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Χαρακτήρες – ψυχολογικό υπόβαθρο και δράση. Ο ρόλοι, τα 
όρια και η ισορροπία τους 
 

 
 
 

Προσπαθήστε να σκεφτείτε οποιαδήποτε 

µορφή αφήγησης χωρίς χαρακτήρες. Θα 

διαπιστώσετε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

υπάρξει ιστορία χωρίς κάποιον χαρακτήρα να 

την κινεί. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ο 

χαρακτήρας θα χρειαστεί να υποκατασταθεί 

από κάποιο άλλο στοιχείο της αφήγησης που 

ντύνεται µε ανθρώπινες ιδιότητες (π.χ. ένα 

αντικείµενο, ένα ζώο). Ίσως να είναι και 

ανούσιο να υπάρξει ιστορία που δεν έχει στον πυρήνα της έναν χαρακτήρα, 

κάποιο στοιχείο µε ανθρώπινες ιδιότητες και άρα την ιδιότητα του λόγου να 

την προάγει. Μοιραζόµαστε τις αφηγήσεις µας για να µοιραστούµε τις 

εµπειρίες και τα συναισθήµατά µας, για να διασώσουµε τις αναµνήσεις µας, 

για να φωτίσουµε διαφορετικές οπτικές γύρω από το ίδιο συµβάν, για να 

διατηρήσουµε τη συνέχεια της γνώσης. Στην ουσία είµαστε οι ιστορίες µας 

και οι ιστορίες υπάρχουν επειδή τις ενεργοποιούν οι χαρακτήρες τους. Οι 

αφηγήσεις µας είναι οι καθρέφτες και τα θραύσµατα των εµπειριών µας, 

των σκέψεων και των συναισθηµάτων µας. Ιστορία χωρίς χαρακτήρες δεν 

έχει µάλλον νόηµα, όπως και χαρακτήρας χωρίς ιστορίες είναι κενός 

µνήµης, συναισθήµατος και ίσως ενδιαφέροντος. Όταν αναρωτιόµαστε για 

την ανάγκη της ύπαρξης του χαρακτήρα είναι σαν να θέτουµε το ερώτηµα 

αν έκανε η κότα το αβγό ή το αβγό την κότα. Ο χαρακτήρας γεννά την 

ιστορία και η ιστορία γεννά τον χαρακτήρα, ο χαρακτήρας γεννά την πλοκή 
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και η πλοκή γεννά τους χαρακτήρες. Τα δύο στοιχεία εξελίσσονται 

παράλληλα από τον δηµιουργό καθώς στήνει και εξελίσσει την ιστορία του.  

Το άθροισµα των ιστοριών µας 

διαχρονικά διαµορφώνει την µεγάλη 

ιστορία µας, την συνείδησή µας, την 

αυτοαντίληψή µας και την θέση µας 

στον κόσµο. Οι αφηγήσεις µας είναι 

µακράν το καλύτερο εργαλείο που 

έχουµε για να φωτίσουµε τον εαυτό µας 

και τους γύρω µας.  

Η παράδοση της αστυνοµικής 

λογοτεχνίας θέλει τους χαρακτήρες και ιδιαίτερα τους κύριους χαρακτήρες 

των αστυνοµικών σειρών που εµφανίζονται σε περισσότερες από µία 

ιστορίες, µε τον καιρό να αυτονοµούνται, να γίνονται τόσο ισχυροί ώστε να 

ξεπερνούν ακόµη και το µέγεθος των ιστοριών στις οποίες πρωταγωνιστούν ή 

τους δηµιουργούς τους. Μια µικρή περιήγηση στο παρελθόν αυτών των 

ηρώων, αλλά και στους σύγχρονους ντετέκτιβ µπορεί να µας δώσει ωραίες 

ιδέες για διάβασµα και ανάλυση, οπότε θα αρχίσω µε αυτό το ένδοξο 

παρελθόν, τα αρχέτυπα του ντετέκτιβ, τους χαρακτήρες µήτρες από τους 

οποίους γεννιόνται όλοι οι υπόλοιποι και στη συνέχεια θα δούµε πως 

µπορούµε να δοµήσουµε χαρακτήρες που δεν είναι στερεοτυπικοί και 

καταφέρνουν να παραµένουν πολυδιάστατοι και επαρκώς πολύπλοκοι, ώστε 

να είναι ενδιαφέροντες στη διάρκεια µιας µακράς αφήγησης ή µιας σειράς 

αστυνοµικών βιβλίων. Θα δούµε δηλαδή πως δοµούµε χαρακτήρες που δεν 

εκφυλίζονται σε υπηρέτες της πλοκής στο µυθιστόρηµα ή σε καρικατούρες, 

µαριονέτες στα χέρια του δηµιουργού τους που υπάρχουν απλά για να 

εξυπηρετούν την εξέλιξη της δράσης ή την πορεία της έρευνας γύρω από 

έναν γρίφο. Θα δούµε δηλαδή πώς εξελίσσονται οι ίδιοι σε πλοκή και πως 

γίνεται το πέρασµα από µια παλαιότερη αντίληψη που θέλει την πλοκή να 

βρίσκεται στο κέντρο της αστυνοµικής αφήγησης µε χαρακτήρες 

µαριονέτες, σε µια πιο σύγχρονη άποψη που θέλει τους χαρακτήρες να 

γίνονται τόσο ισχυροί ώστε να γίνονται οι ίδιοι πλοκή στα χέρια των 

δηµιουργών τους. 
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΄Ένα σύντοµο φλας µπακ 

 

Το µυστήριο, λοιπόν, γεννιέται µάλλον το 1841 όταν δηµοσιεύονται στο 

Graham Magazine «Οι φόνοι της Οδού Μοργκ», του E.A.Poe που έχουµε 

ήδη δει. Μαζί τους γεννιέται και ο Auguste Dupin που αξιοποιώντας τις 

φοβερές δυνάµεις και την ευφυία του στην παρατήρηση και τη λογική 

σκέψη θα ξεδιαλύνει το µυστήριο. Η πλοκή και η πορεία της έρευνας 

στήνεται σαν παζλ και ο ντετέκτιβ σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να είναι 

ιδιοφυία για να το συµπληρώσει.  

Πενήντα χρόνια αργότερα γεννιέται ο Sherlock Holmes από τον Sir Arthur 

Conan Doyle που, όπως και ο προκάτοχός του Dupin, είναι ένας 

εξαιρετικός ντετέκτιβ στη συλλογή στοιχείων και στην επεξεργασία τους. 

Συνήθως οδηγείται στη λύση µετά από µια σκηνή δραµατικής κορύφωσης 

που τον φέρνει αντιµέτωπο µε το κακό προς στο τέλος της ιστορίας. Ο 

κύριος Watson που τον ακολουθεί παίζει στην πραγµατικότητα τον ρόλο του 

αναγνώστη. Ο Watson είναι πιο προσιτός, είστε εσείς, εγώ, ο καθένας που 

ενδιαφέρεται να δει πως λύνεται το µυστήριο και πως λειτουργεί ο ευφυής 

ντετέκτιβ. Τόσο στον Poe, όσο και στον Conan Doyle ο αναγνώστης δεν 

µπορεί να τρυπώσει στο µυαλό του ντετέκτιβ που παραµένει πάντοτε πιο 

έξυπνος από τον ίδιο. Το µόνο που έχει να κάνει διαβάζοντας είναι να 

καταλάβει το ποιος, το πως και το γιατί κι αυτό του είναι αρκετό. 

Θα χρειαστεί να έρθει η Agatha Christie για να φέρει το µυστήριο πιο κοντά 

στις δυνατότητες του αναγνώστη. Είναι αυτή που εισάγει µεταξύ άλλων το 

λεγόµενο fair play µε τον αναγνώστη. Δεν τον ξεγελά αλλά ανοίγει τα στοιχεία 

µπροστά του, αρκεί αυτός να έχει την ικανότητα να τα προσέξει. Πάντως δεν 

τα κρύβει στο σκοτάδι όπως οι προηγούµενοι. Οι αναγνώστες µπορούν 

εύκολα να ταυτιστούν µε τον Ηρακλή Πουαρώ ή την Miss Marple και στο 

τέλος της ιστορίας να παραδεχτούν «µα, ναι, θα µπορούσα να έχω βρει κι εγώ 

τη λύση». Οι χαρακτήρες της A. Christie φέρνουν στο προσκήνιο όχι µόνο 

τον προσιτό ντετέκτιβ, αλλά και τον ίδιο τον δηµιουργό. Οι αναγνώστες είναι 

σαν να του ψιθυρίζουν «ξεγέλασέ µε, αν µπορείς, παίζοντας όµως ανοιχτά. 

Τότε µόνο θα θαυµάσω την έξυπνη πλοκή, το σασπένς σου και τον τρόπο που 
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έκρυψες κάτω από τη µύτη µου τα στοιχεία της υπόθεσης». Γι’ αυτό τον λόγο 

η πλοκή γίνεται πιο περίπλοκη, τα κίνητρα πιο σκοτεινά και οι µέθοδοι 

διάπραξης εγκληµάτων πιο ευφάνταστες. Μαζί µε την A. Christie πολλοί 

συγγραφείς έδωσαν στους αναγνώστες αυτό που περίµεναν και µαζί τους 

διαµορφώθηκε η χρυσή περίοδος ή η λεγόµενη κλασσική περίοδος του 

αστυνοµικού την δεκαετία 1920-30 µε τους Dorothy L. Sayers, S. S. Van 

Dine, Ellery Queen, Erle Stanley Gardner, Rex Stout και πολλούς άλλους. 

Ακολουθούν οι Dashiell Hammett και ο Raymond Chandler που 

δηµιουργούν τους Sam Spade και Philip Marlowe και το λεγόµενο hard 

boiled µυθιστόρηµα. Αυτοί οι δυο δηµιουργοί ξεφεύγουν από την 

αριστοκρατία, το κλειστό δωµάτιο, την αστική τάξη µε τους γρίφους και τα 

παιχνίδια της και κατεβάζουν το αστυνοµικό στον φυσικό χώρο της 

πραγµατικής εγκληµατικής δράσης, στο πεζοδρόµιο, στην καρδιά των 

αστικών κέντρων µε χαρακτήρες τρισδιάστατους, µε αληθινούς διαλόγους, 

ειρωνεία, χιούµορ, στυλ και ρυθµό που προστίθεται στον γρίφο των 

προκατόχων τους. Κάπως έτσι συντελείται προοδευτικά και το πέρασµα από 

τον γρίφο στην λογοτεχνία. 

Στις µέρες µας το µυστήριο πατάει στην παρακαταθήκη των ντετέκτιβ τους 

και αναπτύσσει βεβαίως διάφορες παραλλαγές ως προς το ύφος, τη 

θεµατολογία, την ατµόσφαιρα, το µέγεθος της αφήγησης. Μπορεί κανείς να 

βρει στα ράφια  τα κλασσικά παζλ των Sue Grafton και Robert B. Parker, τα 

σκοτεινά µυστήρια των James Lee Burke και Lawrence Block, τα ιατρικά 

µυστήρια της Patricia D. Cornwell και του Michael Palmer, τα αστυνοµικά 

έρευνας των Ed McBain και William J. Caunitz, τα οικογενειακά µυστήρια 

των Katherine Hall Page και Charlotte MacLeod και στις µέρες µας τα 

σκανδιναβικά, το µεσογειακό νουάρ, τα πολιτικά και ψυχολογικά θρίλερ, τα 

κατασκοπικά και πολλά άλλα.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι ερευνητές ή οι κεντρικοί χαρακτήρες των ιστοριών 

εξελίσσονται, διαφοροποιούνται και γίνονται πιο ενδιαφέροντες και 

περίπλοκοι. Μπορεί να είναι αστυνοµικοί, ιδιωτικοί ερευνητές, δικηγόροι, 

δικαστικοί, δηµοσιογράφοι, ψυχολόγοι, εγκληµατολόγοι και οποιοσδήποτε 

ενδιαφέρεται να λύσει µια υπόθεση, µέχρι και ένας σύζυγος, ένας γονιός. 

Μπορεί να είναι άνδρες ή γυναίκες, gay ή straight ή trans, νέοι ή 
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ηλικιωµένοι, πλούσιοι ή φτωχοί, ηθικοί ή διεφθαρµένοι. Εργάζονται 

οπουδήποτε σε µεγάλα αστικά κέντρα, στα προάστια, σε αγροτικές περιοχές 

ή σε κάποιο νησί ή κάπου αποµονωµένοι. 

Στην Ελλάδα, πατέρας του σύγχρονου αστυνοµικού µυθιστορήµατος 

θεωρείται από τους περισσότερους ο Γιάννης Μαρής µε τον Αστυνόµο Μπέκα, 

ωστόσο η χώρα µας δεν έχει µακρά παράδοση στο αστυνοµικό µυθιστόρηµα 

το οποίο µέχρι πολύ πρόσφατα αντιµετωπιζόταν από κριτικούς και 

αναγνώστες ως παραλογοτεχνία. Το νήµα του Μαρή στο αστικό αστυνοµικό 

µυθιστόρηµα συνεχίζει µέχρι τις µέρες µας ο Πέτρος Μάρκαρης που φέρνει 

στο φως τον 

Αστυνόµο Χαρίτο 

που γνωρίζει 

µεγάλη επιτυχία 

και εκτός των 

τειχών µε 

µεταφράσεις στην 

Ευρώπη. Τα 

τελευταία χρόνια 

παρατηρείται άνθηση στη διεθνή και την εγχώρια εκδοτική παραγωγή 

αστυνοµικών αφηγήσεων και των µεταπλάσεών της σε κινηµατογραφικές 

ταινίες και σειρές που γνωρίζουν ευρεία αποδοχή και επιτυχία. 

Δεν θα αναφερθώ επί του 

παρόντος σε συγκεκριµένα βιβλία 

ή κινηµατογραφικές και 

τηλεοπτικές µεταφορές των 

κλασικών χαρακτήρων του 

αστυνοµικού ή σε άλλους 

σύγχρονους δηµιουργούς 

(Έλληνες και ξένους). Τώρα που 

το σκέφτοµαι ίσως χρειάζεται να 

το κάνετε εσείς µε την πρώτη σας 

άσκηση, σκαλίζοντας την βιβλιοθήκη σας J 
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Χτίζοντας τους κύριους χαρακτήρες της ιστορίας µας 

 

Οι χαρακτήρες µας, όσο κι αν ξεπηδούν από την φαντασία µας, θα 

χρειαστεί να αποκτήσουν την υπόσταση που θα τους επιτρέψει να µοιάζουν 

µε αληθινούς ανθρώπους. Ο αναγνώστης µας αναζητά πάντοτε 

αναγνωρίσιµα µοτίβα στη συµπεριφορά τους. Πολλές φορές επιδιώκει να 

ταυτιστεί µαζί τους ή απλά να τους συναισθανθεί. Γι’ αυτό και µε τα χρόνια 

ξεπεράστηκαν ο ντετέκτιβ που είναι ανεξήγητα ιδιοφυείς ή έχουν 

εξωπραγµατικές ικανότητες, αφού οι δηµιουργοί αντιλήφθηκαν ότι µπορεί 

κανείς µεν να διασκεδάσει µαζί τους, αλλά δεν µπορεί να δεθεί µαζί τους 

αγνοώντας τα αντανακλαστικά που γεννά η κατασκευή, το µη αληθοφανές 

ενός όντος που φαίνεται να αποτελεί απλά υπηρέτη µιας ενδιαφέρουσας 

ίσως πλοκής και πολύ συχνά µοιάζει µε µαριονέτα στα χέρια του 

δηµιουργού του. Γενικά όσο επιβάλλεται η πλοκή στους χαρακτήρες, αντί 

να συµβαίνει το αντίθετο, οι χαρακτήρες µας µοιάζουν αδύναµοι, 

στερεοτυπικοί, χωρίς ιδιαίτερο βάθος ή άλλα χαρακτηριστικά που µπορεί 

να αγγίξουν ουσιαστικά τους αναγνώστες. 

Πώς µπορούµε, λοιπόν, να το αποφύγουµε; Σίγουρα κάθε δηµιουργός έχει 

κάποια ιδιαίτερη µέθοδο που δουλεύει καθώς γεννιόνται µέσα του οι ήρωες 

της επόµενης ιστορίας του. Για παράδειγµα εγώ πολύ συχνά λέω ότι οι 

ήρωές µου ξεκινούν σαν περιγράµµατα, σαν µυωπικές, θολές εικόνες που 

συνοδεύουν την αρχική σύλληψη µιας ιδέας και σιγά σιγά αρχίζουν να 

ωριµάζουν µέσα µου, µαζί µε αυτή την αρχική ιδέα. Μένω αρκετό καιρό 

µαζί τους πριν να βάλω την πρώτη λέξη της ιστορίας στο χαρτί. Τους 

παρακολουθώ, σκέφτοµαι τι δουλειά κάνουν, πως είναι η καθηµερινότητά 

τους, ποιον µου θυµίζουν, πως διασκεδάζουν, πως αντιδρούν σε µια 

έκτακτη κατάσταση, πως αντιδρούν σε σχέση µε τις πυρηνικές ιδέες και την 

ατµόσφαιρα της ιστορίας που σχεδιάζω, τι λέξεις επαναλαµβάνουν, ποιο 

είναι το αγαπηµένο τους στέκι ή τι µάρκα τσιγάρα καπνίζουν. Οτιδήποτε 

µπορεί να τους κάνει πιο σαφείς στο µυαλό µου είναι χρήσιµο και 

σηµειώνεται. Μοιραία σκέφτοµαι το παρελθόν τους, την οικογένειά τους, τα 

σχήµατα µέσα στα οποία κινούνται, τους ρόλους που παίζουν, την ηθική 

τους και σιγά σιγά βουτάω µέσα τους και αρχίζω να σχηµατίζω το βαθύτερο 
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ψυχολογικό προφίλ τους. Το φυσικό επακόλουθο είναι ότι οι θολές εικόνες 

αρχίζουν κάπως να ξεκαθαρίζουν και τα εύπλαστα ή ρευστά αρχικά 

χαρακτηριστικά τους να παγιώνονται, οπότε η εικόνα τους γίνεται όλο και 

πιο γνώριµη, όλο και πιο σαφής. Μεταξύ σοβαρού και αστείου (κρατήστε το 

σοβαρό εσείς) λέω ότι µε τον πρωταγωνιστή των ιστοριών µου, τον Αστυνόµο 

Χάρη Κόκκινο, µεγαλώνω µαζί, βγαίνουµε έξω, τα λέµε, τρώµε, πίνουµε 

καφέ. Όσο περνούν οι ιστορίες µαζί του, τόσο καλύτερα τον γνωρίζω και 

δένοµαι µαζί του. Στην πραγµατικότητα ένας χαρακτήρας, κάθε 

χαρακτήρας, ακόµη κι αν εµφανίζεται ελάχιστα σε µια ιστορία, είναι 

ανεξάντλητος και θα πρέπει απλά κάποια στιγµή να κατασταλάξετε ποια 

από τα χαρακτηριστικά του θα κρατήσετε για τις ανάγκες της αφήγησης. 

Όµως εσείς καλό είναι να έχετε πολύ περισσότερα µέσα σας για τον ίδιο, 

πολύ περισσότερα από αυτά που θα χρειαστεί να παρουσιάσετε στην ιστορία 

σας ενδεχοµένως, γιατί αυτό θα σας βοηθήσει να αποτυπώσετε στην ουσία 

ένα ον που πλέον υπάρχει, είναι ζωντανό µέσα σας και άρα, ζωντανό και για 

τον αναγνώστη. 

Ζήστε µαζί µε τους χαρακτήρες σας, δείτε µε ποιους ενδεχοµένως µοιάζουν 

από τον περίγυρό σας, τι συναισθήµατα σας γεννούν, πιάστε τους κουβέντα, 

θα χρειαστεί να γίνουν οι φανταστικοί σας φίλοι για ένα διάστηµα, µπορεί 

ακόµη και να αρχίσετε να τους ονειρεύεστε. Το µόνο βέβαιο είναι ότι αν το 

καταφέρετε δεν θα είστε ξανά µόνοι. Ένα ολόκληρο µικρό σύµπαν θα 

αρχίσει να ζει µέσα σας, γύρω σας κι αυτό είναι µια από τις πιο 

ενδιαφέρουσες και πιο συναρπαστικές διαδικασίες όσο θα στήνετε την 

ιστορία σας.  

Όπως σας είπα όµως, κάθε δηµιουργός έχει τον τρόπο του κι εγώ το θεωρώ 

ότι το ουσιαστικότερο είναι να σας δώσω κάποιες ιδέες καθώς µοιράζοµαι 

µαζί σας τον τρόπο σκέψης σου και την προσέγγισή µου σε σχέση µε αυτό 

το ζήτηµα. Φυσικά, εσείς θα επιλέξετε την δικιά σας µέθοδο και σιγά σιγά 

θα βρείτε τα δικά σας πατήµατα. 

Μερικά στοιχεία που έχω στο µυαλό µου πάντως όταν στήνω τους χαρακτήρες 

µου και είµαι πεπεισµένη ότι τους βοηθούν να αποκτήσουν βάθος είναι τα 

ακόλουθα: 
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ü φροντίζω να έχουν ελαττώµατα. Άνθρωποι χωρίς ελαττώµατα παύουν 

να είναι άνθρωποι. Έχουν αµφιβολίες και εσωτερικές συγκρούσεις. Η 

βεβαιότητα δεν είναι το δυνατό τους σηµείο. Μπορεί να αλλάζουν 

άποψη για ένα θέµα όσο εξελίσσεται η ιστορία 

ü έχουν ισχυρό παρελθόν που επηρεάζει ευθέως το παρόν τους. 

Τραύµατα, ανεξόφλητα ηθικά χρέη, εκκρεµότητες, λάθη, παραλείψεις, 

αλλά και κατορθώµατα, είναι στοιχεία που τα βρίσκουν πάντοτε 

µπροστά τους 

ü κάθε δράση τους έχει ένα κίνητρο ή µια λογική που την στηρίζει. 

Ακόµη κι αν κάποιες στιγµές κινηθούν αυθόρµητα ή κόντρα σε αυτό 

που κανονικά θα έκαναν, υπάρχει µια εξήγηση 

ü µοιάζουν πάρα πολύ σε γνωστούς µου και αναµειγνύουν 

χαρακτηριστικά δικά τους και δικά µου ή θραύσµατα εαυτών που µου 

είναι αναγνωρίσιµοι. Μιλάνε και σκέφτονται όπως µιλάνε και 

σκέφτονται οι γνωστοί και οι φίλοι µου, κάποιοι µιλάνε όπως εγώ. Για 

την ακρίβεια τα δικά µου χαρακτηριστικά (περισσότερο ή λιγότερο 

ενεργά στην καθηµερινότητά µου) κρύβονται ως θραύσµατα και 

µοιράζονται σε όλους. Είναι όλοι προεκτάσεις, πτυχές του εαυτού µου 

και του κόσµου γύρω µου 

ü έχουν ηθικά όρια. Όχι πολύ συχνά, αλλά κάποιες στιγµές θα χρειαστεί 

να τα ξεπεράσουν καθώς θα κορυφώνεται η ιστορία µου, 

καταρρίπτοντας τις βεβαιότητές τους 

ü έχουν συγκεκριµένα ψυχολογικά χαρακτηριστικά, εδώ χρειάζεται 

συχνά να µιλήσετε µε ειδικούς, ώστε να καταφέρετε να αποτυπώσετε 

µε µεγαλύτερη ακρίβεια κάποια χαρακτηριστικά τους. (Για 

παράδειγµα ένας δολοφόνος µπορεί να είναι εγωιστής, ναρκισσιστής, 

εµµονικός, να έχει ιδεοληψίες. Θα χρειαστεί να έχετε µια σαφή εικόνα 

για το ψυχολογικό του προφίλ και πως αυτό διαµορφώθηκε. Το ίδιο 

και για έναν ερευνητή που είναι πολύ ηθικός για παράδειγµα. Γιατί 

είναι πιστός στην ηθική του; Πώς έχει υιοθετήσει τον ρόλο του καλού; 

Τι θέλει να αποδείξει στον εαυτό του και στους γύρω του; Είναι 

ταυτόχρονα αναλυτικός, είναι ανασφαλής, έχει εκκρεµότητες µε το 

παρελθόν του;) 
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ü χρησιµοποιώ την τεχνική «δείξε, µην λες». Κλασικό παράδειγµα είναι 

το λεγόµενο «σώσε τη γάτα». Τι λέει το παράδειγµα; Βάλε οποιονδήποτε 

να σώζει ένα γατάκι και αµέσως θα κερδίσει τη συµπάθεια του 

αναγνώστη, ακόµη κι αν είναι ένας αδίστακτος δολοφόνος 

ü επιτρέπω τις αλλαγές στη συµπεριφορά και τη στάση τους ανάλογα µε 

όσα βιώνουν στην ιστορία. Είναι εύπλαστοι και κάθε νέα εµπειρία τους 

διαµορφώνει όπως συµβαίνει και σε εµάς, ιδιαίτερα αν πρόκειται για 

συνταρακτικά συµβάντα που αλλάζουν τη ζωή µας. Είµαστε το 

άθροισµα των απόψεων, των εµπειριών και των εαυτών µας που 

προηγήθηκαν. Αλλάζουµε κάθε µέρα. Μπορεί αργά και σταθερά, αλλά 

αλλάζουµε. Το ίδιος συµβαίνει και µε τους χαρακτήρες µιας ιστορίας 

οι οποίοι συνήθως βιώνουν κάτι ακραίο που ταράζει την 

καθηµερινότητα και τις συνήθειές τους. Είναι αδύνατον να µένουν ίδιοι 

από την αρχή µέχρι το τέλος της ιστορίας σαν να µην τους αγγίζει 

τίποτα; Σε ορισµένες περιπτώσεις η αλλαγή τους µπορεί να γίνει 

απότοµα, ανάλογα µε τα γεγονότα που διαταράσουν την 

καθηµερινότητά τους. Σε κάθε περίπτωση όµως πρέπει να υπάρχει µια 

επαρκής εξήγηση για την αλλαγή τους 

ü τα όρια µεταξύ αυτού που βαφτίζουµε καλό και κακό είναι ρευστά. 

Όλοι µας υπήρξαµε θύµατα και θύτες καταστάσεων. Μπορεί µάλιστα 

να παίζουµε ταυτόχρονα αυτούς τους δύο ρόλους σε διαφορετικούς 

τοµείς της ζωής µας. Επίσης µπορεί απέναντι σε κάποιον να είµαστε 

εξαιρετικά ευγενείς και υποµονετικοί και απέναντι σε κάποιον άλλον η 

υποµονή µας να εξαντλείται αµέσως. Είµαστε ρευστοί, καλοί και κακοί 

ταυτόχρονα, δεν είµαστε άσπρο ή µαύρο, αλλά όλες οι λεπτές 

αποχρώσεις των συναισθηµάτων µας. Κάτω από συγκεκριµένες 

συνθήκες µπορούν να φωτιστούν οι σκοτεινές πτυχές του εαυτού µας, 

πτυχές που παρέµεναν άγνωστες ακόµη και σ’ εµάς τους ίδιους. Όπως 

λέω είµαστε όλοι εν δυνάµει θύτες και θύµατα και αυτή τη ρευστότητα 

καλό είναι να έχουν και οι χαρακτήρες µας, προκειµένου να µην 

εκφυλίζονται σε στερεοτυπικούς καθρέφτες του καλού και του κακού. 

Τα όριά τους και οι ρόλοι τους είναι ρευστοί. Το παράδειγµα του 

µαφιόζου που εκτελεί εν ψυχρώ όποιον του πάει κόντρα, αλλά 
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ταυτόχρονα είναι καλός οικογενειάρχης και στοργικός µε τα παιδιά του 

είναι πάντοτε το σχήµα που έχω στο µυαλό µου. Για την οικογένειά του 

ίσως είναι ένας άγιος, για τους συνεργάτες του ο διάβολος. Τι είναι για 

εσάς; Για τον πανόπτη αφηγητή και για τον αναγνώστη; Θα χρειαστεί 

φωτίσετε όλες τις πλευρές του, άρα µε κάποιο τρόπο να είναι και τα 

δύο, θύτης και θύµα ταυτόχρονα, όπως οι περισσότεροι από εµάς 

ü αν έχετε κάποιον χαρακτήρα που πρωταγωνιστεί και επανέρχεται σε 

πολλές ιστορίες σας, τότε θα πρέπει να φροντίσετε να τον συστήσετε 

σταδιακά στους αναγνώστες σας. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν θα είναι 

αδρός ήδη από την πρώτη ιστορία σας, όµως να έχετε στο µυαλό σας 

ότι θα πρέπει να έχει γερά θεµέλια, πολλές πτυχές καθώς και 

ρευστότητα και πολυπλοκότητα η οποία θα ξεδιπλωθεί σε βάθος 

χρόνου, από ιστορία σε ιστορία. Άρα, δεν θα πρέπει να αποκαλύψετε 

τα πάντα µεµιάς γι’ αυτόν και σίγουρα θα χρειαστεί να φυτέψετε 

άγκυρες και εκκρεµότητες µέσα του σε σχέση µε το παρελθόν του και 

την προσωπική του ζωή ή την καθηµερινότητά του) από τις οποίες θα 

πιαστείτε για να στήσετε το νήµα µιας επόµενης ιστορίας. Αυτή η 

συνθήκη δηµιουργεί έναν επιπλέον πονοκέφαλο καθώς τον σχεδιάζετε 

από ιστορία σε ιστορία και τον εξελίσσετε, αφού πρέπει να είναι 

συνεπής µε ό,τι έχει προηγηθεί και ασαφής σε σχέση µε ό,τι πρόκειται 

να ακολουθήσει το οποίο πολύ συχνά το αγνοείτε κι εσείς οι ίδιοι. Όταν 

θα ξεδιπλωθεί σε επόµενη ιστορία θα χρειαστεί να του έχετε αφήσει 

επαρκή χώρο για να αναπτύξει µια τουλάχιστον νέα πτυχή του. 

 

 

Χτίζοντας τους δευτερεύοντες χαρακτήρες της ιστορίας 

 

Ένα από τα πρώτα στοιχεία που σχολιάζουν οι αναγνώστες των βιβλίων µου 

είναι ότι µε κάθε ιστορία πέρα από την εξέλιξη του κεντρικού χαρακτήρα 

µου, τους συστήνω έναν νέο πειστικό µικρόκοσµο. Η αλήθεια είναι ότι έχω 

πάντοτε στο µυαλό ότι ακόµη και χαρακτήρες που θα τους δούµε σε µία 

σελίδα θα χρειαστεί να είναι πειστικοί και αναγνωρίσιµοι, διαθέτοντας 

επαρκές βάθος που τους επιτρέπει να είναι ενδιαφέροντες παρά τη µικρή 
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συµµετοχή τους ενδεχοµένως στο σύνολο της ιστορίας. Τις περισσότερες 

φορές τους σκέφτοµαι σαν ένα ψηφιδωτό, µια ανθρωπογεωγραφία που 

ξεδιπλώνεται µαζί µε το αστικό ή όποιο άλλο τοπίο. 

Κάθε χαρακτήρα τον δουλεύω µε την ίδια φροντίδα ώστε να διασφαλίσω ότι 

θα έχει έναν πολύ συγκεκριµένο και αιτιολογηµένο ρόλο στην ιστορία. 

Κανένα πέρασµα δεν είναι τυχαίο, κανείς απ’ όσους εµφανίζονται στις 

ιστορίες µου, ακόµη κι αν δεν µου δώσει τελικά κανένα στοιχείο για την 

εξέλιξη του µυστηρίου, δεν τοποθετείται ως διακοσµητικό στοιχείο. Ακόµη 

κι αν δεν προάγει τη δράση, µπορεί να ενισχύει την ισορροπία της ιστορίας 

µου, να προσθέτει στοιχεία στην ατµόσφαιρά της (π.χ. να την κάνει πιο 

ανάλαφρη µε το χιούµορ του), να λειτουργεί συµπληρωµατικά ή στον 

αντίποδα κάποιου από τους πρωταγωνιστές µου. Σε κάθε περίπτωση τα 

χαρακτηριστικά του είναι επαρκώς δουλεµένα, ώστε να φωτίσουν την πτυχή 

της αφήγησης για την οποία έχει επιλεγεί. 

Μου έχει τύχει επίσης κάποιος χαρακτήρας που ξεκίνησε ως κύριος όταν 

σχεδίαζα την ιστορία να καταλήξει δευτερεύων, αλλά και το αντίθετο. 

Κάποιος που φανταζόµουν ότι δεν είχε πολλά πράγµατα να µου δώσει, 

ξαφνικά παρουσιάστηκε ως µια ενδιαφέρουσα περίπτωση για περαιτέρω 

σκιαγράφηση, όσο προχωρούσε η ιστορία. 

Κι εδώ ερχόµαστε στη σύγχρονη άποψη που θέλει τους ίδιους τους 

χαρακτήρες να διαµορφώνουν την πλοκή. Πώς γίνεται αυτό; Αφού εγώ τους 

σχεδιάζω, άρα εγώ τους ελέγχω, πώς µπορεί να µου υποδείξουν οι ίδιοι σε 

ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η πλοκή µου; Μα, όπως σας περιέγραψα ήδη. 

Όταν ένας χαρακτήρας σχεδιαστεί σε λεπτοµέρεια και ριχτεί σε µια 

ιδιαίτερη συνθήκη τότε αρχίζετε κι εσείς να τον παρακολουθείτε. Σκέφτεστε 

πως θα αντιδράσει σε µια συνθήκη. Αρχίζετε τους πειραµατισµούς, εξετάζετε 

εναλλακτικές και προεκτάσεις που δεν είχατε σκεφτεί νωρίτερα, όσο 

χαρτογραφούσατε την πλοκή. Αν του δώσετε την απαραίτητη ελευθερία ο 

χαρακτήρας αρχίζει να σας εκπλήσσει, επιβάλλει µε έναν τρόπο τις 

αντιδράσεις του κι εσείς υποχρεώνεστε να τις δοκιµάσετε γράφοντας γιατί 

απλά αυτό σας χαρίζει µια καλύτερη ή πιο πειστική λύση σε σχέση µε όσα 

είχατε σκεφτεί αρχικά. Και τότε συµβαίνει αυτό που µάλλον είναι το 

επιδιωκόµενο στις σύγχρονες αφηγήσεις. Ο χαρακτήρας γίνεται πλοκή και 
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την διαµορφώνει µαζί σας. Είναι κάτι που ίσως δεν θα συµβεί αµέσως, στα 

πρώτα σας βήµατα, αλλά όταν συµβεί θα δείτε ότι είναι συναρπαστικό και 

θα σηµαίνει ότι εσείς οι ίδιοι έχετε αφεθεί σε ένα βαθύ και ανεξερεύνητο 

ταξίδι εντός σας. Ο χαρακτήρας είναι απλώς το όχηµά σας. Κύριος ή 

δευτερεύων δεν έχει σηµασία. Σιγά σιγά όλοι θα αποκτήσουν το ανάστηµα 

και τη φωνή τους και θα µάθετε να τους ακούτε, γιατί είναι εκεί για να 

φωτίσουν κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι πιο βαθύ, από το να υπηρετήσουν 

απλώς τη δράση ή το σύνολο της πλοκής σας. 

Το δίπολο χαρακτήρας - πλοκή λοιπόν, στις καλύτερες και πιο πειστικές 

αφηγήσεις διαπλέκεται και δίνει πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσµατα. Αυτό 

βεβαίως προϋποθέτει ότι έχετε αφεθεί στον πειραµατισµό και δεν φοβάστε 

το λάθος ή να ακολουθήσετε ένα λιγότερο ασφαλές ή ένα µη 

προαποφασισµένο µονοπάτι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βουτώντας στη σκοτεινή πλευρά των πραγµάτων 
 

Ο ρόλος του παραβατικού, του δολοφόνου, αυτού που βαφτίζουµε «κακού» 

έχει πάντοτε εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους αναγνώστες και µάλιστα πολλοί 

ανάµεσά τους διαβάζουν αστυνοµικά ειδικά για να βιώσουν τα 

συναισθήµατα ή να µπουν στο µυαλό του «κακού», κάτι που δεν έχουν την 
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ευκαιρία να κάνουν στην καθηµερινότητά τους, αφού το πιθανότερο είναι 

ότι οι περισσότεροι αναγνώστες σας δεν είναι ούτε δολοφόνοι, ούτε 

παραβατικοί. 

Τα παιδιά σκύβουν πάνω από το πτώµα µιας γάτας που την πάτησε ένα 

αυτοκίνητο και το κοιτάζουν µε περιέργεια. Το ίδιο θα κάνουν και οι 

αναγνώστες σας σε σχέση µε τους «κακούς» της ιστορίας σας. Γιατί άραγε; 

Πρόκειται για αρρωστηµένο ενδιαφέρον; Για κάποιου είδους ηδονή που 

γεννάει η βία και η αγριότητα; Μπορεί. Αλλά η απάντηση έχει άλλου τον 

πυρήνα της κατά την άποψή µου. Ο αναγνώστης αναζητά επίµονα 

απαντήσεις, εξηγήσεις, θέλει να καταλάβει, να νιώσει πως λειτουργεί ό,τι 

ξεφεύγει από το δικό του µέτρο. Είναι ευφυής ο δολοφόνος; Ισχυρός; 

Μήπως είναι νάρκισσος; Έχει στο κέντρο του κόσµου του τον εαυτό του και 

τα συµφέροντά του; Που βρίσκεται η ρίζα του κακού; Συνδέεται µε 

ψυχολογικά ζητήµατα; Είναι µαταιόδοξος, εγωπαθής; Είναι αδίστακτος, 

αποφασισµένος; Έχει χάσει την ελπίδα του; Φταίει το παρελθόν του, ο 

τρόπος που µεγάλωσε, τα ερεθίσµατά του, οι ευκαιρίες που δεν είχε, κάτι 

άλλο ακατανόητο; Μήπως µπορεί ταυτόχρονα να είναι ευαίσθητος, 

γοητευτικός, ευφυής, µορφωµένος; Υπάρχουν άπειρα ανοιχτά ενδεχόµενα 

εντός του αναγνώστη όταν έρχεται σε επαφή µε τον παραβατικό της ιστορίας 

σας, δηλαδή µε αυτόν που ξεφεύγει από το µέτρο και αποφασίζει να 

πατήσει τους κανόνες και να ξεπεράσει τα όρια. Με τις πράξεις του 

προκύπτει ένα ακατανόητο χάος, το οποίο εσείς θα πρέπει µε κάποιο τρόπο 

ο αναγνώστη να βάλει σε τάξη µέσω της ιστορίας σας. 

Άρα θα χρειαστεί πριν από τον αναγνώστη να βουτήξετε στην σκοτεινή 

πλευρά των πραγµάτων προκειµένου: 

- να αντλήσετε συναισθήµατα από τις δικές σας σκοτεινές πτυχές. 

Σκεφτείτε κάτω από ποιες συνθήκες θα µπορούσατε να βρεθείτε για 

παράδειγµα στη θέση του δολοφόνου σας. Πώς θα νιώθατε; Τι θα σας 

οδηγούσε στο έγκληµα; Θα χρειαστεί να ζήσετε τη ζωή του ή ένα 

µέρος της, να τον συναισθανθείτε και να τον αγαπήσετε όπως όλους 

τους άλλους χαρακτήρες σας. Αν τον καταδικάσετε εξαρχής, τότε δεν 

θα έχει κανένα ενδιαφέρον για τον αναγνώστη και θα κάψετε ένα 

πολύ ισχυρό κλειδί της αστυνοµικής αφήγησης. Τηρείστε ακριβώς 
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ίσες αποστάσεις από τους χαρακτήρες σας. Προσπαθήστε να 

καταλάβετε το ακατανόητο. Γράφοντας έγινα πολύ πιο ανεκτική και 

κατάφερα τελικά να δω τους γύρω µου, αλλά και τον κόσµο µε άλλα 

µάτια. Αυτό ίσως υπήρξε το µεγαλύτερο κέρδος στην καθηµερινότητά 

µου. Η ανεκτικότητα είναι ένα ανεκτίµητο δώρο που θα κερδίζετε 

µέρα µε την ηµέρα, καθώς έρχεστε όλο και πιο κοντά στους 

χαρακτήρες σας, καθώς αγαπάτε ακόµη και αυτόν που φάνταζε 

αδύνατον να αγαπηθεί.  

- να κάνετε πάντοτε πολύ καλή έρευνα σε σχέση µε το ψυχολογικό 

προφίλ του παραβατικού σας ανατρέχοντας σε βιβλιογραφία και στο 

διαδίκτυο 

- να µιλήσετε µε ειδικούς της ψυχικής υγείας 

- να φωτίσετε τις πολλές και διαφορετικές πτυχές του επαρκώς. Είναι 

όλες σκοτεινές; Μάλλον όχι. Ανατρέψτε τα στερεότυπα. Ο κυνηγός 

συνήθως έχει υπάρξει κυνηγηµένος και ο θύτης, θύµα. 

Καθώς εισερχόµαστε στη σκοτεινή πλευρά του κακού και της ηδονής που 

µπορεί να χαρίζει στους αναγνώστες η επαφή µε την βία και τις σκοτεινές 

πτυχές εντός τους και τους βοηθάει τελικά να κατανοήσουν καλύτερα τον 

κόσµο και τον εαυτό τους καλείστε να δουλέψετε πάνω σε µια τρίτη άσκηση. 

 

 

** στη βιβλιογραφία αυτής της ενότητας και στο συνοδευτικό υλικό για 

προαιρετικό διάβασµα µπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες περιπτώσεις 

χαρακτήρων σε αστυνοµικές ιστορίες και µε αφορµή αυτούς να σκεφτείτε 

ιδέες για δικούς σας ήρωες. 
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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 δυο στήλες και απαντήστε σε όσο το δυνατόν 

περισσότερες ερωτήσεις από την Άσκηση 3 για τους κύριους και κάποιους 

δευτερεύοντες ενδεχοµένως χαρακτήρες σας. Μπορείτε να προσθέτετε ή να 

αφαιρείτε ερωτήσεις όπως σας εξυπηρετεί. 

 

Χαρακτήρας Χαρακτηριστικά – Σηµειώσεις 
 

Κύριος χαρακτήρας 1: 

ονοµατεπώνυµο – ιδιότητα 

 

Απαντήσεις άσκησης 3 

 

 

Κύριος χαρακτήρας 2: 

ονοµατεπώνυµο – ιδιότητα 

 

Απαντήσεις άσκησης 3 

 

…..  
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Δευτερεύων χαρακτήρας 1: 

ονοµατεπώνυµο – ιδιότητα 

(ύποπτος ή όχι;) 

Απαντήσεις άσκησης 3 

 

 

 

Δευτερεύων χαρακτήρας 2: 

ονοµατεπώνυµο – ιδιότητα 

(ύποπτος ή όχι;) 

 

Απαντήσεις άσκησης 3 

 

 

Στη συνέχεια αν έχετε χρόνο γράψτε µια σκηνή ανάµεσα σε έναν κύριο και 

σε έναν δευτερεύοντα χαρακτήρα σας που είναι ύποπτος. Η σκηνή µπορεί 

να έχει διάλογο ή όχι, µπορεί να περιλαµβάνει παρακολούθηση ή όχι, 

µπορεί να συναντηθούν ή όχι, να µιλήσουν ή όχι µεταξύ τους και να είναι 

όσο µεγάλη θέλετε. 


