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Η οπτική, η έρευνα και τα πολλαπλά επίπεδα της αφήγησης 
 

 
 

Κάθε αφήγηση και η οπτική της δοµείται µε 

ορισµένες αφηγηµατικές τεχνικές και αφηγηµατικούς 

τρόπους που είναι καλό να αξιοποιούµε ανάλογα µε τις 

ανάγκες της ιστορίας µας και τις δυνατότητες που 

αυτές µας παρέχουν. Πολλές τις έχετε χρησιµοποιήσει 

ήδη και τις υπόλοιπες σίγουρα τις έχετε συναντήσει σε 

αφηγήσεις τρίτων. Η απαρίθµηση που ακολουθεί, πέρα από την θεωρητική 

χρησιµότητά της, έχει ως στόχο να τις εντάξετε ως εργαλεία στις δικές σας 

αφηγήσεις γνωρίζοντας κάποιες από τις ευκολίες που σας παρέχουν κατά 

περίπτωση, αλλά και να τις µελετάτε πιο συστηµατικά στις αναγνώσεις σας. 

Η θεωρητική παράθεση είναι κάπως κουραστική, αλλά µάλλον απαραίτητη 

ώστε να έχετε κάπου συγκεντρωµένες όλες τις δυνατές επιλογές σας. 

 

1. Οι λειτουργίες του αφηγητή  

Εάν ο αφηγητής συµµετέχει είτε ως πρωταγωνιστής είτε ως αυτόπτης 

µάρτυρας στην αφηγούµενη ιστορία (µύθο) ονοµάζεται οµοδιηγητικός 

αφηγητής και τότε πρόσωπο αφήγησης είναι το πρώτο. Η πρωτοπρόσωπη 

αφήγηση στις αστυνοµικές ιστορίες συνήθως χρησιµοποιεί τον ενεστώτα 

χρόνο τον οποίο εναλλάσσει µε τον αόριστο, δίνοντας την αίσθηση της 

ζωντάνιας και του τρέχοντος, ενώ ένας από τους βασικούς της στόχους 

συνήθως είναι ο αναγνώστης να παρακολουθήσει την εξέλιξη της πλοκής 

ταυτιζόµενος µε τον αφηγητή, όσα µπορεί να αντιληφθεί, τις απόψεις του 

και την οπτική του σε σχέση µε όσα τον περιβάλλουν. 
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Στην περίπτωση που ο αφηγητής συµµετέχει στην ιστορία ως βασικός 

ήρωας λέγεται αυτοδιηγητικός αφηγητής, ενώ αν δεν συµµετέχει καθόλου 

στην ιστορία που αφηγείται,  αποκαλείται ετεροδιηγητικός αφηγητής. Σε 

αυτή την περίπτωση ο συγγραφέας αναθέτει την εξιστόρηση σε ένα ξένο 

προς την πλοκή µας πρόσωπο και χρησιµοποιείται το τρίτο πρόσωπο, 

τριτοπρόσωπη αφήγηση, ενώ το αφηγούµενο πρόσωπο είναι ένας πανόπτης 

ή παντογνώστης αφηγητής που γνωρίζει τα πάντα, βρίσκεται παντού και έχει 

τη δυνατότητα να τρυπώνει ακόµη και στις απόκρυφες σκέψεις των ηρώων. 

Η επιλογή αυτή στις αστυνοµικές ιστορίες µας δίνει προφανώς τη 

δυνατότητα να προσφέρουµε στον αναγνώστη τη δυνατότητα να εισχωρήσει 

στον βαθµό που µας εξυπηρετεί στις σκέψεις πολλών εµπλεκοµένων στην 

υπόθεσή µας, ερευνητών, αθώων και ενόχων, υπόπτων και µαρτύρων. 

Πολλές φορές ο αναγνώστης µπορεί να προηγείται του ερευνητή µας στην 

αποκάλυψη των στοιχείων σε αντίθεση µε την πρωτοπρόσωπη αφήγηση ενός 

οµοδιηγηµατικού αφηγητή-ερευνητή για παράδειγµα, όπου ο αναγνώστης 

γνωρίζει µόνο όσα γνωρίζει και ο ερευνητής του. Αντιλαµβάνεστε λοιπόν ότι 

αν θέλουµε µια πιο πολυπρισµατική προσέγγιση στην ιστορία µας, η 

τριτοπρόσωπη αφήγηση και ο πανόπτης αφηγητής µας διευκολύνουν 

σηµαντικά. Αντιθέτως, αν θέλουµε ο αναγνώστης να ταυτιστεί πιο εύκολα µε 

τον τρόπο σκέψης και την οπτική του ερευνητή µας, τότε µάλλον θα 

οδηγηθούµε στην επιλογή της πρωτοπρόσωπης αφήγησης. 

 

2. Η εστίαση 

Με τον όρο αυτόν εννοείται η απόσταση που παίρνει ο αφηγητής από τα 

πρόσωπα της αφήγησης. Έτσι, προκύπτουν οι επόµενες διαβαθµίσεις: 

α. Αφήγηση χωρίς εστίαση (ή µε µηδενική εστίαση): ο αφηγητής γνωρίζει 

περισσότερα από τα πρόσωπα, εξισώνεται δηλαδή µε τον παντογνώστη-

αφηγητή. Γνωρίζει τα πάντα για τους πάντες.  

β. Αφήγηση µε εσωτερική εστίαση: η αφήγηση παρακολουθεί ένα από τα 

πρόσωπα ή ο αφηγητής γνωρίζει τόσα όσα και το πρόσωπο από την οπτική 

γωνία του οποίου αφηγείται. Αυτό συµβαίνει αυτόµατα για παράδειγµα µε 

την επιλογή του οµοδιηγηµατικού αφηγητή σε πρώτο πρόσωπο. 
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γ. Αφήγηση µε εξωτερική εστίαση: ο αφηγητής γνωρίζει λιγότερα από τα 

πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτήν ο ήρωας δρα, χωρίς ο αναγνώστης να 

µπορεί να µάθει τις σκέψεις του. Στις αστυνοµικές αφηγήσεις είναι µια 

συνήθης πρακτική, ειδικά όταν παρακολουθούµε την ιστορία ή είµαστε µε 

την πλευρά του ερευνητή µας. Σε αυτή την περίπτωση µπορεί να έχουµε 

πρωτοπρόσωπη ή τριτοπρόσωπη αφήγηση, δεν έχει σηµασία, αλλά θα 

γνωρίζουµε τις µύχιες σκέψεις του ερευνητή µας, όχι όµως και των πιθανών 

ενόχων ή των µαρτύρων που εξετάζει. Εκεί ο αναγνώστης γνωρίζει όσα - ή 

περίπου όσα - γνωρίζει ο ερευνητής µας. Σίγουρα πάντως δεν γνωρίζει τα 

πάντα όπως συµβαίνει µε την αφήγηση χωρίς εστίαση η οποία είναι µάλλον 

δυσκολότερο να υπάρξει στις αστυνοµικές αφηγήσεις όπου ο συγγραφέας 

αποκρύπτει διαρκώς στοιχεία από τον αναγνώστη.  

Συχνά ανοίγει κουβέντα αν για παράδειγµα έργα της κλασική λογοτεχνίας, 

π.χ. το Έγκληµα και Τιµωρία του Ντοστογιέφσκι θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως ένα αστυνοµικό µυθιστόρηµα µε σύγχρονους όρους. 

Είναι όλα εκεί. Το έγκληµα, ο ερευνητής και όλα τα άλλα δοµικά στοιχεία 

του αστυνοµικού, λένε οι υπέρµαχοι αυτής της άποψης. Η δικιά µου 

απάντηση, παρόλο που κάποιοι διαφωνούν µε αυτήν, είναι ότι όλα 

εξαρτώνται από την πρόθεση του δηµιουργού και κυρίως την πρόθεσή του 

να αποκρύπτει στοιχεία από τον αναγνώστη, στοιχεία που ο ίδιος γνωρίζει 

και θα εµφανίσει εσκεµµένα αργότερα στην εξέλιξη της πλοκής του. Ο 

Ντοστογιέφσκι και µαζί µε αυτόν ο αναγνώστης του, ανοίγει όλα τα χαρτιά 

του, δεν κρύβει κάτι, χρησιµοποιώντας για παράδειγµα την αφήγηση χωρίς 

εστίαση. Αυτό δεν συµβαίνει στα έργα των συγγραφέων αστυνοµικής 

λογοτεχνίας που χρησιµοποιούν συχνότερα την αφήγηση µε εξωτερική ή 

εσωτερική εστίαση. Από την εστίαση δηλαδή και µόνο της αφήγησης 

µπορούµε να αντιληφθούµε την πρόθεση του δηµιουργού και να δούµε ένα 

έργο ως αστυνοµικό µυθιστόρηµα ή όχι. Ούτως ή άλλως τα όρια στα µάτια 

του αναγνώστη είναι δυσδιάκριτα, όµως οι προθέσεις του δηµιουργού καλό 

είναι να είναι πιο ευδιάκριτες όταν εστιάζει σε κάθε οπτική. 
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3. Ο χρόνος της αφήγησης 

Η σχέση ανάµεσα στο πότε συµβαίνει η αφήγηση και πότε τα αφηγούµενα 

γεγονότα δηµιουργεί τα ακόλουθα είδη χρόνου αφήγησης: 

α. Μεταγενέστερη αφήγηση: η αφηγούµενη ιστορία έχει συντελεστεί εξ 

ολοκλήρου όταν ο αφηγητής ξεκινά να την εξιστορήσει. 

β. Προγενέστερη αφήγηση:  αυτή που προηγείται της έναρξης της 

εξιστόρησης. 

γ. Ταυτόχρονη αφήγηση: η αφήγηση πραγµατοποιείται ταυτόχρονα µε την 

εξέλιξη της ιστορίας. Η συχνότερη µάλλον επιλογή στην αστυνοµική 

αφήγηση, ειδικά στην πρωτοπρόσωπη αφήγηση ενός οµοδιηγηµατικού 

αφηγητή. 

δ. Παρέµβλητη αφήγηση: ανάµεσα στα  εξιστορούµενα γεγονότα ο 

αφηγητής παρεµβάλλει και δικές του σκέψεις, πέρα και έξω από τον χρόνο 

της αφήγησης συνοµιλώντας ευθέως µε τον αναγνώστη. 

 

4. Η χρονική σειρά των γεγονότων 

Ο αφηγητής συχνά παραβιάζει την οµαλή χρονική σειρά των γεγονότων, είτε 

για να γυρίσει στο παρελθόν είτε για να αφηγηθεί κάτι που θα 

διαδραµατιστεί αργότερα. Οι συγγραφικές αυτές επιλογές διακρίνονται σε: 

α. Αναδροµικές αφηγήσεις ή αναδροµές  (τα λεγόµενα flash back): η 

κανονική ροή της αφήγησης διακόπτεται, προκειµένου να εξιστορηθούν 

γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν και σχετίζονται µε την εξέλιξη της 

ιστορίας µας στον τρέχοντα χρόνο. 

β. Πρόδροµες αφηγήσεις ή προλήψεις: ο αφηγητής εξιστορεί εκ των 

προτέρων περιστατικά που θα συµβούν αργότερα. 

γ. In medias res - στη µέση των πραγµάτων: ο αφηγητής δεν ξεκινά την 

αφήγηση από την αρχή της ιστορίας αλλά από το κρισιµότερο, κατά τη 

γνώµη του, σηµείο της πλοκής και, στη συνέχεια, µε αναδροµή στο 

παρελθόν εξιστορεί και τα προηγούµενα και κορυφώνει µε τα επόµενα. 

Συνηθέστατη οµοίως επιλογή στα αστυνοµικά µυθιστορήµατα, τόσο σε 

επίπεδο συνόλου της αφήγησης, όσο και κεφαλαίου. Π.χ. ξεκινάµε συνήθως 

στα πρώτα µας κεφάλαια από ένα έγκληµα και στη συνέχεια ανατρέχουµε 

στο παρελθόν για να βρούµε τα αίτια της υπόθεσης (whydunit), ενώ 
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κορυφώνουµε µε την λύση της υπόθεσης στο µέλλον, απαντώντας στο ποιος 

(whodunit) µεταξύ άλλων. 

δ. Εγκιβωτισµός ή εγκιβωτισµένες αφηγήσεις: είναι οι δευτερεύουσες 

αφηγήσεις που πλαισιώνουν την κύρια αφήγηση, αλλά και τη 

διακόπτουν. Είναι παράλληλες αφηγήσεις που µε κάποιο τρόπο δένονται µε 

την ιστορία µας, θα µπορούσαν να συνιστούν µια ξεχωριστή οντότητα ή µια 

ιστορία µέσα στην ιστορία µας. 

ε. Παρέκβαση ή εµβόλιµη αφήγηση: προσωρινή διακοπή της οµαλής ροής 

της αφήγησης, για να παρεµβληθεί άλλο θέµα, που δεν σχετίζεται άµεσα µε 

την υπόθεση της ιστορίας µας ή τουλάχιστον δεν σχετίζεται µε προφανή 

τρόπο. 

στ. Προϊδεασµός ή προσήµανση: η ψυχολογική προετοιµασία του 

αναγνώστη από τον αφηγητή για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Αποτελεί 

τεχνική που χρησιµοποιείται συχνά στο θρίλερ παίζοντας µε την 

ατµόσφαιρα που προϊδεάζει για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν ή ενδείξεις 

που ανεβάζουν το σασπένς και δηµιουργούν προσµονή για την εξέλιξη ή την 

κορύφωση της πλοκής. 

ζ.  Προοικονοµία: ο τρόπος µε τον οποίον ο συγγραφέας βάζει σε µια σειρά 

τη σειρά των γεγονότων, µε σκοπό να δηµιουργήσει τις κατάλληλες 

συνθήκες για τη φυσική και αβίαστη εξέλιξη της πλοκής. Εδώ 

χρησιµοποιούµε τις λεγόµενες «άγκυρες» όπως έχουµε περιγράψει 

αναλυτικά σε προηγούµενη ενότητα. 

 

5. Η χρονική διάρκεια 

Ο αφηγητής κατά την αφήγηση µπορεί να παρουσιάζει συνοπτικά µερικά 

γεγονότα που είχαν µεγάλη διάρκεια. Για λόγους οικονοµίας και ρυθµού στην 

αφήγησή του συστέλλει τον χρόνο και συµπυκνώνει την δράση, οπότε ο 

αναγνώστης έχει την αίσθηση ότι η εξέλιξη των γεγονότων προχωρά µε ταχύτητα. 

Αυτή η συµπύκνωση βοηθάει εξαιρετικά στην διατήρηση του ρυθµού στην 

αστυνοµική αφήγηση. Οι αναγνώστες περιµένουν από τον δηµιουργό 

αστυνοµικών ιστοριών να εστιάζει στα ουσιώδη και να µην καθυστερεί χωρίς λόγο 

την εξέλιξη της πλοκή. Η οικονοµία είναι κλειδί στην διατήρηση του ρυθµού σε 

οποιαδήποτε αφήγηση, αλλά ιδιαιτέρως στη συντήρηση του σασπένς και του 
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αµείωτου ενδιαφέροντος του αναγνώστη µας στις αστυνοµικές ιστορίες. Βεβαίως 

σε άλλα σηµεία της αφήγησης ο συγγραφέας επιλέγει να επιµηκύνει το χρόνο 

γεγονότων που µπορεί στην πραγµατικότητα να διήρκησαν ελάχιστα. 

Διαστέλλοντας τον χρόνο µπορεί να φωτίσει ενδεχοµένως πιο εµπεριστατωµένα 

µια πιο ενδιαφέρουσα σκηνή, έναν χαρακτήρα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της 

ιστορίας που σχετίζεται ευθέως ή εµµέσως µε το µυστήριο. Με την πρώτη 

επιλογή πετυχαίνουµε προφανώς επιτάχυνση του ρυθµού της αφήγησης, ενώ µε 

τη δεύτερη επιβράδυνση. Η ισορροπία ανάµεσα σε αυτές τις επιλογές είναι 

µάλλον κεντρικό ζητούµενο όλων των ιστοριών και καθορίζει σηµαντικά τον 

ρυθµό µε τον οποίο εξελίσσεται η πλοκή µας και κρατάει το ενδιαφέρον του 

αναγνώστη.  

Όταν ο χρόνος της αφήγησης συµπίπτει µε το χρόνο της ιστορίας σηµειώνεται η 

λεγόµενη ισοχρονία, που ισχύει στις διαλογικές σκηνές και στους εσωτερικούς 

µονολόγους. 

Τεχνικές µε τις οποίες ο αφηγητής συντοµεύει το χρόνο της αφήγησης είναι 

οι εξής: 

α. Επιτάχυνση: ο αφηγητής εµφανίζει µε τρόπο συνοπτικό γεγονότα µε 

µεγάλη διάρκεια.  

β. Παράλειψη: ο αφηγητής παραλείπει γεγονότα που δεν σχετίζονται µε την 

ιστορία. 

γ.  Περίληψη: ο αφηγητής δίνει περιληπτικά ενδιάµεσα γεγονότα.  

δ. Έλλειψη ή αφηγηµατικό κενό: ο αφηγητής σκοπίµως αποσιωπά γεγονότα 

που εννοούνται εύκολα ή δεν συµβάλλουν ουσιαστικά στην πλοκή. 

Τεχνική µε την οποία ο αφηγητής διευρύνει το χρόνο της αφήγησης είναι 

η επιβράδυνση, όταν δηλαδή γεγονότα µε µικρή διάρκεια παρουσιάζονται 

µε εκτεταµένη αφήγηση. 

ε. Στοιχεία πλοκής - δραµατικά απρόοπτα: κάποια γεγονότα συµβαίνουν 

ξαφνικά, χωρίς να τα αναµένει ο αναγνώστης και αλλάζουν την πλοκή της 

ιστορίας. 

Ολοκληρώνοντας τη θεωρητική προσέγγιση της οπτικής αφηγηµατικοί 

τρόπο µπορούν να συνοψιστούν στους εξής: 

1. Η έκθεση ή αφήγηση: η παρουσίαση γεγονότων διακρίνεται 

σε διήγηση και µίµηση. Στη διήγηση ο αφηγητής αφηγείται µια 
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ιστορία µε την δικιά του φωνή, ενώ στη µίµηση δανείζεται τη φωνή 

άλλων προσώπων. 

2. Ο διάλογος: τεχνική γνήσια θεατρική που προωθεί την εξέλιξη της 

αφήγησης µε ευθύ λόγο, η λεγόµενη στιχοµυθία που είδαµε 

αναλυτικά σε προηγούµενη ενότητα. 

3. Η περιγραφή: αναπαράσταση προσώπων, τόπων, αντικειµένων κ.λπ. 

4. Το σχόλιο: η παρεµβολή σχολίων, σκέψεων και γνωµών από τον 

αφηγητή έξω από τη ροή της αφήγησης που συνήθως προκαλεί και 

ανάλογη επιβράδυνσή της. 

5. Ο ελεύθερος πλάγιος λόγος: η περισσότερο ή λιγότερο πιστή απόδοση 

των λόγων ενός ατόµου από τον αφηγητή σε τρίτο πρόσωπο και σε 

χρόνο ιστορικό. 

6. Ο εσωτερικός µονόλογος: η αποκάλυψη, σε αδιάκοπη ροή,  σκέψεων, 

εικόνων, εντυπώσεων, αναµνήσεων, συνειρµών που απασχολούν την 

ψυχή και το µυαλό του ήρωα. 

 

Ωραία, θα µου πείτε, και πως επιλέγουµε τι απ’ όλα αυτά θα αξιοποιήσουµε 

στην αφήγησή µας; Η απάντηση είναι δοκιµάζοντας και αποφασίζοντας 

ανάλογα µε τα πλεονεκτήµατα ή τις ευκολίες που σας δίνει κάθε επιλογή. 

Για παράδειγµα αν επιλέξετε την πρωτοπρόσωπη αφήγηση 

οµοδιηγηµατικού αφηγητή τότε µάλλον θα έχετε µεγαλύτερες ευκολίες στα 

ακόλουθα: 

- αµεσότητα 

- ταύτιση του αναγνώστη µε τον αφηγητή 

- σύντοµο, κοφτό λόγο, κοντά στον τρόπο σκέψης του αφηγητή 

Αντίστοιχα όµως θα συναντήσετε εµπόδια που θα πρέπει να διαχειριστείτε: 

- στην πολυπρισµατική προσέγγιση της ιστορίας σας 

- στην παρουσίαση πολλών διαφορετικών οπτικών για το ίδιο ζήτηµα 

- στη δυνατότητα ο αναγνώστης να γνωρίζει τις µύχιες σκέψεις πολλών 

χαρακτήρων 

- στη δυνατότητα ο αναγνώστης κάποιες στιγµές να προηγείται σε όσα 

γνωρίζει σε σχέση µε τον ερευνητή που είναι ο κεντρικός σας 

χαρακτήρας για παράδειγµα. 
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Τα αντίστροφα - ως ευκολίες ή δυσκολίες - ισχύουν αν επιλέξετε την 

τριτοπρόσωπη αφήγηση ενός πανόπτη αφηγητή για παράδειγµα. Πέρα όµως 

από τις συνειδητές επιλογές σας, η οπτική από την οποία θα αφηγηθείτε την 

ιστορία σας και ο τρόπος που θα χειριστείτε τον χρόνο και τους 

αφηγηµατικούς τρόπους εξαρτώνται και από τις ευκολίες που έχετε ήδη 

στην αφηγηµατική ικανότητά σας. Κάποιοι δηµιουργοί βρίσκουν πιο 

εύκολο να γράφουν χρησιµοποιώντας το πρώτο πρόσωπο και την αµεσότητά 

του, κάποιοι άλλοι την τριτοπρόσωπη αφήγηση και την πολυπρισµατικότητά 

του. Κάποιοι έχουν πιο εκτενείς διαλόγους, κάποιοι πιο σύντοµους. Κάποιοι 

εστιάζουν στην περιγραφή και την συνακόλουθη ατµόσφαιρα ή εµβάθυνση 

στον χαρακτήρα, που γεννάει η διαστολή µια σκηνής και κάποιοι άλλοι 

στην εξέλιξη της δράσης µέσα από την συµπύκνωση των γεγονότων. Το 

µείγµα των εργαλείων ή των τεχνικών που θα χρησιµοποιήσετε και θα 

υπηρετεί καλύτερα την αφήγησή σας, συνήθως προκύπτει από πολλές 

δοκιµές, πειραµατισµούς και µέσα από την µελέτη άλλων έργων. 
Διαβάστε το ακόλουθο σύντοµο διήγηµα του Δηµοσθένη Βουτυρά (από το 1924!) που είναι 

η αφορµή για την πρώτη άσκηση της ενότητάς µας. 
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* Στις προαιρετικές αναγνώσεις αυτής της ενότητας µπορείτε να δείτε αναλυτικές µελέτες στο 
διαδίκτυο σε σχέση µε τα Στοιχεία και τη θεωρία της αφήγησης, καθώς και µε την Μεθοδολογία 
ανάλυσης του πεζού λόγου (για όσους ενδιαφέρονται να έχουν µια πιο εµπεριστατωµένη ή 
φιλολογική άποψη γι’ αυτά τα ζητήµατα. 
 
 
 

Τα πολλαπλά επίπεδα της αφήγησης – το αστυνοµικό ως το µεγάλο 

κοινωνικό µυθιστόρηµα της εποχής µας και ως ψυχολογικό-

υπαρξιακό µυθιστόρηµα 

 

 

Η πρώτη φράση του µυθιστορήµατος «Τυφλή 

Ετυµηγορία» (1977) της Ρουθ Ρέντελ, «Η Γιούνις 

Πάρτσµαν σκότωσε την οικογένεια Κόβερντεϊλ επειδή 

δεν γνώριζε ανάγνωση και γραφή», αποτελεί ίσως το πιο 

γνωστό σπόιλερ στην ιστορία της αστυνοµικής 

λογοτεχνίας, αφού η συγγραφέας αποκαλύπτει στην 

πρώτη πρόταση του βιβλίου την δολοφόνο. Πολλοί 

πιστεύουν ακόµη και σήµερα ότι η αστυνοµική 

λογοτεχνία είναι απλώς ένας γρίφος που έχει ως στόχο 

να αποκαλύψει τον δολοφόνο, καθώς ο συγγραφέας αποκαλύπτει στοιχεία 

αποκρύπτοντάς τα µε τεχνάσµατα ή τα αποκρύπτει αποκαλύπτοντάς τα, σε ένα 

διαρκές παιχνίδι ανατροπών και σασπένς µε τον αναγνώστη, γεγονός που για 

αρκετά χρόνια την καθήλωσε ως υποδεέστερο λογοτεχνικό είδος στη συνείδηση 

των κριτικών και του αναγνωστικού κοινού ακόµη και στις µέρες µας. Είναι 

όµως έτσι τα πράγµατα; 

Σας παραθέτω την άποψή µου για το θέµα µε ένα άρθρο µου που δηµοσιεύτηκε 

στο παρελθόν όπου επιχειρώ να συνοψίσω την µετάβαση από τον γρίφο στην 

µεγάλη κοινωνική λογοτεχνία της εποχής µας που στις καλύτερες εκδοχές της 

καταφέρνει να καταβυθίζεται στην ψυχολογία των χαρακτήρων και να 

αναµετριέται µε τους βαθύτερους υπαρξιακούς µας φόβους: 

 
Από τις απαρχές της αστυνοµικής αφήγησης που σύµφωνα µε τους θεωρητικούς 

εντοπίζονται στα µέσα του 19ου αιώνα, ξεκινώντας µε τους Φόνους της Οδού Μοργκ του 

Πόε και καταλήγουν στις περιπέτειες του Σέρλοκ Χολµς του Κόναν Ντόιλ που θα 
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λειτουργήσει ως µήτρα, αρχέτυπο για τους ντετέκτιβ που θα ακολουθήσουν, µέχρι την 

άνθηση της λογοτεχνίας µυστηρίου από τις αρχές του 20ου αιώνα µε τον Πουαρό και 

την Μις Μαρπλ της Κρίστι ή τον πατέρα Μπράουν του Τσέστερτον και πολλούς άλλους 

στη συνέχεια, χτίζεται ένα µεγάλο, συστηµατικό και ετερόκλητο αναγνωστικό κοινό γύρω 

από την αστυνοµική αφήγηση. Είναι η εποχή που οι άνθρωποι εγκαταλείπουν την 

ύπαιθρο, τα λαϊκά παραµύθια και τις δοξασίες της και καταφθάνουν στα µεγάλα αστικά 

κέντρα. Ο ορθολογισµός της επιστήµης και η επικράτηση της λογικής που επιβάλλει η 

εποχή, η ενδυνάµωση της αστικής τάξης, η ανάπτυξη της εγκληµατολογίας και η 

τυποποίηση των µεθόδων της αστυνοµικής έρευνας, δηµιουργούν τις συνθήκες ώστε το 

κοινό να υποδεχτεί το ιδιαίτερο λογοτεχνικό είδος που επιχειρεί να επιβάλλει τάξη στο 

χάος και να κατανοήσει τις κοινωνικές αλλαγές, την παραβατικότητα και τις µεθόδους 

αντιµετώπισής της µε συστηµατικό τρόπο. 

Το αστυνοµικό διήγηµα είναι το ευχάριστο διάλειµµα ανάµεσα στην ανάγνωση κλασικών 

έργων ή ο γρίφος που πρέπει κανείς να ξεδιαλύνει στη διάρκεια της διαδροµής µε το 

τρένο προς τη δουλειά. Το κοινό έρχεται σε επαφή µε τα τρέχοντα κοινωνικά ζητήµατα 

που απασχολούν τους αστούς και καλείται µαζί µε τους ντετέκτιβ να βρει λύσεις. 

Πολλές φορές τα βιβλία εγκαταλείπονται στις αποβάθρες όταν ολοκληρωθεί η ανάγνωσή 

τους. Το αστυνοµικό διήγηµα είναι το νέο λαϊκό ανάγνωσµα που φέρνει στο φως τις 

σκοτεινές γωνιές των πόλεων, τον δολοφόνο που ζει στο διπλανό διαµέρισµα, τον κλέφτη 

που καιροφυλακτεί, τον διεφθαρµένο που απολαµβάνει τα παράνοµα κέρδη του. Ο 

γρίφος και η λύση του που ξεδιπλώνονται µέσα από την αγωνιώδη πλοκή βρίσκονται στο 

κέντρο της αφήγησης. Οι χαρακτήρες και τα ιδιαίτερα ζητήµατα που θίγονται 

προσαρµόζονται στις ανάγκες της εκάστοτε πλοκής και γι’ αυτό είναι συχνά 

στερεοτυπικά, φτιαγµένα για να εξυπηρετούν ακριβώς την πλοκή. 

Από τα µέσα του 20ου αιώνα κι έπειτα, ο γρίφος παραµένει στην καρδιά πολλών 

αφηγήσεων, παρατηρείται όµως ταυτόχρονα µια έντονη στροφή στον κοινωνικό 

προβληµατισµό γύρω από το έγκληµα και την µελέτη των αιτίων της παραβατικής 

συµπεριφοράς. Παράλληλα, δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στο χτίσιµο των χαρακτήρων, 

ενώ οι συγγραφείς δουλεύουν το λογοτεχνικός ύφος της αφήγησης. Στον δυτικό κόσµο 

αρχίζουν να αναπτύσσονται ρεύµατα και σχολές µε τις διαφοροποιήσεις τους. Αλλιώς 

γράφει ο Τσάντλερ, αλλιώς ο Ρος Μακντόναλντκαι αλλιώς ο Σιµενόν.  Αναπτύσσονται 

πλέον υποκατηγορίες που µας συνοδεύουν µέχρι τις µέρες µας. Ιστορίες µε ντετέκτιβ, 

θρίλερ, µυστήριο, νουάρ, πολάρ και νεοπολάρ, γκαγκστερικό, κατασκοπικό, δικαστικό 

δράµα, πολιτικό και άλλα, καθώς και γεωγραφικά προσδιορισµένες σχολές 

(αµερικανική, βρετανική, γαλλική, ιταλική, ισπανόφωνη, σκανδιναβική) µε τις 

ιδιαιτερότητές τους, ανάλογα µε την κοινωνία την οποία καθρεφτίζουν. Από 

τον Γκαµποριό και τον Μανσέτ, από την Κρίστι και τη Χάισµιθ, µέχρι τον Ελρόι, 

τον Κερ, τον Ιζζό και τον Ατιά ή τον Νέσµπε στις µέρες µας, ξεδιπλώνεται µια µεγάλη 

βεντάλια αστυνοµικών αφηγήσεων, ενώ δεν ήταν είναι οι λογοτέχνες που κάποια στιγµή 
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γράφουν ιστορίες αστυνοµικού ύφους όπως οι Φώκνερ, Χεµινγουέι, Πούσκιν, Κέρτες, 

Κέστνερ, Ντέµπλιν, Ταρτ, Χάντκε και άλλοι. 

Στην χώρα µας η έλευση της αστυνοµικής αφήγησης γίνεται µε δειλά βήµατα. Αρχικά 

έχουµε την εµφάνιση αστυνοµικών αφηγηµάτων που δηµοσιεύονται σε περιοδικά και 

εφηµερίδες, πολλές φορές σε συνέχειες, ακόµη και αντιγράφοντας ιστορίες ή ήρωες της 

αστυνοµικής λογοτεχνίας που κυκλοφορούν στο εξωτερικό. Κυκλοφορούν τα 

περιοδικά Μάσκα και Μυστήριο που εξοικειώνουν το αναγνωστικό κοινό µε αστυνοµικές 

και περιπετειώδεις αφηγήσεις, ενώ ο Γ. Μαρής και η Α. Κακούρη δίνουν στα µέσα του 

20ου αιώνα σηµαντικά αστυνοµικά µυθιστορήµατα φυτεύοντας τους σπόρους για όσα 

ακολουθούν µέχρι τις µέρες µας. Το είδος στους φιλολογικούς κύκλους παραµένει για 

χρόνια παραγνωρισµένο, ενώ µπορούµε να µιλάµε περισσότερο για µεµονωµένες φωνές 

και λιγότερο για σχολές. Ακολουθεί ο Π. Μάρκαρης που γίνεται γνωστός στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό και το αναγνωστικό κοινό εξοικειώνεται πλέον µε τους Έλληνες 

αστυνόµους τόσο από τα αστυνοµικά βιβλία, όσο και από τις τηλεοπτικές µεταφορές 

τους. 

Τα τελευταία χρόνια το είδος γνωρίζει µεγάλη εµπορική επιτυχία παγκοσµίως, ενώ οι 

τηλεοπτικές και κινηµατογραφικές µεταφορές των αστυνοµικών ιστοριών αγγίζουν όλο 

και µεγαλύτερο κοινό. Είναι αρκετοί πλέον οι Έλληνες συγγραφείς που στρέφονται στο 

αστυνοµικό, ενώ όλο και περισσότεροι αναγνώστες τους αναζητούν, καθώς το πλήθος των 

τίτλων της εγχώριας παραγωγής χρόνο µε τον χρόνο αυξάνεται. Ωστόσο, είναι πρώιµο να 

µιλήσουµε για ρεύµα που έχει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ή διάρκεια. Το µόνο 

βέβαιο, είναι ότι από την εποχή που η αστυνοµική αφήγηση ήταν απλώς ένας 

καλοδιατυπωµένος κι έξυπνος γρίφος, µέχρι τις µέρες µας έχει κυλήσει πολύ νερό στο 

αυλάκι – ή ακόµη καλύτερα πολύ αίµα στις σελίδες – για να φτάσουµε ίσως κάποια 

στιγµή να µιλήσουµε για την µεγάλη κοινωνική λογοτεχνία της εποχής που θα 

αναµετρηθεί όχι µόνο µε τον τρέχοντα κοινωνικό προβληµατισµό, αλλά και τα βαθύτερα 

υπαρξιακά µας ζητήµατα, διατηρώντας ταυτόχρονα τον πυρήνα της σφιχτής πλοκής. 

Αυτός είναι µάλλον ο πυρήνας ή ένα κεντρικό ζητούµενο των περισσότερων αφηγήσεων 

και όχι µόνο του αστυνοµικού. 
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Η σηµασία της έρευνας στην αστυνοµική αφήγηση  
 

Η σηµασία της έρευνας προκειµένου να δοµήσει κανείς πειστικές αστυνοµικές 

αφηγήσεις, ειδικά αν τις εντάσσει σε συγκεκριµένο χωροχρονικό πλαίσιο, είναι 

κοµβικής σηµασίας. Αυτό δεν σηµαίνει ότι ένας συγγραφέας καλείται να 

αποτυπώσει µε απόλυτο ή µε ακριβή τρόπο την γραφειοκρατία και την ρουτίνα 

µε την οποία λειτουργεί για παράδειγµα η αστυνοµία ή να απεικονίσει ακριβώς 

τους τόπους της δράσης. Η πιστή αποτύπωση της πραγµατικότητας δεν είναι 

σχεδόν ποτέ το λογοτεχνικό ζητούµενό µας, αλλά χρειάζεται να τηρούµε κάποιον 

βαθµό πιστότητας σε σχέση µε τον τόπο και τον χρόνο, ώστε ο αναγνώστης να 

πειστεί ότι η ιστορία θα µπορούσε όντως να συµβεί στον συγκεκριµένο χώρο και 

χρόνο που την εντάσσουµε. 

Για παράδειγµα, αν τα γεγονότα της αφήγησής µας συµβαίνουν στην Αθήνα 

σήµερα, τότε θα χρειαστεί η περιγραφή του τόπου, αλλά και των µεθόδων της 

έρευνας να βρίσκονται σε κάποια στοιχειώδη αντιστοιχία µε την πραγµατικότητα 

(δεν µπορεί δηλαδή κανείς να αγνοεί τη συµβολή της τεχνολογίας ή της 

επιστήµης σε ένα έγκληµα που εξιχνιάζεται το µετά το δύο χιλιάδες είκοσι). Αυτό 

βεβαίως δεν σηµαίνει ότι λογοτεχνικά εγκλωβιζόµαστε στην πιστή αποτύπωση της 

πραγµατικότητας, αντιθέτως κρατάµε µόνο όσα στοιχεία µας είναι αρκετά για να 

είναι πειστική η αφήγησή µας, κι αυτό βεβαίως πάντοτε στον βαθµό που µας 

ενδιαφέρει αυτή να είναι πειστική. Σε αυτό το πλαίσιο συχνά θα χρειαστεί να 

αγνοήσουµε κάποια στοιχεία ή να τα αναπροσαρµόσουµε στις ανάγκες της 

αφήγησής µας, αλλά αυτό γίνεται εν γνώσει µας και αφότου έχει προηγηθεί η 

σχετική έρευνα ή οποία άλλωστε από µόνη της µπορεί να µας δώσει σηµαντικές 

πληροφορίες ή ιδέες που θα βοηθήσουν την αφήγηση ή την πλοκή µας να 

εξελιχθεί. Εν ολίγοις τα βήµατα που ακολουθούµε συνήθως είναι τα εξής: 

- ερευνούµε µεθόδους, τόπους, εποχές, συνήθειες κ.λπ. ανάλογα µε τον 

χώρο και τον χρόνο της αφήγησής µας 

- κρατάµε όσα εξυπηρετούν την αφήγησή µας, τα υπόλοιπα τα αγνοούµε ή 

τα παραλλάσσουµε, εκτός κι αν κάνουµε το λεγόµενο procedural 
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αστυνοµικό που έχει ως στόχο µεταξύ άλλων να φωτίσει και να 

αποτυπώσει µε ακρίβεια τον τρόπο που λειτουργεί η αστυνοµική ή 

οποιαδήποτε άλλη έρευνα. Γενικά έχουµε στο µυαλό µας ότι δεν 

επιχειρούµε να δώσουµε δηµοσιογραφικό αποτέλεσµα, αλλά λογοτεχνικό, 

οπότε το σκηνικό, ο τρόπος που κινούνται οι χαρακτήρες µας και οι 

µέθοδοι της έρευνας είναι θραύσµατα της δικιάς µας οπτικής πάνω στον 

κόσµο ή την πραγµατικότητα που καθρεφτίζουµε στην ιστορία µας. 

Χρησιµοποιούµε στοιχεία της έρευνας, αλλά δεν εγκλωβιζόµαστε σε αυτά. 

Γινόµαστε πειστικοί, αλλά γι’ αυτό δεν χρειάζεται απαραίτητα να µείνουµε 

πιστοί στην πραγµατικότητα. 

 

Πολλοί από εµάς επιλέγουµε να µιλήσουµε για την εποχή µας για τον τόπο στον 

οποίο ζούµε. Έστω για παράδειγµα λοιπόν ότι θέλουµε να µιλήσουµε για ένα 

έγκληµα που συµβαίνει στην Αθήνα, εδώ και τώρα, τι θα χρειαστεί ενδεχοµένως 

να ερευνήσω; 

- σκηνικά και τόπους δράσης στην πόλη και γύρω από αυτήν 

- φορείς, υπηρεσίες, εµπλεκοµένους σε ένα ζήτηµα και τον τρόπο που 

λειτουργούν 

- τις απόψεις ειδικών, επιστηµόνων, εµπειρογνώµων για το θέµα 

- πραγµατικά περιστατικά, δηµοσιογραφικές έρευνες, αφηγήσεις ανθρώπων 

που έχουν ζήσει κάτι παρόµοιο. 

 

Πώς βρίσκω τα στοιχεία που µου χρειάζονται; 

- στην βιβλιογραφία 

- στο διαδίκτυο 

- µέσω επαφών – συνεντεύξεων µε ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείµενο 

- µέσω ενός δικτύου προσωπικών επαφών που χτίζουµε µε ανθρώπους που 

ασχολούνται µε το έγκληµα και την εξιχνίασή του 

 

Αν λοιπόν, για παράδειγµα, γράφω για ένα έγκληµα εδώ και τώρα δεν γίνεται να 

αγνοώ παντελώς τις µεθόδους της αστυνοµίας, πως λειτουργεί για παράδειγµα η 

Διεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών ή το Τµήµα Εγκληµάτων κατά της ζωής, 

πώς λειτουργούν τα δικαστήρια και λοιπά. 
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Σας συστήνω να ρίξετε µια µατιά στις προαιρετικές µας αναγνώσεις σε αυτή την 

ενότητα και να δείτε για παράδειγµα τους ακόλουθους συνδέσµους στο 

διαδίκτυο. Θα πάρετε ενδεχοµένως ιδέες ή θα αρχίσετε να αναζητάτε 

περισσότερα στοιχεία γι’ αυτές τις υπηρεσίες και τους ανθρώπους τους: 

- Μια επίσκεψη στα εργαστήρια του Ελληνικού CSI 

- Διεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών 

- Μια ξενάγηση στο Εγκληµατολογικό Μουσείο Αθηνών (video) 

- Οργανόγραµµα Ελληνικής Αστυνοµίας. 

 

Οµοίως αν µιλάω για ένα κατά συρροήν δολοφόνο δεν είναι δυνατόν να αγνοώ τις 

επιστηµονικές προσεγγίσεις για το θέµα. Σας καλώ να διαβάσετε επίσης στη 

βιβλιογραφία µας ένα άρθρο που θεωρείται απαραίτητη γνώση για όποιον θέλει 

να ξεκινήσει να ασχολείται µε αυτό το ζήτηµα µε τον τίτλο 38_Crimeprofiling.pdf 

(στα αγγλικά)	

 

Θυµάµαι τώρα καθώς γράφω αυτές τις σηµειώσεις ότι ένα από τα πρώτα 

πράγµατα που έκανα όταν ξεκίνησα να γράφω αστυνοµικά, πέρα από το να έρθω 

σε επαφή µε ανθρώπους του χώρου ή να κάνω σχετική έρευνα στην 

βιβλιογραφία και το διαδίκτυο, ήταν ότι παρακολούθησα ένα µεταπτυχιακό 

πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου της Αθήνας σχετικό µε την Εγκληµατολογία και 

την Ψυχολογία της παραβατικότητας. Το υλικό που συγκέντρωσα εκεί, ιδιαιτέρως 

σε σχέση µε την ψυχολογική διαχείριση και προσέγγιση αυτών των ζητηµάτων ή 

τον ρόλο του ψυχολόγου στην αστυνοµία και την εγκληµατολογική έρευνα ήταν 

πολύτιµο. Μάλιστα ένας χαρακτήρας στην τρίτη ιστορία µου προέκυψε επειδή 

ακριβώς ήρθα σε επαφή µε αυτό το υλικό. Ο καθένας µας ανάλογα µε τις 

ιδιαιτερότητες της ιστορίας θα χρειαστεί συνήθως να κάνει µια σχετική έρευνα 

και το πιθανότερο είναι µάλιστα να πάρει επιπλέον ιδέες από αυτήν. Όµως έχετε 

στο µυαλό σας να µην εγκλωβίζεστε στην πιστή αναπαράσταση όσων µαθαίνετε ή 

µπορεί να συλλέξετε από την έρευνα. Φιλτράρετε τα στοιχεία και κρατήστε τα 

απαραίτητα (χρειάζεται πάντοτε ένα µέτρο ώστε ή έρευνα να µην καθίσταται 

τροχοπέδη ή εξαιρετικά χρονοβόρα, αφού στόχος σας είναι να πάντοτε να 

γράφετε. Θέλω να πω µην ξεχαστείτε τόσο στην έρευνα ή για µήνες, χωρίς να 
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γράφετε, γιατί τότε σηµαίνει πως αποµακρύνεστε από το ζητούµενό σας, αντί να 

το πλησιάζετε). Αφού συλλέξετε τα απαραίτητα, κρατήστε τα χρήσιµα και 

αγνοήστε τα υπόλοιπα. Επαληθεύστε όσο κρατήσατε µε έναν ειδικό. Έχετε πάντα 

στο µυαλό σας ότι δεν κάνετε δηµοσιογραφία, αλλά λογοτεχνία. 

Στην βιβλιογραφία µας σας έχω τρεις δηµοσιογραφικές αναφορές σε αληθινά 

εγκλήµατα: 

- Κώστας Ταχτσής, H ζωή του, Γ Βασιλακάκης (ένα απόσπασµα από την 

έρευνα της εποχής, από τον φάκελο της υπόθεσης) 

- Κώστας Βάρναλης, Αστυνοµικά (το γνωρίζατε ότι υπήρξε για χρόνια 

αρθρογράφος σε σχέση µε το αστυνοµικό ρεπορτάζ της εποχής του; Θα 

δείτε πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις του συγγραφέα σε σχέση µε το έγκληµα 

εκείνη την εποχή) 

- Πάνος Σόµπολος, Εγκλήµατα γένους θηλυκού (µια υπόθεση µε γυναίκα 

δολοφόνο που συντάραξε εκείνη την εποχή την Ελληνική κοινωνία κι έγινε 

ακόµη και τραγούδι) 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικά µερικοί σύντοµοι κανόνες που µπορεί να σας βοηθήσουν σε σχέση µε την 

έρευνά σας είναι οι ακόλουθοι: 

- κάντε ένα σχεδιάγραµµα της έρευνάς σας και προχωρήστε βήµα βήµα, 

σηµειώνοντας κάθε βήµα που ολοκληρώσατε σε µορφή πίνακα ή λίστας. 

Υπολογίστε πόσο χρόνο θα χρειαστείτε και µην τον ξεπεράσετε κατά πολύ. 

Η οργάνωση ακόµη και σε αυτό το στάδιο θα σας βοηθήσει να µη χαθείτε. 

- επισκεφθείτε τους τόπους που θα µπορούσαν να είναι σκηνικά της δράσης 

σας, κρατήστε σηµειώσεις, τραβήξτε φωτογραφίες ή βίντεο. Θυµηθείτε 

µέρη που έχετε επισκεφθεί και µάθετε περισσότερα γι’ αυτά στο διαδίκτυο 

ή στη βιβλιογραφία. Αν η ιστορία σας διαδραµατίζεται σε φανταστικό τόπο, 

τότε σχεδιάστε τον σε λεπτοµέρεια, φτιάξτε ακόµη κι έναν χάρτη. Η απτή 
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απεικόνιση του φανταστικού σας κόσµου θα έχει κάτι ιδιαιτέρως 

διασκεδαστικό. Μπολιάστε το µε στοιχεία της πραγµατικότητας. Αν η 

ιστορία διαδραµατίζεται σε τόπο που δεν µπορείτε να επισκεφθείτε τότε θα 

χρειαστεί εκτενής έρευνα στο διαδίκτυο. 

- όσο σκέφτεστε τους χαρακτήρες σας µελετήστε συγκεκριµένα άτοµα 

online, παρατηρήστε τα, διαβάστε για τη δράση τους, δείτε 

δηµοσιογραφικό υλικό και αποδελτιώστε το. Βρείτε πηγές από γνωστούς 

και φίλους.  

- πάρτε συνεντεύξεις ή κουβεντιάστε πιο χαλαρά µε ειδικούς κατά 

περίπτωση. Προετοιµαστείτε πριν να τους συναντήσετε, ώστε να έχετε 

χαρτογραφήσει όσα θέλετε να τους 

ρωτήσετε σε σχέση µε την ιστορία 

σας. Όσα θα σας πουν θα είναι 

πολύτιµα στοιχεία για τη συνέχεια 

και θα χρειαστεί να έχετε τον 

τρόπο να τα συγκεντρώσετε. Κάντε 

ανοικτές ερωτήσεις κατά κανόνα 

και ακούτε τις απαντήσεις του 

συνοµιλητή σας προσεκτικά την 

ώρα της συνέντευξης. Από τα 

λεγόµενά του θα προκύψουν ερωτήσεις που δεν είχατε σκεφτεί εκ των 

προτέρων. Ένα σηµειωµατάριο ή ένα µαγνητόφωνο µπορεί να είναι 

απαραίτητα σε αυτές τις συναντήσεις. Η εµπιστοσύνη που θα σας δείξουν 

οι άνθρωποι µε τους οποίους θα έρθετε σε επαφή είναι κάτι που δεν θα 

πρέπει να προδώσετε.  

- συγκεντρώστε όλο το υλικό σας σε έναν φάκελο, ψηφιοποιήστε το και 

ταξινοµήστε το ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτό ανά πάσα στιγµή. 

- πολύ συχνά αν η ιστορίες µας έχουν αναφορές σε πραγµατικά γεγονότα 

τίθεται το ερώτηµα µέχρι ποιο βαθµό δίνουµε στοιχεία σε σχέση µε όσα 

έχουν συµβεί στην πραγµατικότητα. Η απάντηση είναι ότι λέµε στον 

αναγνώστη µας µόνο όσα είναι απαραίτητα να γνωρίζει σε σχέση µε την 

αφήγησή µας και µόνο εφόσον αυτά εξυπηρετούν κάποιο από τα δοµικά 

στοιχεία της ιστορίας µας. Δεν τον κουράζουµε µε λεπτοµέρειες η οποίες 
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ξεφεύγουν από αυτό το πλαίσιο ή δεν κάνουµε ευθείες αναφορές σε 

πρόσωπα, καταστάσεις, συνθήκες εκτός κι αν αυτός είναι ένας από τους 

στόχους µας, δηλαδή η πιστή απεικόνιση των γεγονότων. 

- γενικά δουλέψτε σε ιδέες που είναι κοντά στα ενδιαφέροντά σας και τις 

γνώσεις σας ή σε κάποιο θέµα για το οποίο θα θέλατε να γνωρίσετε σε 

βάθος και είστε συνεπώς διατεθειµένοι να ερευνήσετε. Μην καταπιάνεστε 

µε θεµατολογία που είναι απλώς της µόδας ή απασχολεί την κοινή γνώµη 

αυτόν τον καιρό. 

 

Κλείνοντας σας δίνω µερικές ιδέες για να ξεκινήσετε σε σχέση µε τους τόπους της 

δράσης σας και πάντοτε σε σχέση µε την ατµόσφαιρα που έχετε στο µυαλό σας 

για την ιστορία σας: 

- ποιά µέρη σας είναι πιο οικεία; 

- ποιά µέρη αγαπάτε ή θα θέλατε να ζήσετε εκεί; 

- πώς θα θέλατε να είναι το σπίτι σας; 

- ποιά είναι τα αγαπηµένα σας τοπία; 

- ποιά µέρη αποφεύγετε και γιατί; 

- πώς θα θέλατε να είναι το γραφείο σας; 

- αντλήστε υλικό από παιδικές αναµνήσεις ή γενικά από το παρελθόν σας. 

Συνήθως µιλάµε γι’ αυτά που γνωρίζουµε, γι’ αυτά που µας αρέσουν ή γι’ αυτά 

που θα θέλαµε να αποφύγουµε. Αν είναι να περάσετε πολύ χρόνο µε τους 

χαρακτήρες σας σε κάποιο από αυτά τα µέρη, τότε γιατί να µην ανήκει σε 

κάποια από αυτές τις κατηγορίες; Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα µιλήσετε µε πιο 

πιεστικό τρόπο γι’ αυτά. Σηµειώστε αισθήσεις, συναισθήµατα, σκέψεις, εικόνες 

σε σχέση µε τους υποψήφιου τόπους της δράσης σας. Αρχίστε να χρησιµοποιείτε 

αυτά τα σκηνικά στις ιστορίες σας ή στο µυθιστόρηµα που σχεδιάζετε αυτόν τον 

καιρό. 

 

Και αφού φτάσαµε σε αυτό το σηµείο µάλλον φτάνει η στιγµή και για την 

άσκηση για το διήγηµα ή το µυθιστόρηµα που ετοιµάζετε: 
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Άσκηση για το µυθιστόρηµα ή το διήγηµα που δουλεύετε  
(προαιρετικά την µοιράζεστε µαζί µου αν θέλετε βοήθεια ή οτιδήποτε άλλο) 

 

Επιλέξετε δύο από τις ακόλουθες στήλες και κρατήστε σηµειώσεις που σας 

είναι χρήσιµες για την ιστορία σας. Στείλτε µου αυτές τις σηµειώσεις. 

 

Συνέντευξη Φωτογραφικό Υλικό-

Βίντεο 
Φανταστικό τοπίο ή 

φανταστικό πεδίο 

µέσα σε πραγµατικό 

τόπο 

Μελέτη 

προσώπων στο 

διαδίκτυο 

Αναζητήστε κάποια 

πηγή για το θέµα 

στο οποίο δουλεύετε. 

Κρατήστε 

σηµειώσεις από τη 

συνάντησή σας. 

Μάθατε κάτι νέο; 

Είδατε µια οπτική 

που δεν 

φανταζόσαστε; 

Επισκεφθείτε ένα σκηνικό της 

δράσης σας και τραβήξτε οπτικό 

ή οπτικοακουστικό υλικό. 

Μελετήστε το υλικό κρατώντας 

σηµειώσεις. 

Ποια στοιχεία δεν θα 

παρατηρούσατε αν δεν είχατε 

µπει σε αυτή τη διαδικασία;  

Ξαναγράψτε µια σκηνή που 

έχετε ήδη γράψει ενδεχοµένως 

Σχεδιάστε έναν χάρτη 

(δεν απαιτείται µεγάλη 

λεπτοµέρεια). 

Αν πρόκειται για κλειστό 

χώρο κάντε ένα σκίτσο. 

Περιγράψτε την 

ατµόσφαιρα και τις 

ιδιαιτερότητές του µε 

λέξεις κλειδιά. 

Αναζητήστε πρόσωπα από 

πραγµατικά εγκλήµατα 

του παρελθόντος. 

Εστιάστε σε κάποιο από 

αυτά που θα µπορούσε να 

είναι χαρακτήρας στην 

ιστορία σας. 

Κρατήστε σηµειώσεις και 

φτιάξτε ένα αναλυτικό 

βιογραφικό του. 

 

Καλή δουλειά J 

 


