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Το νέο βιβλίο της Ελένης Δαφνίδη "Μόνα, Μόνα είσαι εδώ;" κυκλοφόρησε απο τις 

εκδόσεις Ψυχογιός πριν λίγες μέρες. Αν διαβάζεις τούτο εδώ το site ξέρεις πως η 

Ελένη Δαφνίδη είναι η αγαπημένη μου συγγραφέας. Είμαι η κοπέλα που περιμένει 

την ημερομηνία της κυκλοφορίας του νέου της βιβλίου και κάνει το σχετικό 

countdown. Αντικειμενική δε με λες, αλλά θα προσπαθήσω. Υπόσχομαι. 

Το οπισθόφυλλο: Αυτή είναι αναμφίβολα μια πολύ κακή χρονιά για τη Σμαράγδα. Η 

οικονομική κρίση τής παίρνει τη δουλειά, η τράπεζα τής παίρνει το σπίτι και ό,τι έχει 

μέσα, καθώς και το αυτοκίνητο, και η εικοσάχρονη Μις Τουρισμός τής παίρνει τον 

αγαπημένο. Κάτι ακριβές τσάντες, παλτά και παπούτσια τής απομένουν μόνο, αλλά 

αναγκάζεται να τα πουλήσει κι αυτά για να ζήσει.  

Μόνο ο θείος της φαίνεται πως έχει κάτι να της δώσει, κι αυτό δεν είναι άλλο από ένα 

παλιό αρχοντικό σ’ ένα απομακρυσμένο χωριό. Το κληρονομεί υπό την προϋπόθεση 

ότι δε θα το πουλήσει αν δεν κατοικήσει εκεί για έναν ολόκληρο χρόνο. Εκείνη, αφού 

δεν έχει άλλη επιλογή, μαζεύει τα υπάρχοντά της κι εγκαταλείπει την πόλη για να 

ζήσει μόνη στην Κερασιά.  

Βέβαια, δε φαντάζεται ότι, όχι μόνο δεν είναι μόνη της στο αρχοντικό, αλλά και ότι 

δεν είναι καν η πρωταγωνίστρια αυτού του βιβλίου… 
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Εκτός απο τη γραφή της, λατρεύω το γεγονός ότι κάθε βιβλίο της είναι τελείως 

διαφορετικό απο το προηγούμενο και εξελίσσεται ως συγγραφέας. Σε αντίθεση με 

άλλες συναδέλφους της που εγκλωβίστηκαν σε ένα μοτίβο και κάθε βιβλίο είναι ίδιο 

με το προηγούμενο. 



Τι διαφορετικό έχει όμως το "Μόνα, Μόνα είσαι εδώ;". 

Σίγουρα είναι απο τα πιο αστεία...θρίλερ που θα διαβάσεις. Η πρωταγωνίστρια μας, 

μένει σε μία στοιχειωμένη έπαυλη σε ένα μικρό χωριό που το wi-fi δεν ηπήρξε ποτέ 

και ο μπακάλης του χωριού είναι ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Το μυστήριο δεν 

αργεί να κάνει την εμφάνιση του και όσο το διαβάζεις, νιώθεις ότι βλέπεις ταινία 

θρίλερ. Όπως και το προηγούμενο βιβλίο της "Η Αλίκη στη χώρα των ψεμάτων", η 

Ελένη Δαφνίδη πήρε ένα αμιγώς κινηματογραφικό θέμα και το αποτύπωσε 

εξαιρετικά στο χαρτί. 

Όσο ξεδιπλώνεται η ιστορία, τόσο δε θες να το αφήσεις απ τα χέρια σου. Γιατί ποτέ 

άλλοτε δεν γέλασες τόσο πολύ με ιστορίες με φαντάσματα και στοιχειωμένα σπίτια. 

Αλήθεια. Απο την άλλη η "κεφάτη πένα" της δε στερεί σε τίποτα απο το μυστήριο 

αλλά και τις ανατριχίλες που θα σου προξενήσει η ιστορία και η περιγραφή. Το 

"Μόνα, Μόνα είσαι εδώ;" είναι σίγουρα απο τα πιο πρωτότυπα βιβλία ελλήνων 

συγγραφέων που θα διαβάσεις φέτος. 

Ποια είναι η Μόνα και τι ζητάει; Τι ρόλο παίζουν οι κάτοικοι του χωριού στην 

ιστορία; Είναι όλοι αυτό ακριβώς που φαίνονται; Αυτό θα το μάθεις διαβάζοντας το 

καταπληκτικό βιβλίο της. 
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