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«Το παιδί με τη ριγέ μπλούζα…» Η εικόνα του ε-

πανήλθε στο μυαλό της. Μικροσκοπικό, αδύνατο. 

Λεπτά μακριά πόδια, όμορφα μάτια, χέρια παιδι-

κά, κορμί παιδικό. Και δίπλα στο κομματιασμένο 

σώμα του ένα μπλουτζίν παντελόνι και ένα ριγέ 

μπλουζάκι. «Το παιδί με τη ριγέ μπλούζα», είπε 

και ήξερε ήδη πως ήθελε να μάθει τα πάντα γι’ 

αυτό. 

 

Στις σκοτεινές γειτονιές του διαδικτύου, η ηλε-

κτρονική παρανομία στήνει παγίδες στα ανύ-

ποπτα ανήλικα θύματά της. Διώκτες και διω-

κόμενοι, θύτες και θύματα αναμετρώνται σε 

μια ιστορία στην οποία νικητής πρέπει να εί-

ναι η ίδια η ζωή. Μαζί της και η παιδική α-

θωότητα, θησαυρός που δεν εκποιείται. Το 

παιδί με την ριγέ μπλούζα στοιχειώνει τη 

σκέψη της δημοσιογράφου Νάνσυ Καρβούνη. Όσο προχωρά την έρευνά 

της για τα κυκλώματα παιδικής πορνογραφίας, θα βρίσκεται αντιμέτωπη με τα αδυ-

σώπητα πλοκάμια τους. Όμως, όπως πάντα, υπάρχει το φως που αχνοφέγγει πίσω 

από τα σκοτάδια. Εγγύηση ότι η μάχη δεν έχει χαθεί… 
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Μια γροθιά στο στομάχι δίνει η Έλενα Χουσνή με το βιβλίο της «Το παιδί με τη ριγέ 

μπλούζα». Μα όπου υπάρχει απελπισία, υπάρχει και ελπίδα. Δυνατή, υπαρκτή, σχε-

δόν καθημερινή ιστορία που μας αφήνει άφωνους. Ευτυχώς. 

- Τιτίνα Δανέλλη 

 

Παράλληλες ιστορίες που σταδιακά συγκλίνουν και γίνονται ένα αξεδιάλυτο κουβάρι 

με φόντο τον αδυσώπητο ζοφερό κόσμο της εκμετάλλευσης της παιδικής πορνογραφί-

ας μέσω του διαδικτύου στη σύγχρονη Ελληνική κοινωνία. Ένα κόσμο γεμάτο σκοτει-

νά κι επικίνδυνα μυστικά. Η Έλενα Χουσνή, με το τρίτο της βιβλίο, δείχνει να καταλαμ-

βάνει μια σημαντική θέση στον χώρο του κοινωνικού αστυνομικού μυθιστορήματος, 

αναδεικνύοντας το θέμα με την απαιτούμενη ισορροπία σκληρότητας και ευαισθησίας. 

- Γρηγόρης Αζαριάδης 

 

Διαδίκτυο και ηλεκτρονικό έγκλημα, ως λέξεις - έννοιες μιας νέας πραγματικότητας 

την οποία βιώνουμε, θίγονται με τρόπο γλαφυρό και διακριτικό στο βιβλίο της Έλενας 

Χουσνή. Στο «Παιδί με τη ριγέ μπλούζα» ξετυλίγεται η πλοκή μιας σκοτεινής υπόθεσης, 

πτυχές της οποίας ακουμπούν στη νέα τεχνολογική τάξη πραγμάτων.  

- Γιώργος Παπαπροδρόμου, επικεφαλής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

Η Έλενα Χουσνή γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πέλλα. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος στις εφημερίδες 

Έθνος και Έθνος της Κυριακής, ως υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ως 

επικεφαλής του Γραφείου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Βορείου Αιγαίου. Επίσης εργά-

στηκε στην Α/θμια Εκπαίδευση Σάμου, και σήμερα είναι Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρη-

σης Δήμου Σάμου.  

Το 2012 το μυθιστόρημά της της Άλικο σαν το… Αίμα έλαβε το Α΄ Βραβείο στον Πανελλήνιο Λογοτε-

χνικό Διαγωνισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών. Νωρίτερα, το 2009, είχε βραβευθεί από την 

ΠΕΛ με το Α΄ Βραβείο Θεατρικού Έργου και με το Γ΄ Βραβείο Μυθιστορήματος. Έχει λάβει διακρίσεις 

και βραβεία σε πολλούς πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διηγήματά της έχουν φιλοξενηθεί σε συλλογικά 

έργα και περιοδικά. 

Το 2014 εκδόθηκε το πρώτο της βιβλίο Στα άδυτα... των δυτών από τις εκδόσεις Δίαυλος. Ακολούθησε 

το 2016 η Χρυσή Εκδίκηση – Η πτώση μιας δυναστείας από τις εκδόσεις Κύφαντα. 

Από τον Ιανουάριο του 2015 είναι μέλος της ΕΛΣΑΛ (Ελληνική Λέσχη Συγγραφέων Αστυνομικής 

Λογοτεχνίας). 


