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Φέρνω στο φως τα δοµικά στοιχεία µιας αστυνοµικής 
αφήγησης και προχωράω ένα βήµα παρακάτω 
 

 
 

Αν δουλεύετε ήδη πάνω σε κάποια ιδέα για µυθιστόρηµα ή διήγηµα ήρθε 

η στιγµή να χαρτογραφήσετε τα επόµενα βήµατά σας 

 

α/ σε τέσσερις παραγράφους παρουσιάζω σύντοµα τα δοµικά στοιχεία της 

αφήγησής µου (έγκληµα, µυστήριο, έρευνα, λύση) 

β/ σε µια παράγραφο απαριθµώ την κεντρική ιδέα ή τις κεντρικές ιδέες της 

ιστορίας µου (προσπαθώ να βρω το πολυεπίπεδο ή τα ηθικά και άλλα διλήµµατα 

που θέτουν οι κεντρικές ιδέες µου σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο όπως 

περιγράφηκαν στην δεύτερη ενότητα του σεµιναρίου µας) 

γ/ φτιάχνω τον πίνακα µε τους χαρακτήρες της ιστορίας µου (κύριους και 

δευτερεύοντες) που παρουσιάστηκε στις σηµειώσεις του δεύτερου κεφαλαίου 

(αυτό θα αποτελέσει τη βάση για όσα θα κουβεντιάσουµε σε επόµενη ενότητα για 

τους χαρακτήρες) 

δ/ φτιάχνω µια δοµή µε τα κεφάλαια της ιστορίας µου και σε λίγες γραµµές 

εξηγώ την πλοκή-δράση κάθε κεφαλαίου (αν πρόκειται για διήγηµα περιγράφω 

την εξέλιξη της πλοκής συνοπτικά). Αν δεν έχετε όλη τη δοµή µπορείτε να 

σηµειώσετε µόνο το τµήµα που έχετε σχετικά καθαρά στο µυαλό σας, που 

κολλάτε κ.λπ. ώστε να το κουβεντιάσουµε (αυτό θα αποτελέσει τη βάση για όσα 

θα κουβεντιάσουµε σε επόµενη ενότητα για την πλοκή). 

ε/ περιγράφω ποια θέλω να είναι η ατµόσφαιρα – σκηνικό - αισθητική στην 

ιστορία µου (π.χ. µεσογειακό περιβάλλον µε όλη την αταξία και το χάος του, 

καλοκαίρι, σε αστικό κέντρο, µε τον νωχελικό ρυθµό του καλοκαιριού, αλλά και 

τον εκνευρισµό που προκαλεί η ζέστη κ.λπ. Βρείτε λέξεις κλειδιά που µπορούν 
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να περιγράψουν τον χώρο, τον χρόνο, την ιδιαίτερη συνθήκη/ες, ντύστε τα ίσως 

µε µουσική, µυρωδιές, κουζίνα κ.λπ. Η αστυνοµική λογοτεχνία φηµίζεται για τη 

σχέση της µε αυτά τα στοιχεία (αυτό θα αποτελέσει τη βάση για όσα θα 

κουβεντιάσουµε στην επόµενη ενότητα για την ατµόσφαιρα της ιστορίας). 

 

* µπορείτε να µου παραδώσετε και τµήµα αυτής της άσκησης αν δεν νιώθετε 

έτοιµοι να ακολουθήσετε όλα τα βήµατα που περιγράφονται παραπάνω. 

 

Αν δεν έχετε µια ιδέα στην οποία δουλεύετε ήδη µπορείτε να εφαρµόσετε 

τα παραπάνω βήµατα σε ένα αγαπηµένο σας βιβλίο αστυνοµικής 

λογοτεχνίας (ή οποιοδήποτε λογοτεχνικό έργο). Η ανάλυση αυτή θα σας 

βοηθήσει να δοµήσετε τις δικές σας ιδέες στο µέλλον.  

 

Εννοείται ότι αυτή την άσκηση µπορείτε να την κάνετε ακόµη κι αν έχετε 

ξεκινήσει να δουλεύετε ήδη µε κάποια δικιά σας ιδέα εφαρµόζοντας τα βήµατα 

της ανάλυσης για ένα άλλο (αστυνοµικό) βιβλίο που αγαπάτε. 

 

 

 


