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Τα ηλεκτρονικά βιβλία δεν είναι Μεταβιβάσιμα. Όλα τα Δι-

καιώματα Διατηρούνται. Κανένα μέρος αυτού του βιβλίου δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αναπαραχθεί σε καμία περί-

πτωση χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη, εκτός από την περί-

πτωση σύντομων παραπομπών που ενσωματώνονται σε άρθρα 

κριτικής και σχόλια.  

Η μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή ή διανομή αυτού του έρ-

γου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα είναι παρά-

νομη.  

Κανένα μέρος αυτού του βιβλίου δεν μπορεί να σαρωθεί, να με-

ταφορτωθεί ή να διανεμηθεί μέσω του Διαδικτύου ή με οποιο-

δήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή εκτυπωμένο, χωρίς την άδεια 

του εκδότη. 

 

Εκδόθηκε στην Ελλάδα, από τις 

Εκδόσεις "Λευκό Μελάνι", 2019  

http://www.lefkomelani.gr/
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Ο ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ, 

ΧΩΡΙΣ ΑΓΧΟΣ & ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ 
ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!! 
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Διάδοση Της Ιδέας 

 

Ο αποδοτικός συγγραφέας προωθεί τη δουλειά του αποτελεσμα-

τικά όταν: 

➢ Έχει online παρουσία και μπορείς εύκολα να τον βρεις. 

➢ Εγκαθιστά και καλλιεργεί ένα ζωηρό κοινωνικό δίκτυο για 

να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με ανθρώπους του το-

μέα του. 

➢ Απευθύνεται τακτικά σε ακροατήρια που θα επωφεληθούν 

από αυτά που τους προσφέρει. 

➢ Στέλνει με σεβασμό καθαρά μηνύματα, με στόχο να προσφέ-

ρουν αξία σε αυτούς που θα τα λάβουν. 

➢ Δημιουργεί έναν καθημερινό ρυθμό για να προχωρήσει προς 

τους υψηλούς του στόχους. 

➢ Έχει διαθέσιμες φόρμες προωθητικού υλικού. 

Αν ο κόσμος δεν γνωρίζει ποιος είσαι ή τι είναι αυτό που κάνεις, 

είναι απίθανο να διαβάσουν αυτά που γράφεις, να σε προσλά-

βουν ή να αναζητήσουν την ειδίκευσή σου. Γι΄αυτό, ο «Αποδο-

τικός Συγγραφέας» επικοινωνεί τακτικά με ακροατήρια που εν-

διαφέρονται, με πελάτες, υποψήφιους αγοραστές και ΜΜΕ για 

να τους προσφέρει νέα από τις εμφανίσεις του, εκδόσεις, μαθή-

ματα, υπηρεσίες και άλλες παροχές. 

 

Πολλοί δημιουργικοί συγγραφείς θεωρούν την αυτο-προώθηση 

ως απεχθή μπαμπούλα! Σχεδόν μου το εξομολογήθηκαν, ψιθυ-

ριστά, λες και η λέξη προώθηση είναι κάτι βρώμικο. Η εμπειρία 

μου δείχνει το αντίθετο. Η αυτο-προώθηση μπορεί να είναι φι-

λική και διασκεδαστική και προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες να 

συνδεθείς με ανθρώπους που συναρπάζονται από αυτό που σε 
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συναρπάζει. Είναι ένας τρόπος για να μεταπηδήσεις από τον μο-

νόλογο (ζωή συγγραφέως) στο διάλογο (δημόσια ζωή). Και 

κάθε συγγραφέας που προετοιμάζεται για την επιτυχία, πρέπει 

να κάνει αυτό το άλμα κάποια στιγμή. Οπότε, γιατί όχι τώρα, με 

τους δικούς σου όρους; 

 

Προώθηση αποτελεσματική και με διάρκεια, επιτυγχάνεται με 

την εγκατάσταση θεμελιωδών συστημάτων, τα οποία μπορούν 

εύκολα να επαναλαμβάνονται και εν καιρώ να τροποποιούνται 

για συγκεκριμένους σκοπούς. Σας ταιριάζει περισσότερο ο τύ-

πος προωθητή ́ ΄ο μάγος πίσω από την κουρτίνα΄΄;  Κανένα πρό-

βλημα! Με όλη αυτή την επικοινωνιακή αγορά που είναι διαθέ-

σιμη για εσένα online, μπορείς να έχεις την ήσυχη, πραγματική 

ζωή σου και ταυτόχρονα να εμφανίζεσαι στο (ουσιαστικό) 

κοινό. 

Παρακάτω είναι τα βασικά εργαλεία που θα πρέπει να μάθεις να 

παίζεις στα δάχτυλα για να είσαι πιο εμφανής, περισσότερο ε-

παγγελματίας και αλησμόνητος. 

 

Αποθήκευση Οπλοστασίου 

 

Είτε είσαι ένας δημιουργικός συγγραφέας που προωθεί τις εμ-

φανίσεις και εκδόσεις του είτε είσαι ένας κατ’ επάγγελμα συγ-

γραφέας που προωθεί τις υπηρεσίες του σε υποψήφιους πελάτες, 

θέλεις να έχεις κάποια προωθητικά εργαλεία έτοιμα, επίκαιρα & 

προσβάσιμα όταν έρθει η ώρα να διαδώσεις τις ιδέες σου. Η γε-

νική ιδέα είναι ότι έχεις μια online παρουσία, όπου μπορείς εύ-

κολα να αναζητηθείς και να ανευρεθείς, ένα καλά εγκατεστη-

μένο κοινωνικό δίκτυο για να επικοινωνείς και να συνεργάζεσαι 

με άτομα του πεδίου σου και σύγχρονα συστήματα για να φτά-

σεις τα ακροατήρια που θα επωφεληθούν από αυτά που τους 

προσφέρεις. Αυτά είναι τα σημερινά εργαλεία του εμπορίου που 

θα σε βοηθήσουν να φτάσεις εκεί: 
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✓ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΥΚΡΙΝΗΣ & ΜΕ ΣΑΦΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ. 

✓ WEBSITE: Μια online ́ ΄πινακίδα΄΄, όπου μπορείς να μοιρα-

στείς την εξειδίκευσή σου, τα διαπιστευτήριά σου, τις υπη-

ρεσίες & τις προτάσεις σου. Θα πρέπει να δίνει στους ανα-

γνώστες μια πραγματική αίσθηση της φωνής & του πνεύμα-

τός σου. 

✓ BLOG: Ένας ευέλικτος και διαδραστικός ιστοχώρος, που 

σου επιτρέπει να κάνεις τακτικά καταχωρήσεις (post) και να 

προκαλείς συζητήσεις στην κοινότητα μέσα από σχόλια. 

Μπορείς να χρησιμοποιείς ένα blog σαν μέσο ενίσχυσης της 

εξειδίκευσής σου, μοιράζοντας τακτικά τη δουλειά και τη 

σοφία σου. 

✓ MAILING LIST: Μια λίστα επαφών με τα άτομα που σου 

έδωσαν τα δικά τους στοιχεία επικοινωνίας, ώστε να τους 

ενημερώνεις για τις δραστηριότητές σου. 

✓ MEDIA LIST: Πληροφορίες επικοινωνίας με εκδόσεις, ι-

στοχώρους & blogs που αναφέρονται στον τομέα εξειδίκευ-

σής σου. Καθώς μεγαλώνει, η λίστα μπορεί να κατατμηθεί 

γεωγραφικά ή κατά τύπο αγοράς. 

✓ PRESS KIT: Περιγράφεται στην σελίδα 12. 

✓ FACEBOOK: Σύνδεση με συναδέλφους, φοιτητές και φί-

λους σε ένα κοινωνικό μέσο, όπου μπορείς να μοιραστείς 

γνώσεις, πηγές, προσφορές και ευκαιρίες που έχουν στόχο 

τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του ακροατηρίου σου. Η 

παρουσία σου εδώ θα ενσωματωθεί ιδανικά με το ποιος εί-

σαι, τη δημόσια εικόνα σου ως συγγραφέας και το πρό-

γραμμά σου. 

✓ TWITTER: Όπως το Facebook (αλλά σε χώρο ΄΄δαχτυλή-

θρας΄΄) 
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✓ LINKEDIN: Διατηρείς το προφίλ σου ενημερωμένο, με μια 

περίληψη και τα τελευταία σου επιτεύγματα, ώστε οι συνά-

δελφοι να είναι ενήμεροι, να αποτιμήσουν και να εκτιμή-

σουν την εμπειρία και την πραγματογνωμοσύνη σου. Διατη-

ρείς επαφή με ανθρώπους και ανταλλάσσεις αυθεντικά τεκ-

μήρια εμπειρίας ώστε να ζωγραφίσεις την προσωπική σου 

εικόνα αποτελεσμάτων και πνεύματος. Παρακολουθείς τις 

αλλαγές και τις επιτυχίες αυτών που είναι ισάξιοί σου και με 

τους οποίους θα ήθελες να συνεχίσεις να δουλεύεις στο μέλ-

λον. 

 

Τα έχεις όλα αυτά τακτοποιημένα; Ωραία! Ένας καθημερινός 

ρυθμός με μόνο 15΄ την ημέρα, μπορεί να δημιουργήσει μια ε-

πικοινωνιακή φόρα που θ’ αυξήσει την εμφάνιση και φήμη σου.  
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ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΕΠΑΦΩΝ: ΓΙΑΤΙ & ΠΩΣ 

 

Η λίστα επαφών σου είναι η ψυχή των προωθητικών σου προ-

σπαθειών. Όσο περισσότερο κρατάς την επαφή με τρόπο που να 

προσφέρει στους ανθρώπους πραγματική αξία, σε λογικά δια-

στήματα, τόσο πιθανότερο είναι να εγκατασταθούν αμοιβαία 

ευεργετικές μακροχρόνιες σχέσεις.  

Ορίστε κάποιες συμβουλές για να μεγαλώσετε τη δική σας: 

 

- Κάντε το εύκολο για τους άλλους να προστεθούν. 

 

Προσφέρετε έναν εύκολο τρόπο εγγραφής, ώστε να λαμβάνουν 

οι άλλοι τις πληροφορίες σας online. Μπορείτε να το κάνετε στο 

blog ή στον ιστότοπό σας με ένα software αυτόματου απαντητή 

(auto responder) που σας επιτρέπει να συλλέγετε αυτόματα πλη-

ροφορίες επαφών. Οι θεατές θα δουν μια πρόσκληση ΄΄προ-

σθήκη στη λίστα ταχυδρομείου μου΄΄ και ένα πεδίο για να κα-

ταχωρηθούν οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους 

και να προστεθούν έτσι οι πληροφορίες αυτές στη βάση δεδομέ-

νων των επαφών σας. (Οι αυτόματοι απαντητές κάνουν πιο εύ-

κολο να φτιάξεις προσωποποιημένα e-mail που φαίνονται ό-

μορφα και που μπορούν να προγραμματιστούν εκ των προτέρων 

και να δοκιμαστούν για το αν συνδέονται με τους αναγνώστες).  
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- Ταξινομείστε τις επαφές σας βάσει τύπου σχέσης. 

 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το αυτό που κάνετε μπορεί 

στην πραγματικότητα να βλάψουν τις σχέσεις και το image σας. 

Μπορεί να μην θέλετε να μοιράζεστε τα νέα από την ιστορία 

σας που μόλις δημοσιεύτηκε στο MHTEPA ή το PLAYBOY, με 

τις επαφές σας από τα high-tech τμήματα. Και μπορεί να μην 

θέλετε να δραστηριοποιηθούν τα άτομα που είναι συνδρομητές 

(από όλον τον κόσμο) στο κανάλι σας για την ποίηση, ή για την 

εργασία που προσφέρετε στο μάθημα marketing στην πόλη σας. 

Ο απλός κανόνας είναι ο εξής:  

Δώστε στους ανθρώπους αυτό που θέλουν και είναι περισσό-

τερο από βέβαιο ότι θα ΄΄κολλήσουν΄΄ εκεί. Όσο πιο συγκεκρι-

μένοι είστε για το τι λέτε σε ποιον, τόσο περισσότερα άτομα θα 

δίνουν προσοχή. Μπορείτε να ετοιμάζεστε για τις σχετικές επι-

κοινωνίες, αναπτύσσοντας υποκαταλόγους επαφών που αντικα-

τοπτρίζουν ποικίλες ομάδες ενδιαφερόντων.  

 

Ορίστε μερικά παραδείγματα από μία δική μου βάση δεδομένων 

για κάποιες επαφές:  

 

• ΦΡΟΝΙΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Άτομα που με γνωρίζουν 

και με αγαπούν, που δεν τους πολυκαίγεται καρφί για αυτά 

που γράφω, αλλά χαίρονται να μαθαίνουν καλά νέα μου. 

• ΤΩΡΙΝΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Αυτοί ταξινομούνται ανά 

τάξη/σεμινάριο. 

• ΠΑΛΙΟΤΕΡΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Αυτοί ταξινομούνται με το 

είδος της κάθε τάξης/σεμινάριο, έτσι ώστε να μπορώ να συ-

νεχίσω να στέλνω σχετικές πληροφορίες σε κάθε ομάδα α-

ναφορικά με ευκαιρίες έκδοσης, έμπνευσης και προσφερό-

μενα νέα μαθήματα. 
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• ΜΕΣΑ (ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ): Επαφές σχετικά με το σε ποιον 

στέλνω ανακοινώσεις (δελτία) του τύπου αναφορικά με δρα-

στηριότητες ή προσφορές που είναι σχετικές με το κοινό. 

• ΑΤΟΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ: Άτομα που έχουν 

εγγραφεί για να λαμβάνουν ανακοινώσεις σχετικά με τις μη-

νιαίες αναγνωστικές σειρές που (θα) παρουσιάζω. 

• ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Άτομα από τη δημιουργική 

μου κοινωνία, με τα οποία ανταλλάσσω σοφία και ιδέες. 

• ΔΩΡΕΑΝ ΥΛΙΚΟ: Άτομα που έκαναν εγγραφή ειδικά για 

να λαμβάνουν το δωρεάν υλικό (βιβλία, προγράμματα κ.ά.).  

• ΒΙΖ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ: Άτομα μαζί με τα οποία δουλεύω (ή 

δούλεψα) στην καθημερινή μου εργασία/ες, άσχετες με τα 

βιβλία (υπηρεσίες, κατασκευή ιστοσελίδων κ.ά.) 

• ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ: Οποιαδήποτε άτομα ή  οργανι-

σμοί με τους οποίους χτίζω σχέσεις αλλά δεν είναι ακόμη 

πελάτες ή συνεργάτες. 

 

Να γνωρίζεις γιατί επικοινωνείς με την κάθε ο-

μάδα και τη χρησιμότητα αυτών που τους προ-

σφέρεις. Να βεβαιώνεσαι ότι το μήνυμά σου εί-

ναι συγκεκριμένο και σχετικό με τους αναγνώ-

στες, βάσει των πληροφοριών που έχουν  

ζητήσει. 

Ο σκοπός της επικοινωνίας με ομάδες ατόμων είναι να προσφέ-

ρεις κάτι χρήσιμο το οποίο, συγκεκριμένα, ζήτησαν να λάβουν. 

Όταν τους στείλεις αυτή την πληροφορία, αυτοί θα θυμηθούν 

πόσο υπέροχος είσαι. Και όταν στη συνέχεια το σκεφτούν [εδώ 

μπαίνει ο τομέας πάθους σου/ η εξειδίκευσή σου] πιθανότατα θα 

τους έρθεις στο μυαλό. 
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Αν θέλεις να αγοράσουν κάτι από εσένα ή να προχωρήσουν σε 

κάποια συγκεκριμένη ενέργεια, δείξε τους  γιατί και πως αυτή η 

επιλογή θα τους ωφελήσει. Και να τους διευκολύνεις στο να κά-

νουν αυτό που τους ζητάς. 

 

- Αποτελεσματική επικοινωνία με τις ομάδες. 

 

Σεβασμός της μυστικότητας 

❖ Να χρησιμοποιείς πάντα μια bbc (κρυφή κοινότητα) λειτουρ-

γία για να διασφαλίζεις τις ομαδικές αποστολές. Κανείς δεν το 

εκτιμά όταν βλέπει το όνομά του σε ένα e-mail που έχει απο-

σταλεί σε 800 άτομα. Στην πραγματικότητα, μια τέτοια ενέρ-

γεια σου εξασφαλίζει ότι θα εξέλθουν μόνοι τους από τη λίστα 

σου. 

❖ Βεβαιώσου ότι δεν θα υπάρχει τρόπος για έναν παραλήπτη να 

προβεί σε Απάντηση προς Όλους. Κάποιοι διαχειριστές e-mail 

φαίνεται ότι αμελούν αυτή την επιλογή. Πρόσφατα έγινα μάρ-

τυρας πλήρους αναρχίας, όταν κάποιος έστειλε ένα προσω-

πικό μήνυμα σε κάποιον μουσικό, στη λίστα του οποίου είμαι 

κι εγώ συνδρομητής. Αυτό πυροδότησε αλυσιδωτές αντιδρά-

σεις εκατοντάδων θυμωμένων ανθρώπων, στέλνοντας e-mail 

λέγοντας ότι θέλουν να αποχωρήσουν. Δεν θέλεις να εξαγριώ-

σεις ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΟΥ…Οπότε, δεν δίνεις 

στους συνδρομητές σου μεταξύ τους πρόσβαση. 

Δυνατότητα αποχώρησης 

Δεν θέλουν όλοι που είναι σήμερα στη λίστα σου να συνεχίσουν 

να λαμβάνουν νέα σου. Δώσ’ τους μια εύκολη δυνατότητα εξό-

δου. Αν χρησιμοποιείς μια marketing υπηρεσία e-mail π.χ. Mail-

chimp.com, ConstantContact.com, ο καθένας μπορεί, απλά, 
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χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο στο κάτω μέρος του κάθε e-mail 

να ξεγραφτεί από τη λίστα σου. 

  

Μη φθείρεις την αποδοχή 

Να είσαι πειθαρχημένος όταν επικοινωνείς με τα ΄΄πουλάκια΄΄ 

σου. Να προσφέρεις πληροφορίες που είναι χρήσιμες, με σημα-

σία, επίκαιρες, ενημερωτικές ή  που ενθουσιάζουν και να είσαι 

πιστός στα διαστήματα επικοινωνίας που έχεις υποσχεθεί. 

 

Μετράω και τροποποιώ 

Αν χρησιμοποιείς μια υπηρεσία όπως Mailchimp.com, μπορείς 

να εντοπίσεις ανοίγματα και ΄΄κλικ΄΄ για κάθε επικοινωνία που 

έστειλες. Αυτό μπορεί να σε βοηθήσει στο να ξέρεις τι ενδιαφέ-

ρει τους ανθρώπους και τι όχι. Μπορείς να τροποποιήσεις τα 

μηνύματα βάσει των αποτελεσμάτων που παίρνεις.  
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ΤΟ PRESTO ΚΥΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ένα κυτίο τύπου είναι μια σύνθεση από τις πληροφορίες και τις 

εικόνες που μοιράζεσαι με τον τύπο, ώστε να είναι εύκολο για 

έναν δημοσιογράφο να πει την ιστορία σου. Το μοιράζεσαι όταν 

έχεις κάτι συγκεκριμένο & άξιο λόγου να προσφέρεις, με την 

πρόθεση να μαθευτεί στο κοινό από κάποιον άλλον και όχι από 

εσένα. 

Αν έχεις σε καλή σειρά όλα τα κομμάτια του κυτίου τύπου, μπο-

ρείς να απαντάς σε ευκαιρίες καθώς αυτές προκύπτουν. Ακο-

λουθούν τα συστατικά που προτείνω να αναπτύξεις και τα οποία 

θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα. 

 

Τα ουσιώδη του κυτίου τύπου: 

 

o ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ για να πεις μια 

συγκεκριμένη ιστορία που μπορεί να προσαρμοστεί ανά γε-

γονός, τοποθεσία, έκδοση, περιοχή ή θέμα. Ο κύριος σκοπός 

της ανακοίνωσης τύπου είναι να επικοινωνήσεις με σαφή-

νεια: ποιος είσαι, τι προσφέρεις τώρα, για ποιο κοινό και 

γιατί αυτό το κοινό θα πρέπει να ενθουσιαστεί με αυτά.  

o ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΙΟ. Περιλαμβάνει ενδεικτικές εκδόσεις. Α-

ναγνώριση, βραβεία, προσφορά στην κοινωνία και βιογρα-

φικές πληροφορίες που είναι σχετικές με την ταυτότητά σου 

ως συγγραφέας. Μερικές φορές τα ΒΙΟ περιλαμβάνουν και 

πληροφορίες για την οικογένεια του συγγραφέα και που ζει 

αυτός. Αυτή είναι προσωπική επιλογή. Να ενημερώνεις τα-

κτικά και τα δύο, μια φορά το μήνα ή κάθε φορά που έχεις 

να προσθέσεις μια σημαντική αλλαγή στην κατάστασή σου. 
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o ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑ-

ΦΕΩΣ. Μια high-res & μια low-res εκδοχή έτοιμες να δο-

θούν. 

o ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟ/TA ΕΞΩΦΥΛΛΟ/Α ΤΟΥ/ΤΩΝ ΒΙ-

ΒΛΙΩΝ. Μια high-res & μια low-res εκδοχή. 

o ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ (Η ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ) ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥ-

ΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ & 

ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ. Φρόντισε αυτά να είναι διαθέσιμα 

μέσω συνδέσμων ή PDF που να μπορούν να ΄΄φορτωθούν΄΄ 

όποτε χρειάζεται, και να έχεις έντυπα αποκόμματα για εκεί-

νους που προτιμούν αυτή την επιλογή. 

o ΔΕΙΓΜΑ(ΤΑ) ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΣΟΥ. Να κρατάς αποκόμ-

ματα από δημοσιευμένες δουλειές σου, και ψηφιακά και σε 

έντυπο. 

o ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ. (Όταν αποστέλλεται με το 

συμβατικό ταχυδρομείο). 

 

Καλά θα είναι να έχεις κάποια… 

• ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. YouTube clips ή podcasts που 

δείχνουν εσένα να διαβάζεις, να δίνεις κάποια διάλεξη, να 

διδάσκεις ή να παρουσιάζεις κάτι σε ακροατήριο. 

• VIDEO TRAILER ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΟΥ. Δώσε στον κόσμο 

μια multimedia εμπειρία από το βιβλίο σου και από εσένα. 

Αυτός είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να δημιουργήσεις 

λίγη ίντριγκα γύρω από τη δουλειά σου και να τους κινητο-

ποιήσεις να μάθουν περισσότερα. 
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Για να είναι απλά τα πράγματα, μπορείς να παρέχεις όλα τα συ-

στατικά του κυτίου τύπου σε μια μόνο σελίδα του ιστοχώρου 

σου. Αυτό σου επιτρέπει να στέλνεις μια ανακοίνωση τύπου στο 

σώμα ενός e-mail και απλά να συνδέεσαι στη σελίδα μέσων για 

τα υπόλοιπα. Μπορείς επίσης να κρατάς εύκαιρο ένα καλά ορ-

γανωμένο απόθεμα από έντυπο υλικό (αποκόμματα, συνεντεύ-

ξεις και δημοσιεύματα), που θα το συμπεριλάβεις στο κυτίο τύ-

που που θα στείλεις με το συμβατικό ταχυδρομείο. Αυτά θα σου 

φανούν πολύ χρήσιμα επίσης αν κάνεις αίτηση για επιχορηγή-

σεις, υποτροφίες, υποψηφιότητες ή χρηματοδοτήσεις. 

 

Η Αποδοτική Λίστα Προώθησης 

 

Καθώς θα προχωρείς, να σημειώνεις τις στρατηγικές, τα υλικά 

& τις επικοινωνίες που σου φαίνονται ως πιο αποτελεσματικές, 

καθώς και τις άλλες που δεν είναι τόσο. Σημείωνε τι ήταν αυτό 

που πήγε καλά και πως θα συνεχίσεις αυτή τη φόρα. 
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 ΣΥΓΓΡΑΦΗ & ΑΥΤΟ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ  
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΟΥ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΟΣ  

ΣΕ ΕΝΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΕΙ  
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ΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ 

 

Πλοκή είναι απλά αυτό που συμβαίνει στους χαρακτήρες σου. 

Είναι το ιστορικό των γεγονότων που προκαλούν την ευημερία 

του Πρωταγωνιστή. 

 
Δομή είναι το που θα τοποθετήσεις αυτά τα περιστατικά στην 

αφηγηματική χρονική γραμμή του μυθιστορήματος. 

Φαντάζεσαι μια πλοκή και κατασκευάζ εις μια δομή .  

Η δομή κάνει την πλοκή σου προσβάσιμη στον αναγνώστη. Μο-

λονότι είσαι ελεύθερος να παίξεις με τη δομή, έχε υπόψη σου 

ότι όσο περισσότερο πειραματίζεσαι, τόσο περισσότερο δυσκο-

λεύεις τον αναγνώστη. 

 

 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η.Τ.Α.Ν.  

της πλοκής και της δομής και η ΔΟΜΗ ΤΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. 

 

Βρήκα το ακρώνυμο Η.Τ.Α.Ν. για να βοηθήσω τους συγγραφείς 

φαντασίας να κατανοήσουν πλήρως τα απαραίτητα στοιχεία 

μιας δυνατής αφήγησης.  

Μετά, η δουλειά σου είναι να κάνεις την ιστορία σου να πάει 

στα ύψη, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σου και τις τεχνικές που 

μαθαίνεις ώστε να δίνεις στο μυθιστόρημά σου καινούρια 

φτερά. 

 

 

 

Εν συντομία, αυτά είναι τα τέσσερα ουσιώδη στοιχεία: 

 

 



Το Αλφαβητάρι του νέου Συγγραφέα 

 

Δήμος Βελέντζας 

1
6

 

Η,  για τον Ήρωα/Πρωταγωνιστή.  

Οι αναγνώστες θέλουν αν δεθούν με έναν χαρακτήρα Πρωτα-

γωνιστή. Αυτή είναι η πρόσβασή τους στον κόσμο της ιστορίας. 

Υπάρχουν τέσσερα πράγματα που μπορείς να δώσεις στον Πρω-

ταγωνιστή σου ώστε να δημιουργήσει αυτό  το δεσμό: 

 

• Ταύτιση 

• Συμπόνια 

• Συμπάθεια  

• Εσωτερική σύγκρουση 

 

Ταύτιση  

Αυτό σημαίνει ότι ο Πρωταγωνιστής είναι σαν εμάς. Κάποιος 

στον οποίο μοιάζουμε σε ανθρώπινο επίπεδο. Όχι τέλειος, όπως 

κι εμείς δεν είμαστε τέλειοι. Κάποιος με ελαττώματα και ιδιορ-

ρυθμίες επιπλέον των δυνάμεων. Μια άλλη λέξη που ενίοτε χρη-

σιμοποιείται για την αναγνώριση ταυτότητας είναι η συναισθη-

ματική ταύτιση. 

 

Συμπόνια  

Αυτή η πλευρά ξεπερνάει την αναγνώριση ταυτότητας/συναι-

σθηματική ταύτιση. Δημιουργεί ένα συναισθηματικό ΄΄ριζω-

μένο ενδιαφέρον΄΄ στον χαρακτήρα του Πρωταγωνιστή. Κάνει 

τον αναγνώστη να νοιάζεται βαθιά για τον Πρωταγωνιστή και 

τις προκλήσεις του. 

 

Τέσσερις τρόποι να εγκαταστήσουμε συμπόνια είναι: 
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1. ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Αυτό γίνεται βάζοντας τον Πρωταγωνιστή σε 

μια κατάσταση όπου υπάρχει άμεσος μπελάς, είτε σωματι-

κός είτε ψυχολογικός. Ας πούμε ότι ο Πρωταγωνιστής σας 

είναι ένα δεκάχρονο αγόρι. Σωματικός κίνδυνος θα μπο-

ρούσε να είναι ο νταής που τον στοχοποιεί από την πρώτη 

μέρα. Ψυχολογικός κίνδυνος θα μπορούσε να είναι ότι ο πα-

τέρας του παιδιού, ο μοναδικός επιζών γονιός του, πεθαίνει 

από καρκίνο. Οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις προ-

καλεί συμπόνια είτε εμφανιστεί αμέσως από την αρχή είτε 

παρουσιαστεί σε διαστήματα κατά τη διάρκεια της ιστορίας. 

2. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Αν ο Πρωταγωνιστής αναγκαστεί να αντιμε-

τωπίσει κάποια δυστυχία στη ζωή, όχι εξαιτίας του, η συ-

μπόνια ανακύπτει. Σκεφθείτε το Forrest Gump, που έχει και 

ψυχικές και φυσικές προκλήσεις σαν παιδί. 

3. Ο ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Οι άνθρωποι καθηλώνο-

νται με τον αποφασισμένο Πρωταγωνιστή που οι συγκυρίες 

είναι εναντίον του. Όπως ο Rocky Balboa. Όπως πολλοί 

John Grisham πρωταγωνιστές. 

4. ΕΥΠΑΘΕΙΑ. Οι αναγνώστες ανησυχούν για κάποιον Πρω-

ταγωνιστή που μπορεί να συντριβεί οποιαδήποτε στιγμή. Η 

Πρωταγωνίστρια του Stephen King στο Rose Madder είναι 

το τέλειο παράδειγμα. Χωρίς εμπειρία από τον αληθινό κό-

σμο και μην έχοντας δεξιότητες, καθώς ο ψυχασθενής ά-

ντρας της την κρατούσε ουσιαστικά φυλακισμένη για χρό-

νια, η Rose πρέπει να βρει πως θα καταφέρει να επιζήσει 

μόνη της, να βρει δουλειά, και κυρίως πως δεν θα καταφέρει 

ο αστυνομικός σύζυγός της να τη βρει, που ξέρει πώς να ε-

ντοπίζει αυτό που ψάχνει. 
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Συμπάθεια   

Συμπαθής Πρωταγωνιστής είναι, πολύ απλά, κάποιος που κάνει 

αρεστά πράγματα. Κάποιος που νοιάζεται για τους άλλους, που 

δεν είναι εγωιστής, που είναι πνευματώδης, και που δεν παίρνει 

τον εαυτό του πολύ σοβαρά. Όλα τα αρεστά χαρακτηριστικά. 

Φυσικά, δεν είναι όλοι οι Πρωταγωνιστές συμπαθείς. Όταν α-

ποδίδετε έναν αρνητικό Πρωταγωνιστή (κάποιον που κάνει 

πράγματα που δεν μας αρέσουν) αντικαταστήστε τη συμπάθεια 

με δύναμη. Οι χαρακτήρες που έχουν εξουσία στο δικό τους κό-

σμο και πάνω σε άλλους χαρακτήρες - εξ αιτίας της γοητείας, 

εξυπνάδας ή ικανότητας στον τομέα τους - γοητεύουν. 

 

Εσωτερική Σύγκρουση  

Ένας χαρακτήρας με έναν εσωτερικό, συναισθηματικό αγώνα 

προσελκύει την προσοχή μας. Εσωτερική σύγκρουση είναι η 

μάχη ανάμεσα σε δύο αντίθετα συναισθήματα. Πολλές φορές 

είναι ο φόβος από τη μια μεριά, που λέει στον Πρωταγωνιστή 

να μη δράσει. Από την άλλη, είναι ηθικό ή επαγγελματικό κα-

θήκον ή και η προσωπική του εικόνα. Δεν ταυτιζόμαστε με αν-

θρώπους ή χαρακτήρες που είναι τέλεια ισορροπημένοι σε στιγ-

μές μεγάλου στρες. Η εσωτερική σύγκρουση είναι ένας ισχυρός 

παράγων δεσμού μεταξύ αναγνώστη και χαρακτήρα. 

 

Τ, για το Τέρμα/Στόχο.  

Ο στόχος είναι σημαντικός γιατί δίνει στην ιστορία κίνηση προς 

τα εμπρός. Κεντρίζει τον Πρωταγωνιστή σου να δράσει. Σημαί-

νει ότι κάτι παίζεται ως στοίχημα γι’ αυτόν. Διαφορετικά, γιατί 

να μπει ο αναγνώστης στον κόπο να διαβάσει το βιβλίο; Δεν θέ-

λουμε ένα σκετς τριακοσίων σελίδων με χαρακτήρες. 

Ο στόχος είναι ένα θέλω. Ένα δυνατό θέλω. Ένα θέλω που είναι 

τόσο δυνατό για το χαρακτήρα που θα πρέπει ή να το αποκτήσει 

ή να υποφέρει από μεγάλη απώλεια. 
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Οι στόχοι μπορεί να έχουν δύο μορφές: να πάρεις κάτι ή να α-

ποφύγεις κάτι. 

Οι περισσότερες ιστορίες έχουν ως στόχο το να πάρω κάτι. 

 

Μια αστυνομική ιστορία έχει να κάνει με την προσπάθεια του 

αστυνομικού να πιάσει τον κακό. 

Ένα νομικό θρίλερ  έχει να κάνει συνήθως με το δικηγόρο που 

προσπαθεί να φτάσει στην αλήθεια ή να πετύχει αθώωση του 

πελάτη του. 

Ένα ρομάντζο είναι όταν οι χαρακτήρες προσπαθούν να βρουν 

αγάπη. 

Ένα μυθιστόρημα που καθορίζεται από χαρακτήρες μπορεί να 

είναι αυτό που ο Πρωταγωνιστής προσπαθεί να βρει ισορροπία 

στην ψυχή του, όπως στο The Catcher in the Rye. 

 

Ο άλλος τύπος στόχου, το να αποφύγω κάτι, είναι ένα βασικό 

υλικό από ιστορίες δράσης – όπως ο φυγάς Dr Richard Kimble 

που προσπαθεί να ξεφύγει από τον Sam Gerard, τον Αμερικανό 

Σερίφη (σε συνδυασμό με το στόχο να πάρω κάτι, π.χ. να βρεθεί 

ο πραγματικός δολοφόνος). 

Ιστορίες με αποδράσεις από τη φυλακή, και κάποια αστυνομικά 

μυθιστορήματα, είναι εμφανώς το να αποφύγω κάτι. 

Ένας χαρακτήρας μπορεί επίσης να προσπαθεί να ξεφύγει από 

το παρελθόν του, τους γονείς του ή οτιδήποτε τον κρατάει πίσω 

στη ζωή. 

Υπό το φως, μπορεί αυτή η κούρσα να μας φαίνεται ασήμαντη, 

αλλά θα πρέπει να είναι κρίσιμη για τους χαρακτήρες. Ο λόγος 

που το Odd Couple είναι επιτυχημένο είναι ότι το να είσαι ένας 

χαρούμενος ατζαμής είναι σχεδόν ζήτημα ζωής και θανάτου για 

τον Oscar. Θέλει να ξεφύγει από τον Felix αλλά δεν μπορεί γιατί 

ο Felix είναι αυτοκτονικός και χρειάζεται φροντίδα. Βέβαια, η 

κωμωδία κορυφώνεται όταν, στην Τρίτη Πράξη, ο Oscar είναι 

έτοιμος να σκοτώσει ο ίδιος το Felix. 
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Α, για την Αναμέτρηση.  

Για να επιτύχετε το μέγιστο από τη μηχανή της ιστορίας σας, 

χρειάζεστε αντίθεση στο στόχο του Πρωταγωνιστή. 

Τα μυθιστορήματα είναι σχετικά με την αντιπαράθεση. Ορίστε 

πως υπακούτε στο αξίωμα του Χίτσκοκ και παραλείπετε τα α-

νιαρά μέρη. 

Με την αναμέτρηση παρούσα, μπορείτε να κατασκευάσετε σκη-

νές που έχουν οργανική ενότητα. Σχετίζονται με αυτή τη μάχη 

ανάμεσα στον Πρωταγωνιστή και την αντίθεση. 

Αν η ιστορία σας αρχίζει να παρεκκλίνει της πορείας της ή να 

΄΄σέρνεται΄΄, ξανακοιτάξτε αυτά τα δύο στοιχεία: στόχο και α-

ντιμετώπιση. Βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά στη θέση τους. Να 

γράφετε σκηνές που κάνουν τον Πρωταγωνιστή να κινείται κα-

τευθείαν προς τον τοίχο με τα τούβλα της αναμέτρησης. 

Υπάρχει μια παλιά παροιμία σχετικά με τη σύγκρουση συγγρα-

φής: ΄΄Ανεβάστε τον πρωταγωνιστή σας πάνω σε ένα δέντρο. 

Πετάξτε του πέτρες. Μετά, κατεβάστε τον΄΄. 

Υπάρχουν πολλά είδη αντιπαράθεσης, αλλά σε ένα μυθιστό-

ρημα θέλεις σχεδόν πάντα να είναι προσωπική. Ένας άλλος χα-

ρακτήρας με κάποιον ισχυρό λόγο να σταματήσει τον Πρωτα-

γωνιστή. 

Ναι, έχουν γραφτεί ιστορίες για χαρακτήρες ενάντια στη φύση, 

την κοινωνία ή τους εαυτούς τους. Όλα αυτά ισχύουν, αλλά χρη-

σιμεύουν καλύτερα ως υλικό υπο-πλοκής. 

Όταν μαθαίνετε να γράφετε, κάντε την αντίθεσή σας προσω-

πική. 

 

Συγκολλητικός παράγων  

Χρειάζεται κάτι για να κρατάει ενωμένα τα αντίθετα μέρη. Αυτό 

είναι ο συγκολλητικός παράγων, ο οποίος αποτρέπει τον Πρωτα-

γωνιστή ή τον αντίπαλο από το να φύγει από τον αγώνα. 

Σκεφθείτε το. 
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Ας υποθέσουμε ότι έχετε μια κακοποιημένη σύζυγο. Αποφασί-

ζει να αφήσει τον άντρα της, να πιάσει ένα διαμέρισμα στην 

πόλη, να πάρει διαζύγιο και να ξαναρχίσει τη ζωή της από την 

αρχή. 

Αν ο σύζυγος, που είναι η αντιπολίτευση σ’ αυτή την περί-

πτωση, την αφήσει να φύγει, σκεπτόμενος ότι ίσως αυτός περ-

νάει καλύτερα χωρίς εκείνη, η ιστορία τελειώνει. Δεν υπάρχει 

λόγος για εκείνη να φύγει από την πόλη & αυτός δεν έχει λόγο 

να την ενοχλήσει. Τίποτα δεν αναγκάζει αυτούς τους δυο σε α-

γώνα μέχρι θανάτου. 

Οπότε, προσθέτετε το συγκολλητικό παράγοντα. 

 

Στην Περίπτωση Rose Madder του Stephen King, ο συγκολλη-

τικός παράγων είναι η ψυχοπαθολογία. Ο σύζυγος είναι ψυχο-

παθής. Είναι ένα παρανοϊκό φρικιό ελέγχου, ένας μπάτσος που 

ξέρει πώς να βρίσκει ίχνη. 

Η σύζυγος, πρέπει, όχι μόνο να φύγει από την πόλη, αλλά να 

πάει όσο πιο μακριά μπορεί. Και το διαταραγμένο μυαλό του 

συζύγου δεν θα ησυχάσει παρά μόνο αν την βρει και την σκο-

τώσει. 

 

Ορίστε κάποιοι άλλοι τρόποι για να εδραιώσετε το συγκολλη-

τικό παράγοντα: 

 

• ΚΑΘΗΚΟΝ. Αν ο χαρακτήρας είναι δέσμιος ενός ηθικού ή 

επαγγελματικού καθήκοντος, αυτό γίνεται αυτόματα συ-

γκολλητικός παράγων. Μια μητέρα που ψάχνει το παιδί της 

που έχει απαχθεί, έχει ηθικό καθήκον να μην τα παρατήσει. 

Ένας αστυνομικός σε μια υπόθεση ή ένας δικηγόρος με κά-

ποιον πελάτη, έχει επαγγελματικό καθήκον. 
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• ΤΟΠΟΣ. Αν οι αντίπαλοι δεν μπορούν, σωματικά, να ξεφύ-

γουν ο ένας από τον άλλον, αυτό είναι συγκολλητικός παρά-

γων. Ένας τόπος απ’ όπου δεν μπορούν εύκολα να ξεφύγουν 

οι πρωταγωνιστές, είναι η Casablanca, όπως και το Overlook 

Hotel στο The Shinning. 

• Ο ΕΑΥΤΟΣ. Σε ένα λογοτεχνικό μυθιστόρημα, όπου ο χα-

ρακτήρας ίσως έχει κυρίως έναν εσωτερικό αγώνα, ο συ-

γκολλητικός παράγων είναι ο εαυτός. Δεν μπορούμε να ξε-

φύγουμε από τους εαυτούς μας. Πρέπει να λυθεί το ζήτημα 

ή αλλιώς ο χαρακτήρας θα πεθάνει εσωτερικά. 

 

Ορίστε τι ζητάω από ένα βιβλίο, τι απαιτώ, για το τι προσεύχο-

μαι όταν πιάνω ένα μυθιστόρημα και διαβάζω την πρώτη πρό-

ταση: θέλω τα πάντα και τίποτα λιγότερο από την καρδιά του 

συγγραφέως. Θέλω ένα μυθιστόρημα που να είναι τόσο ποιη-

τικό που δεν θα χρειαστεί να στραφώ στις ποιητικές ανθολογίες, 

που είναι σε ετοιμότητα για να ικανοποιήσω αυτή τη λαχτάρα 

για μουσική, για τελειότητα και οικονομία φράσεων, για ακρί-

βεια τονικότητας. Μετά, θέλω επίσης ένα βιβλίο που να είναι 

τόσο γεμάτο από ιστορίες και χαρακτήρες, που θα διαβάζω τη 

μια σελίδα μετά την άλλη χωρίς να σκέφτομαι για το αν θα φάω 

ή θα πιώ, γιατί ο συγγραφέας με έχει κυριεύσει, με έχει τρελάνει 

με μια ακόρεστη δίψα να μάθω τι γίνεται μετά. 

 

Ν, για το Νοκ-αουτ (πέφτω ξερός). 

Οι αναγνώστες φαντασίας θέλουν να πέσουν ξεροί στο τέλος. 

Οι καταλήξεις είναι σημαντικές. Ένα καταπληκτικό τέλος μπο-

ρεί να σώσει ένα κατά τα άλλα μονότονο βιβλίο. Αν διαβάζεις 

μια υπέροχη ιστορία απλά και μόνο για να απογοητευτείς στο 

τέλος, τότε η όλη εμπειρία χαραμίζεται. 
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Νοκ-αουτ είναι επίσης μεταφορά για την τελική μάχη ή την τε-

λική επιλογή που έχει να αντιμετωπίσει ο χαρακτήρας σας. 

Όλες οι δυνάμεις της ιστορίας είναι εναντίον του. Πως θα κατα-

φέρει να φτάσει στη νίκη;  

Αυτό είναι που θέλουν να  μάθουν οι αναγνώστες.  

Βέβαια, το τέλος δεν χρειάζεται να είναι χαρούμενο για να είναι 

δυνατό. Μερικές φορές μπορεί να είναι ασαφές ή γλυκόπικρο. 

Το κλειδί είναι να αφήσεις τους αναγνώστες ικανοποιημένους 

με έναν απρόβλεπτο τρόπο. 
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ΔΟΜΗ ΤΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 

Για το σκοπό της αυτό-επιμέλειας, χρειάζεται να καταλαβαίνεις 

τουλάχιστον τις κάτωθι βασικές αρχές κάθε πράξης: 

 

ΠΡΑΞΗ Ι  

• Εισάγετε τον Πρωταγωνιστή με συναρπαστικό τρόπο. 

• Παρουσιάστε τον κόσμο της ιστορίας - πείτε μας κάτι για 

το σκηνικό, το χρόνο και το άμεσο γενικό πλαίσιο. 

• Εγκαταστήστε την ατμόσφαιρα πάνω την οποία θα βασί-

ζεται ο αναγνώστης. (Θα είναι επική και δακρύβρεχτη ή 

μια παλαβιάρικη φάρσα; Κονσερβοποιημένη δράση ή που 

κατοικεί περισσότερο στην αλλαγή των χαρακτήρων; Με 

ταχύ βήμα ή αργό βηματισμό;)  

• Συναρπάστε τον αναγνώστη ώστε να προχωρήσει στο μέ-

σον. (Για τί θα πρέπει ο αναγνώστης να συνεχίσει;) 

•  Εισάγετε την αντίθεση. (Ποιος ή τι θέλει να σταματήσει 

τον Πρωταγωνιστή;)  

 

ΠΡΑΞΗ ΙΙ 

•  Βαθύνετε τις σχέσεις των χαρακτήρων. 

• Συνεχίστε να μας κάνετε να ενδιαφερόμαστε για το τι συμ-

βαίνει. 

• Στήστε την τελική μάχη που θα ωθήσει τα πράγματα προς 

το τέλος. 
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ΠΡΑΞΗ ΙΙΙ 

• Παρουσιάστε την τελική μάχη. 

• Δέστε τις ΄΄χαλαρές άκρες΄΄. 

• Αφήστε τους αναγνώστες με ένα αίσθημα ΄΄αντήχησης΄΄ 

(ικανοποιημένος με έναν μοναδικό τρόπο). 

 

΄΄Ράβεις΄΄ τις τρεις πράξεις μαζί μέσω αυτού που αποκαλώ ΄΄ε-

νόχληση και δύο ανοίγματα πόρτας΄΄. 

 

Η ενόχληση είναι οτιδήποτε συμβαίνει από την αρχή του βι-

βλίου σου και αντιπροσωπεύει αλλαγή ή πρόκληση στον κανο-

νικό τρόπο ζωής του πρωταγωνιστή. Μπορεί να είναι κάτι μι-

κρό, όπως ένα νυχτερινό τηλεφώνημα ή κάτι μεγάλο, σαν ένα 

αυτοκινητιστικό ατύχημα.  

Επειδή η μονοτονία είναι κάτι που συμβαίνει στην αληθινή ζωή, 

το ξεκίνημα με κάποια ενόχληση αγκιστρώνει τον αναγνώστη.  

 

Το πρώτο άνοιγμα πόρτας, αυτό που μας πάει από την Πράξη Ι 

στην Πράξη ΙΙ, δεν πρέπει να συμβεί αργότερα από το 1/5 της 

διαδρομής του μυθιστορήματος. Είναι το επεισόδιο που εξανα-

γκάζει ή σπρώχνει τον Πρωταγωνιστή στον μεγάλο μπελά της 

μέσης.  

 

Η Πράξη ΙΙ είναι εκεί όπου το μεγαλύτερο μέρος το μυθιστορή-

ματος θα λάβει χώρα, η μάχη ανάμεσα στις αντίθετες δυνάμεις. 

 

Περίπου στα 3/4 της διαδρομής στο βιβλίο ή ακόμη αργότερα 

αν επιθυμείτε, περνάτε από το δεύτερο άνοιγμα πόρτας, για να 

φτάσουμε στην Πράξη ΙΙΙ. Αυτό είναι κυρίως μια μεγάλη ανα-

ποδιά, κρίση, ένδειξη ή ανακάλυψη, κάτι που εξαναγκάζει ή δί-

νει τη δυνατότητα για την τελική μάχη. 
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ΜΥΘΙΚΗ ΔΟΜΗ 

Από τη στιγμή που ο George Lucas ομολόγησε πως εμπνεύ-

στηκε μερικώς την κλασσική του ταινία Star Wars από τα έργα 

του Joseph Campbell, το ενδιαφέρον για τη μυθική δομή απο-

γειώθηκε. Αρκετά καλά βιβλία έχουν γραφτεί γι’ αυτό το θέμα. 

Δύο που θα συνιστούσα είναι: Το Ταξίδι του Συγγραφέως του 

Christopher Vogler και Το Κλειδί του James N. Frey. 

 

Είναι αρκετά εύκολο να καταλάβεις την κλασσική δομή μύθου. 

Υπάρχουν κάποιες μικρές παραλλαγές αλλά ορίστε ένα προτει-

νόμενο περίγραμμα: 

 

Ο ήρωας στον καθημερινό του κόσμο  

Η ιστορία αρχίζει με τον Πρωταγωνιστή στον καθημερινό του 

κόσμο. Στους κλασσικούς μύθους, υπάρχει ΄΄κάτι΄΄ σχετικά με 

αυτόν τον Πρωταγωνιστή, μια προφητεία ή κατάσταση γέννη-

σης που προαναγγέλλει σπουδαία πράγματα. 

Στο μυθιστόρημά σου, ο Πρωταγωνιστής μπορεί να είναι ένας 

συνηθισμένος άνθρωπος. Αλλά μπορείς να του δώσεις ένα  ε-

ξαιρετικό παρελθόν και μια λαχτάρα για το μέλλον. Μετά, το-

ποθετήστε τον σε ένα καθημερινό σκηνικό για να ξεκινήσετε 

την ιστορία. Ο συνήθης κόσμος διαταράσσεται σχεδόν αμέσως 

από το τηλεφώνημα… 

 

Η κλήση  

Ο ήρωας καλείται σε μια περιπέτεια ή αναζήτηση, αλλά στην 

πραγματικότητα πρόκειται για το πεπρωμένο του. Όταν ο Βασι-

λιάς Αρθούρος τραβάει το σπαθί από την πέτρα, καλείται να γί-

νει ο νόμιμος Βασιλιάς της Αγγλίας. 
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Οποιοδήποτε περιστατικό στο μυθιστόρημά σου που προσφέρει 

στον Πρωταγωνιστή την ευκαιρία να βγει από τον καθημερινό 

του κόσμο θα εκπληρώσει αυτή τη λειτουργία. 

Σε αρκετούς μύθους, η κλήση συχνά απορρίπτεται. Κάτι πρέπει 

να κινητοποιήσει τον ήρωα να απαντήσει. 

 

Απαντώντας στην κλήση  

Υπάρχει ένα δίλημμα μέσα στον ήρωα για το αν θα απαντήσει 

στην κλήση ή όχι. Αντιστέκεται… Αλλά, τότε, συμβαίνει κάτι 

που τον εξαναγκάζει ή τον υποχρεώνει να προχωρήσει από τον 

συνηθισμένο του κόσμο. 

Στον ΠΟΛΕΜΟ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ, ο Luke θα ήθελε να αφήσει 

τον πλανήτη όπου ζει με τη  θεία & το θείο του, και να ψάξει για 

την Πριγκίπισσα. Ίσως να γίνει Jedi. Ένα παράξενο ολόγραμμα 

σε ένα droid που δείχνει την Πριγκίπισσα Leia να ζητάει βοή-

θεια είναι η κλήση για την περιπέτεια. Αλλά η πίστη του Luke 

στην οικογένειά του τον κάνει να αντισταθεί στην κλήση. 

Μετά, οι Αυτοκρατορικές Δυνάμεις σκοτώνουν το θείο και τη 

θεία του και καίνε τη φάρμα. Τότε, δεν υπάρχει τίποτα να κρα-

τήσει πίσω τον Luke. Επιβάλλεται να απαντήσει στην κλήση. 

 

Καθήκοντα και Προκλήσεις  

Τώρα, έξω από τον καθημερινό του κόσμο, ο ήρωας έρχεται α-

ντιμέτωπος με διάφορα τεστ, καθήκοντα, προκλήσεις και μάχες. 

Ο Ιάσωνας καλείται να σαλπάρει στην Κολχίδα και να βρει το 

Χρυσόμαλλο Δέρας. Αλλά, πρώτα, πρέπει να φτιάξει ένα πλοίο 

κα να βρει ένα γενναίο πλήρωμα. Μετά, εν πλω, θα πρέπει να 

επιζήσει από τις Συμπληγάδες Πέτρες. Θα πρέπει να αντιμετω-

πίσει την πρόκληση του Βασιλιά Αιήτη να ζέψει τους ταύρους 

που βγάζουν φωτιές. Και πάει λέγοντας… 
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Στο μυθιστόρημά σας, ο Πρωταγωνιστής πρέπει να περάσει τον 

περισσότερο χρόνο του βιβλίου πολεμώντας σε μάχες στο 

δρόμο προς έναν στόχο που αξίζει τον κόπο. 

 

Ένας καθοδηγητής  

Ο Βασιλιάς Αρθούρος είχε τον Μέρλιν. O Luke Skywalker είχε 

τον Obi-Wan Kenobi, μετά το Yoda. Όλοι οι ήρωες χρειάζονται 

λίγη βοήθεια εκεί έξω στο σκοτεινό κόσμο.  

Ο καθοδηγητής δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα του ήρωα 

για λογαριασμό του.  

Ο όλος σκοπός του μυθικού ταξιδιού είναι ότι ο ήρωας μαθαίνει 

και μετά εφαρμόζει ο ίδιος τα μαθήματα που τον βοηθούν να τα 

βγάλει πέρα  στο σκοτεινό κόσμο. 

 

Σύμμαχοι και Αντίπαλοι  

Στη διαδρομή, ο ήρωας θα υποστηρίξει ή θα εξαναγκάσει συμ-

μάχους, αυτούς που μπορούν να τον βοηθήσουν στα καθήκοντά 

του. Μερικές φορές θα νομίσει ότι είναι σύμμαχος αυτός που 

στην πραγματικότητα είναι προδότης.  

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές σ ’αυτούς τους τύπους χαρα-

κτήρων. 

 

 

 

Φυλαχτό  

Πολλοί από τους μεγάλους μύθους και θρύλους έχουν ένα φυ-

λαχτό που δίνει στον ήρωα τη δύναμη ή την προφύλαξη που 

χρειάζεται για να επικρατήσει στο τελικό τεστ. Ο Περσέας είχε 

την ασπίδα της Αθηνάς. Ο Αρθούρος είχε το Excalibur. Στις ται-

νίες Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ o Luke Skywalker είχε ΄΄τη 
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Δύναμη΄΄. Ό,τι κι αν είναι αυτό, αυτό το στοιχείο παρέχει και 

δύναμη και κίνητρο για δράση. 

Στο μυθιστόρημά σας, αυτό θα είναι απλά η γνώση που έχει α-

ποκτηθεί και η ικανότητα να υπερνικηθεί τελικώς το έσχατο 

τεστ. Μπορεί επίσης να είναι μια ΄΄εικόνα΄΄ που παρέχει συναι-

σθηματική ανύψωση. 

Ο Jefferson Smith κοιτάζει το Linkoln Memorial πριν πηδήξει 

στην τελική μάχη με την πολιτική μηχανή στο «O κύριος Smith 

πηγαίνει στην Washington». Η θέα τον εμπνέει (κάτι που είχε 

ξεκινήσει από κάποια προηγούμενη σκηνή).  

 

Τελικό Τεστ  

Επί τέλους, υπάρχει μια επική μάχη, όπου ο ήρωας τεστάρεται 

μια και καλή. 

Ο Luke στη μάχη με το Death Star. 

Ο Βασιλιάς Αρθούρος στη μεγάλη μάχη με το Sir Mordred. 

Ένα νομικό θρίλερ μπορεί να αντιπαρατάξει τον ήρωα με το με-

γαλύτερο δικηγόρο δικών στη χώρα σε μια τελική αναμέτρηση 

στην αίθουσα του δικαστηρίου. 

Ένα μυθιστόρημα με εγκλήματα βάζει τον ντετέκτιβ να έρχεται 

αντιμέτωπος με τον πιο έξυπνο δολοφόνο, στη δική του περιοχή. 

 

 

Η Επιστροφή  

Πολλές φορές ο ήρωας επιστρέφει  στο συνηθισμένο του κόσμο, 

μεταφέροντας ένα μήνυμα και γίνεται εμπνευστικό παράδειγμα 

για την κοινωνία. 
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Εφαρμοσμένη δομή μύθου 

 

Σκεφθείτε το ΜΑΓΟ ΤΟΥ ΟΖ. Συναντούμε τη Ντόροθυ, στο 

συνηθισμένο της κόσμο, μια φάρμα στο Κάνσας. Όμως, λαχτα-

ράει κάτι άλλο, κάτι ΄΄πέρα από το ουράνιο τόξο΄΄.  Της δίδεται 

η ευκαιρία να το σκάσει με τον Καθηγητή Marvel, αλλά αρνεί-

ται να δεχθεί την κλήση εξαιτίας της πίστης της προς τη θεία 

της, με την οποία ζει.  

Αλλά ένας απατεώνας θα αποφασίσει για την ίδια. 

 

Φθάνοντας στον Οζ, έρχεται αντιμέτωπη με το καθήκον να γυ-

ρίσει πίσω στην πατρίδα. Της προσφέρεται βοήθεια από έναν 

καθοδηγητή, τη Γκλίντα, την Καλή Μάγισσα του Βορρά, που 

της δίνει μια αρχή, να ΄΄ακολουθήσει τον κίτρινο δρόμο με τα 

τούβλα΄΄. Η Γκλίντα δίνει στην Ντόροθυ ένα φυλαχτό, τις ρου-

μπινένιες παντόφλες, σαν αποχαιρετιστήριο δώρο.  

 

Έξω, στο σκοτεινό κόσμο, η Ντόροθυ βρίσκει τρεις συμμάχους: 

το Σκιάχτρο, τον Ξυλοκόπο και το Δειλό Λιοντάρι. Την πολε-

μούν στριφνά δέντρα και ο φύλακας του μάγου. Για να μην 

πούμε και για τις ιπτάμενες μαϊμούδες. 

Στο τελικό τεστ με την Κακιά Μάγισσα της Δύσης, η Ντόροθυ 

επικρατεί με έναν κουβά νερό. 

Τελικά, επιστρέφει, με τη σοφία ́ ΄πουθενά δεν είναι σαν το σπίτι 

σου΄΄. 

 

Αυτή η μικρή ανασκόπηση της μυθικής δομής είναι στην πραγ-

ματικότητα πολύ δυνατή. Αναγνωρίζοντας αυτά τα στοιχεία στο 

περιεχόμενο του μυθιστορήματός σας, θα δημιουργείτε ισχυ-

ρούς δεσμούς με τους αναγνώστες σας.  
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ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΠΛΟΚΗΣ 

 

Θα βοηθήσει επίσης την αίσθηση πλοκής αν κατανοήσετε οικία 

καλούπια. Καθώς θα κάνετε επιπλέον έρευνα σε κάθε καλούπι, 

ίσως ανακαλύψετε ότι ένα από αυτά είναι το κατάλληλο για την 

ιστορία σας. Μπορεί επίσης να είναι σημεία εκκίνησης για μια 

πλοκή που θα δημιουργήσετε.  

Μη διστάσετε να δανειστείτε καλούπια πλοκής. Όλες οι πλοκές 

έχουν γίνει. Αυτό που τις κάνει καινούριες είναι οι χαρακτήρες 

σας, η φωνή, το στυλ και τα θέματα.  

 

Καλούπια που άντεξαν το τεστ του χρόνου: 

Η Αναζήτηση  

Ο Πρωταγωνιστής είναι σε αναζήτηση για κάτι ζωτικό, κρίσιμο 

για την ευτυχία του σ’ αυτόν τον κόσμο ή κρίσιμο για κάποιον 

στον οποίο έχει δώσει πίστη υποταγής.  

Όπως ο Sir Galahad που ψάχνει για το Άγιο Δισκοπότηρο. 

Σ’ αυτή την αναζήτηση, ο Πρωταγωνιστής θα συναντήσει διά-

φορους αντιπάλους και εχθρούς. Ίσως να υπάρχει ένας συνολικά 

εχθρός που ηγείται της αντίδρασης.  

Μια ιστορία αναζήτησης είναι ο μικρόκοσμος του καθενός στο 

ταξίδι της ζωής. Όλοι αντιμετωπίζουμε προκλήσεις σ’ αυτόν το 

΄΄σκοτεινό κόσμο΄΄. Θα ταυτιστούμε με κάποιον σε μια αναζή-

τηση, καθώς είναι ζωτικής σημασίας σ’ αυτόν το χαρακτήρα. 

 

Εκδίκηση  

Αυτό είναι ένα παλιό καλούπι, με το οποίο όλοι θα σχετιστούμε 

σε συναισθηματικό επίπεδο. Υπήρξε το καλούπι πολλών αξιο-

μνημόνευτων μυθιστορημάτων, όπως Ο ΚΟΜΗΣ ΜΟΝΤΕ-

ΧΡΗΣΤΟΣ του Αλεξάνδρου Δουμά. 
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Επίσης, είναι το καλούπι που βρέθηκε το 1953 για την ταινία 

του Fritz Lang THE BIG HEAT, όπου ο Γκλεν Φορντ υποδύεται 

έναν αστυνομικό, η γυναίκα του οποίου δολοφονείται από μπρά-

βους οι οποίοι δουλεύουν για έναν μαφιόζο. Καταλαβαίνουμε 

την ορμή του να βρει γι’ αυτό τους κακούς. 

 

Αγάπη  

Ένα άλλο ΄΄κλασσικό΄΄ - δύο ερωτευμένοι άνθρωποι. Αλλά κάτι 

τους κρατάει χωριστά. Μπορεί να είναι οικογένεια, όπως στο 

ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ, ή κοινωνική τάξη, όπως στην ται-

νία ΣΥΝΕΒΗ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ. 

Οι εραστές παλεύουν σε όλη την ιστορία για να είναι μαζί.  

Πολλές φορές αρχίζουν χωρίς να συμπαθεί ο ένας τον άλλον 

(αυτό είναι το καλούπι για τις ταινίες με Doris Day/Rock Hud-

son PILLOW TALK & LOVER COME BACK). 

Οι εραστές καταλήγουν μαζί - ευτυχισμένοι.  

Ή όχι - δυστυχισμένοι.  

 

Αλλαγή  

Εδώ η ιστορία είναι για το πως ο χαρακτήρας πρέπει να αλλάξει, 

για να ζει μια πιο ολοκληρωμένη ζωή. Αν δεν αλλάξει, οι προο-

πτικές του θα είναι απόλυτες. 

Το A CHRISTMAS CAROL είναι μια ιστορία αλλαγής. O 

Σκρουτζ πρέπει να αλλάξει, διαφορετικά θα πεθάνει χωρίς να 

αγαπάει και ν’ αγαπιέται.  

Η ταινία ON THE WATERFRONT είναι για την αλλαγή. Θα 

αλλάξει ο μαχαιροβγάλτης της προκυμαίας από τη ζωή που κά-

νει σαν ζώο και να γίνει ένας άνθρωπος που νοιάζεται για τους 

άλλους; Το πλαίσιο πλοκής φτιάχνει μια ωραία υποπλοκή. Στον 

ΦΥΓΑ, ο άνθρωπος του νόμου, Sam Gerard, λέει στο Richard 
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Kimball ότι ΄΄δεν τον νοιάζει΄΄ αν όντως σκότωσε τη γυναίκα 

του. Η δουλειά του είναι απλά να πάει πίσω το φυγά.  

Στο τέλος της ταινίας, όμως, βλέπουμε ότι ο Gerard όντως νοιά-

ζεται. Λέει στον Kimball: ΄΄Αλλά μην το πεις πουθενά΄΄. 

 

Περιπέτεια  

Απλή δομή εδώ. Ο χαρακτήρας διψά για περιπέτεια, βγαίνει έξω 

και ψάχνει να τη βρει. Και σαν αποτέλεσμα, πέφτει σε μπελάδες. 

Το επακόλουθο της περιπέτειας είναι κάτι σαν αλλαγή της ιστο-

ρίας, επειδή ο χαρακτήρας θα αποκτήσει μια οξυδέρκεια για τον 

εαυτό του, εξ αιτίας της περιπέτειάς του.  

Ίσως αυτή η διορατικότητα να είναι ότι καλύτερα να μην ψά-

χνουμε για περιπέτειες. Όπως λέει και η Ντόροθυ στο τέλος του 

ΜΑΓΟΥ ΤΟΥ ΟΖ, ΄΄Πουθενά δεν είναι καλύτερα από το σπίτι 

σου΄΄. 

 

Η καταδίωξη  

Κάποιος είναι σε φυγή. Ίσως αυτός ο κάποιος να είναι ο Πρω-

ταγωνιστής, όπως ο Richard Kimball στο ΦΥΓΑ. Κάποιος κα-

ταδιώκει τον άνθρωπό μας στη φυγή, όπως ο Sam Gerard - στο 

ΦΥΓΑ. 

Οποιοσδήποτε από αυτούς τους χαρακτήρες θα μπορούσε να εί-

ναι ο Πρωταγωνιστής. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας λόγος 

γι’ αυτή την αλλαγή. 

Αυτό είναι ένα επαγγελματικό καθήκον, όπως συμβαίνει με έ-

ναν Αμερικανό Σερίφη.  

Ή μπορεί να είναι η υποχρέωση σε κάποιον αγαπημένο. Ο λόγος 

που ο Kimball συνεχίζει να τρέχει δεν είναι μόνο για να μείνει 

ζωντανός. Είναι και για να μάθει ποιος σκότωσε τη γυναίκα του. 
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Ή αυτός που κάνει το κυνηγητό είναι ένας ψυχοπαθής, όπως στη 

Rose Madder. H Rose πρέπει να συνεχίσει να είναι σε φυγή ή 

αλλιώς θα τη σκοτώσει ο άντρας της.  

 

Ένας Ενάντια…  

Η ιδέα ενός ατόμου να στέκεται ενάντια σε έναν τεράστιο αντί-

παλο είναι ένα δημοφιλές σχέδιο πλοκής.  

Το Η ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥ του Ken Kesey είναι το τέλειο 

παράδειγμα για αυτό. Ο Randal Mc Murphy έχει κλειστεί στο 

ίδρυμα και είναι ο μόνος ασθενής που είναι πρόθυμος να ενα-

ντιωθεί στη Νοσοκόμα Ratched. 

 

Ο Spencer Tracy στην ταινία BAD DAY AT BLACK ROCK 

πρέπει να εναντιωθεί σε ολόκληρη πόλη, την οποία θα σκοτώσει 

για να κρατηθεί μυστικό κάτι που είναι ντροπιαστικό. 

Συνήθως, αυτός που στέκεται μόνος ενάντια στους άλλους το 

κάνει για την κοινωνία, για κάποια μεγάλη ηθική αρχή. Σχετιζό-

μαστε με τον Πρωταγωνιστή γιατί θέλουμε να υπερασπιστεί 

αυτή η αρχή. 

 

Ένας Χωριστά  

Ο ένας χωριστά Πρωταγωνιστής είναι ο κλασσικός αντι-ήρωας, 

που θέλει να μένει μόνος του. Έχει το δικό του κώδικα να τα 

βγάζει πέρα. Αλλά τότε συμβαίνουν πράγματα που τον αναγκά-

ζουν να βγει από την αυτο-επιβεβλημένη εξορία του για κάποιον 

καιρό. 

Στο τέλος της ιστορίας, μπορεί να αποφασίσει να ξαναενταχθεί 

στην κοινωνία, όπως κάνει ο Rick στην Casablanca. Ή μπορεί 

να ξαναγυρίσει στη μοναξιά του, όπως κάνει ο Ethan στην ται-

νία του John Ford THE SEARCHERS. 
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Δύναμη  

Η αναζήτηση και η άσκηση δύναμης είναι ένα συναρπαστικό 

μοτίβο πλοκής. Όλους μας έλκει η δύναμη, η οποία δεν είναι 

πάντα κάτι καλό (αυτό είναι στην πραγματικότητα το όλο θέμα 

στην τριλογία Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ). 

H ισχυρή απόκτηση των δικαιολογημένων επιδορπίων είναι ι-

κανοποιητική, καθώς είναι η εγκατάλειψη δύναμης για ένα με-

γαλειώδες καλό. 

Στο ΝΟΝΟ, ο Michael Corleone αποκτά την έσχατη δύναμη, 

αλλά με κόστος την ψυχή του. 

Στο μυθιστόρημά μου DEADLOCK, ο Δικαστής ενός Ανώτα-

του Δικαστηρίου που έχει την καθοριστική ψήφο μεταστροφής 

παραιτείται για το μεγαλύτερο  καλό της πατρίδας. 

 

Ο Θάνατος που Παραμονεύει  

Μια συναρπαστική πλοκή οποιουδήποτε είδους συμπεριλαμβά-

νει την πιθανότητα ενός θανάτου που παραμονεύει και είναι πι-

θανά και τα τρία είδη θανάτου. 

Βέβαια, πρώτα απ’ όλα είναι ο φυσικός. Αν γράφετε για δράση 

ή σασπένς, χρειαζόμαστε να νιώθουμε ότι ο Πρωταγωνιστής 

μπορεί να πεθάνει ξαφνικά σε διάφορα σημεία στο βιβλίο. Οι 

πιθανότητες εδώ είναι, βεβαίως, μεγαλύτερες. 

Αλλά υπάρχει, επίσης και ο ψυχολογικός/πνευματικός θάνατος. 

Ο χαρακτήρας που θα πεθάνει εσωτερικά αν δεν επιτευχθεί ο 

στόχος. Αυτό είναι που ωθεί τον THE CATCHER  IN THE 

RYE. O Holden πρέπει να μάθει αν αξίζει να ζει κανείς. Αν δεν 

το μάθει, όχι μόνο θα πεθάνει εσωτερικά, αλλά μπορεί και να 

πεθάνει στην πραγματικότητα, αυτοκτονώντας. 

Τέλος, υπάρχει ο επαγγελματικός θάνατος, όταν κινδυνεύει 

αυτό που ασκεί ο χαρακτήρας ως επάγγελμα. Αυτό βρίσκεις 

στην ταινία THE VERDICT. Ο Paul Newman υποδύεται έναν 
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αλκοολικό δικηγόρο που αναλαμβάνει την τελευταία του υπό-

θεση, κάποια για την οποία ενδιαφέρεται πραγματικά. Αν τη χά-

σει, είναι και το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας. 

Και οι τρεις περιπτώσεις θανάτου φαίνονται στην ταινία HIGH 

NOON, και γι’ αυτό το λόγο έχει αντέξει στο χρόνο. Ο Will 

Kane, ο σερίφης, μπορεί βέβαια να χάσει τη ζωή του επειδή έχει 

να αντιμετωπίσει μόνος τέσσερις πιστολάδες. Αν το σκάσει, 

κάτι το οποίο όλοι τον προκαλούν να κάνει, θα πεθάνει σίγουρα 

μέσα του (δειλία) και σαν άνθρωπος του νόμου (καθήκον). 

Οι πλοκές σας θα ενισχυθούν εντυπωσιακά αν αυξήσετε τα στοι-

χήματα συμπεριλαμβάνοντας κάποιο είδος θανάτου που παρα-

μονεύει.  
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ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 

Τα ουσιαστικά σημεία της πλοκής είναι ο Πρωταγωνιστής, ο 

Στόχος, η Αντιπαράθεση και το Τελειωτικό Χτύπημα. 

• Ο Πρωταγωνιστής σας είναι το σημείο πρόσβασης με 

τους αναγνώστες σας. 

• Ο στόχος - να φτάσεις ή να ξεφύγεις από κάτι - πρέπει 

να είναι απαραίτητος για την ευημερία του Πρωταγω-

νιστή. 

• Η αντιπαράθεση έρχεται από έναν αντίθετο χαρακτήρα 

που είναι πιο δυνατός από τον Πρωταγωνιστή. 

• Ένα τέλος που σε αφήνει ξερό ικανοποιεί και δίδει α-

ντήχηση. 

• Η μυθική δομή είναι σταθερή και έχει αντέξει στο πέ-

ρασμα του χρόνου. 
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• Τα ουσιαστικά στοιχεία δομής είναι η αρχή, η μέση και 

το τέλος. Ράβονται μεταξύ τους με την ενόχληση και 

τις δύο εισόδους.  

• Μια συναρπαστική δομή έχει το θάνατο που ελλοχεύει 

(φυσικός, ψυχολογικός/πνευματικός ή επαγγελματι-

κός). 

1η Άσκηση  

Ξαναδιαβάστε ένα αγαπημένο μυθιστόρημα, έχοντας στο μυαλό 

το σύστημα Η.Τ.Α.Ν. Αναλύστε: 

• Πως ο συγγραφέας εγκαθιστά έναν δεσμό ανάμεσα σ’ 

εσάς και τον Πρωταγωνιστή. 

• Πως ο συγγραφέας εγκαθιστά το στόχο και τον κάνει 

πολύ σημαντικό για τον Πρωταγωνιστή. 

• Πως ο συγγραφέας δημιουργεί αντιπαράθεση και αντί-

θεση που είναι πιο δυνατή από τον Πρωταγωνιστή, κι 

έτσι να δημιουργείται ένταση. 

• Τα στοιχεία που οδηγούν στο να γίνει ένα ικανοποιη-

τικό τέλος. 

Στο βιβλίο, ίσως κάποια από τα παραπάνω στοιχεία να είναι α-

δύναμα. Μπορείτε να τα προσδιορίσετε; Πως θα κάνατε εσείς 

τα πράγματα διαφορετικά και καλύτερα; Μην πτοηθείτε από την 

τελευταία ερώτηση. Μόνο με την εκγύμναση του μυαλού πάνω 

σε αυτά θα μπορέσετε να δουλέψετε τους μύες της μαστοριάς. 
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2η Άσκηση  

Δείτε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω ταινίες και αναλύ-

στε τη δομή: 

• STAR WARS   ● WILLOW 

• HIGH NOON   ● TRUE GRIT 

• SUNSET BOULEVARD   ● THE WIZARD OF OZ 

• IT HAPPENED ONE NIGHT ● SPIDER-MAN TRILOGY 

• WALL STREET   ● THE LORD OF THE RINGS  

 

Σημειώστε σε ποια, η ενόχληση συμβαίνει από την πρώτη 

πράξη, και που οι δύο είσοδοι μπαίνουν στο παιχνίδι. Τι μας πα-

ρακινεί ανάμεσα στις πράξεις; Αν μια ταινία ή ένα βιβλίο φαί-

νεται ότι σέρνεται, είναι συνήθως γιατί έχει ξεφύγει δομικά.  

Πού βρίσκεται αυτή η σκηνή; 

Έχετε ερευνήσει και αναπτύξει το πολιτιστικό υπόβαθρο σε 

αυτή; Ποιες βασικές πτυχές του πολιτισμού σας δεν αποκαλύ-

πτει αυτή η σκηνή; Τι εγκόσμιες λεπτομέρειες της καθημερινής 

ζωής θα πρέπει να γνωρίζετε; 

 

Ποια στοιχεία δεν θα πρέπει ακόμα να δημιουργήσουν την έ-

ρευνα; 

Τι θα παρατηρήσετε με τις πέντε αισθήσεις σας σχετικά με αυτή 

τη έρευνα σε αυτό το σκηνικό; (Κλείστε τα μάτια σας και φα-

νταστείτε ότι είστε εκεί. Αλληλοεπιδράστε με τα πράγματα. Α-

κούστε. Μυρίστε. Αγγίξτε. Περιγράψτε.) 

 

Χαρακτήρες: 

Ποιοι χαρακτήρες εμφανίζονται σε αυτή τη σκηνή; 

Σε τι σωματική/συναισθηματική/ψυχική κατάσταση είναι οι χα-

ρακτήρες σας κατά την έναρξη αυτής της σκηνής και γιατί; 
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Πώς να κάνετε τους χαρακτήρες σας παρόντες σε αυτή τη 

σκηνή; Τι φοράνε; Σε τι κατάσταση είναι αυτοί μέσα; 

Τι αντικείμενα/στηρίγματα μπορεί να δώσετε στον χαρακτήρα 

σας να έχει σε αυτή τη σκηνή; 

 

Πληροφορίες - Αποκαλυφθέντα: 

Ποιες βασικές πληροφορίες/ενδείξεις/κομμάτια του παζλ θα σας 

αποκαλύψει αυτή η σκηνή; 

Τι ακριβώς είναι τα στοιχεία που ο χαρακτήρας/αναγνώστης 

πρέπει να κατανοήσει σε αυτή τη σκηνή; Υπάρχει μια παρεξή-

γηση ή ελλιπής κατανόηση; 

Αν η πληροφορία είναι σημαντική για την επίτευξη του στόχου 

του χαρακτήρα τους, ποιο είναι το κόστος των εν λόγω πληρο-

φοριών; (Ο χαρακτήρας σας μπορεί να έχει ήδη καταβληθεί - 

ίσως είχαν να παλέψουν για αυτές τις πληροφορίες. Ή μήπως η 

ίδια η πληροφορία προκαλεί/αποκαλύπτει προβλήματα;)  
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ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 

 

Πράξη I  

Σύγκρουση 

  

1. Έναρξη. 

2. Ο Πρωταγωνιστής φαίνεται στην καθημερινή ζωή, πριν από 

τη μετατροπή.  

3. Ευκαιρία για αλλαγή.  

4. Αντίσταση στην ευκαιρία.  

5. Point of No Return - Ευκαιρίες αποδεκτές.  
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Πράξη II  

 

6. Μπαίνοντας στην νέα κατάσταση. 

7. Βρίσκοντας φίλους, εχθρούς, ρομαντισμό, διαμορφωτική ε-

μπειρία.  

8. Πρόβλημα τους φέρνει σε επαφή.  

9. Πρόβλημα τους οδηγεί χώρια.  

10. Κρίση χτυπά!  

 

Πράξη III  

 

11. Τρομερό μυστικό αποκαλύπτεται, ή επίθεση ξεκινά.  

12. Όλα φαίνονται χαμένα.  

13. Αυτοθυσία ή Συμβολικός Θάνατος . 

14. Τελική Αναμέτρηση. 

15. Συμπέρασμα. 
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10 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ  

ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 

 

1. Συγγράφοντας μια εξαιρετικά μικρή ιστορία: 

΄΄Κάντε το περίγραμμα, ακόμη κι αν είναι ο πιο στοιχειώδης 

τρόπος. Οδηγεί σε εμπνευσμένες αποκλίσεις…Μην σκέφτεστε 

πάρα πολύ για το πώς θα μαρκάρετε τα κουτιά  σας προκαταβο-

λικά. Μια καλή ιστορία - μεγάλη ή μικρή - θα τα εφοδιάσει με 

την αρετή του να είναι καλή.΄΄  

- Andrew Pyper, στο άρθρο της Jennifer D. Foster ΄΄Ανατομία 

μιας Επιτυχημένης Μικρής Ιστορίας΄΄. 
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2. Γράφοντας διαλόγους μέσα σε μια σκηνή: 

΄΄Ένας πλούσιος διάλογος μπορεί να δώσει ζωή και να οδηγήσει 

μια σκηνή. Αλλά ένας καλός διάλογος δεν δρα απομονωμένος. 

Η άποψη των ενδιαφερόμενων μερών στο φλέγον θέμα πρέπει 

να είναι προκλητική ή ενδιαφέρουσα με κάποιον τρόπο. Πρέπει 

να υπάρχει σύγκρουση - αρκετά ενδιαφέρουσα - που θα κάνει 

τον αναγνώστη να ενδιαφερθεί. Και μετά, οδηγούμενοι από 

αυτή τη σύγκρουση, οι χαρακτήρες πρέπει να βγουν ζωντανοί, 

αποκαλύπτοντας τις ανάγκες τους, τις επιθυμίες, τα ελαττώματα 

- τη βασική τους ανθρώπινη υπόσταση. Ο ίδιος ο διάλογος θα 

πρέπει να είναι ευδιάκριτος και πρωτότυπος. Όταν δεν λειτουρ-

γεί σωστά τείνει να ακούγεται ψεύτικος΄΄. 

- Jack Smith, ΄΄Γράφοντας Δυνατές Σκηνές΄΄. 

 

3. Βρίσκοντας ιδέες για μαγικό ρεαλισμό: 

΄΄Από τότε που άρχισα να γράφω, ήμουν συλλέκτης. Όχι πραγ-

μάτων - όστρακα, γραμματόσημα, φιγουρίνια, φουσκωτά μαϊ-

μουδάκια, αυτόγραφα κλπ - αλλά πιθανοτήτων. Παράξενα συμ-

βάντα και εικόνες από τον τριγύρω κόσμο και τα όνειρά μου που 

θα μπορούσαν - και συχνά το κάνουν - να βρουν το δρόμο τους 

στο γράψιμό μου. Ενώ πολλά μπορούν να θεωρηθούν τετριμμέ-

νες παρατηρήσεις, συνδυασμένα με το σωστό χαρακτήρα στην 

κατάλληλη κατάσταση, ξέρω ότι θα κάνουν τρομερά φαντα-

στικά περιστατικά.  

- Kristin Bair O’Keefee, ΄΄Φτιάχνοντας Μαγεία΄΄. 

 

4. Τελειώνοντας την κατάπτωση του μεσο-σκαριφήματος: 

΄΄Η κατάπτωση του μεσο-σκαριφήματος είναι σύμπτωμα που α-

παιτεί διάγνωση, πριν μπορέσεις αποτελεσματικά να το θερα-

πεύσεις. Πιστεύοντας ότι μπορείς να βρεις το δρόμο της συγ-

γραφής δραπετεύοντας από αυτό το χάλι, ότι μπορείς να σώσεις 
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το μέσον με μια δυνατή σκηνή τέλους, είναι μια δελεαστική πα-

γίδα, διότι ο αναγνώστης σου μπορεί να μη φτάσει ποτέ τόσο 

μακριά. Όταν ο αναγνώστης είναι ατζέντης ή εκδότης, αυτή η 

υπόθεση γίνεται μοιραία΄΄. 

- Larry Brooks, ΄΄Κολλώντας στη Μέση΄΄. 

 

5. Αναπτύσσοντας ευδιάκριτη άποψη και φωνή: 

΄΄Η εξάσκηση φέρνει την τελειότητα και ο καλύτερος τρόπος 

εξάσκησης είναι να γράφεις μικρές ιστορίες. Φαντασία αστραπή 

(να λες μια ιστορία σε 1000 λέξεις ή λιγότερο) είναι ένα κατα-

πληκτικό εργαλείο εκπαίδευσης΄΄.  

- J.T. Ellison, στη συνέντευξη της Janice Gable Bashman ΄΄Συλ-

λαμβάνοντας το ενδιαφέρον των αναγνωστών΄΄. 

 

6. Στα ΄΄μέρη΄΄ του Twitter: 

΄΄Όσο άτυπο κοινωνικό μέσο κι αν είναι, η Brenda Drake τονίζει 

ότι οι συγγραφείς πρέπει να συμπεριφέρονται σε αυτά τα μέρη 

το ίδιο επαγγελματικά όπως και σε οποιοδήποτε άλλο. Το γρα-

πτό σου πρέπει να είναι πλήρως ραφιναρισμένο. Πρέπει να έχει 

περαστεί από τους προαναγνώστες σου και συνεργάτες κριτι-

κούς και πρέπει να το έχεις αναθεωρήσει αρκετές φορές΄΄.  

- Diane Shipley, ΄΄Άρχισε με ένα HASHTAG΄΄. 

 

7. Τι εντυπωσιάζει τους εκδότες λογοτεχνικών εφημερί-
δων: 

΄΄Εντυπωσιάζομαι από έναν συγγραφέα που παίρνει το θέμα 

μας, το ταρακουνάει και μας το επιστρέφει με έναν τρόπο που 

δεν το περιμέναμε. Να μας πιάνει εξ απήνης με ένα καλό γρά-

ψιμο, είναι ανταποδοτικό. Όλοι ξέρουμε τι θέλουμε, αλλά όταν 

βρίσκουμε κάτι που δεν το περιμέναμε, κάτι που διεισδύει με 
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καινούριο και συναρπαστικό τρόπο, αυτό είναι ένας καταπλη-

κτικός τρόπος να προσελκύσεις την προσοχή΄΄.  

- Todd Simmons, στο στρογγυλό τραπέζι του James Duncan ́ ΄Τι 

στ’ αλήθεια ψάχνουν οι λογοτεχνικές εφημερίδες΄΄. 

 

8. Πώς επιλέγουμε έναν μικρό εκδοτικό οίκο για υποβολή: 

΄΄Αξιολογείστε το περιεχόμενο. Αν ένας μικρός εκδοτικός οίκος 

με συνέπεια εκδίδει ποιοτικό γράψιμο, οι πιθανότητες είναι ότι 

έχει στέρεα εκδοτική ομάδα. Η χρονική του διάρκεια ύπαρξης 

και η γενική του φήμη είναι επίσης βοηθητικοί δείκτες΄΄.  

- Robert Lee Brewer, ΄΄Μετρώντας μικρούς εκδοτικούς οί-

κους΄΄. 

 

9. Υβριδικές εκδόσεις:  

΄΄Ποικιλομορφία σημαίνει επιβίωση. Αυτό ισχύει στη γεωργία. 

Ισχύει και στα χαρτοφυλάκια αποθεμάτων. Ισχύει και για τα 

πιάτα του δείπνου μας. Και ισχύει και για τις εκδόσεις. Επιβί-

ωση ως συγγραφέας σημαίνει αγκάλιασμα της ποικιλίας από την 

αρχή. Και αυτό σημαίνει να σκέφτεσαι τον εαυτό σου ως ΄΄υβρι-

δικό΄΄ συγγραφέα... Ο υβριδικός συγγραφέας ακολουθεί μια 

ποικίλη προσέγγιση, χρησιμοποιώντας το παραδοσιακό σύ-

στημα εκδόσεων και δρώντας ως συγγραφέας-εκδότης (όρος 

που προτιμώ αντί του αυτό-εκδότης επειδή δείχνει τη διπλή 

φύση του ρόλου που εσύ τώρα κατέχεις)΄΄. 

- Chuck Wendig, ΄΄Το καλύτερο και των δύο κόσμων΄΄. 

 

10. Οργανώνοντας μια εικονική περιήγηση βιβλίου: 

΄΄Μπορεί να βρεις βοηθητικό το να συναρμολογήσεις μια 

«online εργαλειοθήκη μέσων», ένα τμήμα του ιστοτόπου σου ό-

που μπορείς να παρέχεις φωτογραφίες και άλλες σχετικές πλη-

ροφορίες, όπως ένα βίντεο τρέιλερ και ανακοίνωση τύπου, σε 
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μια τοποθεσία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείς να δώσεις στο πλή-

θος σου έναν μόνο σύνδεσμο αντί να τους βομβαρδίζεις με προ-

σαρτήματα…΄΄  

- Erica Dreifus, ́ ΄10 συμβουλές για τη δική σου εικονική βιβλιο-

περιήγηση΄΄. 
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7 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΝ ΤΟ 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΣΟΥ  

(& ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ) 
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Πώς να ΜΗΝ γράψετε ένα μυθιστόρημα!!  

 

1. Περιμένω την έμπνευση. 

 

Πήγαινε στο αγαπημένο σου σημείο συγγραφής, με το λάπ-τοπ 

ή pad. Μπορεί η τοποθεσία επιλογής να είναι ένα Starbucks. Κά-

τσε κάπου με ένα φλιτζάνι καφέ και κράτα το και με τα δυο χέ-

ρια. Πιες αργά τις γουλιές. Μην βάλεις πουθενά τα δάχτυλα κο-

ντά στο πληκτρολόγιο. Ρίξε ματιές έξω από το παράθυρο (αν 

υπάρχει κάποιο διαθέσιμο). Περίμενε για ένα κοπάδι χήνες που 

θα περνάει σε σχηματισμό V. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο παρά-

θυρο, απλά παρακολούθησε τους άλλους και βεβαιώσου ότι 

μπορούν να δουν την έκφρασή σου καθώς παρακολουθείς τον 

κόσμο τριγύρω. 

Περιμένεις την έμπνευση. Θα έρθει από ψηλά και θα σε κυριεύ-

σει σαν τη φωτιά. 

Μέχρι τότε, μην γράψεις λέξη. Αν επιχειρήσεις να ξεκινήσεις να 

γράφεις χωρίς αυτή, άνοιξε αμέσως το Spider Solitaire. Πες 

στον εαυτό σου ότι αυτό θα χαλαρώσει το μυαλό σου ώστε να 

αρχίσει η εισροή έμπνευσης. 

Βέβαια, αυτοί που νομίζουν ότι είναι σώφρον να τελειώσουν το 

μυθιστόρημά τους, κάνουν τα πράγματα ανάποδα. Δεν περιμέ-

νουν την έμπνευση. Τρέχουν πίσω της, όπως είπε ο Jack Lon-

don. Ακολουθούν τη συμβουλή του Peter de Vries, ο οποίος είπε 

΄΄Γράφω όταν εμπνέομαι και βλέπω ότι έχω έμπνευση κάθε 

πρωί στις εννιά΄΄.  

Αυτές οι πτωχές ψυχές νομίζουν ότι το μυστικό του να γράψεις 

ένα μυθιστόρημα είναι να γράφεις και να ξεπερνάς γρήγορα τα 

μικρά προβλήματα, και τα μεγαλύτερα όταν το πρώτο σκαρί-

φημα έχει γίνει. 

Κάνουν πράγματα όπως: 
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• Εγκαθιστούν μια ποσόστωση συγγραφής. Η ποσόστωση 

βασίζεται όχι στο πόσο χρόνο περνούν σκεπτόμενοι το γρά-

ψιμο, αλλά στο πόσες λέξεις μπορούν να κατεβάσουν. Κά-

ποιοι κάνουν καθημερινά ποσόστωση, άλλοι κάθε εβδο-

μάδα. Αλλά υπολογίζουν τι άνετα μπορούν να καταφέρουν, 

και βάζουν ως στόχο μια ποσόστωση 10% παραπάνω. 

• Βλέπουν το γράψιμο της προηγούμενης μέρας και προχω-

ρούν. Κοιτάζοντας τι έγραψαν την προηγούμενη μέρα, ξα-

ναμπαίνουν στη ροή της ιστορίας. Διορθώνουν μικρά πραγ-

ματάκια, την ορθογραφία και το στυλ κυρίως, αλλά μετά συ-

νεχίζουν με τη δουλειά της μέρας. Και κάποια μέρα κοιτά-

ζουν και βλέπουν ένα τελειωμένο γραπτό. Η εικόνα του 

«πως να μην γράψεις μυθιστόρημα», χάθηκε. 

 

2. Κοιτάζω πίσω από τον ώμο μου. 

 

Ο μεγάλος παίκτης του baseball Satchel Paige έλεγε: ΄΄Μην κοι-

τάζεις πίσω. Κάτι μπορεί να σε φτάνει΄΄. 

Είναι μια καλή συμβουλή για τη ζωή, αλλά για να μην γράψεις 

το μυθιστόρημά σου, καλύτερα να την αγνοήσεις. 

Για να μην γράψεις το μυθιστόρημά σου, να ανησυχείς συνεχώς 

για το πόσο άσχημο μπορεί να βγει το βιβλίο σου. Κάνε παύση 

κάθε 1000 λέξεις ή κάπου τόσο και σκέψου: ΄΄Αυτή είναι η χει-

ρότερη αηδία που γνώρισε ποτέ άνθρωπος. Που έβαλα εκείνο το 

μπουκάλι burbon?΄΄ 

Αυτό είναι γνωστό ως ΄΄εσωτερικός κριτής΄΄ και είναι ο καλύτε-

ρός σου φίλος. 
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Αν έχετε συχνά αυτές τις αμφιβολίες, τότε θα τις εξελίξετε σε 

φόβους. Ο Jack Bickham, ένας μυθιστοριογράφος που είναι ευ-

ρύτερα γνωστός για τα βιβλία του σε αυτόν τον τομέα, το έθεσε 

έτσι: 

΄΄Όλοι μας φοβόμαστε. Για να μη φανούμε μουγκοί, να μην ξε-

μείνουμε από ιδέες, να μην πουλήσουμε τα αντίτυπά μας, να μη 

μας δώσουν προσοχή. Εμείς οι συγγραφείς φαντασίας κάνουμε 

επιχείρηση με το να φοβόμαστε, και όχι μόνο με το να φαινόμα-

στε μουγκοί. Κάποιοι από αυτούς τους φόβους μπορεί να μη φύ-

γουν ποτέ, και ίσως απλά να μάθουμε να ζούμε με αυτούς΄΄. 

Βέβαια, κάποιοι συγγραφείς μαθαίνουν όχι μόνο να ζουν με αμ-

φιβολία και φόβο, αλλά να τα αψηφούν. Πως τα καταφέρνουν; 

Δεν θα έπρεπε να σας πω, γιατί είναι αντιπαραγωγικό στο να 

μην γράφετε το μυθιστόρημά σας. Αλλά συνήθως απλά χτυπούν 

λέξεις στο πληκτρολόγιό τους. 

Συγκεντρώνονται στις λέξεις μπροστά τους και βγάζουν σπρώ-

χνοντας τον εσωτερικό τους κριτή στη χαλιναγώγηση. 

Εκπαιδεύουν τους εαυτούς τους να το κάνουν μέσω ασκήσεων 

συγγραφής, όπως:  

• Το πεντάλεπτο χωρίς σταμάτημα. Γράψτε για πέντε λεπτά, 

πρωί-πρωί αν είναι δυνατόν, χωρίς να σταματήσετε για να 

σκεφτείτε τι γράφετε. Όχι διορθώσεις. Μόνο γράφετε. 

• Η Πρόταση μιας Σελίδας. Διαλέξτε κάτι για να περιγρά-

ψετε (ένα δωμάτιο ή έναν χαρακτήρα) και γράψτε μια πρό-

ταση για αυτό, που θα έχει έκταση μιας σελίδας, χωρίς να 

σταματήσετε για να την εκτυπώσετε και αντί αυτού συνεχί-

ζετε με ό,τι εφαπτόμενο παρουσιάζεται. 

•  Φτιάχνω Λίστα. Όποτε κολλήσετε για μια ιδέα να εμφανι-

στεί, φτιάξτε μια λίστα. Κατεβάστε ιδέες χωρίς να τις αξιο-

λογήσετε. Κλείστε το φίλτρο σας. Βρείτε πολλές ιδέες και 

διαλέξτε την καλύτερη. 
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Οι συγγραφείς που έχουν κάνει τον εσωτερικό τους κριτή να βα-

ρεθεί δεν ανησυχούν για το να βρουν σωστές λέξεις. Τους εν-

διαφέρει να πάρουν τις λέξεις γραπτώς. Στην πραγματικότητα 

δεν «το έχουν» καθόλου το πώς να μην γράψω μυθιστόρημα. 

 

3. Αγνοώ την τέχνη. 

 

Αυτή η συμβουλή για το πώς να μην γράψετε ένα μυθιστόρημα 

ισχύει, είτε τελειώσεις το πρώτο σου σκαρίφημα είτε όχι. Είναι 

η κραυγή του καλλιτέχνη επαναστάτη που θα πάει στον τάφο 

καταγγέλλοντας κανόνες και τεχνικές. 

Αυτό δημιουργεί ένα πολύ καλό συναίσθημα, σαν να είσαι ο βα-

σιλιάς του κόσμου. Μπορείς να αγνοήσεις εντελώς όλους τους 

παραμυθάδες που ήταν πριν από εσένα (βεβαιώσου ότι θα τους 

λες  κλέφτες ή προδότες). Το γεγονός ότι ίσως να μην βάλεις 

πουθενά το βιβλίο σου δεν θα πρέπει να σε εμποδίσει από την 

ατίθαση συγγραφική σου πορεία. 

Οι γραφιάδες που δεν έχουν καθοδηγηθεί σωστά, που πουλάνε 

τα βιβλία τους και που φτιάχνουν αναγνωστικά κοινά παίρνουν 

στα σοβαρά την τέχνη της συγγραφής. Τη μελετούν χωρίς δικαι-

ολογίες. Έχουν ανθρώπους που τους δίνουν ανατροφοδότηση - 

εκδότες, γκρουπ κριτικών, έμπιστους και αντικειμενικούς φί-

λους - και διαβάζουν αμέτρητα μυθιστορήματα και εξετάζουν τι 

συμβαίνει.  

Θα κάνουν τα ακόλουθα: 

Αναλύουν επιτυχημένες ιστορίες. Κάνουν ερωτήσεις όταν δια-

βάζουν και χρησιμοποιούν τα ευρήματά τους για να βοηθήσουν 

να ενισχυθεί η δουλειά τους. Για παράδειγμα: 

• Πως με κάνει ο συγγραφέας να θέλω να γυρίσω τη σελίδα; 

• Γιατί με τραβάει ο πρωταγωνιστής; 

• Πότε μεγαλώνουν τα…στοιχήματα;  



Το Αλφαβητάρι του νέου Συγγραφέα 

 

 Δήμος Βελέντζας 

5
5

 

• Πως ο συγγραφέας ενσωματώνει τους μικρότερους χαρα-

κτήρες; 

• Τι κάνει μια σκηνή να λειτουργήσει; 

• Ποιο είναι το κλειδί για τη σύγκρουση; 

• Πως χειρίζεται ο συγγραφέας το διάλογο; 

Αυτοί οι μελετηροί συγγραφείς θα εντοπιστούν να διαβάζουν 

WRITER’S DIGEST και βιβλία σχετικά με το γράψιμο. Αυτό 

που μαθαίνουν το εφαρμόζουν και το εξασκούν και μέσα από τα 

θαύμα της δοκιμής και του λάθους βρίσκουν τους εαυτούς τους 

να μεγαλώνουν ως συγγραφείς.  

Αλλά εδώ μιλάμε για το πώς να μην γράψεις ένα μυθιστόρημα, 

οπότε ακολουθήστε το παράδειγμά τους με δική σας ευθύνη… 

 

4. Να είσαι ετοιμοπόλεμος 

 

Ορίστε ένας εξασφαλισμένος τρόπος όχι μόνο για να δημιουρ-

γήσεις ένα μυθιστόρημα που δεν θα αξίζει να διαβαστεί, αλλά 

και για να χαντακώσεις την καριέρα σου. Σκέψου ότι αλαζονεία 

και πρόκληση είναι δύο όπλα επιλογής για να εκφοβίσεις το 

δρόμο των εκδόσεων. 

Όταν απορρίψουν ένα σου χειρόγραφο, να το εκλάβεις ως προ-

σωπική προσβολή. Να θεωρήσεις τους εκδότες και τους ατζέ-

ντες ως μοχθηρά πλάσματα, που τους αρέσει να λένε όχι, που 

κάθονται μπροστά στους υπολογιστές τους γελώντας Μπουαχα-

χαχαχαχα καθώς συντάσσουν το αγαπημένο τους πράγμα: το α-

πορριπτικό γράμμα. Μπορείς να τα μεταφέρεις όλα αυτά στον 

προσωπικό λογαριασμό σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

και δημόσια να εκθέσεις με το όνομά τους το πόσο κοντόφ-

θαλμα βλέπουν. 

Αυτοί που κάνουν ένα επίτευγμα και έχουν καριέρα, έχουν την 

τρελή ιδέα ότι μπορεί να ξεπεράσουν την απόρριψη - ακόμη και 
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να διδαχθούν - και τη χρησιμοποιούν ως κίνητρο για να γράφουν 

καλύτερα. 

Ανόητα θυμούνται τη νουθεσία του συγγραφέα Ron Goulard: 

΄΄Ποτέ μην παίρνεις την απόρριψη του υλικού σου ως απόρριψη 

του δικού σου ατόμου. Εκτός κι αν συνοδεύεται από μια γροθιά 

στη μύτη΄΄. 

 

Ναι, αναγνωρίζουν ότι η απόρριψη πονάει. Αλλά πιστεύουν ότι 

είναι μέρος της διαδικασίας και ότι πάντα θα είναι. Συγγραφείς 

σαν αυτούς κάνουν τα κάτωθι: 

• Γίνονται χώμα και μετά γράφουν. Αφήνουν την απόρριψη 

να τους πληγώσει για κανένα μισάωρο, και μετά ξαναγυρίζουν 

στο πληκτρολόγιο. 

• Μαθαίνουν από την κριτική. Ξαναδιαβάζουν το απορριπτικό 

γράμμα και το χειρόγραφό τους και προσπαθούν να πάρουν 

οποιοδήποτε μάθημα που έχει φέρει η απόρριψη. Καταλαβαί-

νουν ότι οι άνθρωποι της εκδοτικής βιομηχανίας θέλουν να 

βρουν νέους συγγραφείς.  

Φυσικά, αυτές είναι απαίσιες συμβουλές για το πώς να μην γρά-

ψεις μυθιστόρημα! 

 

5. Γράψε μόνο για την αγορά. 

 

Ας μιλήσουμε τώρα για ένα από τα μεγαλύτερα κλειδιά του μυ-

θιστορήματος, που στ’ αλήθεια δεν έχει καμιά ελπίδα. Ξεκινάς 

κυνηγώντας την αγορά. Μελετάς τη λίστα των bestsellers και 

προσπαθείς να εντοπίσεις μια τάση, γραπώνοντάς την. 

Υπάρχει ένα ρητό στις εκδόσεις που λέει ότι από την στιγμή που 

θα εντοπίσεις μια τάση, είναι πολύ αργά να γίνεις μέρος της. 

Νομίζεις ότι μέχρι να τελειώσεις αυτό που γράφεις αυτό θα γίνει 



Το Αλφαβητάρι του νέου Συγγραφέα 

 

 Δήμος Βελέντζας 

5
7

 

δημοφιλές γιατί είναι δημοφιλές τώρα, αλλά το πλοίο θα έχει 

σαλπάρει μακριά. 

Αγνόησε αυτό το ρητό γιατί μπορεί να καταλήξεις με κάτι που 

ψάχνουν εκδότες και ατζέντηδες: μια φρέσκια φωνή. 

Τέτοιοι συγγραφείς είναι γνώστες της αγοράς. Γνωρίζουν ότι οι 

εκδότες κάνουν αυτή τη δουλειά για να βγάλουν χρήματα, αντα-

πόδοση στην επένδυσή τους στο νέο συγγραφέα. 

Αλλά καταφέρνουν να φέρουν κάτι καινούριο στο τραπέζι, δη-

λαδή τη δική τους ψυχή και το πάθος τους φιλτραρισμένα μέσα 

από μια τέχνη που δίνει τη δυνατότητα στους αναγνώστες να 

μοιραστούν το όραμά τους. 

Ναι, όραμα. Οποιοδήποτε είδος το χρειάζεται. Όπως ο υπερα-

τζέντης Donald Maass λέει στο «Η Φωτιά στη Φαντασία»: ΄΄Τι 

διάολο προσπαθείς να μου πεις;΄΄ 

Οι συγγραφείς με φρέσκιες φωνές: 

• Εξερευνούν κάθε πλευρά της ιστορίας. Επικεντρώνονται 

στο να νιώθουν την ιστορία, όπως και να τη γράφουν. 

• Διαβάζουν μια ευρεία ποικιλία υλικού. Αυτοί οι συγγρα-

φείς διαβάζουν εκτός του είδους τους - ακόμη και ποίηση! - 

όχι για να βρουν τι είναι πιασάρικο αλλά για να επεκτείνουν 

τη στυλιστική τους ακτίνα.  

Αλλά έχε υπόψη ότι αν βρεις τη φωνή σου, αυτό σημαίνει ότι 

δεν γράφεις το μυθιστόρημά σου. 

 

6. Πάρε όσο περισσότερους σύντομους δρόμους μπορείς. 

 

Με την άνθιση των e-books και την ευκολία με την οποία οτι-

δήποτε μπορεί να ΄΄εκδοθεί΄΄, οι συγγραφείς έχουν ένα καινού-

ριο τρόπο να μην γράφουν ένα μυθιστόρημα που ν’ αξίζει να 
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διαβαστεί. Είναι με το κρατώντας στο μυαλό τη σκέψη ότι οτι-

δήποτε γράψουν αξίζει να μπει στο ράφι ως αυτο-εκδούμενο e-

book και θα το κάνουν ό,τι κι αν συμβεί! 

Αυτό ανακουφίζει πολύ την πίεση της προσπάθειας να μεγαλώ-

σεις ως συγγραφέας. Μπορεί κανείς να το συνδυάσει με την ε-

τοιμοπόλεμη συμπεριφορά για ένα φοβερό διπλό χτύπημα. 

Βέβαια, άλλοι συγγραφείς - αυτοί που χτίζουν ισχυρά θεμέλια 

στο μη παραδοσιακό βασίλειο των ψηφιακών και ανεξάρτητων 

εκδόσεων - ανόητα συνεχίζουν να βρίσκουν εξασφαλισμένους 

τρόπους να ελέγχουν τη δουλειά τους.  

• Θα χρησιμοποιήσουν δοκιμαστές αναγνώστες. Δεν εμπι-

στεύονται καθόλου τους εαυτούς τους. Ξέρουν ότι χρειάζο-

νται αντικειμενικούς αναγνώστες, οπότε, καλλιεργούν σχέ-

σεις με ανθρώπους που εμπιστεύονται ώστε να τους πουν ε-

πακριβώς τι δεν πάει καλά. Μετά, θα βρουν τρόπο να το 

διορθώσουν. 

• Θα προσλάβουν έναν καλό εκδότη ελεύθερο επαγγελμα-

τία. Ξέρουν ότι το μεγάλο πλεονέκτημα ενός παραδοσιακού 

εκδότη είναι επαγγελματικές εκδόσεις, οπότε αξίζει γι’ αυ-

τούς να βρουν έναν ευυπόληπτο ελεύθερο επαγγελματία εκ-

δότη για να δει τη δουλειά τους. Σημείωσε τη λέξη ευυπόλη-

πτος. Υπάρχουν ουκ ολίγες τσουχτερές υπηρεσίες εκεί έξω, 

που ευχαρίστως θα πάρουν τα λεφτά ενός συγγραφέα για 

πολύ μικρής ποιότητας δουλειά. (Και αν προσπαθείς να μην 

γράψεις ένα μυθιστόρημα που μπορεί να εκδοθεί, τότε κάλ-

λιστα μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις!)  
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7. Παραιτήσου 

 

Αν όλα τα άλλα επιτύχουν και συνεχίζεις να σκοπεύεις να μην 

τελειώσεις το μυθιστόρημά σου, έχεις μια εξασφαλισμένη εφε-

δρεία: Σταμάτα να γράφεις. 

Ξέχνα τα παραδείγματα εκείνων που επέμεναν και τελικά βρή-

καν έναν ατζέντη ή κατάφεραν να εκδοθούν. Όπως η Kathryn 

Stockett. Έγραψε τη «Βοήθεια» σε διάστημα πάνω από πέντε 

χρόνια, μετά της πήρε τριάμισι χρόνια απορρίψεων από εκδότες 

- 60 συνολικά. Ήταν ο 61ος εκδότης που την ανέλαβε και τα υ-

πόλοιπα τα ξέρετε.  

Οι συγγραφείς που έχουν εκδοθεί θα σου πουν ότι όλα έχουν να 

κάνουν με την επιμονή, το μοναδικό χαρακτηριστικό που μοι-

ράζονται όλοι οι επιτυχημένοι συγγραφείς. Θα σου πουν ότι ε-

φόσον έχεις υπολογιστή και πληκτρολόγιο, ή χαρτί και μολύβι, 

μπορείς να γράψεις. Και εφόσον γράφεις, έχεις πιθανότητες να 

εκδοθείς.  

Ο συγγραφέας David Eddings είπε: ΄΄Συνέχισε να δουλεύεις. 

Συνέχισε να προσπαθείς. Συνέχισε να πιστεύεις. Μπορεί να μην 

τα καταφέρεις, αλλά τουλάχιστον έκανες την καλύτερή σου 

προσπάθεια. Αν δεν είσαι ψυχρός εκτελεστής, τότε δεν κάνεις 

γι’ αυτή τη δουλειά. Να προτιμήσεις καλύτερα το πλέξιμο΄΄. 

Με αρκετές σειρές bestseller στο τσεπάκι του, σίγουρα δεν ήταν 

πολύ καλός στο να μην γράφει μυθιστορήματα.  

Περίμενε…Τι είναι αυτό;  

Αλήθεια θες να γράψεις μυθιστόρημα;  

Λοιπόν, δεν είμαι ο σερίφης της συγγραφής.  

Η απόφαση είναι δική σου… 
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ΠΩΣ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ ΕΝΑ BESTSELLER 

 

1. Ξεκινάς την ιστορία σου τη σωστή στιγμή - όταν συμβεί κάτι 

συναρπαστικό, όταν περάσει κάτι το ασυνήθιστο, όταν μια σημα-

ντική πρόκληση παρουσιαστεί στον πρωταγωνιστή σου. 

2. Να κρατάς το παρασκήνιο της ιστορίας για αργότερα, και να 

είσαι ύπουλος αναφορικά με αυτό. Να το τροφοδοτείς προσεκτικά 

και με φειδώ, όταν ο αναγνώστης χρειάζεται να μάθει. Και να χρη-

σιμοποιείς μόνο τις απαραίτητες λεπτομέρειες του παρελθόντος. 

Μην βάζεις τον πρωταγωνιστή σου να κοιτάζει έξω από το παρά-

θυρο ώστε να μπορείς να λες στους αναγνώστες σου, μέσα από τον 

εσωτερικό διάλογο, όσα χρειάζεται να μάθουν. (Αυτό ονομάζεται 

΄΄σκουπιδότοπος πληροφοριών΄΄ και καλό είναι να αποφεύγεται.) 

3. Να αποφεύγεις να λες πάρα πολλά ή πολύ λίγα. Το να λες πάρα 

πολλά τελματώνει το βήμα σου και μπορεί να βγει ως απαιτητικό. 

Το να λες πολύ λίγα το καθιστά δύσκολο να συνδεθείς με τους χα-

ρακτήρες σου και μπορεί να αποκόψει την ιστορία σου από το συ-

ναισθηματικό της αντίκτυπο. 

4. Να φτιάχνεις διαμάχες. Η διένεξη είναι η μηχανή που οδηγεί 

την ιστορία σου. Αν δεν έχεις κάτι κρυμμένο,  δεν πας πουθενά. 

Μια πολυεπίπεδη σύγκρουση ή μια σύγκρουση που μεγαλώνει και 

αλλάζει καθώς ιστορία εξελίσσεται, είναι ακόμη καλύτερη. Κρα-

τάει τον αναγνώστη σου από το να μην απογοητευτεί, βαρεθεί ή 

κουραστεί από το ταξίδι του πρωταγωνιστή. 

5. Να μείνεις δραστήριος. Δραστήρια συγγραφή σημαίνει να κρα-

τάς τον αναγνώστη σε εγρήγορση. Σημαίνει να προχωρείς μπροστά 

σε αληθινό χρόνο. Σημαίνει να χρησιμοποιείς συγκεκριμένες λε-
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πτομέρειες όπου αντιτίθενται στα κλισέ και τις γενικεύσεις. Σημαί-

νει επίσης να χρησιμοποιείς καλύτερη απαγγελία και πιο ισχυρά ρή-

ματα. 

6. Να παραλείψεις το βαρετό υλικό. Κανείς δεν θέλει να το δια-

βάσει. Να χρησιμοποιείς ζωηρό, ρεαλιστικό διάλογο που είναι μο-

ναδικός για κάθε χαρακτήρα και δεν τελματώνεται με πάρα πολλές 

ετικέτες ή επιρρήματα (΄΄είπε αυστηρά…΄΄). 

7. Να δημιουργείς χαρακτήρες που είναι ενδιαφέροντες και πο-

λυεπίπεδοι - αυτό σημαίνει ότι δεν είναι τέλειοι. Πρέπει να κινητο-

ποιούνται σωστά, διαφορετικά δεν θα γίνονται πιστευτοί ή συμπα-

θείς. 

8. Να βοηθάς τον αναγνώστη σου να αναστείλει τη δυσπι-

στία, αποφεύγοντας μια πλοκή που είναι πολύ σκηνοθετημένη ή 

συμπτωματική. Να βάζεις ισχυρά θεμέλια στην αρχή του βιβλίου 

σου ώστε οτιδήποτε εμφανιστεί να είναι πιστευτό και αληθοφανές. 

9. Να αποφεύγεις το γράψιμο που είναι υπερβολικά δραματικό 

ή μαλθακό. Το γραπτό που προσπαθεί πολύ γίνεται πολύ γρήγορα 

ευνόητο. 

10. Να εμπιστεύεσαι τον αναγνώστη σου και να χρησιμοποιείς 

πολλά υπο-κείμενα. Με αυτό εννοώ… πρόσεξε να μην κάνεις τα 

πάντα τόσο προφανή. Το υπο-κείμενο είναι σαν ένα δώρο στον ο-

ξύνου αναγνώστη - ένα επιπλέον πολυεπίπεδο νόημα που υπονοεί-

ται από το κείμενο αλλά που δεν είναι προσβάσιμο χωρίς λίγη 

σκέψη… Οι έμπειροι αναγνώστες δεν περιορίζονται στο κείμενο - 

αυτό που είναι τυπωμένο στο χαρτί - αλληλεπιδρούν με το κείμενο, 

συμμετέχουν πλήρως με το συγγραφέα στο να φτιάξουν την έννοια 

της ιστορίας. Τέτοιου είδους συμμετοχή του αναγνώστη ενισχύει το 

συναισθηματικό αντίκτυπο της ιστορίας. 
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ΠΩΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ  

ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ 
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Το 82% των ανθρώπων θέλει να γράψει ένα βιβλίο, αλλά πολύ 

λίγοι έχουν γράψει ένα. Είστε ένας από αυτούς; 

 

Πόσες μέρες έχετε περάσει κοιτάζοντας σε μια κενή οθόνη προ-

σπαθώντας να κάνετε το μυαλό σας να γράψει κάτι; 

 

Πόσους μήνες (ή χρόνια) έχουν περάσει χωρίς να μετακινήσετε 

την ιδέα ενός βιβλίου από το κεφάλι σας στο χαρτί; 

 

ΚΑΛΑ ΝΕΑ! Δημιούργησα αυτό το πρότυπο μόνο για αυτούς 

που εδώ και πολύ καιρό ξέρουν ότι έχουν ένα βιβλίο μέσα τους, 

αλλά δυσκολεύονται να το βγάλουν έξω! Με αυτό το πρότυπο 

βιβλίου θα έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε το εσωτερικό 

του βιβλίου σας χωρίς καθυστέρηση. 

 

Ο καλύτερος τρόπος να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρότυπο είναι 

να απαντήσετε πρώτα στις ερωτήσεις, στη συνέχεια, συμπληρώ-

στε τα κομμάτια έτσι ώστε να μπορείτε να καταλάβετε πώς να 

οργανώσετε και να τραβήξετε έξω αυτό το καταπληκτικό βιβλίο 

από μέσα σας!  

 

Πριν ξεκινήσετε…  

 

Ορίστε μια πρόθεση: 

◇ Γιατί είναι τόσο σημαντικό για εσάς; 

◇ Ποια είναι η προθεσμία και γιατί το επιλέξατε;  

◇ Ξέρω: Πού / Πότε / Πως μπορώ να γράψω καλύτερα; 

◇ Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα που να ταιριάζει με την προ-

θεσμία σας. 

◇ Αφήστε την ιδέα ότι η γραφή θα είναι μακρά και σκληρή! 

◇ Οπτικοποιήστε το βιβλίο σας, δείτε το εξώφυλλο. 
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Πρότυπο βιβλίου 

 

Κεφάλαιο 1 - 

Τι είναι ένα καλό Απόσπασμα; 

 

Τι θέλετε να «απομακρυνθεί» από τον αναγνώστη μετά από 

αυτό το κεφάλαιο; 

 

5 στόχοι που θέλετε να πετύχετε: 

 

Πώς θα συνοψίσω τα σημεία αυτά; 

 

Ποια αποστολή ή Πρόσκληση για δράση μπορείτε να δώσετε 

στο τέλος; 

 

Κεφάλαιο 2 - 

Τι είναι ένα καλό Απόσπασμα; 

 

Τι θέλετε να «απομακρυνθεί» από τον αναγνώστη μετά από 

αυτό το κεφάλαιο; 

 

5 στόχοι που θέλετε να πετύχετε: 

 

Πώς θα συνοψίσω τα σημεία αυτά; 

 

Ποια αποστολή ή Πρόσκληση για δράση μπορείτε να δώσετε 

στο τέλος; 

 

Σημείωση: Εάν έχετε περισσότερα κεφάλαια, αντιγράψτε τα πα-

ραπάνω. 
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Σχετικά με τον Συγγραφέα 

 

Γράψτε σε τρίτο πρόσωπο, δώστε το ιστορικό και τα διαπιστευ-

τήριά σας, μοιραστείτε κάτι προσωπικό και διασκεδαστικό για 

τον εαυτό σας. Τι λαμβάνουν οι αναγνώστες σας; 75-150 λέξεις. 

 

 

Επόμενα βήματα με το βιβλίο σας: 

 

Οι περισσότεροι άνθρωποι ανησυχούν τόσο για την παράδοση 

των πληροφοριών στα κεφάλαια του βιβλίου, που αποτυγχάνουν 

να δημιουργήσουν τα άλλα κομμάτια ή να τα «γυαλίσουν», χω-

ρίς πολύ σκέψη. Αυτά είναι σημαντικά μέρη του βιβλίου σας, γι' 

αυτό μην ξεχνάτε αυτό το πολύ σημαντικό στοιχείο. 

 

Στοιχεία ενός βιβλίου που έχετε ολοκληρώσει: 

 

◇ Πρόλογος 

◇ Copyrights και Αφιερώσεις 

◇ Εισαγωγή 

◇ Κεφάλαια 

◇ Συμπέρασμα / Περίληψη 

◇ Σχετικά με τον συγγραφέα 

 



 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 

Ο Δήμος Βελέντζας είναι blogger, συγγρα-

φέας, και εκδότης βιβλίων. Του αρέσει ιδιαίτερα 

το να γράφει για πράγματα που ξέρει να κάνει καλά, 

ή και για πράγματα που…φαντάζεται. 

Η ενασχόλησή του με την Διαδικτυακή Αυτοέκ-

δοση των βιβλίων του τον οδήγησε και στα μονοπά-

τια του marketing, με το οποίο ασχολήθηκε και σε 

άλλους τομείς, όπως το Affiliate marketing, E-mail marketing, Social media 

marketing και άλλα είδη. 

Παράλληλα, βοηθάει και άλλους ανθρώπους να επωφεληθούν από τα πλε-

ονεκτήματα της ταχύτατα αναπτυσσόμενης διαδικτυακής αγοράς (Διαδι-

κτυακή Αυτοέκδοση). 

Τον Ιούνιο του 2017 ίδρυσε τις Εκδόσεις Λευκό Μελάνι, συμπληρώνο-

ντας τον «κύκλο» των εκδόσεων βιβλίων ψηφιακής μορφής, ΚΑΙ με τον το-

μέα της φυσικής έκδοσης (έντυπη), δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδι-

κτυακή προώθηση, πώληση και διακίνηση των εκδόσεών τους. 

Έχει γράψει μέχρι σήμερα 8 βιβλία (πλην του παρόντος). Τα 2 από αυτά 

είναι τεχνικού χαρακτήρα. Το πρώτο είναι σχετικό με την έκδοση βιβλίων 

μέσω διαδικτύου με τίτλο «Το Εγχειρίδιο του Αυτοεκδότη» (eBook), και το 

δεύτερο είναι σχετικό με τα Information Products με τίτλο «Πληροφοριακά 

Προϊόντα» (eBook). Το τρίτο είναι μυθιστόρημα με τίτλο «Εφιάλτης 

2011» σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Τα άλλα πέντε είναι παραμύ-

θια - δύο εκ των οποίων είναι προς έκδοση. 

Μέσα στο 2019 θα κυκλοφορήσει και ένα ακόμα (το 9ο) τεχνικό βιβλίο 

σχετικό με το μάρκετινγκ στο ίντερνετ. 

Ακόμα, είναι: αρθρογράφος, σύμβουλος διαδικτυακού μάρκετινγκ, μηχα-

νικός ήχου (+ μουσικός & συνθέτης), ραδιοφωνικός παραγωγός, κατασκευ-

αστής επαγγελματικών video-spot & radio-spot, γραφίστας, καθώς και κα-

τασκευαστής ιστοσελίδων – με ειδίκευση σε πλατφόρμες C.M.S 

(WordPress, Joomla, Drupal κ.ά.) 
 


