
Ελένη Δαφνίδη: Δεν υπάρχει τίποτα πιο ασφυκτικό από τις εκπτώσεις που 

μπορεί να κάνει κάποιος στον έρωτα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το νέο βιβλίο της Ελένης Δαφνίδη κυκλοφόρησε πριν λίγες βδομάδες από τις 

εκδόσεις Ψυχογιός. Ονομάζεται "Μόνα, μόνα είσαι εδώ" και σίγουρα πρόκειται από 

τις πιο ...αστείες ιστορίες θρίλερ που θα διαβάσεις. 

Είναι το έβδομο βιβλίο της συγγραφέως και κάθε καλοκαίρι είμαι από εκείνες που 

πάνε πριν ανοίξει το βιβλιοπωλείο και περιμένω απέξω για να το πάρω. Δε θα 

μπορούσα λοιπόν να μην μιλήσω με την Ελένη Δαφνίδη για το νέο της βιβλίο και όχι 

μόνο. 

Ιστορίες της παιδικής της ηλικίας που ποτέ δεν είδαν το φως της δημοσιότητας και 

φανταστικούς χαρακτήρες που αγάπησε, είναι μερικά μόνο από αυτά που είπαμε. 

To "Mόνα, Μόνα είσαι εδώ" κυκλοφόρησε τον Ιούνιο. Πες μου λίγα λόγια για 

την υπόθεση και τους χαρακτήρες. 

Κεντρική ηρωίδα είναι η Σμαράγδα, ένα κορίτσι της πόλης που εργάζεται ως 

φωτογράφος σε περιοδικό και ζει στην πολυτέλεια χρεώνοντας τις πιστωτικές της. 

Όταν όμως χάνει τη δουλειά της και οι τράπεζες της παίρνουν τα πάντα αναγκάζεται 

να αποδεχθεί την κληρονομιά που της άφησε ο θείος της, ένα παλιό αρχοντικό σ’ ένα 

απομακρυσμένο χωριό στα κατσάβραχα, με τον όρο ότι θα μετακομίσει εκεί για ένα 

ολόκληρο χρόνο. Οι τριάντα κάτοικοι του χωριού είναι τα πιο παράξενα όντα που 

είδε στη ζωή της και μέσα στο σπίτι συμβαίνουν πολύ περίεργα φαινόμενα για τα 

οποία πρέπει να βρει λογικές απαντήσεις πριν τρελαθεί.  

Πως ήρθε η ιδέα για το νέο βιβλίο;  

Μου αρέσουν οι ιστορίες μυστηρίου και είπα να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε αυτό το 

είδος αλλά με μία χιουμοριστική διάθεση. 
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Δουλεύεις ήδη το επόμενο ή προέχει η ξεκούραση; 

Το γράψιμο είναι ξεκούραση για μένα. Ξεκίνησα να “ξεκουράζομαι” με μια 

καινούρια ιστορία αμέσως μόλις τελείωσα τη Μόνα. 

Μέσα σε όλα σου τα βιβλία υπάρχει και το στοιχείο του έρωτα. Τι ρόλο παίζει ο 

έρωτας στη ζωή σου; 

Ο έρωτας σε σαλτάρει κι έχει πλάκα. Έχει πλάκα γι’ αυτούς που σε παρατηρούν, έχει 

πλάκα και για σένα τον ίδιο που πιάνεις τον εαυτό σου να σκέφτεται και να κάνει 

πράγματα τα οποία κάτω από άλλες συνθήκες θα σου προκαλούσαν γέλιο, γι αυτό 

εξάλλου δε χάνω ευκαιρία να διακωμωδώ την κατάσταση στην οποία σε φέρνει στα 

βιβλία μου. Ναι, διότι ο άνθρωπος αποκτά κάποιου είδους λόξα όταν ερωτεύεται. 

Κάποια κεντρική βίδα λασκάρει. Χάνεις τον έλεγχο. Έτσι είναι. Δεν έχω μεγαλύτερο 

εφιάλτη από κάτι νερόβραστα ζευγαράκια που παριστάνουν τους ερωτευμένους αλλά 

στην πραγματικότητα έχουν απλά συμβιβαστεί. Θέλω να τους πω χωρίστε και 

πηγαίνετε να βρείτε δύο άλλους ανθρώπους να παθιαστείτε, η ζωή είναι μικρή. Στη 

δική μου ζωή απολαμβάνω τόσο τις περιόδους που είμαι ερωτευμένη όσο και την 

ηρεμία του να μην είσαι ερωτευμένος. Πάντως δεν εκβιάζω τα συναισθήματα μου. 

Δεν υπάρχει τίποτα πιο ασφυκτικό από τις εκπτώσεις που μπορεί να κάνει κάποιος 

στον έρωτα είτε επειδή φοβάται να μείνει μόνος του, είτε επειδή η κοινωνία του 

επιβάλλει σώνει και καλά να κάνει οικογένεια και παιδιά. 

Είσαι ερωτευμένη; 

Καθόλου. Θα μπορούσα να συμβιβαστώ με κάτι χλιαρό, αλλά μπα, δεν θα άντεχα 

πάνω από δύο μήνες, θα έβρισκα κάποιο τρόπο να “αποδράσω”. 

Ποιος είναι ο αγαπημένος σου ήρωας απο αυτούς που έχεις δημιουργήσει και 

γιατί; 

Υπάρχουν κάποιοι που ξεχωρίζω, αλλά κάθε χρόνο πληθαίνουν. Πώς να μην αδικήσω 

κάποιον; Τώρα στο μυαλό μου έρχεται η Αλίκη από την Αλίκη στη χώρα των 

ψεμάτων. Διασκέδασα πολύ όσο την δημιουργούσα. 



     

        

 

     

Ποιος σε δυσκόλεψε στην εξέλιξη του περισσότερο; 

Υπάρχει μία παροιμία που λεει «φούρνε μου εγώ σε έχτισα, εγώ θα σε γκρεμίσω». 

Επειδή οι ήρωες πλάθονται μέσα στο μυαλό μου δεν υπάρχει καμία δυσκολία στο να 

τους εξελίξω ή να τους ξεκάνω. 

Ποιον χαρακτήρα ευχαρίστως θα "σκότωνες" σε άλλο βιβλίο σου; 

Τον Κώστα από το βιβλίο Εμμονές και ληγμένες αγάπες που μύριζε σαν τσένταρ που 

λιώνει σε τοστιέρα και που φύτρωνε εκεί που δεν τον έσπερναν. Ήταν το καρφί της 

ιστορίας και όλοι ξέρουμε πόσο αντιπαθητικοί είναι οι χαφιέδες. Κάπου κοντά στο 

τέλος σκόπευα να τον αποτελειώσω με ένα πιάνο στο κεφάλι αλλά φαίνεται πως με 

βρήκε στις καλές μου και την γλίτωσε. 

Κατά τη γνώμη σου, ποιο είναι το καλύτερο σου βιβλίο; 



Στα μάτια μου δεν ξεχωρίζει κανένα περισσότερο απ’ τα υπόλοιπα. Έβαλα μέσα τον 

χρόνο μου, κομμάτια του εαυτού μου, της σκέψης μου, της φαντασίας μου. Ένας 

τρίτος που δεν είναι συναισθηματικά συνδεδεμένος μ’ αυτά θα μπορούσε να τα 

κατατάξει ανάλογα με τα γούστα του ή τους βάλει φωτιά να τα κάψει- δικαίωμα του. 

Πάντα βέβαια η Εξολόθρευση της Μπάρμπι θα έχει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά 

μου, όχι επειδή είναι καλύτερο απ’ τα υπόλοιπα αλλά επειδή ήταν το πρώτο μου 

βιβλίο κι έτσι θέλοντας και μη αποθηκεύτηκε αυτομάτως σε κείνη τη γωνιά του 

μυαλού στην οποία μαζεύονται πάντα οι πρώτες εμπειρίες σου, ευχάριστες ή λιγότερο 

ευχάριστες: η πρώτη μέρα στο σχολείο, η πρώτη σου αγάπη, η πρώτη φορά που 

έκανες έρωτα, το πρώτο σου σπίτι, η πρώτη φορά με τα roller skates που έσπασες δύο 

μπροστινά δόντια, η πρώτη φορά που αποπειράθηκες να κόψεις μόνη σου φράντζα 

και έμοιαζες λες και σου επιτέθηκαν πουλιά, ή τότε που πήγες για πρώτη φορά 

διακοπές με τις φίλες σου και κόντεψες να πνιγείς στην Ρόδο. 

Η αγαπημένη σου ιστορία που θα ήθελες να είχες ζήσει; 

Δεν ξέρω αν θα ήθελα να ζήσω κάτι απ’ όλα όσα έγραψα. Ο συγγραφέας έχει μία 

διαστροφή η οποία δεν είναι άλλη από το να πλάθει ήρωες και να τους ταλαιπωρεί. 

Αμφιβάλλω αν θα ήθελα να είμαι κάποιος από τους ταλαιπωρημένους ήρωες μου. 

Πάντως μία σκηνή που θα είχε πλάκα να ζήσω θα ήταν η γνωριμία της Αμαράντα με 

τον Νικήτα στο Σ’ αγαπώ δε μ’ αγαπάς, όταν τσακώθηκαν σε ένα ζαχαροπλαστείο για 

το ποιος θα έπαιρνε το τελευταίο γλυκό. Θα έκανα κι εγώ ένα τέτοιο καβγά. Μιλάμε 

για το τελευταίο γλυκό, αξίζει να δοθεί μία μάχη γι’ αυτό! 

Τι κάνεις όταν θες να χαλαρώσεις; 

Όταν είμαι πολύ στρεσαρισμένη και θέλω να αποβάλω το άγχος ακούω μέταλ, παίζω 

θορυβώδη παιχνίδια ή βάζω τέρμα τη μουσική και τρέχω στο διάδρομο. Σε πιο light 

περιπτώσεις μιλάω με την κολλητή μου, παρακολουθώ σειρές ή μαγειρεύω. Με 

ηρεμεί επίσης και η βόλτα στο σούπερ μάρκετ, συγκεκριμένα μπορώ να χαθώ για 

ώρες στον διάδρομο με τα απορρυπαντικά. 

Ποιο βιβλίο διάβασες τελευταία και λάτρεψες; 

Αγαπημένο βιβλίο για φέτος δεν έχω βρει ακόμα αλλά πέρσι είχα ανακαλύψει ένα 

διαμαντάκι, The Karma Charmer ονομαζόταν και μάλιστα το διάβασα δύο φορές. Ο 

ήρωας ήταν ένας αμετανόητος χίπης που περνούσε την κρίση της μέσης ηλικίας και 

αναπολούσε τα περασμένα του μεγαλεία. Είχε σωστή δόση χιούμορ, σωστή δόση 

προβληματισμού και αναφορές στο Woodstock. Ήταν απολαυστικό. 

 

Έχεις δηλώσει παλαιότερα οτι ακολουθείς μία "ιεροτελεστία" κατά τη διάρκεια 

της συγγραφής ενός βιβλίου. Ποια είναι αυτή; 

Συνήθως θέλω γύρω μου απόλυτη ησυχία και δίπλα μου καφέδες και σοκολάτες. 

Προσπαθώ να το αλλάξω σιγά σιγά πριν πεθάνω από υπερβολική δόση καφεΐνης ή τα 

τινάξω απ’ τη ζάχαρη. 

Πες μου κάτι που δεν ξέρουμε για εσένα. 



Στην έκτη δημοτικού με είχε πιάσει μία μανία να συλλέγω χαρτοπετσέτες. Είχα 

δημιουργήσει μια τεράστια συλλογή από πολύχρωμες χαρτοπετσέτες σε διάφορα 

σχέδια και μεγέθη. Η εμμονή μου μάλιστα ήταν τόσο μεγάλη που ζούσα σχεδόν σ’ 

ένα υπνοδωμάτιο από χαρτοπετσέτες. Είχα χάσει τον λογαριασμό. Η μητέρα μου είχε 

φτάσει στα άκρα με την περίπτωση μου κι έτσι κάθε πρωί που έφευγα για το σχολείο 

έμπαινε στο δωμάτιο μου, άρπαζε μερικές στην τύχη και τις πετούσε. Εκείνη την 

εποχή λοιπόν είχα γράψει το πρώτο μου “βιβλίο”. Ήταν η ιστορία ενός κοριτσιού που 

είχε χαθεί στο δάσος και την είχαν βρει κάτι δράκοι. Δεν θυμάμαι και πολλά απ’ την 

υπόθεση, πέρασαν κάτι αιώνες από τότε. Είχα βάλει λοιπόν την ιστορία σε ένα 

κόκκινο φάκελο και τον έκρυψα ανάμεσα στο σωρό από τις αγαπημένες μου 

χαρτοπετσέτες. Ένα μοιραίο πρωί η μητέρα μου άρπαξε τον σωρό από τις 

χαρτοπετσέτες και τον έριξε στα σκουπίδια χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι μαζί μ’ αυτές 

πέταξε και το χειρόγραφό μου… Η πρώτη μου ιστορία χάθηκε για πάντα κι από τότε 

δεν πολυσυμπαθώ τις χαρτοπετσέτες. 

Μίλησε στην Τατιάνα Τζινιώλη 

 


