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Το BookSitting διάβασε το βιβλίο «Οδηγός συγγραφής» του 

Κυριάκου Αθανασιάδη και γράφει την άποψή του. 
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Η ελληνική βιβλιογραφία περιλαμβάνει πλέον ουκ ολίγα βιβλία με θέμα τη 

δημιουργική γραφή. 

Σε αυτή την ιδιαίτερη κατηγορία έρχεται να προστεθεί ο Οδηγός συγγραφής του 

Κυριάκου Αθανασιάδη, συγγραφέα και επιμελητή με μακρόχρονη παρουσία στο 

χώρο του βιβλίου, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Ψυχογιός. 

Στις 150 σελίδες του πρωτότυπου και πολύ χρήσιμου οδηγού του, ο Αθανασιάδης 

αναλύει 50κανόνες (έναν σε κάθε κεφάλαιο) που θα βοηθήσουν το νέο 
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συγγραφέα, αλλά και αυτόν που έχει κάποια πείρα, να γίνει καλύτερος. Το βιβλίο 

είναι έτσι γραμμένο, ώστε να μπορεί κάθε κεφάλαιο να διαβαστεί με οποιαδήποτε 

σειρά επιθυμεί ο αναγνώστης. 

Βασική αρχή του Αθανασιάδη είναι ότι η συγγραφή, όπως και κάθε άλλη τέχνη, 

διδάσκεται. Τώρα, αν κάποιος έχει και ταλέντο, ακόμα καλύτερα. Ο Οδηγός 

συγγραφής αγγίζει πρακτικά θέματα που αφορούν όλα τα στάδια συγγραφής ενός 

βιβλίου, από την πρώτη φορά που θα καθίσει κάποιος μπροστά στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή μέχρι και τη στιγμή που θα γράψει την πολυπόθητη λέξη ΤΕΛΟΣ. 

Με ρεαλιστικό και ξεκάθαρο λόγο που εμπλουτίζεται από ένα 

δυσεύρετο λεπτοφυές και έξυπνο χιούμορ, ο Κυριάκος Αθανασιάδης καταρρίπτει 

γνωστούς μύθους που ακολουθούν διαχρονικά τους επίδοξους συγγραφείς και 

τους αντικαθιστά με οδηγίες βασισμένες στην πραγματικότητα και την πεζή 

καθημερινότητα της συγγραφικής ζωής. Καταπιάνεται με «καυτά» ζητήματα, 

όπως το writer’s block και τα turning points, και τα αναλύει με τρόπο σαφή και 

εξαιρετικά βοηθητικό. Προσπαθεί να προβλέψει τυχόν δυσκολίες που θα 

προκύψουν κατά τη συγγραφή και δίνει λύσεις, παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές 

για το τι πρέπει να προσέχει και τι να αποφεύγει κανείς. 

Ο τρόπος γραφής είναι άμεσος και οικείος, μακριά από ελιτισμούς και 

διανοουμενίστικους εγκλωβισμούς. Ο Αθανασιάδης βάζει τα συγγραφικά 

πράγματα σε τάξη και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγνωση, ιδίως των 

κλασικών, αλλά και στην ανάγνωση «κακών» βιβλίων που λειτουργούν ως 

παραδείγματα προς αποφυγήν. 

Ο συγγραφέας, κατά τη γνώμη μου, πετυχαίνει το στόχο που θέτει στην εισαγωγή 

του βιβλίου του, αφού ο Οδηγός συγγραφής απέχει πολύ από το να είναι ένα 

στεγνό και άψυχο κείμενο με οδηγίες. Διδάσκει μεν τον αναγνώστη, χωρίς όμως 

να γίνεται ούτε στιγμή μονότονος ή βαρετός. Πρόκειται για ένα ευχάριστο και 

ζωντανό ανάγνωσμα που θα σας μάθει να γράφετε καλύτερα, θα σας γεμίσει 

αισιοδοξία και θα σας κινητοποιήσει να δουλέψετε περισσότερο τα κείμενά σας. 

 

Info: Οδηγός συγγραφής, συγγραφέας: Κυριάκος Αθανασιάδης, εκδόσεις 

Ψυχογιός, σελ: 152, τιμή: 9,90€.  
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