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Δεξαµενή ιστοριών – πως γράφω πριν να πιάσω το µολύβι   
 

 
 
 

Η ιδέα για µια ιστορία - ή αυτό που πολλοί 

βαφτίζουν έµπνευση - µπορεί να έρθει από 

οπουδήποτε κι επειδή ακριβώς η σύλληψη της 

ιδέας, της ατµόσφαιρας και των πυρηνικών 

ιδεών µια αφήγησης έχει κάτι αχαρτογράφητο, 

δεν υπάρχουν συνταγές ή συγκεκριµένα 

βήµατα που ακολουθεί κανείς. Αυτή είναι και η οµορφιά της δηµιουργίας. 

Ωστόσο, υπάρχουν τεχνικές που µπορεί να πυροδοτήσουν αυτή τη 

διαδικασία ή να µας κάνουν πιο ενεργητικούς και συνειδητοποιηµένους σε 

σχέση µε το έναυσµα της δηµιουργικότητας.  

Για παράδειγµα γνωστοί συγγραφείς έχουν πει κατά καιρούς ότι εµπνέονται 

από τα όνειρα, όπως η Ζυράννα Ζατέλη ή η Stephanie Meyer. Σε µια 

συνέντευξή της η Ζυράννα Ζατέλη λέει σχετικά:  
«Όταν είµαι κάπως µπλοκαρισµένη, αγχωµένη σε σχέση πάντα µε το γράψιµο έχω µια 

ενδόµυχη πίστη ότι κάποιο όνειρο θα µου φέρει κάτι. Δεν εννοώ ότι θα µου δώσει τη λύση 

ή ότι θα µου φανερώσει αυτό που γυρεύω, αλλά υπάρχει µια φευγαλέα υπόνοια που θα 

µου δώσει ένα έναυσµα. Γίνεται 

συχνά αυτό, όχι όµως πάντα… Θα 

έλεγα ότι είναι σαν να το προκαλώ 

αυτό. Δεν γίνεται το ίδιο βράδυ, ξέρω 

όµως ότι σιγοβράζει, ότι κάπου εκεί 

θα µου έρθει το όνειρο… Ο 

συγγραφέας προσπαθεί να φτάσει 

στις παρυφές του άρρητου… Δεν 

µε ενδιαφέρει να πω µια ιστορία 
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όσο γοητευτική κι αν είναι. Με ενδιαφέρει το αποκάτω, η σκιά, η βουή…». Και αυτό το 

κάτωθεν είναι «η πάλη µε το ανείπωτο». (Συνέντευξη στη Λίνα Ρόκου, 25/12/2017, 

Popaganda) 

Το ονειρικό στοιχείο αποτελεί µια από τις πρώτες ύλες της γραφής της 

Ζατέλη. «Από τη φύση του το όνειρο», λέει η συγγραφέας στην Εισαγωγή του 

βιβλίου της Τετράδια Ονείρων, «δεν ξεστοµίζεται, είναι σιωπηρό, προ-

γλωσσικό» (σ. 17). Όµως, καθώς γίνεται αφήγηση και υπόκειται σε 

ερµηνεία, γίνεται λεκτικό ή εν µέρει λεκτικό, χάνοντας οπωσδήποτε κάτι 

από την αυθεντικότητά του. Τα όνειρα ριζώνουν στο ασυνείδητο. Μπορεί να 

είναι εικόνες ή µόνο ήχοι, ακουστικά συµβάντα και ακουστικά παράδοξα, 

αισθήµατα ή προαισθήµατα, ένα χρώµα ή πανδαισίες χρωµάτων, θρήνος ή 

βουητό, σκηνές ζωής, αναµνήσεις παιδικής ηλικίας, διάλογοι, λόγια που 

ειπώθηκαν και είχαν ξεχαστεί, λόγια ακατάληπτα, που δεν ρηµατοποιούνται 

στη γλώσσα της συνείδησης.  

Στην περίπτωση της Ζυράννας Ζατέλη, όπου το σύµπαν των ονείρων είναι 

ένας κόσµος συγγενικός µε τον κόσµο της µυθιστορηµάτων της, τα όνειρά 

της είναι ο πυρήνας, ο οµφαλός στον οποίο είναι προσδεδεµένες οι ιστορίες 

της µε έναν οµφάλιο λώρο τον οποίο δεν διανοείται να κόψει, αντίθετα 

φροντίζει να τον κρατά ακµαίο και σφριγηλό. Ήδη στα όνειρά της 

πυροδοτείται η δυναµική της µυθοπλασίας, το όνειρο είναι ένας σπόρος 

από τον οποίο θα αναπτυχθούν οι βλαστοί, θα πολλαπλασιαστούν, θα 

διακλαδωθούν, θα γίνουν δένδρα, θα θεριέψουν, θα γεµίσουν φύλλα, άνθη 

και καρπούς, και στο τέλος θα γίνουν τα πληθωρικά µυθιστορήµατά της. 

Άλλοι συγγραφείς εµπνέονται µε το αλκοόλ (Charles Bukowski) ή τις ουσίες 

(William Burroughs) που ξεκλειδώνουν γωνιές του ψυχισµού και της 

σκέψης τους, άλλοι από τα ταξίδια τους (J.K. Rowling, Agatha Christie, 

Caryl Ferey), άλλοι από συζητήσεις (Margaret Atwood), άλλοι από 

προσωπικά βιώµατα και σηµαντικά πολιτικά γεγονότα (James Ellroy), την 

ατµόσφαιρα και την πολιτική ή κοινωνική συνθήκη της εποχής τους 

(Πέτρος Μάρκαρης, Andrea Camilleri).  

Πέρα από την πυροδότηση όµως, που συνοδεύεται συνήθως από κάποιου 

είδους συγκίνηση, ένα είναι βέβαιο: όλοι οι συγγραφείς αντλούν τις ιδέες 

τους από προσεκτική παρατήρηση του κόσµου που τους περιβάλλει, από 
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τις εµπειρίες και την επαφή µε τους ανθρώπους γύρω τους. Η διαφορά τους 

είναι ότι σε σχέση µε τους υπόλοιπους ανθρώπους θα έλεγα ότι βρίσκονται 

σε µια κατάσταση πιο αυξηµένης εγρήγορσης, ώστε όταν ακούσουν για 

παράδειγµα έναν διάλογο στο γραφείο ή σε κάποιο καφέ που έτυχε να 

βρίσκονται, τότε µπαίνουν στην λογική να φανταστούν όσα ενδεχοµένως 

έχουν προηγηθεί ή όσα πρόκειται να ακολουθήσουν για καθέναν από τους 

συµµετέχοντες. Τις περισσότερες φορές τα συµπεράσµατά τους ή όσα 

φαντάζονται είναι βεβαίως απολύτως αυθαίρετα ή αποτελούν παιγνιώδεις 

αντιστροφές, διαστρεβλώσεις και ερµηνείες της πραγµατικότητας, όµως 

αυτό είναι που χρειαζόµαστε. Η πιστή αποτύπωση του περιβάλλοντος µας 

είναι άχρηστη. Αντιθέτως, χρειαζόµαστε τη δικιά τους µατιά στα πράγµατα, 

όπως πυροδοτείται από κάποιο ερέθισµα. Άλλωστε, δεν υπάρχει µία και 

µοναδική αλήθεια, υπάρχουν οπτικές στα πράγµατα, συνεπώς πολλές 

αλήθειες κι εµείς αναζητάµε την δικιά σας αλήθεια, την οπτική σας, που 

καταλήγει στο εξής παράδοξο: έναν µύθο, δηλαδή ένα ψέµα που όµως 

τελικά ξεκλειδώνει την δικιά σας αλήθεια και την αλήθεια των άλλων. 
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Η ενεργητική παρατήρηση και η δηµιουργική ανασύσταση της πραγµατικότητας 

από θραύσµατα ερεθισµάτων της καθηµερινότητάς σας είναι µια άσκηση 

διαρκείας που καλό είναι στο εξής να κάνετε συστηµατικά. Για παράδειγµα, όσο 

είστε µέσα στο σπίτι παρατηρήστε τον χώρο σας και τι λέει για εσάς, το ίδιο 

µπορείτε να κάνετε και µε τους χώρους που επιλέγονται ως σκηνικά σε µια 

ταινία που παρακολουθείτε (τι 

ατµόσφαιρα µεταφέρουν; Γιατί 

ο σκηνοθέτης επέλεξε να 

φωτίσει αυτή τη γωνιά ενός 

σπιτιού ή ενός εξωτερικού 

πλάνου). Βγαίνοντας από το 

σπίτι παρατηρήστε τα κτίρια 

που τα προσπερνάτε εδώ και 

καιρό χωρίς να δίνετε σηµασία 

(τι φανερώνει η εγκατάλειψη ή 

η καλή τους συντήρηση; Ποιοί 

και πώς µπορεί να είναι οι 

ένοικοί τους; Κάθε 

πολυκατοικία και οι ζωές των 

ενοίκων της µπορεί να 

φτιάξουν ένα εξαίσιο 

µυθιστόρηµα). Το ίδιο 

µπορείτε να κάνετε κι εκεί 

όπου εργάζεστε ή βγαίνετε να διασκεδάσετε. Ακούστε τους ανθρώπους γύρω σας. 

Παροτρύνετέ τους να σας αφηγηθούν εµπειρίες τους. Θα αντλήσετε πολύτιµο 

υλικό για µελλοντικές ιστορίες σας. Έχετε πάντοτε µαζί σας ένα σηµειωµατάριο 

για να κρατάτε ιδέες ή πράγµατα που σας συγκίνησαν. Ένα ενδιαφέρον παιχνίδι 

είναι να αντιστρέφετε ρόλους ή να διαστρεβλώνετε καταστάσεις και να φαντάζεστε 

πως εξελίσσονται τα πράγµατα σε αυτή την περίπτωση. 

Για παράδειγµα είστε στον φούρνο. Σας εξυπηρετεί ένας συµπαθέστατος κύριος 

και από πίσω σας περιµένει µια κυρία να εξυπηρετηθεί. Αυτοί είναι δυο γείτονές 

σας για τους οποίους δεν γνωρίζετε πολλά και θεωρείτε απίθανο να κρύβουν κάτι 
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σκοτεινό. Εξυπηρετείστε όπως περιµένατε και φεύγετε από τον φούρνο. Τώρα, 

αλλάξτε λίγο την σκηνή και τα 

χαρακτηριστικά των πρωταγωνιστών της. 

Ο φούρναρης είναι ένας βίαιος τύπος 

που έχει αυτό το προσωπείο προκειµένου 

να είναι αρεστός στους πελάτες του. Η 

κυρία που περιµένει να εξυπηρετηθεί 

πίσω από εσάς είναι η ερωµένη του που 

επιµένει τον τελευταίο καιρό να χωρίσει 

από την γυναίκα του και τον 

επισκέπτεται αιφνιδίως στον φούρνο 

ασκώντας του πίεση. Όταν εσείς φεύγετε 

και µένουν οι δυο τους ακολουθεί ένας 

έντονος διαπληκτισµός. Ξαφνικά 

εµφανίζεται η κόρη του φούρναρη. 

Συνεχίστε την ιστορία στο µυαλό σας… 

Όχι φυσικά αυτή την συγκεκριµένη, 

αλλά όλες όσες εσείς θα σκαρώνετε στο µυαλό σας παίζοντας µε τα υλικά που 

σας δίνει ο κόσµος γύρω σας. 

Με αυτόν τον τρόπο θα δείτε ότι υπάρχουν άφθονα «φθηνά υλικά» όπως λέω εκεί 

έξω από τα οποία όχι µόνο θα αντλείτε ιδέες για ιστορίες, αλλά καθώς θα τα 

επεξεργάζεστε θα αρχίσετε εσείς οι ίδιοι να βλέπετε σε µεγαλύτερο βάθος τα 

πράγµατα, θα κατανοείτε την πολυπλοκότητα του τρόπου σκέψης των ανθρώπων, 

θε γίνεστε πιο ανεκτικοί και θα τρυπώνετε πιο εύκολα στο µυαλό των άλλων. 

Ακόµη και µια εικόνα για εσάς θα είναι αρκετή µε τον καιρό για να σκαρώσετε 

µια σύντοµη ιστορία, ένα νεύµα, η στάση και οι κινήσεις του σώµατος κάποιου 

συνοµιλητή σας, οι λέξεις που επαναλαµβάνει ή οι συµπεριφορές που 

επαναλαµβάνει, αυτά µπορεί να είναι πολύτιµες πρώτες ύλες για µια ιστορία ή 

για έναν χαρακτήρα σε κάποιο βιβλίο σας.  

Εδώ µπορείτε να διαβάσετε µια συνέντευξή µου στη LiFO 

(http://bit.ly/giannaki_lifo) οπότε θα καταλάβετε ίσως πως δουλεύω και ποιες 

υπήρξαν οι πυρηνικές ιδέες γύρω από τις οποίες δοµήθηκε η σειρά αστυνοµικών 
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µου µυθιστορηµάτων «Η Τριλογία της Αθήνας», µε πρωταγωνιστή τον Αστυνόµο 

Χάρη Κόκκινο.  

Σε συνεντεύξεις συγγραφέων που αγαπάτε µπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες 

για τον τρόπο µε τον οποίο δουλεύουν και δοµούν το υλικό τους γύρω από µια 

αρχική ιδέα και πως επιλέγουν τις ιδέες τους. 

Γενικά όταν επιλέγετε µια ιδέα, καλό είναι αυτή η ιδέα κουβαλάει κάποιου 

είδους δυναµική, µια πολυπλοκότητα που θα σας επιτρέψει να ξεδιπλώσετε τις 

διαφορετικές µατιές των ηρώων σας γύρω από µία σύγκρουση ή ένα αρχικό 

ακραίο γεγονός όπως είναι ένα έγκληµα. Οι ιδέες που είναι άσπρο µαύρο, 

απολύτως καθαρές για όλους, δεν βοηθούν να δοµηθεί µια ενδιαφέρουσα ιστορία 

και να τεθούν ερωτήµατα. Γιατί µια καλή ιστορία περισσότερο θέτει ερωτήµατα, 

προβληµατίζοντας τον αναγνώστη και λιγότερο δίνει απαντήσεις. Μια πολύ καλή 

ιστορία τον κάνει να αναθεωρεί τις βεβαιότητές του, να εισέρχεται στο µυαλό 

αυτού που επιπόλαια βαφτίζουµε «κακό» και να διαπιστώνει ότι είναι µόλις µια 

λεπτή γραµµή που χωρίζει το φως από το σκοτάδι και ότι τα όρια µεταξύ θύτη 

και θύµατος είναι ρευστά ή ότι οι ρόλοι θύµατος και θύτη εναλλάσσονται ή θα 

µπορούσαν να εναλλάσσονται µε ευκολία κάτω από δεδοµένες συνθήκες. 

Μια άλλη καλή πηγή ιδεών για αστυνοµικές αφηγήσεις είναι η ειδησεογραφία. 

Το αστυνοµικό δελτίο είναι γεµάτο από ιστορίες που θα µπορούσαν να σας 

φανούν χρήσιµες ή να πυροδοτήσουν 

κάποια δικιά σας αφήγηση. Βεβαίως 

στην ειδησεογραφία ή στην ανάλυση 

που ακολουθεί το έγκληµα οι απόψεις 

που διατυπώνονται ή οι συνθήκες που 

παρουσιάζονται στα µέσα τείνουν να 

είναι απλοϊκές. Δεν είναι τυχαίο ότι τις 

περισσότερες φορές οι γείτονες 

πέφτουν από τα σύννεφα, αφού ο 

δολοφόνος τους φαινόταν καλό παιδί. 

Ή µπορεί να είχαν υποψιαστεί κάτι, 

αλλά ποτέ δεν έδωσαν την απαραίτητη 

προσοχή, καθώς δεν πίστευαν ότι τα 

πράγµατα από τη µικρή ή την 
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καθηµερινή παραβατικότητα και την υφέρπουσα βία θα έφταναν σε κάτι 

µεγαλύτερο. Στόχος σας είναι να φωτίσετε αυτό το µικρό, το καθηµερινό που εκ 

των υστέρων έγινε µεγάλο. Αυτή είναι και µια σηµαντική διαφορά της 

ειδησεογραφίας από την λογοτεχνία, άλλωστε. Ο ρόλος σας δεν είναι να 

ενηµερώσετε, ούτε να διαπαιδαγωγήσετε, ούτε να φωτίσετε τα πραγµατικά 

γεγονότα γύρω από ένα έγκληµα, εκτός κι αν γράφετε για κάποιο αληθινό 

γεγονός. Στόχος είναι να επινοήσετε ένα σύµπαν όπου όλα σας επιτρέπονται, 

όπου θα παίξετε µε τους ρόλους, θα δοκιµάσετε τα δικά σας όρια και συνεπώς τα 

όρια, τα συναισθήµατα και τις πιο µύχιες σκέψεις του αναγνώστη. Το δικό σας 

εσωτερικό ταξίδι στην ιστορία, θα φωτίσει πτυχές του εαυτού σας που 

υποψιαζόσαστε ότι είχατε, αλλά δεν είχατε άλλο τρόπο να τις φωτίσετε. Γιατί 

τελικά, αυτό είναι η γραφή πρωτίστως, ένα ατελείωτο και συναρπαστικό ταξίδι 

εντός µας, στα θραύσµατα των εµπειριών, της µνήµης, της παρατήρησης που 

συνθέτουν αυτό που είµαστε, το ευµετάβλητο που είµαστε, εφόσον όλα ρέουν και 

ο εαυτός που είχατε στα είκοσι, διαφέρει σηµαντικά από τον εαυτό και τις 

σκέψεις των τριάντα κ.ο.κ. Ο σηµερινός εαυτός µας είναι ο εαυτός που έχει 

χωνέψει όλους τους προηγούµενους. Μέσα σε αυτή την πληθώρα και την 

ρευστότητα των σκέψεων, των ονείρων, της παρατήρησης και της 

αυτοπαρατήρησης ξεπηδούν οι ιδέες για την επόµενη ιστορία µας κάθε φορά, 

προκειµένου να διαπραγµατευτούµε τελικά αυτό που µας απασχολεί το οποίο 

πρέπει να µην είναι µονοδιάστατο και να µην έχει µόνο µια εξήγηση για να είναι 

ενδιαφέρον και για τον αναγνώστη. Η ηθική πολυπλοκότητα και η πολλαπλότητα 

της οπτικής των ζητηµάτων γύρω από τις οποίες δοµείται µια ιδέα δηµιουργούν 

συνήθως ένα πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη ιστοριών που κεντρίζουν το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη. 

Επιπλέον, καλό είναι να γράφετε για κάτι που 

σας παθιάζει ή αποτελεί γνήσιο προβληµατισµό 

ή ενδιαφέρον σας. Μπορεί να υπάρχει το 

στοιχείο της κατασκευής γύρω από έναν φόνο, 

από την δοµή και την πλοκή της ιστορίας, αλλά 

ο πυρήνας της πρέπει να είναι γνήσιος. Η δικιά 

σας αίσθηση γύρω από ένα θέµα είναι το 

ζητούµενο, µια ιδέα που θα διαποτίσει όλη την 
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ιστορία. Μπορείτε να γράφετε για ζητήµατα που γνωρίζετε ήδη πολύ καλά, είστε 

κατά κάποιο τρόπο ειδικός σε αυτά ή για ζητήµατα για τα οποία δεν είστε 

ειδικός, αλλά φροντίζετε να ενηµερωθείτε κάνοντας την κατάλληλη έρευνα. Δεν 

χρειάζεται να είστε αστυνοµικός για να γράψετε αστυνοµικά, ούτε δολοφόνος 

βεβαίως, αλλά χρειάζεται να µελετήσετε το µυαλό, την γραφειοκρατία, τις 

συνήθειες, τα σχετικά µε την αστυνοµία ή την βιβλιογραφία για τον τρόπο που 

δοµείται για παράδειγµα το προφίλ ενός εγκληµατία. Όταν εντάσσετε την 

αφήγησή σας σε συγκεκριµένο χωροχρόνο, θα έχετε κάποιους περιορισµούς και 

αυτούς είναι καλό να τους λάβετε υπόψη σας καθώς δοµείτε την αρχική ή τις 

κεντρικές ιδέες της ιστορίας σας. Βεβαίως γράφετε λογοτεχνία, οπότε δεν θα 

µείνετε στην όποια γραφειοκρατία εφόσον δεν εξυπηρετεί την αφήγηση, αλλά 

καλό είναι να διατηρείτε κάποια στοιχεία πιστότητας σε σχέση µε τη συνθήκη 

στην οποία εντάσσετε την ιστορία σας. 

Αποφύγετε την µόδα ή την θεµατολογία που είναι αυτόν τον καιρό στη µόδα. Για 

παράδειγµα θα δείτε εκατοντάδες θρίλερ να κυκλοφορούν µε θέµα την 

ενδοοικογενειακή βία. Συνήθως εξαφανίζεται ή δολοφονείται η σύζυγος της 

διπλανής πόρτας και µέσα από διαρκείς ανατροπές τελικά καταλήγει ο ένοχος να 

είναι o λιγότερο προφανής ύποπτος, ο ίδιος ο ερευνητής ή καταλήγει το θύµα να 

ταυτίζεται µε τον θύτη ή όλα να έχουν προκύψει από κάποια ψυχική διαταραχή 

κ.λπ.  

Θα χρειαστεί να σκεφτείτε µια δικιά σας ιστορία, κάτι που γνησίως να σας αφορά 

και ακόµη κι αν επιλέξετε ένα θέµα που είναι στη µόδα θα χρειαστεί να το 

προσεγγίσετε µε τον δικό 

σας ιδιαίτερο τρόπο. 

Πέρα από το ποιος το έκανε 

(whodunit), η αστυνοµική 

αφήγηση εστιάζει στα 

κίνητρα, στο γιατί το έκανε 

(whydunit) ο ένοχος, οπότε 

αντίστοιχα διαµορφώνεται 

και η θεµατολογία που 

επανέρχεται στα 

αστυνοµικά 
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µυθιστορήµατα. Έτσι, αναζητώντας και εµβαθύνοντας στα κίνητρα του 

εγκλήµατος η θεµατολογία που κυριαρχεί και οι κεντρικές ιδέες στα σύγχρονα 

αστυνοµικά µυθιστορήµατα κινούνται γύρω από: 

ü εγκλήµατα µε οικονοµικά κίνητρα σε σκηνικά όπου κυριαρχεί πολιτική 

διαφθορά, διαπλοκή και οργανωµένο έγκληµα (follow the money) 

ü κατά συρροήν εγκλήµατα, συνήθως τελετουργικά, λόγω ψυχικών 

διαταραχών  

ü κάθε είδους ερωτικά εγκλήµατα που προκύπτουν από αντίστοιχα ερωτικά 

σχήµατα  

ü εγκλήµατα περισσότερο ή λιγότερο άγρια που συνήθως έχουν να κάνουν 

µε ζητήµατα που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες (µετανάστευση, 

παιδεραστία, τροµοκρατία, ναζισµό, περιθωριοποίηση, trafficking κ.λπ.)  

ü εγκλήµατα ενδοοικογενειακής βίας 

ü πολιτικά ή κατασκοπευτικά παιχνίδια που κάπως δεν εξελίχθηκαν κατά το 

αναµενόµενο. 

ü ιστορικά γεγονότα ή ακόµη και υπαρκτούς χαρακτήρες που εντάσσονται 

στο σκηνικό της µυθοπλασίας γύρω από ένα έγκληµα πραγµατικό ή όχι. 

Ίσως θα πρέπει να έχετε αρκετά καθαρά στο µυαλό σας από την αρχή τους 

κεντρικούς άξονες γύρω από τους οποίους θα δοµηθεί το έγκληµα της ιστορίας 

σας και τους λόγους για τους οποίους θέλετε να ασχοληθείτε µε την 

συγκεκριµένη θεµατολογία. Για την ακρίβεια αυτό ίσως είναι ένα πολύ καλό 

σηµείο εκκίνησης για αρκετές ιστορίες: για ποιο έγκληµα θέλω να µιλήσω 

ακριβώς και γιατί αυτό µε αφορά; Ποιό είναι το δικό µου ζητούµενο ως προς 

αυτό; Άρα πως αυτό θα αφορά και τους αναγνώστες; Ποιά αίσθηση θέλω να τους 

µεταφέρω; Ποιά σχήµατα και γιατί θα τα βρουν 

ενδιαφέροντα; 

Σε αυτό το σηµείο σας προτείνω να διαβάσετε το 

απόσπασµα από το βιβλίο της Πατρίσια Χάισµιθ «Πώς να 

γράψετε ένα µυθιστόρηµα αγωνίας και δράσης» που 

υπάρχει στη βιβλιογραφία αυτού του κεφαλαίου. Στο 

κεφάλαιο που σας επισυνάπτω η Χάισµιθ που γνωρίζει πως 

να τρυπώνει στο µυαλό του εγκληµατία καλύτερα από 

οποιονδήποτε άλλο, εξηγεί µε απολαυστικό τρόπο από που 
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αντλεί τις αρχικές ιδέες για τις ιστορίες της και από που αντλούν την έµπνευσή 

τους οι οµότεχνοί της. 

Έχει µια αναφορά στην πανέξυπνη ιδέα της για το µυθιστόρηµα «Ξένοι στο 

τρένο». Η σύλληψη είναι απλή, όπως όλες οι καλές ιδέες, αλλά πολύ δυνατή: δυο 

άντρες συναντιούνται στο τρένο και ανταλλάσσουν φόνους εξασφαλίζοντας το 

τέλειο άλλοθι. Ο ένας σκοτώνει τον άνθρωπο που θέλει να σκοτώσει ο 

συνταξιδιώτης του. 

Η Agatha Christie οµοίως µελετούσε εξαντλητικά τους γρίφους στα βιβλία της, 

αναζητώντας πάντοτε το τέλειο µυστήριο ή το τέλειο έγκληµα. Στο βιβλίο της «Και 

δεν έµεινε κανένας» (γνωστό στο παρελθόν ως Οι δέκα µικροί νέγροι) η σύλληψη 

της αρχικής ιδέας είναι οµοίως είναι απλή και ιδιοφυής. Υπάρχει τέλειο κατά 

συρροήν έγκληµα; Ή, έστω, τέλειο έγκληµα στο χαρτί, σχεδιασµένο µε τέτοια 

ακρίβεια, ώστε να είναι αδύνατον να εντοπιστεί ο ένοχος, όταν δε θα µείνει πια 

κανένας; Φαίνεται ότι για τη βασίλισσα της αστυνοµικής λογοτεχνίας υπήρξε και 

σχεδιάστηκε µε λεπτοµέρεια σε αυτό το βιβλίο, που αποτελεί ένα από τα πιο 

αγαπητά έργα της και σηµείο αναφοράς όχι µόνο για την ίδια, αλλά και για την 

παγκόσµια αστυνοµική λογοτεχνία. 

Η Agatha Christie στις σηµειώσεις της ισχυρίζεται ότι το κίνητρό της, όταν άρχισε 

να γράφει αυτή την ιστορία, ήταν ακριβώς αυτή η δυσκολία, η δηµιουργία της 

πλοκής µιας σειράς φόνων στην οποία θα ήταν ακατόρθωτο να βρεθεί ο ένοχος µε 

βεβαιότητα. «Έγραψα το βιβλίο γιατί ήταν τόσο δύσκολο να το κάνω και αυτή η 

ιδέα µε γοή- τευσε. Δέκα άνθρωποι έπρεπε να πεθάνουν χωρίς αυτό να κατα- 

ντήσει γελοίο ή ο ένοχος να είναι προφανής». (Agatha Christie, An 

Autobiography, σ. 488) 

Διαβάστε τον Πρόλογο που έγραψα γι’ αυτό το βιβλίο στην έκδοση που 

κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Ψυχογιός και επισυνάπτεται στον φάκελο µε τη 

βιβλιογραφία αυτού του κεφαλαίου. Το βιβλίο έχει µεταφερθεί στον 

κινηµατογράφο και µπορείτε να το διαβάσετε ή να δείτε την ταινία. Θα έχετε την 

ευκαιρία στον πρόλογο να δείτε το σκεπτικό και πως ξεδιπλώνεται αυτή η ιδέα 

που µέσα στην απλότητά της εξελίσσεται σε έναν από τους πιο πολύπλοκους και 

διάσηµους γρίφους όλων των εποχών για την αστυνοµική λογοτεχνία. 
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Λίγο πριν το κλείσιµο πρέπει να σας πω ότι αν είναι να γίνετε εφευρετικοί 

µε τις ιδέες για τις ιστορίες σας, θα χρειαστεί πρώτα να γίνεται εφευρετικοί 

µε τον χρόνο σας. Κανείς µας δεν κάνει συνήθως µόνο αυτή τη δουλειά, 

τουλάχιστον όταν ξεκινάει. Κανείς δεν 

είναι µόνο συγγραφέας, η µέρα του είναι 

γεµάτη από υποχρεώσεις. Θα χρειαστεί 

να βρείτε έξυπνους τρόπους ώστε να 

αφιερώνετε χρόνο στην γραφή και την 

ανάγνωση. Χωρίς χρόνο αυτή η δουλειά 

δεν µπορεί να γίνει, γιατί µπορεί να 

είναι ένα πάθος, αλλά είναι και δουλειά και µάλιστα µοναχική και σκληρή. 

Η πειθαρχία και το πείσµα που απαιτείται είναι µάλλον από τα υψηλότερα 

που απαιτούνται για οποιαδήποτε δουλειά. Αν όµως τα καταφέρετε η 

αποζηµίωση, η ικανοποίηση είναι τεράστια και το µόνο βέβαιο είναι ότι από 

αυτή τη διαδικασία θα έχετε βγει ήδη ένας άλλος άνθρωπος. 

Ολοκληρώνοντας την ενότητά µας αναφέρω ξανά κάποια από τα σηµεία 

κλειδιά για την κατασκευή µιας δεξαµενής ιδεών, το φιλτράρισµά τους και 

την τελική επιλογή µιας ιδέας για µια αστυνοµική ή οποιαδήποτε άλλη 

αφήγηση: 
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ü Γράφουµε πολύ πριν να ξεκινήσουµε να καθίσουµε στο γραφείο ή 

στον υπολογιστή µας. Γράφουµε όλη την ώρα παρατηρώντας, 

παίζοντας και αναπλάθοντας τα στοιχεία της πραγµατικότητας που 

µας περιβάλλει, διαβάζοντας άλλα βιβλία και αναλύοντας τα δοµικά 

τους στοιχεία. 

ü Οι ιδέες έρχονται από πολλές πλευρές, όνειρα, φευγαλέες σκέψεις, 

ένα νεύµα, ένας διάλογος, ένας χαρακτήρας που κεντρίζει το 

ενδιαφέρον µας, µια είδηση είναι πάντα εκεί έξω και µας 

προσφέρονται απλόχερα αν έχουµε τα µάτια µας ανοιχτά. Αν 

αντιστρέψουµε την πραγµατικότητα ή επινοήσουµε έναν υπόγειο 

κόσµο µέσα σε αυτήν συνήθως γεννιόνται πολύ ενδιαφέροντα 

παιχνίδια στο µυαλό µας. 

ü Τις ιδέες τις φιλτράρουµε µε βάση τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά µας, µε 

γνώµονα αυτά που µας παθιάζουν, που µας απασχολούν και για τα 

οποία αξίζει τον κόπο να βυθιστούµε στη δίνη ενός εσωτερικού 

ταξιδιού που θα µας επιτρέψει να θέσουµε τελικά ερωτήµατα, να 

συγκινήσουµε και να δοκιµάσουµε τα όρια του δικού µας τρόπου 

σκέψης και στη συνέχεια των αναγνωστών µας. Η ιστορία µας πρέπει 

να µας αφορά αν θέλουµε να µείνουµε πολύ καιρό δεµένοι µαζί της 

και να εξακολουθήσει να µας παθιάζει µέχρι να ολοκληρωθεί. 

Διαφορετικά το πιθανότερο είναι ότι θα την αφήσουµε στη µέση. 

ü Δεν χρειάζεται να µιλήσουµε για κάτι που δεν έχει µιλήσει κανείς 

άλλος στον κόσµο, λίγο πολύ όλα έχουν ειπωθεί εκατοντάδες φορές 

και οι ιστορίες µήτρες είναι πάντα εκεί και µπορούµε να 

ανατρέχουµε σε αυτές. Χρειάζεται όµως να αφηγηθούµε την ιστορία 

µέσα από το µάτια µας συνθέτοντας έναν νέο κόσµο από τα 

θραύσµατα των εµπειριών, του εαυτού, των συναισθηµάτων και της 

µνήµης µας. Οι ιστορίες µας είµαστε εµείς οι ίδιοι, η αντανάκλαση 

του συναισθηµατικού και ο ψυχικού µας κόσµος, πέρα από τις ιδέες 

µας. 

ü Να θυµάστε ότι οι πιο ευφυείς ιδέες είναι οι απλές ιδέες και ότι οι 

πολλές και απρόσµενες ανατροπές συνήθως φανερώνουν συγγραφική 

αδυναµία και όχι δύναµη.  
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ü Σηµειώνουµε τα πάντα σε ένα σηµειωµατάριο. Αν γράψουµε µια ιδέα 

και την ξαναδιαβάσουµε την επόµενη µέρα και εξακολουθεί να µας 

φαίνεται ενδιαφέρουσα τότε κάναµε ένα βήµα. Αν µετά από µία 

βδοµάδα ή έναν µήνα το αποτέλεσµα είναι ίδιο, τότε σηµαίνει ότι 

αυτή η ιδέα µας απασχολεί γνησίως. 

ü Αφηνόµαστε στη τυχαιότητα των εµπειριών,  στον πειραµατισµό, στο 

λάθος και στο παιγνιώδες της δηµιουργίας, άλλωστε από τα λάθη ή 

κάτι που πριν το θεωρούσαν λανθασµένο, προκύπτουν προκύπτουν 

αλλαγές στην τέχνη, αλλά όταν επιλέγουµε την ιδέα που θα µας 

απασχολήσει για ένα διήγηµα ή για ένα µυθιστόρηµα τότε 

γνωρίζουµε ακριβώς τους λόγους για τους οποίους µας απασχολεί και 

µας παθιάζει. Όσο πιο κοντά µας είναι η ιδέα, το σκηνικό, οι 

χαρακτήρες, η ατµόσφαιρα της ιστορίας, τόσο πιο πιθανό είναι η 

ιστορία µας να αγγίξει τους αναγνώστες µας. 

 

Διαβάστε και την «Απλή τέχνη του φόνου», ένα κατατοπιστικό άρθρο του 

Raymond Chandler του επισυνάπτεται στη βιβλιογραφία µας (αν θέλετε 

αναζητήστε και στοιχεία στο διαδίκτυο γι’ αυτόν τον κλασικό συγγραφέα της 

αστυνοµικής λογοτεχνίας). Η οπτική του ενδέχεται να σας φανεί χρήσιµη. 
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Άσκηση για το µυθιστόρηµα ή το διήγηµα που δουλεύετε  
(προαιρετικά την µοιράζεστε µαζί µου αν θέλετε βοήθεια ή οτιδήποτε άλλο) 

 

Φτιάξτε έναν πίνακα µε τέσσερις στήλες ως εξής για όλους τους χαρακτήρες 

της ιστορίας σας (κύριους και δευτερεύοντες) αφού σκεφτείτε προσεκτικά 

ποιον ρόλο παίζει ο καθένας, αν θα µπορούσε να αντικατασταθεί µε 

κάποιον άλλον και αν είναι όντως απαραίτητη η ύπαρξή του. Δείτε το σαν 

έναν χάρτη των χαρακτήρων σας. Η οικονοµία και ο λόγος για τον οποίο 

δίνουµε χώρο σε έναν χαρακτήρα στην ιστορίας είναι σηµαντικά στοιχεία 

που πρέπει κανείς να εξετάζει κάθε στιγµή. Επίσης καλό είναι κάθε 

χαρακτήρας να µην είναι στερεοτυπικός ή πλήρως προβλέψιµος. Καλό είναι 

να µην έχει φτιαχτεί απλώς για να εξυπηρετεί την πλοκή και πίσω από την 

δηµιουργία του να κρύβεται µια ισχυρή ιδέα που στηρίζει την ύπαρξή του, 

ένα σχήµα που τον δικαιολογεί, όπως αντίστοιχα πίσω από όλη την ιστορία 

µας κρύβεται µία ή περισσότερες πυρηνικές ιδέες που λειτουργούν ως 

πυλώνας όλης της ιστορίας. 

 

Όνοµα Περιγραφή – ρόλος Χαρακτηριστικά Περιπλοκές 
Παπάς 

Χρήστος 

Δηµοσιογράφος, ερευνητής 

υπόθεσης, κεντρικός 

πρωταγωνιστής ιστορίας κλπ 

Φυσικά χαρακτηριστικά 

Χαρακτήρας: επίµονος, 

ευαίσθητος, προσωπικά 

ζητήµατα, οικογενειακά, 

οικονοµικά κ.λπ. 

Συνθήκες ζωής. 

Αν και έχει ένα ηθικό 

πλαίσιο στο οποίο κινείται 

στο παρελθόν είχε κάνει 

µια στραβή. Ίσως έρθει 

αντιµέτωπος µε αυτή στην 

ιστορία µας. Ίσως κάτι που 

νοµίζουµε στην αρχή στη 

συνέχεια αποδειχθεί 

διαφορετικό. 

Μάρκου 

Μαρία 

Θύµα. Δουλεύει σε πολυεθνική 

εταιρία. Βρίσκεται δολοφονηµένη 

στο γραφείο της κλπ 

Φυσικά χαρακτηριστικά 

Οικογενειακή κατάσταση 

κ.λπ. 

Ενώ φαινόταν µια ήρεµη 

γυναίκα στην 

πραγµατικότητα είχε 

εξάρτηση από το σεξ κλπ 

χχ Συνεργάτης του ερευνητή µας Βιαστικός, εξυπνάκιας 

κλπ 

Είναι πάντα εκεί, αλλά σε 

µια κρίσιµη στιγµή έλειπε 

Ψψ Σύζυγος θύµατος 

Ύποπτος νούµερο 1 

Χαρακτηριστικά του σε σχέση µε 

το θύµα. Νάρκισσος, βίαιος, 

εγωπαθής, αλλά και στοργικός 

µε τα παιδιά του κ.λπ. 

Κρύβει κάποιο σκοτεινό 

µυστικό, έχει το τάδε 

κίνητρο 

 


