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Πρόλογος 

 
 
Το μυθιστόρημα «Δανδής κ’ Ονειροπόλος» αποτελεί συνεργατι-

κή πειραματική πεζογραφία της Υπερρεαλιστικής Ομάδας Θεσσα-
λονίκης σε αντιπαραβολή του συλλογικού εγχειρήματος «το μυθι-
στόρημα των τεσσάρων» στους οποίους και αφιερώνεται. Το έργο 
χωρίσθηκε σε επτά κεφάλαια. Το σύνολο των μελών ανέλαβε ανά 
δυάδες την επεξεργασία της πλοκής τηρώντας το ατομικό ύφος του 
εκάστοτε συγγραφέα ακολουθώντας παράλληλα τις οδηγίες τις ο-
ποίες κάθε κεφάλαιο όφειλε να ικανοποιήσει. Για το σκοπό αυτό 
τέθηκαν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Συγκεκριμένα, κάθε 
ζεύγος συγγραφέων είχε στη διάθεσή του δέκα ημέρες προκειμένου 
να υλοποιήσει τις απαιτήσεις που του αναλογούσαν. Απαιτήσεις οι 
οποίες ορίστηκαν από τον Αντώνη Χαριστό αναλαμβάνοντας την 
ευθύνη που αντιστοιχεί στην συνολική δόμηση του έργου, την εξέλι-
ξη της ιστορίας και το αποτέλεσμα ως προϊόν του χρόνου με γνώ-
μονα την αποτελεσματικότητα στους στόχους τους οποίους έθεσε η 
ετήσια γενική συνέλευση. Το χρονοδιάγραμμα τηρήθηκε απαρε-
γκλίτως από όλα τα ζεύγη συγγραφέων. Στο κάθε κεφάλαιο ένας εκ 
των δύο μελών ανελάμβαναν την συγγραφή αυτού. Σκοπός ήταν η 
διατήρηση ενός υποκείμενου ύφους κατά τη διάρκεια της συγγρα-
φής και η αποφυγή προσμίξεων διαφορετικών αισθητικών λόγου και 
έκφρασης. Η συλλογική προσπάθεια ολοκληρώθηκε εντός δύο μη-
νών.  
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Το έργο αφορά στη ζωή, την εξέλιξη και το τέλος του Ίωνα Κα-
λούδη ατόμου με ιδιαίτερα αναπτυγμένη φαντασία και ανάγκη για 
καταξίωση σε έναν κόσμο μηδενικής ανοχής σε οτιδήποτε δεν 
προέρχεται απ’ τα σπλάχνα του. Οι απόκληροι της κοινωνικής 
πραγματικότητας συνωθούνται στην περιφέρεια αυτής αναμασώντας 
τα δεδομένα που εντέχνως η αλήθεια των πραγμάτων ωθεί σε από-
κρυψη. Όσοι επιλέγουν να σκαρφαλώσουν στην οροφή του κόσμου 
για να αναζητήσουν μία ευκαιρία ανάδειξης είτε καταλήγουν σε κω-
μωδία είτε σε τραγωδία της ύπαρξής τους. Ο Ίων Καλούδης δεν 
αποτελεί την εξαίρεση αλλά τον κανόνα στις σπασμωδικές ενέργειες 
των νέων με όνειρα και φιλοδοξίες. 
Επιχειρήθηκε η διατήρηση ενός γλωσσικού ιδιώματος όσο πιο 

κοντά στην εποχή κατά την οποία διαδραματίζεται η πλοκή. Χωρίς 
αντιγραφή μίας αποπνικτικής καθαρεύουσας αλλά με βασικό μοχλό 
την ροή του λόγου και την δύναμη των εικόνων επιλέχτηκε ένα εί-
δος απλοποιημένης καθαρεύουσας ενταγμένης στα πλαίσια μίξης με 
τη δημοτική. Το εν λόγω έργο δεν αποτελεί ιστορικό μυθιστόρημα 
αλλά κοινωνικό. Επομένως, δεν δόθηκε έμφαση στην ιστορική αντι-
στοιχία γεγονότων και πεπραγμένων αλλά στην παρακολούθηση των 
προσώπων και των καταστάσεων όπως εξελίσσονται στο βάθος του 
συμπιεσμένου χρόνου.  Η κωμωδία των στιγμών αναδεικνύει την 
τραγωδία των επιλογών. 
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