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Ο Δημήτρης Στεφανάκης στο CretePlus.gr: «Ο χρόνος είναι το επιτραπέζιο παιχνίδι 

της μνήμης στο οποίο χάνουμε συνεχώς» (pics) 

«Τοπίο αγνώριστο πια η παιδική μου ηλικία με τη φημισμένη ταβέρνα του Ατρέμου 

και τα θρυλικά Πουτανάδικα να δεσπόζουν πάνω απ’ την παλιά γειτονιά με τα 

διάσπαρτα σπίτια και τους χωματόδρομους».  

«Ο χρόνος τα πήρε όλα μαζί του κι άφησε μόνο αναμνήσεις: Το μυστήριο της 

Καΐρας, την ανεκδιήγητη οργάνωση του Μπούλη που θα ανέτρεπε τη Χούντα, τη 

μορφή του παππού, μυθική, τρυφερή, οικεία». 

«Τόσα χρόνια στρίβω τη γωνία και νομίζω κάθε φορά πως θα ξαναδώ την αλάνα 

όπου παίζαμε παιδιά κι όχι τις πολυκατοικίες, στα θεμέλια των οποίων αναπαύεται η 

δόξα των ποδοσφαιρικών αγώνων της Πάνω και Κάτω Γειτονιάς… Ένα οδοιπορικό 

της μνήμης στην εποχή που νομίζαμε πως θα αλλάζαμε τον κόσμο». Ένα μικρό 

απόσπασμα από το βιβλίου του Δημήτρη Στεφανάκη, ο οποίος επισκέπτεται το 

Ηράκλειο για να παρουσιάσει το νέο του βιβλίο «Λέγε με Καϊρα». 

http://www.creteplus.gr/eidiseis/politismos.html


 

Ο γνωστός και αγαπημένος συγγραφέας γεννήθηκε το 1961. Σπούδασε νομικά στο 

Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έχει μεταφράσει έργα των Σολ Μπέλοου, Ε. Μ. Φόρστερ, 

Γιόζεφ Μπρόντσκι, Προσπέρ Μεριμέ, Ονορέ ντε Μπαλζάκ κ.ά.  

Το βιβλίο του «Μέρες Αλεξάνδρειας», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις 

ΨΥΧΟΓΙΟΣ, εκδόθηκε στα γαλλικά με εξαιρετική επιτυχία και βραβεύτηκε με το 

Prix Mediterranée Étranger.  

Κυκλοφορεί επίσης στα ισπανικά και τα αραβικά. Ο Δημήτρης Στεφανάκης τιμήθηκε 

με το Διεθνές Βραβείο Καβάφη 2011 και ήταν υποψήφιος για το Prix du Livre 

Européen 2011.  

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα μυθιστορήματά του ΦΙΛΜ ΝΟΥΑΡ, 

το οποίο μεταφράστηκε στα γαλλικά (υποψήφιο για το Prix Balkanika 2013), ΑΡΙΑ – 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ, που μεταφράζεται στα αραβικά, 

ΣΥΛΛΑΒΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ και Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΩΝ, 

καθώς και το δοκίμιό του ΠΩΣ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ. Ο 

Έλληνας συγγραφέας τιμήθηκε για το έργο του με τα διάσημα του Ιππότη 

Γραμμάτων και Τεχνών του Γαλλικού κράτους. 

Σήμερα με αφορμή το ταξίδι του ως την ιδιαίτερη του πατρίδα, το CretePlus.gr 

συνομίλησε μαζί του.... 



 

1.Λέγε με Καΐρα. Είναι ένα βιβλίο μέσα από το οποίο επιχειρείτε μια αναδρομή 

στα πέτρινα χρόνια της Ελλάδας; 

Είναι εύκολο να μιλά κανείς για τα πέτρινα χρόνια όταν αυτά έχουν περάσει. Είναι 

όμως κι εξαιρετικά δύσκολο να γυρίζει σ’ αυτά.  Δεν είμαστε εμείς που κρατάμε τα 

κλειδιά του παρελθόντος.  

2.Μέσα από τα μικρά και μεγάλα επεισόδια που συνθέτουν αυτό το βιβλίο, 

μεταφέρετε την ατμόσφαιρα μιας εποχής. Αυτή η εποχή φαντάζει σήμερα 

μακρινή. Απέχει όμως τόσο πολύ τελικά από εμάς; 

Όχι, δεν απέχει πολύ από τη στιγμή που όταν απλώνεις το χέρι της μνήμης 

ψηλαφίζεις τις παλιές μέρες. Οι άνθρωποι ζούμε με το ένα πόδι στο σήμερα, με το 

άλλο στο χτες, όπως ακριβώς ζούμε με το ένα πόδι στη φαντασία και με το άλλο στην 

πραγματικότητα.  

3.Στο βιβλίο έχετε βάλει έντονο και το προσωπικό σας βίωμα; Είναι ένα 

οδοιπορικό της μνήμης σας στην εποχή εκείνη; 



Νομίζω ότι συνοδοιπορούμε περισσότεροι από ένας στο πισωγύρισμα αυτό των 

λέξεων. Θυμάμαι και μέσα από τις μνήμες των άλλων, να ξέρετε. 

4.Τι επιχειρείτε να πετύχετε μέσα από την έκδοση του νέου σας βιβλίου; Ποιος 

είναι ο στόχος σας με το «Λέγε με Καΐρα»; 

Δεν στοχεύω ποτέ κάτι με τα βιβλία μου. Ελπίζω μονάχα ότι οι αναγνώστες θα 

μοιραστούν μαζί μου την απόλαυση του κειμένου. 

5.Ο αφηγητής του βιβλίου είναι ένας πιτσιρικάς. Αυτός είναι ο Δημήτρης 

Στεφανάκης ή πόσο από το συγγραφέα βλέπουμε μέσα από τον συγκεκριμένο 

πιτσιρικά; 

Είναι πλάνη να πιστεύουμε ότι συγγραφέας και αφηγητής ταυτίζονται σε κάποιο 

βαθμό. Ο πιτσιρικάς αυτός είναι κάποιος στον οποίο θα ήθελα πολύ να μοιάζω αλλά 

δεν είμαι εγώ. 

6.Ο χρόνος τελικά παίζει μαζί μας; 

Ο χρόνος παίζει μαζί μας αλλά κι εμείς παίζουμε μαζί του. Είναι το επιτραπέζιο 

παιχνίδι της μνήμης στο οποίο χάνουμε συνεχώς. 

7.Εκφράζετε και τη νοσταλγία σας για τα περασμένα χρόνια μέσα από αυτό το 

βιβλίο; 

Αν η νοσταλγία έχει μια δόση τρυφερότητας και αφέλειας, τότε ναι, στοχάζομαι 

νοσταλγικά εκείνα τα σκληρά αλλά όμορφα χρόνια.  

8.Για το συγκεκριμένο βιβλίο και τον τρόπο που τελικά αυτό γράφτηκε, 

ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε έχετε πει πως είναι ένα σπίτι που γκρεμίστηκε και 

χτίστηκε από την αρχή. Αυτό το κάνει ξεχωριστό για εσάς; 

Όλα τα βιβλία καταφέρνουν να γίνονται ξεχωριστά για τον δημιουργό τους. Σημασία 

έχει ότι τώρα είναι  πια ένα καλογραμμένο βιβλίο.  

9. Οι Κρητικοί σας αγαπάνε πάρα πολύ. Ποια θέση η Κρήτη στην καρδιά σας; 

Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στους συντοπίτες σας;  

Όταν το 1993 επέστρεψα στην Κρήτη ύστερα από αρκετά χρόνια, είπα μέσα μου: 

«Αυτός είναι ο τόπος μου! Εδώ ζουν οι αναμνήσεις του πατέρα μου. Από εδώ 

ξεκίνησαν όλα». 

 

 

(Η παρουσίαση του βιβλίου «Λέγε με Καϊρα» θα γίνει στο βιβλιοπωλείο Δοκιμάκης στις 

28 Ιούλη, στις 8 μμ.) 
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