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ΜΕΓΕΝΘΥΝΣΗ 
Συνέντευξη στη ΛΕΜΟΝΙΑ ΒΑΣΒΑΝΗ 
  

Να αφεθούμε στην περιπέτεια της ανάγνωσης, δίχως να έχουμε αδιαπραγμάτευτες 
προσδοκίες, προτείνει ο Δημήτρης Στεφανάκης. Στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Πώς η 
λογοτεχνία σού αλλάζει τη ζωή» (εκδόσεις Ψυχογιός) το οποίο παρουσιάζεται στις 19.00 
σήμερα  το απόγευμα   στον Ιανό ο γνωστός συγγραφέας θα συνομιλήσει με τους 
αναγνώστες του για την μεγάλη του αγαπημένη: τη λογοτεχνία. Αυτή βρέθηκε στο 
επίκεντρο και της δικής μας κουβέντας. 
  

-Πώς γεννήθηκε η ιδέα για αυτό το βιβλίο; 
-Υποθέτω ότι ήθελα πια να συνομιλήσω ως αναγνώστης με τους αναγνώστες. Στο κάτω της 
γραφής αυτό που πραγματικά μοιραζόμαστε είναι η αγάπη μας για τη λογοτεχνία. Δεν 
συμφωνείτε; 

  

-Πώς η λογοτεχνία άλλαξε τη δική σας ζωή; 
-Με κάνει να περιμένω με λαχτάρα την επόμενη μέρα, να ζω για τη δημιουργία αλλά και 
για την ανάγνωση αγαπημένων βιβλίων. 
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-Λέτε στο βιβλίο σας πως οι προσδοκίες των αναγνωστών πολλές φορές τους εμποδίζουν 
από το να αντιληφθούν σε βάθος τα νοήματα ενός βιβλίου. Πώς όμως μπορεί κανείς να 
διαβάζει δίχως προσδοκίες, χωρίς να ζητά μια κάποια ταύτιση; 
-Όταν οι προσδοκίες είναι τόσο ισχυρές και αδιαπραγμάτευτες στο τέλος καταλήγουν να 
γίνονται προθέσεις που δυσχεραίνουν την απροκατάληπτη ανάγνωση. Αν πρέπει να 
γράφουμε ελεύθερα γιατί να μην διαβάζουμε εξίσου ελεύθερα; 

  

-Η ενασχόληση με τη λογοτεχνία μοιάζει με το κρασί; Όσο παλιώνει, τόσο περισσότερα 
αντιλαμβανόμαστε για αυτήν; 
-Με τα χρόνια ωριμάζει η αναγνωστική μας αντίληψη και μαζί η δημιουργική μας 
ικανότητα.  Η ηλικία είναι προϋπόθεση για να προσεγγίσουμε το μυστήριο της 
μυθοπλασίας. 

  

-Ποια τα δεινά της σημερινής λογοτεχνίας; 
-Ποιος είπε ότι η λογοτεχνία δεινοπαθεί; Μπορεί να δεινοπαθούν οι αναγνώστες  ή οι 
δημιουργοί κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίζει. Η ίδια η λογοτεχνία 
πάντως δεν δοκιμάζεται από κρίσεις και δεινά. 

  
-Πώς κανείς μπορεί να γίνει καλύτερος αναγνώστης; 
-Να παραιτηθεί από την ψευδαίσθηση του εαυτού του, από τις προθέσεις αλλά και από την 
χρησιμοθηρία του. Να μάθει να απολαμβάνει το κείμενο και να αφήνεται στην περιπέτεια 
της ανάγνωσης... 

 


