
Συζητώντας με την Ιφιγένεια Τέκου 

Ρωτάει η Αγγελίνα Παπαθανασίου 

Σήμερα στους Θεματοφύλακες Λόγω Τεχνών, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τη 

συγγραφέα Ιφιγένεια Τέκου. 

Συνέντευξη 

Καλησπέρα σας κυρία Τέκου και σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη που μας παραχωρείτε. 

Γράφετε βιβλία για εφηβικό και ενήλικο κοινό. Πώς προέκυψε η συγγραφή στη ζωή σας; Είναι εύκολο 

ή δύσκολο για έναν συγγραφέα να γράφει για διαφορετικό ηλικιακά κοινό; 

Ι.Τ.: Καλησπέρα σας κυρία Παπαθανασίου.  Κι εγώ σας 

ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. 

Η συγγραφή προέκυψε εντελώς απροσδόκητα και έφερε τα 

πάνω κάτω στη ζωή μου, με την καλή  έννοια ασφαλώς. Αν 

με ρωτούσε κάποιος στα δέκα μου τι θα ήθελα να γίνω, θα 

απαντούσα φωτογράφος του National Geographic. Στα 

δεκαπέντε μου, σεφ, στα δεκαεπτά μου διάσημη πιανίστρια, 

στα δεκαοκτώ μου καθηγήτρια και τώρα πια, εδώ και χρόνια, 

απολαμβάνω τη συγγραφή. Δεν ξέρω τι ισχύει για άλλους 

δημιουργούς, όμως για μένα προσωπικά δεν παρουσιάζει 

καμία δυσκολία να γράφω βιβλία τόσο για ενήλικες όσο και 

για εφήβους. Ίσα-ίσα, μπορώ να πω ότι με ιντριγκάρει και 

με ανανεώνει  η ενασχόληση με διαφορετικά είδη 

λογοτεχνίας. 

Έχοντας διαβάσει και τα δυο σας εφηβικά βιβλία, είχα την αίσθηση κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, 

ότι ο συγγραφέας δεν είναι ενήλικας, αλλά έφηβος. Πολύ αληθινή, πειστική γραφή.  Πώς  καταφέρνετε 

να μπαίνετε τόσο έντονα στηn ψυχολογία ενός εφήβου; Τι μπορεί να σας εμπνεύσει για να γεννηθεί μια 

ιστορία; 

Ι.Τ.: Μου δίνουν μεγάλη χαρά τα λόγια σας, καθώς είναι αλήθεια πως απολαμβάνω ιδιαίτερα να γράφω για 

εφήβους. Βρίσκω άκρως ενδιαφέρουσα κάθε προσπάθειά μου να διεισδύσω στη ψυχοσύνθεσή τους, 

αναζητώντας τη φρεσκάδα με την οποία βλέπουν τον κόσμο γύρω τους. Επιδιώκω να συζητώ μαζί τους… να 

αφουγκράζομαι τις σκέψεις τους και νιώθω ευτυχής που μου το επιτρέπουν. 

Όσο για το ποιες είναι οι πηγές έμπνευσής μου σε ένα βιβλίο, δεν ξέρω, είναι διαφορετικές κάθε φορά. Άλλοτε 

θα είναι ένα τραγούδι, μια φράση ή σκέψεις που κράταγα κρυμμένες από τη δική μου εφηβεία και τώρα 

βρήκαν «έξοδο κινδύνου». 

Τι αναζητά ο έφηβος αναγνώστης σε ένα βιβλίο; Πιστεύετε ότι οι νέοι σήμερα διαβάζουν βιβλία ή 

ασχολούνται με το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια; 
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Ι.Τ.: Γενικότερα οι Έλληνες δε διαβάζουν. Η μπάλα χάνεται κάπου 

στην εφηβεία, δηλαδή στην μετάβαση από την παιδική ηλικία ως την 

ενηλικίωση. Οι ελάχιστοι νέοι που διαβάζουν, πιστεύω πως προτιμούν 

βιβλία που δεν τους προβληματίζουν, αλλά τους χαλαρώνουν, καθώς 

έχουν ένα ήδη αυξημένο σε πίεση και άγχος πρόγραμμα στο σχολείο 

που θα τους οδηγήσει στα  Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 

προτίμησής τους. Δεν είμαι αρμόδια, ούτε είναι η θέση μου να 

κατονομάσω κάποιον ως υπεύθυνο  για την απουσία φιλαναγνωσίας 

στη χώρα μας. Ίσως η δημιουργία σχολικών λεσχών ανάγνωσης από το 

δημοτικό κιόλας, να είναι το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση 

ενός μακριού δρόμου. Είμαι αισιόδοξη  πάντως,  καθώς βλέπω να 

γίνονται προσπάθειες από όλες τις πλευρές. Όσον αφορά στο διαδίκτυο 

και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, εγώ δεν θέλω να τα δαιμονοποιήσω. 

Είναι μέρος μιας αναγκαίας εξέλιξης. Από εμάς εξαρτάται αν θα 

κάνουμε σωστή χρήση. 

Ποιοι είναι οι πρώτοι αναγνώστες των κειμένων σας πριν διαβούν 

την πόρτα του εκδοτικού; 

Ι.Τ.: Όσον αφορά στα εφηβικά μου βιβλία, υπάρχει μια πολυαγαπημένη φίλη και συγγραφέας, που εκτιμώ 

την πάντα καλοπροαίρετη και ουσιαστική άποψή της. Στα μυθιστορήματα ενηλίκων κάνω του κεφαλιού μου 

-που λένε-  τώρα πια, αν και παλιότερα είχα μια αγαπημένη φίλη που διάβαζε πρώτη τα βιβλία μου και την 

ευχαριστώ για αυτό. Βεβαίως, είναι δύσκολη μια αντικειμενική ματιά όταν προέρχεται από δικό σου άνθρωπο, 

όπως δεν είναι αντικειμενική  και από κάποιον άγνωστο, μιας και όλοι διαθέτουμε τους δικούς μας 

ξεχωριστούς «αναγνωστικούς κάλυκες». 

Συγγραφέας γεννιέται κανείς ή γίνεται με μια μικρή βοήθεια; (σεμινάρια δημιουργικής γραφής, 

διάβασμα) 

Ι.Τ.: Μια καλή ερώτηση, που έχει προβληματίσει όλους μας.  Νομίζω  ότι συγγραφέας μπορεί να γίνει ο 

οποιοσδήποτε, αρκεί να ανοίξει τον υπολογιστή του και να αρχίσει να γράφει, ανεξάρτητα από το αν θα 

εκδοθεί ή όχι το βιβλίο του. Για να γίνει όμως κάποιος «καλός» συγγραφέας  χρειάζεται αρκετή δουλειά από 

μέρους του. Πολύ διάβασμα, πολύ γράψιμο, διαρκής προσπάθεια αυτοβελτίωσης και  μια «σπίθα» που 

θα υποδηλώνει ότι αγαπά πραγματικά αυτό που κάνει. Οπωσδήποτε αν διαθέτει ένα καλό 

μορφωτικό  υπόβαθρο, μια διευρυμένη παιδεία και αυτό το «κάτι» που λέω εγώ, μπορεί να γίνει ένας 

σπουδαίος λογοτέχνης. Όλα αυτά όμως είναι σχετικά και διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. 

Έχετε χρόνο για διάβασμα; Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας συγγραφείς; Υπάρχει κάποιο βιβλίο που 

διαβάσατε πρόσφατα και σας δημιούργησε έντονα συναισθήματα; 

Ι.Τ.: Όταν έχω διάθεση να διαβάσω, πάντα θα βρω τον χρόνο.  Πολλοί οι αγαπημένοι συγγραφείς, τόσο  από 

την ελληνική όσο και από την παγκόσμια λογοτεχνία όπως: Καζαντζάκης, Λουντέμης, Παπαδιαμάντης, 

Καραγάτσης, Γονατάς, Παπαγιώργης, Χένρι Τζέιμς, Ναθάνιελ Χόθορν, Τζέιμς Τζόις, Καμύ,  Πολ 

Όστερ,  Φουέντες, Σολ Μπέλοου, Τ. Χάρντι, Μπόρχες, Κορτάσαρ και πολλά τα βιβλία που έχω θαυμάσει σε 

σημείο παραγωγικής ζήλειας. Μόλις τέλειωσα το βιβλίο Ο Υπόγειος Σιδηρόδρομος του Κόλσον Γουαϊτχεντ 

από τις εκδόσεις Ψυχογιός και πραγματικά το απόλαυσα, ενώ λίγο νωρίτερα είχα εντυπωσιαστεί  με το βιβλίο 

του Παύλου Μάτεσι, Εξορία, καθώς μου δημιούργησε πολύ έντονα συναισθήματα. 

Η οικονομική κρίση έχει πλήξει τον εκδοτικό χώρο. Είστε αισιόδοξη για το μέλλον του βιβλίου; Τι θα 

συμβουλεύατε νέους συγγράφεις που συναντούν δυσκολίες και απορρίψεις από εκδοτικούς οίκους; 
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Ι.Τ.: Ένας από τους κλάδους που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την 

κρίση είναι αναμφίβολα αυτός του βιβλίου. Ιστορικά βιβλιοπωλεία 

βάζουν λουκέτα, ενώ απειλείται σημαντικά η βιωσιμότητα εκδοτικών 

οίκων. Δυστυχώς, οι Έλληνες αναγνώστες, σε σύγκριση με τους 

υπόλοιπους Ευρωπαίους, διαβάζουν ολοένα και λιγότερο. Παρόλ’ αυτά 

είμαι αισιόδοξη πως το βιβλίο θα κατορθώσει να βγει αλώβητο από την 

κοινωνικο-οικονομική και πολιτισμική κρίση που βιώνουμε. Μάλιστα, θα 

πρότεινα να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στον μικρό-αναγνώστη. 

Είμαι υπέρ των λεσχών ανάγνωσης μέσα στα σχολεία ώστε τα παιδιά να 

εξοικειώνονται από νωρίς με την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων. Η 

φιλαναγνωσία είναι κάτι που καλλιεργείται από νωρίς και προσφέρει 

πολύτιμα ταξίδια του νου καθώς ενηλικιωνόμαστε. 

Συζητώντας με την Ιφιγένεια Τέκου 

Τι συμβουλή θα έδινα σε νέους συγγραφείς με ρωτάτε. Δεν ξέρω αν έχω 

φτάσει σε εκείνο το επίπεδο που θα μπορούσα να δίνω συμβουλές, 

ωστόσο με όλη την καλή μου διάθεση θα έλεγα τα εξής σε κάποιον νέο 

άνθρωπο που διψά να γίνει συγγραφέας. Διάβαζε πολλά βιβλία που θα σε ανεβάσουν πρώτα αναγνωστικά και 

μοιραία και συγγραφικά, γράφε διαρκώς όσα έχεις στο μυαλό σου, κάνε αυτοκριτική, ακόμα κι αν εκδοθεί το 

βιβλίο σου δεν πρέπει ποτέ να πάψεις να βελτιώνεσαι, μην επαναπαύεσαι στις δάφνες σου γιατί αν το κάνεις 

σημαίνει πως σταμάτησες να προχωράς. Γράψε γιατί δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, γιατί είναι εσωτερική 

σου ανάγκη και όχι γιατί πρωτίστως επιθυμείς τη δόξα και το χρήμα που πιστεύεις ότι συνοδεύουν τη συγγραφή. 

Δώσε όλη σου την ενέργεια και τη σκέψη προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς να περιμένεις τίποτα, έχοντας κατά 

νου πως ο δρόμος είναι μοναχικός και όχι στρωμένος με ροδοπέταλα… 

Αυτήν την περίοδο υπάρχουν ήρωες που σας βασανίζουν γλυκά και περιμένουν υπομονετικά να πάρουν 

σάρκα και οστά; 

Ι.Τ.: Αυτή τη στιγμή «χτίζω» τους ήρωές μου δίνοντάς τους σάρκα και οστά, μια διαδικασία (προηγείται της 

γραφής) που για μένα είναι δύσκολη μα και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πάντα με βασανίζουν, όχι μόνο γλυκά 

αλλά και βάναυσα, όμως έτσι πρέπει προκειμένου να είμαι συνεπής  στο χαρακτήρα, αλλά και στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους. 

Λίγο πριν τελειώσουμε τη συνέντευξή μας, θα θέλατε να πείτε 

κάτι στους αναγνώστες του site μας; 

Ι.Τ.: Ξεκινώντας από τις 23 Απριλίου και για έναν ολόκληρο 

χρόνο, η Αθήνα γίνεται η Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Βιβλίου. 

Με μήνυμα «Βιβλία Παντού», η πρωτεύουσα θα βρεθεί στο 

επίκεντρο του πολιτιστικού ενδιαφέροντος για το 2018. Θεωρώ 

ότι είναι μια καλή αφορμή για να έρθουμε ακόμα πιο κοντά στο 

βιβλίο, αποδεικνύοντας πως η  χώρα μας δικαίως έχει αφήσει το 

πολιτιστικό αποτύπωμά της σε όλο τον κόσμο. 

Και μια ευχή. Να είμαστε καλά, ψύχραιμοι και να βοηθάμε ο ένας 

τον άλλο. 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε και σας εύχομαι καλή δημιουργική συνέχεια. 

Συζητώντας με την Ιφιγένεια Τέκου 
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