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Όχι όχι μην κάνετε εικόνες με γρήγορα αυτοκίνητα. Η στήλη μας δεν έχει καμία 

σχέση με τις κόντρες του Paul Walker. Το fast όμως το κρατάμε και προσθέτουμε 

και το curious γιατί είμαστε περίεργοι.. Περίεργοι να μάθουμε τα πιο ασυνήθιστα 

πράγματα για ανθρώπους από ολόκληρο το χώρο του καλλιτεχνικού φάσματος 

αλλά και της πολιτικής. 10 γρήγορες ερωτήσεις που απαιτούν το ίδιο γρήγορες 

απαντήσεις. Ίδιες ερωτήσεις, διαφορετικές απαντήσεις. Challenge accepted και 

ξεκινάμε! 
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Η Λένα Μαντά, λίγες μέρες πριν την κυκλοφορία του νέου της 
βιβλίου, απαντάει με απόλυτη ειλικρίνεια στο ερωτηματολόγιο του 
iPop.gr. 
 

1. Ακούγοντας τη λέξη «αύριο», ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας 
έρχεται στο μυαλό; 

2. Ότι έχω πολλά να κάνω και δεν προλαβαίνω! 

3. Τι θα λέγατε ότι σας εξιτάρει; 
4. Η προοπτική ενός ταξιδιού…. και μιλάω για βιβλίο! Για μένα κάθε νέο βιβλίο 

είναι κι ένα ταξίδι! 

5. Και τι θα μπορούσε να σας ξενερώσει; 
6. Η συνάντηση μ’ έναν άνθρωπο που είναι «δήθεν» σε σημείο εγκληματικό! 

7. Σας δίνω ένα μαγικό ραβδί. Τι το κάνετε; 
8. Πολύτιμο κι ένα σωρό δουλειές να κάνω! Βγάζω την Ελλάδα από την κρίση, 

διαγράφω χρέη και σταματάω σε όλο τον πλανήτη τον πόλεμο! Ούτε ένα παιδί 

άρρωστο, ούτε ένα παιδί πεινασμένο! 

9. Αν μπορούσατε να γυρίσετε το χρόνο πίσω, θα κάνατε κάτι 
διαφορετικά; 

10. Τίποτα απολύτως! Διαφορετικά δεν θα ήμουν εγώ! 

11. Με ποιον ήρωα από κινούμενα σχέδια σας έχουν πει ότι μοιάζετε; 
12. Με κανέναν! Δεν είναι τρομερό; 

13. Ποιο τραγούδι σιγοτραγουδάτε τον τελευταίο καιρό; 
14. Το καλύτερο μπεγλέρι, είναι τα κλειδιά στο χέρι! Του Γ. Μαργαρίτη… Δεν ξέρω 

γιατί μου έχει κολλήσει… Ή μήπως ξέρω; 

15. Μεγαλύτερος κριτής: ο εαυτός σας ή οι άλλοι; 
16. Εγώ και είμαι η πιο αυστηρή! Δεν… μου ξεφεύγω για κανέναν λόγο! 

17. Θα μπορούσατε να ζήσετε το υπόλοιπο της ζωής σας χωρίς σταγόνα 
αλκοόλ; 

18. Χωρίς δεύτερη σκέψη ναι! Εξάλλου έχω μεγάλη απέχθεια στο αλκοόλ! 

19. Τι θα θέλατε περισσότερο αυτή τη στιγμή; 
20. Να είμαι δέκα χρόνια νεότερη! …. Κι ένα γλυκό όπως πάντα! 

Στις 10 Δεκεμβρίου κυκλοφορεί το νέο βιβλίο της Λένας Μαντά με τίτλο «Όσα 

ήθελα να δώσω» από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Η ίδια γράφει για το βιβλίο της 

«Δώδεκα ιστορίες… Δώδεκα, όσες και τα βιβλία μου. Σε καθεμία από αυτές δίνω 

τη συνέχεια και το τέλος. Για να το καταφέρω, γύρισα πίσω και βρήκα τον 

Κωστή, τη Μαρίνα και τη Ναταλία από το Βαλς με δώδεκα θεούς. Αναζήτησα τη 



Θεανώ, τη λύκαινα της Πόλης. Θυμήθηκα τα κορίτσια από Το σπίτι δίπλα στο 

ποτάμι και μετά είχε σειρά ο Αντρέας και οι επιλογές του από την Άλλη πλευρά 

του νομίσματος. Ήταν αδύνατον να παραβλέψω την Κλαίλια και τον Παύλο από 

το Έρωτας σαν βροχή. Ξαναγύρισα επίσης στον Μιχάλη από Το τελευταίο 

τσιγάρο και έσμιξα με την Ειρήνη και τη Βένια στο Χωρίς χειροκρότημα. 

Ανακάλυψα από την αρχή την Ηρώ στο Όσο αντέχει η ψυχή και είχα τη χαρά ν’ 

αγκαλιάσω και πάλι την Ντάτα. Σειρά είχε η Κυβέλη και ο Ορέστης από Τα πέντε 

κλειδιά και μετά παραδόθηκα στη Μυρσίνη και στον Θεόφιλο στο Μια συγγνώμη 

για το τέλος. Κουρασμένη επέλεξα να πιω Έναν καφέ στην χόβολη αφού έδωσα 

όσα ήθελα να δώσω… Τώρα πια θα μάθετε τι απέγιναν όλοι αυτοί που αγάπησα 

και αγαπήσατε… ». 

  

  

 


