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Πώς ολοκληρώνω ένα διήγηµα, µια νουβέλα, ένα µυθιστόρηµα 
και το εκδίδω 
 

 
 
 

Ήδη από τις ενότητες που προηγήθηκαν έχετε αποκτήσει µια κατά το 

δυνατόν ολοκληρωµένη εικόνα για τα στοιχεία που θα χρειαστεί να έχετε 

υπόψη σας προκειµένου να εργαστείτε συστηµατικά σε µια αστυνοµική 

αφήγηση είτε πρόκειται για µυθιστόρηµα, είτε για αφηγήσεις µικρότερης 

φόρµας (διήγηµα και νουβέλα). Φυσικά, όσα προηγήθηκαν αποτελούν µια 

γενική χαρτογράφηση της τεχνικής ή αν θέλετε των δοµικών στοιχείων µιας 

αφήγησης που καλείται να διαχειριστεί ένας δηµιουργός αστυνοµικών 

ιστοριών. Τελικά, όµως κάθε δηµιουργός θα επιλέξει τις δικές του µεθόδους 

δουλεύοντας και δοκιµάζοντας τι θα κρατήσει και τι θα αφήσει απ΄ όσα 

συζητήθηκαν στις προηγούµενες ενότητες.  

Η διαδικασία της δηµιουργίας παραµένει επαρκώς αχαρτογράφητη κι 

ευτυχώς διατηρεί πάντοτε την 

µοναδικότητα και την αυτοτέλειά της, 

όσο µοναδικός είναι κάθε 

δηµιουργός. Το δηµιούργηµα θα 

είναι άλλωστε πάντοτε καθρέφτης του 

ίδιου.  

Πολλοί αναρωτιέστε, καθώς 

δουλεύετε σε µια ιστορία, πότε µια 

αφήγηση µπορεί να θεωρηθεί 

ολοκληρωµένη. Ειδικά στα πρώτα 

βήµατα και όσο πειραµατίζεται 

κανείς είναι δύσκολο να βάλει µια 
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οριστική τελεία σε µια ιστορία του και να πει µε βεβαιότητα ότι αυτή η 

ιστορία είναι έτοιµη να ταξιδέψει στα χέρια υποψήφιων εκδοτών και 

αναγνωστών.  

Αρκετοί συγγραφείς θα σας πουν ότι θα µπορούσαν να δουλεύουν για πάντα 

σε µια και µόνη ιστορία. Θα διαπιστώσετε κι εσείς σύντοµα ότι ακόµη και 

όταν ολοκληρώσετε µια ιστορία θα υπάρχει πάντα κάτι που θα βρίσκετε όσο 

την ξαναδιαβάζετε και θα θέλετε να το αλλάξετε ή να το δουλέψετε 

περισσότερο. Τότε, θα αναρωτηθείτε εύλογα, πώς ξέρω πότε να σταµατήσω; 

Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Απλά φτάνει κάποια στιγµή που νιώθετε ότι 

δεδοµένων των δυνάµεων ή των αντοχών και των στόχων που είχατε θέσει 

όταν ξεκινούσατε, φτάσατε στο µακρύτερο σηµείο που µπορούσατε µε 

όχηµα την συγκεκριµένη ιστορία.  

Πριν κάποια χρόνια, κουβεντιάζοντας µε τον Β. Βασιλικό µε αφορµή µια 

συνέντευξή µας, µου είπε ότι πιστεύει πως κάθε δηµιουργός γράφει σε όλη 

του τη ζωή ένα βιβλίο. Αρχικά µε είχε παραξενέψει αυτή η διαπίστωση. Όσο 

όµως τη σκέφτοµαι και όσο εξακολουθώ να δουλεύω τις επόµενες ιστορίες 

µου διαπιστώνω ότι ο ισχυρισµός είναι ορθός. Κάθε ιστορία είναι ένας 

κόµβος στο νήµα που µας οδηγεί στην επόµενη ιστορία. Κάτι που 

κατακτήθηκε σε αυτήν θα είναι το βήµα από το οποίο ξεκινάµε για την 

επόµενη πιστεύοντας πάντοτε ότι το ταξίδι θα µας βγάλει σε ένα ενδιαφέρον 

πεδίο όπου θα πειραµατιστούµε από την αρχή, θα συγκινηθούµε και τελικά 

θα καταφέρουµε να καθρεφτίσουµε ένα θραύσµα του εαυτού µας. Γιατί δεν 

θα πρέπει να ξεχνάµε ότι µιλάµε για έργα τέχνης κι ένα έργο τέχνης έχει ως 

στόχο να συνοµιλήσει όχι µόνο µε το µυαλό, αλλά κυρίως µε το 

συναίσθηµα του αναγνώστη. Γράφουµε γιατί θέλουµε να µοιραστούµε όσα 

νιώθουµε, όσα µας απασχολούν γνησίως, για να φωτίσουµε όσα έχουµε 

µέσα µας και όχι απλώς για να κατασκευάσουµε ενδιαφέροντες γρίφους, 

ειδικά αν µιλάµε για την αστυνοµική λογοτεχνία. Το σχήµα που την θέλει 

εγκλωβισµένη στην πλοκή για την πλοκή είχε κάποιο ενδιαφέρον στο 

παρελθόν, αλλά πλέον µοιάζει µάλλον κάπως ασφυκτικό και ίσως χωρίς 

ιδιαίτερο νόηµα, πέρα από αυτό της διασκεδαστικής κατασκευής. Το 

βαθύτερο, αυτό που δεν φωτίζεται επαρκώς ή αυτό που θα φωτιστεί µε τον 

ιδιαίτερο τρόπο και η µατιά σας παραµένει πάντοτε το ζητούµενο στην 
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λογοτεχνία και σίγουρα είναι ένα από τα βασικά ζητήµατα που απασχολούν 

τις πιο ενδιαφέρουσες αστυνοµικές αφηγήσεις.  

Κάτω από αυτό το πρίσµα όσα µοιράστηκα µαζί σας ήταν αν θέλετε το 

απόσταγµα από την δικιά µου ενασχόληση µε την αστυνοµική αφήγηση και 

είχαν ως στόχο περισσότερο να πυροδοτήσουν τις δηµιουργικές δυνάµεις 

σας και όχι βέβαια να τις κατευθύνουν. Εποµένως, κρατώντας µόνο όσα θα 

σας φανούν χρήσιµα και χαράσσοντας τελικά την δικιά σας διαδροµή στο 

µεγάλο ταξίδι που είναι η αφήγηση ιστοριών θα προχωρήσετε στο µέλλον, 

όπως όλοι οι δηµιουργοί. Αν στο σύντοµο διάστηµα των σεµιναρίων µας 

καταφέρατε να ενεργοποιήσετε κάποια ή κάποιες από τις δηµιουργικές σας 

δυνάµεις, αν αποκτήσατε µια πιο ενεργητική ή υποψιασµένη µατιά στην 

ανάγνωση ή αν έχετε ξεκινήσει να χαρτογραφείτε ήδη τις δικές σας ιστορίες 

και το προσωπικό σας ύφος, τότε σηµαίνει ότι έγινε το πρώτο µεγάλο βήµα 

που ζητούσαµε. Η διαδικασία της δηµιουργίας ιστοριών όµως απαιτεί 

χρόνο, πειραµατισµό, επιµονή και σκληρή δουλειά. Η επίδραση που θα 

έχει η γνώση που πήρατε από το σεµινάριό µας στις ιστορίες σας θα φανεί 

σε βάθος χρόνου. Το υλικό είναι στηµένο έτσι ώστε αν ανατρέχετε ξανά σε 

αυτό στο µέλλον να ανακαλύπτετε ή να εστιάζετε σε στοιχεία που 

ενδεχοµένως δεν είχατε προσέξει στην πρώτη ανάγνωση. Οπότε θεωρείστε 

κατά κάποιο τρόπο και το υλικό που έχετε στα χέρια σας ως ένα κουκούλι, 

µια ιστορία που σιγά σιγά αποκαλύπτει όλα όσα κρύβει εντός της, όσο 

προχωράτε κι εσείς στις δικές σας δηµιουργίες. Γι’ αυτό τον λόγο και ήταν 

αρκετά πλούσιο σε σχέση µε τον χρόνο µελέτης που είχατε από βδοµάδα σε 

βδοµάδα, ώστε να διατηρήσει τη ζωντάνια του ακόµη και όταν θα πάψει η 

ρουτίνα των σεµιναρίων. Η ρουτίνα της συγγραφής αντιθέτως θα εύχοµαι να 

συνοδεύει την καθηµερινότητά σας στο µέλλον. Εκεί ίσως αυτό το υλικό να 

εξακολουθήσει να αποτελεί ένα είδος αναφοράς ή συντροφιάς στην 

προσπάθειά σας και τότε θα έχει επιτύχει τον στόχο του.  
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Σε αυτή την τελευταία ενότητα σκέφτηκα να σας µιλήσω για ένα ζήτηµα που 

γνωρίζω ότι απασχολεί πολλούς από εσάς και δηµιουργεί µια αίσθηση 

ανασφάλειας ή αγωνίας όσο δουλεύετε σε µια ιστορία σας. Πολύ συχνά 

αναρωτιέστε «θα καταφέρω να ολοκληρώσω την ιστορία µου; Κι αν το 

καταφέρω θα µπορέσω ποτέ να την εκδώσω;» 

Αν έπρεπε να δώσω µια σαφή απάντηση σε καθέναν από εσάς θα έλεγα µε 

απόλυτη ειλικρίνεια τα εξής: 

- όσο µεγαλύτερη είναι η προσπάθεια που θα κάνετε δουλεύοντας σε 

µια ιστορία, τόσο µικρότερη θα είναι η προσπάθεια που θα 

χρειαστείτε για να βρείτε έναν εκδότη. Όσο πιο δύσβατος και 

ειλικρινής είναι ο δρόµος που θα ακολουθήσετε γράφοντας, τόσο πιο 

στρωτός θα είναι ο δρόµος της έκδοσης εκ των υστέρων. Όσο πιο 

βαθιά κοιτάξετε µέσα σας λοιπόν, τόσο πιο πιθανόν είναι να βρεθούν 

αναγνώστες και εκδότες που θα θελήσουν να κοιτάξουν προσεκτικά το 

έργο σας 

- αν δεν επιµείνετε, αν δεν δουλέψετε σκληρά µε την γλώσσα, αν δεν 

µελετήσετε σε βάθος άλλους δηµιουργούς και αν δεν σκάψετε βαθιά 

µέσα σας δεν θα είναι εύκολο να έχετε ένα αποτέλεσµα που θα πείσει 

εκδότες και αναγνώστες 

- όσο περισσότερο διαβάζετε, τόσο περισσότερο προχωράτε. Πατρίδα 

της συγγραφής είναι η ανάγνωση, όπως λέω συχνά. Κι αφού γράφετε 

στα Ελληνικά, δικιά µας πατρίδα είναι η γλώσσα την οποία θα βρείτε 

µόνο σε έργα Ελλήνων δηµιουργών. Οι µεταφράσεις, όσο καλές κι αν 
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είναι, θα σας δώσουν ιδέες, θα σας επιτρέψουν να παρακολουθείτε 

ενδεχοµένως την σύγχρονη και την κλασική εκδοτική παραγωγή και 

να συντονίζεστε µε αυτήν, αλλά θα κάνετε άλµατα µελετώντας 

Έλληνες συγγραφείς κλασικούς και σύγχρονους, παρακολουθώντας 

πως χειρίζονται το ύφος, την γλώσσα και τα αφηγηµατικά εργαλεία ή 

τον ρυθµό και τα υπονοούµενα ακόµη που µας προσφέρει η ίδια η 

γλώσσα µας 

- όσο περισσότερο γράφετε, τόσο περισσότερο προχωράτε. Όποιο κι αν 

είναι το σηµείο εκκίνησης, όποια αφηγηµατική ευχέρεια ή δυσκολία 

κι αν έχετε, χωρίς σκληρή, καθηµερινή δουλειά δεν θα καταφέρετε 

να φτάσετε µακριά 

- όσο περισσότερο απολαύσετε εσείς το ταξίδι της δηµιουργίας, τόσο 

πιο πιθανό είναι να το απολαύσουν και οι αναγνώστες σας στο µέλλον 

- µην αφεθείτε στην µόδα, στα ρεύµατα, σε όσα λένε οι γύρω σας. 

Ακούστε απόψεις, αλλά τελικά ακολουθήστε το δικό σας µονοπάτι. Η 

διαδροµή που ακολουθεί κάθε δηµιουργός είναι µοναδική και 

αχαρτογράφητη 

- αν τα παραπάνω βήµατα γίνουν βίωµα και µπολιάσουν την 

καθηµερινότητά σας, τότε είναι βέβαιο ότι θα βρείτε σχετικά εύκολα 

τον δρόµο προς τους αναγνώστες µέσα από την έκδοση του βιβλίου 

σας. 

 

 

Μελετώντας το εκδοτικό τοπίο στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό 

 

Όσο γράφετε το πιθανότερο είναι ότι θα παρακολουθείτε ταυτόχρονα την 

εκδοτική παραγωγή στον τοµέα που σας ενδιαφέρει, τόσο στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό. Οι επισκέψεις στα βιβλιοπωλεία και σε εκθέσεις βιβλίων, το 

διαδίκτυο και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης σας δίνουν τη δυνατότητα να 

αποκτήσετε σχετικά εύκολα µια συνολική αντίληψη για τις εκδοτικές τάσεις 

και τις προτιµήσεις των αναγνωστών και των κριτικών της λογοτεχνίας. 
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Υπάρχουν οι σελίδες των εκδοτών, η αρθρογραφία και η κριτική σε έντυπα 

και ηλεκτρονικά µέσα, ζωντανές λέσχες ανάγνωσης, σελίδες που οι 

αναγνώστες µοιράζονται τις απόψεις τους για τα βιβλία, σελίδες των ίδιων 

των δηµιουργών που κρατούν ζωντανή την επαφή µε τους αναγνώστες τους. 

Όσο σηµαντικό είναι να διαβάζετε κλασικά έργα, τόσο ουσιαστικό είναι να 

παρακολουθείτε τους συγγραφείς των ηµερών µας. Με αυτόν τον τρόπο 

χαρτογραφείτε όχι µόνο την εκδοτική παραγωγή και πως λειτουργεί, αλλά 

ανακαλύπτετε και σηµαντικές συγγραφικές φωνές µε τις οποίες καλείστε να 

συνυπάρξετε στους πάγκους των βιβλιοπωλείων εκδίδοντας ένα έργο σας. 

Αναµφίβολα υπάρχουν τάσεις ή ξεπηδούν λογοτεχνικά ρεύµατα ή 

αυτόνοµες φωνές που µπορεί να σας ενθουσιάσουν ή να σας 

απογοητεύσουν. Καλό είναι να τις παρακολουθείτε ώστε να σχηµατίζετε µια 

κατά το δυνατόν ολοκληρωµένη άποψη. Βεβαίως σύντοµα θα αναπτύξετε 

και τα αντανακλαστικά ή τις άµυνες που θα σας επιτρέπουν να διατηρείτε 

την αυτονοµία σας, ανεξαρτήτως των οµάδων, των ρευµάτων ή των τάσεων 

που επικρατούν, αφού τελικά η δηµιουργία είναι ένα παιχνίδι µε τον εαυτό 

µας. 

Όταν ολοκληρώσετε λοιπόν, µια ιστορία και αφού την διαβάσουν µερικοί 

φίλοι σας, το πιθανότερο είναι ότι θα αναζητήσετε κάποιον εκδότη. Ποιά 

είναι τα βήµατα που µπορεί να κάνει κανείς σε αυτή την κατεύθυνση; 

- παρακολουθήστε την εκδοτική παραγωγή των τελευταίων χρόνων στη 

χώρα µας και επιλέξτε ανάµεσα στους εκδότες που βγάζουν τίτλους 

που βρίσκετε ενδιαφέροντες. Στείλτε το έργο σας πρώτα σε αυτούς 

τους εκδότες. Το πιο ευτυχές σενάριο είναι να αρέσετε σε αυτούς που 

σας αρέσουν. Οι περισσότεροι εκδότες έχουν οδηγίες στην ιστοσελίδα 

τους για τον τρόπο αποστολής νέων έργων. 

- στα πρώτα σας βήµατα µπορεί να µην καταφέρετε να πείσετε κάποιον 

από αυτούς τους εκδότες. Τότε συνεχίστε στέλνοντας το χειρόγραφό 

σας και σε άλλους. 

- ενηµερωθείτε από γνωστούς και φίλους για τις αµοιβές, τα 

πνευµατικά δικαιώµατα και τους κανόνες µε τους οποίους λειτουργεί 

η αγορά στην πράξη. Μην κάνετε βιαστικές επιλογές, καθώς όπως θα 
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δείτε υπάρχουν πολλές παράµετροι που θα χρειαστείτε να λάβετε 

υπόψη σας πριν από την απόφασή σας. 

- ελάτε σε επαφή µε άλλους συγγραφείς και ζητήστε τους τη γνώµη 

τους για το έργο σας ή για την επιλογή εκδοτικής στέγης. Συχνά 

έχουν να µοιραστούν µαζί σας ενδιαφέρουσες ιστορίες ή µπορεί να 

σας βοηθήσουν µε την εµπειρία τους. Μην εγκλωβιστείτε σε όσα 

ακούτε και τολµήστε να κάνετε τα δικά σας βήµατα. Για παράδειγµα, 

όταν αποφάσιζα να στείλω το χειρόγραφο από το πρώτο µέρος της 

Τριλογίας της Αθήνας, γνώριζα τις Εκδόσεις Ίκαρος και µου άρεσε 

πολύ η δουλειά τους, αλλά δεν γνώριζα αν θα τους ενδιέφερε να 

εκδώσουν ένα αστυνοµικό µυθιστόρηµα. Το τόλµησα, µου έκαναν την 

τιµή να µε εντάξουν στο εκδοτικό τους πρόγραµµα, ήταν µια επιλογή 

που ξάφνιασε, αλλά πήγε πολύ καλά. Δουλέψτε σκληρά και στη 

συνέχεια ελάτε σε επαφή µε όσους θαυµάζετε για τη δουλειά και τις 

επιλογές τους. 

- υπάρχει το ενδεχόµενο της αυτοέκδοσης, της έκδοσης δηλαδή µε 

δικά σας έξοδα, αλλά σε αυτό το κοµµάτι δεν µπορώ να σας πω 

περισσότερα, καθώς είναι ένας τοµέας που δεν έχω δει πως λειτουργεί 

σε λεπτοµέρεια στην χώρα µας. Τα τελευταία χρόνια πάντως αυτή η 

τάση εµφανίζεται τόσο στο εξωτερικό, όσο και στην Ελλάδα. Έχει 

προφανώς πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα τα οποία θα χρειαστεί 

να τα εξετάσετε πολύ προσεκτικά πριν να πάρετε την απόφασή σας. 

- θα χρειαστεί να είστε υποµονετικοί/ες και να µην απογοητευθείτε µε 

τις πρώτες απαντήσεις που θα λάβετε. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις 

πολύ καλών συγγραφέων τόσο στη χώρα µας, όσο και στο εξωτερικό 

που στα πρώτα τους βήµατα είχαν λάβει απορριπτικές επιστολές για 

τα χειρόγραφά τους. 

- στο εξωτερικό επίσης υπάρχουν οι ατζέντηδες που µεσολαβούν 

ανάµεσα στον συγγραφέα και τον εκδότη, στην Ελλάδα δεν είναι τόσο 

διαδεδοµένη αυτή η πρακτική, οι περισσότεροι συγγραφείς 

επικοινωνούν απευθείας µε τους εκδότες, αλλά υπάρχουν και 

κάποιοι λίγοι ατζέντηδες. 
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Στη συνέχεια σας παραθέτω µια λίστα µε τις εκδόσεις αστυνοµικών βιβλίων 

τα έτη 2016-17, όπως την συντάσσει ο Φ. Φιλίππου στο βιβλίο του «Ιστορία 

της ελληνικής αστυνοµικής λογοτεχνίας» (Εκδόσεις Πατάκη, 2017). Από 

αυτή τη λίστα µπορείτε να αρχίσετε και την έρευνά σας στο διαδίκτυο, 

παρακολουθώντας δηµιουργούς και εκδότες, ώστε σύντοµα να σχηµατίσετε 

την δικιά σας άποψη για την εκδοτική παραγωγή στη χώρα µας, τόσο για 

έργα Ελλήνων δηµιουργών, όσο και για µεταφράσεις έργων αστυνοµικής 

λογοτεχνίας. 
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Πέρα από τους  Έλληνες εκδότες, καλό θα είναι να παρακολουθείτε όσο είναι 

δυνατόν και τη διεθνή εκδοτική παραγωγή. Ο λόγος είναι ότι στο πλαίσιο µιας 

παγκοσµιοποιηµένης αγοράς θα χρειαστεί να έχετε αντίληψη και για όσα 

συµβαίνουν εκτός των συνόρων µας. 

Στις µέρες µας υπάρχουν βιβλία της ξένης εκδοτικής παραγωγής που 

κυκλοφορούν στην χώρα τους και την ίδια στιγµή ή µέσα σε λίγους µήνες 

µεταφράζονται και στη γλώσσα µας διεκδικώντας την προσοχή του αναγνωστικού 

κοινού. Ειδικά στην αστυνοµική λογοτεχνία υπάρχουν ρεύµατα που µας 

έρχονται από το εξωτερικό και λειτουργούν ή λειτούργησαν στο παρελθόν 

σαρωτικά στην αγορά. Δεν είναι δυνατόν να αγνοήσει κανείς τη θεµατολογία, το 

ύφος και την αισθητική που φέρνει στις µέρες µας η σκανδιναβική αστυνοµική 

λογοτεχνία για παράδειγµα ή το µεσογειακό νουάρ. Φαίνεται πως οι σύγχρονοι 

συγγραφείς, τουλάχιστον του δυτικού κόσµου, όχι µόνο διαβάζουν ο ένας τον 

άλλον, αλλά µε έναν τρόπο συνοµιλούν µεταξύ τους, επηρεάζονται από την 

θεµατολογία, την οπτική, τις τεχνικές που χρησιµοποιεί καθένας, από τις 

κινηµατογραφικές και τηλεοπτικές µεταφορές των έργων τους και τον νέο ρυθµό 

που επιβάλλεται στην αφήγηση από τα νέα µέσα. Το στοίχηµα για µια µικρή 

χώρα στην άκρη της Ευρώπης, όπως είναι η δικιά µας, µε όλες τις δυσκολίες 

στις µεταφράσεις και την έλλειψη πολιτικής ή στρατηγικής για το βιβλίο, να 

εξακολουθήσουµε να διατηρούµε την δικιά µας ιδιαίτερη φωνή, να αποτελούµε 

µια αναγνωρίσιµη ψηφίδα σε έναν παγκόσµιο χάρτη, ακόµη κι αν αυτή η 

ψηφίδα παραµένει αποµονωµένη σε µεγάλο βαθµό, κυρίως εξαιτίας της 

έλλειψης πολιτικών και στρατηγικής γύρω από το βιβλίο. Αυτό σηµαίνει ότι ο 

πυρήνας του αναγνωστικού κοινού µας είναι στην Ελλάδα, αλλά µια αφήγηση µε 

βάθος και αλήθεια µπορεί να ταξιδέψει και στο εξωτερικό. Άλλωστε, ακόµη και 

µέσα σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες των τελευταίων ετών υπήρξε τουλάχιστον 

ένας συγγραφέας αστυνοµικής λογοτεχνίας, ο Π. Μάρκαρης που διαβάστηκε 

συστηµατικά από ξένους αναγνώστες µεταφέροντάς τους την αίσθηση και τον 

κοινωνικό προβληµατισµό όσων βιώσαµε τα τελευταία χρόνια. Όταν ξεκινάει το 

ταξίδι του ένα βιβλίο, κανείς δεν ξέρει µε βεβαιότητα µέχρι που µπορεί να 

φτάσει.  

Όταν πριν µερικά χρόνια έγραφα µε ψευδώνυµο το πρώτο µου βιβλίο, το 

Hardcore, δεν φανταζόµουν ότι το 2020 θα εντόπιζε την κινηµατογραφική 
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µεταφορά του µια αναγνώστρια που ζει στο Λος Άντζελες και µάλιστα σε ένα 

συνοικιακό βίντεο κλαµπ, ούτε ότι θα το έβλεπε ένας αναγνώστης στο youtube, 

που σήµερα ζει στην Ιρλανδία και θα µου έγραφε. Οι αφηγήσεις µας και τα 

ταξίδια τους στην πραγµατικότητα δεν έχουν όρια σε ένα παγκοσµιοποιηµένο 

πεδίο, ακόµη κι αν περιοριζόµαστε ασφυκτικά από την γλώσσα και την έλλειψη 

πολιτικής για την µετάφραση. Αυτά άλλωστε έπονται, στον πυρήνα µας 

παραµένει πάντοτε το ελληνικό αναγνωστικό κοινό, έχοντας τα µάτια µας ανοιχτά 

ταυτόχρονα στη διεθνή λογοτεχνική παραγωγή σε µια παγκόσµια αγορά που 

τείνει, όσο περνούν τα χρόνια να οµογενοποιείται. 

 

Διαδίκτυο και µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

Στο διαδίκτυο µπορεί κανείς να βρει πολύτιµες πληροφορίες για: 

- εκδότες (παραγωγή, τάσεις, µεταφράσεις, εκθέσεις βιβλίων και λοιπά) 

- συγγραφείς (συνεντεύξεις, βιογραφικά στοιχεία, ψηφιακό περιεχόµενο 

έργων, µεταφορές έργων σε audiobooks και λοιπά) 

- κριτικές λογοτεχνικών έργων σε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα 

- αρθρογραφία και µελέτες για την λογοτεχνική παραγωγή 

- κινηµατογραφικές και τηλεοπτικές µεταφορές έργων 

- λέσχες ανάγνωσης, φόρουµ, οµάδες, σελίδες για το βιβλίο στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. 

Υπάρχουν δηµιουργοί που χρησιµοποιούν περισσότερο ή λιγότερο 

συστηµατικά τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, instagram, twitter, 

goodreads, amazon κ.α.) για να επικοινωνούν µε τους αναγνώστες ή να 

προωθούν την δουλειά τους και υπάρχουν και άλλοι που αποφασίζουν να 

απέχουν. Είναι προσωπική απόφαση πως, πόσο και αν θα χρησιµοποιήσει 

κανείς τα ψηφιακά µέσα. Ο πυρήνας παραµένει πάντοτε η αφοσίωση στη 

δηµιουργία και η µοναχική διαδροµή που χρειάζεται να ακολουθήσει κανείς 

µέσα σε αυτήν. Το υπόλοιπο συνήθως έχει να κάνει µε την επαφή µε τους 

αναγνώστες αφότου κυκλοφορήσει ένα βιβλίο. Προσωπικά χρησιµοποιώ την 

ιστοσελίδα µου και τις σελίδες µου στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

προσπαθώντας να διατηρώ µια ισορροπία ανάµεσα στην έκθεση που τα νέα µέσα 

επιβάλλουν και στην διατήρηση της συγκέντρωσης και της µοναχικότητας που 
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επιβάλλει η διαδικασία της δηµιουργίας. 

Το όφελος υπήρξε πάντοτε η άµεση επαφή 

µε αναγνώστες ή άλλους δηµιουργούς και 

η δυνατότητα να µοιράζοµαι µε ευκολία 

µια σκέψη ή την µατιά µου. Η δυσκολία 

υπήρξε πάντοτε η αποφυγή των εντάσεων 

και η αναγκαία απόσταση από οµάδες 

όπου συνήθως προκύπτουν οι γνωστές 

εντάσεις και οι αντικρουόµενες απόψεις 

που τόσο ευνοούν τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Αν καταφέρει κανείς να 

διατηρήσει µια λειτουργική ισορροπία και 

την κριτική µατιά του σε όσα εξυπηρετεί ο 

καθένας, προσέχοντας τον χρόνο που 

αφιερώνει σε αυτά, ίσως είναι ένα χρήσιµο 

εργαλείο επικοινωνίας και ενηµέρωσης.  

 

 

Στις προαιρετικές αναγνώσεις της τελευταίας µας ενότητας έχω προσθέσει 

µερικούς συνδέσµους από εκδότες και σελίδες σχετικά µε το βιβλίο που µπορεί 

να βρείτε ενδιαφέρουσες και παρακολουθώ κι εγώ συστηµατικά. 

Ελπίζω το υλικό µας να ήταν χρήσιµο και να πυροδότησε τις δηµιουργικές 

δυνάµεις µέσα σας. Είµαι σίγουρη ότι ο κύκλος των επαφών µε τον καθένα από 

εσάς µόλις άνοιξε, αφού θα εξακολουθήσουµε να βρισκόµαστε µέσα από τα 

βιβλία και τις ιστορίες µας, επιδιώκοντας πάντοτε τη συνάντηση που θα µας 

συγκινήσει και θα µας αγγίξει βαθιά. 

Μέχρι να ξανασυναντηθούµε λοιπόν, εντός και εκτός των ιστοριών, σας 

εύχοµαι να είστε υγιείς και να χαίρεστε κάθε ηµέρα κάνοντας την όσο πιο 

δηµιουργική µπορείτε µέσα από το ατελείωτο και συναρπαστικό παιχνίδι των 

αφηγήσεών σας. 

Σας ευχαριστώ και παραµένω πάντοτε στη διάθεσή σας για να 

κουβεντιάσουµε οτιδήποτε µπορεί να σας απασχολεί, τώρα ή στο µέλλον. J 

Ευτυχία Γιαννάκη  


