
Ελένη Δαφνίδη: «Θέλω η γραφή 
μου να είναι αυθόρμητη και οι 
ήρωες μου να μην είναι σοφοί» 

Συντάχθηκε στις 24 Ιουλίου 2017. 

 

Την Ελένη Δαφνίδη τη διαβάζω από το 2005. Τότε, που μας συστήθηκε 
με το πρώτο της βιβλίο «Η εξολόθρευση της Μπάρμπι» και από τότε, 
ακολούθησαν εννέα ακόμη μυθιστορήματα. Το καθένα του το ίδιο 
συναρπαστικό και αστείο, όσο το προηγούμενο. Το 2012 είχαμε την 
πρώτη μας κουβέντα και τώρα, πέντε χρόνια μετά ξαναβρισκόμαστε για 
να συζητήσουμε για το νέο της βιβλίο «Μικρή Βαρκελώνη». 

Δέκα βιβλία έχεις εκδώσει από το 2005. Τι πιστεύεις είναι αυτό που 
σε ωθεί να γράφεις και να δημιουργείς ιστορίες και χαρακτήρες; 



Είχα ξεκινήσει να γράφω πολύ πιο πριν κυκλοφορήσει το πρώτο μου 
βιβλίο και ειλικρινά  δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς τη συγγραφή στην 
καθημερινότητά μου. Είναι σαν να ζω παράλληλα δύο ζωές, τη δική μου 
και της ηρωίδας. Είναι μια σπουδαία θεραπεία κατά της πλήξης και την 
συνιστώ σε όλους. 

Δεκάδες αγαπημένοι χαρακτήρες. Αλήθεια, εσύ έχεις ‘αδυναμία’ σε 
κάποιον; Και ποιος σε παίδεψε λίγο περισσότερο από τους 
άλλους; 

Έχω μεγάλη αγάπη για όλους. Κάθε  ήρωας  γίνεται το alter ego μου. 
Κάτι σαν Δρ. Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ αλλά στην κωμική του διάσταση. 

Τα είχα βρει σκούρα με τον Στάνταλ από τις Μικρές Απιστίες Μεγάλες 
Τιμωρίες. Όχι μόνο ήταν άντρας αλλά διαφωνούσα με όλες τις ιδέες που 
πρέσβευε. Καταλάβατε, είχα έρθει σε ρήξη με τον ίδιο μου τον 
πρωταγωνιστή, δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Τελικά τα βρήκαμε. 

Υπάρχουν βιβλία που έχεις γράψει ή σκόρπια κεφάλαια και θα 
μείνουν στο συρτάρι σου; 

Θα έλεγα εκατοντάδες όμως επειδή θα ακουστεί υπερβολικό θα πω 
δεκάδες. Αλλά στην πραγματικότητα είναι εκατοντάδες. 

Από την «Εξολόθρευση της Μπάρμπι» έως και τη «Μικρή 
Βαρκελώνη» έχουν περάσει 12 χρόνια. Πόσο άλλαξες εσύ και κατά 
συνέπεια και η γραφή σου; 

Παρατηρώ στους γύρω μου ότι το πέρασμα του χρόνου τους παίρνει 
τον αυθορμητισμό  και τους φέρνει σοφία. Αλλά εγώ δεν θέλω να χάσω 
τον αυθορμητισμό μου ούτε να γίνω σοφή και κάνω ό,τι περνά από το 
χέρι μου για να τα καταφέρω. Το ίδιο προσπαθώ και με τα βιβλία μου. 
Θέλω η γραφή μου να είναι αυθόρμητη και οι ήρωες μου να μην είναι 
σοφοί. Θέλω να κάνουν λάθη, να τρώνε τα μούτρα τους, να παίρνουν τα 
μαθήματά τους, να αυτοσαρκάζονται και προπαντός να μην χάνουν την 
αισιοδοξία τους. 



 

Πως ξεκίνησε η ιδέα για τη «Μικρή Βαρκελώνη»; 

Έβλεπα και βλέπω γύρω μου πολλή απομόνωση. Ανθρώπους 
περιστοιχισμένους από κόσμο αλλά με έντονο το αίσθημα της μοναξιάς. 
Κι έτσι αποφάσισα να ξορκίσω το κακό φτιάχνοντας μια ιστορία  γύρω 
από την απόλυτη μοναξιά της ηρωίδας μου. Η Άλμα δεν έχει οικογένεια, 
δεν έχει φίλους και για κάποιο παράδοξο λόγο τον οποίο ο αναγνώστης 
μαθαίνει στην πορεία η Άλμα δεν μπορεί να βγει καν από το σπίτι. 
Μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να βρει την ευτυχία;  Ήταν μια 
πρόκληση για μένα να χτίσω από την αρχή τη ζωή μίας εντελώς 
γκρεμισμένης ηρωίδας. 



Στο βιβλίο «Μικρή Βαρκελώνη» η Άλμα έχει να βγει από το σπίτι 
της επτά χρόνια. Αλήθεια, ήταν εύκολο να μπεις σε μία τέτοια 
ψυχολογία; Και πόσο εύκολο σου ήταν ως συγγραφέα, να 
διαδραματίζεται το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου σε ένα σπίτι; 

Το δοκίμασα για μερικές μέρες. Ήθελα από συγγραφική διαστροφή να 
δω πως κυλά η καθημερινότητα σε πλήρη απομόνωση. Δεν ήταν 
δύσκολο να μπω σ’ αυτή την ψυχολογία. Εξάλλου μπορείς να 
περιστοιχίζεσαι από δεκάδες ανθρώπους και να επιστρέφεις στο σπίτι 
σου μόνο για να κοιμηθείς κι όμως μέσα σου να αισθάνεσαι ότι είσαι ο 
τελευταίος άνθρωπος που έχει απομείνει στον πλανήτη. Νομίζω ότι όλοι 
μας λίγο πολύ αισθανθήκαμε κάπως έτσι σε κάποια φάση της ζωής μας, 
η μοναξιά δεν είναι άγνωστη λέξη για κανέναν. 

 Η μεγαλύτερη μου ωστόσο ανησυχία  ήταν μήπως  κατέληγα με ένα  
κλειστοφοβικό, ανιαρό και καθόλου αστείο κείμενο στα χέρια αντί με μία 
κωμωδία. Ευτυχώς το αποτέλεσμα με διέψευσε. Ήταν τέτοια  τα 
γεγονότα που διαδραματίστηκαν που όχι μόνο μας ταξίδεψαν με τρόπο 
παράξενο ακόμη και σε άλλες ηπείρους αλλά ως βιβλίο κατέληξε να 
είναι αυτό με τους περισσότερους ήρωες που έχω γράψει μέχρι σήμερα. 

Το κάθε κεφάλαιο ξεκινάει με μία …παραποιημένη παροιμία, ενώ 
οι κρεμάστρες είναι παντού πραγματικά. Πρέπει λοιπόν να 
ρωτήσω, γιατί κρεμάστρες; 

Στη θέση των κρεμαστρών θα μπορούσαμε να είχαμε κουμπιά, 
κλειδαριές, πόμολα, οτιδήποτε βάζει ο νους. Όμως ποιο απ’ όλα αυτά 
θα μπορούσε να σώσει τη ζωή του μονάκριβου γιου ενός εμίρη;  Ποιο 
απ’ όλα αυτά θα δημιουργούσε ένα ντόμινο γεγονότων για να φτάσουμε 
στην τωρινή ζωή της Άλμα;  Και τότε ήταν ξεκάθαρο πως οι κρεμάστρες, 
(οι Αγίες Κρεμάστρες κατά την Άλμα) ήταν μονόδρομος. Αυτές θα 
“τακτοποιούσαν” τη ζωή της. Ουσιαστικά αυτές επέλεξαν εμένα και όχι 
εγώ αυτές. 

Τα βιβλία σου χαρακτηρίζονται από χιούμορ και αρκετά γήινους 
χαρακτήρες, όμως δε λείπει και το μεταφυσικό στοιχείο σε αυτά. Τι 
είναι αυτό που σε ελκύει σε αυτό και το εντάσσεις συχνά στις 
ιστορίες σου; 

Λίγη μαγεία δεν έβλαψε κανέναν. Όλοι έχουμε ανάγκη  από κάτι  
εξωπραγματικό  για να σπάσουμε τη ρουτίνα και να ξεκινήσουμε να 
πιστεύουμε σε μικρά ή μεγάλα θαύματα. Καλός ο ρεαλισμός αλλά ας 
μην αφήσουμε τα δελτία ειδήσεων να μας καταπιούν. 
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