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Πλοκή – ο σκληρός πυρήνας της αστυνοµικής αφήγησης 
 

 
 
 

Η ζωή είναι ένα ταξίδι από το οποίο κανείς δεν 

βγαίνει ζωντανός, όπως λένε και η αστυνοµική 

αφήγηση είναι συναρπαστική γιατί συνήθως η 

πλοκή της συνοψίζει ένα τέτοιο ταξίδι. Όλη η 

ζωή µας είναι µια εκπαίδευση στην απώλεια. 

Γεννιόµαστε, µεγαλώνουµε και στη συνέχεια αρχίζουµε να χάνουµε 

πράγµατα, αγαπηµένους, µέχρι τελικά να βρεθούµε (περισσότερο ή 

λιγότερο έτοιµοι) µπροστά στην απώλεια του ίδιου µας του εαυτού µας. Ο 

µεγαλύτερος υπαρξιακός φόβος, το ζήτηµα του θανάτου βρίσκεται συνήθως 

στο κέντρο των αστυνοµικών αφηγήσεων διαµορφώνοντας τον πυρήνα την 

πλοκής. Ο φόβος του θανάτου, ο πιο µύχιος φόβος µας είναι που πυροδοτεί 

το σύνολο των άλλων υπαρξιακών φόβων που συνιστούν οµοίως συνήθεις 

πυρήνες της αστυνοµικής πλοκής.  

Σκεφτείτε για παράδειγµα µία ιστορία που ξεκινάει µε µια εξαφάνιση. Το 

στερεότυπο θέλει να εξαφανίζεται είτε κάποιο παιδί, είτε µια γυναίκα και 

όλη η πλοκή στήνεται γύρω από τον εντοπισµό του αδύναµου θύµατος. 

Γιατί όµως οι αναγνώστες παρακολουθούν µε τεράστιο ενδιαφέρον αυτές τις 

ιστορίες;  Αρχικά γιατί νιώθουν ότι τους αφορούν, θα µπορούσαν οι ίδιοι να 

είναι στη θέση του θύµατος ή ακόµη χειρότερα κάποιος αγαπηµένος τους. 

Στη συνέχεια γιατί θέλουν να µάθουν αν το θύµα είναι ζωντανό ή όχι, αν η 

οµάδα έρευνας θα καταφέρει να νικήσει το κακό εγκαίρως προκειµένου να 

αποδοθεί δικαιοσύνη, να µπει τάξη στο χάος. Η αντίστροφη µέτρηση τίθεται 

από την αρχή της αφήγησης και δεν είναι άλλη από την αντίστροφη 
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µέτρηση της αναµέτρησής µας µε τον θάνατο. Πίσω λοιπόν από το σχήµα 

της εξαφάνισης, κρύβεται ο µεγάλος υπαρξιακός φόβος του θανάτου που 

κινεί την πλοκή. Η δικιά µας αναµέτρηση, η προσωπική µας αντίστροφη 

µέτρηση σε σχέση µε τον θάνατο. Στην αστυνοµική αφήγηση αυτός ο 

πυρήνας, περισσότερο ή λιγότερο κρυµµένος πίσω από άλλα σχήµατα, είναι 

συνήθως παρών. Ο αναγνώστης σε συνθήκη αναγνωστικής ασφάλειας, µέσα 

στο σχήµα µιας καλοδουλεµένης πλοκής, νοµίζοντας ότι διαβάζει την 

ιστορία µιας εξαφάνισης, ενός διαζυγίου που δεν εξελίχθηκε καλά, µιας 

οικονοµικής διαφωνίας ή διαφθοράς και άλλων σχηµάτων καλείται συνήθως 

να αναµετρηθεί µε αυτόν τον φόβο, χωρίς καλά καλά να το συνειδητοποιεί. 

Νοµίζει τις περισσότερες φορές ότι απλώς διασκεδάζει και δοκιµάζει τα όρια 

της σκέψης του µε γρίφους, µε ευφυείς ερευνητές και δόλιους δολοφόνους. 

Γι’ αυτό συνήθως το πρώτο που θα διαβάσετε ή θα ακούσετε σε σχέση µε 

ένα αστυνοµικό βιβλίο είναι τα σχόλια γύρω από την πλοκή του. Α, µου 

άρεσε, το διάβασα σε δύο µέρες ή µε αιφνιδίασε, µε απογοήτευσε η 

ανατροπή που είχε στο τέλος ή το κλείσιµο ήταν απίστευτο ή νοµίζω ότι µε 

κούρασαν οι εκτενείς περιγραφές του, εγώ ήθελα να δω τι θα γίνει 

παρακάτω ή είχα βρει από την αρχή ποιος το έκανε. Σπανιότερα θα 

διαβάσετε ή θα ακούσετε αναλύσεις που εξετάζουν το αστυνοµικό αφήγηµα 

σε µεγαλύτερο βάθος ή αναδεικνύουν τα υπαρξιακά ζητήµατα και τα 

µεγάλα ερωτήµατα που θέτει στον αναγνώστη. Μεγάλη µερίδα δε των 

αναγνωστών περιµένει ακόµη και σήµερα αυτό και µόνο από ένα 

αστυνοµικό µυθιστόρηµα: µια δυνατή ιστορία µε αρχή, µέση, τέλος που θα 

είναι επαρκώς διασκεδαστική και θα εκπλήξει µε την ευφυία της έρευνας 

και της αποκάλυψης των στοιχείων όσο εξελίσσεται η αφήγηση.  

Αρκετοί δηµιουργοί θεωρούν επίσης ότι τα πάντα περιστρέφονται, εκκινούν 

και καταλήγουν σε µια δυνατή πλοκή που δεν χρειάζεται να βουτάει και 

πολύ στα βαθιά. Και αρκετές φορές αυτό είναι αρκετό. Όχι όµως πάντα.  

Η αλήθεια είναι ότι η σφιχτή καλοδουλεµένη πλοκή που εκκινεί µε αφορµή 

ένα έγκληµα και κρατάει αµείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη είναι η ρίζα 

και ο διαχρονικός πυρήνας των αστυνοµικών ιστοριών και είναι µάλλον ένα 

από τα κύρια στοιχεία που την καθιστούν δηµοφιλή και την καθόρισαν ως 

ξεχωριστό λογοτεχνικό υποείδος. Μπορεί να έχουν περάσει χρόνια από τότε 
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που το αστυνοµικό θεωρούνταν απλώς ένα λαϊκό διασκεδαστικό αφήγηµα 

προορισµένο να καταναλωθεί αφειδώς από τις µάζες, ίσης αξίας περίπου µε 

ένα διασκεδαστικό περιοδικό για σταυρόλεξα ή γρίφους, µπορεί πλέον να 

µην τυπώνονται αυτές οι ιστορίες σε φτηνό εφηµεριδόχαρτο και να µην τις 

αφήνουν οι αναγνώστες τους στις αποβάθρες των τρένων, για να τις πάρει ο 

επόµενος, όπως θα άφηναν ένα περιοδικό ή µια εφηµερίδα, αλλά το 

ζητούµενο για µια ιστορία που θα έχει αρχή, µέση, τέλος, που θα είναι 

ταυτόχρονα διασκεδαστική, θα κρατάει αµείωτο το ενδιαφέρον (σήµερα 

αυτό βαφτίζεται ως page-turner story) και θα αποδίδει κάποιου είδους 

λύση, άρα θα τακτοποιεί το χάος, παραµένει πάντα ουσιώδες, πέρα και πριν 

από το όποιο ζητούµενο βάθος στην αφήγηση. 

Η πλοκή αποτελεί αναµφισβήτητα το πρώτο επίπεδο ανάγνωσης µιας 

αστυνοµικής αφήγησης, µιας ταινίας ή σειράς (είδη που τα τελευταία 

χρόνια διαπλέκονται, αφού βιβλία µεταφέρονται στον κινηµατογράφο ή 

στην τηλεόραση και πολλοί σεναριογράφοι µεταπηδούν στο εκδοτικό τοπίο 

κυκλοφορώντας τις ιστορίες τους σε βιβλία). Αν δουλευτεί σωστά από τον 

δηµιουργό θα ξεκλειδώσει µε ευφυή και αποτελεσµατικό τρόπο τα βαθύτερα 

επίπεδα της ανάγνωσης που είναι το κοινωνικό σχόλιο και η καταβύθιση 

στην ψυχολογία των χαρακτήρων ή ή αναµέτρηση µε τους υπαρξιακούς 

φόβους. Γιατί αν η πλοκή αποτέλεσε αυτοσκοπό τα προηγούµενα χρόνια, αν 

ήταν η κινητήριος δύναµη των κλασσικών της αστυνοµικής λογοτεχνίας 

όπως η Agatha Christie, δεν µπορεί πλέον να λειτουργεί ως τέτοια στο 

σύγχρονο αστυνοµικό µυθιστόρηµα. 

Συζητώντας όµως για πλοκή σε αυτή την ενότητα θα εστιάσουµε σε αυτό το 

πρώτο επίπεδο, θα έλεγε κανείς στο προαπαιτούµενο, που θα επιτρέψει στη 

συνέχεια να δούµε τα βαθύτερα επίπεδα της αφήγησής µας σε επόµενες 

ενότητες. Να σηµειώσω εδώ ότι το ζητούµενο της σφιχτοδεµένης πλοκής, το 

οποίο συχνά απουσιάζει από άλλες λογοτεχνικές αφηγήσεις ή λογοτεχνικά 

υποείδη, είναι και ένας από τους κύριους λόγους που ο µέσος αναγνώστης 

στρέφεται στην αστυνοµική λογοτεχνία. 
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Για παράδειγµα εγώ υπήρξα µέχρι πριν µερικά χρόνια φανατική 

αναγνώστρια της λεγόµενης κλασσικής λογοτεχνίας (έστω κι αν αυτό 

περιελάµβανε σύγχρονα έργα που θα γίνουν στο µέλλον κλασσικά και δεν 

έχουν ακόµη χαρακτηριστεί ως τέτοια). Θέλω να πω ότι αναζητούσα 

αφηγήσεις περισσότερο ή λιγότερο σύγχρονες µε βάθος, πολυπλοκότητα και 

όχι απλά διασκεδαστικά αναγνώσµατα. Έτσι, η αστυνοµική λογοτεχνία δεν 

αποτελούσε την πρώτη επιλογή µου, θεωρώντας κι εγώ στερεοτυπικά ότι 

πρόκειται για επιφανειακές αφηγήσεις που έχουν ως αυτοσκοπό µια 

εντυπωσιακή πλοκή. Κάνοντας µια πολύ απαιτητική δουλειά κάποια 

στιγµή, επέστρεφα στο σπίτι πτώµα, τα µάτια µου έκλειναν πάνω από 

αυτά τα βιβλία που κάποια 

στιγµή έλεγες, ωραία τα 

γράφει, αλλά γιατί τα γράφει; 

Γιατί δεν ενδιαφέρεται 

καθόλου να κρατήσει το 

ενδιαφέρον µου; Έτσι, µε 

αυτό το ταπεινό κίνητρο, να 

βρω ιστορίες που θα µε 

κρατούσαν ξύπνια εκείνο το 

δύσκολο διάστηµα στράφηκα 

στα αστυνοµικά. Κι εκεί 

ανακάλυψα τον πλούτο τους 

και κατάλαβα γιατί έχουν 

γίνει τόσο δηµοφιλή. Γιατί 

ακριβώς ενδιαφέρονται να 

κρατήσουν αµείωτο το ενδιαφέρον µου. Γιατί έχουν την πλοκή η οποία κινεί 

τα νήµατα και γιατί µια καλοδουλεµένη πλοκή δε σηµαίνει ότι η ιστορία θα 

πρέπει να στερείται βάθους ή ουσίας. Γι’ αυτό λοιπόν, όταν αποφάσισα να 

γράψω αστυνοµικά θέλοντας να µοιραστώ αυτόν τον πλούτο και την 

απόλαυση αυτών των αφηγήσεων µε τους αναγνώστες έβαλα καλά στο 

µυαλό µου ότι ποτέ δεν θα έπρεπε να αντιµετωπίσω µε επιπολαιότητα αυτό 

το πρώτο επίπεδο της αφήγησης. Γιατί αυτό θα είναι πάντα το όχηµα για να 

ξεκλειδώσω όλα τα υπόλοιπα που µε ενδιαφέρουν, αλλά αυτό το όχηµα 
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πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κάνει το ταξίδι, να έχει γερή µηχανή, να 

µπορεί να σκαρφαλώσει για παράδειγµα σε έναν χωµατόδροµο ή να 

διανύσει µεγάλες αποστάσεις. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι η πλοκή είναι το 

όχηµα, το τι θα δει κανείς τελικά έξω από το παράθυρο και ποιοι καθρέφτες 

της δικιάς του ζωής θα του αποκαλυφθούν είναι τα υπόλοιπα επίπεδα της 

αφήγησης. Η πλοκή επίσης είναι µάλλον το πιο τεχνικό κοµµάτι των 

αστυνοµικών ιστοριών και ως εκ τούτου χρειάζεται κανείς να οδηγηθεί σε 

έναν πολύ προσεκτικό σχεδιασµό. 

Πώς σχεδιάζουµε λοιπόν µια δυνατή πλοκή; Δεν υπάρχει µαγική συνταγή, 

αλλά θα µοιραστώ µαζί σας 

µερικές από τις τεχνικές 

που χρησιµοποιώ. 

Προφανώς κάθε δηµιουργός 

έχει τον τρόπο του, άλλος 

δεν ξεκινάει να γράφει αν 

πρώτα δεν ολοκληρώσει όλη 

τη δοµή της ιστορίας, άλλος 

ξεκινάει από ένα σηµείο 

πυροδότησης της ιστορίας 

και στήνει την πλοκή καθώς γράφει, όντας κάθε φορά τρία τέσσερα 

κεφάλαια µπροστά στον σχεδιασµό από το σηµείο που γράφει. Κάποιος έχει 

προαποφασίσει ποιος θα έχει κάνει το έγκληµα, κάποιος άλλος στήνει 

πολλούς πιθανούς ενόχους και αποφασίζει στην πορεία ποιος θα είναι ο 

ένοχος, ανάλογα µε τον τρόπο που εξελίσσονται οι χαρακτήρες του όσο τους 

δουλεύει και τους δοκιµάζει σε συνθήκες που στήνει γι’ αυτούς.  

Θα ακούσετε ίσως να µιλάνε σε άλλα µαθήµατα δηµιουργικής γραφής για 

σχέδιο τριών πράξεων, για σχέδιο εννιά πράξεων στην µικρή ή στη µεγάλη 

φόρµα και στο σενάριο (µάλιστα στο συνοδευτικό υλικό της ενότητας σας 

έχω προσθέσει έναν σχετικό σύνδεσµο για όποιον ενδιαφέρεται). Δεν σας 

κρύβω ότι όταν σχεδίαζα αυτές τις σηµειώσεις µπήκα στον πειρασµό να σας 

φωτίσω αυτές τις προσεγγίσεις, αλλά µετά σκέφτηκα ότι αυτές οι τεχνικές 

µπορεί να έχουν ενδιαφέρον, µπορεί να κάνουν την όλη διαδικασία να 

µοιάζει πιο εύκολη, πιο απτή και χαρτογραφηµένη, αλλά στην ουσία δεν 
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αξίζουν τίποτα περισσότερο από µία περιήγηση σε αυτές. Αν δείτε µια ταινία 

ή διαβάσετε ένα βιβλίο και κρατήσετε σηµειώσεις για την εξέλιξη της 

πλοκής (όπως τα δείγµατα πλοκής που σας επισυνάπτω στη βιβλιογραφία 

της ενότητας θα έχετε χαρτογραφήσει µε µεγαλύτερη ακρίβεια πως δούλεψε 

ο δηµιουργός). Οπότε ναι, αυτό το θεωρώ χρήσιµο. Διαβάστε βιβλία, δείτε 

ταινίες και κρατήστε σύντοµες σηµειώσεις (δυο τρεις γραµµές) για την 

εξέλιξη της πλοκής σε κάθε κεφάλαιο-ενότητα-σκηνή. Είναι το καλύτερο 

µάθηµα που µπορείτε να κάνετε σε σχέση µε αυτή την ενότητα και ο 

καλύτερος τρόπος να µπείτε στο µυαλό του εκάστοτε δηµιουργού.  

Αυτό που θα επιχειρήσω στη συνέχεια είναι να σας βάλω µε κάποιον τρόπο 

στο δικό µου µυαλό, θεωρώντας ότι αυτό ενδεχοµένως µπορεί να φωτίσει 

κάπως πιο άµεσα την δουλειά που εσείς θα κάνετε στη συνέχεια µελετώντας 

τα έργα και άλλων δηµιουργών που σας αρέσουν ή καθώς θα στήνετε την 

δικιά σας αφήγηση. Γι΄ αυτό αποφάσισα να σας δώσω ορισµένα κλειδιά που 

θα σας βοηθήσουν ενδεχοµένως να χαράξετε το δικό σας µονοπάτι ως προς 

τον σχεδιασµό της πλοκής και όχι να πατήσετε πάνω σε συνταγές ή 

µονοπάτια που χρησιµοποιούν κάποιοι άλλοι και που µπορείτε πολύ 

εύκολα να τα ανακαλύψετε µελετώντας και κρατώντας απλώς σηµειώσεις 

για το έργο τους. 

 

Σηµείο πυροδότησης της αφήγησης 

 

Παραδοσιακά οι αστυνοµικές ιστορίες εκκινούν από το σηµείο που τίθεται 

ενός είδους δραµατικό ερώτηµα-συµβάν που απαιτεί απάντηση-λύση. Πολύ 

συχνά επιλέγω να ξεκινώ από αυτό το σηµείο ή από το σηµείο που 

δηµιουργεί µια αίσθηση αναµονής στον αναγνώστη για το δραµατικό 

συµβάν που πρόκειται να ακολουθήσει και είναι συνήθως κάποιος φόνος ή 

µια εξαφάνιση ή κάποια άλλη παραβατική πράξη της οποία τα κίνητρα 

παραµένουν σκοτεινά. Ό,τι κι αν αποφασίσετε να κάνετε θα χρειαστεί ένα 

εναρκτήριο λάκτισµα κι αυτό σηµαίνει ότι θα χρειαστεί να συµβεί κάτι 

ενδιαφέρον, κάτι ασυνήθιστο ίσως ή κάτι που θα προβληµατίσει τον 

αναγνώστη και θα τον κάνει να αναρωτηθεί τι έχει ενδεχοµένως συµβεί ή τι 
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πρόκειται να συµβεί στη συνέχεια. Μερικά στοιχεία που έχω στο µυαλό µου 

όταν ξεκινώ µε το πρώτο κεφάλαιο µιας ιστορίας είναι: 

ü το κεφάλαιο αυτό θα θέσει τα πρώτα στοιχεία της ατµόσφαιρας και 

της αισθητική της ιστορίας µου, άρα πρέπει να είναι δουλεµένο σε 

αυτή την κατεύθυνση. Ίσως περιέχει και νύξεις ή κάποιες άγκυρες 

για κάποια ή κάποιες από τις κεντρικές (πυρηνικές ιδέες) της 

ιστορίας µου. Λέγοντας άγκυρες εννοώ τα στοιχεία που φυτεύω και 

στη συνέχεια θα πιάνοµαι από αυτά προκειµένου να εξελίσσω το 

νήµα της αφήγησης. Οι άγκυρες ή αυτό που παλιότερα το βαφτίζαµε 

ως προοικονοµία σε µια ιστορία µεταφέρουν την έννοια της συνέχειας 

στον αναγνώστη και αυτοµάτως του γεννούν την αίσθηση ότι κάποιος 

έχει κάτσει κι έχει σχεδιάσει πιθανόν µια ενδιαφέρουσα πλοκή 

ü συνήθως υπάρχει µια συνθήκη «κανονικότητας» που διαταράσσεται ή 

αν δεν διαταράσσεται η συνθήκη που παρουσιάζω έχει στοιχεία που 

κινούν µε κάποιο τρόπο το ενδιαφέρον του αναγνώστη 

ü ο αναγνώστης δεν θα πρέπει να νιώσει τη βεβαιότητα ότι έχει 

καταλάβει γιατί συνέβη ό,τι συνέβη, ότι έχει βρει ήδη κάποιες λύσεις. 

Είµαστε στο σηµείο που θέτουµε ορισµένες από τις βασικές ερωτήσεις 

της ιστορίας µας, δεν δίνουµε απαντήσεις. Αρχίζουµε απλά να 

ξεδιπλώνουµε κάποια από τα χαρτιά µας 

ü ωστόσο, τα χαρτιά που ξεδιπλώνουµε, τα στοιχεία που δίνουµε πρέπει 

να είναι αρκετά ώστε ο αναγνώστης να αντιληφθεί την συνθήκη, τι 

συµβαίνει, παρόλο που δεν είναι ακόµη σε θέση να δώσει 

απαντήσεις, ούτε καν ίσως να κάνει εικασίες. Δεν πρέπει να νιώσει ότι 

µπερδεύεται, αρκεί απλά να νιώσει ότι δεν ξέρει γιατί έγινε ό,τι έγινε 

ü το εισαγωγικό, όπως και κάθε κεφάλαιο στη συνέχεια, θα 

ξαναδουλευτεί, θα περαστεί εκατοντάδες φορές όχι µόνο για να 

στρώσει το κείµενο, αλλά και για να τρυπώσουν στοιχεία που θα 

απαιτεί η πλοκή στη συνέχεια η οποία όσο καλοσχεδιασµένη κι αν 

είναι, πάντοτε θα σας εκπλήσσει µε τα στοιχεία που θα σας λείπουν 

καθώς προχωράτε µε το γράψιµο της ιστορίας σας. 

ü κρατήστε, ειδικά το πρώτο κεφάλαιο σφιχτό. Η οικονοµία είναι το 

κλειδί στην αστυνοµική αφήγηση. Κάθε στοιχείο που εισέρχεται στην 
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αφήγηση πρέπει να έχει έναν καλό λόγο να βρίσκεται εκεί. Μη 

φοβάστε να σβήνετε. 

Κάποιες ιστορίες µπορεί να είναι πιο βραδύκαυστες, να απαιτούν 

περισσότερο εισαγωγικό χώρο για να ξεδιπλωθούν, σε αυτή την περίπτωση 

φυτέψτε τις «άγκυρες», προειδοποιήστε τον αναγνώστη ότι κάτι πρόκειται να 

ακολουθήσει που θα του κινήσει το ενδιαφέρον, δώστε του κάποια 

υπόσχεση για να τον κρατήσετε. Από τη στιγµή που θα τον κρατήσετε, 

αφότου ξεπεράσει τον αρχικό σκόπελο και τις αναγνωστικές αµφιβολίες του, 

τότε µπορεί η αφήγησή σας να απλωθεί πιο άνετα, να κινηθεί σε πιο αργό 

ρυθµό στα επόµενα κεφάλαια, γιατί ο αναγνώστης σας θα έχει βυθιστεί ήδη 

σε αυτήν. 

 

Ρυθµός και κλειδιά για το χτίσιµο της πλοκής 

 

Οι αναγνώστες του αστυνοµικού εκτιµούν ιδιαίτερα ένα βιβλίο το οποίο δεν 

µπορούν να αφήσουν όσο κουρασµένοι κι αν είναι. Η πλοκή σας πρέπει να 

έχει αυτό το χαρακτηριστικό, να κινεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη ο 

οποίος θέλει διαρκώς να δει τι θα συµβεί στη συνέχεια. Αυτό συνήθως το 

πετυχαίνουµε εξάπτοντας την περιέργεια του, θέτοντας ερωτήµατα που θέλει 

να δει πως θα απαντηθούν στη συνέχεια. Πολλοί νοµίζουν ότι ένα καλό 

αστυνοµικό είναι µια ιστορία που δίνει έξυπνες ή απρόσµενες απαντήσεις. 

Στην ουσία όµως, η ποιότητα της αφήγησης και ο ρυθµός της αστυνοµικής 

αφήγησης κρίνονται από το πόσο έξυπνα ή ουσιαστικά ερωτήµατα για τον 

ίδιο θέτει η ιστορία στον αναγνώστη. Οι απαντήσεις έπονται και συνήθως θα 

αρχίσουν να δίνονται σε αρκετά προχωρηµένο στάδιο της αφήγησης. Μέχρι 

τότε ο αναγνώστης θα έχει χρειαστεί να δώσει µόνος του δεκάδες εξηγήσεις 

ή ακόµη καλύτερα θα έχει αναπτύξει δεκάδες επιπλέον ερωτήµατα στον 

εαυτό του, πολλά από τα οποία µπορεί να µην τα έχετε καν φανταστεί γιατί 

έχουν να κάνουν µε τα δικά του βιώµατα και τον τρόπο που ο ίδιος 

καθρεφτίζεται στην ιστορία σας. 

Καθώς στήνω την πλοκή µου και για να διασφαλίσω ότι θα κρατήσω τον 

ρυθµό της αφήγησης συνήθως έχω στο µυαλό µου τα ακόλουθα: 
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ü ποιο(α) αναπάντητο(α) ερώτηµα(τα) θέτω σε αυτό το κεφάλαιο; ποια 

στοιχεία δίνω ώστε ο αναγνώστης να αρχίσει να συµπληρώνει το παζλ 

που θα τον οδηγήσει στην τελική λύση ή στην λύση ενός επιµέρους 

προβλήµατος, αφού πολύ συχνά υπάρχουν τέτοια στην πλοκή µου 

ü ποια από τις δράσεις κινεί το κεφάλαιό µου; τις περισσότερες φορές 

έχω παράλληλες δράσεις σε µια ιστορία (προσωπική ιστορία 

αστυνόµου, εξιχνίαση εγκλήµατος, µατιά από την πλευρά κάποιου 

µάρτυρα που απειλείται κ.λπ.) Πώς αυτή η επιµέρους δράση προάγει 

το σύνολο της πλοκής και το ξεδίπλωµα της συνολικής αισθητικής 

και των πυρηνικών ιδεών της ιστορίας µου; 

ü αναρωτιέµαι συνεχώς αν επιτυγχάνω την οικονοµία. Όσο βρίσκεστε 

στα αρχικά σας βήµατα, κρατήστε όσο µπορείτε σύντοµα τα κεφάλαιά 

σας. Φροντίστε για την οικονοµία κάθε σκηνής. Με τον καιρό και την 

εµπειρία µπορείτε να απλωθείτε περισσότερο, αν χρειάζεται. Το 

κλασικό παράδειγµα σε σχέση µε την οικονοµία έρχεται από τις 

ταινίες ή τα βιβλία µε κατά συρροήν δολοφόνους και είναι το εξής: 

«πότε άραγε θα ξαναχτυπήσει ο δολοφόνος µου;» ας πούµε ότι αυτή 

είναι η αρχική σας σκέψη για ένα κεφάλαιο. Η οικονοµία επιβάλλει 

ότι εφόσον τον έχουµε δει ήδη να χτυπάει µια φορά και ο αναγνώστης 

ξέρει πια πως το κάνει, δεν τον ενδιαφέρει να δει ξανά το ίδιο, τον 

ενδιαφέρει η επόµενη ερώτηση «εντάξει, ξέρω ότι θα ξαναχτυπήσει, 

αλλά ποιόν ή πόσους θα σκοτώσει αυτή τη φορά;» Η οικονοµία 

απαιτεί εδώ να πάτε ένα βήµα µπροστά ή να τρέξετε ένα βήµα πιο 

γρήγορα. 

ü σε συνέχεια της οικονοµίας σιγουρεύοµαι ότι κάθε κεφάλαιο, κάθε 

δράση είναι απαραίτητη και προάγει κάποιο από τα δοµικά στοιχεία 

της αφήγησής µου, χωρίς να εισέρχοµαι σε περιττά µονοπάτια που 

δεν έχουν κάτι να προσφέρουν στην µεγάλη εικόνα της ιστορίας µου  

ü φροντίζω να θέτω συνεχώς νέα ερωτήµατα στον αναγνώστη µου 

ü οι αναγνώστες του αστυνοµικού θέλουν να κάθονται διαρκώς σε 

αναµµένα κάρβουνα. Δεν χρειάζεται να το υπακούτε σε αυτό, δηλαδή 

να κρατάτε διαρκώς το επίπεδο της έντασης ψηλά σε όλα τα 

κεφάλαια. Χρειάζονται και στιγµής που ο αναγνώστης θα χαλαρώσει 
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ή θα χρειαστεί να κόψει λίγο τον ρυθµό της ανάγνωσης για να σκεφτεί 

ενδεχοµένως κάτι βαθύτερο. Γενικά µην χρησιµοποιείτε την 

ανατροπή για την ανατροπή, ούτε την έκπληξη για την έκπληξη. 

Χρειάζεται ένα µέτρο για να µην εξελιχθεί η ιστορία σας σε ένα φτηνό 

παιχνίδι εντυπωσιασµού. Κρατηθείτε κοντά στον ρυθµό και το µέτρο 

της κανονικής µας ζωής, εκτός αν έχετε κάποιον σοβαρό λόγο να 

βγείτε από αυτό και να κινηθείτε σε ρυθµούς Χόλιγουντ και 

καταιγιστικής δράσης. Όπως και να έχει όµως µην µένετε συνέχεια 

στο κόκκινο. Χρειάζεται το κρύο για να νιώσεις καλύτερα το ζεστό. 

Χρειάζεται η ανάπαυλα για να απολαύσεις στη συνέχεια το τρέξιµο. 

Συνήθως η καταιγιστική δράση φέρνει τόσο στο προσκήνιο την πλοκή 

που δεν επιτρέπει την εµβάθυνση και αυτό είναι µειονέκτηµα αν 

θέλει κανείς να φτιάξει πολυεπίπεδες αφηγήσεις που προβληµατίζουν 

και συγκινούν σε βάθος τον αναγνώστη και θα τις θυµάται για καιρό 

ü φροντίζω συχνά να ανοίγω ένα κεφάλαιο στο µέσο του συνόλου της 

σκηνής που έχω σκεφτεί γι’ αυτό το κεφάλαιο. Εσωτερικοί µονόλογοι, 

φλας µπακ, σκέψεις, βαθύτερα συναισθήµατα µπορούν στη συνέχεια 

να ξεδιπλωθούν καθώς επιστρέφω στο σηµείο που θα εκκινούσε η 

αφήγησή µου αν επέλεγα να κινηθώ γραµµικά. Φροντίζω να µην 

κινούµαι πάντοτε γραµµικά στις σκηνές µου ή µέσα στα επιµέρους 

κεφάλαια κι αυτή η τεχνική θα σας δώσει αυτόµατα πολλές 

εναλλακτικές και ενδιαφέρουσα πολυπλοκότητα στον τρόπο που θα 

ξετυλίγεται κάθε κεφάλαιο 

ü ξαναπερνάω διαρκώς τις σηµειώσεις µου για την πλοκή κάθε 

κεφαλαίου όταν προστίθενται οι σηµειώσεις για τα επόµενα κεφάλαια. 

Σβήνω και γράφω, προσθέτω και αφαιρώ ό,τι χρειάζεται. Αφαιρώ 

πάντοτε τα περιττά ή κάτι που πλεονάζει 

ü σε αρχικό στάδιο, καθώς χαρτογραφώ το περιεχόµενο κάθε 

κεφαλαίου µου δεν σηµειώνω κάθε λεπτοµέρεια, σηµειώνω τα 

απαραίτητα. Οι λεπτοµέρειες συµπληρώνονται αφότου ρίχνοµαι µε τα 

µούτρα στο γράψιµο, οπότε µου αποκαλύπτονται όλα τα σηµεία που 

χρειάζεται να φωτίσω, όλες οι λεπτοµέρειες 
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ü όπου επιλέγω να εισάγω διάλογο φροντίζω να είναι σύντοµος (εκτός αν 

πρόκειται για σενάριο, οπότε εκεί κάνω το αντίστροφο, πολύ διάλογος 

και ελάχιστες οδηγίες για τα υπόλοιπα). Φροντίζω ότι ο διάλογός µου 

έχει λόγο ύπαρξης και ότι προάγει πιο άµεσα δοµικά στοιχεία της 

ιστορίας µου, απ’ ότι αν δεν τον χρησιµοποιούσα 

ü προσέχω που εισάγω τον εσωτερικό µονόλογο των ηρώων µου, τις 

σκηνές δράσης, τον διάλογο, την απόδοση της ατµόσφαιρας και 

φροντίζω να υπάρχουν εναλλαγές µεταξύ τους. Ολόκληρα κεφάλαια 

που είναι εσωτερικοί µονόλογοι ή σελίδες επί σελίδων καταιγιστικής 

δράσης συνήθως είναι κεφάλαια που πρέπει να ξαναδουλέψω 

ü η αίσθηση της ισορροπίας είναι σηµαντική στο στήσιµο της πλοκής. 

Φροντίζω να φωτίζω ισοµερώς τα στοιχεία που βρίσκονται στο 

ενδιαφέρον µου σε σχέση µε τις πυρηνικές ιδέες της ιστορίας µου και 

την ατµόσφαιρά της καθώς εξελίσσεται ο σχεδιασµός της πλοκή. 

Φροντίζω να µένω κοντά στον ρυθµό της καθηµερινής ζωής και στην 

ταχύτητα που σκέφτεται ο αναγνώστης. Δεν το παίζω έξυπνος µε 

απίστευτα κόλπα και ανατροπές, δεν ξεγελάω τον αναγνώστη ή δεν 

κεντρίζω το ενδιαφέρον του µε σκηνές αγριότητας (αυτό είναι 

προσωπική επιλογή. Πολλοί συγγραφείς και πολλοί σεναριογράφοι 

επενδύουν βεβαίως στο αντίθετο και σίγουρα έχουν τους λόγους τους. 

Αν έχετε κι εσείς τους λόγους σας φυσικά και θα το κάνετε.) 

ü γνωρίζω ότι η πλοκή που θα στήσω αρχικά θα αλλάξει αρκετές φορές, 

όµως όσο πιο καθαρά έχω τα δοµικά στοιχεία της αφήγησής µου, τις 

πυρηνικές ιδέες, το στοιχείο που πυροδοτεί την αφήγηση (π.χ. τις 

λεπτοµέρειες του αρχικού εγκλήµατος) και την ατµόσφαιρα, τόσο 

λιγότερες πιθανότητες έχω να χαθώ. 

Συµπερασµατικά, κάθε κεφάλαιο στην πλοκή µου συνήθως: 

- εξελίσσει την ιστορία (την κύρια ή τις παράλληλες δράσεις) ως 

προς τις πυρηνικές ιδέες µου 

- εξελίσσει τους χαρακτήρες µου 

- θέτει ερωτήµατα στον αναγνώστη ή/και του δίνει στοιχεία για την 

εξιχνίαση του εγκλήµατος 
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- προάγει τις αποφάσεις που έχω πάρει σχετικά µε την ατµόσφαιρα 

του έργου. 

 

Τα κλειδιά του µυστηρίου ή του γρίφου 

 

Το µυστήριο στήνεται αφότου δώσετε στον αναγνώστη το εναρκτήριο 

συµβάν. Στη συνέχεια φυτεύετε στοιχεία µέσα στην αφήγηση κάθε 

κεφαλαίου που τον βοηθούν να προβληµατιστεί, να θέσει ερωτήµατα και να 

επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις για τη λύση της υπόθεση. Τα στοιχεία 

αυτά τα βρίσκει ο αναγνώστης συνήθως µαζί µε τον χαρακτήρα που κινεί 

την έρευνα ή µπορεί και πριν από αυτόν, µαζί µε τον πανόπτη αφηγητή που 

πολλές φορές τον αφήνει να κρυφοκοιτάξει σε κάποιο συµβάν πριν ακόµη 

το δει ο ντετέκτιβ (σκεφτείτε για παράδειγµα πόσες φορές σε βιβλία ή 

ταινίες γνωρίζουµε τι κάνει ο δολοφόνος, όχι βεβαίως το σύνολο της δράσης 

του, ένα µέρος, που δεν το γνωρίζει ο ντετέκτιβ που ερευνά την υπόθεση και 

περιµένουµε να βρει τον τρόπο να το ανακαλύψει κι αυτός). Πάντως όταν το 

µυστήριο εκκινεί ο αναγνώστης, ο πανόπτης αφηγητής και ο ερευνητής 

βρίσκονται συνήθως στο ίδιο σηµείο και έχουν το ίδιο ερώτηµα: 

- ποιος το έκανε; 

- γιατί το έκανε; 

- πότε το έκανε; 

- πώς ακριβώς το έκανε; 

- ίσως να αναρωτιούνται και για τον τόπο (αν δεν έχει βρεθεί ακόµη 

π.χ. το πτώµα) 

Είναι τα περίφηµα 4Π του µυστηρίου (ποιος, που, πότε, πως) και φυσικά το 

γιατί. Το κίνητρο πίσω από όσα συνέβησαν. Αυτά τα ερωτήµατα κινούν τον 

τρόπο µε τον οποίο φυτεύω στοιχεία και απαντήσεις στην αφήγησή µου. 

Μερικά πολύ χρήσιµα κλειδιά που χρησιµοποιώ στη συνέχεια καθώς στήνω 

την πλοκή µου γύρω από το µυστήριο είναι τα ακόλουθα (µπορείτε φυσικά 

να αγνοήσετε πολλά από αυτά, αρκεί να γνωρίζετε ότι υπάρχουν στο 

οπλοστάσιό σας): 

- το στοιχείο της απώλειας είτε γι’ αυτόν που κινεί την έρευνα, είτε 

για τον περίγυρο του θύµατος είναι σηµαντικό και είναι ένα 
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στοιχείο που πρέπει να αναπτυχθεί. Όπως και το στοιχείο της 

λύτρωσης ή κάποιου είδους απάντησης-εξήγησης σε σχέση µε 

αυτή την απώλεια 

- το στοιχείο της προσωπικής εµπλοκής του ερευνητή. Γιατί 

ενδιαφέρεται τόσο να λύσει την υπόθεση. Τι δικό του υπάρχει σε 

αυτήν; 

- το στοιχείο της σύγκρουσης. Κάθε αφήγηση (σε βιβλία, ταινίες, 

θέατρο, τηλεόραση) έχει ως διακύβευµα τουλάχιστον µία 

σύγκρουση. Χωρίς αντικρουόµενα συµφέροντα, χωρίς 

διαφοροποιήσεις ανάµεσα στους χαρακτήρες και διαφορετικές 

επιδιώξεις, µατιές και εµπόδια σε αυτές τις επιδιώξεις δεν υπάρχει 

ιστορία 

- ο δηµιουργός προηγείται τουλάχιστον ένα βήµα (συνήθως αρκετά 

περισσότερα) από τον αναγνώστη στην απάντηση των ερωτηµάτων 

που τίθενται στην ιστορία 

- ο δηµιουργός οδηγεί τον αναγνώστη συχνά σε µονοπάτια που δεν 

λύνουν ή δεν δίνουν τελική απάντηση στο µυστήριο, σε 

λανθασµένες διαδροµές. Αυτά τα µονοπάτια υποχρεώνουν τον 

αναγνώστη σε βιαστικά συµπεράσµατα τα οποία στη συνέχεια ο 

δηµιουργός ανατρέπει φωτίζοντας ενδεχοµένως µια εκδοχή ή 

κάποιο κρίσιµο στοιχείο που αγνόησε ο αναγνώστης. Οι ανατροπές 

κατά την άποψή µου θα χρειαστεί να χρησιµοποιούνται µέτρο, 

γιατί όσο περισσότερο ο αναγνώστης θαυµάζει την ευφυία σας, την 

ικανότητά σας να τον ξεγελάτε ή να κάνετε µαγικά µπροστά στα 

µάτια του, τόσο η ιστορία αποµακρύνεται από το συναισθηµατικό 

µέτρο της καθηµερινότητάς του και τείνει να έχει τα στοιχεία µιας 

διασκεδαστικής κατασκευής. Για κάποιους αναγνώστες αυτό 

βέβαια είναι το ζητούµενο, απλά να διασκεδάσουν. Κάποιοι πιο 

απαιτητικοί αναγνώστες όµως θέλουν να αισθανθούν και να 

συναισθανθούν τους χαρακτήρες σας και να καθρεφτίσουν τους 

δικούς τους φόβους και σκέψεις. Αυτοί συνήθως δεν αρέσκονται 

σε τέτοια κόλπα. Οπότε η ισορροπία είναι το κλειδί σε αυτόν τον 

τοµέα και η ικανότητά σας να παίζετε τίµια το παιχνίδι, χωρίς να 
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παραπλανάτε τον αναγνώστη απλά για να τον εντυπωσιάσετε. 

Σκεφτείτε τον αρχικό ενθουσιασµό, αλλά και την συνακόλουθη 

απογοήτευση µε αφορµή το ακόλουθο παράδειγµα: «Ο Τζον καθόταν 

στο γραφείο του και έπινε τον καφέ του. Το λάπτοπ φώτιζε το δωµάτιο που κατά 

τ’ άλλα παρέµενε σκοτεινό. Ο αέρας λυσσοµανούσε έξω από το παράθυρο. Οι 

σκιές των δέντρων χόρευαν πίσω από το τζάµι. Άκουσε ένα τρίξιµο στη σκάλα, 

αλλά δεν γύρισε. Προσπάθησε όµως να συγκεντρωθεί στη δουλειά του. Άλλο ένα 

τρίξιµο, πιο δυνατό αυτή τη φορά τον έκανε να χάσει τη συγκέντρωσή του. 

Βήµατα; Ήταν όντως βήµατα αυτά που πλησίαζαν; Ένας ξαφνικό θόρυβος. 

Πετάχτηκα πάνω και κόλλησε το πρόσωπό του στο τζάµι. Δεν είδε τίποτα. Ήταν 

το παντζούρι που κοπανούσε από τον αέρα (πρώτη απογοήτευση του 

αναγνώστη). Ξανακάθισε. Το ηλεκτρικό φως της οθόνης έκανε τους τοίχους της 

βιβλιοθήκης γύρω του ρευστούς. Ξανά βήµατα. Ξανά το τρίξιµο. Κάποιος 

πλησίαζε στο δωµάτιο. Ήταν πλέον σίγουρος ότι κάποιος σύντοµα θα άνοιγε την 

πόρτα του. Πετάχτηκε και κατέβασε απότοµα το χερούλι της πόρτας. Μια 

πνιχτή κραυγή και το σπάσιµο ένα ποτηριού. (εδώ πλέον ο αναγνώστη περιµένει 

να κορυφωθεί η σκηνή, αλλα…) Τελικά ήταν η γυναίκα του. Είχε ετοιµάσει το 

βραδινό τσάι τους και ανέβαινε στο γραφείο να το πιουν µαζί. (η απόλυτη 

απογοήτευση µετά και από αυτή την ανατροπή). Αυτό είναι που 

βαφτίζουµε ανατροπή για την ανατροπή και θα παρατηρήσετε ότι 

πολύ συχνά χρησιµοποιείται στα αστυνοµική για να καλλιεργήσει 

µια διαρκή ατµόσφαιρα απειλής και φόβου. Αποφύγετε λοιπόν 

την ανατροπή που λειτουργεί ως αυτοσκοπός. Κρατήστε γνησίως το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη και όχι µε τέτοιου είδους κόλπα που 

χρησιµοποιούνται κατά κόρον στα θρίλερ 

- τα κλειδιά, τα στοιχεία που συλλέγει ο αναγνώστης όσο εξελίσσεται 

η αφήγηση µπορεί να έρχονται µε παραδοσιακούς τρόπους 

(ανακρίσεις, συνεντεύξεις υπόπτων και µαρτύρων, φυσικές 

αποδείξεις από τον χώρο του εγκλήµατος και την διαδικασία της 

έρευνας), αλλά θα πρέπει να έρχονται µε µια φυσική ροή και µε 

λογικό τρόπο. Σε κάθε κεφάλαιο φυτεύουµε µόνο τα απαραίτητα 

στοιχεία ή την υπόσχεση ότι σύντοµα θα δοθεί κάποιο επόµενο 

στοιχείο 
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- παίζουµε µε την καθυστέρηση και την προσδοκία του αναγνώστη 

να αποκαλυφθεί κάποιο στοιχείο, αλλά δεν καθυστερούµε τόσο 

ώστε να τον απογοητεύσουµε 

- χρησιµοποιούµε µε µέτρο τον φυσικό κίνδυνο που απειλεί 

κάποιον από τους χαρακτήρες µας, αυτό το στοιχείο ανεβάζει 

πάντοτε την αδρεναλίνη 

- µετά το εναρκτήριο συµβάν που συνήθως είναι συγκλονιστικό 

δίνουµε στοιχεία, αλλά τα πιο συνταρακτικά στοιχεία τα κρατάµε 

για την κλιµάκωση της ιστορίας µας. Έχουµε κρατήµατα όσον 

αφορά στην κλιµάκωση και παίζουµε µε το σχήµα που 

παρουσιάστηκε ήδη σε προηγούµενη ενότητα για την κλιµάκωση 

κάθε σκηνής 

- αξιοποιούµε την πολυπρισµατική αφήγηση. Δίνουµε όσο το 

δυνατόν περισσότερες οπτικές µέσω των χαρακτήρων µας. 

Αποφεύγουµε να πάρουµε θέση, αυτό θα το κάνει ο αναγνώστης. 

Δεν υπερασπιζόµαστε το «καλό», δεν καταδικάζουµε το «κακό», δεν 

νουθετούµε και δεν διδάσκουµε. Δεν ηθικολογούµε. Η 

πολυπρισµατική αφήγηση βοηθάει να µπούµε στη θέση όλων των 

ρόλων και να τους συναισθανθούµε πριν να πάρουµε θέση και να 

αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν είµαστε εµείς οι δικαστές. Ο 

αναγνώστης θα κρίνει 

- βάλτε ένα ρολόι που µετράει αντίστροφα. Ο χρόνος επίλυσης, το 

επείγον να δοθεί µια απάντηση ή να βρεθεί ένα στοιχείο κρατάει 

τον ρυθµό στην αφήγηση και ανεβάζει τα επίπεδα του σασπένς 

(µιλάω για πλοκή στο αστυνοµικό και πρώτη φορά χρησιµοποίησα 

τη λέξη σασπένς, θεωρώντας αυτονόητο ότι όλα αυτά τα στοιχεία 

που παρουσιάζω από την πρώτη κιόλας σελίδα αυτής της ενότητας 

συµβάλλουν στο χτίσιµο της αγωνίας. Αστυνοµική πλοκή, χωρίς 

σασπένς µάλλον είναι δύσκολο να υπάρξει) 

- συνήθως ξεκινάµε από το πιο µικρό και κινούµαστε προς το πιο 

µεγάλο (ο δολοφόνος µας πιθανόν να έχει ένα µεγαλύτερο σχέδιο 

από αυτό που αρχικά φανταζόµαστε ή ένα διαφορετικό σχέδιο, 

αυτό είναι ένα ακόµη χρήσιµο µοτίβο σε πολλές ιστορίες) 



	 	 Ευτυχία	Γιαννάκη		 	 --		 	Αστυνομική	αφήγηση	
	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 [	Κεφάλαιο	4]		

16	

- εµπιστευόµαστε τους χαρακτήρες µας, δεν τους προδίδουµε και 

αν τους έχουµε δώσει το απαραίτητο βάθος, τότε είναι οι ίδιοι οι 

χαρακτήρες που θα αποτελέσουν πλοκή (όπως θα δούµε 

αναλυτικά σε επόµενη ενότητα) 

- όσα στοιχεία κρύβετε από τον αναγνώστη, κρύψτε τα µπροστά στα 

µάτια του και όχι σαν άσσους κάτω από το µανίκι σας. 

Τοποθετήστε το στοιχείο µε τρόπο που δεν θα το προσέξει 

ενδεχοµένως, αλλά το στοιχείο πρέπει να είναι εκεί και όχι να 

εµφανιστεί σαν από µηχανής θεός σε ανύποπτο χρόνο 

- δίνετε διαλείµµατα στον αναγνώστη σας για να σκεφτεί, να 

ξαποστάσει από την ένταση και να πάρει δυνάµεις για τη 

συνέχεια. Στα διαλείµµατα µπορεί να περνάει καλά. Να ακούει τη 

µουσική που ακούει ο ήρωάς σας, να τρώσει µαζί του σε κάποιο 

ταβερνάκι, να βλέπει τα προσωπικά του. Ό,τι δηλαδή συµβαίνει 

και στην καθηµερινότητά µας. Ιστορία χωρίς διαλείµµατα είναι 

άνοστη, όπως είναι άνοστη η καθηµερινότητα αν επικεντρώνεται 

µόνο στη δουλειά. Αξιοποιείστε τα διαλείµµατα για προάγεται την 

ατµόσφαιρα και το βάθος των χαρακτήρων σας. 

- η κορύφωσεις στα µισά της ιστορίας πρέπει να δίνονται µε µέτρο 

και διαχείριση µετά από κάθε κορύφωση πρέπει να είναι 

προσεκτική ώστε ο αναγνώστης να µην χάσει το ενδιαφέρον του 

για τη συνέχεια θεωρώντας ότι είδε ό,τι πιο θεαµατικό µπορούσε 

να δει σε σχέση µε την ιστορία σας. Η τελική σύγκρουση, 

κορύφωση ή ανατροπή ίσως µπορούν να ξεφεύγουν από αυτό το 

µέτρο (συνήθως εγώ δεν επιλέγω τις θεαµατικές λύσεις, αλλά 

πολλοί συγγραφείς το κάνουν και πολλοί αναγνώστες ή θεατές 

ταινιών το θεωρούν απαραίτητο) 

- για το τέλος σας έχω κρατήσει κάτι καλό, το λεγόµενο «Όπλο του 

Τσέχοφ» που είναι χρήσιµο για τον τρόπο που στήνουµε το 

µυστήριο και τοποθετούµε τα στοιχεία της λύσης. Ο Τσέχοφ 

λοιπόν έλεγε ότι: «αν στην πρώτη σκηνή κρεµάσεις ένα όπλο στον 

τοίχο, τότε στην επόµενη σκηνή αυτό θα πρέπει να πυροδοτηθεί». 

Θυµηθείτε ότι κάθε υπόσχεση που δίνετε στον αναγνώστη θα 
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πρέπει να τηρηθεί µέχρι το τέλος του βιβλίου και ότι δεν πρέπει 

να κουραστεί περιµένοντας. 

 

Μερικά συµπεράσµατα 

 

Κλείνοντας ίσως καλό είναι να έχετε συνοπτικά στο µυαλό σας τα ακόλουθα 

καθώς θα σχεδιάζετε την πλοκή σας: 

- ξεκινώ από µια συνθήκη οµαλότητας που ανατρέπεται 

- χτίζω κάθε κεφάλαιο – συµβάν εξυπηρετώντας τις πυρηνικές ιδέες 

και την ατµόσφαιρα της ιστορίας µου φυτεύοντας παράλληλα τα 

στοιχεία του µυστηρίου και θέτοντας ερωτήµατα στον αναγνώστη 

- εναλλάσσω τις σκηνές δράσης µε τους διαλόγους και τον 

εσωτερικό µονόλογο 

- φροντίζω για την οικονοµία των στοιχείων της αφήγησης 

- φροντίζω ο ρυθµός της αφήγησης να εξυπηρετεί τον ρυθµό της 

δράσης, του διαλόγου ή του εσωτερικού µονολόγου κατά 

περίπτωση, αφαιρώ οτιδήποτε περιττό 

- φανταστείτε ότι κάθε κεφάλαιο είναι µια µικρή ψηφίδα στον κύβο 

του Ρούµπικ που είναι το σύνολο της ιστορίας µας. Θα χρειαστεί 

να στρίψετε πολλές φορές τα τµήµατά του, να χρησιµοποιήσετε 

ενδεχοµένως ανατροπές, κορυφώσεις και διαλείµµατα, αλλά όλα 

αυτά δεν είναι αυτοσκοπός, πρέπει να γίνονται µε σκοπό στο τέλος 

όλες οι πλευρές του κύβου να τακτοποιηθούν. Και καλό είναι να 

ξέρετε κατά τον σχεδιασµό τι θα αποκαλύπτει η κάθε πλευρά 

εξαρχής, διαφορετικά δεν θα τελειώσετε ποτέ µε τον κύβο σας. 

Χρειάζεται οι πυρηνικές ιδέες και η ατµόσφαιρα να είναι σαφείς 

γιατί είναι οι πλευρές αυτού του κύβου. 

- Ένα συνηθισµένο σχήµα πλοκής είναι το ακόλουθο: 

α. εναρκτήριο συµβάν 

β. εκκίνηση έρευνας – ξεδίπλωµα χαρακτήρων 

γ. µικρέςκορυφώσεις και διαλείµµατα στην έρευνα µε αποκάλυψη 

στοιχείων 
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δ. καλύτερη γνωριµία µε χαρακτήρες όσο προχωράει η έρευνα, 

χτίσιµο ατµόσφαιρας, υπόσχεση για κάτι πιο µεγάλο από αυτό 

που αρχικά υποθέταµε 

ε. πολλαπλοί ύποπτοι (τεχνικές κλειστού δωµατίου, όπου π.χ. 

κανείς δεν µπορεί να βγει από ένα δωµάτιο, χώρο, νησί και είναι 

όλοι ύποπτοι) 

στ. συγκρούσεις και επιλύσεις µεταξύ των χαρακτήρων ή εµπόδια 

που προκύπτουν στη λύση του µυστηρίου 

ζ. ανατροπές ή µη αναµενόµενες λύσεις στα εµπόδια που 

προκύπτουν 

η. κορύφωση σύγκρουσης 

θ. τελική ανατροπή 

ι. λύση (ή κάποιου είδους ερµηνεία ακόµη κι αν δεν λυθεί το 

µυστήριο, το οποίο κατά κανόνα λύνεται. Συχνά µπορεί να µένει 

κάτι µικρότερο αναπάντητο, ειδικά στις σειρές βιβλίων ή ταινιών 

που δίνει κάποια υπόσχεση για τη συνέχεια) 

κ. εξοµάλυνση – κατάσταση κανονικότητας. 

 

Νοµίζω πως µετά από όλα αυτά είστε έτοιµοι για τις ασκήσεις σας J 

 

 

 

 

 

 

 
** στο προαιρετικό περιεχόµενο αυτής της ενότητας σας έχω έναν σύνδεσµο προς µιας 

πλατφόρµας (στα αγγλικά) που έχει εκατοντάδες εκτενή σχέδια πλοκής κλασικών και 

σύγχρονων αστυνοµικών. Είναι συνδροµητική, αλλά έχει κάποιο δωρεάν περιεχόµενο. Αν 

γίνετε συνδροµητής µπορείτε να κατεβάσετε σε έναν µήνα απεριόριστα σχήµατα πλοκής 

που χαρτογραφούν πλήρως τα βιβλία. 

>>> http://www.bookrags.com/ 
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Άσκηση για το µυθιστόρηµα ή το διήγηµα που δουλεύετε  
(προαιρετικά την µοιράζεστε µαζί µου αν θέλετε βοήθεια ή οτιδήποτε άλλο) 

 

Αφού έχετε βρει τις πυρηνικές ιδέες και την ατµόσφαιρα της ιστορίας σας 

που τα σηµειώνετε συνοπτικά ως εξής στο πάνω µέρος της απάντησης, 
Κεντρική ιδέα: ……. 

Πυρηνικές ιδέες που στηρίζουν την κεντρική ιδέα και τις παράλληλες δράσεις: …….. 

Ατµόσφαιρα – ύφος – αισθητική: …… / χώρος / χρόνος / και ό,τι άλλο θεωρείτε χρήσιµο 

 

φτιάξτε έναν πίνακα µε τέσσερις στήλες ως εξής για την πλοκή της 

αφήγησής σας: 

 

Σκηνή Πλοκή – Δράση Χαρακτήρας Ατµόσφαιρα – 

πυρηνικές ιδέες 
 

Κεφάλαιο 1: 

(δώστε έναν σχετικό 

τίτλο) 

 

Παράγραφος 1-2 

(π.χ. για το 

διήγηµα) 

 

Πώς εξελίσσεται η δράση; 

Ποιο ερώτηµα θέτω; 

Ποιο στοιχείο ή ποιες άγκυρες 

του µυστηρίου φυτεύω; 

Ποια µερική λύση δίνω;  

 

 

Ποιος 

χαρακτήρας 

εµπλέκεται; 

Πώς εξελίσσεται 

σε αυτή τη 

σκηνή; 

Πώς µπαίνω σε 

µεγαλύτερο ψυχολογικό 

βάθος εντός του; 

 

 

Πώς εξελίσσονται οι πυρηνικές ιδέες 

της ιστορίας µου; 

Πώς προάγεται η ατµόσφαιρα; 

Ποιόν δικό µου προβληµατισµό, 

συναίσθηµα, κοινωνικό σχόλιο 

µεταφέρω; 

Ποιά στοιχεία των αισθήσεων 

χρησιµοποιώ για να ζωντανέψω όσα 

είδα στην προηγούµενη ενότητα; 

 

Κεφάλαιο 2: 

(δώστε έναν σχετικό 

τίτλο) 

 

 

….. 

 

…. 

 

… 
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Παράγραφος 3-4 

(π.χ. για το 

διήγηµα) 

 

Χαρτογραφήστε όσες σκηνές θεωρείτε απαραίτητες για να ξεκινήσετε στη 

συνέχεια να γράφετε την ιστορία σας (µυθιστόρηµα ή διήγηµα). 

Μπορείτε να µου στείλετε µόνο τον πίνακα ή και κάποιο κεφάλαιο που 

έχετε ήδη γράψει. 

 

Καλή δουλειά, τώρα αρχίζουµε να βουτάµε στα βαθιά! 

 


