
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 

1. Από πού αντλείτε την έμπνευση για τα βιβλία σας; 

Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την τιμή που 

μου κάνετε να φιλοξενήσετε τη συνέντευξή μου στην εφημερίδα σας! Έμπνευση 

αντλώ μέσα από τους χώρους που συνήθως βρίσκομαι, τους ανθρώπους που 

συναναστρέφομαι  και τα μέρη που αθλούμαι. Επομένως, η έμπνευση έρχεται με 

φόρα στο σχολείο, από τους μαθητές μου κι από τη φύση που εξερευνώ τρέχοντας, 

ποδηλατώντας και κολυμπώντας! 

2. Γράφετε με πρόγραμμα ή όταν έχετε έμπνευση; 

Η αλήθεια είναι πως έχω αυτοπειθαρχία στο γράψιμο, κυρίως γιατί μου αρέσει να 

ολοκληρώνω πάντα τα κείμενά μου. Οπότε κρατάω σημειώσεις στις πιο άσχετες 

στιγμές μέσα στην μέρα και κάποια στιγμή δίνω το επίσημο ραντεβού μου με την 

έμπνευση κι είναι τότε που οι σκόρπιες λέξεις  γίνονται ολοκληρωμένο κείμενο. 

3. Θα αφήνατε την εκπαίδευση για να αφοσιωθείτε , αποκλειστικά, στη συγγραφή; 

Η εκπαίδευση για εμένα είναι η ίδια μου η ζωή. Εκεί παίρνω ανάσες 

δημιουργικότητας, εκεί συνδέομαι με την αλήθεια. Η συγγραφή τροφοδοτείται μέσα 

από την επαφή μου με τα νέα παιδιά στο σχολείο και είναι κάτι που μου ανοίγει 

ορίζοντες. Όταν το σχολείο σταματήσει να είναι χαρά και μείνει μόνο στη στείρα 

εκπαίδευση, τότε σίγουρα θα άλλαζα πηγή έμπνευσης, αλλά ακόμη και τότε θα 

παρέμενα εκπαιδευτικός! 

4. Ξαναδιαβάζετε τα βιβλία που έχετε γράψει στο παρελθόν; Αν ναι, ανακαλύπτετε  

πράγματα που όσο περνάνε τα χρόνια θα τα γράφατε διαφορετικά;  

Η αλήθεια είναι πως ξαναδιαβάζω τα βιβλία μου και βλέπω καινούρια πράγματα σε 

αυτά, πολλά από τα οποία δεν μου είχαν περάσει καν από το μυαλό όταν τα έγραφα. 

Παρόλα αυτά, δεν θα άλλαζα τίποτα σε κανένα μου βιβλίο, γιατί εκφράζουν 

συναισθήματα και καταστάσεις που μέσω των κειμένων αυτών απέκτησαν διάρκεια, 

ένα είδος αθανασίας. Θα προτιμούσα όμως ίσως να γράψω και δεύτερο βιβλίο πάνω 

στην ίδια θεματολογία, αλλά με τελείως διαφορετικό περιεχόμενο και ύφος μετά από 

κάποια χρόνια! 

 

 



5. Ο τίτλος του τελευταίου βιβλίου σας είναι: «Από τη χαραμάδα μπαίνει φως». 

Ποια είναι η υπόθεση του βιβλίου; Ποιο είναι το δικό σας σκοτάδι;  

Πρόκειται για μία συλλογή διηγημάτων που έχουν ένα κοινό: Τη ρεαλιστική 

πραγματικότητα! Αυτό είναι ίσως και το δικό μου σκοτάδι στο οποίο όμως μέσα από 

τους ήρωες του βιβλίου μου κοιτάζω να ρίξω φως. Το αν το φως θα παραμείνει 

λιγοστό ή αν θα γίνει άπλετο, το αφήνω βέβαια στα χέρια του αναγνώστη! 

6. Ποιο είναι το τελευταίο βιβλίο που διαβάσατε; 

«Ζωή μέχρι χθες», Γιάννης Ξανθούλης 

7. Αν είχατε τη δυνατότητα να καλέσετε κάποιον λογοτέχνη  για δείπνο, ποιον θα 

καλούσατε;   

Την Ευγενία Φακίνου. Διαβάζω τα βιβλία της χρόνια, το καινούριο της το 

ολοκλήρωσα πρόσφατα, οπότε θεωρώ ότι θα είχαμε πολλά να πούμε για το ταξίδι της 

στο χρόνο! 

8. Γνωρίζουμε ότι είστε μαραθωνοδρόμος. Τι σκέφτεστε την ώρα που τρέχετε;  

Συνήθως με ψυχαναλύω. Γίνομαι ο πιο αυστηρός κριτής μου, αλλά με ενθαρρύνω 

παράλληλα όσο μπορώ. Τρέχοντας κάνω πλάνα, βάζω στόχους και ονειροπολώ. 

9. Πείτε μας με 3 λέξεις που σας χαρακτηρίζουν ως άνθρωπο. 

Ανάγνωση, Γραφή, Αθλητισμός 

Σας ευχαριστούμε πολύ! 

 

 

 

  

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Η Μαίρη Κανάκη εργάζεται ως εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Σαλαμίνα. 

Σπούδασε Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών και Mαster of Αrts στο University of Kent at Canterbury. 

Διηγήματά της έχουν βραβευτεί σε διαγωνισμούς και έχουν εκδοθεί σε συλλογές 

(Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Όμιλος για την UNESCO Τεχνών, Λόγου & Επιστημών Ελλάδος, 

λογοτεχνικός ιστότοπος eyelands, Λογοτεχνικό Περιοδικό ΚΕΦΑΛΟΣ, Πετρίδειο Ίδρυμα, Ο 

Τόπος μου, Βιβλιόφιλοι Έδεσσας, Eλληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων ΕΠΟΚ). Το 

2017 κυκλοφόρησε το πρώτο της εφηβικό μυθιστόρημα «Όταν το καλοκαίρι συναντά το 

χειμώνα» (εκδόσεις «Το ΔΟΝΤΙ») και πήρε τιμητικό έπαινο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

στην κατηγορία «εφηβικό μυθιστόρημα». Το 2019 κυκλοφόρησε το δεύτερο εφηβικό της 

μυθιστόρημα «Ο Σήφης θέλει χώρο» (εκδόσεις «Το ΔΟΝΤΙ»), το οποίο πήρε βραβείο στην 

κατηγορία Εφηβικό μυθιστόρημα από το Λογοτεχνικό Περιοδικό ΚΕΦΑΛΟΣ. Το 

εργαστήριό της «Η τέχνη του γράφειν: Παράδειγμα δημιουργικής γραφής» συμμετείχε στο 2ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», Α/βάθμιας - Β/βάθμιας Εκπαίδευσης 

Κρήτης και το εργαστήριό ρητορικής για εφήβους «Ο Σήφης λέει…» παρουσιάστηκε στο 4ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα». Έχει κάνει παρουσιάσεις βιβλίων σε 

εκθέσεις, δημοτικές βιβλιοθήκες, σχολεία και φεστιβάλ βιβλίου σε όλη την Ελλάδα. Το 2021 

κυκλοφόρησε η συλλογή διηγημάτων της «Από τη χαραμάδα μπαίνει φως», εκδόσεις 

Παράξενες Μέρες. 



Είναι μέλος του ΚYΚΛΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ibby, διατηρεί σελίδα στο facebook με 

τον τίτλο «Μαίρη Κανάκη, Συγγραφέας, Εκπαιδευτικός» και ήταν υπεύθυνη για τη 

διοργάνωση και τον συντονισμό του  Φεστιβάλ Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου στις Λεύκες 

Πάρου «Λευκές αναγνώσεις» υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Κύκλου 

Παιδικού Βιβλίου και με χορηγούς επικοινωνίας την ΕΡΤ, το διάστιχο, Bookia και τη Φωνή 

της Πάρου. 

Γράφει κείμενα και κάνει βιβλιοπροτάσεις για το salaminapress και την  εφημερίδα ‘Η Φωνή 

της Σαλαμίνας”. 

Ξεκουράζεται τρέχοντας πολλά χιλιόμετρα σε βουνό και άσφαλτο, κολυμπώντας στην 

ανοιχτή θάλασσα και ποδηλατώντας ακούραστα με φίλους . 

 

 

 

 


