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Ο ρυθµός, η γλώσσα και το ύφος της ιστορίας 
 

 
 
 

Το ύφος, η γλώσσα και ο ρυθµός της 

αφήγησης είναι ο πυρήνας της λογοτεχνικής 

δηµιουργίας. Αυτή η κατά τα φαινόµενα απλή 

διαδικασία, δηλαδή πως βάζουµε τις λέξεις στη 

σειρά και ποιες λέξεις επιλέγουµε να βάλουµε 

σε µια σειρά, είναι µάλλον η πιο πολύπλοκη 

και απαιτητική διαδικασία που έχει να διαχειριστεί ένας συγγραφέας.  

Υπάρχουν, ειδικά στην αστυνοµική λογοτεχνία, άνθρωποι που νοµίζουν ότι 

αρκεί να σκεφτεί κάποιος µια έξυπνη πλοκή ή έναν δυο ενδιαφέροντες 

χαρακτήρες και ότι αυτά είναι αρκετά για να στήσει µια ενδιαφέρουσα 

αφήγηση. Πρόκειται σαφώς για παρανόηση. Η αστυνοµική λογοτεχνία, 

όπως και οποιοδήποτε άλλο λογοτεχνικό υποείδος, έχει στην καρδιά της την 

ίδια τη γλώσσα, το πιο πολύπλοκο εργαλείο έκφρασης που διαθέτουµε, 

δεδοµένου ότι συνδέεται ευθέως µε τον τρόπο που σκεφτόµαστε και 

επικοινωνούµε. Το γεγονός ότι όλοι µιλάµε ή ότι οι περισσότεροι ξέρουµε να 

διαβάζουµε, δεν σηµαίνει ότι είµαστε αυτοµάτως ικανοί να αφηγηθούµε µε 

ενδιαφέροντα τρόπο µια ιστορία και πολύ περισσότερο να την γράψουµε. 

Ο λόγος µας είναι το στοιχείο που θα καθορίσει τελικά αν µια αφήγηση 

άξιζε τον κόπο να γραφτεί και να διαβαστεί. Με λίγα λόγια δεν έχει σηµασία 

µόνο τις λες, αλλά πως το λες. Κι αν το στυλ είναι ο άνθρωπος όπως λέει η 

περίφηµη ρήση, η γλώσσα και το λογοτεχνικό ύφος είναι ο δηµιουργός. Με 

λίγα λόγια η λογοτεχνική ταυτότητά µας καθορίζεται κυρίως από τον τρόπο 

που αφηγούµαστε και δευτερευόντως από αυτά που αφηγούµαστε.  
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Η δηµιουργική γραφή και οι ασκήσεις της έχουν ως στόχο πέρα από το να 

µεταδώσουν µια τεχνική γνώση γύρω από τα δοµικά στοιχεία της αφήγησης, 

να ξεκλειδώσουν ακριβώς αυτόν τον πυρήνα της έκφρασης και να 

οδηγήσουν καθέναν από εσάς στη διαµόρφωση ενός προσωπικού ύφους 

µέσα από τον πειραµατισµό στο δικό σας γραπτό και την παρατήρηση ή την 

µελέτη των γραπτών των άλλων. 

Δεν σας κρύβω ότι αυτό το κοµµάτι είναι το δυσκολότερο να µεταφερθεί σε 

µορφή σηµειώσεων. Θα έλεγα ότι µάλλον είναι αδύνατον κάποιος να σας 

δείξει πως να χτίσετε αυτό το προσωπικό ύφος, αφού το ύφος και ο τρόπος 

που ο καθένας βάζει στη σειρά τις λέξεις καθρεφτίζει το σύνολο της 

προσωπικότητάς του, του ρυθµού που έχει µέσα του, των αναφορών και των 

διαβασµάτων του, της πολυπλοκότητας του τρόπου σκέψης του και τελικά 

της αισθητικής του. Ο λόγος µας είµαστε εµείς και ο καθένας από εµάς 

προφανώς είναι µοναδικός. Αυτή η µοναδικότητα καθρεφτίζεται στα γραπτά 

µας και όπως αντιλαµβάνεστε δεν είναι δυνατόν να αποδελτιωθεί µε τη 

µορφή συγκεκριµένων κανόνων ή συνταγών.  

Το µόνο που µπορεί να κάνει κανείς είναι να εξηγήσει πως δουλεύει ο ίδιος, 

όσο βεβαίως µπορεί να χαρτογραφήσει ο καθένας από εµάς συνειδητά, 

ακόµη και σε επίπεδο λέξεων, προτάσεων ή ολόκληρων κεφαλαίων και 

ιστοριών τον τρόπο που ξεδιπλώνεται ο λόγος του στο χαρτί. Όπως και να 

’χει η διαχείριση του λόγου θα είναι η µεγαλύτερη πρόκληση που θα 

αντιµετωπίσετε γράφοντας και το µεγαλύτερο εµπόδιο ή η ουσιαστικότερη 

πρόκλησή σας. Δεν θα σας κρύψω επίσης ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, 

ούτε προδιαγεγραµµένα µονοπάτια τα οποία µπορείτε να ακολουθήσετε. Τις 

λύσεις που σας εκφράζουν ή σας εξυπηρετούν θα τις βρείτε µόνοι σας 

πειραµατιζόµενοι, δοκιµάζοντας διαφορετικές εκδοχές, γράφοντας και 

ξαναγράφοντας την ίδια πρόταση ή την ίδια παράγραφο βάζοντας σε άλλη 

σειρά τις λέξεις και τις προτάσεις, αντικαθιστώντας µια λέξη µε µια άλλη, 

σβήνοντας και ξαναγράφοντας, µελετώντας τον τρόπο που εκφράζονται 

άλλοι δηµιουργοί, διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας όλο και πιο ενεργητικά 

τα κείµενα των άλλων και τα δικά σας. Ο µόνος τρόπος να ανακαλύψετε το 

προσωπικό σας ύφος είναι γράφοντας και σβήνοντας. Και εύλογα θα µε 

ρωτήσετε πότε σταµατάω; Πότε ξέρω ότι έφτασα στο καλύτερο σηµείο που 
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µπορούσα να φτάσω ή ότι είµαι τουλάχιστον σε καλό δρόµο; Θα σας πω ότι 

αυτή η διαδικασία δεν τελειώνει ποτέ, απλά κάποια στιγµή νιώθουµε ότι 

φτάσαµε σε ένα ικανοποιητικό σηµείο µε βάση την εµπειρία και τις 

δυνάµεις που διαθέτουµε. Η επόµενη ιστορία, το επόµενο βιβλίο θα βάλουν 

τον πήχη ενδεχοµένως πιο ψηλά, αλλά το θέµα είναι σε αυτό το οποίο 

δουλεύουµε κάθε στιγµή να το διαβάζουµε και να λέµε ότι κάναµε ό,τι 

καλύτερο µπορούσαµε. 

 

Θα προσπαθήσω να σας µεταφέρω πως στήνω για παράδειγµα εγώ µια 

παράγραφο ελέγχοντας την γλώσσα, τον ρυθµό και το ύφος µιας ιστορίας. 

Στις σηµειώσεις θα βρείτε ένα διήγηµά µου µε τον τίτλο «Ένας ελέφαντας 

στο δωµάτιο». Θα σας έλεγα να διαβάσετε ολόκληρη την ιστορία 

προκειµένου να αντιληφθείτε την ατµόσφαιρα και τις κεντρικές της ιδέες, 

πριν να διαβάσετε τη συνέχεια των σηµειώσεων, ώστε να έχετε µια 

συνολικότερη ιδέα για την ατµόσφαιρα, την πλοκή, τις πυρηνικές ιδέες και 

τους χαρακτήρες της ιστορίας. 

 
Η Τίνα κοιµάται δίπλα µου, η ανάσα της είναι ρυθµική. Σηκώνοµαι στο σκοτάδι 

και κοιτάζω έξω απ’ το παράθυρο. Είµαι ιδρωµένος. Δεν φυσάει, το πάρκο είναι 

άδειο κι ακίνητο. Οι σκιές των πεύκων που άρπαξαν φωτιά πέρυσι, στέκονται σαν 

σουβλιά που ετοιµάζονται να αναζωπυρωθούν τις νύχτες. Ένα παλιό Audi περνάει 

µε τα φώτα σβηστά. Σε δευτερόλεπτα ακούγεται ένα απότοµο σφύριγµα στην 

άσφαλτο. Κλείνω το παράθυρο για να µην τρυπώνει η ζέστη. Τα τελευταία βράδια η 

θερµοκρασία δεν πέφτει κάτω απ’ τους τριάντα. Το µπετόν βράζει και τα φώτα στους 

πρόποδες της Πάρνηθας τρεµοπαίζουν στη νοτίλα.  

 

Αυτή είναι η πρώτη παράγραφος της ιστορίας και θα προσπαθήσω να 

εξηγήσω κατά το δυνατόν τις επιλογές µου. 

Επιλέγω πρωτοπρόσωπη αφήγηση, οπότε αποφασίζω ότι ο λόγος θα είναι 

κοφτός και άµεσος, ενώ  η µατιά θα πρέπει να είναι αυτή του αφηγητή της 

ιστορίας µου. Θα πρέπει να µιλάω όπως αυτός, να βλέπω όπως αυτός και 

ήδη από τις πρώτες γραµµές να φυτέψω τους βασικούς σπόρους της 

ατµόσφαιρας και την αισθητικής της αφήγησής του. Λάβετε υπόψη σας ότι 
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πρόκειται για διήγηµα οπότε θα πρέπει να φροντίσω για την απαραίτητη 

οικονοµία της αφήγησης, ώστε ο λόγος να είναι: 

- πυκνός 

- ακριβής 

- µεστός 

Στην µικρή φόρµα (διήγηµα ή νουβέλα) δεν πρέπει να περισσεύει τίποτα. 

Κάθε λέξη, κάθε πρόταση είναι πολύτιµη, οπότε πρέπει να κάνω οικονοµία 

και κάθε επιλογή µου να είναι ζυγισµένη µε ακρίβεια. Στη µεγαλύτερη 

φόρµα ο λόγος προφανώς δεν απαιτεί αυτόν τον βαθµό συµπύκνωσης και η 

πληροφορία σε σχέση µε τον χαρακτήρα, την πλοκή ή την ατµόσφαιρα της 

ιστορίας έχει περισσότερο χώρο να ξεδιπλωθεί.  

Ξεκινάω λοιπόν το διήγηµά µου έχοντας την οικονοµία και την πύκνωση 

στο µυαλό µου ως εξής: Η Τίνα κοιµάται δίπλα µου, η ανάσα της είναι ρυθµική. 

Αυτοµάτως µε λίγες λέξεις καταλαβαίνουµε ότι µιλάµε µάλλον για ζευγάρι, 

πιθανόν είναι νύχτα, ενώ η ρυθµική ανάσα µεταφέρει την αίσθηση της 

ηρεµίας. Σηκώνοµαι στο σκοτάδι και κοιτάζω έξω απ’ το παράθυρο. Είµαι ιδρωµένος. 

Εδώ ξεκαθαρίζω ότι είναι νύχτα και σπάω τις προτάσεις, ώστε ο κοφτός 

λόγος να µεταφέρει και να τονίσει την αίσθηση της δυσφορίας που προκαλεί 

ο ιδρώτας που έρχεται να διαταράξει τη συνθήκη της κανονικότητας που 

προηγήθηκε µε την ήρεµη ανάσα. Θα µπορούσα να γράψω ότι «Σηκώνοµαι 

ιδρωµένος στο σκοτάδι και κοιτάζω έξω απ’ το παράθυρο» ή «Ιδρώνω, 

σηκώνοµαι στο σκοτάδι και κοιτάζω έξω απ’ το παράθυρο», αλλά η ένταση 

θα ήταν λίγο χαµηλότερα. Το γεγονός ότι αποµονώνω την φράση είµαι 

ιδρωµένος, αυτοµάτως σηµαίνει ότι την καθιστώ πιο σηµαντική για τον 

αναγνώστη. Άρα, µέσα στις δυο πρώτες προτάσεις της ιστορίας µου 

µεταφέρω ήδη πληροφορία: ζευγάρι, νύχτα, ζέστη. Ταυτόχρονα µεταφέρω 

µε αφορµή τη ζέστη την αίσθηση δυσφορίας του αφηγητή υπονοώντας 

ενδεχοµένως και µια συγκεκριµένη ψυχική κατάσταση, ενώ τον οδηγώ και 

στο παράθυρο, άρα δίνω κι ένα ψήγµα δράσης. Δεν φυσάει, το πάρκο είναι άδειο 

κι ακίνητο. Εδώ θα περίµενε κανείς να πω ότι τα δέντρα είναι ενδεχοµένως 

ακίνητα, αλλά λέω ότι το πάρκο είναι ακίνητο. Μια απρόσµενη χρήση του 

επιθετικού προσδιορισµού. Τι πετυχαίνω µε αυτό; Πέρα από την ιδιαίτερη 

διατύπωση που δεν την περιµένει ο αναγνώστης, την λίγο πιο «λοξή» ή 
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ασυνήθιστη χρήση του επιθετικού προσδιορισµού που κεντρίζει την 

προσοχή του, αυτοµάτως σε λίγες λέξεις έχω µεταφέρει την αίσθηση της 

πλήρους ακινησίας και της κενότητας µέσα στη νύχτα. Τίποτα δεν 

κυκλοφορεί. Ερηµιά. Οι σκιές των πεύκων που άρπαξαν φωτιά πέρυσι, στέκονται σαν 

σουβλιά που ετοιµάζονται να αναζωπυρωθούν τις νύχτες. Οπότε τα δέντρα αν και 

ακίνητα έρχονται να γίνουν εξαιρετικά επιθετικά και να δηµιουργήσουν µια 

αίσθηση απειλής. Η απειλή που προηγήθηκε, µπορεί να επαναληφθεί. Η 

αίσθηση της ανασφάλειας και η αντίφαση τραβούν πλέον την προσοχή του 

αναγνώστη και αφού πρόκειται για την µατιά του αφηγητή, η «λοξή» µατιά 

και ο δικός του ψυχισµός στο σκηνικό που τον περιβάλλει κι έρχονται στο 

επίκεντρο της αφήγησης. Είναι σαν να βλέπω το εξωτερικό πεδίο, αλλά και 

το ψυχικό του πεδίο ταυτόχρονα, αφού το ένα καθρεφτίζει το άλλο.  

Θα µπορούσα να έχω πει τα ίδια µέχρι στιγµής ως εξής: Η Τίνα κοιµάται ήσυχη 

δίπλα µου. Εγώ ιδρώνω, οπότε σηκώνοµαι στο παράθυρο και κοιτάζω το πάρκο. Έξω έχει 

άπνοια και αυτό κάνει την κατάσταση χειρότερη. Κοιτάζω τα ψηλά δέντρα απέναντι από το 

σπίτι που είχαν καεί στη µεγάλη φωτιά πέρυσι. Θα µετέφερα τις ίδιες ακριβώς 

πληροφορίες στον αναγνώστη, αλλά η αίσθηση, ή ακόµη καλύτερα το 

συναίσθηµα που θα του γεννούσα θα ήταν διαφορετικό και σίγουρα πιο 

ουδέτερο. Στη συνέχεια η κανονικότητα, µε την όποια δυσφορία της, 

διαταράσσεται από µια εικόνα, ενώ φροντίζω να κάνω ακόµη πιο καθαρή 

την ατµόσφαιρα και το πεδίο της ιστορίας µου στον αναγνώστη. Ένα 

παλιό Audi περνάει µε τα φώτα σβηστά. Σε δευτερόλεπτα ακούγεται ένα απότοµο σφύριγµα 

στην άσφαλτο. Κλείνω το παράθυρο για να µην τρυπώνει η ζέστη. Τα τελευταία βράδια η 

θερµοκρασία δεν πέφτει κάτω απ’ τους τριάντα. Το µπετόν βράζει και τα φώτα στους 

πρόποδες της Πάρνηθας τρεµοπαίζουν στη νοτίλα. Μετρήστε πόσα επίθετα 

υπάρχουν σε αυτές τις προτάσεις που θεωρητικά αποτελούν µέρος της 

περιγραφής και σκεφτείτε αντίστοιχα την οικονοµία που χρειάζεται να 

κάνετε στις περιγραφές σας. Τι πετυχαίνουµε µε την απάλειψή των πολλών 

επιθέτων ή την οικονοµία τους; Το κείµενο γίνεται πιο άµεσο, πιο καθαρό, 

πιο γρήγορο και ουσιώδες. Έχουµε την φυσική τάση να φορτώνουµε µε 

επίθετα τις περιγραφές µας, αλλά κρατήστε ότι το κλειδί σε αυτή την 

περίπτωση είναι η οικονοµία. Επίσης παρατηρήστε στο απόσπασµα 

παραπάνω πόσες κύριες και πόσες δευτερεύουσες προτάσεις χρησιµοποιώ. 

Πόσο µακροπερίοδος ή πόσο κοφτός είναι ο λόγος. Παρακολουθήστε την 
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εναλλαγή σε όλη την παράγραφο ανάµεσα σε σύντοµες, κοφτές προτάσεις 

και σε πιο µακροπερίοδο λόγο που πρέπει να διατηρούν µια ισορροπία. 

Λάβετε επίσης υπόψη σας ότι προσπαθώ να µεταφέρω την αίσθηση και την 

µατιά του αφηγητή µου, συνεπώς θα πρέπει ήδη να διακρίνω, από την 

πρώτη ακόµη παράγραφο, τον τρόπο που βλέπει τον κόσµο, τον τρόπο που 

ενδεχοµένως σκέφτεται και µιλάει. Δεν µιλάω εγώ, µιλάει αυτός.  

Ένα παλιό Audi περνάει µε τα φώτα σβηστά. Αν βάλετε σε άλλη σειρά τις λέξεις σε 

αυτή την απλή πρόταση θα δείτε ότι προκύπτει ένα τελείως διαφορετικό 

αποτέλεσµα. Ας παίξουµε λίγο να δούµε τι αίσθηση µεταφέρει στον 

αναγνώστη αυτή η µία πρόταση (και αυτό θα χρειάζεται να το κάνετε βήµα 

βήµα σε κάθε κείµενό σας στην αρχή): 

- Ένα παλιό Audi περνάει µε τα φώτα σβηστά. Αναµενόµενη ενδεχοµένως 

σειρά των λέξεων, απλότητα, αµεσότητα. Υποκείµενο, ρήµα, 

αντικείµενο. Γενικά ένα κείµενο που είναι πιο κοντά στον τρόπο που 

εκφραζόµαστε διατηρεί µεγαλύτερη φυσικότητα στη ροή του και γι’ 

αυτό ελέγχουµε αν οι αλλαγές που κάνουµε κάθε φορά διατηρούν 

την φυσική ροή του κειµένου. Ωστόσο στη συγκεκριµένη πρόταση ο 

αναγνώστης θα παρατηρήσει ενδεχοµένως ότι συµβαίνει κάτι 

παράδοξο. Είναι νύχτα και το αυτοκίνητο περνάει µε τα φώτα σβηστά, 

αλλά δεν το υπερτονίζω, το κείµενο ρέει φυσικά και χρειάζεται να 

προσέξει ο αναγνώστης το γεγονός. Το αυτοκίνητο είναι παλιό, οπότε 

αυτοµάτως βγάζει κάποια συµπεράσµατα για τον ιδιοκτήτη του 

αυτοκινήτου. Έχω φροντίσει λοιπόν να του περάσω τα στοιχεία της 

ιστορίας µου διακριτικά και µε φυσικότητα, χωρίς να τονίσω κάποιο 

από αυτά. 

- Με τα φώτα του σβηστά περνάει ένα παλιό Audi. Αν φέρω µπροστά τα σβηστά 

φώτα στην πρόταση, τότε τονίζω αυτή την πληροφορία, η σειρά των 

λέξεων δεν είναι η αναµενόµενη, γίνεται αυτοµάτως λίγο πιο 

επιτηδευµένο, ίσως και κάπως πιο λυρικό σαν αίσθηση το κείµενό 

µου. Θέλω να τονίσω αυτό το στοιχείο στον αναγνώστη; Να του 

υποδείξω πιο καθαρά τι θα δει; Τότε θα γράψω την πρότασή µου µε 

αυτόν τον τρόπο. Θέλω να είναι πιο λυρικό το κείµενό µου; Τότε θα 

γράψω οµοίως µε αυτόν τον τρόπο την πρόταση. 
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- Με τα φώτα σβηστά ένα παλιό Audi περνάει στον δρόµο. Εδώ ο τρόπος που 

έχω παρατάξει ουσιαστικά και επίθετα στην αρχή της πρότασης την 

κάνει µάλλον να µοιάζει φορτωµένη και ίσως ο ρυθµός αρχίζει να 

κλωτσάει, παρόλο που το µόνο που έκανα ήταν να αλλάξω τη σειρά 

των λέξεων. Για να καταλάβετε αν ένα κείµενο ρέει περισσότερο ή 

λιγότερο αβίαστα σας προτείνω να το διαβάζετε δυνατά. Το πεζό είναι 

προορισµένο να διαβάζεται σιωπηλά, αλλά όταν το γράφουµε 

µπορούµε να ελέγξουµε πιο εύκολα τον ρυθµό και την φυσικότητά 

του ακούγοντάς το. Οι ίδιες οι λέξεις έχουν µια µουσικότητα. Κάποιες 

όταν µπαίνουν στη σειρά ρέουν πιο εύκολα ή η χρήση τους µοιάζει 

πιο αναµενόµενη, πιο φυσική. Κάτω από τις προτάσεις µας µπορεί να 

κρύβεται µια αλληλουχία κυµάτων που καθορίζει αν µια φράση είναι 

περισσότερο ή λιγότερο συνεχής όπως θα την διαβάζει ο αναγνώστης. 

- Περνάει ένα παλιό Audi µε τα φώτα του σβηστά. Σε αυτή την περίπτωση 

φέρνοντας το ρήµα µπροστά µάλλον µεταφέρω µια αίσθηση λίγο πιο 

αδιάφορη για την πληροφορία που δίνω στον αναγνώστη. Περνάει ένα 

αυτοκίνητο από τον δρόµο, πάει, έφυγε, δεν τρέχει και κάτι. Θα το 

έγραφα έτσι αν ήθελα να µεταφέρω την αίσθηση του φευγαλέου 

ενδεχοµένως στον αναγνώστη, ότι αυτό το στοιχείο δεν θα παίξει και 

κανέναν σπουδαίο ρόλο στην ιστορία. Απλά κάτι περνάει µπροστά 

του, κάτι περαστικό, είναι ίσως κάτι που δεν θα το δω ξανά στη 

συνέχεια της ιστορίας µου. 

- Περνάει ένα σαράβαλο µε τα φώτα του σβηστά. Σε αυτή την περίπτωση δεν 

δίνω τη µάρκα, ωστόσο δεν επέλεξα να το γράψω έτσι στην ιστορία 

µου. Γιατί; Το σαράβαλο αν και είναι αρκετά οξύ ως επιλογή, θα 

µπορούσε ενδεχοµένως να µεταφέρει την ίδια αίσθηση µε το παλιό 

Audi. Επέλεξα όµως να εστιάσω στην λεπτοµέρεια, στη µάρκα. Ο 

λόγος είναι ότι δίνοντας µια απρόσµενη πληροφορία, µια 

συγκεκριµένη λεπτοµέρεια στον αναγνώστη είναι σαν να φυτεύω µια 

άγκυρα που θα θυµάται. Είναι σαν να του ανάβω ήδη ένα πρώτο 

λαµπάκι. Εδώ έχουµε στοιχείο. Ταυτόχρονα δίνω την αίσθηση ότι ο 

αφηγητής µου προσέχει τις λεπτοµέρειες. Είναι άντρας, αν ήταν 

γυναίκα το πιθανότερο ήταν ότι δεν θα συγκρατούσε την µάρκα, αλλά 
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το χρώµα ας πούµε ή γενικά τον τύπο, αφού οι γυναίκες δεν 

ασχολούνται συνήθως τόσο µε τα οχήµατα. Άρα, ταυτόχρονα κάνω 

τον αφηγητή µου πειστικό. Τι κερδίζω επιπλέον; Αν θέλω να 

ξαναφέρω στη συνέχεια της αφήγησης αυτό το στοιχείο, αρκεί να πω 

το Audi και ο αναγνώστης θα το έχει συγκρατήσει, χωρίς να χρειαστεί 

να γυρίσει προς τα πίσω στην ιστορία και να αναρωτηθεί αν όντως σε 

κάποιο σηµείο της ιστορίας πέρασε ένα αυτοκίνητο. 

Από αυτό το σύντοµο παράδειγµα αντιλαµβάνεστε ότι µια απλή πρόταση 

µπορεί να κρύβει ένα σωρό επιλογές και ότι µάλλον τίποτα δεν είναι τυχαίο 

ή ότι κάθε επιλογή µας έχει ένα αντίστοιχο αποτέλεσµα ή κόστος. 

Φανταστείτε µια πιο πολύπλοκη διατύπωση πόσες διαφορετικές εκδοχές και 

πιθανές 

επιλογές 

µπορεί να 

κρύβει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα αναρωτηθείτε τώρα αν πρέπει να κάνετε αυτή την δουλειά βήµα βήµα, 

πρόταση πρόταση, λέξη λέξη. Η απάντησή µου είναι ότι στα πρώτα σας 

βήµατα θα χρειαστεί να γράφετε ένα κείµενο όπως ενδεχοµένως σας 

βγαίνει, ώστε να διατηρείται η φυσικότητα του λόγου σας, αλλά στη 

συνέχεια να το ξαναπερνάτε πολλές φορές κοιτάζοντας κάθε λέξη, κάθε 

επιλογή σας προσπαθώντας να βρείτε έναν λόγο για κάθε απόφασή σας ή 

µια πιθανή εναλλακτική που θα λειτουργούσε ενδεχοµένως πιο 

αποτελεσµατικά. Με τον καιρό αυτό θα γίνεται όλο και πιο αυτόµατα, 

καθώς γράφετε. Δηλαδή θα γράφετε και θα διορθώνετε ταυτόχρονα ή θα 

ελέγχετε τις επιλογές σας όλο και πιο συνειδητά, οπότε η όλη διαδικασία θα 
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γίνεται ίσως πιο γρήγορα ή πιο αυτόµατα. Μέχρι όµως να κατακτήσετε 

αυτόν τον αυτοµατισµό και να παγιώσετε το ύφος σας θα έλεγα ότι είναι 

χρήσιµο να ξανακοιτάζετε τα κείµενά σας µε αυτή την µατιά. Είναι η 

καλύτερη εξάσκηση που µπορείτε να κάνετε µε το γραπτό σας. Αν κάνετε το 

ίδιο διαβάζοντας και άλλους δηµιουργούς, τότε θα αρχίσετε να ξεκλειδώνετε 

τις παραµέτρους που καθιστούν ένα κείµενο ενδιαφέρον στα µάτια σας και 

άρα, να αυξάνετε την πιθανότητα να φτιάξετε εσείς αυτό το κείµενο. 

Άλλωστε, γράφουµε πάντοτε αυτό που θέλουµε να διαβάσουµε, αφού δεν 

υπάρχει σωστό και λάθος.  

Και µην ξεχνάµε ότι όλα αυτά γίνονται σε ένα πλαίσιο πειραµατισµού και 

ταυτόχρονης τέρψης που προκύπτει από τον ίδιο τον πειραµατισµό και το 

παιχνίδι. Θα έλεγα δηλαδή στην αρχή να µην πάρετε πολύ σοβαρά αυτή 

την διαδικασία – άλλωστε τα πιο σοβαρά στην τέχνη τα ανακαλύπτουµε από 

το παιχνίδι και τον πειραµατισµό. Παίξτε λοιπόν µε τα κείµενά σας, 

αντιστρέψτε, αντικαταστήστε τις λέξεις πειραµατιζόµενοι ακόµη και µε 

ανορθόδοξες επιλογές και διασκεδάστε µε το αποτέλεσµα. Σαν να έπρεπε να 

ζωγραφίσετε. Πετάξτε τα χρώµατα και ανακατέψτε τα. Βάλτε τις λέξεις σε 

απρόσµενη σειρά, έτσι όπως δεν συνηθίζετε να κάνετε και δείτε το 

αποτέλεσµα. Διαβάστε δυνατά τα κείµενά σας. Πώς σας ακούγονται; Ρέουν ή 

κάπου κλωτσάνε; Η αφήγηση ξεδιπλώνεται µε φυσικότητα; Έχει ρυθµό ή 

κάπου καθυστερεί και µοιάζει επιτηδευµένη ή εξεζητηµένη; Ποιά εκδοχή 

σας αρέσει περισσότερο και γιατί; 

Κάθε φορά που ολοκληρώνετε αυτή τη δουλειά σε µια παράγραφο ή σε µια 

ενότητα του κειµένου σας ελέγξτε διαβάζοντάς το δυνατά ότι διατηρεί τον 

ρυθµό και µια φυσικότητα στην αφήγηση. 
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Γενικά κάποια χρήσιµα στοιχεία που χρειάζεται να έχω στο µυαλό µου 

καθώς πειραµατίζοµαι µε τον λόγο στα κείµενά µου είναι τα εξής: 

- φροντίζω για την οικονοµία της αφήγησης, απαλείφω όλα τα περιττά 

στοιχεία (επίθετα, επαναλήψεις, πλατειασµούς κ.λπ.) 

- ελέγχω ότι κάθε λέξη που χρησιµοποιώ δεν έχει ενδεχοµένως µια πιο 

ακριβή λέξη που θα µπορούσε να την αντικαταστήσει. Ελέγχω 

δηλαδή την ακρίβεια του κειµένου. Γενικά αποφεύγω την ασάφεια 

στις περιγραφές µου 

- παίζω µε τη σειρά των λέξεων και ελέγχω την διαφορετική αισθητική 

και τον ρυθµό που µεταφέρει κάθε εκδοχή. Κάνω το ίδιο µε τη σειρά 

των προτάσεων ή και τη σειρά των παραγράφων σε ένα κεφάλαιο. 

Κάθε στοιχείο της αφήγησης πρέπει να έρχεται µε φυσικότητα και να 

ακολουθεί λογικά το προηγούµενό του, εκτός κι αν έχω συγκεκριµένο 

σκεπτικό για τα λογικά άλµατα ή τα µπρος πίσω που επιλέγω 

- συµπυκνώνω σε κάθε πρόταση όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία 

ώστε να προάγω κατά το δυνατόν ταυτόχρονα την ατµόσφαιρα, την 

πλοκή, την εξέλιξη των χαρακτήρων, κάποια ή κάποιες από τις 

πυρηνικές ιδέες της ιστορίας µου. Μια πρόταση που απλώνεται σε 

περισσότερους από έναν από αυτούς τους άξονες είναι συνήθως µια 

πρόταση που είναι ουσιώδης 

- φροντίζω για την πειστικότητα της αφήγησης σε σχέση µε την εποχή, 

τη συνθήκη, τις ιδιαιτερότητες του αφηγητή µου. Δεν είναι ίδια η 

γλώσσα, ο ρυθµός και η αισθητική σε µια αστυνοµική αφήγηση που 

πρέπει να κρατάει υψηλά τα επίπεδα του σασπένς, µε µια αφήγηση 

που ξεδιπλώνει ενδεχοµένως µια ροµαντική ιστορία του δεκάτου 

ενάτου αιώνα. Δεν είναι ίδια η αφήγηση µέσα από τα µάτια ενός 

εγκληµατία ή µέσα από τα µάτια ενός αστυνοµικού. Προσαρµόζω το 

ύφος ανάλογα µε την ιστορία που αφηγούµαι 

- προσπαθώ να ζω, να νιώθω την αφήγηση, να µπαίνω µέσα στη 

συνθήκη που περιγράφω και να ξεδιπλώνω το συναίσθηµά µου. 

Προσπαθώ να βλέπω µέσα από τα µάτια του αφηγητή µου, να νιώθω 

όσα νιώθει, όσα βλέπει, όσα σκέφτεται. Να γελάω µε αυτά που γελάει 

και αυτός, να εκνευρίζοµαι µε όσα τον εκνευρίζουν και λοιπά. Όσο 
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περισσότερα νιώσω γράφοντας, τόσο πιθανότερο είναι τα νιώσει και ο 

αναγνώστης µου 

- µιλάω για ζητήµατα που µε αφορούν και τα νιώθω, για καταστάσεις 

που µε προβληµατίζουν, για όσα µε απασχολούν γνησίως. Αποφεύγω 

να γράφω αδιάφορα ή διεκπεραιωτικά ή επειδή πρέπει να γράψω 

κάτι. Κάθε σκηνή θα χρειάζεται να έχει κάτι δυνατό µέσα της και κάτι 

δικό µου που θα την φωτίζει µε ιδιαίτερο τρόπο. Ένα στοιχείο που θα 

δονεί τον πυρήνα της 

- ελέγχω την ένταση της αφήγησης και την πύκνωση. Υπάρχουν σηµεία 

που η ένταση χρειάζεται να χαλαρώνει για να γίνεται στη συνέχεια 

ξανά αντιληπτή στις στιγµές που θα κορυφωθεί η ιστορία. Το ίδιο 

ισχύει και για τον λόγο. Δεν γίνεται να είναι εξίσου πυκνός σε όλα τα 

σηµεία. Ο αναγνώστης χρειάζεται διαλείµµατα, χρόνο να επεξεργαστεί 

αυτό που διαβάζει ή ακόµη και χρόνο να χαλαρώσει. Φροντίζω να του 

δίνω ανάσες 

- γράφω και αφήνω λίγο χρόνο το κείµενο να «ξεκουραστεί». Κατόπιν το 

ξαναπιάνω µε καθαρή µατιά και προχωρώ σε αλλαγές αν χρειάζεται. 

Ελέγχω αν εξακολουθώ να το βρίσκω ενδιαφέρον ή πως θα το κάνω 

πιο ενδιαφέρον 

- διαβάζω όσο πιο συχνά µπορώ τα κείµενά µου δυνατά και ελέγχω τον 

ρυθµό και το ύφος της αφήγησης.  

 

 
 

	
Μερικά	γενικά	tips:	

- για	να	ξεφύγω	από	το	λεγόμενο	writer’s	block	φροντίζω	να	βάζω	στόχους	και	να	τους	
κρατώ.	Ο	στόχος	μπορεί	να	είναι	μικρός.	Π.χ.	να	γράφω	μια	σελίδα	την	ημέρα,	αλλά	
φροντίζω	να	τον	τηρώ	ή	να	κρατώ	σημειώσεις	για	μια	ιδέα	μου.	Γενικά	θέτω	ό,τι	
θεωρώ	εφικτό	ως	στόχο.	Προγραμματίζω	μικρούς	στόχους	και	φροντίζω	να	τηρώ	τον	
προγραμματισμό	μου	

- αν	δεν	μου	αρέσει	πλέον	ένα	κείμενο	δεν	φοβάμαι	να	το	αφήσω	στην	άκρη	ή	να	
σβήσω	όσα	χρειάζονται	ή	να	το	αλλάξω	όσες	φορές	χρειάζεται	

- επιμένω.	Όλο	το	παιχνίδι	κρίνεται	στην	επιμονή.	Να	μην	τα	παρατάτε.	Ακόμη	κι	αν	
πιστεύετε	ότι	ακόμη	δεν	έχετε	φτιάξει	κάτι	σπουδαίο.	Από	αυτά	τα	μη	σπουδαία	
κείμενα	θα	ξεκινήσετε	για	να	φτιάξετε	κάτι	σπουδαίο.	

- αναπροσαρμόζω	τον	στόχο	αν	βλέπω	ότι	δεν	είναι	εφικτός	στην	πράξη,	αλλά	φροντίζω	
να	υπάρχει	πάντοτε	κάποιος	συγκεκριμένος	στόχος.	
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Ίσως κλείνοντας αξίζει τον κόπο να ρίξετε µια µατιά στα χειρόγραφα 

συγγραφέων για να δείτε ακριβώς την επίπονη δουλειά που απαιτείται 

προκειµένου να διορθωθεί ένα χειρόγραφο και να φτάσει στην τελική του 

µορφή και ότι ισχύει αυτό που έχουµε ήδη κουβεντιάσει ότι το αρχικό 

κείµενο είναι απλώς ο πυρήνας της αφήγησής µας και συνήθως απέχει 

αρκετά από το τελικό κείµενο που θα εκδοθεί. 

 

G. Orwell (από τη Φάρµα των ζώων) 

 



	 	 Ευτυχία	Γιαννάκη		 	 --		 	Αστυνομική	αφήγηση	
	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 [	Κεφάλαιο	8]		

13	

 

M. Proust 

 

J. Joyce     

G. Flaubert 

 

 

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

 

Πειραµατιστείτε µε το ύφος και τον ρυθµό της αφήγησής σας επιλέγοντας 

µια σκηνή ή δυο-τρεις παραγράφους που θεωρείτε ήδη αρκετά δουλεµένες. 

Ίσως και την εναρκτήρια σκηνή της αφήγησής σας 

α. αποµονώστε αυτό το κείµενο και κρατήστε την αρχική εκδοχή του 

β. ξαναγράψτε το δουλεύοντας όπως δείξαµε στην Άσκηση 1, έχοντας στο 

µυαλό σας τις σηµειώσεις που προηγήθηκαν. Πειραµατιστείτε µε 

διαφορετικές εκδοχές του κειµένου, παίξτε µε τις λέξεις και τη σειρά τους 

γ. στείλτε µου την αρχική εκδοχή και την τελική του εξηγώντας συνοπτικά 

τις αλλαγές που κάνετε και το σκεπτικό τους. 

 

Καλή δουλειά J 


