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Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου 
 

Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις 
κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός.Η ταραγμένη Ιστορία της Ελλάδας που τόσο αγαπά 
να εξιστορεί η κ. Μαντά προσφέρει το φόντο για την εξέλιξη της ιστορίας της.Η Μυρσίνη, η 
ηρωίδα είναι μια κοπέλα φτωχή μεν, αλλά τίμια, μόνο που αυτή τη φορά δεν είναι όμορφη. Η 
κακιά πεθερά, τα δύσκολα χρόνια, ο αυστηρός πεθερός και ο κατά παραγγελία σύζυγος, είναι 
οι περιφερειακοί ήρωες που πλαισιώνουν τη Μυρσίνη, που στο τέλος καταφέρνει να βρει τον 
αληθινό έρωτα. 
  
Αν η ιστορία κάτι σας θυμίζει, να θυμάστε ότι τα μορφολογικά, φραστικά ή ιδεολογικά κλισέ 
είναι αναπόφευκτα στη συγγραφή ενός βιβλίου που δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Στο 
άτυπο συμβόλαιο με τους αναγνώστες της, η κ. Μαντά έχει καταφέρει να σταθεί στο ύψος των 
περιστάσεων για ακόμα μια φορά. Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι ένα μυθιστόρημα που 
βασίζεται στις απαιτήσεις του αναγνωστικού της κοινού, που όπως δείχνουν οι πωλήσεις των 
βιβλίων της και η σταθερή πρωτιά της στις λίστες των ευπώλητων, την προτιμούν σταθερά. 
  
Συγκρατήστε τον τίτλο και μετρήστε πόσες γυναίκες θα συναντήσετε στις διακοπές φέτος να 
διαβάζουν το καινούριο της βιβλίο. Η κ. Μαντά βρίσκεται αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη για 
την παρουσίαση του βιβλίου της και ήταν μια καλή ευκαιρία να τα πούμε από κοντά. Μας 
μιλάει για τους ήρωες του βιβλίου της, τη συγγραφή,  το αγαπημένο της συγγραφικό «παιδί» 
και το ενθουσιώδες αναγνωστικό κοινό της Θεσσαλονίκης. 
  
  
  
Σε ποιον θα θέλατε να ζητήσετε συγνώμη εσείς; 
  
Δεν είναι μια λέξη που πιστεύω, η λέξη συγνώμη... Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, 
παρά να του οφείλω μια συγνώμη μετά... Εξάλλου όταν βλάψεις τον άλλον, όταν τον 
πονέσεις, με μια τόσο μικρή λέξη δεν γυρίζεις τον χρόνο πίσω, δεν στεγνώνεις τα δάκρυα που 
προκάλεσες, ούτε επουλώνεις τις πληγές... 
  
  



  
Η συγγραφή ενός βιβλίου μοιάζει με τη δημιουργία σεναρίου (πλοκή, ήρωες, διάλογοι); 
  
Καμία σχέση! Άλλη η δομή του σεναρίου και άλλη του βιβλίου. Φαινομενικά ίσως μοιάζουν 
ίδια, αλλά δεν είναι. Διαφέρουν αυτά τα δύο και οι διαφορές είναι ζωτικές και έχουν να κάνουν 
με κανόνες που δεν έχει νόημα να αναλύσουμε τώρα. 
  
  
  
Η ηρωίδα του νέου σας βιβλίου, η Μυρσίνη, είναι μια εξωτερικά αδικημένη γυναίκα. Τί 
σας έκανε να δημιουργήσετε μια ηρωίδα που δεν εξάπτει τη φαντασία με την ομορφιά 
της; 
  
Ίσως γιατί ήθελα ο προβολέας να εστιάσει στην ψυχή της. Παράλληλα, η Μυρσίνη στην 
πορεία βρήκε τη δύναμη να αλλάξει τα κακώς κείμενα στη ζωή της κι αυτό είναι αν θέλετε ένα 
μικρό μήνυμα για όλους μας. Βλέπετε οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα της αλλαγής. Την 
δύναμη πρέπει να βρουν και να πετάξουν τα αγκάθια της ζωής τους, μακριά! 
  
  
  
Τοποθετήσατε το μυθιστόρημά σας στο χθες και όχι στο τώρα. Ποιά είναι τα 
ερεθίσματα εκείνα που σας οδήγησαν να γράψετε για το παρελθόν; Από που αντλείτε 
τις πληροφορίες όταν καταγράφετε ιστορικά γεγονότα; 
  
Δεν είναι το πρώτο μου βιβλίο που διαδραματίζεται στο παρελθόν. Μου αρέσουν τα ταξίδια σε 
χρόνια ταραγμένα για την Ελλάδα. Όσο για τις πληροφορίες που απαιτούνται, υπάρχουν 
πηγές σε άλλα βιβλία, στο διαδίκτυο και κάποιες φορές υπάρχουν και άνθρωποι που 
γνωρίζουν και είναι πρόθυμοι να με βοηθήσουν με τις δικές τους αναμνήσεις μιας εποχής... 
  
  
  
 
 
 

 
 
Όταν ξεκινάτε τη συγγραφή ενός βιβλίου, κάνετε συνήθως ένα πλάνο, με τους 
χαρακτήρες των ηρώων σας, την πλοκή, την αρχή και το τέλος ή αποτυπώνεται μια 



ιδέα και ζωντανεύει στο χαρτί και εξελίσσεται; Γνωρίζετε από την αρχή το τέλος της 
ιστορίας σας; 
  
Όχι, δεν κάνω πλάνο, με δεσμεύει και μπλοκάρει το μυαλό μου να πετάξει όπου εκείνο 
νομίζει. Ξέρω σίγουρα την κεντρική ηρωίδα μου, υπάρχει μέσα μου πολύ καιρό πριν ξεκινήσω 
να γράφω την ιστορία της. Επιπλέον γνωρίζω περίπου την υπόθεση και ποτέ το τέλος! Είναι 
ένα μαγικό ταξίδι που δεν θα πω περισσότερα γι’ αυτό, γιατί η μαγεία δεν εξηγείται. ... 
  
  
  
Ποιός είναι ο λόγος που οι περισσότεροι συγγραφείς χρησιμοποιούν μια φράση του 
γραπτού τους, ως τίτλο του; Δεν είναι αναμενόμενο αυτό; 
  
Μπορώ φυσικά να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου κι αυτό που λέτε συμβαίνει πράγματι, αλλά 
το θεωρώ απόλυτα λογικό. Ο τίτλος απορρέει από την υπόθεση και αν δεν συνέβαινε αυτό, 
θεωρώ ότι θα ενοχλούσε ένας άσχετος τίτλος! Τουλάχιστον αυτό συμβαίνει σε μένα σαν 
αναγνώστρια. 
  
  
  
Γιατί πιστεύετε ότι σας αγάπησε τόσο το αναγνωστικό κοινό; 
  
Η αγάπη δεν ζητάει εξηγήσεις, ούτε χρειάζεται να εξηγηθεί... Εγώ τουλάχιστον δεν την 
αναλύω. Τη δέχομαι, είμαι ευγνώμων που την έχω και την ανταποδίδω με όποιον τρόπο 
μπορώ. Κυρίως με τα βιβλία μου όπου εκεί καταθέτω το καλύτερο κομμάτι της ψυχής μου. 
  
  
  
Ποια ή ποιο συγγραφέα θαυμάζετε; 
  
Μακρύς ο κατάλογος και δεν θα μας φτάσουν οι σελίδες.  Αγαπώ τους Έλληνες συγγραφείς 
και μόνο αυτούς διαβάζω! Αν θέλετε να πω ονόματα, είμαι φανατική αναγνώστρια του 
Γιώργου Πολυράκη, του Μένιου Σακελλαρόπουλου, της Πένυς Παπαδάκη, της Σοφίας Βόικου, 
της Άννας Γαλανού, της Ευαγγελίας Ευσταθίου, της Χρυσιήδας Δημουλίδου και δεν έχω χάσει 
κανένα βιβλίο της αείμνηστης Καίτης Οικονόμου! Μπορώ να συνεχίσω αν θέλετε. .. 
  
  
  
Ποιό έργο συγγραφικό θα θέλατε να έχετε γράψει εσείς; 
  
Δεν μπαίνω σ’ αυτή τη διαδικασία... Όταν διαβάζω ένα βιβλίο, λειτουργώ μόνο ως 
αναγνώστρια, η συγγραφέας παραμένει στη σκιά. Επιπλέον, θεωρώ ότι το ίδιο θέμα κάθε 
συγγραφέας θα το απέδιδε διαφορετικά και δεν θα ήταν το ίδιο τελικά. 
  
  
  
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στους εμπορικούς συγγραφείς και τους κλασικούς; 
  
Το ένα δεν αποκλείει το άλλο... Εκτός αν θέλετε να μου πείτε ότι ο μέγιστος Καζαντζάκης που 
είναι κλασικός δεν είναι διαχρονικά εμπορικός. Επιπλέον ο μόνος που καθορίζει τη 
διαχρονικότητα, είναι ο ίδιος ο χρόνος. Οι ταμπέλες είναι επικίνδυνες  στον χώρο της 
λογοτεχνίας που εκεί ειδικά, πρέπει να πνέει άνεμος για να κρατάει ανοιχτές τις πόρτες του 
μυαλού! 
  
  
  
Πόσο καιρό σας πήρε για να γράψετε το νέο σας μυθιστόρημα; 
  
Με καθημερινή εργασία, το ολοκλήρωσα μέσα σε 7 μήνες. 
  



  
  
Είστε ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα; 
  
Αν δεν ήμουν τόσο εγώ, όσο και οι εκδόσεις Ψυχογιός, δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή στις 
προθήκες των βιβλιοπωλείων. 
  
  
  
Ποιό κύριο χαρακτηριστικό πρέπει να έχει ένας συγγραφέας, εκτός από το ταλέντο του 
στη συγγραφή; 
  
Δεν είναι μόνο ένα. Ζωηρή φαντασία, γνώση της ελληνικής γλώσσας μαζί με συντακτικό και 
γραμματική. Επιπλέον, μπορώ να σας βεβαιώσω ότι χρειάζεται πάθος, πειθαρχία, υπομονή 
και επιμονή. 
  
  
  
Τί θα συμβουλεύατε νέους συγγραφείς που θέλουν να ακολουθήσουν τα βήματά σας; 
  
Να είναι βέβαιοι ότι διαθέτουν όλα τα παραπάνω. 
  
  
  
Ποιό είναι το πιο αγαπημένο από τα έργα σας; 
  
Δεν χρειάζεται να σκεφτώ για να σας απαντήσω! Το «Βαλς με 12 Θεούς| είναι το βιβλίο που 
ξεχωρίζω, είναι εξάλλου και το γούρι μου, αφού με αυτό ξεκίνησε η συνεργασία μου με τις 
εκδόσεις Ψυχογιός. 
  
  
  
Υπάρχει κάποιο βιβλίο που έχετε γράψει, αλλά δεν αισθάνεστε αρκετά ικανοποιημένη; 
  
Φυσικά, γι’ αυτό και δεν έφτασε ποτέ να εκδοθεί. 
  
  
  
Αυτές τις μέρες βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη… 
  
Στη Θεσσαλονίκη ήδη ξεκίνησα τις παρουσιάσεις μου από τις 4 του μήνα στο κέντρο, 
συνεχίζω με Αμπελόκηπους, Λαγκαδά και θα βρίσκομαι και στην Έκθεση Βιβλίου. 
  
  
  
Ποιά είναι η γνώμη σας για το αναγνωστικό κοινό της πόλης μας; 
  
Έχοντας κάνει πολλές παρουσιάσεις στη Θεσσαλονίκη, είμαι πολύ χαρούμενη οπότε 
επανέρχομαι, γιατί πιο ενθουσιώδες κοινό δεν υπάρχει! 
  
  
  
Ποιό σημείο της Θεσσαλονίκης, θα μπορούσε να σας εμπνεύσει; 
  
Ποιό δεν θα μπορούσε άραγε; Είναι μια ιδιαίτερη πόλη και χαίρομαι που στο «Μια συγνώμη 
για το τέλος» έφερα τους ήρωές μου να ζήσουν εδώ. 
  
  
  
Αν θα έπρεπε να απομονωθείτε για ένα διάστημα για να γράψετε, που θα πηγαίνατε; 



  
Πουθενά σαν το σπίτι μου. Εκεί λειτουργεί καλύτερα το μυαλό μου. 

 


