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Ατµόσφαιρα – πως διαµορφώνει το σύνολο της αφήγησης 
 

 
 
 

Η ατµόσφαιρα ενός έργου µαζί µε τις 

πυρηνικές ιδέες µιας αφήγησης είναι οι δύο 

πυλώνες πάνω στους οποίους ξεκινάω συνήθως 

να δοµώ µια αστυνοµική ιστορία. Όχι η πλοκή; 

Όχι οι χαρακτήρες; Δεν ξεκινώ φτιάχνοντας την 

δοµή της ιστορίας µου; Δεν αρκεί να δουλέψω 

στη συνέχεια το σκηνικό της ιστορίας µου γράφοντας; Θα απορήσουν 

πολλοί νέοι δηµιουργοί αστυνοµικών ιστοριών.  

Το στερεότυπο που θέλει την πλοκή και εν συνεχεία τους χαρακτήρες να 

ορίζουν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία σε µια αστυνοµική ιστορία, αποτελεί 

µάλλον µια προσέγγιση που δεν αρκεί για να καλύψει το πολυεπίπεδο των 

σύγχρονων αστυνοµικών µυθιστορηµάτων και ίσως µια αντίληψη 

ξεπερασµένη αφότου οι αστυνοµικές ιστορίες έπαψαν να περιορίζονται σε 

γρίφους που δοκιµάζουν απλώς το µυαλό του αναγνώστη. Η ατµόσφαιρα 

που συνδέεται µε την αισθητική προσέγγιση, το ύφος και τελικά το 

συναίσθηµα που θέλουµε να µεταφέρει η ιστορία µας στον αναγνώστη στα 

δικά µου µάτια είναι εξίσου σηµαντική µε τις πυρηνικές ιδέες, την πλοκή 

και τους χαρακτήρες µιας αφήγησης. Θα έλεγα µάλιστα ότι εφόσον κρατάει 

κάποια από τα κλειδιά του συναισθήµατος του αναγνώστη και αυτό είναι 

ένα από τα βασικά ζητούµενα στην τέχνη µας, θα χρειαστεί να τη δούµε µε 

ιδιαίτερη προσοχή. Αν καταφέρουµε να ξεκλειδώσουµε αυτά τα 

συναισθήµατα τότε το πιθανότερο είναι ότι ο αναγνώστης µας θα καταφέρει 

να καθρεφτιστεί στην ιστορία και άρα θα έχουµε µια αφήγηση που τον 



	 	 Ευτυχία	Γιαννάκη		 	 --		 	Αστυνομική	αφήγηση	
	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 [	Κεφάλαιο	3	]		

2	

αφορά και έχει πολλές πιθανότητες να τον συνοδεύει για καιρό, όταν πλέον 

θα έχει κατασταλάξει ο εντυπωσιασµός της πλοκής, η δυναµική των 

χαρακτήρων και η λογική ανάλυση των ιδεών ή του κοινωνικού σχολίου 

που ενδεχοµένως δοµούν την ιστορία µας.  

Δεν θα ακούσετε ποτέ να µιλάνε για ατµόσφαιρα σε ένα ακαδηµαϊκό 

κείµενο, σε ένα τεχνικό έντυπο, σε ένα διαφηµιστικό φυλλάδιο, θα ακούσετε 

όµως να µιλάνε συνεχώς γι’ αυτό το άπιαστο και δύσκολο να περιγραφεί 

συναίσθηµα που άφησε σε κάποιον η ατµόσφαιρα ενός λογοτεχνικού έργου, 

ένα µουσικό έργο, ένας πίνακας, µια ταινία. 

 

Βέβαια υπάρχουν πάντοτε πολλοί συγγραφείς αστυνοµικών ιστοριών που 

εστιάζουν αρχικά στην πλοκή και τους χαρακτήρες και σε επόµενο στάδιο 

δοµούν την ατµόσφαιρα που θα ντύσει την ιστορία τους και ίσως 

δουλεύοντας πάνω σε συγκεκριµένες εικόνες. Πολλοί δηµιουργοί ακόµη 
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ταυτίζουν αυτές τις εικόνες µε την ατµόσφαιρα του έργου. Έχουν άραγε 

δίκιο; 

Ο λόγος που επιλέγω να προηγηθεί στη συζήτησή µας η µελέτη γύρω από 

την ατµόσφαιρα και όχι η πλοκή ή οι χαρακτήρες είναι γιατί θεωρώ ότι η 

ατµόσφαιρα και το συναίσθηµα που θέλουµε να µεταφέρουµε µέσω αυτής 

αποτελεί µία από τις πιο κρίσιµες αποφάσεις που καλό είναι να 

λαµβάνονται από τον δηµιουργό όταν ξεκινά να δουλεύει πάνω σε µια ιδέα 

του, καθώς αυτό που αορίστως πολλές φορές βαφτίζεται ως ατµόσφαιρα 

αναµένεται να διαποτίσει ή να καθορίσει και να δώσει σχήµα και 

ενδιαφέρουσες προεκτάσεις όχι µόνο τον χώρο, τον χρόνο και το σκηνικό 

της αφήγησης όπως οι περισσότεροι νοµίζουν, αλλά στους ίδιους τους 

χαρακτήρες, την πλοκή, τα επίπεδα που κρύβονται κάτω από το πρώτο 

επίπεδο της δράσης και είναι αυτά του κοινωνικού σχολίου και της 

καταβύθισης στην ψυχοσύνθεση των χαρακτήρων µας.  

Αν δεν πάρει κανείς αυτές τις αποφάσεις στην αρχή - ή τουλάχιστον 

συνειδητά όσο δοµείται η ιστορία του - θα είναι σαν να πορεύεται χωρίς 

πυξίδα ή δεν θα καταφέρει ενδεχοµένως να ολοκληρώσει το ταξίδι του όπως 

ανέµενε. Υπάρχει µια ρήση που λέει ότι εκεί που κοιτάς, εκεί θα πας. Αν 

δεν ξέρεις λοιπόν που κοιτάς, τότε το πιθανότερο είναι να µην φτάσεις ποτέ 

στο σηµείο που φανταζόσουν.  

Η αίσθησή µας γύρω από µια ιστορία που θέλουµε να αφηγηθούµε και το 

συναίσθηµα που δονείται εντός µας για ένα θέµα που µας απασχολεί, είναι 

κρίσιµο να µεταφερθεί στην αφήγηση, 

διαφορετικά η ιστορία µας θα µοιάζει 

στεγνή, σαν τεχνικό κείµενο και θα 

προβάλλει τα στοιχεία της κατασκευής 

της και όχι την ουσία της και να είστε 

σίγουροι ότι οι αναγνώστες είναι γάτες 

σε αυτόν τον τοµέα. Μπορούν πολύ 

εύκολα να νιώσουν πότε µια αφήγηση 

είναι επιφανειακή ή υπηρετεί απλώς 

τις ανάγκες µιας δράσης και πότε 

ξεδιπλώνει ουσιαστικές ή βαθύτερες πτυχές της σκέψης του δηµιουργού και 
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άρα, δικές τους κι αυτό γιατί σε αυτό το επίπεδο ενεργοποιείται το 

συναίσθηµά τους και όχι η λογική. 

Βέβαια υπάρχει κάτι ασαφές σε όλο αυτό και πολλοί αναγνώστες θα 

δυσκολευτούν να περιγράψουν µε ακρίβεια τι ήταν αυτό που γέννησε την 

ατµόσφαιρα σε ένα έργο που διάβασαν και πως αυτή συνδέεται µε τη γενική 

αίσθηση που τελικά θα συγκρατήσουν από ένα βιβλίο. Συχνά θα 

περιοριστούν στην περιγραφή του σκηνικού που πλαισιώνει την δράση, τον 

χώρο και ίσως τον χρόνο που διαδραµατίζεται η ιστορία και τον τρόπο που 

αυτός περιγράφεται. Μπορεί να ακούσετε και αντικρουόµενες απόψεις 

σχετικά µε την ατµόσφαιρα και το συναίσθηµα που γέννησε στον καθένα 

ένα έργο. Ο δηµιουργός όπως και να έχει είναι χρήσιµο να έχει µια σαφή - 

και ίσως πιο βαθιά άποψη από τον αναγνώστη του - για τις τεχνικές που θα 

χρησιµοποιήσει προκειµένου να χτίσει την ατµόσφαιρα της ιστορίας του και 

για τα συναισθήµατα που θέλει να γεννήσει στον αναγνώστη. 

Ωραία, θα µου πείτε και πώς ορίζεται η ατµόσφαιρα αφού είναι τόσο 

ασαφής; Προς τα που κοιτάµε για να δούµε που θα πάµε. 

 

Πώς δουλεύουµε την ατµόσφαιρα ενός έργου;  
 

Κάποτε ένας νεαρός συνάδελφος συγγραφέας µου είπε ότι διάβασε το πρώτο 

αστυνοµικό µου βιβλίο από την Τριλογία της Αθήνας και αναρωτιόταν πως 

κατάφερνα να περάσω επιτυχηµένα - κατά την άποψή του - την ατµόσφαιρα 

του αστικού τοπίου σε κρίση, µε 

ελάχιστες περιγραφές της πόλης, 

δηλαδή χωρίς να φαίνεται ότι δίνω 

έµφαση στην εικόνα, στην 

κινηµατογραφική περιγραφή του 

τοπίου και τις λεπτοµέρειές του. Τον 

αιφνιδίαζε µάλλον ότι δεν έπαιζα µε 

όρους φωτογραφίας, πράγµα πολύ 

συνηθισµένο στα αστυνοµικά έργα, 

ειδικά σε αυτά που µιµούνται τη λογική των αστυνοµικών ταινιών και 

σειρών. Εκείνη τη στιγµή του απάντησα ότι η ατµόσφαιρα της πόλης υπήρξε 

	
Ατμόσφαιρα.	Αρκεί	το	σκηνικό	και	μια	
κινηματογραφική	προσέγγιση	της	αφήγησης	
για	να	δομηθεί;	Η	απάντηση	επιβάλλει	να	
εξετάσουμε	ένα	πιο	πολυεπίπεδο	πλέγμα	
στοιχείων:	

- χώρος	
- χρόνος	
- ψυχικό	πεδίο	χαρακτήρων	
- σώμα	και	αισθήσεις	
- λόγος,	ύφος	και	ρυθμός	
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συνειδητά για εµένα καθώς ξεκινούσα να στήνω την ιστορία µου ένας ακόµη 

χαρακτήρας και ίσως ο πρωταγωνιστής της. Κι αυτό ήταν αλήθεια, 

ξεκινώντας να γράφω είχε πολύ καθαρό µέσα µου ότι ήθελα να µιλήσω γι’ 

αυτό που µου συνέβαινε, γι’ αυτό που ένιωθα και για την ατµόσφαιρα µιας 

πόλης σε πτώση. Αυτό ήταν το κεντρικό ζητούµενό µου και όχι η επίλυση 

του εγκλήµατος. Η διαδικασία διαχείρισης του εγκλήµατος θα ήταν το 

όχηµα που θα κρατούσε αµείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη για να του 

µιλήσω όµως για το βαθύτερο, γι’ αυτό που µε έκαιγε εκείνη την περίοδο. 

Περνώντας ο καιρός και καθώς έγραφα τα επόµενα βιβλία βεβαιώθηκα ότι η 

ατµόσφαιρα ήταν ακόµη κάτι πιο ενδιαφέρον από αυτό που φαντάζεται 

κανείς. Όχι µόνο δεν έχει να κάνει καθαρά µε την εικόνα – το σκηνικό µιας 

ιστορίας, αλλά απλώνεται ως µια γενικότερη αίσθηση που ντύνει τελικά τα 

πάντα, το σύνολο των δοµικών στοιχείων µιας αφήγησης: τον χώρο, τον 

χρόνο, το ψυχικό πεδίο των χαρακτήρων, τις αισθήσεις και τελικά και ίσως 

πάνω απ’ όλα επικοινωνείται µε τον ίδιο τον λόγο, το ύφος και τον ρυθµό 

λέξεων που παντρεύει όλα τα υπόλοιπα. 

Επειδή η ατµόσφαιρα µιας αφήγησης συνδέεται µε την αίσθηση και άρα το 

συναίσθηµα που µεταφέρει µια ιστορία, συχνά είναι αδύνατον να δοθεί ένας 

ακριβής ορισµός και ίσως είναι περιττό θα δοθεί ακριβής ορισµός, όµως ως 

δηµιουργοί είναι απαραίτητο να έχουµε στο µυαλό µας τους βασικούς 

άξονες πάνω στους οποίους µπορεί να δοµηθεί η ατµόσφαιρα της ιστορίας 

µας. Ξεχωρίζω στη συνέχεια τους σηµαντικότερους, αλλά µπορεί κανείς να 

προσθέσει ή να αφαιρέσει κάποιον από αυτούς ανάλογα µε τις 

ιδιαιτερότητες της αφήγησής του.  

Για να δούµε, λοιπόν, αν όντως η ατµόσφαιρα µπορεί να χαρτογραφηθεί 

συστηµατικά και µε κάποιον τρόπο να ξεφύγει από την αντίληψη της 

επιφανειακής κινηµατογραφικής µατιάς που έχει επιβληθεί τα τελευταία 

χρόνια ως αισθητική προσέγγιση στις αστυνοµικές αφηγήσεις; Εξαιτίας 

µάλιστα αυτής της πολυπλοκότητας της δικαιολογούµαστε ως δηµιουργοί 

να την συγχέουµε µε το σκηνικό της ιστορίας, το χωροχρονικό πλαίσιο της 

δράσης;  

Ποιοι είναι λοιπόν οι πυλώνες πάνω στους οποίους µπορούµε να χτίσουµε 

την ατµόσφαιρα της ιστορίας µας; 
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ü Χώρος – σκηνικό δράσης: η παράδοση της αστυνοµικής αφήγησης 

την θέλει δεµένη µε το σκηνικό όπου γίνεται το έγκληµα. Και εννοώ 

βεβαίως όχι µόνο τον ίδιο τον τόπο του εγκλήµατος (που όπως 

αντιλαµβάνεστε είναι κοµβικός), αλλά τον χώρο που διαδραµατίζεται 

το σύνολο της ιστορίας. Διαφορετικά θα κινηθείτε και διαφορετική 

αίσθηση θα µεταφέρετε στον αναγνώστη σας αν επιλέξετε η ιστορία 

σας να εκτυλίσσεται σε αστικό περιβάλλον (µεγαλούπολη) ή σε ένα 

χωριό, σε ένα νησί, κοντά στο δάσος ή στη θάλασσα. Διαφορετική θα 

είναι η αφήγησή σας αν επικεντρωθεί στην πολιτική κατάσταση και το 

χάος µιας µεσογειακής χώρας ή στα βαθύτερα ψυχολογικά αίτια ενός 

εγκλήµατος µιας κλειστής κοινωνίας του βορρά. Ολόκληρα ρεύµατα 

στο αστυνοµικό µυθιστόρηµα βαφτίζονται µε βάση τον τόπο στον 

οποίο αναφέρονται (µεσογειακό νουάρ, σκανδιναβικό αστυνοµικό 

κ.λπ.) 

Τα στοιχεία του σκηνικού είναι θα έλεγα η πρώτη ύλη που έχετε στα 

χέρια σας για να αρχίσετε να δουλεύετε την ατµόσφαιρα της ιστορίας 

σας και καλό είναι να επιλέγονται συνειδητά και µε ακρίβεια 

ανάλογα µε τις κεντρικές ιδέες που ξεχωρίζεται για την ιστορίας σας. 

Αν θέλετε να µεταφέρετε στην ιστορία σας την δικιά σας αίσθηση, την 

αγωνία, τον ρυθµό και τις ιδιαιτερότητες της ζωής στη µεγαλούπολη, 

δεν θα βάλετε προφανώς τους ήρωές σας να κινούνται εκτός του 

αστικού πεδίου επί µακρόν. Αν θέλετε να αναδείξετε τις ιδιαιτερότητες 

µιας κλειστής κοινωνίας, τότε το πιθανότερο είναι επιλέξετε ένα 

µικρότερο ή πιο αποµονωµένο σχήµα, ένα χωριό για παράδειγµα. 

Πέραν του προφανούς όµως σκεφτείτε ότι είναι πολύ διαφορετική η 

ατµόσφαιρα σε µια πόλη της Μεσογείου από µία πόλη στην 

Σκανδιναβία ή σε µια άλλη Ήπειρο και οι διαφορές τους δεν έχουν να 

κάνουν µόνο µε ζητήµατα εικόνας, αισθητικής, αλλά κυρίως µε τις 

κοινωνικές, πολιτικές, οικονοµικές, πολιτισµικές διαφορές που 

αναδεικνύει ο τόπος σε κάθε του λεπτοµέρεια. Εφόσον η ιστορία σας 

θέλει να αναδείξει αυτές τις ιδιαιτερότητες καλό είναι εσείς οι ίδιοι ως 

βίωµα ή µέσω συστηµατικής έρευνας να είστε σε θέση να µεταφέρετε 

την αίσθησή σας γι’ αυτές τις ιδιαιτερότητες. Επιλέξτε τον τόπο, το 
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σκηνικό, κάθε σκηνή που υπηρετεί τις λεπτοµέρειες που εσείς θέλετε 

να φωτίσετε µέσω της ιστορίας σας. Οι ιδιαιτερότητες του τόπου θα 

σας βοηθήσουν να αναδείξετε τις ιδιαιτερότητες της ιστορίας σας και 

την προσωπική σας µατιά για µια ιδέα για την οποία το πιθανότερο 

είναι ότι θα έχουν µιλήσει πολλοί άλλοι. Κανείς όµως δεν θα δει ένα 

κτίριο µε τον ίδιο τρόπο που θα το δείτε εσείς, ούτε θα φωτίσει ίδια 

σηµεία του και για τους ίδιους λόγους. Ένα πολύ καλό παράδειγµα 

σε αυτό είναι η διαφορά της φωτογραφίας από την αναπαραστατική 

ζωγραφική. Καλείστε να ζωγραφίσετε, όχι να φωτογραφίσετε απλώς το 

σκηνικό της δράσης σας. Δεν µας ενδιαφέρει µια ακριβής, τεχνική ή 

δηµοσιογραφικού τύπου περιγραφή ή ανάδειξη του κοινωνικού 

σχολίου. Καλείστε να φωτίσετε το δικό σας ψυχικό τοπίο σε σχέση µε 

τον χώρο, το πεδίο που επιλέγετε να κινούνται οι χαρακτήρες σας. Για 

παράδειγµα, αν βγείτε έξω στην πόλη µια µέρα που είστε 

στενοχωρηµένοι, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα εστιάσετε στις 

όµορφες λεπτοµέρειες µιας ζαρντινιέρας, αλλά στον θόρυβο των 

αυτοκινήτων ή στην αγένεια των συνεπιβατών σας σε ένα λεωφορείο. 

Αν έπρεπε ο ήρωάς σας να είναι σε µια παρόµοια ψυχική κατάσταση, 

τότε το πιθανότερο ήταν ότι θα κοιτούσε την πόλη όπως την κοιτάζετε 

εσείς, θα εστίαζε και θα περιέγραφε την ηµέρα του µε άλλα µάτια, 

απ’ ότι αν ήταν για παράδειγµα ξεκούραστος και ευδιάθετος. 

Προσαρµόστε λοιπόν τον χώρο, το σκηνικό στα µέτρα του και 

καθρεφτίστε το περιβάλλον σε αυτόν. Βάλτε τον να καθρεφτίσει τον 

ψυχικό του κόσµο στο περιβάλλον του (που όσο πιο προσεκτικά το 

επιλέξετε µε βάση την αίσθηση που θέλετε να µεταφέρετε, τόσο πιο 

εύκολη θα είναι η δουλειά σας στη συνέχεια). Οι χαρακτήρες σας 

είναι καθρέφτες του κόσµου που τους περιβάλλει και καθρέφτες των 

δικών σας συναισθηµάτων και σκέψεων, ενώ το τοπίο καθρεφτίζει 

τους ίδιους. Πρόκειται δηλαδή για µια αµφίδροµη σχέση. Δυο 

αντικριστούς καθρέφτες που γεννούν µια απειρία ειδώλων και 

αντικατοπτρισµών. 

Κρατήστε σηµειώσεις για: 
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- τον γενικό χώρο της ιστορίας σας (π.χ. αστικό πεδίο, νησί κ.λπ. οι 

συνδυασµοί αυτών) και πως σας εξυπηρετεί σε σχέση µε τις 

πυρηνικές ιδέες και την αίσθηση που θέλετε να µεταφέρει η 

ιστορίας σας. 

- τις συγκεκριµένες σκηνές της ιστορίας σας (π.χ. ένα δωµάτιο µε 

παλιά επίπλωση, ένα σπίτι σε µια ακριβή συνοικία, ένας 

φροντισµένος κήπος κ.λπ.). Τι εξυπηρετεί ο χώρος σε κάθε σκηνή 

σας, γιατί είναι αυτός και όχι κάποιος άλλος. Πως προάγει την 

ίδια τη δράση, αλλά και τον χαρακτήρα (γιατί ο χαρακτήρας σας 

βρίσκεται εκεί; Γιατί π.χ. επιλέγει µια συνάντηση µε έναν µάρτυρα 

σε ένα µπαρ και όχι σε ένα πάρκο κ.λπ. Τι λέει αυτό για τον ίδιο;) 

- τις κοµβικές στιγµές της ιστορίες σας (π.χ. γιατί το έγκληµα που 

θέλετε να λύσετε συµβαίνει σε ένα εµπορικό κέντρο και όχι στην 

προβλήτα ενός λιµανιού κ.λπ.). Ειδικά σε αυτές τα κοµβικά 

συµβάντα της ιστορίας σας, ο τόπος πρέπει να έχει επιλεγεί µε 

ακρίβεια και να εξυπηρετεί όχι µόνο την πλοκή, αλλά και τα 

πολλαπλά επίπεδα της αφήγησης κάτω από την πλοκή και το 

πολυεπίπεδο των χαρακτήρων και των συναισθηµάτων τους. 
*Δείτε τους πίνακες και αφεθείτε λίγο στην ατµόσφαιρα του χώρου τους. Τι συναισθήµατα 

σας γεννά ο καθένας. Πώς έχει χρησιµοποιήσει ο κάθε δηµιουργός τα εργαλεία που έχει 

στα χέρια του (χρώµα, σκιές, σχήµατα, υφές, κλίµακα κ.λπ.) για να πει την ιστορία του ή 

να µεταφέρει την αίσθησή του; Πως θα λέγατε την ίδια ιστορία διαφορετικά αν έπρεπε να 

την προσαρµόσετε στην αίσθηση που σας αφήνει κάθε πίνακας; 
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ü Χρόνος δράσης: αντίστοιχα µε τον χώρο, ο χρόνος της δράσης είναι 

εξαιρετικά σηµαντικός και µια από τις αποφάσεις που καλό είναι να 

λάβετε στην αρχή µιας ιστορίας. Είναι πολύ διαφορετική η 

ατµόσφαιρα ή η αίσθηση που θα χρειαστεί να µεταφέρετε σε ένα 

µυθιστόρηµα που διαδραµατίζεται στο Βυζάντιο ή στον Δεύτερο 

Παγκόσµιο Πόλεµο, από µια ιστορία που διαδραµατίζεται το δύο 

χιλιάδες ή στις µέρες µας. Αλλάζουν τα πάντα σε κοινωνικό, πολιτικό, 

πολιτισµικό επίπεδο και είναι τελείως διαφορετική η έρευνα που θα 

χρειαστεί να κάνετε προκειµένου οι ήρωές σας να ζήσουν όντως µέσα 

στον χρόνο που ξεδιπλώνει η ιστορία σας. Μιλώντας για τον χρόνο, 

δεν αναφέροµαι βέβαια µόνο στον ιστορικό χρόνο που επηρεάζει 

ριζικά την αφήγησή σας, αλλά και τον χρόνο µέσα στην ηµέρα της 

ζωής ενός ήρωα, τον χρόνο µέσα στον οποίο εξελίσσεται η ιστορία σας 

µε τις παράλληλες δράσεις της. Γιατί µια σκηνή τοποθετείται πολύ 

νωρίς το πρωί και µια άλλη µέσα στο σκοτάδι; Καλό είναι να έχετε 

µια σαφή απάντηση σε αυτό το ερώτηµα (πρακτική, αλλά και 

αισθητική). Θα κινηθείτε χρησιµοποιώντας αναδροµές; Θα κάνετε το 

λεγόµενο φλας µπακ και πώς; Με τι ρυθµό; Με ποια συχνότητα µέσα 

στην ιστορία σας; Τι θα ζωντανεύει αυτό το φλας µπακ για 

παράδειγµα; Τα ταξίδια στον χρόνο σε µια ιστορία αστυνοµική 

συνήθως είναι πολύπλοκα και πολύ σηµαντικά για τον τρόπο που 

δοµείται η ιστορία και αποκαλύπτονται στοιχεία στον αναγνώστη µέσα 

από παράλληλες δράσεις, βουτιές στο παρελθόν, προβολές σε 

σενάρια που αφορούν το µέλλον. Συνήθως θα χρειαστεί να 

αποφασίσετε και να κρατήσετε σηµειώσεις (ή να κρατάτε σηµειώσεις 

όσο εξελίσσεται η ιστορία σας) για τα ακόλουθα: 

- ιστορικός χρόνος και αίσθηση - ιδιαιτερότητες εποχής στην οποία 

διαδραµατίζεται η κεντρική δράση της ιστορίας σας. Γιατί σας 

κεντρίζει το ενδιαφέρον αυτός ο χρόνος; Ποιά δικιά σας αίσθηση 

θέλετε να µεταφέρετε µε την επιλογή του; 

- αν χρησιµοποιήσετε παράλληλες δράσεις ή ιστορίες που 

εξελίσσονται παράλληλα (π.χ. προσωπική ιστορία του 

πρωταγωνιστή σας που εξελίσσεται παράλληλα µε την έρευνα και 
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την επαγγελµατική του δράση. Σε αυτή την περίπτωση το 

πιθανότερο είναι ότι όταν θα µας µιλάτε για τον ίδιο, θα χρειαστεί 

να βουτήξετε στο παρελθόν του χρονικά και στην αίσθησή του για 

να δούµε πως εξελίχθηκε στον άνθρωπο που βλέπουµε σήµερα, 

ενώ ο χρόνος της δράσης σε σχέση µε την εξιχνίαση του 

εγκλήµατος θα κινείται κατά κανόνα στον τρέχοντα χρόνο της 

ιστορίας σας και προφανώς ο ρυθµός, η αίσθησή του θα πρέπει να 

προσαρµόζεται αντίστοιχα). Και πάλι σκεφτείτε τι δικό σας  

υπάρχει στην επιλογή των συγκεκριµένων χρόνων; Τι δικό σας θα 

φωτίσετε µε µια βουτιά στο παρελθόν του ήρωά σας; Αν δεν βρείτε 

την δικιά σας αίσθηση και µατιά σε σχέση µε αυτό, το πιθανότερο 

είναι ότι η αφήγηση δεν θα είναι αρκετά πειστική. Τι έρευνα 

χρειάζεται να κάνετε αν δεν έχετε πρωτογενές βίωµα σχετικά µε 

µια συγκεκριµένη χρονική συνθήκη; 

- τις περισσότερες (αν όχι όλες τις φορές) ένα έγκληµα έχεις τις ρίζες 

του στο παρελθόν. Στη σύγχρονη προσέγγιση των αστυνοµικών 

που αναζητά και φωτίζει το γιατί και όχι µόνο το ποιος έκανε το 

έγκληµα, θεωρώ ότι θα χρειαστεί να βουτήξετε συχνά προς τα 

πίσω, ακόµη κι αυτό το πίσω είναι µόλις λίγες ώρες ή µέρες πριν. 

Κάθε ήρωάς σας, όπως κι εσείς οι ίδιοι, είναι διαφορετικός κι έχει 

άλλη αίσθηση για τον εαυτό του και τον κόσµο γύρω του ανάλογα 

µε την ηλικία και τη συνθήκη στην οποία βρίσκεται. Ο τωρινός 

εαυτός µας είναι η συγχώνευση (συγχωρέστε τον αδόκιµο όρο) των 

προηγούµενων εαυτών και σκέψεών µας. Είµαστε ρευστοί, ο 

χρόνος και οι εµπειρίες που φέρνει µας αλλάζει ριζικά. Δείτε το 

σκηνικό και τους χαρακτήρες σας σε βάθος χρόνου και 

µεταφέρετε την αίσθηση κάθε περιόδου και την ρευστότητα του 

παρόντος. 

- φλας µπακ, προβολές, παιχνίδια παράλληλων δράσεων και η 

αντίστοιχη αισθητική ή αίσθησή τους σε κάθε σκηνή πρέπει να 

δουλεύονται και αποφασίζονται µε ακρίβεια και να µεταφέρουν 

την δικιά σας ιδιαίτερη αίσθηση κάθε φορά σε σχέση µε τον 

χρόνο.  
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ü Ψυχικό πεδίο χαρακτήρων: ο χώρος και ο χρόνος έχουν προφανή 

και ευθεία σύνδεση µε την ατµόσφαιρα της ιστορίας σας όπως 

περιγράφηκε παραπάνω. Όµως αυτό που δεν αποκαλύπτουν εύκολα 

συνήθως οι αναγνώστες είναι ότι το πιο συναρπαστικό στοιχείο που θα 

δοµήσει τελικά µια στέρεη, ουσιαστική και βαθιά ατµόσφαιρα στην 

ιστορία σας είναι η ψυχική κατάσταση των χαρακτήρων σας και ο 

τρόπος µε τον οποίο θα τους συνδέσετε µε το περιβάλλον τους. Ο 

κόσµος καθρεφτίζεται στα µάτια τους και εντός τους και ο ψυχισµός 

τους καθρεφτίζει και διαµορφώνει τον κόσµο γύρω τους. Αυτή η 

αλληλεξάρτηση και ο τρόπος που θα την χτίσετε είναι τόσο 

ουσιαστική, όσο η κεντρική ιδέα της ιστορίας σας. Η ιστορία σας δεν 

έχει καµία σηµασία αν δεν την αφηγηθείτε µέσα από την 

ιδιαιτερότητα της µατιάς και του ψυχισµού των ηρώων σας οι οποίοι 

δεν είναι βεβαίως παρά θραύσµατα του δικού σας ψυχικού κόσµου 

και της αισθητικής σας αντίληψης. Κάθε αφήγηση στήνει έναν 

µικρόκοσµο ο οποίος αποτελείται από τα θραύσµατα των δικών σας 

εµπειριών, συναισθηµάτων και σκέψεων και είναι σηµαντικό να έχετε 

όσο το δυνατόν πιο καθαρά την αίσθηση αυτού του µικρόκοσµου (αν 

για παράδειγµα µας µιλήσετε για µια συµµορία, θα χρειαστεί να µας 

βάλετε µέσα στον δικό της κόσµο και τις ιδιαιτερότητές του και θα 

πρέπει να το κάνετε πειστικά. Και πειστικά σηµαίνει ότι θα πρέπει 

πέρα από την έρευνα, να έχετε κάποια δικιά σας αίσθηση, ένα 

βαθύτερο συναίσθηµα που θέλετε να µεταφέρετε µε αυτή την επιλογή 

σας ή ίσως ένα δικό σας ζητούµενο, κάτι που δονείται εντός σας και 

αναζητά απαντήσεις). 

Η ανθρωπογεωγραφία που περιγράφει η αφήγησή σας είναι συνήθως 

πολλαπλάσια σηµαντικότερη από την γεωγραφία µέσα στην οποία 

διαδραµατίζεται η δράση της ιστορίας σας και θα χρειαστεί να είναι 

πολύπλοκη, πολυεπίπεδη, συχνά ρευστή, αλλά σε κάθε περίπτωση οι 

επιλογές σας πρέπει να έχουν έναν σαφή λόγο, κάτι δικό σας που 

δικαιολογεί σε εσάς τους ίδιους την επιλογή και στη συνέχεια στον 

αναγνώστη (π.χ. γιατί µας µιλάτε για την κοινωνία ενός χωριού; είναι 

το κλειστοφοβικό σχήµα κοντά σε κάποιο βίωµά σας; τα κλειστά 
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στόµατα ίσως; κάποια άλλη αίσθηση; βρείτε σε κάθε σχήµα κάτι δικό 

σας, διαφορετικά αποφύγετε να το χρησιµοποιήσετε ή 

χρησιµοποιήστε το έχοντας απόλυτη συνείδηση ότι θα χρειαστεί να 

εµβαθύνετε στη συνέχεια ίσως περισσότερο). Κάθε επιλογή πρέπει να 

δένεται οργανικά µε αυτές που προηγήθηκαν και όσες θα 

ακολουθήσουν ή όσες κινούνται παράλληλα, έτσι ώστε το όλον να 

εξυπηρετεί µια µεγαλύτερη ιδέα και οι ψηφίδες του να είναι ικανές 

να το συνθέσουν αποτελώντας τελικά κάτι µεγαλύτερο από το απλό 

άθροισµα των µερών. Η ατµόσφαιρα και η αίσθηση που µεταφέρει 

κάθε χαρακτήρας, πρωτεύων ή δευτερεύων (αν υπάρχει τέτοιος όρος, 

αφού όλους τους χαρακτήρες µας, ακόµη κι αν καταλαµβάνουν 

µικρό κοµµάτι της αφήγησης πρέπει να τους αντιµετωπίζουµε ως 

πρωτεύοντες) καλό είναι να δουλεύονται µε τρόπο ώστε να 

λειτουργούν συµπληρωµατικά ως προς την ατµόσφαιρα που θέλουµε 

να εκφράζουν ή να µεταφέρουν στον αναγνώστη. Στην ουσία 

φτιάχνετε µια συνθήκη που αφήνει στον αναγνώστη την ελευθερία να 

επιλέξει ό,τι βρίσκει πιο ενδιαφέρον ή ότι τον αγγίζει περισσότερο και 

γι’ αυτό ακριβώς το σχήµα σας πρέπει να είναι πολυεπίπεδο, βαθύ ή 

πολυπρισµατικό (µέσα ίσως από τις διαφορετικές µατιές των 

χαρακτήρων σας), ώστε να επιτρέψει στον αναγνώστη να εξάγει τα 

δικά του συµπεράσµατα και την δικιά του αίσθηση για την αφήγησή 

σας. Μην υποδεικνύετε, υπαινιχθείτε. Μην λέτε, δείξτε. Μην 

προσφέρετε µονοδιάστατες λύσεις και επίπεδους χαρακτήρες. Δώστε 

τους ενδιαφέρον, πολυπλοκότητα, ρευστότητα, αντιφάσεις, µη 

αναµενόµενες ή µη κοινότοπες αντιδράσεις. Αφήστε τους γνησίως να 

καθρεφτίσουν ένα δικό σας θραύσµα και τότε είναι βέβαιο ότι ο 

αναγνώστης θα τους συναισθανθεί και η αφήγησή σας θα αποκτήσει 

ουσία και βάθος εντός του, καθώς θα ανασύρει τις δικές του 

εµπειρίες και τα συναισθήµατα για να κοιτάξει αυτό που του 

προσφέρετε και να κοιτάξει µέσα σε αυτό και τον εαυτό του. 

Θα χρειαστεί να κρατάτε σηµειώσεις για την αίσθηση, το συναίσθηµα, 

την πολυπλοκότητα που θα µεταφέρει στην αφήγησή σας: 
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- κάθε χαρακτήρας, ακόµη και αυτός τον οποίο θα δούµε σε λίγες 

γραµµές (π.χ. είναι απρόβλεπτα νευρικός; µιλάει δυνατά και 

γρήγορα; έχει εξάρσεις; υπάρχει κάτι αντιφατικό στη συµπεριφορά 

του; πότε είναι νευρικός, πότε ήρεµος; θέλω µε αυτόν τον τρόπο να 

αποδώσω το χάος που επικρατεί σε µια δηµόσια υπηρεσία σε µια 

χώρα της Μεσογείου; µου είναι γνώριµος αυτός ο τύπος; µπορώ να 

τον περιγράψω αδρά και να φωτίσω τα στοιχεία που θα είναι 

ενδιαφέροντα για τον αναγνώστη και χρήσιµα ταυτόχρονα για την 

γενική αίσθηση που θέλω να δώσω στην ιστορία µου; µήπως 

πρέπει να κάνω κάποια επιπλέον έρευνα αν πρόκειται να 

παρουσιάσω τον ψυχισµό του σε βάθος; ισχύουν τα στερεότυπα 

που έχω στο µυαλό µου για τέτοιες περιπτώσεις ή µήπως πρέπει 

να κοιτάξω κάτι µε µεγαλύτερη προσοχή κάνοντας 

συστηµατικότερη έρευνα; τι δικό µου έχει αυτός ο τύπος; µε ποια 

αίσθηση θα µπολιάσει την ιστορία µου; θα καταφέρω να τον 

αποδώσω χωρίς να πέσω στην παγίδα των στερεοτύπων;) 

- οι χαρακτήρες που λειτουργούν συµπληρωµατικά (ποια κοινά 

στοιχεία µοιράζονται, διατηρώντας όµως ο καθένας τις 

ιδιαιτερότητές του, π.χ. ένα σχήµα δύο ηθικών αστυνοµικών, από 

που πηγάζει η ηθική του καθενός και πως ακριβώς 

διαµορφώνεται, πως εξυπηρετεί αυτό την ατµόσφαιρα που θέλω να 

δώσω για παράδειγµα για την κατάσταση που επικρατεί στην 

Αστυνοµία.) 

- οι χαρακτήρες που λειτουργούν ως αντιθέσεις, ως αντίποδες που 

επιτυγχάνουν όµως να αποδώσουν ισορροπία στην αφήγησή 

µου(π.χ. ένας ευφυής αστυνόµος µε έναν λιγότερο εύστροφο 

συνάδελφό του. Πώς συνεργάζονται αυτοί οι δύο; Οι διαφορές τους 

µπορεί ενδεχοµένως να µπολιάζουν µε χιούµορ την αφήγησή µου; 

και άρα να προσθέσουν ελαφρότητα σε µια βαριά ενδεχοµένως 

ατµόσφαιρα που επικρατεί ύστερα από την ακραία περιγραφή 

ενός εγκλήµατος;) 

- οι χαρακτήρες µου πως θα δέσουν µεταξύ τους και πώς θα 

ενταχθούν στην µεγαλύτερη εικόνα που έχω για την ιστορία µου. 
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Μου είναι όντως όλοι χρήσιµοι; Θα µπορούσε κάποιος άλλος να 

είναι πιο χρήσιµος και να µεταφέρει µε µεγαλύτερη καθαρότητα 

την αίσθηση ή την ατµόσφαιρα που θέλω να περάσω στον 

αναγνώστη; Αν ναι, θα χρειαστεί να ξανασκεφτώ τα σχήµατα και 

του χαρακτήρες της ιστορίας µου. 

 

ü Το σώµα και οι αισθήσεις του: όταν µιλάω για ατµόσφαιρα δεν 

γίνεται να ξεχνάω τις ανάγκες του σώµατος και τις αισθήσεις µου. 

Εικόνα, χρώµα, υφές, σκιές και φως, τόνοι. Ήχος, µουσική, 

τονικότητα, ρυθµός. Αφή, µυρωδιές, γεύσεις, διέγερση οτιδήποτε µας 

ενεργοποιεί και είναι τόσο ζωντανό και ουσιαστικό στην 

καθηµερινότητά µας δεν µπορεί να απουσιάζει από το πλέγµα των 

στοιχείων που θα δοµήσουν την ατµόσφαιρά µας. Η αστυνοµική 

αφήγηση είναι παραδοσιακά δεµένη όχι µόνο µε τον εκάστοτε τόπο, 

αλλά και τις φυσικές ιδιαιτερότητές του, το φως, τους ήχους, την 

κουζίνα του. Αν αποφασίσετε να µην δώσετε έµφαση σε κάποιο από 

αυτά τα στοιχεία όταν θα δοµείτε τις κεντρικές ιδέες για την 

ατµόσφαιρα του έργου σας, θα πρέπει να έχετε έναν σοβαρό λόγο. Για 

παράδειγµα µπορεί να µην θέλετε να ακούγεται ποτέ κάποιος ήχος ή 

µουσική σε µια αφήγησή σας. Η σιωπή στην οποία υποχρεώνετε τον 

αναγνώστη πρέπει να έχει κάποιο λόγο (π.χ. θέλετε να µεταφέρετε την 

αίσθηση ενός κλειστού σχήµατος, ενός µονωµένου από τον έξω κόσµο 

δωµατίου κ.λπ.) Αν δεν συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, τότε µην 

αγνοείτε τα πολύτιµα εργαλεία που έχετε στα χέρια σας. Συχνά 

επικεντρωνόµαστε στον λόγο γράφοντας ή στα λογικά σχήµατα που 

δοµούν την ιστορία µας και αφήνουµε στην άκρη το συναίσθηµα, τις 

λεπτές αποχρώσεις θέασης του κόσµου που µας ξεκλειδώνουν οι ίδιες 

οι αισθήσεις µας. 

 

ü Λόγος – ρυθµός και ύφος αφήγησης: ο λόγος είναι τελικά αυτός 

που θα καθορίσει σηµαντικά την αίσθηση και την ατµόσφαιρα της 

ιστορίας σας. Σίγουρα έχετε παρατηρήσει ότι οι πιο κοφτές προτάσεις 

για παράδειγµα δίνουν την αίσθηση του πιο σύγχρονου, πιο 
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γρήγορου και άµεσου αφηγήµατος. Ο µακροπερίοδος λόγος 

παραπέµπει συχνά και σε µια αφήγηση πιο περίπλοκη που 

ενδεχοµένως θέλει να προβληµατίσει τον αναγνώστη και να τον βάλει 

να σκεφτεί ή να του επιβάλλει έναν πιο αργό ρυθµό ανάγνωσης. Η 

επιλογή για παράδειγµα πιο εξεζητηµένων ή πιο απλών λέξεων 

καθορίζουν τον ρυθµό και την ατµόσφαιρα ή την αισθητική του 

δηµιουργού και του έργου.  

Ακολουθούν στο τέλος της ενότητας αποσπάσµατα σύγχρονων 

συγγραφέων αστυνοµικής λογοτεχνίας στα οποία καλείστε να 

ανακαλύψετε όλα αυτά τα στοιχεία που καθιστούν για παράδειγµα 

τον λόγο τους πιο απλό ή πιο σύνθετο, πιο προσιτό ή λιγότερο 

προσιτό στον αναγνώστη, πιο άµεσο, περισσότερο ή λιγότερο 

σύγχρονο, πιο λυρικό ή πιο στεγνό. Η ίδια η σειρά των λέξεων και ο 

ρυθµός τους καθορίζουν όχι µόνο τα προφανή και ευδιάκριτα 

επίπεδα της αφήγησης, αλλά και όσα υπονοούνται, όσα κρύβονται 

ανάµεσα στις γραµµές όπως λέµε και ενεργοποιούν τις κοινές 

αναφορές µε τον αναγνώστη και γι’ αυτό µια µετάφραση είναι πάντοτε 

διαφορετική από τον πλούτο που µεταφέρει το πρωτότυπο κείµενο. 

Ίσως ένα παράδειγµα θα ήταν χρήσιµο σε αυτό το σηµείο.  

Έστω ότι θέλω να δώσω την ατµόσφαιρα ενός δωµατίου ή µιας 

αποθήκης που οι συνθήκες της δηµιουργούν πίεση στον χαρακτήρα 

µου. Συγκρίνετε παρακάτω το διαφορετικό ύφος που επιβάλλει κάθε 

αφήγηση: 

- Ο Κωστής µουρµούριζε κοιτάζοντας γύρω του. Αναρωτήθηκε πως 

στο καλό είχε µπλέξει σε αυτή την ιστορία. Νόµισε πως ο ιδρώτας 

που κυλούσε στο πρόσωπό του, στην πλάτη, στα χέρια, στα πόδια 

του σε λίγο θα σχηµάτιζε µια λίµνη κάτω από τα παππούτσια του. 

Όχι µια λίµνη, µια θάλασσα, έναν ωκεανό, κάτι τέλος πάντων που 

θα άνοιγε µια τρύπα και θα τον ρουφούσε στο διηνεκές, µακριά 

από αυτό το µπλέξιµο. Ίσως ο ιδρώτας του να ήταν µια κάποια 

λύση, ίσως και όχι. 

- Μουρµούριζε και αναρωτιόταν πως στο καλό είχε µπλέξει σε αυτή 

την ιστορία. Ο ίδιος, όχι κανένας άλλος. Αυτός που τώρα ίδρωνε, 



	 	 Ευτυχία	Γιαννάκη		 	 --		 	Αστυνομική	αφήγηση	
	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 [	Κεφάλαιο	3	]		

16	

που έσταζε και βρωµούσε σαν γουρούνι και που σε λίγο θα 

κολυµπούσε µέσα στον ίδιο τον ιδρώτα του µέχρι να τον ρουφήξει 

µια αόρατη δύναµη στο διηνεκές για να τον εξαφανίσει από 

προσώπου γης, όπως ίσως επεδίωκε. 

- Μουρµούριζε, ίδρωνε, µουρµούριζε, ίδρωνε, µουρµούριζε, ίδρωνε, 

ίδρωνε, ίδρωνε. Κοίταξε ανάµεσα στα πόδια του και νόµισε πως 

είδε το πρόσωπό του και µετά τον θώρακά του, τα χέρια του, τα 

πόδια του, ακόµη και τα µαλλιά του να βουλιάζουν σε µια λίµνη 

που είχε µόλις σχηµατιστεί από τον ιδρώτα του. Αναρωτήθηκε αν 

µπορεί κάπως έτσι να στεγνώσει ο άνθρωπος. Αν αδειάζουν ποτέ 

από ιδρώτα οι άνθρωποι και αν σε τέτοιες καταστάσεις αυτό είναι 

µια κάποια λύση. 

- Ίδρωνε. Τι λύση υπήρχε; Να ανοίξει η γη να τον καταπιεί; Όχι, 

όσο κι αν ίδρωνε και ξεΐδρωνε καµία τρύπα στο χώµα, εκεί όπου 

είχε καρφώσει τα πόδια του εδώ και δέκα λεπτά δεν θα άνοιγε. 

Καµία τρύπα, όσο κι αν ίδρωνε. Νόµιζε πως η µυρωδιά του, η 

µυρωδιά του φόβου, αυτή από την οποία σε βρίσκουν τα σκυλιά 

είχε ποτίσει τα ρούχα, το χώµα, τους τοίχους, τον αέρα τα πάντα 

γύρω του. Έτσι όπως τρύπωνε στα ρουθούνια του ήταν µια κάποια 

λύση, ίσως να λιποθυµούσε, ίσως και όχι.  

- Χώµα, σκόνη, ιδρώτας κι αυτός καρφωµένος εκεί, φυτεµένος σαν 

να ήταν κανένα δέντρο. Τι λύση είχε; Καµία. Δεν υπήρξε ποτέ 

άλλωστε εφευρετικός και ποτέ τόσο ιδρωµένος. Τι πιθανότητες 

είχε; Καµία. Είχε πιαστεί στη φάκα. 

- Χώµα, σκόνη, ιδρώτας και τίποτε άλλο. Κενό. Δεν κατάφερνε να 

σκεφτεί τίποτα. Μόνο ότι ήταν τελειωµένος. 
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Παίξτε κι εσείς µε µια φράση σε µια ιστορία σας. Δοκιµάστε τον ρυθµό, τις 

εικόνες, την πυκνότητα του λόγου. Το πείραµα θα σας αποδείξει ότι αυτό το 

παιχνίδι, το παιχνίδι της γραφής και της µίµησης των διαφορετικών φωνών 

που κρύβετε µέσα σας µπορεί να είναι ατελείωτο, απλά κάποια στιγµή 

καταλήγουµε σε µια επιλογή, σε αυτή που θα υπηρετήσει καλύτερα την 

ατµόσφαιρα, την αισθητική και το ύφος της ιστορίας µας και γι’ αυτό είναι 

χρήσιµο να έχουµε µια καθαρή - κατά το δυνατόν - εικόνα γι’ αυτήν. 
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Μερικά τελευταία σχόλια 

 

Όσο κρατάτε σηµειώσεις για την ατµόσφαιρα και πριν αρχίσετε να γράφετε 

µια ιστορία σας: 

- µπορείτε να είστε όσο περιγραφικοί ή όσο συνοπτικοί χρειάζεται 

και σας εξυπηρετεί σε σχέση µε την ατµόσφαιρα, το ύφος και την 

αισθητική της ιστορίας σας. Οι λεπτοµέρειες είναι απαραίτητες για 

κάποιους, για άλλους αρκεί µία λέξη κλειδί. 

- µπορείτε αρχικά να λύσετε ένα µέρος των ζητηµάτων που σας 

απασχολούν σε σχέση µε την γενική ατµόσφαιρα του έργου σας 

και όσο προχωράτε γράφοντας να ξεδιαλύνετε τις όποιες 

εκκρεµότητες. Μην στριµώχνεστε να τα λύσετε όλα από την αρχή, 

δεν χρειάζεται. Μπορείτε να ξεκινήσετε και µε µια γενική αίσθηση 

που κάνει το συναίσθηµά σας να δονείται. Δεν χρειάζεται όλα να 

τα κάνετε µέσα σε µία ώρα. 

- σηµειώστε ελεύθερα τα συναισθήµατα, τις ιδέες, την αισθητική, τις 

αναφορές σας και όσα θέλετε να µεταφέρετε στην αφήγησή σας 

στο σηµειωµατάριο που κρατάτε. 

- µην µένετε προσκολληµένοι σε ιδέες που δεν µπορείτε να φέρετε 

σε πέρας ή παύουν για κάποιο λόγο να σας εξυπηρετούν στην 

αφήγησή σας. 

- αφήστε χώρο για να ανακαλύψετε στοιχεία όσο γράφετε. Αφήστε 

την ιστορία να σας ταξιδέψει και απολαύστε τις εκπλήξεις που 

κρύβει η ατµόσφαιρά της και πεδία που δεν είχατε σκεφτεί από 

την αρχή. 

- συχνά οι µικρές και δυνατές σκηνές συνιστούν τα σηµαντικά 

µυθιστορήµατα. Μην βάζετε πολλά καρπούζια κάτω από την ίδια 

µασχάλη. Η απλότητα και η οικονοµία θα είναι πολύ χρήσιµες, 

ειδικά στα πρώτα σας βήµατα. Μη φοβάστε να σβήσετε, να 

πειραµατιστείτε, να µιµηθείτε ύφη, να ξαναπεράσετε το κείµενό 
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σας όσες φορές χρειάζεται µέχρι να επιτύχετε το ύφος, τον ρυθµό 

και την ατµόσφαιρα που θέλετε. 

- τσεκάρετε αν αυτό που σκέφτεστε είναι κλισέ, αν είναι εφικτό, αν 

θα µπορούσε να συµβεί, κρατήστε και κάποιες εκπλήξεις για τον 

αναγνώστη, µικρές πινελιές στην ατµόσφαιρα που τονίζουν 

αιφνιδίως ή απρόσµενα κάποια στοιχεία στην αφήγησή σας. 

- ακολουθήστε το ένστικτό σας πάντα, άσχετα από όσα σας λένε οι 

γύρω σας ή πολλοί γύρω σας. Μπορείτε να τους ακούσετε, ειδικά 

αν εκτιµάτε το έργο τους, αλλά βρείτε το δικό σας µονοπάτι. Η 

διαδροµή που παίρνουν οι περισσότεροι, συνήθως δε θα σας 

βγάλει σε κάποιο ενδιαφέρον ξέφωτο στην τέχνη. 

- Μεταφέρετε πάντα κάτι δικό σας, ακόµη και σε µικρά ή ασήµαντα 

τµήµατα της ιστορίας σας. Αυτό µπορεί να είναι βίωµα, εικόνα, 

αίσθηση, άποψη, σκέψη οτιδήποτε. 

- Ακούτε πάντα την κριτική, αλλά µην απαντάτε παρά µόνο µέσω 

του έργου σας. Δεν χρειάζεται να δίνετε εξηγήσεις σε κάποιον 

άλλον πέρα από τον εαυτό σας, ούτε στους αναγνώστες σας. Κάντε 

λάθη. Δείτε τα όταν σας τα υποδεικνύουν, αλλά µην ξεχνάτε ότι αν 

κάθε απόφαση που πήρατε είχε έναν συγκεκριµένο λόγο µέσα 

σας, τότε µάλλον αυτός που ασκεί κριτική δεν είναι ακόµη σε 

θέση να το δει. Άλλωστε λένε ότι οι µεγάλοι συγγραφείς 

συνοµιλούν µε τους δηµιουργούς που έζησαν πριν από αυτούς και 

τους αναγνώστες του µέλλοντος και όχι από την τρέχουσα 

λογοτεχνική παραγωγή και τις λογοτεχνικές παρέες που 

καθορίζουν το ρεύµα της εποχής τους. Χαράσσοντας τον δικό τους 

δρόµο, που συχνά ούτε η κριτική των συγχρόνων τους είναι σε 

θέση να αξιολογήσει.  

- Από ένα λάθος µπορεί να γεννηθεί κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον. 

Όλα τα σηµαντικά στην τέχνη προέκυψαν από κάτι που ήταν 

λάθος σύµφωνα µε τους κανόνες που είχαν προηγηθεί. Ένα λάθος 

που ήταν το επόµενο σωστό.  
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- Είπαµε πολλά. Καιρός να αρχίσετε να κρατάτε σηµειώσεις για την 

ατµόσφαιρα στην επόµενη ιστορία σας  (διήγηµα ή µυθιστόρηµα). 

J 

 
** διαβάστε αν έχετε χρόνο και το κείµενο Πως να γράψετε µια αστυνοµική ιστορία του 

Chestertone που υπάρχει στη βιβλιογραφία µας. 

 

 

 
 
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 την εναρκτήρια σκηνή 

της ιστορίας σας. 

 

Χώρος Χρόνος Χαρακτήρας Αίσθηση 
Σηµειώσεις για τον 

γενικό χώρο της 

ιστορίας, τον τόπο – 

σκηνικό της πρώτης 

σκηνής 

Εποχή 

Ηµεροµηνία 

Παράλληλες ιστορίες που θα 

τρέχουν στον χρόνο 

Ενδεχόµενο φλας µπακ 

Ενδεχόµενη προβολή στο µέλλον 

Ταχύτητα – επιδιωκόµενος 

ρυθµός αφήγησης 

 

Ψυχικό πεδίο – τρέχουσα 

διάθεση 

Παρελθόν, κάποιο 

στοιχείο που σχετίζεται µε 

τη σκηνή 

Άγκυρα για κάτι που θα 

ακολουθήσει  

Σκέψη, συναίσθηµα που 

σχετίζεται µε την 

ατµόσφαιρα 

Ποιο δικό σας συναίσθηµα 

θέλετε να µεταφέρετε; 

Ποιο βίωµα; 

Ποια ανάµνηση; 

Ποια αναφορά; 

Ποια αισθητική 

προσέγγιση; 

Ποιο ύφος; 

 

Στη συνέχεια γράψτε την εισαγωγική σκηνή σας. Αν χρειαστεί 

αναπροσαρµόστε τον πίνακά σας. Αν χρειαστεί ξαναγράψτε την εναρκτήρια 

σκηνή µια δεύτερη φορά και συγκρίνετε µε την πρώτη εκδοχή που 

φτιάξατε. Ποιά σας αρέσει περισσότερο και γιατί; Ποιά θα κρατούσατε για 

να την δουλέψετε περαιτέρω; 


