
#Shooting: Στέφανος 

Δάνδολος: «Αν 

μπορούσα να ζήσω 

για πάντα ίσως να 

έκανα χωρίς φόβο 

πράγματα που με 

φοβίζουν» 

 

 

 

   



Ο συγγραφέας Στέφανος Δάνδολος απαντά σε 

20 ερωτήσεις της Νικολέτας Μακρή 

Πώς θα περιγράφατε σε ένα παιδί το internet; 

Ένας απέραντος κόσμος που χρειάζεται προσεκτική εξερεύνηση. 

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σας; 

Μην μου συμβεί κάτι κακό ενώ ο γιος μου είναι ακόμα μικρός. 

Ποιο βιβλίο θα θέλατε να έχετε γράψει; 

Το «Επιστροφή στο Μπράϊντσχεντ» του Ήβλιν Γουώ. 

Ποιο μυστικό ταλέντο έχετε που δεν το ξέρουν οι άλλοι; 

Μιμούμαι εξαιρετικά τη φωνή του κάπτεν-Χουκ (ένα ταλέντο το 

οποίο γνωρίζει πολύ καλά μόνο ο Πίτερ Παν της οικογενείας μου). 

Aν μπορούσατε να καταργήσετε ένα κομμάτι της σύγχρονης 

τεχνολογίας, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί; 

Τη δυνατότητα κάποιων να «κατεβάζουν» δωρεάν. Μόλις προχθές 

διαπίστωσα ότι η ηλεκτρονική έκδοση του «Όταν θα δεις τη 

θάλασσα» έχει μεγάλη ζήτηση σε τέτοιου είδους πειρατικά κανάλια 

και με έπιασαν τα διαόλια μου. 

Ποιος λογοτεχνικός χαρακτήρας μοιάζει περισσότερο με εσάς 

και γιατί; 



Ο κύριος Πνιν του Βλαντιμίρ Ναμπόκοβ. Λατρεύει την ιδιωτικότητά 

του, είναι βαθύτατα αξιοπρεπής και καθοδηγείται από μια παλιάς 

κοπής αίσθηση καθήκοντος. Μέχρι και στην επιρρέπειά του σε 

κωμικές γκάφες βλέπω στοιχεία του εαυτού μου. 

Θυμώνετε με φίλους αν δεν σας θυμηθούν στη γιορτή σας; 

Όχι. 

Aν μπορούσατε να ζήσετε για πάντα, πώς θα ξοδεύατε την 

αιωνιότητα; 

Ίσως κάνοντας χωρίς φόβο πράγματα που με φοβίζουν. 

Τι είναι αυτό που πάντα θέλατε να κάνετε στη ζωή σας; Το 

πραγματοποιήσατε; 

Από πολύ μικρός ήθελα να γράφω. Οπότε, ναι… 

Πού θα θέλατε να μείνετε αν είχατε την δυνατότητα να πάτε 

οπουδήποτε στον κόσμο; 

Σε πόλεις που αγαπώ. Όπως η Νέα Υόρκη. Ή το Λονδίνο. 

Ποια είναι η μεγαλύτερη δύναμή σας και ποια η μεγαλύτερη 

σας  αδυναμία; 

Νομίζω πως η μεγαλύτερη δύναμη που έχω είναι η ικανότητά μου 

να προστατεύω αυτούς που αγαπώ. Όσο για τη μεγαλύτερη 



αδυναμία μου; Ίσως το γεγονός ότι βαθιά μέσα μου έχω παραμείνει 

παιδί. 

Πότε γίνεστε καχύποπτος; 

Ποτέ. Δεν έχω χρόνο. Η καχυποψία είναι κάτι που με απωθεί. 

Για ποιο πράγμα θα αγωνιζόσασταν σήμερα; 

Για να μην πάψει ο γιος μου να ονειρεύεται. 

Κερδίζετε ένα ταξίδι στη Βόρεια Κορέα. Θα πάτε; 

Έχω πάει στη Νότια Κορέα, και δεν ήθελα να γυρίσω. Οπότε 

ευγενικά και διακριτικά θα το απέφευγα. Είναι η μέρα με τη νύχτα. 

Ποια θεωρία συνωμοσίας πιστεύετε; 

Ότι τον Κένεντι δεν τον σκότωσε μόνο ένας άνθρωπος. Λυπάμαι αν 

είναι λίγο αρχαία. Δε με γοητεύουν ιδιαίτερα οι θεωρίες 

συνωμοσίας. 

Αν γυρίζατε πίσω το χρόνο, ποια συμβουλή θα σας έδινε ο 

νεότερος εαυτός σας; 

Μάλλον καμία. Ο νεότερος εαυτός μου δεν διαφέρει σε πολλά από 

τον σημερινό εαυτό μου. Ναι, βαθιά μέσα μου έχω παραμείνει παιδί, 

όπως είπα πριν – ωστόσο από μια διαφορετική σκοπιά ίσως πάντα 

και να έκρυβα έναν ώριμο ενήλικα στη ψυχή μου. Θέλω να πω, 

ανέκαθεν είχα μια πολύ συγκροτημένη αντίληψη για τη ζωή. Ίσως 



φταίει το ότι λάτρευα τον μικρότερο αδελφό μου και, επειδή ήταν 

πιο ζωηρός ως παιδί, ήθελα σιωπηρά να τον προστατεύσω από κάθε 

κακοτοπιά. Σίγουρα πάντως το γεγονός ότι άρχισα να δουλεύω πολύ 

νέος ενέτεινε πρόωρα αυτή την αίσθηση υπευθυνότητας. 

Νιώθετε ότι είσαστε ο απόλυτος ρυθμιστής της ζωής σας; 

Ναι, και θα ήθελα αυτό να το διδάξω και στο παιδί μου. Εάν είμαστε 

υγιείς, όλα εξαρτώνται από μας. Κανείς δεν μας χρωστάει τίποτα. 

Πρέπει να προσπαθούμε για το καλύτερο χωρίς να περιμένουμε από 

τους άλλους. 

«Θα πάτε και ας σας βγει και σε κακό» ή δεν θα πάτε; 

Εάν με τρώει πραγματικά, θα πάω. 

Χαρακτηρίστε με 5 λέξεις τους Έλληνες 

Είμαστε ικανοί για το καλύτερο και το χειρότερο. Ένας λαός 

εξαιρετικά χαρισματικός σε ταλέντο και ιδέες, μα βαθύτατα 

κακομαθημένος. Μας διέπει μια ασύλληπτη τρυφερότητα που όμως 

σκοντάφτει στην κυκλοθυμική μας φύση και στην αγένεια που μας 

χαρακτηρίζει τις τελευταίες δεκαετίες. 

Αν μπορούσατε να αλλάξετε έναν νόμο, ποιος θα ήταν αυτός; 

Θα ήθελα να κλείσω όλα εκείνα τα παραθυράκια που επιτρέπουν σε 

βιαστές, παιδόφιλους και κατά συρροήν δολοφόνους να 

αποφυλακίζονται έπειτα από μερικά χρόνια. 



 

ΒULLETS: 

·  O Στέφανος Δάνδολος είναι συγγραφέας και δημοσιογράφος. 

·  Διηγήματά του έχουν συμπεριληφθεί σε ανθολογίες και 

λογοτεχνικές επιθεωρήσεις του εξωτερικού. 

·  Το 2004 χαρακτηρίστηκε από τον Παύλο Μάτεσι ο 

σημαντικότερος Έλληνας συγγραφέας της γενιάς του, και το 2009 

τιμήθηκε με το Βραβείο Μπότση για το σύνολο του πεζογραφικού 

του έργου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

·   Το καινούργιο του βιβλίο είναι ερωτικό ιστορικό μυθιστόρημα 

και έχει τίτλο « Όταν θα δεις τη θάλασσα». Κυκλοφορεί από τις 

Εκδόσεις Ψυχογιός. 

 


