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Πάντα υπάρχει λόγος για μια κάνεις μια 
κουβέντα με τον συγγραφέα, Στέφανο 
Δάνδoλο, ο οποίος έχει γράψει πολλά 
μυθιστορήματα που έχουν γίνει best 
sellers. Μάλιστα, το 2009 τιμήθηκε με το 
Βραβείο Μπότση για το σύνολο του 
πεζογραφικού του έργου. Τη φετινή 
χρονιά παρέδωσε στο πιστό κοινό του 
ακόμα ένα μυθιστόρημα, το Φλόγα και 
Άνεμος (από τις εκδόσεις Ψυχογιός). 

Πότε ξεκίνησες να γράφεις τις πρώτες 
σου ιστορίες; 

 Σε ηλικία επτά ετών, με τη βοήθεια της 
μητέρας μου. Της υπαγόρευα τα λόγια σε 
ένα μπλοκ ζωγραφικής, και κάθε σελίδα 
την διάνθιζα με σχέδια. Ήταν 
παραλλαγές ιστοριών με ήρωες που 
λάτρευα, Ρομπέν των Δασών, Ζορρό, 
Τρεις Σωματοφύλακες. Αργότερα, στην 
εφηβεία, ήρθαν τα πρώτα διηγηματάκια 
και εκεί, γύρω στα είκοσι, κάποιες 
άγουρες απόπειρες για μυθιστόρημα. Με 
άλλα λόγια, στάθηκα τυχερός γιατί ήξερα 
πάντα ότι η ζωή μου θα ταυτιζόταν με το 
γράψιμο. 

 Πώς είναι η καθημερινότητα σου όταν ασχολείσαι με την συγγραφή του βιβλίου 
και τις ζωές των χάρτινων ηρώων σου; 

 Είναι μια επίπονη διαδικασία, επειδή κάθε μου βιβλίο απαιτεί πολύ χρόνο. Όπως έχω 
ξαναπεί, το να γράψεις απλά ένα μυθιστόρημα δεν είναι δύσκολο πράγμα. Μπορεί να 
υπάρχουν συγγραφείς που τελειώνουν το ένα βιβλίο και αρχίζουν το άλλο, ή 
ξεμπερδεύουν έπειτα από δυο-τρεις μήνες δουλειάς, αλλά αυτό για μένα ανήκει στη 
σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Εγώ, για να τα καταφέρω, πρέπει να βυθιστώ σε 
μια αργή σύνθεση που προϋποθέτει απόλυτη μεθοδικότητα, σχέδιο, και ψείρισμα της 
κάθε λέξης. Σημασία έχει αυτό που θα γράψεις να εμπεριέχει ό,τι καλύτερο μπορείς να 
δώσεις στον αναγνώστη, να σε πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και να σε ικανοποιεί 
πραγματικά. Οπότε δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται μόχθος και πειθαρχία. 
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 Μετά το μυθιστόρημα “Ιστορία χωρίς όνομα” (εκδόσεις Ψυχογιός),  με 
πρωταγωνίστρια την Πηνελόπη Δέλτα και το κρυφό της πάθος για τον Ίωνα 
Δραγούμη καταπιάνεσαι ξανά με αληθινά πρόσωπα που έχουν αφήσει το σημάδι 
τους. Στο νέο σου βιβλίο “Φλόγα και Άνεμος” (κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Ψυχογιός) οι πρωταγωνιστές είναι η Κυβέλη Αδριανού και ο Γεώργιος 
Παπανδρέου. Γιατί επέλεξες τα συγκεκριμένα πρόσωπα; 

 Επειδή μέσα από τις δύο αυτές προσωπικότητες μου δόθηκε η ευκαιρία να αφηγηθώ 
και πάλι ιστορίες για τη χώρα μου. Επειδή το δίπολο Τέχνη και Πολιτική υπήρξε μια από 
τις πεμπτουσίες του εικοστού αιώνα. Επειδή δεν είχε γραφτεί ποτέ μέχρι σήμερα ένα 
βιβλίο για την σπουδαία αυτή θεατρίνα με το όνομα Κυβέλη Αδριανού. Και σίγουρα 
επειδή ήρθε στα χέρια μου ένα πλούσιο ανέκδοτο υλικό, που περιλαμβάνει μαρτυρίες, 
γράμματα και γεγονότα. Το «Φλόγα και Άνεμος» είναι ένα μυθιστόρημα που με αφετηρία 
τον έρωτα μιλάει για την Ελευθερία, για το Ελληνικό Όνειρο και για τις αληθινές μας 
πατρίδες, που είναι οι άνθρωποι που αγαπήσαμε. 

 

 Το βιβλίο ακροβατεί μεταξύ αληθινών 
γεγονότων και φανταστικών. Πόσο 
εύκολο είναι να γράφεις για ιστορικά 
πρόσωπα; 

 Δεν είναι καθόλου εύκολο. Πρώτα απ’ 
όλα οφείλεις να πατάς γερά στην εποχή 
που έζησαν. Να έχεις κατανοήσει τη ψυχή 
τους και τα βαθύτερα κίνητρα που 
σημάδεψαν τις πράξεις τους. Δεύτερον, 
και ακόμη πιο σημαντικό, είναι να σε 
διαπνέει μια ευγένεια στον τρόπο που θα 
τα μεταχειριστείς. Τόσο στην «Ιστορία 
χωρίς όνομα» όσο και στο «Φλόγα και 
Άνεμος» κινήθηκα με σεβασμό και αγάπη. 
Ο ρόλος της λογοτεχνίας δεν είναι 
επουδενί η διάσταση της κλειδαρότρυπας 
ή ο κιτρινισμός. Αυτά ανήκουν ίσως στις 
δημοσιογραφικές προσεγγίσεις. Ένα 

μυθιστόρημα επανακαθορίζει κάποιες ιστορικές μορφές φέρνοντάς τις πιο κοντά μας, 
σαν ανθρώπους με αδυναμίες και ανασφάλειες, και αυτό μας βοηθάει ενδεχομένως να 
κατανοήσουμε και την μεγάλη Ιστορία. Στα δικά μου γραπτά αυτό επιτυγχάνεται μόνο με 
τον σεβασμό απέναντι σε τούτα τα πρόσωπα. 

Αναρωτιέμαι αν στην εποχή που ζούμε μπορούν να ανθίσουν τέτοιοι φλογεροί 
έρωτες; 

 Πάντα θα ανθίζουν φλογεροί έρωτες. Απλώς οι δυσκολίες εκείνων των εποχών τους 
έκαναν μυθικούς. 

Διάβασα σε μια συνέντευξη σου πως κάνεις μεγάλη έρευνα όταν γράφεις για 
ιστορικά πρόσωπα και αυτός είναι ο λόγος που δεν βγάζεις κάθε χρόνο βιβλίο. 
Ψάχνοντας τις ιστορίες των δύο πρωταγωνιστών του βιβλίου “Φλόγα και Άνεμος” 
υπάρχει κάτι που σου έκανε μεγάλη εντύπωση και το θυμάσαι μέχρι σήμερα; 
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Ο απόλυτος λυρισμός που διέπνεε την έκφραση των συναισθημάτων τους. Αν προσέξει 
κανείς τα γράμματα που υπάρχουν στο βιβλίο, θα συνειδητοποιήσει ότι η προσωπική 
τους αλληλογραφία αποτελεί από μόνη της ένα σπαραχτικό ερωτικό μυθιστόρημα. Ο 
Παπανδρέου της έγραφε σαν ποιητής και η Κυβέλη του έγραφε σαν ξεμυαλισμένο 
κοριτσόπουλο. 

 Χρειάστηκε κάποιες φορές 
να αλλάξεις την ιστορία 
όπως την είχες φανταστεί 
γιατί τα πραγματικά 
γεγονότα σε πήγαιναν κάπου 
αλλού; 

 Ναι, τις παρεμφερείς ιστορίες 
που πλαισιώνουν το 
πρωταγωνιστικό δίδυμο 
χρειάστηκε να τις αναπλάσω 
κάμποσες φορές για να 
ταιριάξουν απόλυτα με τα 
πραγματικά γεγονότα. Ο 
Φώντας, το ηλικιωμένο ζευγάρι 
του Φαλήρου, ο Κροντηράς, η 
Όλγα, όλοι λειτουργούν ως 
κομμάτια ενός ευρύτερου παζλ 
που απεικονίζει την Κυβέλη και 
τον Γεώργιο Παπανδρέου, και 
μπήκαν στο βιβλίο για να 
δώσουν μια ευρύτερη εικόνα 
της ιστορίας που είχα να 
αφηγηθώ. Αλλά αυτή είναι και η 

μεγάλη δυσκολία στο συγκεκριμένο είδος μυθιστορήματος. Να δημιουργήσεις μια 
αρμονική μίξη ανάμεσα στην αλήθεια και στη μυθοπλασία χωρίς να επηρεάζεται στο 
ελάχιστο η ροή των πραγματικών γεγονότων. Όλα έχουν να κάνουν με τη σύνθεση. 

 Αν δεν κάνω λάθος συμπληρώνεις 25 χρόνια στο χώρο της συγγραφής. Πώς ήταν 
η διαδρομή μέχρι το σήμερα; Υπάρχει κάποια χρονιά σταθμός σ΄αυτή την μεγάλη 
και δημιουργική πορεία; 

 Οι σταθμοί είναι οι χρονιές που εκδόθηκαν τα βιβλία μου, άντε ίσως και τα βραβεία κατά 
καιρούς. Σίγουρα η φετινή σεζόν υπήρξε σημαντική, με την πετυχημένη μεταφορά της 
«Ιστορίας χωρίς Όνομα» στο θέατρο. Κατά τα άλλα, η διαδρομή αυτών των 25 ετών ήταν 
μια δημιουργική περιπέτεια, με όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν τη διαδρομή κάθε 
καλλιτέχνη, χαρές, απογοητεύσεις, συγκίνηση, όνειρα, επανεκκίνηση, δουλειά και πάλι 
δουλειά. Νομίζεις ότι έχεις φτάσει κάπου, ότι πέτυχες όλα όσα ήθελες, μέχρι να 
ξαναβρεθείς μόνος σε ένα απομονωμένο δωμάτιο, μπροστά σε μια λευκή σελίδα. Αυτή 
είναι η μοίρα των συγγραφέων. 

 



 Στέκομαι λίγο παραπάνω στην 
εποχή μας γιατί δεν έχει τόσο 
γοητευτικά στοιχεία όσο άλλες 
εποχές. Από που εμπνέεται ο 
Στέφανος; 

 Από το ταξίδι σε άλλες εποχές. Νιώθω 
ακριβώς αυτό που λέτε και γι’ αυτό 
επιστρέφω ξανά και ξανά στο παρελθόν. 
Προσπαθώ να μιλήσω για το Τώρα μέσα 
από το Τότε. 

Ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος που 
διαβάζει ολοκληρωμένο το 
μυθιστόρημα σου; 

 Η γυναίκα μου. Εκείνη είναι το 
βαρόμετρο. Και παραμένει ένας 
αυστηρός κριτής, ακόμα και έπειτα από 

τόσα βιβλία. 

Έχεις βρει την επόμενη ιστορία σου; 

Ναι, την έχω βρει, αλλά είναι υπερβολικά νωρίς να πω οτιδήποτε. 

  

 


