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Αγαπημένο παραμύθι στα μικράτα σας , αγαπημένο σας βιβλίο σήμερα ;  

Η παιδική μου ηλικία απλώθηκε ανάμεσα σε βιβλία όπως «Ο Τρελαντώνης», «Τα 

Μυστικά του Βάλτου», «Τα Ξύλινα Σπαθιά» και τα έργα του Ιουλίου Βερν. 

Αγαπημένο μου βιβλίο σήμερα θα ήταν ένας αυτοσχέδιος τόμος που θα περιείχε τον 

«Φτωχούλη του θεού» του Καζαντζάκη, την «Χλωμή Φωτιά» του Ναμπόκοφ, το 

«Πόλεμος και Ειρήνη» του Τολστόι, τον «Μεγάλο Γκάτσμπι» του Φιτζέραλντ και 

οτιδήποτε από Χένρι Τζέιμς.  

Συγγραφέα που ξεχωρίζετε και γιατί; 

Από τους σύγχρονους, τον Καζούο Ισιγκούρο για την μαεστρία του να καταπιάνεται 

με διαφορετικά θέματα και για την φινέτσα που χαρακτηρίζει τη γραφή του. 

Οι Έλληνες δεν διαβάζουν , διαβάζουν παραλογοτεχνία όμως .Πέρα από την 

παιδεία (οικογένεια)τι πρέπει να γίνει στην εκπαίδευση των μικρών 

Ελληνόπουλων; Τι πρέπει να κάνουν οι δάσκαλοι , οι καθηγητές; Οι δανειστικές 

βιβλιοθήκες ,τα ΜΜΕ ;Αντί για αγώνα βλέπουμε το ΕΚΕΒΙ να κλείνει... 

Δυστυχώς η αναγνωστική κουλτούρα δεν καλλιεργείται στη χώρα μας, και αυτό θα 

έπρεπε να συμβαίνει από την εφηβική ηλικία. Χρειαζόμαστε δασκάλους που να 

εμπνέουν, βιβλιοθήκες χωρίς κενά, κράτος που να δουλεύει πυρετωδώς για τον 

πολιτισμό. Δεν ξέρω τι χρειάζεται για να αλλάξει η κατάσταση – μαγικό ραβδάκι; 

Ελπίζω όχι. Εύχομαι να είναι κάτι παροδικό και ο Έλληνας να βάλει και πάλι στη 

καρδιά του το βιβλίο, να το κάνει συνήθεια και στάση ζωής. Πάντως η 

παραλογοτεχνία δεν με ενοχλεί και τόσο. Προτιμώ τελικά να διαβάζονται κακά 

βιβλία από το να μην διαβάζονται καθόλου βιβλία.  

Τι είναι η γραφή για σας; 

Ο καθρέφτης μου. Η αποτύπωση της αισθητικής μου. Και φυσικά, ταξίδι. 

Τι χρειάζεται ο γραπτός λόγος για να έχει άξια; 

Πιστεύω περισσότερο στη δουλειά παρά στο ταλέντο. Η έμπνευση δεν έρχεται αν δεν 

κοπιάσεις. Για να έχει αξία αυτό που έχω γράψει, πρέπει να έχω την αίσθηση ότι 
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έδωσα το εκατό τοις εκατό των δυνατοτήτων μου. Να νιώθω ότι έβαλα ψηλά τον 

πήχη και ότι εξάντλησα όλες τις παραμέτρους που είχα στη διάθεσή μου. 

Τελικά τι σας εμπνέει: ο έρωτας , το ταξίδι , ένα ποίημα , μια ιστορία, ένα 

τραγούδι; 

Όλα ξεκινούν από μια ιδέα, και μια ιδέα μπορεί να ξεπηδήσει από όλα όσα 

αναφέρατε. Η ιδέα γεννάει χαρακτήρες, οι χαρακτήρες γεννούν πλοκή, η πλοκή 

γεννάει ανατροπές. Είναι μια μακρά διαδικασία η γέννηση ενός βιβλίου, οπότε η 

αρχική σύλληψη, το έναυσμα, δεν έχει και τόση σημασία στο τέλος. 

Αγαπάτε την ιστορία !Σας αρέσει να αντλείτε στοιχεία από κάποιες πόλεις που 

έχουν μια μυστηριακή ατμοσφαίρα; Αγαπημένη σας πόλη; 

Στη «Χορεύτρια του Διαβόλου» διάλεξα πόλεις που έχω επισκεφτεί και τις ξέρω 

σχετικά καλά. Ήθελα να ταξιδέψω γράφοντας, και ήθελα να παρασύρω τον 

αναγνώστη σε αυτό το ταξίδι. Η μυστηριακή ατμόσφαιρα που αναφέρατε, οφείλεται 

ίσως στο γεγονός ότι το βιβλίο διαδραματίζεται σε μια ταραγμένη περίοδο του 

εικοστού αιώνα, μια περίοδο με φως και σκοτάδι μαζί. Πάντως, δύο είναι οι 

αγαπημένες μου πόλεις. Η Νέα Υόρκη και το Λονδίνο. Και πέρασα υπέροχα 

επισκεπτόμενος τις πόλεις αυτές μέσω της φαντασίας μου την εποχή του 

μεσοπολέμου. 

Πως επιλέγετε ένα βιβλίο; Θέμα , συγγραφέας , τίτλος , διαφήμιση; 

Συγγραφέας, θέμα. Ή θέμα, συγγραφέας. 

Η Ελλάδα περνάει μια κρίση (πολιτιστική, πολίτικη, υπαρξιακή , οικονομική). 

Αναμφισβήτητα θα έρθει η άνοιξη. Ποιος θα μας βγάλει από το βυθό προς το 

φως ; Η ισχύει αυτό που γράφει ο Β.BRECHT ''Δυστυχισμένη η χώρα που 

χρειάζεται ήρωες'' 

Η κρίση είναι πρωτίστως πολιτισμική. Από κει ξεκινούν όλα. Όπου βλέπεις να 

διαφημίζεται τόσο έντονα η ευημερία, όπως γινόταν εδώ τα προηγούμενα χρόνια, θα 

πρέπει να νιώθεις ιδιαίτερα επιφυλακτικός. Τελικά, ναι, χρειαζόμαστε ήρωες. Αλλά οι 

ήρωες πρέπει να γίνουμε εμείς οι ίδιοι. 

Η σύγχρονη λογοτεχνική εποχή δίνει καλά δείγματα γραφής ; 

Περισσότερα καλά δείγματα από όσα νομίζουμε. 

Ποια είναι τα επόμενα σας σχέδια; 

Έχω μια ιδέα για το επόμενο μυθιστόρημα, αλλά είναι νωρίς ακόμα για να ξεκινήσω 

να γράφω. Ίσως το καλοκαίρι, ίσως το φθινόπωρο. Πρέπει πρώτα να αποβάλλω 

πλήρως τη «Χορεύτρια του Διαβόλου» από τον οργανισμό μου – εξάλλου πέρασα 

πολύ καιρό μαζί της. Προς το παρόν, μιλάω για κείνην και για τον καταραμένο έρωτά 

της. Κάποια στιγμή θα ηχήσει κάποιο καμπανάκι μέσα μου και τότε θα ξέρω πως 

σήμανε η ώρα να προχωρήσω στο επόμενο ταξίδι.  



Βιογραφικό 

Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΝΔΟΛΟΣ γεννήθηκε το 1970 στην Αθήνα και έκανε την πρώτη 

του εμφάνιση στη λογοτεχνία το 1996 με το μυθιστόρημα Υπνοβάτες του Σεπτέμβρη. 

Το 2004 χαρακτηρίστηκε από τον Παύλο Μάτεσι ως 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. Έχει 

γράψει εννέα βιβλία, μεταξύ των οποίων τα μυθιστορήματα Νάρκισσοι και 

Κανίβαλοι, Ο Τελευταίος Κύκνος και Νέρων - Εγώ, ένας θεός, που μεταφράστηκε 

και κυκλοφόρησε με επιτυχία το 2006 στην Ιταλία. Διηγήματά του έχουν 

συμπεριληφθεί σε ανθολογίες και λογοτεχνικές επιθεωρήσεις του εξωτερικού, ενώ το 

2008 εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Young Writers’ World Festival που 

πραγματοποιήθηκε στη Σεούλ. Η «Χορεύτρια του Διαβόλου» είναι το όγδοο 

μυθιστόρημά του και το πρώτο του από τις Εκδόσεις Ψυχογιός.  

Συνέντευξη :ΖΑΒΙΑΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 

 


