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Η Ελένη Δαφνίδη γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1978. Το 1996 αποφοίτησε από 

το κλασικό τμήμα του Παγκύπριου Γυμνασίου και ακολούθησε νομικές σπουδές 
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Παράλληλα ασχολήθηκε με τη 
στιχουργική και την ποίηση. Σήμερα εργάζεται ως δικηγόρος και γράφει βιβλία 

που δεν αφήνουμε με τίποτα από τα χέρια μας.  

 
Τι σας ώθησε να ασχοληθείτε με τη συγγραφή παράλληλα με την 
νομική; 

Η συγγραφή προϋπήρχε. Είναι ένα σταθερό κομμάτι στη ζωή μου. Όλα τα 

υπόλοιπα με τα οποία ασχολούμαι θα μπορούσαν να καταρρεύσουν και να 

ξανακτιστούν ή να αντικατασταθούν από κάτι διαφορετικό. Με την ίδια ευκολία 
θα μπορούσε να είναι συγγραφή-αρχιτεκτονική ή συγγραφή-κηπουρική. 

Τι «δίνει» η συγγραφή στην Ελένη Δαφνίδη; 

Είναι ένας εκπληκτικός τρόπος για να ζω παράλληλες ζωές. Για παράδειγμα 

ολόκληρη την περσινή χρονιά όταν έγραφα την Αλίκη στη χώρα των ψεμάτων 
εκτός από Ελένη ήμουν και η βαθύπλουτη Μυρτώ που προσπάθησαν να την 

δολοφονήσουν για να της πάρουν την περιουσία  και η καημένη κατέληξε να 
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εργάζεται ως υπηρέτρια μέσα στην ίδια της την έπαυλη με σκοπό να μαζέψει 
στοιχεία και να εκδικηθεί αυτούς που την έφεραν σ’ αυτή την κατάσταση. 

Υπάρχει μία μαγεία και μία αίσθηση απελευθέρωσης σε όλο αυτό που δεν είναι 
εύκολο να περιγράψεις. 

Ποια γεύση μένει με το τελείωμα μιας ιστορίας, με την έκδοση του 
βιβλίου, με το εξώφυλλο στις βιτρίνες των βιβλιοπωλείων; 

Τον πρώτο καιρό υπάρχει έντονη η αίσθηση του αποχωρισμού. Αυτό που 
δημιούργησα φεύγει πλέον από τη σφαίρα ελέγχου μου. Τώρα πια είναι εκεί 

έξω και όχι μαζί μου. Περνά αρκετός καιρός μέχρι να γεμίσω αυτό το κενό και 
να απολαύσω αυτό που συμβαίνει. Συχνό φαινόμενο για εμάς τα control 
freaks. 

Από πού αντλείτε την έμπνευση για τους χαρακτήρες σας και την 

ιστορία τους; 

Από τα πιο χοντρά πράγματα μέχρι τις πιο ασήμαντες  λεπτομέρειες. Απ’ αυτά 

που φοβάμαι, που ζηλεύω, που αγαπώ, που ελπίζω, που απεύχομαι, απ’ αυτά 
που είμαι, αυτά που θα ήθελα να είμαι, από πράγματα που έχω ή δεν έχω, από 
γεγονότα που έχουν συμβεί ή που δεν θα ήθελα να συμβούν ποτέ. Ένας 

συνδυασμός από εικόνες που είδα, ήχους που άκουσα και ασφαλώς ένα 
τεράστιο μέρος από τη φαντασία μου. 

Σε όλες τις ιστορίες σας το χιούμορ παίζει ενεργό ρόλο. Πόση σημασία 
έχει το χιούμορ για εσάς; 

Είναι μία διέξοδος για να κρατιέμαι καλά στα μυαλά μου. Προσπαθώ να βρίσκω 

την χιουμοριστική πλευρά σε ό,τι έχω να αντιμετωπίσω. Υπάρχουν δύο τρόποι 
να δει κανείς όσα του έρχονται στη ζωή: Ή να τα παίρνει όλα στα σοβαρά και 
να είναι μίζερος  ή να προσπαθεί να δει την αστεία τους πλευρά, να 

αυτοσαρκαστεί και να γελάσει πρώτα απ’ όλα με τον εαυτό του. Κάνω τα πάντα 
για να ανήκω στη δεύτερη κατηγορία αν και δεν είναι πάντα εύκολο. 

Ποιο από τα βιβλία σας είναι το πιο αγαπημένο και γιατί;  

Σίγουρα ξεχωρίζω την Εξολόθρευση της Μπάρμπι γιατί μ’ αυτήν έγινε η αρχή. 

Όχι όμως επειδή θεωρώ ότι είναι αντικειμενικά το καλύτερο. Το ξεχωρίζω όπως 
ξεχωρίζει κανείς την πρώτη φορά του σε κάτι. Την πρώτη μέρα στο σχολείο, 

τον πρώτο του έρωτα, κάπως έτσι. Από κει και πέρα αγαπώ συγκεκριμένους 
ήρωες που έβαλα σε βιβλία και όχι κατ’ ανάγκην τους πρωταγωνιστές. Νιώθω 
ας πούμε ένα τεράστιο δέσιμο με την Βικτόρια από τις Μικρές Απιστίες Μεγάλες 

τιμωρίες, την Αμαράντα από το Σ’ αγαπώ δε μ’ αγαπάς αλλά και πολλούς 
άλλους. 

Ποιο είναι το «μεγάλο» όνειρο για ένα βιβλίο σας; Πως θα θέλατε να 
δείτε να μεγαλώνει ένα από τα «παιδιά» σας; Σε όσες περισσότερες 
γλώσσες; Σε ένα σενάριο;  

Ήμουν αρκετά τυχερή ώστε να έχει ήδη μεταφραστεί ένα βιβλίο μου στα 

γερμανικά και τώρα στα τούρκικα. Σίγουρα θες να δεις την ιστορία σου να 
φτάνει στον κόσμο με όλα τα διαθέσιμα μέσα.  Είναι μία ευκαιρία να γίνει 
προσιτή σε ένα ευρύτερο κύκλο ανθρώπων που θα μπορούσαν να ταυτιστούν, 

να γελάσουν, να περάσουν καλά με αυτό που δημιούργησες. Όσο για την 
περίπτωση ενός σεναρίου, οι περισσότερες κριτικές που παίρνω από 
αναγνώστες λένε «αυτό το βιβλίο πρέπει να γίνει ταινία». Πιστεύω ότι θα 

συμβεί κι αυτό κάποια στιγμή. Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση των αναγνωστών 
μου. 



Τι συμβουλή θα δίνατε σε μια νέα κοπέλα που θέλει να ξεκινήσει να 
γράφει;  

Να έχει δικό της στιλ. Να βρει το ύφος της. Να μην αντιγράφει και να μην 

δανείζεται. Να αποτυπώσει κάτι αυθεντικό στο χαρτί, όλα τα άλλα είναι 
“πιασμένα”. Να είναι δεκτική στην κριτική διότι θα υπάρξει μπόλικη απ’ αυτήν. 
Το σημαντικότερο όμως είναι να διαβάζει και η ίδια. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι 

υπάρχει για παράδειγμα ένας μάγειράς που δεν του αρέσει το καλό φαγητό. Ή 
ένας μάγειράς που βρίσκεται μονίμως σε δίαιτα. Αν αγαπάς τα βιβλία τόσο 
πολύ ώστε να θες να γράψεις ένα, τότε πρέπει να έχεις διαβάσει κιόλας. Όχι 

ένα και δύο αλλά εκατοντάδες βιβλία. Τελευταίο και εξίσου σημαντικό είναι να 
νιώθει τεράστιο έρωτα και δέσιμο με το δημιούργημά της. Όχι μόνο όσο το 
γράφει αλλά και αφού το τελειώσει. Αν δεν είναι ευχαριστημένη με το τελικό 

αποτέλεσμα, αν γράφει με κόπο, αν δυσανασχετεί, όλα αυτά είναι 
προειδοποιητικά καμπανάκια ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν δεν αγαπά η ίδια το 
έργο της πως θα το αγαπήσει ο αναγνώστης; 

Τι να περιμένουμε από εσάς για την συνέχεια; 

 Ως συνήθως έχω καμιά πενηνταριά ιστορίες κατά νου. Είναι εποχές που η 

φαντασία μου με βομβαρδίζει ανελέητα. Απλώς περιμένω την ιδέα που θα με 

γοητεύσει και τους ήρωες που θα με εξιτάρουν. Διακρίνω όμως κάτι που 
ξεχωρίζει ανάμεσα σ’ όλα αυτά και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι το 
επόμενο μου βιβλίο. Αν τα πράγματα έρθουν έτσι όπως τα υπολογίζω τότε 
μάλλον θα έχουμε να κάνουμε με μία ληστεία που πήγε πολύ πολύ στραβά. 

Το πιο πρόσφατο βιβλίο της Ελένης κυκλοφόρησε μόλις τον Ιούνιο και 
τιτλοφορείται ως “Η Αλίκη στη χώρα των ψεμάτων” και η υπόθεση 
περιλαμβάνει χιούμορ, μυστήριο, εκδίκηση και ξανά χιούμορ. 

“Με τα λεφτά μπορείς να βρεθείς παντού. Στη Χαβάη, στο Κανκούν, στις 
Μπαχάμες ή, στη δική μου περίπτωση, στον πάτο ενός σιντριβανιού. Το 

αναπάντεχο αυτό ταξίδι μού προσέφεραν ως δώρο γενεθλίων ο βασιλιάς των 
απατεώνων κι αξιολάτρευτος πατριός μου, Κωνσταντίνος, και η ακόμα πιο 
αξιολάτρευτη κόρη του, η πριγκίπισσα της σιλικόνης Ισαβέλλα. Και παρ’ ότι 

φαινομενικά οργάνωσαν το τέλειο έγκλημα, ώστε να με βγάλουν απ’ τη μέση 
και να περάσει στα χέρια τους η τεράστια περιουσία μου, για κακή τους τύχη 
κατάφερα να κρατηθώ στη ζωή. Ή σχεδόν στη ζωή… Καλωσορίσατε στον 

κόσμο μου! Είμαι η Μυρτώ, είμαι σε κώμα και σκοπεύω να μείνω στην Ιστορία 
ως ο πρώτος άνθρωπος που θα επιχειρήσει να ξεσκεπάσει την απόπειρα 
δολοφονίας που έγινε εις βάρος του, όντας φυτό. Μην το γελάτε. Υπάρχει 

τρόπος…“ 
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