
Δημήτρης Στεφανάκης 

Η συνέντευξη του βραβευμένου συγγραφέα στο arive.gr 

Ο συγγραφέας Δημήτρης Στεφανάκης μιλά στο arive.gr για τα βιβλία του «Μέρες 

Αλεξάνδρειας» και «Φιλμ Νουάρ», εκφράζει τις απόψεις του για τον κοσμοπολιτισμό στη 

λογοτεχνία, σχολιάζει την σημερινή κατάσταση και την κρίση, αναφέρεται στα ταξίδια και 

δίνει συμβουλές σε νέους συγγραφείς.  

 

ΕΡ.: Κατ’ αρχήν θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που κάνετε την τιμή να μιλήσετε στο 

arive.gr. Η πρώτη ερώτηση που ήθελα να σας θέσω είναι αν κάποιο γεγονός στάθηκε 

αφορμή για να γράψετε τα δύο βιβλία σας «Μέρες Αλεξάνδρειας» και «Φιλμ Νουάρ» 

που έχουν ως κύριο αντικείμενο τον κοσμοπολιτισμό.  

Δ.Σ.:Πριν από 6-7 χρόνια αποφάσισα ότι ήθελα να γράψω ένα βιβλίο, ένα κλασσικό 

μυθιστόρημα. Διαπίστωνα ότι υπήρχε ένα μυθιστορηματικό έλλειμμα στον τόπο που 

αφορά τα μυθιστορήματα με την κλασσική έννοια του όρου και έψαχνα ένα αστικό φόντο 

το όποιο το ανακάλυψα στην Αλεξάνδρεια των αρχών του εικοστού αιώνα. Από εκεί ξεκινά 

ένα ταξίδι. Μυήθηκα σε αυτόν τον κοσμοπολιτισμό και στις «Μέρες Αλεξάνδρειας» 

εμφανίζεται κυρίως η φωτεινή πλευρά. Αυτό όμως που υπαινίσσομαι σε κάποια σημεία 

αυτού του βιβλίου φωτίζεται άπλετα με το «Φιλμ Νουάρ», όπου πρωταγωνιστούν σκοτεινά 

πρόσωπα ως επί το πλείστον. Πραγματικός πρωταγωνιστής σε αυτό το βιβλίο είναι ο 

Βασίλειος Ζαχάρωφ, μία από τις αμφιλεγόμενες αλλά και ταυτόχρονα ισχυρές 



προσωπικότητες της εποχής. Ένας άνθρωπος, ο οποίος έμεινε στο παρασκήνιο, και ο ίδιος 

το ήθελε και από εκεί καθόριζε πρόσωπα και πράγματα. 

"Οι συγγραφείς δεν είναι κριτές και δεν δικάζουν. Η λογοτεχνία αφηγείται κάποια 

πράγματα και αυτή είναι η τέχνη της." 

 

ΕΡ.: Με αφορμή την αναφορά σας στον Βασίλειο Ζαχάρωφ, τον οποίο χαρακτηρίσατε ως 

αμφιλεγόμενη προσωπικότητα και γνωρίζοντας ότι σε ιστορικές πηγές αναφέρεται ως ο 

«έμπορος θανάτου» λόγω του εμπορίου όπλων ή ως ο «μυστηριώδης Έλληνας της 

Ευρώπης», πιστεύετε ότι με το βιβλίο σας προσπαθείτε να τον υπερασπιστείτε; 

Δ.Σ.: Νομίζω ότι ο Βασίλειος Ζαχάρωφ δεν χρειάζεται κανέναν υποστηρικτή. Απλώς, όπως 

εξάλλου επιτάσσει η συγγραφική δεοντολογία, θα πρέπει να τηρούνται ίσες αποστάσεις. 

Δεν είναι δουλειά δική μου να κρίνω ποιος ήταν ο Βασίλειος Ζαχάρωφ, ούτε να 

παρουσιάσω στον αναγνώστη έναν άνθρωπο όπως θα ήθελα εγώ. Τον παρουσιάζω όπως 

νομίζω ότι ήταν και πασχίζω να κρατήσω πιο πίσω το τι σκέφτομαι εγώ για αυτόν. Οι 

συγγραφείς δεν είναι κριτές και δεν δικάζουν. Η λογοτεχνία αφηγείται κάποια πράγματα 

και αυτή είναι η τέχνη της. Αφηγούμαστε κάποια πράγματα χωρίς να παίρνουμε θέση είτε 

από την μία μεριά είτε από την άλλη. Επίσης, πρέπει να ξέρετε ότι έχουν παρέλθει τα 

χρόνια της λογοτεχνικής αθωότητας όπου προσπαθούσαμε αφ’ ενός να αποδώσουμε 

δικαιοσύνη και αφ’ ετέρου να στήσουμε ήρωες – χαρακτήρες του καλού και του κακού. Δεν 

υπάρχουν αμιγείς εκφάνσεις του καλού και του κακού στον κόσμο. Όλοι οι άνθρωποι 

είμαστε καλοί, όλοι οι άνθρωποι είμαστε κακοί. Είμαστε κάτι ανάμεικτο ανάλογα την 

περίπτωση και όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ωριμότητα του κάθε ανθρώπου. 

 



ΕΡ.: Με την παρουσίαση των βιβλίων σας ταξιδεύετε σχεδόν σε όλη την χώρα. Ποιες είναι 

οι εντυπώσεις σας από τις μέχρι τώρα συναντήσεις σας με το κοινό; Τί είναι αυτό που σας 

χαροποιεί και τί είναι αυτό που σας θλίβει; 

Δ.Σ.: Στις παρουσιάσεις των βιβλίων μου συναντάω κόσμο ο οποίος στέκεται ευνοϊκά 

απέναντι στο έργο μου και σε μένα προσωπικά οπότε ό,τι βλέπω εγώ με χαροποιεί. Πέρα 

από αυτό όμως, ο κόσμος που κάνει τον κόπο να έρθει στις βιβλιοπαρουσιάσεις είναι ένας 

κόσμος ο οποίος έχει ένα επίπεδο που θέλει να ακούσει και έχει να πει πράγματα. Είναι ένα 

κοινό απαιτητικό αλλά ταυτόχρονα διακατέχεται από μια ευγένεια και ένα σεβασμό 

απέναντι στα βιβλία μου. Θα έλεγα ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία σχεδόν ιδεατή 

κατάσταση. Από εκεί και πέρα όμως, υπάρχει ένα άλλο κομμάτι, το οποίο είναι και το 

μεγαλύτερο της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο είναι αδιάφορο όχι μόνο απέναντι στα δικά 

μου βιβλία αλλά στη λογοτεχνία γενικότερα. Για αυτό το γεγονός, δεν θα έλεγα ότι 

ανησυχώ, εξάλλου θα ήταν ματαιόδοξο κάποιος να ζητά από όλο τον κόσμο να έρθει και να 

παραστεί ή ακόμα και να διαβάσει το βιβλίο μου. Σε αυτό το σημείο μου δίνετε την 

ευκαιρία να πω κάτι για την περίφημη κρίση. Αυτή η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, η 

οποία φαίνεται να διογκώθηκε τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά είναι μια κρίση αξιών που 

είναι πολύ πιο βαθιά εδώ και αρκετές δεκαετίες και κατατρώγει τον εθνικό ιστό, την εθνική 

μας ηθική, την έμπνευσή μας και ό,τι άλλο μπορεί να χαρακτηρίζει αυτό τον λαό. 

Βρισκόμαστε απογυμνωμένοι μπροστά σ’ αυτή την στενά ιδωμένη οικονομική κρίση και αν 

υπήρχαν ερείσματα στη διανόηση και στην πολιτική αλλά και στη καθημερινότητα ακόμη, 

τότε δεν θα είμαστε τόσο ευάλωτοι.  

"Τα τελευταία χρόνια έχουμε φτιάξει μια αγοραφοβική λογοτεχνία, η οποία λειτουργεί 

με την λογική των εγχώριων μύθων τους οποίους αναμασάμε και αναπλάθουμε και αυτό 

σίγουρα δεν είναι κοσμοπολιτισμός στη λογοτεχνία." 

 

ΕΡ.: Πιστεύετε ότι ο κοσμοπολιτισμός μπορεί να αποτελέσει μια διέξοδο για την 

κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα; 

Δ.Σ.: Ο κοσμοπολιτισμός δεν είναι η αποθέωση των μητροπόλεων του παρελθόντος, των 

ωραίων καφέ και πολυτελών ξενοδοχείων της εποχής, της belle vie όπως θα έλεγαν και οι 

φίλοι μας οι Γάλλοι. Νομίζω ότι είναι η αίσθηση που πρέπει να έχει ένας λογοτέχνης αλλά 



ταυτόχρονα και το αναγνωστικό κοινό ότι είμαστε μέρη και μέλη, δηλαδή κοινωνοί, ενός 

γενικότερου γίγνεσθαι που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Υποτίθεται ότι είμαστε Ευρωπαίοι 

σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Δεν θα έπρεπε να είμαστε Ευρωπαίοι και σε 

πολιτισμικό επίπεδο; Προφανώς δεν είμαστε και δυστυχώς το πολιτισμικό είναι η βάση για 

όλα.  

ΕΡ.: Πιστεύετε ότι ο Έλληνας και η λογοτεχνία της χώρας θεωρεί εαυτόν ως κέντρο του 

κόσμου και ότι όλα περιστρέφονται γύρω από αυτόν; 

Δ.Σ.: Υπάρχει έντονο το πρόβλημα της ομφαλοσκόπησης. Δεν είναι μόνο θέμα 

καθημερινότητας και νοοτροπίας αλλά είναι κυρίως θέμα των ίδιων των δημιουργών που 

ομφαλοσκοπούν. Τα τελευταία χρόνια έχουμε φτιάξει μια αγοραφοβική λογοτεχνία, η 

οποία λειτουργεί με την λογική των εγχώριων μύθων τους οποίους αναμασάμε και 

αναπλάθουμε και αυτό σίγουρα δεν είναι κοσμοπολιτισμός στη λογοτεχνία. Αυτό είναι ένας 

επαρχιωτισμός, ο οποίος κάποτε πρέπει να εκλείψει για να μπορούμε να συμμετέχουμε στο 

ευρωπαϊκό αν όχι στο παγκόσμιο ταμείο της λογοτεχνίας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ 

ανησυχητικό φαινόμενο. 

ΕΡ.: Αυτή την περίοδο ασχολείστε με την ολοκλήρωση της τριλογίας του 

κοσμοπολιτισμού με μια ιστορία που μας γυρνά στον ελλαδικό χώρο. Μπορείτε να μας 

πείτε λίγα περισσότερα στοιχεία για αυτή την δουλειά; 

Δ.Σ.:Μέσα από αυτό το τελευταίο μέρος της άτυπης τριλογίας του κοσμοπολιτισμού θα 

δούμε πως τα χαρακτηριστικά αυτού του φαινομένου επιδρούν στη σύγχρονη εθνική μας 

ιστορία που αφορά κυρίως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ποιες είναι οι συνέπειες στον 

ελλαδικό χώρο. Τις συνέπειες που υπάρχουν η κοινότητα τις καταγράφει και τις αφηγείται 

ενώ ταυτόχρονα δρα και επηρεάζει τον ρου της ιστορίας, γεγονός το οποίο πιστεύω ότι 

ελάχιστοι έχουν αναδείξει μέχρι σήμερα. Αλλά δεν θα ήθελα να πω περισσότερα... 

 

ΕΡ.: Τα δύο βιβλία σας περιέχουν ιστορικά στοιχεία, πραγματικά γεγονότα και πολιτικές 

καταστάσεις αλλά ταυτόχρονα και έντονα ερωτικά στοιχεία. Πως μπορούν να 

συνυπάρχουν όλα αυτά σε ένα βιβλίο και πόσο δύσκολο είναι αυτό για τον συγγραφέα; 



Δ.Σ.Από τον Μπαλζάκ μαθαίνουμε ότι το μυθιστόρημα δεν είναι μια ιστορία αλλά είναι 

τέσσερις – πέντε ιστορίες που τρέχουν ταυτόχρονα. Μέσα σε αυτές τις ιστορίες λοιπόν 

μπορούμε να εγκιβωτίσουμε στοιχεία ιστορίας, φιλοσοφίας, τέχνης, καθημερινότητας, 

έρωτα κι ότι μπορεί να αφορά την ανθρώπινη ύπαρξη και σε γνωστικό και σε 

συναισθηματικό επίπεδο. Από το συγγραφέα θέλει μια μαστοριά. Τώρα, αν τα καταφέρνω 

δεν ξέρω. 

ΕΡ.: Ποιος είναι ο τελικός κριτής της δουλειάς σας; Ο εαυτός σας και τι αρέσει σε εσάς ή 

το αναγνωστικό κοινό; 

Δ.Σ.: Ένας συγγραφέας έχει μια στρατηγική για να είναι συγγραφέας που σέβεται τον εαυτό 

του. Θα έλεγα ότι έχει απέναντι του ένα μόνιτορ και ένα απόθεμα αυτογνωσίας για να 

μπορεί ανά πάσα στιγμή να παρακολουθεί τον εαυτό του, να παρατηρεί, να βλέπει πιθανές 

αλλαγές σε αυτό που σκέφτεται και σε αυτό που γράφει, σε αυτό που θα γράψει αύριο και, 

δεν ξέρω αν θα σας φανεί λίγο υπερβολικό, αλλά ο πρώτος και κεντρικός κριτής είναι ο 

εαυτός του. Το κοινό άγεται και φέρεται πάρα πολλές φορές από πράγματα τα οποία δεν 

έχουν ουσία. Χρειάζεται δηλαδή να κρατάς μια νηφαλιότητα. Εσύ ο ίδιος ξέρεις καλύτερα τι 

έχεις κάνει.  

 

ΕΡ.: Τα ταξίδια παίζουν σημαντικό ρόλο στη συγγραφή των βιβλίων σας; Πόσο μπορούν 

τα ταξίδια να επηρεάσουν την ψυχοσύνθεση και την κουλτούρα ενός συγγραφέα; 

Δ.Σ.: Τα ταξίδια είναι ένα κομμάτι της επιμόρφωσης ενός συγγραφέα και έχουν 

εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Θα έλεγα ότι ένας άνθρωπος που έχει κάποιες πνευματικές 

ανησυχίες και τις καταγράφει σε ένα χαρτί πρωτίστως κινείται όχι μόνο από σκέψεις και 

σύνθετους συλλογισμούς αλλά κάνει και κάποια περάσματα, κάποιες μεταπηδήσεις από 

τόπο σε τόπο. Τα ταξίδια είναι λοιπόν ένα μέρος αυτού που λέμε «είμαι πνευματικά 

ανήσυχος και θέλω να γνωρίσω τον κόσμο». Στην πραγματικότητα, κι αυτό μπορεί να σας 

φανεί λίγο παράξενο, τα ταξίδια είναι και μια διαδικασία αυτογνωσίας. Ο άνθρωπος 

βγαίνει από τον εαυτό του, εκεί όπου έχει συνηθίσει να τον βλέπει και πάει σε έναν άλλο 



τόπο όπου βλέπει έναν άλλο κόσμο και στην πραγματικότητα επιθεωρεί τον εαυτό του από 

άλλη οπτική γωνία. 

 

ΕΡ.: Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για ένα νέο συγγραφέα να ασχοληθεί με την 

συγγραφή ενός βιβλίου; 

Δ.Σ.: Η λογοτεχνία είναι ένα πράγμα δύσκολο έτσι κι αλλιώς. Σήμερα, υπάρχει μία τάση να 

διεκδικούμε πράγματα τα οποία δεν μας ανήκουν και μιλάω για τους νέους συγγραφείς 

κυρίως γιατί εμείς μεγαλώσαμε με το ότι η λογοτεχνία είναι κάτι δύσκολο. Είναι δύσκολο 

να εκδώσεις, είναι δύσκολο να γράψεις ένα καλό βιβλίο, πρέπει να διαβάσεις. Σήμερα δεν 

το βλέπω αυτό στους νέους συγγραφείς. Μπαίνουν αμέσως στο στίβο της δημοσιότητας και 

θέλουν αμέσως να δρέψουν δάφνες. Δεν περιμένουν να ζήσουν πρώτα τα πέτρινα χρόνια 

για να περάσουν μετά στα χρόνια της δόξας. Όταν δεν υπάρχει προϋπηρεσία στην 

λογοτεχνική αφάνεια, δύσκολα θα έρθει η στιγμή της δόξας και της αναγνώρισης. 

ΕΡ.: Πως είναι η στιγμή της δόξας για εσάς και πώς την βιώνετε με τα βραβεία που έχετε 

λάβει; 

Δ.Σ.: Σίγουρα υπάρχει μια ηθική ικανοποίηση και επιβράβευση των προσπαθειών. Αλλά 

νομίζω ότι χρειαζόμαστε νηφαλιότητα γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη μέση αυτού 

του ταξιδιού και έχουμε ακόμη χρόνο για να φτιάξουμε κι άλλα πράγματα…  

Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ωραία συζήτηση και ευχόμαστε αυτό το όμορφο 

ταξίδι σας να κρατήσει… 

 


