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Της Μαρίας Παπανικολάου

Χ ιούμορ και αυτοσαρκασμός τα
όπλα επιβίωσης του ανθρώπου
για να τα βγάλει πέρα μέσα

στις σύγχρονες καταθλιπτικές κοι-
νωνίες. Μία ατάκα, πολύ «προχώ»
που θα έλεγε η σημερινή νεολαία.
Μία ατάκα που δεν την έχεις ακούσει
και ούτε καν την έχεις δει γραμμένη
κάπου, σε βιβλία ή σε δρόμους. Μία
ατάκα που βγαίνει από ανθρώπους
που έχουν μπει βαθιά μέσα στον
άνθρωπο, βαθιά μέσα στην πραγ-
ματικότητα, βαθιά μέσα στην Κοι-
νωνία, στα «θέλω», τα «πρέπει», τα
προβλήματά της, το σήμερά της, τη
ζωή της. Μία ατάκα που βγαίνει
από ανθρώπους που έχουν μελετήσει
τα μέγιστα σε ό,τι αφορά τα προ-
βλήματα των διπλανών τους, των
συμπολιτών τους και όλων των άλ-
λων. Μία ατάκα που την είπε ένας
άνθρωπος που συναναστρέφεται με
ανθρώπους, μιλάει με ανθρώπους,
μελετάει τους ανθρώπους, βλέπει
τη ζωή της Κοινωνίας και μέσα από
όλα αυτά αφού τα φιλτράρει και
βγάλει το δικό του «ζουμί» τότε μι-
λάει για τους ανθρώπους, περνάει
μηνύματα στους ανθρώπους και τους
δείχνει αυτόν τον δρόμο. Η κυρία
Ελένη Δαφνίδη είναι ακριβώς αυτός
ο άνθρωπος. Ζει με ανθρώπους, κι-
νείται μέσα στους  ανθρώπους, μέσα
σε μία Κοινωνία γεμάτη ζωή, προ-
βλήματα, χθες, σήμερα και αύριο
και αφού τα μελετήσει όλα αυτά
τότε... κλειδαμπαρώνεται στο χώρο
της, παρέα με τον εαυτό της, τις
σοκολάτες της και τους καφέδες της
και γράφει για τους ανθρώπους. «Εί-
ναι μια ιεροτελεστία», θα πει η ίδια
για την συγγραφική της ...πλευρά
και «όσο διαρκεί αυτή η διαδικασία
παύω να είμαι εγώ. Ακούγεται σαν
να έχω δύο ζωές και αυτό δεν απέχει
πολύ απ’ την πραγματικότητα. Νιώ-
θω πολύ τυχερή».

Η κα Δαφνίδη δεν ανήκει στην
κατηγορία αυτή των συγγραφέων
που πιάνει έναν παλμό, της ...έρχεται
μία ιδέα, ακούει κάτι που της κάνει
«κλικ» και κάθεται κάτω και γράφει
ένα βιβλίο. Πρόκειται για συγγραφέα
που λόγω επαγγέλματος -δικηγό-
ρος- ή λόγω καταγωγής -Λευκωσία-
το ψάχνει πολύ και προβληματίζεται
ακόμα πιο πολύ. 

Δεν της αρκεί ένα ωραίο ηλιο-
βασίλεμα ή μια εικόνα στους δρό-
μους για να «κλειδαμπαρωθεί», θέλει
πολλά παραπάνω, θέλει να προβλη-
ματιστεί, θέλει να το ψάξει, θέλει
να βρει λύσεις και μετά να ασχολη-
θεί. Κάθε βιβλίο της είναι και μάθημα
απέναντι στη ζωή, απέναντι στον
άνθρωπο, απέναντι σε όλους μας.
Αλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι έφτασε
σε αυτό το συμπέρασμα για το «χι-
ούμορ και τον αυτοσαρκασμό», όπως
άλλωστε και σε πολλές άλλες απαν-

τήσεις που ζητάει ο άνθρωπος γύρω
από τα «θέλω» του, από τον έρωτα,
από τον χαρακτήρα του ανθρώπου
και κατά πόσο επηρεάζεται από τα
πλούτη ή την φτώχεια. 

Δεν σταματάει, όμως, μόνο εκεί.
Δεν σταματάει στο να γράψει ένα
βιβλίο και να το δει στα χέρια των
αναγνωστών της, αλλά γίνεται κι
εκείνη αναγνώστης... δικός της.
Παίρνει το βιβλίο που έχει τελειώσει
και κυριολεκτικά το... μαστιγώνει
και... μαστιγώνεται μαζί του. «Αφού
τελειώσω ένα βιβλίο, αποστασιο-
ποιούμαι απ’ αυτό και το διαβάζω
σαν ένας τρίτος. Σαν ένας ιδιότροπος,
δύσκολος και στριφνός αναγνώστης
ο οποίος δεν με συμπαθεί καθόλου.
Κυκλώνω παραγράφους, σκίζω σε-
λίδες, αλλάζω φράσεις, δημιουργώ
ένα πανικό από πολύχρωμα post-
its και κόκκινα μαρκαδοράκια», λέει
χαρακτηριστικά και για όποιον ανα-
ρωτηθεί «γιατί το κάνει αυτό και
δεν περιμένει τις κριτικές» την απάν-
τηση τη δίνει η ίδια: «Η διαδικασία
είναι επώδυνη αλλά πρέπει να γί-
νεται από σεβασμό στον αναγνώ-
στη». 

Η Ελένη Δαφνίδη, είναι ένας άν-
θρωπος με έντονες ανησυχίες και
προβληματισμούς. 

Και γι αυτό τον λόγο «δένεται»
με τα έργα της, στενοχωριέται όταν
κάποιο από τα... παιδιά της φεύγει
από τα χέρια της και το μόνο που
κρατάει είναι οι ήρωες του βιβλίου
που «από τη στιγμή που τους δημι-
ούργησα μένουν για πάντα μαζί
μου».

«Περιοδικό»: Κυρία Δαφνίδη,
έχετε μιλήσει στο παρελθόν για
το τι θεωρείτε εσείς ως «ευτυχι-
σμένο τέλος». Το ότι μπορεί να
μην έχεις καταλήξει με όλα όσα
θέλεις αλλά να έχεις μάθει τον
εαυτό σου και να έχεις κερδίσει
από τα λάθη σου. Η ερώτησή μου
είναι ...τελικά ξέρουμε τι θέλουμε
ή μήπως τα «θέλω» αλλάζουν συ-
νέχεια ανάλογα με τη ζωή ή και
την περίσταση;

Ελένη Δαφνίδη: Μέχρι κάποια
ηλικία τα «θέλω» ενός ανθρώπου
αλλάζουν με μεγαλύτερη ταχύτητα
κι απ’ όση χρησιμοποιούσε ο Κλαρκ
Κεντ για ν’ αλλάξει στολή από ρε-
πόρτερ σε Σούπερμαν. Μεγαλώνον-
τας τα πράγματα είναι αλλιώς. Λίγο
που μετριάζεται ο αυθορμητισμός
μας, λίγο που πάθαμε και μάθαμε,
λίγο που γινόμαστε πιο ρεαλιστές
και δυστυχώς λιγότερο ονειροπό-
λοι… τα «θέλω» μας περιορίζονται
σε τεράστιο βαθμό. Γινόμαστε πλη-
κτικοί ή ολιγαρκείς; Θέλω να πι-
στεύω πως πρόκειται για το δεύτερο. 

«Π»: Εχετε πει έρωτας χωρίς
ταλαιπωρία είναι Χριστούγεννα
χωρίς στολισμένο δεντράκι. Πι-
στεύετε ότι ο έρωτας είναι τόσο
δυνατός όσο η ταλαιπωρία που

υπέστη ο άνθρωπος για να τον
αποκτήσει (αν τον αποκτήσει τε-
λικά);

Ελένη Δαφνίδη: Νομίζω πως ο
έρωτας στα αρχικά στάδια είναι κάτι
συνταρακτικό. Γι’ αυτό εξάλλου έχει
υμνηθεί σε τέτοιο βαθμό αιώνες
τώρα. Σου αφαιρεί ένα τεράστιο

κομμάτι της λογικής. Σε κάνει αιθε-
ροβάμων και ολίγον τρελό. Νιώθεις
ότι είσαι ικανός να κάνεις τα πάντα
και συνήθως είσαι. Eχει όμως ημε-
ρομηνία λήξης. Είμαι σίγουρη ότι
αν ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα δεν
έκαναν την ασύλληπτου μεγέθους
βλακεία να πιούν το δηλητήριο θα

ήταν ευτυχισμένοι για τρία - τέσσερα
χρονάκια και μετά θα χώριζαν με
υστερίες. Κατά πάσα πιθανότητα
εκείνη θα του πετούσε τα ρούχα
απ’ το μπαλκόνι και θα του έλεγε
«πάρε και τα παλιοπράματά σου
φεύγοντας. Και μην μου ξαναστείλεις
γράμμα». Εχω την εντύπωση ότι το
μόνο είδος έρωτα που δεν φθείρεται
ποτέ είναι ο ανεκπλήρωτος, επειδή
αυτός έχει καθηλωθεί στο αρχικό
συνταρακτικό στάδιο και δεν του
δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να φθαρεί.
Εύχομαι να κάνω λάθος.

«Π»: Στην ιστοσελίδα σας
(http://whatelenisaw.wordpress.c
om/) κάνετε μεταξύ άλλων και
κριτική σε κάποιες ταινίες που
έχετε παρακολουθήσει. Ομολο-
γουμένως με άκρως κωμικό αλλά
καυστικό τρόπο. Ποια ταινία σας
έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώ-
σεις, θα την ξαναβλέπατε πολλές
φορές και γιατί;

Ελένη Δαφνίδη: Οι καλές ταινίες
είναι πολλές αλλά αν πρέπει να επι-
λέξω μία αυτή θα είναι το Bitter
moon του Πολάνσκι κυρίως επειδή
έρχεται σε πλήρη αρμονία με την
προηγούμενη ερώτηση. Με μαγεύει
ο τρόπος που παρουσιάζεται η γέν-
νηση και η φθορά των συναισθη-
μάτων, η παράνοια που γεννιέται
από την απόρριψη, η τρέλα που
σου προκαλεί η ανάγκη για εκδίκη-
ση. Η πιο καθηλωτική ιστορία που
γεννήθηκε στο μυαλό του Μπρυκνέρ
κατά την άποψή μου.

«Π»: Εχετε πει ότι την δικηγο-
ρία μπορεί να την αλλάζατε την
συγγραφή όμως όχι. Θα μπορού-
σατε όμως να ασχοληθείτε καθα-
ρά και μόνο με αυτή; Θα σας γέ-
μιζε ολοκληρωτικά ή χρειάζεστε
και κάτι ποιο πραγματικό για
ισορροπία. Κάτι πιο καθημερινό
και πιο ...αγχωτικό;

Ελένη Δαφνίδη: Eχει και η συγ-
γραφή το ρεαλισμό της, μη νομίζετε.
Οι ώρες που δημιουργείς είναι σί-
γουρα ένα είδος μαγείας που σε
συνεπαίρνει αλλά στη διαδρομή που
διανύει ένα βιβλίο από τα χέρια
του συγγραφέα μέχρι τα χέρια του
αναγνώστη υπάρχουν στάδια ιδιαι-
τέρως δύσκολα και αγχωτικά. Είπα
όσα ήθελα να πω; Τα είπα έτσι
όπως έπρεπε να τα πω; Μήπως
υπάρχουν λάθη; Μήπως υπάρχουν
κενά; Μήπως έπρεπε να προσθέσω
αυτό ή να αφαιρέσω εκείνο; Θα το
αγαπήσει ο κόσμος; Θα απλώσει το
χέρι του να το αρπάξει απ’ το ράφι;
Θα το διαβάσει ως το τέλος; Θα του
αφήσει κάτι; Θα μπορούσα να συ-
νεχίσω για ώρες… Αρκεί μόνο να
σας πω ότι το πρώτο διάστημα κατά
το οποίο ένα βιβλίο φεύγει από τα
χέρια μου και παίρνει το δρόμο της
έκδοσης βιώνω ένα έντονο αίσθημα
αποχωρισμού και κάτι που μοιάζει
με θλίψη.

Ελένη Δαφνίδη: Χιούμορ και αυτοσαρκασμός τα όπλα επιβίωσης του

Οι ώρες που δημιουργείς
είναι σίγουρα ένα είδος μαγείας 

που σε συνεπαίρνει αλλά στη διαδρομή 
που διανύει ένα βιβλίο από τα χέρια 

του συγγραφέα μέχρι τα χέρια του αναγνώστη
υπάρχουν στάδια ιδιαιτέρως 

δύσκολα και αγχωτικά
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«Π»: Αν σας ζήταγε κάποιος
να χαρακτηρίσετε τι είδος συγ-
γραφέας είσαστε τι θα λέγατε;

Ελένη Δαφνίδη: Συγγραφέας
κωμωδιών με ήρωες στα πρόθυρα
της τρέλας που δεν αποκλείει το
ενδεχόμενο να ξυπνήσει ένα πρωί
και να γράψει ένα δράμα με πολύ
δάκρυ, απελπισία και σπαραγμό και
πρωταγωνιστές που θα περιπλανι-
ούνται απεγνωσμένοι στους δρόμους
και θα στοχάζονται δίπλα σε ακρο-
θαλασσιές. 

«Π»: Στο βιβλίο σας οι δυο
πρωταγωνίστριες προέρχονται
από 2 άκρως αντίθετα κοινωνικά
στρώματα. Θεωρείτε ότι τα πλού-
τη κάνουν τη διαφορά στον χα-
ρακτήρα κάποιου ή έστω μπορούν
να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα
κάποιου προς το καλύτερο ή το
χειρότερο;

Ελένη Δαφνίδη: Oχι. Ο χαρα-
κτήρας δεν έχει να κάνει με το τρα-
πεζικό υπόλοιπο. Αν για παράδειγμα
είσαι ένας άξεστος, αγροίκος υπε-
ρόπτης, αυτό θα είσαι και με ένα
σεντ στην τσέπη και με ένα δισεκα-
τομμύριο στην τράπεζα. Κατά τον
ίδιο τρόπο το να αποκτάς απότομα
πλούτη ή να χάνεις τα πάντα με
αιφνίδιο τρόπο, δεν πρόκειται να
σε μετατρέψει σε κάτι άλλο απ’
αυτό που ήδη είσαι, αλλά ίσως γίνει
η αιτία να βγάλεις στην επιφάνεια
πράγματα που υπήρχαν μέσα σου
τα οποία έως τότε δεν σου δόθηκε
η αιτία να τα εκφράσεις.

«Π»: Στο βιβλίο σας γίνονται
αναφορές σε γνωστές μάρκες
υποδημάτων και ρούχων. Πόσο
σας αγγίζει εσάς;

Ελένη Δαφνίδη: Πάντα το έβρι-
σκα αστείο και γι’ αυτό εξάλλου το
διακωμωδώ. Υπάρχει κόσμος που
κοιτάζει πρώτα την ετικέτα και ύστε-
ρα το ρούχο αυτό καθαυτό. Εγώ,
να σας πω, τις κόβω τις ετικέτες,
μου προκαλούν φαγούρα. 

«Π»: «Η Αλίκη στην χώρα των
ψεμάτων» είναι ένα βιβλίο που
από την αρχή ως το τέλος σε
κρατάει σε εγρήγορση... Πόσο
δύσκολο ήταν για εσάς αυτό; Το
να καταφέρετε να κρατήσετε το
ενδιαφέρον του αναγνώστη αμεί-
ωτο;

Ελένη Δαφνίδη: Αφού τελειώσω
ένα βιβλίο, αποστασιοποιούμαι απ’
αυτό και το διαβάζω σαν ένας τρίτος.
Σαν ένας ιδιότροπος, δύσκολος και
στριφνός αναγνώστης ο οποίος δεν
με συμπαθεί καθόλου. Κυκλώνω πα-
ραγράφους, σκίζω σελίδες, αλλάζω
φράσεις, δημιουργώ ένα πανικό από
πολύχρωμα post-its και κόκκινα μαρ-
καδοράκια. Η διαδικασία είναι επώ-
δυνη αλλά πρέπει να γίνεται από
σεβασμό στον αναγνώστη. Υπάρχει
διαφορά ανάμεσα στο γράφω ένα
ημερολόγιο και στο γράφω ένα βι-
βλίο. Κάποια πράγματα κουράζουν

και δεν έχουν καμία θέση στο κεί-
μενο. Η ιστορία της Αλίκης είχε
δράση. Επρεπε λοιπόν να αφαιρέσω
οτιδήποτε περιττό. Δεν ήταν εύκολο.
Αυτό το στάδιο δεν είναι ποτέ εύ-
κολο. 

«Π»: Η Αλίκη με την Μυρτώ
είναι δύο τελείως διαφορετικές
γυναίκες. Και όμως δένουν. Βοη-
θάει η μια την άλλη με ένα μαγικό
τρόπο. Τι θεωρείτε ότι ήταν η

μυστική συνταγή; Καθαρά η ανάγ-
κη ή κάτι πιο βαθύ;

Ελένη Δαφνίδη: Πάντρεψα δύο
κόσμους εντελώς διαφορετικούς σε
μία προσπάθεια να δείξω πως τελικά
δεν διαφέρουμε πολύ ο ένας απ’
τον άλλο. Αν «ξεγυμνώσεις» δύο αν-
θρώπους από τα υλικά αγαθά που
τους περιβάλλουν και το σώμα που
τους φιλοξενεί θα βρεις και στους
δύο διλήμματα, δυσκολίες, θα βρεις

την ανάγκη για αγάπη. Συχνά βλέ-
πεις κάποιον που με μία πρόχειρη
ματιά βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη
θέση από σένα και νομίζεις πως
έχει μία καλύτερη ζωή. Ξεχνάς όμως
πως αυτός ο άνθρωπος πονά με τον
ίδιο τρόπο, αγχώνεται όπως εσύ,
αγαπά, ανησυχεί, έχει συναισθημα-
τικές ανάγκες ίδιες με τις δικές σου.

«Π»: Το πρώτο σας βιβλίο ήταν
το μυθιστόρημα με τίτλο «Η εξο-
λόθρευση της Μπάρμπι» το οποίο
έχει μεταφραστεί στα γερμανικά
και τώρα στα τουρκικά. Το δεύ-
τερο μυθιστόρημά σας έχει τίτλο
«Μικρές απιστίες μεγάλες τιμω-
ρίες». Αυτά τα δύο ήταν η αρχή
σας. Ποιο σας δυσκόλεψε περισ-
σότερο και για ποιο λόγο;

Ελένη Δαφνίδη: Κανένα. Ημουν
στο ξεκίνημα και είχα άγνοια κιν-
δύνου. Τώρα που τα ξαναδιαβάζω
θέλω να κάνω αμέτρητες αλλαγές.
Με βρίσκω πολύ φλύαρη ειδικά στο
δεύτερο. Σαν μία καινούρια μαμά
που στα πρώτα της παιδιά κάνει
διαπαιδαγωγικά λάθη από υπέρμε-
τρο ενθουσιασμό.

«Π»: Στα βιβλία σας παρατη-
ρούμε έντονα το χιούμορ και σε
κάποια σημεία ακόμα και αυτο-
σαρκασμό. Πόσο σημαντικό είναι
στη ζωή σας;

Ελένη Δαφνίδη: Το χιούμορ και
ο αυτοσαρκασμός είναι τα σημαντι-
κότερα όπλα επιβίωσης που διαθέτει
ο άνθρωπος για να τα βγάλει πέρα
μέσα στις σύγχρονες καταθλιπτικές
κοινωνίες. Ακόμη και στην προσω-
πική μου ζωή αποφεύγω την παρέα
με άτομα που δεν τολμούν να γε-
λάσουν με τον εαυτό τους. Αν θέλω
να πλήξω μέχρι θανάτου προτιμώ
να σιδερώσω πουκάμισα.

«Π»: Η Μυρτώ καθηλώθηκε σε
ένα κρεβάτι αλλά με έναν μαγικό
τρόπο κατάφερε να ξεδιαλύνει
την κατάσταση, που δεν θα απο-
καλύψουμε. Πως σας δημιουρ-
γήθηκε η πλοκή;

Ελένη Δαφνίδη: Ο συγγραφέας
είναι και λίγο σαδιστής με τους
ήρωες του. Για ποιο λόγο εξάλλου
να δημιουργεί ήρωες και να τους
βασανίζει; Η Μυρτώ έπρεπε να απο-
δείξει την απόπειρα ανθρωποκτονίας
που έγινε εις βάρος της ξεκινώντας
από το μηδέν. Την έβαλα λοιπόν
στο μηδέν. Σε κωματώδη κατάσταση.
Χωρίς να μπορεί να κουνήσει ούτε
το μικρό δαχτυλάκι. Ο σαδισμός
που λέγαμε. Και μετά έπλασα ένα
παραμύθι για μεγάλους επειδή, ας
μην γελιόμαστε, ποτέ δεν είμαστε
αρκετά μεγάλοι για ακόμη ένα πα-
ραμύθι, είτε για να το πούμε είτε
για να το ακούσουμε… 

«Π»: Ποιος από τους δυο χα-
ρακτήρες του βιβλίου «Η Αλίκη
στη χώρα των ψεμάτων» ταιριάζει
ποιο πολύ στον δικό σας χαρα-
κτήρα; Αλήθεια στους πρωταγω-
νιστές σας ή και στα πρόσωπα
που χρησιμοποιείται και δεν
έχουν πρώτο ρόλο παίρνετε στοι-
χεία από δικούς σας ανθρώπους

ή φίλους σας ή ακόμα και περα-
στικούς από τη ζωή σας;

Ελένη Δαφνίδη: Eχω τον αυτο-
σαρκασμό της Μυρτώς και την λαι-
μαργία της Αλίκης. Ολοι οι ήρωες
μου έχουν κομμάτια από εμένα,
κάτι από ανθρώπους που συνάντησα
και μεγάλο μέρος της φαντασίας
μου. 

«Π»: Και επί τη ευκαιρία, από
όλους τους ήρωες που έχετε δη-
μιουργήσει ποιον «αγαπάτε» πε-
ρισσότερο; Και ποιον θα θέλατε
να είχατε φτιάξει εσείς αλλά σας...
πρόλαβε άλλος/η συγγραφέας;

Ελένη Δαφνίδη: Οι πρώτες που
μου έρχονται στο μυαλό είναι η Βι-
κτόρια από τις Μικρές απιστίες με-
γάλες τιμωρίες και η Αμαράντα από
το Σ’ αγαπώ δε μ’ αγαπάς. 

Οι ήρωες που έφτιαξαν άλλοι
συγγραφείς και τους ζηλεύω αφάν-
ταστα είναι αμέτρητοι. Θα χρειαστεί
όμως να σας διορθώσω: δεν με πρό-
λαβαν γιατί πολύ απλά δεν θα τους
δημιουργούσα ποτέ εγώ μα ούτε
και κανένας άλλος. Τον ήρωα δεν
μπορείς να τον δεις απομονωμένα
αλλά ως μέρος ενός συνόλου που
αποτελείται από την γενικότερη
σύλληψη ενός συγγραφέα. Δημι-
ουργήθηκε για να εξυπηρετήσει μία
ιστορία που ήθελε να αφηγηθεί ο
συγγραφέας. Τι θα άξιζε ο Φλορεν-
τίνο Αρίσα του Μάρκες έξω απ’ τις
σελίδες του Ερωτα στα χρόνια της
χολέρας ή ποιος θα ήταν ο Γκρεγκόρ
Σάμσα χωρίς την πέννα του Κάφκα;
Μάλλον τίποτα. 

«Π»: Πιστεύετε ότι στην μετά-
φραση ενός βιβλίου μπορεί να
χαθεί η ομορφιά του;

Ελένη Δαφνίδη: Ναι, δυστυχώς
το συναντώ συχνά. Βέβαια αυτό
μπορεί να το εντοπίσει μόνο κάποιος
ο οποίος διάβασε το βιβλίο στην
πρωτότυπη γλώσσα του και έπειτα
το διάβασε μεταφρασμένο. Δυστυχώς
αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να
το ελέγξει ο συγγραφέας εκτός κι
αν είναι γνώστης όλων των γλωσσών
στις οποίες μεταφράζονται τα έργα
του.

«Π»: Και να πάμε στην επόμενη
μέρα. Τι να περιμένουμε; Κάτι
νέο έχετε έτοιμο ή ετοιμάζετε;

Ελένη Δαφνίδη: Ετοιμάζω μία
κωμωδία τρόμου που με κρατά ξά-
γρυπνη και ευτυχισμένη. Η καημένη
η ηρωίδα μου μετακομίζει σ’ ένα
στοιχειωμένο σπίτι. 

«Π»: Η συγγραφή είναι για
εσάς ένας τρόπος να αποδράσετε
από την καθημερινότητα; Ζείτε
μέσα από τους πρωταγωνιστές
σας;

Ελένη Δαφνίδη: Oσο γράφω γί-
νομαι οι ήρωές μου. Θέλω απόλυτη
ησυχία, αμέτρητους καφέδες, σο-
κολάτες και μπορώ να χαθώ για
ώρες. Κλείνω τηλέφωνα, κουδούνια
και κατεβάζω ρολά. Είναι μια ιερο-
τελεστία. Οσο διαρκεί αυτή η δια-
δικασία παύω να είμαι εγώ. 

Είναι μεγάλη τιμή για εμάς 
να βλέπουμε τα βιβλία μας

να περνούν τα σύνορα και να φτάνουν
στα χέρια συμπατριωτών μας στο εξωτερικό. 

Η τεχνολογία είναι με το μέρος μας
και είναι τεράστια πλέον η ευκολία

με την οποία ένα βιβλίο μπορεί να φτάσει 
στην άλλη άκρη της γης
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Ακούγεται σαν να έχω δύο ζωές και
αυτό δεν απέχει πολύ απ’ την πραγ-
ματικότητα. Νιώθω πολύ τυχερή.

«Π»: Tέλος οι ομογενείς μας
στην Αμερική έχουν μία τεράστια
αγάπη, λατρεία θα το έλεγα, για
την Ελλάδα μας. Πιστεύετε ότι
ένας τρόπος για να «ταξιδεύουν»
στην Ελλάδα είναι η ελληνική λο-
γοτεχνία; Ποια βιβλία θα τους
προτείνατε εσείς είτε δικό σας
είτε συνάδελφου; 

Ελένη Δαφνίδη: Η αγάπη για
την πατρίδα είναι σίγουρα από τα
πιο βαθιά συναισθήματα που βιώνει
ένας άνθρωπος ο οποίος ζει μακριά
απ’ τον τόπο του. Ειλικρινά μιλώντας

όμως θεωρώ ότι τα πιο σπουδαία
ταξίδια γίνονται πρώτα μέσα από
τις αναμνήσεις, έπειτα μέσα από τη
μουσική και στο τέλος έρχονται τα
βιβλία. Τα δύο πιο συγκινητικά
πράγματα που άκουσα ωστόσο ως
συγγραφέας ήταν τα λόγια μίας ανα-
γνώστριας η οποία μου είπε ότι
μετά από κάθε ταξίδι της στην πόλη
που γεννήθηκε παίρνει φεύγοντας
ένα δικό μου βιβλίο για να έχει
κάτι από Ελλάδα στη βαλίτσα της.
Το άλλο ήταν από ένα ζευγάρι με-
ταναστών στη Γερμανία οι οποίοι
με ευχαρίστησαν επειδή η δεκαε-
ξάχρονη κόρη τους που γεννήθηκε
και μεγάλωσε εκεί διαβάζει μανιω-
δώς τα βιβλία μου κι αυτός είναι
άλλος ένας κρίκος που την κρατά

δεμένη με την μητρική της γλώσσα
και γι’ αυτό μου ζήτησαν να μην
σταματήσω να γράφω ποτέ. 

Αν κάποιος έχει την διάθεση να
διαβάσει μία κωμωδία θα πρότεινα
το τελευταίο μου βιβλίο «Η Αλίκη
στη χώρα των ψεμάτων.» Αν θέλει
να διαβάσει κάποιο άλλο είδος
υπάρχει πληθώρα καταπληκτικών
Ελλήνων και Κύπριων συγγραφέων.
Χωρίς να θέλω να αδικήσω κανέναν
θα πρότεινα ένα οποιοδήποτε από
τα βιβλία του δικού μου αγαπημέ-
νου συγγραφέα, Κυριάκου Μαργα-
ρίτη που τα θεωρώ αριστουργήματα
και κυκλοφορούν από τις εκδόσεις
Ψυχογιός. Είναι μεγάλη τιμή για
εμάς να βλέπουμε τα βιβλία μας
να περνούν τα σύνορα και να φτά-
νουν στα χέρια συμπατριωτών μας
στο εξωτερικό. Η τεχνολογία είναι
με το μέρος μας και είναι τεράστια
πλέον η ευκολία με την οποία ένα
βιβλίο μπορεί να φτάσει στην άλλη
άκρη της γης. Θέλω να πιστεύω
ότι μιλώ εκ μέρους όλων των συγ-
γραφέων λέγοντας ότι είναι απί-
στευτη η συγκίνησή μας κάθε φορά
που κάποιος Ελληνας που ζει στο
εξωτερικό επικοινωνεί μαζί μας για
να μας πει ότι διάβασε κάτι δικό
μας.

«Π»: Οταν τελειώνετε τη συγ-
γραφή ενός βιβλίου πότε κατα-
φέρνετε να αποβάλλεται τους
ήρωες από την καθημερινότητά
σας;

Ελένη Δαφνίδη: Ποτέ. Από τη
στιγμή που τους δημιούργησα μέ-
νουν για πάντα μαζί μου. Ισως να
ξεθωριάζουν λίγο όταν έρχονται οι
επόμενοι αλλά η σκιά τους παρα-
μένει δίπλα μου. Νομίζω ότι είμαι
καταδικασμένη να τους κουβαλώ
για πάντα. Αυτός είναι και ο λόγος
που σε κάθε καινούριο βιβλίο ο
αναγνώστης συναντά κάποιον από
τους παλιούς ήρωες σ’ ένα τυχαίο
περιστατικό ανάμεσα στις σελίδες.
Είναι ένα παιχνίδι κρυμμένου θη-
σαυρού που παίζω με τους αναγνώ-
στες μου. Η Αλίκη για παράδειγμα
κάνει ένα πέρασμα μέσα από το βι-
βλίο το οποίο γράφω τώρα. Κάποιος
ο οποίος διάβασε την Αλίκη στη
χώρα των ψεμάτων θα την αναγνω-
ρίσει κατευθείαν. Για κάποιον άλλον
δεν θα είναι παρά ένα τυχαίο πρό-
σωπο. 

«Π»: Ποιο από τα βιβλία σας
ξεχωρίζεται περισσότερο; Είτε
από θέμα πλοκής είτε από συ-
ναισθηματικό δέσιμο.

Ελένη Δαφνίδη: Είναι πολύ δύ-
σκολη η ερώτηση. Θα πω το πρώτο,
την Εξολόθρευση της Μπάρμπι, απλά
και μόνο επειδή ήταν αυτό που μου
άνοιξε την πόρτα στον εκδοτικό κό-
σμο. 

«Π»: Κυρία Δαφνίδη σας ευ-
χαριστώ πολύ για την τιμή που
μας κάνατε.

«Χιούμορ και αυτοσαρκασμός τα όπλα επιβίωσης του ανθρώπου»

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. Από τις Εκδόσεις
Ψυχογιός κυκλοφορούν τα μυθιστορήματά της «Η Εξολόθρευση
της Μπάρμπι», το οποίο έχει μεταφραστεί στα γερμανικά και θα
κυκλοφορήσει σύντομα και στα τουρκικά, «Μικρές απιστίες, με-
γάλες τιμωρίες», «Συνάντησε με στις δώδεκα», «Εμμονές και ληγ-
μένες αγάπες» και «Σ’ αγαπώ, δεν μ’ αγαπάς».

Για απευθείας επικοινωνία με τη συγγραφέα μπορείτε να επι-
σκεφθείτε το προσωπικό της ιστολόγιο (blog): http://whateleni-
saw.wordpress.com

Λίγα λόγια
για την Ελένη Δαφνίδη

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ»
ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ...

Για να παραγγείλετε τις τελευταίες 
ελληνικές εκδόσεις τηλεφωνήστε μας στο 

(718) 784-5255, ext. 100

a b

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ

www.ekirikas.com
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