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Το βιβλιοπωλείο "Μπέτσης" και οι εκδόσεις "Ψυχογιός" σας προσκαλούν στην 

παρουσίαση του νέου βιβλίου της Λένας Μαντά "Η εκδίκηση των Αγγέλων". 

  

Μετά την παρουσίαση, που θα γίνει τη Δευτέρα 13 Ιουνίου και ώρα 8.00΄το απόγευμα,  

στο χώρο του βιβλιοπωλείου Μπέτσης (Κολοκοτρώνη 16, Λαμία, 22310 46266) η 

συγγραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου της. 

  

Το LamiaReport.gr σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε δύο αντίτυπα του 

βιβλίου "Η εκδίκηση των Αγγέλων" συμπληρώνοντας τη φόρμα στο τέλος του άρθρου! 

  

Συνέντευξη: Διαβάστε τι είπε η Λένα Μαντά στο LamiaReport.gr λίγες μέρες πριν 

την παρουσίαση: 

  



ΕΡ: Κυρία Μαντά συστήστε μας με λίγα λόγια το νέο σας βιβλίο « Η εκδίκηση των 

Αγγέλων». 

ΑΠ: Η Γαλάτεια, η ηρωίδα μου, είναι γνωστή συγγραφέας αισθηματικών βιβλίων, 

μητέρα δύο παιδιών, χωρισμένη, ανεξάρτητη και δυναμική. Ο γιος της ο Άρης, είναι 

ερωτευμένος με μια κοπέλα και θέλει να την παντρευτεί. Η Νάντια όμως, εντελώς 

ξαφνικά σωριάζεται νεκρή και κανείς δεν μπορεί ν’ ανακαλύψει τον λόγο που η νεαρή 

κοπέλα χάθηκε. Σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τον γιο της, η Γαλάτεια αποφασίζει να 

ξεκινήσει τις έρευνες για να μάθει τι συνέβη. Μόνο που οι αποκαλύψεις θα είναι 

σαρωτικές… 

  

ΕΡ: Η ιστορία του νέου σας βιβλίου αφορά τον αιφνίδιο θάνατο ενός νέου κοριτσιού. 

Πως κατορθώνετε να πάρετε απόσταση από κάτι τέτοιο και να αποφύγετε την 

ταύτιση, ως μητέρα δυο νέων παιδιών; Υπήρξε ψυχοφθόρα για εσάς η συγγραφή της 

ιστορίας αυτής; 

ΑΠ: Περιγράφοντας κάτι τόσο τραγικό δεν μπορείς ούτε αμέτοχος να μείνεις, ούτε 

ανεπηρέαστος. Η αλήθεια είναι πως όλοι αυτοί οι μήνες που πέρασα συντροφιά με τους 

ήρωές μου, ήταν ότι πιο δύσκολο έχω κάνει. Ίσως μάλιστα εκείνο το διάστημα να ήμουν 

λίγο πιο υπερπροστατευτική στα παιδιά μου… 

  

ΕΡ: Μετά από 14 επιτυχημένα βιβλία, νιώθετε περισσότερο σίγουρη για την  αποδοχή 

του νέου σας βιβλίου; 

ΑΠ: Ποτέ δεν παίρνω τίποτα σαν δεδομένο στην ζωή μου. Κάθε βιβλίο για μένα είναι 

σαν το πρώτο και με τον ίδιο τρόπο το αντιμετωπίζω, με τον ίδιο τρόπο σκέφτομαι, δρω 

και…. αγωνιώ! Δεν έχω την αλαζονεία της επιτυχίας γιατί ξέρω ακριβώς πού την οφείλω! 

Πρώτα απ’ όλα στις εκδόσεις Ψυχογιός που με πίστεψαν και με στήριξαν και μετά στο 

αναγνωστικό κοινό και στην μεγάλη του αγάπη για την δουλειά μουΠοια πρόσωπα 

διαβάζουν πρώτα τα κείμενα σας και πόσο σας επηρεάζει η γνώμη τους; Είναι γνωστό 

πια, ότι πρώτος αναγνώστης, είναι ο άντρας μου, με τον οποίο συζητάμε για όσα έχει 

διαβάσει, αλλά ποτέ δεν παρεμβαίνει στην εξέλιξη γιατί κατανοεί ότι είμαι η μόνη που 

έχω στο μυαλό μου όλη την ιστορία. Παρ’ όλα αυτά, μου κάνει πολύ σωστά την πρώτη 

άτυπη επιμέλεια. Έχει ένα μοναδικό ταλέντο ν’ ανακαλύπτει λάθη και ειδικά σε ηλικίες 

και χρονολογίες! Επιπλέον όταν ξεκινήσω να γράφω ένα μυθιστόρημα, έχει τόσο καλά 



εδραιωθεί μέσα μου, ξέρω σχεδόν ολόκληρη την πλοκή, που δεν θα μπορούσε κανείς να 

με επηρεάσει! 

  

ΕΡ: Πως νιώθετε για τη μεταφορά του βιβλίου σας «Τα πέντε κλειδιά» στην 

τηλεόραση τη νέα σεζόν; 

ΑΠ: Με μια λέξη; Επιφυλακτική! Παρ’ όλο που υπάρχει μια άριστη συνεργασία με την 

Ρένα Ρίγγα, την σεναριογράφο, υπάρχουν τόσοι άλλοι παράγοντες που με κάνουν ν’ 

ανησυχώ, όπως η παραγωγή, το καστ και τόσα άλλα, που περιμένω να δω πριν πω το 

παραμικρό. Θέλω να ελπίζω, ότι θα πάνε όλα καλά και το κοινό θα ικανοποιηθεί με την 

μεταφορά ενός τόσο αγαπητού βιβλίου, όσο τα 5 κλειδιά. 

  

ΕΡ: Τα ονόματα που επιλέγετε για τους ήρωές σας είναι τυχαία ή συμβολίζουν κάτι; 

ΑΠ: Αναζητώ σπάνια ονόματα, αυτή είναι η αλήθεια ή τουλάχιστον όχι πολύ 

συνηθισμένα, αλλά δεν συμβολίζουν κάτι. Έχω μπροστά μου κατάλογο ονομάτων και 

όταν ξεκινώ ένα μυθιστόρημα, αφήνω το βλέμμα μου ν’’ αναζητήσει και να σταματήσει 

στο όνομα που «κάτι» μου λέει… 

  

ΕΡ: Το νέο σας βιβλίο είναι αστυνομικό μυθιστόρημα. Είναι η δεύτερη φορά που 

επιχειρείτε να γράψετε ένα τέτοιου είδους βιβλίο. Υπήρξε κάτι που σας δυσκόλεψε 

περισσότερο αυτή τη φορά; Κι αν ναι, τι; 

ΑΠ: Με τα «πείραμα» με τα πέντε κλειδιά, ομολογώ ότι μου άρεσε πολύ η εμπειρία και 

ήθελα να γράψω κάτι ακόμα με χροιά αστυνομικού. Σαφώς ήταν πιο δύσκολη αυτή η 

δεύτερη φορά γιατί εδώ είχα να κάνω με τον θάνατο ενός νέου κοριτσιού και έπρεπε να 

βρω αιτίες, ακόμα και ν’ αποφασίσω αν τελικά μιλάμε για δολοφονία ή όχι! Επιπλέον 

έπρεπε ν’ αποφασίσω για την δομή και να προσέχω πάρα πολύ μην αποκαλύψω στοιχεία 

πριν την ώρα τους! 

  



 

  

Λίγα λόγια για το βιβλίο 

Ένα εικοσάχρονο κορίτσι σωριάζεται νεκρό την ώρα που δουλεύει. Κανένας δεν μπορεί 

να βρει την αιτία. Ο Άρης, ο αγαπημένος της, απελπισμένος, υπόσχεται να ανακαλύψει 

ποιος ευθύνεται για τον θάνατό της. Δίπλα του στέκεται η μητέρα του, η Γαλάτεια, 

διάσημη συγγραφέας αισθηματικών μυθιστορημάτων. Εκείνη κάνει την υπέρβαση και 

αποφασίζει να εμπλακεί σε μια ιστορία ανώτερη από τις δυνάμεις της. Οι 

ιατροδικαστικές γνωματεύσεις δε ρίχνουν κανένα φως και όλες οι έρευνες οδηγούν στο 

μηδέν. Η Γαλάτεια δεν ξέρει αν υπάρχει καν δολοφόνος ή αν όλα όσα υποψιάζεται ο γιος 

της και η μητέρα της κοπέλας ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας. Στο μέλλον, και με 

όσα θα αποκαλυφθούν, θα ευχόταν να ήταν έτσι… 

  



 

  

Η ΛΕΝΑ ΜΑΝΤΑ γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη αλλά ήρθε στην Ελλάδα σε 

μικρή ηλικία. Σπούδασε νηπιαγωγός χωρίς ποτέ να θελήσει να ασκήσει το συγκεκριμένο 



επάγγελμα. Επί τρία χρόνια είχε δικό της θίασο κουκλοθέατρου, με έργα δικής της 

συγγραφής. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε τοπικές εφημερίδες και για δύο χρόνια διετέλεσε 

διευθύντρια προγράμματος σε ραδιοφωνικό σταθμό των βορείων προαστίων. Είναι 

παντρεμένη, έχει δύο παιδιά και μένει μόνιμα στο Καπανδρίτι. Βραβεύτηκε «Συγγραφέας 

της Χρονιάς» το 2009 και το 2011 από το περιοδικό Life & Style. To βιβλίo της 

ΘΕΑΝΩ, Η ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ έχει μεταφραστεί και στα τουρκικά, ενώ το 

μυθιστόρημά της ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ κυκλοφορεί στα αλβανικά και 

σύντομα θα εκδοθεί στην Ιταλία και στην Ισπανία. Το ΕΡΩΤΑΣ ΣΑΝ ΒΡΟΧΗ 

κυκλοφορεί στα αλβανικά, ενώ το ΒΑΛΣ ΜΕ ΔΩΔΕΚΑ ΘΕΟΥΣ, που έγινε τηλεοπτική 

σειρά στην Κύπρο και την Ελλάδα, έχει μεταφραστεί στα κινεζικά και σύντομα θα 

εκδοθεί στα βουλγαρικά. Τέλος, το ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΚΑΦΕΣ ΣΤΗ ΧΟΒΟΛΗ σύντομα θα 

κυκλοφορήσει στα αλβανικά. Τα βιβλία της έχουν πουλήσει περισσότερα από 1,5 

εκατομμύριο αντίτυπα. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ έχουν εκδοθεί άλλα δώδεκα 

μυθιστορήματά της, καθώς και μια συλλογή διηγημάτων. 

  

Κερδίστε το νέο βιβλίο της Λένας Μαντά "Η εκδίκηση των Αγγέλων" 

 


