικά κινηματογραφικά 

νουάρ που μπορείτε να δείτε. 

Το αρχέτυπο του μοναχικού 

ξεπεσμένου ντετέκτιβ που 

αναλαμβάνει υποθέσεις αναπτύχθηκε 

με τους ήρωες Σαμ Σπέιντ και Φίλιπ 

Μάρλοου. Ο όρος δεν αναφέρεται 

μόνο στη θεματολογία, αλλά και την 

αισθητική που εμπνέει. 
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Τα είδη της αφήγησης  
 
 

ü Μυθιστόρηµα: η λεγόµενη µεγάλη φόρµα. Πρόκειται για εκτεταµένη 

αφήγηση, συνήθως είναι πολυεπίπεδη στον χώρο και τον χρόνο, 

πολύπτυχη, πολυπρόσωπη, πολύπλοκη ως προς την αρχιτεκτονική της, τη 

διάρθρωση, την οργάνωση και την εξέλιξή της. Από τα θραύσµατα της ζωής 

των χαρακτήρων που πρωταγωνιστούν έχει ως στόχο να συνθέσει έναν νέο 

µικρόκοσµο, ένα σύµπαν στο οποίο βυθίζεται ο αναγνώστης. Στη χώρα 

µας, τρεις θεωρούνται οι µεγάλοι σταθµοί του µυθιστορήµατος: το 

ιστορικό, το ηθογραφικό και το αστικό µυθιστόρηµα. Το πρώτο συνδέεται 

µε τους ροµαντικούς του 19ου αιώνα, το δεύτερο µε τη γενιά του 1880 και 

το τρίτο µε τη γενιά του 1930.  

 

ü Διήγηµα: η λεγόµενη µικρή φόρµα. Εκτείνεται συνήθως µέχρι τις 

10.000-15.000 λέξεις, ο µύθος του επικεντρώνεται σε ένα γεγονός και το 

µέγεθός του επιβάλλει την λιτότητα και την πυκνότητα του λόγου. 

Συνήθως δεν είναι πολυπρόσωπα και είναι λιγότερο πολύπλοκα στην 

αρχιτεκτονική τους. Ένα θραύσµα από τη ζωή ενός χαρακτήρα ή ένα 

ιδιαίτερο συµβάν είναι αρκετό για να πυροδοτήσει την αφήγηση που θα 

φωτίζει ακριβώς αυτό το θραύσµα της ζωής του χαρακτήρα που 

πρωταγωνιστεί. Για µεγάλο χρονικό διάστηµα, τα διηγήµατα - και ειδικά 

τα αστυνοµικά - δηµοσιεύονταν κυρίως στις εφηµερίδες ως ελαφρά 

ψυχαγωγικά αναγνώσµατα που είχαν µεγάλη ανταπόκριση στο 

αναγνωστικό κοινό. Το γεγονός αυτό συντέλεσε στη διαµόρφωση πολλών 

χαρακτηριστικών τους ως λαϊκά αναγνώσµατα. 

 

ü Νουβέλα: εκτείνεται συνήθως µέχρι τις 40.000-50.000 λέξεις και 

δανείζεται χαρακτηριστικά τόσο από το διήγηµα, όσο και από το 

µυθιστόρηµα, αφού κινείται ανάµεσα στη µικρή και τη µεγάλη φόρµα. 

Πολλές φορές είναι δύσκολο να τη διακρίνει κανείς από το µυθιστόρηµα, 

αλλά θα έλεγα ότι πρέπει να διαθέτει µάλλον αρκετά από τα 

χαρακτηριστικά του διηγήµατος, κυρίως ως προς την πυκνότητα λόγου και 
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νοήµατος. Οι κλασικές αστυνοµικές έχουν πολύ συχνά το µέγεθος της 

νουβέλας, σε αντίθεση µε τα σύγχρονα αστυνοµικά µυθιστορήµατα που 

είναι συνήθως πολυσέλιδα.   
 
«Κάθε λογοτεχνικό είδος εξυπηρετεί 

διαφορετικές αισθητικές επιδιώξεις, 

έχει τους δικούς του κώδικες, τις 

δικές του ιδιαιτερότητες και τις 

δικές του απαιτήσεις. Για 

παράδειγµα, το µυθιστόρηµα 

απαιτεί υψηλή συνθετική 

ικανότητα, ενώ το διήγηµα 

προϋποθέτει άρτια αίσθηση του ρυθµού. Διαφορετική, επίσης, είναι και η 

αντίληψη του χρόνου—το διήγηµα έχει να κάνει περισσότερο µε τη στιγµή ή τις 

στιγµές, ενώ το µυθιστόρηµα µε τη διάρκεια.  Τα διηγήµατα είναι, κατά κανόνα, 

λιγότερο περίπλοκα από τα µυθιστορήµατα επειδή έχουν µικρότερη έκταση, 

απλούστερη δοµή και λιγότερα αφηγηµατικά πρόσωπα, αλλά αυτή η αυτονόητη 

διαπίστωση δεν πρέπει να µας παρασύρει σε αξιολογικές συγκρίσεις. Όπως δεν 

µπορεί να συγκρίνει κανείς ένα βουνό µε µια λίµνη, παρότι αµφότερα είναι 

γεωλογικοί σχηµατισµοί, έτσι δεν µπορεί να συγκρίνει ένα διήγηµα µε ένα 

µυθιστόρηµα.  Πρόκειται για οµοειδή αλλά 

διαφορετικά, µη συγκρίσιµα πράγµατα.»  

- Χρήστος Οικονόµου 

 
 
 
 
 
 
 

 

Άσκηση 6: Αναζητήστε
 αστυνοµικά

 

βιβλία στα ράφια ενός βιβλιοπ
ωλείου 

και συγκρίνε
τε ως προς τ

ο µέγεθος τα
 

κλασικά αστυνοµικά
 βιβλία (Α. Κρίστι, 

Ζ. Σιµενόν κ.λπ.) µε τα βιβλία της 

σύγχρονης ε
κδοτικής πα

ραγωγής. Πο
ύ 

οφείλεται κα
τά την άποψή σας η 

διαφορά του µεγέθους; Ε
ίναι µόνο 

εµπορικοί ο
ι λόγοι ή το αναγνωστ

ικό 

κοινό και οι
 συγγραφείς

 έχουν 

διαφορετικές
 απαιτήσεις 

από ένα 

αστυνοµικό 
µυθιστόρηµα στις µέρες 

µας; 
 

 
Φόνος ή αυτοκτονία; 

Τι λέτε; Συγκεντρώστε περισσότερα 

από ένα επιχειρήματα.  



  Ευτυχία Γιαννάκη   --   Αστυνομική αφήγηση 
 

 

         [ Κεφάλαιο 1 ]  

16 

 
Μια σύντοµη ιστορική αναδροµή  

 
 

Αν θέλετε να διαβάσετε µια σύντοµη ιστορική αναδροµή της εξέλιξης της 

αστυνοµικής λογοτεχνίας σας συστήνω να διαβάσετε τα αποσπάσµατα που 

επισυνάπτονται στην ενότητά µας από δύο σηµαντικά εγχειρίδια του είδους: 

 

- Ιστορία της ελληνικής αστυνοµικής 

λογοτεχνίας, Φίλιππος Φιλίππου, σελ. 

13-24 (Εκδόσεις Πατάκη, 2017) 

- Τα πολλά πρόσωπα του αστυνοµικού 

µυθιστορήµατος, Ανδρέας 

Αποστολίδης, σελ. 255-276  

(Εκδόσεις Άγρα, 2009) 

 

 

 
Σηµείωση για τις ασκήσεις στις επόµενες ενότητες 

- Στις επόµενες ενότητες θα περιλαµβάνονται µικρές ασκήσεις, όπως 

αυτές που έχουµε στην παρούσα ενότητα, αλλά και µια µεγαλύτερη 

άσκηση για όσους δουλεύουν ήδη κάποια ιστορία τους ή µια 

συγκεκριµένη ιδέα (µυθιστόρηµα ή διήγηµα). Καµία άσκηση δεν 

είναι υποχρεωτική και σε κάθε ενότητα µπορείτε να επιλέξετε ποιες 

ασκήσεις θα κάνετε από τις προσφερόµενες. Όσες κάνετε τις 

εντάσσετε σε ένα αρχείο κειµένου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση και 

µου τις στέλνετε, ώστε στη συνέχεια να λάβετε τα σχόλια ή τις 

παρατηρήσεις µου µε email. Επίσης όσο προχωρούν οι ενότητες οι 

ασκήσεις µειώνονται σε πλήθος, αλλά αποκτούν µεγαλύτερο βάθος. 
 

Καλή δουλειά! 

 

 
Άσκηση 7: Έχετε διαβάσει κάποιο 
κλασικό αστυνοµικό µυθιστόρηµα; Αν 

έχετε διαβάσει περισσότερα από ένα 

ποιος ήταν ο αγαπηµένος σας 
πρωταγωνιστής (στην ελληνική ή στην 

ξένη αστυνοµική λογοτεχνία) και γιατί; 

Ποιά ήταν τα χαρακτηριστικά αυτού του 

βιβλίου που σας έκαναν εντύπωση και 

θα θέλατε ενδεχοµένως να υπάρχουν και 

σε κάποια δικιά σας αφήγηση; Ποιά από 

τα δοµικά στοιχεία της αστυνοµικής 
αφήγησης που περιγράψαµε και τα 
συναντήσατε σε αυτό το βιβλίο; 
    


