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Η αγαπημένη συγγραφέας Λένα Μαντά έρχεται στις 22 Ιούνη στο 

Φεστιβάλ Βιβλίου της Θεσσαλονίκης για να συναντήσει τους 

αναγνώστες της  και να μιλήσει μαζί τους για το νέο της βιβλίο “Ταξίδι 

στη Βενετία” (εκδόσεις Ψυχογιός). 

Για το νέο της αυτό βιβλίο μας μιλά και στη συνέντευξη που μας 

παραχώρησε. 

Συνέντευξη στη ΛΕΥΚΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 
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Κάθε χρόνο και ένα βιβλίο και φέτος σειρά έχει το «Ταξίδι στην 

Βενετία». Αλήθεια, πότε και πώς προέκυψε η ιδέα για το βιβλίο 

αυτό; 

 

Η αλήθεια είναι ότι η ιδέα για το συγκεκριμένο βιβλίο γεννήθηκε πριν 

τρία χρόνια. Κι ενώ άρχιζε να σχηματίζεται μέσα μου, ο θάνατος της 

μητέρας μου το έβαλε στην άκρη και το Ζωή σε πόλεμο πήρε την θέση 

του. Συνεπώς αδύνατον να θυμηθώ μετά από τόσο καιρό πώς προέκυψε 

το Ταξίδι στην Βενετία! 

 

Κεντρική ηρωίδα του βιβλίου σας η αρχοντική Βενετία. Τι είναι 

αυτό που την κάνει ξεχωριστή για εσάς; 

Και μόνο το γεγονός ότι είναι η πρώτη που δημιουργήθηκε στο μυαλό 

μου την κάνει για μένα ξεχωριστή. Επιπλέον είναι ο χαρακτήρας της,ο 

πόνος που κουβαλάει και η αξιοπρέπεια με την οποία τον αντιμετωπίζει. 

Είναι χαρισματικό πλάσμα η Βενετία μου, μόνο αυτό… 

 

Ηρωίδες του βιβλίου σας και τρεις φίλες, η Ιφιγένεια, η 

Πηνελόπη και η Μάνια. Μιλήστε μας λίγο και για αυτές. 

 

Είναι τα τρία μικρά κορίτσια που τρύπωσαν στην ζωή της Βενετίας και 

έδωσαν νέο νόημα στις μέρες της. Τις παρακολουθούμε να 

μεγαλώνουν, να γίνονται έφηβες και κατόπιν νεαρές γυναίκες, να 

ωριμάζουν, να δοκιμάζονται, να πονούν… πάντα κοντά τους όμως είναι 

η Βενετία… μαζί της ταξιδεύουν στην πόλη των Δογηδων… 

 

Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που κάνουν τη φιλία των τριών 

γυναικών να κρατάει χρόνια; Πόσο εύκολο είναι στις μέρες μας 

να υπάρχει πραγματική φιλία μεταξύ των ανθρώπων; 

 



Φίλοι είναι τα αδέλφια της καρδιάς μας. Είναι κάποιες σχέσεις που 

φτάνουν να γίνουν δεσμοί αίματος…Τα τρία κορίτσια σχεδόν μαζί 

μεγάλωσαν και η χημεία μεταξύ τους ήταν ορατή από το πρώτο 

διάστημα. Στις μέρες μας σαφώς υπάρχει ακόμα πραγματική φιλία, 

όμως έχει γίνει δύσκολη η επιβίωσή της! Κάθε σχέση θέλει χώρο και 

χρόνο….ό,τι ακριβώς λείπει από τον άνθρωπο του σήμερα…. 

 

Η συγγραφή ενός πολυπρόσωπου μυθιστορήματος, κατά τη 

γνώμη μου, είναι πρόκληση για ένα συγγραφέα, καθώς θα 

πρέπει να σκιαγραφήσει πολλούς και διαφορετικούς 

χαρακτήρες. Στο συγκεκριμένο βιβλίο, εσείς, όχι μόνο 

δημιουργήσατε τέσσερις ξεχωριστές και ολοκληρωμένες 

προσωπικότητες, δημιουργήσατε και τέσσερις ιστορίες ζωής, μία 

για κάθε ηρωίδα. Αυτό είναι τεχνική που διδάσκεται ή εμπειρία 

που έρχεται με το χρόνο; Πόσο εύκολο/δύσκολο ήταν για εσάς; 

 

Ποτέ δεν με δυσκόλεψαν τα πολυπρόσωπα μυθιστορήματα για κάποιο 

λόγο που δεν γνωρίζω! Από το Βαλς με δώδεκα θεούς, τα βιβλία μου 

έχουν πολλούς ήρωες με ξεχωριστές προσωπικότητες και ιστορίες ζωής 

ξεχωριστές. Έτσι δεν με δυσκόλεψε καθόλου το Ταξίδι στην Βενετία, 

όπως δεν δυσκολεύτηκα με Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι ή το Γράμμα από 

χρυσό ας πούμε… Το μυαλό μου σαν να…δουλεύει ανεξάρτητα! 

 

Aν υπήρχε η δυνατότητα η έμπειρη και καταξιωμένη 

συγγραφέας Λένα Μαντά να ταξιδέψει πίσω στο χρόνο και να 

συναντήσει τη νεαρή Λένα Μαντά την ώρα που γράφει το πρώτο 

της βιβλίο «Τη μέρα που σε γνώρισα», τι θα την συμβούλευε; 

 

Το μόνο που θα έκανα ήταν να την προειδοποιήσω για όσα θα περνούσε 

μέχρι να φτάσει να γίνει η Λένα Μαντά του σήμερα. Θα της έλεγα για τα 

δάκρυα, τις απογοητεύσεις και τις αντιξοότητες. Και θα της ψιθύριζα να 



κάνει υπομονή γιατί το 2004 θα περνούσε το κατώφλι των εκδόσεων 

Ψυχογιός και όλα θα άλλαζαν! 

 

Στο πέρασμα τόσο χρόνων με τα βιβλία σας έχουμε ταξιδέψει, 

έχουμε δακρύσει, έχουμε γελάσει και ίσως και κάποιοι να έχουμε 

ερωτευτεί. H επικοινωνία με το κοινό σας κρατάει εδώ και 

χρόνια. Ποιο είναι το μυστικό που διατηρεί αναλλοίωτη αυτή την 

σχέση; Ποιος είναι ο κώδικας επικοινωνίας της Λένας Μαντά; 

 

Δεν υπάρχει μυστικό! Και ο κώδικας επικοινωνίας με το αναγνωστικό 

κοινό είναι ένας και απλός… Η αλήθεια με την οποία τους προσεγγίζω… 

η αλήθεια μου…. 

 

Αξίζει να αναφερθεί πως για το βιβλίο σας «Το σπίτι δίπλα στο 

ποτάμι» (εκδ. Ψυχογιός, 2007), το οποίο στην Ελλάδα μετρά 

ήδη 69 ανατυπώσεις και 271.000 αντίτυπα, αποσπάσατε τιμητική 

διάκριση, καθώς, σύμφωνα με το Amazon Crossing, ξεπέρασε 

τους 100.000 αναγνώστες. Τι σημαίνει αυτό για σας; Ποιο 

πιστεύετε ότι είναι το μυστικό της επιτυχίας του βιβλίου αυτού; 

 

Ήταν ένα στοίχημα να κατορθώσει μια εντελώς άγνωστη συγγραφέας 

από την Ελλάδα να βρει χώρο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το 

στοίχημα κερδήθηκε η Amazon στις 25 Ιουνίου κυκλοφορεί και το 

Γράμμα από χρυσό που ελπίζω να συνεχίσει με την ίδια επιτυχία. Όσο 

για μυστικό… Ρωτήστε την μοίρα, τι είδους μυστικά κρατάει γι αυτό το 

βιβλίο και το άστρο που φέγγει πάνω του! 

 

 



Πόσο εύκολο είναι για ένα Έλληνα συγγραφέα τα βιβλία του να 

μεταφραστούν σε μια άλλη γλώσσα; Εσείς πώς τα καταφέρατε; 

Ποια βιβλία σας έχουν μεταφραστεί; 

 

Οι Έλληνες συγγραφείς γενικότερα δεν τυγχάνουν προτίμησης στο 

θέμα μετάφρασης. Όσο για τα εύσημα δεν μου ανήκουν… Οι εκδόσεις 

Ψυχογιός έκαναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε τα βιβλία μου να 

έχουν μεταφραστεί σε 8 γλώσσες! 

 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό σας έχετε ήδη παραδώσει 

στον εκδοτικό σας το επόμενο σας βιβλίο –αυτό που θα 

κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2020-. Τι να περιμένουμε; 

 

Με δεδομένο το γεγονός ότι το Ταξίδι στην Βενετία μόλις έκλεισε έναν 

μήνα κυκλοφορίας, είναι πολύ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε για το 

επόμενο βιβλίο! Κάτι διαφορετικό που ανανεώνει το ραντεβού μας με το 

αναγνωστικό κοινό για τον προσεχή Μάιο! 

 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ | ΛΕΝΑ ΜΑΝΤΑ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

 

 



Ταξίδι στη Βενετία… ή μήπως ταξίδι με τη Βενετία; 

Η Μάνια, η Ιφιγένεια και η Πηνελόπη εκεί κατέφευγαν κάθε φορά που 

στη ζωή τους ερχόταν μια απρόσμενη αλλαγή ή μια δυσάρεστη 

ματαίωση. Στο σαλόνι μιας άλλης εποχής, καθισμένες σε χρυσοποίκιλτες 

πολυθρόνες, έπιναν τσάι από πορσελάνινα φλιτζάνια και, μαζί με την 

αγαπημένη τους Βενετία, ταξίδευαν νοερά στην Πόλη των Δόγηδων… 

Όλα τότε φαίνονταν πιο εύκολα. Οι καρδιές άνοιγαν, τα χείλη μιλούσαν 

και τα μάτια δάκρυζαν… 

Στα βαθιά κανάλια της ψυχής της, η Βενετία πετούσε όσα πονούσαν και 

έφερνε δροσερό αεράκι στις ζωές τους… 

Η πόλη ή η γυναίκα; 

Τι σημασία έχει; 

Το ταξίδι στη Βενετία αέναο, γεμάτο ανατροπές και εκπλήξεις. Κυρίως 

γεμάτο μαγεία… 

Η Λένα Μαντά, αγαπημένη συγγραφέας 2 εκατομμυρίων αναγνωστών, 

μας ταξιδεύει για ακόμη μία φορά με ένα πολυπρόσωπο μυθιστόρημα, 

στα χνάρια του Νο 1 Long Seller ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. 

 


