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Στις 11 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00, στο βιβλιοπωλείο ΡΟΔΙΑ, η διάσημη 

συγγραφέας κα Λένα Μαντά, θα παρουσιάσει το νέο της μυθιστόρημα με τίτλο «Τα πέντε 

κλειδιά» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ. Δεν νοείται φίλος της λογοτεχνίας να 

λείψει από το τόσο σημαντικό αυτό γεγονός, που πραγματικά προσθέτει μια ξεχωριστή πινελιά 

στο φετινό συριανό πολιτιστικό καλοκαίρι. Εμείς στην ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ήρθαμε σε επικοινωνία 

με τη συγγραφέα η οποία χωρίς δεύτερη σκέψη – και την ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό – μας 

παραχώρησε την παρακάτω, πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ: Κα Μαντά, σε λίγες ώρες επισκέπτεστε το νησί μας για να παρουσιάσετε το νέο 

σας μυθιστόρημα «Τα πέντε κλειδιά». Τιμή μας που κάνουμε εμείς ένα ιδιαίτερο πρώτο 

καλωσόρισμα μέσω αυτής της συνέντευξης. Προχωρώντας στις ερωτήσεις, ένα καλό πρώτο θέμα 

που απασχολεί τον κόσμο είναι «Ποια είναι η Λένα Μαντά;» Μακριά από τις κάμερες, τη 

δημοσιότητα και την ευρεία διαφήμιση που δικαιολογημένα πάντα έχουν τα βιβλία σας. 

Λένα Μαντά: Η Λένα Μαντά σαν άνθρωπος, δεν είναι διαφορετική από τις χιλιάδες γυναίκες. Έχει 

μια οικογένεια που υπεραγαπά και φροντίζει σε ημερήσια βάση, μαγειρεύει, πηγαίνει για ψώνια, είναι 

μανούλα υπερπροστατευτική (όταν μου το επιτρέπουν τα παιδιά μου), κλαίει, γελάει, αγαπάει, 

τσακώνεται και ζει κάθε λεπτό της ημέρας. Η μόνη μου διαφορά, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι το 

λατρεμένο μου χόμπι να ταξιδεύω σε δικούς μου κόσμους μέσα από τα βιβλία μου. Οι κάμερες και η 

όποια δημοσιότητα δεν με αγγίζουν, μάλλον με φέρνουν σε αμηχανία, δεν το απολαμβάνω, αλλά 

γνωρίζω ότι είναι μέρος του παιχνιδιού της προώθησης του εκάστοτε βιβλίου. Αυτό που αγαπώ να 

κάνω είναι να γράφω και οι παρουσιάσεις που έρχομαι σ’ επαφή με το αναγνωστικό κοινό και την 

αγάπη του. 

Πριν προχωρήσουμε στο νέο σας μυθιστόρημα, θα θέλαμε να πιάσουμε το νήμα από την αρχή 

αρχή. Ας μεταφερθούμε νοητά πίσω στο χρόνο όπου η Λένα Μαντά αποφασίζει να γράψει το 

πρώτο της βιβλίο. Ποια ήταν η αιτία που την οδήγησε σε αυτό, ποια τα συναισθήματα όταν 

άρχισε να γράφει τα πρώτα κεφάλαια και αν περίμενε ότι εκείνη τη στιγμή γραφόταν μια 

ξεχωριστή σελίδα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, λαμβανομένης υπόψη της μετέπειτα πολύ 

πετυχημένης συγγραφικής πορείας της και των εκατοντάδων χιλιάδων πωλήσεων ανά τον 

κόσμο….. 

Δεν αποφάσισα, τουλάχιστον συνειδητά να γράψω βιβλίο. Πάντοτε, από παιδί, αγαπούσα να 

εκφράζομαι μέσα από όσα έγραφα. Σαν παιδί ήταν παραμύθια, σαν έφηβη ήταν διηγήματα και 

νουβέλες. Το πρώτο μου βιβλίο που πρόσφατα επανακυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός, με τον 

τίτλο «Ήταν ένας καφές στην χόβολη» ξεκίνησε σαν «σκόρπιες σκέψεις» και μόλις προχώρησα στο 
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επόμενο κεφάλαιο, κατάλαβα ότι τελικά θα γινόταν μυθιστόρημα. Ίσως γι αυτό και οι ήρωες δεν έχουν 

ονόματα και δεν κατάφερα μέχρι το τέλος να ταιριάξω από ένα όνομα σε καθένα από αυτούς. Την 

συνέχεια δε, όχι μόνο δεν την φαντάστηκα, αλλά ούτε και την βίωσα. Βλέπετε το πρώτο μου εκείνο 

πόνημα, από άλλο εκδότη τότε, χάθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο για μια πρωτοεμφανιζόμενη. 

 

«Τα πέντε κλειδιά». Τίτλος που αφήνει αρκετό μυστήριο να «ζώσει» τον αναγνώστη από την 

αρχή και τον προϊδεάζει για συνταρακτική πλοκή. Αν δεν κάνουμε λάθος είναι η πρώτη σας φορά 

που ασχολείστε με το αστυνομικό μυθιστόρημα. Πώς προέκυψε λοιπόν αυτό το βιβλίο; 

Από το πουθενά όπως όλα μου τα βιβλία! Ποτέ δεν θυμάμαι πώς και γιατί γεννιέται μια ιδέα! Απλώς 

εκεί που κάθομαι, το νιώθω, ότι ένας σπόρος αρχίζει να βγάζει τις μικροσκοπικές του ρίζες και πολύ 

γρήγορα, είναι δέντρο! Και τότε αρχίζω να το γράφω! Το μόνο που θυμάμαι, είναι ότι Τα πέντε κλειδιά 

γεννήθηκαν βράδυ κατά την διάρκεια ενός βαρετού προγράμματος στην τηλεόραση! 

 

Ο κάθε συγγραφέας είναι γνωστό ότι ως δημιουργός βιώνει με όλη τη σημασία της λέξης την 

κάθε ιστορία που αποτυπώνει στο χαρτί. Γίνεται ουσιαστικά μέρος της. Θέλουμε να μας πείτε αν 

προέκυψαν φορές στο παρόν μυθιστόρημα που ενώ είχατε στο μυαλό σας ότι ο τάδε ήρωας θα 

εξελιχθεί με τον χ τρόπο εντούτοις είτε από υπέρμετρη αγάπη σε αυτόν είτε από δεύτερη σκέψη 

είτε από ένστικτο είτε τελικά από κάποια συγκυρία, του επεφυλάξατε τελικώς άλλη «μοίρα»; 

Στο συγκεκριμένο βιβλίο δεν συνέβη αυτό. Όλα ήταν…. προμελετημένα! Ίσως επειδή για πρώτη φορά 

κολύμπησα στην θάλασσα ενός διαφορετικού μυθιστορήματος που είχε «αποχρώσεις» αστυνομικού, 

ήμουν σε εγρήγορση και δεν άφησα τίποτα να με παρασύρει, όπως έγινε ας πούμε στην Θεανώ που 

….αυτονομήθηκε κι έκανε ότι ήθελε εκείνη ή στο Χωρίς χειροκρότημα που ένας από τους ήρωες που 

δεν ήταν για να μείνει πολύ, κατέληξε κεντρικός ήρωας μέχρι το τέλος! Στα πέντε κλειδιά τους…. 

κλείδωσα όλους εκεί που τους ήθελα από την αρχή! 

 

Έχετε σκεφτεί μετά το πέρας της συγγραφής κάποιου βιβλίου πως καλό θα ήταν αυτό να είχε και 

συνέχεια; Ένα δεύτερο μέρος; «Τα πέντε κλειδιά» θα μπορούσαν να μας δώσουν κάτι τέτοιο ή 

τουλάχιστον θα μπορούσαν να καταστούν μια καλή αφετηρία περαιτέρω ενασχόλησης σας με το 

αστυνομικό μυθιστόρημα; 

http://www.protevousa.gr/wp-content/uploads/2014/07/unna111med.jpg


Για συνέχεια αποκλείεται! Δεν μου αρέσει να επιστρέφω σε γνωστούς ήρωες. Καταφέρνω και 

διαγράφω από το μυαλό μου το προηγούμενο κι έτσι περνάω στο επόμενο μυθιστόρημα! Για ένα 

ακόμα αστυνομικό όμως, αν έρθει μια καλή ιδέα, δεν θα πω όχι! Τώρα που το δοκίμασα μου άρεσε η 

διαδικασία! 

Θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να σας κάνουμε μια διαφορετική ερώτηση. Ως συγγραφέας με αυτή 

τη μακρά και αξιόλογη διαδρομή στο ενεργητικό σας, με τόσες επιτυχίες να σας συνοδεύουν, τι 

συμβουλές θα δίνατε σε επίδοξους νέους συγγραφείς; 

Ο χώρος του βιβλίου, είναι δύσκολος και οι εποχές τον έχουν κάνει ακόμα δυσκολότερο, αυτή είναι η 

αλήθεια. Θέλει υπομονή, επιμονή και γερά νεύρα! Θα τολμήσω να πω και…. αυτογνωσία. Οι Έλληνες 

γράφουμε πολύ περισσότερο απ’ όσο διαβάζουμε κι αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα πονήματα αξίζουν 

να γίνουν βιβλία…. 

Ως κατακλείδα της συνέντευξης θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για τη Σύρο. Κατά τη γνώμη 

σας και στο βαθμό που γνωρίζετε το νησί μας, έχει τα προσόντα να «δράσει» ως το περιβάλλον 

που θα φιλοξενήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία; Παράδειγμα, η Σύρος και ειδικότερα η 

Ερμούπολη του 19ου αιώνα είναι ουσιαστικά η συμπυκνωμένη πολιτιστική, εμπορική και 

οικονομική Ιστορία της νεώτερης Ελλάδος. 

Αυτό δεν είναι κάτι στο οποίο μπορώ ν’ απαντήσω, γιατί ποτέ δεν ξέρω τι είναι αυτό που θα 

πυροδοτήσει την έμπνευση και πού θα τοποθετήσω την επόμενη ιστορία μου. Εξάλλου αν ποτέ το 

αποφασίσω, θα πρέπει να μελετήσω καλά έναν τόπο που η ιστορία του είναι μεγάλη και τόσο 

ενδιαφέρουσα! 

 

Κα Μαντά, ήταν μεγάλη μας χαρά αυτή η συνέντευξη. Σας ευχόμαστε καλή άφιξη στο νησί μας 

και πολλές ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον! Σας ευχαριστούμε θερμότατα. 

Εγώ σας ευχαριστώ για τις τόσο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και την τιμή που μου κάνατε! 

Ανάργυρος Δεναξάς 

 


