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Η Ελένη Δαφνίδη γεννήθηκε στη Λευκωσία. 
Ακολούθησε νομικές σπουδές στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης. Σήμερα εργάζεται ως 

δικηγόρος. Το μυθιστόρημά της Η ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΜΠΑΡΜΠΙ έχει μεταφραστεί στα γερμανικά και 
στα τουρκικά αλλά όποιο βιβλίο της και να πέσει στα 
χέρια σας είναι απόλαυση (Ναι, έκανα σχόλιο αλλά 

είμαι θαυμάστρια της! Τι να κάνουμε;   ) 
  

Της Ελευθερίας Στρατομήτρου 

  

Είστε δικηγόρος. Η συγγραφή πως μπήκε στη ζωή σας; 

http://thespotlight.gr/category/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%8d%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/
http://thespotlight.gr/category/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%8d%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/


Η συγγραφή έρχεται πριν απ’ οτιδήποτε άλλο. Το καταλαβαίνεις από τις πρώτες 

τάξεις του σχολείου όταν οι υπόλοιποι συμμαθητές σου μαθαίνουν 

πολλαπλασιασμό και διαίρεση κι εσύ είσαι ο σκράπας στα μαθηματικά που 

κάθεται στο τελευταίο θρανίο και γράφει ποιηματάκια στην τελευταία σελίδα του 

τετραδίου. Ώσπου ξυπνάς κάποιο πρωί, έχεις γράψει δέκα βιβλία και ακόμη δεν 

έχεις μάθει να κάνεις διαίρεση. 

Ποια είναι προϋπόθεση για να ξεκινήσετε να γράφετε κάθε φορά; 

Προϋπόθεση είναι να έχει δημιουργηθεί στο μυαλό μου μια ολοκληρωμένη ιδέα, 

μία ιστορία με αρχή μέση και τέλος. Θέλω να ξέρω τους ήρωες, τα καλά τους, τα 

στραβά τους, την εμφάνιση τους, το άρωμά τους. Να είναι όλα τόσο καθαρά σαν 

να τα βλέπω μπροστά μου. Μόνο τότε ξεκινώ να αποτυπώνω την ιστορία στο 

χαρτί. Αν αισθάνομαι ότι λείπουν κομμάτια δεν ξεκινώ ποτέ να γράφω ένα βιβλίο. 

Από πού αντλείτε έμπνευση; 

Αντλώ έμπνευση από παντού. Τόσο από τα μεγάλα πράγματα όσο και από τις 

λεπτομέρειες. Αλλά χωρίς τη φαντασία δε μπορώ να κάνω βήμα. 

Η συγγραφή είναι για εσάς ένας τρόπος να αποδράσετε από την 

καθημερινότητα; 

Όταν γράφω γίνομαι η ηρωίδα μου. Κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να έχω δύο 

ζωές ταυτόχρονα και αυτό είναι κάτι μαγικό. Δε βαριέμαι ποτέ. 

Το πρώτο βιβλίο σας ήρθε τυχαία στα χέρια μου ένα καλοκαίρι. Το πήρα 

για να έχω «παρέα» στις διακοπές μου. Με θυμάμαι να κάθομαι, να το 

διαβάζω και να γελάω μόνη μου. Κι αυτό είναι κάτι που λένε πολλοί 

αναγνώστες σας. Όλα τα βιβλία σας έχουν χιούμορ και αυτοσαρκασμό. 

Είναι στοιχεία του χαρακτήρα σας που περνάτε στους ήρωες σας; Βλέπετε 

τον εαυτό σας μέσα από τους πρωταγωνιστές σας; 

Προσπαθώ να αντιμετωπίζω τη ζωή με χιούμορ και αυτοσαρκασμό. 

«Προσπαθώ» είναι η λέξη κλειδί. Δεν τα καταφέρνω πάντα. Μερικές φορές 

θυμώνω και εξοργίζομαι με όσα βλέπω να συμβαίνουν γύρω μου, ενώ κάποιες 

αναποδιές, ειδικά όταν έρχονται μαζεμένες, δοκιμάζουν την ψυχραιμία μου. 

Συχνά όταν συναντώ κάποιον αναγνώστη έχει την εντύπωση ότι θα τον κάνω να 

γελάσει και να διασκεδάσει όπως συμβαίνει με τα βιβλία μου ξεχνώντας ότι δεν 

είμαι κάποια από τις ηρωίδες μου αλλά η Ελένη που εκείνη τη μέρα μπορεί να της 

έχει χαλάσει ο υπολογιστής και να έχει ένα πονόδοντο που ξεριζώνει πεύκα. 



Τις περισσότερες φορές δίνετε happy end στα έργα σας. Αυτός είναι ένας 

τρόπος να περνάτε αισιόδοξα μηνύματα; 

Τα βιβλία μου δεν έχουν happy end με την παραδοσιακή έννοια του όρου. Σπάνια 

οι ήρωες μου καταφέρνουν τον σκοπό τους. Καταφέρνουν όμως να βρουν 

εναλλακτικές και να δουν τα πράγματα θετικά. Δεν αποκτούν από τη μία σελίδα 

στην επόμενη την ιδανική ζωή. Προτιμώ το ρεαλιστικό τέλος διότι τα πράγματα 

δεν έρχονται πάντα όπως τα ονειρευόμαστε. Αυτό όμως δε σημαίνει καταστροφή. 

Σημαίνει πως μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι ακόμη κι αν οι συνθήκες δεν 

είναι έτσι όπως τις έχουμε φανταστεί. Έχω ανάγκη να δώσω θετικά μηνύματα 

στον αναγνώστη. Βλέπω αρκετή θλίψη και παραίτηση γύρω μου κι έτσι συνειδητά 

στρέφω τα βιβλία μου προς τη χαρούμενη πλευρά της ζωής. 

Με ποια ηρωίδα από τα βιβλία σας θα λέγατε ότι ταιριάζετε περισσότερο; 

Όλες οι ηρωίδες μου έχουν κομμάτια από μένα. Από τον χαρακτήρα μου, από τις 

αντιδράσεις μου, από τους φόβους, από τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς 

μου. Αν πάρεις αυτά τα κομμάτια από την κάθε μια και τα ενώσεις θα σχηματίσεις 

εμένα. 

Πως θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας με τρεις λέξεις. 

Ιδιότροπη, ατίθαση, ελεύθερη. 

Τι σας φοβίζει; 

Με φοβίζει η εξουσία σε λάθος χέρια, με φοβίζουν οι ανόητοι άνθρωποι σε 

νευραλγικά πόστα, ο φανατισμός, οι ασυνείδητοι οδηγοί, η ταχύτητα, οι δυνατοί 

κρότοι και οι πολύ μεγάλες ακρίδες. 

Τι σας κάνει χαρούμενη; 

Η συγγραφή, η θάλασσα, οι σοκολάτες, η μουσική, το διάβασμα, η μπύρα, ο 

παγωμένος καφές, οι ταινίες, τα ζαχαροπλαστεία, η στιγμή που φεύγω από τον 

οδοντίατρο. Απλά, καθημερινά και εύκολα πράγματα δηλαδή, δεν έχω μεγάλες 

απαιτήσεις. 

Σε τι έχετε «εθισμό»; 



Στη ζάχαρη, στη νικοτίνη, στην καφεΐνη, στα βιβλιοπωλεία, στα μπαλκόνια με θέα 

τη θάλασσα, στον καναπέ μου, στον ύπνο, ειδικά στον ύπνο, θα μπορούσα να 

κοιμάμαι για μέρες. 

Ο έρωτας τι ρόλο παίζει στη ζωή σας; 

Ο έρωτας επειδή έχει την τάση να σε κάνει να τρελαίνεσαι και να χάνεις τον 

έλεγχο αποτελεί έναν τεράστιο εφιάλτη για άτομα όπως εγώ που είμαστε control 

freaks. 

Εδώ και λίγο καιρό κυκλοφορεί το νέο σας βιβλίο «Μικρή Βαρκελώνη». 

Πείτε μας λίγα λόγια γι’ αυτό. 

Είναι η Άλμα που λόγω κάποιου μυστικού έχει να βγει από το σπίτι εφτά 

ολόκληρα χρόνια. Ζει απομονωμένη, παρακολουθεί τους γείτονες με τα κιάλια, ζει 

μέσα από τις ταινίες και τα βιβλία και παράλληλα υπηρετεί την τέχνη του 

μαρασμού πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ως καλλιτέχνης φτιάχνει έργα τα οποία 

έχουν ημερομηνία λήξης και αυτοκαταστρέφονται. Είναι τόσο απελπιστικά μόνη 

που θέλει να ουρλιάξει. Όνειρό της να επιστρέψει κάποια μέρα στην αγαπημένη 

της πόλη που είναι η Βαρκελώνη, να ερωτευτεί, να δημιουργήσει φίλους, να βγει 

έξω στους δρόμους, να ζήσει σαν ένας κανονικός άνθρωπος με λίγα λόγια. 

Μελετά ταξιδιωτικά βιβλία, στολίζει χάρτες στους τοίχους, βάζει πινέζες στα μέρη 

που θέλει να ταξιδέψει, κλείνει εισιτήρια, ετοιμάζει βαλίτσες, κατεβάζει τον γενικό, 

φτάνει στην εξώπορτα, βάζει το χέρι στο πόμολο, δεν βρίσκει τη δύναμη να 

συνεχίσει και τα ακυρώνει όλα… Κι όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που εντελώς 



απροσδόκητα έρχονται τα πάνω κάτω στη ζωή της…

 

Πως γεννήθηκε η ιδέα για το βιβλίο; 



Ήθελα να γράψω για τη μοναξιά. Πόσο μόνος αισθάνεται ένας άνθρωπος σήμερα 

και πόσο αποξενωμένος. Ήθελα να πάρω αυτή τη μοναξιά και να την φέρω 

τούμπα. Να δείξω ότι μπορούμε να την νικήσουμε ακόμη και στις πιο δύσκολες 

μορφές της. 

Πέρα από βιβλία έχετε ασχοληθεί με την στιχουργική καθώς και με την 

ποίηση… 

Πέρασα κι απ’ αυτή τη φάση αλλά πλέον την έχω αφήσει πίσω μου. 

Που μπορούμε να βρούμε το βιβλίο σας; 

Η Μικρή Βαρκελώνη υπάρχει παντού και σε έντυπη μορφή και σε e-book. 

Μπορείτε να την βρείτε στο site των εκδόσεων Ψυχογιός 

http://www.psichogios.gr/site/Books/show/1004031/mikrh-barkelwnh 

και σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε Ελλάδα και Κύπρο. 

Που μπορούμε να βρούμε εσάς; 

Στο twitter. https://twitter.com/Elendaf 

  

Κλείνοντας να πω ότι στη λογοτεχνία η μισή μαγεία βρίσκεται στη 

δημιουργία ενός βιβλίου και η άλλη μισή στο διάβασμα αυτού του βιβλίου 

από τον αναγνώστη. Χωρίς τους αναγνώστες τα βιβλία μένουν μισά. 

Διαβάστε βιβλία, μην τα αφήνετε μισά, δεν τους αξίζει τέτοια τύχη. 

 


