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Όταν ακούς Λένα Μαντά, περιμένεις το βιβλίο της να είναι εγγύηση. Μετά τα 
«Πέντε κλειδιά», το πρώτο της ας πούμε αστυνομικό μυθιστόρημα, ακολούθησε το 
δεύτερο, που είναι τόσο καλοδουλεμένο που αν κ νομίζεις ότι ξέρεις το 
«δολοφόνο» σ αφήνει πάντα με την απορία και θες να φτάσεις στο τέλος όσο το 
δυνατόν πιο γρήγορα. 

  

            Κα . Μαντά, μία νέα Αγκάθα Κρίστη γεννιέται; 
Ούτε κατά διάνοια!  Είναι ύβρις ακόμα και να το σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο!  Έχω 
γράψει, μαζί με τα πέντε κλειδιά, δύο μυθιστορήματα,  που έχουν απλώς μια 
αστυνομική χροιά, ένα πλαίσιο λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα! Η Αγκάθα 
Κρίστι ήταν βασίλισσα στο είδος της! 

  

    Τι είναι αυτό που σας «τράβηξε» σ’ αυτό το βιβλίο; 
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Η αλήθεια από την οποία ξεκίνησε.  Το περιστατικό της αναίτιας απώλειας μιας 
εικοσάχρονης κοπέλας, είναι πραγματικό και το γνωρίζω εδώ και χρόνια, όπως ξέρω 
και την μητέρα.  Το έγραψα, όταν βρήκα και την απαραίτητη μυθοπλασία να το 
πλαισιώσω. 

  

            Πόση έρευνα έκανε η Λένα για να βρει όλα αυτά τα ιατρικά στοιχεία;  
Χρειάστηκε αρκετό διάβασμα, αλλά είχα και την εξαιρετική βοήθεια, του φίλου μου 
γιατρού Λουκά Σεχρεμέλη και της γυναίκας του Αφροδίτης.  Γι αυτό και τους 
ευχαρίστησα στην εισαγωγή του βιβλίου μου. 

  

          Ποιο είναι το αγαπημένο αντικείμενο της Λένα Μαντά; Η Γαλάτεια έχει το 
κομπολόι της. Εσείς; 
Όπως έχω ήδη πει, δάνεισα στην Γαλάτεια πολλά δικά μου στοιχεία. Ένα από αυτά 
είναι και το κομπολόι! Το έχω πάνω στο γραφείο μου και η ενασχόληση μαζί του, τις 
ώρες που γράφω, με βοηθάει να τακτοποιώ τις σκέψεις μου! 

  

   Πόσα στοιχεία κοινά με την Γαλάτεια υπάρχουν; Έτσι όπως το διάβαζα ήταν σαν 
να διάβαζα κομμάτι του εαυτού σας. 
Στο συγγραφικό κομμάτι, δάνεισα πολλά δικά μου στοιχεία. Σαν χαρακτήρες δεν 
έχουμε πολλά κοινά.  Η Γαλάτεια είναι πιο ήρεμη και μετριοπαθής από μένα. 
Επιπλέον δε, η ζωή της είναι εκ διαμέτρου αντίθετη από την δική μου. 

  

            Ο από μηχανής Θεός τελικά υπάρχει; Βολεύει πάντα τις καταστάσεις και 
μας βγάζει από τις δύσκολες θέσεις; 
Από μηχανής θεός για τους αρχαίους Έλληνες, φύλακας άγγελος για τους 
χριστιανούς,  όπως και αν το πούμε, είναι παρήγορο για κάθε θνητό να ξέρει ότι μια 
ανώτερη δύναμη θα τον προστατέψει και θα βρει λύση στα αδιέξοδα. Είναι ανάγκη 
τελικά για τον καθένα. Εγώ αυτό το στοιχείο το αγαπώ και σαν αναγνώστρια, όταν 
το βρίσκω σε  βιβλία που διαβάζω, αλλά και σαν συγγραφέας, το επιλέγω 
συνειδητά σαν βοήθεια στους ήρωές μου. 

  

  Αγαπημένος ήρωας; 
Χωρίς δεύτερη σκέψη, η Ντάτα! Την λάτρεψα, την δούλεψα με απίστευτο κέφι, της 
έδωσα στοιχεία του χαρακτήρα μου και δεν νομίζω οτι θα δημιουργήσω ξανά, 
τέτοιο μαγικό πλάσμα! 

  

        Τι μας επιφυλάσσει το νέο βιβλίο; Αστυνομικό, ρομαντικό, περιπέτεια; 
 Υπάρχει κάτι στα σκαριά; 



Το επόμενο βιβλίο μου έχει ήδη παραδοθεί στις εκδόσεις Ψυχογιός και θα 
κυκλοφορήσει τον προσεχή Μάιο.  Το μόνο που μπορώ να πω, είναι ότι δεν 
πρόκειται γι αστυνομικό! 

 


